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ملتقى اآلداب العلمي األول..
األحد القادم
يرعى معايل مدير اجلامعة د .بدران العمر الأحد
القادم وملدة خم�سة �أيام «ملتقى الآداب العلمي الأول
لطالب وطالبات الدرا�سات العليا» ،والذي تقام فعالياته
باجلامعة.
ودعا عميد كلية الآداب الدكتور نايف بن ثنيان �آل
�سعود طالب وطالبات الدرا�سات العليا حل�ضور امللتقى

العلمي ،مو�ضحاً �أن فكرة امللتقى تعتمد على �ضرورة
جتديد وتن�شيط املعرفة والبحث العلمي وال تقت�صر على
ن�شاط تقدمي الأبحاث العلمية وعر�ضها بعد حتكميها،
بل تتعدى ذلك �إىل �أن�شطة �أخ��رى تخدم رقي وتنمية
مهارات البحث العلمي لدى طالب وطالبات الدرا�سات
تفا�صيل �ص 06
العليا يف كلية الآداب.

كتب :نواف اخلمي�س -عبداهلل املزروع:
اتفق عدد من �أع�ضاء هيئة
التدري�س ومنظمي الفعاليات
على وج��ود ما ميكن ت�سميته
«ع�������زوف» ل����دى ال���ط�ل�اب عن
ح�ضور الفعاليات داخ��ل اجلامعة،
���س��واء ك��ان��ت تلك الفعاليات على
م�ستوى الق�سم �أو الكلية �أو
اجلامعة ككل ،و�سواء كانت
الفعالية ندوة �أو حما�ضرة
�أو دورة ت��دري��ب��ي��ة ،وق��ال
�أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س

«فعاليات»
تشكو

العزوف

وظائف على بند األجور
والمستخدمين

�أعلنت اجلامعة م�ؤخراً عن توافر جمموعة من الوظائف «للرجال،
والن�ساء» على الئحتي بند الأج��ور وامل�ستخدمني مب�سمى «مرا�سل،
�سائق ،وعامل �أم��ن» ل�شغلها بكوادر �سعودية م�ؤهلة عرب امل�سابقة
الوظيفية.
و�أه��اب��ت اجلامعة بجميع الراغبني وال��راغ��ب��ات يف التقدمي على
الوظائف املذكورة واالطالع على امل�ؤهالت وال�شروط املطلوبة زيارة
املوقع الإل��ك�تروين لعمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني
باجلامعة https://dfpa.ksu.edu.sa/node/1676؛ م�شري ًة
�إىل �أن التقدمي يبد�أ اليوم الأحد وي�ستمر ملدة خم�سة �أيام عمل.

 23طالبًا يشاركون في
ماراثون شل البيئي للسيارات

�إن ال���ط�ل�اب ل���و خ��ي�روا ب�ي�ن ح�ضور
فعالية �أو الذهاب للمنزل الختار 90
 ٪منهم الذهاب للمنزل ،لذلك طرحنا
حتقيقاً و�سعينا من خالله ملعرفة حجم
«ال���ع���زوف» و�أ���س��ب��اب��ه ،ه��ل ه��و ب�سبب
تعار�ض التوقيت �أم قلة احلوافز �أم غياب
الإعالن �أم تكرار املوا�ضيع وبُعدها عن
اهتمامات الطالب ،كما ا�ستطلعنا �آراء
امل�����ش��ارك�ين يف احل��ل��ول املنا�سبة لهذه
الظاهرة والدور الذي ميكن �أن ت�ضطلع
به �صحيفة «ر�سالة اجلامعة» يف هذا
تفا�صيل �ص19
املجال..

اجتماع أول
للجنة القبول
اإللكتروني
�ضمن اال�ستعداد ملو�سم القبول
للعام اجلامعي 1440/1439هـ ،
عقد مبقر عمادة القبول والت�سجيل
بجامعة امللك �سعود االجتماع الأول
للجنة القبول الإل��ك�تروين املوحد
للطالب يف اجلامعات احلكومية
والكليات التقنية مبنطقة الريا�ض،
وذلك برئا�سة الدكتور حممد النمي
وكيل جامعة امللك �سعود لل�ش�ؤون
التعليمية والأك��ادمي��ي��ة ،وح�ضور
عمداء القبول والت�سجيل بجامعات
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية،
امللك �سعود ،امللك �سعود بن عبد
ال��ع��زي��ز للعلوم ال�صحية ،الأم�ير
�سطام ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز� ،شقراء،
املجمعة وامل�ؤ�س�سة العامة للتدريب
التقني واملهني.
تفا�صيل �ص19

بالمكتبة المركزية..

افتتاح

«هيلتون الجامعة»
نهاية 2018
02

������ش�����ارك�����ت
اجلامعة يف ماراثون
���ش��ل ال��ب��ي��ئ��ي ل��ل�����س��ي��ارات
ال�������ص���دي���ق���ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة يف ���س��ن��غ��اف��ورة ،حيث ي�����ش��ارك فريق
ال�سيارات ال�صديقة للبيئة التابع لكلية الهند�سة ممث ً
ال للجامعة
«فريق �سعف» ،وللمرة الرابعة على التوايل يف مناف�سة ماراثون �شل
البيئي  2018يف الفرتة من � 8إىل  11مار�س يف مدينة �سنغافورة.
وقد �أبدى الطالب امل�شاركون وعددهم  23طالباً ،وب�إ�شراف من
الدكتور عبداملح�سن البداح والدكتور مهند العطا ا�ستعدادهم
لتحقيق رقم �أعلى من الرقم ال�سابق.
تفا�صيل �ص3

 3ماليين كتاب
ومرجع

تعترب مكتبة امللك �سلمان املركزية
�إح��دى �أكرب املكتبات على م�ستوى
اململكة ،ت�أ�س�ست ع��ام 1974م،
وتقع يف موقع متميز حيث تتو�سط
كليات وعمادات اجلامعة ،وتتكون
املكتبة من  6طوابق وتبلغ م�ساحتها
 51400مرت مربع ،وحتتوي على
3ماليني كتاب ومرجع تقريبا.
كما تت�سع املكتبة لـ� 4آالف مقعد،
و 400مق�صورة بحث ي�ستخدمها
�أع�����ض��اء هيئة ال��ت��دري�����س وطلبة
الدرا�سات العليا .تفا�صيل �ص21

ندوة في علم جينات الوجه  02خطة البحث في حلقة نقاش  800 03طالب بمتاحف العلوم  2450 16مستفيدًا بمكافحة التدخين 24
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افتتاح فندق اجلامعة نهاية 2018

د.العمر يتفقد مشروع فندق «هيلتون الجامعة»
الفندق يضم  241غرفة ومجموعة مطاعم وأندية رياضية وصحية

تفقد معايل مدير اجلامعة الدكتور ب��دران العمر
م�ؤخراً م�شروع فندق هيلتون جامعة امللك �سعود اململوك
لأوقاف اجلامعة والذي ي�ضم « 241غرفة» ،واملتوقع

افتتاحه نهاية عام .2018
وي�ضم امل�شروع اجل��اري تنفيذه حالياً العديد من
اخلدمات الفندقية واملن�ش�آت والت�سهيالت التي تهت ّم

ختام ندوة علم جينات الوجه
والفكين بطب األسنان

اختتمت الأ���س��ب��وع املا�ضي
ور���ش العمل امل�صاحبة للندوة
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل��ق��دم��ة م���ن قبل
ال��دك��ت��وره ل��ول��وه العثمان حتت
ع���ن���وان «ع��ل��م ج��ي��ن��ات ال��وج��ه
والفكني».
ح����ي����ث ق�����ام�����ت ط���ال���ب���ات
ال�سنة ال��راب��ع��ة يف كلية طب

الأ�سنان بتطبيقات عملية على
ا�ستخدامات احلم�ض النووي يف
الطب ال�شرعي والتعرف على
طريقة ق��راءة الطفرة اجلينية
يف اخلاليا ال�سرطانية ومناق�شة
التطبيقات العلمية ال�ستخدام
احل��م�����ض ال���ن���ووي واخل��ري��ط��ة
اجلينية يف بحوث طب الأ�سنان.

مب�سافري اال�ستجمام والأعمال على حدّ �سواء.
كما ي�ضم جمموعة مطاعم على مدار اليوم ،و�أندية
ريا�ضية ،وم�سابح ،وم��راك��ز للأعمال ،ون��ادي�اً �صحياً

«�سبا» ،ومتاجر ،و�أربع غرف اجتماعات ،وردهة هيلتون
التنفيذية ،وخ��ي��ارات �إ�ضافية للأغذية وامل�شروبات،
و�صالة يف البهو الرئي�سي ،ومطعم بجوار امل�سبح.

قدمتها طالبات نادي امل�رسح

«إيه نحبه» لك يا وطن
الريا�ض – ريناد الوميي
احتفل ن��ادي امل�سرح التابع جلامعة امللك
�سعود باجلنادرية م�ؤخراً على طريقته اخلا�صة،
باملزج ما بني املا�ضي واحلا�ضر وبني امل�سرحية
والأوب��ري��ت واحللويات وامل�شروبات القدمية
لي�شارك اجلمهور الفرحة بالتعبري عن م�شاعر
احلب الفيا�ضة واالمتنان والإخال�ص للوطن
حتت �شعار «�إي��ه نح ّبه» من ت�أليف �أ� .سحر
ع�سريي و�أ .امتنان اجلدوع� ،إذ اخت�صر جميع
م�شاعرنا جتاه وطننا بهاتني الكلمتني لعلهما
توفيان بالتعبري عما نكن بداخلنا له.
وكان من �ضمن احل�ضور م�شرفة النادي رمي
الأحمدي ومديرة النادي ب�شرى الربيعة ود .نور
�أبامني وكيلة العمادة.
كما �شهد العمل ح�ضوراً كبرياً من اجلمهور
مل يكن متوقعاً ،وحما�ساً وتفاع ً
ال كبرياً ،و�صل
موقع تويرت.
�أدت دور الأم يف امل�سرحية الفنانة �شوق
ع��ال و�إت��ق��ان ما
العتيبي وقدمته ب�إح�سا�س
ٍ
انعك�س على احل�ضور ،واكتمل �صوت الوطن من
خالل �إن�شاد رهام العبد ال�سالم وحنني اخللف
للأوبريت الوطني بكلمات �أكرث من رائعة.
تقول �أ .امتنان اجل��دوع« :مل �أكن �أتوقع �أن

يحظى االحتفال مبثل هذا احل�ضور واجلمهور
امل�شرف ،حيث هدفنا �إىل تعزيز حمبة الوطن،
وهذا العمل بد�أنا فيه منذ ثالث �سنوات لكنه مل
يكتمل بعد ،و�أوجه �شكر خا�ص للأ�ستاذة �سحر
ع�سريي مل�ساعدتها لنا �أثناء �إعداد الأوبريت».
ووجهت الطالبة ح�صة الدو�سري -من كلية
اللغات والرتجمة� -شكرها جلميع القائمني

على هذا العمل ليخرج بهذه ال�صورة ،قائلة:
«ع��ل��م��ت م���وخ��� ًرا ع��ن امل�����س��رح��ي��ة م��ن خ�لال
املل�صقات الإعالنية ،وتعترب �أول فعالية لنادي
ريا
امل�����س��رح �أح�����ض��ره��ا ،وق��د وا�ستمتعت كث ً
حل�ضوري ،و�س�أحر�ص م�ستقب ً
ال على ح�ضور
فعاليات النادي».
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د .العمر يستقبل الجهات المشاركة في الماراثون

ا�ستقبل معايل مدير اجلامعة
ال���دك���ت���ور ب�����دران ال��ع��م��ر مبكتبه
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال�صقري وكيل
اجلامعة للم�شاريع يرافقه عميد
����ش����ؤون ال���ط�ل�اب ال���دك���ت���ور فهد
القريني ،وم����دراء الإدارات ذات
العالقة بالوكالة ،وه��م :املهند�س

حممد ال�شهراين مدير عام ال�صيانة
املكلف ،الأ�ستاذ مو�سى قحل مدير
ع��ام ال�سالمة والأم����ن اجلامعي،
املهند�س عثمان ال�شهري مدير �إدارة
اال�ستدامة وتطوير البيئة ،املهند�س
حمد الدو�سري مدير �إدارة �صيانة
املدينة اجلامعية للطالب ،الأ�ستاذ

قا�سم القا�سم مدير �إدارة اخلدمات
واملرافق العامة والأ�ستاذ عبداهلل
ع�سريي م�ساعد مدير عام ال�سالمة
والأم���ن اجلامعي ،وذل��ك مبنا�سبة
تكرمي اجلامعة من قبل الهيئة العامة
للريا�ضة �ضمن اجلهات امل�شاركة يف
ماراثون الريا�ض الدويل.

لل�سنة الرابعة على التوايل مع «�سعف»

الهندسة تشارك في ماراثون شل البيئي للسيارات

���ش��ارك��ت ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود
يف ماراثون �شل البيئي لل�سيارات
ال�صديقة للبيئة يف �سنغافورة ،حيث
ي�شارك فريق ال�سيارات ال�صديقة
للبيئة التابع لكلية الهند�سة ممث ً
ال
جلامعة امللك �سعود «فريق �سعف»،
ول��ل��م��رة ال��راب��ع��ة على ال��ت��وايل يف
مناف�سة ماراثون �شل البيئي 2018
يف الفرتة من � 8إىل  11مار�س يف
مدينة �سنغافورة.
والهدف من ه��ذه املناف�سة هو
�إمداد مهند�سي امل�ستقبل بالتدريب
ال��ع��م��ل��ي خل��و���ض ع����امل االب��ت��ك��ار
للخروج ب�أفكار ت�ساهم يف احلفاظ
ع��ل��ى ال��ط��اق��ة وت���ع���زز م���ن ك��ف��اءة
ا�ستخدامها.
وق��ام الفريق لهذا العام ب�إجراء
ت���ط���وي���ر م���ل���ح���وظ ع���ل���ى ���س��ي��ارة
«ريا�ض »2التي �شاركت �ساب ًقا يف
ماراثون �شل البيئي يف عام 2017م،
حيث حققت امل��رك��ز الأول عربياً

وع��ل��ى م�ستوى ال�����ش��رق الأو���س��ط،
واملركز ال�سابع على م�ستوى �آ�سيا
يف �سيارات البنزين من �أ�صل 31
فريقاً.
وق���د قطعت ريا�ض 2م�سافة
 287.1ك���م/ل�ت�ر .م��ت��ف��وق��ة على
�سابقتها «ريا�ض »1امل�شاركة يف عام
2015م والتي حققت  99.1كم/
لرت ،وقد �أبدى الطالب وعددهم23
ط��ال��ب �اً ،وب����إ����ش���راف م��ن ال��دك��ت��ور
عبداملح�سن البداح والدكتور مهند
العطا ا�ستعدادهم لتحقيق رقم
�أعلى من الرقم ال�سابق.
من جهته �أكد عميد الكلية دعمه
للفريق و�أث��ن��ى على جهد الطالب
الوا�ضح خالل اللقاء معهم ل�شكرهم
وت�شجيعهم لتحقيق نتائج تفخر
بها اجلامعة ،كما �أك��د على دعم
الكلية وت�شجيعها للمواهب من ذوي
القدرات وامل��ه��ارات القادرين على
الإبداع واالبتكار بهدف �إعداد كوادر

وطنية ب��خ�برات عالية ،ولإميانها
ال��ت��ام ب����أن امل��وه��ب��ة تُ��� َولِّ���د �أف��ك��اراً
ابتكارية تخدم م�صلحة اجلميع.
وت��وج��ه عميد الكلية بال�شكر
ملدير اجلامعة الدكتور بدران العمر
للدعم والرعاية امل�ستمرة ،و�أي�ضاً
ال��دع��م امل��ق��دم م��ن �شركتي �سابك
وجمموعة الرا�شد مل�شاركة الفريق
يف ماراثون .2018
جدير بالذكر �أن ماراثون �شل-
لل�سيارات ال�صديقة للبيئة قد بد�أ
يف ع���ام 1939م ع��ن��دم��ا ت�سابق
م��وظ��ف��و ���ش��رك��ة ���ش��ل ل��ل��ن��ف��ط يف
الواليات املتحدة الأمريكية لقطع
�أط��ول م�سافة بنف�س كمية الوقود،
وه��و الآن يعقد �سنو ًيا يف �آ�سيا
و�أوروبا و�أمريكا.
وي��ت��م��ث��ل ه����دف امل�����س��اب��ق��ة يف
جذب �أف�ضل املواهب الهند�سية من
خمتلف دول العامل من �أجل ت�صنيع
�سيارات موفرة للطاقة.

نظم ب��رن��ام��ج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني بوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية برناجماً تدريبياً
�إثرائياً يف احلا�سب الآيل وفق اخلطة
املعدة للربنامج يف مرحلته الت�أهيلية
ب��ع��م��ادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة،
حيث �أقام الربنامج و�ضمن فعالياته
دورت��ي��ن ت��دري��ب��ي��ت�ين يف احل��ا���س��ب
الآيل الأوىل يف «PACKET
 »TREACERوال��ت��ي تهدف �إىل
تنمية مهارات الطلبة املتفوقني يف
التعامل مع ال�شبكات ب�شكل افرتا�ضي،
وتوفري البيئة املنا�سبة للتدريب على
ال�شبكات ،ومدتها �أرب��ع��ة �أ�سابيع

ب��واق��ع «� »15ساعة تدريبية ،وبلغ
عدد الطلبة الذين �شاركوا يف الدورة
« »15طالباً ،وقد اكت�سب امل�شاركون
خاللها املهارات الالزمة يف التعامل
م��ع ال�شبكات ،وال����دورة الثانية يف
« »BOOTSTRAPوالتي تهدف
�إىل تنمية مهارات الطلبة املتفوقني يف
�إن�شاء �صفحات الويب وت�شغيلها على
مت�صفحات الأجهزة اللوحية والهواتف
الذكية ،ومدتها �أربعة �أ�سابيع بواقع
«� »15ساعة ت��دري��ب��ي��ة ،وب��ل��غ عدد
الطلبة الذين �شاركوا يف الدورة «»10
طالب ،وقد اكت�سبوا خاللها املهارات
الالزمة يف �إن�شاء وت�صميم �صفحات

ال���وي���ب امل���رن���ة «Responsive
 »Web Designبا�ستخدام تقنية
« ،»Bootstrapوالتي متكن الطلبة
من �إن�شاء �صفحات الويب وت�شغيلها
على مت�صفحات الأج��ه��زة اللوحية
وال���ه���وات���ف ال��ذك��ي��ة واحل��وا���س��ي��ب
ال�شخ�صية.
وت����أت���ي ه���ذه ال�����دورات ام���ت���داداً
للدورات التدريبية باملرحلة الت�أهيلية
يف ب���رن���ام���ج ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��ف��وق�ين
واملوهوبني ،حيث يعد ح�ضور هذه
ال����دورات ���ض��روري�اً النتقال الطلبة
املتفوقني للمرحلة الثانية «الإع��داد
العام» من الربنامج.

برنامج في الحاسب اآللي لمتفوقي األولى المشتركة
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بح�ضور عمداء القبول والت�سجيل بجامعات الريا�ض

لجنة القبول اإللكتروني تجتمع بالجامعة

تعترب من التجارب الرائدة يف جمال
توحيد القبول بني ع��دة جامعات،
وق��د خطت جلنة ال��ق��ب��ول املوحد
ل��ل��ج��ام��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة مبنطقة
الريا�ض خطوات عديدة يف جمال
تطوير �آليات و�إج��راءات القبول يف
اجلامعات امل�شرتكة فيها و�أ�صبحت
من��وذج �اً ناجحاً للتكامل وتوحيد
اجلهود للو�صول لنتائج �أف�ضل يف
جميع الأ�صعدة خا�صة فيما يتعلق
باال�ستفادة املثلى من املقاعد املتاحة
و�ضمان عدم الهدر فيها من خالل
تفادي تكرار القبول بني اجلامعات.

�ضمن اال�ستعداد ملو�سم القبول
للعام اجلامعي 1440/1439هـ،
عقد مبقر عمادة القبول والت�سجيل
بجامعة امللك �سعود االجتماع الأول
للجنة القبول الإل��ك�تروين املوحد
للطالب يف اجلامعات احلكومية
والكليات التقنية مبنطقة الريا�ض،
وذلك برئا�سة الدكتور حممد النمي
وكيل جامعة امللك �سعود لل�ش�ؤون
التعليمية والأك��ادمي��ي��ة ،وح�ضور
عمداء القبول والت�سجيل بجامعات
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية،
امل��ل��ك ���س��ع��ود ،امل��ل��ك ���س��ع��ود بن

عبدالعزيز للعلوم ال�صحية ،الأمري
���س��ط��ام ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز��� ،ش��ق��راء،
املجمعة وامل�ؤ�س�سة العامة للتدريب
التقني واملهني.
يف ب��داي��ة اللقاء مت ا�ستعرا�ض
ج��دول الأعمال ال��ذي ا�شتمل على
عدة موا�ضيع ،منها مناق�شة ت�شكيل
ال��ل��ج��ان ال��ف��رع��ي��ة ،ك��م��ا مت �إق���رار
اجلدول الزمني للقبول العام القادم
واخلطة الإعالمية.
جدير بالذكر �أن جتربة القبول
امل��وح��د يف اجل��ام��ع��ات احلكومية
والكليات التقنية يف منطقة الريا�ض

حلقة نقاشية من
مركز بحوث الدراسات
اإلنسانية...غدًا

يقيم مركز بحوث الدرا�سات الإن�سانية عند العا�شرة من �صباح يوم غداً حلقة
نقا�ش بعنوان «�إعداد خطة البحث» للدكتورة وداد �أبا ح�سني الأ�ستاذة امل�شاركة
بق�سم الرتبية اخلا�صة كلية الرتبية ،وذلك يف مبنى « »31القاعات امل�شرتكة
قاعة « .»11والفئة امل�ستهدفة من احللقة هي طالبات الدرا�سات العليا� ،أما
الأهداف فهي :مفهوم خطة البحث ،التفريق بني مكونات خطة البحث والبحث،
اختيار العنوان ،مكونات �صفحة العنوان ،كتابة املقدمة� ،صياغة امل�شكلة ،اختيار
الدرا�سات ال�سابقة ،اختيار املنهج ،توثيق املراجع وا�ستدراكات بحثية.
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ورشة تقييم كفاءة أداء الجمعيات
العلمية ..األسبوع القادم
حت���ت رع���اي���ة وح�����ض��ور وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور
�أحمد العامري ،تنظم �إدارة اجلمعيات العلمية
ور�شة عمل بعنوان «حتديث معايري تقييم كفاءة
�أداء اجلمعيات العلمية» ،والتي �ستقام مببنى
 17ال��دور الرابع بقاعة الدرعية ،وذل��ك يوم
الأحد 1439/7/1هـ املوافق 2018/3/18م
د .العبيداء
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً.
و�أ�شار الدكتور حممد العبيداء امل�شرف على �إدارة اجلمعيات
العلمية ب�أن الإدارة تقوم كل عام بتقييم اجلمعيات العلمية التي تقع
حتت مظلة اجلامعة ،ويكون هذا التقييم وفق معايري علمية و�شاملة،
حيث تقوم �إدارة اجلمعيات العلمية بتقييم كفاءة �أداء اجلمعيات
العلمية يف بداية كل عام درا�سي بعد رفع النماذج املخ�ص�صة لذلك
لها من قبل اجلمعيات ،وي�ستثنى من ذلك اجلمعيات التي ال تزال
حتت الإن�شاء.
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نظمها كر�سي �أبحاث انحرافات العمود الفقري

انطالق فعاليات حملة «جنف »7

«بصمتي خضراء»  ...في العلوم
نظمت جلنة خدمة املجتمع بكلية
العلوم حملة ت�شجري حت��ت عنوان
«ب�صمتي خ�ضراء» مبنا�سبة �أ�سبوع
ال�����ش��ج��رة ،حيث مت تنظيم جل�سة
خ��ارج��ي��ة يف ال��ه��واء ال��ط��ل��ق ورك��ن
«ب�صمتي خ�ضراء» ال��ت��وع��وي ،كما
متت زراعة �أنواع خمتلفة من الأزهار
يف احلديقة الأمامية لكلية العلوم
مب�شاركة وكيلة الكلية الدكتورة عبري
امل��دل��ج ،وع��دد كبري م��ن من�سوبات
وط��ال��ب��ات الكلية .ون��وه��ت مقررة
جلنة خدمة املجتمع الدكتورة �أ�سماء احلقيل ب�أن احلملة تهدف �إىل
رفع الوعي ب�أهمية املحافظة على الغطاء النباتي وزي��ادة امل�ساحات
اخل�ضراء ،ووجهت �شكرها ل�ل�إدارة العامة للحدائق ب�أمانة منطقة
الريا�ض لتوفري �أكرث من � 360شتلة و�شجرية من الأزه��ار والنباتات
العطرية امل�ستخدمة يف احلملة .مت تنظيم احلملة مب�شاركة الطالبات
العنود الراجح� ،شدى العنزي ،منرية اجلريوي ،عبري �أبو وندة ،نورة
الدهم�ش ورئي�سة فريق العمل وداد الزهريي ،وب�إ�شراف كل من �أ .نادين
املغيليث ،و�أ .عبري �صوالن� ،أ .نورة الكبي�سي و�أ .ريهام الأحمدي.

انطالق مبادرة يوم البحث
العلمي من «صحة المجتمع»

�أعلنت د .غالية عابدين مقررة جلنة البحث العلمي بكلية العلوم
الطبية التطبيقية انطالق مبادرة «يوم البحث العلمي» من ق�سم علوم
�صحة املجتمع م�ؤخراً.
ا�ستهلت فعاليات يوم البحث العلمي بعر�ض للمل�صقات العلمية
املقدمة من الطالبات و�أع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س ،وذلك
بح�ضور وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة �إينا�س العي�سى
ووكيلة كلية العلوم التطبيقية الدكتورة مي الرا�شد ووكيل الكلية
للتطوير واجلودة الدكتور رائد العقيل.
افتتحت فعاليات اليوم بكلمة ترحيب باحل�ضور �ألقاها رئي�س
ق�سم علوم �صحة املجتمع د .خالد الدبيان ،تالها كلمة لوكيلة الق�سم
د .دارا الدي�سي� ،أعقبها عر�ض تقدميي من جلنة املعامل للتعريف
بالتجهيزات املتوفرة .و�ألقت د .عبري امل�صري وكيلة عمادة البحث
العلمي للأق�سام الن�سائية ال�ضوء على الربامج التي توفرها عمادة
البحث العلمي لدعم الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س.

الزخرفة اإلسالمية ..واالقتصاد
والتخطيط ..بمدينة الطالبات
كتبت :العنود ال�صالح
�أق�����ام ال���ن���ادي ال��ع��ل��م��ي بكلية
ال�سياحة والآث���ار االثنني املا�ضي
دورة بعنوان« الزخرفة الإ�سالمية»
قدمتها الأ�ستاذة �أب��رار بن كليب،
ه���دف���ت ال������دورة �إىل ال��ت��ع��ري��ف
بالزخرفه الإ�سالمية و�أنواعها� ،أما
والهدف الثاين فهو العملي تدريب
ع��ل��ى ب��ع�����ض ر���س��م��ات ال��زخ��رف��ة
الإ�سالمية ومتت ال��دوره بح�ضور
طالبات ماج�ستري ال�سياحة والآثار
وع���دد م��ن ط��ال��ب��ات البكلوري�س.
كما �أق���ام ن���ادي االقت�صاد بكلية
�إدارة الأعمال وملدة يومني فعالية
بعنوان«االقت�صاد والتخطيط».

افتتح وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي الدكتور �أحمد العامري يف بهو البانوراما
مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي باملدينة الطبية
م���ؤخ��راً فعاليات احلملة الوطنية ال�سابعة
للتوعية بانحرافات العمود الفقري «جنف »7
التي ينظمها كر�سي �أبحاث انحرافات العمود
الفقري بكلية الطب باجلامعة ،بح�ضور عميد
كلية ال��ط��ب ال��دك��ت��ور خ��ال��د ف���ودة وع���دد من
ر�ؤ�ساء الأق�سام الطبية بالكلية واملدينة الطبية
اجلامعية.
وقدم الدكتور عبداملنعم ال�صديقي ا�ست�شاري
ج��راح��ة ع��ظ��ام الأط��ف��ال وان��ح��راف��ات العمود
الفقري �شرحاً عملياً لطريقة تقومي العمود
الفقري من خ�لال العمليات اجلراحية ،على
بع�ض املج�سمات للعمود الفقري والتي كان لها
دور كبري يف فهم طريقة العمليات اجلراحية
ملر�ض اجلنف.
و�أ�ضاف د .ال�صديقي «�إن «جنف  »7يقدم
عدداً من الربامج التوعوية املوجهة لفئة الطالب،
وتركز تلك الربامج على تعريف طالب املدار�س
باجلنف وطرق اكت�شافه مبكراً ،بالإ�ضافة �إىل
عر�ض لأحدث الو�سائل العالجية».
و�أو���ض��ح ال�صديقي �أن اجلنف هو ن��وع من
�أن��واع انحرافات العمود الفقري التي تت�سبب
بانحنائه �إىل اجلانب ب�شكل ي�شبه احلروف C
و  Sبزاوية تزيد عن  10درج��ات ،وميكن �أن
يكون االنحراف يف �أي جزء من العمود الفقري،
ولكن املناطق الأكرث �شيوعاً هي منطقة ال�صدر

«اجلنف ال�صدري» والق�سم ال�سفلي من الظهر
«اجلنف القطني» ،كما تختلف زاوي��ة االنحناء
ب�ين الأ���ش��خ��ا���ص عند الت�شخي�ص فقد تكون
�صغرية ،متو�سطة� ،أو كبرية ،وكلما ازدادت زاوية
انحناء العمود الفقري ،كلما زادت احتمالية
زيادة االنحناء مع مرور الوقت ،م�شرياً �إىل �أنه
يف املراحل املبكرة من اجلنف قد ال تظهر على
املري�ض �أية �أعرا�ض خا�صة يف الأطفال ،حيث
يبد�أ ظهورها مع بداية النمو ال�سريع يف مرحلة
املراهقة خ�صو�صاً �إذا مل يتم التدخل العالجي
مبك ًرا.
وت�شمل الأع���را����ض ع��دم ان��ت��ظ��ام اجلهاز
الع�ضلي على جانب من العمود الفقري ،اختالف
وع���دم ان��ت��ظ��ام يف م�ستوى الكتف والقف�ص
ال�صدري والفخذ ،اختالف وع��دم تنا�سق يف
الثدي لدى الإناث ،اختالف يف م�سافة الذراعني
بني �أطراف الأ�صابع والكتف والتعب ب�سهولة�أثناء بذل املجهود البدين.
وا�ستطرد الدكتور ال�صديقي« :لوحظ �أن
ثمانني باملئة من حاالت اجلنف تكون جمهولة
ال�سبب يف حني �أن بع�ض احلاالت تُعزى لأ�سباب
طبية ،م�ضيفاً �أن اجلنف ينق�سم بنا ًء على وجود
خلل يف العمود الفقري �إىل اجلنف البنيوي
وغري البنيوي.
ويعرف اجلنف البنيوي بوجود انحناء ثابت
يف العمود الفقري ،ومن �أهم م�سبباته ال�شلل
الدماغي� ،ضمور الع�ضالت ،ت�شوهات خلقية،
وبع�ض الأورام وامل��ت�لازم��ات كمتالزمة داون

كتب :عبداهلل قنيوي� ،سمري الغيثي
بالتعاون بني وحدة �أبحاث ال�سرديات والندوة
العلمية بق�سم اللغة العربية و�آدابها نُظمت م�ؤخراً
فعالية يوم ال�سرد �شارك ،فيها رئي�س ق�سم اللغة
العربية ال��دك��ت��ور معجب ال��ع��دواين ،والدكتور
�أبواملعاطي الرمادي ،والدكتورة �أمينة اجلربين.
�أدار الندوة من اجلانب الرجايل يف ق�سم اللغة
العربية د .ح�سن الفيفي ،ومن اجلانب الن�سائي د.
�أمل التميمي ،وحتدث الدكتور العدواين يف ورقته
عن منهج «ما بعد اال�ستعمار» ،وتطبيقاته على
م�ستوى النقد والإنتاج الفني ال�سردي ،و�أ�شار �إىل
�أنه يعد من �أحدث التيارات املعا�صرة ،وما زال
فاع ً
ال يف احلياة الثقافية يف ع�صرنا احلديث.
وقد متخ�ض هذا التيار عن الدر�س التفكيكي
على يد «جاك دريدا» حينما حتدث عن مفهوم
ك�سر الرتاتبية� ،أي �إعادة النظر �إىل الثنائيات يف
الكون ،كثنائية الرجل وامل��ر�أة ،ال�صغري والكبري،
الأبي�ض والأ�سود ،امل�ستعمِ ر وامل�ستع َمر.
وه��ذا التيار يختلف عن املناهج التي تنحو
منحى فنياً يف حتليل الن�ص ال�����س��ردي ،حيث
ي�ضطلع هذا التيار باجلانب النفعي من الأدب،
ويلتم�س حاجة ال�شعوب يف الإنتاج املعريف ،وقد
وجد هذا التيار ح�ضوره يف �أعمال �إدوارد �سعيد
وبالذات كتابه عن اال�ست�شراق.
و�أ����ش���ار ال��دك��ت��ور ال���ع���دواين �إىل ع���دد من
امل�صطلحات التي ت�برز يف ه��ذا التيار ومنها
«الأم��ة والتهجني ،الآخ��ر ،التمثيالت ،الف�ضاء
الثالث ،اجلن�س ال�شرقي ،اال�ستيهام اجلن�سي،

املركز والهام�ش» .كما ظهرت يف �أعمال النقاد
البارزين يف هذا التيار النقدي كالفرن�سي «فرانز
فانون» ومن �أهم كتبه «ب�شرة �سوداء وقناع �أبي�ض»
والناقد الهندي«هومي بابا» ومن �أهم كتبه «�أمم
ومرويات».
ويف ورقتها النقدية در�ست الدكتورة �أمينة
اجل�بري��ن البنية العميقة للن�ص وحللت رواي��ة
«القند�س» ،وم��ن امل�لاح��ظ �أن البنية العميقة
للرواية هي االنك�سار .و�أ���ش��ارت �إىل م�ستويني
يف التحليل للن�ص ال�����س��ردي ،كما ن�ص عليها
غرميا�س وهما تيار ال�سردية الل�ساين الذي يهتم
بدرا�سة اخلطاب ال�سردي يف م�ستوياته الرتكيبية
والعالئقية التي تربط ال��راوي باملنت احلكائي.
والثاين تيار ال�سيميائية ال�سردية الذي يدر�س

ومتالزمة مارفان.
�أما اجلنف غري البنيوي فيعني عدم وجود
خلل يف العمود الفقري و�إمنا يبدو منحنياً لعدة
�أ�سباب منها خلل يف طول ال�ساقني حيث تكون
�ساقاً �أط��ول من الأخ���رى ،وت�شنجات ع�ضلية
وبع�ض االلتهابات.
وع����ادة يختفي اجل��ن��ف مب��ع��اجل��ة امل��ر���ض
امل�سبب له ،م�ؤكداً �أن ت�شخي�ص اجلنف يف العادة
يكون من خالل �أخذ التاريخ املر�ضي والفح�ص
ال�سريري� ،إ�ضافة �إىل تقنيات الت�صوير مثل
الأ�شعة ال�سينية ،الأ�شعة املقطعية والت�صوير
بالرنني املغناطي�سي� ،أم��ا طريقة العالج فهي
تعتمد على ع��دة ع��وام��ل منها عمر املري�ض،
مقدار االنحراف ونوع اجلنف؛ حيث يتم عالج
احل���االت الب�سيطة واملتو�سطة للأطفال من
خ�لال مقوم الظهر �أو احل��زام ال��داع��م ،وذلك
عالجا
للحد من تقدم املر�ض ،لكنه ال يعترب
ً
جذر ًيا؛ و ميكن التوقف عن ا�ستخدامه عند
توقف منو العظام ،العالج باجلراحة عاد ًة يكون
للحاالت التي يتجاوز فيها االنحراف  40درجة،
وللمر�ضى الذين يعيق اجلنف حياتهم اليومية .
جتدر الإ���ش��ارة �إىل �أن احلملة �شارك فيها
 137طالباً وطالبة من كلية الطب بجامعة امللك
�سعود ،كما �أن الن�سخ ال�سابقة من حملة اجلنف
القت ح�ضوراً وا�سعاً ،حيث بلغ عدد امل�ستفيدين
منذ انطالق احلمالت ما يزيد عن 70000
م�ستفيد.

