
تنظم اجلامعة ممثلة يف وكالة 

العلمي  والبحث  العليا  الدرا�سات 

غداً االثنني  وبرعاية معايل مدير 

العمر،  ب��دران  الدكتور  اجلامعة 

ندوة بعنوان »اإعادة االأمل.. االأمن 

اليمن«،  يف  والتنمية  واال�ستقرار 

املتخ�س�سني  من  نخبة  مب�ساركة 

االإع��ام،  ال�سيا�سة،  جم��االت  يف 

االإن�����س��اين واالأم���ن، وذل��ك  العمل 

لتو�سيح جهود اململكة الكبرية يف 

واالإن�سانية  االإغاثية  الربامج  دعم 

مبقر  وذل��ك  اليمن،  جمهورية  يف 

اجلامعة.

ال��ع��م��ر  د.  م���ع���ايل  واأو�����س����ح 

ان��ط��اًق��ا من  ت��اأت��ي  ال���ن���دوة  اأن 

منارة  بو�سفها  اجلامعة  اهتمام 

العلمي  ح�سورها  لها  اأكادميية 

اجلهود  ب��اإب��راز  وال���دويل  املحلي 

تبذلها  التي  الكبرية  االإن�سانية 

ال���دويل  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  اململكة 

عن  واالإن�سانية  االإغاثية  للربامج 

طريق مركز امللك �سلمان لاإغاثة 

على  ولليمن  االإن�سانية  واالأعمال 

وج���ه اخل�����س��و���ص، ال��ت��ي ك��ان��ت 

ال���دويل.  املجتمع  ت��ق��دي��ر  حم��ل 

وبني معاليه اأن اأية مبادرة اإغاثية 

للمملكة العربية ال�سعودية حتتاج 

بال�سكل  العامل  اإىل  اإظهارها  اإىل 

الطريق  تقطع  بحيث  ال�سحيح، 

اأمام من يحاول النيل من مواقف 

اململكة النبيلة مع الدول ال�سقيقة 

بالعمل  القيام  ويف  وال�سديقة 

االإن�ساين يف �ستى اأنحاء املعمورة 

دون متييز لعرق اأو جن�سية القوى.

الندوة  هذه  اأن  معاليه  واأف��اد 

على  ال�سوء  �ست�سلط 

اجل���ه���ود االإن�����س��ان��ي��ة 

لعملية  واالأخ���اق���ي���ة 

اإع��ادة االأم��ل يف اليمن، 

اململكة  م��واق��ف  واإي�����س��اح 

ال�سقيق  اليمن  م��ع  امل�سرفة 

اإىل  ل��ع��ودت��ه  و�سعباً  حكومة 

حم��ي��ط��ه ال��ع��رب��ي ومم��ار���س��ة 

ي�ستلزم  طبيعي  ب�سكل  حياته 

العمل على حت�سني م�ستوى 

ورفاهيتهم  اأبنائه  معي�سة 

وهو  معاناتهم،  وتخفيف 

ال����ذي ال ميكن  ال����دور 

عن  اململكة  تتوانى  اأن 

القيام به.

»إعادة األمل.. األمن واالستقرار في اليمن«.. غدًا
مب�ساركة خرب�ء �سيا�سيني و�أمنيني..

»األدب الرقمي والمرئي السعودي«معماري كفيف يحاضر في العمارة والتخطيط  مكافأة الطالب.. غدًاندوة  لـ 040623
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تكريم المتفوقين

بدء التقديم على وظيفة 
»محاضر«.. اليوم

ترقية »1923« موظفًا 
وموظفة بالجامعة

كتب : مو�سى حدادي

هيئة  اأع�ساء  ���س��وؤون  ع��م��ادة  اأعلنت 

ال��ت��دري�����ص وامل��وظ��ف��ني ع���ن ف��ت��ح ب��اب 

باجلامعة  واملعيدات  للمعيدين  الرت�سيح 

احلا�سلني على درجة املاج�ستري للتقدمي 

طريق  عن  وذلك  وظيفة حما�سر،  على 

 »70« التالية:  لل�سروط  وفقاً  املفا�سلة 

نقطة يف احل�سول على درجة املاج�ستري 

�سنوات،   »10« ال�سقف  ي��ك��ون  بحيث 

و»30« نقطة على البدء بدرا�سة الدكتوراه 

ال�سقف »4« �سنوات. ودعا  بحيث يكون 

امل�سرف العام على العمادة الدكتور �سامل 

باجلامعة  واملعيدات  املعيدين  الرجيعي، 

للتقدمي على وظيفة حما�سر من خال 

الدخول على بوابة اجلامعة االإلكرتونية  

التقدمي  اأن  علماً  ؛   e.ksu.edu.sa
ينتهي االأربعاء 1439/10/6ه�.

اأو�سح وكيل اجلامعة الدكتور عبداهلل 

ال�سلمان رئي�ص اللجنة الدائمة للرتقيات 

اأن  دون،  فما  العا�سرة  للمرتبة  النظامية 

 »1923« ترقية  موؤخراً  اعتمدت  اللجنة 

موظًفا وموظفة ممن ي�سغلون وظائف على 

�سلم املوظفني العام باجلامعة، واملو�سحة 

اأ�سماوؤهم على املوقع االإلكرتوين لعمادة 

واملوظفني  التدري�ص  اأع�ساء هيئة  �سوؤون 

؛  /h t t p : // d f p a . k s u . e d u . s a
بلغ  للرجال  الرتقيات  ع��دد  اأن  م�سيفاً 

ترقية   »1029« وللن�ساء  ترقية،   »894«

للرتقية.  وامل�ستحقات  امل�ستحقني  م��ن 

من جهته هناأ امل�سرف العام على عمادة 

واملوظفني  التدري�ص  اأع�ساء هيئة  �سوؤون 

ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ���س��امل ال��رج��ي��ع��ي 

املوظفني واملوظفات املرتقني.

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

خدمة القارئ الب�سري

ي���رع���ى ���س��اح��ب 

ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي 

في�سل  االأم�����ري 

ب����ن ب����ن����در ب��ن 

ع���ب���دال���ع���زي���ز 

اأم�������ري م��ن��ط��ق��ة 

الريا�ص، وبح�سور 

اجلامعة  مدير  معايل 

الدكتور بدران العمر، احلفل اخلتامي جلائزة جامعة امللك �سعود 

يوم  وذلك  الفائزين،  وتكرمي  ال�سابعة  دورتها  يف  العلمي،  للتميز 

االأربعاء القادم عند ال�ساعة الواحدة والن�سف ظهراً يف قاعة حمد 

اجلا�سر للرجال والن�ساء.

وك�سف الدكتور اأحمد العامري وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا 

اجلائزة،  اأن  للجائزة،  التنفيذية  اللجنة  رئي�ص  العلمي  والبحث 

والتي تبلغ قيمة جمموع جوائزها 1.5 مليون ريال، جاءت لتخدم 

باالإجادة  املتعلق  للجامعة  اال�سرتاتيجية  اخلطة  من  االأول  الهدف 

والتميز البحثي، من خال رفع امل�ستوى االأكادميي والبحث العلمي 

واالإبداعي الذي يخدم 

يف  وي�سهم  املجتمع 

حت��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز يف 

خمتلف املجاالت العلمية، 

م�سرياً اإىل اأن االعتماد 

على املوارد الطبيعية 

التي  الغاية  يعد  مل 

ت�سعى اإليها الدول اأو 

م�سدر الرثوة  الوحيد، بل اأ�سبح على ال�سعوب 

اأن تبحث عن م�سادر اأخرى لر�سم  وجودها وتخليد ذكراها، وملا 

كان العقل الب�سري هو وراء كل هذه احلمى التناف�سية كان عليها اأن 

تلتفت اإليه وتغذيه بكل األوان املعرفة، وملا كانت هذه املعارف ب�ستى 

اأنواعها ال تتاأتى اإال بالبحث كانت احلاجة اإىل تهيئة �سبله وتطوير 

اأدواته وحت�سني خمرجاته.

التفا�سيل يف امللحق اخلا�ص

�ص11، 12، 13، 14

05

..األربعاء



واجلودة  التطوير  عمادة  اأقامت 

موؤخًرا بالتعاون مع مركز االعتماد 

اخل��ل��ي��ج��ي ور����ش���ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان 

»املتطلبات العامة لكفاءة خمتربات 

 ISO / واملعايرة  االختبار  ومعامل 

IEC 17025«، وذلك مبدرج كلية 
ال�شيدلة.  

ح�شر الور�شة التي قدمها خرباء 

م��رك��ز االع��ت��م��اد اخل��ل��ي��ج��ي، 36 

م�شاركاً من من�شوبي كلية ال�شيدلة، 

ومعهد امللك عبداهلل لتقنية النانو، 

وكر�شي بحث املواد احليوية ال�شنية، 

ك��م��ا ح�����ش��ره��ا ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 

التطوير  ع��م��ادة  وك��ي��ل  احل��ي��دري 

والدكتور  ل�شوؤون اجل��ودة،  واجل��ودة 

وحدة  على  امل�شرف  العنزي  �شالح 

امل��وا���ش��ف��ات وامل��ق��اي��ي�����س ب��ع��م��ادة 

والدكتور حممد  واجلودة،  التطوير 

التميمي مدير مركز االأبحاث بكلية 

ال�شيدلة.

ت�شمنت الور�شة عر�شاً عاماً عن 

االعتماد واأهميته ملختربات ومعامل 

املهند�س  قدمه  واملعايرة،  الختبار 

م��ت��ع��ب امل����ي����زاين م���دي���ر م��ل��ف��ات 

االعتماد، ثم عر�س بعنوان املتطلبات 

ومعامل  خم��ت��ربات  لكفاءة  العامة 

االخ��ت��ب��ار وامل���ع���اي���رة، وال��ت��غ��رات 

من  اجلديد  االإ�شدار  يف  احلا�شلة 

 ISO الدولية  القيا�شية  املوا�شفة 

قدمه  ؛   / IEC 17025:2017
خارجي  مقيم  خان  املهند�س حمزة 

عر�س  اإىل   اإ�شافة  معتمد،  دويل 

واحل�شول  الت�شجيل  مراحل  ع��ن  

للمختربات  ال��دويل  االعتماد  على 

اإبراهيم  املهند�س  قدمه  واملعامل 

االعتماد  خ��دم��ات  م��دي��ر  احل��ول��ة 

مبركز االعتماد اخلليجي.

ت��خ��ل��ل ال���ور����ش���ة ال���ع���دي���د من 

احل��������وارات وامل���ن���اق�������ش���ات ح��ول 

امل�����ش��ائ��ل ال��ف��ن��ي��ة امل�����ش��اع��دة يف 

ISO/ الدولية  املوا�شفة  تطبيق 

واحل�شول    IEC17025:2017
على االعتماد الدويل. 

جدير بالذكر اأن ذلك ياأتي �شمن 

الدعم الذي تقدمه عمادة التطوير 

واجلودة ممثل يف وحدة املوا�شفات 

�شمن  اجلامعة  لوحدات  واملقايي�س 

�شعيها حل�شول خمترباتها ومعاملها 

على االعتماد الدويل. 

التطوير  اأ�شاد عميد عمادة  وقد 

الق�شومي  �شالح  الدكتور  واجل��ودة 

وحر�شها  اجلامعة  وحدات  بتعاون 

يف  متتالية  جن��اح��ات  حتقيق  على 

كما  واجل����ودة،  التطوير  جم���االت 

بالتعاون بني اجلامعة ومركز  اأ�شاد 

االعتماد اخلليجي.

وق�شم  الطالبية  االأن�شطة  وح��دة  اأق��ام��ت 

اللغة االإجنليزية بالعمادة موؤخراً فعالية بعنوان 

يف  الرئي�شي  بالبهو   »GAME WORLD«

العمادة  وكيل  قام  الفعالية  بداية  العمادة.يف 

لل�شوؤون االأكادميية الدكتور عبداملجيد اجلريوي 

ومن  الفعالية،  خاللها  من  د�شن  كلمة  باإلقاء 

تعريفية على  باأخذ جولة  ثم قام د. اجلريوي 

عن  عبارة  وه��و  للفعالية،  امل�شاحب  املعر�س 

اأركان، يف كل ركن هناك فعالية عبارة  ثمانية 

عن م�شابقة.  ويف نهاية الفعالية قام الدكتور 

االإجنليزية  اللغة  ق�شم  رئي�س  العو�س  ح�شام 

بتوزيع اجلوائز على الفائزين يف امل�شابقة.

لل�شوؤون  اجلامعة  وكيل  ت��راأ���س 

الدكتور  واالأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

ال�شاد�س  ال��ل��ق��اء  ال��ن��م��ي،  حم��م��د 

م���ع وك�����الء ال��ك��ل��ي��ات ل��ل�����ش��وؤون 

االأك���ادمي���ي���ة ووك���ي���الت ال��ك��ل��ي��ات 

الوكيالت  م�����ش��اع��دات  وبح�شور 

بقاعة  موؤخًرا  االأكادميية  لل�شوؤون 

اللقاء  نقل  مت  حيث  الت�شريفات، 

عرب ال�شبكة لقاعة جمل�س اجلامعة 

باملدينة اجلامعية للطالبات.

ال��ل��ق��اء م�����ش��اع��د وكيل  ح�����ش��ر 

التعليمية  ل��ل�����ش��وؤون  اجل��ام��ع��ة 

واالأك���ادمي���ي���ة ل�������ش���وؤون اخل��ط��ط 

ال��رح��م��ن  ع��ب��د  د.  ال���درا����ش���ي���ة 

اجلامعة  وكيل  وم�شاعد  العنقري، 

واالأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����ش��وؤون 

للتدريب والتعلم التطبيقي د. عادل 

والت�شجيل  القبول  وعميد  ال�شايع، 

وم�شت�شارو  ال�شدحان،  با�شل  د. 

الوكالة.

ترحيبية  ب��ك��ل��م��ة  ال��ل��ق��اء  ب����داأ 

التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  لوكيل 

اعتزازه  خاللها  اأكد  واالأكادميية، 

بالدور الذي يقوم به وكالء الكليات 

ل��ل�����ش��وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ووك��ي��الت 

الكليات، والذين يعملون بكل اأمانة 

خل��دم��ة ال��ط��الب، وب���ني اأن ه��ذا 

�شابقة  للقاءات  امتداد  هو  اللقاء 

وكالء  اإن  اهلل، حيث  باإذن  وقادمة 

الداعمون  هم  الكليات  ووك��ي��الت 

العملية  ت�شير  يف  اجلامعة  الإدارة 

التعليمية التعلمية للطالب ودعمهم 

م�شوؤوليات  وعليهم  وت�شجيعهم، 

عظيمة ومنوط بهم مهام كبرة.

الدكتور  اللقاء  اأدار  ذلك  بعد   

م�شت�شار  ال��وا���ش��ل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

اللقاء  خ��الل  ومت  اجلامعة،  وكيل 

الق�شايا  م��ن  ال��ع��دي��د  مناق�شة 

الطالب  وت�شجيل  بقبول  املتعلقة 

واخل��ط��ط وال���ربام���ج ال��درا���ش��ي��ة 

و����ش���وؤون ال��ت��دري��ب وال��ع��دي��د من 

االأمور املتعلقة بال�شوؤون االأكادميية 

واالإدارية.

كتب: عبدامللك العي�سى

اجلامعة  مدير  معايل  برعاية 

البحث  يوم  العمر فعالية  د.ب��دران 

العلوم  كلية  نظمتها  التي  العلمي 

اخلمي�س  ي��وم  التطبيقية  الطبية 

القاعة  الطبية،  املدينة  املا�شي يف 

االأ�شنان  الرئي�شية، م�شت�شفى طب 

الكلية  عميد  وافتتحها  اجلامعي، 

ال�شيخ،  اآل  عبدامللك  بن  يزيد  د. 

للملكية  العاملي  اليوم  مع  بالتزامن 

الفعالية  ه��ذه  وت�شعى  الفكرية. 

االإ���ش��رات��ي��ج��ي  ال��ه��دف  لتحقيق 

االإ�شراتيجية  اخلطة  يف  ال��راب��ع 

ون�شر  اإج����راء  دع���م  وه���و  للكلية 

ت�شهم يف  التي  التطبيقية  البحوث 

اإ�شافة  والتقني،  العلمي  التقدم 

يحقق  مبا  البحثي  التميز  لتعزيز 

الريادة العاملية يف اأبحاث من�شوبي 

عر�س  الفعالية  خالل  ومت  الكلية، 

االأب���ح���اث امل��ت��م��ي��زة وامل��ل�����ش��ق��ات 

العلمية من كل ق�شم كما مت تقدمي 

وجائزة  االأب��ح��اث  الأف�شل  ج��ائ��زة 

الأف�شل مل�شق علمي وحما�شرات 

علمية وور�س عمل، كما مت تكرمي 

املتميزين من اأع�شاء هيئة التدري�س 

والباحثني والطالب.

د. النمي يلتقي وكالء ووكيالت الكليات للشؤون األكاديمية

يوم البحث العلمي في الطبية التطبيقية
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ح�رضها 36 م�شاركًا بوحدات اجلامعة 

ورشة »المتطلبات العامة 
ة المختبرات« لكفاء

»GAME WORLD« األولى المشتركة تقيم فعالية »القاعدة النورانية«.. 
للمتفوقات والموهوبات

املتفوقني  الطلبة  برنامج  اأق��ام 

القاعدة  بعنوان  دورة  واملوهوبني 

اجلامعية  امل��دي��ن��ة  يف  ال��ن��وران��ي��ة 

تدريبية  �شاعة   23 ملدة  للطالبات 

خالل ت�شعة اأيام.

 ق���دم���ت ال�������دورة االأ����ش���ت���اذة 

الطالبات  وبح�شور  البكر  جواهر 

بق�شم  وامل���وه���وب���ات  امل��ت��ف��وق��ات 

الربية،  بكلية  القراآنية  الدرا�شات 

وقد �شملت عدة حماور منها ن�شاأة 

القاعدة النورانية، اأهميتها، حروف 

حروف  واأهدافها،  املفردة  الهجاء 

الهجاء املركبة واأهدافها، احلروف 

احل���روف  واأه���داف���ه���ا،  املتقطعة 

امل��ت��ح��رك��ة واأه���داف���ه���ا، احل���روف 

على  تدريبات  واأه��داف��ه��ا،  املنونة 

احل��رك��ات وال��ت��ن��وي��ن واأه��داف��ه��ا، 

ال�شغرة،  والياء  ال�شغرة  االأل��ف 

والواو ال�شغرة واأهدافها، حروف 

امل��د وال��ل��ني واأه��داف��ه��ا وغ��ره��ا، 

ت��خ��ل��ل ذل���ك اأن�����ش��ط��ة وت��دري��ب��ات 

لتطبيق الدرو�س.

العمر،  بدران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  برعاية 

العليا  للدرا�شات  اجلامعة  وكيل  واإ���ش��راف  وبح�شور 

وبت�شريف  العامري  اأحمد  الدكتور  العلمي  والبحث 

ال�شعودية  الغرف  جمل�س  رئي�س  من  فاعلة  وم�شاركة 

الريا�س  يف  وال�شناعية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��غ��رف��ة  –رئي�س 
اأع�شاء  وزمالئه  الراجحي  �شليمان  بن  اأحمد  املهند�س 

امل�شاركني  من  وجمع  االأعمال  و�شيدات  ورجال  الغرف 

وامل�شاركات من ممثلي ال�شركات؛ اأقامت االأ�شبوع املا�شي 

ور�شة  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات  وكالة اجلامعة 

ال�شناعة  وقطاع  اجلامعة  بني  »ال�شراكة  بعنوان  عمل 

واالأعمال2«، وذلك بهدف التعرف على مرئيات ممثلي 

دفع  �ُشبل  حيال  اململكة  يف  واالأعمال  ال�شناعة  قطاع 

وبني  باجلامعة  واالبتكار  البحث  منظومة  بني  ال�شراكة 

قطاع ال�شناعة واالأعمال اإىل اآفاق اأو�شع ملواكبة الروؤية 

الوطنية »2030«، ومبا ي�شهم يف تو�شيع فر�س ت�شويق 

االأولية،  والنماذج  االخ��راع،  وب��راءات  االأبحاث،  نتائج 

وا�شتقطاب الدعم الالزم لتبنيها واإنتاجها، وزيادة فر�س 

تقدمي اخلدمات البحثية لل�شركات ال�شناعية.

معايل  عن  نيابة  كلمة  العامري  اأحمد  د.  األقى  وقد 

مدير اجلامعة اأ�شار فيها اإىل اأهمية هذه الور�شة؛ الأنها 

امل�شركة  الفر�س  ال�شتك�شاف  �شانحة،  فر�شة  ت�شكل 

جتاوزها  على  للعمل  ال�شراكة  تواجه  التي  والتحديات 

فاجلامعة  االأط��راف؛  كافة  على  بالنفع  يعود  مبا  معاً، 

ال�شناعة  لقطاع  تقدمه  ما  ولديها  احتياجات  لديها 

ب����دوره- لديه  واالأع���م���ال، وه���ذا ال��ق��ط��اع احل��ي��وي – 

احتياجات ولديه ما يقدمه للجامعة، وهنا يكمن جوهر 

الور�شة، وهو البحث يف نقاط التقاء بني اجلامعة وقطاع 

ال�شناعة واالأعمال. 

العليا  ل��ل��درا���ش��ات  اجلامعة  وك��ي��ل  م�شاعد  واأل��ق��ى 

الدكتور  واالأعمال  ال�شناعية  للعالقات  العلمي  والبحث 

الور�شة  هذه  اأهمية  فيها  اأكد  كلمة  الزهراين  عبداهلل 

التي بنيت على نتائج ور�شة العمل االأوىل التي جمعت 

واأع�شاء  باجلامعة  االبتكار  م�شوؤويل وحدات  نخبة من 

الربط  واأهمية  واملبتكرين،  والباحثني  التدري�س  هيئة 

حيال  امل�شتقبلية  التوجهات  لر�شم  الور�شتني  نتائج  بني 

ال�شراكة بني اجلامعة وقطاع ال�شناعة واالأعمال، وقدم 

واالأعمال  ال�شناعية  العالقات  مكتب  اأهداف  نبذة عن 

باجلامعة واأبرز اخلدمات التي يقدمها لرجال ال�شناعة 

واالأعمال.

مناق�شة  ومت��ت  الور�شة  فعاليات  افتتاح  ذل��ك  ت��ال 

الفر�س والتحديات واآليات تعزيز ال�شراكة بني الطرفني 

مبا يعود بالنفع على ال�شالح العام وعلى كال الطرفني.  

 برعاية مدير اجلامعة .. 

تدشين ورشة »الشراكة بين الجامعة وقطاع الصناعة واألعمال«
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 بح�ضور حرم اأمري الريا�ض 

نورة اآل �ضعود: اجلامعة قدمت للوطن اأبرز القيادات 

والكفاءات الن�ضائية

د.العي�ضى: عمل جبار وجهود خمل�ضة خلدمة هذا 

ال�رصح التعليمي ال�ضامخ

تخريج 4504 من الدفعة 54.. بمدينة الطالبات

تغطية: هوازن كتبي

احتفت جامعة امللك �صعود حتت رعاية حرم  �صاحب 

ال�صمو اأمري منطقة الريا�ض الأمرية نورة بنت حممد اآل 

�صعود بحفل »يوم التميز« لتخريج طالبات جامعة امللك 

�صعود الدفعة 54 وذلك باأكرث من 5000 خريجة للعام 

الدرا�صي 1439-1438هـ، حيث بلغ عدد احلا�صالت 

 ،1098 واملاج�صتري  طالبة،   97 الدكتوراه  درجة  على 

 381 الدبلوم  درجــة  على  احلا�صالت  عــدد  بلغ  بينما 

على  طالبة   3700 من  اأكــرث  ح�صلت  حني  يف  طالبة. 

يوم  وذلك  التخ�ص�صات،  كافة  من  البكالوريو�ض  درجة 

ال�صبت 1439/8/5 املوافق 21 اأبريل 2018.

دعم املراأة ال�سعودية

اآل  نــورة  الأمــرية  ال�صمو  �صاحبة  اأكــدت  جانبها  من 

�صعوري  »اإن  اخلريجات:  اإىل  موجهة  كلمة  يف  �صعود 

الدفعة  بتخريج  نحتفل  ونحن  والفخر  بال�صعادة  اليوم 

الـ 54 من طالبات جامعة امللك �صعود ل يو�صف، فهذه 

والكفاءات  القيادات  اأبرز  للوطن  قدمت  التي  اجلامعة 

الن�صائية، ولطاملا اأثرت �صوق العمل يف خمتلف جمالته 

وقطاعاته، ما زالت توا�صل م�صرية عطائها يف دعم دور 

املراأة ال�صعودية وجت�صيد اأف�صل �صور امل�صاهمة التنموية 

وهو  املتقدمة،  املجتمعات  تطور  روافد  اأهم  من خالل 

التعليم«.

اآمال تتحقق وطموحات  اليوم لكم  بناتي اخلريجات 

تتج�صد، اليوم ترون نتيجة جهدكن وتعبكن اأننت الرثوة 

روؤية  الأثــر يف حتقيق  بالغ  ودوركــن  للوطن،  احلقيقية 

حكومة اململكة العربية ال�صعودية يف جمال متكني املراأة، 

فا�صتمررن على طريق النجاح لت�صنعن م�صتقبل اخلري 

والنماء لبالدنا الغالية«.

ع�سر متكني املراأة

اأقيم على امل�صرح الرئي�ض يف  جاء ذلك يف احلفل الذي 

املدينة اجلامعية للطالبات حيث بداأ احلفل بال�صالم امللكي 

ثم م�صرية اأع�صاء هيئة التدري�ض، اأعقبها م�صرية اخلريجات.

الدكتورة  الطالبات  ل�صوؤون  اجلامعة  وكيلة  واألقت 

اإينا�ض العي�صى كلمتها والتي هناأت فيها اخلريجات على 

قطف ثمار جهود ال�صنني، م�صرية اإىل اأن املرحلة القادمة 

من حياتهن �صتتطلب جهًدا وعزًما على ممار�صة املعرفة 

اململكة.خا�صة  ورفعة  الوطنية  التنمية  يف  وتوظيفها 

واأننا »نعي�ض يف ع�صر متكني املراأة يف ظل حكومة خادم 

احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز –حفظه 

اهلل«، واأ�صافت الدكتورة العي�صى: »جاءت الأوامر امللكية 

وتهيئتها  مكانتها  وتعزيز  املـــراأة  م�صلحة  يف  الأخـــرية 

ملمار�صة دورها الكامل يف خدمة الوطن«.

كما توجهت د. العي�صى باأ�صدق الأمنيات للخريجات، 

جانب  اإىل  والنجاح،  التفوق  من  مــزيــداً  لهن  متمنية 

وال�صكر جلزيل ملعايل مدير اجلامعة  بالعرفان  التوجه 

الإمكانات  وت�صخري  دعمه  على  العمر  بــدران  الدكتور 

التدري�ض  هيئة  ع�صوات  �صكرت  كما  الطالبات،  لدعم 

وجهود  جبار  عمل  مــن  يبذلنه  »ملــا  الإداريــــة  والهيئة 

خمل�صة خلدمة هذا ال�صرح التعليمي ال�صامخ«.

فيها  عربن  التي  اخلريجات  كلمة  األقيت  ذلك  بعد 

�صكرهن  عن  معربات  اللحظات،  بهذه  �صعادتهن  عن 

وامتنانهن لكل يد اأ�صهمت يف و�صولهن لأعتاب النطالق 

للحياة العملية بحما�ض وتفاوؤل بغد م�صرق، ي�صعن من 

خالله كامل خرباتهن ويبدعن يف تطويره لنه�صة وطنهن 

وتنميته. هذا وقد ت�صلمت �صاحبة ال�صمو الأمرية نورة 

اآل �صعود يف نهاية احلفل هدية تذكارية بهذه املنا�صبة.



�أو������ض�����ح ع���م���ي���د ع���م���ادة 

�ل��ت��ط��وي��ر و�جل������ودة �ل��دك��ت��ور 

�لعمادة  �أن  �لق�ضومي  �ضالح 

�ضاملة  خطة  تنفيذ  على  تعمل 

و�لإج��ر�ء�ت  �ل�ضيا�ضات  لتقييم 

�لفريق  يجرى  حيث  باجلامعة، 

�ل����ض���ت�������ض���اري ل��ل�����ض��ي��ا���ض��ات 

تقييماً  بالعمادة  و�لإج����ر�ء�ت 

�لتعليمية  �ل�ضيا�ضات  من  لعدد 

�لتي  باجلامعة،  و�لأك��ادمي��ي��ة 

تعلم  تقييم  »�ضيا�ضة  بينها  من 

�مل��ل��ك  �ل����ط����اب يف ج���ام���ع���ة 

�لفريق  ي��ق��وم  ح��ي��ث  ���ض��ع��ود«، 

�ل����ض���ت�������ض���اري ب��ت��ق��ي��ي��م ه��ذه 

�ل�����ض��ي��ا���ض��ة ب��ا���ض��ت��خ��د�م ع��دة 

جمموعات  منها  بحثية  �أدو�ت 

�لعمل،  وور�ش  �لبوؤرية،  �لنقا�ش 

و�مل���ق���اب���ات �ل�����ض��خ�����ض��ي��ة مع 

و�ل�ضتبانة  باجلامعة،  �ملعنيني 

�لإلكرتونية.

�لق�ضومي  �ل��دك��ت��ور  وذك���ر   

تبد�أ  �ضوف  �لتقييم  �أعمال  �أن 

ت�ضميمها  مت  ��ضتبانة  بتطبيق 

�أن  كما  متخ�ض�ضني،  قبل  من 

�لعمادة  بوكالة  �لتقني  �لفريق 

للطالبات  �جلامعية  باملدينة 

و�أن  برجمتها،  على  عمل  ق��د 

�لتعرف  �إىل  تهدف  �ل�ضتبانة 

و�لقياد�ت،  �خل��ر�ء،  �آر�ء  على 

و�أع�������ض���اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����ش، 

و�لطاب، فيما يتعلق باجلدوى 

و�لكفاءة و�لفعالية و�لأثر �لناجت 

هذه  تطبيق  من  �لطاب  على 

تطبيق  يتم  و�ضوف  �ل�ضيا�ضة، 

ر�بط  عر  �إلكرتونياً  �ل�ضتبانة 

�لريد  عر  من  �إر�ضاله  �ضيتم 

�لإلكرتوين ملن�ضوبي �جلامعة.

كتب: على عجالن 

حر�ضاً من كلية �لعمارة و�لتخطيط 

�ملهنية  �خل��رة  �لطاب  �إط��اع  على 

�لت�ضميم  يف  �ل�ضاملة  و�لتخ�ض�ضية 

�لهدف  ولأن  و�ل��ع��م��ر�ين،  �ملعماري 

�لت�ضميم  ع��م��ل��ي��ة  م���ن  �لأ���ض��ا���ض��ي 

�ملعماري هو توفري �لبيئة �لتي حتتوي 

كافة �حتياجات �لإن�ضان ب�ضكل عملي 

�لعقبات  تذليل  وب��ال��ت��ايل  وم��ري��ح، 

وت�ضهيل  �مل��ب��اين  م�ضتخدمي  �أم���ام 

�لو�ضول لهم لا�ضتفادة من �لأغر��ش 

�لرئي�ضية �لتي �أن�ضئ من �أجلها �ملبنى 

دون عو�ئق �أو ��ضتغر�ق وقت كبري �أو 

بذل جهد عاٍل.

 ولأهمية عملية �لت�ضميم �ملعماري 

لذوي �لحتياجات �خلا�ضة ومر�عاة 

و�ملعمارية،  �لت�ضميمة  متطلباتهم 

�ضيوف  �أحد  �لكلية  ��ضت�ضافت  فقد 

لاإعاقة  �خلام�ش  �ل���دويل  �مل��وؤمت��ر 

و�ملخطط  �ملعماري  وه��و   و�لتاأهيل 

كري�ش  �لب�ضر«  »كفيف  �لأم��ري��ك��ي 

ع��ام��ة  حم���ا����ض���رة  ل��ت��ق��دمي  د�وين 

فيها عن جتربته  -م��وؤخ��ر�ً�، حت��دث 

�أ�ضيب  �ل�ضخ�ضية كمهند�ش معماري 

ت��خ��رج��ه م��ن مرحلة  ب��ع��د  ب��ال��ع��م��ى 

لفرتة طويله يف  �لبكالوريو�ش وعمله 

وكيف  و�لتخطيط،  �لت�ضميم  �أعمال 

يف  يو��ضل  �أن  ��ضتطاع  بعزميته  �أن��ه 

جماله �لذي يحبه رغم �إعاقته، ومن 

و�هتمامه  و�أبحاثه  نف�ضه  �ضخر  ثم 

للت�ضميم �ملعماري لذوي �لحتياجات 

�خلا�ضة ل �ضيما و�إنه �أ�ضبح �أحدهم. 

و�أو�ضح د�وين �أن �لعمارة ل حدود 

�لأح��ا���ض��ي�����ش،  بقية  يقظة  م��ع  ل��ه��ا 

�أن  ي�ضتطيع  �مل��ع��م��اري  ف��امل�����ض��م��م 

كال�ضمع  �حل��و����ش،  بقية  ي�ضتخدم 

و�للم�ش يف عملية �لت�ضميم �ملعماري، 

جميع  دم��ج  �أهمية  م��دى  عن  و�ضرح 

�حلو��ش يف �لفن و�لعمارة قائًا: »�إن 

�حلو��ش  جلميع  و�لهتمام  �لرتكيز 

�أن يجعل �لبيئات �ملحيطة بنا  ميكنه 

�أكرث حتفيز�ً ومتعة، كما �أنها تقلل من 

�لإرهاق �لذي ير�فقنا د�ئماً«.

باحلديث  حما�ضرته  �ختتم  ث��م   

عن �أنظمة وقيود �لبناء، م�ضدد�ً على 

�مل�ضرعة  �جلهات  تعمل  �أن  �ضرورة 

�ملعايري  حتديث  على  �لبناء  لأنظمة 

و�ل����ض���رت�ط���ات مب���ا ي��ت��ن��ا���ض��ب مع 

متطلبات ذوي �لحتياجات �خلا�ضة، 

ي�ضمن  مب��ا  �مل��ك��ف��وف��ون  �ضيما  ول 

و�ضهولة  �لعمل  م��ز�ول��ت��ه��م  �ضهولة 

تنقلهم يف �ملباين و�ملر�فق للم�ضاركة 

متييز،  دون  و�لعمل  �ملجتمع  بناء  يف 

لتخدم  �لقائمة  �ملباين  تاأهيل  و�أي�ضاً 

هذه �ل�ضريحة من �ملجتمع.

عميد  وج���ه  �ل�����ض��دد  ه���ذ�  ويف 

�لكلية �لدكتور عبد�هلل �لثابت �ل�ضكر 

تف�ضله  على  د�وين  كري�ش  للمهند�ش 

�ملحا�ضرة  و�إلقائه  للكلية  باحل�ضور 

مثل  »�إن  �لثابت:  د.  وق��ال  �لقيمة، 

�لتي  �لتخ�ض�ضية  �ملحا�ضر�ت  هذه 

�لعتبار  يف  �لأخ���ذ  �أه��م��ي��ة  تو�ضح 

�ملجتمع  �ضر�ئح  من  هامة  ل�ضريحة 

وهم �ملكفوفني«.

و�لتطوير  للتخطيط  �جلامعة  وكيل  برئا�ضة 

وكالة  جمل�ش  عقد  ع�ضريي  يو�ضف  �ل��دك��ت��ور 

�جلامعة للتخطيط و�لتطوير �جتماًعا موؤخًر�.

 هدف �لجتماع �لذي عقد بقاعة �لجتماعات 

�لأعمال  و�أه��م  �لأد�ء  موؤ�ضر�ت  متابعة  بالوكالة 

�لعام  خال  �لوكالة  بوحد�ت  �إجنازها  مت  �لتي 

�جلامعي �حلايل حتى تاريخ عقد �لجتماع.

بد�أ �لجتماع برتحيب وكيل �جلامعة للتخطيط 

و�لتطوير باحل�ضور، موؤكد�ً �أهمية �لتز�م �لوكالة 

كافة  ومتابعة  ور�ضد  �لأد�ء  موؤ�ضر�ت  مبتابعة 

�إىل  �أ���ض��ار  كما  حتقيقها،  يتم  �لتي  �لإجن���از�ت 

�أهمية ذلك يف حتقيق �لوكالة لكافة م�ضتهدفاتها 

خال �لعام �جلامعي �حلايل 1438-1439ه�.

 و�أثنى د. ع�ضريي على حر�ش وحد�ت �لوكالة 

على توثيق كافة �لإجناز�ت، ورفعها تقارير دورية 

وم�ضرفو  عميد  من  كل  ق��دم  ذل��ك  عقب  بذلك، 

هذه  �أه��م  عن  تقرير�ً  �لوكالة  وح��د�ت  ومديرو 

�لآر�ء  تبادل  �لجتماع  ت�ضمن  كما  �لإجن���از�ت، 

بهدف  �ل�ضلة  ذ�ت  �ملو�ضوعات  يف  و�ملناق�ضات 

خمرجات  لكافة  �مل�ضتمر  و�لتح�ضني  �لتطوير 

وكالة �جلامعة للتخطيط و�لتطوير.

 ح�ضر �لجتماع كل من عميد عمادة �لتطوير 

�ملهار�ت،  تطوير  عمادة  على  �مل�ضرف  و�جل��ودة، 

للن�ضر،  �ضعود  �مللك  جامعة  د�ر  على  �مل�ضرف 

و�لتطوير،  للتخطيط  �جلامعة  وكيل  م�ضاعد 

و�لتطوير،  للتخطيط  �جلامعة  وكيل  م�ضت�ضارة 

على  �مل�ضرف  و�جل���ودة،  �لتطوير  عمادة  وكيلة 

على  �مل�ضرف  �ملجتمع،  وخدمة  �لتدريب  مركز 

مركز �لوثائق، مدير عام �إد�رة �ملخاطر، �مل�ضت�ضار 

�لعامة  �لعاقات  للوكالة، ممثل وحدة  �لإعامي 

و�لإعام و�ضكرتري �ملجل�ش.
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ات بالجامعة تنفيذ خطة تقييم السياسات واإلجراء

مجلس وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير 
يستعرض مؤشرات األداء  

»خبرتي« في التدريب 
والوظيفة  بالجغرافيا

بق�ضم  �خل��ري��ج��ات  ����ض���وؤون  جل��ن��ة  نظمت 

عنو�ن  حتمل  عمل  ور�ضة  م��وؤخ��ر�ً  �جلغر�فيا 

»خرتي يف �جلانب �لتدريبي و�لوظيفي«، وهي 

من �إعد�د وتقدمي �لطالبة ود�د خالد �لعنزي، 

و�إ�ضر�ف �أ. �أماين حممد �جلهني.

ع�ضو�ت  م��ن  جمموعة  �ل��ور���ض��ة   ح�ضرت 

�مل�ضتهدفة  و�لفئة  و�لطالبات،  �لتدري�ش  هيئة 

ل��ه��ذه �ل��ور���ض��ة ط��ال��ب��ات ق�����ض��م �جل��غ��ر�ف��ي��ا 

على  عنا�ضرها  مت��ح��ورت  وق��د  �خل��ري��ج��ات، 

�لق�ضم  لطالبات  �لتدريبية  باجلهات  �لتعريف 

�لتعريف  �ل�ضخ�ضية،  �لطالبات  جتربة  م��ن 

باجلهات �لوظيفية لطالبات �لق�ضم من جتربة 

�لطالبة، بالإ�ضافة �إىل جتربة �إحدى �لطالبات 

�خلريجات من �لق�ضم، مع و�ضع �لرو�بط لتلك 

�جلهات وو�ضائل �لتو��ضل معهم.

جدة الزميل الحمدان إلى رحمة الله
�نتقل������ت �إىل رحمة �لل��ه تع�اىل �ض�ارة بنت ع�بد�هلل ب�ن �ضب��يت، 

جدة الزميل الأ�ستاذ بندر بن حممد احلمدان مدير ق�ضم �ل�ضحافة 

�لرقمية ب�ضحيفة ر�ضالة �جلامعة، وذلك يوم �ل�ضبت �ملا�ضي، عن عمر 

ناهز 80 عاماً.

