
العمر  بدران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  ا�ستقبل 

اإدارة نادي  يوم االثنني املا�سي يف مكتبه رئي�س جمل�س 

الهالل االأ�ستاذ �سامي بن عبداهلل اجلابر، وذلك بح�سور 

من  وع��دد  ال�سلمان  ع��ب��داهلل  الدكتور  اجلامعة  وكيل 

م�سوؤويل اجلامعة واأع�ساء جمل�س اإدارة النادي.

وجرى خالل االجتماع مناق�سة املو�سوعات امل�سرتكة 

ويف  االتفاقيات،  وتفعيل  التعاون  وتعزيز  اجلانبني  بني 

التطوير  الأبحاث  الهالل  نادي  كر�سي  م�سروع  مقدمتها 

الريا�سي باجلامعة.

االإ�ستاد  ال�ستثمار  اتفاقية  توقيع  بعد  ذل��ك  ي��اأت��ي 

مباريات  احت�سن  والذي  �سعود  امللك  الريا�سي جلامعة 

الهالل العام املا�سي ومت تتويجه بطاًل للدوري ال�سعودي 

للمحرتفني 2018 يف اإ�ستاد اجلامعة.

ويف تغريدة من ح�ساب اجلامعة الر�سمي على »تويرت« 

رحبت باأي �سراكة ا�سرتاتيجية بينها وبني اأندية الوطن، 

فيما و�سف رئي�س الهالل يف تغريدة له اجلامعة »اأحد 

اأعرق �سروح العلم واملعرفة يف بالدنا«.

)الزراعة(مذكرة تفاهم في أمن المعلومات إنجازات الطلبة الموهوبينالماجستير المهني وحفظ القبولتحديث الخطة االستراتيجية لـ 03040520

http://rs.ksu.edu.sa/ العدد 1311 - الأحد 6 حمرم 1440هـ املوافق 16 �سبتمرب 2018م 20 �سفحة

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

تفعيل مشروع كرسي الهالل ألبحاث التطوير الرياضي

يفتح اإ���س��ت��اد ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود اأب��واب��ه 

املنتخب  ب��ني  جتمع  قوية  م��ب��اراة  ال�ست�سافة 

ال�سعودي �سد املنتخب الربازيلي، والتي �ستقام 

يوم اجلمعة 12 اأكتوبر 2018 ميالدًيا، 3 �سفر 

1440 هجرًيا، �سمن بطولة دولية رباعية ودية، 
والربازيل  ال�سعودية  العربية  اململكة  مب�ساركة 

�سيتم  رابع  منتخب  اإىل  باالإ�سافة  واالأرجنتني، 

االإعالن عنه قريًبا وفقاً ملا اأكده معايل امل�ست�سار 

تركي اآل ال�سيخ رئي�س الهيئة العامة للريا�سة.

�سهد ق�سم االإعالم للطالبات 

بجامعة امللك �سعود العديد من 

م�سارات  كافة  يف  الفعاليات 

ال��ق�����س��م امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي تعد 

االأوىل من نوعها، وذلك بدعم 

وت�سجيع من عميد كلية االآداب 

ورئي�س  ث��ن��ي��ان،  اآل  ن��اي��ف  د. 

علي  ال��دك��ت��ور  االإع����الم  ق�سم 

ال��ع��ن��زي، وب��ح�����س��ور ال��دك��ت��ور 

فهد  والدكتور  املكينزي،  علي 

ال��ط��ي��ا���س، وال���دك���ت���ورة اأم���ل 

االإع��الم،  ق�سم  وكيلة  التميمي 

والدكتورة ثريا البدوي االأ�ستاذ 

اأع�����س��اء  م��ن  وع���دد  بالق�سم، 

وع�������س���وات ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 

بالق�سم.

ك��م��ا ���س��ه��دت ا���س��ت��دي��وه��ات 

فيلم  اأول  اإنتاج  االإع��الم  ق�سم 

وثائقي وجملة اإذاعية باإ�سراف 

الدكتورة غادة البطريق االأ�ستاذ 

واالأ���س��ت��اذة  بالق�سم،  امل�ساعد 

اأمرية خ�سر املحا�سر بالق�سم، 

بت�سوير  الطالبات  قامت  حيث 

االأوىل  للمرة  اأعمالهن  ومونتاج 

م��ن��ذ اإن�������س���اء ال��ق�����س��م داخ���ل 

اال�ستديوهات. تفا�صيل �ص15

ملتقى التطوير 21 محرم

»تاريخنا الوطني«.. في محاضرة

طالبات 
»اإلعالم« 

يطلقن ملتقى 
الفن واإلبداع

يرعى معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر امللتقى ال�سنوي الثاين مع 

وكالء الكليات والعمادات امل�ساندة للتطوير واجلودة وم�ساعدات الوكيالت 

للتطوير واجلودة وروؤ�ساء وحدات التطوير واجلودة بوحدات اجلامعة، يوم 

االثنني 21 حمرم 1440 املوافق 1 اأكتوبر 2018 التا�سعة �سباحاً بقاعة 

الدرعية مبنى 17 وللن�ساء باملدينة اجلامعية للطالبات، وذلك بتنظيم من 

وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير.

 88 الوطني  اليوم  االآداب حما�سرة مبنا�سبة  بكلية  التاريخ  ق�سم  ينظم 

بعنوان »تاريخنا الوطني وروؤية 2030: التحديات احلقيقية«، 

يلقيها كل من معايل الدكتور فهد ال�سماري امل�ست�سار 

لدارة  املكلف  العام  واالأمني  امللكي  الديوان  يف 

املطوع  عبداهلل  والدكتور  عبدالعزيز،  امللك 

التاريخ،  ق�سم  يف  التدري�س  هيئة  ع�سو 

وذل��ك ي��وم االأرب��ع��اء 9 حم��رم 1440 

عند   2018 �سبتمرب   19 امل���واف���ق 

العا�سرة �سباحاً مبدرج كلية االآداب.

السعودية VS البرازيل
في ملعبنا



تعليم  تطوير  يف  البحثي  التميز  مركز  ينظم 

العلوم والريا�سيات »اأفكر« حلقة النقا�ش ال�سابعة 

والأربعني بعد املائة �سمن �سل�سلة حلقات النقا�ش 

التي يعقدها املركز اأ�سبوعياً بعنوان »طرق البحث 

يف قواعد املعلومات العربية والأجنبية« من اإعداد 

وتقدمي اأ. اأماين بنت عبدالعزيز بن ح�سن، مدربة 

قواعد املعلومات بجامعة امللك �سعود، وذلك يوم 

ال�ساعة  مت��ام  يف  1440/1/7ه�،  الث��ن��ني  غ��د 

الثانية ع�سرة والن�سف يف كلية الرتبية قاعة رقم 

»1اأ33« ولل�سيدات يف املدينة اجلامعية للطالبات 

الدور   »72« معمل   »2« رقم  مبنى  الرتبية  كلية 

الأول.

يف  اجلامعي  والأم��ن  ال�سالمة  اإدارة  �ساركت 

باملدينة  امل�ستجدات  للطالبات  التعريفي  اللقاء 

احلا�سب  علوم  كلية  يف  اأق��ي��م  ال��ذي  اجلامعية 

واملعلومات؛ من خالل ركن خا�ش باإدارة ال�سالمة 

باأهمية  والتعريف  الطالبات  لتوعية  والأم���ن 

وكذلك  اجلامعية،  املدينة  يف  والأم��ن  ال�سالمة 

املتواجدة  والإط��ف��اء  الإن���ذار  باأجهزة  التعريف 

الت�سرف يف حال حدوث حريق  وكيفية  باملباين 

ل قدر اهلل وعلى كيفية ا�ستخدام طفاية احلريق 

ومن خالله مت توزيع املن�سورات وهدايا تذكارية 

وا�ستمرت  والأم����ن،  ال�سالمة  ب����اإدارة  خا�سة 

الفعالية ملدة 3 اأيام.

كتبت: حنان الرتكماين

نظمت املدينة اجلامية للطالبات 

للطالبات  ال��رئ��ي�����س��ي  ال��ب��ه��و  يف 

الطالبية  لالأندية  تعريفية  اأركاناً 

تتيح  التي  اجلامعية  واخل��دم��ات 

حقوقها  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  للطالبة 

اجلامعي  احل���رم  يف  وواج��ب��ات��ه��ا 

م��ن��ه��ا، ���س��م��ل��ت ال���ن���ادي ال��ث��ق��ايف 

الجتماعي بكلية ال�سيدلة، النادي 

الأع��م��ال،  رواد  ن��ادي  الريا�سي، 

ال��ط��الب،  �سندوق  ن��زاه��ة،  ن���ادي 

املنح  وح���دة  الطالبية،  ال�سراكة 

ورعاية الطالب الوافدين، وغريها 

ال��ع��دي��د م��ن الأن��دي��ة واخل��دم��ات 

الطالبية.

الجتماعي  الثقايف  ال��ن��ادي   *

ال��ن��ادي  يجمع  ال�����س��ي��دل��ة:  بكلية 

ب���ني امل��ت��ع��ة وال���ع���ل���م م���ن خ��الل 

الأل��ع��اب  يف  العقاقري  ا�ستخدام 

من  الطالبات  وي�ستقبل  الهادفة 

ح�سل  وق��د  التخ�س�سات،  ك��اف��ة 

نادي  ك�اأف�سل  الثاين  املركز  على 

وح��ازت   2016 ع��ام  اجلامعة  يف 

احل�سارات«  يف  »ال�سيدلة  فعالية 

على املركز الأول.

* النادي الريا�سي: ي�سم ق�سماً 

للتدريب واآخر للح�س�ش الريا�سية 

مع املدربات كالزومبا وال�سكوات�ش، 

بالإ�سافة اإىل ق�سم خا�ش بالتغذية 

وم��ت��اب��ع��ة ال�����وزن حت���ت اإ����س���راف 

الأخ�سائيات.

اأول  الأع���م���ال:  رواد  ن���ادي   *

اململكة،  الأع��م��ال يف  ل��ري��ادة  ن��اد 

ل��ري��ادة  �سلمان  امل��ل��ك  ملعهد  ت��اب��ع 

الأع���م���ال ب��ال��ت��ع��اون م���ع ع��م��ادة 

تنمية  يف  ي�ساهم  الطالب،  �سوؤون 

لالرتقاء  النادي  اأع�ساء  مهارات 

ثقافة  ون�سر  وتطويرها  باأفكارهم 

اخلربات  وتبادل  والبتكار  الريادة 

تنظيم  على  يعمل  كما  املعرفية، 

الطالبات  مع  املفتوحة  احل��وارات 

لتحويل فكرة امل�سروع اإىل تطبيق.

النادي  يهدف  ن��زاه��ة:  ن��ادي   *

اإقامة  اإىل ن�سر النزاهة من خالل 

وي�سمل  اجلامعة،  ملن�سوبي  دورات 

كذلك ريا�ش الأطفال يف اجلامعة 

ل��ت��ع��ل��ي��م��ه��م امل���ب���ادئ الأ���س��ا���س��ي��ة 

كال�سدق والكذب.

* �سندوق الطالب: وهو امل�سوؤول 

يف  ال�ستثمارية  املواقع  اإدارة  عن 

اجل��ام��ع��ة وم��ت��اب��ع��ة الأ���س��ع��ار من 

مراكز ت�سوير وغريها وبيع الكتب 

املخف�سة للطالبات وتقدمي ال�سلف 

والإعانات.

تتيح  ال��ط��الب��ي��ة:  ال�����س��راك��ة   *

اأو خارج  داخل  التدريب  للطالبات 

اأو  بتخ�س�سهم  ���س��واء  اجل��ام��ع��ة 

ل�سوق  واإع��داده��م  اآخ��ر  بتخ�س�ش 

ال��ع��م��ل، ك��م��ا ت��ق��ي��م ال��ع��دي��د من 

اإع��داد  ك���دورة  املعتمدة  ال���دورات 

امل��درب��ني وور����س���ات ال��ع��م��ل التي 

ت�سقل مهارات الطلبة.

الطالب  ورعاية  املنح  وح��دة   *

درا���س��ي  مقعد  ت��ق��دم  ال��واف��دي��ن: 

للطالب غري ال�سعودي من املقيمني 

امل��ادي  ال��دع��م  م��ع  اململكة  خ���ارج 

املتميزين  الطلبة  ل�ستقطاب  له 

ع��ل��م��ًي��ا وحت��ق��ي��ق ال��ت��ن��وع واإث����راء 

وحدة  تقدم  كما  العلمي.  البحث 

لطالبات  الدرا�سية  البعثات  املنح 

خارج  لإكمالها  العليا  الدرا�سات 

الرحالت  اإىل  بالإ�سافة  اململكة 

الداخلية كرحالت احلج والعمرة.

كما اأن هناك العديد من الأندية 

والرتفيه  التعليم  بني  جتمع  التي 

والتي يزداد عددها وتخ�س�سها يف 

كل ف�سل درا�سي.

أركان تعريفية لألندية والخدمات بمدينة الطالبات
  

منصة إلكترونية
تعزيز  اإط��ار  يف 

والتن�سيق  التعاون 

ب���������ني خم���ت���ل���ف 

والهيئات  اجلهات 

ال���ر����س���م���ي���ة، مت 

الإع��������������الن ع��ن 

اع���ت���م���اد م��ن�����س��ة 

م���وح���دة ل��ع��ر���ش 

واأن�سطة  فعاليات 

ال����ي����وم ال��وط��ن��ي 

�سعار  حت��ت  اململكة،  وحم��اف��ظ��ات  وم��دن  مناطق  جميع  يف   88
»روزنامة اليوم الوطني«، وذلك رغبة من جميع اجلهات احلكومية 

حل�سور  اختيارهم  طريقة  واملقيمني  املواطنني  على  الت�سهيل  يف 

الفعاليات املتنوعة، والرجوع اإليها بكل ي�سر و�سهولة.

كافة  جهود  اأهمية  توحيد  على  للتاأكيد  اخلطوة  ه��ذه  وتاأتي 

على  الغالية  املنا�سبة  بهذه  لالحتفاء  امل�ساركة  احلكومية  اجلهات 

تليق  وبرامج  فعاليات  تنظيم  عنها  من  ي�سفر  وما  اجلميع،  قلوب 

من  العديد  بني  والتعاون  التن�سيق  اأثمر  حيث  واأهميته،  باحلدث 

اجلهات احلكومية اإىل توحيد كل  فعاليات اليوم الوطني هذا العام 

تفاعلية  اإلكرتونية  كمن�سة  الوطني«  اليوم  »روزنامة  مظلة  حتت 

تت�سمن التفا�سيل واملعلومات عن  العديد من الفعاليات املتنوعة.

إنشاء جزيرتي حفر

�سمن  حفر  جزيرتي  لإن�ساء  عقًدا  ال�سعودية  اأرامكو  اأر�ست 

برنامج ال�سركة لزيادة الإنتاج يف حقل الربي، على �سركة ت�ساينا 

هاربور اإجنينريينغ العربية.

ويهدف برنامج زيادة الإنتاج يف الربي اإىل اإنتاج 250 األف برميل 

اإ�سايف يومًيا من النفط اخلام العربي اخلفيف من حقل النفط يف 

الربي لت�سل اإىل 500 األف برميل يف اليوم مطلع 2023م، وذلك 

للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الق�سوى الثابتة لأرامكو ال�سعودية.
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وطني
وطني

خالل الأ�سبوع التعريفي للطالبات امل�ستجدات

»إدارة السالمة« تشارك في توعية المستجدات

حلقة نقاش حول »طرق البحث في قواعد المعلومات«.. غدًا

ركن لتعريف الطالبات 
»نزاهة« بـ

تغطية: العنود القنفذي

ركًنا  م��وؤخ��راً  ن��زاه��ة  ن��ادي  نظم 

اخلارجي  البهو  يف  للنادي  تعريفًيا 

اجلديد؛  الدرا�سي  للعام  للجامعة 

ت�����س��م��ن ت��ع��ري��ًف��ا م���وج���ًزا ل��ل��ن��ادي 

وا�ستقبال طلب ع�سوات للنادي من 

الطالبات.

فعاليات  تقدمي  ال��ن��ادي  ويعتزم 

ون��دوات  حوارية  وجل�سات  ودورات 

الطالبات وع�سوات هيئة  ت�ستهدف 

ت�سمل  ع��دة جم��الت،  يف  التدري�ش 

املالية  والتعامالت  والعمل  ال�سحة 

وغريها داخل وخارج اجلامعة.

ور�سالته  ال��ن��ادي  روؤي���ة  وترتبط 

الوطنية  ال��ه��ي��ئ��ة  ور���س��ال��ة  ب���روؤي���ة 

ويقدم  واأهدافها،  الف�ساد  ملكافحة 

منها  م��ن��وع��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ال���ن���ادي 

الرتفيهي والتعليمي والتثقيفي.



التعاون  ملجل�س  العام  الأمني  معايل  عن  نيابة 

وقع  ال��زي��اين،  را���ش��د  ب��ن  عبداللطيف  الدكتور 

املهند�س عبدالعزيز النا�شر املدير العام للإدارة 

العامة للمعلومات والتخطيط مبقر الأمانة العامة 

مدير  املهتدي  جلل  والدكتور  التعاون،  ملجل�س 

مركز التميز لأمن املعلومات بجامعة امللك �شعود 

امل�شرتك يف جمال  التعاون  ب�شاأن  تفاهم  مذكرة 

اأمن املعلومات.

التقى  قد  النا�شر  عبدالعزيز  املهند�س  وكان 

له، حيث  املرافق  والوفد  املهتدي  الدكتور جلل 

بحثا علقات التعاون امل�شرتك بني الأمانة العامة 

على  التاأكيد  ومت  التميز،  ومركز  التعاون  ملجل�س 

ومد ج�شور  العلقة  تطوير  امل�شرتكة يف  الرغبة 

التعاون بني اجلانبني يف جمالت العمل امل�شرتك، 

والتاأهيلية  التدريبية  اجلوانب  يف  تتمثل  والتي 

وال�شت�شارية والتوعوية يف جمال اأمن املعلومات.

للمعلومات  العامة  العام للإدارة  و�شرح املدير 

والتخطيط باأن توقيع مذكرة التفاهم بني الأمانة 

يف  اجلانبني  رغبة  يعك�س  التميز  ومركز  العامة 

تعزيز وتنمية علقاتهما يف خمتلف املجالت مبا 

الأمانة  حر�س  موؤكداً  اجلانبني،  م�شالح  يحقق 

خمتلف  يف  بينهما  التعاون  تطوير  على  العامة 

املجالت.

ح�شر اللقاء من جانب الأمانة العامة الأ�شتاذ 

عبدالعزيز بن حممد العمري مدير اإدارة املعرفة 

اجلربوع  �شالح  بن  عبداهلل  واملهند�س  والتوثيق 

مدير اإدارة تقنية املعلومات والأ�شتاذة جنلء بنت 

نا�شر ال�شريف مدير اإدارة اجلودة والتميز، ومن 

مركز التميز مدير تطوير الأعمال املهند�س مازن 

حمفوظ جربان ومدير العلقات العامة الأ�شتاذ 

اأحمد حممد ال�شبيعي.

نظمت  اأف�شل«  جامعي  تعليم  اأجل  »من  �شعار  حتت 

عمادة  يف  ممثلة  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكالة 

تطوير املهارات فعاليات برنامج »الأول« والذي يعك�س 

مع  التدري�س  هيئة  لأع�شاء  واجلادة  القوية  النطلقة 

بداية العام اجلامعي اجلديد 1440/1439ه�.

امل�شاهمة يف  العام من  الربنامج  هذا  اأهمية  وتاأتي 

مبا  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  ملهارات  امل�شتمر  التطوير 

من  والإب���داع  التميز  م�شتويات  اأعلى  للجامعة  يحقق 

اجلامعي،  التدري�س  يف  هامة  مو�شوعات  اأربعة  خلل 

الدماغ  يعمل  وكيف  الإدراك���ي  العلم  من  درو���س  الأول 

منها  ي�شتفيد  وكيف  وي�شرتجعها  املعلومات  وي�شتذكر 

ال��ط��لب يف امل��ذاك��رة. اأم��ا امل��و���ش��وع ال��ث��اين فهو عن 

ت�شميم املقرر الدرا�شي وو�شع طرق التدري�س املنا�شبة 

التعليمية؛  الأه���داف  مع  تتوافق  التي  التقييم  وط��رق 

طرق  ك��اأح��د  املعكو�س  التعلم  على  ال��ت��ع��رف  وك��ذل��ك 

التدري�س احلديثة، واملو�شوع الثالث عن التعلم الن�شط 

الطرق  من  العديد  وا�شتخدام  اجلامعي،  التدري�س  يف 

من  وتزيد  الطلب  ت�شجع  التي  التدري�شية  والأ�شاليب 

الرابع  املو�شوع  اأما  التعليمية.  العملية  يف  م�شاركتهم 

والأخري يف ور�س العمل فكان عن حتفيز الطلب وزيادة 

تناف�شيتهم وت�شجيعهم على التعلم من خلل العديد من 

والتميز  التعليمية  اأهدافهم  لتحقيق  والأ�شاليب  الطرق 

�شعيد  بن  ع��ادل  الدكتور  اأو���ش��ح  جانبه  من  العلمي. 