يوم السرد في قسم اللغة العربية

البنى العميقة التي تتحكم مبظاهر اخلطاب،
وهو عك�س الأول� ،إذ يهتم ب�سردية احلكاية بغ�ض
النظر عن احلامل لها.
وحتمل ورق��ة الدكتور �أب��و املعاطي الرمادي
عنوان «النقد الفعال :نظرة يف ن�صو�ص نقدية»
ويق�صد بفاعلية النقد مقدرة الن�ص النقدي على
حتقيق الهدف من �إجنازه ،وهي ترتبط باملعرفة
املتح�صل عليها بعد ق��راءة الن�ص النقدي ،وقد
يكون الن�ص النقدي م�شوهاً ب�سبب عدم وعي
الناقد بحدود و�إج���راءات املنهج ال��ذي اختاره
لدرا�سته �أو هالمياً يقوم على كم من التحاليل
غري املنتظمة يف ر�ؤي��ة متما�سكة .وي�صبح هذا
الن�ص عبئاً على املتلقي فيما بعد!! .
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نظمته وحدة اخلريجني

خريجو دفعة الطب األولى بالجامعة في لقاء مفتوح
نظمت وح��دة اخلريجني بكلية
�وح��ا مع
ال��ط��ب م����ؤخ���راً ل��ق��ا ًء م��ف��ت� ً
جم��م��وع��ة م��ت��م��ي��زة م���ن الأط���ب���اء
ال�سعوديني خريجي الدفعة الأوىل
من كلية الطب بجامعة امللك �سعود
ع��ام 1396هـ1976 -م ،ح�ضره
ع��دد م��ن ط�لاب الكلية والأط��ب��اء
و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
ويف اللقاء ا�ست�ضافت الوحدة
�أربعة من الأ�ساتذة خريجي الدفعة
الأوىل ،وه��م ال��دك��ت��ور حم�سن �آل
متيم ا�ست�شاري اجل��راح��ة وع�ضو
جمل�س ال�شورى �ساب ًقا ،و الدكتور
حممد ال�سحيباين ا�ست�شاري علم
�أمرا�ض الأن�سجة واخلاليا ،والدكتور
عبدالكرمي امل�ؤمن ا�ست�شاري الطب
الباطني و�أم��را���ض ال��دم ،والدكتور
ع��ب��داهلل ال��ع��م�ير ا���س��ت�����ش��اري طب
الأط���ف���ال ورئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة
اجلمعية ال�سعودية لطب الأطفال.
يف ب��داي��ة اللقاء رح��ب الدكتور
خالد ال�سواط وكيل الكلية للتطوير
واجل�����ودة ب��احل�����ض��ور وال�����ض��ي��وف،
م�شرياً �إىل �أهمية هذا اللقاء الذي
يجمع اخلريجني ممن كانوا يوماً
ط�لاب �اً يف ه���ذه الكلية بالطالب
الذين ال يزالون يف مقاعد الدرا�سة
والتح�صيل العلمي ،بهدف �إتاحة

الفر�صة التفاعلية مع اخلريجني
املتميزين وت��ب��ادل املعرفة املهنية
والإن�سانية ب�شكل عام.
كما حتدث الدكتور ال�سواط عن
الدور الذي تقوم به وحدة اخلريجني
يف تعزيز التوا�صل وتوثيق العالقة
م��ع خ��ري��ج��ي كلية ال��ط��ب؛ بهدف
اال�ستفادة من خرباتهم وم�شاركاتهم
يف دعم التعاون مع الكلية يف التعليم
الطبي والتدريب يف كافة املراحل.
وا�ستعر�ض د .ال�سواط �إجنازات

الوحدة منذ �إن�شائها ،ومنوهاً بخطة
عمل ال��وح��دة وطموحاتها ،داعياً
اجلميع �إىل التعاون من �أجل �إجناح
براجمها و�أن�شطتها مبا يتما�شى مع
ر�ؤية الكلية وخططها امل�ستقبلية.
بعد ذل��ك ا�ستمع احل�ضور �إىل
ح��دي��ث ال�����ض��ي��وف وذك��ري��ات��ه��م يف
درا���س��ة الطب بالكلية وال��ب��داي��ات
الأوىل لإن�شاء كليتهم باجلامعة،
وال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��م �أث��ن��اء
ال���درا����س���ة وك���ي���ف مت جت���اوزه���ا،

م�ستعر�ضني جتاربهم يف االبتعاث،
�إىل جانب م��ا ق��دم��وه م��ن ن�صائح
مهنية ونف�سية تفيد الطالب وحتثهم
على بذل املزيد من اجلهود لتحقيق
التميز املن�شود ،ومتثيل كلية الطب
يف اجلامعة واململكة خري متثيل.
يف ن���ه���اي���ة ال���ل���ق���اء مت ت��ك��رمي
ال�����ض��ي��وف ،وق���دم���ت ل��ه��م دروع
التقدير نظري م�شاركتهم يف �إجناح
هذا اللقاء ،والتقطت معهم ال�صور
التذكارية.

كتبت :ر�شا املوا�ش
ا�ستقبلت ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود
يف البهو الرئي�سي م����ؤخ���راً وف���داً

من طالبات الثانوية العامة ،حيث
ك��ان لكلية الآداب �أرك���ان خم�ص�صة
لكل ق�سم من �أق�سامها ،يحتوي كل

رك��ن على �أه��م القوانني الأكادميية
واجلامعية مثل «نظام االختبار البديل
و�آلية التحويل والت�سجيل الأكادميي»

والتي تهم الطالبة� ،أي�ضاً التعريف
مبجال عمل كل تخ�ص�ص يف �سوق
العمل والتعريف ب�أندية الكلية.

طالبات الثانوية العامة في جامعة الملك سعود
معًا لتحقيق الهدف بمركز اتصاالت مدينة الطالبات
كتبت :ر�شا املوا�ش
ا�ستقبلتكليةالآدابالركنالتعريفي
مبركز االت�صاالت الإداري���ة باملدينة
اجلامعية للطالبات م�ؤخراً ،وهو مركز

يخدم من�سوبي اجلامعة ويدعم ويعزيز
و�سائل االت�صاالت الداخلية واخلارجية
وتطويرها ب�شعار «معاً لتحقيق الهدف»
ولتحقيق مبد�أ ال�شفافية ونقل املعارف

نظمها برنامج الطلبة املتفوقني

واخلربات وت�سخري و�سائل االت�صال يف
حت�سني نوعية اخلدمات التي يقدمها
املركز ،احتوى الركن على معلومات
تعريفية وبرو�شورات .

أساسيات الفيديو والمونتاج للطالبات الموهوبات

�أق����ام ب��رن��ام��ج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني بوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية م�ؤخراً وملدة
يومني دورة يف �أ�سا�سيات الفيديو
واملونتاج باملدينة اجلامعية للطالبات،
قدمتها الأ���س��ت��اذة منتهى الرتكي
بح�ضور ع��دد من طالبات اجلامعة

املوهوبات يف الت�صوير والت�صميم،
وارتكزت حماور الدورة على �أ�سا�سيات
املونتاج وت�صوير الفيديو بكامريات
 ،DSLRومميزات هذه الكامريات،
وما مييز عد�سة الت�صوير ،و�سرعة
الغالق ،و�أهم املعدات التي يحتاجها
امل�صور من حامل وعد�سات و�إ�ضاءات،

ويف اليوم الثاين كان التطبيق العملي،
حيث التجهيز للمونتاج و�أ�سا�سياته
وامل�ؤثرات والت�صحيح اللوين ونتائج
ما بعد املونتاج .نالت ال���دورة ر�ضا
الطالبات امل�شاركات وتفاعلهن الذي
�سينعك�س �إيجاباً على تطوير مواهبهن
و�إبرازها يف امل�ستقبل.

وفد جمعية اإلعاقة الحركية يزور العلوم الطبية

تكرمي اجلمعية نهاية الزيارة
زار وفد من جمعية الإعاقة احلركية
م�ؤخراً كلية العلوم الطبية التطبيقية
ملناق�شة �أوج��ه التعاون امل�شرتك ،و
كان يف ا�ستقبال الوفد وكيل الكلية
ل�����ش ��ؤون ال��ع��ي��ادات ال��دك��ت��ور خالد

الزمامي وم�شرف العيادات الدكتور
ماجد ال�شهوان ومدير العيادات �أ.
�سعد العباد .مت خالل الزيارة بحث
تقدمي اخلدمات ال�صحية الت�أهيلية
يف جم��ال العلوم الطبية مل�ستفيدي

اجلمعية يف عيادات الكلية ،و�أطلع
الوفد على عيادات الكلية التي ميكن
تقدميها ملن�سوبي اجلمعية ،كما قامت
اجلمعية بعر�ض براجمها و�أن�شطتها
التي تقدمها للمجتع.

أخبار

17
5

اختتام فعالية حملة «اصنع
وظيفتك» بمدينة الطالبات
كتبت :هوازن كتبي
�أقيم م�ؤخراً باملدينة اجلامعية للطالبات احلفل اخلتامي ملعهد امللك
�سلمان لريادة الأعمال حملة «ا�صنع وظيفتك  »٥امل�صاحب ملعر�ض
م�سارات الريادة الداعم للم�شاريع ال�صغرية والتي ا�ستمرت لأربعة �أيام
متتالية .يف احلفل حتدثت م�ساعدة امل�شرف العام على معهد امللك
�سلمان لريادة الأعمال الدكتورة بدور الري�س ،حيث �شكرت عمادة �ش�ؤون
الطالبات مل�ساندتهم لها وكل من �ساهم يف جناح احلملة واملعر�ض،
وعرفت مب�صطلح ريادة الأعمال وما تهدف �إليه احلملة ودور املر�أة يف
ريادة الأعمال ودعم معهد امللك �سلمان لها ،ثم ُعر�ض الفيلم التعريفي
للحملة تاله كلمة وكيلة عمادة �ش�ؤون الطالب ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة
نورة �أبامني بالثناء على املعهد و�إتاحة الفر�صة لطالبات اجلامعة لإثبات
مهاراتهن ،و�أن هذه اخلطوة تتفق مع �أه��داف اجلامعة ور�ؤي��ة اململكة
 .٢٠٣٠بعد ذلك �أ�شادت وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة
�إينا�س العي�سى على احلملة ب�شكل عام واملعر�ض ب�شكل خا�ص وجهودهم
املبذولة وربطت �أهداف الر�ؤية بتمكني املر�أة ووجوب تنوع �أفكار امل�شاريع
الن�سائية ،وعدم ح�صرها مبجال معني ،و�أنه يجب اال�ستفادة من اجلامعة
بكل مواردها .ت�ضمن حفل االفتتاح جل�سة �أوىل بعنوان «الدعم املقدم
للم�شاريع الريادية» ب�إدارة مزنة النفيعي وجل�سة ثانية بعنوان «جتارب
ريادية» ،تديرها خواطر ال�سماعيل ،تت�ضمن كل جل�سة عدة حماور لعدة
متحدثات ،واختتم احلفل بتكرمي امل�شاركني باحلملة.

671
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حتت رعاية مدير اجلامعة

ملتقى اآلداب العلمي األول ...األحد القادم
د .آل سعود :الملتقى يسهم في تحقيق رؤية الجامعة وتعزيز المسيرة األكاديمية واالبحثية
د .الذكري :الملتقى بداية االنطالق نحو التميز البحثي واإلبداع وميدان لتنافس الباحثين

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
وملدة خم�سة �أي��ام «ملتقى الآداب
العلمي الأول» لطالب وطالبات
الدرا�سات العليا وذل��ك يف مبنى
رقم  7مدرج «�7أ» للرجال ،ومبنى
« »1مدرج رقم « »5للن�ساء.
ودع������ا ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة الآداب
الدكتور نايف بن ثنيان �آل �سعود
ط��ل�اب وط���ال���ب���ات ال���درا����س���ات
ال��ع��ل��ي��ا حل�����ض��ور امل��ل��ت��ق��ى العلمي
ال����ذي ���س��ي��ق��ام الأ����س���ب���وع امل��ق��ب��ل
يف الكلية خ�لال ال��ف�ترة 5 – 1
رج���ب 1439هـ امل���واف���ق – 18
 22م��ار���س 2018م ،مو�ضحاً �أن
فكرة امللتقى تعتمد على �ضرورة
جتديد وتن�شيط املعرفة والبحث
العلمي وال تقت�صر على ن�شاط
تقدمي الأبحاث العلمية وعر�ضها
بعد حتكميها ،بل تتعدى ذلك �إىل
�أن�شطة �أخ��رى تخدم رقي وتنمية
مهارات البحث العلمي لدى طالب
وطالبات الدرا�سات العليا بكلية
الآداب.
حتقيق الر�ؤية
وث ّمن د� .آل �سعود دعم ورعاية
معايل مدير اجلامعة لهذا امللتقى
وغ�يره م��ن �أن�شطة وب��رام��ج كلية
الآداب ،م�ؤكداً �أن امللتقى يهدف
�إىل الإ����س���ه���ام يف حت��ق��ي��ق ر�ؤي���ة
ور�سالة اجلامعة وكلية الآداب،
وت��ع��زي��ز امل�����س�يرة الأك��ادمي��ي��ة يف
الكلية والإجن��از والتميز البحثي

ل��ط�لاب��ه��ا وط��ال��ب��ات��ه��ا� ،إ���ض��اف��ة
لن�شر الإن��ت��اج البحثي والعلمي
امل��ت��م��ي��ز ،والإ����س���ه���ام يف تهيئة
ط��ل�اب وط���ال���ب���ات ال���درا����س���ات
العليا بالكلية لأج��واء امل��ؤمت��رات
العلمية وامل�شاركة فيها ،و�إك�سابهم
اخل�ب�رات وامل���ه���ارات ال�لازم��ة يف
التقدمي على امل�ؤمترات والن�شر يف
الأوعية العلمية املرموقة ،وحتقيق
ال�����ش��راك��ة البحثية ب�ين �أع�����ض��اء
هيئة التدري�س وط�لاب وطالبات
الدرا�سات العليا بكلية الآداب.
و�أو����ض���ح د .ن��اي��ف �آل �سعود
�أن امللتقى يت�ضمن حم��ا���ض��رات
وور�����ش ع��م��ل ودورات ت��دري��ب��ي��ة
ي��ق��دم��ه��ا خم��ت�����ص��ون م��ن �أع�����ض��اء
هيئة ال��ت��دري�����س ل��ت��دري��ب وتعليم
الطلبة الأ�س�س واملهارات املتقدمة
يف ال��ع��رو���ض ال��ب��ح��ث��ي��ة وت��ق��دمي
الأوراق العلمية ال�صاحلة للن�شر،
وي�صاحب امل�ؤمتر عر�ض مل�صقات
«ب���و����س�ت�رات» خل��ط��ط الأب���ح���اث
امل��ت��م��ي��زة ل��ل��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات،
وم���واد فيلمية �أو م��ب��ادرات ذات
ارتباط بالبحث العلمي والإنتاج
املعريف.
ً
�سنويا
موعدنا
ولفت �إىل �أن الأب��ح��اث وامل��واد
العلمية امل�ستهدفة هي الأبحاث
امل���ت���م���ي���زة ال���ت���ي ك��ت��ب��ه��ا ط�ل�اب
وطالبات الدرا�سات العليا ،وكذلك
الأب���ح���اث امل��ك��ت��م��ل��ة �أو اخل��ط��ط
وامل�����ش��اري��ع ال��ب��ح��ث��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة

د .العمر

د� .آل �سعود

للطالب والطالبات التي مل تكتمل
وي���رغ���ب �أ���ص��ح��اب��ه��ا يف ن�شرها
باملل�صقات «البو�سرتات» ،وكذلك
املواد الإعالمية والأفالم العلمية
والإعالمية واالجتماعية املرتبطة
بامللتقى «يوتيوب� ،سناب�...إلخ»،
م�شرياً �إىل �أن امل�ؤمتر �سوف يعقد
�سنوياً ،يف موعد ثابت بالأ�سبوع
اخلام�س �أو ال�ساد�س من الف�صل
الدرا�سي الثاين من كل عام.

الأب���ح���اث يف امل����ؤمت���رات و�إق��ن��اع
الآخرين بنتائج �أبحاثهم ،و�سيقوم
امل��ل��ت��ق��ى ب��ن�����ش��ر ج��م��ي��ع الأب��ح��اث
املطروحة فيه واملحكمة وحتمل
ا�سم الكلية وامللتقى».

ميدان للتناف�س
ويف ت�صريح له ق��ال د .فار�س
ال����ذك����ري وك���ي���ل ك��ل��ي��ة الآداب
للدرا�سات العليا ورئي�س اللجنة
املنظمة« :ملتقى الآداب العلمي
الأول لطالب وطالبات الدرا�سات
ال��ع��ل��ي��ا ب���داي���ة االن����ط��ل�اق ن��ح��و
التميز البحثي والإب���داع وميدان
للتناف�س بني الباحثني من الطالب
والطالبات للفوز باملركز الأول يف
ك��ل تخ�ص�ص ،وجميع امل�شاركني
فيه �سيكت�سبون م��ه��ارات �إل��ق��اء

�أ�س�س ومهارات العرو�ض
وتعتمد فكرة «ملتقى الآداب»
ع��ل��ى ����ض���رورة جت��دي��د وتن�شيط
امل��ع��رف��ة وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ،فال
ي��ق��ت�����ص��ر ن�����ش��اط امل�����ؤمت����ر على
تقدمي الأبحاث العلمية وعر�ضها
ب��ع��د حت��ك��ي��م��ه��ا ،و�إمن����ا يت�ضمن
حما�ضرات وور���ش عمل ودورات
ت��دري��ب��ي��ة يقدمها خمت�صون من
�أع�����ض��اء هيئة التدري�س لتدريب
وتعليم الطلبة الأ�س�س واملهارات
امل��ت��ق��دم��ة يف ال��ع��رو���ض البحثية
وتقدمي الأوراق العلمية ال�صاحلة
للن�شر .
وامل�����س��ت��ه��دف��ون ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف
امل��ل��ت��ق��ى جميع ط�ل�اب وط��ال��ب��ات
الدرا�سات العليا يف كلية الآداب.

د .الذكري
�أبحاث م�ستهدفة
�أم���ا الأب��ح��اث وامل���واد العلمية
امل�����س��ت��ه��دف��ة ف��ت�����ش��م��ل الأب���ح���اث
املتميزة التي كتبها طالب وطالبات
ال��درا���س��ات ال��ع��ل��ي��ا� ،أو اخلطط
وامل�شاريع البحثية والعلمية التي
مل تكتمل وي��رغ��ب �أ�صحابها يف
ن�شرها باملل�صقات «البو�سرتات»،
وكذلك املواد الإعالمية والأفالم
العلمية والإعالمية واالجتماعية..
امل��رت��ب��ط��ة ب��امل��ل��ت��ق��ى «ي���وت���ي���وب،
����س���ن���اب�...إل���خ» امل��ك��ت��م��ل��ة وغ�ير
املكتملة ال��ت��ي ينتجها ال��ط�لاب
والطالبات ويرغبون يف امل�شاركة
بها �أثناء فعاليات امل�ؤمتر.
وي�ستفيد امل�شاركون يف امللتقى
بن�شر البحوث املميزة واال�ستفادة
منها على نطاق وا���س��ع يف �إث��راء
العلم واملعرفة.
ي�ستمر امللتقى خم�سة �أي���ام،
حيث �سيكون اليوم الأول لالفتتاح
وجل�سة علمية� ،أما يف اليوم الثاين

والثالث �سيتم عقد ثالث جل�سات
ك��ل ي���وم ،ع��ل��ى �أن ت��ق��دم خم�سة
�أبحاث ،ويف اليومني الأخريين يتم
عقد �أربع ور�ش عمل وور�شتي عمل
للطالب وال��ط��ال��ب��ات يف ك��ل ي��وم،
وهي مكملة لأه��داف امللتقى مبا
يخ�ص الدرا�سات العليا والبحث
ال��ع��ل��م��ي .ك��م��ا ي�����س��م��ح للطالب
وال��ط��ال��ب��ات ب��و���ض��ع امل��ل�����ص��ق��ات
«ال��ب��و���س�ترات» مل�شاريع �أبحاثهم
يف مواقع حتددها اللجنة املنظمة
يف الكلية بعد التحكيم ،على �أن
ي��ك��ون وق���ت ال��ع��ر���ض ط��ي��ل��ة �أي���ام
امللتقى وي��ك��ون وق��ت اال���س�تراح��ة
بني اجلل�سات �أو ح�سبما حتدده
اللجنة املنظمة يف الكلية.
وت��ت��وىل الأق�����س��ام الأك��ادمي��ي��ة
بكلية الآداب تر�شيح الأب��ح��اث
ٍ
امللتقى وحتكيمها.
املقدمة يف
وت��ع��ر���ض امل�����واد الإع�لام��ي��ة
والفيلمية يف �إحدى القاعات طيلة
�أي��ام امللتقى على �شا�شات الكلية
بق�سمي الطالب والطالبات.
اجلدير بالذكر �أن الكلية نظمت
ور�����ش ع��م��ل ك��ت��ح�����ض�ير للملتقى
يف ال��ف�ترة 1439/6/6 – 2هـ
خالل ملتقى البحث العلمي الذي
�أقامته اجلامعة ك��ان من �أبرزها
التحليل الإح�صائي ،كيفية �صياغة
امل�شكلة� ،أخطاء �شائعة يف كتابة
البحوث «الإعالمية ،االجتماعية،
ال��ل��غ��وي��ة» ،ال��ن�����ش��ر يف امل��ج�لات
العاملية وكيفية تقدمي العرو�ض يف
امل�ؤمترات.
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تدريب بين العمارة والتخطيط وشركة فيتونيت «سافيتو»
كتب :علي عجالن
حتقيقاً ل��ر�ؤي��ة اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة ال��ط��م��وح��ة «»2030
والتي من �أهدافها �سد الفجوة بني
خم��رج��ات اجل��ام��ع��ات ومتطلبات
����س���وق ال��ع��م��ل وت��وج��ي��ه ال��ط�لاب
نحو اخل��ي��ارات الوظيفية واملهنية
املنا�سبة لهم ،ويف �إط���ار التعاون
بني القطاعني اخلا�ص والأكادميي
ل�����س��د ال��ف��ج��وات ب�ين اح��ت��ي��اج��ات
���س��وق ال��ع��م��ل وخم��رج��ات التعليم
الأك���ادمي���ي ل��ت��ت�لاءم م��ع متطلبات
ال�سوق املحلي املتنامي يف اململكة،
�أق��ام��ت �شركة فيتونيت ال�سعودية
املحدودة «�سافيتو» معر�ضاً بكلية
ال��ع��م��ارة والتخطيط م��ن الثالثاء
� 1439-6-4إىل اخلمي�س -6-6
1439هــ ملدة ثالثة �أيام.
افتتح املعر�ض الدكتور عبداهلل
ال��ث��اب��ت – عميد الكلية -وال��ذي
ت�ضمن �أع��م��االً ومن���اذج ومنتجات
ال�����ش��رك��ة يف جم���ال م����واد ال��ب��ن��اء
وال���ع���وازل على وج��ه اخل�صو�ص،
حيث تعد �شركة فيتونيت رائدة يف
�صناعة مواد ت�شطيبات املباين ذات
الأ�سا�س الإ�سمنتي واجلب�سي يف
منطقة ال�شرق الأو�سط.
�أت��اح املعر�ض للطالب التعرف
على مواد البناء احلديثة وت�صنيفها
وف��ه��م ال��ق��ي��ا���س��ات ال��ع��امل��ي��ة ل��ه��ا،
وال��ت��غ��ي�يرات ال��ت��ي ت��ط��ر�أ عليها،
وكيفية حتولها م��ن و�سيلة للبناء
فقط �إىل طريقة عمل وتفكري يتيح
للطالب ق���درات �أو���س��ع و�إمكانات
معمارية �أكرب.
تخلل املعر�ض امل��ق��ام حما�ضرة
ن��ظ��ري��ة� ،أل��ق��اه��ا م��دي��ر التطوير
بال�شركة املهند�س نبيل الكيالين،
ع��ن �أنظمة ال��ع��زل يف امل��ب��اين ،ثم
ت��ط��رق��ت امل��ح��ا���ض��رة �إىل مفهوم
العزل احلراري يف املباين و�أهميته
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جامعات
خليجية
بنك مسقط يدعم ذوي االحتياجات بجامعة
قابوس
�شارك بنك م�سقط يف �إجناح ملتقى الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة
«توا�صل» الذي نظمته جامعة ال�سلطان قابو�س برعاية رئي�س اجلامعة
د .علي بن �سعود البيماين وبح�ضور عدد من امل�س�ؤولني و�أولياء الأمور،
وعدد من الطلبة والطالبات ،وخالل فعاليات امللتقى قامت مدير �أول فرع
البنك مبحافظة م�سقط راية بنت حبيب ال�شكيلي بت�سليم جمموعة من
الطلبة والطالبات �أجهزة «برايل �سين�س» مقدمة من البنك كمبادرة لدعم
وحتفيز الطلبة والطالبات ذوي الإعاقة الب�صرية ،والتي ت�سهم يف تقدمهم
يف الدرا�سة اجلامعية ويف حياتهم اخلا�صة ،كما ت�سهم يف تنمية وتطوير
مهاراتهم وتعزيز �إمكانياتهم خلدمة املجتمع.

�ان م�ستدامة
للح�صول ع��ل��ى م��ب� ٍ
ومريحة للإن�سان.
و�أي�����ض�اً م��واد ال��ع��زل و�أن��واع��ه��ا،
وكذلك تق�سيم مواد العزل و�أ�شكالها
وخ�صائ�صها احلرارية وامليكانيكية.
وخالل املحا�ضرة �أ�شار املحا�ضر
�إىل �أن ال�شركة متتلك مركزاً بحثياً
يقوم بدرا�سة وتطوير م��واد البناء
املحلية وفقاً لأ�س�س علمية ومعملية
عالية اجل��ودة ،داعياً الطالب �إىل
زي��ارت��ه واال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه لتطوير
�أفكارهم وت�صاميمهم املعمارية.
تُوجت املحا�ضرة بتوقيع اتفاقية
تعاون بني الكلية و�شركة �سافيتو
ل��ت��دري��ب  10ط�ل�اب م��ن الكلية،
ب�شكل �سنوي ملدة التدريب املقررة
م��ن قبل الكلية �شهرين كاملني،
و�سيكون التدريب منتهياً بالتوظيف
و�سيح�صل الطالب املتدربون على
مكاف�آت خالل فرتة التدريب.
وعقب االنتهاء من توقيع االتفاقية

تقدم ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل الثابت –
عميد الكلية -بال�شكر اجلزيل لتلبية
الدعوة لتنظيم املعر�ض ،م�شرياً �إىل
دور اجلامعة امل��ح��وري يف تخريج
ال��ك��ف��اءات العلمية الب�شرية من
املهند�سني املتميزين ومدى التطور
ال����ذي ت�����ش��ه��ده اجل��ام��ع��ة يف ه��ذا
اجلانب ،وقال �إن اجلامعة حتر�ص
على زيادة الثقة مع القطاع اخلا�ص
من �أجل العمل على حتقيق �شراكة
م�ستدامة وتر�سيخ الدور املجتمعي
للجامعة ،والقطاع اخلا�ص ،م�ؤكداً
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ة بني
القطاعني اخلا�ص والأكادميي.
ونوه �سعادته �إىل اخلدمات التي
تقدمها اجلامعة والتي تهدف �إىل
تعزيز وتطوير العالقات مع املجتمع
وبي �أن مثل هذه املعار�ض
املحلي ،نّ
من �ش�أنها معرفة احتياجات �سوق
ال��ع��م��ل وم���دى ارت��ب��اط��ه بالتعليم
لإح���داث التنمية امل�ستدامة التي

ت�سعى ر�ؤية اململكة  2030لتحقيقها،
داعياً طالب البكالوريو�س وطالب
الدرا�سات العليا �إىل اال�ستفادة من
مركز الأبحاث ب�شركة �سافيتو يف
عمل الأبحاث ور�سائل املاج�ستري
وال��دك��ت��وراه يف جم��ال م��واد البناء
وتقنياتها.
وعرب �سعادته عن جاهزية الكلية
للعمل على مزيد م��ن التعاون يف
جمال تدريب الطالب واخلريجني
ل�����س��د اح��ت��ي��اج��ات ����س���وق ال��ع��م��ل
املتنامي.
ويف ختام الور�شة ،عبرّ املهند�س
نبيل الكيالين ع��ن �شكره لإتاحة
ال��ك��ل��ي��ة ل��ع��م��ل امل���ع���ر����ض ،ول��ك��ل
امل��داخ�لات التي كانت ثرية �أثناء
املحا�ضرة ،معرباً عن الأم��ل يف �أن
يكون هذا املعر�ض قاعدة لالنطالق
الفعلي والعمل على تدريب وت�أهيل
الطالب يف �إطار ال�شراكة القائمة
بني ال�شركة والكلية.

جامعة الشارقة تبتكر نظامًا للتحكم بأعمدة
اإلنارة

متكنت الطالبتان بجامعة ال�شارقة �شيماء الأمريي و�شهرزاد قا�سمي
تخ�ص�ص هند�سة كهرباء و�إلكرتونيات من ابتكار نظام للتحكم ومراقبة
�أعمدة الإنارة با�ستخدام �إنرتنت الأ�شياء ،و�أو�ضحت الأمريي �أن النظام
يقوم بالتحكم ومراقبة �أعمدة الإنارة بوا�سطة �إنرتنت الأ�شياء ،بهدف
تقليل ا�ستهالك الطاقة يف �إنارة ال�شوارع ،ويتم التحكم بعدد الأ�ضواء يف
فرتة امل�ساء ويف حال تعطل �أحد امل�صابيح يقوم ب�إر�سال العطل مرفقاً
برقم امل�صباح والعمود ،مو�ضحة �أن �آلية العمل تتم عن طريق التحكم ب�أول
عمود ،حيث يقوم العمود ب�إر�سال وا�ستقبال املعلومات الرقمية للعمود
املجاور ،وي�شمل هذا امل�شروع نظم ت�شفري املعلومات حلمايتها.

«اعتدال في االمتحانات» بجامعة البحرين

«المتفوقون» يحددون التخصص في األولى المشتركة

�سعياً من برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني على م�ساعدة طلبته على
حتديد تخ�ص�صاتهم وفق منهجية
علمية مدرو�سة� ،أقام برنامج الطلبة
امل��ت��ف��وق�ين وامل���وه���وب�ي�ن ب��رن��اجم �اً
تدريبياً يف حتديد م�سار التخ�ص�ص

ل��ل��ط��ل��ب��ة امل��ت��ف��وق�ين وامل���وه���وب�ي�ن
يف ال�سنة الأوىل امل�شرتكة وفق
اخلطة املعدة للربنامج يف مرحلته
الت�أهيلية ،حيث �شارك يف الربنامج
 100طالب.
ي��ه��دف ال�برن��ام��ج �إىل تطوير

مهارات الطلبة امل�شاركني يف اختيار
التخ�ص�ص ال��ذي ينا�سب قدراتهم
وميولهم واهتماماتهم وفق منهجية
علمية م��درو���س��ة ،وال����ذي قدمه
املهند�س �سليمان الهوي�سني املدرب
املخت�ص ،حيث �أحت��ف امل�شاركني

«علمني آية» ..لطالبات التربية
كتبت :فاطمة النا�صري
�أقيم يف بهو كلية الرتبية م�ؤخراً
حملة «علمني �آي��ة» متطلب ملقرر
القر�آن الكرمي « »١٠٠حتت �إ�شراف
الأ���س��ت��اذة ه��ن��د ال���ف���وزان وت��ق��دمي
ال��ط��ال��ب��ات جل�ين ال��غ��ام��دي ،ملياء
امل��ر���ش��د ،ه���دى ال��ق��ح��ط��اين ومها
�أب���و دوا����س م��ن ق�سم ال�سيا�سات
الرتبوية وريا�ض الأطفال.
هدفت احلملة لتوعية الأمهات

واملعلمات بالنهج ال�صحيح لتعليم
الأط��ف��ال ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي بطريقة
تنا�سب مرحلة من��وه��م ،وعر�ض
بع�ض الأ�ساليب والو�سائل التي
ت�ساعد الأطفال على تعلم القر�آن
ب�شغف.
وق����دم����ت ال���ط���ال���ب���ات ب��ع�����ض
الن�صائح التي يتوجب على املربية
م��راع��ات��ه��ا م��ع طفلها عند حفظ
�أو ق��راءة القر�آن ،و�أي�ضاً القاعدة

النورانية وطريقة تدري�سها
للأطفال بطريقة مب�سطة،
وذك����ر ب��ع�����ض ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات
امل��ت��وف��رة ب��الأج��ه��زة الذكية
املنا�سبة ل�ل�أط��ف��ال وال��ت��ي
ت�����س��اع��ده��م ع��ل��ى ق����راءة
القر�آن وحفظه ،وذكر كيفية
�شرح وتثبيت ق�ص�ص القر�آن
ل�ل�أط��ف��ال بطريقة تنا�سب
مرحلة التفكري لديهم.

ب��ال��ع��دي��د م���ن اال���س�ترات��ي��ج��ي��ات
وامل��ن��ه��ج��ي��ات امل��ع��ت��م��دة يف اختيار
التخ�ص�ص وتب�صري الطالب حول
الكثري من املنهجيات اخلاطئة التي
يقعون فيها والتي لها نتائج م�ؤملة يف
حياتهم العملية.
وتناول الهوي�سني عوائد التمكن
م��ن التخ�ص�ص ورب��اع��ي��ة حتديد
ال��ت��خ�����ص�����ص اجل���ام���ع���ي وم����دى
اال���س��ت��ف��ادة م��ن نظرية ال��ذك��اءات
امل��ت��ع��ددة يف اخ��ت��ي��ار التخ�ص�ص
اجلامعي.
وقد �شهد الربنامج �إقباالً كبرياً
من الطالب ،حيث عربوا عن مدى
�سعادتهم وثنائهم على الربنامج،
يذكر �أن برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني يقدم العديد من الربامج
الإثرائية يف الريا�ضيات واملهارات
ال�شخ�صية وق�ص�ص الإلهام والنجاح
التي �أعدت للطلبة يف خطة عملية
خالل العام الدرا�سي.

ا�ستعر�ضت مديرة مكتب اجلودة بكلية �آداب جامعة البحرين د .ديانا
اجلهرمي املالمح العامة لنظام االعتدال يف االمتحانات الذي تطبقه
اجلامعة ،وذلك يف ور�شة عمل نظمها املكتب لأع�ضاء هيئة التدري�س،
وا�ستهدفت الور�شة �أع�ضاء جلان اجلودة يف الأق�سام الأكادميية وجلان
االمتحانات ،ووقفت على �أه��م املعايري مثل الو�ضوح وال��دق��ة .وجرى
ال��ت��داول خ�لال ور���ش��ة العمل يف املو�ضوعات املتعلقة بكتابة �أ�سئلة
ال يعتورها الغمو�ض ،وتعطي فر�صاً متكافئة للطلبة على اختالف
م�ستوياتهم وقدراتهم ،بحيث ت�أتي النتائج مطابقة ملخرجات العملية
التعليمية ومتوائمة معها .ولفتت اجلهرمي �إىل �أن اجلامعة اعتمدت
منوذجاً لأع�ضاء هيئة التدري�س لال�سرت�شاد به يف ت�صميم االمتحانات.