 ويتقدم جميع من�ضوبي �ل�ضحيفة لأ�ضرة �حلمد�ن باأحر �لتعازي 

و�ضادق �ملو��ضاة، �ضائلني �ملوىل �أن يتغمد �لفقيدة بو��ضع رحمته 

ومغفرته وي�ضكنها ف�ضيح جناته،،

إنا لله وإنا إليه راجعون

وقع �لختيار على م�ضرف كر�ضي در��ضات �لللغة �لعربية و�آد�بها �لدكتور 

عبد�لعزيز �ملانع، لي�ضبح �ضخ�ضية �لعام �لرت�ثية 2018.

ووقع �لختيار على د. �ملانع من قبل معهد �ملخطوطات �لعربية، وذلك 

مبنا�ضبة »يوم �ملخطوط �لعربي«.

�لثقافة  وزر�ء  قبل  من  �لعربي  للمخطوط  �لعاملي  �ليوم  �إق��ر�ر  مت  وقد 

�لعرب يف دورتهم �لع�ضرين �لتي �نعقدت يف رحاب »�لإيلك�ضو« بتون�ش يف 

دي�ضمر 2016م، على �أن يقام �ضنوياً.

ويو�فق �إن�ضاء معهد �ملخطوطات �لعربية �ضنة 1946م، و�لهدف منه جعل 

�لرت�ث �لعربي �ملكتوب �ملتمثل يف �ملخطوط �لعربي جزء�ً ع�ضوياً يف �لثقافة 

�لعام، ل �ضيما  �لعربي  و�أن يكون حمور �هتمام �ملثقف  �لعربية �ملعا�ضرة، 

وهو يتناول يف كل عام ق�ضية مت�ش �ملخطوط �لعربي، وتلقي � يف �لوقت ذ�ته 

� بظالها يف حياتنا �ملعا�ضرة.

»معماري كفيف« يحاضر في العمارة والتخطيط

د. المانع شخصية التراثية لعام 2018م

23 جائزة لجامعة القاهرة بمهرجان »إبداع 6«

م�ضتوى  على  �لتميز  ودرع  �لأول  باملركز  �لقاهرة  جامعة  ف��ازت 

�جلامعات �مل�ضرية �حلكومية و�خلا�ضة وح�ضدت  23 جائزة مبهرجان 

قاعة  و��ضت�ضافته  و�لريا�ضة،  �ل�ضباب  وز�رة  تنظمه  �لذي   »6 »�إب��د�ع 

�لحتفالت �لكرى بقبة جامعة �لقاهرة، و�أ�ضاد �لدكتور حممد عثمان 

�خل�ضت رئي�ش جامعة �لقاهرة، بطاب �جلامعة حل�ضدهم �لعديد من 

�جلو�ئز غري �مل�ضبوقة مب�ضابقة �إبد�ع، موؤكًد� �أن جامعة �لقاهرة ت�ضعى 

د�ئًما �إىل �لتميز يف �لعديد من �ملجالت، وتوىل �هتماًما خا�ًضا باجلانب 

خطو�تهم،  يف  د�ئًما  وت�ضاندهم  �لأن�ضطة  مبختلف  للطاب  �لإبد�عى 

قائًا: »كل �لدعم لطاب �جلامعة �ملبدعني«.

طالب لبنانيون يبتكرون مادة ليفية للبناء
ح��از طاب 

�ل���ه���ن���د����ض���ة 

�مل����دن����ي����ة يف 

بريوت  جامعة 

�ملركز  �لعربية 

�لثاين بني 54 

ج����ام����ع����ة، يف 

دولية  م�ضابقة 

نظمها �ملعهد �لأمريكي للخر�ضانة، ومتّكن فريق �لعمل من ت�ضنيع كرة 

من �خلر�ضانة معدة من خلطة تت�ضمن مو�د �أولية حديثة �أبرزها �لألياف 

»Fiber« وتاأهل �لفريق �إىل �ملناف�ضة �لعاملية بعدما حاز �ملرتبة �لأوىل 
فتطلّبت  �ملبار�ة،  �أما هذه  �للبنانية،  بني �جلامعات  مناف�ضة حملية  يف 

�أن ينتج �ملتناف�ضون ماّدة �أولية للبناء من �لإ�ضمنت على �ضكل كرة ذ�ت 

وزن 5.5 كلم، وعلى �لكرة �لفائزة �أن تثبت �أنها �لأكرث قدرة على حتمل 

�ل�ضغط، وقد �أثبتت كرة فريق �لعربية �أنها قادرة على حتمل 166 كيلو 

نيوتن.

»أهمية الجودة في التعليم« بجامعة النهرين
�أك�����د �ل��دك��ت��ور 

ط���ال �أب��وغ��ز�ل��ه، 

رئ���ي�������ش �مل��ن��ظ��م��ة 

ل�ضبط  �ل��ع��رب��ي��ة 

�جلودة يف �لتعليم، 

�ملنظمة  ورئ��ي�����ش 

ل�ضبكات  �لعربية 

و�لتعليم،  �لبحث 

�تباع  �أهمية  على 

�جل��ودة يف  معايري 

�لدر��ضية  �ملناهج 

جامعة  نظمتها  نقا�ضية  حلقة  خ��ال  وذل��ك  �لعلمي،  �لبحث  و�أهمية 

�لنهرين يف بغد�د بعنو�ن »�جلودة يف �لتعليم«، و�لتقى �لدكتور �أبوغز�له 

مبدير عام د�ئرة �لتعليم �لأهلي يف وز�رة �لتعليم �لعايل �لعر�قية، و�تفق 

�جلانبان على توقيع �تفاقيات تعاون يف جمالت �لتدريب وبناء �لقدر�ت 

�لتعليم مع �جلامعات و�لكليات �لأهلية، حيث يبلغ عدد  و�ضبط جودة 

�جلامعات �لأهلية يف �لعر�ق 20 جامعة و50 كلية جامعية.

أسبوع ثقافي بجامعة إربد
�ن��ط��ل��ق��ت ب��ج��ام��ع��ة �إرب����د 

�لأه��ل��ي��ة ف��ع��ال��ي��ات �لأ���ض��ب��وع 

�لثقايف حتت عنو�ن »بني يدي 

مبادرة  تنتظمه  و�ل��ذي  كتاب« 

»�إربد تقر�أ« بالتعاون مع عمادة 

�ضوؤون �لطلبة ونادي �لكتاب يف 

و�أو�ضح  �لأهلية،  �إرب��د  جامعة 

مبادرة  رئي�ش  عاونة  حممود 

»�إربد تقر�أ« �أن هذه �ملبادرة ت�ضعى  لتن�ضيط �حلركة �لفكرية و�لثقافية 

لنمو  �ملائمة  �لظروف  وتوفري  �ملنطقة  يف  قاعدتها  وتو�ضيع  و�لأدبية 

درجة  يف  تطويرها  على  و�لعمل  و�لباحثني  و�ملبدعني  �لكتاب  طاقات 

من �لنفتاح وتعميق �لعتز�ز �لوطني، وي�ضتمل �ملو�ضم �لثقايف �لعديد 

من  نخبة  بها  وي�ضارك  �لثقافية،  و�لندو�ت  و�ملحا�ضر�ت  �لفقر�ت  من 

�ل�ضعر�ء و�ملثقفني �لأردنيني.

جامعات 
عربية



17 5متابعة  �لعدد 1306 - �لأحد 13 �شعبان  1439هـ �ملو�فق 29 �أبريل 2018م

عددهم 106 طالب و70 طالبة من خمتلف الكليات

تغطية: فهد الفليج

ت�صوير: اأبوبكر �صامل م�صيباح

اجلامعة  مدير  معايل  من  كرمية  برعاية 

�ش�ؤون  عمادة  د�شنت  العمر  بدران  الدكت�ر 

للطالب  التكرميي  ال�شن�ي  حفلها  الطالب 

-1437 اجلامعي  للعام  درا�شياً  املتف�قني 

يف  املا�شي  الثالثاء  ي���م  وذل��ك  1438ه�، 
ق��اع��ة ال��درع��ي��ة، حيث ب���داأ احل��ف��ل ب��اآي��ات 

�ش�ؤون  عميد  األقى  ثم  احلكيم،  الذكر  من 

رحب  كلمة  القريني  فهد  الدكت�ر  الطالب 

التعليمية  لل�ش�ؤون  اجلامعة  ب�كيل  فيها 

والأكادميية الدكت�ر حممد النمي، كما رحب 

املتف�قني  والطالبات  الطالب  اأم�ر  باأولياء 

الذين ح�شروا م�شاركة اأبنائهم وبناتهم هذا 

احلفل التكرميي املبارك.

و�صام �صرف

 واأكد العميد اأن املتف�قني علمياً ميثل�ن 

واإعطاءهم  بهم،  الهتمام  يجب  �شريحة 

حقهم من التكرمي والتحفيز، كما اأنه من حق 

املتف�ق اأن يفرح واأن يرُبز تف�قه ليك�ن قدوة 

املثابرة والإجناز والتف�ق، واعترب  لغريه يف 

للجامعة  ���ش��رف  و���ش��ام  امل��ت��ف���ق��ني  ت��ك��رمي 

وللمجتمع، واأ�شار اإىل الأثر الطيب واملبارك 

واأول��ي��اء  ال��ط��الب  عند  املتف�قني  لتكرمي 

ي�ؤتي  ب��داأ  وال��ذي  �ش�اء،  حد  على  اأم�رهم 

ثماره اليانعة بتحفيز الكثري من الطالب يف 

التح�شيل  يف  الأوىل  املراكز  على  التناف�س 

مت  الذين  الطالب  عدد  بلغ  حيث  العلمي، 

من  و»70« طالبة  »106« طالب،  تكرميهم 

كما  1438ه�،   /37 للعام  الكليات  خمتلف 

هذه  منح  منذ  املكرمني  الطالب  عدد  بلغ 

اجلائزة عام 1429-1430ه� ما يزيد عن 

»1500« طالب وطالبة.

معايري االختيار

ب��اأن هناك  الطالب  �ش�ؤون  واأك��د عميد   

خم�شة  اختيار  يف  دقيقة  علمية  معايري 

كل  م��ن  متف�قني  طالبات  وخم�س  ط��الب 

املعيار  ه�  الرتاكمي  املعدل  واعتبار  كلية، 

الذين  املتف�قني  اختيار  يف  والأول  الأه��م 

يتم تكرميهم، ويف ختام كلمته ت�جه بال�شكر 

ووكيل  اجلامعة،  مدير  معايل  اإىل  اجلزيل 

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  لل�ش�ؤون  اجلامعة 

على جه�دهما يف رعاية هذا احلفل، وعلى 

�ش�ؤون  ع��م��ادة  ال��ذي جت��ده  الكبري  ال��دع��م 

اإدارة اجلامعة مما مكنها  الطالب من قبل 

الطالب  رع��اي��ة  يف  ب�اجباتها  القيام  م��ن 

لهم،  اخلدمات  اأف�شل  وتقدمي  والطالبات 

الذين  والطالبات  الطالب  العميد  هناأ  كما 

مت تكرميهم، وكذلك اأولياء اأم�رهم على ما 

بذل�ه من جه�د مع اأبنائهم وبناتهم لل��ش�ل 

املتف�ق،  العلمي  امل�شت�ى  ه��ذا  اإىل  بهم 

يف  املجتمع  على  نفعهم  �شيع�د  وال��ذي��ن 

خمتلف امليادين والتخ�ش�شات.

تنمية الوطن واملواطن

التعليمية  لل�ش�ؤون  اجلامعة  وكيل  واألقى 

نيابة  النمي  حممد  الدكت�ر  والأك��ادمي��ي��ة 

فيها  عرب  كلمة  اجلامعة  مدير  معايل  عن 

املتف�قني،  ال��ط��الب  بتكرمي  �شعادته  ع��ن 

و�شط  اأك���ن  باأن  �شعيد  اأنا  »كم  قال:  حيث 

اأم�رهم  واأولياء  والطالبات  الطالب  اأبنائي 

نحمد  اإننا  التكرمي..  حفل  يف  مل�شاركتهم 

علينا  م��نَّ  اأن  املباركة  البالد  ه��ذه  يف  اهلل 

بنعمة الأمن والأمان بقيادة خادم احلرمني 

–يحفظهما  عهده  ويل  و�شم�  ال�شريفني 

و�شعت  التي  الر�شيدة  القيادة  ه��ذه  اهلل- 

من  وامل���اط��ن  ال�طن  تنمية  عينيها  ن�شب 

ه�  ذل��ك  كل  من  والهدف  التعليم..  خ��الل 

تعترب  التي  الب�شرية  ال��روة  على  الرتكيز 

الروة احلقيقية لل�طن«.

جناح اجلامعة

ت�يل  اجلامعة  اإدارة  اأن  النمي  د.  واأك��د 

التف�ق  اأن  كما  خا�شة،  عناية  املتف�قني 

عدد  زاد  وكلما  التعليم،  ج�دة  على  م�ؤ�شر 

ال��ط��الب امل��ك��رم��ني دل ذل���ك ع��ل��ى جن��اح 

اجلامعة يف براجمها، كما يدل باأن اجلامعة 

من  ي��ح��ت��اج��ه  مب���ا  للمجتمع  راف����د  خ���ري 

املجتمعية  التنمية  يحقق  ومبا  تخ�ش�شات، 

يف خمتلف املجالت، واأكد اأن طالب جامعة 

مفخرة  و�شيظل  يزال  ول  كان  �شع�د  امللك 

ختام  ويف  ال�شع�دي،  وللمجتمع  للجامعة 

وكذلك  تف�قهم،  على  الطالب  هناأ  كلمته 

الفائز احلقيقي  اأن  واعترب  اأم�رهم،  اأولياء 

وه��ذه اجلامعة  املعطاء  ال���ط��ن  ه��ذا  ه���  

العريقة، ومتنى اأن ت�ا�شل اجلامعة متيزها 

ورقيها يف خمتلف الأ�شعدة.

تنمية �صاملة

ال�شهادات  ت���زي��ع  مت  احلفل  نهاية  ويف 

واجل�ائز على الطالب املتف�قني، ثم التقاط 

ا�شتطالع  اأجري  وقد  هذا  تذكارية،  �ش�رة 

على بع�س الطالب املكرمني يف نهاية احلفل 

تغمرهم  التي  والفرحة  �شع�رهم،  ملعرفة 

التف�ق  ب��ني  جمعت  ال��ت��ي  املنا�شبة  ب��ه��ذه 

اأياد امل�ؤذن  والتكرمي، وهم: الطالب جمدي 

بداأ  حيث  التطبيقية«،  الطبية  العل�م  »كلية 

حديثه بال�شكر اجلزيل لإدارة اجلامعة على 

اإن دل على �شيء فاإمنا  التكرمي الذي  هذا 

يدل على اهتمام اجلامعة ب�شريحة املتف�قني 

الذين يُع�ل عليهم حتقيق تنمية �شاملة يع�د 

اأن هذا  خريها ويعم نفعها ال�طن، واعترب 

التكرمي الذي يح�شده ه� للمرة الثانية، واأن 

املناف�شة واحل�ش�ل على اجلائزة اأمر �شعب 

و�شعيد،  مفرح  الطريق  هذا  نهاية  اأن  غري 

للنجاح  اجل�ائز خري حمفز  هذه  اأن  واأك��د 

من  وغريها  الدرا�شة  يف  والتميز  والتف�ق 

جمالت احلياة.

مزيد من العطاء

النا�شر  ع��ب��د  ع��ب��دال��رح��م��ن  وال��ط��ال��ب 

ب��داأ  والتخطيط«،  العمارة  »كلية  ب�كي�س 

حديثه ب�شكر اهلل عز وجل الذي وفقه لنيل 

كبرية  بذل جه�ًدا  اأنه  واأف��اد  هذه اجلائزة، 

ا�شتحق  ال��ت��ي  امل��رت��ب��ة  ه��ذه  اإىل  لل��ش�ل 

�شرورة  على  واأك��د  واجل��ائ��زة،  التكرمي  بها 

الأذكياء  للطالب  وخ�ش��ًشا  ال�قت  تنظيم 

وامل��ث��اب��ري��ن، واع��ت��رب ه���ذا ال��ت��ك��رمي وه��ذه 

اجلائزة مبثابة املعزز والدافع اإىل مزيد من 

العطاء والإجناز �ش�اء يف احلياة العلمية اأو 

املهنية.

وال��ط��ال��ب م���ازن ال�����ش��ه��ري »ك��ل��ي��ة عل�م 

الريا�شة والن�شاط البدين«، اأفاد اأن اجلائزة 

اأفرحته واأ�شعدته واأعطته دافعاً ق�ًيا مل�ا�شلة 

بالإمكان  اأ�شبح  واأن��ه  والتف�ق،  الدرا�شة 

حتقيق الأمنيات والطم�ح، و�شكر اهلل تعاىل 

واأثنى على والديه اللذين �شاعداه يف حتقيق 

اجلائزة.  هذه  على  واحل�ش�ل  التف�ق  هذا 

الطالب عل�ي عمر حممد احلب�شي  واأي�شاً 

»كلية العل�م« �شكر اإدارة اجلامعة على هذا 

الهتمام وهذه اجلائزة، واعترب هذه اجلائزة 

دافًعا يف م�ا�شلة اجلد والجتهاد واملثابرة 

واملحافظة على م�شت�ى التف�ق الذي و�شل 

اإليه، ودعا جميع زمالئه لالجتهاد واملثابرة 

للح�ش�ل على هذه اجلائزة.

والطالب في�شل بن طالل ماطر الثمايل 

»ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة ب��امل��زاح��م��ي��ة«، ع��ربَّ عن 

�شعادته الغامرة بهذا التكرمي، ومتنى جلميع 

بال�شكر  وت�جه  والنجاح،  الت�فيق  الطالب 

الرعاية  هذه  على  اجلامعة  لإدارة  اجلزيل 

وهذا التكرمي للطالب املتف�قني الذين يُع�ل 

عليهم بناء الأوطان وت�شييد العمران.

»شؤون الطالب« تكرم متفوقي العام الدراسي 
1438-1437هـ

د. النمي: التفوق مؤشر على جودة التعليم وإدارة الجامعة تولي المتفوقين عناية خاصة

د. القريني: تكريم المتفوقين وسام شرف للجامعة والمجتمع الثمالي: المتفوقون ُيعول عليهم بناء األوطان وتشييد العمران



ت�ضمنت  �ضفحة،   52 على  »ذوات«  جملة  احتوت 

الأدب  كر�ضي  برعاية  ن��دوات  خلم�س  �ضاملة  تغطية 

ال�ضعودي، وحدة ال�ضرديات، وحدة الدرا�ضات الأندل�ضية 

ووحدة اأبحاث ال�ضعريات، كانت على التوايل: »ق�ضايا 

للإبداع  الأدبية  »اجلوائز  املعا�ضر«،  ال�ضعودي  الأدب 

العربي بني التقدير والت�ضكيك«، »�ضورة املراأة يف الأدب 

العربي«، »�ضعرية ال�ضرية يف الأدب العربي بني الّثبات 

والّتحول«، اإ�ضافة اإىل الندوة اخلام�ضة بعنوان »قدوات 

ق�ضمي  بني  ال�ضراكة  اإط��ار  يف  وذل��ك  ال�ضعودية«،  يف 

اللغة العربية والإعلم، حيث كانت املجلة مبثابة توثيق 

التي  والأب��ح��اث  ال�ضفية،  الأن�ضطة  فعاليات  جلميع 

قامت بها الطالبات يف املقررات الدرا�ضية املذكورة.

 �ضمل الباب الأول من املجلة تقريراً عن ندوة »الأدب 

ال�ضعودي املعا�ضر« التي دارت حول خم�ضة حماور، هي 

ال�ضعر  يف  الوطن  التعليم،  مناهج  ال�ضعودي يف  الأدب 

الهتمام  الن�ضائي،  ال�ضعودي  الأدب  تطور  ال�ضعودي، 

ال�ضعراء  عامل  والإنرتنت  ال�ضعودي  الأدب  يف  بالطفل 

ال�ضعوديني املفتوح.

»ق�ضايا  ن��دوة  املجلة  يف  الثاين  الباب  عر�س  كما 

اجلائزة  كانت  حيث  ال�ضحف«،  يف  الأدب��ي��ة  اجل��وائ��ز 

»ال��ب��وك��ر«  العربية  ل��ل��رواي��ة  العاملية 

»الطلياين«  ورواي���ة  ل��ذل��ك،  من��وذًج��ا 

اإحدى  باعتبارها  املبخوت  ل�ضكري 

ال����رواي����ات احل����ائ����زة ع��ل��ي��ه��ا، ثم 

وهي  ال��ن��دوة،  حم��اور  ا�ضتعر�ضت 

اخل��ط��اب ال��دي��ن��ي يف ال���رواي���ات 

احلائزة على جوائز ورمزية الدين 

يف رواي���ة ع��زازي��ل، اإ���ض��اف��ة اإىل 

ثنائية  ع��ن  خمتلفة  مو�ضوعات 

ال��ذات  وق�ضايا  وال��ك��ره،  احل��ب 

والهوية واملهم�ضني.

 ظواهر جديدة

تغطية  املجلة  عر�ضت  كما 

���ض��ام��ل��ة ع���ن ن����دوة »���ض��ع��ري��ة 

بني  العربي  الأدب  يف  ال�ضرية 

ندوة  كثالث  وال��ّت��ح��ول«  الثبات 

�ضفية، وذلك عرب خم�ضة حماور، كان من اأهمها ق�ضايا 

الأجنا�س الأدبية يف ال�ضرية، حتولت ال�ضرية الذاتية، 

ال�ضرية  ق�ضايا  ال�ضعرية،  التجربة  يف  ال�ضرية  ق�ضايا 

وتوظيف  واملرئي  املكتوب  الذاتي  الأدب  يف  الذاتية 

التعليم  يف  ال�ضرية 

واخلطاب الثقايف.

يف  العدد  وتطرق 

اإىل  الأخرية  �ضفحته 

كتاب »حتولت ال�ضرية 

تها  ر�ضا تية ومما لذا ا

اجلماهريية بعد ثورات 

الربيع العربي« للدكتورة 

اأمل التميمي، الذي كان 

مبثابة توثيق للندوة، ومت 

التو�ضيات  �ضمن  ن�ضره 

التي خرجت بها.

قدوات يف ال�سعودية

وق����د اخ��ت��ت��م��ت امل��ج��ل��ة 

بعر�س  اجل���دي���د  ع���دده���ا 

ندوة »قدوات يف ال�ضعودية« 

والتي  �ضفية،  ندوة  كخام�س 

قدمت عر�ضاً لنماذج من القدوات ال�ضعودية ممن لهم 

ب�ضمة واأثر اإيجابي على املجتمع ال�ضعودي يف خمتلف 

الأدب  يف  الق�ضيبي  غ��ازي  الدكتور  ومنهم  املجالت، 

تعتلي  �ضعودية  ك��اأول  العبيد  ثريا  الدكتورة  ال�ضعودي، 

جواهر  الت�ضكيلية  الفنانة  املتحدة،  الأمم  يف  من�ضب 

اإىل كلمة من الدكتور فهد  اإ�ضافة  ال�ضبار يف الفنون، 

تلتها  وامل�ضطنعة«،  املزيفة  »النجومية  بعنوان  الطيا�س 

ال�ضحفية  املهنية  »القيم  امليكنزي حول  كلمة د. عادل 

اختتمت  حني  يف  النموذج«،  ت�ضكل  التي  والأخلقية 

الندوة بلفتة جميلة كرمت فيها جنودنا البوا�ضل.

وقد قامت بت�ضميم واإخراج املجلة الدكتورة نان�ضي 

وذلك يف  الإعلم،  بق�ضم  امل�ضاعد  الأ�ضتاذ  عبدالعزيز 

اإطار العمل الت�ضاركي والبناء بني ق�ضمي اللغة العربية 

والإعلم.

املوؤمتر  يف  عر�ضها  مت  املجلة  اأن  بالذكر،  جدير 

ال�ضنوي ال�ضابع جلامعة عني �ضم�س »عاملية وانطلق« 

بالقاهرة،  احل��ايل  اأبريل  �ضهر  بداية  يف  انعقد  ال��ذي 

على متيز خمرجات  والرباهني  الأدل��ة  تقدم  بو�ضفها 

اأمل  الدكتورة  فيه  قدمت  حيث  �ضعود،  امللك  جامعة 

بعنوان  التدري�ضية  اخل��ربة  عن  بحثية  ورق��ة  التميمي 

»التخطيط  للتدري�س اجلامعي التناف�ضي وفق املتغريات 

التقنية املعا�ضرة« اأو�ضحت فيها كيف تنطلق اجلامعة 

مبخرجاتها اإىل العاملية.

اأب��ح��اث  ال�����ض��ع��ودي ووح����دة  ك��ر���ض��ي الأدب  ب��رع��اي��ة 

اللغة  بق�ضم  العلميَّة  ال��ن��دوة  مع  وبالتعاون  ال�ضرديات 

املا�ضي  قبل  ما  الأ�ضبوع  ُعقدت  الإع��لم  وق�ضم  العربية 

فعاليات الن�ضاط ال�ضفي لطالبات مقرر الأدب ال�ضعودي 

بعنوان »الأدب الرقمي واملرئي ال�ضعودي«، حيث �ضارك يف 

الفتتاح عميد كلية الآداب د. نايف بن ثنيان اآل �ضعود، 

رئي�س  العدواين،  معجب  د.  العربية  اللغة  ق�ضم  ورئي�س 

على  وامل�ضرف  العنزي،  دبكل  بن  علي  د.  الإع��لم  ق�ضم 

ق�ضم  ووكيلة  الغامدي  �ضالح  د.  ال�ضعودي  الأدب  كر�ضي 

الإعلم وامل�ضرفة على الن�ضاط د. اأمل التميمي.

ياأتي هذا الن�ضاط �ضمن �ضل�ضلة من الأن�ضطة ال�ضفية 

التي ُعقدت بالق�ضم لتحفيز الطالبات للبحث وامل�ضاركة 

الإل��ق��اء  يف  مواهبهن  ت�ضقل  التي  وروؤي��ت��ه��ن  باإبداعهن 

والبحث والإطلع.

متعة التعليم

افتتح اللقاء الدكتور �ضالح الغامدي الذي �ضكر بدوره 

الأن�ضطة  ه��ذه  مثل  اأن  اإىل  م�ضرياً  امل��ب��ذول��ة،  اجل��ه��ود 

هذه  اأن  واأمل���ح  ممتعة،  التعليم  عملية  جتعل  ال�ضفية 

وعي  اإث��راء  يف  اأ�ضهمت  الطالبات،  من  املقدمة  الأبحاث 

ال�ضعودي على  الأدب  زميلتهن، لذا فقد حر�س كر�ضى 

جمعها وتوثيقها يف جملة واحدة حملت ا�ضم »ذوات« توىل 

متويلها ون�ضرها، ثم تف�ضل الدكتور �ضالح بتد�ضينها اأثناء 

قامت  التي  املتميزة  اجلهود  خللها  وا�ضتعر�س  الندوة، 

بها الطالبات وامل�ضرفة عليهن يف مقررات درا�ضية عديدة 

النقد  احل��دي��ث،  العربي  النرث  ال�ضعودي،  الأدب  وه��ي 

العربي احلديث وال�ضعر العربي احلديث.

ثمرة التعاون بني الق�سمني

بدوره رحب رئي�س ق�ضم اللغة العربية الدكتور معجب 

العدواين، بعميد الكلية وبرئي�س ق�ضم الإعلم وبال�ضيوف 

اأن  اإىل  واأ�ضار  الفاعل،  الن�ضاط  واأثنى على هذا  الكرام، 

الرتكيز على مو�ضوع الأدب الرقمي هو مو�ضوع حيوي، 

واأملح اإىل �ضرورة ا�ضتحداث مقرر منف�ضل للأدب الرقمي، 

واأن يفرد املوقع امللئم له يف املراحل الدرا�ضية للطلبة.

ويف كلمته اعترب رئي�س ق�ضم الإعلم د. علي بن دبكل 

الإعلم  ق�ضمي  بني  للتعاون  ثمرة  الفعالية  هذه  العنزي 

توثيق  يف  ت�ضهم  الأن�ضطة  هذه  مثل  واأن  العربية،  واللغة 

العلقة، ودعا اإىل اعتماد مواد درا�ضية اختيارية م�ضرتكة 

بني الق�ضمني.

ت�سدير هويتنا ال�سعودية

التميمي  اأم��ل  الدكتورة  الإع��لم  ق�ضم  وكيلة  و�ضكرت 

بهذا  متيزن  اللتي  طالباتها  على  مثنية  كافة،  احل�ضور 

باإ�ضافة مقرر  اأو�ضت  كما  متقدة،  ك�ضعلة  فكّن  الن�ضاط، 

الأدب الرقمي ليدر�س بني ق�ضمي اللغة العربية والإعلم، 

الأدب  مقرر  عن  درا���ض��ي  كتاب  بتاأليف  اأو���ض��ت  كذلك 

اأو�ضت  واأخ��رياً  احلديثة،  امل�ضتجدات  يواكب  ال�ضعودي 

ب�ضرورة اللتفات اإىل ال�ضعر ال�ضعبي يف املنهج الدرا�ضي، 

اأ�ضوة  التعليمية  املوؤ�ض�ضة  �ضمن  اأكادميياً  به  والع��رتاف 

ب�ضعر التفعيلة وق�ضيدة النرث لأنه يتيح لنا ت�ضدير هوية 

�ضعودية لها خ�ضو�ضيتها ورقياً و�ضفهياً ورقمياً اإىل العامل.

العمادة تدعم الأن�سطة

ثنيان  بن  نايف  الدكتور  الآداب  كلية  عميد  اأثنى  وقد 

اآل �ضعود على هذا اجلهد امللمو�س لق�ضم اللغة العربية، 

م�ضيداً بفعالياته املتجددة على م�ضتوى الكلية، واأكد على 

�ضاأنها  التي من  الأن�ضطة  العمادة على دعم هذه  حر�س 

اإثراء الن�ضاط ال�ضفي للطلب وتهيئهم للحياة الجتماعية 

والعملية.

الأدب ال�سعودي بني الرقمية والرقمنة

وقد �ضارك يف هذه الفعالية عدد من ال�ضيوف، منهم 

الذي حتدث عن  ال�ضعودي عبداملح�ضن املطريي  املخرج 

حتويل  معوقات  اإىل  اأ���ض��ار  وال��ذي  وال�ضينما«،  »الأدب 

�ضارك  وكذلك  �ضينمائية،  اأعمال  اإىل  املكتوبة  الأعمال 

املرئي  الت�ضال  ال�ضبع عرب  الدكتور م�ضطفى  اللقاء  يف 

بالفيديو، وامل�ضرف على الإدارة والتحرير ب�ضحيفة ر�ضالة 

عبدالرحمن  والدكتور  الطيا�س،  فهد  الدكتور  اجلامعة 

بني  ال�ضعودي  »الأدب  ح��ول  حت��دث��ا  ال��ل��ذان  املح�ضني 

متخ�ض�ضة«، يف حني  نظر  وجهة  من  والرقمنة  الرقمية 

املرئي  الأدب  بداية  هي   حم��اور  عدة  الربنامج  ت�ضمن 

ال�ضعودي، حقوق املوؤلف، الأفلم ال�ضعودية، الأدب املرئي 

اإىل  املكتوب  وحتويل  الإلكرتونية  ال�ضحافة  والرقمي، 

مرئي وم�ضموع.

يف  جديدة  ظواهر  الندوة  تناولت  اآخ��ر،  �ضعيد  وعلى 

العلمي يف  اخل��ي��ال  منها  ج��وائ��ز،  احل��ائ��ز على  الإب���داع 

م�ضرحية حالة اختبار مللحة عبداهلل، التي ح�ضلت على 

جائزة اجليل الواعي بالكويت، رواية عبدالوهاب احلمادي 

ل تق�ض�س روؤياك، كنموذج للمزاواجة بني الواقع واخليال، 

يف حني مل تخل الندوة من الأعمال ال�ضعودية، اإذ عر�ضت 

الطالبات رواية  �ضاق البامبو، رواية جارية منوذجني لها، 

اأما عن جوائز الإبداع للطالبات فكانت عن م�ضاركتهن يف 

فيلم خفايا النفو�س ولوحة الإبداع العربي.

�سورة املراأة يف الأدب

الأك��رث  الطني  مملكة  م�ضرحية  عر�س  ك��ان  ح��ني  يف 

ح�ضوًرا يف ندوة »�ضورة املراأة يف الأدب«، ومدة عر�ضها 

30 دقيقة، كما تعر�ضت الندوة  ل�ضورة املراأة يف الثقافات 
�ضرية  يف  ال��رواي��ة،  يف  الأندل�ضي،  الأدب  ويف  املختلفة، 

امللك عبداهلل، ومن اأهم الأعمال التي ميزت الندوة كان 

�ضديقات  ل�ضبع  كتاب  وهو  نتداولها«  »اأيام  »الروزنامة«، 

اأردن اأن يبحن بجزء من تاريخهن يف �ضجل واحد.

 وقد مت تكرمي الدكتور نايف بن ثنيان اآل �ضعود عميد 

�ضمن  للموؤمتر  الفتتاحية  اجلل�ضة  خلل  الآداب  كلية 

علماء واأكادمييني من جميع اأنحاء العامل.

تغطية17 �لعدد 1306 - �لأحد 13 �شعبان  1439هـ �ملو�فق 29 �أبريل 2018م 6

تدشين مجلة »ذوات« ضمن فعاليات ندوة »األدب الرقمي والمرئي السعودي«

»ذوات« تعد توثيق لألنشطة الصفية للطالبات

�سمن الن�ساط ال�سفي لطالبات مقرر الأدب ال�سعودي..

 د. نايف بن ثنيان: العمادة تولي األنشطة الصفية 
للطالب كل الدعم واالهتمام

د.التميمي: أوصي بتأليف  كتاب دراسي عن مقرر 
األدب السعودي يواكب المستجدات الحديثة

د. الغامدي: كرسي األدب السعودي حرص على جمع 
وتوثيق األنشطة الصفية للطالبات في مجلة »ذوات«

د. الزهرايند. احلايفد. منورد. العدوايند. الغامدي
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التعاون  »م�ؤمتر  فعاليات  انطلقت 

الدويل يف البحث والتط�ير« برعاية 

وزير التعليم الدكت�ر اأحمد العي�سى، 

 200 م��ن  اأك���ر  وم�ساركة  بح�س�ر 

بناء  ب��ه��دف  15 دول����ة،  ب��اح��ث م��ن 

بني  والتط�ير  للبحث  دويل  ت��ع��اون 

واجل��ام��ع��ات  ال�سع�دية  اجل��ام��ع��ات 

الأب��ح��اث  وتعزيز  ال��رائ��دة،  الدولية 

ذات الأهمية ال�سرتاتيجية للمملكة، 

والعمل على عقد �سراكات مثمرة يف 

هذا املجال.

اأق��ي��م امل����ؤمت���ر يف م��ق��ر ال�����زارة 

�سعبان   8-7 ي�مي  خالل  بالريا�ض 

اأب��ري��ل   24-23 امل����اف���ق   ،1439
واإب�����راز  ل��ت��ق��دمي  و���س��ع��ى   ،2018
منظ�مة  يف  اجلامعات  م�ساهمات 

حتقيقاً  والبتكار،  والتط�ير  البحث 

اإىل  الرامية   2030 اململكة  ل��روؤي��ة 

اقت�سادي  اأث��ر  حتقيق  يف  امل�ساهمة 

باأهمية  الإميان  على  ي�ستند  ملم��ض 

دف���ع عجلة  وال��ت��ط���ي��ر يف  ال��ب��ح��ث 

التنمية القت�سادية، وتفعيل ال�سراكة 

اأهداف  لتحقيق  اخلا�ض  القطاع  مع 

الروؤية.

مكتب  على  ال��ع��ام  امل�سرف  واأك���د 

التعليم  وزارة  يف  والتط�ير  البحث 

على  امل�سرف  الهدلق  ه�سام  الدكت�ر 

وزارة  اأن  للم�ؤمتر،  التنظيمية  اللجنة 

ا�ستقطاب  ع��ل��ى  ح��ر���س��ت  التعليم 

البحث  ع��امل��ي��ني يف جم���ال  ب��اح��ث��ني 

نظرائهم  دع�ة  جانب  اإىل  والتط�ير 

خرباتهم  م��ن  لال�ستفادة  املحليني 

ومعرفة اأف�سل املمار�سات يف حتقيق 

الطلب  جانب  ومناق�سة  الإجن���ازات، 

املنظ�ر  م��ن  وال��ت��ط���ي��ر  ال��ب��ح��ث  يف 

ركز  امل�ؤمتر  اأن  اإىل  م�سرًيا  املحلي، 

وا�سرتاتيجيتها  اململكة  اأول�يات  على 

البحثية.

واأ�ساف الهدلق: »وفر هذا احلدث 

م�ساركني  ا�ستقطب  ال��ذي  العاملي، 

�سع�دية  ج��ام��ع��ة   45 اإىل  ينتم�ن 

و11  رئي�سية  6 جمالت  يف  وعاملية 

مّكنت  مفت�حة  بيئة  فرعياً،  جم��الً 

ال��ب��اح��ث��ني ال�����س��ع���دي��ني ون��ظ��رائ��ه��م 

الهتمامات  مناق�سة  م��ن  العامليني 

التداخل  جم��الت  وحتديد  البحثية 

اإىل  اإ�سافة  امل�سرتكة؛  والهتمامات 

بالبح�ث  العامليني  الباحثني  اإحاطة 

اجل���اري���ة ح��ال��ي��اً يف امل��م��ل��ك��ة ل��دى 

ال��ق��ط��اع��ني احل��ك���م��ي واخل���ا����ض، 

وال�سعي نح� تط�ير امل�ساريع امل�سرتكة 

وتقدميها اإىل مبادرة التعاون الدويل 

لنيل  والتط�ير  البحث  برنامج  �سمن 

فر�ض التم�يل املحتملة«.

امل���ؤمت��ر  اأن  اإىل  ال��ه��دل��ق  ول��ف��ت 

رك���ز ع��ل��ى امل��ج��الت ذات الأول���ي��ة 

م�سادر  ت�سمل  والتي  ال�سرتاتيجية، 

ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وال��ن��ف��ط وال��غ��از، 

وحتلية  الأح��م��ر  البحر  ودرا����س���ات 

امل���ي���اه؛ واإع�������ادة ا���س��ت��خ��دام م��ي��اه 

وعل�م  وال�سحة  ال�سحي،  ال�سرف 

والبرتوكيماويات.  والبيئة،  احلياة 

امل���ؤمت��ر  م��ن��اق�����س��ات  ت�سمنت  ك��م��ا 

والذكاء  ال�سيرباين  »الأم���ن  جم��ايل 

ال�سطناعي« ك�نهما جمالني فرعيني 

قدرة  زي��ادة  على  يعمالن  متداخلني 

ال�سع�دية يف جمال تقنية املعل�مات، 

احل�س�د  اإدارة  مناق�سة  جانب  اإىل 

واإدارة التل�ث وتغريات املناخ، وعل�م 

اجل��ي��ن��ات وت��ق��ن��ي��ة ال��ن��ان��� احل��ي���ي��ة 

املرتبطة بتط�ير القطاع ال�سحي يف 

ال�سع�دية.

ترتيبات  ت�جهها لتخاذ  التعليم عن  وزارة  اأعلنت 

القادم  الدرا�سي  العام  مطلع  تطبيقها  يتم  جديدة 

جتاه احلالت التي يتم مب�جبها تعليق الدرا�سة جراء 

الظروف واملتغريات املناخية، مبينة اأن اتخاذ القرار 

املناخية،  الظروف  نتيجة  الدرا�سة  لتعليق  النهائي 

بعد  مبا�سر  ب�سكل  م�س�ؤولياتها  �سمن  �سي�سبح 

التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة يف اإمارات املناطق 

وم�سلحة الأر�ساد وحماية البيئة والدفاع املدين.