اأن هذا  با�شطح، امل�شرف على عمادة تطوير املهارات، 

الربنامج يج�شد دور العمادة الفاعل جتاه اأع�شاء هيئة 

يف  الأكادميية  للحياة  جادة ون�شطة  وبداية  التدري�س، 

بداية العام اجلامعي اجلديد، وياأتي مت�شياً مع اخلطة 

الإ�شرتاتيجية يف اجلامعة وروؤيتها يف التطوير امل�شتمر 

يحقق  مبا  التدري�س،  هيئة  اأع�شاء  ملهارات  وال���دوؤوب 

للجامعة اأعلى م�شتويات التميز والإبداع.

م�شيفاً �شكره للأ�شتاذ الدكتور يو�شف عبده ع�شريي 

امل�شتمرة  ملتابعته  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكيل 

وبرامج  لأن�شطة  الدائم  وتوجيهه  العمادة  عمل  ل�شري 

العمادة.

اأقامت كلية املجتمع بح�شور عميدها الدكتور عبداهلل 

بداية  ال�شنوى مبنا�شبة  ال�شتقبال  لقاء حفل  الزهراين، 

الأح��د  ي��وم  وذل���ك  1440/1439ه�،  اجل��ام��ع��ي  ال��ع��ام 

1439/12/29ه�.
الكلية  الكلية مبن�شوبي  ويف بداية احلفل رحب عميد 

من اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني مبنا�شبة بدء العام 

اجلامعي  بالطالب  الهتمام  اأهمية  عن  ونوه  اجلامعي، 

اإ�شافة لأهمية اللتزام  باعتباره حمور العلمية التعلمية، 

باملحا�شرات من اليوم الأول يف العام اجلامعي، واأهمية 

على جميع  بالنفع  يعود  الواحد مبا  الفريق  بروح  العمل 

من�شوبي الكلية.
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اأطلقته عمادة تطوير املهارات مطلع العام اجلديد

توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة ومجلس 
التعاون في »أمن المعلومات«

د. باشطح: برنامج »األول« يجسد دور العمادة الفاعل 
تجاه هيئة التدريس

حفل استقبال بكلية المجتمع

تمويل 100 مشروع بحثي بجامعة القاهرة
ال���دك���ت���ور حممد  اأع���ل���ن 

ع��ث��م��ان اخل�����ش��ت، رئ��ي�����س 

جامعة القاهرة، اأن اجلامعة 

م�شروع   100 نحو  م��ول��ت 

بحثي تطبيقي لأع�شاء هيئة 

التدري�س والباحثني مبختلف 

يف  الأك��ادمي��ي��ة  القطاعات 

البديلة،  ال��ط��اق��ة  جم���الت 

امل�شتوطنة،  والأم��را���س  امل��ي��اه،  وحتلية  ومعاجلة  تكنولوجي،  والنانو 

والغذاء، والع�شوائيات، خلل العام املا�شي، واأو�شح اأن اجلامعة اأطلقت 

م�شروعات بحوث تطبيقية ترتبط بق�شايا تنموية بالدولة،  من خلل 

امل�شتورد،  ال��دواج��ن  علف  بدائل  لتوفري  بحثية  م�شروعات   7 ط��رح 

وا�شتخراج املياه اجلوفية من واحة �شيوة وواحة اجلارة.

تبادل ثقافي وعلمي بين جامعتي »شندي« و»سبأ«
ال���ع���ا����ش���م���ة  يف  وق�������ع 

موؤخراً  ال�شودانية اخلرطوم 

جامعة  ب��ني  ت��ب��ادل  اتفاقية 

وجامعة  ال�شودانية  �شندي 

وت�شمل  اليمنية،  �شباأ  اإقليم 

التوقع  مت  ال��ت��ي  التفاقية 

من  اجل��وان��ب  جميع  عليها 

تاأهيل وتدريب وتبادل ثقايف 

وعلمي، وقد وقع الربوتوكول من اجلانب ال�شوداين رئي�س جامعة �شندي 

الربوفي�شور تاج ال�شر ح�شن حممد اأحمد، ومن اجلانب اليمني الدكتور 

علي �شيف مبارك الرمال نائب رئي�س جامعة اإقليم �شباأ، وعرب اجلانبان 

عن اأملهما يف اأن ت�شهم هذه التفاقية يف تعزيز التعاون بني اجلانبني يف 

جمالت التبادل الثقايف والعلمي والأكادميي.

جامعات 
عربية
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أسبوع تهيئة 
لمستجدات اآلداب

الآداب  ك��ل��ي��ة  ا���س��ت��ق��ب��ل��ت 

بهو  يف  امل�ستجدات  طالباتها 

التهيئة  اأ���س��ب��وع  خ��ال  الكلية 

وذلك  اجلديد،  اجلامعي  للعام 

خ��ال ال��ف��رة م��ن ي��وم الأح��د 

ي��وم  اإىل   1439  /  12  /22
اخلمي�س 26 / 12 / 1439ه�، 

كل  متثل  ط���اولت  جتهيز  ومت 

ت�سم  من�سورات  حت��وي  ق�سم 

عامة  ونظرة  والأنظمة  اللوائح 

ال�ستقبال  اأدار  الق�سم،  ع��ن 

ق�سم جتيب  ك��ل  م��ن  م��وظ��ف��ة 

ا�ستف�سارات وت�ساوؤلت  عن كل 

الطالبات وبتنظيم من العاقات 

العامة التابعة للكلية.

لقاء تعريفي 
لمستجدي »الحاسب 

والمعلومات«
ال��ت��ق��ى ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ع��ل��وم 

الدكتور  وامل��ع��ل��وم��ات  احل��ا���س��ب 

من�سور الزعري موؤخراً، بالطاب 

امل�ستجدين يف الكلية، وقد جرى 

اخل��رة  لنقل  التعريفي  اللقاء 

ا�ستغال  كيفية  عن  بتوجيهات 

الوقت  وتنظيم  التقني  التطّور 

والعملية  العلمية  الكفاءة  لرفع 

والتخطيط  امل���ه���ارات  وت��ن��م��ي��ة 

وم��واك��ب��ة  للم�ستقبل  ال�����س��ل��ي��م 

ل�سناعة  والعلمي  التقني  التقدم 

جيل يواكب روؤية اململكة العربية 

دار  ك��م��ا   ،2030 ال�����س��ع��ودي��ة 

الكلية  عميد  بني  متبادل  نقا�س 

وانتهى  امل�ستجدين،  وال��ط��اب 

على  بالإجابة  التعريفي  اللقاء 

ا�ستف�سارات الطاب.

التطوير والجودة تستقبل وكيلتها الجديدة 

مبادرة لدعم مشروعات التخرج في 
»التصنيع المتقدم«

اختتام الدورات التدريبية للمعلمين 
والمعلمات بكلية التربية

مناقشة تحديث الخطة االستراتيجية 
لعلوم األغذية والزراعة

املتقدم  الت�سنيع  معهد  اأط��ل��ق 

التخرج  م�سروعات  لدعم  مبادرة 

لطلبة البكالوريو�س للعام اجلامعي 

يف جم���ال  1440/1439ه���������������� 
مع  يتوافق  مبا  املتقدم  الت�سنيع 

خطته ال�سراتيجية، واأكد اأن هذه 

حر�س  من  انطاقاً  تاأتي  املبادرة 

طاب  وت��اأه��ي��ل  دع��م  على  املعهد 

الت�سنيع  جم���الت  يف  اجل��ام��ع��ة 

املتقدم.

ويتمثل الدعم املقدم من املعهد 

يف توفري اإمكانيات املعهد املختلفة 

م��ن خ���رات وم��ع��ام��ل وخم��ت��رات 

للو�سول  امل���ايل  ال��دع��م  وك��ذل��ك 

مل�����س��اري��ع م��ت��م��ي��زة ورف����ع ك��ف��اءة 

اخلريجني.

املوؤهلة  امل�����س��اري��ع  اأن  واأو���س��ح 

للتقدم واحل�سول على الدعم يجب 

املحاور  �سمن  امل�ساريع  تكون  اأن 

املتقدم،  الت�سنيع  تقنيات  التالية: 

الت�سميم الرقمي املبا�سر والطباعة 

الفرا�سي  الواقع  الأبعاد،  ثاثية 

والواقع املعزز، الهند�سة العك�سية، 

الهند�سي،  والتحليل  الت�سميم 

والروبوتات،  الذكي  الآيل  التحكم 

امل�سانع الذكيه واإنرنت الأ�سياء.

الطلبات  ا�ستقبال  يتم  اأن  على 

ب����دءاً م��ن ي���وم ال��ث��اث��اء امل��واف��ق 

وح��ت��ى   ه�����   1440/01/01
الريد  على  1440/01/30ه�، 
msalkhathlan@ الإلكروين 

النموذج  تعبئة  بعد   ksu.edu.sa
الإلكروين  املعهد  مبوقع  املوجود 

.ami.ksu.edu.sa

عمادة  وكالة  من�سوبات  ا�ستقبل 

الطبية  باملدينة  واجل��ودة  التطوير 

ال�سابقة  وكيلتها  برئا�سة  للجامعة 

دارة  الدكتورة  عمري،  مها  الدكتورة 

املن�سوبات  ق���دم  ح��ي��ث  ال��دي�����س��ي، 

مبنا�سبة  دارة  ل��ل��دك��ت��ورة  ال��ت��ه��اين 

اجلامعة  مدير  معايل  قرار  �سدور 

التطوير  ل��ع��م��ادة  وك��ي��ل��ة  بتعيينها 

واجلودة بفرع الطالبات ملدة عامني.

وت�����س��م��ن الج��ت��م��اع ال��ت��ع��ري��ف 

املكلفات  واملهام  العمادة  مبن�سوبات 

ب��ه��ا، وال���ت���ع���رف ع��ل��ى ال���وح���دات 

العمادة،  لوكالة  التابعة  والإدارات 

عقب ذلك مت القيام بجولة تفقدية 

ملكاتب املن�سوبات.

للتطوير  ال��رب��وي  املركز  اختتم 

ال��رب��ي��ة  بكلية  امل��ه��ن��ي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 

للمعلمني  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�������دورات 

م�سروع  �سمن  وذل���ك  وامل��ع��ل��م��ات، 

للمعلمني  ال�����س��ي��ف��ي  ال���ت���دري���ب 

واملعلمات الذي اأطلقته وزارة التعليم 

لإجازة هذا العام.

حيث ا�ست�ساف املركز األف معلم 

تدريبية  برامج  خ��ال  من  ومعلمة 

املركز  م��ن  اإمي��ان��اً  متنوعة  تربوية 

املعلم، والذي ميثل  ب�سرورة تطوير 

الربوية  العملية  يف  الزاوية  حجر 

والتعليمية.

كلية  يف  الرنامج  تنفيذ  مت  وقد 

الربية بق�سميها الرجايل والن�سائي 

ال��رام��ج  اأح��ده��م��ا  م�سارين،  على 

ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��رب��وي��ة الأ���س��ب��وع��ي��ة 

امل��ت��ن��وع��ة وال��ت��ي ب��ل��غ ع��دده��ا 23 

يف  املعلمني  كافة  تخدم  ب��رن��اجم��اً 

الإدارية واملناهج  الربوية  املجالت 

الرقمي  والتعليم  التدري�س  وط��رق 

النف�س،  وع��ل��م  الأط���ف���ال  وري��ا���س 

الأن�سطة  م��ن  كبري  ع��دد  �سحبها 

املتنوعة وفرة ا�سراحة مت خالها 

وتبادل  جانبية  وحوارات  مناق�سات 

اخلرات بني املتدربني.

اإىل  ال��رب��ي��ة  كلية  ع��م��دت  ك��م��ا 

يف  اخل��ب��ري  ال�سريك  م��ع  ال��ت��ع��اون 

تدريب اللغة الإجنليزية يف اجلامعة 

امل�����س��رك��ة  الأوىل  ال�����س��ن��ة  وه����ي 

عبداملجيد  الدكتور  عميدها  باإدارة 

التدريبي  امل�سار  لتنفيذ  اجلريوي، 

والتي  الإجنليزية،  اللغة  يف  الثاين 

حل��وايل  برناجماً   20 ع��دده��ا  بلغ 

�سهر،  مل���دة  وم��ع��ل��م��ة  250معلماً 
وت�����س��م��ن��ت ت��ل��ك ال���رام���ج اأح���دث 

الإجنليزية  اللغة  لتعليم  الأ�ساليب 

الواقع  حتاكي  تعليمية  بيئة  بتهيئة 

اليومي، والتي تهدف لرفع مهارات 

العديد  اإقامة  خال  من  املتدربني 

من الأن�سطة والفعاليات وامل�سابقات 

واجلوائز الت�سجيعية.

لتعليم  ال����وزارة  وك��ي��ل  اأن  ي��ذك��ر 

البنني الدكتور نياف اجلابري، قام 

بزيارة الرامج التدريبية ورافقه يف 

املركز  على  العام  امل�سرف  الزيارة 

التعليمي  املهني  للتطوير  الوطني 

الدكتور حممد املقبل، واملدير العام 

حممد  الدكتور  الربوي  لاإ�سراف 

للتعليم  ال��ع��ام  وامل��دي��ر  ال��غ��ام��دي، 

الأ�ستاذ  بالإنابة  الريا�س  مبنطقة 

عبداهلل الغنام.

التطوير  بتوجيهات عميد عمادة 

ويف  الق�سومي،  د.�سالح  واجل���ودة 

اإطار حتقيق الأهداف ال�سراتيجية 

للعمادة، مت عقد اجتماع بكلية علوم 

الأغذية والزراعة بخ�سو�س حتديث 

يف  للكلية  ال�سراتيجية  اخل��ط��ة 

�سوء اخلطة ال�سراتيجية للجامعة 

KSU2030، وروؤية الدولة 2030.

ح�����س��ر الج���ت���م���اع م����ن ك��ل��ي��ة 

د.نا�سر  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  علوم 

ود.فهد  الكلية،  عميد  ال�سحيباين 

للتطوير  الكلية  وك��ي��ل  اجلهيمي 

واجل���ودة، ود.ع���ارف امل��ب��ارك، ومن 

عمادة التطوير واجلودة،د.اأبوالن�سر 

التنفيذي  امل��ك��ت��ب  ع�����س��و  اأح���م���د 

للخطة ال�سراتيجية.

- اأ����ص���در م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة ق������رارًا اإداري������ًا 

ع�صو   - العجمي  نا�صر  ال��دك��ت��ور  تكليف  بتجديد 

اإدارة  هيئة تدري�س بكلية الرتبية - ورئي�س جمل�س 

اجلمعية ال�صعودية للرتبية اخلا�صة بالعمل مديرًا 

اإىل  بالإ�صافة  ال�صامل  الو�صول  لربنامج  تنفيذيًا 

عمله.- �صدرت موافقة املجل�س العلمي على ترقية 

اأ���ص��ت��اذ م�صارك  درج���ة  اإىل  املكينزي  ع���ادل  ال��دك��ت��ور 

بكلية الآداب يف ق�صم الإعالم، والدكتور هيثم يون�س 

اإىل اأ�صتاذ م�صارك يف ق�صم الإعالم.

- اأ�سدر امل�سرف العام على �سوؤون اأع�ساء هيئة 

التدري�س واملوظفني عدة قرارات اإدارية �سملت:

- تكليف الأ�صتاذ بدر العجي بالعمل نائبًا لرئي�س 

وحدة ا�صتحقاقات املوظفني باإدارة �صوؤون املوظفني 

مب�صت�صفى امللك خالد اجلامعي.

نائباً  بالعمل  العتيق  اأحمد  الأ�ستاذ  تكليف   -

�سوؤون  ب����اإدارة  وال��ب��دلت  ال��روات��ب  وح��دة  لرئي�س 

املوظفني مب�ست�سفى امللك خالد اجلامعي.

اأ. العتيق

اأ. العجي

د. هيثمد. املكينزي د. العجمي



نظم ق�سم الإدارة الرتبوية اللقاء ال�سنوي 

ال��رتب��وي��ة،  الإدارة  ق�����س��م  وط��ال��ب��ات  ل��ط��اب 

ال��دك��ت��ور فهد  ال��رتب��ي��ة  كلية  ب��رع��اي��ة عميد 

ال�����س��اي��ع وب��ح�����س��ور ع���دد م���ن امل�����س��وؤول��ن يف 

وال��ط��اب  ال��ت��دري�����س  واأع�����س��اء هيئة  الكلية 

وال��ط��ال��ب��ات اإ����س���اف���ة مل�����س��وؤول��ن م���ن ع��م��ادة 

الدرا�سات العليا.

الن�سر العلمي

التي  كلمته  يف  ال�شايع  الدكتور  واأ���ش��اد 

األقاها خالل افتتاح اللقاء بجاهزية اجلامعة 

خلدمة الطلبة مبا يحقق متيزهم، مو�شًحا 

اأن الن�شر العلمي عند بع�ض طلبة الدرا�شات 

العليا يف الكلية قد ي�شل اإىل معدل الن�شر 

لدى اأع�شاء هيئة التدري�ض.

الدرا�شات  ال�شايع طلبة  الدكتور  واأو�شى 

العليا بالتفكري يف ما بعد التخرج اأثناء فرتة 

اأه��داف  وحتديد  روؤي���ة،  وو�شع  ال��درا���ش��ة، 

الأن�شطة  كافة  من  وال�شتفادة  �شخ�شية، 

�شعود  امللك  جامعة  تقدمها  التي  والربامج 

ورفع  اأك��رب قدر من اخل��ربة  للح�شول على 

احل�شيلة املعرفية واملهارية للطلبة.

فخر وثقة

وتفخر  بطالبها  تعتز  الكلية  اأن  و�شرح 

بانتمائهم  يفخرون  هم  مثلما  بخريجيها 

الكلية  عميد  وقال  �شعود.  امللك  جلامعة 

واملنتظمني«:  »اجلدد  والطالبات  للطالب 

باأنكم  ثقة  وك��ل��ي  لنا  فخر  م�شدر  اأن��ت��م 

واجلامعة  الق�شم  ميلكه  مما  �شت�شتفيدون 

ل��الإ���ش��ه��ام يف خ��دم��ة ال���وط���ن امل��ع��ط��اء، 

اإنهاء  هو  همهم  يكون  األ  للطلبة  مو�شًحا 

فيما  التفكري  بل  ومتطلباتها،  املحا�شرة 

تطوير  ميكن  وكيف  التخرج  من  اأبعد  هو 

نوعية  مبادرات  وتقدمي  الدولة  قطاعات 

يف فرتة الدرا�شة.

ا�ستثمار الفر�س

كما اأكد على اأهمية ال�شتفادة من فر�ض 

امل�شاركة يف الندوات واملوؤمترات اخلارجية 

وطلب الدعم من كلية الرتبية. وقال لطلبة 

قبولك يف  اإن جمرد  الرتبوية  الإدارة  ق�شم 

ق�شم الإدارة الرتبوية هو دليل متيزك. وقدم 

ال�شكر  كلمته  ختام  يف  الرتبية  كلية  عميد 

لرئي�ض الق�شم ولأع�شائه وفريق عمل اللقاء 

من الطلبة على متيزهم يف تنظيم اللقاء يف 

اأول اأ�شبوع درا�شي.

متيز الطلبة واملن�سوبن

من جهته اأكد رئي�ض ق�شم الإدارة الرتبوية 

جامعة  اختيار  اأن  ال��داود  اإبراهيم  الدكتور 

جامعة   ١٥٠ اأف�شل  �شمن  من  �شعود  امللك 

اأف�شل ١٠٠  عاملًيا وكلية الرتبية من �شمن 

وهو  كبري،  حت��ٍد  اأم��ام  يجعلنا  عاملًيا  كلية 

هيئة  اأع�شاء  وق��درات  الطلبة  متيز  نتيجة 

التدري�ض ودعم اإدارة اجلامعة والكلية.

قيادة ت�ساركية

الق�شم حري�ض  اإن  ال��داود  الدكتور  وقال 

ال��ق��رارات  �شنع  يف  الطلبة  اإ���ش��راك  على 

وتطبيق مبادئ القيادة الت�شاركية، فالعالقة 

القاعة  الق�شم والطلبة ل تقت�شر على  بني 

بيئة  خل��ل��ق  ي�شعى  وال��ق�����ش��م  ال��درا���ش��ي��ة 

ال��داود  ا�شتعر�ض  كما  حم��ف��زة.  اأك��ادمي��ي��ة 

وثمن  امل�شتقبلية  والروؤية  النوعية  املبادرات 

بالق�شم  العليا  الدرا�شات  وطالبات  لطالب 

م�شاهمتهم يف اإجناح اللقاء.

كلمة الطلبة

فيه  ���ش��ارك  تقدميي  عر�ض  تقدمي  ومت 

طالبا الدكتوراه اأ. عبداملح�شن احلارثي واأ. 