جامعة دبي ّ
تخرج أول «دكتور» في إدارة
األعمال

احتفلت جامعة دبي يف مقرها باملدينة الأكادميية بتخريج �أول باحث
من باحثي برنامج الدكتوراه الذي طرحته منذ �أربع �سنوات وي�ضم 54
باح ًثا يف جمال �إدارة الأعمال ،وح�صل الباحث نا�صر عبده �سيف املرقب
نائب رئي�س اجلامعة ومدير تقنية املعلومات على درجة دكتوراه الفل�سفة
يف الإدارة تخ�ص�ص نظم املعلومات ،وتناول الباحث يف درا�سته العوامل
والأ�سباب التي جتذب امل�ستخدمني �أو العمالء ،وبالتايل تزيد من تقبل
وا�ستخدام اخلدمات احلكومية الذكية ،ويعترب الدكتور املرقب �أول خريج
من الربنامج الذي ي�ضم  54باح ًثا ومن املتوقع تخريج �ستة منهم قبل
نهاية العام الدرا�سي احلايل.
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بهدف تعزيز التبادل الثقايف والأكادميي

جامعة المؤسس تعتزم إنشاء مركز ثقافي في الصين

وقعت جامعة امللك عبدالعزيز مع
اجلمعية ال�صينية للتبادل الثقايف
ال��دويل وتنمية الثقافات بال�صني
التابعة للحكومة ال�صينية ،اتفاقية
لإن�شاء مركز ثقايف لتبادل اخلربات
وتعليم اللغة وال��ث��ق��اف��ة ال�صينية
والعلوم التطبيقية واملعرفية وتعزيز
ال�شراكة يف جمال االبتكارات بني
اجل��ام��ع��ة واجل��ام��ع��ات ال�صينية،
بقاعة االجتماعات ب��الإدارة العليا
يف اجلامعة.
وت��ه��دف االت��ف��اق��ي��ة �إىل تعزيز
التبادلني الثقايف والأك��ادمي��ي بني
اجل��ام��ع��ة وع����دد م���ن اجل��ام��ع��ات
ال�صينية املتميزة وتعزيز ال�شراكات
يف امل��ج��االت التعليمية والبحثية
والثقافية ،وتفتح االتفاقية باب
ابتعاث الطالب والطالبات للدرا�سة
بال�صني ،وك��ذل��ك ا�ستقطاب عدد
م��ن ال��ط�لاب ال�صينيني للدرا�سة
باجلامعة بنظام املنح الدرا�سية ،كما
يقدم املركز �شهادة اجتياز اختبارات

اللغة ال�صينية «.»HSK
وت ��أت��ي االتفاقية ان�سجا ًما مع
توقيع مذكرة التعاون بني البلدين
يف امل��ج��ال التعليمي وال��ت��ي وقعها
وزي���ر التعليم د� .أح��م��د العي�سى
مع وزي��ر الرتبية والتعليم ال�صيني
ت�شن ب��او���ش��ن��غ �أث��ن��اء زي����ارة خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �إىل ال�صني بهدف

حتقيق التكامل بني «ر�ؤية ال�سعودية
 »2030وم��ب��ادرة ال�صني «احل��زام
والطريق».
وج��رى توقيع اتفاقية التعاون
ب��ح�����ض��ور م���دي���ر اجل���ام���ع���ة د.
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ي��وب��ي ،وال�����س��ي��د
وان��غ جيان �سني رئي�س اجلمعية
ال�صينية للتبادل الثقايف الدويل
وتنمية الثقافات بال�صني .و�أو�ضح

د .ال��ي��وب��ي �أن اجل��ام��ع��ة ت�سعى
م��ن خ�ل�ال ت��ع��زي��ز ���ش��راك��ات��ه��ا يف
ال�صني وحول العامل �إىل النهو�ض
ب��امل��ن��ظ��وم��ة التعليمية والبحثية
يف اجل��ام��ع��ة ،والإ���س��ه��ام يف نقل
وتوطني املعارف والتقنية للمملكة
م��ن ج��ه��ة ،وال��ع��م��ل ع��ل��ى �إي�����ص��ال
ال��ر���س��ال��ة الثقافية والأك��ادمي��ي��ة
للمملكة �إىل امل�ؤ�س�سات الأكادميية
والبحثية حول العامل.
وبني �أن �إن�شاء مركز ثقايف �سيدعم
طالب وطالبات اجلامعة لال�ستفادة
م��ن ال��ت��ط��ور ال��ع��ل��م��ي واالك���ادمي���ي
باجلامعات ال�صينية ،كما ي�ساهم
يف ا�ستقطاب املتميزين من اجلانب
ال�صيني للدرا�سة باجلامعة بنظام
املنح الدرا�سية والذي ي�شهد تزايداً
يف �أع��داد الطالب غري ال�سعوديني
م��ن جميع دول ال��ع��امل ،بالإ�ضافة
�إىل تعلم اللغة ال�صينية وتو�سيع
دائرة التبادلني املعريف والعلمي بني
اجلانبني.

«كاوست» تستخرج الكهرباء من باطن األرض
متكن علماء م��ن جامعة امللك
عبداهلل للعلوم والتقنية «كاو�ست»
م��ن حت��وي��ل ط��اق��ة الأ���ش��ع��ة حتت
احل���م���راء امل��ن��ب��ع��ث��ة م��ن الأر�����ض،
والتي ت�سخنها ال�شم�س� ،إىل تيار
كهربائي ،وذل��ك بح�سب م��ا ذكر
م��وق��ع اجل��ام��ع��ة «discovery.
.»kaust.edu.sa
وا���س��ت��خ��دم ال��ع��ل��م��اء �أ���س��ل��وب
نفق ميكانيكي ال�ستخراج التيار
ال��ك��ه��رب��ائ��ي م���ن الأ����ش���ع���ة حتت
احلمراء ،حيث يقوم �سطح الأر�ض،
مبا فيه البحار واملحيطات والغالف
اجل��وي بامت�صا�ص معظم �أ�شعة
ال�شم�س التي ت�صل �إليها ،ونتيجة

«التحضيرية» أصبحت
«المسار العلمي الموحد»
بجامعة طيبة
نظمت جامعة طيبة ممثلة بعمادة
اخلدمات التعليمية ،يوم االثنني 10
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ف�براي��ر 2018م ،اللقاء الإر���ش��ادي
ال��ث��ام��ن مل��ر���ش��دي امل��دار���س وط�لاب
الثانوي مبدار�س منطقة املدينة املنورة
للتعريف بامل�سار العلمي املوحد «ال�سنة
التح�ضريية �ساب ًقا» .و�أك���د عميد
اخل��دم��ات التعلمية بجامعة طيبة
الدكتور حمزة الفا�ضل� ،أن تغيري ا�سم
«ال�سنةالتح�ضريية»�إىل«امل�سارالعلمي
امل��وح��د» �أت���ى لالعتماد الأك��ادمي��ي
واجل��ودة واالعتماد امل�ؤ�س�سي ،الذي
مو�ضحا �أن
ت�سعى �إليه جامعة طيبة،
ً
امل�سار العلمي املوحد ما زال بنف�س
تركيبة ال�سنة التح�ضريية ولكن �أ�صبح
هناك �شركاء يف تقدمي مقررات هذه
ال�سنة و�أن  60%من املقررات مواد
�إجنليزية� ،أما املواد املتبقية فتقدم من
كلية العلوم بجامعة طيبة ،واملواد العامة
تقدم من مركز املتطلبات العامة .ويف
ال�سياق ذاته ،نظمت عمادة اخلدمات
التعليمية يف ق�سم الطالبات لقاء
«�سفراء امل�سار العلمي املوحد الثامن»
الهادف �إىل توعية مر�شدات وطالبات
املرحلة الثانوية مع من�سوبات عمادة
اخلدمات التعليمية لتقدمي املعلومات
واخل�ب�رات التي تتما�شى مع �أهمية
امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة وحتقيق الآف���اق
امل�ستقبلية للتنمية وترجمة تطلعات
الدولة ور�ؤية قيادتها الر�شيدة.

ل��ه��ذا حت�صل الأر�����ض على كمية
كبرية من الأ�شعة حتت احلمراء،
ويقدر العلماء حجم الطاقة التي
ميكن جتميعها من الأ�شعة حتت

احل���م���راء مب��ل��ي��ون ج��ي��ج��اوات يف
الثانية الواحدة.
وكان عدد كبري من العلماء يف
خمتلف �أنحاء العامل قد عجزوا

عن ا�ستخراج الطاقة الكهربائية
من حرارة الأر���ض� ،إال �أن علماء
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل للعلوم
والتقنية متكنوا من حل املع�ضلة،
م������ؤخ�����راً ،وا����س���ت���ط���اع���وا حت��ت
�إ����ش���راف ال��ع��امل ع��اط��ف �شميم
م��ن جتميع وا���س��ت��خ��راج الطاقة
الكهربائية م��ن ح���رارة الأر����ض
بوا�سطة جهاز مبني على �أ�سا�س
ال�صمام الثنائي.
وق����ال ال��ع��امل ع��اط��ف �شميم:
«ن�ستطيع تعزيز توليد الكهرباء،
امل�ستخرجة م��ن ح���رارة الأر����ض،
بوا�سطة �إي�صال املاليني من هذه
الأجهزة مع بع�ضها».

جامعة الملك خالد تستضيف فعاليات اليوم
العالمي للدفاع المدني
ا�ست�ضافت جامعة امللك خالد
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�ير ،الأح���د
املا�ضي بامل�سرح اجلامعي يف املدينة
اجلامعية ب�أبها.
و�أو���ض��ح م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي
�أن ا�ست�ضافة فعاليات «اليوم العاملي
للدفاع املدين» ي�أتي يف �إطار التعاون
امل�����س��ت��م��ر ب�ين اجل��ام��ع��ة وال��دف��اع
امل���دين ،وت��ق��دي� ًرا للجهود الكبرية
الوطنية والإن�سانية التي يبذلها
رج��ال ال��دف��اع امل���دين ،م�ضيفاً �أن
هذا التعاون بني اجلامعة ومديرية
ال��دف��اع امل��دين ي��أت��ي �ضمن �إمي��ان
م�����ش�ترك م��ن ال��ط��رف�ين ب�أهميته
ونتائجه الإيجابية.
م��ن جهته �أ���ش��ار م��دي��ر ال��دف��اع
املدين مبنطقة ع�سري العميد غازي

بن يحيى الأملعي �أن مدين ع�سري
�أن��ه��ى بالتعاون م��ع جامعة امللك،
ا�ستعداداته لالحتفال باليوم العاملي
للدفاع امل��دين لهذا العام ،وال��ذي
ي��ق��ام ع��امل� ًي��ا ب�شكل �سنوي خالل
الأول من مار�س ،مبيناً �أن اململكة
ممثلة يف املديرية العامة للدفاع
امل����دين ،ت�����ش��ارك دول ال��ع��امل يف
االحتفال بهذا اليوم حتت �إ�شراف
املنظمة الدولية للحماية املدنية
بجنيف التي تعد �أهم و�أعلى منظمة
عاملية تخت�ص بالدفاع املدين.
وعن �أب��رز الفعاليات امل�صاحبة

لهذه االحتفالية� ،أ�شار الأملعي �إىل
�أنه مت تنفيذ العديد من الفعاليات
امل�صاحبة بال�شراكة والتعاون مع
جامعة امللك خالد ب�أبها ،م�ؤكداً �أن
فعاليات هذا اليوم ت�شمل �إدارات
وم��راك��ز ال��دف��اع امل���دين باملنطقة
بكافة املحافظات ،مت�ضمنة �إقامة
معار�ض توعوية مب��راك��ز الت�سوق
التجارية ،وحما�ضرات يف خمتلف
املدار�س وبع�ض املن�ش�آت التجارية
وال�صناعية باملنطقة ،مب�شاركة
اجلهات احلكومية والأهلية ذات
ال��ع�لاق��ة ،كما مت ت��وزي��ع جمموعة
من الن�شرات والكتيبات التوعوية
التي تتحدث عن �أهمية ال�سالمة
بامل�ؤ�س�سات التعليمية باختالف
مراحلها يف م�شاركة الدفاع املدين
�أعماله و�أدواره التوعوية والتعاون
يف منع �أو تقليل املخاطر مب�شيئة
اهلل.

عقد م�����ش��روع «م��ع��رف��ة» التابع
لوكالة ال�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
بجامعة الأم��ي�ر ���س��ط��ام ،اتفاقية
ت��ع��اون م��ع جملة «ه��ارف��ارد بزن�س
ريفيو العربية» بهدف تعزيز ن�شر
املعرفة يف جملة ذات ثقل عاملي
ومكانة متميزة يف جم��ال الإدارة
والقيادة الرتباطها ب�أحد �أهم و�أعرق

اجل��ام��ع��ات العاملية ،وه��ي جامعة
هارفارد ف�ض ً
ال عن تخ�ص�صها يف
ن�شر امل��ق��االت املبنية على �أ�س�س
علمية.
امل�شرف على م�شروع «معرفة»
الدكتور علي بن نا�صر ال�سديري
�أك��د �أن هذه ال�شراكة تعد الأوىل
على م�ستوى اجلامعات ال�سعودية

وتفتح املجال �أمام املتخ�ص�صني يف
�إدارة الأعمال واالقت�صاد والتطوير
بجامعة الأم��ي�ر ���س��ط��ام ،لتقدمي
�أنف�سهم و�أع��م��ال��ه��م ل��ه��ذه املجلة
امل��ت��م��ي��زة .كما يعد ه��ذا التعاون
مب��ث��اب��ة ق��ن��اة ل��ت��ح��ف��ي��ز وت�شجيع
�أع�����ض��اء هيئة ال��ت��دري�����س لتقدمي
ون�شر املعرفة.

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

آفاق أكاديمية
آفاق أكاديمية
د .عادل المكينزي

الفاتورة «المجمعة» تصعق قاطني
السكن
ت�سعى �إدارة اجلامعة  -م�شكورة  -لتوفري االحتياجات الأ�سا�سية
ملن�سوبيها ،ومن ذلك ال�سكن املالئم ،الأم��ر ال��ذي ي�ساعد ع�ضو
هيئة التدري�س على التفرغ لأعماله التعليمية والبحثية والأكادميية
والعطاء بفاعلية والإجناز بكفاءة.
لكن يبدو �أن «ف��ات��ورة الكهرباء» باتت م�صدر قلق و�إزع���اج
ملن�سوبي ال�سكن اجلديد يف املدينة اجلامعية ،و�أخ��ذت «تنغ�ص»
عليهم ج ّوهم و�صفوهم وتفكريهم ،خا�صة مع عدم ورود الفواتري
ب�شكل �شهري ،ما يعني �أن طريقة احت�ساب اال�ستهالك تتم �ضمن
�شريحة �أكرب من ال�شريحة التي ميكن احت�سابها لو كانت ت�صدر
وتوزع ب�شكل �شهري!
هذا من ناحية ،ومن ناحية �أخ��رى ونتيجة لعدم انتظام ورود
الفواتري �شهرياً ،يتفاج�أ من�سوب ال�سكن عند تغيري ال�سكن �أو �إخالء
الطرف بحجم املبالغ املرتاكمة واملطلوب منه �سدادها ،والتي ت�صل
يف بع�ض الأحيان �إىل ع�شرات الألوف من الرياالت ،حيث و�صلت
فاتورة �أحد الزمالء من معاريف �إىل �أكرث من � 20ألف ريال!
ويت�ساءل هذا الزميل وبدورنا نت�ساءل معه :هل ج��اءت هذه
الفواتري بهذه املبالغ الفلكية نتيجة تغيري التعرفة ح�سب ال�شرائح؟
�أم نتيجة �أخطاء يف قراءة العداد؟ �أم نتيجة �أمور �أخرى يجهلها
امل�ستفيد؟ ومل��اذا ترتك ل�سنوات حتى ترتاكم وت�صل لرقم فلكي
يفوق قدرات ع�ضو هيئة التدري�س يف ال�سداد وي�ضعه يف موقف
مايل �صعب وحمرج؟!
العديد من الزمالء قاطني ال�سكن بات ي�شغل بالهم وتفكريهم
واقع «الفاتورة املجمعة» ويطالبون بتو�ضيح وفهم �آلية احت�ساب
ال��ف��ات��ورة ،و�إ���ص��داره��ا ب�شكل �شهري �أ���س��وة بباقي املواطنني
وامل�ستفيدين.
�إحدى الزميالت ا�ستلمت لت ّوها �شقة يف ال�سكن اجلديد ،وقد
بلّغتها �إدارة ال�سكن بوجود فواتري كهرباء �سوف ت�صدر الحقاً
ويجب عليها ت�سديدها ،لكن لن ت�صدر ب�شكل �شهري بل �سيتم
جتميعها ومطالبة ال�ساكن بدفعها جمتمعة عند �إخالء ال�سكن!
تعجبت الزميلة من هذا الإجراء املتبع وغري املنطقي ،وطالبت
بقراءة العداد وتغيري ه��ذه الآل��ي��ة ،وع��دم ت��رك الفواتري تتجمع
وت�تراك��م ،فتم �إبالغها بنية �إدارة ال�سكن توزيع الفواتري دوري �اً
وب�شكل �شهري ،لكن مل يتم �شيء حتى الآن بهذا اخل�صو�ص!
زميل �آخر يت�ساءل :كيف وملاذا نتحمل خط�أ من مل ي�صدر لنا
الفواتري منذ البداية وب�شكل دوري! وملاذا ترتك الفواتري لترتاكم
بهذا احلجم الفلكي؟
زميل �آخر يقول� :إذا كان العداد �سليماً و�صاحلاً للقراءة فلماذا
ال يتم احل�صول على الفاتورة �شهرياً من �شركة الكهرباء منذ
ا�ستالم ال�سكن؟!
ختاماً ،ال �أحد يطالب �أو يرغب يف �إلغاء الفاتورة امل�ستحقة وال
حتى تخفي�ضها ،بل يطالب اجلميع بوجود �آلية وا�ضحة وموحدة
يف التعاطي مع املبالغ امل�ستحقة ،واعتماد �إ�صدار الفواتري من الآن
ف�صاعداً ب�شكل �شهري دون ت�أخري �أو «جتميع» ،ودمتم �ساملني.

مشروع وقف علمي بجامعة بيشة
نظمت جامعة بي�شة م ��ؤخ � ًرا ،ور�شة عمل
ع��ن م�����ش��روع �إن�����ش��اء �أوق����اف اجل��ام��ع��ة حتت
رعاية معايل مدير اجلامعة الدكتور �أحمد
بن حامد نقادي ،وبح�ضور عدد من �أ�صحاب
الف�ضيلة واملعايل وامل�س�ؤولني ورجال الأعمال
واخلرباء واملهتمني بالأوقاف العلمية ،وهدفت
الور�شة �إىل م�شاركة �أ�صحاب العالقة يف �إن�شاء
وق��ف علمي متميز ،وحتديد �أه��م التوجهات
اال�سرتاتيجية لأوق��اف جامعة بي�شة ،وكذلك
حتديد �أطر ت�أ�سي�س و�إدارة �أوقافها.
وت�سعى جامعة بي�شة من خالل م�شروع الوقف العلمي �إىل �أن يكون
ب�أ�صوله الثابتة واملتغرية و�ضوابطه ال�شرعية املعتمدة وا�ستثماراته
الناجحة ركيزة يف تطوير ودعم امل�شروعات البحثية ومتويل الدرا�سات
العلمية والتطبيقية وال�برام��ج اخلا�صة التي تخدم املجتمع وتعالج
م�شكالته االقت�صادية والعلمية واالجتماعية وال�صحية وت�سهم يف تنميته
متا�ش ًيا مع ر�ؤية اململكة .2030
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انطالق الملتقيات العلمية التابعة
لمركز STEM

يف � 10شوال ولل�سنة  13على التوايل

فتح التسجيل في برنامج االبتعاث الخارجي
اعتمد م��ع��ايل وزي���ر التعليم
الدكتور �أحمد العي�سى الربنامج
الزمني لإط�لاق الدفعة الثالثة
ع�شرة من برنامج خادم احلرمني
ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي
«م�������س���ار وظ��ي��ف��ت��ك وب��ع��ث��ت��ك»،
حيث �سيبد�أ قبول الطلبات يف
العا�شر م��ن �شهر ���ش��وال لهذا
ال��ع��ام 1439هـ .و���ش��ك��ر وكيل
ال��وزارة ل�ش�ؤون البعثات املكلف
الدكتور جا�سر احلرب�ش معاليه
ع��ل��ى م��واف��ق��ت��ه ودع��م��ه ل��وك��ال��ة
ال��ب��ع��ث��ات وم�����ش��اري��ع��ه��ا لتطوير
برنامج االبتعاث ليتواءم مع ر�ؤية
اململكة  ،2030و�أو�ضح �سعادته
�أن ال��وك��ال��ة �ستعلن ال�����ش��روط
وامل��ت��ط��ل��ب��ات وال��ت��خ�����ص�����ص��ات
امل��ت��اح��ة ع��ل��ى �صفحة ب��رن��ام��ج
خ������ادم احل����رم��ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين
لالبتعاث اخلارجي https://

�أطلقت وزارة التعليم ممثلة مبركز تطوير تعليم العلوم والتقنية والهند�سة
والريا�ضيات « »STEMبح�ضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن
العا�صمي ،عدداً من امللتقيات العلمية على م�ستوى اململكة يف عدد من
الإدارات التعليمية «الريا�ض -جدة – الطائف – ع�سري» حتقيقاً لأهدافها
اال�سرتاتيجية ومنها :حت�سني البيئة التعليمية املحفزة للإبداع واالبتكار،
وتطوير املناهج و�أ�ساليب التعليم والتقومي.
وت�أتي فكرة �إن�شاء مركز « »STEMالوطني حتقيقاً لر�ؤية اململكة 2030
للم�ساهمة يف تطوير تعليم العلوم والتقنية والهند�سة والريا�ضيات ،وتعزيز
مبد�أ التعلّم لأجل العمل عرب تزويد �أبنائنا باملهارات الالزمة ملهن امل�ستقبل.
ويعد م�سمى « »STEMاخت�صاراً مل�سميات حقول :العلوم ،والتقنية،
والهند�سة ،والريا�ضيات ،وتعد منهجية « »STEMمن �أحدث التوجهات
العاملية يف حتقيق املنهجية التكاملية القائمة على امل�شروعات وربطها
باحلياة و�سوق العمل ،والتي متكن الطلبة من فهم وا�ستيعاب املفاهيم
العلمية ب�شكل يعزز اهتمامهم و�إدراك��ه��م بالعلوم والتقنية والهند�سة
والريا�ضيات وهو ما ي�ساهم يف رفع امل�ستوى العلمي والتح�صيلي للطالب
وحتقق التناف�سية العاملية يف االقت�صاد املعريف وال�صناعي.
وتهدف تلك امللتقيات �إىل ن�شر منهجية « »STEMو�آليات تنفيذها يف
البيئة التعليمية بني املعلمني واملعلمات ،وتبادل اخلربات بني جميع الفئات
امل�ستهدفة يف امليدان الرتبوي؛ لرفع م�ستوى التح�صيل العلمي يف املجاالت
العلمية ،وتعزيز قدرة النظام التعليمي لتلبية متطلبات التنمية و�سوق العمل؛
حتقيقاً لر�ؤية اململكة .2030
وي�صاحب �إط�ل�اق امللتقيات ن���دوات علمية متخ�ص�صة يف منهجية
«� »STEMإ�ضافة �إىل ور�ش عمل متخ�ص�صة وتطبيقات عملية يقدمها
عدد من املخت�صني وامل�شاركني ،ومعر�ض م�صاحب.

.ksp.moe.gov.sa
ي�را �إىل �أن ال���وك���ال���ة
م�������ش� ً
و�ضمن مبادرة تطوير االبتعاث
اخل��ارج��ي �ستطلق خ�ل�ال ه��ذا
العام م�سارات �أخ��رى �إ�ضافية
يتاح فيها التقدمي طوال العام،
ومنها م�سار ابتعاث املتميزين
لنخبة اجل��ام��ع��ات ،م�سار املنح
ال���دول���ي���ة ،م�����س��ار امل ��ؤ���س�����س��ات
االجتماعية ،وامل�سار الطبي.
واخ��ت��ت��م ت�����ص��ري��ح��ه ب�����ش��ك��ره
ملقام خادم احلرمني ال�شريفني،
و�سمو ويل ع��ه��ده ا لأم�ي�ن على
دعمهما لهذا الربنامج الطموح
ال���ذي ت ��أم��ل م��ن��ه ال��ق��ي��ادة م��دّ
ق��ط��اع��ات ال��ت��ن��م��ي��ة يف اململكة
ب���امل���واردال���ب�������ش���ري���ة امل����ؤه���ل���ة،
وت�سعى وزارة التعليم جاهد ًة
ل��ت��ح��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات والة ا لأم���ر
حفظهم اهلل.

«التعليم» تبدأ رحلتها األولى مع
اختبارات «»PISA

بد�أت وزارة التعليم يف اململكة رحلتها الأوىل مع اختبارات «،»PISA
حيث افتتح معايل الوزير الدكتور �أحمد العي�سى �صباح االثنني 26
فرباير 2018م عرب برنامج لقاء الإلكرتوين ،االجتماع الأول اخلا�ص
باال�ستعداد مل�شاركة الوزارة يف الدرا�سة الدولية « »PISAلأول مرة،
و�أك��د معاليه يف مداخلته بهذه املنا�سبة �أن التعامل مع مثل هذه
االختبارات يحقق الإيجابية يف تعليمنا ومينحنا فر�صة التواجد الدويل
ح�سب املكانة التي تليق مبكانة اململكة.
و�أ�ضاف �أن م�شاركة ال��وزارة لأول مرة يف هذه الفعالية داللة على
�أهميتها الدولية و�أهمية التقارير ال�صادرة من الهيئات واملنظمات
الدولية ذات العالقة التي ترتبط وترتكز على نتائج «»OECD PISA
ومل�سنا فرح وتفاعل املنظمة مع م�شاركتنا الأوىل معهم.
و�شدد معاليه �أن مثل هذه االختبارات ترتبط نتائجها مبا ر�سم لها
يف ر�ؤية التحول الوطني ،والبد من حتقيق احلد الأدنى من الدرجة
املتوقعة ح�سب ما �أوردته الر�ؤية وخططت له ،ومتنى العي�سى �أن يخلق
جو من احلما�س وامل�س�ؤولية جتاه هذه الفعالية من قبل امليدان التعليمي
من خالل حتفيز الطلبة والطالبات امل�شاركني يف هذه االختبارات ،على
بذل جهدهم يف تقدمي كل ما لديهم لأجل رفعة ا�سم بالدنا عالياً يف
املحافل الدولية التعليمية.
اللقاء كان بح�ضور وكيل ال��وزارة للتعليم الدكتور نياف اجلابري،
ومديري التعليم املعنيني بامل�سابقة مع طاقم الإ���ش��راف والتن�سيق
اخلا�ص بها ،و�أكد الدكتور اجلابري يف كلمته �أن مثل هذه االختبارات
�ستعود مب��ردود اقت�صادي على جمتمعنا من خالل قيا�س م�ؤ�شرات
النتائج ،كما �أن مثل هذه االختبارات هي حمك عاملي للدول لقيا�س
مدى جناحها تعليمياً ولأجل ت�صحيح بع�ض امل�سارات وتطويرها فرتة
بعد �أخرى ،وثمن اجلابري كل اجلهود املبذولة من �إدارة االختبارات
الدولية بالوزارة يف تهيئة البيئة املنا�سبة والكوادر الب�شرية الالزمة
لإمتام العملية وفق املعايري واملقايي�س الدولية.
ي�شار �إىل �أن هذا اللقاء يعترب اللقاء الأول �ضمن �أربعة لقاءات مقرر
عقدها قبل موعد االمتحان املقرر يف الأول من �أبريل القادم ،جدير
بالذكر �أن منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية « »OECDبد�أت هذه
االختبارات عام 2000م ،وهي تركز على ثالثة جماالت �أ�سا�سية ،هي
القراءة ،والريا�ضيات ،والعلوم ،وتقام االختبارات كل ثالث �سنوات ،ويف
كل مرة يكون الرتكيز على �أحد هذه املجاالت ،ويف هذا العام 2018م
�سيكون الرتكيز على جمال القراءة بن�سبة  70%والريا�ضيات والعلوم
لكل منهما .15%

التعليم العالي

17
9

انطالق الملتقى الثاني لمشروع «باحث المستقبل»

افتتح م��ع��ايل وزي���ر التعليم ال��دك��ت��ور �أحمد
العي�سى يوم الأربعاء  28فرباير 2018م ،امللتقى
الثاين مل�شروع «باحث امل�ستقبل» وور���ش العمل
امل�صاحبة ل��ه ،بح�ضور نائب ال��وزي��ر الدكتور
عبدالرحمن العا�صمي ،وع���دد م��ن من�سوبي
الوزارة واجلامعات و�إدارات التعليم باململكة.
امللتقى ي�أتي �ضمن �أن�شطة مركز املبادرات
النوعية بوزارة التعليم والذي تهدف من خالله،
م�شاركة ال�صروح العلمية يف ن�شر املعرفة وتطوير
امل��ه��ارات البحثية ل��دى الطالب والطالبات يف
املرحلة املتو�سطة وال��ث��ان��وي��ة ،و���ص��والً لإع��داد
جيل من الباحثني «علماء امل�ستقبل» .كما يهدف
امل�شروع لتو�أمة اجلهود البحثية يف جمال البحث
العلمي بني اجلامعات والإدارات التعليمية مبا
يحقق الإبداع والتطوير واالبتكار.
وب��د�أت فكرة هذا امل�شروع من جامعة حائل،
ومت تعميمها على بع�ض اجل��ام��ع��ات و�إدارات
التعليم ،وب���د�أ تطبيقها يف  8مناطق تعليمية
مب�شاركة  8ج��ام��ع��ات بتلك امل��ن��اط��ق ،ويطمح
القائمون على امل�شروع يف تعميمها على كافة
مناطق وحمافظات اململكة بعد جناح املرحلة،
حيث ت�شمل املرحلة الثانية التي انطلقت م�ؤخراً
�إ�ضافة  5جامعات و� 8إدارات تعليم مل ت�شارك يف

املرحلة الأوىل.
و�شهد افتتاح امللتقى ،التعريف بامل�شروع من
خالل عر�ض مرئي يخت�صر الفكرة وما مت �إجنازه
وما �سيتم العمل عليه ،وفق توجه ال��وزارة نحو
حتقيق ر�ؤي���ة  ,2030وع��ر���ض بع�ض التجارب
الطالبية من تعليم ج��ازان واملجمعة ،ثم تكرمي
اجلامعات و�إدارات التعليم املنفذة للم�شروع.
بعد ذلك بد�أت ور�ش العمل اخلا�صة بامللتقى،
وق��دم الدكتور وجيه مغربية ورق��ة عمل بعنوان
«البحث العلمي ودور امل�ؤ�س�سات» ث��م عر�ض
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل الغفي�ص مدير ع��ام الإدارة
ال��ع��ام��ة للموهوبني ورق��ت��ه يف امللتقى بعنوان
«الأوملبياد الوطني للإبداع العلمي ودوره يف بناء
منهجية البحث العلمي عند الطالب» ،تال ذلك
عر�ض منجزات باحث امل�ستقبل يف ع��دد من
مناطق اململكة.
امللتقى ا�ستمر ملدة يومني ،وخ�ص�ص اليوم الثاين
منه لور�ش العمل ،حيث مت �إقامة ور�شتي عمل،
الأوىل عن معايري و�آلية حتكيم البحوث العلمية،
والأخرى عن التحديات واحللول املقرتحة ،ويف
ختام امللتقى مت رفع التو�صيات اخلا�صة للجهات
ذات العالقة العتمادها والنظر فيها.

يف �أول جتربة رائدة يف م�رسحة املعار�ض

«المملكة حقائق وبراهين» على مسرح جامعة الملك فيصل

ان��ط��ل��ق��ت ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك في�صل م���ؤخ��راً،
فعالية رائدة �أقامتها كلية الآداب ونفذها ق�سم
االت�����ص��ال والإع�ل�ام بعنوان «اململكة العربية
ال�سعودية حقائق وب��راه�ين» يف �أول جتربة
رائ��دة يف م�سرحة املعار�ض ،بح�ضور قيادات
اجلامعة و�ضباط من احلر�س الوطني وعدد
من القيادات احلكومية مبحافظة الأح�ساء.
و�أع��رب مدير اجلامعة الدكتور عبدالعزيز
العوهلي عن �سعادته بافتتاح الفعالية التي
ت��رت��ب��ط ب��ح��ب ال���وط���ن ،م��ن��وه �اً مب��ا ت��ق��وم به
امل�ؤ�س�سات التعليمية التي تبني للطالب مواقف

اململكة جتاه الدول العربية والإ�سالمية و�شعوب
العامل حتى �أطلق عليها مملكة الإن�سانية ،فيما
�أك��د رئي�س ق�سم االت�صال والإع�ل�ام الدكتور
�سامي اجلمعان �أن كلية الآداب ممثلة بق�سم
االت�صال والإعالم حري�صة على �إقامة فعالية
كربى يف كل ف�صل درا�سي تر�سيخاً للمواطنة.
من جانبه �أ�شاد عميد الكلية الدكتور ظافر
ال�شهري بدور الطالب يف تنفيذ هذه الفعالية،
م����ؤك���داً اع��ت��زام ال��ك��ل��ي��ة �أن ت��ك��ون امل��ق��ررات
ال��درا���س��ي��ة تطبيقية ت��ت��ع��دى ح���دود ق��اع��ات
ال��در���س �إىل املجتمع ال�سيما يف ظ��ل اخلطة

اجل��دي��دة ال��ت��ي ب���د�أ العمل بها ه��ذا الف�صل
الدرا�سي ،منوهاً بدعم وت�شجيع �إدارة اجلامعة
للكلية يف جميع احتياجاتها مم��ا ي�سهم يف
حتقيق طموحاتها وموا�صلة ر�سالتها مكرراً
ال�شكر جلميع احل�ضور.
وت�ضمنت الفعالية العديد من الأركان منها
«القد�س يف قلب خ��ادم احلرمني ال�شريفني»
و«مملكة الإن�سانية» و«البلد الأم�ين وطن بال
�إرهاب» و«احلدّ اجلنوبي» و«قلب الأمة» الذي
يربز مواقف اململكة يف دعم الق�ضايا العربية
وا لإ�سالمية.
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التفكير النقدي
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تطوير الذات ..عوامل ومراحل
التفكري يف امل�ستقبل مهم لكل
�إن�سان يتحمل امل�س�ؤولية ،وتطوير
الذات يُعدّ الو�سيلة الأهم لتحقيق
النجاح وال��و���ص��ول �إىل الأه���داف
العامة ،وتبد�أ عملية تطوير الذات
ح�سب خرباء التنمية الب�شرية من
التفكري يف امل�ستقبل وو�ضع �أهداف
النجاح والطرق املالئمة للو�صول
�إليها؛ حيث �إن و�ضع تلك اخلطط
بطريقة جيدة يتطلب مهارة فكرية
وح�سن ق��راءة للواقع وا�ست�شراف
للم�ستقبل� ،إىل جانب �إرادة تدفع
الإن�سان لعملية التطوير تلقائياً
ودون ق�صد لتحقيق تلك الأهداف.
وق��د ح��دد متخ�ص�صو التنمية
الب�شرية �أهم عوامل تطوير الذات،
ت��ب��د�أ ب��ع��وام��ل داخ��ل��ي��ة تتمثل يف
اال�ستعداد النف�سي من حيث الإرادة
وال��رغ��ب��ة يف التطوير دون خجل
من القدرات الذاتية حتى لو كانت
متوا�ضعة ،وهناك عوامل خارجية
تتمثل يف الأ�شخا�ص املحيطني من
الأهل والأ�صدقاء.
ودور الأه���ل يف تطوير ال��ذات

حموري للغاية ،فهم الداعم الأول
وامل�����ش��ج��ع ع��ل��ى اج��ت��ي��از ال�صعاب
والأزم�����ات ،ويف ح��ال ك��ان تعامل
الأه��ل �سلبياً ف��إن عملية التطوير
ت���ت����أخ���ر ،وق����د ت��ف�����ش��ل يف بع�ض
الأحيان� .أ ّم��ا دور الأ�صدقاء فقد
ي��ك��ون �أك�ث�ر مبا�شرة ل��دى الذين
يرتبطون ب�شدة م��ع �أ�صدقائهم؛
فالإن�سان بطبعه مييل �إىل الت�صرف
ك�أ�صدقائه ،ويف ح��ال ك��ان �سلوك
الأ�صدقاء �سلبياً �أو فا�سداً ف�إن ذلك

يكون دافعاً �إىل الرتاخي واالن�سياق
لتلك الأم�����ور ،ل���ذا ف����إن اختيار
الأ���ص��دق��اء �أ�سا�سي قبل ال�شروع
يف التطوير عم ً
ال باحلكمة القائلة
«الرفيق قبل الطريق».
�أم��ا مراحل تطوير ال���ذات ف�إن
جمرد «التفكري يف تطوير ال��ذات»
يعد �أول مراحل التطوير بالفعل،
يتبع ذلك مرحلة اكت�شاف املوهبة �أو
ال�شغف لدى ال�شخ�ص ،ومهما كانت
تلك املوهبة ب�سيطة ف�إنها تكون

فعال ًة يف التطوير وحتقيق النجاح،
�سوا ًء الر�سم �أو الأعمال اليديوية
�أو الريا�ضة �أو غري ذلك ،وبنا ًء على
تلك املوهبة وال��ق��درات ال�شخ�صية
ي��ت��م حت��دي��د الأه������داف امل��ط��ل��وب
الو�صول �إليها خالل عملية التطوير،
واخل����ط����وات ال��ل�ازم����ة لتحقيق
تلك الأه����داف .على �سبيل املثال
الأ�شخا�ص الذين مييلون مل�ساعدة
الآخ��ري��ن ودعمهم ميكنهم العمل
يف املنظمات الإن�سانية والتطوعية،
ويتطلب ذلك احل�صول على مهارات
متعددة يف اللغات واحلا�سب الآيل،
وبناء على القدرات ال�شخ�صية يُحدد
الفرد �أول��وي��ة تعلم لغة جديدة �أو
برامج احلا�سب.
ختاماً ،تذكر دائماً �أن كل �إن�سان
لديه نقاط �ضعف �إىل جانب نقاط
القوة ،و�إن كان تطوير الذات يقت�صر
على تنمية نقاط القوة ف��إن �شبح
الف�شل يكون دائماً يف اخللفية ،لذا
ف�إن الن�صيحة الأهم هي التخلّ�ص
من نقاط ال�ضعف ،كما �أن االلتزام
وال�صرب من املفاتيح امله ّمة للنجاح.