معايل  وجهه  تعميم  يف  التعليم  وزارة  واأ�سندت 

وزير التعليم د. اأحمد العي�سى، م�س�ؤولية قرار تعليق 

 - املناخية  الظروف  نتيجة   - املدار�ض  يف  الدرا�سة 

برئا�سة  م���ؤخ��راً  ا�ستحداثها  مت  مركزية  جلنة  اإىل 

للبنني  التعليم  وكيلي  وع�س�ية  ال�زير  نائب  معايل 

ال�س�ؤون املدر�سية ومدير عام الأمن  والبنات، ووكيل 

يح�سل  التي  املنطقة  يف  التعليم  ومدير  وال�سالمة، 

فيها التنبيه لالأح�ال املناخية املتغرية، يف حني حدد 

التعميم م�س�ؤولية تعليق الدرا�سة يف اجلامعات ملدير 

اجلامعة، وذلك بعد التن�سيق مع اللجنة املركزية يف 

وزارة التعليم.

التعليق  �سالحية  املركزية  للجنة  التعميم  واأ�سند 

نتيجة الظروف املناخية يف عدة مدار�ض دون اأخرى، 

يف  للتعليق  احلاجة  دون  معينة  تعليمية  منطقة  ويف 

الدرا�سة  تعليق  لها  يحق  كما  املنطقة،  مدار�ض  كافة 

واملعلمات  املعلمني  دون  فقط  والطالبات  للطالب 

يف  ت�اجدهم  يلزم  الذين  الإداري���ة  الهيئة  واأع�ساء 

ل��الأي��ام  والتهيئة  وال���س��ت��ع��داد  للتح�سري  امل��دار���ض 

الأخرى.

اأولياء الأم�ر  ون�ض ت�جيه العي�سى على م�س�ؤولية 

يف اتخاذ القرار املنا�سب جتاه اأبنائهم الذين يعان�ن 

نتيجة  املدر�سة  اإىل  ح�س�رهم  متنع  �سحية  ظروفاً 

التقلبات املناخية يف حال  عدم تعليق الدرا�سة.

مؤتمر دولي بالرياض يناقش األولويات 
البحثية للمملكة

لجنة مركزية وترتيبات جديدة لتعليق الدراسة

بمشاركة 200 باحث من 15 دولة

اعتبارًا من العام الدراسي القادم

أولمبياد »ريادي« يستقطب 
3,342 مشروعًا رياديًا

اأكد وكيل وزارة التعليم د. نياف بن ر�سيد اجلابري امل�سرف العام على 

مبادرة »ريادي« اأن الأوملبياد ال�طني لريادة الأعمال »اأوملبياد ريادي« م�سار 

متزايداً من الطالب والطالبات يف خمتلف  اإقبالً  الريادية، لقى  الأفكار 

لني يف الأوملبياد 23،274 طالباً وطالبة،  مناطق اململكة، اإذ بلغ عدد امل�سِجّ

م�ا ب� 3،342 م�سروعاً ريادياً، مع العلم اأن الأعداد يف تزايد م�ستمر  تقَدّ

لك�ن الت�سجيل ل يزال جارياً.

واأو�سح اأَنّ هذا الأوملبياد ياأتي يف اإطار مبادرة »ريادي« للتثقيف بريادة 

الأعمال وال�ستثمار، وهي اإحدى مبادرات برنامج التح�ل ال�طني 2020 

املنفذة يف وزارة التعليم، وتهدف اإىل اإك�ساب الطالب مهارات �س�ق العمل 

وتر�سيخ ثقافة ريادة الأعمال، وحتفز على العمل احلر وال�ستثمار.

كما اأكد اأ. خالد بن �سالح العبدال�سالم - مدير مبادرة »ريادي«- اأن هذه 

املرحلة من الأوملبياد ت�ستهدف م�سار الأفكار الريادية، اإذ يت�سابق الطالب 

والطالبات يف تقدمي اأفكار مل�سروعات حرة ريادية واإبداعية، ويبلغ جمم�ع 

ج�ائز الأوملبياد لهذه املرحلة 200 األف ريال تُ�َزّع على الفائزين.

الأفكار  اأ�سحاب  لت�سجيع  الفر�سة  اإتاحة  اإىل  الأوملبياد يهدف  اأن  وبنَيّ 

الإبداعية واخلالقة من املبادرين واملبادرات من الطالب، من خالل َعْر�ض 

خاللها  من  يخ�سع�ن  عة،  م�سِجّ ترب�ية  تناُف�سية  بيئة  اإط��ار  يف  اأفكارهم 

د  مني وفق معايري علمية معَيّنة حتِدّ لعمليات تقييم من ِقَبل خرباء وحمِكّ

للطالب  ميكن  اأن��ه  م��سحاً  للف�ز،  لرت�سيحها  املتمِيّزة  الريادية  الأفكار 

 www.riyaadi.com »ري��ادي«  ابة  بَ�ّ خالل  من  الأوملبياد  يف  امل�ساَركة 

   www.riyaadiolympiad.com والنتقال منها اإىل م�قع الأوملبياد

تعليمية جمتمعية  بيئة  اإيجاد  اإىل  ت�سعى  »ري��ادي«  اأن مبادرة  اإىل  ي�سار 

الأعمال  اد  رَوّ وتهيئة  وال�ستثمار،  الأع��م��ال  ري��ادة  ثقافة  لن�سر  زة  حمِفّ

املحتََملني، من خالل ال�ستفادة من امل�ارد املحلية، ونقل اخلربات والتجارب 

التعليم،  وطالبات  طالب  بني  الأعمال  ري��ادة  جمال  يف  والعاملية  املحلية 

وتط�ير  قدراتهم  تعزيز  �ساأنها  من  والتي  تاأثرياً  الأك��ر  املعارف  وتقدمي 

مهاراتهم يف هذا املجال.

مؤتمر بجامعة عين شمس 
يستعرض تجربة تعليم الكبار 

في نجران

�ساركت الإدارة العامة لتعليم الكبار ب�زارة التعليم يف امل�ؤمتر ال�سن�ي 

ال�ساد�ض ع�سر ملركز تعليم الكبار بجامعة عني �سم�ض بجمه�رية م�سر 

والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  مع  بالتعاون  نظم  وال��ذي  العربية، 

والعل�م والهيئة العامة لتعليم الكبار حتت عن�ان »تعليم الكبار يف الع�سر 

الرقمي«.

مفرح  اآل  يحيى  د.  الكبار  تعليم  ع��ام  مدير  امل���ؤمت��ر  يف  و���س��ارك 

وم�سرف�ن من الإدارة، وا�ستعر�ض اآل مفرح جتربة التعليم الإلكرتوين 

التعليمية،  درا�سة حالة على منطقة جنران   - الكبار   تعليم  مبدار�ض 

من�هاً مبا تبذله اململكة من جه�د ملح� اأمية التعلم الإلكرتوين للكبار.

وقال اآل مفرح اإن ال�زارة تعمل على منظ�مة تعليمية لتقدمي الربامج 

التعليمية والتدريبية للم�ستفيدين من تعليم الكبار يف اأي وقت، وذلك 

با�ستخدام التقنيات والت�سالت التفاعلية لت�فري بيئة تعليمية متعددة 

املتعلمني يف  ملنح  اململكة  التعليم يف  وزارة  ت�جه  اإىل  م�سرياً  امل�سادر، 

تعليم الكبار مرونة اأكر يف تطبيق التعليم الإلكرتوين يف جميع مناطق 

اململكة ح�سب الإمكانيات املتاحة.



ك�����ش��ف م��دي��ر ج��ام��ع��ة ج���ازان 

ال��دك��ت��ور م��رع��ي ال��ق��ح��ط��اين، اأن 

ال��ق��ب��ول  امل���رح���ل���ة اجل����دي����دة يف 

الكليات  عمداء  متنح  والت�شجيل 

وال����وك����اء وروؤ������ش�����اء الأق�������ش���ام 

وامل�شجلني �شاحيات عدة تتطلب 

حلل  وج����اداً  مكثفاً  ع��م��ًا  منهم 

كافة الإ�شكالت املتعلقة بالطاب، 

العمل  توحيد  اأهمية  على  م�شدداً 

يف ���ش��ط��ر ال��ط��ال��ب��ات، و���ش��رورة 

اإخراج جامعة جازان ب�شورة جيدة 

يف هذه املرحلة املهمة من مراحل 

قبول وت�شجيل الطاب.

وت�شهيل  خ��دم��ة  ع��ل��ى  و���ش��دد 

درا�شتهم  الطاب خال  اإج��راءات 

اجلامعية، كونهم الهدف الأ�شا�شي 

لكل  متابعته  م���وؤك���ًدا  ل��ل��ج��ام��ع��ة، 

م��ا ي����دون يف و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل 

الج��ت��م��اع��ي، وم���ا ي��ب��دي��ه ط��اب 

و�شكاوى  موا�شيع  م��ن  اجل��ام��ع��ة 

واأطروحات، ويقوم باإجراء الت�شال 

مع بع�ض احلالت املهمة.

واأ�شار اإىل اأن م�شكات الطاب 

الت�شجيل  يف  ت��ب��داأ  وال��ط��ال��ب��ات 

بالدرجة الأوىل، ثم احل�شول على 

ه��ذا اجلانب دعا  ال��درج��ات، ويف 

ل��ب��ذل ق�����ش��ارى جهدهم  ال��ط��اب 

تلي  ال���درج���ات،  اأع��ل��ى  لتح�شيل 

كالتغذية  الأخ��رى  اخلدمات  ذلك 

والإ�شكان بالدرجة الثالثة.

ج�����اء ذل�����ك خ�����ال ت��د���ش��ي��ن��ه 

لعمادة  الإل��ك��رون��ي��ة  »اخل���دم���ات 

القبول والت�شجيل« بح�شور عمداء 

بالكليات،  الت�شجيل  وم�����ش��وؤويل 

وذلك مب�شرح ال�شنة التح�شريية.

من جانبه، اأو�شح عميد القبول 

والت�شجيل الدكتور بركات مكرمي، 

الإل��ك��رون��ي��ة متكن  اخل��دم��ات  اأن 

من  طلب  اأي  اإدخ���ال  من  الطالب 

�شواء  كليته،  اإىل  اجلامعي  ح�شابه 

كان ا�شتف�شاًرا اأو �شكوى اأو خدمة، 

متابعتها  ذل���ك  ب��ع��د  ل��ه  ليت�شنى 

اإلكرونيا.

م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، ن��ظ��م م��رك��ز 

بالق�شم  الأع��م��ال  وري��ادة  البتكار 

ملتقى  ج���ازان  بجامعة  الن�شوي 

»وجهني« بالتعاون مع بنك التنمية 

مديرة  وا�شتعر�شت  الجتماعي، 

الفرع الن�شائي لبنك التنمية �شريفة 

التي  اخل��دم��ات  اأب��رز  ال�شمراين، 

املجالت  مبختلف  البنك  يقدمها 

والفئات امل�شتفيدة منها.

بن  في�شل  الأمري  امللكي  ال�شمو  رعى �شاحب 

خالد بن عبدالعزيز اأمري منطقة ع�شري الرئي�ض 

الفخري لأوقاف جامعة امللك خالد، حفل تد�شني 

ال�شندوق ال�شتثماري لأوقاف اجلامعة، بح�شور 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري تركي بن طال بن 

عبدالعزيز نائب اأمري املنطقة وعدد من اأ�شحاب 

املعايل ورجال العلم والأعمال، وذلك على م�شرح 

اجلامعة باملدينة اجلامعية باأبها.

م�شاحب،  م��ع��ر���ض  ال��ت��د���ش��ني  ح��ف��ل  وراف����ق 

والدرا�شات  النظارة  ت�شكيل جمل�ض  على  احتوى 

الأم��ان��ة  اأع��ّدت��ه��ا  م�����ش��روًع��ا  ل�12  القت�شادية 

الأ�شنان،  وت�شمل عيادات طب  لاأوقاف،  العامة 

التخ�ش�شية،  والأ�شعة  الطبيعي،  العاج  ومركز 

وزراع���ة  ال�شمع  �شعف  وت��اأه��ي��ل  ع��اج  وم��رك��ز 

وحا�شنة  والريادة  الطبية،  واملختربات  القوقعة، 

الأعمال، والتعليم الإلكروين، اإ�شافة اإىل جممع 

مدار�ض جامعة امللك خالد، ومركز ال�شت�شارات 

الهند�شية، واملطبعة، وتربية النحل واإنتاج الع�شل، 

واملجمع الرفيهي التجاري ال�شكني.

الدكتور فالح  امللك خالد  واألقى مدير جامعة 

ال�شلمي كلمة بهذه املنا�شبة، اأكد فيها اأن تد�شني 

اأوقاف اجلامعة ال�شتثمارية يعد نقطَة انطاقة 

جديدة نحو م�شروع وطني تنموي كبري، �شيكون 

وهي  روؤيتها  نحو  تقدمها  لتعزيز  كبرًيا  راف��ًدا 

 200 اأف�شل  �شمن  خالد  امللك  جامعة  تكون  اأن 

جامعة عاملية بحلول عام 2030، م�شايرة لروؤيتنا 

التعليم  اأنظمة  مع  ومتما�شية  الكربى،  الوطنية 

العايل العاملية.

واختتم الدكتور ال�شلمي كلمته بال�شكر للقيادة 

احلكيمة، ول�شمو اأمري املنطقة و�شمو نائبه على 

ال�شكر  مقدماً  باجلامعة،  واهتمامهما  دعمهما 

لأ�شحاب الف�شيلة اأع�شاء جمل�ض النظارة وللجنة 

ال�شتثمارية وملن�شوبي اجلامعة املعنيني بالأوقاف، 

اآل  عمر  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ام  الأم���ني  مقدمتهم  ويف 

اإىل  للو�شول  امل��ب��ذول��ة  جهودهم  على  م�شيط 

هذه املرحلِة من و�شع نقطة بداية ل�شراتيجية 

�شائًا  وا�شحة،  عمل  ومنهجية  بعناية  مر�شومة 

اهلل تعاىل اأن يحقق بهم اآمال اجلميع.

مرئياً،  عر�شاً  اجلميع  �شاهد  ذل���ك،  عقب 

امل�شروع  تاأ�شي�ض  خ��ط��وات  خ��ال��ه  ا�شتعر�ض 

على  واملدرو�شة  التدريجية  ال�شتثماري  الوقفي 

مدى ثمانية اأ�شهر، والتي ياأتي يف مقدمتها اإجناز 

اخلطة الإ�شراتيجية و�شياغة الأنظمة وحتديد 

جمل�ض  ت�شكيل  جانب  اإىل  امل�����ش��روع��ات،  ع��دد 

ال�شتثمارية، ف�شًا عن درا�شة  واللجنة  النظارة 

حيوية  جم��الت  ثمانية  �شتخدم  م�شروعاً   12
و�شتوفر 590 وظيفة.

اأوقاف  عن  مرئياً  فيلماً  احل�شور  �شاهد  كما 

اأب���رز اجل��ام��ع��ات ح��ول ال��ع��امل، منها ه��ارف��ارد 

وتك�شا�ض وبيل و�شتانفورد الأمريكية، وكامربيديج 

واأدنربة واأوك�شفورد الربيطانية، وتورتنو وماكجيل 

ا�شتثماراتها  حجم  �شامًا  الكندية،  وكولومبيا 

»وثيقة تخرج«،  بعنوان  الوقفية، تا ذلك م�شهد 

الوقفي، ومثل جت�شيداً  ا�شتعر�ض دور ال�شندوق 

دعم  وهو  الأوق���اف،  م�شارف  من  مهم  مل�شرف 

الطاب الأيتام والوقوف معهم.

ويف نهاية احلفل د�شن �شمو اأمري منطقة ع�شري 

اأمري ع�شري  كرم  ثم  امللك خالد،  اأوق��اف جامعة 

واملوؤ�ش�شني  الداعمني  م��ن  ع���دداً  نائبه  و�شمو 

هديتني  �شموهما  ت�شلم  كما  اجلامعة،  لأوق��اف 

امللك  جامعة  مدير  من  املنا�شبة  بهذه  تذكاريتني 

خالد.
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د���ش��ن م��دي��ر ج��ام��ع��ة اأم ال��ق��رى 

بافيل،  عمر  ب��ن  ع��ب��داهلل  الدكتور 

العقود املوحدة الإلكرونية لأع�شاء 

خدمة  كلية  بربامج  التدري�ض  هيئة 

وذل��ك  امل�شتمر،  والتعليم  املجتمع 

اجلامعية  باملدينة  معاليه  مبكتب 

بالعابدية.

وكيل  األقى  التد�شني،  بداية  ويف 

الأعمال  وري��ادة  للتطوير  اجلامعة 

الدكتور هاين بن عثمان غازي كلمة 

معايل  وتوجيهات  دع��م  فيها  ثمن 

والتقنيات  للربامج  اجلامعة  مدير 

اجلامعة،  ت�شهدها  التي  التطويرية 

تطوير  الإ�شهام يف  �شاأنها  من  التي 

والربامج  والبحثية  التعليمية  البيئة 

الأكادميية.

بعد ذلك اأو�شح عميد كلية خدمة 

الدكتور  امل�شتمر  والتعليم  املجتمع 

هذه  من  الهدف  اأن  برقاوي  خالد 

اخلدمة توفري املرونة لأع�شاء هيئة 

يف  واملتمثلة  الكلية  برامج  تدري�ض 

التاأهيلية  وال�شنة  النت�شاب  برنامج 

واملاج�شتري  امل�شائية  والتح�شريية 

اإىل  م�شرياً  وال��دب��ل��وم��ات،  امل���وازي 

هيئة  ع�شو  اخلدمة متكن  هذه  اأن 

التدري�ض من الطاع على العقد مع 

اإمكانية املوافقة اأو الرف�ض.

بدوره، اأكد عميد تقنية املعلومات 

اأن اخلدمة  الدو�شري  فهد  الدكتور 

خدمة  كلية  ع��ق��ود  اأمت��ت��ة  ت�شمل 

اإىل  امل�شتمر  وال��ت��ع��ل��ي��م  امل��ج��ت��م��ع 

العقود  لإ�شدار  متكامل  اآيل  نظام 

يتم  اأن���ه  اإىل  م�����ش��رياً  اإل��ك��رون��ي��اً، 

هيئة  ع�شو  ا�شتحقاقات  احت�شاب 

على  اعتماداً  اآيل  ب�شكل  التدري�ض 

النظامي  والعبء  الدرا�شي  جدوله 

ومن ثم اإ�شدار العقد، وميكن لع�شو 

هيئة التدري�ض مراجعة البنود واملبلغ 

بوابة  عرب  وتفا�شيله  له  امل�شتحق 

وي�شتطيع  الإل��ك��رون��ي��ة،  اجل��ام��ع��ة 

الأ�شباب  اإبداء  مع  رف�شه  اأو  قبوله 

ومن املمكن اإعادة اإ�شدار العقد من 

والتعليم  املجتمع  خدمة  كلية  قبل 

امل�شتمر.

وبني اأن من مميزات العقد اإتاحة 

وعميد  الق�شم  لرئي�ض  ال�شاحيات 

ب�شكل  العقد  على  للموافقة  الكلية 

ليتم  املنظومة  طريق  عن  اإلكروين 

خدمة  كلية  ل���دى  ال��ع��ق��د  ط��ب��اع��ة 

دون  امل�شتمر،  والتعليم  املجتمع 

اأو  احل��اج��ة لأي م��ع��ام��ات ورق��ي��ة 

عمادة  اإىل  م�شرياً  الكلية،  زي���ارة 

تعمل على حتديث  املعلومات  تقنية 

م��واك��ب��ة  الإل��ك��رون��ي��ة  منظومتها 

للتقنيات احلديثة.

القرى  اأم  اأن جامعة  بافيل  واأبان 

التي  كافة اخلدمات  لتحويل  تتطلع 

الرتقاء  اأجل  من  اإلكرونياً  تقدمها 

التحول  ومواءمة  املقدمة  باخلدمة 

ال��رق��م��ي ال����ذي ي�����ش��ه��ده ال��ع��امل ، 

اإىل اأن هذه املنظومة ت�شهم  م�شرياً 

التعليمية  باملخرجات  الرت��ق��اء  يف 

اجلامعة  تقدمها  ال��ت��ي  والبحثية 

مب��ق��ره��ا ال��رئ��ي�����ض مب��ك��ة امل��ك��رم��ة 

وف���روع���ه���ا مب��ح��اف��ظ��ات اجل��م��وم 

وال��ل��ي��ث واأ����ش���م وال��ق��ن��ف��ذة بدعم 

وموؤازرة معايل وزير التعليم الدكتور 

الذي من  العي�شى  اأحمد بن حممد 

لتخريج  نوعية  برامج  تقدمي  �شاأنه 

كوادر وطنية ذات تاأهيل عاٍل تتوافق 

مع متطلبات �شوق العمل.

اأطلق اخلدمات الإلكرتونية لعمادة القبول والت�سجيل

مدير جامعة جازان يشدد على خدمة الطالب 
اتهم وتسهيل إجراء

أتمتة عقود كلية خدمة المجتمع بجامعة أم القرى

أمير عسير يدشن الصندوق االستثماري لجامعة الملك خالد

  Nature Ecology & Evolution منذ ب�شعة اأ�شابيع ن�شرت جملة

اململكة  ب�شرية يف  بقايا  اأقدم  اكت�شاف  عن  مقالً  عاملًيا  والأوىل  ال�شهرية 

العربية ال�شعودية، والتي تعود اإىل حوايل 85 األف �شنة م�شت. وقد �شاهم 

اأ.د. مايكل براجليا  فريق علمي يتبع مل�شروع ال�شحاري القدمية برئا�شة 

من معهد ماك�ض بانك يف اأملانيا و د. عبداهلل بن حممد ال�شارخ، الأ�شتاذ 

امل�شارك بق�شم الآثار باجلامعة رئي�ض الفريق العلمي من اجلانب ال�شعودي، 

حتت مظلة الهيئة العامة لل�شياحة والراث الوطني برئا�شة �شاحب ال�شمو 

امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز.

وعلى الرغم من الإجنازات العديدة التي حققها الفريق العلمي يف هذا 

فاإن  العامل،  يف  احل�شارية  ومكانتها  اململكة  اآث��ار  درا�شة  خلدمة  امل�شروع 

يكن  مل  وتاأريخه  وحتليله  ودرا�شته  ب�شري  اإ�شبع  عظم  من  جزء  اكت�شاف 

جمرد اكت�شاف عابر، فقد غرّي املفاهيم ال�شائدة حول الهجرات الب�شرية 

املبكرة خارج قارة اأفريقيا، وانعكا�ض ذلك على العامل اأجمع. اإن م�شاهمة 

علم الآثار يف فهم تاريخ احل�شارة الب�شرية يُعّزز ويرُبز دور �شعوب اجلزيرة 

الع�شر  يف  الآث��ار  علماء  وم�شوؤولية  التاريخ،  قبل  ما  ع�شور  يف  العربية 

احلا�شر يف التعريف بجهود اأ�شافنا الذين عا�شوا على هذه الأر�ض الطيبة 

يف ظل دولتنا املباركة.

الب�شرية يف موقع الو�شطى ب�شحراء النفود  البقايا  لقد رافق اكت�شاف 

العظمية  البقايا  من  والع�شرات  احلجرية  الأدوات  مئات  على  العثور 

احليوانية، والتي ت�شري اىل اأحوال معي�شية وظروف مناخية منا�شبة لعي�ض 

الإن�شان واحليوان، يف مناطق اأم�شت حالياً �شحاري قاحلة. ولعل ما ينبغي 

ت�شليط ال�شوء عليه هنا، هو التغطية الإعامية اخلجولة لهذا الكت�شاف 

احل�شاري الهام من قبل اإعامنا ب�شكل عام، واجلامعة بوجه خا�ض. وكون 

د. ال�شارخ ع�شو الفريق العلمي والباحث الوحيد بامل�شروع من جامعة امللك 

العلمي  البحث  يف  �شنوات  مدى  على  الذاتي  بجهده  �شاهم  والذي  �شعود 

اجلاد يف اأن يقرن ا�شم اجلامعة بهذا الكت�شاف الهام على ال�شعيد العاملي، 

ون�شر ع�شرات الأبحاث يف جمات ISI، وهناك با �شك املزيد يف امل�شتقبل 

القريب؛ فاإن اأدنى ما ميكن عمله هو اأن توفر له اجلامعة الدعم الكايف لقاء 

جهوده وعطائه على مدى ثاثة عقود واإجنازاته التي ي�شهد له بها الباحثون 

واجنازاته،  عطائه  موا�شلة  من  وليتمكن  وخارجياً،  داخلياً  واملتخ�ش�شون 

ويدرب جيًا من الباحثني ال�شباب حلمل �شعلة ولواء املعرفة الآثارية من 

خال تاأ�شي�ض مركز  لعلوم الآثار اأو كر�شي اأبحاث علمي حتت ادارته.

اإن هذا املقرح يَ�ْشب يف �شميم روؤية 2030، وذلك باأن حتقق اجلامعات 

يف  الأول،  التاريخ  رجل  ال�شريفني،  احلرمني  خ��ادم  يعقدها  التي  الآم��ال 

الو�شول بدرا�شاتها واأبحاثها للم�شتويات العاملية املاأمولة؛ فالعلوم الن�شانية 

حجم  بقدر  العاملي،  امل�شتوى  على  وطنية  م�شاهمات  لها  تكون  اأن  ميكن 

الدعم والتمويل الذي حت�شل عليه.

اإن ح�شول الدكتور ال�شارخ على عدد من اجلوائز واأهمها جائزة امللك 

عبدالعزيز للكتاب قبل اأ�شهر قليلة من يد خادم احلرمني ال�شريفني، وجائزة 

التميز باجلامعة جلودة البحث العلمي لهي موؤ�شرات كافية لأهمية ا�شتثمار 

العقول الوطنية التي حتتاج للدعم على املدى الطويل.

كافة  لهم  تي�شر  واأن  املتميزين  الباحثني  تدعم  اأن  لقد عودتنا اجلامعة 

تُ�شخر اجلامعة  اأن  املوؤمل  والتميز، ومن  الرجناز  التي متكنهم من  ال�شبل 

البحثية وم�شاركاتهم  العلمية وخططهم  امكاناتها املتميزة لدعم براجمهم 

الدولية؛ ففي النهاية، فاإن اجلامعة هي من جتني ثمار جناحاتهم وترفع بها 

راأ�ض الوطن. والأمل معقود على اإدارة اجلامعة ووكالة اجلامعة للدرا�شات 

العليا والبحث العلمي يف هذا الأمر، وبقدر الدعم وامل�شاندة يكون العطاء 

ال�شريفني  باأبنائه ويرى خادم احلرمني  الوطن  وتتحقق الإجنازات ويفخر 

خال  من  تتحقق  الوطن  بناء  يف  اجلبارة  جهودهما  الأم��ني  عهده  وويل 

�شواعد اأبناء الوطن وعلمائه.

makinzyadel@ksu.edu.sa

اكتشاف أثري غير مسبوق.. والحاجة 
لالستثمار في الكفاءات

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

اأقرت اللجنة املوؤقتة امل�شكلة بقرار من جمل�ض 

الت�شاميم  وكلية  الفي�شلية  ف��رع  نقل  ال����وزراء 

اإىل جامعة  والفنون من جامعة امللك عبدالعزيز 

تاأ�ش�شت عام  الفي�شلية  كلية  اأن  اإىل  ي�شار  جدة. 

املنطقة  يف  بالبنات  خا�شة  كلية  ك��اأول  1394ه� 
لتغطية  وال��رب��وي��ات  املعلمات  لتخريج  الغربية 

حاجات مدار�ض البنات يف التعليم العام، واأ�شحت 

على  احلا�شات  الطالبات  اآلف  خرجت  مميز�شا  �شرًحا  الكلية 

ومئات  املختلفة  العلمية  والتخ�ش�شات  الربية  يف  البكالوريو�ض  درجة 

عند  الفي�شلية  واحتوت  والدكتوراه.  املاج�شتري  على  احلا�شات  من 

1421ه�  عام  ويف  عدة،  وتربوية  واأدبية  علمية  اأق�شام  على  تاأ�شي�شها 

وقتذاك  ت�شم  وكانت  ومن�شوباتها،  باإداراتها  الأدبية  الأق�شام  ا�شتقلت 

7500 طالبة، ويف 1428ه� ان�شمت الكلية اإىل جامعة امللك عبدالعزيز 
ت�شمية  1431ه� متت  ويف  منتظمة،  طالبة   6615 ت�شم  وهي  بجدة، 

الكلية با�شم كلية الآداب والعلوم الإن�شانية بالفي�شلية، تدر�ض 5 اأق�شام 

علمية، ويف 1438ه� مت تفعيل ق�شم علم النف�ض وعلم الجتماع والعلوم 

الجتماعية، ثم �شدر موؤخراً قرار �شمها اإىل جامعة جدة.

نقل كليات »الفيصلية« و»التصاميم« 
إلى جامعة جدة



الأ���س��ب��اب  اأح���د  ال�����س��ي��ارات  ح����وادث  تعترب 

ويتوقع  العامل،  والإعاقات يف  للوفيات  الرئي�سية 

م�ستوى  على  للوفاة  ال��راب��ع  ال�سبب  ت�سبح  اأن 

فتعترب  ال�سعودية  يف  اأم��ا   .2030 ع��ام  ال��ع��امل 

ويف  للوفيات،  الأول  ال�سبب  ال�سيارات  ح��وادث 

ر عدد الوفيات اليومي  اإح�سائية لعام 2011، ُقدِّ

يف اململكة ب�سبب حوادث ال�سيارات بع�سرين حالة 

وفاة يومياً، وت�سري الأبحاث اإىل اأن نعا�س ال�سائق 

هو اأحد الأ�سباب املهمة حلوادث ال�سيارات على 

م�ستوى العامل.

وقد مت اإجراء درا�سة حول �سيوع النعا�س بني 

على  وت��اأث��ريه  ال�سعودية  يف  ال�سيارات  �سائقي 

احلوادث، ن�سرت حديًثا يف جملة »حوليات طب 

املركز  يف  باحثون  بها  قام  ال�سدرية«  الأمرا�س 

الطب،  بكلية  ال��ن��وم،  واأب��ح��اث  لطب  اجلامعي 

البحثي  ال��ف��ري��ق  �سعود،  وراأ�س  امل��ل��ك  جامعة 

الربوفي�سور اأحمد �سامل باهمام مدير  املركز.

مف�سلة  ا�ستبانة  ال��ب��اح��ث��ون  ا�ستخدم  وق��د 

ال�سائقني  بني  النعا�س  �سيوع  لدرا�سة  وحمققة 

الدرا�سة  واأجريت  احل��وادث،  على  تاأثريه  ومدى 

وال�سرقية«،  الغربية  »الو�سطى،  يف ثالث مناطق 

على عينة من �سائقي ال�سيارات اخلا�سة جتاوز 

لل�ستة  املعلومات  وجمعت  �سائق،   1200 عددها 

اأ�سهر ال�سابقة، وكان متو�سط عمر ال�سائقني 32 

�سنة.

واأظهرت الدرا�سة نتائج خميفة، فقد اأقر ثلث 

الوقوع  و�سك  على  كانوا  اأنهم   %  33 ال�سائقني 

يف حادث واحد على الأقل ب�سبب النعا�س خالل 

اأ���س��ه��ر«، واأق���ر 12 % من  ف��رة ال��درا���س��ة »6 

ال�سائقني الذين وقعوا يف حادث �سري حقيقي اأن 

�سبب احلادث كان النعا�س خالل القيادة.

فقد  الدرا�سة،  اأظهرتها  اأخرى  نتيجة خميفة 

اأنهم �سعروا بنعا�س  اأقر ثلثا ال�سائقني »64 %« 

�سديد اأثر على تركيزهم خالل القيادة على الأقل 

من  والأخطر  الدرا�سة،  فرة  خالل  واحدة  مرة 

ذلك اأن ربع ال�سائقني »25 %« اأقروا اأنهم ناموا 

فعلًيا خالل القيادة على الأقل مرة واحدة خالل 

فرة الدرا�سة »6 اأ�سهر«.

وعزا اأكرث من ثلثي ال�سائقني »67 %« �سبب 

النعا�س خالل القيادة اإىل عدم احل�سول على نوم 

عمل  وبعد  ال�سابقة.  �ساعة   24 ال�  خالل  كاف 

حتليل انحداري لل�سيطرة على الأ�سباب الأخرى 

التي قد ت�سبب زيادة احلوادث مثل عمر ال�سائق، 

وغريها،  التعليمي  وامل�ستوى  القيادة  و�ساعات 

للتنبوؤ  م�ستقل  كعامل  ال�سائق  نعا�س  زيادة  بقيت 

بوقوع حادث �سري.

رفع وزير الإ�سكان ماجد بن عبداهلل احلقيل 

ال�سكر والتقدير خلادم احلرمني ال�سريفني امللك 

�سلمان بن عبدالعزيز، وويل عهده الأمري حممد 

لقطاع  ال��الحم��دود  دعمهما  على  �سلمان،  ب��ن 

الإ�سكان يف اململكة، مثمناً يف الوقت ذاته �سدور 

قرار جمل�س الوزراء باملوافقة على اإن�ساء الإدارة 

العامة للدرا�سات والر�سد الإ�سكاين.

الإدارة  هذه  اأهمية  على  الإ�سكان  وزير  واأّك��د 

بعملية  يتعلق  ما  لكل  الرئي�س  املرجع  باعتبارها 

العمل  خاللها  من  �سيتم  اإذ  الإ�سكاين،  الر�سد 

العالقة  البيانات ذات  على ر�سد وجمع وحتليل 

موؤ�سرات  توفري  اإىل  اإ�سافة  الإ�سكان،  بقطاع 

�سعرية دقيقة تتيح للمواطن اتخاذ قراره ب�سكل 

اإىل  ال�سوق،  يف  ال�سواغر  على  والتعّرف  اأف�سل 

جانب اإعداد ون�سر التقارير اخلا�سة بالدرا�سات 

ذات  اجلهات  مع  بالتن�سيق  الإ�سكانية  والأبحاث 

�ساملة  اإ�سكانية  بيانات  قاعدة  واإن�ساء  العالقة، 

بنظم  وتعزيزها  الإداري����ة  ال�سجالت  واق��ع  م��ن 

املعلومات اجلغرافية.

للدرا�سات  العامة  الإدارة  »اإن  احلقيل:  وقال 

والر�سد الإ�سكاين �ستعالج �سح البيانات الر�سمية 

الو�سوح  اإي��ج��اب��ي  ب�سكل  وت��دع��م  ال��ق��ط��اع،  ع��ن 

ت�سجيع  ث��م  وم��ن  الإ���س��ك��ان،  ب�سوق  وال�سفافية 

م�ساريع  اأموال جديدة يف  �سخ  على  امل�ستثمرين 

اإ�سكانية، وزيادة العر�س من امل�ساكن، مما يحقق 

حتقيق  على  وي�ساعد  الإ���س��ك��ان  بقطاع  من���واً 

روؤية  برامج  اأحد  »الإ�سكان«  برنامج  م�ستهدفات 

اململكة 2030«.

ن�سبة  زي���ادة  يف  املبا�سر  الأث���ر  على  و���س��دد 

املحلي  ال��ن��اجت  يف  الإ���س��ك��ان  ق��ط��اع  م�ساهمة 

النفطية،  غ��ري  الإي�����رادات  وزي����ادة  الإج���م���ايل، 

يلم�سها  اأن  ميكن  التي  امل�ستهدفات  اإىل  اإ�سافًة 

وتوليد  العقاري،  الإق��را���س  زي��ادة  من  امل��واط��ن 

وظائف جديدة بالقطاع، وت�سهيل متلك امل�ساكن 

من خالل تقليل ن�سبة متو�سط �سعر امل�سكن اإىل 

متو�سط الدخل.

واأكد احلقيل اأن الإدارة اجلديدة �ستكون املرجع 

الرئي�س لكل ما يتعلق بعملية الر�سد الإ�سكاين يف 

على  العمل  خاللها  من  �سيتم  اإنه  وقال  اململكة، 

ر�سد وجمع وحتليل البيانات ذات العالقة بقطاع 

موؤ�سرات  توفري  يف  دوره  اإىل  اإ�سافة  الإ�سكان، 

�سعرية دقيقة تتيح للمواطن اتخاذ قراره ب�سكل 

اإىل  ال�سوق،  يف  ال�سواغر  على  والتعّرف  اأف�سل 

جانب اإعداد ون�سر التقارير اخلا�سة بالدرا�سات 

ذات  اجلهات  مع  بالتن�سيق  الإ�سكانية  والأبحاث 

�ساملة  اإ�سكانية  بيانات  قاعدة  واإن�ساء  العالقة، 

بنظم  وتعزيزها  الإداري����ة  ال�سجالت  واق��ع  م��ن 

املعلومات اجلغرافية.

لشاشات والمراهقون
التواصل مع أبنائنا في 

العالم الالسلكي

د. كاثي كو�ش

مت�����ث�����ل ال���ت���ق���ن���ي���ة 

اإح���دى امل��زاي��ا ال��ب��ارزة 

ال��ع�����س��ر؛ فهي  ل��ه��ذا 

ت����ع����زز ال����ن����ج����اح يف 

التعليمية  امل��ج��الت 

والثقافية  وامل��ه��ن��ي��ة 

والج����ت����م����اع����ي����ة، 

ورغ����������م ه��������ذا ل 

ت��خ��ل��و م����ن ب��ع�����س 

الكامنة؛  املخاطر 

ك��اخل��داع واإ���س��اءة 

ال�����س����ت����خ����دام، 

غالًبا  وامل��راه��ق��ون 

التقنية،  الأجهزة  يف  ال�سعادة  عن  يبحثون  ما 

وعندما ت�سع عليهم حدوًدا اأو تبعدها عنهم ي�سعرون بالإحباط 

والنق�س، هذه العادات غري ال�سليمة التي ت�سّكلت يف هذه املرحلة 

من الُعمر تنتقل ب�سهولة اإىل مرحلة البلوغ، واإدمان التقنية يزيد 

احتمال اإدمان العادات الأخرى ال�سارة.

املزايا واملخاطر

النف�س  علم  يف  املتخ�س�سة  كو�س،  كاثي  الدكتورة  ناق�ست 

الربوي من جامعة بريدو، والرائدة يف جمال الربية وعالقتها 

التوا�سل  واملراهقون:  »ال�سا�سات  كتابها  يف  احلديثة  بالتقنيات 

مع اأبنائنا يف العامل الال�سلكي« و�سائل التقنية احلديثة وتاأثريها 

الذات،  التمركز حول  فيهم �سفة  تغر�س  وكيف  املراهقني،  على 

للتحكم يف  ال�سلبية، وقدمت و�ْسًفا للحلول املمكنة  وال�سلوكيات 

ذلك، وفندت الأوهام التي يوؤمن بها املراهقون عن و�سائل التقنية 

يعي�س  كيف  على  ال�سوء  واألقت  وخماطرها،  مزاياها  وناق�ست 

اأبناء اليوم يف هذه احلياة اململوءة بالأجهزة التقنية التي اأعادت 

ت�سكيل طريقتهم يف التفكري وال�سلوك.

5 اأوهام
الذكية، غَر�س خم�َسة  للهواتف والأجهزة  امل�ستمر  ال�ستخدام 

اأوهام يف عقول املراهقني اليوم، الأول �سعورهم باأنهم يف مركز 

اأن  يجب  اأننا  الثاين  حولهم،  مبا  التحكم  وي�ستطيعون  الكون 

وتعدد  الو�سول  على  القدرة  الثالث  دائًما،  �سعداء  جميًعا  نكون 

اخليارات، فت�سبح عقولهم مهياأة اأن يتوقعوا خيارات يف احلياة 

الواقعية، الوهم الرابع الثقة الزائدة بالنف�س والقدرة على تقرير 

امل�سري، حيث اإن املراهق اجلال�س وراء لوحة املفاتيح اأو ال�سا�سة 

اأن  الأخ��ري  الوهم  ق��رار،  �ساحب  واأن��ه  امل�ستقلة  بالقدرة  ي�سعر 

ا  جًدّ كبرًيا  ع��دًدا  فاإن  لذلك  اإليه،  نحتاج  ما  كل  هي  املعلومات 

»ويكيبيديا« م�سدًرا مقبوًل  اتخذوا من موقع  اليوم  من تالميذ 

لالقتبا�س.