الق�شم  روؤية  فيه  ُعر�شت  عثمان،  اآل  منال 

ومبادراته،  واإ�شداراته  وبراجمه  واإمكاناته 

ثم األقت بعد ذلك مر�شحة الدكتوراه اأ. اأمل 

احلمدان كلمة طلبة الق�شم ا�شتعر�شت فيها 

م�شرية طالب الدرا�شات العليا باأ�شلوب بليغ 

ومتكن علمي رفيع.

ن�سب القبول

اللجان  مقرري  كلمات  ب��داأت  ذل��ك  بعد 

مقرر  بكلمة  مبتدئني  الق�شم،  يف  العلمية 

جلنة القبول الدكتور اأن�ض التويجري والتي 

قال فيها اإن طلبات القبول للق�شم يف الإدارة 

ك��ب��رياً، وذل���ك يف  اإق��ب��الً  ال��رتب��وي��ة ت�شهد 

امل�شارين العام والعايل، وكانت ن�شبة القبول 

والطالب   ١٥  :١ للطالبات  ال��دك��ت��وراه  يف 

 ٤٤  :١ فللطالبات  املاج�شتري  اأم��ا   .8  :1
الطلبة  التويجري  واأو�شى   .٧:١ والطالب 

اللتحاق  قبل  التكميلية  املقررات  بت�شجيل 

الطالب  يتعر�ض  ل  لكي  الدكتوراه  بربنامج 

مقرر  ت�شجيل  الأف�شل  من  واأن��ه  لالإيقاف، 

بعد  وال�شابع  ال�شاد�ض  امل�شتوى  يف  اخلطة 

النتهاء من اجتياز مقرر ال�شامل.

البابطني  ع��ب��دال��رح��م��ن  د.  اأك���د  فيما 

بعدد  مير  الطالب  اأن  اخلطط  مقرر جلنة 

مراحل  خم�ض  التخرج،  قبل  امل��راح��ل  م��ن 

موؤكًدا  للماج�شتري،  واأربع مراحل  للدكتوراه 

ال��ط��ل��ب��ة جل�شات  ح�����ش��ور  ����ش���رورة  ع��ل��ى 

والأخ��ذ  امل�شتويات  جلميع  اخلطط  جلنة 

باملالحظات واملو�شوعات املطروحة.

لأول مرة

���ش��ارة  ال��دك��ت��ور  اأو���ش��ح��ت  جانبها  م��ن 

امل��ن��ق��ا���ض، م��ق��رر جل��ن��ة ت��ط��وي��ر ال��ربام��ج 

الأكادميية يف كلمتها اأنه �شيتم عمل ا�شتفتاء 

املطروحة  الدرا�شية  امل���واد  ح��ول  للطلبة 

م�شار  يوجد  ل  اأنه  موؤكدة  باآرائهم؛  لالأخذ 

اأف�شل من م�شار يف مرحلة املاج�شتري �شواء 

له  لي�ض  وامل�شار  ر�شالة،  اأو  م�شروعاً  ك��ان 

عالقة باأف�شلية القبول يف برنامج الدكتوراه.

تويل  العام  هذا  مميزات  من  اإن  وقالت 

اللجان  رئ��ا���ش��ة  ت��دري�����ض  هيئة  ع�����ش��وات 

العلمية، وهو اأمر يحدث لأول مرة منذ ن�شاأة 

الق�شم قبل اأكرث من ٢٠ عاماً.

الختبار ال�سامل

من جهته اأكد الدكتور عبداهلل املانع مقرر 

اللقاء يف  اإقامة  اأن  ال�شامل  الختبار  جلنة 

الأ�شبوع الأول حتٍد كبري ونتيجة للعمل يف 

اإجازة ال�شيف وحمل تقدير اجلميع، م�شرًيا 

وا�شحة،  ال�شامل  الختبار  لئحة  اأن  اإىل 

وموعد عقد الختبار ال�شامل بني الأ�شبوع 

الطلبة  م�شجًعا  العا�شر،  والأ�شبوع  الرابع 

على �شرورة ال�شتعداد اجليد لالختبار .

اختيار العنوان

مقرر  النوح  عبدالعزيز  الدكتور  واأ�شار 

من  اأن  العلمية  والر�شائل  الإ���ش��راف  جلنة 

مهام اللجنة اإر�شاد الطلبة علمًيا يف اختيار 

يجب  اأنه  مو�شًحا  اخلطة؛  وكتابة  العنوان 

اأن يكون العنوان حديثاً ومالئماً للتخ�ش�ض، 

مدى  من  التاأكد  اللجنة  مهام  من  اأن  كما 

مالءمة الر�شالة للمناق�شة قبل مناق�شتها.
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برعاية عميد »الرتبية« وبح�س�ر عدد كبري من الطلبة وامل�س�ؤولني

تفاعل كبير خالل اللقاء األول لطلبة الدراسات العليا بقسم اإلدارة التربوية

الماجستير المهني 
و»حفظ القبول«

ق��دم وك��ي��ل ع��م��ادة ال��درا���ش��ات العليا 

ال�شبيعي  خالد  الدكتور  الفنية  لل�شوؤون 

عر�ًشا عن موقع عمادة الدرا�شات العليا 

املقدمة  للخدمات  الإلكرتونية  والبوابة 

برنامج  باإقرار  و�شرح  الدرا�شات،  لطلبة 

واأو�شح  القادم،  العام  املهني  املاج�شتري 

���ش��ي��ا���ش��ة ح��ف��ظ ال��ق��ب��ول، ح��ي��ث ميكن 

ت��اأج��ي��ل ق��ب��ول ط��ال��ب ال��درا���ش��ات العليا 

ملدة  اجلامعي  الرقم  على  احل�شول  قبل 

التقدمي  باملقعد، وميكن  �شنة والحتفاظ 

حث  كما  ذل��ك.  على  ورقياً  اأو  اإلكرتونياً 

اللتحاق  على  الطلبة  ال�شبيعي  الدكتور 

م�شرًيا  العليا،  الدرا�شات  نادي  باأن�شطة 

اإىل اأن العمادة ت�شرف على ١٧٦ برناجماً 

لدرجتي املاج�شتري والدكتوراه.
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اف��ت��ت��ح م���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة 

�سعيد  الدكتور  ال�سمالية  احل��دود 

اإدارة  كلية  مبنى  عمر,  اآل  عمر  بن 

بحي  الطالبات  �سطر   - الأع��م��ال 

وقدم  عرعر,  مدينة  يف  ال�ساحلية 

امل�ساريع  اإدارة  على  العام  امل�سرف 

واخلدمات العامة الدكتور املهند�س 

ف��ار���س ال��ف��رائ�����س��ي, ���س��رح��اً عن 

املبنى ومميزاته من قاعات درا�سية 

وتقنية  الإن��رن��ت,  ب�سبكة  مرتبطة 

املرافقة  والتجهيزات  املرئي,  البث 

اإدارية وخدمات  للمبنى من مكاتب 

مت  امل�سروع  اأن  اإىل  م�سرياً  عامة, 

وجاهزيته  قيا�سي  وقت  يف  اإجن��ازه 

اجلديد  اجلامعي  العام  البدء  قبل 

تقدر  وبكلفة  1440ه�,   -  1439

ب�ستة ماليني ريال تقريباً.

امل�ساريع  اإدارة  مدير  ق��دم  فيما 

حممد  املهند�س  العامة  واخلدمات 

بن تركي العنزي, �سرحاً مف�ساًل عن 

امل�سروع وم�ساحته وكلفته الإجمالية, 

والإم��ك��ان��ات  ال�ستيعابية  وطاقته 

اأعتمد  املبنى  اأن  املتاحة فيه, مبيناً 

اأحدث التقنيات واملوا�سفات املتبعة 

يف طرق الت�سميم والبناء احلديث.

م��ن ج��ان��ب��ه, اأك���د م��ع��ايل مدير 

حم��دود  ال��ال  ال��دع��م  اأن  اجلامعة, 

والتعليم  التعليم  قطاع  يلقاه  ال��ذي 

العايل من قيادتنا الر�سيدة � حفظها 

لتعليم  الداعم احلقيقي  �, هي  اهلل 

الطالبات والطالب على حٍد �سواء, 

ق��درة  العاجلة  امل��ب��اين  تعزز  حيث 

اجلامعة يف تقدمي خدمات جامعية 

للخدمات  وتوفرًيا  لالزدحام  تفادياً 

اجلامعية باأعلى املوا�سفات, وتعزيز 

وت�سخري  ال��ع��ايل  التعليم  م�سرية 

مناخ  ت�سكيل  يف  املتاحة  الإمكانات 

العلم  على  وحمّفز  جاذب  اأكادميي 

والبحث العلمي.

من جهته بني مدير اإدارة امل�ساريع 

اجلامعة  اأن  ال��ع��ام��ة,  واخل��دم��ات 

من  احتياجها  درا���س��ة  يف  ت��راع��ي 

الزدياد  اجلامعية  واملرافق  املباين 

يف عدد الطلبة والطاقة ال�ستيعابية 

العمل  ���س��وق  ومتطلبات  للكليات 

اململكة  روؤي��ة  واأه���داف  يتوافق  مبا 

.2030

�ساركت جامعة تبوك, يف فعاليات 

نظمته  الذي  ال�ساد�س«,  املهنة  »يوم 

برعاية  بلندن  الثقافية  امللحقية 

اململكة  لدى  احلرمني  خادم  �سفارة 

»روؤيتي  �سعار  حتت  وذلك  املتحدة, 

م�ستقبلي« ا�ستهدف املبتعثني الذين 

اأنهوا درا�ستهم اجلامعية والعليا يف 

يف  وذلك  املتحدة,  اململكة  جامعات 

و�سط  الثانية  اإليزابيث  كوين  مركز 

اجلامعة  م�ساركة  و�سملت  ل��ن��دن, 

وخططها  روؤيتها  ا�ستعر�س  بجناح 

امل�ستقبلية.

الطائف عدًدا  ا�ستحدثت جامعة 

من 10 تخ�س�سات جديدة للطالب 

اأبرزها  ومن  مرة,  لأول  والطالبات 

ال�سناعية  ال��ه��ن��د���س��ة  تخ�س�سي 

للطالبات,  امل��ع��م��اري��ة  وال��ه��ن��د���س��ة 

وال��ت�����س��م��ي��م ال���داخ���ل���ي وال��ف��ن��ون 

ل��ل��ط��الب, وك��ذل��ك اإط����الق ب��رام��ج 

ال�سريعة  كلية  يف  ج��دي��دة  اأخ���رى 

وت�سمل  اجلامعة,  مبقر  والأنظمة 

والدرا�سات  وعلومه  الكرمي  القراآن 

وال��ط��ال��ب��ات,  للطالب  الإ���س��الم��ي��ة 

اإ������س�����اف�����ة 

برامج  اإىل 

اأخ���������������رى 

ج�������دي�������دة 

ال��ك��ل��ي��ة  يف 

اجل��ام��ع��ي��ة 

ب�������رب�������ة, 

وت��ت�����س��م��ن 

وتقنية  وال��ت��غ��ذي��ة  ال���غ���ذاء  ع��ل��وم 

امل����خ����ت����رات ال���ط���ب���ي���ة ل��ل��ط��الب 

والطالبات, وت�سميم الأزياء والن�سيج 

للطالبات.

وق�������������د 

اأك�����م�����ل�����ت 

ج�����ام�����ع�����ة 

ال����ط����ائ����ف 

ت����ن����ف����ي����ذ 

ب��رن��اجم��ه��ا 

ال��ت��ع��ري��ف��ي 

خالل الأ�سبوع املا�سي لأكرث من 11 

األف طالب وطالبة ان�سموا للجامعة 

مع بداية العام الدرا�سي اجلديد.

وم����ن ج��ه��ت��ه��ا اأ����س���ح���ت وك��ي��ل��ة 

الزهراين  اإميان  الدكتورة  اجلامعة 

بنات  م��ن  ج��دي��دة  نخبة  ان�سمام 

الوطن اإىل �سطر الطالبات مع بداية 

ال��درا���س��ي اجل��دي��د, مبدية  ال��ع��ام 

يف  امل�ستجدات  بالطالبات  تفاوؤلها 

الذي  الكبري  بالتطور  ي�سهمن  اأن 

تعليمياً  ال��ط��ائ��ف  جامعة  ت�سهده 

يف  ي�سهمن  واأن  واإداري�����اً,  وبحثياً 

�سورة مميزة  ل�سنع  الفرق  اإح��داث 

للطائف من جديد.

اإب��رام  القرى,  اأم  جامعة  �سهدت 

اتفاقية تعاون لإن�ساء وتفعيل وحدة 

العمل  ثقافة  لن�سر  التطوعي  العمل 

من  اأك��رث  بني  واملجتمعي  التطوعي 

70 األف طالب وطالبة, حتت رعاية 
ال��دك��ت��ور عبداهلل  م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 

التفاقية  واأب���رم  بافيل,  عمر  ب��ن 

باجلامعة  ال��ط��الب  ���س��وؤون  عميد 

الدكتور عمرو طه ال�سقاف؛ واملدير 

التنفيذي ملوؤ�س�سة �سامل بن حمفوظ 

ح�سن  بن  ممدوح  املهند�س  الأهلية 

ل�»غدن«  التنفيذي  واملدير  احلربي؛ 

املهند�س موؤيد بن اأ�سامة باقي�س.

وقال »بافيل«: ن�سهد اليوم نه�سة 

روؤية  من  انطالقاً  التعليم  قطاع  يف 

التحول  وب���رام���ج   2030 امل��م��ل��ك��ة 

دور  ت��وؤّك��د  ال��ت��ي   ,2020 ال��وط��ن��ي 

اإحداث  اأ�سا�سية يف  كركيزة  التعليم 

التطلعات,  ملواكبة  املن�سود  التغيري 

ف�����س��اًل ع���ن اله���ت���م���ام ب��ال��ت��ط��وع 

وتطويره ورفع ن�سبة عدد املتطوعني 

عام  نهاية  قبل  متطوع  مليون  اإىل 

.2030
اأبرمتها  التي  ال�سراكة  واأ�ساف: 

من  جانباً  ت�سكل  ال��ي��وم,  اجلامعة 

واملجتمعية  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة 

ما هو مفيد  لكل  ال�سراكة  وحتقيق 

اجلامعة  �سراكة  وتعك�س  للمجتمع, 

م��ع م��وؤ���س�����س��ة ���س��امل ب��ن حمفوظ 

الأه��ل��ي��ة وم��وؤ���س�����س��ة غ���دن, ���س��ورة 

مميزة من ال�سراكة املجتمعية حتى 

يف  ف��ع��الً  �سريكاً  اجلامعة  ت�سبح 

الكوادر  اإع���داد  يف  ت�سهم  املجتمع 

التنمية  يف  والإ���س��ه��ام  الإب��داع��ي��ة 

والإ�سهام باإيجابية يف تناول ق�سايا 

املجتمع وم�سكالته.

من جانبه اأعرب املدير التنفيذي 

ملوؤ�س�سة �سامل بن حمفوظ املهند�س 

ممدوح احلربي؛ عن �سعادته باإبرام 

هذه التفاقية التي تهدف اإىل توفري 

ال�سباب  ثقة  لتعزيز  حمفزة  بيئة 

اإيجابي  تاأثري  اإح��داث  يف  بقدرتهم 

وح��دة  فريق  ومتكني  املجتمع,  يف 

العمل التطوعي من �سناعة م�ساريع 

وتعزيز  بفعالية,  واإدارتها  جمتمعية 

وتفعيل  الفاعلة  امل��واط��ن��ة  مفهوم 

الواقع,  اأر���س  على  ال�سباب  اأدوار 

ف�ساًل عن تعزيز ون�سر ثقافة العمل 

التطوعي.

وقال: �سنعمل على تاأ�سي�س وحدة 

التطوع يف اجلامعة وتدريب وتاأهيل 

الفريق يف اإدارة املتطوعني و�سناعة 

تدريب  جانب  اإىل  امل�ساريع,  واإدارة 

التطوعي  للعمل  ���س��ف��راء  وت��اأه��ي��ل 

التطوع بني  ثقافة  ون�سر  املجتمعي, 

وتاأهيل  اجلامعة,  وطالبات  طالب 

برنامج  على  وم��درب��ة  م��درب��اً   15
»اأيامن« للقيام بتدريب 600 طالب 

وطالبة, ف�ساًل عن تنفيذ 6 فعاليات 

م�سابقة  وتفعيل  ال��ت��ط��وع,  ت��خ��دم 

»غر�س« للعمل التطوعي.

يُ�سار اإىل اأن امل�سروع يعتمد على 

اأف�سل املمار�سات العاملية وي�ستهدف 

يف  التعليم  موؤ�س�سات  دور  تفعيل 

خلدمة  التطوع  على  ال�سباب  حّث 

املعارف  من  ومتكينهم  جمتمعهم, 

املجتمعي  للعمل  الالزمة  والأدوات 

املختلفة  امل��ه��ارات  على  وتدريبهم 

اإل��ي��ه��ا يف تقدمي  ي��ح��ت��اج��ون  ال��ت��ي 

اأعمالهم التطوعية مع توفري فر�س 

املجتمع  خدمة  ملمار�سة  تطبيقية 

والعمل التطوعي ب�سكل عملي.

افتتاح مبنى كلية إدارة األعمال للبنات بعرعر

جامعة تبوك تستعرض رؤيتها في المملكة المتحدة

10 تخصصات جديدة بجامعة الطائف

»أم القرى« مبادرة لنشر ثقافة العمل التطوعي بـ

اأتوجه بعبارات التهنئة والتقدير  مع بداية العام اجلامعي اجلديد 

واأخ�س  وطالباتها,  وطالبها  ومن�سوبيها  اجلامعة  لإدارة  والتريكات 

اأ���س��ات��ذة  م��ن  التدري�س  هيئة  وع�����س��وات  اأع�����س��اء  زم��الئ��ى  ب��ال��ذك��ر 

الطالب  اأبنائنا  م��ع  حيوية  انطالقة  يف  ومعيدين,   وحما�سرين 

هيئة  ع�سو  يحملها  التي  العظيمة  الر�سالة  م�ست�سحبني  والطالبات 

التدري�س جتاه بناء جيل يخدم وطنه واأمته.

من اأهم املحطات التي ع�سناها عندما كنا طالًبا هو اللقاء الأول 

حيث  درا�سي,  يوم  اأول  يف  اأ�ساتذتنا   اأب�سارنا  فيه  �سافحت   الذي 

يت�سكل النطباع الأول عن الأ�ستاذ واملادة التي يدّر�سها بل واجتاهنا 

نحو التخ�س�س.

وهذا ي�ستدعي الهتمام باللقاء الأول اأو املحا�سرة الأوىل ملا له من 

اأثر كبري يف نف�س الطالب طيلة الف�سل الدرا�سي ورمبا طيلة مرحلة 

تلقائياً  �سيوؤدي  فاإنه  اإيجابياً  انطباعاً  كان  فاإن  اجلامعية؛  الدرا�سة 

كان  واإن  يدّر�سها,  الذي  والأ�ستاذ  للمادة  وحبهم  الطالب  تقبل  اإىل 

�سلبياً فاإنه �سيوؤدي اإىل نفور الطالب من املادة ورمبا من التخ�س�س 

واإعرا�سهم عنها وعن الأ�ستاذ الذي يدّر�سها.

يعتقد البع�س اأن النطباع الأول الذي يكّونه الآخرون عن �سخ�س 

من  متكنه  اأو  خرته  اأو  ذكائه  اأو  من�سبه  اأو  ا�سمه  على  يعتمد  ما, 

املحتوى فقط, لكن درا�سات متخ�س�سة اأ�سارت اإىل اأن النطباع الأول 

يعتمد على ثالث ركائز اأ�سا�سية ويحتاج ملدة زمنية ل تزيد عن ع�سر 

الثواين  تلك  ي�سمعونه خالل  اأو  الآخ��رون  يراه  ملا  تبعاً  ويتكون  ثواٍن, 

الأوىل.

لالأعمال,  هارفارد  جامعة  يف  اجتماعي  نف�س  عاملة  كدي«  »اآم��ي 

يف  ت�سّكالن  والثقة,  امل�سداقية  هما  اأ�سا�سيتني  �سفتني  اأن  اأو�سحت 

جمموعهما ما بني 80 - 90 باملئة من النطباع الأول. اأما »روبرت 

لونت« اأ�ستاذ م�ساعد يف جامعة اأوهايو فريى »اأن النطباع الأول يُعّد 

مهماً للغاية اإن كنَت تنوي بناء عالقة دائمة من الثقة«. 

اأحد ال�سبل ل�سمان انطباع اأويل جيد هو الهتمام ب�سورتك اأمام 

فاإن   »Image Consulting Business« معهد  فح�سب  النا�س, 

»اإدارة املظهر ال�سخ�سي ومراقبة تاأثري مظهرك على نف�سك والآخرين 

يجمع  وفن  علم  عن  عبارة  هي  اأهدافك,  اإجن��از  على  قدرتك  وعلى 

بني اللبا�س والهندام ال�سخ�سي ولغة اجل�سد واآداب ال�سلوك ومهارات 

التوا�سل ال�سوتي.