فكر خارج التمسك بالقيم مؤشر على النضج والفهم
الصندوق

ي���ع���رف م�����ص��ط��ل��ح ال��ق��ي��م ب����أن���ه امل���ب���ادئ
والأخ�لاق��ي��ات ال��ت��ي ن�ستخدمها ومنار�سها
يف الكثري من تفا�صيل حياتنا اليومية ،ومن
وج��ه��ة ن��ظ��ر ع��ل��م الفل�سفة ف����إن ال��ق��ي��م هي
تلك اجلزئية من الأخالقيات والغايات التي
ين�شدها الإن�سان وي�سعى لتحقيقها وتكون
جديرة بالرغبة لديه �سواء كانت تلك الغايات
من متطلباته الذاتية �أو حتى لغايات ين�شدها
الإن�سان يف داخله.
ويوجد عدة �أنواع من القيم يف حياة الإن�سان
منها القيم االجتماعية ،وهي جمموعة العادات
التي ت�أثر بها الإن�سان و�أ�صبحت ج��زءاً منه
يتحكم يف ت�صرفاته و�سلوكياته ،مثل �أن يكون
ال�شخ�ص حمباً للنا�س ولديه ميل مل�ساعدتهم
�أو �إ�سعادهم �أو الدفاع عن ق�ضاياهم والعك�س
�أن يكون الفرد مائ ً
ال �إىل ال�شر و�ضرر الآخرين
ً
من حوله �أو حتى االنعزال بعيدا عنهم.
ومنها القيم االقت�صادية وه��ي جمموعة
القيم التي مييل �إليها الفرد بكونه �شخ�صاً
نافعاً يف جمتمعه� ،إذ يرى طبقاً لقيمه ومبادئه
�أن الرثوة واملال هي �إحدى الو�سائل التي من
املمكن ت�سخريها خلدمة جمتمعه من خالل

ا�ستثمارها يف م�شروعات تعود �إليهم بالربحية
وال��دخ��ل وم��ن ث��م تي�سري ح��ي��اة الأف����راد يف
جمتمعه.
�أما القيم اجلمالية فهي جمموعة القيم التي
تكون موجودة و�سائدة لدى بع�ض الأ�شخا�ص
مثل حبهم لل�شكل اجلميل املتوافق �أو حب
االبتكار وحب الفنون املختلفة والذوق العايل
والراقي ،والقيم الدينية مفاهيم ومبادئ ت�سود
لدى الأ�شخا�ص املتدينني واملت�أثرين بالأحكام
الدينية وال�سعي وراء ر���ض��ا اهلل ع��ز وجل
وتنفيذ �أوام��ره واالهتمام ب�آخرتهم �أك�ثر من
دنياهم� ،إذ �إن ت�أثرهم ال�شديد يكون برجال
الدين والزاهدين وال�صاحلني.

صورة نقدية

أجمل تعليق
الورود رمز اجلمال وال ُرقي
و�أف�ضل تعبري عن احلب وال�شكر واالمتنان
والتقدير
فلنكن كالورود يف جمالها
نرى بعني اجلمال ونتكلم بلغة الرقي ونُ َع ِ رّب
مب�شاعر �إيجابية
هناء �صقر العنزي
�أ�صول الرتبية

وهناك قيم �شخ�صية لدى بع�ض الأ�شخا�ص،
مثل ال�صرب �أو الثقة ال��زائ��دة يف النف�س �أو
ال�شجاعة �أو احلكمة �أو القدرة على التحليل
والفهم اجليد للأ�شياء �أو ال�صدق والأمانة،
وب�شكل عام ف�إن للقيم ووجودها �أهمية كبرية
وانعكا�ساً غري عادي على الفرد واملجتمع.
وهناك عدة درا�سات �أكدت على �أن البلدان
واملجتمعات التي ت�سود فيها القيم تكون �أكرث
رقياً ون�ضجاً وفهماً للحياة وتكون جمتمعات
ناجحة� ،إذ �إن القيم جتعل الأفراد �أكرث رقياً
واهتماماً بالعلم واملعرفة والتطور مما يزيد
من م�ؤ�شرات جناح تلك املجتمعات �أكرث من
غريها.

«لي�س مهماً �أن �أعي�ش حياتي برفاهية �أو
�سعادة �أو فرح ،املهم �أن �أعي�شها ب�شرف».
�إميانويل كانط  -فيل�سوف ومفكر �أملاين
«1804 - 1724م».

سيـــن
وجيم

ما أقسام تطوير الذات وما الصفات
الواجب توفرها لتطوير ذاتي؟
ال�صفات الواجب توفرها يف من ي�سعى لتطوير ذاته ت�شمل :حت ّمل
امل�س�ؤولية الذات ّية ،االلتزام بقيم ومبادئ �إيجابية ،الت�ضحية باجلهد
واملال والوقت ،القدرة على ال�سيطرة على الذات ،ت�أييد الآخرين �أثناء
العملية التطوير ّية ،التط ّور امل�ستمر ،ال�صرب ،الثقة يف الذات ،التفا�ؤل
والطموح والهمة العالية ،البدء بالأولويات ،وعدم ترك العرثات ترتاكم.
�أما �أق�سام تطوير ال��ذات فتق�سم عملية تطوير ال��ذات �إىل ثالثة
�أق�سام؛ الأول التطوير النف�سي ويعنى بفهم الظواهر والعمليات
النف�سية التي حتدث يف النف�س ،بالإ�ضافة ملعرفة طريقة التعامل معها،
مثل ال�سيطرة على الغ�ضب ،والتح ّكم يف الأع�صاب ،ومعرفة ما يجعل
النف�س يف �أح�سن حالة.
الثاين التطوير العقلي ،ويعتمد على معرفة ال��ق��درات العقل ّية،
وحتديدها كمهارات ،ال�ستخدامها يف خمتلف جوانب احلياة العمل ّية
واالجتماع ّية والدرا�س ّية ،بالإ�ضافة �إىل مهارة التفكري ال�سليم والتحليل
املنطقي.
الثالث التطوير اجل�سمي والبدين؛ ويهتم بال�صحة والعافية من
خالل االلتزام بالريا�ضة ،مثل اجلري ،وتعلّم فنون القتال ،وتطوير
اجل�سم ،والعقل ،وكذلك من خالل اتباع نظام غذائي �صحي وتناول
الأطعمة املفيدة للج�سم ،مثل اخل�ضار ،والفواكه.
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فشل الطرق التقليدية في تدريس مادة «األحياء»
ك�����ش��ف��ت درا����س���ة ق��ام��ت بها
املحا�ضر بق�سم املناهج و�أ�صول
الرتبية بكليتي الرتبية والآداب،
ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د� ،أروى
عو�ض �آل حم�سنة ،ف�شل الطرق
التقليدية املعتادة واملتبعة التي
ينتهجها معظم املعلمني واملعلمات
يف ال�سعودية يف تدري�س م��ادة
الأحياء.
و�أو�ضحت الدرا�سة �أن املتعلم
يواجه عقبات عديدة حيال ذلك
الأ���س��ل��وب يف ال��ت��دري�����س؛ حيث
ي�صعب ع��ل��ي��ه ط���رح الأ���س��ئ��ل��ة،
والقيام بالأن�شطة املختلفة ،من
ب��ح��ث وت��ق���ٍ� ّ�ص ،مم��ا ي�����ؤدي �إىل
ق�صور وا�ضح يف حتقيق الأه��داف
الرئي�سة من تدري�س مادة الأحياء،
كالتح�صيل وفهم طبيعة العلم.
وتناولت الدرا�سة ا�سرتاتيجية
البنائية يف التح�صيل ،وفهم طبيعة
العلم ل��دى طالبات ال�صف الأول
ال���ث���ان���وي؛ ح��ي��ث اع��ت��م��دت عينة
البحث على  67طالبة من طالبات
ال�صف الأول ال��ث��ان��وي ،باملدر�سة
الثانوية التا�سعة للبنات ب�أبها؛ ومت
تق�سيمهن �إىل جمموعتني �إحداهما
جتريبية بلغت  35طالبة در�سن
وح��دت��ي «البكترييا والفريو�سات»
و«ال���ط�ل�ائ���ع���ي���ات» ب��ا���س��ت��خ��دام
ا�سرتاتيجية البنائية ،والعينة الثانية
بلغ عدد طالباتها  32طالبة ،در�سن
الوحدتني ذاتها بالطريقة التقليدية

االعتيادية.
وت��و���ص��ل��ت ال��ب��اح��ث��ة �إىل �أن
اال�سرتاتيجية القائمة على البنائية
كان لها م�ستوى فعال ،ومقبول علمياً
يف التح�صيل ،وتنمية فهم طبيعة
العلم لديهن ،كما �أظهرت النتائج
وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة
�إح�����ص��ائ��ي �اً ب�ين م��ت��و���س��ط درج���ات
طالبات املجموعة التجريبية ،يف
االختبار التح�صيلي ،ودرجاتهن يف
اختبار فهم طبيعة العلم.
ووف���ق���اً ل��ت��ع��ري��ف ال��ب��اح��ث��ة ف���إن
ا�سرتاتيجية البنائية ،هي جمموعة
من الإجراءات والأن�شطة التدري�سية
القائمة على مبادئ النظرية البنائية
واال�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

جمموعة من الأن�شطة والإجراءات
التدري�سية ،وتقوم الطالبة مبمار�سة
تلك الأن�شطة لتبني معرفتها بنف�سها
م��ن خ�ل�ال تفاعلها امل�ستمر مع
اخل�برات وامل��ع��ارف اجل��دي��دة التي
ت�ساعدها يف التح�صيل ،وتنمية فهم
طبيعة العلم.
وه��دف��ت الباحثة م��ن درا�ستها
�إىل التعرف على م��راح��ل �إع���داد
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��ب��ن��ائ��ي��ة لتدري�س
م��ادة الأح��ي��اء يف املرحلة الثانوية،
�إ�ضافة �إىل فعالية تدري�س الأحياء
با�ستخدام تلك اال�سرتاتيجية يف
حت�صيل ط��ال��ب��ات ال�����ص��ف الأول
الثانوي ،مع فهمهن لطبيعة العلم.
وت��و���ص��ل��ت ال��ب��اح��ث��ة م���ن خ�لال
الدرا�سة �إىل ع��دد من التو�صيات
املهمة ،كتبني ا�سرتاتيجية التدري�س

ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى البنائية ك��أح��د
اال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ات احل��دي��ث��ة
امل�ساعدة على التعلم� ،إ�ضافة
�إىل ا�ستخدامها لرفع م�ستوى
التح�صيل ،وتنمية فهم طالبات
امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���وي���ة� ،إ���ض��اف��ة
ل��ت��دري��ب املعلمات يف املرحلة
الثانوية على تدري�س الأحياء
با�ستخدام ا�سرتاتيجية البنائية،
م��ع ح��ث امل�شرفات الرتبويات
للمعلمات على �ضرورة ا�ستخدام
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ات وال���ن���م���اذج
الدرا�سية القائمة على البنائية،
وت�����ض��م�ين حم���ت���وى م���ق���ررات
طرق التدري�س اخلا�صة بكليات
الرتبية للمعلمات مبو�ضوعات تتعلق
با�سرتاتيجيات البنائية وتطبيقاتها
الرتبوية.
و�أو����ص���ت ك��ذل��ك ب��و���ض��ع ب��رام��ج
تدريبية للمعلمات �أث��ن��اء اخلدمة
لتنمية التدري�س البنائي لديهن،
وا�ستخدام ا�سرتاتيجية البنائية
يف ت��دري�����س وح���دت���ي «ال��ب��ك��ت�يري��ا
والفريو�سات والطالئعيات» طبقاً
ل��دل��ي��ل امل��ع��ل��م��ة امل���ع���د ب��ال��ب��ح��ث،
وا�ستعانة معلمات الأحياء باملخترب
التح�صيلي املعد يف البحث؛ لقيا�س
التح�صيل يف الوحدتني ،وا�ستعانتهن
باختبار فهم طبيعة العلم املوجود
ب��ال��ب��ح��ث؛ ل��ق��ي��ا���س م�����س��ت��وى فهم
الطالبات لطبيعة العلم ،والعمل
على تنميته.

ق���ال ع��ل��م��اء �أمل����ان �إن من�سوب
مياه البحر �سريتفع خالل القرنني
املقبلني ب��درج��ة خطرية ق��د تغري
معامل الكرة الأر�ضية ،حتى �إذا �أنهت
احلكومات ع�صر الوقود الأحفوري،
كما تعهدت مبوجب اتفاقية باري�س
للمناخ والتي تت�ضمن خف�ض انبعاث

غ���ازات االح��ت��ب��ا���س احل����راري �إىل
ال�صفر فعل ًيا يف الن�صف الثاين من
القرن احلايل.
وك�شفت درا�سة �أجراها باحثون
من جامعة هامبورغ الأملانية ون�شرت
يف دورية «نيت�شر كوميونيكي�شن» �إن
القيام بعمل مبكر خلف�ض انبعاث

غازات االحتبا�س احلراري �ضروري
للغاية و�سيحد من االرت��ف��اع على
املدى الطويل لكنه لن يوقف ذوبان
اجلليد م��ن غرينالند �إىل القارة
القطبية اجلنوبية وال��ذي �سيعيد
ر�سم ال�سواحل يف العامل.
وميثل ارتفاع من�سوب مياه البحر

تهديدًا ملدن ومناطق عديدة حول
ال��ع��امل اب��ت��دا ًء م��ن �شنغهاي حتى
ل��ن��دن وامل��ن��اط��ق املنخف�ضة بوالية
فلوريدا �أو بنغالد�ش ولدول ب�أكملها
مثل املالديف يف املحيط الهندي �أو
كرييباتي يف املحيط الهادي.
وت��وق��ع��ت ال��درا���س��ة �أن يرتفع
من�سوب م��ي��اه البحر مب��ا ي�تراوح
بني  0.7و  1.2مرت بحلول العام
 2300حتى يف حال لبت نحو 200
دولة الأهداف واخلطط املو�ضوعة
مبوجب اتفاقية باري�س املربمة عام
 2015والتي تت�ضمن خف�ض انبعاث
غ���ازات االح��ت��ب��ا���س احل����راري �إىل
ال�صفر فعل ًيا يف الن�صف الثاين من
القرن احلايل.
ووج����دت ال��درا���س��ة �أي����ً�ض��ا �أن
ال��ت ��أخ�ير ك��ل خم�س ���س��ن��وات بعد
 2020يف احل���د م��ن االن��ب��ع��اث��ات
ارتفاعا �إ�ضاف ًيا يف
العاملية يعني
ً
من�سوب مياه البحر يقدر بنحو 20
�سنتيمرتًا بحلول عام .2300

�أ���ش��ارت درا�سة �أمريكية حديثة
�إىل �أن الأ�شخا�ص امل�صابني مبر�ض
يف القلب لديهم اح��ت��م��االت �أك�بر
للنجاة وال�سالمة واحلياة ملدة �أطول
�إذا كانوا متزوجني �أو لديهم �شريك
حياة يبادلهم االهتمام وامل�شاعر،
مقارن ًة بالأرامل واملنف�صلني.
وقال كبري الباحثني يف الدرا�سة
الدكتور �أر�شد قيومي من كلية الطب
بجامعة �إميوري يف والية �أتالنتا �إن
«من لديهم �شريك حياة مييلون لأن
يكون لديهم هدف �أ�سمى يف احلياة
وت��زي��د لديهم اح��ت��م��االت ال�شعور
بامل�س�ؤولية واالعتناء ب�صحتهم».
واخترب قيومي وفريقه العالقة
بني احلالة االجتماعية واحتماالت
الوفاة ب�سبب مر�ض يف القلب ،مبا
ي�شمل ال�سكتة القلبية وكذلك الوفاة
ب�أي �سبب �آخر.

ويف الإج��م��ال زادت احتماالت
تعر�ض غري املتزوجني لأزمة قلبية
ت������ؤدي �إىل ال���وف���اة ب��ن��ح��و 1.45
عن املتزوجني ،وزادت احتماالت
�إ�صابتهم ب�سكتة قلبية بنحو ،1.52
وبنحو  1.24يف ما يتعلق بالوفاة
لأي �سبب �آخر.

ارتفاع منسوب البحار يعيد رسم سواحل العالم

دراسة حديثة تربط بين الزواج و«سالمة القلب»

وكانت احتماالت الوفاة يف �أعلى
معدل لها ل��دى الأرام����ل �إذ بلغت
 71باملئة ،فيما بلغت الن�سبة لدى
املطلقني واملنف�صلني ومن مل ي�سبق
لهم الزواج  40باملئة.
ويقول الدكتور را�ؤول بوتلوري
من كلية �أ�ستون للطب يف برمنجهام

ب��امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ،ت��ع��ل��ي��ق�اً على
الدرا�سة رغم �أنه مل ي�شارك بها« :ال
ميكننا بالطبع �أن نو�صي املر�ضى
ب���ال���زواج يف و���ص��ف��ة ط��ب��ي��ة ،لكن
ميكننا �أن ن�ؤكد لهم على �أهمية دور
العالقات وال�صداقات يف مكافحة
�أمرا�ض القلب وال�شرايني».

دراسات

قــــــــــــــــرأت لك..

17
11

اإلحساس بالفن
«�آرث���ر �شيمامورا» ع�ضو
م����ؤ�� ّ��س�������س جل��م��ع��ي��ة ع��ل��م
الأع�صاب الإدراك��ي ،وعمل
م�ست�شا ًرا علم ًّيا ملتحف
�سان فران�سي�سكو العلمي،
وق�����دم �أب���ح���ا ًث���ا م��ب��ت��ك��رة
ع���ن ال��ع�لاق��ة ب�ي�ن ال��ف��ن
وع��ل��م اجل��م��ال ون�شاط
ال���دم���اغ ،وع���ن مفاتيح
الإح�سا�س بالفن ،ويف
كتابه «الإح�سا�س بالفن
يف عقل الناظر» يبحر
يف �سرب �أغ��وار الدماغ
ال���ب�������ش���ري ،وك��ي��ف��ي��ة
ت��ف�����س�يره ل��ل��ف��ن م���ن خ�لال
الأحا�سي�س والأفكار والعواطف ،وي�صف نتائج درا�سات
علم النف�س والدماغ ب�أنها و�سيلة لال�ستجابة اجلمالية للفن،
وي�ؤكد �أن ا�ستجابتنا للفن تعتمد على خمزوننا العقلي من
املعارف املتنوعة ،وخلفياتنا الثقافية ،وجتاربنا ال�شخ�صية.
املدر�سة التعبريية
ترى املدر�سة التعبريية �أن ا�ستجابتنا للجمال يف جوهرها
هي ا�ستجابة عاطفية ،والغر�ض الأ�سا�سي من الفن هو
غر�س الإح�سا�س باجلمال يف نف�س الناظر ،ويف القرن
الثامن ع�شر� ،صاغ الفيل�سوف �ألك�سندر جوتليب بومغارتن
م�صطلح «علم اجلمال» لو�صف بحثه اجلديد يف «فن التفكري
ب�شكل جميل» ،وقال� :إن تقدير اجلمال هو نقطة النهاية يف
الإح�سا�س اجلمايل .وذكر �أن اجلمال هو حالة ذهنية لدى
الناظر عندما ي�شعر بالأ�شياء اجلميلة ،وهذا هو املبد�أ الذي
انطلقت منه املدر�سة التعبريية التي ت�ستهدف التعبري عن
العاطفة املثارة لدى الناظر جتاه الأعمال الفنية.
معيار اجلمال
وط��رح الكاتب ���س��ؤاالً :هل كلنا ن��رى اجلمال بالطريقة
نف�سها؟ و�أج����اب ق��ائ�ل ً
ا« :يف ال��ت��ذوق لي�س ه��ن��اك جمال
للتعار�ض» .ونقل ما كتبه ديفيد هيوم «فيل�سوف ا�سكتلندي»
يف مقاله الإبداعي ال�شهري عن معيار التذوق الفني عام
 ،1757حيث قال �إن هناك معايري �شمولية لتقييم اجلمال
واحل��ك��م عليه ،و�إن ال���ذوق ال�سليم يعتمد على امل��ع��ارف
املكت�سبة ،والتدريب ،ووجود �شعور «مرهف» ،بل الأكرث من
ذلك ،يجب جتنب النظر �إىل التحيزات ال�شخ�صية والثقافية.
وبهذه املبادئ املوجهة ال�ستجابة الأ�شخا�ص جتاه اجلمال،
أ�سا�سا م�شرت ًكا لتقييم اجلمال.
�أكد هيوم �أن هناك � ً
�أكرث من �إح�سا�س
و�أ���ش��ارامل��ؤل��ف �إىل كتابات �إميانويل كانط «الفيل�سوف
الأمل��اين» عن العقل باعتبارها من �أدبيات وثوابت الفل�سفة
الغربية ،ونقل عن كتابه «نقد العقل اخلال�ص» الذي ن�شر
�أول مرة عام  1781قوله« :رغم �أن كل معرفتنا تبد�أ من
الإح�سا�س ،لكن ال يعني هذا �أنها جمي ًعا تتبع الإح�سا�س».
وعلق بقوله :من خالل وجهة النظر هذه ،ي�شري كانط �إىل �إن
هناك ما هو �أكرث من جمرد �إح�سا�سنا بالأ�ضواء والأ�صوات
والروائح التي ت�ؤثر على حوا�سنا� ،إننا نف�سر العامل من خالل
ربط ال�شعور احل�سي باملفاهيم �أو الأفكار الكامنة بداخلنا.
م�شاعر راقية
بالن�سبة لكانط ،ف�إن اجلمال هو �إح�سا�س فطري م�شرتك
يف جميع الأف��راد؛ ومن ثَم فهو مفهوم �شمويل ،وبالإ�ضافة
لتقدير اجلمال والإح�سا�س به ،يعترب كانط امل�شاعر الراقية
�شعو ًرا جمال ًّيا؛ فعندما ن�شعر برقي ،ف�إننا يف ذات الوقت
نطور �شعو ًرا غام ًرا من التعاظم ،لكن ال�شعور بالرقي -
ِّ
ح�سب كانط -لي�س بال�ضرورة �أن يولِّد �شعوراً ممتعاً دائماً،
�إذ ميكن �أن ي�شعرنا باخلوف �أو الأمل مثل �شعورنا عندما
نقارن مث ً
ال �ضخامة الطبيعة مع وجودنا املحدود ،على عك�س
م�شاعر اجلمال التي هي دائ ًما ممتعة.
الفن لأجل الفن
وف ًقا لكانط ،ف�إننا ن�ستخدم الفن وننظر له ونتعامل معه
بغر�ض تكوين �شعور من اجلمال �أو الرقي ،وال �شيء غري
ذلك ،ومن هنا جاءت مقولة «الفن لأجل الفن» ،وكان �أ�سلوب
املذهب الرومان�سي ،الذي ازدهر يف القرن التا�سع ع�شر،
�أ�صدق تطبيق لوجهة النظر هذه؛ ففي �أعمال مثل �سيمفونية
بيتهوفن� ،أو ق�صيدة ويليام ووردزوورث� ،أو لوحة ديالكروا
«موت �سردانابالو�س» يرب ُز هذا النوع من الفن التعبريي الذي
و�صل لذروة الإبداع يف جت�سيد م�شاعر �أو �أحداث �أو مالحم
بطولية رائعة ومثرية.
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�أنا وقرية الأحالم
 23جمادى الآخرة الوقت :من  ٤م �إىل ١١م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة العنود املروان للمعار�ض
مهرجان وامل�ؤمترات
املكان :الدرعية

�أول مرة
 23جمادى الآخرة الوقت  :من  ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة:جامعة امللك �سعود
ملتقى املكان :جامعة امللك �سعود  -املدينة اجلامعية
للطالبات بوابة 4

مكاتيب
 23جمادى الآخرة الوقت :من  ٤م �إىل  ١٢م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة الأحداث الفريدة لتنظيم
فعالية املعار�ض وامل�ؤمترات
املكان :م�شارف هيلز

نقا�ش «�إعداد خطة البحث»
 24جمادى الآخرة الوقت :من � ١٠ص �إىل ١٢ظ
اجلهة املنظمة :مركز بحوث الدرا�سات الإن�سانية
حلقة
املكان :مبنى  ٣١القاعات امل�شرتكة الدور الأول قاعة
١١

�إن�س�آلة
 23جمادى الآخرة الوقت:من ٣م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :معر�ض م�شكاة التفاعلي
فعالية املكان :معر�ض م�شكاة التفاعلي للطاقة الذرية
واملتجددة � -شارع العليا العام

�أنريي موهبتك «4فرع الإن�شاد والإلقاء» للطالبات
24جمادى الآخرة الوقت  :من � 11ص �إىل 1م
اجلهة املنظمة :عمادة �ش�ؤون الطالب
فعالية املكان :مبنى  25مدرج 1

�إنتاج الدرو�س التفاعلية با�ستخدام adobe
 23جمادى الآخرة  captivateلأع�ضاء هيئة التدري�س
الوقت :من  ٤م �إىل ٩م
دورة
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارت
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

املنهج اجلامعي وتعزيز مهارات التوظيف لأع�ضاء هيئة
 25جمادى الآخرة التدري�س
الوقت :من  ٤م �إىل ٩م
ورشة
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارت
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

�إنتاج و�إخراج الأفالم الق�صرية
 23جمادى الآخرة الوقت :الفرتة امل�سائية
اجلهة املنظمة� :إدارة امل�سرح بعمادة �ش�ؤون الطالب
دورة
املكان :عمادة �ش�ؤون الطالب

كتابة مقرتحات امل�شروعات واملنح البحثية لأع�ضاء
 26جمادى الآخرة هيئة التدري�س
الوقت :من  ٤م �إىل ٩م
دورة
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارت
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

�إنتاج و�إخراج الأفالم الق�صرية
 23جمادى الآخرة الوقت  :من  ٥م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة� :إدارة امل�سرح بعمادة �ش�ؤون الطالب
دوة
املكان :املركز الرتفيهي بالدور الأر�ضي يف عمادة
�ش�ؤون الطالب

الريا�ض الدويل للكتاب 2018
 26جمادى الآخرة الوقت:من �٨ص �إىل ١١م
اجلهة املنظمة :وزارة الثقافة والإعالم
معرض املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض,
الريا�ض

لوحة الفعاليات

أرقام
تلفونات
تهمك..
الخدمات
الحكومية

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

مكتب وكيل اجلامعة للم�شاريع 4672787

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

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

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

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

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

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

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

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

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

�صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 80 53161

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:
0118054450 - 0118054451

«املرور»
ـ جتديد رخ�ص القيادة.
ـ جتديد اال�ستمارة.
ـ ا�ستبدال لوحات ال�سيارة
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التعليم ما بعد الثانوي :الهوية ومتطلبات التنمية
 26جمادى الآخرة اجلهة املنظمة :اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية
والنف�سية
مؤتمر املكان :يف رحاب اجلامعة

 2رجب

معرض
 2رجب

ملتقى

 3رجب

فعالية

 4رجب

مؤتمر

 4رجب

فعالية

 10رجب

مؤتمر

�أكاليل 2018
الوقت:من ٨م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة نورة ال�سعدون لتنظيم
املعار�ض
املكان:فندق الفور�سيزونز  ,الريا�ض

 11رجب

مؤتمر

الثاين لريادة الأعمال
الوقت :من ٨م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة خطوط الإعالم
املكان :فندق انرت كونتيننتال ,الريا�ض

 12رجب

معرض

اليوم العاملي للخدمات االجتماعية بعنوان «اخلدمة
االجتماعية مهنة و�أ�سلوب حياة»
اجلهة املنظمة :اخلدمات االجتماعية
املكان :املدينة اجلامعية للطالبات

 15رجب

ملتقى

ال�ساد�س للأمرا�ض الروماتيزمية
الوقت  :من � ٨ص �إىل ٤م
اجلهة املنظمة:امل�ست�شفى ال�سعودي االملاين
املكان:امل�ست�شفى االملاين ،القاعة الرئي�سية

� 7شعبان

دورة

توعوية مبنا�سبة اليوم العاملي ملتالزمة داون
الوقت :من � ٩ص �إىل ٢م
اجلهة املنظمة :مدينة امللك فهد الطبية
املكان:مدينة امللك فهد الطبية ,بهو امل�ست�شفى
الرئي�سي

� 14شعبان

دورة
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اخلليجي الثاين امل�شرتك لل�سرطان
الوقت :من  ٤م �إىل ٨م
اجلهة املنظمة :م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي
املكان :قاعة الدرا�سات العليا ،م�ست�شفى امللك في�صل
التخ�ص�صي ومركز الأبحاث
ال�سعودي للطاقة املتجددة
التاريخ١٤٣٩/٧/١١ :هـ
اجلهة املنظمة� :شركة ن�سبانا املبتكرة املحدودة
املكان :فندق ماريوت ,الريا�ض

21ـ معر�ض من �أجلك
الوقت :من ٣م �إىل ١١م
اجلهة املنظمة :موارد النخبة لتنظيم املعار�ض
وامل�ؤمترات
املكان :فندق الفي�صلية ,الريا�ض
ال�سفر واال�ستثمار ال�سياحي ال�سعودي
الوقت :من ٤م �إىل ١١م
اجلهة املنظمة:الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث
الوطني  -الريا�ض
املكان :مركز الريا�ض الدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات
خطة العمل الناجحة مل�شروعك الريادي «رجال»
الوقت :من  ٤م �إىل ٨م
اجلهة املنظمة :معهد امللك �سلمان لريادة الأعمال
املكان :مبنى  ٦الدور الثاين قاعة التدريب

تطوير وتنمية م�شروعك الريادي «رجال»
الوقت :من  ٤م �إىل ٨م
اجلهة املنظمة :معهد امللك �سلمان لريادة الأعمال
املكان :مبنى  ٦الدور الثاين قاعة التدريب

إصدارات دار جامعة الملك سعود
�أ�سطح الإ�سناد و�إ�سقاطات اخلرائط لال�ست�شعار عن بعد

العنوان :مواد اخلاليا ال�شم�سية :تقنيات التطوير
امل�ؤلفGavin J. Conibeer; Arthur Willoughby :
ترجمة :نا�صر حممد عبدال�سالم عمر -خليل عبدالرازق خليل
ال�سنة1438 :

يعد ك��ت��اب «�أ���س��ط��ح الإ���س��ن��اد و�إ���س��ق��اط��ات اخل��رائ��ط
لال�ست�شعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية وامل�ساحة»
والذي �أ ّلفه  Jonathan Iliffe ; Roger Lottوترجمه
�أمين �سليمان ح�سن عجيب الإ�صدار الثاين ،كما ي�شكل
�إ�ضافة ثرية للمكتبة العربية ،حيث اهتم امل�ؤلف بال�شرح
املب�سط ورب��ط النظريات امل�ستحدثة يف ه��ذا املجال
والأ�ساليب التقنية احلديثة؛ لتحديد املواقع على �سطح
الأر���ض و�إن�شاء اخلرائط بالتطبيقات العملية وتقدمي
حلول للم�شاكل احلقلية .ولذلك جاءت ن�سخة الإ�صدار
الثاين لهذا الكتاب مبزيد من ال�شرح والتفا�صيل والأمثلة
العملية واالفرتا�ضية وطرق احللول لبع�ض امل�شاكل التي
تواجه م�ستخدمي تلك النظم.

يناق�ش كتاب «م��واد اخلاليا ال�شم�سية :تقنيات التطوير» ،و�أح��دث التطورات
للح�صول على �أق�صى قدر من الطاقة الكهربائية من ال�شم�س ب�أقل تكلفة مالية و�أقل
�ضرر بيئي ،كما تناول املو�ضوعات التالية :الظاهرة الكهرو�ضوئية ،احلدود الفيزيائية
الأ�سا�سية للتحويل الكهرو�ضوئي ،التو�صيف الفيزيائي للمواد الكهرو�ضوئية،
اخلاليا ال�شم�سية ال�سليكونية البلورية ،اخلاليا ال�شم�سية ال�سليكونية الالبلورية
والبلورية الدقيقة ،خاليا املجموعة الثالثة واخلام�سة ال�شم�سية ،اخلاليا ال�شم�سية
الكالكوجينيدية رقيقة الغ�شاء ،اخلاليا ال�شم�سية الع�ضوية املطبوعة ،اجليل الثالث
من اخلاليا ال�شم�سية.