فقدان التعلم احلقيقي

جيل  اإليها  ي�سل  ق��د  خ��ط��رية  نتيجة  م��ن  الكاتبة  وح���ذرت 

احلقيقي  التعلم  فقدان  اأو  غياب  تتمثل يف  التالميذ،  من  اليوم 

واحللول،  النتائج  وا�ستخال�س  الفكر  اإعمال  على  يعتمد  الذي 

وو�سائل  التقنية  عرب  للمعلومات  اللحظي  الو�سول  اإن  وقالت 

التوا�سل الجتماعي يجعل من ال�سهل على اأبناء اليوم العتقاد 

على  ق��ادرون  واأنهم  الطريق  قارعة  على  متوفرة  املعلومات  باأن 

باملعلومة  من ميدهم  دائماً  واأن هناك  �سيء،  كل  احل�سول على 

التي يحتاجونها، ولكن حتى عندما تكون امل�سادر التي يقروؤونها 

احلقيقي  فالتعلم  تكفي،  ل  وحدها  املعلومات  ف��اإَنّ  بها،  موثوًقا 

يتطلب وعًيا اأكرث، والتقنية وحدها ل ميكن اأن توفر ذلك.

دور الآباء

ويبقى ال�سوؤال الكبري »ما دور الآباء والأمهات يف مواجهة هذه 

املخاطر«، وقد حاولت املوؤلفة الإجابة عليه، واأو�سحت يف معر�س 

التقنية، ول تدعو الآباء والأمهات  اأنها لي�ست �سد  جوابها عنه 

الجتماعية،  الإعالم  و�سائل  اإنها حتب  بل  اأطفالهم،  عن  ملنعها 

لن�سر  الإنرنت  �سبكة  على  وتعتمد  الذكية،  الهواتف  وت�ستخدم 

ر�سالتها، وكل ما تهدف اإليه هو احلُدّ من دور التقنية يف حياة 

الأ�سرة، وتعتقد اأن منع الأطفال من التقنية لي�س احلل الأمثل، 

كما يقول املثل: »ل ميكن حماربة ال�سيء بال �سيء«، ولكن يجب 

من  ب��دلً  الوقت  وا�ستثمار  البدائل  تقدمي  على  الآب��اء  ت�سجيع 

مت�سيته مع »الألواح ذات الأ�سواء املتوهجة«.

قــــــــــــــــرأت لك..

يُ���ب���دي ك��ث��ري م���ن الأ����س���خ���ا����س ت��ذم��ره��م 

اإن  ويقولون  اأدائ��ه��م،  مراقبة  من  وانزعاجهم 

يقلل من قدرتهم  الل�سيقة  للمراقبة  خ�سوعهم 

اأمريكية  درا���س��ة  لكن  والإن���ت���اج،  العمل  على 

هوبكنز  جونز  بجامعة  باحثون  اأجراها  حديثة 

الأمريكية، تو�سلت اإىل نتيجة مغايرة.

فقد اأوردت �سحيفة »تليجراف« الربيطانية، 

اأن باحثني بجامعة جون�س هوبكنز اأجروا درا�سة 

حتليلية على عينة من املوظفني، بلغ عددهم 20 

للمراقبة  اأثر اخل�سوع  ملعرفة وحتديد  موظفاً، 

على اأداء واإنتاجية الب�سر.

ورغ����م الع��ت��ق��اد ال�����س��ائ��د ل���دى ك��ث��ري من 

قبل  من  للمراقبة  خ�سوعهم  ب��اأن  الأ�سخا�س 

على  قدرتهم  ي��دم��ر  ب��ج��واره��م  يقف  �سخ�س 

الإب��داع، ورغ��م ما يبديه اآخ��رون من خوف يف 

اإل  اأم��ام جمهور يف حدث عام؛  حال ظهورهم 

يفرزه  ال��ذي  ال�سغط  اأن  وج��دت  الدرا�سة  اأن 

الآخرون يجعل ال�سخ�س اأو املوظف يوؤدي عمله 

ب�سكل اأف�سل.

الباحثون طلبوا من 20 �سخ�ًسا اأن ي�ساركوا 

قبيل  م��ن  فيديو  األ��ع��اب  ممار�سة  اختبار  يف 

»Nintendo Wii« و»Xbox Kinect«، مرة 
اأمام عدد من الأ�سخا�س ومرة اأخرى وحدهم، 

م��ن خالل  ال��دم��اغ  ن�ساط  ال��ب��اح��ث��ون  ور���س��د 

ت�سوير الرنني املغناطي�سي يف املرتني، وتو�سلوا 

اإىل اأن ن�ساط الأ�سخا�س املراَقبني يف املتو�سط 

الفيديو،  األعاب  من  املائة  يف   5 ب�  اأف�سل  كان 

و20 يف املائة ب�سكل عام، م�سريين اإىل اأن اثنني 

فقط مل يوؤدوا ب�سكل جيد حتت املراقبة.

إدارة »الدراسات والرصد« ترفع معدل الشفافية في قطاع اإلسكان

ه أفضل مراقبة الموظف تجعل أداء

النعاس أثناء القيادة سبب 12 ٪ من الحوادث
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يف درا�سة �سملت 1200 �سائق يف الو�سطى والغربية وال�رشقية



تُعد مه�رات الإقن�ع والت�أثري من اأنفع الطرق يف 

حل امل�سكالت وك�سب ثقة الآخرين واإر�س�ء القبول 

لديهم دون احل�جة اإىل الرتغيب امل�دي اأو املعنوي 

اأو مم�ر�سة ال�سغوط غري املرغوبة لتحقيق هدف 

معني.

يقوم الإقن�ع اأ�س��س�ً على فن خم�طبة اجلمهور 

عليهم،  والت�أثري  ا�ستم�لتهم  بهدف  م�س�فهتهم  اأو 

وهو من فنون التعبري عن الذات واإي�س�ل الأفك�ر 

عرب خط�ب معتِمد على طالقة الل�س�ن والقدرة 

وتدفق  الأف��ك���ر  وترتيب  والبي�ن  التعبري  على 

املع�ين والكلم�ت، ويختلف هذا الفن من �سخ�ص 

لآخر تبع�ً للقدرات النف�سية واملواهب التي يتمت 

به� كل فرد.

تقوم عملية الت�أثري والإقن�ع على ثالثة عن��سر، 

هي: امل�سدر والر�س�لة وامل�ستقِبل، ومب� اأن امل�سدر 

هو الن�قل للر�س�لة وامل�سوؤول عن اإقن�ع امل�ستقبلني 

فيه�، ف�إنه يقع على ع�تقه الو�سول اإىل اأفك�رهم 

والت�أثري فيهم مب� يتن��سب مع بيئ�تهم وم�ستوي�تهم 

بينهم،  الفروق�ت  ويراعي  والتعليمية  العمرية 

والقدرة  وامل�سداقية  ب�لثقة  يت�سف  اأن  وعليه 

للت�أثري  ومن��سبة  متعددة  اأ�س�ليب  ا�ستخدام  على 

ل  بو�سوح  ر�س�لته  يُ�سكل  اأن  وعليه  والإق��ن���ع، 

الهدف،  وا�سحة  لتكون  متويه؛  ول  فيه  غمو�ص 

مرتبة الأفك�ر، من��سبة العب�رات، مدعمة ب�لأدلة 

والرباهني، بعيدة عن اخللل واجلدل وال�ستعالء.

اأول واأهم اأ�سب�ب الإقن�ع والت�أثري يف الآخرين 

ت�سعى  التي  ب�لفكرة  الت�مة  القن�عة  متتلك  اأن 

ب�أهدافه�  الإمي�����ن  عميق  ت��ك��ون  واأن  لن�سره� 

قن�عتك  يف  والتو�سط  التخبط  اإن  اإذ  ومب�دئه�؛ 

مم�  و�سطحيته�؛  الفكرة  �سعف  يعك�ص  بفكرتك 

ت�سوه  اأو  له�  امل�ستقبلني  اقتن�ع  عدم  اإىل  ي��وؤدي 

الر�س�لة ذاته�.

جتنَّب التعميم وال�سمول، وح�فظ على ن�سبية 

املع�ين واجعل األف�ظك وا�سحة وحمددة ت�ستهدف 

تف�سري الفكرة واإظه�ره� كهدف اأ�س��ص يف احلوار 

اجل��دال  واجتنب  ب�لعمومي�ت،  الت�ستيت  دون 

للخ�سوم�ت،  املفجر  وال���س��ت��ق��واء  وامل��ن���ك��ف���ت 

ولطف  بود  نقله�  عن  م�سوؤول  الفكرة  ف�س�حب 

بعيداً عن التفرد والحتف�ل ب�لقدرة على الإثب�ِت، 

والتي�سري وك�سب  ب�لدليل  يقيم احلجة  اأن  وعليه 

القلوب بدلً من ا�ستعدائه�.

الت�سويق  ب�سيغة  اجلمل  اإر�س�ل  على  ح�فظ 

وفر�ص  وال�سغط  التخويف  عن  بعيداً  والإث����رة 

ال�����س��ل��ط��ة وال������راأي، وح���ف��ظ��ة ع��ل��ى ا���س��ت��م��رار 

الت�س�ل اجليد ب�ملُ�ستقِبل، واربط نه�ي�ت تعليقه 

تولد  ي�سمن  م�  حديثك؛  ببداي�ت  ومداخالته 

امل�ستقبل،  قبل  من  والهتم�ِم  ب�لحرتام  ال�ّسعور 

في�سهل عملية ا�ستقب�ل املعلوم�ت وتبِنّي الأفك�ر 

والطروح�ت.

عن  ال��ب��ح��ث  يف  بجديتك  امل�ستقِبل  اأ���س��ع��ر 

من  احلق�ئق  ا�ستقب�ل  عند  وب�ل�سرور  احلقيقة 

�سواب،  على  اأن��ك  تثبت  اأن  املهم  فلي�ص  طرِفه، 

حقيقية  نتيجة  اإىل  اجلميع  ي�سل  اأن  الأه��م  بل 

ال�سخ�سَيّة  النت�س�رات  م��ن  خ�ليٍة  ومنطقية 

وال�ستقواِء التن�ف�سي.

للنج�ح  ي�سعى  من  �سيء ميلكه  اأثمن  الوقت 

والإجن�ز وحتقيق الأهداف، ومن يهمل ا�ستثم�ر 

يف  ينجح  لن  الغ�لب  يف  ف�إنه  وتنظيمه  وقته 

واأه��داف��ه،  ذات��ه  م��ن  �سيئ�ً  يحقق  ول��ن  حي�ته 

اأ�سبحت �سرعة الوقت �سمة من �سم�ت  وقد 

الوقت  اإدارة  مفهوم  ظهر  ل��ه��ذا  ع�سرن�، 

الوقت  من  ال�ستف�دة  كيفية  الأف��راد  لتعليم 

مب� ميكنهم من تلبية احتي�ج�ت احلي�ة التي 

تتزايد يوم�ً تلو الآخر.

يعرف علم اإدارة الوقت ب�أنه اأحد فروع علم 

الإدارة التي تهتم ب��ستثم�ر الوقت وال�ستف�دة 

منه قدر الإمك�ن بكل فع�لية وكف�ءة، واحلد 

وت�سخريه  ج��دوى،  دون  وه��دره  اإ�س�عته  من 

بزي�دة اإنت�جية الع�ملني يف وقت حمدد.

منه  وال�ستف�دة  ال��وق��ت  ا�ستثم�ر  يعترب 

ت�سع  التي  وهي  الن�جح،  املدير  �سم�ت  من 

حداً ف��ساًل بني ال�سخ�ص الن�جح والف��سل، 

لتحقيق  وتق�سيمه  الوقت  تنظيم  �سمة  وتعترب 

الأهداف والواجب�ت واحدة من �ُسبل النج�ح.

حتديد الأولوي�ت والتخطيط تعترب من اأبرز 

واأهم و�س�ئل تنظيم الوقت واإدارته ب�سكل فع�ل، 

هدر  قد  يكون  اخلطوة  ه��ذه  عن  يتخلى  فمن 

التخطيط  اأن  البع�ص  ويرى  دون جدوى،  وقته 

يرونه�  اآخرين  اأن  اإل  ومعقدة،  �سعبة  عملية 

�سهلة جداً يف ر�سم اأبع�د وقتهم وم� �سيفعلونه 

فيه بتحديد الأولوي�ت والواجب�ت وتنفيذه� يف 

الوقت املحدد دون ت�أجيل.

ويعني  ال��وق��ت  اإدارة  و�س�ئل  م��ن  التنظيم 

تواكب  التي  وامل�ستجدات  املتغريات  ا�ستيع�ب 

ط��م��وح���ت الأف�����راد ومت������س��ي��ه��� يف الرت��ق���ء 

ال�سليم  الو�سف  التنظيم  وي�سمل  وال��ت��ط��ور، 

الوقت  اأداوؤه���� يف  ال��واج��ب  والأع��م���ل  للمه�م 

املن��سب.

الإنت�جية  الوقت يف رفع  اإدارة  اأهمية  تكمن 

حلول  لإي��ج���د  اإ�س�فة  امل��ه���م،  اإجن���ز  و�سرعة 

�سريعة للم�س�كل بجهود اأقل، وحتقيق 

�سواء  امل��ج���لت  ب�ستى  ال���س��ت��ق��رار 

النف�سية اأو الع�طفية اأو الجتم�عية. 

تخل�ص  الوقت  اإدارة  ح�سن  اأن  كم� 

وت�سعره  العمل  �سغط  من  الإن�س�ن 

على  وت�س�عد  وال��ت��ف���وؤل،  ب�ل�سع�دة 

بوقت  واإجن�����زه  العمل  ن��وع  حت�سني 

قي��سي، وب�لت�يل احل�سول على نت�ئج 

ك�سب  خالله�  م��ن  ومي��ك��ن  اأف�����س��ل، 

ال�سرتاحة،  يف  لق�س�ئه  اأك��رب  وق��ت 

والأه��داف  الذاتي  التطوير  وحتقيق 

ال�سخ�سية.

ما هو العقل الباطن وما سر قوته؟

يتحدث بع�ص علم�ء النف�ص عن العقل الب�طن ب�عتب�ره لوؤلوؤة مدفونة 

داخل النف�ص الب�سرية حتت�ج اإىل من يكت�سفه�، فقد طلب الفيل�سوف 

ذاته  لَيعِرف  الب�سرية؛  نف�سه  اأعم�ق  الغو�ص يف  الإن�س�ن  �سقراط من 

بنف�سه دون الرجوع اإىل نظرية معينة اأو ق�نون م�، فذاته هو اأعلم به� 

من غريه.

يت�سم  العقل  هذا  اأن  اإل  واح��داً؛  عقاًل  ميتلك  الإن�س�ن  اأن  واحلق 

ب�سمتني خمتلفتني، ويقوم مبهمتني غري مت�س�بهتني، ولكل مهمة ميزة 

جتعله� خمتلفة عن الأخرى، وميكن اإطالق لفظ العقل املُِح�ّص والعقل 

غري املُِح�ص عليه�، اأو م� يُعرف ب�لعقل الواعي و العقل الب�طن، وكذلك 

هم� العقل الإرادي عند الإن�س�ن والعقل الالاإرادي لديه.

وقد �سبه جوزيف مرييف عقل الإن�س�ن ب�حلديقة التي يبذر الإن�س�ن 

البذور هي  وهذه  زراعته� يف هذه احلديقة،  يريد  التي  البذور  فيه� 

الأفك�ر التي يدخله� اإىل عقلِه، ف�إن ك�نت البذور جيدة ك�ن املح�سول 

جيداً، واأنبتت احلديقة زهوراً جميلًة، وكذلك العقل الب�طن اإذا اأدخل 

الإن�س�ن اإليه الأفك�ر الإيج�بية الرائعة، ف�إّن حم�سوله �سيكون رائع�ً.

اإن العقل الواعي هو الذي يُحدد م� يُخرجه العقل الب�طن من اأفك�ر 

وعلى  ف��سدة،  اأم  �سليمًة  �سلبية،  اأم  اإيج�بيًة  ك�نت  �سواء  وت�سورات، 

الإن�س�ن اأن يُدرك حقيقًة مهّمة وهي وجود الن�سج�م والزدواجية، بني 

العقل الواعي والعقل الب�طن؛ فعند تفكري الإن�س�ن بطريقة �سحيحة 

اإدخ�له� اإىل العقل الب�طن، واأّن هذه  ومعرفٍة جيدة لالأفك�ر التي مت 

الأفك�ر جيدة فيه� كل الن�سج�م وخ�لية من ال�سطراب؛ ف�إّن القوى 

الداخلية العجيبة للعقل الب�طن �سوف تُخرج اأو�س�ع�ً �سلمية وظروف�ً 

من��سبة، وب�لت�يل ميكن لالإن�س�ن التحكم بعقله الب�طن، وا�ستخدامه يف 

حل امل�سكالت وال�سعوب�ت التي تواجهه.

سيـــن 
وجيم

أفضل طرق اإلقناع والتأثير باآلخرين

فكر خارج 
الصندوق

إدارتك لوقتك سبيل نجاحك

»التخيل هو بداية الإبداع، تخيل م� 

تُريده، ثم نفذ م� تخيلته، واأخرياً ف�إنك 

تُبدع م� تُنفذه«.

جورج برنارد�شو »1856 - 1950م«

موؤلف م�سرحي اأيرلندي �سهري ح�ز ج�ئزة نوبل 

يف الأدب ع�م 1925 وج�ئزة الأو�سك�ر ع�م 1938.

أجمل تعليق

شارك في التعليق على هذه 
الصورة وأرسل مشاركتك إلى 

إيميل الصحيفة قبل نهاية 
دوام يوم األربعاء القادم 

وسوف يتم نشر أجمل تعليق
RESALAH@KSU.EDU.SA
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ي���رع���ى ����س���اح���ب ال�����س��م��و امل���ل���ك���ي الأم�����ر 

في�سل بن بندر بن عبدالعزيز اأمر منطقة 

م��دي��ر اجلامعة  م��ع��ايل  ال��ري��ا���ض، وبح�سور 

ال���دك���ت���ور ب�����دران ال��ع��م��ر، احل���ف���ل اخل��ت��ام��ي 

جلائزة جامعة امللك �سعود للتميز العلمي، 

يف دورتها ال�سابعة وتكرمي الفائزين، وذلك 

ي��وم الأرب��ع��اء ال��ق��ادم عند ال�ساعة ال��واح��دة 

وال��ن�����س��ف ظ���ه���رًا يف ق���اع���ة ح��م��د اجل��ا���س��ر 

للرجال والن�ساء.

متيز واإبداع وتناف�ض

وكيل  العامري  اأح��م��د  الدكتور  وك�شف 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات  اجلامعة 

هذه  اأن  للجائزة،  التنفيذية  اللجنة  رئي�س 

فاعل  مناخ  لتهيئة  وت�شعى  �شنوية  اجلائزة 

واالبتكار  واالإب���داع  املتميز  العلمي  للبحث 

من  اجلامعة  من�شوبي  ت�شجيع  على  وتعمل 

مزيد  على  وحتفيزهم  والطالب  الباحثني 

من

العلمي  وال��ت��ن��اف�����س  واالإب������داع  ال��ت��م��ي��ز 

واالرتقاء مب�شتوى خمرجات البحث العلمي 

باجلامعة كماً ونوعاً.

مواكبة اخلطة ال�سرتاتيجية

واأ����ش���اف ال��ع��ام��ري اأن ه���ذه اجل��ائ��زة، 

 1.5 ج��وائ��زه��ا  قيمة جم��م��وع  تبلغ  وال��ت��ي 

االأول  الهدف  لتخدم  ج��اءت  ري��ال،  مليون 

امللك  جلامعة  اال�شرتاتيجية  اخلطة  م��ن 

البحثي،  والتميز  ب��االإج��ادة  املتعلق  �شعود 

والبحث  االأكادميي  امل�شتوى  رفع  من خالل 

ال��ع��ل��م��ي واالإب���داع���ي ال��ذي 

يف  وي�شهم  املجتمع  ي��خ��دم 

خمتلف  يف  التميز  حتقيق 

م�شرياً  العلمية،  امل��ج��االت 

اإىل اأن االعتماد على املوارد 

الطبيعية مل يعد الغاية التي 

ت�شعى اإليها الدول اأو م�شدر 

اأ�شبح  بل  الوحيد،  ال���روة  

تبحث  اأن  ال�����ش��ع��وب  ع��ل��ى 

اأخ����رى لر�شم   ع��ن م�����ش��ادر 

وجودها وتخليد ذكراها، وملا 

وراء  الب�شري هو  العقل  كان 

اأن  عليها  ك��ان  التناف�شية  احلمى  ه��ذه  كل 

وملا  املعرفة،  األوان  بكل  وتغذيه  اإليه  تلتفت 

تتاأتى  اأنواعها ال  ب�شتى  املعارف  كانت هذه 

�شبله  تهيئة  اإىل  احلاجة  كانت  بالبحث  اإال 

وتطوير اأدواته وحت�شني خمرجاته.

واقع ملمو�س

العلمي  البحث  ي�شكل  هنا  من  واأ�شاف: 

اأولوياتها  اأولوية من  يف جامعة امللك �شعود 

ر�شمته يف روؤيتها ومثلته يف ر�شالتها و�شمنته 

عمل  جم��رد  يعد  فلم  ا�شرتاتيجيتها،  يف 

ملمو�شاً،  اأ�شبح واقعاً  تقوم به اجلامعة بل 

وتدعم  ب�شوؤونه  تُعنى  وك��ال��ة  ل��ه  فاأن�شاأت 

احتياجاته، وعمادة تنظم قنواته وتتابع 

و�شكلت  اأم��وره،  ت�شري  ومراكز  منجزاته 

التخ�ش�شات  خمتلف  يف  البحثية  ال��ف��رق 

تغذيه و�شجعت  التي  املالية  املوارد  وعززت 

بجوائز  الباحثني  ع��ل��م��اءه  وع���ززت  عليه 

واح��ت��ف��االت  ف��خ��ري��ة  واأو���ش��م��ة  ت�شجيعية 

ب�شرورته  منها  اع��رتاف��اً  ذل��ك  كل  مميزة، 

لبناء م�شتقبل اململكة ونه�شتها.

8 فروع

واأ�شار العامري اإىل اأن اجلائزة تاأتي هذا 

العام وقد اأكملت 7 �شنوات على انطالقتها، 

وكان لها اأثر اإيجابي على الدورات ال�شابقة 

والتقني  العلمي  االإن��ت��اج  زي���ادة  حيث  م��ن 

بني  مناف�شة علمية  وخلق  نوعيته  وحت�شني 

الباحثني للح�شول عليها.

ثمانية  تت�شمن  اجل��ائ��زة  اأن  اإىل  ون���وه 

وج���ودة  العلمية،  امل�����ش��رية  ت�شمل:  ف���روع 

البحث العلمي، والن�شر يف جمالت النخبة، 

املجتمعية،  البحثية  وال�شراكة  واالبتكارات، 

والكتاب املوؤلف، واملرتجم، والتميز البحثي 

لطلبة اجلامعة واملبتعثني.

�سكر وتقدير

وقدم وكيل اجلامعة للدرا�شات 

�شكره  العلمي  وال��ب��ح��ث  العليا 

وت���ق���دي���ره ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و 

بندر  بن  في�شل  االأم��ري  امللكي 

ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اأم���ري 

على  الريا�س،  منطقة 

م��واف��ق��ت��ه ال��ك��رمي��ة 

حفل  رع��اي��ة  على 

الفائزين  تكرمي 

باجلائزة، وهذا 

والة  اه��ت��م��ام  على  دل��ي��ل 

بدعم  وفقهم اهلل  االأم��ر 

مبا  واملبدعني  املتميزين 

جمتمعياً  اإ�شهاماً  يحقق 

وح�شارياً مميزاً.

وخ��ت��م ب��ال��ق��ول: ت��اأت��ي 

�شعود  امللك  جامعة  جائزة 

منظماً  تتويجاً  العلمي  للتميز 

اجلامعة  يف  البحثي  للعمل 

وغ��زارًة  ج��ودًة  به  لالرتقاء 

جميع  ون�شكر  واإن��ت��اج��اً، 

ال���ق���ائ���م���ني ع���ل���ى ه���ذه 

للفائزين  ونبارك  اجلائزة 

من  م��زي��داً  ل��ه��م  ونتمنى 

التقدم والنماء.

د. الحميزي: السبيل األول للتنمية المستدامة
اأمني عام جائزة جامعة  اأكد  من جانبه 

امللك �شعود للتميز العلمي، عميد البحث 

اإب��راه��ي��م  ب��ن  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  العلمي 

البحث  ت��ويل  اجلامعة  اأن  احلميزي، 

منها  اإمي���ان���اً  االه��ت��م��ام  ج��ل  العلمي 

االأول  ال�شبيل  هو  العلمي  البحث  اأن 

الق�شايا  ومعاجلة  امل�شتدامة  للتنمية 

من  ذل��ك  ويتجلى  امللحة،  املجتمعية 

العلمي  للبحث  املتنامي  الدعم  خالل 

وتطوير بنيته التحتية واالهتمام بعن�شره االأول وهو 

الباحث املتميز. 

واأ�شار اإىل اأن تكرمي املبدعني من اأع�شاء هيئة 

خالل  من  اجلامعة  وط��الب  والباحثني  التدري�س 

دليل  العلمي«  للتميز  �شعود  امللك  جامعة  »جائزة 

من  املتميزين  ت�شجيع  على  اجلامعة  حر�س  على 

وحتفيزهم  اجلاد  العلمي  البحث  على  من�شوبيها 

على مزيد من التميز واالإبداع والتناف�س العلمي.

العام قد  اأن اجلائزة يف ن�شختها هذا  واأ�شاف 

�شاعفت جوائز امل�شرية العلمية املتميزة، واأ�شافت 

معايري تتعلق بامل�شرية االأكادميية وخدمة املجتمع، 

وتركز على جودة البحث العلمي من خالل م�شاعفة 

الن�شر يف  وجائزة  اجل��ودة،  فرع  اجلوائز يف  عدد 

جمالت النخبة وجائزة اأف�شل كتاب مرتجم، ولفت 

اأن براءات االخرتاع وال�شراكات مع القطاع اخلا�س 

التي تنتج اأبحاثاً ترتبط باالأولويات الوطنية 

وخدمة املجتمع تعد من اأهم املوؤ�شرات 

ومنها  اجلامعات،  عليها  تعتمد  التي 

معدل  لقيا�س  ���ش��ع��ود،  امل��ل��ك  جامعة 

مع  �شيا�شتها  ت��واف��ق  وم���دى  اأدائ��ه��ا 

املعتمدة،  االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ط 

لذلك ي�شتمر تكرمي الفائزين يف فرع 

وترخي�س  واالب��ت��ك��ارات  االكت�شافات 

التقنية وفرع التميز يف احل�شول على 

التمويل اخلارجي للبحوث.

اأو  منه  امل��وؤلَّ��ف  ���ش��واء  الكتاب  الأهمية  ون��ظ��راً 

العلمي  والبحث  التعليمية  العملية  يف  امل��رتج��م 

ودوره يف تبادل املعرفة العلمية منها واالجتماعية 

الدكتور احلميزي  اأكد  ال�شعوب واحل�شارات،  بني 

الكتب  تاأليف  يف  املتميزين  الباحثني  تكرمي  اأن 

م�شتمر ومت ا�شتحداث جائزة يف العام ال�شابق تهتم 

بالرتجمة.

ا�شتمر  ح��ي��ث  ط��الب��ه��ا،  اجل��ام��ع��ة  تن�شى  وال 

ت�شمل  والتي  الثامنة  اجلائزة  خالل  من  تكرميهم 

مراحل  كل  يف  واملن�شورة  املتميزة  الطالب  اأعمال 

التعليم اجلامعي املختلفة.

النجاح  للفائزين  احلميزي  متنى  اخلتام  ويف 

امل�شتمر والفوز بجوائز خمتلفة يف االأعوام القادمة 

حملياً وعاملياً.
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التميز العلمي

أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة التميز العلمي.. 
األربعاء

د. العامري: الجائزة تحفز على االرتقاء بمستوى مخرجات البحث العلمي بالجامعة كمًا ونوعًا

فئات التكرمي

 امل�سرية العلمية املتميزة 

 جودة البحث العلمي 

الن�سر  العلمي يف جمالت النخبٌة

الكت�سافات والإبتكارات وترخي�ص التقنية 

التميز يف احل�سول على التمويل اخلارجي للبحوث

اأف�سل كتاب موؤلف

اأف�سل كتاب مرتجم 

التميز البحثي لطلبة اجلامعة ومبتعثيها.

برنامج احلفل

القراآن الكرمي

كلمة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي

كلمة معايل مدير اجلامعة

اإعالن الفائزين باجلائزة  )عميد البحث العلمي(

تكرمي الفائزين باجلائزة

الأربعاء

 يوجد بث مبا�سرللمدينة اجلامعـية للطـالبات - امل�سرح الرئي�سي   مبنى )26(- بوابة الدخول رقم )3(

قاعة حـمـد اجلا�سـر   )يوجد اأماكن للن�ساء(



�شعت اجلامعة ممثلة يف عمادة البحث العلمي حل�شد 

كافة قدراتها واإمكاناتها العلمية واملادية والفنية ملواكبة 

التحديات امل�شتقبلية يف جمال البحث العلمي، وتوفري 

للباحثني  والإب���داع  التميز  تدعم  بيئة جاذبة وحمفزة 

العاملية  ال���ري���ادة  لتحقيق  امل��ع��رف��ة  جم���الت  جميع  يف 

املنطلق  ه��ذا  وم��ن  املعرفة،  اقت�شاد  بناء  يف  وامل�شاهمة 

اأطلقت العمادة جمموعة من الربامج واملبادرات الهادفة 

والطالب  والباحثني  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  لت�شجيع 

على زي���ادة وجت��وي��د اإجن���از اأب��ح��اث متميزة ك��م��ًا ون��وع��ًا 

املجموعات  �شملت  وامل��ج��ت��م��ع،  للجامعة  ف��ائ��دة  وذات 

البحثية، وكرا�شي البحث، ومنح اأع�شاء هيئة التدري�س 

اجلدد، ودعم تاأليف كتاب، وبرنامج الأولويات البحثية 

الوطنية، ودعم اأبحاث طلبة البكالوريو�س، ودعم من مل 

الن�شر  ودع��م   ،»ISI« العلوم  �شبكة  ن�شر  اأوعية  ين�شر يف 

اأب��ح��اث  اإىل ج��ان��ب دع��م  وال��ع��ل��وم،  يف جملتي الطبيعة 

مبتعثي اجلامعة.

• برنامج املجموعات البحثية 
تعنى املجموعات البحثية بالعمل امل�شرتك بني عدد 

من الباحثني، من اأجل اإجناز اأبحاث متميِّزة كماً ونوعاً 

من  البحثية  املجموعة  وتتكون  للمجتمع،  فائدة  وذات 

جمموعة من الباحثني من تخ�ش�شات متنوعة ومتكاملة 

نا�شئني،  باحثني  جانب  اإىل  بحثية  وخربات  واإمكانات 

البحثية  امل��ه��ارات  لإك�شابهم  عليا؛  درا���ش��ات  وط��اب 

والتمرُّ�س.

وقد تزايد عدد املجموعات البحثية املدعومة زيادة 

اإىل  1432-1433ه�  عام  جمموعة   134 من  مطردة 

 321 منها  1437-1438ه�،  ع���ام  جم��م��وع��ة   376
ومت  املطلوبة  العلمية  الأوراق  اإجن��از  اأمت��ت  جمموعة 

زيادة  الأقل مرة واحدة، و�شاحب ذلك  جتديدها على 

اأوعية  يف  املن�شورة  العلمية  الأوراق  اأع��داد  مبعدلت 

 ،»ISI« العلوم  �شبكة  بيانات  بقواعد  املدرجة  الن�شر 

ورقة   354 من  البحثية  املجموعات  اإنتاج  تنامى  حيث 

-1435 عام   1082 اإىل  1432-1433ه�  عام  علمية 

1436-1437ه�،  عام  علمية  ورقة  و1084  1436ه� 
بن�شبة م�شاركة بلغت %30 يف الناجت الإجمايل للجامعة 

من الأوراق العلمية املن�شورة.

• برنامج دعم مراكز البحوث
متتلك جامعة امللك �شعود 20 مركزاً بحثياً يف الكليات 

العلمية املختلفة، ت�شعى لتن�شيط العمل البحثي، ودعم 

الدرا�شات النظرية والتطبيقية لأع�شاء هيئة التدري�س، 

وتوفري الإمكانات الازمة لذلك، ويتكون كل مركز من 

وحدات متعددة يف نوعها ون�شاطها ح�شب الخت�شا�س، 

الب�شرية؛  والكوادر  املعملية  والأدوات  باملعدات  جمهزة 

لدعم وم�شاندة اأع�شاء هيئة التدري�س والباحثني للقيام 

بالبحث العلمي.

-1434 اإىل  1431-1432ه�  من  الأع���وام  خ��ال 

الأوراق  من  البحوث  مراكز  اإنتاجية  بلغت  1435ه� 
بيانات  بقاعدة  مدرجة  جمات  يف  املن�شورة  العلمية 

بالإ�شافة  علمية،  ورق��ة   ISI« 1637« العلوم  �شبكة 

اإىل 392 ورقة علمية من�شورة مبجات علمية حمكمة 

ومعتمدة من جمال�س الأق�شام، و51 كتاباً موؤلفاً.

الإنتاج  بلغ  1435-1436ه�  الدرا�شي  العام  ويف 

بحثاً   634 املختلفة  بالكليات  البحوث  مبراكز  البحثي 

من�شوراً يف جمات مدرجة بقاعدة بيانات �شبكة العلوم 

البحوث  عدد  بلغ  1436-1437ه�  العام  ويف   »ISI«

املن�شورة 355 بحثاً من�شوراً يف جمات مدرجة بقاعدة 

بيانات �شبكة العلوم موزعة بني الكليات املختلفة.

• برنامج كرا�شي البحث
متثل كرا�شي البحث نقلة نوعية يف املجتمع املعريف، اإذ 

تعترب داعماً رئي�شاً ورافداً قوياً لتطوير احلركة العلمية 

ودعمها، والنهو�س باجلوانب املعرفية، واإجراء الدرا�شات 

العلمية الدقيقة التي يجب اأن تقوم بها اجلهات البحثية 

البحث يف اجلامعة  بلغ عدد كرا�شي  املتخ�ش�شة، وقد 

73 كر�شي بحث موزعة على عدد من املجالت البحثية 
الرئي�شة ت�شمل خمتلف التخ�ش�شات، وبلغ اإجمايل اإنتاج 

الكرا�شي البحثية يف فرتة 2008 حتى اأبريل 2018 من 

الأوراق والبحوث العلمية املن�شورة يف جمات علمية ذات 

ورقة،   3354 اإىل   »ISI« �شمن  وم�شنفة  تاأثري  معامل 

ن�شرت يف جمات حمكمة  ورق��ة   833 اإىل  بالإ�شافة 

غري م�شنفة �شمن »ISI«، كما مت تاأليف وترجمة عدد 

98 من  واإجن��از عدد  املختلفة  املجالت  كتاباً يف   483
براءات الخرتاع ويف العام 2016 و�شل الإنتاج العلمي 

من الأوراق والبحوث العلمية املن�شورة يف جمات علمية 

ذات معامل تاأثري وم�شنفة �شمن »ISI« اإىل 565 ورقة 

ويف العام 2017 و�شل عدد الأوراق اإىل 555 ورقة، كما 

و�شل عدد الأوراق املن�شورة للعام 2018 اإىل 139 ورقة 

حتى تاريخ 25 اأبريل 2018.

• برنامج »رائد«
اجُل��دد  الباحثني  دع��م  اإىل  امل�����ش��روع  ه��ذا  ي��ه��دف 

واكت�شاف  البحثي،  م�شوارهم  بداية  يف  وم�شاندتهم 

ركيزة  يكونوا  حتى  مبكر  وقت  يف  املتميزين  الباحثني 

اأ�شا�شية يف العمل البحثي يف اجلامعة، ويُق�شد بع�شو 

هيئة التدري�س اجلديد الذي مل مي�ِس على تعيينه على 

رتبة اأ�شتاذ م�شاعد من ال�شعوديني اأكرث من عامني.

حقق م�شروع »رائد« نتائج م�شجعة يف دوراته الأربع 

ال�شابقة، حيث تقدم يف الدورة الأوىل 2011م عدد 97 

م�شروعاً، مت قبول 29 منها للدعم، بلغ اإنتاجهم العلمي 

نة  من البحوث املن�شورة 25 ورقة علمية مبجات م�شمَّ

َم للعمادة  بك�شاف »ISI«، ويف الدورة الثانية 2013م ُقدِّ

43 م�شروعاً، قبل منها للدعم 25، وبلغ الإنتاج العلمي 
نة  من البحوث املن�شورة 17 ورقة علمية مبجات م�شمَّ

َم للعمادة  بك�شاف »ISI«، ويف الدورة الثالثة 2014م ُقدِّ

الإنتاج  وبلغ  للدعم،   34 عدد  منها  قبل  م�شروعاً،   49
العلمي من البحوث املن�شورة 16 ورقة علمية مبجات 

م للدورة الرابعة 2015م  نة بك�شاف »ISI«، وتقدَّ م�شمَّ

عدد 39 م�شروعاً، قبل منها للدعم 22 م�شروًعا، وبلغ 

علمية  ورقة   11 املن�شورة  البحوث  من  العلمي  الإنتاج 

م  وتقدَّ تاريخه،  حتى   »ISI« بك�شاف  نة  م�شمَّ مبجات 

منها  ُقِبَل  م�شروعاً   57 2016م عدد  للدورة اخلام�شة 

م�شروعات  م��ن  الن�شر  وج���اري  م�شروًعا   40 للدعم 

الدورتني الرابعة واخلام�شة.

ويف الدورة ال�شاد�شة مت توقيع 65 عقداً لدعم اأع�شاء 

هيئة التدري�س اجلدد.

• برنامج دعم تاأليف كتاب
اأع�شاء  من  اجلامعة  من�شوبي  الربنامج  هذا  ي�شجع 

خرباتهم  ا�شتثمار  على  وال��ب��اح��ث��ني  ال��ت��دري�����س  هيئة 

واإمكاناتهم العلمية، يف تاأليف الكتب وال�شا�شل العلمية 

وعاملياً، وقد  واإقليمياً  العلمية حملياً  املكتبة  مما يرثي 

كتاب عام  تاأليف  برنامج دعم  الأوىل من  للدورة  تقدم 

1435-1436ه� اأكرث من 250 مقرتح تاأليف كتاب، مت 
منها  التخ�ش�شات،  منها يف خمتلف  70 مقرتحاً  دعم 

والجتماعية،  الإن�شانية  التخ�ش�شات  يف  مقرتحاً   22
و31 مقرتحاً يف التخ�ش�شات العلمية، و12 مقرتحاً يف 

التخ�ش�شات الهند�شية، و5 مقرتحات يف التخ�ش�شات 

الطبية.

 88 َم  ُق��دِّ 1436-1437ه�  عام  الثانية  ال��دورة  ويف 

�شات  مقرتح تاأليف كتاب، منها 38 مقرتحاً يف التخ�شُّ

�شات  التخ�شُّ يف  مقرتحاً  و46  والهند�شية،  العلمية، 

�شات  الإن�شانية والجتماعية، و4 مقرتحات يف التخ�شُّ

�شة  متخ�شِّ علمية  جل��ان  ت�شكيل  مت  حيث  ال�شحية، 

تاأليف  دعم  جلنة  وقامت  مة،  املقدَّ املقرتحات  لتحكيم 

وهي  كتاباً   13 ومطابقة  حتكيم  من  بالنتهاء  كتاب 

14 كتاباً يف مرحلة  الطباعة، كما يوجد  الآن يف طور 

التحكيم.

• وحدة م�شاندة وخدمات الباحثني
لتحقيق  الباحثني  وخدمات  م�شاندة  وح��دة  تهدف 

الهدف  منها  الإ�شرتاتيجية  الأه���داف  م��ن  جمموعة 

الإ�شرتاتيجية  اجلامعة  خطة  من  الثاين  الإ�شرتاتيجي 

»اأع�شاء هيئة تدري�س متميزون« والهدف الإ�شرتاتيجي 
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بهدف بناء اقت�ضاد املعرفة وحتفيز اأع�ضاء التدري�س والباحثني والطالب

البحث العلمي تطلق برامج ومبادرات نوعية 
ألبحاث متميزة كمًا ونوعًا

 »ISI« بلغ إنتاج كراسي البحث 3354 ورقة منشورة في مجالت علمية مصنفة ضمن
تنامى إنتاج المجموعات البحثية من 354 ورقة علمية عام 1433هـ إلى 1084 عام 1437هـ

برنامج األولويات البحثية الوطنية
برنامج بحثي يقدم فر�شًا لأع�شاء هيئة التدري�س 

الأكادميية  والأق�شام  الكليات  والباحثني يف خمتلف 

وخا�شة يف جمالت العلوم الجتماعية والإن�شانية يف 

اجلامعة للقيام مب�شاريع بحثية ذات �شبغة تطبيقية 

وذات  مهمة  بق�شايا  ومرتبطة  وتقاطعية/متازجية 

اأولوية ق�شوى للمجتمع والوطن.