ومن اأهم العوامل املوؤثرة يف هذا النطباع, الكلمة الطيبة والبت�سامة 

واأ�سلوب  �سلوك,  تقييم  خاللها  من  ويتم  الالئق,  والهندام  اجلميلة 

وكلمات الطرف الآخر, وهذه قد تهدم اأو تبني نف�ساً, وقد ت�سجع اأو 

حتبط اإن�ساناً, وهي املفتاح ملا بعدها.

جيد  اإيجابي  انطباع  على  احل�سول  ت�سمن  التي  الثالث  الركائز 

تتمثل اأولً يف لبا�سك ال�سخ�سي ومدى مالءمته مع ال�سورة ال�سخ�سية 

مهارات  من  به  تتمتع  ما  وثانياً  عنك,  تنعك�س  اأن  تود  التي  املنا�سبة 

لدي  املتوفرة  املعلومات  تكون  اأن  فيجب  لديك,  اللفظية  التوا�سل 

اإىل  فعالة, فنحن بحاجة  توا�سل  با�سراتيجيات  املحا�سر م�سحوبة 

اأن نتحدث بو�سوح وباأ�سلوب مهنّي ووترية وم�ستوى �سوت منا�سبني. 

 Non verbal« ال��ل��ف��ظ��ي��ة  غ���ري  ال��ت��وا���س��ل  م���ه���ارات  ث��ال��ث��اً 

التوا�سل اجل�سدية, مثل  Communication«, ومن ذلك مهارات 
ابت�سامة  ور�سم  الفعال,  الب�سرّي  والتوا�سل  ثابت,  ب�سكل  امل�سافحة 

لطيفة على الوجه, والركيز مع ال�سخ�س الذي تتحدث معه.

اأدعو  والنجاح,  بالتوفيق  مليء  جامعي  بعام  للجميع  متنياتي  مع 

نف�سي وزمالئي من اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س, وكذلك املوظفني 

والطالبات,  الطالب  مع  مبا�سر  متا�س  على  هم  ممن  واملوظفات 

اأو  امل��ادة  وعن  �سخ�سياً  عنهم  اإيجابي  انطباع  اإعطاء  على  للحر�س 

اخلدمة التي يقدمونها واملن�ساأة التي ميثلونها.

وهنا ل يفوتني الإ�سارة اإىل اأدوار مميزة لعمادة تطوير املهارات عر 

ما تقدمه من دورات تخ�س�سية تزود ع�سو هيئة التدري�س باأحدث ما 

تو�سل اإليه العلم يف مهارات التعلم وتكنلوجيا التعليم, فكان لها الأثر  

يف الرفع من اأداء ع�سو هيئة التدري�س مبا يعزز جودة عملية التعلم 

وتدعيم م�سرية التعليم يف هذا ال�سرح الأكادميي العمالق.

عام جديد وانطباع إيجابي

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

makinzyadel@ksu.edu.sa

بال�رشاكة مع موؤ�س�سة �سامل بن حمفوظ و»غدن«

جامعة القصيم تسمح للنساء بمراجعة 
مبناها الرئيسي

والإدارات  العمادات  جميع  للن�ساء, مبراجعة  الق�سيم  جامعة  �سمحت 

والكليات باملدينة اجلامعية باملبنى الرئي�س باملليداء, وخ�س�ست يوم الثنني 

من كل اأ�سبوع للمواطنني واملواطنات, والثالثاء للمنت�سبني واملنت�سبات.

جاء ذلك يف اإطار حر�س اجلامعة امل�ستمر على تطوير اخلدمات املقدمة 

ملن�سوبيها, �سواء كن »طالبات, اأو ع�سوات هيئة التدري�س, اأو موظفات, اأو 

مراجعات«, ومواكبة حر�س القيادة على منح املراأة كافة حقوقها.

ميكن  كما  باأنف�سهن,  اأعمالهن  جميع  اإنهاء  للن�ساء  اخلطوة  وت�سهل 

للمعنيات مراجعة مدير اجلامعة والوكالء والعمداء وجميع الأق�سام, دون 

و�سيط.
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حّل معايل وزير التعليم الدكتور 

متحدثاً  العي�سى  حممد  بن  اأحمد 

رئ��ي�����س��اً ل���ن���دوة م��ن��ت��دى ���س��رك��اء 

املنظم  احل��وار  اأجل  من  اليون�سكو 

يف  عقد  وال���ذي  التمويل،  ب�����س��اأن 

بباري�س  اليون�سكو  منظمة  مقر 

�سبتمرب  و12   11 ال��ف��رة  خ��ال 

معاليه  ا�ستعر�س  حيث  اجل���اري، 

اململكة  تلعبه  الذي  الريادي  الدور 

العربية ال�سعودية يف مبداأ ال�سراكة 

واأهميتها  الدولية،  املنظمات  مع 

و����س���رورة ف��ت��ح جم����االت احل���وار 

اأمامها يف ظل قيادة خادم احلرمني 

ال�سريفني وويل عهده االأمني.

اإ���س��ه��ام��ات  معاليه  ت��ن��اول  ك��م��ا 

املتقدمة  ال�سعودية  العربية  اململكة 

يف  العاملية  ال�����س��راك��ة  حتقيق  يف 

قيامها  من خال  وذل��ك   التنمية، 

ب��ت��ق��دمي امل��ع��ون��ات وامل�����س��اع��دات 

التنمية  ج��ه��ود  ل��دع��م  االإمن��ائ��ي��ة 

االقت�سادية واالجتماعية يف الدول 

والتي  ال��ق��ارات  مبختلف  النامية 

تنامت وت�ساعدت منذ اأوا�سط عقد 

ال�سبعينات من القرن الع�سرين مع 

مع  وحتى  النفطية،  العوائد  تزايد 

تناق�س اإيرادات النفط يف الن�سف 

من  الت�سعينات  عقد  م��ن  ال��ث��اين 

القرن املا�سي رغم وجود التزامات 

تنموية عليها.

كما تناول احلديث عن ا�ستمرار 

العون  تقدمي  اليوم يف  اإىل  اململكة 

ال��ن��ام��ي��ة لدفع  ل��ل��دول  االإمن���ائ���ي 

امليادين  كافة  يف  التنموية  امل�سرية 

االقت�سادية واالجتماعية عن طريق 

م�ساعدات  من  وتقدمه  قدمته  ما 

واخلدمية  االإنتاجية  امل�ساريع  يف 

الكثري  وم�ساعدة  التحتية،  والبنية 

م���ن ال���ب���ل���دان مل��واج��ه��ة اأخ���ط���ار 

احلروب والكوارث الطبيعة.

امل�����س��اع��دات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

ال�سعودية  االإمن��ائ��ي��ة  وامل��ع��ون��ات 

والهيئات  املوؤ�س�سات  خ��ال  م��ن 

التمويلية متعددة االأطراف الدولية 

واالإق��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي ت��دع��م اجل��ه��ود 

التنموية يف الدول النامية، وكذلك 

م��ن خ���ال امل��ن��ظ��م��ات وال��ه��ي��ئ��ات 

املتخ�س�سة،  وال��ع��رب��ي��ة  ال��دول��ي��ة 

ف�سًا عن املوؤ�س�سات اخلريية التي 

لها ن�ساطات يف اخلارج.

اململكة  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  جت��در 

العربية ال�سعودية ف�سًا عن كونها 

ع�سواً اأ�سا�سياً يف املنظمة تعد اأهم 

التي  اخلا�سة  للربامج  الداعمني 

اخلريية  املوؤ�س�سات  بع�س  تقدمها 

موؤ�س�سة  يف  ممثلة  واحل��ك��وم��ي��ة 

االأمري  وموؤ�س�سة  اخلريية،  م�سك 

امللك  وم��رك��ز  اخل��ريي��ة،  �سلطان 

للحوار،  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل 

وم���رك���ز امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ل��اإغ��اث��ة 

وال�سندوق  االإن�سانية،  واالأع��م��ال 

ال�سعودي للتنمية.

يف  الدكتوراه  لدرجة  ال�سعودي  املبتعث  جنح 

اململكة املتحدة الرائد دكتور خالد ال�سهلي، اأحد 

الداخلية  وزارة  يف  الطبية  اخل��دم��ات  منت�سبي 

االأم��ن  ل��ق��وى  ال�ساملة  ال��ع��ي��ادات  م��ن  واملبتعث 

بجازان؛ يف ت�سجيل اإجناز طبي جديد قد ي�سهم 

يف حماية االإن�سان من اجللطات.

باكت�ساف  ال�سهلي  دكتور  ال��رائ��د  جنح  حيث 

االإعان عنه ومل تعرف  ي�سبق  بروتني جديد مل 

الربوتني على تكوين  وظيفته عاملياً، ويعمل هذا 

قنوات ات�سال بني ال�سفائح الدموية، ما يت�سبب 

يف الت�ساق ال�سفائح الدموية وحدوث اجللطات 

عن طريق نقل بع�س االإ�سارات املحفزة حلدوث 

اجللطات.

ال��دك��ت��وراه يف  ال�سهلي خ��ال درا���س��ة  وجن��ح 

يف  االت�سال  ه��ذا  ح��دوث  مينع  مركب  ت�سميم 

اأبحاث كثرية �سواء  اإجراء  التجلط، ومت  عمليات 

ومت  التجارب  حيوانات  على  اأو  االإن�سان  على 

ت�سجيل قابلية هذا املركب لتقليل حجم اجللطات 

بن�سبة 65 - 75 ٪، ومت دعم البحث من املنظمة 

اإح��دى  اأب��دت  كما  القلب،  الأم��را���س  الربيطانية 

الباحث  مع  التعاون  يف  رغبتها  االأدوي��ة  �سركات 

ال�سهلي الإجراء مزيد من االأبحاث حول االكت�ساف 

الطبي الذي حققه.

درج��ة  على  ح�سل  ق��د  ال�سهلي  خ��ال��د  وك���ان 

البكالوريو�س مع مرتبة ال�سرف من جامعة امللك 

اإذ  خالد باأبها، وهو اأحد �سباط وزارة الداخلية 

امللك  بكلية  اجلامعيني  ال�سباط  دورة  يف  تخرج 

فهد االأمنية بدرجة امتياز، ومت ابتعاثه من ديوان 

وزارة الداخلية لدرا�سة املاج�ستري وح�سل عليها 

بدرجة امتياز من جامعة هل الربيطانية، ومن ثم 

الدكتوراه من جامعة ريدجن الربيطانية.

وح�سل ال�سهلي خال فرة االبتعاث للدرا�سات 

والدكتوراه على ثماين  املاج�ستري  العليا ملرحلتي 

مكافاآت متيز من امللحقية الثقافية يف بريطانيا 

خال  �سارك  كما  وبحثياً،  علمياً  تفوقه  نظري 

املوؤمترات وامللتقيات  فرة االبتعاث يف عدد من 

الدولية مب�ساركات علمية.

رئي�س  نائب  التعليم  وزي��ر  نائب  معايل  ك��رم 

ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي  االحت��اد  جمل�س 

مكتبه  ال��ع��ا���س��م��ي يف  ع��ب��دال��رح��م��ن  ال��دك��ت��ور 

اجلامعية   املنتخبات  اأع�ساء  املا�سي،  االأ�سبوع 

ال�ساطئية  للكرة  اجلامعات  بطولة  يف  امل�ساركة 

يف اأملانيا واحلا�سلة على اإجنازات مميزة متثلت 

اأفريقيا  جنوب  على  مباراتني  يف  الفريق  بفوز 

يف  امل�سارك  الكاراتيه  فريق  وكذلك  و�سريالنكا، 

بطولة اجلامعات الدولية باليابان والذين ح�سلوا 

على ميدالية ف�سية وميداليتني برونزيتني.

عن  العا�سمي  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اأع���رب  وق��د 

موؤكًدا حر�س  امل�سّرفة؛  االإجن��ازات  بهذه  �سروره 

دعم  على  العي�سى  اأحمد  الدكتور  الوزير  معايل 

لارتقاء  ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي  االحتاد 

الروافد  اأح��د  تعترب  والتي  اجلامعية  بالريا�سة 

التعليم  وزارة  وتويل  الوطن  ريا�سة  الرئي�سية يف 

اإيجاد  بهدف  كبرًيا  اهتماًما  اجلامعية  الريا�سة 

يف  البدين  للن�ساط  ودعًما  النخبة  الريا�سيني 

املجتمع اجلامعي.

ح�سر اللقاء التكرميي الدكتور عبداهلل البقمي 

ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي  االحت��اد  رئي�س 

لاحتاد  ال��ع��ام  االأم���ني  ال�سقا  �ساح  وال��دك��ت��ور 

والدكتور تركي العيار امل�ست�سار االإعامي رئي�س 

اإىل مدراء  اللجنة االإعامية لاحتاد، باالإ�سافة 

خالد  والدكتور  الفا�سل  اأحمد  الدكتور  البطولة 

املزيني وعدد من االإعاميني.

وزير التعليم متحدثًا رئيسًا في ندوة منتدى 
شركاء اليونسكو بباريس

مبتعث سعودي يكتشف البروتين المسبب للجلطات

نائب وزير التعليم يكرم منتخبات الجامعات المشاركة في ألمانيا واليابان

إلبراز دور المملكة القيادي بالشراكة مع المنظمات الدولية

بحث تعزيز التعاون بين 
المملكة وبريطانيا واألرجنتين

العي�سى  بن حممد  اأحمد  الدكتور  ال�سعودي  التعليم  وزير  التقى معايل 

ال�سيد  االأرجنتني  يف  والتكنولوجيا  والعلوم  التعليم  وزي��ر  معايل  نظريه 

جمموعة  لدول  التعليم  وزراء  اجتماعات  هام�س  على  وذلك  األيخاندرو، 

الع�سرين الذي اأقيم موؤخراً يف االأرجنتني.

وقد بحث اجلانبان اأوجه التعاون امل�سركة بني البلدين، واأكدا على اأهمية 

اأهمية  اإىل  باالإ�سافة  املختلفة،  التعليمية  املجاالت  يف  امل�سرك  التعاون 

التبادل الطابي من خال برامج االبتعاث اأو م�سارات املنح الدرا�سية، حيث 

اجلامعات  لزيارة  ال�سعودية  اجلامعات  من  فريق  ت�سكيل  على  االتفاق  مت 

االرجنتينية وبحث جماالت التعاون املهمة وذلك يف اأقرب فر�سة ممكنة.

كما اأبدى الوزير االأرجنتيني ا�ستعداد باده التام مل�ساعدة وزارة التعليم 

يف اململكة العربية ال�سعودية يف حال كان التعليم اأحد املحاور الرئي�سة خال 

قيادة اململكة العربية ال�سعودية لدول جمموعة الع�سرين يف عام 2020م.

كما التقى معايل وزير التعليم الدكتور العي�سى نظريه معايل وزير التعليم 

الربيطاين  الوزير  اأثنى  وقد  اأقنيو،  اللورد  الربيطاين  واملدار�س  للمهارات 

على اهتمام حكومة اململكة العربية ال�سعودية بالتعليم يف �سوء ما راآه خال 

زيارة �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان ويل العهد ونائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير الدفاع. 

كما اأكد الوزير الربيطاين على التعاون امل�سرك بني البلدين واأن حكومة 

اململكة املتحدة تتطلع لتعاون اأكرب يف االأعوام القادمة.

فيما اأ�ساد معايل الدكتور اأحمد العي�سى على تو�سيات الفريق التعليمي 

ال�سعودي الربيطاين، وترحيب وزارة التعليم باإقامة اأ�سبوع تعليمي بريطاين 

ت�سارك فيه اجلامعات الربيطانية وت�ستعر�س ما لديها لفتح جماالت تعاون 

م�سركة بينها وبني اجلامعات ال�سعودية.

اأكرب عدد من  كما مت مناق�سة زيادة عدد اجلامعات الربيطانية لقبول 

خادم  برنامج  ط��اب  قبول  ت�سهيل  اإىل  ا�سافة  خ��ربات،  برنامج  معلمي 

احلرمني ال�سريفني يف اجلامعات الربيطانية الرائدة، وخرج اللقاء بتحديد 

موعد لزيارة مبعوث رئي�سة الوزراء الربيطانية ال�سيد اأنتوين �سيلدون مع 

بع�س مدراء اجلامعات يف منت�سف �سهر اأكتوبر املقبل.

ال�سيدة مار�سيا ميقا�س وكيلة  اللقاءين من اجلانب االأرجنتيني  ح�سر 

الوزارة ورئي�سة فريق التعليم الجتماعات دول الع�سرين وال�سيد فران�سي�سكو 

الوزير  م�ساعدة  برنداد،  لورنا  ال�سيدة  الربيطاين  اجلانب  ومن  خوديرو، 

لل�سوؤون الدولية ومديرة التعاون الدويل، ومن اجلانب ال�سعودي امل�ست�سار 

بوزارة  الدولية  والعاقات  لل�سراكات  العامة  االإدارة  على  العام  وامل�سرف 

التعليم الدكتور �سامل بن حممد املالك.

د. العيسى يجتمع بوزير 
التعليم العالي الهندي

اجتمع معايل وزير التعليم الدكتور اأحمد بن حممد العي�سى بوزير 

اجتماعات  العايل، وذلك على هام�س  للتعليم  الهندي  الب�سرية  املوارد 

وزراء التعليم لدول جمموعة الع�سرين، وتبادل الوزيران وجهات النظر 

يف اأوجه التعاون امل�سركة.

واأكد الدكتور العي�سى خال اللقاء على اأهمية تبادل املنح الدرا�سية 

بني البلدين، حيث يدر�س ما يزيد عن 1500 طالب وطالبة يف الهند، يف 

حني يبلغ عدد املنح املخ�س�سة للطاب الهنود هذا العام 477 منحة، 

مت قبول 176 طالًبا وطالبة منهم.

كما اأكد معاليه على اأهمية التعاون يف جمال البحث العلمي وتبادل 

وفد  يقوم  اأن  على  الطرفني  بني  االتفاق  ومت  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء 

العربية  للمملكة  بزيارة  الهندية  الب�سرية واجلامعات  املوارد  وزارة  من 

ال�سعودية للتباحث يف اأف�سل جماالت التعاون بني البلدين.

الدويل  الهندية  املنح  لربنامج  الهندي  الوزير  عر�س  اللقاء  وتخلل 

اأف�سل  يف  للدرا�سة  االآ�سيوية  الدول  من  االأجانب  للطاب  املخ�س�سة 

2000 منحة يف  اأكرث من  الهند  160 جامعة هندية، حيث خ�س�ست 
تخ�س�سات خمتلفة. كما طلب الوزير الهندي اإمكانية النظر يف اعتماد 

التعليم عن بعد والذي يلقى رواجا كبريا يف الهند.

ح�سر اللقاء د. �سامل بن حممد املالك امل�ست�سار وامل�سرف العام على 

االإدارة العامة لل�سراكات والعاقات اخلارجية.

على هام�ش اجتماعات وزراء التعليم لدول جمموعة الع�رشين



ف��ر���ض��ي��ة  �أو  ج���م���ل���ة  ت�������ردد 

ي�ضري«  ما  قيمة  يعرف  »�مل�ضتهلك 

�لدر��ضية  �مل��ق��رر�ت  م��ن  ع��دد  يف 

�القت�ضاد، حتى  ت��خ�����ض�����ص  يف 

�إن����ه����ا ت��ع��ت��ر م����ن �ل��ف��ر���ض��ي��ات 

�الأ�ضا�ضية، وتقوم  �الق��ت�����ض��ادي��ة 

ه���ذه �ل��ف��ر���ض��ي��ة ع��ل��ى �أ���ض��ا���ص �أن 

�مل�ضتهلك د�ئًما �قت�ضادي �أو يتحلى 

وق���ر�ر�ت  ب�»�لر�ضد« �القت�ضادي 

�ضر�ئه مدرو�ضة �أو »عقالنية«، ولكن 

بها يف  �ل��ت��ي من��ر  �ل��ظ��روف  بع�ص 

جتعلنا  كم�ضتهلكني  �لعملية  �حلياة 

نت�ضاءل عن �ضحة هذه �لفر�ضية!

باعتباري  م���وؤخ���ر�ً  ق���ررت  وق���د 

زعم  حد  على  عقالين«  »م�ضتهلك 

هذه  �ضحة  �أخ��ت��ر  �أن  �لفر�ضية، 

�لفر�ضية بطريقتي �لب�ضيطة، فاأثناء 

�أخبز  �أن  ف��رة �الخ��ت��ب��ار�ت ق��ررت 

�الأول  ل�ضببني  بنف�ضي  »ك��وك��ي��ز« 

لت�ضفية مز�جي و�لثاين حل�ضاب ما 

وفكرت  �لو�حد،  كوكيز  طبق  يكلفه 

الأي متجر �أذهب ل�ضر�ء م�ضتلزمات 

ولكني مل  �ضعر،  باأقل  �لكوكيز  خبز 

�أق��ل  يل  ي�ضمن  متجر  على  �أع���ر 

�الأ�ضعار جلميع �ل�ضلع.