مفكرة الشهر

وكالة الجامعة للتخطيط و التطوير  -إدارة اإلحصاء والمعلومات

جمادى الآخرة
1439هـ
) مار�س (

2018م

قاعدة اللعبة:

سدوكو

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

ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام

ر�سالة اجلامعة على تويرت

ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

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

youtube : ResalahKSU

https://plus.google.com

@rsksu

@rsksu

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

حراك وحتول �أدوار كلية الرتبية
ت�شهد كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود حراكاً تطويراً ملحوظاً بقيادة
عميد الكلية وتعاون �أع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س وفريق العمل
الإداري ،وتتعدد �أوجه هذا احلراك الذي ميكن حتديد �أهم مالحمه يف
�أمرين �أ�سا�سيني؛ الأول حر�ص الكلية على تنفيذ مبادرة رائدة وهي حتول
�أدوار كلية الرتبية وفق ر�ؤية اململكة ،2030وي�ستغرق تنفيذ هذه املبادرة
ثالث �سنوات ،وتت�ضمن �أربعة حماور رئي�سة وثالثة ع�شر برناجماً وثمانية
وع�شرين م�شروعاً.
وب�إيجاز ميكن �إي�ضاح �أن هذه املبادرة تت�ضمن البنود الآتية :املحور
الأول الهيكلة واحلوكمة ويت�ضمن ثالثة برامج و�ستة م�شاريع ،املحور
الثاين الربامج الأكادميية ويت�ضمن ثالثة برامج وخم�سة م�شاريع ،املحور
الثالث الدرا�سات العليا ويت�ضمن ثالثة برامج وثمانية م�شاريع ،املحور
الرابع البحث والتطوير ويت�ضمن �أربعة برامج وت�سعة م�شاريع.
وتركز هذه املبادرة على حتقيق عدد من الأهداف منها املواءمة مع
ر�ؤية اململكة  2030واحلوكمة والهيكلة لوحدات الكلية ،وتطوير منظومة
الدرا�سات العليا والبحث ،وتطوير ال�شراكة الداخلية واخلارجية.
الأم��ر الأ�سا�سي الثاين �أن الكلية تعمل بخطوات مت�سارعة على
االنتهاء من خطتها اال�سرتاتيجية «2030-2018م» التي �شارك يف
�إعدادها العديد من اجلهات الداخلية واخلارجية ،واجلهات امل�ستفيدة
من خمرجات الكلية ،حيث رعت هذه اخلطة التوافق مع ر�ؤية اململكة
وتوجهاتها امل�ستقبلية ،واخل��ط��ط التنموية للدولة ،وك��ذل��ك اخلطة
اال�سرتاتيجية للجامعة « »KSU2030وهو ما يب�شر ب�إذن اهلل بنجاح
م�ساعي الكلية.
وا�ستمراراً لهذا احلرك التطويري الذي تعمل عليه الكلية �أقامت كلية
الرتبية م�ؤخراً اللقاء العلمي الثالث ملحور «الهيكلة واحلوكمة» وح�ضره
نخبة من �أع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س واملهتمني مب�ستقبل كليات
الرتبية ،وناق�ش هذا اللقاء يف جل�ساته الثالث ع��دداً من املو�ضوعات
املهمة ،منها« :مواءمة اخلطة اال�سرتاتيجية للكيانات بجامعة امللك �سعود
مع اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة ور�ؤية اململكة  ،2030ومالمح اخلطة
اال�سرتاتيجية لكلية الرتبية  ،2030-2018وجتربة كلية الرتبية بجامعة
الطائف يف �إعادة هيكلة �أق�سامها وبراجمها ،وهيكلة كليات الرتبية»،
�إ�ضافة �إىل املناق�شات الرثية ومداخالت احل�ضور الكرام التي زادت من
�أهمية هذا اللقاء العلمي والنتائج املرتتبة عليه.
وبحمد اهلل وتوفيقه فقد تناول العديد من امل�شاركني يف هذا اللقاء
العلمي الأدوار التي تلعبها اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة ،KSU2030
يف عمليات احلوكمة والهيكلة ،حيث ت�ضمن الهدف اال�سرتاتيجي الثامن
من اخلطة اال�سرتاتيجية «امل��رون��ة وامل�ساءلة» العديد من العمليات
الداعمة لعملية احلوكمة ،كما ت�ضمن الهدف اال�سرتاتيجي التا�سع «بناء
تنظيم �إداري داعم» اجلوانب ذات ال�صلة ب�إعادة هيكلة اجلامعة ،لتحقيق
العديد من الأهداف التي تدعم �سعي اجلامعة لبلوغ الريادة والتميز.
�إن �سعي كلية الرتبية للتطوير امل�ستمر والتوافق مع ر�ؤي��ة اململكة
� ،2030سوف ي�ؤثر �إيجاباً على كافة خمرجاتها وال���دور املنوط بها
للم�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية اململكة وتوجهاتها امل�ستقبلية ،ن�س�أل اهلل لهم
التوفيق وال�سداد.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

الدراسات العليا وعقبة «المعدل»!
ال �شك �أن ن�سبة كبرية من طالب البكالوريو�س واخلريجني على اختالف
كلياتهم وتخ�ص�صاتهم ،ي�أملون ويحلمون يف �إكمال الدرا�سات العليا� ،إال �أن
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�ص.
و�إن كان هذا احلل منا�سباً للمقتدرين مادياً ومن ت�سمح ظروفهم بال�سفر
واالغ�تراب ف�إنه لي�س منا�سباً للأغلبية من الراغبني ب�إكمال الدرا�سة،
ومعلوم �أن التفوق وحتقيق املعدل املرتفع حتكمه عدة عوامل ال ميكن
اختزالها فقط ب�إهمال الطالب وتق�صريه �أثناء درا�سة البكالوريو�س ،بل
ت�شمل جوانب �أخرى عديدة من �أهمها الأجواء الأكادميية والبيئة املحفزة
للطالب للتعلم �إ�ضافة �إىل ظروف �أخرى عديدة خا�صة بالطالب.
ومبا �أن لكل م�شكلة ح ً
ال وال يوجد م�ستحيل يف عامل التعليم ،ف�إننا
نطالب القائمني على �ش�ؤون الدرا�سات العليا البحث عن حلول منا�سبة
ملثل ه��ذه امل�شكلة املتمثلة بتحقيق «املعدل املطلوب» ك�شرط �أ�سا�سي
للقبول يف برامج الدرا�سات العليا .ولعل من �أي�سر تلك احللول ا�ستحداث
«ف�صل درا�سي ت�أهيلي» للراغبني يف �إكمال الدرا�سات العلياء بدرجتيها
املاج�ستري والدكتوراه  -ممن مل يحققوا �شرط «املعدل املطلوب» ويكونالقبول والدرا�سة يف هذا الف�صل مبقابل مايل ل�ضمان اجلدية ،ومن يجتاز
ويحقق املعدل املطلوب يلتحق يف الدرا�سات العليا.
لو مت تطبيق هذا االقرتاح ف�إن اجلامعة تكون قد حققت �أمرين يف �آن
واحد ،الأول تلبية مطلب الراغبني يف �إكمال الدرا�سات العليا وحتقيق
�أحالمهم ،والثاين احل�صول على عائد م��ادي �إ�ضايف خ��ارج ميزانيتها
املعتمدة.
حممد بن عبدالهادي اجلهني
ع�ضو هيئة ت�سوية اخلالفات العمالية مبنطقة الريا�ض
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التقنية بين النقل والتوطين ..التجربة اليابانية
خرجت اليابان من �أتون احلرب
ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ه��زوم��ة م��دم��رة
متهالكة متداعية ،بيد �أنها نه�ضت
م��ن ك��ب��وت��ه��ا و���ش��رع��ت م��ن جديد
يف ب���دء �إع�����ادة الإع���م���ار وال��ب��ن��اء
االقت�صادي لت�صبح قوة اقت�صادية
عاملية ،خا�صة يف امل��ي��دان التقني
وال�صناعي بالرغم مما تعانيه من
نق�ص كبري يف م�صادر الطاقة ،حيث
�إن �إنتاجها م��ن ه��ذه ال�صناعات
التقنية يبقى �ضئي ً
ال مقارنة مع
اال�ستهالك ،وهذا ما يجعل اليابان
�أك�ثر ال��ب��ل��دان ال�صناعية ارتباطاً
ب��اخل��ارج فيما يتعلق باحل�صول
على موارد الطاقة رغم املجهودات
املبذولة لإنتاج م�صادر طاقات ذاتية
بديلة ميكن �أن تقل�ص م��ن الفرق
ال�شا�سع بني اال�ستهالك والإنتاج.
م���ن امل��ع��ل��وم �أن ل���دى ال��ي��اب��ان
حمطات نووية لإنتاج الكهرباء يقدر
عددها مبا جمموعه  54مفاع ً
ال
يف حمطات الطاقة النووية ،تغطي
جزءاً كبرياً من حاجة البالد للطاقة،
بيد �أن��ه��ا تقل�صت وت�ضاءلت منذ
�أن �ضرب زل��زال ت�سونامي اليابان
ع��ام  2011و�أحل��ق �أ���ض��راراً كبرية
باملحطة العمالقة «فوكو�شيما»
للطاقة النووية ،الأمر الذي مت معه
�إي��ق��اف العمل بجميع املفاعالت
النووية املتواجدة يف البالد ،وكانت
هذه �أكرب كارثة متنى بها اليابان يف
م�صادر طاقتها.
ولهذا ال�سبب ارتفعت الأ�صوات

رائ�������دة يف ت��ق��ن��ي��ة
امل���ط���ال���ب���ة ب��ت��غ��ي�ير
ال��ط��اق��ة ال�شم�سية
م�������ص���ادر ال���ط���اق���ة
«ال��ف��وت��وف��ول��ت��ي��ك»،
النووية �إىل م�صادر
ب��ل ه��ي واح���دة من
الطاقة املتجددة التي
قد تكون �أق��ل ت�أثراً
�أك�ب�ر �أرب���ع �أ���س��واق
ع��امل��ي��ة ح��ت��ى الآن
يف �أوق����ات ال��ك��وارث
يف �صناعة و�إن��ت��اج
و�أخ���ف ���ض��رراً على
الأل���واح ال�شم�سية،
البيئة ،ونتيجة لهذه
ويف ال�����ي�����اب�����ان
امل���ط���ال���ب���ات وت��ل��ك
ب�����رزت ال�����ص��ن��اع��ة
ال�������ض���غ���وط ق��ام��ت
الإل������ك���ت��رون������ي������ة
ال���ي���اب���ان ب���الإع�ل�ان
ع��ن من����وذج امل��دي��ن��ة أ .د .عبداهلل الشعالن كاخت�صا�ص ياباين
ال يناف�س و�أحد رموز
الذكية «فوجي�ساوا»،
التفوق والنجاح لهذ
وه��و امل�شروع ال��ذي
�أطلقته �شركة «بانا�سونيك» عمالق البلد� ،إذ تعترب اليابان �أول بلد منتج
للإلكرتونيات يف العامل ،كما تتمتع
الإلكرتونيات اليابانية املتقدمة.
وحتت ال�شعار اجلديد «االبتكار العالمات التجارية اليابانية مثل
ال����ذات����ي واال����س���ت���ه�ل�اك الأم���ث���ل �سوين وفوجي وبانا�سونيك ب�شهرة
للطاقة» �ستقوم هذه املدينة الذكية عاملية عالية ،كما تعترب � ً
أي�ضا �أول
«فوجي�ساوا» بتوفري خدمات طاقة بلد منتج ل�صناعة الأج�سام املتحركة
م�صممة لتنمية �سبل املعي�شة للجيل «ال��روب��وت��ات» يف ال��ع��امل مم��ا جعل
امل��ق��ب��ل ،مم��ا مي� ّك��ن امل��واط��ن�ين من هذه ال�صناعة تتبو�أ �شهرة وا�سعة
توليد الطاقة التي ي�ستخدمونها ومكانة مرموقة يف جماالت الإعالم
يف منازلهم من خ�لال اال�ستخدام الآيل والأج��ه��زة الطبية والتعامل
الأم��ث��ل لتوليد الطاقة ال�شم�سية ،مع امل��واد اخلطرة ،هذا �إىل جانب
كما �ستعمل على حت�سني الأ�ساليب الآالت النا�سخة ومعدات االت�صاالت
املعي�شية للأفراد من خالل ا�ستغالل ال�سلكية والال�سلكية.
�أي�����ض��اً ت��ع��ت�بر ال��ي��اب��ان الأوىل
الطاقة ال�شم�سية �إىل جانب حتقيق
مزايا �أخرى تتمثل يف تطبيق معايري والرائدة يف �صناعة ال�سيارات� ،إذ
الأمان و�إمكانية التنقل بحرية تامة تعد هذه ال�صناعة �أحد القطاعات
والعناية باملجتمع وتوفري الرعاية الرئي�سة يف اليابان الذي مكنها من
�أن حتتل امل��رات��ب الأوىل يف �إنتاج
ال�صحية.
يف هذا ال�سياق ف�إن اليابان تعترب ال�سيارات «تويوتا ،ني�سان ،هوندا».

ولعل مما �ساعد على موثوقية
التقنية اليابانية ه��و تبنيها ملبد�أ
«اجلودة النوعية» ،حيث القى هذا
املبد�أ �صدى وا�سعاً وحما�ساً كبرياً
يف اليابان ،وتبنته جميع امل�صانع
واملعامل وامل��خ��ت�برات حتى �أ�صبح
مطبقاً يف جميع �أن��ح��اء ال��ي��اب��ان
ب�شكل ج��دي ،وتخ�ضع ك��ل ال�سلع
واملنتجات اليابانية الآن الختبارات
قا�سية للك�شف عن اخللل والعيوب
امل�صنعية �أثناء وبعد عمليات الإنتاج.
ولقد �أتبعت اليابان ذلك املبد�أ
مببد�أ �آخر هو «اجل��ودة ال�شاملة»،
و�أدت ه��ات��ان اخلطوتان الهامتان
�إىل حت�سن �سمعة ال�سلع واملنتجات
اليابانية ورواج��ه��ا على م�ستوى
ال��ع��امل بعد تعري�ضها الختيارات
اجلودة النوعية ال�شاملة؛ مما جعل
امل�ستهلك يقبل عليها نظ ًرا جلودتها
وخلوها من العيوب امل�صنعية.
ريا من
والغريب يف الأم��ر �أن كث ً
ال�شركات وامل�صانع العاملية �أ�ساءت
يف ذل����ك ال���وق���ت ف��ه��م احل��ق��ي��ق��ة
اجل��دي��دة احل��ادث��ة بال�سوق وعزت
ظاهرة اجتاه الزبائن لتلك املنتجات
اليابانية �إىل عامل ال�سعر الأق��ل،
ف��ع��م��دت �إىل ����ض���رب الأ����س���ع���ار
وتخفي�ضها ،وعلى �أي��ة ح��ال ف��إن
اليابان تعترب ق��وة �صناعية كربى
اعتمدت على تطوير التقنية والبلوغ
ب��ه��ا �إىل �أق�����ص��ى درج����ات التطور
والتفوق والكمال.
كلية الهند�سة

وصايا نبوية عظيمة
لقد ح��وت �سرية �سيد املر�سلني
وامل��ب��ع��وث رح��م��ة للعاملني و�صايا
عظيمة لأمته �صلى اهلل عليه و�سلم،
وم��ن ه��ذه الو�صايا م��ا علمه البن
عمه ،ففي احلديث عن عبداهلل بن
عبا�س قال :كنت خلف النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ،فقال« :ي��ا غالم
�إين �أع��ل��م��ك ك��ل��م��ات ،اح��ف��ظ اهلل
يحفظك ،احفظ اهلل جتده جتاهك،
�إذا �س�ألت فا�س�أل اهلل و�إذا ا�ستعنت
فا�ستعن ب��اهلل ،واعلم �أن الأم��ة لو
اجتمعت على �أن ينفعوك ب�شيء
مل ينفعوك �إال ب�شيء قد كتبه اهلل
لك ،و�إن اجتمعوا على �أن ي�ضروك
ب�شيء مل ي�ضروك �إال ب�شيء قد كتبه
اهلل عليك ،رفعت الأق�ل�ام وجفت
ال�����ص��ح��ف» .رواه ال�ترم��ذي وق��ال
حديث ح�سن �صحيح.
هذه الو�صايا و�إن كانت موجهة
لغالم �إال �أنها احتوت �أ�صوالً عظيمة
يحتاجها امل�سلم يف حياته� ،أولها
و�أهمها حفظ اهلل تعاىل لك «احفظ
اهلل يحفظك» ،فمهما بلغ الإن�سان
من قوة �أو �ضعف ف�إن الذي يحفظه
هو اهلل ،منذ كان جنيناً يف بطن �أمه
ال ح��ول وال ق��وة ل��ه ،ي�صله طعامه
و�شرابه مع حفظ اهلل ولطفه به،
�إىل �أن ظهر على هذه الدنيا و�سخر
اهلل له الوالدين وغر�س يف داخلهما
احلب والرحمة له ،ثم �أ�صبح ياف ًعا
يدب على الأر�ض يكاد ين�سى حفظ

اهلل ل��ه ولطفه ب��ه ،م��ع��ت�دًا بقوته
و�شبابه.
ح��ف��ظ اهلل ل��ن��ا ي�شمل ج��وان��ب
متعددة م��ن حياتنا ،منها حفظه
ل�صحتنا و�سالمة �أب��دان��ن��ا ،كذلك
حفظ اهلل لأرزاقنا التي تكفل بها
�سبحانه ،وحفظ اهلل لنا من �شرور
الأقدار وحوادث الزمان والت�سخري،
ويطول القول يف جمال حفظ اهلل
ل��ن��ا لأن���ه يحيط ب��ن��ا يف ك��ل وق��ت
ومكان ،وحتى يتم حفظ اهلل لك كما
حتب عليك �أن حتفظ اهلل كما يريد
�سبحانه وتعاىل ،وحفظك هلل مبعنى
�إق��ام��ة �أوام���ره والبعد ع��ن نواهيه
وااللتزام مبا �أمر وخ�شيته يف الغيب
وال�شهادة ،وامل�ستفيد من هذا االتباع
لأوامر اهلل هو الإن�سان نف�سه ،لأن
اهلل تعاىل غني عن العاملني ،و�أكرث
ما يحتاجه الإن�سان هو حفظ اهلل
له يف دينه ودنياه وبدنه وذريته.
ث��اين تلك الأ����ص���ول :معية اهلل
ت���ع���اىل ل���ك «اح���ف���ظ اهلل جت��ده
جت��اه��ك» ،مبعنى �أن���ه ي��ك��ون معك
�سبحانه وت��ع��اىل ،ه��ذه املعية هي
�أكرث ما يحتاجه الإن�سان يف حياته
لي�شق طريقه وي��وف��ق يف م�سريته
وي��ح��ق��ق ط��م��وح��ه و�أه���داف���ه ،ه��ذه
املعية الربانية فريدة �شاملة دائمة،
فمهما ح��اول الإن�سان توفري معية
له تي�سر له �أم���وره وحتفظه تكون
ناق�صة لأن اجلهد الب�شري حمدود،

وهلل املثل الأعلى ،ومعيته تعني �أنه
معك يف كل �أوقاتك و�أحوالك وهو
ملك امللوك ،وبيده خزائن كل �شيء
و�أمره بني الكاف والنون ،ف�أي �شعور
�أجمل من معية رب العاملني �سبحانه
وتعاىل.
ثالثاً :العزة والكرامة واللجوء هلل
«�إذا �س�ألت فا�س�أل اهلل و�إذا ا�ستعنت
فا�ستعن ب���اهلل» ،ه��ذا الأ���ص��ل فيه
تربية �إ�سالمية للفرد ت�شعره بقوته
وجناحه وبقيمته وكرامته ومن ثم
�أهميته نحو نف�سه ودينه وجمتمعه،
وفيه �أي�ضاً حتديد للم�صدر احلقيقي
الوحيد للأرزاق وم�سبب الأ�سباب،
وهو اهلل �سبحانه وتعاىل ،و�أن على
العبد فعل الأ�سباب والتوكل على
اهلل وح�سن الظن به تعاىل ،و�أن بقية
املخلوقات هي عبيد هلل تعاىل ،ف�أي
عزة وكرامة وقوة �سوف ي�شعر بها
امل�سلم �إذا تربى على هذه الو�صايا
التي تربى عليها ال�صحابة ،فكانوا
جباالً على الأر�ض ،فتحوا الأم�صار
بهذه الرتبية وهذا الإميان.
راب���ع���اً :ت��ق��ري��ر ع��ق��ي��دة الإمي���ان
بالق�ضاء والقدر «واعلم �أن الأم��ة
لو اجتمعت على �أن ينفعوك ب�شيء
مل ينفعوك �إال ب�شيء قد كتبه اهلل
ل���ك� .»...إن ه��ذا الركن من �أرك��ان
الإمي���ان هو زاد امل�سلم لل�صرب يف
هذه احلياة ،يجعله ينطلق ال يخ�شى
�إال اهلل ،عاملًا �أن ما ق��دره اهلل له

عندما تفكر �أي جهة ر�سمية
�أو ت��خ��ط��ط ال���س��ت��ث��م��ار من�ش�آتها
وتنمية مواردها ،فال بد �أن ي�شمل
ذل���ك التفكري والتخطيط جميع
اجل��وان��ب و�أن ي��أخ��ذ يف احل�سبان
ج��م��ي��ع االع���ت���ب���ارات وال��ت��ط��ورات
والآث��ار املرتتبة ،ال �أن يقت�صر على
جانب واحد بعينه ويغفل اجلوانب
واالعتبارات الأخرى.
عندما قامت اجلامعة بت�أجري
الإ���س��ت��اد ل��ن��ادي ال���ه�ل�ال ،نظرت

للمو�ضوع من جانب واحد باعتبار �أنه
خطوة ا�ستثمارية �إيجابية ت�صب يف
حتقيق ر�ؤية  2030وتدعم توجهها
نحو االع��ت��م��اد على ا�ستثماراتها
ال��ذات��ي��ة ،لكنها مل تفكر �أو ت�ضع
يف احل�سبان �أن العملية التعليمية
والأكادميية �ستت�أثر بذلك �سلباً .ما
حدث بعد مباراة الهالل �أمام العني
�أظهر اجلوانب ال�سلبية لهذا القرار،
�إذ كانت االفتتاحية للملعب قريبة
من كلية �إدارة الأع��م��ال ،وقد ت�أثر

بذلك بع�ض الطالب واملحا�ضرين
وت ��أخ��روا عن حما�ضراتهم ب�سبب
ع��دم قدرتهم على احل�صول على
م��واق��ف ملركباتهم مم��ا ت�سبب يف
ت��أخ��ره��م ع��ن امل��ح��ا���ض��رات نتيجة
االزدحام املهول وعدم توفر مواقف
لهم وال لأ�ساتذتهم.
وقد طرح عدد كبري من املتابعني
واملهتمني يومها ال�س�ؤال التايل :هل
اجلامعة عندما قامت بت�أجري امللعب
مل تعلم من هم جمهور الهالل؟ �أم مل

لهذا السبب أحتفظ بجدول مباريات الهالل!

�سوف ي�صيبه و�أن ما �أ�صابه مل يكن
ليخطئه مهما عمل ،و�أن ما مل يقدر
له لن ي�صبه مهما كان ،هذه العقيدة
توجد االطمئنان احلقيقي للم�سلم
ومن ثم ال�صرب والر�ضا واالحت�ساب
يف كل �أحواله.
لذا جتد امل�ؤمن بني �شكر و�صرب،
ال يهتز ل��ف��واج��ع �أو م�صائب بل
ي�ستمر يف حياته راج��ي �اً م��ا عند
رب��ه ،وه��ذا م��ا تفتقده املجتمعات
والأف��راد الذين ال ي�ؤمنون بالقدر،
فتكرث لديهم الأم��را���ض النف�سية
م��ن قلق وخ���وف وت��وت��ر واك��ت��ئ��اب،
�أو جل��وء للمحرمات ك��امل��خ��درات
وغريها ،والبع�ض ي�صل بهم احلال
�إىل االنتحار و�إنهاء حياته بدالً من
ا�ستثمارها وتطويرها.
ختاماً �أ���ش�ير �إىل �أن ك��ل هذه
املعاين العظيمة التي احتوتها و�صية
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم هذه
كانت موجهه لغالم ،فكانت تربية
حقيقية للإميان ومعانيه يف النفو�س
منذ ال�صغر ،و�صقل لل�شخ�صية
ال�سوية منذ نعومة الأظافر ،فحري
بنا �أن نربي �أنف�سنا والأجيال على
ه���ذه ال��و���ص��اي��ا ال��ن��ب��وي��ة العظيمة
من الر�سول �صلى اهلل عليه و�آل��ه
و�صحبه و�سلم.
د .هدى بنت نا�صر الـ�شاليل
�أ�ستاذ م�ساعد  -كلية الرتبية

تعلم �أن خدماتها التعليمية ت�ستمر
ح��ت��ى ال�����س��اع��ة ال��ع��ا���ش��رة م�����س��ا ًء؟!
علماً ب�أن ع��دداً كبرياً من الطالب
واملن�سوبني �أ�صبح يحتفظ بجدول
مباريات الهالل يف الفرتة الأخرية،
ال ملتابعتها �أو ت�شجيع الفريق ،ولكن
لتعطيلها حما�ضراتهم وليعرفوا ما
هي املحا�ضرات التي �سيعانون فيها!
�سامي �إبراهيم املبرييك
كلية �إدارة الأعمال
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ت�صدر عن ق�سم الإعالم
بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

ال�صحافة الرقمية
4677691

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د .فهد بن عبداهلل الطيا�ش
ت - 4673555/ف4673479 /

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

altayash@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

فهد العنزي  -جواهر القحطاين
هيا القريني  -وليد احلميدان
حممد العنزي  -قما�ش املني�صري

ت - 4673446/ف4678989 /
saldekeel@ksu.edu.sa

مديرة الق�سم الن�سائي
دمية بنت �سعد املقرن
ت 8051184 /

الت�صوير

عبدالرحمن ال�شمراين
التوزيع
وكالة زهرة ا�سيا
للدعاية والإعالن
امل�شاركة

الرأي

rs.ksu.edu.sa

الق�سم الفني

بندر احلمدان

17
15

resalah2@ksu.edu.sa

الطباعة

مدير ق�سم الإعالنات

مطابع جامعة امللك �سعود
ردمد 1319-1527
ت/4672870/ف4672894/

ماجد بن علي القا�سم

ت - 4677605/ف4678529 /
ads@ksu.edu.sa

املرا�سالت با�سم امل�شرف على الإدارة والتحرير
ر�سالة اجلامعة -كلية الآداب
جامعة امللك �سعود �ص.ب 2456.الريا�ض 11451
الربيد االلكرتوين resalah@ksu.edu.sa /
املو�ضوعات املن�شورة تعرب عن كتابها
والتعرب بال�ضرورة عن ر�أي اجلامعة �أو ال�صحيفة

مدير الإدارة

عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج
ت - 4678781/ف4678989 /
aalfulaij@ksu.edu.sa

يوم عالمي للسمع
ي��ع��ت�بر ال���ر����ض���ا الأ�����س����ري عن
اخلدمات املقدمة لل�صم و�ضعاف
ال�سمع من العنا�صر املهمة وامل�ؤثرة
يف �إجن���اح العملية التعليمية وما
يالزمها م��ن �سيا�سات وفل�سفات
خمتلفة مثل زراعة القوقعة والدمج
ال�ترب��وي ،وت��ع��د الأ���س��رة بالن�سبة
لل�شخ�ص م��ن ذوي الإع���اق���ة هي
العامل الأول الذي ير�سم له �صورته
عن الآخرين ،لذا يجب الت�أكيد على
�أن حاجات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
ال تنف�صل عن حاجات الأ�سرة؛ مما
يتطلب من العاملني مع ذوي الإعاقة
م��راع��اة ح��اج��ات �أ���س��رة ال�شخ�ص
من ذوي الإعاقة وحماولة تلبيتها؛
لأن ال��ه��دف م��ن ت��ق��دمي خ��دم��ات
الرتبية اخلا�صة لي�س هو االهتمام
بال�شخ�ص من ذوي الإعاقة وتلبية
حاجاته فقط؛ بل تقدميها له يف
�إطار اخلدمات املقدمة لأ�سرته.
ت��ع��ت�بر الأ�����س����رة ه���ي امل��ح��رك
والدافع الأ�سا�سي وحجر الأ�سا�س
يف مالحظة تطور �أطفالهم النمائي,
وخ�صو�صاً يف جمال ال�سمع والكالم
واللغة ,وهي العن�صر الأ�سا�سي يف
توفري بيئة غنية وت�شجيع خمتلف
مظاهر النمو ح��ول كيفية �سلوك
الطفل و�أدائ���ه يف جم��ال التوا�صل
وتطور ال�سلوك ال�سمعي ,وال�شك
�أن املعلومات التي ت�ؤخذ من �أفراد
الأ�سرة هي حقائق مهمة يف حياة
الطفل.

متثل زراعة القوقعة للأفراد
ال�����ص��م واح�����دة م���ن احل��ل��ول
ال��ع��ل��م��ي��ة لإع�������ادة ال�����س��م��ع
للأ�صم وال��ت��ي تهدف �إىل
حت�سني �سماع الأ���ص��وات
املحيطة والتمييز بني هذه
الأ�صوات ,كذلك حت�سني
ال��ن��م��و ال��ل��غ��وي للطفل,
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل تنمية
امل��ه��ارات االجتماعية
والدرا�سية.
ومب��ن��ا���س��ب��ة ال��ي��وم
العاملي لل�سمع ,وال���ذي خ�ص�صته
منظمة ال�صحة العاملية يف اليوم
ال��ث��ال��ث م��ن م��ار���س م��ن ك��ل ع��ام,
�أحببت �أن �أ�سلط ال�ضوء على نتائج
الدرا�سة امليدانية التي مت تنفيذها
مب�شاركة من الأ�ستاذ حممد م�سفر
العلياين «معلم مبتو�سطة العليا
و�أب لثالثة �أطفال زارعي قوقعة»،
حيث مت تطبيقها على � 43أ�سرة من
�أ�سر ال�صم و�ضعاف ال�سمع زارعي
القوقعة ،وذل��ك ملعرفة م��دى ر�ضا
�أ���س��ر ال�صم و�ضعاف ال�سمع عن
زراعة القوقعة لأطفالهم.
ات�ضح من نتائج الدرا�سة �أن �أفراد
عينة الدرا�سة من �أ�سر ال�صم و�ضعاف
ال�سمع را�ضون عن زراع��ة القوقعة
لأطفالهم ,وقد �شملت جوانب الر�ضا
ما يلي :ال�شعور بالإيجابية ،امل�ساعدة
على حت�سني ال�سمع ،امل�ساعدة على
تنمية مهارات اللغة ال�شفهية ،الرغبة

حت���ر����ص م ��ؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م
اجلامعي على تهيئة املناخ املنا�سب
لتنمية ال��ط�لاب م��ن خ�لال تقدمي
جمموعة من اخلدمات التي تعينهم
على التح�صيل الدرا�سي وت�ساعدهم
على مواجهة الظروف والعقبات،
ف��اخل��دم��ات ال��ت��ي ت��ق��دم للطالب
ت�شكل جزءاً �أ�سا�سياً من خمططات
�أي نظام تعليمي حديث ،و�أ�ضحت
اخل���دم���ات ال��ط�لاب��ي��ة يف ال��وق��ت
ال��راه��ن �أح���د امل��ع��اي�ير الأ�سا�سية
للحكم على تقدم �أو تخلف النظام
التعليمي.وال تنح�صر رعاية الطالب
يف توفري الظروف التي تي�سر لهم
حياتهم الرتبوية واملعي�شية فقط ،بل
تت�سع لت�شمل الت�صدي للم�شكالت
التي تواجههم وتقلل من �شعورهم

ب��االغ�تراب ،خا�صة عند االنتقال
املفاجئ من مرحلة التعليم الثانوي
�إىل التعليم اجلامعي ،ولذلك حتر�ص
ك��ل جامعة على ت��وف�ير الإ���س��ك��ان
اجل��ام��ع��ي وال��ت��غ��ذي��ة وامل��ك��ت��ب��ات
وخدمات الرعاية ال�صحية الوقائية
والعالجية� ،إ���ض��اف��ة للم�ساعدات
امل���ادي���ة وال��ع��ي��ن��ي��ة مل��ن ال متكنهم
ظروفهم الأ�سرية من اال�ستمرار يف
الدرا�سة .وال �شك �أن اجلهد املبذول
يف رعاية الطالب باجلامعة يرتبط
بالفل�سفة التي حتكم التعليم يف تلك
اجلامعة والهدف منه ،ف ��إذا كانت
تلك الفل�سفة تعنى بتزويد الطالب
ببع�ض اخلربات واملعلومات النظرية
واملهارات التي تفيدهم يف حياتهم
العملية ،كان الرتكيز يف هذه احلالة

اتفاقية أممية لحماية البيئة البحرية

يف التحاق االبن �أو االبنة مبدار�س
الدمج الكلي.
�أما جوانب عدم الر�ضا فتمثلت
يف عدم كفاية �أخ�صائي �أو �أخ�صائية
التوا�صل ب�برام��ج ال��دم��ج الرتبوي
ب��امل��دار���س ،ع���دم ك��ف��اي��ة ال��ت��دري��ب
املقدم عن ا�ستخدام زراعة القوقعة،
تعدد خماطر زراعة القوقعة ،عدم
توفر برامج تدريبية للأ�سرة زارعي
القوقعة ،وع���دم كفاية اخل��دم��ات
املقدمة للأطفال زارعي القوقعة.
لذا خرجت الدرا�سة مبجموعة
من التو�صيات التي ن�أمل تنفيذها
ونطرحها يف هذه املنا�سبة العاملية
وهي :العمل على تعزيز ر�ضا �أ�سر
ال�صم و�ضعاف ال�سمع عن زراع��ة
القوقعة لأط��ف��ال��ه��م ,والتو�سع يف
�إحل�����اق ال�����ص��م و���ض��ع��اف ال�سمع
«زارع����ي ال��ق��وق��ع��ة» منهم بربامج
ال��دم��ج الكلي يف م��دار���س التعليم
العام ,وتكثيف الربامج التدريبية

للأ�سر الذين لديهم �أطفال زارعي
قوقعة ,وتكثيف التوعية الالزمة
والتعريف ب�أهمية زراع��ة القوقعة
لأ���س��ر ال�صم و�ضعاف ال�سمع من
خ�لال و���س��ائ��ل الإع��ل�ام املختلفة,
�إ�ضافة لتعيني �أخ�صائيي توا�صل
«�سمع ونطق» بربامج دم��ج العوق
ال�سمعي لتكثيف الت�أهيل ال�سمعي
وال��ل��غ��وي ال�ل�ازم ل�ل�أط��ف��ال زارع��ي
القوقعة لال�ستفادة الق�صوى من
الزراعة ,والعمل على تهيئة البيئة
املالئمة للأطفال زارع��ي القوقعة
يف برامج الدمج الرتبوي لال�ستفادة
ال��ق�����ص��وى م��ن ال���زراع���ة ,و�أخ��ي�راً
االهتمام ب�إبراز النماذج الإيجابية
لأ�سر ال�صم و�ضعاف ال�سمع عن
زراعة القوقعة لأطفالهم.
د� .أروى �أخ�ضر
مديرة �إدارة العوق ال�سمعي
بالإدارة العامة للرتبية اخلا�صة
بوزارة التعليم

رؤى مستقبلية للخدمات الطالبية
على العمل داخل قاعات الدرو�س
واملحا�ضرات� ،أما �إذا ات�سعت فل�سفة
التعليم اجلامعي لت�شمل تنمية الفرد
تنمية �شاملة متكاملة وم��ت��وازن��ة،
ف ��إن الرتكيز ال يكون على قاعات
املحا�ضرات فقط ،بل تتنوع �أ�ساليب
ال��رع��اي��ة داخ���ل احل���رم اجلامعي
وخارجه مبا ي�ساعد على الو�صول
�إىل هذه التنمية.
وانطالقاً من �أهمية اخلدمات
ال��ط�لاب��ي��ة ودوره�������ا يف حتقيق
الأه�����داف ال�ترب��وي��ة ب�صفة عامة
و�أه���داف التعليم اجلامعي ب�صفة
خا�صة ،ون��ظ��راً لأهمية و���ض��رورة
التعرف على �آراء امل�ستفيدين من
تلك اخلدمات وهم الطلبة �إ�ضافة
�إىل ما تو�صلت �إليه الدرا�سات من

تباين يف الآراء حول ما يقدم للطلبة
من خدمات ،فامل�س�ؤولون ي�ؤكدون �أن
اجلامعة تقدم العديد من اخلدمات
يف حني يطالب
وب�صورة كافية،
�أول���ي���اء الأم����ور وال��ط��ل��ب��ة ب��امل��زي��د،
وي�ؤكدون �أن ما هو متاح يقل كثرياً
عما يطمحون �إل��ي��ه؛ الأم���ر ال��ذي
يتطلب وي�برر �إج��راء درا�سة تتعلق
مبحاولة التعرف على �آراء الطلبة
ح��ول ما يقدم �إليهم من خدمات،
ومدى حر�ص اجلامعة على تقدمي
هذه اخلدمات ،مبا ميكن �أن ي�سهم
يف تطوير تلك اخل��دم��ات وتوعية
الطلبة بها وبكيفية اال�سـتفادة منها.
م�شعل بن �سيف ال�شهراين
معلم وباحث يف الإدارة الرتبوية
بجامعة �سطام

كانت املحيطات والبحار �سابقاً خا�ضعة ملبد�أ حرية احلركة يف البحار،
والذي يعني �أن ال�ساحل فقط هو الذي يخ�ضع ل�سيادة الدولة املتواجد فيها،
وباقي �أجزاء البحار هي حق للجميع وال �سيادة عليها من دولة حمددة ،حتى
بد�أت مطالب الدول بتو�سيع �سلطتها و�أال تكون حم�صورة على ال�سواحل
فقط واملطالبة بتنظيم دويل ينظم البحار.
ب�سبب تلك املطالب اجته جمل�س الأمم املتحدة لو�ضع معاهدة الأمم
املتحدة لقانون البحار ،ومت �إقرار تلك املعاهدة يف  16نوفمرب عام 1994م،
ومت من خاللها تنظيم طرق لالنتفاع العادل باملوارد البحرية و�ضمنت
احلفاظ على ه��ذه امل���وارد ،وح��ددت قواعد ل�سيادة ال��دول على البحار
واملحيطات .كما حددت املعاهدة قواعد لت�سوية النزاعات الدولية على
البحار واملحيطات ،وق�سمت البحار واملحيطات اىل بحر �إقليمي ومياه
ريا �أعايل
داخلية ت�شمل «اخللجان ،املوانئ ،الأنهار» ومنطقة اقت�صادية و�أخ ً
البحار ،وقد �أتاحت هذه املعاهدة للدول اال�ستفادة من البحار واملحيطات
ب�شكل اف�ضل وتعزيز العالقات الودية بني الدول واحلد من منازعاتها.
ان�ضمت للمعاهدة  166دولة منها اململكة العربية ال�سعودية ،ومبجرد
ان�ضمام الدولة يقع على عاتقها االلتزام بقواعد املعاهدة وتطبيقها و�أن ال
تخل ب�أي التزام توجبه املعاهدة ،وقد ن�صت املعاهدة على عدم جواز �إيراد
�أي حتفظات �أو ا�ستثناءات عليها �إال يف املواد التي ت�سمح بذلك؛ مبعنى �أن
الدولة ال ت�ستطيع ا�ستبعاد مادة من مواد املعاهدة وعدم التقيد بها �إال يف
املواد التي �أجازت لها ذلك.
و�أخ�يراً من االلتزامات التي فر�ضتها املعاهدة :حماية البيئة البحرية
واحلفاظ عليها ،امل�ساعدة العلمية والتقنية للدول النامية ،عدم نقل ال�ضرر
�أو الأخطار �أو حتويل نوع من التلوث �إىل نوع �آخر.
جنالء املقو�شي
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

ال تخلط بين العالقة الشخصية والعمل

الإن�سان بطبعه كائن اجتماعي ،يعي�ش �ضمن �أ�سرة وجمتمع ،ويتفاعل مع
جمموعة من الب�شر وين�سج معهم �أ�شكاالً متعددة من العالقات االجتماعية،
لذلك من الأهمية مبكان معرفة وفهم �أنواع العالقات ,فعالقاتنا متنوعة
ولي�ست نوعاً واح��داً ومن اخلط�أ اخللط بينها .من �أن��واع العالقات مث ً
ال
«العالقة ال�شخ�صية» وهي العالقة التي مل تن�ش�أ عن رابط عملي �أو م�صلحة
ما ،ومن �أمثلتها ال�صداقة والقرابة والن�سب ،وهذه لها �أ�س�س ولها نقاط
ت�ضبطها �أو تهدمها .من �أنواع العالقات �أي�ضاً العالقة العملية وهي املبن ّية
على م�صلحة العمل فقط ،وهذه العالقة حتكمها قوانني العمل و�أنظمته
و�ضوابطه وم�صلحته ،ويجب عدم اخللط بينها وبني العالقة ال�شخ�صية.
وال�س�ؤال املطروح هنا والذي ي�شغل بال الكثريين منا� :إذاً كيف حتدث
امل�شاكل يف العمل �إذا كانت العالقة بني املوظفني هي عالقة عمل مع عدم
التق�صري يف العمل؟ ومن �أين ت�أتي امل�شاكل واخلالفات؟
اجلواب هو اخللط بني العالقة ال�شخ�صية والعملية ،مما يجعل �أي خط�أ
ينقلب مبا�شرة �إىل خط�أ �شخ�صي �أو ازدواجية ومزاجية ال�شخ�صيات بحيث
مرة تكون عالقة �شخ�صية ومرة عملية دون وعي بذلك.
غالباً تبد�أ العالقات بني املوظفني بعالقة عملية بحتة ،وبعد ذلك تتطور
عند البع�ض لت�صبح عالقة �شخ�صية ،مما يجعلها �أكرث قو ًة ومتا�سكاً ،ولكن
اخلطر هو غياب الوعي بذلك ,فالعالقة بني املوظف وزميله خمتلفة عن
العالقة بني املوظف ومديره.
البع�ض يعتقد �أنه كلما بالغ يف مدح مديره �أو التملق له مث ً
ال فهو �سي�صل
مل�ستوى �أعلى ،ولكن املدير الواعي واملتزن لن يت�أثر بهذا املدح الزائد عن
حده ,ولن ي�سمح با�ستغالل العالقة العملية يف م�صالح �شخ�صية.
ختاماً ،ال �شك �أن العالقات االجتماعية مهمة لنمو الأفراد واملجتمعات,
مع �أهمية ال�ضبط النف�سي يف التعامل بني الأ�شخا�ص بقول احلقيقة عند
العمل املميز ونقد ما يحتاج النقد دون الإ���س��راف يف ذل��ك ,مع االنتباه
واحلذر ممن ميدح مدحاً مبالغاً فيه لتحقيق م�صلحة �شخ�صية يريدها.
م�شاري بن عبدالرحمن احلمود
�أخ�صائي نف�سي
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من خمتلف مراحل التعليم العام

 800طالب «استكشفوا» متاحف العلوم
خالل الفصل األول

تقرير� :سلطان 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
باعتبارها مر�آة تعك�س العلوم بكل �أبعادها ومظاهرها،
وهي كذلك جمال خ�صب للمعرفة ،وتعترب كلية العلوم
بجامعة امللك �سعود ذات الكفاءة العالية يف التدري�س
والتي تتوفر فيها جميع التخ�ص�صات العلمية املنت�شرة
يف ك��ل ج��ام�ع��ات ال �ع��امل� ،إ��ض��اف��ة �إىل �أن�ه��ا ت�ضم �أف�ضل
املتاحف العلمية والتي تعد مق�صد ًا للزوار من طالب
مراحل التعليم العام.
�صرح تعليمي
متثل كلية العلوم �أهمية كبرية يف جم��ال البحوث
العلمية بني الكليات يف اجلامعات ال�سعودية وتتميز
الكلية يف جمال العلوم واملعرفة على امل�ستوى التعليمي،
حيث تقدم كافة اخلدمات جلميع الطلبة والطالبات،
وت�ضم نخبة كبرية م��ن العلماء والأ���س��ات��ذة والطاقم
امل�ساعد لهم ما يجعلها ذات ت�أثري علمي كبري واعتبارها
�صرحاً تعليمياً عند الطالب والدار�سني.
خدمة املجتمع
لذلك كله كان من الطبيعي �أن حتر�ص كلية العلوم
منذ ت�أ�سي�سها على �أن تقوم بالدور املنوط بها على
وجه يتنا�سب مع �إمكاناتها الب�شرية ومع م�س�ؤولياتها
وتطلعاتها يف خدمة املجتمع ،ويف هذا التقرير نلقي
ال�ضوء ع��ل��ى خ��دم��ة تقدمها كلية العلوم تتمثل يف
ا�ستقبال طالب املدار�س يف التعليم العام ملتاحف الكلية.