اإ�شهام اجلامعة يف الناجت البحثي باململكة



الثاين من خطة وكالة اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث 

وتطويرهم  املتميزين  الباحثني  »ا�شتقطاب  العلمي 

والحتفاظ بهم«، وكذلك حتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية 

البحث  ع��م��ادة  خطة  اأه���داف  م��ن  واخل��ام�����س  الثالث 

وتعزيزها  باجلامعة  الب�شرية  امل��وارد  »تطوير  العلمي 

للرقي مبخرجات البحث العلمي« و»توفري بيئة حمفزة 

للباحثني والعملية البحثية باجلامعة«.

واللغوي  العلمي  التدقيق  خ��دم��ة  ال��وح��دة  وت��ق��دم 

الت�شابه  ن�شبة  قيا�س  وخدمة  للن�شر،  املعدة  لاأبحاث 

ال�شت�شارات  وخدمة  الأبحاث،  ملقرتحات  والقتيا�س 

للبيانات  الإح�شائي  التحليل  خلدمة  اإ�شافة  البحثية، 

اأف�شل  وت��ق��دمي  بالبحوث  اخلا�شة  والنوعية  الكمية 

الأ�شاليب الإح�شائية التي تتما�شى مع متغريات البحث 

الباحث  ت�شاعد  والتي  وفرو�شه،  وت�شاوؤلته  واأهدافه 

على احل�شول على نتائج دقيقة و�شاملة قابلة للتف�شري.

• برنامج دعم اأبحاث طلبة البكالوريو�س
هيئة  اأع�شاء  حتفيز  على  يعمل  بحثي  دعم  برنامج 

التدري�س وطاب مرحلة البكالوريو�س لن�شر اأبحاثهم يف 

املجات العلمية امل�شنفة �شمن اأوعية ن�شر �شبكة العلوم 

فنية  وخدمات  مالياً  دعماً  الربنامج  ويقدم  م�شاركًة، 

للم�شرف وللطالب معاً للقيام بالبحث ون�شره، ويف دورته 

الأوىل بلغ عدد امل�شروعات املقدمة 60 م�شروعاً بحثياً 

من خمتلف الكليات، ومت اختيار 31 مقرتحاً بحثياً من 

طلبة البكالوريو�س للدعم اأنهى منهم 15 طالباً اأبحاثهم 

بنجاح.

قاعدة الإنتاج العلمي

العلمي،  اإنتاجها  توثيق  اإىل  العاملية  اجلامعات  تتجه 

متمثًا يف خمرجات البحوث من اأوراق علمية من�شورة 

وكتب ور�شائل علمية وبراءات اخرتاع، وذلك حتى يت�شنى 

لها متابعة الأداء وتقوميه وربطه باخلطة ال�شرتاتيجية 

للجامعة.

جامعاتنا  على  املعلومات  توافر  م�شكلة  تقت�شر  ول 

اأم��ام  كبرياً  حتدياً  متثل  م�شكلة  هي  واإمن��ا  فح�شب، 

ميثل  كما  كافة.  العاملية  اجلامعات  يف  القرار  متخذي 

احل�شول على املعلومات ال�شاملة لاإنتاج العلمي بجامعة 

امللك �شعود حتدياً كبرياً، وذلك لتعدد اجلهات امل�شوؤولة 

جهة  كل  وا�شتقال  له،  والداعمة  العلمي  البحث  عن 

بقاعدة بيانات خا�شة بها غري مت�شلة باجلهات الأخرى. 

وبناًء عليه، تت�شح اأهمية اإن�شاء نظام متميز، ي�شمن 

اإدخال بيانات الإنتاج العلمي وحتديثها باجلامعة، وذلك 

على قاعدة بيانات �شاملة وموحدة، والتاأكد من �شحة 

هذه البيانات وعدم تكرارها، بحيث تكون هي امل�شدر 

وامل�شتفيدين  اجلامعة  من�شوبي  جميع  لإم��داد  الرئي�س 

البيانات،  هذه  اإىل  حتتاج  التي  والإدارات  والوحدات 

التدري�س،  هيئة  واأع�شاء  العلمي،  البحث  وحدات  مثل 

متخذي  تزويد  اإىل  بالإ�شافة  وال��ط��اب،  والباحثني 

القرار واجلهات املعنية - داخل اجلامعة وخارجها - مبا 

حتتاج اإليه من اإح�شاءات وموؤ�شرات وتقارير.

ومن ثم فاإن عمادة البحث العلمي هي امل�شوؤولة عن 

اإن�شاء قاعدة الإنتاج العلمي والإ�شراف عليها واإدارتها 

بالتعاون مع عمادة التعامات الإلكرتونية والت�شالت، 

ومب�شاركة ودعم جميع اجلهات والربامج ذات العاقة 

الدرا�شات  عمادة  مثل:  اجلامعة،  يف  العلمي  بالبحث 

العليا، وعمادة �شوؤون املكتبات، وبرنامج اخلطة الوطنية 

اأ�شتاذ زائر،  للعلوم والتقنية والبحوث املمولة، وبرنامج 

وبرنامج زمالة عامل و مراكز التميز و خافها.

ومن املخرجات التي توفرها قاعدة الإنتاج العلمي:

وامل��وث��ق��ة  امل��ن�����ش��ورة،  العلمي  الإن���ت���اج  ب��ي��ان��ات   - 1
باجلامعة.

الإح�شاءات  جميع  على  حتتوي  دوري��ة  تقارير   -  2
اإع���داده  واجل���اري  املن�شور  العلمي  ب��الإن��ت��اج  اخلا�شة 

باجلامعة.

 Web of« امل��ن�����ش��ورة يف  ال��ب��ح��وث  ب��ي��ان��ات   -  3
Knowledge« ومعامل تاأثري IF لكل منها.

4 - بيانات الكتب املن�شورة.
واجل���اري  امل�شجلة  الخ���رتاع  ب���راءات  بيانات   -  5

اإعدادها.

6 - بيانات الباحثني الرئي�شني وامل�شاركني.
7 - بيانات البحوث امل�شرتكة مع اجلامعات الأخرى.

العلمي  ل��اإن��ت��اج  امل��ق��دم  امل��ايل  ال��دع��م  بيانات   - 8
باجلامعة.

9 - قيا�س الإنتاج العلمي مقارنة بالدعم املايل.

13  �لعدد 1306 - �لأحد 13 �شعبان  1439هـ �ملو�فق 29 �أبريل 2018م
التميز العلمي

تزايد عدد المجموعات البحثية المدعومة من 134 عام 1433هـ إلى 402 عام 1439هـ
أحدث المبادرات النوعية دعم المبتعثين وأطباء الزمالةمجموع األبحاث المفهرسة 1100 في الربع األول لعام 2018

مبادرات بحثية جديدية
• مبادرة دعم اأبحاث مبتعثي اجلامعة

اجل��ام��ع��ة  مبتعثي  لتحفيز  امل���ب���ادرة  ه���ذه  ت��ه��دف 

�شمن  امل�شنفة  العلمية  املجالت  يف  اأبحاثهم  لن�شر 

على  وت�شجيعهم   »ISI« ال��ع��ل��وم  �شبكة  ن�شر  اأوع��ي��ة 

النخراط يف احلراك البحثي والن�شر قبل احل�شول 

على الدرجة العلمية املبتعث عليها وتكوين �شراكات 

بحثية مع البيئة البحثية التي يدر�شون فيها وحثهم 

على ال�شتمرار فيها.

�شبكة  ن�شر  اأوعية  ين�شر يف  برنامج دعم من مل   •
»ISI« العلوم

ي��رك��ز ه��ذا ال��ربن��ام��ج اأ���ش��ا���ش��ًا على ج��ذب وت�شجيع 

ي�شبق  مل  الذين  والباحثني  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 

 Web of« العلوم  �شبكة  ن�شر  اأوع��ي��ة  الن�شر يف  لهم 

دعوة  خ��الل  من  الربنامج  ويعمل   ،»Science-ISI
ال��ذي��ن تنطبق  ال��ت��دري�����س وال��ب��اح��ث��ني  اأع�����ش��اء هيئة 

ع��ل��ي��ه��م ال�����ش��روط ب��ت��ق��دمي م��ق��رح��ات ب��ح��ث��ي��ة ليتم 

متويلها من قبل اجلامعة..

• برنامج  الن�شر يف جملتي الطبيعة والعلوم

ُي��ع��ن��ى ه���ذا ال��ربن��ام��ج ال����ذي اأط��ل��ق ع���ام 1436ه� 

البحثي من خ��الل توجيه دع��م م��ايل يقدم  بالتميز 

باجلامعة  املتميزين  ال��ب��اح��ث��ني  م��ن  لنخبة  اأ���ش��ا���ش��ًا 

والذين لديهم ن�شر متميز وموثق يف املجالت الثالث 

�شبكة  ن�شر  اأوع��ي��ة  يف  واملفهر�شة  جمالتها  يف  الأول 

وذل���ك من  ال�شابقني،  ال��ع��ام��ني  »ISI« خ��الل  ال��ع��ل��وم 

خالل تقدمي دعم مايل مرتفع بهدف الن�شر يف اإحدى 

 »Nature & Science« جملتي الطبيعة والعلوم 

من خالل تعاون مع باحثني متميزين عامليني ممن 

قام بالن�شر يف اإحدى هاتني املجلتني.

عدد الأبحاث املن�شورة يف الكرا�شي البحثية ح�شب موقع

(ISI) حتى 25 اأبريل 2018
الكتب املوؤلفة واملرتجمة وبراءات الخرتاع يف الكرا�شي البحثية

خال الفرتة من 2012 - 2017م
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تعد جائزة جامعة امللك �سعود للتميز العلمي جائزة 

العلمي  للبحث  ف��اع��ل  م��ن��اخ  تهيئة  اإىل  ت�سعى  �سنوية 

من�سوبي  لت�سجيع  وتهدف  واالب��ت��ك��ار،  واالإب���داع  املتميز 

اجل���ام���ع���ة م���ن ال��ب��اح��ث��ن وال����ط����اب وحت��ف��ي��زه��م على 

مزيد من التميز واالإبداع والتناف�س العلمي، واالرتقاء 

مب�ستوى خمرجات البحث العلمي باجلامعة كمًا ونوًعا، 

العلمية  والدوريات  املجات  الن�سر يف  لت�سجيع  اإ�سافة 

املرموقة، وحتقيق االنت�سار املعريف العاملي واالإ�سهام يف 

االإ�سعاع العلمي للجامعة حملًيا ودوليًا.

اأهداف اجلائزة

التميز  جائزة  خالل  من  �سعود  امللك  جامعة  ت�سعى 

الباحثني  من  اجلامعة  من�سوبي  ت�سجيع  اإىل  العلمي 

والإب��داع  التمّيز  من  مزيد  على  وحتفيزهم  والطالب 

والتناف�س العلمي، والرتقاء مب�ستوى خمرجات البحث 

العلمي باجلامعة كماً ونوعاً، وت�سجيع الن�سر يف املجالت 

من�سوبي  لت�سجيع  اإ�سافة  املرموقة،  العلمية  والدوريات 

اجلامعة على حتقيق النت�سار املعريف العاملي، والإ�سهام 

يف الإ�سعاع العلمي للجامعة حملياً ودولياً.

فروع اجلائزة

- الفرع الأول: جائزة امل�سرية العلمية 

املتميزة:

باحثني  اجلائزة لثالثة  ه��ذه  متنح 

وال�سحية  العلمية  التخ�س�سات  يف 

الذي  متنح للباحث  حيث  والإن�سانية، 

ومتمثلة  متميزة،  علمية  يتمتع مب�سرية 

يف ج����ودة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال��ع��م��ل 

عمله  �سنوات  امتداد  على  الأك��ادمي��ي 

اجلامعي.

- الفرع الثاين: جائزة جودة البحث العلمي:

اأبحاثه  تت�سم  ب��اح��ث  لأف�سل  اجل��ائ��زة  ه��ذه  متنح 

جوائز:  �ست  الفرع  ه��ذا  ويت�سمن  والتميز،  باجلودة 

جائزة اأوىل وجائزة ثانية لكل من التخ�س�سات العلمية 

ال�سحية، وتخ�س�سات  العلوم  والهند�سية، وتخ�س�سات 

العلوم الجتماعية والإن�سانية.

جمالت  يف  العلمي  الن�سر  جائزة  الثالث:  الفرع   -

النخبة:

باحثني  لثالثة  اجل��ائ��زة  ه��ذه  متنح 

العلمي يف دوريات  بالن�سر  ممن قاموا 

اأو  الطبيعة  »جملتي  العاملية  النخبة 

 »Nature or Science  - العلوم 

التخ�س�س  يف  الأوىل  ال��دوري��ة  يف  اأو 

 Impact« ال��ت��اأث��ري  م��ع��ام��ل  بح�سب 

.»Factor
الكت�سافات  جائزة  الرابع:  الفرع   -

والبتكارات وترخي�س التقنية:

واح��د  لباحث  اجل��ائ��زة  ه��ذه  متنح 

العلمية  الكت�سافات  ا�سم  حتت  اأعمالهم  تندرج  ممن 

املمنوحة،  الخ��راع  وب��راءات  والبتكارات،  وال�سحية، 

والتقنيات املرّخ�سة، على اأن تكون لهذه الأعمال قيمة 

علمية م�سافة.

على  احل�سول  يف  التميز  جائزة  اخلام�س:  الفرع   -

التمويل اخلارجي للبحوث:

متنح هذه اجلائزة مل�سروع بحثي واحد يت�سم بالتميز 

يف احل�سول على التمويل اخلارجي للبحوث �سواء من 

القطاع العام اأو اخلا�س اأو اخلريي.

- الفرع ال�ساد�س: جائزة اأف�سل كتاب موؤلف:

من  كل  يف  موؤلف  كتاب  لأف�سل  اجلائزة  هذه  متنح 

العلوم  وتخ�س�سات  والهند�سية،  العلمية  التخ�س�سات 

ال�سحية، وتخ�س�سات العلوم الجتماعية والإن�سانية.

- الفرع ال�سابع: جائزة اأف�سل كتاب مرجم:

كل من  كتاب مرجم يف  لأف�سل  متنح هذه اجلائزة 

العلوم  وتخ�س�سات  والهند�سية،  العلمية  التخ�س�سات 

ال�سحية، وتخ�س�سات العلوم الجتماعية والإن�سانية.

لطالب  البحثي  التميز  ج��ائ��زة  ال��ث��ام��ن:  ال��ف��رع   -

اجلامعة واملبتعثني: متنح هذه اجلائزة لطالب اجلامعة، 

العليا  والدرا�سات  البكالوريو�س  اجلامعية  املرحلة  من 

ومبتعثي اجلامعة، عن اأعمال بحثية متميزة.

الرت�سيح والتقييم

ت�سرف هيئة اجلائزة واللجنة التنفيذية على اإجراءات 

الر�سيح والتقييم �سمن املعايري وال�سوابط املحددة لكل 

ل اللجنة التنفيذية للجائزة  فرع من فروع اجلائزة، وتُ�سكِّ

جلان حتكيم فرعية متخ�س�سة للمفا�سلة بني املتقدمني.

مكونات الجائزة وقيمتها

ت�شمل �شهادة تقديرية ودرعًا ومبلغًا ماليًا جمزيًا

جائزة التميز العلمي تسهم في نشر اإلشعاع العلمي 
للجامعة محليًا ودوليًا

تتكون اجلائزة من �سهادة تقديرية و درع ومبلغ مايل 

للفروع الثمانية، حمدد كالتايل:

الفرع االأول: جائزة امل�سرية العلمية املتميزة:

للتخ�س�سات  امل��ت��م��ي��زة  العلمية  امل�����س��رية  ج��ائ��زة   -

العلمية والهند�سية 100 األف ريال.

للتخ�س�سات  امل��ت��م��ي��زة  العلمية  امل�����س��رية  ج��ائ��زة   -

ال�سحية 100 األف ريال.

- جائزة امل�سرية العلمية املتميزة لتخ�س�سات العلوم 

االجتماعية واالإن�سانية 100 األف ريال.

الفرع الثاين: جائزة جودة البحث العلمي:

- جائزة جودة البحث العلمي للتخ�س�سات العلمية 

والهند�سية »مركز اأول« 100 األف ريال.

- جائزة جودة البحث العلمي للتخ�س�سات العلمية 

والهند�سية »مركز ثاين« 75 األف ريال.

- جائزة جودة البحث العلمي للتخ�س�سات ال�سحية 

»مركز اأول« 100 األف ريال.

- جائزة جودة البحث العلمي للتخ�س�سات ال�سحية 

»مركز ثاين« 75 األف ريال.

العلوم  لتخ�س�سات  العلمي  البحث  ج��ودة  - جائزة 

االجتماعية واالإن�سانية »مركز اأول« 100 األف ريال.

العلوم  لتخ�س�سات  العلمي  البحث  ج��ودة  - جائزة 

االجتماعية واالإن�سانية »مركز ثاين« 75 األف ريال.

جم��ات  يف  ال��ع��ل��م��ي  ال��ن�����س��ر  الثالث: جائزة  ال���ف���رع 

النخبة:

االأول«  »امل��رك��ز  النخبة  جم���ات  يف  الن�سر  ج��ائ��زة   -

100 األف ريال.
- جائزة الن�سر يف جمات النخبة »املركز الثاين« 75 

األف ريال.

الثالث«  »امل��رك��ز  النخبة  الن�سر يف جم��ات  - ج��ائ��زة 

50 األف ريال.

واالب���ت���ك���ارات  االك��ت�����س��اف��ات  الرابع: جائزة  ال���ف���رع 

وترخي�س التقنية 50 األف ريال.

على  احل�����س��ول  يف  التميز  اخلام�س: جائزة  ال��ف��رع 

التمويل اخلارجي للبحوث 50 األف ريال.

الفرع ال�ساد�س: جائزة اأف�سل كتاب موؤلف:

- جائزة اأف�سل كتاب موؤلف يف التخ�س�سات العلمية 

والهند�سية: 50 األف ريال.

- ج���ائ���زة اأف�������س���ل ك���ت���اب م���وؤل���ف يف ال��ت��خ�����س�����س��ات 

ال�سحية: 50 األف ريال.

- ج���ائ���زة اأف�������س���ل ك���ت���اب م���وؤل���ف يف ال��ت��خ�����س�����س��ات 

االجتماعية واالإن�سانية: 50 األف ريال.

الفرع ال�سابع: جائزة اأف�سل كتاب مرتجم:

- ج���ائ���زة اأف�������س���ل ك���ت���اب م���رتج���م يف ال��ت��خ�����س�����س��ات 

العلمية والهند�سية: 50 األف ريال.

- ج���ائ���زة اأف�������س���ل ك���ت���اب م���رتج���م يف ال��ت��خ�����س�����س��ات 

ال�سحية: 50 األف ريال.

- ج���ائ���زة اأف�������س���ل ك���ت���اب م���رتج���م يف ال��ت��خ�����س�����س��ات 

االجتماعية واالإن�سانية: 50 األف ريال.

ل��ط��ل��ب��ة  ال��ب��ح��ث��ي  ال��ت��م��ي��ز  الثامن: جائزة  ال����ف����رع 

اجلامعة ومبتعثيها:

العليا  ال��درا���س��ات  لطاب  البحثي  التميز  ج��ائ��زة   -

األف   20 باجلامعة التخ�س�سات العلمية والهند�سية: 

ريال.

العليا  ال��درا���س��ات  لطاب  البحثي  التميز  ج��ائ��زة   -

باجلامعة التخ�س�سات ال�سحية: 20 األف ريال.

العليا  ال��درا���س��ات  لطاب  البحثي  التميز  ج��ائ��زة   -

 20 واالإن�سانية:  االجتماعية  التخ�س�سات  باجلامعة 

األف ريال.

اجلامعية  املرحلة  البحثي لطاب  التميز  - جائزة 

 10 والهند�سية:  العلمية  التخ�س�سات  »بكالوريو�س« 

اآالف ريال.

اجلامعية  املرحلة  البحثي لطاب  التميز  - جائزة 

»بكالوريو�س« التخ�س�سات ال�سحية: 10 اآالف ريال.

اجلامعية  املرحلة  البحثي لطاب  التميز  - جائزة 

واالإن�سانية:  االجتماعية  التخ�س�سات  »بكالوريو�س« 

10 اآالف ريال.



ميكن لبع�ض �لأمر��ض �ل�صحية �أن ت�ؤثر على 

بطرق  �لت�صرف  �إىل  وتدفعه  �لإن�صان،  �صخ�صية 

ع��ر���ض م�قع  وق���د  �ل�����ص��اب��ق��ة،  م��غ��اي��رة لطبيعته 

و�ل��ط��ب،  �ل�صحة  يف  �ملتخ�ص�ض   »WebMD«

بع�ض �لأمر��ض �لتي تغري �صخ�صية من ي�صاب�ن 

بها، وت�ؤثر على �صل�كياتهم، وذلك بغر�ض ت�عية 

معهم،  ���ص��ًر�  �أك��ر  يك�ن��  بهم، حتى  �ملحيطني 

�ل�عي  مع  لهم،  �لعناية  من  م��زي��ًد�  يقدم��  و�أن 

باأن �لتغري�ت �لتي تطر�أ عليهم، �إمنا تك�ن ب�صبب 

ما �أ�صابهم.

* مر�ض �لزهامير

وحكمه  املري�ض  تفكري  يف  املر�ض  ه��ذا  ي�ؤثر 

على االأم�ر، وذاكرته و�صنع القرار، ويف احلاالت 

قلًقا  املري�ض  ي�صبح  ق��د  االإ���ص��اب��ة  م��ن  املبكرة 

مرور  ومع  ب�صه�لة،  والغ�صب  باالنزعاج  وي�صعر 

الت�صلط  م�صاعر  عليه  ت�صيطر  اأن  ال�قت، ميكن 

املري�ض  يتح�ل  رمب��ا  واأحياًنا  ال�صيطرة،  وح��ب 

بالت�تر  ي�صعر  اأو  ك��ث��رًيا  يقلق  اأن  اع��ت��اد  ال��ذي 

ب�صه�لة، اإىل �صخ�ض هادئ وطيب ال�صل�ك.

* مر�ض لي�ي 

اخلرف،  من  �صي�ًعا  االأك��ر  املر�ض  هذا  يعد 

غري  الربوتينات  كتل  م��ن  جمم�عات  وت�صببه 

والتي  لي�ي«،  »اأج�صام  ت�صمى  التي  االعتيادية، 

تنم� يف بع�ض مناطق املخ التي تتحكم بالذاكرة 

عقلياً  املري�ض  على  وي�ؤثر  والتفكري،  واحلركة 

اأن  اإىل  به  امل�صاب�ن  املر�صى  ومييل  وج�صدياً، 

ي�صحب�ا اأكر �صلبية، ويظهروا القليل من العاطفة 

ويفقدوا االهتمام باله�ايات واالأن�صطة.

* مر�ض باركن�ص�ن

يف  االه��ت��زاز  ببع�ض  ي��ب��داأ  باركن�ص�ن  مر�ض 

اليدين، وميكن اأن يتط�ر اإىل التاأثري على كيفية 

امل�صي واحلديث وحتى الن�م والتفكري، ويف حاالته 

املبكرة ميكن اأن ي�ؤدي اإىل اأعرا�ض مثل االهتمام 

ويف  املفاجئ،  االإهمال  اأو  ال�صغرية،  بالتفا�صيل 

وقت الحق، قد يبدو املري�ض غائباً عن التفكري 

اأو منعزالً اجتماعياً.

* مر�ض هنتنغت�ن

تظهر اأعرا�ض مر�ض هنتنغت�ن على امل�صابني 

الثالثينات  اأو االأربعينات من العمر يف 

رغ����م اإ���ص��اب��ت��ه��م 

خاليا  املر�ض  هذا  ويدمر  الرحم،  يف  كاأجنة  به 

التفكري  يف  �صع�بة  املري�ض  ل��دى  وي��ك���ن  امل��خ 

ب��ص�ح، اأو يعاين ف�رة غ�صب اإىل درجة اخلبط 

على اجلدران، اأو جتاهل االأ�صياء االأ�صا�صية مثل 

تلك  اأن  يدرك  اأن  دون  بالفر�صاة  اأ�صنانه  تنظيف 

االأم�ر حتدث.

* �لت�صلب �ملتعدد  

يهاجم هذا املر�ض االأع�صاب يف املخ والعم�د 

بني  ت��راوح  م�صاكل  ي�صبب  اأن  وميكن  الفقري، 

امل�صي،  على  ال��ق��درة  وع��دم  املثانة  يف  اأم��را���ض 

ال�صع�ر  اإىل  ي�ؤدي  اأن  احلاالت ميكن  بع�ض  ويف 

احلد  من  اأبعد  ال�صعادة  تك�ن  حيث  بالن�ص�ة، 

الطبيعي. كما ميكن اأن ي�صبب ن�بات من ال�صحك 

اأو البكاء، الذي يبدو خارج ال�صيطرة اأو ال يتما�صى 

مع ال�صع�ر الفعلي للمري�ض.

* مر�ض �لغدة �لدرقية

اجل�صم  تدفع  هرم�نات  الدرقية  الغدة  تفرز 

اإىل التحكم ب�صرعة اأو بطء العمل، ما قد يجعل 

املري�ض ع�صبًيا ومزعًجا وتنتابه تقلّبات مزاجية 

تلك  من  الكايف  القدر  لديه  يكن  مل  واإذا  كبرية، 

الهرم�نات، فقد تبدو �صخ�صيته م�صطحة، ومييل 

التفكري.  اإمعان  يف  �صع�بة  ويجد  الن�صيان،  اإىل 

تاأثريات  الدرقية  الغدة  ملر�ض  يك�ن  اأن  وميكن 

ط�يلة االأمد على املخ، اإذا مل يراِع �صرعة عالجه.

* �أور�م �ملخ

اأن  امل��خ  م��ن  االأم��ام��ي  الف�ض  ل���رم يف  ميكن 

ال�صخ�صية  مع  تتعامل  التي  املناطق  على  ي�ؤثر 

وال��ع���اط��ف وح���ل امل�����ص��ك��الت وال���ذاك���رة، وم��ن 

املر�صية  احل���االت  ل��ه��ذه  امل�صاحبة  االأع��را���ض 

ال�صع�ر باحلرية اأو الن�صيان. كما ميكن اأن ت�صبب 

تقلبات مزاجية، اأو جتعل املري�ض اأكر عدوانية، 

مثل  لديهم،  العظمة  جن�ن  اأف��ك��ار  تثري  ورمب��ا 

الت�هم باأن االآخرين يحاول�ن النيل منهم.

* بع�ض �أن��ع �ل�صرطان

لي�صت  ال�ص�كي  واحلبل  الدماغ  االأورام يف  اإن 

ال�حيدة التي ميكن اأن ت�ؤثر على ال�صخ�صية، فاإذا 

كان هناك ورم �صرطاين يف الغدة النخامية التي 

تتحكم يف م�صت�يات هرم�نات اجل�صم، ف�صتحدث 

الغدة  اأورام  االأمر على  التاأثريات، وينطبق  نف�ض 

الكظرية واخلاليا، التي ت�صنع املخاط وال�ص�ائل 

يف  ال�صرطانية  االأورام  تنعك�ض  كما  االأخ���رى. 

الثديني والق�ل�ن والرئتني والبنكريا�ض على حالة 

اجل�صم وبالتايل على ال�صخ�صية وال�صل�ك.

* �ل�صكتة �لدماغية

عندما ينقطع تدفق الدم اإىل جزء من الدماغ، 

للتلف  ال��دم��اغ  م��ن  اجل��زء  ه��ذا  خاليا  تتعر�ض 

االأك�صجني  من  كافية  كمية  و�ص�ل  لعدم  نظًرا 

ح�صب  ال��دم��اغ  على  التاأثريات  وتختلف  اإليها، 

حدوثها،  وم��ك��ان  الدماغية  ال�صكتة  م��دة  ط���ل 

وتتلخ�ض االنعكا�صات على ال�صخ�صية يف �صرعة 

تقلبات  يف  والت�صبب  اأكرب،  ب�صه�لة  ال�صرب  فقد 

�صخ�ض  اإىل  املري�ض  يتح�ل  اأو  مزاجية خطرية، 

اأكر اندفاًعا.

* �لكتئاب

كل  اإىل  ميتد  فاإنه  االكتئاب،  يحدث  عندما 

احلالة  على  ي���ؤث��ر  وال  االإن�����ص��ان،  حياة  ج���ان��ب 

على  اأي�ًصا  ي�ؤثر  بل  فح�صب،  والنف�صية  املزاجية 

اتخاذ  وكيفية  ذاكرته  وق�ة  املري�ض  به  يفكر  ما 

القرارات، ويغري االكتئاب طريقة تفكري املري�ض 

االأع��را���ض بني  م��ن ح���ل��ه، وتختلف  ال��ع��امل  يف 

بعدم  الن�صاء  ت�صعر  ما  وغالباً  والن�صاء،  الرجال 

القيمة واحلزن والذنب، بينما مييل الرجال اإىل 

ال�صع�ر بالتعب والتهيج والغ�صب.

* �ل��ص���ض �لقهري

بالقلق  ال�صع�ر  اإىل  القهري  ال��ص�ا�ض  يدفع 

اأف��ك��ار حتثه على عدم  امل��ري�����ض  ل��دى  وت��ت��ك���ن 

هذه  على  الب�صيطة  االأمثلة  ومن  عنها،  الت�قف 

احلالة اأن املري�ض قد يغ�صل يديه مراًرا وتكراًرا، 

وي�صك يف نف�صه بقدر كبري، وي�صتغرق وقتاً ط�ياًل 

اإذا  احلالة  تتفاقم  وقد  املهام،  اأب�صط  اإجن��از  يف 

انتقده �صخ�ض ما، الأن هذا النقد يغذي قلقه.

* �لف�صام

يجعل  اأن  اخلطري  العقلي  املر�ض  لهذا  ميكن 

املري�ض ي�صمع اأ�ص�اًتا ويرى اأ�صياء غري م�ج�دة، 

يف البداية قد ال يك�ن اجتماعًيا كاملعتاد، وعندما 

يزداد االأمر �ص�ًءا، قد يك�ن من ال�صعب احلفاظ 

على اأفكاره يف م�صارها ال�صحيح، مما يجعل من 

ال�صعب عليه حتى التحدث اإىل النا�ض، وميكن اأن 

وي�صعب  �صخ�صيته،  عن  خارجة  بطرق  يت�صرف 

التنب�ؤ ب�صل�كه، وي�صبح خارج نطاق ال�صيطرة.
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اأن  اأم��ري��ك��ي���ن  ب��اح��ث���ن  ك�صف 

البطن املمتلئ ب�صدة ه� اأخطر 

م���ن  ال��ب��دان��ة ع��ل��ى �صحة 

ال���زن  ك��ان  ل�  حّتى  القلب، 

مقب�الً.

الرئي�صي  القّيم  واأو���ص��ح 

خ��صيه  الدرا�صة  هذه  على 

»خطر  اأن  مدينا-اإن�خ��صا 

االإ�صابة مب�صاكل قلبية ه� اأكرب 

املنف�خة  البط�ن  اأ�صحاب  عند 

عند  ه���  مم��ا  ال�����زن  املت��صطي 

البدناء الذين لي�صت بط�نهم �صديدة االمتالء«.

مبعنى اآخر، يعّد اخل�صر غري املتنا�صب عاماًل اأ�صد 

خط�رة من م�ؤ�صر كتلة اجل�صم املرتفع، بح�صب ما اأظهرت 

هذه الدرا�صة التي �صملت 1692 اأمريكًيا واأوروبًيا تخط�ا 

 1997 بني  ب��داأت  والتي  العمر  من  واالأرب��ع��ني  اخلام�صة 

و2000 وانتهت يف 2016.

عند  قلبية  ب��اأم��را���ض  االإ���ص��اب��ة  خ��ط��ر  وي��ت�����ص��اع��ف 

االأ�صخا�ض الذين ي�صبه ج�صمهم مبالحمه �صكل التفاحة، 

اخل�صر  حميط  يتخطى  عندما  خ��ط���رة  االأم���ر  وي�صتد 

مقا�ض ال�رك بن�صبة 90 % اأو اأكر عند الرجال، يف مقابل 

85 % للن�صاء، وت�صّمى هذه احلالة البدانة البطنية.
وقّدمت هذه الدرا�صة خالل م�ؤمتر اجلمعية االأوروبية 

لطب اأمرا�ض القلب يف لي�بليانا ح�ل ال�قاية من االأمرا�ض 

القلبية، و�صّكلت فر�صة لت�صليط ال�ص�ء على خط�رة هذه 

قال  ما  بح�صب  بها،  ي�صتخّف  قد  التي  ال�صحية  امل�صكلة 

كلينيك«  »ماي�  جمم�عة  من  مدينا-اإن�خ��صا  خ��صيه 

البحثية يف روت�ص�صر ميني�ص�تا �صمال ال�اليات املتحدة.

مجففات الهواء بالمراحيض 
العامة تنقل الجراثيم

ما ه� ال�صغط النف�صي »وا�صتجابة ال�صغط النف�صي«؟

مل ف�ق ما  ه� اإجهاد واإرهاق ي�صيب ال�صخ�ض نتيجة �صع�ره باأنه »حمحُ

غالباً  ويح�صل  ومهم�م؛  ومت�تر،  كثرية،  باأعباء  ومليء  مهام،  من  يحتمل« 

وله  بكفاءة.  فيها  الت�صرف  ن�صتطيع  ال  باأننا  ن�صعر  م�اقف  ن�اجه  حينما 

عم�ماً ن�عني: حاد ومزمن.

ال�صغط النف�صي احلاد وال�صغط النف�صي املزمن:

ال�صغط النف�صي احلاد ه� ما ي�صتمر لفرة زمنية حمدودة. ومن ذلك 

ظرف  اأي  او  فتاة،  التقدم خلطبة  اأو  االختبارات،  قبل  يح�صل  ما  مثاًل، 

يع�د  امل�قف  انتهاء  فبعد  امل�قف.  انتهاء  بعد  ال�صغط  وينق�صي  مماثل. 

اجل�صم ب�صرعة اإىل ما كان عليه. وهذا يت�قف اإىل حد كبري على طريقة 

تعامل ال�صخ�ض مع امل�قف ال�صاغط، وا�صتجابة ال�صغط. ولل�صغط النف�صي 

اإذ ي�فر فر�صة للتدرب وممار�صة ردود الفعل  احلاد منافع للج�صم واملخ، 

التكيفية، ما يهيئ ال�صخ�ض للتعاطي مع التحديات م�صتقبلية.

الزمن،  من  ط�يلة  لفرة  ي�صتمر  ما  فه�  املزمن،  النف�صي  ال�صغط  اأما 

يف  ال�صغ�ط  من  الن�ع  هذا  يظهر  اأن  ويغلب  نف�صه.  تلقاء  من  ي��زول  وال 

م�اقف كاالأزمات املالية ال�صخ�صية امل�صتمرة، اأو االنعزال االجتماعي الذي 

ال يرغب فيه ال�صخ�ض وال�حدة النف�صية، اأو االأمرا�ض املزمنة غري املحُتكيف 

اأو  املهام،  العمل كثري  اأو  املهام،  لكثري من  اأو رعاية �صخ�ض يحتاج  معها، 

االإقامة يف بيئة غري اآمنة كاحلروب، اأو يف وج�د عنف منزيل، ونح� ذلك. 

وتع�د �صع�بة التعاطي مع هذا الن�ع من ال�صغط، ك�نه ت�صاعدياً. اأي اأن 

اأو  اأن ميتلك ال�صخ�ض القدرة  ال�صغ�ط تتفاقم ف�ق بع�صها البع�ض، دون 

ال�قت على التعامل معها، فتتزايد عليه ب�صكل ال ميلك معه ح�الً وال ق�ة. 

مظاهر ال�صغ�ط النف�صية:

حينما ن�اجه م�اقف �صاغطة يف حياتنا، ونحُدرك هذه امل�اقف على اأنها 

»محُهددة« لنا على نحٍ�  ما؛ يتفاعل اجل�صم مع ذلك بتن�صيط جهازنا الع�صبي. 

اال�صتجابة،  ت�صاعدنا يف  معينة  اإفراز هرم�نات  التن�صيط  وينتج عن هذا 

هي االإدرينالني والك�رتيزول. تت�صبب هذه الهرم�نات بتغريات يف اجل�صم، 

فيتزايد  الع�صالت.  ال�صغط وحتفز  وارتفاع  القلب  نب�ض  معدل  كت�صاعد 

التنف�ض ومعدل اله�صم لدينا، وتت�صع حدقة العني، ونتعرق اأكر. ت�صاعدنا 

ال�صاغط،  امل�قف  مع  وفعالية  ب�صرعة  الت�صرف  على  اال�صتجابات  هذه 

لل�صغط  اجل�صمية  املظاهر  اأغلب  وهذه هي  منه.  لنا اخلال�ض  ي�فر  مبا 

النف�صي احلاد.  اأما اإن ا�صتمر ال�صغط لفرة ط�يلة، فتظهر حينما عالمات 

اأخرى؛ وهذه هي عالمات ال�صغط النف�صي املزمن، وهي مظاهر ج�صدية 

ومظاهر نف�صية. ومن املظاهر النف�صية: الهم واالن�صغال واخل�ف والغ�صب 

والبكاء و�صه�لة االنفعال »النزق« والت�تر والعجز، وكذا �صع�بات يف الركيز 

والتذكر.  ومن املظاهر اجل�صدية: خفقان القلب، وال�صع�ر بالتعب، وم�صاكل 

يف الن�م واالأرق، واعتالل وانزعاج يف البطن، واالإ�صهال، وال�صداع املتكرر، 

واآالم وت�تر الع�صالت، و�صعف املناعة، وارتفاع �صغط الدم.  

ويجب التنبيه على اأنه لي�ض بال�صرورة اأن حتدث كل هذه املظاهر معاً، 

فاالأمر يختلف من �صخ�ض اإىل اآخر. 

لي�صت ال�صغ�ط النف�صية »�صلبية« باملطلق!

مفيد،  النف�صي  ال�صغط  بع�ض  اأن  اإال  �صلبي،  اأنه  على  له  يحُنظر  اأنه  مع 

ال�صغط  من  »معق�ل«  فمقدار  الي�مية.  حياتنا  مهام  الإمت��ام  و���ص��روري 

النف�صي �صروري حلياتنا، ولكن الكثري منه محُ�صر. انظر ال�صكل التايل:

يح�صل ال�صرر حينما ي�صل ال�صغط النف�صي اإىل م�صت�ى عاٍل ومزمن، 

ال�صغط  ا�صتمر  فاإن  واالإجن��از.  العمل  قدرتنا على  معه  تتعطل  نح�  على 

نف�صية  اأ�صرار  حينها  عنه  ينتج  ن�صبياً،  ط�يلة  ملدة  وا�صتجاباته  النف�صي 

التعامل مع  لفنيات  املقالة  الثاين من هذه  وج�صدية.  ونتطرق يف اجلزء 

ال�صغ�ط  النف�صية.