عن  للبحث  رح��ل��ت��ي  خ���الل  م��ن 

�أن  الحظت  �الأ���ض��ع��ار  ب��اأق��ل  �ل�ضلع 

هناك تبايناً و��ضحاً يف �الأ�ضعار بني 

بع�ص �ل�ضلع يف نف�ص �ملتجر، وتباين 

�أي�ًضا يف �الأ�ضعار بني �ملتاجر لنف�ص 

�أن  �كت�ضفت  متاما؛ حينها  �ل�ضلعة 

�جلزئي  �القت�ضاد  فر�ضيات  �أك��ر 

حيث  عملية،  غري  تكون  قد  �ضهرة 

�إين مل �أكن قادرة على تقدير �ضعر 

�ل�ضلعة ومل �أ�ضتطع �لو�ضول للمتجر 

لكل  �ضعر  �أق���ل  يل  ي�ضمن  �ل���ذي 

م�ضتلزمات خبز �لكوكيز.

بع�ص  �أن  الح��ظ��ت  �أن���ن���ي  ك��م��ا 

من  �أع��ل��ى  ب�ضعر  ت��ك��ون  �ل��ن��ك��ه��ات 

الأن تكلفتها  لي�ص  �أخ���رى،  نكهات 

�لعام  �ل��ذوق  لتوجهات  ولكن  �أعلى 

لها؛ �إذ �إن ذوق �مل�ضتهلكني وعاد�تهم 

توؤثر د�ئًما على قر�ر�ت �ل�ضر�ء من 

على  ��ا  �أي�����ضً وت��وؤث��ر  �لطلب،  جانب 

�الأ�ضعار من جانب �لعر�ص! وهذ� مل 

تتطرق له �لنظرية، و�إلقاء �للوم على 

قانون  مع  يتناق�ص  فقط  �ملنتجني 

فال�ضعر  �ل�ضهري،  و�لعر�ص  �لطلب 

يعك�ص �أحيانا �لعاد�ت وتوجه �لذوق 

�لعام يف �ملجتمع، وهذ� ما مل تاأخذه 

�لنظرية يف عني �العتبار.

�ملعلومات  وقلة  �لتعقيد  �أن  كما 

�الختيار  يف  ق��ر�ري  يو�جهه  �ل��ذي 

�لنظرية بتف�ضريه،  و�ل�ضر�ء ال تقوم 

ف��ق��د ك���ان ل���دي �أث���ن���اء �خ��ت��ب��اري 

للمتجر  �ل��ذه��اب  خ��ي��ار  للفر�ضية 

�أو  منزيل 5 دقائق  عن  يبعد  �لذي 

�لذهاب للمتجر �لذي يبعد �أكر من 

من  حدَّ  �مل�ضافة  10 دقائق، فعامل 
خيار�تي لنف�ص �ل�ضلعة.

�ل��ب��ح��ث  وبالتطرق لنظرية 

�القت�ضادية �لتي تتحدث عن تكلفة 

كلها  �ملتاجر  �أن  �لبحث، لنفر�ص 

فكيف  منزيل 20 دقيقة،  عن  تبعد 

�لفر�ضة  �مل�ضافة وتكلفة  �أن  تعتقد 

�أو  �مل�ضافة  ب��ني  �ملرتبطة  �لبديلة 

�أن تغري  �أكر ميكن  تو�فر معلومات 

�ضتغري  وكيف  �لبحث؟  يف  �ضلوكي 

�ضلوك �لت�ضعري للمحالت؟!

ي��ق��وم �الق��ت�����ض��ادي��ون ب��اإن�����ض��اء 

من�����اذج �ل���ه���دف م��ن��ه��ا �ل��ت��و���ض��ل 

ناجتة  وت��ك��ون  لتعميمها  لنتيجة 

ع���ن ب��ع�����ص �الف���ر�����ض���ات �ل���ت���ي 

فعل  ردة  �أو  با�ضتجابة  ي�ضفونها 

، و�ضلوكي  لنموذجية« � « مل�ضتهلك  �

يعنيه  م���ا  ل��ي�����ص  �حل���ال���ة  ه���ذه  يف 

�لنموذجي،  بال�ضلوك  �القت�ضاديون 

�ضلوكاً  �لبع�ص  ي��ر�ه  ق��د  �إن��ه  حتى 

غريباً! وحتى بافر��ص �أن �مل�ضتهلك 

من����وذج����ي �أو »ع�������ق�������الين«، ه��ل 

و�لعر�ص  �لطلب  منوذج  �فر��ضات 

تتنا�ضب مع هذه �لفر�ضية د�ئًما؟

يعطي  �حل�����االت،  م��ن  ك��ث��ري  يف 

�لتقليدي  و�لطلب  �لعر�ص  من��وذج 

نتائج دقيقة، ولكن يف بع�ص �الأحيان 

�مل�ضتهلك«  يكون �فر��ص »عقالنية 

كيفية  فهم  �ملهم  من  منا�ضب،  غري 

�أي  �ل�ضلوك يف حالة �ختالل  تغيري 

�فر��ص.

ك��ل  ي��ع��ت��م��د  �الق����ت���������ض����اد،  يف 

من��وذج  م��ن  ن�ضتخل�ضه  ����ض��ت��ن��ت��اج 

�مل�ضتخدمة  �الف���ر�����ض���ات  ع��ل��ى 

ندر�ص  �لنموذج، عندما  هذ�  لبناء 

ب�ضرد  د�ئًما  نقوم  جديد�ً،  منوذجاً 

و�ضعها  مت  �ل��ت��ي  �الف���ر�����ض���ات 

�لنتائج،  تغري  كيفية  على  و�لركيز 

ويف حالة �إز�لة �الفر��ص فاإن فهم 

و�لنتائج  �الفر��ضات  بني  �لعالقة 

ما  لتطبيق  �حلا�ضمة  �خلطوة  هو 

و��ضتخد�مه  �لنظرية  م��ن  نتعلمه 

لفهم ما يحدث يف �لعامل �حلقيقي 

�أو �لعملي.

�لتي  �لت�ضاوؤالت  تلخي�ص  وميكن 

للتحقق من  ط��ر�أت علي يف رحلتي 

�لنظرية بالتايل:

كفاية  بعدم  �ملرتبطة  - �مل�ضاكل 

�مل��ع��ل��وم��ات وع����دم �ل��ي��ق��ني ك��ث��رية 

�مل�ضتهلكني  على  ي�ضعب  قد  وه��ذ� 

ماذ�  عقالنية؛ فعلى  قر�ر�ت  �تخاذ 

يعتمد �مل�ضتهلك �لعقالين يف �تخاذ 

�لقر�ر�ت؟

�أو  �ل���ف���ردي���ة  - �ل�ضلوكيات 

�جل��م��اع��ي��ة ج���د� م��ع��ق��دة، وه��ن��اك 

و�لدر��ضات  �لنظريات  من  �لعديد 

يتم  ال  ملاذ�  �أف�ضل،  ب�ضكل  تف�ضرها 

�مل�ضتهلك  طلب  من��اذج  لبناء  تبنيها 

بدالً من �فر��ص عقالنية �الختيار؟

�الجتماعية  و�لطبائع  - �لعاد�ت 

ق���د ت��ف�����ض��ر �ل��ك��ث��ري م���ن �ل�����ض��ل��وك 

�ل���ف���ردي، ومب��ج��رد �أخ���ذه���ا بعني 

قد متكننا  �لنموذج  ببد�ية  �العتبار 

للتو�ضل لنتائج �أكر تطوًر�.

�الختيار  نظرية  م�ضكالت  - من 

�لعقالين هي �فر��ص �أن �مل�ضتهلك 

جميع  يف  عقالين  �أو  ر��ضد  د�ئًما 

قر�ر�ته، ولكن ماذ� �إذ� مت �فر��ص 

جميع  �ل��ن��م��وذج  لي�ضمل  �ل��ع��ك�����ص 

�لقر�ر�ت �لعقالنية وغريها لي�ضبح 

جزًء� من �لنموذج؟

�أحياًنا يتخذ �مل�ضتهلكون خيار�ت 

ولكن  عقالنية  �أنها  يرون  وق��ر�ر�ت 

الأنها  �لنظرية عقالنية،  تعترها  ال 

�لتي  و�حل���االت  �ل��ظ��روف  تعتر  ال 

�لقر�ر  ه��ذ�  �مل�ضتهلك  فيها  يتخذ 

تاأثري كبري على ما  لها  و�لتي يكون 

عقالنية  �ل��ق��ر�ر�ت  ه��ذه  كانت  �إذ� 

ومعتقد�ت  قيم  ت��وؤث��ر  ال. كما  �أم 

عقالنية  على  وجمتمعه  �مل�ضتهلك 

قر�ر�ته.

�مل�ضتهلك  ي��ق��وم  ال  �لنهاية،  يف 

للو�ضول  �لنظرية  �خلطو�ت  باتباع 

لقر�ره �لعقالين و�إمنا يقوم باتخاذ 

�أن  وطاملا  ظروفه،  بتاأثري  ق��ر�ر�ت��ه 

�أف�ضل  �إىل  �ضيوؤدي  �ملتخذ  �لقر�ر 

�أدق  يعد و�ضًفا  نتيجة ممكنة فهذ� 

لعقالنية �خليار، فمن وجهة نظري، 

�ل��ع��ق��الن��ي��ة ن�����ض��ب��ي��ة، ح��ي��ث ميكن 

عقالنيني  يكونو�  �أن  للم�ضتهلكني 

وغري عقالنيني يف �تخاذ �لقر�ر�ت 

من وقت الآخر.

هيفاء حممد �لظاهري

ق�ضم �القت�ضاد

عليه  �هلل  �ضلى  حممد  بعثة  مع 

��ضتمرت  �الإ���ض��الم  و�نت�ضار  و�ضلم 

معظم طقو�ص �حلج �ل�ضائدة خالل 

بعد  تغيري،  دون  �جلاهلي  �لع�ضر 

عيد 
ُ
فر�ص �حلج �الإ�ضالمي، ولكن �أ

�ملعتقد�ت  من  وحتريرها  تنظيمها 

ملة  »�حلنيفية«  مع  لتتو�فق  �لوثنية 

�لطو�ف  مثل  �ل�ضالم  �إبر�هيم عليه 

�ل�ضفا  بني  و�ل�ضعي  �لكعبة،  ح��ول 

و�ملروة، و�لوقوف يف عرفات، ورجم 

�ل�ضيطان يف منى، وذبح �الأ�ضاحي.

�أن  �ضحيحة  �أحاديث  عدة  ت�ضري 

يف  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �لر�ضول 

باإ�ضافة  قام  باملدينة  حياته  �أو�خ��ر 

�حلج  طقو�ص  �إىل  ج��دي��د  عن�ضر 

يف  �ل��وق��وف  وه��و  �ضابًقا،  �ملعروفة 

�أحد خم�ضة مو�قع ثابتة يطلق عليها 

��ضم »�ملو�قيت«.

عليه  �هلل  �ضلى  �ل��ر���ض��ول  ح��دد 

و�ضلم كل ميقات الأهل مناطق معينة 

الأهل  �حلليفة  ذو  ميقات  كالتايل: 

�مل��دي��ن��ة، وم��ي��ق��ات �جل��ح��ف��ة الأه��ل 

الأهل  �ملنازل  قرن  وميقات  �ل�ضام، 

�ليمن،  الأه��ل  يلملم  وميقات  جن��د، 

وميقات ذ�ت عرق الأهل �لعر�ق.

ميقات  ه��و  �مل��و�ق��ي��ت  تلك  �أك��ر 

�جلحفة �لو�قع �إىل �ل�ضمال �لغربي 

من مكة �ملكرمة مب�ضافة ت�ضل �إىل 

موقعاً  وي��ح��ت��ل  ك���م،   187 ح���و�يل 

مم��ي��ز�ً و����ض��ر�ت��ي��ج��ي��اً ع��ل��ى ط��ول 

�ملكرمة  مكة  بني  �ل��ر�ب��ط  �لطريق 

حمطة  جعله  مما  �ملنورة؛  و�ملدينة 

�مل�ضافرون  يق�ضدها  هامة  رئي�ضية 

و�حلجاج من خمتلف مناطق �لعامل 

�الإ�ضالمي.

و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  ز�ر�لنبي 

حياته،  خالل  م��ر�ت  عدة  �جلحفة 

وعلى رمالها وطئت �أقد�مه �ل�ضريفة 

رك��ع هلل  وودي��ان��ه��ا  وب��ني �ضخورها 

و�ضجد. كما �ضهدت �جلحفة �أحد�ثاً 

مثل  هامة،  تاريخية 

�أه����م  يف  ظ���ه���وره���ا 

�ل��ت��اري��خ  يف  ح����دث 

�الإ������ض�����الم�����ي وه���و 

من  �لنبوية  �لهجرة 

عام  �ملدينة  �إىل  مكة 

حيث  1ه�/622م، 
�لنبي  ف��ي��ه��ا  ت��وق��ف 

�ضلى �هلل عليه و�ضلم 

بكر  �أب����و  و���ض��اح��ب��ه 

�هلل  ر�ضي  �ل�ضديق 

وب��ي��ن��م��ا هما  ع��ن��ه، 

�لنبي  ��ضتاق  هناك 

م��ك��ة  م���وط���ن���ه  �إىل 

�لَّ��ِذي  »�إِنَّ  تعاىل:  �هلل  ق��ول  فنزل 

�إىِلىَ  �دُّكىَ  لىَ���رىَ �لْ��ُق��ْر�آىَنىَ  لىَيْكىَ  عىَ ���صىَ  ��رىَ فىَ

��اد«. وكانت �آخ��ر زي��ارة ق��ام بها  ��عىَ مىَ

�لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم للجحفة 

خالل  وذل��ك  10ه�/632م  عام  يف 

مع  بها  توقف  حيث  �ل���ود�ع  حجة 

ر�ضي  �لكر�م  �ضحابته  من  �الآالف 

�هلل عنهم و�أدو� �ل�ضالة فيها.

بالعديد  �جلحفة  ����ض��م  �رت��ب��ط 

مر  على  �لهامة  �ل�ضخ�ضيات  م��ن 

�ملوؤمنني  �أم  �أ�ضهرهم  ومن  �لتاريخ، 

عائ�ضة ر�ضي �هلل عنها، حيث كانت 

غالباً ما ت�ضافر من �ملدينة �إىل مكة 

الأد�ء فري�ضة �حلج، وكانت بعد �أد�ء 

�لفري�ضة تخرج �إىل ميقات �جلحفة 

هالل  ت�ضاهد  حتى  ه��ن��اك  وتقيم 

�ضهر �هلل �ملحرم ثم حترم من هناك 

الأد�ء �لعمرة.

�أي�ضاً �ل�ضيدة زبيدة زوج �خلليفة 

بني  من  �لر�ضيد  ه��ارون  �لعبا�ضي 

قامت  �ل��ت��ي  �ل��ه��ام��ة  �ل�ضخ�ضيات 

ب����زي����ارة �جل��ح��ف��ة خ����الل �ل��ق��رن 

عودتها  طريق  يف  وذل��ك  2ه�/8م، 
�أد�ئ��ه��ا  بعد  �ل��ك��وف��ة  �إىل  مكة  م��ن 

فري�ضة �حلج.

ووف���ق���اً ل��ل��ع��دي��د م���ن �مل�����ض��ادر 

�ملبكرة  �الإ�ضالمية 

كان ميقات �جلحفة 

خ�����������الل ع�������ض���ر 

�ل�������ض���ي���دة زب���ي���دة 

�لعبا�ضية  و�ل��ف��رة 

�مل����ب����ك����رة م��دي��ن��ة 

مزدهرة،  �إ�ضالمية 

وم��ي��ق��ات��اً م���اأه���والً 

يتميز  ب��ال�����ض��ك��ان، 

ب���ت���ط���ور�ل���ع���م���ارة، 

بارز�ً  مكاناً  وميتلك 

ج��و�ن��ب  ج��م��ي��ع  يف 

�حلياة �حل�ضرية.

وي���وؤك���د ذل���ك ما 

�مل��ي��د�ن��ي��ة  �الأب���ح���اث  ع��ن��ه  ك�ضفت 

و�لدر��ضات �الأثرية �لتي مت �إجر�وؤها 

حديثاً على �ملوقع، حيث مت �كت�ضاف 

�إ�ضالمية و��ضعة �لنطاق  �آثار مدينة 

حجر  من  مبانيها  بنيت  وم�ضورة، 

�لبازلت �الأ�ضود ب�ضكل حمكم وقوي، 

وعالية  و�ضميكة  �ضخمة  �جل��در�ن 

ومغطاة بطبقة من �لطني و�جل�ص، 

ومن خالل حجمها وت�ضاميمها تعد 

مبان مثرية لالإعجاب.

�أي�������ض���اً على  �مل���وق���ع  ي��ح��ت��وي 

�لعنا�ضر  م��ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 

�ملعمارية �حل�ضرية مثل �لتح�ضينات 

وح�ضن  حجرية  »�أ�ضو�ر  �الإن�ضائية 

ك��ب��ري �حل����ج����م«، وذل�����ك ل��ل��دف��اع 

و�حل���ج���اج وحتقيق  �ل�����ض��ك��ان  ع��ن 

�جلحفة  ملجتمع  و�الأم��ن  �ال�ضتقر�ر 

�مل�ضلم.

�كت�ضاف  ذلك، مت  �إىل  باالإ�ضافة 

نوعني هامني من �إمد�د�ت �ملياه يف 

�حلجم،  متو�ضطة  بركة  �جلحفة: 

�ل�ضكل  تاأخذ  �لركة  �أر�ضية،  وقناة 

�لد�ئري ومبنية من �أحجار �لبازلت 

�ل�ضود�ء. �أما �لقناة فكانت م�ضروًعا 

من  �ل��ع��دي��د  على  يحتوي  �ضخًما 

�الآب�����ار �ل��ر�أ���ض��ي��ة مت��ت��د ت��دري��ج��ًي��ا 

تظهر  حتى  طويلة  م�ضافات  على 

�ملناطق  ل��ري  �الأر����ص  �ضطح  على 

�ملنخف�ضة يف �جلحفة.

جمموعة  �الأب��ح��اث  �أظهرت  كما 

كبرية من �لعنا�ضر �ملعمارية مدفونة 

حت��ت �الأر������ص وم��غ��ط��اة ب��ال��رم��ال 

مزيًد� من  �ضيتطلب  و�ل�ضخور مما 

عنها  للك�ضف  �مل�ضتقبل  يف  �جلهود 

ودر��ضتها. 

�أه��م  تُ��ع��د �جلحفة م��ن  خ��ت��ام��اً، 

م��و�ق��ي��ت �حل��ج �الإ���ض��الم��ي��ة كاأكر 

�لعربية  باجلزيرة  م��اأه��ول  ميقات 

�ملبكرة،  �الإ�ضالمية  �ل��ف��رة  خ��الل 

ومركز ح�ضاري حيوي يعك�ص تاريخ 

�خللفاء  وع�ضر  �لنبوية  �ل�����ض��رية 

�ل��ر����ض��دي��ن وم��ا ت��اله م��ن ع�ضور. 

لذلك، ينبغي �الهتمام بهذ� �مليقات 

و�إجر�ء �أعمال بحث وترميم وتاأهيل 

�ضاملة  خطة  وو�ضع  �ملوقع  لكامل 

�ضمن  وذل���ك  و�ضيانته.  حلمايته 

ب��رن��ام��ج �ل��ع��ن��اي��ة مب��و�ق��ع �ل��ت��اري��خ 

�الإ�ضالمي �لذي ت�ضرف عليه �لهيئة 

�لعامة لل�ضياحة و�لر�ث �لوطني.

�ململكة  خ��ط��ط  م���ع  ومت��ا���ض��ًي��ا 

�ل��ر�م��ي��ة ل��زي��ادة �أع����د�د �حل��ج��اج 

روؤي��ة  م��ع  ي��ت��و�ف��ق  مب��ا  و�ملعتمرين 

2030، فاإن تطوير ميقات �جلحفة، 
و�لتعريف  �الإ�ضالمية،  و�إبر�ز هويته 

ببعده �حل�ضاري و�لتاريخي �ضيكون 

�أحد �لعو�مل �لهامة يف جذب �آالف 

وربطهم  �ملوقع  ال�ضتك�ضاف  �ل�ضياح 

مب��اآث��ره �الإ���ض��الم��ي��ة �خل���ال���دة. �إن 

كوجهة  �جل��ح��ف��ة  م��ي��ق��ات  ت��اأه��ي��ل 

يف  ف��اع��اًل  دور�ً  �ضيلعب  �ضياحية 

وت�ضجيع  �لوطنية،  �ل�ضياحة  تنمية 

�ال�ضتثمار يف  على  �خلا�ص  �لقطاع 

م�ضادر  م��ن  كم�ضدر  �مل��ج��ال  ه��ذ� 

تنويع �لدخل للمملكة.