 4متاحف
يوجد يف كلية العلوم �أرب��ع��ة متاحف رئي�سية هي:
متحف اجل��ي��ول��وج��ي��ا ،متحف ع��ل��م احل���ي���وان ،القبة
ال�سماوية واملر�صد الفلكي لل�شم�س واملر�صد الفلكي
للنجوم ،واملع�شبة النباتة� ،إ�ضافة للمعر�ض الدائم للعلوم.
منوذج ر�سمي
قامت عمادة الكلية
م�شكورة متمثلة بعميد
الكلية الدكتور نا�صر
ب���ن حم��م��د ال���داغ���ري
ب����ت���������س����خ��ي�ر ج���م���ي���ع
الإم���ك���ان���ي���ات امل���ادي���ة
والب�شرية وو�ضع خطة
م��ت��ك��ام��ل��ة ال���س��ت��ق��ب��ال
امل���دار����س ال��راغ��ب��ة يف
زي�������ارة ال���ك���ل���ي���ة ،ومت
ت�صميم وطباعة منوذج
طلب زيارة للكلية تقوم
املدر�سة بتعبئة و�إر�ساله للكلية �إلكرتونياً ،وبعدها يقوم
ق�سم العالقات العامة والإع�لام يف الكلية بالتن�سيق
مع املدار�س بخ�صو�ص املوعد وا�ستقبالهم عند مدخل
الكلية والتجول بهم داخل املتاحف.
 27طلبًا و 800طالب
تقدم �إىل الكلية خالل الف�صل الدرا�سي الأول
للعام اجلامعي 1439/1438هـ  27طلب زيارة من

خمتلف مراحل التعليم العام ،وجرى التن�سيق على
املوعد ومت ا�ستقبالهم يف الكلية ،وبلغ عدد املدار�س
التي زارت متاحف الكلية خالل الف�صل الأول من
العام اجلامعي احلايل  27مدر�سة وعدد الطالب
 810طالب وعدد امل�شرفني واملرافقني  54م�شرفاً
ومرافقاً.

تم تصميم وطباعة
نموذج طلب زيارة
إلكتروني ووضع خطة
متكاملة الستقبال
المدارس

خطة الزيارة

ت������ت������ك������ون خ���ط���ة
ال��زي��ارة م��ن ا�ستقبال
ال����زائ����ري����ن �أوالً يف
مبنى الكلية رق��م «»4
ويحتوي على متحف
اجل��ي��ول��وج��ي��ا وال��ق��ب��ة
ال�����س��م��اوي��ة وامل��ر���ص��د
ال���ف���ل���ك���ي وامل���ع���ر����ض
ال���دائ���م ل��ل��ع��ل��وم ،وم��ن
ثم االنتقال �إىل مبنى الكلية رقم « »5ويوجد فيه
متحف علم احليوان واملع�شبة النباتية ،ويف جميع
املتاحف يوجد م�شرفون يقومون بال�شرح التف�صيلي
للطالب والإج��اب��ة عن اال�ستف�سارات ،ويف نهاية
الزيارة يقدم للطالب وجبات خفيفة ،ويتم خالل
الزيارة توزيع ا�ستبانات ر�أي للزوار تطلعاً من الكلية
ملزيد من التميز والر�ضا لزوارها.

ممتعة وم�شوقة
الأ���س��ت��اذ �إ�سماعيل خم��ل��وف �أح���د امل�شرفني على
طالب �إحدى الثانويات الزائرة للكلية ،عرب عن �إعجابه
مبتاحف الكلية وحمتوياتها و�أ���ش��اد ب��ال��دور العلمي
للزيارة ومدى ا�ستفادة الطالب منها ،م�ؤكداً �أن املتاحف
املوجودة يف كلية العلوم فريدة من نوعها ،كونها تقدم
امل��ع��ارف العلمية بطريقة ممتعة وم�شوقة من خالل
معرو�ضات تفاعلية وعرو�ض علمية يقدمها امل�شرفون
على املتاحف� ،إىل جانب ور�شه عمل التحنيط التي
كانت �شيقة للطالب وعر�ض القبة ال�سماوية واملر�صد
ال�شم�سي يف ق�سم الفيزياء والفلك ،كما �أن الزيارة تغطي
فروعاً كثرية من العلوم مثل اجليولوجيا واجليوفيزياء
وعلم النبات والأحياء الدقيقة ،وهي خم�ص�صة لطلبة
املدار�س على وجه اخل�صو�ص.
ا�ستفادة علمية
كما بني �أحد الطالب الزائرين متعته من الزيارة
ومدى اال�ستفادة العلمية التي تلقاها يف جمال العلوم
وعلى وجه اخل�صو�ص مقر القبة ال�سماوية واملر�صد
ال�شم�سي ومتحف علم احليوان وتفاعل امل�شرفني على
املتاحف يف الرد على اال�ستف�سارات وطريقة العر�ض
العلمية وال�شيقة ،داع��ي�اً ط�لاب امل��دار���س الأخ��رى
لتجربة الزيارة ،كما متنى تكرار الزيارة يف القريب
العاجل.
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األحماض الدهنية تحسن أعراض التوحد

�إعداد د� .سمية النجا�شي

في حضن الطبيعة يصمت القلق
العي�ش يف اللحظة ي�سكت ثرثرة القلق ،ونحيب الأفكار والذكريات
ال�سوداء والبائ�سة؛ فرمبا تكون �أنفا�س النباتات � -سواء كانت يف مزرعة
وا�سعة� ،أو يف حو�ض �صغري -متك�أً مريحاً لعي�ش اللحظة .ملم�س
الأوراق ،ورائحة الزهور ،والطني الندي ،وتناغم الألوان ،و�صوت وقع
القدمني على الأر���ض وتالحم الأغ�صان �أو �شيء من عزف الطيور،
وحركة اليدين بني الإغ�صان لق�صها� ،أو يف الرتبة لغمرها وت�سويتها،
كلها ترو�ض جياد الأفكار ال�شر�سة التي ال تعرف حدود الزمان.
وال�سري يف طريق هادئ حمفوف بالأ�شجار يقلل من حدة الأفكار
ال�سلبية مقارنة بال�سري ب��ح��ذاء ط��ري��ق م���رور ال�����س��ي��ارات ،ه��ذا ما
تو�صلت �إليه درا�سة ن�شرها برامتان وزمال�ؤه يف عام  2015يف جملة
� . Proceedings of National Academy of Sciencesإذ
وج��دو �أن اج�ترار الأفكار ال�سلبية و�إع��ادة عي�ش تفا�صيلها انخف�ض
ح�سب مقيا�س ط ّبق على عينة من الرا�شدين الذين م�شوا لت�سعني دقيقة
يف �ساحات جامعة �ستانفورد مقارنة ب�آخرين م�شوا يف نا�صية طريق من
طرق املدينة الرئي�سة.
اجلدير بالذكر �أن كال املجموعتني من امل�شاة �ساروا مبفردهم دون
لب�س �سماعات لال�ستماع �أثناء امل�شي ودون تبادل احلديث مع �شخ�ص
�آخر ،واملثري لالهتمام �أن الدليل على نق�ص اجرتار الأفكار ال�سلبية مل
يكن قا�صراً على املقيا�س الذي طبقه امل�شاركون يف التجربة ،و�إمنا قام
الباحثون بت�صوير ن�شاط الدماغ له�ؤالء الأ�شخا�ص بوا�سطة جهاز الرنني
املغناطي�سي ،فوجدوا �أن ن�شاط منطقة معروفة باال�ستثارة العالية �أثناء
اجرتار الأفكار والذكريات ال�سلبية وهي واقعة يف �أق�صى مقدم الدماغ
قد انخف�ض عند من م�شوا يف �أح�ضان الطبيعة الهادئة مقارنة مبا
وجد من ت�صوير �أدمغة املجموعة التي حا�صرها �صخب املرور .وك�أن
هذه النتيجة ت�شري �إىل �أن �سمات الطبيعة تفنت الفرد بوداعة �ألوانها
وحفيفها وهوائها النقي ،وجتعله يعي�ش اللحظة بحوا�سه التي تفوق
اخلم�س.
و�أبعد من ذلك :فاالقرتاب من البيئة الطبيعية و�إن مل ميار�س الفرد
ً
ن�شاطا حمددًا  -كالزراعة �أو التن�سيق  -تقطر بهتّانها على �صحته
فيها
النف�سية.
وماذا عن امل�ساحات الرملية هل متلك ذات ال�سحر الفاتن؟ �أجاب عن
هذا ال�س�ؤال �سرتاير يف درا�سة ن�شرها عام Strayer et al.,«2012
 ،»2012حيث قا�س ن�شاط الدماغ الكهربائي لثمانية وع�شرين طال ًبا
من طالب اجلامعة ،بعد �أن �صحبهم لرحلة برية ملدة ثالثة �أيام ،ولأنه
كان يعتقد �أن ت�أمل اجلبال وال�صخور بعيداً عن ال�شا�شات وامل�شتتات
وخ�صو�صا مقدم الدماغ امل�س�ؤول عن تركيز االنتباه،
تريح الدماغ
ً
فقد توقع �أن موجات الدماغ يف مقدم املخ حتديدًا �ستعك�س موجات
اال�سرتخاء .وليثبت �أن موجات اال�سرتخاء �ستزيد من قدرة الفرد على
النظر للأمور بطريقة مرنة ،فقد �أجرى على ه�ؤالء العائدين لتوهم من
الرحلة الربية اختبا ًرا للحلول الإبداعية للم�شكالت ،ووجد تفو ًقا يف
�أدائهم  -مقارنة مبجموعة �أخرى .
ومن زاوية �أخرى تخيل الأطفال يف م�ساحة وا�سعة من الرمال مقابل
كر�سي �صغري يف طرف الغرفة  .يقول بانك�سب «»Panksepp, 2016
ب�أن اللعب الذي يحرك ج�سد الطفل ب�أكمله بني جري وبحث وقفز
يجعله �أقل تهيجاً و�أكرث �سعادة .وهذا هو اللعب الذي �سينهمك فيه
الطفل �إذا زار امل�ساحات الوا�سعة.
ق�سم علم النف�س
للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�سية باجلامعة:
 وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية -هاتف0114674801 : مركز التوجيه والإر�شاد الطالبي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114973926 : وحدة التوجيه والإر�شاد النف�سي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114673926 : الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية «طالبات» -هاتف0532291003 : ق�سم الطب النف�سي مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي -هاتف0114672402 : -م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي -هاتف0114786100 :

دواء جديد قد يقضي على حساسية الفول السوداني
قال باحثون �أمريكيون �إنهم طوروا دوا ًء جديداً لعالج مر�ض ح�سا�سية
الفول ال�سوداين ،خا�صة لدى الأطفال .و�أو�ضح الباحثون بجامعة والية
�أركن�سا�س الأمريكية �إن الدواء اجلديد يعتمد على جرعة يومية ميكن �أن
متنع احل�سا�سية ،وفق ما ذكره موقع « »sciencealertالعلمي.
و�أجروا درا�ستهم على  496طف ً
ال ترتاوح �أعمارهم بني  4و 17عاماً،
يعانون من ح�سا�سية �شديدة جتاه الفول ال�سوداين ،وكانت كمية تزيد عن
 10حبات من الفول ال�سوداين كفيلة ب�إثارة احل�سا�سية لديهم.
وعلى مدار عام كامل ،جرب العلماء الدواء اجلديد على  372طف ً
ال،
وهو عبارة عن كب�سولة ي�ضاف امل�سحوق الذي بداخلها �إىل الطعام اخلا�ص
بالأطفال ،فيما �أعطوا  124طف ً
ال دوا ًء وهمياً.
وعقب انتهاء التجربة ،وجدوا �أن  67%ممن تناولوا الدواء اجلديد،
قادرون على حتمل جرعة ال تقل عن  600ملغ من بروتني الفول ال�سوداين،
وهو ما يعادل حبتني من الفول ال�سوداين� ،أو لقمة �صغرية من �شطرية
زبدة الفول ال�سوداين ،مقارنة مع  4%ممن تناولوا الدواء الوهمي.
ويخطط الباحثون للح�صول على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية
« »FDAعلى ال��دواء اجلديد .كما يتطلب احل�صول على تلك املوافقة
تفوق الدواء اجلديد على الدواء الوهمي بن�سبة  ،15%حيث حقق الدواء
اجلديد نتائج �أف�ضل بكثري بتخطيه لهذه الن�سبة بفارق .53%
كذلك يعتزم العلماء تقدمي طلب للح�صول على موافقة هيئة الغذاء
والدواء الأمريكية قبل نهاية عام  ،2018وتقدمي طلب للموافقة عليه يف
�أوروبا يف الن�صف الأول من عام .2019

�أف���ادت درا���س��ة �أمريكية حديثة
مزيجا من مكمالت الأحما�ض
�أن
ً
الدهنية «�أوميغا  »3و«�أوميغا »6
ميكن �أن يح�سن �أع��را���ض مر�ض
ال��ت��وح��د ل���دى الأط���ف���ال ا ُ
خل����دج،
ال���درا����س���ة �أج����راه����ا ب��اح��ث��ون يف
م�ست�شفى للأطفال يف والية �أوهايو
الأم��ري��ك��ي��ة ،ون�����ش��روا نتائجها يف
دورية Journal of Nutrition
العلمية.
والأطفال ا ُ
خلدج م�صطلح يطلق
على كل طفل يولد قبل الأ�سبوع 37
م��ن احلمل «الأط��ف��ال املبت�سرون»
ويعانون من م�شاكل �صحية ،ب�سبب
ع��دم �إت��اح��ة الوقت الكايف لتخلّ ُق
�أع�ضائهم ،ويحتاجون لرعاية طبية
خا�صة حتى تتمكن �أع�ضا�ؤهم من
العمل دون م�ساعدة خارجية.
و�أجرى الباحثون درا�ستهم لر�صد
فعالية مزيج من مكمالت الأحما�ض
الدهنية «�أوميغا  »3و«�أوميغا ،»6
ل��دى الأط��ف��ال امل�صابني بالتوحد،
وولدوا قبل اكتمال حمل الأم بـ11
�أ�سبوعاً ،و�شارك يف الدرا�سة 31
طف ً
ال ت�تراوح �أعمارهم بني عامني
و� 6أع���وام ،تناول  16طف ً
ال منهم
مكمالت الأحما�ض الدهنية يومياً
ملدة � 3أ�شهر ،فيما تناول  15دوا ًء

وهمياً.
ووجد الباحثون �أن املجموعة التي
تلقت مكمالت الأحما�ض الدهنية
يومياً انخف�ضت لديها ب�شكل كبري،
�أع��را���ض م��ر���ض ال��ت��وح��د ،مقارنة
ب��امل��ج��م��وع��ة الأخ�����رى ،و�أو���ض��ح��وا
�أن ال��ف��وائ��د امل��ل��ح��وظ��ة ملكمالت
الأحما�ض الدهنية ميكن �أن ترجع
�إىل دور هذه العنا�صر الغذائية يف
احلد من االلتهاب يف اجل�سم ،ما
ميكن �أن يح�سن �سلوكيات الأطفال

امل�صابني بالتوحد.
وم���ر����ض ال���ت���وح���د ،ا���ض��ط��راب
ع�صبي ي ��ؤدي �إىل �ضعف التفاعل
االجتماعي والتوا�صل لدى الأطفال،
وتتطلب معايري ت�شخي�صه �ضرورة
�أن ت�صبح الأع��را���ض وا�ضحة قبل
�أن يبلغ الطفل من العمر � 3سنوات،
وي�ؤثر التوحد على عملية معاجلة
البيانات يف املخ.
ووف����ق����اً ل��ل��م��راك��ز الأم��ري��ك��ي��ة
لل�سيطرة على الأم��را���ض والوقاية

من املتوقع �أن يت�ضاعف عدد امل�صابني به بحلول 2030

منها  ،CDCف�إن حوايل  2-1من
كل � 100شخ�ص ي�صابون باملر�ض
حول العامل ،وي�صاب به الذكور �أكرث
من الإناث ب�أربع مرات.
ووفقاً ملنظمة ال�صحة العاملية،
ف ��إن ما يقدر من  15مليون طفل
يولدون مبكراً ،وميوت حوايل مليون
ط��ف��ل ���س��ن��وي�اً نتيجة م�ضاعفات
الوالدة املبكرة ،فيما يواجه العديد
منهم م�شاكل الإعاقة يف النمو على
املدى الطويل.

اهتمام دولي بعالج الزهايمر في مراحله المبكرة

ح��ذت وك��ال��ة الأدوي���ة الأوروب��ي��ة
ح���ذو �إدارة الأغ���ذي���ة والأدوي������ة
ً
خططا
الأمريكية وقالت �إنها ت�ضع
مل�ساعدة �شركات الأدوي��ة يف �إقرار
�أدوي���ة جديدة لعالج الزهامير يف
مراحله املبكرة.
وذك�����رت ال��وك��ال��ة �أن خططها
�ست�شجع على جتربة عقاقري جديدة
حتى قبل ظهور الأعرا�ض وكذلك
على اال�ستعانة املحتملة بالعالمات

احليوية مثل امل�ؤ�شرات على زيادة
الربوتني يف املخ.
ويعد �سجل العقاقري التجريبية
لأل��زه��امي��ر �سيئاً� ،إذ �شهد �أك�ثر
من  100حالة ف�شل �أحدثها دواء
ل�شركة م�يرك ،بينما قالت �شركة
فايزر يف يناير كانون الثاين املا�ضي
�إنها �سترتك البحث يف هذا املجال.
لكن الباحثني مل يي�أ�سوا ويعلقون
�آم���ال���ه���م الآن ع��ل��ى ال��ت��م��ك��ن من

ك�����ش��ف بحث
بريطاين حديث
�أن اجل����ي����ل
اجل��دي��د ،ال��ذي
يطلق عليه «جيل
الألفية» �سيكون
الأك���ث���ر ب���دان���ة
منذ ب��دء تدوين
�إح�صاءات ب�ش�أن
�أوزان الب�شر.
وتكهن البحث
الذي �أجراه مركز �أبحاث ال�سرطان
يف الواليات املتحدة ،ب�أن ثالثة �أرباع
اجليل ال��ذي ول��د منذ ع��ام 2000
ف�صاعدًا� ،سيعانون من البدانة �أو
ال�سمنة عندما ت�صل �أعمارهم �إىل

 40عاماً.
و�أظهر البحث �أن فر�ص تعر�ض
«جيل الألفية» مل�شكالت مرتبطة
ب��ال��وزن� ،أك�ث�ر بكثري م��ن الأج��ي��ال
ال�سابقة ،ح�سبما �أف��ادت �صحيفة
«تلغراف» الربيطانية ،و�سيكون 74

التدخل يف مرحلة مبكرة وت�شخي�ص
احل��االت املعر�ضة خلطر الإ�صابة
م��ن خ�لال الفح�ص �أو الأ�شعة �أو
العالمات احليوية.
وت�����ش�ير �أح����دث امل��ع��ل��وم��ات �إىل
�أن ال��ت��غ�يرات احل��ي��وي��ة املرتبطة
بالزهامير تبد�أ قبل ظهور الأعرا�ض
ال�سريرية مبا بني ع�شرة و 20عا ًما
وه��و ما يجعل من الأهمية مبكان
ر�صد املر�ضى قبل تطور حاالتهم.

البدانة «أكبر خطر» يواجه جيل األلفية

باملئة من �أبناء هذا اجليل عر�ضة
ل��ل��ب��دان��ة �أو ال�سمنة يف منت�صف
العمر ،مقارنة بـ 54باملئة من اجليل
ال��ذي ول��د يف الن�صف ال��ث��اين من
القرن الع�شرين.
وحذر خرباء من �أن ال�سمنة تعد

وقالت وكالة الأدوي���ة الأوروب��ي��ة
�إنه من املتوقع �أن ت�سهل توجيهاتها
الإر�شادية تطوير الأدوية للوقاية من
املر�ض وعالجه ،وال ميكن لأدوي��ة
الزهامير املتاحة حالياً �سوى عالج
الأعرا�ض .ورحب علماء وم�س�ؤولون
ب�شركات �أدوي��ة ب�إعادة التفكري يف
الأم��ر على جانبي الأطل�سي والتي
�أطلقتها مقرتحات لإدارة الأغذية
والأدوي��ة الأمريكية يف  15فرباير
�شباط .وقالت �أندريا فايفر الرئي�سة
التنفيذية ل�شركة «�إيه�.سي�.إمييون»
ال��ت��ي ت��ن��ت��ج جم��م��وع��ة م���ن �أدوي����ة
الزهامير �إن التوجيهات اجلديدة
�ستدفع �شركتها للتفكري جمددًا يف
جتربة لقاح لعالج املراحل املتو�سطة
قريباً.
وال يوجد عالج ملر�ض الزهامير
ح��ت��ى الآن ،وه���و ال�����س��ب��ب الأك�ث�ر
�شيوعاً خلرف امل�سنني والذي يدمر
خاليا املخ وي�صيب باخللل �أنظمة
تبادل الر�سائل الرئي�سية يف املخ،
وت��ق��ول منظمة ال�����ص��ح��ة العاملية
�إن  35.6مليون �شخ�ص م�صابون
باخلرف على م�ستوى العامل ،ومن
املتوقع �أن يت�ضاعف العدد بحلول
.2030

ح��ال��ي �اً ث���اين �أك�ب�ر
م�����س��ب��ب ل�ل�إ���ص��اب��ة
ب��ال�����س��رط��ان��ات يف
ب���ري���ط���ان���ي���ا ،ب��ع��د
التدخني.
وق��ال��ت �ألي�سون
كوك�س الباحثة يف
امل��رك��ز� ،إن «زي���ادة
ال��وزن يف بريطانيا
ث��اين �أك�ب�ر م�سبب
ل���ل�������س���رط���ان ب��ع��د
التدخني ،ومعظم النا�س ال يعرفون
�شيئاً عن ه��ذا اخلطر ،بينما �إذا
عرفوا الرابط ف�إن ذلك �سيحمي كل
الأجيال ،لي�س فقط جيل الألفية،
من ال�سرطان».
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ابتكرها باحثون بجامعة كاليفورنيا

شبكات عصبية اصطناعية تحسن دقة
الصور المجهرية

ا���س��ت��خ��دم ب��اح��ث��ون يف جامعة
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ���ش��ب��ك��ات ع�صبية
ا�صطناعية لإنتاج الهولوجرام ،وال
تعد هذه اخلطوة تقد ًما يف تقنية
الهولوجرام فح�سب ،بل ت�ستخدم
ال�صور املجهرية الناجتة � ً
أي�ضا يف
تطبيقات طبية عملية ورائعة.
�أ�سهل و�أ�سرع
وق���د مت ا���س��ت��خ��دام ال�شبكات
الع�صبية اال�صطناعية يف درا�ستني
جديدتني تهدفان لإع���ادة �إن��ت��اج
�صور هولوجرامية؛ الدرا�سة الأوىل
ن�شرت يف جملة «اليت �ساين�س �آند
�أبليكي�شنز» واعتمد فيها الباحثون
على التعلم العميق لإن�شاء �صور
من العينات البيولوجية ،مثل الدم
وخزعة عنق الرحم وغريها من
عينات الأن�سجة الرقيقة ،و�أثبتت
تقنية ال�شبكات الع�صبية �سهولتها
و�سرعتها مقارنة بالطرائق املعتادة
لإنتاج الهولوجرام الذي كان يتطلب
ريا من القيا�سات
غال ًبا مقدا ًرا كب ً

املادية واملعلومات احل�سابية.
�أكرث دقة
�أم��ا يف ال��درا���س��ة الثانية فقد
طبق الفريق من�صة التعلم العميق
لتح�سني دق���ة ال�����ص��ور املجهرية
وج��ودت��ه��ا مل�����س��اع��دة الأط���ب���اء يف
الك�شف عن الت�شوهات ال�صغرية
ج �دًا يف عينة كبرية من ال��دم �أو
الأن�سجة.
مظهر خادع
مي����ك����ن �أن ت���ف���ق���د �����ص����ورة
الهولوجرام بع�ض املعلومات �أثناء
عملية �إن�����ش��ائ��ه��ا ،م��ا ي�����ؤدي �إىل
�ادع��ا،
�إع��ط��اء ال�صورة مظه ًرا خ� ً
ف��ت��ظ��ه��ر م��ث� اًًل� ب��ق��ع��ة م��ظ��ل��م��ة يف
ال�������ص���ورة ال ت���زي���د ع���ن جم��رد
ظ��ل� ،إال �أن مظهرها يبدو كنمو
���س��رط��اين ،وي��ح��دث ه��ذا �أحيا ًنا
�أث��ن��اء الت�صوير ال�شعاعي � ً
أي�ضا،
وخ�صو�صا �إن حترك املري�ض �أثناء
ً
عملية الت�صوير ،وقد ا�ستطاعت
تقنية التعلم العميق املعتمدة على
الذكاء اال�صطناعي التي طورها

فريق جامعة كاليفورنيا معاجلة
ه��ذه امل�شكلة� ،إذ ميكن لل�شبكة
الع�صبية بعد تدريبها �أن تف�صل
بني �سمات ال�صورة احلقيقية عن
�أي تداخالت �أو ت�شوي�ش ينتج غال ًبا
ب�سبب ال�ضوء.
هولوجرام عملي
ت�����س��م��ح ط���ب���ق���ات ال�����ش��ب��ك��ات
ال���ع�������ص���ب���ي���ة اال����ص���ط���ن���اع���ي���ة
خلوارزميات التعلم العميق بتحليل
ال��ب��ي��ان��ات تلقائ ًيا ،و�أث��ب��ت��ت هذه
التقنية فعاليتها يف حت�سني عملية
التف�سري املبا�شرة لل�صورة والتعليق
على مقاطع الفيديو والعديد من
امل��ه��ام الأخ����رى ال��ت��ي ال ينجزها
الب�شر ب�سرعة �أو دقة توازي �سرعة
�أو دقة اخلوارزميات.
تقنية تعلم الآلة
دخلت تقنية تعلم الآل��ة جمال
الطب ب�سبب قدرتها على البحث
�ضمن كمية هائلة من املعلومات
وف��رزه��ا ب�سرعة ت��ت��ج��اوز بكثري
ق�����درات ال��ب�����ش��ر� ،إذ ت�ستخدم

اخل����وارزم����ي����ات يف ت��ط��ب��ي��ق��ات
الت�شخي�ص ال�شعاعي لتف�سري
�صور الأ�شعة ال�سينية والك�شف
عن ال�سرطانات التي ي�ستع�صي
ع��ل��ى الأط���ب���اء ك�شفها ،وي�سعى
الباحثون لتطوير �أدوات ت�ساعد
يف �إظ���ه���ار ال�����ص��ور ال�شعاعية
بجودة �أف�ضل و�سيجدون يف �إعادة
ت�شكيل ال�����ص��ور الهولوجرامية
تقنية م��ت��ك��ام��ل��ة ،خ�����ص��و� ً��ص��ا �إن
كانت ق��ادرة على �إ�صالح ال�صور
وا�ستعادتها.
م�ستقبل رائع
ي��ث��ق �أي���دوج���ان �أوزك����ا –الذي
يقود الفريق البحثي� -أن تقنية
رئي�سا �إن
الهولوجرام �ستلعب دو ًرا
ً
كان امل�ستقبل م�شاب ًها ملا �شاهدناه
يف �أف�ل�ام اخل��ي��ال العلمي خالل
الأع����وام الأرب��ع�ين �أو اخلم�سني
املا�ضية ،وتفتح �أب��ح��اث جامعة
كاليفورنيا الطريق مل�ستقبل رائع
لتقنية الهولوجرام مع تطبيقات
مذهلة لها.

ح�سب باحثني بوكالة نا�سا وجامعة بن�سلفانيا

الثقوب السوداء العظمى تنمو وتلتهم
مجراتها

جامعة سويدية تكشف وجود
 5أنواع لمرض السكري

ك�شفت درا�سة طبية جديدة وجود خم�سة �أنواع ملر�ض ال�سكري الذي
ي�صيب البالغني ،وذلك بخالف االعتقاد الذي كان �سائداً ب�أن املر�ض
يقت�صر على نوعني فقط.
فقد تو�صل فريق من العلماء يف جامعة «لوند» يف ال�سويد ،وفق دورية
نيوز ميديكال اليف �ساين�س� ،إىل �أن كافة الأنواع الفرعية ملر�ض ال�سكري
وامل�صنّفة حديثاً ،متميزة وراثياً ،وتتمتع باختالف متنوعة ،وهو ما قد
يربر ا�ستجابة بع�ض مر�ضى ال�سكري للعالج ب�شكل خمتلف عن غريهم،
الأمر الذي ي�ساعد يف حتديد من يواجه خطراً من امل�ضاعفات الناجمة
خم�ص�ص للمر�ض.
عن اتباع عالج
ّ
وحالياً ي�صنّف ال�سكري يف فئتني مرتبطتني بعلم الوراثة ،فالنوع الأول
يتمثل باملناعة الذاتية ،ومعه ال ينتج الأن�سولني ،بينما ينتج الأن�سولني مع
النوع الثاين وهو الأكرث انت�شاراً ،ولكن بكميات قليلة� ،أو ال يتم امت�صا�ص
اجللوكوز من خاليا اجل�سم ،وغالباً ما يتط ّور مع التقدم يف العمر،
ويرتبط بالبدانة.
وبح�سب الباحثني ،ف�إنه ميكن دم��ج النمط الأول ملر�ض ال�سكري
وحالة املناعة الذاتية للمر�ض معاً حتت ت�صنيف واحد� ،أطلقوا عليه
ا�سم «ال�سكري �شديد املناعة»� ،أما النوع املعروف حالياً بالفئة الثانية،
فهو ي�شمل �أربع فئات يف واقع الأمر� ،إحداها ال�سكري �شديد النق�ص يف
الأن�سولني ،ويظهر عند الأ�شخا�ص الذين يتمتعون مبعدل منخف�ض يف
«م�ؤ�شر كتلة اجل�سم» ونق�ص الأن�سولني.
الت�صنيف الثاين اجلديد� ،أطلق عليه ا�سم «ال�سكري �شديد املقاومة
للأن�سولني» ،وهو مرتبط بالبدانة ،وال ي�ستجيب لإبر الأن�سولني ،وهو ما
يزيد من فر�ص الإ�صابة ب�أمرا�ض يف الكبد والكلى.
وتعد الفئات الأخ��رى املتبقية من املر�ض معتدل ًة ،وهي «ال�سكري
املعتدل املرتبط بالبدانة» ذو ال�صلة مب�ؤ�شر كتلة اجل�سم العايل ،والأخري
«ال�سكري املعتدل املرتبط بالعمر» ،وال��ذي يكون ع��اد ًة لدى املر�ضى
امل�سنني.
وقد اعتمد العلماء يف بحثهم على �ستة معايري ت�شمل معدل ال�سكر يف
الدم والعمر وم�ؤ�شر كتلة اجل�سم ووجود �أج�سام م�ضادة مرتبطة مبر�ض
ال�سكري املناعي الذاتي ،بالإ�ضافة �إىل قيا�س احل�سا�سية للأن�سولني.

باحثون بجامعة كولومبيا
يحددون أطول «شجرة عائلة»
في العالم
تنمو الثقوب ال�����س��وداء العظمى يف الكون
ب�سرعة �أكرب من جمراتها .وقد تو�صل باحثون
�إىل ه��ذه النتيجة م��ن خ�لال عمليات ر�صد
با�ستخدام مر�صد «ت�شاندرا» الف�ضائي للأ�شعة
ال�سينية التابع لوكالة الف�ضاء الأمريكية «نا�سا»
وتل�سكوبات �أخرى.
وقال باحثون من الواليات املتحدة �إن حجم
م��ا يعرف بـ«الثقوب ال�����س��وداء ال�سوبر» التي
متتلك حج ًما �ضعف �شم�سنا مليارات املرات،
يزداد ب�شكل �أ�سرع من ن�ش�أة النجوم اجلديدة يف
جمراتها؛ ح�سبما ذكرت «نا�سا».
ومتتلك معظم امل��ج��رات ثق ًبا �أ���س��ود عظيم
احلجم يف مركزها يلتهم ب�شكل منتظم املادة
التي تقرتب منه ،وكان الباحثون يعتقدون حتى
الآن �أن معدل ن�ش�أة النجوم يت�ساوى تقري ًبا مع
معدل منو الثقوب ال�سوداء ،فيما قارن الباحثون
حت��ت �إ���ش��راف غ��وان��غ ي��ان��غ ،م��ن جامعة والي��ة
بن�سلفانيا ،معدالت منو الثقوب ال�سوداء هائلة
الكتلة ،مب��ع��دالت ن�ش�أة النجوم يف جمراتها،
وذلك ا�ستنادًا لعمليات الر�صد اجلديدة.