�إ�صر�ف �للجنه �لد�ئمة لتعزيز �ل�صحة �لنف�صية باجلامعة

الضغوط النفسية وكيفية مغالبتها »2-1«
د. �أحمد �ل�صايع

للت���صل مع �ل�حد�ت �لتي تقدم خدمات �ل�صحة �لنف�صية باجلامعة: 

- وحدة �خلدمات �لنف�صية بق�صم علم �لنف�ض بكلية �لرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز �لت�جيه و�لإر�صاد �لطالبي بعمادة �ص�ؤون �لطالب- هاتف: 0114973926

- وحدة �لت�جيه و�لإر�صاد �لنف�صي بعمادة �ص�ؤون �لطالب- هاتف: 0114673926

- �ل�حدة �لنف�صية بق�صم علم �لنف�ض باملدينة �جلامعية »طالبات«- هاتف: 0532291003

- ق�صم �لطب �لنف�صي مب�صت�صفى �مللك خالد �جلامعي- هاتف: 0114672402 

- م�صت�صفى �مللك عبد�لعزيز �جلامعي- هاتف: 0114786100

االأمريكية،   Connecticut ك�نتيكت  جلامعة  حديثة  درا�صة  اأفادت 

البكترييا  »متت�ض«  العامة  احلمامات  يف  ال�صاخن  اله�اء  جمففات  اأن 

جمففات  على  اختبارات  باحث�ن  اأج��رى  فقد  املل�ثة.  املراحي�ض  من 

املراكز  اأح��د  يف  والن�صاء،  للرجال  عامة  حمامات  يف  ال�صاخن  اله�اء 

على  حتت�ي  خمربية  اأطباق  حفظ  اأن  ووج��دوا  االأكادميية،  ال�صحية 

»طعام بكتريي« يف احلمامات اخلالية من املجففات اليدوية، جعل 6 

م�صتعمرات مر�صية تنم� يف غ�ص�ن 18 �صاعة، بينما �صجلت الدرا�صة 

من� 254 م�صتعمرة مر�صية بعد تعري�صها للمجففات 30 ثانية فقط. 

انت�صار  نقل اجلراثيم،  القادرة على  االأيدي  ت�صبب جمففات  اأن  ميكن 

عدوى الكل��صريدي�م ديفي�صيل، التي ت�صبب االإ�صهال املائي امل�ؤدي اإىل 

الدقيقة  االأحياء  »علم  املن�ص�رة يف جملة  النتائج  ال�صديد.   اجلفاف 

التطبيقية والبيئية«، اأ�صارت اأي�صاً اإىل اأن ب��صع جمففات االأيدي ن�صر 

املجففات  جتهيز  نف�صه،  ال�قت  ويف   .  Bacillus PS533 بكترييا 

من   99.97% اإزال���ة  على  تعمل  عالية،  كفاءة  ذات  ه���اء  مبر�صحات 

اجل�صيمات الدقيقة، ي�ؤدي اإىل احلد من البكترييا بح�ايل اأربع مرات.

ورغم اأن هذه البكترييا غري �صارة، فاإنها قد تك�ن قاتلة لالأ�صخا�ض 

يخ�صع�ن  الذين  اأولئك  مثل  املناعة،  �صعف يف جهاز  من  يعان�ن  الذين 

للعالج الكيمياوي اأو زراعة االأع�صاء.

البطن الممتلئ أسوأ أشكال البدانة

12 مرضًا
تؤثر على شخصية المصاب
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�أهم  عن  ي�سمع  �لقاهرة  ز�ر  من 

�سارع فيها، �إنه �سارع »طلعت حرب«، 

فمن هو طلعت حرب؟ 

ت��ع��د م��دي��ن��ة �ل��ق��اه��رة م��ن �مل��دن 

جذور  لها  �لتي  �لإ�سالمية  �لعربية 

ب�سماتها  ت��رك��ت  ق��دمي��ة،  تاريخية 

و�سبكات  �ل��ع��م��ر�ين  �لن�سيج  على 

�لأحياء  ومن  �ملدينة،  د�خ��ل  �لطرق 

�ل�سكنية �لتي تعك�س منط تخطيطها 

�لإ�سالمي حي »خان �خلليلي« وغريه 

من �لأحياء �ل�سكنية �لتي متتزج فيها 

�لأ�سو�ق و�مل�ساكن.

وه��ن��اك من��ط �آخ���ر م��ن �لأح��ي��اء 

ت�سميمها  على  يغلب  �لتي  �ل�سكنية 

�لطابع �لأوروبي، فقد كان �خلديوي 

مدينة  يحول  ب��اأن  يحلم  �إ�سماعيل 

باري�س،  ت�ساهي  مدينة  �إىل  �لقاهرة 

�ملهند�سني  من  �لعديد  بجلب  فقام 

لت�سييد  و�لفرن�سيني  �لإي��ط��ال��ي��ني 

�ل��ب��ن��اي��ات و�لأح���ي���اء ع��ل��ى �ل��ط��ر�ز 

�لأوروبي، ومنها �حلي �لذي يقع فيه 

�سارع »طلعت حرب« يف و�سط �ملركز 

يتو�سط  حيث  بالقاهرة،  �لتجاري 

حرب«  »طلعت  ميد�ن  �ل�سارع  ه��ذ� 

ومتثال له يف هذ� �مليد�ن.

ومن �ملعامل �لرئي�سة لهذ� �ل�سارع 

م��ق��ه��ى »ري�������س« �ل����ذي �أ���س�����س ع��ام 

1908م على يد رجل �أملاين، ويف عام 
1914م �نتقلت ملكيته �إىل �لفرن�سي 
»ه��ري ب��ي��ري«، و�ل���ذي �أع��ط��ى هذ� 

�ل�سم للمقهى ليت�سابه مع ��سم مقهى 

يف �لعا�سمة �لفرن�سية باري�س، وكان 

�ملثقفني  يرتاد هذ� �ملقهى نخبة من 

و�ل�سحافة  �لأعمال  ورجال  و�لكتاب 

و�ل�سيا�سة. 

�إذ�ً، فمن هو طلعت حرب؟

حممد  ح�سن  ب��ن  طلعت  حممد 

قرية  1867م، يف  ع��ام  ول��د  ح��رب، 

ف��ار���س��ك��ور مبحافظة  مل��رك��ز  ت��اب��ع��ة 

طلعت  ح���ي���اة  ومت���ي���زت  دم����ي����اط، 

ح��رب م��ن ع��دة ن���و�ٍح منها �أن��ه كان 

�مل�سري،  �ل�سيوخ  مبجل�س  ع�سو�ً 

وجمموعة  م�سر  بنك  موؤ�س�س  وهو 

�ل�����س��رك��ات �ل��ت��اب��ع��ة ل���ه، وي��ع��د من 

�لع�سر  �مل�سري يف  �لقت�ساد  �أعالم 

�لقت�ساد  باأبي  لقب  حيث  �حلديث، 

بجد�رة على حترير  �مل�سري، وعمل 

�لتبعية  م���ن  �مل�����س��ري  �لق��ت�����س��اد 

�مل�ساهمني  �أح���د  وك���ان  �لأج��ن��ب��ي��ة، 

ف�ساهم  م�سر،  بنك  يف  �ل��ب��ارزي��ن 

من  �لعديد  �إن�ساء  يف  ب��دوره  �لبنك 

�ل�����س��رك��ات �ل��ع��م��الق��ة �ل��ت��ي حتمل 

للغزل  �سركة م�سر  مثل  ��سم م�سر، 

للطري�ن،  م�سر  و�سركة  و�لن�سيج، 

و�سركة م�سر للتاأمني، و�سركة م�سر 

م�سر  و�سركة  و�مل��ح��اج��ر،  للمناجم 

و�سركة  �ل��ب��رول،  وتكرير  ل�سناعة 

��ستوديو  و�سركة  لل�سياحة،  م�سر 

م�سر، وغريها من �ل�سركات.

وك�����ان ل��ط��ل��ع��ت ح����رب ب��ج��ان��ب 

�لهتمامات �لقت�سادية، �لعديد من 

ولعل  و�لثقافية،  �لأدبية  �مل�ساهمات 

لكتابات  �ل�سهرية  معار�سته  �أبرزها 

�أمني عن �ملر�أة، و�لتي  و�أفكار قا�سم 

�مل��ر�أة  »تربية  كتابي  ي�سدر  جعلته 

و�حل���ج���اب« و»ف�����س��ل �خل��ط��اب يف 

�ملر�أة و�حلجاب«، وكانت له موؤلفات 

�ل�سوي�س«  وقناة  »م�سر  مثل  �أخ��رى 

و»تاريخ دول �لعرب و�لإ�سالم«.

وب�سكل  ميالً  ح��رب  طلعت  وك��ان 

�إىل م�ساكل �لفالحني و�لفقر�ء،  و�ٍع 

حيث كان ي�سطر معظمهم لال�ستد�نة 

�ملر�بني،  بع�س  من  �ملجحف  بالربا 

�سعى  �ل�سنية  �لد�ئرة  ت�سفية  وعند 

�إىل  �لأر��سي  بيع  �إىل  حرب  طلعت 

�لفالحني �لذين يقومون بزر�عتها.

�أ�سعار  �سهدت  �ل��وق��ت  ه��ذ�  ويف 

ولكنها  كبرية،  زي��ادة  عاملياً  �لقطن 

�مل�سري  �مل���ز�رع  �سالح  يف  تكن  مل 

�لب�سيط، ومل يكن هناك نظام مايل 

يدعم �لفالحني على �لرغم من وجود 

�إل  �مل�سري،  و�لبنك  �لأهلي  �لبنك 

لالأجانب  خم�س�ساً  ك��ان  �لدعم  �أن 

�ل�ستعمار  ظ��روف  وت�سببت  فقط، 

�لوقت يف  ذلك  مل�سر يف  �لربيطاين 

�مل�سري  �لقت�ساد  م��و�رد  ��ستنز�ف 

ل�سالح �مل�ستعمر.

و�سارك طلعت حرب يف ثورة عام 

1919م، وبعدها بد�أت تتبلور له فكرة 
�إن�ساء بنك م�سر، حيث �ساهم طلعت 

حرب يف �إن�ساء �سركة �لتعاون �ملايل 

للم�سريني  �مل��ايل  �لإق��ر����س  بهدف 

ومع  �لوطنية،  �مل�سروعات  لإن�ساء 

�نت�سار دعوته، �لتف حوله �لكثري من 

تاأ�سي�س  يف  وجنحو�  �لأعمال  رجال 

بنك م�سر عام 1920م، بعد �أن طرح 

»عالج  كتابه  يف  �لبنك  �إن�ساء  فكرة 

م�سر �لقت�سادي«.

�لأع�ساء  من  ح��رب  طلعت  وك��ان 

�جلغر�فية  �جلمعية  يف  �ل��ب��ارزي��ن 

�مل�سرية، و�لتي كانت يف ذلك �لوقت 

�ملدين،  �ملجتمع  جمعيات  �أق��وى  من 

لهتمامها باملجتمع �مل�سري و�لبحث 

�لقت�سادية  للم�ساكل  �حل��ل��ول  ع��ن 

فاإن  ل��ذ�  �ملجتمع،  يف  و�لجتماعية 

�حلقوق  بني  جمع  قد  ح��رب  طلعت 

عزز  مم��ا  و�لقت�ساد،  و�جلغر�فيا 

دوره يف �أن يكون �مل�سلح �لقت�سادي، 

م�سر.    �قت�ساد  ع��الج  يف  و�مل��ن��ظ��ر 

تويف طلعت حرب عام 1941م، عن 

عمر يناهز 74 عاماً، ودفن يف قريته 

رحمة  �هلل  رح��م��ه  ر�أ���س��ه،  م�سقط 

جزء�ً  �سريته  �أ�سبحت  وقد  و��سعة، 

بالهتمام  وحظيت  م�سر  تاريخ  من 

�مل�سري،  �ل�سعب  قبل  من  و�لتقدير 

�أمثال لطلعت  يوجد  ويف كل جمتمع 

حرب ت�ستحق �إبر�زها، ويف جمتمعنا 

�لعديد  ت��وج��د  �ل�����س��ع��ودي  �ل��ع��رب��ي 

على  عملت  �لتي  �ل�سخ�سيات  م��ن 

و�ستظل  ظلت  و�أفكار  روؤى  تاأ�سي�س 

قائمة �إىل �مل�ستقبل �لبعيد، وعلينا �أن 

ن�سعى �إىل تكرميها وذكرها كت�سمية 

باأ�سمائهم  �لرئي�سة  �مليادين  بع�س 

و�أمثلة ذلك �ل�سيخ �سالح �لر�جحي، 

و�ل�سيخ  �لق�سيبي،  غ��ازي  �لدكتور 

تركي �ل�سديري، وغريهم �لكثري.

اأ. د. عامر بن نا�صر ال�صالح

ق�سم �جلغر�فيا، كلية �لآد�ب

amermetair@yahoo.

com
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قبل اأن يطوي اأوراقه

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

-1438 �حل��ايل  �جلامعي  �لعام  نهاية  عن  تف�سلنا  قليلة  �أ�سابيع 

1439ه�، وهو �لعام �لذي �سهد كثري�ً من �لجتماعات و�ملتابعات وور�س 
�لعمل يف جمالت �لتخطيط و�لتطوير، وهو �أي�ساً ما �أثمر بف�سل �هلل 

عن حتقيق كثري من م�ستهدفات وكالة �جلامعة للتخطيط و�لتطوير لهذ� 

�لعام.

وقد عقد جمل�س وكالة �جلامعة للتخطيط و�لتطوير �جتماعاً موؤخر�ً 

�لوكالة  �لتي حققتها جميع وحد�ت  ملناق�سة كافة �لأعمال و�لإجن��از�ت 

خالل �لعام �جلامعي �حلايل، وذلك بهدف �ملتابعة �لدورية ور�سد كافة 

موؤ�سر�ت �أد�ء وحد�ت �لوكالة، ومناق�سة �سرعة تنفيذ �لأعمال �ملحددة 

وفق خطة �لوكالة �ملو�سوعة.

�لزمالء  ��ستعر�س  حيث  جيد�ً  له  �لإع��د�د  مت  �ل��ذي  �لجتماع  وهو 

و�مل�سرف على عمادة تطوير  �لتطوير و�جل��ودة،  �لأع��ز�ء: عميد عمادة 

للن�سر، و�مل�سرف على  �مللك �سعود  �ملهار�ت، و�مل�سرف على د�ر جامعة 

�إد�رة �لإح�ساء و�ملعلومات، و�مل�سرف على مركز �لوثائق، ومدير عام �إد�رة 

�لتدريب وخدمة �ملجتمع، كافة �لأعمال  �ملخاطر، و�مل�سرف على مركز 

�لتي مت �لعمل عليها خالل هذ� �لعام، و�لإجناز�ت �لتي حتققت.

وت�سمن هذ� �لجتماع مناق�سة �لعديد من �ملقرحات و�لآر�ء �لتي من 

�ساأنها �أن تزيد من �سرعة �إجناز�ت وكالة �جلامعة للتخطيط و�لتطوير، 

كما ت�سمن مقرحات مت �لتفاق على �إدر�جها �سمن خطة عمل �لعام 

�جلامعي �لقادم باإذن �هلل، وقد لفت هذ� �لجتماع بو�سوح حر�س وحد�ت 

�لوكالة على عدة �أمور �عتربتها �أ�سا�سية يف منهجية �لعمل �ملتبعة. منها:

منها  م��ت��ع��ددة  ب��اأ���س��ك��ال  �جل��ام��ع��ة  ل��وح��د�ت  �ل��دع��م  ت��ق��دمي  �أولً: 

�ل�ست�سار�ت، و�لزيار�ت، وور�س �لعمل، وهو �لأمر �لذي ر�سده بو�سوح 

تقارير وحد�ت �لوكالة.

و�لعتماد�ت  �جل��ودة،  جم��الت  يف  متميزة  �إجن���از�ت  حتقيق  ثانياً: 

من  �لعديد  وحر�س  �ملخترب�ت،  وج��ودة  �لإد�ري���ة،  و�جل��ودة  �لأكادميية 

وحد�ت �جلامعة على تطوير خطتها �ل�سر�تيجية مبا ي�سمن تو�ءمها 

مع روؤية �ململكة 2030 وخطتها �مل�ستقبلية.

ثالثاً: �ت�ساع نطاق �جلهات �مل�ستفيدة من �لتدريب وور�س �لعمل �لتي 

تقدمها وكالة �جلامعة للتخطيط و�لتطوير.

مع  و�لتطوير  للتخطيط  �جلامعة  وكالة  وح��د�ت  عمل  تقاطع  ر�بعاً: 

كافة وحد�ت �جلامعة، مما يدعم جناح هذه �لوحد�ت يف تنفيذ خطتها 

�ل�سر�تيجية.

على  و�لتطوير  للتخطيط  �جلامعة  وكالة  وح��د�ت  حر�س  خام�ساً: 

�ملتاحة  �لو�سائل  وتوظيف  �جلامعة  وحد�ت  كافة  مع  �مل�ستمر  �لتو��سل 

�آر�ء  �إىل  �أتاح �لإن�سات بو�سوح  لتحقيق هذ� �لغر�س، وهو �لأمر �لذي 

�لهتمام  وتقدمي  ووحد�تها  �جلامعة  من�سوبي  وطلبات  ومقرحات 

و�لرعاية لهذه �لآر�ء و�ملقرحات.

�ساد�ساً: حر�س كثري من وحد�ت وكالة �جلامعة للتخطيط و�لتطوير 

على �مل�ساركة �ملجتمعية، وتقدمي �لدعم و�مل�ساندة لكثري من موؤ�س�سات 

�أهمية دور �جلامعة يف  �لتاأكيد على  �ملجتمع، مما كان له دور مهم يف 

�لرتقاء باملجتمع ودعم جهود �لدولة لتحقيق �لتنمية �ملجتمعية. 

ن�ساأل �هلل �أن يكلل جهود جميع وحد�ت �جلامعة ومن�سوبيها بالتوفيق، 

و�أن يوفق �أبناءنا وبناتنا يف م�ساعيهم للتفوق باإذن �هلل.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

شارع طلعت حرب في القاهرة

»�ل��ك��ت��اب ه��و �جل��ل��ي�����س �ل����ذي ل 

يُ��ط��ري��ك و�ل��رف��ي��ق �ل���ذي ل مي��لّ��ك« 

مقولة.

�سهر  من  ع�سر  �خلام�س  يوم  كان 

بالثفاقة  ع��ام��ًر�   1439 لعام  رج��ب 

فيه  حلّقنا  �مل��ب��دع،  بالفكر  ح��اف��اًل 

و�أج��و�ئ��ه��ا  �لكتب  وب��ط��ون  م��ت��ون  يف 

�أ�سبوًعا  حتليقنا  و�م��ت��د  �ل�ساحرة، 

كاماًل �نتهى يوم �خلمي�س �ملو�فق 19 

رجب 1439ه�. 

عرب مبادرة �نبثقت من وكالة كلية 

�مللك  بجامعة  �لطالبات  �سطر  �لطب 

كتاب  �سعود حملت عنو�ن »على منت 

ن�سر  د�ر  ��ست�سافة  خاللها  مت   »1
ممثلة  �لعريقة،  �سعود  �مللك  جامعة 

وقت  ومكتبة  ود�ر  �لن�سائي،  بق�سمها 

مكتبة  وه��ي  ت�سينو«،  »ب��وك  �ل��ق��ر�ءة 

�أن�سئت من �أجل جذب وحتبيب �لفئة 

�ل��ت��ي ل ت��ق��ر�أ يف �ل��ق��ر�ءة ع��رب كتب 

و�إك�س�سور�ت  ج��اذب��ة  وللفكر  للعني 

قهوة  و�أق��د�ح  ر�سيقة  وفو��سل  �أنيقة 

خالبة وعبار�ت �آ�سرة عن �لقر�ءة.

جاءت هذه �ملبادرة �متد�د�ً ملعر�س 

�لكتاب �لدويل بالريا�س و�لذي �أغلق 

لعام  رجب  من  �ل�سابع  بنهاية  �أبو�بة 

�لقر�ءة  ت�سجيع  �أج��ل  ومن  1439ه�، 
ولالأمانة  و�لهادفة،  و�لر�سينة  �حلرة 

مل نتوقع هذ� �لإقبال �ملنقطع �لنظري 

عليها من �لطالبات و�ملن�سوبات، حيث 

غد� بهو كلية �لطب مكتظاً ومزدحماً 

من  و�سوب  حدب  كل  من  بالز�ئر�ت 

معظم كليات �جلامعة �لطبية و�لعلمية 

و�لإن�سانية.

و�ملن�سوبات  �ل��ط��ال��ب��ات  تهافتت 

على �سر�ء و�قتناء �لكتب �ملتنوعة ما 

وتاريخ  وكتب  وثفاقة  و�أدب  دين  بني 

وعلوم ورو�يات وق�س�س، وكان �حلب 

�ملخيم على �جلو وعلى  و�ل�سغف هو 

قبلة  �لطب  كلية  بهو  و�أ�سبح  �لوجوه، 

للز�ئر�ت على مد�ر �أ�سبوع كامل منذ 

�لثامنة �سباحاً وحتى �لثانية ظهر�ً.

و�ملن�سوبات  �لطالبات  مع  تبادلنا 

�لفكر  �أج���و�ء  وخيمت  ثقافية،  �آر�ء 

و�لأدب و�خليال �لعلمي و�ل�سعر على 

�ملكان، �أبحرنا �سوًيا يف �أعماق �لكتب 

و��ستمعنا ملقرحات حول �أجمل �لكتب 

و�أكرثها ر�سانة ورز�نة وتاأثرًي� وتهذيًبا 

للفكر،  وتن�سيطاً  و�ل��ن��ف�����س،  ل��ل��ذوق 

�أن  لنا  وبد�  غ�سنا يف عو�مل جميلة، 

ع�سر �لقر�ءة وع�سر �لكتاب �لورقي 

ما ز�ل �سامًد� مل يندثر رغم طغيان 

و�لفر��سي  �لرقمي  �لعامل  و�كت�ساح 

وحياة  �لدينا  حياتنا  يف  �سيء  لكل 

�أهلينا و�أحبابنا من حولنا.

�لطالبات  �نطباعات  هي  جميلة 

على  �أكدن  وموؤثرة، حيث  و�ملن�سوبات 

وك�سر  كثرًي�  غري  �لقر�ءة  �أ�سبوع  �أن 

يعري  كان  �لذي  �ململ  �لرتيب  �جلو 

خا�سة  �لعلمية  �ل��ط��ب��ي��ة  �لأق�����س��ام 

و�لأج���و�ء  �لدر��سة  ح��ول  و�ملتمحور 

ت��ن��وي��ع،  دون  �ل��ب��ح��ت��ة  �لأك���ادمي���ي���ة 

ولحظن �أنه حتى من ل حتب �لقر�ءة 

�جنذبن  و�ل�سديقات  زميالتهن  من 

ل�سحر �لقر�ءة و��سرين كتاًبا �أو �ثنني 

من  تخ�سي�س جزء  وق��ررن  ثالثة،  �أو 

وقتهن �ل�سيق �ملح�سور يف �ل�ستذكار 

نف�سها  فيها  تكافئ  قليلة  ل�سويعات 

بقر�ءة كتاب �سغري جميل �أنيق ر�سيق 

�لفكر مهذب.

�لعبار�ت  تلك  ذل��ك  من  و�لأج��م��ل 

�لتي  �لر�ئقات،  �لنبيالت  �لآ���س��ر�ت 

�سطرتها لنا �لطالبات و�ملن�سوبات عن 

�لطب،  بكلية  �حل��رة  �ل��ق��ر�ءة  �أ�سبوع 

�سعدنا  بديعة  ملونة  مل�سقات  على 

من  �مل��دة  تطول  �أن  �أهمها  ك��ان  بها، 

كان  فاأ�سبوع  �أ�سبوعني،  �إىل  �أ�سبوع 

�لكثري�ت مثل حلم عابر مر  يف نظر 

�سريعاً ك�سرعة �لربق!

منت  »على  �ل��ق��ر�ءة  �أ�سبوع  �نتهى 

كتاب 1«، ولكن �ملبادرة ما ز�لت قائمة 

عنها  و�سيتمخ�س  تنتِه  ومل  وممتدة 

»على منت كتاب 2« و3 و4.

�ل�سطور  ول ي�سعني يف نهاية هذه 

و�لعرفان  �لعميق  �ل�سكر  تقدمي  �إل 

�لطب  و��ست�سارية  �لطب  كلية  لوكيلة 

فاطمة  �لدكتورة  �لأ���س��ت��اذة  �لنف�سي 

دعمها  على  �حل��ي��در،  عبد�لرحمن 

ومتابعتها  �مل��ب��ادرة  لهذه  وت�سجعيها 

روؤوم،  كاأم  �لبد�يات  منذ  لها  وتبنيها 

و�ل�سكر مو�سول لعميدة �أق�سام �لعلوم 

مي�ساء  �لدكتورة  �لطبية  و�لدر��سات 

�ملبادرة  على  مو�فقتها  على  �لقر�سي 

وتذليلها كل �لعقبات كيما ترى �لنور.

�آخر �لأحلان:

�أنا من بّدل بال�سحب �لكتابا

مل �أجد يل و�فياً �إل �لكتابا!

اأ. ندى ال�صهري 

�مل�سوؤوولة عن �ملبادرة

ع�سو �جلمعية �ل�سعودية 

لالت�سال و�لإعالم 

مبادرة للقراءة الحّرة الرصينة

تو�كب جامعة �مللك �سعود �أهد�ف 

روؤية 2030 من خالل بر�مج عديدة 

وتطبيق بر�مج ت�سهم يف حتقيق هذه 

�لطالب  �سوؤون  وعمادة  �لأه��د�ف، 

باجلامعة تعمل حثيثاً على �لإ�سهام 

ب�سكل فاعل يف هذه �لأهد�ف، ولعل 

من �أبرزها جائزة �لعميد �لتي تهدف 

على  �ملتميزين  �سفوف  رف��د  �إىل 

�لتميز  وخا�سة  �مل�ستويات  جميع 

�لأكادميي �لذي يعطي موؤ�سر�ً على 

�ملنتج �لذي تقدمه �جلامعة.

هو  �جلائزة  بهذه  تكرميهم  ولعل 

�لبحث عن  �لتناف�س على  قبيل  من 

بهم  و�لذين  �لعلم  �لتقدم يف جمال 

ولكي  �ل��دول،  وتتقدم  �لأمم  ترتقي 

لكي  للطالب  �إ�سافياً  حافز�ً  يكون 

ي���زي���د م����ن ط��اق��ت��ه 

وي��ب��ذل ك��ل م��ا لديه 

م���ن �أج�����ل �ل��ت��ف��وق 

و�حل�سول على هذه 

�جل����ائ����زة، ول��ي��ك��ون 

�أي�������س���اً م��ل��ه��م��اً ملن 

�ل��ط��الب  م��ن  خلفه 

�حلما�س  يبث  لكي 

لديهم للح�سول على 

�جلائزة.

ول���ع���ل م���ن �أه���م 

ميز�ت هذه �جلائزة 

�إنها بنيت على �أ�س�س 

دق��ي��ق��ة وم���ن خ��الل 

بعناية،  �ختيارها  مت  حتكيم  جلنة 

م�ساركة  ه��و  �مل��ي��ز�ت  م��ن  �أن  كما 

�أولياء �لأمور �أبناءهم 

�لتفوق  ه��ذ�  ف��رح��ة 

�مل�ستحق لهم.

ولعل رعاية معايل 

لهذه  �جلامعة  مدير 

ك��ل  يف  �جل������ائ������زة 

ع��ام ه��و دل��ي��ل على 

�جلائزة  هذه  �أهمية 

يف  �إ�سهامها  وم��دى 

�جلامعة  ����س��م  رف��ع 

مل�����س��اف �جل��ام��ع��ات 

�ملميزة طالبياً.

�ل��ت��ن��اف�����س  �إن 

على  عام  كل  �لعايل 

�أهميتها  من  يزيد  �جلائزة  ح�سول 

وي��ج��ع��ل��ه��ا حم��ط �أن���ظ���ار �ل��ط��الب 

مما  �لأك����ادمي����ي  للتميز  وه���دف���اً 

ينعك�س �إيجاباً على زيادة �لتح�سيل 

ومتيز �لطالب وجودة �ملخرجات.

يف  ي�سهم  عمل  ك��ل  �إن  و�أخ����ري�ً 

�أهد�فه  �لوطن هو عمل  تقدم هذ� 

فاإن  لذلك  �إيجابية،  ونتائجه  نبيلة 

دوماً  ت�سهم  �لطالب  �سوؤون  عمادة 

وبذلك  �لأه���د�ف،  ه��ذه  يف حتقيق 

�لغايل  لوطننا  تقدماً  جميعاً  نحقق 

ونتحد من �أجل �لرقي به وباأبنائه.

دعم  يف  �ساهم  من  لكل  ف�سكر�ً 

هذه �لفكرة و�سكر�ً ملن وقف خلفها.

عمادة �صوؤون الطالب

 اإدارة الإعالم

إبراهيم ناصر المعطش

جائزة العميد ورؤية »٢٠٣٠«

بين اليأس واألمل
�لياأ�س حبل مربوط يف عنق �حلياة، يخنقها ومينعها من تنف�س هو�ء 

�أ�سا�سي لالإن�سان، يطري به عالياً، فال يرى  �لأمل، و�لأمل عن�سر حياة 

بينما مينعه  �لكبري،  بحر �حلياة  �سود�ء �سغرية يف  نقطة  �سوى  �لف�سل 

�لياأ�س من روؤية ما حوله، فينظر للحياة من ثقب �سغري جًد�، ل يرى منها 

�سوى جانب �لف�سل �ملظلم و�ملخيف.

للم�سباح  �أدي�سون خمرعاً  توما�س  من  جعل  �لياأ�س  وعدم  �لأمل  �إن 

�لكهربائي بعد 99 حماولة ف�سل، و�لتي كانت يف و�قع �لأمر 99 درجة 

ل  »�أنا  د�ئماً  بع�سنا  يهتف  فلماذ�  �لعظيم،  �لخر�ع  �إىل هذ�  للو�سول 

�أ�ستطيع«!

�لعلماء مل ي�سبحو� علماء يف يوم وليلة، مرت بهم ع�سر�ت �لعرث�ت، 

تخطوها بالإ�سر�ر و�جلهد، قطعو� حبل �لياأ�س وم�سو� يف �لطريق �ل�سليم 

�ملو�سل للنجاح، كل منا متر به عرث�ت �لف�سل، يوجد منا من يجعلها �سبب 

�لنجاح بعد �هلل، ومنا من يجعلها ت�سقطه يف �لهاوية.

يقول �إبر�هيم �لفقي: »�أحياناً يغلق �هلل �سبحانه وتعاىل �أمامنا باباً لكي 

تركيزه ووقته  �لنا�س ي�سيع  �أف�سل منه، ولكن معظم  �آخر  باباً  لنا  يفتح 

وطاقته يف �لنظر �إىل �لباب �لذي �أغلق، بدلً من �لنظر �إىل باب �لأمل 

�لذي �نفتح �أمامه على م�سر�عيه«. هذه هي �حلياة، وهذ� هو �أنت، لبد 

لك �أن تعرف �أن �أقوى �أنو�ع �لنجاح هي �لوقوف بعد �لف�سل، ولبد �أن 

من  �أكرث  مبدعاً  �سخ�ساً  منك  �لف�سل جتعل  �أن خمرجات  �أي�ساً  تعرف 

�لنجاح بعد �لتجربة �لأوىل. �خلق من ف�سلك �إبد�عاً ل مثيل له، ل جتعل 

�إحباط من حولك يوقفك يف منت�سف �لطريق، باملثابرة و�لإ�سر�ر �ست�سل 

ما دمت موؤمناً �أنك ت�ستطيع �لو�سول.

جنود ال�صلهوب - اإعالم



هيئة  �أع�����ض��اء  م��ن  كثري  يخلط 

مفهومي  بني  و�لباحثني  �لتدري�س 

�لتقومي و�لتقييم، مع �أن هناك فرقاً 

�أن  �لبع�س  وي��رى  بينهما،  �ضا�ضعاً 

قيمة  و�إع��ط��اء  بيان  يعني  �لتقييم  

دون  عليه  و�حل��ك��م  فقط  لل�ضيء 

ت�ضحيحه �أو معاجلته، ويرى �آخرون 

�لت�ضحيح  على  يركز  �لتقومي  �أن 

و�ل��ت��ع��دي��ل، ول��ذل��ك ك���ان �ل��ت��ق��ومي 

�لتقييم،  من  و�أ�ضمل  �أع��ّم  م�ضطلٌح 

بني  �لف�ضل  �ضنحاول  يلي  وفيما 

�ملمفهومني لغة و��ضطالحاً.

�لتقييم ح�ضب  يعرف  �لتقييم:   *

باأنه  �لعربية  �للغة  �أج��ازه جممع  ما 

عملية �إ�ضافة قيمة لل�ضيء، �أو بيان 

قيمة �ل�ضيء، كما يعرف باأنه حتديد 

مل�ضتوى �لرب�مج �لتعليمية و�لإد�رية 

م�ضتوى  بها على  وجودتها، و�حلكم 

�لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضات  يف  �لعاملني 

وغريها.

وع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ق��ي��ي��م ع���ب���ارة عن 

مدى  ب��دق��ة  يقي�س  �إد�ري  ن�ضاط 

�ملطلوبة  و�لغايات  �لأه��د�ف  حتقق 

غري  �أو  »ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ات 

متابعة  ح��ول  وتتمحور  تعليمية«، 

�لأخ��ط��اء  ور���ض��د  �لتنفيذ،  عملية 

لتخاذ  بذلك  تقرير  وتقدمي  فيها، 

�لقر�ر �ملنا�ضب ب�ضاأنها.

�لناحية  من  �لعملية  هذه  ت�ضاعد 

م�ضتوى  حت��دي��د  ع��ل��ى  �لتعليمية 

�ل���ط���الب ب��ا���ض��ت��خ��د�م �مل��ق��اي��ي�����س 

فعالية  م��دى  حت��دد  كما  �ملختلفة، 

�ملقدمة  و�لرب�مج  �ملقرر�ت  ومالءمة 

ل��ه��م، و�حل��ك��م ع��ل��ى �أع�����ض��اء هيئة 

�ل��ت��دري�����س وم��درب��ي 

تدري�س  يف  �ملقرر�ت 

ه��������ذه �مل������ق������رر�ت 

وت��ن��ف��ي��ذ �ل���رب�م���ج، 

�لعديد  ذلك  وير�فق 

م�����ن �ل���ت���ع���دي���الت 

و�لإ��������ض�������الح�������ات 

�إن  �إذ  »�ل���ت���ق���ومي«، 

�لأد�ء  وتقييم  قيا�س 

ح��د  �إىل  ي�����ض��اه��م 

�ق������ر�ح  يف  ك���ب���ري 

�مل��ك��اف��اآت و�حل��و�ف��ز 

�ملادية و�لرقيات �لوظيفية �ملختلفة، 

بنتائج  م��ب��ا���ض��رة  ب�����ض��ورة  وي��رت��ب��ط 

�لتقارير �لدورية �خلا�ضة بكل ع�ضو 

�إجناز�ته،  هيئة تدري�س و�لتي حتدد 

عملية  هو  باخت�ضار  �لتقييم  �إن  �أي 

�لأد�ء  ق���درة  م��دى  لقيا�س  منظمة 

�حلايل على �إمتام �ملهام �ملطلوبة كما 

يجب، و�لك�ضف عن مو�طن �ل�ضعف 

و�لقوة يف خطو�ت �لعمل �ملختلفة.

�للغوي  �أ���ض��ل��ه  يف  �ل��ت��ق��ومي:   *

يف  �لظاهر  �لع��وج��اج  �إز�ل���ة  يعني 

�ل�����ض��يء، وي��ت��ن��اول �ل��ط��ربي ه��ذه 

تعني  »�أق����ّوم«  �إن  وي��ق��ول  �للفظة، 

�حلريف  �لتف�ضري  وه��ذ�  »�أ���ض��وب«، 

�لدقيق لأ�ضل �لتقومي، ومن �لناحية 

»عملية  باأنه  �لتقومي  يعرف  �لعلمية 

�ملعلومات  جمع  تت�ضمن  منظمة 

بالظاهرة  �لعالقة  ذ�ت  و�لبيانات 

درجة  لتحديد  وحتليلها  �ملدرو�ضة، 

�لقر�ر�ت  و�تخاذ  �لأهد�ف،  حتقيق 

يف  و�لت�ضويب  �لت�ضحيح  �أج��ل  من 

�إطالقها«.  مت  �لتي  �لأح��ك��ام  �ضوء 

قامو�س  يعرفه  كما 

م���اي���ك���رو� روب����ريت 

»ح��ك��م يطلق  ب��اأن��ه: 

خا�ضة  قيمة  ع��ل��ى 

ثم  وم��ن  م��ا،  ب�ضيء 

�ل�ضيء  ه��ذ�  تقدير 

وت�ضحيحه«. 

م�ضطلح  وي�����ض��ري 

�إىل  �ل������ت������ق������ومي 

و�لإ�ضالح  �لت�ضحيح 

وت���ع���دي���ل �لأخ���ط���اء 

نقاط  على  و�لتغلب 

ويعّد  �ملختلفة،  �ل�ضعف  وم��و�ط��ن 

�لتقييم،  لعملية  تابعاً  �لن�ضاط  هذ� 

لأن��ه��ا حت���دد ب��دق��ة ك��اف��ة �لأخ��ط��اء 

�لتي مّت �رتكابها خالل �لعمل، وياأتي 

�لتقومي على �ضكل حل لكافة �لعيوب 

ون��ق��اط �ل�����ض��ع��ف، ح��ي��ث ي��ق��ع على 

عاتق هذ� �لن�ضاط �تخاذ �لإجر�ء�ت 

�ل��الزم��ة  و�ل��ت��ق��ومي��ي��ة  �لت�ضحيحية 

بكل  �ملحددة  �لأه��د�ف  �إىل  للو�ضول 

دقة، وللح�ضول على خمرجات �أعمال 

منا�ضبة �ضمن �ملو��ضفات �ملطلوبة.

�لأد�ء  وتقومي  تقييم  عند  مثاًل 

�لأ�ضئلة  �لتقييم  يطرح  �لوظيفي 

�ل��ت��ال��ي��ة: ه��ل ي��ق��وم �مل��وظ��ف ب���اأد�ء 

�ملهام �ملطلوبة منه بال�ضكل �ملنا�ضب، 

ووفقاً لالأهد�ف �لتي مّت حتديدها؟ 

�لهدف؟  �أد�ء  نحو  تقدمه  مدى  ما 

ه���ل ي�����ض��ت��ح��ق �ل��ت��ح��ف��ي��ز �مل��ع��ن��وي 

و�مل������ادي؟ ك��ي��ف مي��ك��ن ����ض��ت��غ��الل 

و��ضتثمار مهار�ته بالأ�ضلوب �لأمثل؟ 

وتطوير؟  ت��دري��ب  �إىل  يحتاج  ه��ل 

�حللول  لي�ضع  �لتقومي  ياأتي  وهنا 

�لتي  �مل�ضاكل  على  للتغلب  �لالزمة 

�ضو�ء  �لوظيفي،  �لتقييم  يظهرها 

عملهم،  جمال  يف  �ملوظفني  �ضعف 

�أم قلة د�فعيتهم نحو �لعمل، �أم عدم 

�لأ�ضا�ضية  �لعمل  ملهار�ت  �متالكهم 

وخا�ضة �لعمل �ضمن فريق وغريها، 

بحيث يتّم �لتقومي على �ضكل دور�ت 

طريق  ع��ن  �أو  وتاأهيلية،  تدريبية 

زيادة �حلو�فز.

�لآخ�����ر ع��ن��دم��ا نعطي  و�مل���ث���ال 

ط��الب��ن��ا �خ��ت��ب��ار�ً »م��ق��ي��ا���ض��اً« ف��اإن 

�لتي مت �حل�ضول  �لطالب  درج��ات 

حت��دد  �لخ��ت��ب��ار  ب��و����ض��ط��ة  عليها 

فهم  وم��دى  تقدمهم  م�ضتويات  لنا 

مل�ضتوياتهم  �أعطت  وبالتايل  للمادة، 

وبهذ�  »درج���ات«  قيمة  �أي  تقييما 

بينما  تقييم،  عملية  �أجرينا  نكون 

للنهو�س  عالجية  خطة  و�ضع  عند 

خطة  �أو  �ل�����ض��ع��اف  ب���ال���ط���الب 

رف��ع  �أو  ع��ل��ى  للحفاظ  حت�ضينية 

�لطالب  ل��دى  معني  تقدم  م�ضتوى 

وت�ضويب  و�مل��وه��وب��ني،  �مل��ت��ف��وق��ني 

عمليات  يف  �ضو�ء  �لأخطاء  وتعديل 

�أو  �أو يف �لإجر�ء�ت  �لتعليم و�لتعلم 

نف�ضها  �لقيا�س  عمليات  يف  حتى 

يعترب  كل هذ�  �لقوة،  نقاط  وتعزيز 

عملية تقومي، وبذلك ميكننا �عتبار 

عملية �لتقومي �أعم و�أ�ضمل و�أكرب من 

عملية �لتقييم.