كلية �ل�ضياحة و�الآثار
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جامعتي في 2030

�سيا�سة اجلودة يف اجلامعة

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

�عتمدت جامعة �مللك �ضعود بقيادة معايل مدير �جلامعة، �ضيا�ضة 

حمددة للجودة، تلتزم بتحقيقها، وت�ضع �خلطط �لتي تر�ضم طريق 

بلوغها، وتن�ص �ضيا�ضة �جلودة باجلامعة على ما يلي:

»تقدم جامعة �مللك �ضعود خدماتها �لتعليمية و�لبحثية و�ملجتمعية 

وفقاً  جتويدها  على  وتعمل  �ملتعددة،  �جلامعة  وح��د�ت  جميع  عر 

للمعايري �لوطنية و�لعاملية تاأكيد�ً منها على �لتميز ودعماً لر�ضالتها 

و�أهد�فها �الإ�ضر�تيجية للو�ضول �إىل �لريادة و�لتميز �لعامليني لتحقيق 

 ،KSU2030 �الإ�ضر�تيجية  خطتها  يف  �ملعتمدة  �لرئي�ضة  �أهد�فها 

بالتطوير  �جلامعة  تلتزم    ،KSA2030 �ململكة  روؤية  من  �مل�ضتمدة 

�لبحثي،  و�لتمّيز  �الأكادميي  �الأد�ء  مل�ضتويات  �مل�ضتمرين  و�لتح�ضني 

هيئة  �أع�ضاء  ل��دى  و�لتمّيز  �الإب���د�ع  كفاءة  تعزيز  �إىل  باالإ�ضافة 

�لتدري�ص.

كما ت�ضعى �جلامعة �إىل تعزيز قدر�ت خريجيها وجودة �ملخرجات 

وتلتزم  د�ع��م،  هيكلي  ونظام  متميزة  تعليمية  بيئة  �ضمن  �لتعليمية 

ج�ضور  مّد  خالل  من  �ملجتمعية  �ل�ضر�ئح  جميع  بخدمة  �جلامعة 

�لتو��ضل وعقد �ل�ضر�كات حملياً وعاملياً.

�لقانونية  �ملتطلبات  بتطبيق جميع  �مللك �ضعود  تلتزم جامعة  كما 

و�لفنية  �الأكادميية  و�ملتابعة  �جلودة  �أهد�ف  ومر�جعة  و�لتنظيمية، 

�الأك��ادمي��ي  �جل���ودة  �إد�رة  لنظام  �مل�ضتمر  و�لتح�ضني  و�الإد�ري�����ة، 

وفق  �الإد�ري��ة  �جلودة  �إد�رة  نظام  تطبيق  فعالية  ل�ضمان  و�الإد�ري؛ 

.»ISO 9001 :2015« متطلبات �ملو��ضفة �لقيا�ضية �لدولية

هذه هي �ضيا�ضة �جلودة �ملعتمدة باجلامعة، و�لتي تعمل �جلامعة 

وتعد  تنفيذها،  على  و�لتطوير  للتخطيط  �جلامعة  وكالة  يف  ممثلة 

�ضيا�ضة �جلودة وثيقة مهمة الأنها حتدد �لنهج �لذي تلتزم به �جلامعة 

يف م�ضريتها لبلوغ �لريادة و�لتميز.

هذه  وتر�ضيخ  ن�ضر  على  �جلامعة  وكالة  حر�ص  من  و�نطالقاً 

�ل�ضيا�ضة لدى جميع من�ضوبي �جلامعة، تعمل �لوكالة حالياً من خالل 

وحدة �لعالقات �لعامة و�الإعالم على تفعيل عدد من و�ضائل �الت�ضال 

و�جلهات  �جلامعة،  من�ضوبي  كافة  �إىل  �ل�ضيا�ضة  هذه  حتمل  �لتي 

�مل�ضتهدفة، وهو �الأمر �لذي يدعم ن�ضر �لوعي بها ومن ثم تر�ضيخها 

تاأكيد�ً حلر�ص �جلامعة على متابعة تنفيذها و�اللتز�م بها.

�أ�ضاأل �هلل �أن يوفق جميع وحد�ت �جلامعة للم�ضاهمة �لفاعلة يف 

حتقيق �ضيا�ضة �جلودة باجلامعة و�اللتز�م بها.

وكيل �جلامعة للتخطيط و�لتطوير

ميقات »الجحفة« جدير بالدراسة التاريخية واألثرية

أهمية المحافظة على المرافق العامة
نف�ضك  و�أخالقك جتاه  �ضلوكياتك  لغريك هي  تقدمها  �أكر خدمة  �إن 

و�الآخرين، وديننا �حلنيف يعلمنا ويدلنا على كل �ضيء جميل لتنظيم حياتنا 

و�إ�ضعادها، ونحمد �هلل تعاىل �أن جعلنا م�ضلمني فهي نعمة كبرية وعظيمة 

ت�ضتحق منا �ل�ضكر و�لثناء للمنعم �ملتف�ضل جل جالله.

و�حلد�ئق  كاملتنزهات  �جلميلة  �الأماكن  بع�ص  ترى  �أن  م��وؤمل  هو  كم 

بنظافة  يهتم  �لنا�ص ال  ملاذ� بع�ص  للنفايات هنا وهناك،  �أ�ضبحت مرمى 

ثم  و�لطهر،  �لنظافة  دين  فديننا  ونظيفاً؛  جمياًل  لغريه  ويركه  مكانه 

فقد  مب�ضلم،  لي�ص  من  جتاه  ولديننا  لنا  ت�ضيء  �ل�ضلوكيات  هذه  �ألي�ضت 

توحي له باآثار �ضيئة على نف�ضه �أن هذه هي �أخالق �مل�ضلمني.

عندما تذهب �إىل �أي منتزه �أو حديقة ما ف�ضتجد �أمامك بقايا �أطعمة 

وجود  رغم  وهناك،  هنا  مرمية  ونحوها  وكر�تني  ورقية  وعلب  و�ضجائر 

�لذي  �ملكان  نظافة  على  �أطفاله  يُربي  ال  �لبع�ص  بل  حاويات،  �ضناديق 

يذهب �إليه الأنه هو بنف�ضه مل يربى على ذلك.

من  �حلالة  هذه  �إىل  �هلل  هد�هم  �مل�ضلمني  بع�ص  و�ضل  ملاذ�  �أدري  ال 

�لالمباالة وت�ضويه �ضور ومناظر �الأماكن �جلميلة و�لتي و�ضعت لر�حتنا 

وق�ضاء �أوقات جميلة بني �ل�ضجر و�لزروع و�حلد�ئق، فاإذ� باأيادي �الإهمال 

تنال منها ومن جمالها.

فعلى  �ل�ضيئة،  �ل�ضلوكيات  ه��ذه  ويرف�ص  ه��ذ�  يفعل  ال  �حل��ق  �مل�ضلم 

وال  ومكت�ضباته  �لوطن  �الهتمام مبر�فق  �ضو�ء  حد  على  و�ملقيم  �ملو�طن 

عن  �ل�ضريف  �حلديث  يف  ورد  فقد  بالبيئة،  وعبث  تخريب  معول  يكون 

�لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم قوله: »�إماطة �الأذى عن �لطريق �ضدقة«. وورد 

�أي�ضاً حديث رو�ه �المام �أحمد عن �أبي هريرة ر�ضي �هلل عنه قال: قال 

�لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم: »كان على �لطريق غ�ضن �ضجرة يوؤذي �لنا�ص 

فاأماطها رجل فاأدخل �جلنة«. و�أي�ًضا ورد عنه �ضلى �هلل عليه و�ضلم قوله: 

»طهرو� �أفنيتكم فاإن �ليهود ال تطهر �أفنيتها«. رو�ه �لطر�ين، وبال �ضك �أن 

من كان حري�ضاً على نظافة فناء بيته ومنزله، ف�ضيكون حمافظاً وحري�ضاً 

على نظافة و�ضالمة كل مكان يذهب �إليه.

عبد�هلل بن حممد ع�ضريي 

كلية �لعلوم

هل المستهلك يعرف قيمة ما يشتري حقًا؟



17 9الرأي

ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

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

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

ممار�سة التعليم من املهن التي لها اأهمية كبرية يف اإعداد اأجيال تاأخذ 

على عاتقها مهمة تطوير وبناء املجتمع، ودعم التنمية، ومهما يكن ملهنة 

التدري�س من اأهداف وغايات فاإن هدف اإعداد الطالب علمياً وتربوياً 

وقيمياً وثقافياً واجتماعياً؛ �سيظل هدفاً اأ�سا�ساً من بني تلك الأهداف، 

وعلى ذلك ن�ست�سعر باأنه ل ميكن لع�سو هيئة التدري�س اأن يقوم بدوره 

اإل بعد اأن يعد نف�سه اإعداداً خا�ساً يوؤهله للقيام مبهنته.

اإن جناح ع�سو هيئة التدري�س يف مهامه وحتقيق اأهدافه يتوقف على 

العديد من املوؤثرات التي تعد يف الواقع �سغوطاً توؤثر بدرجات متفاوتة 

يف نوع الأداء الذي يقوم به، وكذلك يف م�ستويات ممار�سته لهذا الأداء 

ومدى اإتقانه له، ومن هذه املوؤثرات الجتاهات نحو طبيعة املادة وتدري�س 

مقررها، فهذه الجتاهات لها دور فاعل فيما يفعله ع�سو هيئة التدري�س 

من اأعمال، وما يقوم به  من ممار�سات تدري�سية داخل قاعة الدر�س.

تعد كفاءة التدري�س اجلامعي اإحدى مكونات منظومة اجلودة ال�ساملة 

التي يتم يف �سوئها تقومي التعليم اجلامعي، لأن التدري�س ي�سغل قدراً 

على  البالغ  اأثره  وله  وفكرهم،  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  وقت  من  كبرياً 

طالب وطالبات اجلامعة من حيث تكوين �سخ�سياتهم وتنمية قدراتهم 

ومواهبهم.

التدري�س  هيئة  ع�سو  مهارة  اجلامعي  التعليم  عليه  ما  يحدد  ومما 

لدى  الفعلية  الإث��ارة  وتنمية  للتعلم  التدري�سي  املناخ  تهيئة  يف  وبراعته 

اإىل  بالإ�سافة  وبينهم،  بينه  فيما  الإيجابي  والتوا�سل  وطالباته  طالبه 

اإثارة دافعيتهم. كما يعد اأداء ع�سو هيئة التدري�س عاماًل موؤثراً وجوهرياً 

مع  ويتعامل  التعلمي،  التعليمي  العمل  يقود  لأنه  التعليمية،  العملية  يف 

على  ويعمل  والجتماعي،  العلمي  تكوينهم  يف  فيوؤثر  مبا�سرة  الطالب 

والعملية يف  العلمية  ر�سالتها  اأعباء  وحمل  وتطويرها  املوؤ�س�سات  تقدم 

خدمة املجتمع وحتقيق اأهدافه.

ويعتمد تكوين الجتاهات الإيجابية لأع�ساء هيئة التدري�س نحو مهنة 

التح�سيل  من  كافياً  ق��دراً  امتالك  منها:  عوامل،  عدة  على  التدري�س 

والبيانات  احلقائق  لبع�س  معرفته  ذلك  وي�سمل  التخ�س�س،  يف جمال 

ملجال  تنتمي  التي  والتعميمات  للمفاهيم  فهمه  عن  ف�ساًل  الرئي�سة، 

تخ�س�سه، اإ�سافة لإتقانه اأ�ساليب البحث املتبعة يف هذا املجال، فهذا 

ي�ساعده على نقل هذا الأ�سلوب لطالبه، فاملعرفة وحدها ل تكفي، بل 

لبد اأن تقرتن باأ�سلوب البحث عن املعرفة وحتديدها.

وت�سمل  الأدائية،  التدري�سية  الكفايات  من  كاٍف  قدر  امتالك  ومنها 

املهارات اخلا�سة بالتخطيط للدر�س، ومهارات التفاعل، ومهارات اإدارة 

يتطلبها  التي  التدري�سية  املهارات  حتليل  على  القدرة  وكذلك  القاعة، 

املوقف التعليمي.

وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية

إضاءات نافذة
أ. د. محمد بن صالح النمي

إضاءات نافذة

التدريس رسالة

ل  ل �سك اأن الرتاث العمراين يُ�سكِّ

للتنمية  داف��ع��ة  وق���وة  كامنة  ط��اق��ة 

يف  ا�ستغالله  ميكن  الق��ت�����س��ادي��ة، 

م�سروعات ثقافية و�سياحية متعددة، 

ال�سياحة،  رواف��د  اأه��م  من  بو�سفه 

لل�سياحة  رئي�س  ا�ستقطاب  وم��ورد 

الثقافية ذات الرتباط الوثيق بالرتاث 

وال��روح��ي.  امل���ادي  ب�سقيه  الثقايف 

حقيقة  اأ�سبحت  ال�سياحة  اأن  ذلك 

واقت�سادية  واإن�سانية  اجتماعية 

وثقافية ل ميكن اإلغاوؤها اأو الرتاجع 

بالن�سبة  اأث���ره���ا  ويكت�سب  ع��ن��ه��ا، 

التاريخية  واملواقع  الرتاثية  للمواقع 

اأه��م��ي��ة خ��ا���س��ة، ب��ل ي��ت��زاي��د عمقاً 

ت�سهده  الذي  للتطور  نظراً  وات�ساعاً 

�سناعة ال�سياحة بكافة ن�ساطاتها يف 

الكبري  وتركيزها  احلا�سر،  الوقت 

لقد  والثقافة.  التاريخ  جوانب  على 

العمراين  بالرتاث  العناية  اأ�سحت 

واحلفاظ عليه �سمة من �سمات الدول 

على  حياً  ���س��اه��داً  كونه  املتقدمة، 

وارتباطه  العمران،  وعراقة  اأ�سالة 

وال��ع��ادات  املحلية،  بالبيئة  الوثيق 

عن  ب�سدق  يعرب  فهو  وال��ت��ق��ال��ي��د؛ 

اإرثها الجتماعي واحل�ساري، فكلما 

ثقافياً  ال��دول  تقدمت 

واق��ت�����س��ادي��اً وارت��ف��ع 

م�����س��ت��وى حت�����س��ره��ا، 

عنايتها  زادت  كلما 

ب��رتاث��ه��ا ال��ع��م��راين، 

وعملت على املحافظة 

ع��ل��ي��ه م���ن ال��ط��م�����س، 

وح��م��اي��ت��ه، وت��اأه��ي��ل��ه، 

وا�ستثماره  وتنميته، 

اقت�سادياً.

مواقع  تبقى  ولكي 

ال�������رتاث ال���ع���م���راين 

بكفاءة  دوره���ا  ت���وؤدي 

درا�ستها  ينبغي  فاإنه 

والعمل  عليها،  واحلفاظ  وترميمها 

يف  رئي�ساً  عن�سراً  اعتبارها  على 

ال�سيا�سات املعنية بتطوير ال�سياحة، 

كونها  من  امل�ستويات  جميع  وعلى 

ال���دع���ام���ة ال��رئ��ي�����س��ة ل��ل��ت��وج��ه��ات 

الثقافية  ال�سياحة  اأم��ام  املطروحة 

التي ت�سهدها بلدان العامل اليوم.

ذلك  هي  الثقافية  ال�سياحة  اإن 

يهدف  ال��ذي  ال�سياحة  من  ال�سكل 

اكت�ساف  اإىل  الأخرى  �سمن غاياته 

التاريخية،  واملواقع  الرتاثية  املعامل 

وال��ت��ي ب��ات��ت متثل 

الإح�سائيات  وفق 

ال�����������س�����ادرة ع��ن 

ال�سياحة  منظمة 

ال���ع���امل���ي���ة ح����وايل 

اإجمايل  من   37%
����س���وق ال�����س��ي��اح��ة 

ومتار�س  الدولية، 

على  اإيجابياً  اأث��راً 

م����واق����ع ال������رتاث 

ال�����ع�����م�����راين ع��ن 

�سيانتها  ط���ري���ق 

وامل������ح������اف������ظ������ة 

ع��ل��ي��ه��ا؛ ت��ن��ف��ي��ذاً 

انتقال  املتمثلة يف  ال�سياحة  لغايات 

والطالع  والرتويح  للمتعة  الإن�سان 

ع��ل��ى خم��ل��ف��ات امل��ا���س��ي، ك��م��ا اأن 

ي��ربز  ال�����س��ي��اح��ة  م��ن  ال�سكل  ه���ذا 

تبذلها  التي  اجل��ه��ود  احلقيقة  يف 

الثقايف  ال���رتاث  ل�سيانة  الب�سرية 

ب�سبب فوائده الجتماعية والثقافية 

بالن�سبة للمجتمعات املحلية.

وم��ه��م��ا ت��ك��ن دواف������ع وم���زاي���ا 

ال��ث��ق��اف��ي��ة، ف��اإن��ه لي�س  ال�����س��ي��اح��ة 

عن  مب��ع��زل  درا���س��ت��ه��ا  ال�سهل  م��ن 

وامل�سرف  الع�سوائي  ال���س��ت��خ��دام 

اأن تقوم  للمواقع الرتاثية، بل يجب 

خ�سو�سيات  اح��رتام  �سرورة  على 

ب�سكل  وتوظيفها  و�سيانتها؛  املواقع 

كعنا�سر  دوره��ا  ت��وؤدي  لكي  �سليم؛ 

بارزة يف اجلذب ال�سياحي، وانت�سار 

ال�سياحية  احلركة  وتنظيم  الثقافة، 

امل��ن��دف��ع��ة ن��ح��و ا���س��ت��خ��دام امل��واق��ع 

لتفادي الكتظاظ فيها.

اأوردن���اه،  ما  كل  على  وتاأ�سي�ساً 

وبالنظر اإىل ر�سيد اململكة العربية 

واملواقع  املعامل  تلك  من  ال�سعودية 

م�ساحات  ت��غ��ط��ي  ال��ت��ي  ال��رتاث��ي��ة 

فاإنها  اململكة؛  مناطق  من  وا�سعة 

الأولوية  تنال  اإ�سافية قد  تُعّد ثروة 

على جميع العتبارات الأخرى التي 

القت�سادية  النواحي  من  تربر  قد 

ف�ساًل  وال�سيا�سية،  والجتماعية 

عن اأهميتها بالن�سبة للهوية الوطنية 

ثم  اأولً،  ال��رتاث  اح��رتام  كجزء من 

اإىل  حولنا  من  العامل  انتباه  جلذب 

عظم هذا الرتاث، اأو لتاأثريه املبا�سر 

ع��ل��ى ���س��ن��اع��ة ال�����س��ي��اح��ة ب�����س��ورة 

�ساملة.

كلية ال�سياحة والآثار

اإن احلياة كنز عظيم ودفني، لكننا 

ل نفعل �سيئاً �سوى اإ�ساعتها ب�سبب 

الظالم الذي نعي�س فيه، الكثري من 

النا�س قد متلكهم الياأ�س، وا�ستوىل 

عليهم الإحباط، اإىل درجة جعلتهم 

يتعاملون مع احلياة وكاأنها جمموعة 

يف  ت�سادفهم  ال��ت��ي  الأح��ج��ار  م��ن 

اأو  باأقدامهم،  يركلونها  طريقهم، 

ي��ق��ذف��ون ب��ه��ا ع��ن اأمي��ان��ه��م وع��ن 

وجهة  من  لها  قيمة  فال  �سمائلهم؛ 

كل  مع  يتعاملون  رمبا  بل  نظرهم، 

يقع  م��ا  اأو  طريقهم،  يعرت�س  م��ا 

متالأ  ملقاة  كحجارة  اأيديهم  حتت 

الكرة الأر�سية.

عنهم،  يغيب  الذي  املهم  ال�سيء 

ه���و م���ا غ���اب ع���ن ذل���ك ال�����س��ي��اد 

وقبل  الأي���ام  اأح��د  و�سل يف  ال��ذي 

ال��ذي  النهر  اإىل  ال�سم�س  ���س��روق 

ك��ان  وبينما  م��ن��ه،  ال�سيد  اع��ت��اد 

مملوء  بكي�س  ت��ع��ر  ال�سفة  ع��ل��ى 

الكي�س  فحمل  ال�سغرية،  باحلجارة 

بك�سل، وو�سع �سبكته جانباً، وجل�س 

ليبداأ عمله،  ال�سم�س  ينتظر �سروق 

اأدخل ال�سياد يده يف الكي�س واأخذ 

منه حجراً ، ورماه يف النهر، وهكذا 

اأخ��ذ ي��رم��ى الأح��ج��ار ح��ج��راً بعد 

الآخر!

احلجارة  ا�سطدام  �سوت  اأح��ّب 

باملاء، ولهذا ا�ستمر باإلقاء احلجارة 

ال�سم�س  �سطعت  وعندما  املاء،  يف 

اأنارت املكان، وكان ال�سياد قد رمى 

واحداً  ماعدا حجراً  احلجارة  بكل 

بقي يف كف يده، وحني اأمعن النظر 

فيما يحمله، كانت املفاجاأة التي مل 

ما�سة،  يحمل  اإنه  عيناه!  ت�سدقها 

نعم ما�سة ثمينة، ولي�س حجراً هيناً 

ل قيمة له! 