وف��وج��ئ ال��ب��اح��ث��ون ب����أن ن�سبة من��و الثقوب
ال�سوداء �أكرب بكثري من معدل ن�ش�أة النجوم ،و�أن
هذا التفاوت يزداد كلما كرب حجم املجرة؛ حيث
�إن ه��ذه الن�سبة �أك�ثر  10م��رات يف جم��رة بها
نحو  100مليار �شم�س ،مقارنة مبجرة ال متتلك
�سوى  10مليارات �شم�س ،ومل يتو�صل الباحثون
لتف�سري لذلك حتى الآن.
ورج���ح نيل ب��ران��دت ،م��ن ف��ري��ق الباحثني،
ّ
�أن «املجرات هائلة الكتلة رمبا تغذي ثقوبها
ال�سوداء ال�سوبر» ،كما ن�شر الباحثون نتائج
درا���س��ت��ه��م يف دوري���ة «امل�لاح��ظ��ات ال�شهرية
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال��ف��ل��ك��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة» ال�بري��ط��ان��ي��ة
« »MNRASعل ًما �أن جمرتنا« ،درب التبانة»
ب��ه��ا ن��ح��و  300م��ل��ي��ار ���ش��م�����س ،وح��ي��ث �إن
العمليات امل�شار �إليها حتدث فقط يف مركز
املجرات وتقع يف فرتات متباعدة جدا باملنظور
الب�شري ،ف�إنها ال ت�شمل �شم�سنا.
وهناك عمليات ر�صد قام بها فريق باحثني
ت��ؤي��د ه��ذا التحليل ،حيث در���س باحثون من
جامعة بن�سلفانيا 72 ،م��ن امل��ج��رات الأك�بر

�سطوعا يف �أط��ل�����س ال��ع��امل ال�شهري،
والأك�ث�ر
ً
وقاموا ب�إعادة تقدير كتلة مراكزها ال�سوداء من
جديد.
وقال بيان �صادر عن اجلامعة« :عرثنا على
ثقوب �سوداء �أكرب بكثري مما كنا نعتقد كما �أن
معدل كتلة الثقوب ال�سوداء �أكرب  10مرات عما
كان متوقعاً يف حالة منوها بنف�س �سرعة منو
جمراتها».
وح�سب الباحثني ،ف ��إن نحو ن�صف الثقوب
ال�سوداء التي �شملتها الدرا�سة ،ي�صنف �ضمن
الثقوب ذات اجلاذبية الهائلة ،ومتتلك كتلة
بحجم  10م��ل��ي��ارات �شم�س و�أك�ث�ر م��ن ذل��ك؛
ح�سبما ذك��ر الباحثون يف دوري��ة «املالحظات
ال�شهرية للجمعية الفلكية امللكية «.»MNRAS
ومل ي�ستطع ه�ؤالء الباحثون �أي�ضاً تف�سري هذا
النمو الهائل واملنت�شر على ما يبدو بني الثقوب
ال�سوداء ،ورمبا كانت هذه الثقوب متتلك ميزة
يف النمو �أ� ً
صال ،ح�سبما رجح البع�ض� ،أو رمبا
كانت �سرعة منوها متفوقة �أ� ً
صال على مدى
مليارات ال�سنني.

قال علماء �إنهم تو�صلوا �إىل «�أكرب �شجرة عائلة يف العامل» ،ت�ضم
نحو  13مليون �إن�سان ،ح�سب درا�سة �أمريكية حديثة ،وذكر موقع
«�ساين�س �أل���رت» العلمي� ،أن ه��ذا االكت�شاف ج��اء بعد �أن فح�ص
باحثون يف جامعة كولومبيا الأمريكية بيانات  86مليون �إن�سان يف
موقع متخ�ص�ص يف علم الأن�ساب ،وفح�صوا بيانات  5.3مليون �شجرة
عائلة.
وت�ضم �شجرة العائلة ال�ضخمة تفا�صيل حياة  13مليون �إن�سان
مق�سمني على  11جي ً
ال تغطي  5ق��رون ،م�شرية �إىل �أن جذر هذه
العائلة يعود �إىل �أوروب���ا و�شمال �أفريقيا ،وب��د�أ الأم��ر حني انتاب
الف�ضول عدد من الباحثني للتعرف على تاريخ عائالتهم ،وك�شفت
�شجرة الن�سب عن طرق الهجرة يف �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية ،وكيفية
ت�أثريها على حاالت الزواج و�أعمار الب�شر وغريها من املعلومات.
و�شجرة العائلة ر�سم بياين ي�ستخدمه عادة العلماء يف جمال علم
الأن�ساب ل�شرح ت�سل�سل الأجيال ،واعتمد الباحثون على بيانات موقع
 ،Geni.comاملعني بعلم الأن�ساب وفح�ص احلم�ض النووي ،الذي
يقدم معلومات ب�ش�أن مدة احلياة ،وال��زواج ،والهجرة عرب الأجيال
املتعاقبة.
وك�شفت الدرا�سة �أن الن�ساء ميلن �أكرث �إىل التحرك من الرجال،
لكن الذكور يذهبون �إىل مناطق �أبعد ،وبح�سب الباحثني ،ف�إن احلروب
واال�ضطرابات دفعت النا�س �إىل الهجرة واال�ستقرار يف مناطق �أخرى،
واالرتباط ب�آخرين هناك ،ورمبا املوت واندثار عائالتهم.
و�أ�شاروا �إىل �أن الثورة التي طر�أت على و�سائل املوا�صالت �أدت
�إىل زيادة امل�سافة التي يبحث فيها الب�شر عن �شركاء ،فبعد �أن كانت
الدائرة  8كيلومرتات عام � ،1800أ�صبحت نحو  100كلم يف .1950
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هل �صحيح �أن  ٪ 90يف�ضلون الذهاب للمنزل عن ح�ضورها؟
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«فعاليات الجامعة» تشكو عزوف الطالب

البصيص :اإلعالن عن الفعاليات فن وال
يجذبني أو يثير انتباهي إال في حالتين
حتقيق :نواف اخلمي�س -عبداهلل املزروع:
ات �ف��ق ع ��دد م��ن �أع �� �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���س�م�ي�ت��ه «ع � ��زوف»
ل��دى ال�ط�لاب ع��ن ح�ضور الفعاليات داخ��ل اجلامعة،
� �س��واء ك��ان��ت ت�ل��ك ال�ف�ع��ال�ي��ات ع�ل��ى م�ستوى الق�سم �أو
الكلية �أو اجلامعة ككل ،و�سواء كانت الفعالية ندوة �أو
حما�ضرة �أو دورة تدريبية ،حتى قال �أحدهم �إن طالب
اجل��ام �ع��ة ل ��و خ�ي��روا ب�ي�ن ح �� �ض��ور ف�ع��ال�ي��ة �أو 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�سعينا من خالله ملعرفة حجم
«ال�ع��زوف» و�أ�سبابه ،هل هو ب�سبب تعار�ض التوقيت �أم
قلة احلوافز �أم غياب الإعالن �أم تكرار املوا�ضيع وبُعدها
عن اهتمامات الطالب ،كما ا�ستطلعنا �آراء امل�شاركني يف
احللول املنا�سبة لهذه الظاهرة وال��دور ال��ذي ميكن �أن
ت�ضطلع به �صحيفة «ر�سالة اجلامعة» يف هذا املجال..
غياب احلوافز
الطالب عبدالإله العرفج ،رئي�س الدعم والإم��داد
يف ال�شراكة الطالبية ،يرى �أن الإعالنات منت�شرة يف
اجلامعة ويف مواقع التوا�صل االجتماعي ,و�أن عزوف
الطالب ل�سببني :الأول تق�صري من الطالب نف�سه،
والثاين غياب الت�شجيع والتحفيز من قبل �أع�ضاء هيئة
التدري�س ،وقلة املنظمني ،حيث بلغ عدد املنظمني قبل
�أربع �سنوات  200منظم بينما مل يتجاوز هذا العام 60
منظماً ،وذكر �أنه يجب �أن تكون هناك حوافز للمنظمني

التميمي :يمكن لرسالة الجامعة اإلعالن عن
الفعاليات من خالل صفحة «األجندة»

لكي يعملوا على تطوير الفعاليات ما ي�ؤدي �إىل زيادة
الطالب امل�شاركني يف الفعاليات ،منتقداً غياب «حلقة
و�صل» بني �أع�ضاء هيئة التدري�س واملنظمني.
رغبة �شخ�صية
من جانبه �أو�ضح را�شد التميمي ،طالب يف كلية العلوم،
�أنه ح�ضر الكثري من الفعاليات و�أنه يرى وجود ت�شجيع
من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س ولكن لي�س بال�صورة
املطلوبة ،الفتاً �إىل �أن ح�ضور الفعاليات وامل�شاركة
فيها يجب �أن يكون عن رغبة �شخ�صية بهدف اكت�ساب
وبي �أن الإعالن عن الفعاليات يف�ضل �أن يكون
اخلربة ،نّ
عن طريق مواقع التو�صل االجتماعي ،فهي منا�سبة
للجميع ،وميكن ل�صحيفة ر�سالة اجلامعة القيام بدور
�أكرب يف هذا املجال عرب الإعالن عن تلك الفعاليات من
خالل �صفحة «الأجندة» بالتن�سيق مع اجلهات املنظمة.
�أهمية التن�سيق
�أم���ا ال��ط��ال��ب ع��ب��داهلل ال�����ص��غ�ير ،م�����ش��رف اللجنة
االجتماعية بنادي الهند�سة ال�صناعية ،فريى �أن ح�ضور
الطالب للفعاليات يعتمد على وق��ت الفعالية ومدى
ارتباطها باهتماماتهم وتخ�ص�صاتهم �إ�ضافة لكونها
جاذبة ومبتكرة ،وذكر �أنهم دائ ًما ما يقدمون اجلوائز
لت�شجيع الطالب على احل�ضور وال يرى �أن هناك عزوفاً
عن الفعاليات التي يقدمونها ،و�أو�ضح �أن هناك تن�سيقاً
مع �أع�ضاء هيئة التدري�س لتحفيز الطالب على ح�ضور
الفعاليات ،و�أكد �أنهم يزودون �صحيفة ر�سالة اجلامعة

د .الحمدان :األغلب يحضرون ألجل الدرجات فقط

ال��دك��ت��ور بندر احل��م��دان وكيل
كلية اللغات والرتجمة لل�ش�ؤون
الأكادميية وامل�شرف على الأن�شطة
والفعاليات ،قال :كنا نظن �ساب ًقا
�أن امل�شكلة تتعلق بجودة الإعالنات
وم���دى انت�شارها� ،إال �أن���ه وبعد
جتربة تغري هذا االعتقاد لدينا،
حيث �سجل يف �إح��دى الفعاليات
ما يقارب � 150شخ�صاً لكن الذين
ح�ضروا مل يتجاوزوا � 35شخ�صاً!
وي���رى ال��دك��ت��ور احل���م���دان �أن
�أح��د �أ�سباب ع��زوف الطالب عن
احل�ضور يرجع لعدم وج��ود �آلية
تتعلق باجلوائز �أو احلوافز التي
تقدم لهم ،واحلافز الأكرب للطالب
ه��و التح�صيل ال��درا���س��ي املتعلق
ب��ال��درج��ات ،وه���ذا ال يعني عدم
وجود طالب ي�سعون للح�ضور من
�أج��ل اكت�ساب امل��ع��ارف والعلوم،

ول��ك��ن  % 90ي��ح�����ض��رون لأج��ل
الدرجات.
و�أ�ضاف :بع�ض الطالب لو خري
بني ح�ضور فعالية من الفعاليات
�أو الذهاب للمنزل لذهب للمنزل!
و�أردف قائ ً
ال :هناك ع��زوف عام
من الطالب عن ح�ضور الفعاليات
ونحن ن��ح��اول جذبهم لها بكافة
ال��ط��رق وال�سبل ،و�أن���ا �أج���زم �أن
امل�����س��ت��ق��ب��ل ي��ح��م��ل ال��ك��ث�ير مما
�سيحقق رغبات الطالب.
�أم������ا ب��خ�����ص��و���ص م��وا���ض��ي��ع
ال��ف��ع��ال��ي��ات و�أن���ه���ا غ�ي�ر �شيقة
وم�ستهلكة وغ�ير مبتكرة ،فقال:
نحن متجهون نحو طرح موا�ضيع
ن��وع��ي��ة ت��ه��م ط��ال��ب كلية اللغات
الرتجمة ،وهوية الن�شاط يف كلية
اللغات وال�ترج��م��ة يف ظني �أنها
يجب �أن تعك�س هوية الكلية.

وع���ن احل���واف���ز ق���ال ال��دك��ت��ور
بندر �إن��ه��ا ت�شمل ح��واف��ز مادية،
�أو ا�شرتاكات وهدايا من متاجر
خارجية ،وكذلك الرفع ب�أ�سمائهم
لإ���ض��اف��ة ���س��اع��ات ح�����ض��ور ه��ذه
الفعاليات يف ال�سجل امل��ه��اري،
وتقدمي �شهادات ح�ضور.
وح���ول ال��ت��وا���ص��ل م��ع �صحيفة
ر�سالة اجلامعة لن�شر الفعاليات
يف �صفحة الأجندات ،قال الدكتور
بندر� :سبق وتوا�صلنا مع ر�سالة
اجلامعة وللأ�سف مل يتم الن�شر،
وه����ذا ي��ج��ع��ل داف��ع��ي��ة ال��زم�لاء
الذين يعدون التقارير التي ترفع
لل�صحيفة �ضعيفة جداً ،واقرتاحي
�أن يكون هناك تن�سيق فعال من
خالل قالب �إلكرتوين بني الكليات
ور�سالة اجلامعة لن�شر الفعاليات
ب�شكل �سهل و�سريع.

العنزي :الفعاليات ال تستحق الحضور
والتنسيق ضعيف والمواضيع مستهلكة

بالفعاليات املقدمة لن�شرها ،الف��ت�اً �إىل �أن��ه يف�ضل
فعاليات اجلامعة عن الفعاليات اخلارجية.
دور الأندية
كذلك يرى نواف �أبا اخليل ،طالب يف كلية الهند�سة،
�أن الأندية الثقافية تقوم بعملها على �أكمل وجه و�أنه
يتعرف على الفعاليات املقدمة من خالل مواقع التوا�صل
االجتماعي ويف�ضل فعاليات اجلامعة على الفعاليات
اخلارجية ،لكنه ال يرى ت�شجيعاً من قبل �أع�ضاء هيئة
التدري�س للطالب حل�ضور الفعاليات.
ووافقه عبدالعزيز ال�صيني ،طالب يف كلية الهند�سة،
يف عدم وجود ت�شجيع من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س
حل�ضور الفعاليات ،م�شرياً �إىل �أن الأندية تلعب دوراً
كبرياً يف حتفيز الطالب ،وبني �أن��ه يف�ضل الفعاليات
اخلارجية عن الفعاليات التي تقدمها اجلامعة لأنها
خارج النطاق التعليمي.
فن الإعالن
�سليمان الب�صي�ص ،طالب يف كلية احلقوق والعلوم
ال�سيا�سية قال �إنه ح�ضر الف�صل املا�ضي  5فعاليات،
�أما الف�صل احلايل فلم يح�ضر �إال فعالية واحدة نظ ًرا
الن�شغاله باجلدول الدرا�سي ،و�أ�ضاف �أنه يعتقد بوجود
ت�شجيع من �أع�ضاء هيئة التدري�س حل�ضور الفعاليات،
وع��ن احل��واف��ز ق��ال يف الغالب تقت�صر على �شهادات
ح�ضور ت�ضاف بع�ض الأحيان لل�سجل املهاري ،و�أ�شار
�إىل �أن الإع�لان عن الفعاليات فن وال يجذبه �أو يثري

انتباهه �إال يف حالتني الأوىل امل��وق��ع اال�سرتاتيجي
لإع�لان الفعالية بحيث يكون عند املدخل الرئي�سي،
والثانية الإعالن يف مواقع التوا�صل االجتماعي «تويرت»
و«�سناب �شات».
ال ت�ستحق احل�ضور
ب����دوره �أك���د �صقر ال��ع��ن��زي ،ط��ال��ب بكلية اللغات
والرتجمة� ،أنه ح�ضر  4فعاليات فقط طوال م�شواره
الدرا�سي غالبيتها خارج الكلية ،ويرى �أن الفعاليات التي
تنظمها الكلية ال ت�ستحق احل�ضور وبعيدة عن تخ�ص�صه
الدرا�سي ،كما �أن ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س للطالب
حل�ضور الفعاليات قليل ،وبخ�صو�ص الإع�ل�ان عن
الفعاليات بكلية اللغات والرتجمة يقول �إن الإعالنات
قليلة واملوا�ضيع م�ستهلكة وغري متجددة ،م�ضيفاً �أن
التن�سيق والتنظيم �ضعيف جدا ،حيث مت الإعالن عن
فعالية ب�أنها تبد�أ ال�ساعة  12ظه ًرا ،ثم تفاج�أنا ب�أنها
�صباحا ،دون �إخبارنا.
بد�أت ال�ساعة 11
ً
ال تنا�سبه
خالد امل�شريي ،طالب يف كلية العلوم ،مل يح�ضر �أي
فعالية يف اجلامعة طوال م�شواره الدرا�سي ،وال يرى �أن
هناك ت�شجيعاً �أو حتفيزاً من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س
للطالب حل�ضور الفعاليات �أو التفاعل معها ،م�شرياً
�إىل �أنه يف�ضل الفعاليات اخلارجية عن الفعاليات التي
تقدمها اجلامعة باعتبار �أن فعاليات اجلامعة ال تنا�سبه
�شخ�صياً ح�سب قوله.

د .النوفل :استضفنا تركي الفيصل وعادل الجبير

ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز النوفل
م�شرف الأن�شطة الطالبية بكلية
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية ،يرى �أن
ح�ضور الطالب للفعاليات متفاوت
ح�سب وق���ت ال��ف��ع��ال��ي��ة و�أه��م��ي��ة
ِ
واملحا�ضر واحل��واف��ز
املحا�ضرة
التي تقدم لهم ،فذلك يحملهم على
احل�ضور حتى لو كانت الفعالية يف
غري �أوقات الدوام الر�سمي.
وق��ال :لعل �أه��م حافز حل�ضور
ال��ط�لاب ه��و اخ��ت��ي��ار امل��ح��ا�ِ��ض��ر
ون��وع��ي��ة امل��ح��ا���ض��رة وارت��ب��اط��ه��ا
باملادة العلمية املقدمة للطالب،
و� ً
أي�ضا حتفيز الطالب عن طريق
منحهم �شهادات ح�ضور ،و�أحيا ًنا
ن��ل��ج��أ ل��و���ض��ع �أ���س��ئ��ل��ة ع��ام��ة عن
الفعالية ومكاف�أة الطالب بجوائز
رمزية ،نحر�ص �أن تكون متعلقة
بتخ�ص�صهم لكي تعطيهم فائدة يف

تخ�ص�صهم العلمي.
وح����ول ع����زوف ال���ط�ل�اب عن
الفعاليات ي��رى ال��دك��ت��ور النوفل
�أن ذلك عائداً لعدم �إدراك بع�ض
الطالب لأهمية الأن�شطة و�أنها
�سبب يف زيادة ثقافتهم وحت�صيلهم
العلمي ،حيث �إن الأن�شطة غري
ال�صفية ت�صقل �شخ�صية الطالب،
وع�ل�اج ه��ذه امل�شكلة ي��ك��ون عرب
تنبيه ال��ط�لاب وتثقيفهم بهذه
امل�س�ألة.
وعن التن�سيق مع �أع�ضاء هيئة
التدري�س لت�شجيع الطالب على
ح�ضور الفعاليات ق��ال النوفل:
نحر�ص دائ ًما يف بع�ض الفعاليات
ال��ت��ي نظن �أن احل�ضور �سيكون
قلي ً
خ�صو�صا
ال فيها مع �أهميتها،
ً
�إذا كان مقدم الفعالية �شخ�صية
مهمة � ً
أي�ضا ،يف مثل هذه الأو�ضاع

نلج�أ �إىل بع�ض الزمالء حلملهم
على احل�ضور مع طالبهمً � ،
أي�ضا
نحر�ص على �أن ي ��ؤك��د �أع�ضاء
هيئة التدري�س على �أهمية تلك
املحا�ضرات والفعاليات لطالبهم.
وح���������ول �أه����م����ي����ة اخ���ت���ي���ار
ال�����ش��خ�����ص��ي��ات امل��ن��ا���س��ب��ة جل��ذب
الطالب �أكد النوفل �أهمية مراعاة
هذا اجلانب و�أخذه بعني االعتبار،
مع احلر�ص على �أن يكون اللقاء مع
�أع�ضاء هيئة التدري�س �أقل مقارنة
مع اال�ست�ضافات اخلارجية ،و�أن
ي��ك��ون ال�����ض��ي��وف م��ن ال�صفوف
الأوىل املتخ�ص�صني يف جماالت
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية ،ك�سمو
الأمري تركي الفي�صل ومعايل وزير
اخل��ارج��ي��ة ع���ادل اجل��ب�ير ال��ل��ذان
متت ا�ست�ضافتهما يف الكلية.
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تقنية

ح�سب الت�صنيف العاملي للجامعات 2018

أفضل  30جامعة لدراسة علوم
الحاسب في العالم
تعد درجة علوم احلا�سب من �أعلى درجات م�ؤ�س�سات التعليم العايل
يف الوقت الراهن ،فهي متنح اخلريجني فر�صة كبرية للعمل يف �شركات
عاملية مثل قوقل وفي�سبوك و�آبل ومايكرو�سوفت و�أمازون وغريها من
ال�شركات.
وباالعتماد على الت�صنيف العاملي للجامعات لعام � ،2018ألقينا
نظرة على اجلامعات التي تتمتع ب�أعلى دورات علوم احلا�سب ونظم
املعلومات ،وميكن االطالع على تفا�صيل اجلامعات واملقارنة فيما بينها
عن طريق زيارة موقع .topuniversities
وح�سب الت�صنيف العاملي ف ��إن �أف�ضل  30جامعة لدرا�سة علوم
احلا�سب يف العامل هي على النحو ال��ت��ايل :معهد ما�سات�شو�ست�س
للتكنولوجيا « ،»MITجامعة �ستانفورد ،جامعة كارنيجي ميلون ،جامعة
كاليفورنيا بريكلي « ،»UCBجامعة كامربيدج ،جامعة هارفارد ،جامعة
�أك�سفورد ،جامعة برين�ستون ،معهد زيورخ املعهد االحتادي ال�سوي�سري
للتكنولوجيا ،جامعة �سنغافورة الوطنية « ،»NUSجامعة تورنتو ،جامعة
لندن الإم�براط��وري��ة ،جامعة كاليفورنيا لو�س �أجنلو�س «،»UCLA
جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا ،جامعة ملبورن ،جامعة نانيانغ
التكنولوجية �سنغافورة « ،»NTUجامعة بكني ،جامعة لوزان االحتادية
للفنون التطبيقية « ،»EPFLجامعة وا�شنطن ،جامعة ت�سينغ – هوا،
معهد جورجيا للتكنولوجيا ،معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا «،»Caltech
جامعة طوكيو ،جامعة كولومبيا ،جامعة كورنيل ،جامعة هونغ كونغ،
جامعة تك�سا�س يف �أو�سنت ،اجلامعة ال�صينية يف هونغ كونغ «،»CUHK
جامعة �إدنربة ا�سكتلندا ،جامعة �إلينوي.
امل�صدرalarabiya :

تقنية جديدة لشحن الهاتف
الذكي عن طريق الليزر
طور باحثون يف جامعة وا�شنطن تقنية جديدة ل�شحن الهاتف
ال�سلك ًيا با�ستخدام الليزر ب�شكل �آمن ،وتوفر التقنية �إمكانية �شحن
الهواتف بوا�سطة باعث ليزر يقع يف اجلانب الآخر من الغرفة،
دون احلاجة �إىل �أن يكون مت� ً
صال ب�أي �أ�سالك.
املرة الأوىل
ي�أمل فريق البحث ،الذي طور التكنولوجيا اجلديدة� ،أن ت�صبح
متاحة قريباً وب�سهولة ل�شحن عدد �أكرب من الأجهزة ،بداية من
الكامريات �إىل �أجهزة الكمبيوتر وو�صوالً �إىل الهواتف الذكية،
وتعد هذه هي املرة الأوىل التي يتم فيها تطوير طريقة ل�شحن
الهاتف الذكي عن طريق الليزر.
�شعاع الليزر
ميكن لل�شعاع الرفيع غري املرئي املُ�ستخدم ل�شحن الهاتف �أن
ير�سل �شحنة �إىل الهاتف عرب الغرفة ،ويقول الباحثون �إن ال�شحن
عن طريق �شعاع الليزر ميكن �أن يعمل بنف�س �سرعة ال�شحن
التقليدي بوا�سطة و�صالت .USB
و�سيلة تربيد
قام فريق الباحثني بتثبيت خلية طاقة رقيقة على اجلزء اخللفي
لهاتف ذكي ،كي يتم �شحن الهاتف با�ستخدام الطاقة من الليزر،
وا�شتملت عنا�صر ومميزات ال�سالمة ،التي قام فريق الباحثني
خ�صي�صا ،على لوحة معدنية م�سطحة ،عبارة عن
بت�صميمها
ً
و�سيلة تربيد لتبديد احلرارة الزائدة من الليزر ،ف� ً
ضال عن �آلية
لإيقاف تدفق �شعاع الليزر �إذا تواجد �شخ�ص ما يف م�سار �شعاع
ال�شحن.
ويقول الباحث الرئي�سي �شيام غوالكوتا «�إن ال�سالمة كانت على
ر�أ���س �أولويات فريق جامعة وا�شنطن �أثناء ت�صميم التكنولوجيا
املبتكرة».
�آليات ال�سالمة
ويو�ضح غوالكوتا« :لقد قمنا بت�صميم وبناء واختبار نظام
ال�شحن القائم على الليزر ،مع �آلية �أمن و�سالمة �سريعة اال�ستجابة،
وت�ضمن �أن وحدة �إر�سال �شعاع الليزر �ستتوقف عن �إ�صدار �شعاع
ال�شحن قبل �أن ي�صل �شخ�ص �إىل م�سار الليزر» .وي�ضيف�« :إن
�آليات ال�سالمة التي ينفذها الفريق الهند�سي ،يف نظام ال�شحن
ت�سمح با�ستخدام التكنولوجيا يف مواقع متنوعة �سواء منزلية �أو
جتارية».
خيارات متنوعة
يتم �إر�سال ال�شحنة عن طريق �شعاع رقيق ي�صدر موجتني من
الطاقة ،من على بعد ي�صل �إىل حوايل � 5أمتار� ،إىل م�ساحة 40
�سنتيمرتاً مربعاً .ولكن ميكن تعديل هذه امل�ساحة ،حيث يو�ضح
التقرير �أنه ميكن تعديل جهاز �إر�سال �شعاع الليزر ،بتو�سيع ن�صف
قطر دائ��رة �شعاع ال�شحن ،لتغطي م�ساحة ت�صل �إىل � 100سم
مربع من م�سافة تبعد ما يقرب من  12مرتًا ،وتعني هذه الزيادة
يف احليز �أن جهاز �إر�سال �شعاع الليزر ميكن �أن ي�ستهدف �سطح
�شحن �أو�سع ،مثل �سطح من�ضدة ،ليتم �شحن هاتف ذكي يف �أي
مكان على هذا ال�سطح.
امل�صدرalarabiya :
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سناب شات وفيسبوك يتنافسان على
استقطاب الشباب!

يُقبل  %78من ال�شباب بني �سن
 18و 24يف الواليات املتحدة على
ا�ستخدام تطبيق «�سناب �شات»،
�أي م��ا ي��ق��ارب ن�سبة م�ستخدمي
«في�سبوك» البالغة  ،%80بح�سب
درا�سة ن�شرها معهد «بيو» ،وترت ّكز
�شعبية «���س��ن��اب ���ش��ات» ع��ل��ى من
ه��م دون ال��ث�لاث�ين ،ف��ي��م��ا ي��ت��ف� ّوق
«في�سبوك» على «�سناب �شات» يف
كل الفئات العمرية ،وبذلك يتبينّ �أن
الفجوة ت�ضيق يف الفئة العمرية بني
 18عاماً و� 24إىل .%2
ويف �آخر العام  ،2017كان عدد
امل�����س��ت��خ��دم�ين ال��ي��وم��ي�ين لتطبيق
«���س��ن��اب ���ش��ات»  187م��ل��ي��ون�اً يف
العامل ،يف ارتفاع بن�سبة  %18يف
�سنة واحدة ،وتر ّكز  80مليوناً منهم
يف �أمريكا ال�شمالية.
وكانت درا�سة ن�شرتها جمموعة
«�إي م��ارك�تر» املتخ�ص�صة يف �آخر
�أغ�سط�س�/آب املا�ضي� ،أظهرت �أن
عدد م�ستخدمي «�سناب �شات» بني
�سن  18و 24يبلغ  24مليوناً و400
�ألف م�ستخدم ،فاق عدد م�ستخدمي
«في�سبوك» البالغ  23مليو ًنا و500
و�س ّجل الأم��ر نف�سه لدى من
�أل��فُ ،
هم بني �سن  12و.17
وقدّ رت «�إي ماركرت» �أن ي�ست ّمر
هذا االجتاه يف العام  ،2018غري

�أن جمموعة «�سناب» التي تدير
التطبيق واجهت بع�ض االمتعا�ض
م���ن ج��ان��ب م�����س��ت��خ��دم��ي��ه��ا ،وق��د
�أُط��ل��ق ن���دا ًء ج��م��ع م��ل��ي��ون�اً و200
�أل����ف م�����س��ت��خ��دم لإع������ادة ال��ع��م��ل
بالن�سخة القدمية م��ن التطبيق،
لكنها احتفظت بالن�سخة اجلديدة
التي تف�صل متاماً بني املحتويات
ال�شخ�صية والإعالنات.
وه��ي ت��ك� ّب��دت يف ال��ع��ام 2017
خ�سائر بقيمة  3مليارات و400
مليون دوالر� ،أي ما يعادل �أربعة

�أ�ضعاف رقم �أعمالها ،وقد �أ�ضعف
ذلك موقعها يف البور�صة.
ويف  21فرباير�/شباط املا�ضي،
�أعلنت جنمة تلفزيون الواقع كيلي
ّ
�ستكف عن ا�ستخدام
جينري �أنها
«�سناب �شات» ،علماً �أنها من �أكرث
ال�شخ�صيات ت�أثرياً فيه ،ويف اليوم
نف�سه ،فقدت �أ�سهم املجموعة %6
من قيمتها « 1.3مليار دوالر» لكن
ي��ب��دو �أن النجمة ال�����ش��اب��ة ع��ادت
عن قرارها ون�شرت على التطبيق
مقطعاً م�����ص��وراً لطفلتها حديثة

الوالدة.
م����ن ج���ه���ة �أخ��������رى� ،أظ���ه���رت
ال��درا���س��ة التي ن�شرها «ب��ي��و» �أن
ا���س��ت��خ��دام «ف��ي�����س��ب��وك» �آخ���ذ يف
الرتاجع للمرة الأوىل ،مع انح�سار
ن�سبة م�ستخدميه من � %79إىل
 %76يف كل الفئات جمتمعة ،وقد
�أجريت هذه الدرا�سة بني الثالث
والعا�شر من يناير/كانون الثاين،
و�شملت ع ّينة من البالغني عددهم
.2002
امل�صدرaitnews :

ال تدع بطارية جوالك تنفد بالكامل

يلج�أ م�ستخدم الهاتف الذكي،
�أن���دروي���د و�آي���ف���ون� ،إىل تو�صيله
بال�شاحن قبل الذهاب �إىل النوم ،كي
يح�صل على �شحن بطارية كامل يف
ال�صباح للبداية يف يوم جديد ،ولكن
على ما يبدو هذه لي�ست الطريقة
ال�صحيحة ل�شحن هاتفك ولإطالة
عمر البطارية وازدهارها.
تقدم �شركة  ،Cadaxاملتخ�ص�صة
باختبار الهواتف الذكية والبطاريات
وتدير موقعاً تعليمياً جمانياً ي�سمى
ج��ام��ع��ة ال���ب���ط���اري���ات Battery
 ،Universityبع�ض الن�صائح

لطريقة �شحن البطارية يف الهواتف
الذكية و�إطالة عمرها.
 ال ت��دع بطارية هاتفك تنفدبالكامل
يرا م��ا يقال �إن��ه يجب عليك
ك��ث� ً
ا�ستنفاد ال��ب��ط��اري��ة بالكامل قبل
�شحنها م���رة �أخ�����رى ،وه���ذا لي�س
�صحيحا ،ووف ًقا للخرباء ف�إن التفريغ
ً
الكامل للبطارية قبل ال�شحن يعد
عام ً
ال �سيئاً وم�ضراً للبطارية ،لذا
عليك جتنب و���ص��ول ن�سبة �شحن
البطارية �إىل مرحلة الإنذار.
 -قم ب�شحن الهاتف قليلاً وب�شكل

م�ستمر
ات�ضح �أن �شحن بطارية الهاتف
بجرعات �صغرية يف كثري من الأحيان
ق��د يكون اخل��ي��ار الأف�����ض��ل ل�صحة
البطارية يف هاتفك ،ووف ًقا جلامعة
البطاريات �إذا قمت ب�شحن هاتفك
بن�سبة � 10إىل  20يف املئة يف كل
م��رة ف�سوف حت��اف��ظ على �سالمة
البطارية.
 حافظ على ن�سبة �شحن بني 65  70يف املئةتوجد نقطة تعترب الأمثل للحفاظ
على قوة الهاتف اخلا�ص بك ،ووف ًقا

للفريق يف جامعة البطارية يجب
احلفاظ على � 65إىل  70يف املئة من
ن�سبة ال�شحن يف البطارية للح�صول
على �أداء �أف�ضل للهاتف الذكي.
 ال ت�شحن البطارية بالكاملال ت��دع هاتفك ي�صل �إىل ن�سبة
ال�شحن  100يف امل��ئ��ة ،وذل��ك لأن
ب��ط��اري��ات ل��ي��ث��ي��وم �أي����ون احلديثة
ال حت��ت��اج �إىل �أن ت��ك��ون م�شحونة
بالكامل ،ولي�س من املرغوب القيام
بذلك لأن اجلهد العايل ي�ؤثر على
عمل البطارية.
امل�صدرaitnews :

«تويتر» تطرح إمكانية حفظ التغريدات لمطالعتها الحقًا

�أع��ل��ن م��وق��ع ت��وي�تر ،م ��ؤخ��راً عن
�إ���ض��اف��ة خا�صية ج��دي��دة انتظرها
ع�شاقه ل�����س��ن��وات ،ت�سمح بحفظ
التغريدات ب�شكل �شخ�صي ملطالعتها
يف وقت الحق.
وج����������اء �إط������ل�����اق خ���ا����ص���ي���ة
� Bookmarksأو «ال��ع�لام��ات
امل��رج��ع��ي��ة» ب�شكل ر���س��م��ي جلميع
امل�ستخدمني ،بعد فرتة من التجارب
بد�أت نهاية العام املا�ضي.
ولطاملا طالب م�ستخدمو تويرت
بوجود مثل هذه اخلا�صية ،حيث �إن

طرق حفظ التغريدات قبلها ،كانت
ع�بر ال�ضغط على �أح��د املفتاحني
«�إعجاب» �أو «تف�ضيل» ب�شكل عام،
وهو ما قد يبدو غري مالئم ل�شريحة
وا�سعة من امل�ستخدمني.
و�أو����ض���ح ت��وي�تر �أن «ال��ع�لام��ات
املرجعية» �ستكون �شخ�صية� ،أي
�أن امل�ستخدم فقط هو من ميكنه
االط�لاع عليها ،و�ستكون العالمات
خمزنة يف احل�ساب ال�شخ�صي ،وف ًقا
للرتتيب الذي ُحفظت به.
كما ك�شف املوقع عن طريقة حفظ

ال��ت��غ��ري��دات ،وذل���ك ع�بر ال�ضغط
على زر «م�شاركة» يف الركن الأمين
ال�سفلي م��ن التغريدة ،ث��م اختيار
«�إ���ض��اف��ة ت��غ��ري��دة �إىل ال��ع�لام��ات
املرجعية».
ي�شار �إىل �أن زر «م�شاركة» اجلديد،
�سي�سمح �أي�ضاً للم�ستخدمني ب�إر�سال
التغريدات ع�بر ر�سالة خا�صة �أو
م�����ش��ارك��ة ال��ت��غ��ري��دات ع�بر ال�بري��د
الإلكرتوين �أو الر�سائل الن�صية.
امل�صدرskynewsarabia :
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مكتبة امللك �سلمان املركزية

 3ماليين كتاب ومرجع و 2000عنوان
للدوريات العربية واألجنبية

تقرير وت�صوير :يحيى ال�شهري  -عبداهلل املزروع
تعترب مكتبة امل��ل��ك ���س��ل��م��ان امل��رك��زي��ة �إح����دى �أك�بر
املكتبات على م�ستوى اململكة ،ت�أ�س�ست عام 1974م،
وتقع يف موقع متميز ،حيث تتو�سط كليات وعمادات
اجل��ام��ع��ة ،وتتكون م��ن �ستة ط��واب��ق وتبلغ م�ساحتها
 51400مرت مربع ،وحتتوي على ثالثة ماليني كتاب
ً
تقريبا.
ومرجع
�أحدث الطرز املعمارية
�شيدت مكتبة امللك �سلمان املركزية على �أحدث
الطرز املعمارية ،وزودت ب�أف�ضل �إمكانات الإ�ضاءة
والتهوية والت�أثيث ،كما تت�سع املكتبة لأربعة �آالف

مقعد ،و�أربعمائة مق�صورة بحث ي�ستخدمها �أع�ضاء
هيئة التدري�س وطلبة الدرا�سات العليا ،ويبلغ عدد
املوظفني يف املكتبة من الرجال تقريباً  140موظفاً،
�أم��ا املوظفات الن�ساء فيبلغ عددهن تقريباً 200
موظفة.
 6طوابق
يتكون مبنى املكتبة من �ستة طوابق ،ويتكون الطابق
الأول من املدخلني الرئي�سيني للمكتبة ،وي�شتمل على
ق�سم الإعارة والفهار�س البطاقية والوحدات الطرفية
املت�صلة بالنطام الآيل وق�سم الإر�شاد ومركز املعلومات
ال�صحفية وقاعة ال�صحف اليومية ومكتب اجلمعية
ال�سعودية للمكتبات.