اأ�ستاذ املناهج وطرق تدري�س 

الريا�سيات امل�ساعد

من�سق اجلودة - ق�سم العلوم 

الأ�سا�سيــة 

ال�سنة الأوىل امل�سرتكة

د. هشام عبدالغفار 

17 17الرأي
ت�ضدر عن ق�ضم �لإعالم 

بكلية �لآد�ب جامعة �مللك �ضعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

عبدالرحمن  ال�شمراين

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الت�شوير

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

الفرق بين »التقييم« و»التقويم«

ال تبحث عن سعادتك لدى اآلخرين
ل �ضك �أن �ل�ضعادة مطلب ورغبة وحاجة �أ�ضا�ضية يبحث عنها �جلميع 

من  �ل�ضعادة  ي��رى  �إن�ضان  وك��ل  �مل��ج��الت،  خمتلف  يف  حتقيقها  ويتمنى 

منظوره، فقد تتمثل بالن�ضبة ل�ضخ�س يف جمع �ملال و�لعي�س برخاء و�لتمتع 

مبلذ�ت �حلياة، ويختلف مفهوم �ل�ضعادة من �ضخ�س لآخر، ولكن �ل�ضعادة 

�حلقيقية تكمن يف �أن يكون قلب �لإن�ضان عامر�ً بحب �هلل �ضبحانه وتعاىل.

من  نحن  بل  �ل�ضماء،  من  علينا  تهبط  ل  �ل�ضعادة  �أن  جميعاً  ولنعلم 

�ل�ضعادة  �إىل  يزرعها يف �لأر���س، وهناك عقبات كثرية تقف يف طريقنا 

ومنها �لأنانية وحب �لذ�ت، ولذلك كن قنوعاً مبا عندك تكن �ضعيد�ً.

تذكر حلظات فرحك يف �ضاعة �لكارثة حتى ل تياأ�س، وتذكر �ضاعات 

�ضقائك يف حلظات �لفرح حتى ل تغر، ول ت�ضمح لأحد �أن ياأخذ �لأولوية 

يف حياتك عندما تكون �أنت خيار�ً ثانوياً يف حياته، ل تبحث عن �ضعادتك 

د�خل  عنها  �بحث  بل  حزيناً،  وحيد�ً  نف�ضك  �ضتجد  و�إل  �لآخرين  لدى 

تبدو  د�ئماً  و�ل�ضعادة  وحيد�ً،  بقيت  لو  حتى  بال�ضعادة  و�ضت�ضعر  نف�ضك 

�ضئيلة عندما نحملها باأيدينا �ل�ضغرية، لكن عندما نتعلم كيف ن�ضارك بها 

�ضندرك كم هي كبرية وثمينة.

معي�س بن حممد العجمي 

خريج ق�سم الإعالم

�أبنائي وبناتي، نزرع د�ئًما لن�ضتعد 

مو�ضم  يف  �لآن  نحن  وها  للح�ضاد، 

�حل�����ض��اد »م��و���ض��م �لخ��ت��ب��ار�ت«، 

من  يتم  لالختبار�ت  و�ل���ض��ت��ع��د�د 

�لدر��ضة  لأن  �لدر��ضي  �لعام  بد�ية 

و�لتح�ضيل هي جزء من �ل�ضتعد�د 

ل���ل���ح�������ض���اد، وم�����ع ذل�����ك ف��ف��رة 

��ضتعد�د  �إىل  حتتاج  �لإخ��ت��ب��ار�ت 

�ل���ض��ت��ع��د�د�دت  ه��ذه  و�أول  خا�س 

�لنف�س  وتهدئة  �ضبط  على  �لتدرب 

لأن ما فات قد فات وما ز�ل هناك 

عليه  حافظنا  �إذ�  �لوقت  من  بع�س 

�إىل  �ضن�ضل  �ضحيح  ب�ضكل  و�أدرن��اه 

ب��اإذن �هلل، ومن مل يبد�أ  بر �لأم��ان 

و�لت�ضويف  فال�تاأجيل  �لآن  فليبد�أ 

به عن  نرباأ  �لذي  �لف�ضل  بد�ية  هو 

�أنف�ضنا.

جدول  بو�ضع  �لوقت  �إد�رة  تبد�أ 

ل��ل��م��ذ�ك��رة و�مل��ر�ج��ع��ة مًعا،  زم��ن��ي 

و�إع���ط���اء ك��ل م���ادة �ل��وق��ت �ل���الزم 

�ضعوبتها،  ح�����ض��ب  ل���ض��ت��ذك��اره��ا 

يف  �مل���ادة  تلخي�س  على  و�حل��ر���س 

�ل�ضتعانة  م��ع  م��ع��دودة  �ضفحات 

�ملفاهيمية  �أو  �لذهنية  باخلر�ئط 

�لتي تعطي �أطر�ً عامة للمو�ضوعات 

�ل��ت��درب  ث���م  للمنهج  �لأ���ض��ا���ض��ي��ة 

ع��ل��ى ح��ل �لأ���ض��ئ��ل��ة �ل��ت��ي طرحت 

�لأع���و�م  و�أ�ضئلة  �ملحا�ضر�ت  ف��ى 

�ل�ضابقة.

ومما ي�ضاعد على �ضهولة �ملذ�كرة 

و�له��ت��م��ام  �ل��ن��وم  ���ض��اع��ات  تنظيم 

�ملكان  وتهيئة  �ل�ضحية  بالوجبات 

�ملنا�ضب �لذي يتميز بهدوئه و�أناقته 

و�لأور�ق  �لكتب  وو���ض��ع  ونظافته 

�ملخ�ض�س  �ملكتب  على  مكانها  فى 

�أور�ق  من  بع�س  نرث  مع  للمذ�كرة 

�ملكتب  على  �ل��ري��ح��ان  �أو  �لنعناع 

لل�ضعور بالر�حة و�لنتعا�س، وكذلك 

�ل��ذه��ن  ك��ل م��ا ي�ضتت  �ل��ب��ع��د ع��ن 

كالهاتف �ملحمول و�أحاديث جروبات 

يت�ضلل  �مللل  �أن  ول���ض��ك  �ل��و�ت�����س. 

�لأح��ي��ان  بع�س  يف  �ل��ن��ف��و���س  �إىل 

�أث��ن��اء �مل��ذ�ك��رة، ل��ذ� ف��ال مانع من 

متارين  وممار�ضة  قليال  �ل�ضرخاء 

تن�ضيط  على  ت�ضاعد  �لتي  �لتنف�س 

وقر�ءة  �أخرى  مرة  و�إيقاظه  �لذهن 

بع�س من �آيات �لقر�آن. 

عليكم  يجب  �لمتحان  ليلة  ويف 

من  منا�ضب  ق�ضط  �أخ���ذ  �أب��ن��ائ��ي 

�إىل  �ل�ضباح  �لذهاب يف  �لر�حة ثم 

مكان �لختبار قبل بدئه بوقت كاف، 

عليكم  �لأ�ضئلة  ورقة  ��ضتالم  وعند 

قر�ءة �لأ�ضئلة بهدوء وحماولة فهمها 

�لفهم �ل�ضحيح، ففهم �ل�ضوؤ�ل جزء 

من �لإجابة، ثم توزيع وقت �لختبار 

من  �لن��ت��ه��اء  وعند  �لأ�ضئلة،  على 

ي��ك��ون  وق����ت  ت��ب��ق��ى  �ذ�  �لإج����اب����ة 

للمر�جعة ثم �ملر�جعة، و�إذ� �نتهيتم 

من �لختبار فاأغلقو� �ضفحته متاًما 

�أب��ًد�  لها  ت��ع��ودو�  �أذه��ان��ك��م ول  يف 

فلتنظرو�  نتائج،  من  توقعتم  مهما 

�إىل �لغد حيث ينتظركم �ختبار �آخر 

هو �لأهم ولت�ضتعينو� باهلل �ضبحانه 

وتعاىل فهو مي�ضر �أ�ضباب �لنجاح.

�أبنائي وبناتي  و�إذ� �نتهيتم متاما 

م��ن �لخ��ت��ب��ار�ت ف��ان��رثو� �أور�ق��ك��م 

و�ن�������ض���و� ه��م��وم��ك��م و����ض��ت��ع��ي��دو� 

لليوم  �أذرع��ك��م  و�فتحو�  طفولتكم 

فهنيًئا  وبكم  لكم  فامل�ضتقبل  و�لغد، 

لكم به.

د. حنان احل�سيني

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

االختبارات موسم الحصاد

كتب معايل �لدكتور غازي �لق�ضيبي، رحمه �هلل، يف كتابه »حياة يف �لإد�رة« 

�جلامعات  يف  �ل�ضديقة  �ل��دول  ملو�طني  در��ضية  منح  �إعطاء  مو�ضوع  ح��ول 

�ل�ضعودية، وذكر �أن منح �لطلبة �لو�فدين فر�ضة ليدر�ضو� ثم يتخرجو� ويعودو� 

دولة  يف  ومكانة  �حلياة  مدى  له  �ضديًقا  يك�ضب  بهذ�  �لوطن  ف��اإن  لأوطانهم، 

�أخرى، وهو يرى �أن �لتو�ضع يف �إعطاء �ملنح �لدر��ضية للمتميزين من �أبناء �لدول 

�لعربية،  و�للغة  �ل�ضرعية  للعلوم  فقط  ولي�س  �لتخ�ض�ضات،  كافة  �ل�ضديقة يف 

�ضيا�ضة ناجحة من جو�نب متعددة.

وقد مت موؤخًر� فتح باب �لتقدمي على �لقبول يف �لدر��ضات �لعليا يف �جلامعة 

يف خمتلف �لكليات و�لتخ�ض�ضات، ولكل درجات �لدر��ضة من ماج�ضتري ودكتور�ه 

وطلبة وطالبات ومن كل �جلن�ضيات.

�لطلبة و�لطالبات �لأجانب �لذين يُقبلون يف �لدر��ضات �لعليا يف �جلامعات 

�ل�ضعودية يف غالب �لظن يعطون فر�ضة عمل �إ�ضافية باأن يعملو� يف �جلامعة 

كباحثني يف نف�س تخ�ض�ضاتهم �أثناء �لدر��ضة، وبذلك من �ملمكن �أن يكون لهم 

�ل�ضتطاعة �لنظامية و�لقانونية باأن ياأتيهم دخل �إ�ضايف يغطي م�ضاريف �حلياة 

لهم ولعو�ئلهم. من معاينتي �ل�ضخ�ضية، فاإن �لطلبة �لذين يُقبلون يف جامعة �مللك 

�ضعود للدر��ضة هم يف �لو�قع على قدر عال من �لتميز �لعلمي و�لبحثي ولذلك 

جند �أنهم على ر�أ�س قو�ئم �لفائزين يف �مل�ضابقات �لبحثية و�لعلمية �لتي جتريها 

�جلامعة �ضو�ء على م�ضتوى �لكليات �أم على م�ضتوى �جلامعة نف�ضها.

�لتعليم  �لأخ��رى يف  �لدول  �أبناء  من  و�لطلبة  �لوطن  طلبة  بني  مزيج  �إيجاد 

�لعايل و�لبحث �لعلمي �ضيحدث متازجاً يف �لثقافات و�لتعليم و�ضيوقد �لتناف�س 

بني �لطلبة على م�ضتوى جن�ضياتهم وتنوع تعليمهم �لعام �ل�ضابق ويرفع م�ضتوى 

�لنا�ضئة  وخا�ضة  جامعاتنا  تقوم  �أن  ناجحة  �ضيا�ضة  �أنها  �أعتقد  �لتعليم.  �أد�ء 

و�لنائية منها، با�ضتقطاب �خلريجني من طالب �ملنح �ملتخرجني يف �جلامعات 

�ل�ضعودية بدلً من �لبحث و�لتوظيف مبا�ضرة من �لدول �لأجنبية، ويف �عتقادي 

�أن �مل�ضتوى �لأكادميي و�لبحثي ملثل هوؤلء �خلريجني لن يكون �أقل من م�ضتوى 

خريجي جامعات �أجنبية كثرية.

كلية علوم احلا�سب واملعلومات

وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي 

بقعة ضوء
أ. د. يوسف بن عجمي العتيبي

بقعة ضوء

طلبة املنح يف جامعاتنا 

yaalotaibi@ksu.edu.sa
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ورشةفعالية

�سنرتال اجلامعة 4670000

مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581

مكتب وكيل اجلامعة 4670109

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

4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتط�ير واجل�دة 4670527

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  مكتب 

4670110
مكتب وكيل اجلامعة للم�ساريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399

عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت 4675723

عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864

عمادة تط�ير املهارات 4670693

عمادة اجل�دة 4679673

عمادة ال�سنة التح�سريية 4696238

عمادة القب�ل والت�سجيل 4678294

عمادة الدرا�سات العليا 4677609

عمادة البحث العلمي 4673355

عمادة �س�ؤون الطالب 4677724

عمادة �س�ؤون املكتبات 4676148

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

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

4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�سة 4354400

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

الإدارة العامة لالإعالم والعالقات اجلامعية 4678159

وكالة اجلامعة للتط�ير : 4698368

ر�سالة اجلامعة 4678781

م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 4670011

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

4670445
م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100

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

4775607
اإ�سعاف اجلامعة 4671699

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

4675557
بالغات ال�سيانة باملنطقة الأكادميية 4678666

�سيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000

جممع اخلدمات 4673000

جممع امللك �سع�د التعليمي 4682066 / 4682068

اإدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي »غرفة العمليات« 950

الدفاع املدين باجلامعة 0955

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات  8051197

عميدة الكليات الإن�سانية     8053169

عميدة الكليات العلمية   8050063

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

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

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

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

ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي    8050913 

�سيانة املدينة اجلامعية للطالبات 53161  80

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:

0118054450 - 0118054451

أرقام 
تلفونات 
تهمك..

عمادة �ض�ؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

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

»الأح�ال املدنية«

�  اإ�سدار �سهادة امليالد.

� اإ�سافة امل�اليد ل�سجل الأ�سرة� 

� تبليغ ولدة.

»اجل�ازات وال�ضتقدام«

� جتديد ج�از �سفر لل�سع�ديني.

� اإ�سدار تاأ�سريات ال�ستقدام لعّمال 

املنازل وال�سائقني.

� اإ�سدار اإقامة وجتديدها.

� متديد تاأ�سرية الزيارة للقادمني لزيارة 

من�س�بي اجلامعة املتعاقدين.

� تاأ�سرية خروج وع�دة.

»املرور«

� جتديد رخ�س القيادة.

� جتديد ال�ستمارة.

� ا�ستبدال ل�حات ال�سيارة

الخدمات 
الحكومية

�سعاع �إك�سبو

�لوقت: من ٤م �إىل١١م

�جلهة �ملنظمة: موؤ�س�سة �سعاع �لريا�ض لتنظيم 

�ملعار�ض

�ملكان: فندق هوليدي �إن �الزدهار

تطوير وتنمية م�سروعك �لريادي »رجال«

�لوقت: من ٤ م �إىل  ٨م

�جلهة �ملنظمة: معهد �مللك �سلمان لريادة �الأعمال

�ملكان: مبنى ٦ �لدور �لثاين قاعة �لتدريب

ومعر�ض »�لتغذية �ملدر�سية« 20١٨

�لوقت: من ٨�ض �إىل2م

�جلهة �ملنظمة: تطوير �لتعليم �لقاب�سة

�ملكان: مبنى وز�رة �لتعليم - حي �ملربع- طريق �مللك 

�سعود 

�ل�سعودية �ل�سنوية �لثانية للبال�ستيك

�لوقت: من ٨�ض �إىل ٤م

�جلهة �ملنظمة: تر�ي كون للفعاليات

�ملكان: فندق ماريوت, �لريا�ض

�حلديد و�ل�سناعات �ملعدنية ومعر�ض ماكينات 

وت�سغيل �ملعادن 20١٨

�لوقت: من ٤م �إىل ١0م

�جلهة �ملنظمة: �سركة عالقات

�ملكان: �ملركز �لدويل للمعار�ض و�ملوؤمتر�ت, �لريا�ض

 �لتوعويـــــة باإير��ض

�لوقت: من ٩�ض �إىل ٣م

�جلهة �ملنظمة: م�ست�سفى �مللك في�سل �لتخ�س�سي 

ومركز �الأبحاث

�ملكان: بهو م�ست�سفى �مللك في�سل �لتخ�س�سي

 من �أجلك

�لوقت: من ٤م �إىل١١م

�جلهة �ملنظمة: وكالة مو�رد �لنخبة لتنظيم �ملعار�ض 

و�ملوؤمتر�ت

�ملكان: فندق كر�ون بالز�

 دكاكني

�لوقت: من ٤م �إىل ١١م

�جلهة �ملنظمة: جمعية �سند �خلريية

�ملكان: فندق فور�سيزونزن

�مللتقى �ل�سعودي �لدويل �لثاين للجودة

و�لوقت: من ١0�ض  �إىل ٧م

�جلهة �ملنظمة: �سعودي كو�لك�ض

�ملكان: مركز �لريا�ض �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ض

��ستخد�م برنامج �جلد�ول �الإلكرتونية »�إك�سل« 

للموظفات

�لوقت: من ٨ �ض �إىل ١م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مهار�ت 2

�ليوم �لتوعوي �الأول الأمر��ض �لقلب و�الأوعية 

�لدموية

�لوقت: من ٨ �ض �إىل 2 م

تنظيم: م�ست�سفى �مللك في�سل �لتخ�س�سي

�ملكان: بهو �لربج �ل�سمايل 

�لتخزين �ل�سحابي للموظفات

�لوقت: من ٨ �ض �إىل ١م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مهار�ت ٣

معرض
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22 �شعبان17 �شعبان

24 �شعبان18 �شعبان

4 رم�شان21 �شعبان

23 �شعبان17 �شعبان

24 �شعبان19 �شعبان

5 رم�شان22 �شعبان

دورةلقاء

معرضورشة

معرضمعرض

برنامجدورة

دورةورشة

معرضبرنامج

سدوكو قاعدة اللعبة:

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

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

ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

�سغرية، اأو من 9 مربعات كبرية 

يحت�ي كل منها على 9 خانات 

�سغرية.

على الالعب اكمال ال�سبكة 

 ،9 اىل   1 من  اأرق���ام  ب�ا�سطة 

مرة  رق��م  كل  ا�ستعمال  �سرط 

واحدة فقط، يف كل خط اأفقي 

ويف ك��ل خ��ط ع��م���دي ويف كل 

مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

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

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

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

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

»�ضجالت ح�ل املعنى« لكر�ضي املانع

كتب: �ضامل الدو�ضري

اأ�سدر كر�سي الدكت�رعبدالعزيز املانع لدرا�سات اللغة العربية واآدابها كتاب 

اأ.د.حممد بن عبدالعزيز الهدلق،  بعن�ان »�سجالت ح�ل املعنى« من تاأليف 

املرت�سى  ال�سريف  تاأويل  وه��ي  درا���س��ات،  �سبع  على  الكتاب  ه��ذا  ويحت�ي 

القي�س وعلقمة الفحل، و�سعر  اأم جندب ل�سعر امرئ  ال�سعري، ونقد  للن�س 

اأندل�سيني  اأديبني  بني  وخالف  القريوان،  من  ناقدين  نظر  القي�س يف  امرئ 

وراأي حازم  الهمداين،  الزمان  وبديع  ال�سابئ  ا�سحاق  اأبي  بني  املفا�سلة  يف 

القرطاجي من ق�سية الغم��س يف ال�سعر، وراأي حازم القرطاجي يف ق�سية 

ال�سدق والكذب يف ال�سعر، وم�قف ابن املعتز من �سعر اأبي متام.

عن�ان الكتاب: ل�ضانيات ال�ضبكة العنكب�تية: دليل الطالب

امل�ؤلف: ديفيد كري�ضتال

املرتجم: عبد اهلل عبد الرحمن بن ط�ير�س

ال�ضنة: 1439

لتط�ر  مف�ساًل  �سرحاً  العنكب�تية  ال�سبكة  ل�سانيات  كتاب  يقدم 

ل�سخ�سية  معمقاً  وحتلياًل  العنكب�تية،  ال�سبكة  على  اللغة  ا�ستخدام 

الإنرتنت التي تتميز بك�نها متعددة اللغات، واأنها تتط�ر با�ستمرار. كما 

ي�ستعر�س العديد من املالحظات التي ت��سح نطاقاً وا�سعاً من �سل�كيات 

املتن�عة  والطرق  امل���ؤذي،  الربيد  مع  التعامل  مثل  ال�سبكة،  م�ستخدمي 

ل�ستخدام عالمات الرتقيم، ومناق�سة جمم�عة من التحديات القان�نية 

املرتبطة باأخالقيات البحث التي ي�اجهها الباحث�ن اأثناء ا�ستخدامهم للبيانات امل�ج�دة يف نطاق ال�سبكة 

العنكب�تية.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

�لريا�ض لزر�عة �ال�سنان

�لوقت: من ٨�ض �إىل ٥م

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �ل�سعودية للتخ�س�سات 

�ل�سحية

�ملكان: فندق كر�ون بالز�

مهار�ت �لبحث يف حمركات �لبحث للطالب

�لوقت: من ٤م  �إىل ٩م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: معهد �للغويات

دعم تعليم �لطالب الأع�ساء هيئة �لتدري�ض

�لوقت: من ٤م  �إىل ٩م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى 2٦ �لدور �خلام�ض

زفايف

�لوقت: من٤م �إىل ١١م

�جلهة �ملنظمة: �لهدف �لذهبي

�ملكان: فندق �ملوفنبيك, �لريا�ض

�لكهرباء �ل�سعودي - معر�ض �لتكييف �ل�سعودي 20١٨

�لوقت: من٤م �إىل ١0م

�جلهة �ملنظمة:  �سركة معار�ض �لريا�ض

�ملكان: مركز �لريا�ض �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ض

�أيام زمان 2

�لوقت: من٨م �إىل 2�ض

�جلهة �ملنظمة: �طياف كلري

�ملكان: قاعة �لفريدة , �لريا�ض

�لتدري�ض �مل�سغر الأع�ساء هيئة �لتدري�ض

�لوقت: من ٤م  �إىل ٩م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى 2٦ �لدور �خلام�ض

مهار�ت �لعمل �سمن فريق للموظفات

�لوقت: من ٨ �ض �إىل ١م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مهار�ت٦

نظرية �لذكاء�ت �ملتعددة يف �لتدري�ض �جلامعي 

لع�سو�ت هيئة �لتدري�ض

�لوقت: من ٨م  �إىل 2م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مهار�ت ٥

�إعد�د �ال�ستمار�ت �الإلكرتونية  لع�سو�ت هيئة 

�لتدري�ض

�لوقت: من ٩�ض  �إىل ١م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مهار�ت 2

نظام �إد�رة �لتعليم blackboard  الأع�ساء هيئة 

�لتدري�ض

�لوقت: من ٤م  �إىل ٩م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى 2٦ �لدور �خلام�ض

عطايانا

�لوقت: من٩م �إىل 2�ض

�جلهة �ملنظمة:�خلطوة �ملعرتفة

�ملكان: فندق كر�ون بالز� �آر دي �سي, �لريا�ض

�سعبان 

1439ه�

( ماي� )

2018م
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حدثينا عن البدايات؟

كنت يف �خلام�شة ع�شرة من عمري حني طلبت �إحدى 

للف�شل  كم�شروع  جديدة  الخرت�عات  �أفكاًر�  �ملعلمات 

�أدونها  �لتي  �الأفكار  الأظهر  فر�شتي  فكانت  �لدر��شي، 

د�ئًما يف دفرتي �ل�شغري، وكانت جمرد فكرة ومل �أعتقد 

�أنها مفتاح لو�شويل لفر�ص �أخرى عظيمة، وقد وجهتني 

وبناء  �مل�شروع  لعر�ص  �ملوهوبات  الإد�رة  »دالل«  معلمتي 

على ذلك مت ت�شجيلي يف �ختبار »مقيا�ص موهبة« �لذي 

يدعم �ملوهوبني، فلن �أن�شى جميلها.

 ما اأول اخرتاع متكنت من حتقيقه؟

م�شابقة  يف  �شاركت  ع�شرة  �ل�شابعة  يف  كنت  حني 

�أنا و�شديقتي ح�شة  �لعلمي  للإبد�ع  �لوطني  �الأوملبياد 

�لدحيلن ببحث علمي عن »��شتخد�م �الألوفري� كعازل 

نبتة  من  �لكيوتني  با�شتخل�ص  قمنا  حيث  ح���ر�ري«، 

�ل�شبار وجعلها كطلء عازل، وعملنا على هذ� �مل�شروع 

يف معامل جامعة �مللك �شعود حتت �إ�شر�ف �لربوفي�شور 

�أماين عو�د، وبعد �لتو�شل �إىل �لنتيجة �ملتوقعة ح�شلنا 

و�مليد�لية  �ململكة  م�شتوى  على  �ل�شاد�ص  �ملركز  على 

�لربونزية يف معر�ص جنيف �لدويل وهلل �حلمد.

 بعد جناحك يف اخرتاعك الأول، هل فكرت باخرتاع 

اآخر؟

�أك��ر  �أم��ي��ل  �أ�شبحت  �الأومل��ب��ي��اد  جت��رب��ة  بالتاأكيد، 

للأبحاث �لعلمية ف�شاركت ببحث علمي �آخر لكن هذه 

�ملرة لوحدي، فبعد قر�ءتي للعديد من �الأبحاث يف جمال 

�خلليا �ل�شم�شية جاءتني فكرة تطوير مادة �جلرمانيوم 

هذه  ولدقة  �لو�شلت،  متعددة  �ل�شم�شية  �خلليا  يف 

للطاقة  ع��ب��د�هلل  �مللك  مدينة  م��ع  تو��شلت  �الأب��ح��اث 

من  �شديدين  و�هتماماً  تعاوناً  ولقيت  و�ملتجددة  �لذرية 

قبلهم، فعملنا �شوياً وعند مرحلة �لتنفيذ قمنا بالتعاون 

�لتي  �ل�شركة  وه��ي   ،Solar Junction �شركة  م��ع 

�لعام،  ذلك  يف  �ل�شم�شية  للخليا  كفاءة  �أعلى  �شجلت 

وقمنا باختبار فر�شية �لبحث عن طريق برنامج حماكاة 

مر�شية  �لنتيجة  وكانت  لعملنا،  �لنهائية  �لنتيجة  لرنى 

جد�ً فقد ��شتطعنا يف عملنا هذ� �أن نزيد كفاءة �خللية 

�أر�ص �لو�قع  �أنفذها على  �أنني مل  بن�شبة 2.2 ٪ ورغم 

�إال �أن نتيجة �لعمل كانت كفيلة الأن �أح�شل على �ملركز 

�لر�بع على م�شتوى �ململكة.

 وماذا عن م�شاركاتك وجتاربك العاملية؟

م�شتوى  على  للعلوم  غ��وغ��ل  مهرجان  يف  �شاركت 

�الأوىل  م��ر�ح��ل،  ث��لث  على  �مل�شابقة  وك��ان��ت  �ل��ع��امل، 

من  متناف�شاً   90 فيها  ير�شح  و�لثانية  �لتقدمي  مرحلة 

1٥مر�شحاً  �ختيار  يتم  و�الأخ���رية  و�لثالثة  �ملتقدمني 

للمناف�شة �لنهائية، وقد مت �ختياري �شمن ٩0 متناف�شاً 

على م�شتوى �لعامل، وكانت فرحتي عظيمة رغم �أنني مل 

�أتاأهل للمرحلة �لتالية، �إال �أن جمرد �ختياري �شمن ٩0 

متناف�شاً حول �لعامل كان كفيًل بت�شجيعي و�شحذ همتي 

ملناف�شات �أخرى عاملية، حيث مت تكرميي من قبل قوقل 

ومدينة �مللك عبد�لعزيز للعلوم و�لتقنية يف مقر �ملدينة 

�لر�شمي، وهذه �خلطوة �شكلت دعًما معنوًيا كبرًي� يل.

 وماذا بعد؟

بعد عدة �أ�شهر، تو��شلت مع رئي�ص �ل�شركة �لتي �شبق 

بامل�شروع  متعلق  �أمر  عن  لل�شتف�شار  معها  �لتعاون  لنا 

�ملجال،  ذ�ت  يف  تدريبية  فر�ص  عن  عر�شيا  و�شاألته 

فطلب مني �إر�شال �شريتي �لذ�تية وبعد يومني �أخربين 

 James Harris باأنه عر�ص �شريتي على �لربوفي�شور

يف  �لعمل  وميكنني  �الأمريكية  �شتانفورد  جامعة  يف 

فريقه ملدة 3 �شهور، وبعد ح�شويل على هذه �لفر�شة، 

تو��شلت مع �أكر من جهة للح�شول على �لدعم �ملايل، 

و�لتقنية  للعلوم  عبد�لعزيز  �مللك  مدينة  �شمنهم  ومن 

�لذين قدمو� يل دعماً مادياً كامًل، وبد�أت رحلتي �إىل 

�لذي  �لكبري  �لتطور  ��شت�شعرت  تدريبي  و�أثناء  �أمريكا 

و�شلت له حيث كنت قبل عام �أحمل جمرد فكرة، و�الآن 

�أقف �أمام �لنخبة وجميع من يف �لفريق طلب دكتور�ه 

و�أنا مل يتجاوز عمري حينها �لت�شعة ع�شر عاًما.

كيف ت�شفني لنا جتربتك هناك؟

من  �أك���ر  على  معهم  عملت  �الأول���ني  �ل�شهرين  يف 

ت�شنيع  على  �أعمل  ب��د�أت  �الأخ��ري  �ل�شهر  ويف  م�شروع، 

�خللية �ل�شم�شية، وقد ��شتغرق مني ذلك �أ�شبوعني لعمل 

�خللية من �ل�شفر، بد�ية من ت�شميمها �إىل �ختبارها، 

و�حلمد هلل عدت �إىل �أر�ص �لوطن حاملة �إجنازي بيدي 

وعر�شته على نائب رئي�ص مدينة �مللك عبد�لعزيز للعلوم 

و�لتقنية �شابًقا �لدكتور تركي �آل �شعود �لذي و�فق على 

دعمي مادًيا من قبل �ملدينة �أثناء رحلتي.

 هل تعملني على اخرتاع جديد؟

لدي �لعديد من �الأبحاث �لعلمية �لطبية ومهتمة حالياً 

با�شتخد�م  بعلم �جلينات وهند�شتها وتوجد لدي فكرة 

و�أن  �لطب  جمال  لتجديد  �أطمح  كما  كري�شرب.  تقنية 

�أجمع بني �لطب و�لهند�شة يف �آن و�حد، كذلك �أوؤمن باأن 

�ل�شخ�ص يجب �أال يربط نف�شه يف جمال و�حد، فعندما 

�أن يظهر  �أكر من جمال ي�شتطيع  يكون لديه خربة يف 

بابتكار يعيد ترتيب �ملفاهيم �لعلمية.

يوجد مواهب كثرية يف املجتمع ل جتد الت�شجيع، ما 

ن�شيحتك لهم؟

�أن يبد�أ در��شة  كل �شيء متوفر، لكن على �ل�شخ�ص 

فكرته و�إمكانية تنفيذها و�أن يعد مقرتًحا كامًل بذلك 

ومدينة  كاجلامعات  �ل��د�ع��م��ة  للجهات  يتجه  وب��ع��ده 

توجد  جامعتنا  ويف  و�لتقنية،  للعلوم  عبد�لعزيز  �مللك 

عمادة �لبحث �لعلمي �لتي تقدم �لدعم �ملادي و�لعلمي 

للباحثني، وكذلك توجد بر�مج خم�ش�شة لطلب مرحلة 

�لبكالوريو�ص، كذلك يوجد مركز �البتكار وتتوزع وحد�ته 

هناك  كانت  و�إن  و�ل�شحية،  �لعلمية  �لكليات  يف جميع 

ن�شيحة �أ�شتطيع تقدميها فهي »ال توجد طرق خمت�شرة 

للو�شول كل ما عليك فعله هو �أن مت�شي يف هذ� �لطريق 

و�أن ت�شنع من جذع يعرت�ص طريقك �شعلة ت�شيء لك 

من  فريدة  ق�شة  �شخ�ص  لكل  ب��اأن  وتذكر  �ل��درب  بقية 

نوعها فا�شنع خا�شتك«!

سارة القحطاني: كل اختراع يبدأ بفكرة ويتطور بشغف
حققت اإجناًزا علمًيا و�ساهمت يف تطوير خلية �سم�سية

حوار: دلل الهذال- اأمل القرين

�شارة �لقحطاين طالبة يف كلية �لطب، حققت �إجناًز� علمًيا مب�شاهمتها 

وعاملية  2014، ح�شدت جو�ئز حملية  عام  �ل�شم�شية  �خللية  تطوير  يف 

و�شاركت يف مهرجان قوقل للعلوم وح�شلت على فر�شة تدريبية مع فريق 

 3 ملدة  �الأمريكية  �شتانفورد  جامعة  يف   James Harris �لربوفي�شور 

ال  كان  وعمرها  و�لتقنية،  للعلوم  عبد�لعزيز  �مللك  مدينة  بتمويل  �شهور 

يتعدى 19 عاماً، ولديها حالياً �لعديد من �الأبحاث �لعلمية �لطبية ومهتمة 

كل  باأن  توؤمن  و�لهند�شة،  �لطب  بني  وباجلمع  وهند�شتها  �جلينات  بعلم 

�خرت�ع يبد�أ بفكرة ثم ب�شغفك ت�شتطيع تطويره، ويف هذ� �للقاء تتحدث 

عن �إجنازها وكيف تو�شلت �إليه وكيف ح�شلت على �لدعم و�لعقبات �لتي 

و�جهتها.

أفكر في استخدام تقنية كريسبر وأطمح بابتكار طبي يجمع بين الطب والهندسةلدي العديد من األبحاث العلمية الطبية وحاليًا مهتمة بعلم الجينات وهندستها

ألما أولوتش: حافظوا على العربية الفصحى فهي أجمل لغات العالم
ما ق�شة التحاقك بجامعة امللك �شعود؟

�جلامعة،  يف  قبول  على  زوج��ي  ح�شل 

�أق��دم  �أن  ق��ررن��ا  �لتحاقه  م��ن  �شنة  وبعد 

�أور�قي للقبول وبعد ثلث �شنو�ت قبلت يف 

�جلامعة و�حلمد هلل.

ك��ي��ف ت��ع��ل��م��ت ال��ل��غ��ة ال���ع���رب���ي���ة؟ وك��ي��ف 

جتدين ممار�شتها يف احلياة اليومية؟

در�شت �للغة �لعربية يف �ملدر�شة �لثانوية 

يف  �أدر���ص  و�الآن  �شنو�ت،  الأرب��ع  بلدي  يف 

يومًيا  �الأقل  على  �شاعتني  �للغويات  معهد 

و�أطور لغتي من خلل �حلديث مع زميلتي 

على  �الإ�شلمية  للمحا�شر�ت  و�ال�شتماع 

�الإنرتنت.

حدثينا عن بالدك.

تقع �شربيا يف �أوروبا �لو�شطى ومنطقتي 

وتعرف  �ل�شنجق،  ت�شمى  فيها  �أعي�ص  �لتي 

�شربيا باأنها دولة �لغابات و�الأنهار و�جلبال 

و�جلو فيها غالباً معتدل وتوجد يف �شربيا 

�أم��ن  يف  �مل�شلمون  ويعي�ص  ك��ث��رية  �أدي����ان 

و�شلم ويطبقون دينهم دون م�شاكل.

م��ا اأوج����ه الخ��ت��الف وال��ت�����ش��اب��ه الثقايف 

بني جمتمع بلدك وجمتمع اململكة؟

خمتلفة  �شربيا  يف  و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت 

عن �ل�شعودية، لكن يف مدينتي حيث يوجد 

و�ل�شلوك  و�لتعلم  �لعمل  قيم  �مل�شلمون 

�الجتماعي مت�شابه لكن نختلف يف �لطعام 

و�للبا�ص.

كيف جتدين الأكل ال�شعودي؟ 

�ل�شعودي،  �الأك��ل  عن  �لكثري  �أع��رف  ال 

لكن �أحب �ملثلوثة و�لفلفل.

ما اأكرث ما لفت انتباهك منذ و�شولك 

للمملكة؟

�أك���ر م��ا ل��ف��ت �ن��ت��ب��اه��ي �حل���رم �ملكي 

وثقافة و�شلوك �ملو�طنني. 

ال��ذي تدر�شينه  مل��اذا اخ��رتت التخ�ش�ص 

الآن؟

بكلية  �هلل  ب���اإذن  �شاألتحق  �ملعهد  بعد 

�لرتبية ق�شم �لدر��شات �لقر�آنية.

ما طموحك للم�شتقبل؟ 

�أن �أكون معلمة قر�آن يف بلدي باإذن �هلل.

م����ا الأم�����اك�����ن ال���ت���ي حت���ب���ني زي���ارت���ه���ا يف 

الريا�ص؟

�لدرعية �ملدينة �لتاريخية �لقدمية وبرج 

�ململكة ومكتبة �مللك �شلمان.

ما ال�شيء الذي �شتحر�شني على اأخذه 

معك عند العودة لبالدك؟ 

�لعلم.

 هل لديك كلمة تودين توجيهها لقراء 

�شحيفة ر�شالة اجلامعة؟

�لف�شحى  �لعربية  �للغة  على  �حر�شو� 

لغات  �أجمل  فهي  ثقافتها،  على  وحافظو� 

�لعامل.

..

ولوت�ص اأ ملا  اأ ال�شم: 

22 العمر: 

�شربية اجلن�شية: 

والثقافة اللغة  التخ�ش�ص: 

الثاين امل�شتوى: 

من  م�شلمة  طالبة  اأول��وت�����ص  اأمل���ا 

����ش���رب���ي���ا، ال��ت��ح��ق��ت ب���ال���درا����ش���ة يف 

جامعة امللك �شعود بعد قبول زوجها 

وت���ن���وي ب��ع��د اج��ت��ي��از م��رح��ل��ة تعلم 

اللغة يف معهد اللغويات اأن تلتحق 

ب��ك��ل��ي��ة ال���رتب���ي���ة ق�����ش��م ال���درا����ش���ات 

ل��ت��ط��وي��ر لغتها  ت�����ش��ع��ى  ال���ق���راآن���ي���ة، 

ال��ع��رب��ي��ة م���ن خ����الل احل���دي���ث مع 

للمحا�شرات  وال�شتماع  زميالتها 

الإ����ش���الم���ي���ة ع��ل��ى الإن�����رتن�����ت، وق��د 

ب��احل��ر���ص على  ك��ل ع��رب��ي  ن�شحت 

اللغة العربية الف�شحى واملحافظة 

ع��ل��ى ث��ق��اف��ت��ه��ا ف��ه��ي اأج���م���ل ل��غ��ات 



تقرير: ملى الغفي�ص، حنان الفا�ضل

ت����وؤم����ن ج���ام���ع���ة امل���ل���ك ����ض���ع���ود ب���اأه���م���ي���ة الأن�����ض��ط��ة 

متممًا  ج���زءًا  وب��اع��ت��ب��اره��ا  والج��ت��م��اع��ي��ة،  الرتفيهية 

الدكتور  اجلامعة  مدير  افتتح  الأك��ادمي��ي��ة،  للربامج 

اجلامعية  املدينة  يف  »الإط��ال��ة«  �ضالة  العمر  ب���دران 

للطالبات مع بداية ال�ضنة احلالية، لتقدم العديد من 

اخلدمات الرتفيهية والثقافية للطالبات من خمتلف 

الكليات وامل�ضتويات الأكادميية.

األعاب ترفيهية و�ضالة �ضينما

فيو لوجن«  »ذا  با�ضم  وامل��ع��روف��ة  »الإط���ال���ة«  �ضالة 

هي �ضالة داخلية مطلة على بهو اجلامعة والكليات، 

جم���ه���زة ب��اجل��ل�����ض��ات والأث���������اث ال���ع�������ض���ري احل���دي���ث، 

التلفزيون  و�ضا�ضات  التدليك  كرا�ضي  اإىل  بالإ�ضافة 

الهدوء والراحة، ويوجد  الأمثل من  التي توفر احلد 

بها اأي�ضًا العديد من الألعاب الرتفيهية كاأجهزة »باي 

وج��ود  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  وال��ب��ل��ي��اردو«،  والتن�ص  �ضتي�ضن 

�ضالة �ضينما مدعمة باأف�ضل التقنيات �ضوتًا و�ضورة، 

ويتم فيها عر�ص الأفام الوثائقية والعلمية.