لقد رمى كي�ساً كاماًل من الأملا�س 

يف النهر، ومل يبق معه �سوى قطعة 

واحدة يف يده، فاأخذ يبكي ويندب 

قدماه  تعّرت  لقد  الّتع�س؛  حّظه 

حياته  �ستقلب  كانت  كبرية  ب��روة 

و�سط  كان  ولكنه  راأ�ساً على عقب، 

اأدن���ى  دون  كلها  رم��اه��ا  ال��ظ��الم، 

انتباه، ولكنه كان حمظوظاً، فهو ما 

يزال ميلك ما�سة واحدة يف يده.

 – عزيزي  يا   – جميلة  هي  كم 

هذه احلياة ملن عرف قدرها وذاق 

لعباده،  اهلل  اأحلها  التي  طيباتها 

بق�سد واتزان من غري اإفراط فيها 

ول تفريط، وكم هو البوؤ�س وال�سقاء 

ثرواتها،  اأيامه يف جمع  يق�سي  ملن 

ب��ج�����س��ع وه��ل��ع وط��م��ع، ول��ي�����س له 

ينتظرون  ورثة  اإل  النهاية  يف  منها 

عليها. النق�سا�س 

منه  تت�سرب  املغبون من  املحروم 

وال�سهرة،  املجد  عن  بحثاً  لياليه 

العزلة  اإل  الأخ���ري  يف  ي��ج��د  ول���ن 

والوحدة.

عوداً على بدء: احلياة كنز ثمني، 

ل اأحجار ترمونها يف ظالم الغفلة، 

ودياجري الياأ�س.

وم�����س��ة: م���ا دم�����ُت ���س��اأع��ي�����س 

حياتي مرة واحدة، �ساأعرب عن كل 

م�ساعري الطيبة لالآخرين.

فهد عبدالقادر الهتار

خريج جامعة امللك �سعود – 

دكتوراه – كلية الرتبية

التراث العمراني ثروة ال تنضب

الجوهرة األخيرة!

د. ياسر الهياجي

اضطرابات 
الكالم لدى 

األطفال

خجل األطفال 
وأثره على التفاعل 

االجتماعي

الرتبية  اهتمام  جمال  يف  احلديثة  املو�سوعات  من  الأطفال  لدى  الكالم  ا�سطرابات 

اخلا�سة، وظهر هذا الهتمام بهذا اجلانب ب�سكل وا�سح يف وقتنا احلا�سر ونال اهتمام 

الكثري من اأ�سحاب الخت�سا�س. وقد اأكدت الدرا�سات احلديثة يف جمال علم النف�س والرتبية 

على اأهمية مرحلة الطفولة والوفاء مبتطلباتها احل�سية والعقلية والنف�سية والجتماعية، لينمو 

الطفل �سليًما و�سوياً وبعيداً عن املعوقات وال�سطرابات يف الكالم والنطق.

ويعد النمو الجتماعي مهًما يف مرحلة ريا�س الأطفال ويتوقف جناح النمو الجتماعي يف 

م�ستقبل الطفل على هذه املرحلة من عمره، حيث يتعلم العمليات الأوىل لالت�سال باأقرانه 

ويجد املتعة يف وجوده معهم وتزداد رغبته يف ال�ستقاللية عن الكبار.

البندري املطريي - هدى القحطاين - كلية الرتبية

يعتقد الكثري من الأ�سخا�س واأولياء الأمور اأن اخلجل لدى الأطفال �سفة 

ح�سنة واأنه ل يوؤثر �سلباً على �سخ�سياتهم، وال�سحيح اأن له تاأثرياً �سلبياً على 

جوانب عديدة من �سخ�سية الأطفال ومنها التفاعل الجتماعي.

ويف احلقيقة اإن الطفل اخلجول طفل بائ�س لي�س لديه القدرة على التفاعل 

الجتماعي ول الختالط مع اأقرانه، ومن املمكن اأن يعاين ال�سعور بالنق�س حينما 

يرى اجلميع يتفاعل ويبادر باللعب وهو ل ي�ستطيع ذلك. ونتيجة لذلك ل بد من 

حث الوالدين واجلهات امل�سوؤولة على الهتمام بهذه احلالت واإيجاد ال�سبل الكفيلة 

بالتفاعل مع حالة الأطفال اخلجولني وحماولة عالج هذه الظاهرة.

هيلة املر�سود – ح�سة بن ع�سبان - كلية الرتبية
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لوحة الفعاليات

14 حمرم6 حمرم

14 حمرم9 حمرم

15 حمرم10 حمرم

14 حمرم7 حمرم

15 حمرم9 حمرم

20 حمرم11 حمرم

برنامجدورة

دورةفعالية

دورةورشة

معرضورشة

برنامجدورة

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

تاأهيل القيادات الإدارية للموظفني

الوقت: من ١٠ �ص اإىل ٢٫٣٠ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦

العالقات العامة يف ظل ر�ؤية ٢٠٣٠ للموظفني

الوقت: من ١٠ �ص اإىل ٢٫٣٠ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦

�طن عز �فخر

الوقت: من ٤ م اإىل ٨م

اجلهة املنظمة: موؤ�ص�صة اليمامة ال�صحفية

املكان: موؤ�ص�صة اليمامة ال�صحفية

كيفية كتابة امل�صح الأدبي للدكتورة مها املر�اين

الوقت: من ١٠�ص اإىل ١٢ظ

اجلهة املنظمة: مركز بحوث الدرا�صات العلمية 

�الطبية

املكان: قاعة ١٣ مبنى ٣٠ الد�ر الأ�ل

كيفية اختيار مو�صوع البحث �ابتكار اأفكار البحث د. 

هدى ال�صهري

الوقت: من ١٠�ص اإىل ١٢ظ

اجلهة املنظمة: مركز بحوث الدرا�صات العلمية �الطبية

املكان: قاعة ١٣ مبنى ٣٠ الد�ر الأ�ل

املراجعة الداخلية للموظفني

الوقت:  من ١٠ �ص اإىل ٢٫٣٠ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦

اأ�صا�صيات لغة الإ�صارة للموظفني

الوقت:  من ١٠ �ص اإىل ٢٫٣٠ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦

ذاكرة �طنية بعيون طالبية

الوقت:  ١م

اجلهة املنظمة: مركز امللك �صلمان لدرا�صات تاريخ 

اجلزيرة العربية �ح�صارتها

املكان: بهو اجلامعة

توثيق املراجعة العلمية للدكتورة غادة الهدهود

الوقت:  من ١٠�ص اإىل ١٢ظ

اجلهة املنظمة: مركز بحوث الدرا�صات العلمية 

�الطبية

املكان: معمل احلا�صب الآيل مبنى ٣٠ الد�ر الأ�ل

برنامج latex لكتابة الأبحاث الأكادميية

الوقت: من ١٠�ص اإىل ١٢ظ

اجلهة املنظمة: مركز بحوث الدرا�صات العلمية 

�الطبية

املكان: معمل احلا�صب الآيل مبنى ٣٠ الد�ر الأ�ل

ع�صت يا �طن الثاين

الوقت: من ٨�ص اإىل ١٫٣٠م

اجلهة املنظمة: معار�ص ال�صرق الأ��صط

املكان:  قاعة اأ��صا, الريا�ص

نظام التح�صني امل�صتمر »كايزن« للموظفني

الوقت: من ١٠ �ص اإىل ٢٫٣٠ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦
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11 ربيع اأول21 حمرم

19 ربيع اأول5 �سفر

8 جمادى الآخرة3 ربيع اأول

19 ربيع اأول1 �سفر

21 ربيع اأول30 �سفر

12جمادى الآخرة11 ربيع اأول

معرضبرنامج

معرضملتقى

معرضمعرض

معرضمؤتمر

معرضمعرض

ملتقىمعرض

سدوكو قاعدة اللعبة:

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

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

ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

�سغرية، اأو من 9 مربعات كبرية 

يحت�ي كل منها على 9 خانات 

�سغرية.

على الالعب اكمال ال�سبكة 

 ،9 اىل   1 من  اأرق���ام  ب�ا�سطة 

مرة  رق��م  كل  ا�ستعمال  �سرط 

واحدة فقط، يف كل خط اأفقي 

ويف ك��ل خ��ط ع��م���دي ويف كل 

مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

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

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

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

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

العن�ان: حتليل اخلطاب

امل�ؤلف: عبدالرحمن عبداهلل الفهد

ال�ضنة: 1439

ي�فر   حيث  ال��ق��راءة،  �سهل  وتعليمه،  اخلطاب  لتعلم  وحم��دث،  »م��سع 

وتدريبات،  باأكمله،  الدرا�سي  للف�سل  منظماً  ومنهجاً  عملياً  دعماً  للمعلم 

يرغب  اأحد  ل  امل�ساحب.  امل�قع  على  تعليمية  وم�اد  بحثية،  وم��س�عات 

اأوكالند،  جامعة  الل�سانيات،  اأ�ستاذة  مريه�ف،  مرييام  ذل��ك.«  من  باأكرث 

اأ�سرتاليا.

الرتجمة تغري كل �ضيء

درا�سات  علم  تط�ر  ع�سر  الأربعة  الكتاب  هذا  ف�س�ل  تعك�س 

الرتجمة يف الفرتة املمتدة بني عامي 2000- 2012م وتداخلها مع 

ج�انب احلياة املختلفة. حيث يتناول كل ف�سل م��س�ًعا حي�ًيا يف 

درا�سات الرتجمة وي�ؤ�سل لفكرة ما يف هذا العلم املتط�ر املتجدد. 

جمياًل  م�سدًرا  بالرتجمة  املهتم  فيه  يجد  تناغًما  يعك�س  كذلك  

للعديد من الأفكار التي ت�سكل وت�ؤثر يف الرتجمة يف ع�سرنا هذا 

وع�س�ر قادمة.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

ال�صكرتارية احلديثة �اإدارة املكاتب للموظفني

الوقت: من ١٠ �ص اإىل ٢٫٣٠ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦

 ال�صعودي للمختربات الطبية

الوقت:  من ١٠:٠٠ �صباحاً اإىل ٦ م�صاًء

املكان: مركز الريا�ص الد�يل للموؤمترات �املعار�ص, 

الريا�ص

اللياقة البدنية �احلياة ال�صحية - ال�صتثمار 

الريا�صي ٢

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة:�صركة عني امل�صتقبل

املكان:مركز الريا�ص الد�يل للموؤمترات �املعار�ص

هوريكا ال�صعودية ٢٠١٨

الوقت:  من ٤:٠٠ م�صاًء اإىل ١١:٠٠ م�صاًء

املكان: مركز الريـا�ص الـد�يل للمعار�ص �املوؤمترات, 

الريا�ص

ال�صعودي للنقل �اخلدمات اللوج�صتية

الوقت: من ٨�ص اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: �صركة معار�ص الريا�ص

املكان: مركز الريا�ص الد�يل للموؤمترات �املعار�ص

 ال�صعودي الد�يل الثاين لإنرتنت الأ�صياء

الوقت: من 9:٠٠ �صباحاً اإىل ٨:٠٠ م�صاء

املكان: مركز الريا�ص الد�يل للموؤمترات �املعار�ص, 

الريا�ص

 التاأمني ال�صحي ال�صعودي

الوقت: من 9�ص اإىل ٥٫٤٥م

اجلهة املنظمة: جمموعة املخت�ص

املكان: قاعة الأمري �صلطان, فندق الفي�صلية, الريا�ص

ديكوفري ٢٠١٨ - الريا�ص

الوقت: من ٤:٠٠ م�صاًء اإىل ١١:٠٠ م�صاًء

املكان: فندق الفي�صلية, الريا�ص

ال�صعودي الد�يل لتكنولوجيا اجلوالت �ملحقاتها

الوقت:  من ١م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: ال�صدمي املا�صي

املكان: مركز الريا�ص الد�يل للموؤمترات �املعار�ص, 

الريا�ص

معر�ص �مك�ص الثاين ع�صر

الوقت:  من ٤:٠٠ م�صاًء اإىل ١١:٠٠ م�صاًء

املكان: فندق الفور�صيزنز, الريا�ص

 ال�صعودي الد�يل لل�صيدلة 

الوقت:  من ١٠:٠٠ �صباحاً اإىل ٦ م�صاًء

املكان: مركز الريا�ص الد�يل للموؤمترات �املعار�ص, 

الريا�ص

ال�صعودي ل�صناعة الجتماعات

الوقت: من ٨:٠٠ �صباحاً اإىل ٤:٠٠ م�صاًء

املكان: مركز الريا�ص الد�يل للموؤمترات �املعار�ص, 

الريا�ص
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ك�سفت در��سة حتمل عنو�ن »�أطر 

وتدفقت  �لإقليمّية  �خل�سو�سّية 

حتقيق  �أّن  �حل��دود«  عرب  �لبيانات 

�أنظمة  جم��ال  يف  �ملنا�سب  �ل��ت��و�زن 

�ملنطقة  يف  �ل��ب��ي��ان��ات  خ�سو�سّية 

�لن�ساط  كبري  ب�سكل  يح�ّسن  ق��د 

�مل�ستقبلي  و�لب��ت��ك��ار  �لق��ت�����س��ادي 

يف ت��ق��ن��ّي��ات �جل��ي��ل �خل��ام�����س »5 

ج��ي«، و�إن��رن��ت �لأ���س��ي��اء، و�ل��ذك��اء 

�ل�سطناعي.

�ساهمت  �ملا�سي،  �لعقد  وخ��ال 

بزيادة  للبيانات  �لعاملّية  �لتدفقات 

�لعاملي  �لإج��م��ايل  �مل��ح��لّ��ي  �ل��ن��اجت 

�أن  و�سبق  �مل��ائ��ة،  يف   10.1 بن�سبة 

�إىل  �ل�سنوّية  م�ساهمتها  تخّطت 

�لناجت �ملحلي �لإجمايل �لعاملي 2.8 

ي�سّكل  م��ا  �أمريكي  دولر  تريليون 

�لعاملّية  �ل��ت��ج��ارة  م��ن  �أك���رب  ح�ّسة 

ل��ل��ب�����س��ائ��ع، وت�����س��م��ح �ل���ق���درة على 

�لبيانات  وم��ع��اجل��ة  وت��خ��زي��ن  نقل 

�لبتكار،  وحتريك  �لتجارة،  بتمكني 

جديدة  جمموعة  تطوير  وحتفيز 

و�خلدمات  و�ملن�ّسات  �لتقنّيات  من 

و�لبنى �لتحتّية.

وعلى �لرغم من �أن منطقة �آ�سيا 

ملحوظاً  تقدماً  حققت  قد  �لهادئ 

�لبيانات  �أطر خ�سو�سّية  يف تطوير 

بالتز�من  �مل�ستهلكني  حتمي  �لتي 

�لبيانات  بتدفق  �أي�ساً  �ل�سماح  مع 

�إىل  �لتقرير  ي�سري  �حل���دود،  ع��رب 

�أن �لختاف يف قو�نني خ�سو�سّية 

�ل��ب��ي��ان��ات ب��ني �ل��ب��ل��د�ن ي���وؤدي �إىل 

�إعاقة �لتجارة و�لبتكار.

رو�بط  �إىل  �أي�ساً  �لتقرير  ودع��ا 

بني  �لإقليمي  �مل�ستوى  على  �أف�سل 

يف  �لرئي�سّيني  �خل�سو�سّية  �إط��اَري 

جنوب  دول  ر�ب��ط��ة  �إط���ار   – �آ�سيا 

�لبيانات  حماية  ح��ول  �آ�سيا  �سرق 

�خل�سو�سّية  و�إط����ار  �ل�سخ�سّية 

�خلا�س مبنتدى �لتعاون �لقت�سادي 

ل���دول �آ���س��ي��ا و�مل��ح��ي��ط �ل��ه��ادئ – 

ل��ل�����س��م��اح ب��ت��دف��ق �ل��ب��ي��ان��ات عرب 

�حلدود.

�أط��ر  بتقييم  �ل��در����س��ة  وق��ام��ت 

خم��ت��ل��ف��ة خل�����س��و���س��ّي��ة �ل��ب��ي��ان��ات 

�لرئي�سّية،  وم��ب��ادئ��ه��ا  �لإق��ل��ي��م��ّي��ة 

در����س��ة  يف  �لتعمق  م��ع  ب��ال��ت��ز�م��ن 

�لفردّية  بالبلد�ن  �خلا�سة  �لأط��ر 

لتنظيم  �لوطنّية  �ملقاربات  لتحديد 

�لدر��سة  �أب��رزت  كما  �خل�سو�سّية. 

خ���ط���و�ت حم�����ّددة مي��ك��ن جلميع 

�لأق��ّل  �ل��دول  ذلك  �لبلد�ن، مبا يف 

من  مزيد  لدعم  تنفيذها  ت��ط��ّور�ً، 

�ملو�ءمة يف جميع �أنحاء �آ�سيا.

و�أو����س���ت �ل���در�����س���ة ح��ك��وم��ات 

منتدى  من  كّل  �لأع�ساء يف  �ل��دول 

�آ�سيا  ل��دول  �لق��ت�����س��ادي  �ل��ت��ع��اون 

و�مل��ح��ي��ط �ل���ه���ادئ ور�ب���ط���ة دول 

جنوب �سرق �آ�سيا ت�سوية �خلافات 

جمال  يف  �خل��ا���س��ة  �لأط���ر  �سمن 

�خل�����س��و���س��ّي��ة، وزي�����ادة �ل��ت��ع��اون 

�أخ��رى  �إقليمّية  �أط��ر  مع  �مل�سرك 

�ملحلّية  �خل�سو�سّية  نظم  ومو�ءمة 

من  للو�قع  �إجر�ء حتليل  من خال 

يتعلق  ما  يف  موقعها  حتديد  �أج��ل 

دعت  كما  �لبيانات،  بخ�سو�سّية 

�لعاملي  �ل�سعيد  على  �حلكومات 

�إىل �للتز�م باإز�لة تد�بري �لتخزين 

و�ل�سماح  �ل�سرورّية،  غري  �ملحلّي 

من  �حل��دود  عرب  �لبيانات  بتدفق 

حلماية  حم�ّسنة  م��ق��ارب��ات  خ��ال 

بيانات �لنا�س.

فضائيات األطفال العربية
نموذج إسالمي مقارن

حم��م��د  �ل����رب����ي����ع  د. 

�ل�سريف

�لربيع  �لدكتور  ح��ذر 

حممد �ل�سريف يف كتابه 

»ف�����س��ائ��ي��ات �لأط��ف��ال 

�لرفيه  ب��ني  �ل��ع��رب��ي��ة 

و�ل��ت��غ��ري��ب - من���وذج 

من  م��ق��ارن«  �إ�سامي 

كون �لطفل �خلليجي 

ب�سكل خا�س و�لعربي 

معر�ساً  ع��ام  ب�سكل 

ل��ت��ل��ق��ي �ل��ث��ق��اف��ة 

من  حتى  �لأجنبية 

قنو�ته �لتلفزيونية �ملحلية، 

و�ملقدمة  �ملنتجة  �لتلفزيونية  �ل��رب�م��ج  لتطوير  ودع��ا 

�لقنو�ت  تلك  وحتمل  �لعربية،  �لف�سائية  �لقنو�ت  يف  لاأطفال 

�سلخه  �مل�سلم �سد كل حماولت  �لطفل  م�سوؤوليتها يف حت�سني 

من هويته وما ينبثق عنها من فكر وثقافة وتركيز �لهتمام على 

�للغة �لعربية.

�سخ�سية من�سجمة

�سخ�سية  تكوين  على  ممنهج  ب�سكل  �لعمل  على  ح��ّث  كما 

�لعربية  للمجتمعات  و�لقيمية  �لثقافية  �ملنظومة  مع  من�سجمة 

حيث  من  مهمة  مكانة  يحتل  �لتلفزيون  �أن  موؤكد�ً  و�لإ�سامية؛ 

يجعله  و�لرفيه، مما  و�لإخبار  للتثقيف  و�سيلة جماهريية  كونه 

�إىل كونه و�سيلة  بالإ�سافة  �لأخرى،  �لإعام  بني و�سائل  متميز�ً 

�سمعية وب�سرية يف �آٍن و�حد، وهذه �مليزة �أهلته باقتد�ر لتقدمي 

ر�سائل منتنوعة. كما �أن �لتلفزيون يعترب و�سيلة مهمة من و�سائل 

�لتعلم و�لتذكر وخ�سو�ساً عند �لأطفال.

�أثر ثقايف 

و�أو�سح �أن �لأطفال ميثلون ن�سبة كبرية من م�ساهدي �لتلفزيون 

تتجاوز 45٪ من �إجمايل عدد �ل�سكان يف دول �خلليج �لعربي، 

ورغم هذه �لن�سبة �لعالية �إل �أن ما يخ�س�س لهوؤلء �لأطفال يف 

جميع �لقنو�ت ل تتجاوز 5.5٪ من جمموع ما يبث كما �أن غالبية 

ما يبث لهم م�ستورد من دول �أجنبية وبن�سبة جتاوزت 57٪ ومعظم 

هذ� �لإنتاج �أفام ر�سوم متحركة و�أفام مرجمة، وهذ� يعني �أن 

�لطفل �خلليجي معر�س لتلقي �لثقافة �لأجنبية حتى من قنو�ته 

�لتلفزيونية �ملحلية.