فهر�سة وت�صنيف
�أما الطابق الثاين فيوجد به مكتب العميد ومكتب
الوكيل وم�ست�شار ال�ش�ؤون الفنية ،و�إدارة الدرا�سات
والتطوير ،وال�ش�ؤون الإدارية و�أق�سام التزويد والفهر�سة
والت�صنيف ،و�إدارة العالقات العامة.
و�سائل �سمعية وب�صرية
�أما الطابق الثالث فيوجد به قاعتا املراجع العربية
والأجنبية ،وق�سم الو�سائل ال�سمعية والب�صرية ،وق�سم
املخطوطات وامل�صغرات الفيلمية.
دوريات عربية و�أجنبية
�أما الطابق الرابع فهو خم�ص�ص للدوريات العربية
والأجنبية والتي يبلغ عددها حالياً  2000عنوان يف

خمتلف التخ�ص�صات ،وقد رتبت على الرفوف وفقاً
لت�صنيف ديوي الع�شري.
فهر�س بطاقي م�صنف
�أم��ا الطابق اخلام�س فخ�ص�ص بالكامل للكتب
ال��ع��رب��ي��ة ،امل��رت��ب��ة وف��ق �اً لت�صنيف دي���وي الع�شري،
كما يوجد بهذا الطابق الفهر�س البطاقي امل�صنف
وطرفيات البحث.
ق�سم الإهداء والتبادل
�أما الطابق ال�ساد�س والأخري فهو خم�ص�ص للكتب
الأجنبية امل��رت��ب��ة وف��ق �اً لت�صنيف دي���وي الع�شري،
كما يوجد بهذا الطابق الفهر�س البطاقي امل�صنف
وطرفيات البحث ،وق�سم الإهداء والتبادل والتوزيع.

�أ�شاد مب�ستوى الطالب وبالكوادر املادية والب�رشية يف اجلامعة

د .غالي :تكنولوجيا االتصاالت سبب عزوف الطالب عن المكتبات
حوار :خالد ال�سويدان
الدكتور حم��رز بن ح�سني غ��ايل� ،أح��د من�سوبي كلية
الآداب ق�سم الإعالم ،و�أ�ستاذ م�شارك يف ق�سم ال�صحافة
كلية الإعالم جامعة القاهرة دفعة  ،1996متزوج ولديه
ولد وحيد ا�سمه �أحمد ،عدد �سنوات اخلربة �إجماال 22
عامً ا وعدد �سنوات العمل بجامعة امللك �سعود عامان.
 ح��دث��ن��ا ع���ن ق�����ص��ة ان�����ض��م��ام��ك �إىل ج��ام��ع��ة امل��ل��ك�سعود؟
االنت�ساب والعمل يف جامعة امللك �سعود �شرف وقيمة
كبرية لأي باحث و�أ�ستاذ جامعي ،لقيمتها العلمية الكربى
ولكونها جامعة تطبق �أحدث الأ�ساليب العلمية املتطورة
يف نظمها الإداري��ة والعلمية ،وقد �شرفت بالعمل فيها
بعد تر�شيح بع�ض الأ�صدقاء والزمالء من ق�سم الإعالم،
وبعد مقابلة �أجراها معي الدكتور �أ�سامة الن�صار رئي�س
الق�سم وقتها ثم وكيل الكلية بعد ذلك.
ورغم �أن احلظ مل ي�سعفني للعمل مع الدكتور �أ�سامة
نتيجة لإعارته للديوان امللكي �إال �أنني كنت �أكرث حظاً
ح�ين ب���د�أت حياتي العملية يف اجلامعة حت��ت قيادة
الدكتور نايف بن ثنيان �آل �سعود رئي�ساً للق�سم ثم
عميداً ،و�شرفت بعد ذلك بالعمل حتت قيادة الدكتور
علي دبكل العنزي رئي�س الق�سم حتى الآن.

 كيف جت��د م�ستوى الطالب ال�سعودي وم��ا الفرقبينه وبني الطالب الآخرين؟
احلقيقة �أنني عندما قدمت للمملكة كانت هذه �أول
خربة عمل يل خارج م�صر و�أول احتكاك مبا�شر بطالب
و�أ���س��ات��ذة غ�ير ط�لاب و�أ���س��ات��ذة جامعة ال��ق��اه��رة ،وال
�أخفيك �س ًرا �أنني وجدت م�ستوى من التميز واالحرتام
ي�سود بني غالبية الطالب ووجدت من الأ�ساتذة والزمالء

دع ًما غري عادي فارتبطت باملكان و�أهله و�شعرت ك�أنني
بني تالميذي وزمالئي يف م�صر وبني �أهلي.
 كيف وجدت البنية التحتية جلامعة امللك �سعود؟ال �أخفيك �سراً �أي�ضاً �أنني مل �أكن �أتوقع مثل هذا
التطور الكبري يف بنية اجلامعة و�أ�سلوب تنظيمها ويف
التقنيات والتكنولوجيا امل�ستخدمة فيها ويف معاملها

وقاعات املحا�ضرات بها ،لكن ها هي اململكة تفاجئنا
دائماً كل عام بتطورات وحركات �إ�صالح قوية يف كل
املجاالت ،ومنها التعليم العايل والبحث العلمي.
 ما �أ�سباب ع��زوف الطالب عن املكتبة املركزية منوجهة نظرك؟
يف ر�أيي �أن �سبب عزوف الطالب عن ارتياد املكتبة
اجلامعية م��رده الرئي�سي �أنهم �أ�صبحوا ي�ستخدمون
�أدوات ع�صرهم و�أق�����ص��د بها تكنولوجيا االت�صال
واملعلومات ف�أ�صبحوا يعتمدون عليها يف الدخول على
قواعد البيانات واملواقع ذات ال�صلة مبتطلبات تعليمهم
ب�شكل يفوق اعتمادهم على املكتبات التقليدية خا�صة
و�أن اجلامعة تتيح لهم �إمكانات هائلة يف هذا ال�صدد.
 هل زرت �أماكن �أخرى غري الريا�ض وماذا تعني لك؟احلقيقة �أنني ل�ست من هواة الرتحال كثرياً ولكني
حر�صت على زي��ارة مكة املكرمة واملدينة املنورة �أكرث
من مرة و�أديت بف�ضل اهلل فري�ضة احلج والعمرة ،وزرت
ريا،
مدينة جدة وا�ستمتعت بكل مكان زرته يف اململكة كث ً
لأنها بلد تهفو �إليه القلوب وتطمئن فيه النفو�س ،بارك
اهلل يف اململكة و�أهلها و�شعبها الكرمي وو ّفق اهلل قياداتها
ووالة �أمرها خلدمة الإ�سالم وامل�سلمني ،كما تعودنا منهم
دائماً.
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من وحي الصورة

غرائب حول العالم

النوم على جرف منحدر صخري
ال�صديق احلقيقي
جتده يف كل الظروف واملواقف
ال تفرط ب�صديق الطفولة
فال�صديق الويف عملة نادرة يف هذا
الزمان
خالد العبدالكرمي
الآداب

إرشادات أكاديمية

�إذا كان احتمال ال�سقوط من ارتفاعات �شاهقة �سوف ي�ساعدك على
النوم لي ً
ال ،ف�إن هذا هو املكان املثايل للنوم بالن�سبة لك ،يف �شمال ويلز،
حيث يوجد هناك الكثري من املغامرات التي تقدم للم�ستك�شفني من
خالل �إمكانية النوم على خيمة معلقة على جانب منحدر ،وال �شك �أن
هذا �أغرب الأماكن املخ�ص�صة للنوم حول العامل ،ويحتاج �إىل قلب جرئ.

إدارة فرق العمل بنجاح
تعد ف��رق العمل �إح���دى �أه��م و�سائل جناح
امل�ؤ�س�سات وتطورها ،ويرتبط جن��اح الفريق
ب�شكل وئ��ي��ق ب��ال��ت��ح��دي��د ال��دق��ي��ق لأه���داف���ه،
وامل��خ��رج��ات املتوقعة منه ،وك��ف��اءة �أع�ضائه،
وم�ستوى التعاون وتبادل اخلربات فيما بينهم.
يُعد ح�سن �إدارة الفريق من �أه��م العوامل
امل�ؤثرة على جناحه؛ حيث تقع على عاتق رئي�س
فريق العمل قيادة الفريق بروح املودة وامل�شاركة،
وتذليل العقبات التي تعرت�ض ح�سن تنفيذ
�أع�ضائه للمهام املوكلة لهم.
فيما ي��ل��ي ع��زي��زن��ا امل��وظ��ف جم��م��وع��ة من
الإر���ش��ادات التي ت�ساعد يف �إدارة فرق العمل
بنجاح:
• حتديد الأه���داف الرئي�سة للفريق؛ مما
مي ّكن الفريق من العمل ب�شكل ممنهج ،و�إجنازه
ملهامه ب�أقل املوارد ،وب�أق�صر فرتة ممكنة.
• ح�سن اختيار �أع�ضاء الفريق؛ بحيث تتم
تغطية كافة االخت�صا�صات التي يتطلبها العمل
مع �إي�لاء �أهمية خا�صة للكفاءة املطلوبة لكل
ع�ضو يف الفريق ،وبحيث تكون درجة االن�سجام
عالية بني �أع�ضائه.
• النظر للفريق ككيان واحد؛ مما مي ّكن كل
ع�ضو يف الفريق من اعتبار جناح زميله يف املهمة
املوكلة له جناحاً له �أي�ضاً ،وبذا يتنامى التعاون فيما

بينهم.
• نقل
اخل�برات
لأع�����ض��اء
ال��ف��ري��ق،
حيث يتميز الرئي�س الناجح لفريق العمل بدرجة
عالية من نقل خرباته �إىل �أع�ضاء فريقه؛ مما
ي ��ؤدي �إىل االرت��ق��اء بامل�ستوى العلمي واملهني
لديهم ،وحتقيق الفريق لأهدافه على �أح�سن
وجه ممكن.
• تو�ضيح �أهم النقاط الناظمة لعمل الفريق،
وتنفيذ اخلطة الزمنية ،وطرق تقييم الأداء ومنح
مكاف�آت الإجناز؛ مما يجعل الأ�س�س التي يقوم
عليه العمل وا�ضحة ،ودرجة ال�شفافية عالية.
• �إيجاد بيئة عمل مريحة وودي��ة من خالل
رف��ع معنويات �أع�ضاء الفريق ،والثناء على
جهودهم ،وتنمية روح العمل اجلماعي لديهم،
وتعميق �أوا�صر الزمالة بينهم ،وحتفيزهم على
تبادل اخل�برات واملعلومات بطواعية ،وبلوغ
درجات عالية من التعاون }وتعاونوا على الرب
والتقوى{ – �آية كرمية.
• ت�شجيع روح املبادرة والإب��داع؛ مما ميكن
ال��ف��ري��ق م��ن اب��ت��ك��ار ط���رق ج��دي��دة مل��واج��ه��ة
التحديات التي تواجهه يف �أداء مهامه.

• حتفيز �أع�ضاء الفريق على �إب��داء �آرائهم،
وحل خالفات الر�أي بينهم ب�شكل �آين ومبنهجية
وحكمة }وم��ن ي ��ؤت احلكمة فقد �أوت��ي خرياً
كثرياً{ – �آية كرمية.
• ال�سعي اجلاد التخاذ القرارات بالأغلبية مع
ال�سعي لت�أييدها من جميع العاملني يف الفريق.
• املراجعة ال��دوري��ة للخطة الزمنية لعمل
الفريق ،وتذليل �أي��ة عقبات ت�ؤثر على ح�سن
تنفيذها.
• التقييم ال���دوري لأداء الفريق ،وت��زوي��ده
بالتغذية الراجعة ،وتقييم �أداء كل ع�ضو فيه على
ح��دة ،وتقدمي كل ما ميكن من دعم وم�ساندة
لالرتقاء ب�شكل م�ستمر ب�أداء الفريق.
• ال�سعي للو�صول مل�ستويات عالية من دعم
الإدارة العليا للفريق ،وتقدير جهوده ،وتقدمي
مكاف�آت الإجناز املرحلية والنهائية له مع �إيالء
�أهمية خا�صة حل�سن توزيعها على الأع�ضاء ومبا
يتنا�سب وامل�ساهمة الفعلية لكل منهم.
عمادة تطوير املهارات

رؤية اجتماعية

السمنة في المجتمع «»5/2
مل ي��ت��م ال��ت��ع��رف ب�شكل دق��ي��ق ب��ع��د ،على
وال�سمنة،
العوامل التي تت�سبب بزيادة ال��وزن
ُ
�إال �أن العديد من اخلرباء على م�ستوى العامل
�أجمعوا ،على �أن من �أهم تلك العوامل؛ الإفراط
يف تناول الأطعمة ،و�سوء التغذية ،وانخفا�ض
م�ستويات الن�شاط ال��ب��دين .كما تق ّر منظمة
ال�صحة العاملية ب ��أنّ ا�ستفحال ظاهرة زي��ادة
وال�سمنة يف املجتمع م��ر ّده التغري الذي
ال��وزن
ُ
ط��ر�أ على املجتمع نتيجة التط ّور االجتماعي
واالقت�صادي وال�سيا�سات املنتهجة يف جماالت
الزراعة والنقل والتخطيط احل�ضري والبيئة
و�صناعة الأغذية وتوزيعها وت�سويقها ،ف� ً
ضال
عن جمال التعليم.
لقد ن�صح «�أب���ق���راط» يف ال��ق��رن اخلام�س
قبل امليالد ،كل من ي�أتي �إىل مدينة جديدة �أن
ي�ستفهم عدة مرات عن مدى كون املكان �صحيا
�أو غري �صحي للعي�ش فيه ،طب ًقا جلغرافيته
وم���وارد امل��ي��اه فيه �إن كانت ي�سرية ،ع�سرية،
ماحلة ،وعن �سلوك �سكانه �إن كانوا مغرمني
بالأكل وال�شرب الزائد ويركنون للك�سل� ،أم ب�أداء
التمرينات والعمل ال�شاق.
واب��ن خلدون ذكر يف مقدمته �أن الأمرا�ض
يف �أهل احل�ضر والأم�صار �أكرث منها يف �أهل
ال��ب��دو ،خل�صب عي�شهم وك�ثرة م�آكلهم وقلة
اقت�صارهم على نوع واحد من الأغذية ،وعدم
توقيتهم لتناولها ،وكثرياً ما يخلطون بالأغذية
من التوابل والبقول والفواكه ،رطباً وياب�ساً وال

يقت�صرون يف ذلك على نوع من
الأن��واع؛ فرمبا عددنا يف اليوم
الواحد من �ألوان الطبخ �أربعني
ن���وع���اً م���ن ال��ن��ب��ات واحل���ي���وان
في�صري للغذاء مزاج غريب.
كما �أن الريا�ضة مفقودة عند
�أهل احل�ضر والأم�صار� ،إذ هم
يف الغالب وادع��ون �ساكنون ال
ت�أخذ منهم الريا�ضة �شيئاً وال ت�ؤثر فيهم �أثراً،
فكان وقوع الأمرا�ض كثرياً يف املدن والأم�صار،
وعلى قدر وقوعه كانت حاجتهم �إىل �صناعة
الطب.
�أم��ا �أه��ل ال��ب��دو فم�أكلهم قليل يف الغالب
واجل��وع �أغلب عليهم لقلة احلبوب حتى �صار
لهم ذلك عادة ،والريا�ضة موجودة فيهم لكرثة
احلركة من رك�ض ورك��وب خيل و�صيد وطلب
حاجات ،فيح�سن بذلك كله اله�ضم ويجود ويقل
�إدخ��ال الطعام على الطعام فتكون �أمزجتهم
�أ�صلح و�أبعد من الأمرا�ض فتقل حاجتهم �إىل
الطب.
ويف الدين الإ�سالمي قواعد �أ�سا�سية ت�ساعد
الإن�سان على االتزان يف جميع مناحي احلياة،
ومنها على �سبيل املثال جتنب الإ���س��راف يف
الطعام؛ قال تعاىل« :يا بني �آدم خذوا زينتكم
عند كل م�سجد وكلوا وا�شربوا وال ت�سرفوا �إنه
ال يحب امل�سرفني» �سورة الأع��راف .31 :قال
�أه��ل العلم يف تف�سري هذه الآي��ة الكرمية� :إن

ك�ثرة الطعام وجت��اوز احل��د �إىل
درج��ة ال�شبع يُف�ضي �إىل ف�ساد
اجل�سم ،ويورثه الأ�سقام ،ويك�سل
عن ال�صالة؛ فقد روي عن عمر
بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ذلك،
حيث ق���ال�« :إي��اك��م والبطنة يف
الطعام وال�شراب؛ ف�إنها مف�سدة
للج�سم ،مورثة لل�سقم ،مك�سلة
عن ال�صالة ،وعليكم بالق�صد فيهما؛ ف�إنه �أ�صلح
للج�سد ،و�أبعد عن ال�سرف ،و�إن اهلل تعاىل
ال�سمني ،و�أن الرجل لن يهلك
ليبغ�ض العبد َّ
حتى ي�ؤثر �شهوته على دينه».
وقال الإمام الغزايل يف «�إحياء علوم الدين»:
�إن يف قلة الأكل �صحة للبدن ،ودفعاً للأمرا�ض؛
ف�إن �سببها كرثة الأكل ،وح�صول ف�ضلة الأخالط
يف املعدة والعروق».
وق����ال ال��دك��ت��ور �أح���م���د ك��ن��ع��ان يف كتابه
«املو�سوعة الطبية الفقهية» :قد ثبت علمياً �أن
ال�سمنة الناجتة عن الإفراط يف الطعام ،ت�سبب
ُ
م�ضاعفات خطرية يف القلب والأوعية الدموية
وجهاز التنف�س وجهاز اله�ضم ،وتزيد معدل
الوفيات.
وللحديث بقية �إن �شاء اهلل ت��ع��اىل ،و�إىل
اللقاء.
د .علي بن �أحمد ال�سامل
املدينة الطبية اجلامعية
alisalem@ksu.edu.sa
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برعاية وزير التعليم..

افتتاح مؤتمر «جستن» الـ  ..18األربعاء
د.الشايع :حراك التعليم يمثل أولوية عالية استشعرنا أهميته

د.الشمراني :قبول  95ملخصًا بحثيًا من أصل  186تم التقدم بها
برعاية معايل وزير التعليم الدكتور
�أح��م��د العي�سى ،تنطلق فعاليات
امل�ؤمتر العام الثامن ع�شر للجمعية
ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية
«ج�سنت» ،يوم الأربعاء القادم ،وملدة
يومني ،مبقر جامعة امللك �سعود،
واختارت اجلمعية له عنوان «التعليم
ما بعد الثانوي :الهوية ومتطلبات
التنمية».
انعكا�سات ر�ؤية 2030
و�أ�شار الدكتور فهد ال�شايع عميد
كلية الرتبية �أن «اجلمعية ومن خالل
جمل�س �إدارتها حر�صت على اختيار
عنوان م�ؤمترها وفق ر�ؤية ا�ست�شرافية
بنتها على املعطيات والتحوالت التي
متر بها اململكة العربية ال�سعودية،
وي ��أت��ي اختيار ع��ن��وان ه��ذا امل�ؤمتر
ام���ت���داداً للنظرة امل�ستقبلية التي
ينطلق منها حتديد املجال الرئي�س
للم�ؤمتر ،فانعكا�سات ر�ؤي��ة اململكة
 ،2030واحل�����راك احل����ايل ال��ذي
يعي�شه التعليم ما بعد الثانوي �سواء
على م�ستوى التعليم اجلامعي� ،أو
على م�ستوى التعليم الفني واملهني؛
ميثل �أولوية عالية ا�ست�شعر �أهميتها
جمل�س �إدارة اجلمعية يف بداية العام
املا�ضي 1438هـ� ،أثناء اال�ستعدادات
التح�ضريية للم�ؤمتر ،فاختري بنا ًء
على ذل��ك ع��ن��وان امل ��ؤمت��ر احل��ايل
التعليم ب��ع��د ال��ث��ان��وي��ة ...الهوية
ومتطلبات التنمية».
هوية وم�ستقبل التعليم
وي�ضيف د .ال�شايع �أن اجلمعية

د .العي�سى

د .ال�شايع

د .ال�شمراين

د .الفايز

ح��ر���ص��ت �أن ي��ك��ون ه���ذا امل ��ؤمت��ر
متوافقاً مع الطموحات املتوقعة منه،
ولذلك حاولت �إثراء الطرح العلمي
فيه با�ست�ضافة نخبة متميزة من
املتحدثني يف جل�ساته الرئي�سة من
�أ���ص��ح��اب امل��ع��ايل وال�سعادة �سواء
م��ن ���ص��ن��اع ال��ق��رار «Decision
� »Makersأو �أ�صحاب امل�صلحة
«� »Stakeholdersأو اخلرباء من
جمل�س ال�شورى واجلامعات يقدمون
ر�ؤيتهم حول هوية وم�ستقبل التعليم
اجلامعي والتقني وف��ق متطلبات
التنمية الوطنية .ون��ظ��راً مل��ا متر
به جامعة امللك �سعود -على وجه
اخل�صو�ص -م��ن ح���راك تطويري
�شامل يف مبادرتها الطموحة «مبادرة
حتول جامعة امللك �سعود �إىل م�ؤ�س�سة
غري ربحية ،لها ا�ستقالليتها» ،فقد
حر�صت اجلمعية �أن تقدم اجلامعة
ر�ؤيتها حول هذا التحول ومتطلباته
يف حلقة نقا�ش خا�صة بذلك».
ويف نهاية ت�صريحه ثمن الدكتور

ال�شايع رعاية وتقدير معايل وزير
التعليم للم�ؤمتر و�أهميته العلمية
يف ه��ذا الوقت املف�صلي يف تاريخ
اململكة ،كما ت��ق��دم ب��واف��ر ال�شكر
والتقدير جلامعة امللك �سعود على
رعايتها للجمعية ،ودعمها امل�ستمر
لأن�شطتها.
تطوير امليدان الرتبوي
ومن جانبه �أ�شار الدكتور �سعيد
ال�شمراين رئي�س اللجنة العلمية
ل��ل��م ��ؤمت��ر وع�����ض��و جم��ل�����س �إدارة
اجل��م��ع��ي��ة �أن «ج�����س�تن تنظر �إىل
امل�ؤمترات العلمية على �أنها ملتقيات
علمية جتمع املخت�صني واملهتمني
والباحثني وطالب الدرا�سات العليا
يف مكان واحد يتبادلون فيها الأفكار
والر�ؤى العلمية ،مبا ي�سهم يف تطوير
ذواتهم وتطوير امليدان الرتبوي بحثياً
وم��ي��دان��ي�اً ،وق��د حر�صت اجلمعية
على �أن تتوافق �سيا�سة م�ؤمتراتها
م��ع �سيا�سة امل����ؤمت���رات العلمية
املعتربة عاملياً ،ومبا يتيح م�شاركة

�أو�سع للباحثني وط�لاب الدرا�سات
العليا ،ول��ذل��ك اعتمدت اجلمعية
ن�شر امللخ�صات البحثية املخت�صرة،
يف ح�ين يتم ال��ت��ق��دم على امل��ؤمت��ر
بامللخ�ص املو�سع لغر�ض التحكيم
ف���ق���ط ،ك��م��ا اع��ت��م��دت اجل��م��ع��ي��ة
نوعني من العرو�ض التي ميكن �أن
تُقدم من خاللها البحوث املقبولة،
وه��ي العرو�ض التقدميية «Oral
 »Presentationوالعرو�ض الورقية
،»Poster
«Presentation
لتتيح امل�شاركة لأك�بر ع��دد ممكن
م��ن الأوراق البحثية يف امل ��ؤمت��ر.
وعلى الرغم من �أن امل�ؤمتر احلايل
تبنى عنواناً مت�ص ً
ال بالتعليم ما بعد
الثانوي وو�ضعه املجال الرئي�س له،
�إال �أن التقدمي على امل�ؤمتر ظل متاحاً
للباحثني ال�ترب��وي�ين م��ن خمتلف
التخ�ص�صات م��ن خ�لال املجاالت
الثالثة الأخ����رى التعليم والتعلم،
ال�سيا�سات والقيادة الرتبوية وعلم
النف�س والرتبية اخلا�صة».
الن�سبة ٪51
وقال د .ال�شمراين �إنه قبل خم�سة
وت�سعني ملخ�صاً بحثياً من �أ�صل مائة
و�ستة وثمانني ملخ�صاً مت التقدم بها،
�أي بن�سة قبول بلغت « ،»% 51ويتيح
امل�ؤمتر للأبحاث املقبولة ملخ�صاتها

التقدم بالن�شر يف ال��ع��دد اخلا�ص
بامل�ؤمتر م��ن جملة جمعية ج�سنت
«ر�سالة الرتبية وعلم النف�س» ،بعد
خ�ضوع الأبحاث الكاملة لإج��راءات
التحكيم املعتادة يف املجلة».
رافد لتطوير التعليم
وم��ن جانبه رح��ب الدكتور فايز
ال��ف��اي��ز رئ��ي�����س اللجنة الإع�لام��ي��ة
للم�ؤمتر وع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية
بح�ضور اجلميع جلل�سات امل�ؤمتر
التي �ستعقد بقاعة حمد اجلا�سر يف
جامعة امللك �سعود للرجال يف حني
�ستعقد اجلل�سات للن�ساء يف مقر
املدينة اجلامعية للطالبات «البوابة
 ،2ال�صالة ،1املدرج  ،»3و�أو�ضح «�أن
طموحاتنا يف اجلمعية ال�سعودية
للعلوم الرتبوية والنف�سية �أن ميثل
هذا امل�ؤمتر رافداً من روافد التطوير
للتعليم ما بعد الثانوي يف اململكة،
و�أن يحدث ح��راك�اً علمياً ي�ساعد
يف حتديد الهوية امل�ستقبلية لهذه
املرحلة التعليمية املهمة».
تكامل اجلهود وتعاون املخت�صني
يذكر �أن فكرة �إن�شاء اجلمعية
ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية
«ج�سنت» انبثقت لدى جمموعة من
رج��ال الرتبية والتعليم يف اململكة
العربية ال�سعودية �إدراكاً منهم لأهمية

تكامل اجلهود ،وتعاون املخت�صني يف
�سبيل النهو�ض بالرتبية وعلم النف�س،
وتعزيز مكانتهما يف املجتمع� ،إ�ضافة
�إىل ما متثله اجلمعية من قناة ات�صال
بني املخت�صني.
وت��رك��ز اجلمعية اهتمامها على
تنمية الفكر العلمي والنمو املهني
امل�ستمر يف جم���ال تخ�ص�صاتها
وحت��ق��ي��ق ال��ت��وا���ص��ل ال��ع��ل��م��ي بني
�أع�ضائها� ،إ���ض��اف��ة �إىل �إ�سهامها
يف تقدمي امل�شورة العلمية ،و�إج��راء
ال��درا���س��ات والأب��ح��اث املتخ�ص�صة
التي ت�ثري املكتبة الرتبوية ،وعقد
اللقاءات الدورية وامل�ؤمترات ال�سنوية
التي ت�ثري اجل��وان��ب العلمية لدى
الأع�ضاء وت�ساعد يف ت�أ�صيل الأمن
الفكري والثقافة الرتبوية املتّزنة
للم�شاركني.
تطوير خطط التعليم
وت�����س��ع��ى اجل��م��ع��ي��ة �إىل حتقيق
غ��اي��ات و�أه����داف نبيلة منها بناء
وت�أ�صيل املنهج الإ�سالمي املتزن يف
الرتبية والتعليم ،العناية بتطوير
الفكر الرتبوي ون�شره ،الإ�سهام يف
حتقيق �أه��داف �سيا�سة التعليم يف
اململكة العربية ال�سعودية والعمل
على تطوير خطط التعليم فيها،
ت�شجيع البحث العلمي يف جماالت
الرتبية وعلم النف�س ،والتطوير املهني
للمخت�صني واملمار�سني يف جماالت
ال�ترب��ي��ة وع��ل��م النف�س ،بالإ�ضافة
�إىل تقدمي اخل��دم��ات اال�ست�شارية
يف جم����ال اه��ت��م��ام��ات اجل��م��ع��ي��ة
بامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة.
وي��ب��ل��غ ع���دد �أع�����ض��اء اجلمعية
املنت�سبني �إليها منذ ت�أ�سي�سها �أكرث
من « »3600ع�ضو ،وتقوم اجلمعية
بعدد من الأن�شطة وال�برام��ج منها
الدائم ومنها املتنوع بح�سب متطلبات
امليدان الرتبوية وم�ستجداته.
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د .فهد بن عبداهلل الطياش

المدرجات تكشف العزوف عن المدرج

�إعالنات قدمية و�سقوطها متكرر!!

«طالب األولى» المشتركة يزورون «أفد»
زار عدد من طالب ال�سنة الأوىل
امل�شرتكة «معر�ض القوات امل�سلحة
لدعم الت�صنيع املحلي �أف���د» يوم
الثالثاء املوافق 1439/6/11هـ،
���ش��ارك يف ال��زي��ارة  25طالباً من
طالب العمادة.
هدفت الزيارة �إىل التعرف على
ال�شركات التي تقدم معرفة الرابط
بني ال�صناعة الع�سكرية وتوطينها
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة،
وال��ف��ر���ص ال��درا���س��ي��ة وال��وظ��ائ��ف
امل��ت��اح��ة ل��ل��ط�لاب ال��ت��ي تقدمها
ال�����ش��رك��ات اخل��ا���ص��ة والقطاعات
احلكومية.
ويف نهاية اللقاء �أعرب الطالب
عن �سعادتهم وعن �أهمية التعرف
على �إجن����ازات ال��ق��وات امل�سلحة
ال�����س��ع��ودي��ة ،وم��اه��ي��ة ال��وظ��ائ��ف
والإمكانات التي توفرها� .أ�شرف
ع��ل��ى ال����زي����ارة الأ����س���ت���اذ �أح��م��د
ال�شمري.

 2450مستفيدًا بمكافحة التدخين
كتب :حممد احلريري
 ك�شف امل�����ش��رف ال��ع��ام على م��رك��ز التوجيه
والإر����ش���اد ال��ط�لاب��ي ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ال��ب��ك��ر �أن
�إح�صائيات مراجعي وح��دة الإر���ش��اد الوقائي
ب��امل��رك��ز ق��د بلغ �أك�ث�ر م��ن 1500م�ستفيد يف
العام املا�ضي ،بينما بلغ عددهم خالل
الن�صف الأول من العام اجل��اري
�أكرث من 950م�ستفيداً ،مما ي�ؤكد
منو الأع��داد واجلهد ال��ذي تبذله
العيادة ،ال�ستيعابهم وم�ساعدتهم
يف الإقالع عن التدخني.
وامل��رك��ز تتوفر ل��دي��ه ك��اف��ة التجهيزات
واالح���ت���ي���اج���ات ال��ل�ازم����ة ،م��دع��وم��ة ب��ف��ري��ق
متخ�ص�ص من الأطباء والأخ�صائيني النف�سيني
واالجتماعني ،وذلك لتقدمي اخلدمات العالجية

ال�ضرورية مل�ساعدة الراغبني يف الإق�ل�اع عن
ال��ت��دخ�ين ،وال��ع��م��ل ع��ل��ى فح�ص
ال���وظ���ائ���ف احل��ي��وي��ة

ل��ل��ج�����س��م
وم����ن ث���م ت��ق��دمي

امل�شورة والتوجيه العالجي املنا�سب يف �أج��واء
ودي����ة وحم���ف���زة ت�����س��اه��م يف ���ض��م��ان اجل��دي��ة
واال�ستمرار يف مراحل العالج وجتنب االنتكا�سة
التي قد حتدث يف �أي مرحلة من املراحل �أثناء
العالج وبعده.
وت��ه��دف ه��ذه اخل��ط��وة �إىل ت��ق��دمي اخلدمة
العالجية مل�ساعدة جميع من�سوبي اجلامعة من
«�أع�ضاء هيئة تدري�س وطلبة وموظفني» نحو
بيئة بال تدخني ،كما �أن املركز يوا�صل براجمه
ون�شاطاته خالل الدوام الر�سمي وي�سره ا�ستقبال
كل من يتقدم بطلب العون وامل�ساعدة للإقالع
عن التدخني الذي يهدم ال�صحة ،ويذهب املال
ويف�سد البيئة وي�ؤذي الآخرين ،وميكن التوا�صل
مع عيادة الإقالع عن التدخني من خالل الهاتف
رقم0114699563 :

يتكرر «�س�ؤال التذمر» من ع��زوف طالب اجلامعة عن ح�ضور
فعالياتها يف معظم جامعاتنا ،وهو �س�ؤال يتكرر منذ �سنوات دون
وقفة ت�أمل وتفريق بني الفعاليات اجلماهريية وفعاليات النخب
املح�صورة.
وعندما بد�أت املباريات يف ملعب اجلامعة جتلت ال�صورة يف تباين
وا�ضح بني جذب امللعب وطرد البهو ،فما العمل؟
رمب��ا يكون اجل��واب عند من يعمل يف جم��ال �صناعة الإع�لام
والثقافة اجلماهريية ،حيث لهم يف كل منا�سبة حيلة جذب خمتلفة،
�أما فعاليات النخبة فال ينق�صها حيل اجلذب و�إمن��ا التوقف عن
التذمر م��ن ع��زوف ال��ط�لاب والتوجه لأه��ل االخت�صا�ص ،وعند
�أهل االخت�صا�ص جند تذمراً من نوع �آخر يتمثل يف الإع�لان عن
املنا�سبات وطريقة الدعوة لها وتوقيتها ومكانها ،وكل جزء من هذه
عن�صر جذب وطرد يف � ٍآن واحد ،ولكن تظل القاعدة الذهبية لنجعل
فعالياتنا جاذبة لطالبنا ،فهم �أ�شد اجناذ ًبا ملا يف املدرجات �أكرث من
املدرج ،و�إذا مل ندخل عن�صر اجلذب يف هذه الفعاليات فلنكف عن
التذمر �أو الدفع مبجاميع الطالب وحت�ضريهم يف املنا�سبات ق�سراً.
وبالعودة النتقال عدوى حيل �أهل اجلذب الإعالين والإعالمي
ومن املدرجات للمدرج جند �أن امل�ؤمترات تقل�صت �أيامها وتعددت
و�سائل نقلها وح�ضورها الرقمي يفوق احل�ضور الفعلي ،ومع هذا ال
جتيب على �س�ؤال الطالب :ملاذا �أح�ضر فعاليات لي�س يل يف بع�ضها
�شيء مبا�شر وم�ؤثر على خطتي الدرا�سية؟
�أع��رف هناك من �سيدلف للجواب من بوابة الثقافة واملثالية،
ولكن يبقى اجلواب عند الطالب� ,إن �أردمت ح�ضوره ف�أ�ضيفوا يف
منا�سباتكم عن�صر جذب ،ولتكن البداية بت�سهيل ان�ضمام الطالب
للجمعيات العلمية التي ت�شعره ب�أنه من �أهل االخت�صا�ص املوجب
للم�شاركة بفعاليات التخ�ص�ص .عندها قد جند طالبنا يف املدرجات
العلمية اجلاذبة والنافعة ،مثل مدرجات اللهو املاتعة ،و«املاتعة» هي
كلمة ال�سر.
altayash@ksu.edu.sa

يقدمها مركز التميز لأمن املعلومات

األمن السيبراني ..غدًا

ي��ق��ي��م م��رك��ز ال��ت��م��ي��ز لأم����ن امل��ع��ل��وم��ات
باجلامعة يوم غد االثنني  24ـ  6ـ 1439هـ
ال�ساعة � 9صباحاً ور�شة عمل بعنوان «الأمن
ال�سيرباين ...التحديات امل�ستقبلية وحماية
ال�شبكات» ،وذل��ك بال�شراكة م��ع الربنامج
الربيطاين اخلليجي لالبتكار العلمي واقت�صاد
املعرفة� .ستقام الور�شة مبدرج م�ست�شفى طب
الأ�سنان اجلامعي ومب�شاركة �أك�ثر من 15
متحدثاً ومتحدثة من بريطانيا واخلليج يف
العديد من املو�ضوعات ذات العالقة .يذكر �أن احل�ضور متاح للرجال
والن�ساء لال�ستفادة من الور�شة وامل�شاركة يف النقا�ش.

دماء الطالب لجنودنا
البواسل ..اليوم

تقيم كلية العلوم الطبية التطبيقية حملة تربع بالدم جلنودنا البوا�سل
بعنوان «تربع بدمك لتحمي حدك» ،و�ستقام احلملة� إن �شاء اهلل �أمام
املدخل الرئي�سي لكلية العلوم الطبية التطبيقية فرع الطالب «مبنى »24
من تاريخ 2018/03/11م �إىل 2018/03/13م ويف فرع الطالبات
«مبنى  »11من 2018 /03/14م �إىل 2018/03/15م من ال�ساعة
«� 8:00صباحاً �إىل  1:00ظهراً» .