ت�ضتوعب 200 طالبة

م��ا مي��ي��ز ال�����ض��ال��ة ه��و اأن ال��دخ��ول جم���اين جلميع 

بعمادة  امل��رك��زي��ة  الأن�ضطة  وح���دة  ب��اإ���ض��راف  الطالبات 

ال�ضالة  وت�ضتوعب  الطالبات،  ل�ضوؤون  الطاب  �ضوؤون 

50 طالبة، لكن م�ضاحتها  الوقت احل��ايل ح��وايل  يف 

200 طالبة يف حال  يزيد عن  ما  جمهزة ل�ضتيعاب 

ال��ت��ي ت�ضم  ام���ت���داد م�ضاحتها  ع��ل��ى  م��ق��اع��د  اإ���ض��اف��ة 

مناطق خارجية، فتوافد الطالبات يتم ب�ضكل منتظم 

يتيح  الدرا�ضية، مما  اأوق��ات اجل��داول  بحكم اختاف 

ا�ضتقبال الطالبات يوميًا بكل �ضا�ضة و�ضهولة، وميكن 

جل��م��ي��ع��ه��ن ال����ض���ت���ف���ادة ومم���ار����ض���ة ج��م��ي��ع الأن�����ض��ط��ة 

ذوي  طالبات  منهن  ���ض��واء،  ح��د  على  لديهن  املحببة 

الحتياجات اخلا�ضة الاتي وّفر لهن م�ضاعد موؤدية 

لهن  وحتقق  احتياجاتهن  مع  لتتنا�ضب  ال�ضالة  اإىل 

دائمًا  ت�ضعى  �ضعود  امللك  فجامعة  وال�ضامة،  الأم��ن 

ل��ت��وف��ر وت��ط��وي��ر ك���اف���ة اخل���دم���ات امل�����ض��ان��دة ل��ط��اب 

وطالبات ذوي الحتياجات اخلا�ضة.

دورات وم�ضابقات

دورات  اإق��ام��ة  لل�ضالة  امل�ضتقبلية  اخل��ط��ط  ت�ضمل 

م��ت��خ�����ض�����ض��ة يف ل��ع��ب��ة ال��ت��ن�����ص وم�����ض��اب��ق��ات الأل���ع���اب 

اإىل  لل�ضالة  اخلارجية  املناطق  الإلكرتونية، وحتويل 

بالإ�ضافة  واملطاعم،  املقاهي  ت�ضمل  ت�ضغيلية  مواقع 

اإىل ا�ضتقبال ال��زائ��رات من خ��ارج ح��رم اجلامعة، مما 

بجميع  وال�ضتمتاع  امل��ه��ارات  اكت�ضاب  للجميع  يتيح 

اخلدمات املقدمة فيها.

املف�ضل يف  امل��ك��ان  »الإط��ال��ة«  اأ�ضبحت �ضالة  وق��د 

اجلامعة لدى الطالبات، فلقد �ضهلت عليهن مقابلة 

بع�ضهن البع�ص من خمتلف الكليات، فموقع ال�ضالة 

منا�ضب للجميع، حيث اإنه مت زيارة ال�ضالة ومناق�ضة 

باإعجابه  ي�ضيد  وك��ان اجلميع  اآرائهن  الطالبات حول 

ال�ضديد بال�ضالة وو�ضفها بالهدوء والرتتيب، كما اأن 

كانت مرحبة جدًا بالقرتاحات  ال�ضالة  امل�ضوؤولة عن 

حول الأفام املراد عر�ضها يف �ضالة ال�ضينما.

17 21تحقيق  �لعدد 1306 - �لأحد 13 �شعبان  1439هـ �ملو�فق 29 �أبريل 2018م

توفر خدمات البحث الآيل والإعارة والت�سوير وقاعات لال�ستذكار

حوار: وفاء اإبراهيم ال�ضيف 

امل����رك����زي����ة  امل���ك���ت���ب���ة  اف����ت����ت����اح  مت 

للطالبات �ضنة 1434ه�، وتقع و�ضط 

جم��م��ع ك��ل��ي��ات ال���ط���ال���ب���ات، وت�����ض��م 

جلميع  خ��دم��ات��ه��ا  وت���ق���دم  اأدوار   4
واملوظفات  التدري�ص  هيئة  ع�ضوات 

وال��ط��ال��ب��ات وك��ل م��ن يحمل بطاقة 

ع�ضوية من خ��ارج اجلامعة، وت�ضم 

اأرف��ف��ه��ا ق��راب��ة  املكتبة امل��رك��زي��ة ب��ن 

رب�����ع م���ل���ي���ون ك���ت���اب م����ا ب����ن ع��رب��ي 

واأج��ن��ب��ي، وي��وج��د بها اأك���ر م��ن 18 

وتقدم  واأجنبية،  عربية  ر�ضالة  األ��ف 

من  للم�ضتفيدات  اخل���دم���ات  ك��اف��ة 

اأو غر مبا�ضر  املكتبة ب�ضكل مبا�ضر 

م���ن خ���دم���ات م��رج��ع��ي��ة وب��ح��ث اآيل 

واإعارة وت�ضوير، وكذلك توفر قاعات 

ما  على  اأك��ر  وللتعرف  لا�ضتذكار، 

للطالبات  امل��رك��زي��ة  املكتبة  ت��ق��دم��ه 

مت ا�ضت�ضافة م�ضاعدة وكيلة عمادة 

ال���دك���ت���ورة �ضلمى  امل��ك��ت��ب��ات  ����ض���وؤون 

حممد بكر هو�ضاوي، واإجراء احلوار 

التايل معها..

- م������اذا ت���ق���دم امل��ك��ت��ب��ة امل���رك���زي���ة 

للطالبات من خدمات؟

للطالبات  املركزية  املكتبة  تقدم 

خدمة  منها  اخل��دم��ات،  من  الكثري 

خدمة  وه��ي  ال��ب��اح��ث«،  »م�ساعد 

حديثة تخدم اأع�ساء هيئة التدري�س 

وت�����س��اع��ده��م يف اإك���م���ال ال��ب��ح��وث 

ع�سو  ت���ازم  موظفة  ت��وج��د  حيث 

اأن يكمل بحثه.  اإىل  التدري�س  هيئة 

ت��وف��ري الكتاب  ت��وج��د خ��دم��ة  ك��م��ا 

للم�ستفيدات حيث تطلب امل�ستفيدة 

كتاباً يكون يف اإحدى مكتبات جامعة 

لها  الكتاب  توفري  ويتم  امللك �سعود 

التايل،  اليوم  يف  اأو  اليوم  نف�س  يف 

تقدمها  التي  اخل��دم��ات  اأه��م  وم��ن 

اإلكرتونًيا  الإع���ارة  جتديد  املكتبة 

وخدمة حجز الكتاب.

- هل تعد زيارة الطالبة للمكتبة 

املركزية اأمرًا مهمًا ومفيدًا؟

بكل تاأكيد، زيارة الطالبة للمكتبة 

اأم���ر يف غ��اي��ة الأه��م��ي��ة م��ن اأج��ل 

ومن  الكتب  على  الطالبة  ح�سول 

اأجل ال�ستذكار، حيث تتمتع املكتبة 

امل��رك��زي��ة ب��ال��ه��دوء وت��وف��ري جميع 

وت�سوير،  طباعة،  من  امل�ستلزمات 

وموظفات يف حال احلاجة اإليهن.

- م���ا اأن������واع ال��ك��ت��ب امل����وج����ودة يف 

املكتبة؟

للطالبات  املركزية  املكتبة  ت�سم 

قرابة ربع مليون كتاب ما بني كتب 

عربية واأجنبية اإ�سافة لأكرث من 18 

واأجنبية،  عربية  علمية  ر�سالة  األف 

ك��ت��ب علمية  ب���ني  ال��ك��ت��ب  وت��ت��ن��وع 

و�سحية واأدبية ودوريات ومطبوعات 

حكومية واأي�ساً روايات.

الطالبات  اإق��ب��ال  تقيمن  كيف   -

على املكتبة؟

عن  اختلف  وق��د  ومعقول  جيد 

عدد  ازداد  فقد  ال�سابقة  ال�سنوات 

املكتبة  على  امل��ق��ب��ات  ال��ط��ال��ب��ات 

وانت�سرت ب�سكل كبري ثقافة القراءة 

يف ال�سنوات الأخرية.

- كم عدد امل�ضتفيدات من خدمة 

الإعارة يف املكتبة املركزية للطالبات 

لعام 1438-1439؟ 

ا�ستفادت  املا�سي  العام  خ��اال 

األف   30 قرابة  املكتبة  من خدمات 

م�ستفيدة.

- ب����خ����اف اخل�����دم�����ات امل��ك��ت��ب��ي��ة 

م��ا اأب���رز ال��ربام��ج وال��ف��ع��ال��ي��ات التي 

تنظمها املكتبة املركزية للطالبات؟

املا�سية  �سنوات  ال��ث��اث  خ��ال 

للطالبات  املركزية  املكتبة  قدمت 

اأكرث من 60 ور�سة عمل وقرابة 40 

برناجماً ثقافياً بالتعاون مع الكليات 

والأق�سام. كما وفرت قاعات لذوات 

الحتياجات اخلا�سة، وتنظم مبادرة 

درا�سي  عام  كل  ويف  كتاب«  »رحلة 

حتتفل املكتبة باليوم العاملي للكتاب 

ويوم اللغة العربية، كما تقيم معر�ساً 

للكتاب وت�ست�سيف دور ن�سر خاله. 

- ما اخلدمات التي تعتزم املكتبة 

امل���رك���زي���ة ت��ق��دمي��ه��ا ل��ل��م�����ض��ت��ف��ي��دات 

م�ضتقبًا؟

باإعداد الكثري من امل�ساريع  نقوم 

لتطوير املكتبة املركزية ونعمل حالياً 

الذي  املحتوى«  »اإثراء  م�سروع  على 

روؤية  امل�ستفيدة من خاله  ت�ستطيع 

واخلامتة  واملقدمة  الكتاب  فهر�س 

اأي�ساً، ويوجد م�سروع �سيتم تنفيذه 

تطبيق  توفري  هو  اهلل  ب��اإذن  قريباً 

للمكتبة املركزية على الأجهزة الذكية 

لت�سهيل اخلدمات للم�ستفيدين.

- كلمة يف ختام هذا اللقاء؟

اإذا مل ت�ستطع الطالبة زيارة املكتبة 

املركزية، فاإن باإمكانها ت�سفح الكتب 

من  اجلامعية  والر�سائل  واملقالت 

املكتبة الرقمية ال�سعودية، وهي اأكرب 

جتمع اأكادميي مل�سادر املعلومات يف 

العامل العربي، ت�سم اأكرث من 310 

كافة  تغطي  علمي  م��رج��ع  اآلف 

وتقوم  الأك��ادمي��ي��ة،  التخ�س�سات 

املحتوى،  لهذا  امل�ستمر  بالتحديث 

وقد فازت املكتبة الرقمية ال�سعودية 

للمكتبات  العربي  الحت��اد  بجائزة 

واملعلومات »اعلم« للم�ساريع املتميزة 

عام  العربي  ال��ع��امل  م�ستوى  على 

2010م.
ال�سعودية  الرقمية  وتعترب املكتبة 

تابعة لوزارة التعليم العايل باململكة 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، وت��ع��م��ل على 

متطورة،  معلوماتية  خدمات  توفري 

املعلومات  م�سادر  لإت��اح��ة  اإ�سافة 

وجعلها  اأ�سكالها،  مبختلف  الرقمية 

التدري�س  هيئة  اأع�ساء  متناول  يف 

مرحلتي  يف  وال��ط��اب  والباحثني 

والبكالوريو�س  العليا  ال��درا���س��ات 

باجلامعات ال�سعودية.

جلميع  الرقمية  املكتبة  وتتوفر 

اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة، ك��م��ا اأن��ه��ا 

توفر بيئة رقمية ملختلف اجلامعات 

البحثية  واجل���ه���ات  ال�����س��ع��ودي��ة، 

امل�سرتكة معها، ويف هذه البيئة من 

جلهة  ميكن  ل  م��ا  وامل��زاي��ا  املنافع 

ت�سل  اأن  اأو  ب��ه،  ت��ق��وم  اأن  واح���دة 

اإليه، ومن هذه املزايا: اإدارة مركزية 

ب���اإدارة ه��ذا املحتوى  واح��دة، تقوم 

كما  با�ستمرار.  وحتديثه  ال�سخم، 

للمنفعة،  م�سرتك  ت��ب��ادل  فيها  اأن 

توفره  مما  �ست�ستفيد  جامعة  ف��اأي 

اأي  يف  الأخ���رى،  اجلامعات  �سائر 

حقل علمي.

وختاماً، ميكننا القول اإن الطالب 

من  العديد  ميتلك  اليوم  اجلامعي 

جامعته  له  وفرتها  التي  اخليارات 

وعلى  نف�سه  تطوير  على  لت�ساعده 

باأف�سل  العلمي  البحث  ممار�سة 

ال��ط��رق واأي�����س��ره��ا م��ا ب��ني زي���ارة 

اآلف  توفر  التي  اجلامعية  املكتبة 

له  توفر  التي  واخل��دم��ات  امل��راج��ع 

لا�ستذكار  منا�سبة  علمية  بيئة 

الرقمية  املكتبة  ت�سفح  اأو  والبحث، 

املراجع  على  وال��دخ��ول  ال�سعودية 

العامل  كافة جامعات  من  والأبحاث 

ما  وكل  العاملية،  البيانات  وقواعد 

على الطالب هو ال�ستفادة من هذه 

لتطوير  وا�ستخدامها  اخل��دم��ات 

الدرا�سي  مب�ستواه  والنهو�س  نف�سه 

والبحثي.

د. هوساوي: المكتبة المركزية للطالبات..
ربع مليون كتاب و18 ألف رسالة علمية

نعمل حاليًا على مشروع »إثراء المحتوى« ونعتزم إطالق 
تطبيق »المكتبة المركزية«.. قريبًا

تتسع ألكثر من 200 طالبة ومزودة بأرقى التجهيزات

تطل على بهو الجامعة والكليات ويوجد بها بالي ستيشن وتنس وبلياردو وصالة سينما

صالة اإلطاللة »ذا فيو الونج« خدمات ترفيهية وثقافية للطالبات
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روبوت 
عمالق 
إلعادة 
تدوير 
اآليفون

ك�شفت �شركة »اأبل« الأمريكية عن روبوت جديد مهمته 

اإعادة تدوير هواتف »اآيفون« امل�شتعملة، يف خطوة تهدف 

لتقلي�ص تاأثري ال�شركة ال�شلبي على تغري املناخ 

واحلفاظ على املوارد الطبيعية.

الأم��ري��ك��ي  »م�����ش��اب��ل«  مل��وق��ع  وطبقا 

التقني، فقد اأطلقت »اأبل« على الروبوت 

اجلديد ا�شم »Daisy«، م�شرية اإىل قدرته 

نحو  على  »الآيفون«  هاتف  اأج��زاء  ف�شل  على 

اأكرث فعالية من الب�شر.

وبو�شع الروبوت ال�شخم التعامل مع 

الواحدة،  ال�شاعة  يف  هاتف   200
الداخلية،  الأج��زاء  تف�شل  بحيث 

ومن ثم يتم فرزها يف اأكوام ت�شهل 

يف  وا�شتخدامها  معاجلتها  عملية 

هواتف جديدة، وبوا�شطة هذا الروبوت، 

معاجلة  ق��ادرة على  �شت�شبح  »اأب��ل«  ف��اإن 

اأكرب من الهواتف امل�شتعملة، من ذلك  عدد 

.»Liam« الذي يعاجله الروبوت ال�شابق

ويقول موقع »م�شابل« اإن هذا الروبوت بداأ العمل يف 

2016، لكن نقطة �شعفه تتمثل يف القدرة على معاجلة 
العمالق  ال��روب��وت  اأم���ا   .6 اآي��ف��ون  ه��ات��ف 

معاجلة  على  القدرة  فلديه   ،Daisy
»اأب��ل«،  اأن��واع خمتلفة من هواتف   9

.»X با�شتثناء »اآيفون

وي���اأت���ي اإع����الن »اأب�����ل« ع��ن ه��ذا 

الروبوت يف �شياق �شل�شلة مبادرات 

ال�شركة،  اأطلقتها  للبيئة  �شديقة 

يف الآونة الأخرية وت�شمل، مكافاأة 

ال��ع��م��الء ال���ذي���ن ي�����ش��ت��خ��دم��ون 

ن�شاطات  ومي��ار���ش��ون  �شاعتها 

بدنية خارج اجلدران، ف�شاًل عن 

ربحية  غري  ملنظمة  تربعات  حملة 

معنية بالبيئة.

skynewsarabia :امل�صدر

اأطلقت �شركة قوقل العمالقة خدمة املرا�شلة 

حلبة  لتدخل  الن�شية،  الر�شائل  عرب  املجانية 

املناف�شة مع وات�شاب، واآي ما�شيج من اأبل.

و�شتتاح اخلدمة جماًنا على الهواتف الذكية 

ل�شركة  اململوك   Android بنظام  تعمل  التي 

قوقل، والذي يعمل على غالبية الهواتف الذكية 

ما عدا اأبل.

تخرب  اأنها  يف  وات�شاب  مع  اخلدمة  وتت�شابه 

املر�شل عندما يقراأ امل�شتلم الر�شالة، كما تظهر 

اإن كان م�شتلم الر�شالة يكتب يف الوقت احلايل 

للرد على ما ورده.

وا�شرتكت يف خدمة »الدرد�شة« اجلديدة من 

ات�شالت يف جميع  �شركة   50 من  اأكرث  قوقل، 

اأنحاء العامل، وفق ما ذكرت �شحيفة »تلغراف« 

الربيطانية.

التجريبية  مراحلها  يف  اخل��دم��ة  ت��زال  ول 

اإذ مل تعلن قوقل عن موعد طرح هذا  الأوىل، 

التطبيق يف الأ�شواق على نطاق اأو�شع.

خماوفهم  امل�شتخدمني  بع�ص  اأب���دى  وق��د 

اخلدمة  املتبادلة يف  الر�شائل  ت�شفري  عدم  من 

اجلديدة ب�شكل كامل، الأمر الذي ي�شع عالمات 

ا�شتفهام ب�شاأن ال�شالمة الأمنية.
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مواقع  ع��م��الق  ف�شيحة  فتحت 

في�شبوك  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 

اخل�شو�شية  �شيا�شات  على  الأعني 

ال��ت��ي ت��ت��ب��ع��ه��ا امل���واق���ع الأخ�����رى، 

وانتهاك  الف�شائح  نريان  اأن  ويبدو 

موقع  ت��ط��ال  ب����داأت  اخل�شو�شية 

ل�شركة  امل��م��ل��وك  ال�شهري  ي��وت��ي��وب 

النار  املوقع  ه��ذا  فتح  فقد  قوقل، 

املتحدة  ال��ولي��ات  يف  نف�شه  على 

حماية  ق���وان���ني  ان��ت��ه��اك��ه  ب�����ش��ب��ب 

عن  اأعمارهم  تقل  الذين  الأطفال 

13 عاماً.

ورداً على هذا النتهاك اخلطري، 

من  ج��ه��ة   23 ي�شم  حت��ال��ف  ق���دم 

امل�شتهلكني  ح���ق���وق  جم��م��وع��ات 

�شكوى  واخل�شو�شية  والأط���ف���ال 

التجارة  جلنة  اإىل  قليلة  اأي��ام  قبل 

على  حلثها  الأمريكية  الفيدرالية 

قوقل  �شركة  على  عقوبات  فر�ص 

عن  التفا�شيل  اأدق  تتبعت  ال��ت��ي 

الأطفال.

ال�شكوى فاإن يوتيوب جمع  ووفق 

الق�شر  الأط���ف���ال  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات 

اجلغرايف،  موقعهم  بتحديد  تتعلق 

ي�شتخدمونها،  التي  الأجهزة  واأنواع 

وعادات  املحمولة،  هواتفهم  واأرقام 

يوتيوب  ونفذ  الإنرتنت،  ت�شفحهم 

كل ذلك دون احل�شول على موافقة 

عليه  من�شو�ص  ه��و  كما  ال��وال��دي��ن 

حلماية  الأم���ري���ك���ي  ال��ق��ان��ون  يف 

خ�شو�شية الأطفال على الإنرتنت.

وط���ال���ب ال��ت��ح��ال��ف يف ���ش��ك��واه 

املحتوى  اإدارة  طريقة  بتغيري  قوقل 

جل��م��ه��ور الأط���ف���ال، ودف���ع غ��رام��ة 

مالية ت�شل اإىل مليارات الدولرات 

العمرية  الفئة  تلك  ا�شتغالله  جراء 

الأرب��اح؛  اأجل حتقيق  من  ال�شغرية 

حماية  اأن  يوتيوب  اأعلن  املقابل  يف 

كانت  لطاملا  وال��ع��ائ��الت  الأط��ف��ال 

واأنه  اإليه،  بالن�شبة  ق�شوى  اأولوية 

�شيقيم �شيا�شته يف اإدارة املحتوى.
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منافس قوي جديد يستعد لمواجهة »واتساب«

فضيحة جديدة ليوتيوب تطال »األطفال«
على خطى فيسبوك

نظام  مع  واحل�شاب  البيانات  يف  اأكرب  حتكًما  مايكرو�شوفت  وفرت 

ويندوز 10 ولكي تتمكن من التعرف على املزايا اجلديدة مثل اجلدول 

الزمني وامل�شاركة القريبة وتطبيق الإعدادات الأكرب والأف�شل، �شتحتاج 

اإىل التعرف على اإعدادات اخل�شو�شية اجلديدة.

 تعيني اأذونات التطبيق

املعلومات  لأن��واع  التطبيق  اأذون��ات  تعيني  باإمكانك  كان  ال�شابق  يف 

اإليها على نظامك، مبا يف ذلك الكامريا  التي ميكن للتطبيق الدخول 

اإع��دادات  يف  بعمق  البحث  اإىل  حتتاج  ولكنك  وامللفات،  وامليكروفون 

مفيدة  قائمة  على  الط��الع  ميكنك  والآن  عليه،  للعثور  اخل�شو�شية 

للتطبيقات املثبتة وتعيني الإذن لكل تطبيق، وذلك عن طريق الذهاب 

الو�شول  عليك  ذلك  بعد  التطبيقات  اإىل  الجت��اه  ثم  الإع��دادات  اإىل 

اخليارات  على  وانقر  تطبيق  بتحديد  قم  ثم  واملزايا،  التطبيقات  اإىل 

املتقدمة، بعدها ا�شتخدم مفاتيح التبديل لتقوم بتعيني اأذونات التطبيق.

حذف املعلومات املجمعة

التي جتمعها منك،  من  املعلومات  اأكرث �شفافية حول  تعد مايكرو�شوفت 

هذه  م�شح  ال�شركة  ت�شهل   Diagnostic Data Viewer تطبيق  خالل 

الإع��دادات،  تطبيق  اإىل  ودقيق  زر حذف كبري  اإ�شافة  املعلومات عن طريق 

حيث ميكنك الذهاب اإىل الإع��دادات ثم اخل�شو�شية بعد ذلك قم باختيار 

امل�شتوى  على  امل�شاركة  اختيار  وميكنك   ،Diagnostics & feedback
الذي  احل��ذف  زر  ذل��ك  اأدن��ى  جتد  و�شوف  الكامل،  امل�شتوى  اأو  الأ�شا�شي 

�شيوؤدي اإىل التخل�ص من جميع البيانات التي جمعتها مايكرو�شوفت من جهاز 

احلا�شب اخلا�ص بك.

 Diagnostic data بعنوان  منطقة  توجد  مبا�شرًة  احل��ذف  زر  ف��وق 

viewer، تاأكد من ت�شغيل مفتاح التبديل اخلا�ص به، ثم انقر فوقه، �شيتم بعد 
 Diagnostic data viewer ذلك فتح متجر مايكرو�شوفت لتثبيت تطبيق

قم بت�شغيل التطبيق و�شتتمكن من روؤية ما جمعته مايكرو�شوفت عنك.

 ا�صتعادة كلمة املرور للح�صابات املحلية

يف املا�شي اإذا اخرتت ت�شجيل الدخول اإىل جهاز احلا�شب اخلا�ص 

بك العامل بنظام ويندوز 10 لي�ص بح�شاب مايكرو�شوفت ولكن بح�شاب 

لأن  بك  اخلا�شة  املرور  كلمة  تن�شى  األ  الأف�شل  فمن  م�شوؤول حملي، 

ا�شرتداد  تعليمات  ال�شركة  عر�شت  وقد  لوحدك،  اأنك  يعني  »املحلي« 

خالل حتديث  من  وذلك  فقط،  مايكرو�شوفت  حل�شابات  امل��رور  كلمة 

من�شئي املحتوى، حيث ميكنك تعيني 3 اأ�شئلة اأمان حل�شاب حملي، والتي 

ميكنك الإجابة عليها اإذا كنت ل ت�شتطيع تذكر كلمة املرور اخلا�شة بك، 

الإع��دادات  اإىل  النتقال  الأمان من خالل  اأ�شئلة  اإعداد  حيث ميكنك 

اأ�شئلة  ثم احل�شابات ثم خيارات ت�شجيل الدخول، وانقر على حتديث 

aitnews :الأمان لإعداد اأ�شئلة الأمان.                          امل�شدر

3 مزايا تحتاج إلى معرفتها
في ويندوز 10

يحصلون على أعلى المرتبات والمكافآت

22 ألف شخص فقط لديهم مهارات 
»الذكاء االصطناعي« الخطيرة

الذكاء  خل��رباء  ميكن  التي  ال�شخمة  وامل��ك��اف��اآت  املرتبات  �شكلت 

ويف  ال�شيليكون،  وادي  اأ�شرار  اأهم  اأحد  عليها  احل�شول  ال�شطناعي 

عليك  ينبغي  فاإنه  عالية  برواتب  تقنية  وظائف  عن  تبحث  كنت  حال 

الرتكيز على هذا املجال، وذلك وفقاً لتقرير جديد �شادر عن �شحيفة 

نيويورك تاميز، وي�شري اإىل اأن الباحثني يف جمال الذكاء ال�شطناعي 

»AI« ت�شل رواتبهم اإىل ماليني الدولرات يف بع�ص احلالت.
الذكاء  جم��ال  يف  الباحثني  روات��ب  ارت��ف��اع  ف��اإن  التقرير  وبح�شب 

ال�شطناعي يعود اإىل عدم وجود العديد من الأ�شخا�ص الذين يفهمون 

هذا  دخ��ول  حت��اول  التي  ال�شركات  اآلف  وهناك  التكنولوجيا،  ه��ذه 

 Element املجال وحتتاج اإىل خرباء وباحثني، ويقدر املخترب امل�شتقل

Artificial Intelligence اأن هناك 22 األف �شخ�ص فقط يف جميع 
اأنحاء العامل لديهم املهارات الالزمة للقيام باأبحاث الذكاء ال�شطناعي 

اخلطرية، اأي �شعف ما كان عليه قبل عام.

بتعوي�ص  ع��اًدة  التكنولوجيا  جم��ال  يف  العمالقة  ال�شركات  وتقوم 

واملكافاآت،  الرواتب  جانب  اإىل  الأ�شهم،  خيارات  خالل  من  املوظفني 

وهو خيار غري متوفر ملخترب OpenAI تبًعا لكونه منظمة غري ربحية، 

اإل اأن املخترب اأنفق يف عامه الأول حوايل 11 مليون دولر، مع اأكرث من 

7 ماليني دولر تذهب اإىل الرواتب واملزايا الأخرى للموظفني، حيث قام 
املخترب يف عام 2016 بتوظيف 52 �شخ�ًشا.

وي�شيف التقرير اأن املتخ�ش�شني يف جمال الذكاء ال�شطناعي الذين 

لديهم خربة قليلة اأو بدون خربة يف هذا املجال ميكنهم ك�شب ما بني 

والأ�شهم، يف حني  الرواتب  �شنوًيا من خالل  دولر  األ��ف  و500   300
ميكن لالأ�شماء امل�شهورة يف هذا املجال احل�شول على تعوي�شات ت�شل 

اإىل ماليني الدولرات.

ووفًقا لالإيداعات املالية ال�شنوية ملخترب ل�شركة جوجل يف بريطانيا، 

الذكاء  خمترب  يف  يعملون  موظف   400 تكاليف  اإج��م��ايل  بلغ  فقد 

ال�شطناعي DeepMind اململوك حالًيا ل�شركة جوجل حوايل 138 

مليون دولر يف عام 2016، وهذا يعني ح�شول كل موظف على متو�شط 

345 األف دولر، مبا يف ذلك الباحثني واملوظفني الآخرين.
وقد يح�شل بع�ص الباحثني على اأجور اأعلى لأن اأ�شماءهم حتمل وزًنا 

عرب جمتمع الذكاء ال�شطناعي وميكنهم امل�شاعدة يف توظيف باحثني 

اآخرين، ومنهم الباحث Ilya Sutskever الذي كان جزًءا من فريق 

بحثي مكون من ثالثة باحثني يف جامعة تورنتو، والذي بدوره ابتكر تقنية 

 Ian Goodfellow رئي�شية للروؤية احلا�شوبية، يف حني ابتكر الباحث

تقنية ت�شمح لالآلت باإن�شاء �شور رقمية مزيفة ل ميكن متييزها عن 

aitnews :احلقيقية.  امل�صدر
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الطفولة المبكرة 
بالتربية

ازدانت كلية الرتبية مبالمح تخ�ص�ص 

م�ؤخراً  نظمت  حيث  املبكرة،  الطف�لة 

مقررة جلنة املعامل اأ. غادة عمري بق�صم 

اأ�صتاذات  مع  وبالتعاون  املبكرة  الطف�لة 

من  وع��دد  وطالباتهن  العملي  م��ق��ررات 

عملية  وور���ص  تفاعلي  معر�ص  املعيدات 

م�صاحبة، احت�ى املعر�ص على العديد من 

الأن�صطة والأعمال والأفكار التي �ُصنعت 

ت�صاعد  والتي  الق�صم  طالبات  قبل  من 

على تنمية املهارات لدى الأطفال.

»جاهز«  برنامج  املهارات  تط�ير  عمادة  تنظم 

تزويد  ب��ه��دف  ال�صيفية  الإج����ازة  ف��رتة  خ��الل 

الالزمة  واملهارات  باملعارف  والطالبات  الطالب 

وتنمية  امل�صتقبلية،  العمل  ���ص���ق  لحتياجات 

مهاراتهم مبا يت�اءم مع ت�جه اململكة نح� ت�طني 

قطاع تقنية املعل�مات.

ويتميز برنامج »جاهز« بالرتكيز على اجلانب 

تعلمها  التي  املفاهيم  وتطبيق  ك��ث��رياً،  العملي 

ال�صن�ات  وطالبات  طالب  وي�صتهدف  الطالب، 

املتقدمة وي�صمل اأربعة م�صارات:

على  تخ�ص�صية  تطبيقية  تدريبية  دورات  يقدم  مايكرو�ص�فت:  م�صار 

ت�ؤهل  معتمدة  برامج  من  مايكرو�ص�فت  �صركة  اإليه  ت��صلت  ما  اأح��دث 

املتدرب  ي�ؤهل  اأوراك��ل:  م�صار  �صبكات.  اأنظمة  كمدير  لعتماده  املتدرب 

للعمل يف تخ�ص�ص ق�اعد البيانات بامل�ؤ�ص�صات املحلية والدولية مبناهج 

معتمدة وتخ�ص�صية لعتماده كم�صمم حمرتف يف اأوراكل. م�صار �صي�صك�: 

والتخ�ص�صية  التقنية  واملهارات  املعارف  من  خا�صة  ن�عية  يقدم  برنامج 

�صبكات  كمهند�ص  لعتماده  املتدرب  ت�ؤهل  ال�صبكات  يف  معتمدة  مبناهج 

تخ�ص�صي  تاأهيلي  برنامج  ال�صيرباين:  الأمن  م�صار  �صي�صك�.  من  معتمد 

ي�ؤهل املتدرب لي�صبح متخ�ص�صاً ب�صكل احرتايف يف الأمن ال�صيرباين حتت 

اعتماد مركز التميز لأمن املعل�مات بجامعة امللك �صع�د. واأو�صح امل�صرف 

اهتماًما  العمادة ت�يل  اأن  با�صطح،  املهارات د. عادل  على عمادة تط�ير 

كبرًيا باملبادرات التي ترفع من قدرات الطلبة وت�صاهم يف دعم املبدعني 

وتعزز مهاراتهم بدعم ل حمدود من وكالة اجلامعة للتخطيط والتط�ير، 

الإلكرتوين  امل�قع  وزيارة  التعريفي  الربنامج  للت�صجيل يف  املهتمني  ودعا 

http://dsd.ksu.edu.sa لعمادة تط�ير املهارات عرب الرابط

تبداأ عمادة �ص�ؤون القب�ل والت�صجيل غداً الثنني �صرف املكافاآت وبدل 

لعام  الثاين  الدرا�صي  بالف�صل  املنتظمني  والطالبات  للطالب  الإعاقة 

2018م، وقد جتاوز مبلغ  لعام  اأبريل  1439/1438ه�، وذلك عن �صهر 
املكافاآت 40 ملي�ن ريال.

كتبت: جواهر القحطاين 

م�ؤخرا  الآداب  بكلية  الإع��الم  ق�صم  اأق��ام 

فعالية بعن�ان »ملتقى اجلمال والإبداع« حتت 

مب�صاركة  البطريق  غ��ادة  الدكت�رة  اإ�صراف 

الفعالية  تناولت  الإعالم.  ق�صم  من طالبات 

عر�ص فيلم وثائقي عن املذيعة �صل�ى �صاكر 

عر�ص فيه ق�صة حياتها واإبداعاتها والعقبات 

كما  ال�ظيفية،  م�صريتها  يف  واجهتها  التي 

عر�صت جمم�عة رائعة من الل�حات الفنية 

من اأعمال الطالبات.

كتب - خالد اليو�سف

الأول  املركز  �صع�د  امللك  جامعة  حققت 

على م�صت�ى جامعات اململكة بتحقيقها 384 

هذا  �صاركت  حيث  العام،  امل�ؤ�صر  يف  نقطة 

امل��صم يف جميع البط�لت التي اأقيمت حتت 

مظلة الحتاد الريا�صي للجامعات ال�صع�دية، 

فمنتخبات اجلامعة ت�اجدت يف كل الألعاب 

واأبلت بالًء ح�صناً من خالل م�صاركتها. 

الألعاب  جميع  يف  اجلامعة  �صاركت  وقد 

وعددها 12 لعبة كاملة والتي نظمها الحتاد 

احلبيبة،  مملكتنا  من  وم��دن  مناطق   8 يف 

 154 فيها  �صع�د  امللك  جامعة  مثل  وق��د 

طالباً ريا�صياً، فقد حققت منتخباتنا الذهب 

يف  حل  بينما  م��رات،   3 يف  البط�لة  وكاأ�ص 

املركز الثاين مرتني، وكذلك احلال بالن�صبة 

للمركز الثالث الذي حققه مرتني.

رياضة »الجامعة« األولى على مستوى الجامعات 

لكلية  الأث��ري��ة  البعثة  اأح��ي��ت 

حفل  م���ؤخ��راً  والآث����ار  ال�صياحة 

ختام اأعمالها التنقيبية مبحافظة 

العال، والذي رعاه الدكت�ر �صامر 

البعثة  العام على  امل�صرف  �صحلة 

الأ�صتاذ  وبح�ص�ر  للكلية،  الأثرية 

معايل  م�صت�صار  املطلق  مطلق 

وال��رتاث  ال�صياحة  هيئة  رئي�ص 

البل�ي،  م�صعل  الأ�صتاذ  ال�طني، 

الأ�صتاذ اأحمد الإمام من من�ص�بي 

ال��ه��ي��ئ��ة امل��ل��ك��ي��ة ل��ل��ع��ال واأح��م��د 

امل�صع�د  وعبداملجيد  امل�صع�د 

الفاعلني  ال�صياحيني  املر�صدين 

مبحافظة العال.

امل�صرف  من  بكلمة  احلفل  بداأ 

البعثة الأثرية الدكت�ر  العام على 

���ص��ام��ر ���ص��ح��ل��ة، األ���ق���ى ال�����ص���ء 

البعثة  اأجن��زت��ه  م��ا  على  خاللها 

يف م���ق��ع��ي اخل��ري��ب��ة وامل��اب��ي��ات 

مقدماً  ع���ي��ر���ص،  ح���رة  وم�����ص��ح 

�صكره ملدير اجلامعة وعميد كلية 

دعمهما  على  والآث���ار  ال�صياحة 

للقائمني  وكذلك  للبعثة،  الكامل 

ملحافظة  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 

واإىل  ال��دائ��م��ة،  ملتابعتهم  ال��ع��ال 

من  الأثرية  البعثة  من�ص�بي  كافة 

واإداري��ني على  اأكادمييني وطالب 

جه�دهم التي بذل�ها.

عقب ذلك ت�جه �صي�ف احلفل 

مل��رك��ز ال��ع��ال ل��الأب��ح��اث الأث��ري��ة 

وا�صتمع�ا ل�صرح من الطالب عن 

ت�صنيف القطع الأثرية.

بعثة السياحة واآلثار تحتفل بنهاية 
أعمالها بالعال

»جاهز« برنامج صيفي لتأهيل الطالب

صرف مكافآت الطلبة.. غدًا

الجمال واإلبداع... بإعالم الطالبات

صوت الصورة

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

جائزة األبحاث المشتركة 

د. فهد بن عبداهلل الطياش

الأق�صام  بني  م�ج�دة  غري  اأنها  نظن  قد  �صمة  العلمية  القطيعة 

الأعماق،  يف  �صاربة  ال�صديد  الأ�صف  مع  ولكنها  املتقاربة،  العلمية 

يف  العلمية  الأق�صام  بني  م�صرتكة  اأبحاثاً  جتد  األ  علينا  يعز  فكم 

الإن�صانية؟ الكليات 

قب�ل  يف  تنح�صر  التقدير  منظ�مة  اأن  جًدا  الب�صيط  ال�صبب   

بالرغم  الباحثني  بني  يتفتت  امل�صرتك  والبحث  للرتقية،  البحث 

ال��ف��ائ��دة درج���ة كاملة  ب��ح��ث ه��زي��ل م��ن��زوع  م��ن ج���دت��ه، ومي��ن��ح 

اجلامعة  جائزة  اأن  امل�صرتكة  الأبحاث  اأمل  على  وتكمل  باملقابل، 

الأق�صام،  بني  للتعاون  �صريحة  فئة  تخ�ص�ص  مل  العلمي  للتميز 

القطيعة.  �صت�صتمر  وهكذا 

على  حت��ر���ص  لدينا  امل��ت��ق��ارب��ة  ق�����ص��ام  الأ اأن  املبكي  امل�صحك 

اجلامعات  يف  الأق�صام  بني  امل�صرتكة  الأبحاث  م�صتجدات  متابعة 

حرية  تقف  ولكن  الأدبيات،  مراجعة  يف  وا�صح  ه�  كما  الغربية، 

فهل  وق�ص�ره،  التم�يل  تعجيز  اأو  التم�يل  ب�ابة  عند  التعاون 

النهج؟  هذا  يف  ال�صتمرار  ت�صت�جب  املرحلة 

يك�ن  م�صرتكة  ب��ح��اث  لأ خم��ط��ط  ل��ت��ق��دمي  الأوان  اآن  اأع��ت��ق��د 

ويجلب  البحث  قيمة  يعزز  وه��ذا  اجلامعة،  خ��ارج  م��ن  مت�يلها 

من  الع���رتاف  فقط  ويبقى  العلمي،  البحث  مل�صرية  ال�����ص��رك��اء 

العلمية.  الأق�صام  بني  امل�صرتكة  الأبحاث  باأهمية  اجلائزة 

م�ساركة الأطفال يف فعالية ترفيهية ملر�سى وزوار م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي

للمرة الرابعة .. 
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