�لأهد�ف

طبيعة  على  للتعرف  �لكتاب  ه��ذ�  خ��ال  م��ن  �مل��وؤل��ف  �سعى 

م�سمون وبر�مج �لأطفال يف �لقنو�ت �لف�سائية �لعربية، و�ل�سكل 

�لذي يقدم به هذ� �مل�سمون، ومعرفة كيفية �ملعاجلة �لإعامية 

للتعرف  �إ�سافة  �لعربية،  �لف�سائية  �لقنو�ت  �لأطفال يف  لرب�مج 

على �لبيئات �لجتماعية و�لقت�سادية �لتي تفدم من خال تلك 

�مليزة  �ل�سمات  مع  �لرب�مج  تلك  �ت�ساق  من  و�لتحقق  �لرب�مج، 

للمجتمعات �لعربية �مل�سلمة، ومع �لأهد�ف �لربوية �لتي تنادي 

بها �ملوؤ�س�سات �لإعامية و�لربوية يف �لوطن �لعربي.

مقارنة

للرب�مج  �ملحلي  �لإنتاج  بني  �لكتاب  قارن  �لتحذير  �سياق  ويف 

�لتلفزيونية مبا فيها بر�مج �لأطفال و�لإنتاج �مل�ستورد، ليجد �أن 

�حلالت  �أح�سن  يف  ي��ر�وح  �لتلفزيونية  للرب�مج  �ملحلي  �لإنتاج 

�لدول  من  ت�ستورد  �لعربية  �لتلفزيونات  �أن  كما   ،٪20  -  5 بني 

وبريطانيا  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  من  وبالأخ�س  �لأجنبية 

وفرن�سا و�أملانيا ما بني 40 - 60٪ من جمموع �لرب�مج �لتي تروج 

�سمن هذه �لتلفزيونات.

�ل�سكل و�ملحتوى

يف  �لأطفال  بر�مج  على  �ل�سوء  ت�سليط  �أهمية  �ملوؤلف  و�أك��د 

تلك  وحم��ت��وى  �سكل  على  بدقة  للتعرف  �لعربية  �لف�سائيات 

�ملو�سوعية  وخ�سائ�سها  �سماتها  �أه��م  حتديد  بغية  �ل��رب�م��ج 

م�سامينها،  يف  و�ل�سلبية  �لإيجابية  �جلو�نب  ومعرفة  و�لفنية، 

�إىل �أن ح�سا�سية �لتعامل مع ما يقدم لاأطفال من بر�مج  لفتاً 

و�أعمال تلفزيونية تفر�س على �ملهتمني �إعادة ح�ساباتهم وتد�رك 

وتفكريه  �لعربي  �لطفل  ثقافة  على  ��ستفحال خطره  قبل  �لأمر 

و�جتاهاته �لفكرية.

قــــــــــــــــرأت لك..

�لبلد  �أن  �أوروبيون  باحثون  �أعلن 

�لهو�تف  �أ�سحاب  فيه  يعي�س  �لذي 

يف  �لرئي�سي  �لعامل  هو  �جل��و�ل��ة، 

حتديد �أنو�ع �لتطبيقات �لإلكرونية 

�مل�ستخدمة و�أعد�دها.

�لناطقة  �ل�����س��ع��وب  �إن  وق���ال���و� 

بالإجنليزية، وهي بريطانيا و�أمريكا 

و�أ�سر�ليا وكند� ونيوزيلند�، �إ�سافة 

�إىل �ليابان وكوريا، �أكرث ��ستخد�ًما 

�لتطبيقات  لأن  رمب��ا  للتطبيقات، 

ت�سمم دوًما باللغة �لإجنليزية.

وي��اأت��ي ب��ع��ده��ا يف م��وؤ���س��ر ع��دد 

�سعوب  �مل�ستخدمة،  �لتطبيقات 

�إىل  �إ�سافة  »�لأوروب��ي��ة«،  �ملجموعة 

�للتني  و�سنغافورة  تاياند  مثل  دول 

ت�سهد�ن �سياحة �أوروبية مزدهرة.

وت���اأت���ي يف �مل��رت��ب��ة »�خل��ل��ي��ط��ة« 

ت�سم  �لتي  �لأخ���رى  �ل��دول  �سعوب 

و�ل�سعودية  و�لإم����ار�ت  �لأرج��ن��ت��ني 

وي��ق��ل فيها  و�ل��ه��ن��د،  وب��اك�����س��ت��ان 

�لدر��سة  �أن  �إل  �لتطبيقات،  ع��دد 

�لريا�سة  تطبيقات  �أن  �إىل  �أ�سارت 

�أعلى  �مل�سابقات  و�ألعاب  و�ملباريات 

�ملجموعتني  من  �ملجموعة  هذه  يف 

�لأخريني.

وحملت �لدر��سة عنو�ن »�ل�سورة 

�ل��ه��ات��ف��ي��ة..  للتطبيقات  �خل��ف��ي��ة 

�لعو�مل �جلغر�فية و�لدميوغر�فية 

و�ل��ث��ق��اف��ي��ة ل���س��ت��خ��د�م �ل��ه��و�ت��ف 

باحثون  �أج��ر�ه��ا  وق��د  �جل��و�ل��ة«، 

�لفنلندية  هل�سنكي  جامعتي  م��ن 

كورك«   - كوليدج  و»يونيفر�سيتي 

لنك�سري  وجامعتي  �لآي��رل��ن��دي��ة، 

لندن«   - كوليدج  و»يونيفر�سيتي 

نتائجها  وق��دم��ت  �لربيطانيتني، 

�أم����ام �ل�����دورة �ل��ع�����س��ري��ن مل��وؤمت��ر 

و�لكومبيوتر  �لإن�سان  بني  �لتفاعل 

يف بر�سلونة.

بيلتونني  �أي��ا  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 

يف  �مل�ساركة  �لآي��رل��ن��دي��ة  �لباحثة 

�ل��در����س��ة: »�أردن���ا در����س��ة �لعو�مل 

�لتي تتحكم يف ��ستخد�م تطبيقات 

بيانات  ودر�سنا  �جلو�لة،  �لهو�تف 

هو�تف  م�ستخدمي  من   25.323
 54.776 م��ع  ت��ع��ام��ل��و�  �أن���دروي���د 

تطبيًقا هاتفًيا يف 44 دولة يف �أوروبا 

و�لأمريكيتني و�آ�سيا و�أوقيناو�«.

وق����ال �ل��ب��اح��ث��ون �إن��ه��م وظ��ف��و� 

ط��ري��ق��ة م��ع��ت��م��دة ل��ت��ح��دي��د ت��اأث��ري 

على  �سعب  لكل  �لثقافية  �لعو�مل 

للتطبيقات،  �أفر�ده  ��ستخد�م  مدى 

وقارنو� �ل�سعوب مبا ت�سمى طريقة 

»عو�مل هوف�ستيد �خلم�سة« لتقييم 

تلك �لعو�مل.

ما  �أف���ر�د  �أن  �لنتائج  و�أظ��ه��رت 

�أي  »�ل��ق��وي��ة«  باملجتمعات  ي�سمى 

يف�سلون  �ليابان،  مثل  »�لذكورية« 

�مل�سممة  �لتطبيقات  ����س��ت��خ��د�م 

مييل  بينما  لاأ�سخا�س،  خ�سي�ًسا 

�أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع��ات »�جل��م��اع��ي��ة« 

�ل�سديد  �لتمايز  فيها  يتم  ل  �لتي 

�إىل  رو���س��ي��ا،  مثل  �جلن�سني،  ب��ني 

�لعائلية،  �ل�سبغة  ذ�ت  �لتطبيقات 

وتطبيقات  �لتعليمية،  و�لأل���ع���اب 

�لربية.

�أم���ا �مل��ج��ت��م��ع��ات »�ل��ذ�ت��ي��ة« �أو 

»�لفردية« مثل �لوليات �ملتحدة فاإن 

�ملتعة  تطبيقات  يف�سلون  �أف��ر�ده��ا 

و�لرفيه و�ل�سر�حة مثل تطبيقات 

�لتطبيقات  �إىل  �إ���س��اف��ة  �ل�سفر، 

�مل��ح��ل��ي��ة �جل��غ��ر�ف��ي��ة و�ل��ري��ا���س��ي��ة 

و�ل�����س��ح��ي��ة و�ل���ل���ي���اق���ة �ل��ب��دن��ي��ة 

و�ملو�سيقى و�لتطبيقات �ل�سمعية.

�ل��ع��و�م��ل  �إن  �ل��ت��ق��ري��ر  وق�����ال 

تلعب  و�لق��ت�����س��ادي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 

��ستخد�م  حتديد  يف  �ملهم  دوره���ا 

�أن  �ل��ب��اح��ث��ون  وج���د  �إذ  �ل��ه��ات��ف، 

�لفئة �لجتماعية  نف�س  �لأفر�د من 

توجهات  يف  يت�سابهون  �لقت�سادية 

����س��ت��خ��د�م �ل��ه��ات��ف يف ك��ل �أرج���اء 

�لعامل، وتنطبق هذه �لتوجهات على 

�ملهنيني و�لأ�سخا�س �ملتعلمني.

ك�����س��ف��ت در�����س���ة �أج���ري���ت ع��ام 

مارميونت  لويول  جامعة  يف   2007
يكت�سفون  �ل��ن��ا���س  �أن  �لأم��ري��ك��ي��ة، 

�لعديد من �ل�سفات و�ملعلومات عن 

�ل�سخ�س يف غ�سون ثو�ٍن من �للقاء 

�لأول معه، و�لكثري من �لنطباعات 

ل ميكننا  �أ���س��ي��اء  م��ن  ت��اأت��ي  �لأوىل 

�ملقابل  يف  ولكن  عليها.  �ل�سيطرة 

عليها  �ل�سيطرة  ميكن  �أ�سياء  هناك 

�لأول،  �لنطباع  تكوين  يف  وت�ساعد 

و�لبت�سام  مباب�سك  �لهتمام  مثل 

�حلديث  عند  �لأم���ام  �إىل  �مليل  �أو 

�لنطباع  �أن  م��وؤك��دة  �لآخ��ري��ن،  م��ع 

لعاقات  مفتاحاً  يكون  رمب��ا  �لأول 

ناجحة �سو�ء يف �ملجال �لوظيفي �أو 

ور�سدت  �لأ���س��ري.  �أو  �لجتماعي 

�أ�سياء  �أو  معلومات  ثماين  �لدر��سة 

يكت�سفها �لنا�س خال ثو�ن قليلة من 

يف �أول لقاء بهم، وهي �أولً »�ملكانة« 

�لتي حتتلها هل هي مكانة عالية �أم 

ل، وذلك من خال �لهند�م وماركات 

�أنت  وه��ل  »�لثقة«  �لثانية  �ملاب�س، 

جدير بها �أم ل، حيث �إن �لنا�س ميكن 

�أن  لهم يف مقد�ر ع�سر ثو�ٍن فقط، 

يقررو� �إذ� كنت �سخ�ساً جدير�ً بالثقة 

�أم ل، حيث منح �لباحثون جمموعة 

من �لطاب �سور�ً لوجوه ممثلني ملدة 

16 ج��زء�ً من �لثانية فقط، وطلبو� 
�جلاذبية  حيث  من  �ملمثلني  تقييم 

بالثقة،  جديرين  كانو�  و�إن  و�لكفاءة 

ثانية  جمموعة  �لباحثون  منح  كما 

من �لطاب، نف�س �ل�سور، ومنحوهم 

كل �لوقت �لذي يرغبون به، وطلبو� 

وج���اءت  �ل�����س��ور،  �أ���س��ح��اب  تقييم 

�لنتيجة متماثلة تقريباً، وهو ما يدل 

على �أن �جلد�رة بالثقة يتم �كت�سافها 

من �أول نظرة، وين�سح �لباحثون من 

يرغب يف �لفوز بثقة �لنا�س �أن يبت�سم 

�أكرث، ومييل �إىل �لأمام عند �حلديث 

معهم، وينظر يف �أعني �لنا�س.

�ملعلومة �لثالثة هي »�لذكاء« حيث 

وجدت �لدر��سة �أن �لنظر يف عيني 

ذكائك،  على  ي��دل  معه  تتحدث  من 

وت��ق��ول �لأ���س��ت��اذة ن��ور� م��رييف: »�إن 

�حلديث  �أث��ن��اء  �لعينني  يف  �لنظر 

كبري،  ب�سكل  �لذكاء  مبعدل  يرتبط 

لذ� ين�سح خرب�ء �لتو��سل با�ستخد�م 

�لنظر �إىل �لعينني و�حلديث ب�سر�حة 

هي  م�سيطر�ً«  كنت  »�إذ�  وب�ساطة«. 

�ل�سفة �لر�بعة �لتي يكت�سفها �لنا�س 

حيث  �لأول،  �لن��ط��ب��اع  يف  ع��ن��ك 

�لروؤو�س  �سعر  حليقي  »�ل��رج��ال  �إن 

هيمنة  �أك���رث  �أن��ه��م  على  يُ�سنَّفون 

و�سيطرة من �لرجال �لذين يحتفظون 

وت�سيف  بالكامل«،  روؤو�سهم  ب�سعر 

�لر�أ�س  �سعر  »حاقة  �أن  �لدر��سة 

م�سيطر�ً  يبدو  �لرجل  جتعل  متاماً 

و�أطول و�أقوى من ذو�تهم �حلقيقية«. 

�لتي  �لأخ��رى  و�ملعلومات  �ل�سفات 

�لأول  �لن��ط��ب��اع  يعطيها  �أن  ميكن 

»�إذ�  ه��ي  �سخ�سيتك  وع���ن  ع��ن��ك 

كنت ناجحاً« و»�إذ� كنت �سرتقي يف 

و»�إذ�  مغامًر�«،  كنت  و»�إذ�  عملك« 

كنت �ست�سبح �سديًقا �أم عدًو�«.

التوازن في »الخصوصية« يعزز النشاط االقتصادي واالبتكار

سكان الخليج أكثر إقبااًل على تطبيقات الرياضة واأللعاب

االنطباع األول مفتاح النجاح في الوظائف والزواج
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يحتاج الأطفال يف ظل حتديات 

من  العديد  الع�صر؛ لمتالك  هذا 

مهارات  راأ�صها  وعلى  امل��ه��ارات، 

مفكرين  ليكونوا  النقدي  التفكري 

املعلومات  فهم  ميكنهم  ناقدين، 

وحت��ل��ي��ل��ه��ا وم��ق��ارن��ت��ه��ا، وت��ق��دمي 

اأن  الوالدين  وعلى  ال�صتدللت، 

هدًفا  الناقد  التفكري  من  يجعال 

منذ  اأطفالهما  يف  لغر�صه  ي�صعيان 

�صغرهم.

وي��ع��د ال��ت��ف��ك��ري ال��ن��ق��دي اأح��د 

اإليها  يحتاج  التي  امل��ه��ارات  اأه��م 

امل�صتقبل؛  للنجاح يف  اليوم  اأطفال 

لهم  تفتح  التي  البوابة  باعتباره 

وتنمي  م�صراعيه،  على  ال��ع��امل 

وحل  ال�صتك�صاف،  على  قدراتهم 

فهم  على  وت�صاعدهم  امل�صكالت، 

وتقبل  الأخ����رى  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ات 

ت�صاعدهم  اأن��ه��ا  كما  الخ��ت��الف، 

امل��در���ص��ة ويف  ال��ن��ج��اح يف  ع��ل��ى 

املهنية. حياتهم 

وف��ي��م��ا ي��ل��ي ب��ع�����ض ال��ن�����ص��ائ��ح 

على  الأطفال  مل�صاعدة  والأف��ك��ار 

النقدي: للتفكري  اأ�صا�ض  بناء 

اختبار  للعب:  فر�ض  توفري   -

خ��الل  م��ن  الأ���ص��ي��اء  ع��م��ل  كيفية 

ال��ل��ع��ب اأم����ر يف غ��اي��ة الأه��م��ي��ة 

يوفر  ال��ن��ق��دي،  التفكري  لتطوير 

املكعبات  ب��رج  خ��الل  م��ن  اللعب 

الأط��ف��ال  لكت�صاف  فر�صة  مثاًل 

وكيفية  والتاأثري،  ال�صبب  نظرية 

التوازن. حتقيق 

امنح  ال��ت��ف��ك��ري:  يف  امل��رون��ة   -

الأمور  للتفكري يف  طفلك دقيقتني 

اأو  التدخل  قبل  يعمل،  فيما  اأو 

اإك��م��ال مهمة  ال��ت��ح��دث، وجت��ن��ب 

كاملة،  ف��ر���ص��ة  وام��ن��ح��ه  ط��ف��ل��ك، 

امل�صكلة  له  حتل  ل  تدخلك  عند 

معلومات  له  قدم  بل  التحدي،  اأو 

بالأمر  القيام  على  ت�صاعده  كافية 

. بنف�صه

اأ���ص��ئ��ل��ة م��ف��ت��وح��ة: ب���دلً من   -

الأ�صئلة  على  الإج��اب��ات  اإع��ط��اء 

تلقائًيا،  طفلك  ي��ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي 

من  النقدي،  التفكري  على  �صاعده 

نحو  املقابل  اأ�صئلة يف  خالل طرح 

لديك؟  التي  الأف��ك��ار  »م��ا  قولك: 

ما راأيك اأنت كيف يحدث هذا؟«، 

كانت  ���ص��واء  اإج��اب��ات��ه،  واح����رم 

اأم ل. �صحيحة 

خالل  الفر�صيات:  تطوير   -

تقدمي  ح��اول  طفلك  مع  اللعب 

على  لتمرينه  وذلك  فر�صيات، 

وم�صاعدته  ال��ن��ق��دي،  التفكري 

نحو  امل��ه��ارة  ه��ذه  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 

ب��ذل��ك،  قمنا  ذا  »اإ ل��ه:  ت�����ص��اأ ن  اأ

»دع��ن��ا  و  اأ ���ص��ي��ح��دث؟«  ف��م��اذا 

�صيحدث  ن��ه  اأ نعتقد  م��ا  نتوقع 

ذلك«. بعد 

من  و�صائل جديدة وخمتلفة:   -

بالتفكري  لالأطفال  ال�صماح  خالل 

ت�صاعدهم  فاإنك  خمتلف،  ب�صكل 

على �صقل مهاراتهم الإبداعية يف 

مثل:  اأ�صئلة  اطرح  امل�صكالت.  حل 

ميكننا  التي  الأخ��رى  الأفكار  »ما 

جتربتها؟«.

من  اط��ل��ب  ق�����ص��ة:  تلخي�ض   -

وتلخي�صها،  ق�صة  ق���راءة  طفلك 

ت�صاعده على حتديد  املهارة  فهذه 

وتنمي  ال��ق�����ص��ة  يف  م��ه��م  ه��و  م��ا 

والتفكري  ال��ت��ف��ك��ري  يف  م��ه��ارات��ه 

بهذا  القيام  خالل  ومن  النقدي، 

يفهمه  ما  روؤي��ة  ميكنك  التمرين، 

التي  الق�صة  م��ن  يفهمه  ل  وم��ا 

قراأها.

وحلها:  الألغاز  بع�ض  ق��راءة   -

الأل��غ��از،  بع�ض  طفلك  م��ع  اق���راأ 

فيها،  للتفكري  الفر�صة  وامنحه 

يعلم  ه��ذا  م��ًع��ا،  حلها  ومم��ار���ص��ة 

املعلومات. طفلك طرائق حتليل 

مًعا:  امل��ق��الت  بع�ض  ق���راءة   -

تخري بع�ض املقالت يف ال�صحيفة 

منه  واطلب  معه،  واقراأها  املحلية 

وقم  الكاتب،  يق�صده  فيما  البحث 

ال���واردة  احلقائق  مبراجعة  معه 

حتليل  كيفية  لتو�صيح  املقال؛  يف 

ال���ع���ب���ارات، وم����ن ث���م اك��ت�����ص��اب 

الناقد. التفكري  مهارات 

اأهمية  والأخ�صائيون  واملربون  الآباء  يدرك 

اأطفالهم،  ل��دى  الإي��ج��اب��ي  ال�صلوك  حتفيز 

ال�صلوك  لت�صجيع  جهودهم  اأق�صى  ويبذلون 

اأكرث  اأح��د  باعتباره  اأطفالهم،  لدى  الإيجابي 

اأ�صاليب الربية �صرورة، ولتحقيق ذلك يحتاج 

من  الكثري  واإدراك  ال�صتعداد،  اإىل  الوالدان 

لتحفيز  فعالة  ط��رق  �صت  وه��ن��اك  املفاهيم، 

ال�صلوك الإيجابي لدى الطفل.

للطفل،  فعالً  معلماً  البيئة  تعد  القدوة:   -

ما  ه��ي  فيها،  اأطفالك  تن�صئ  التي  فالبيئة 

واإدراكهم.  تفكريهم  من  كبرياً  ج��زءاً  �صيمثل 

اإليه  ينظر  الطفل  فاإن  الوالد  يفعله  اأمر  وكل 

ومنوذًجا  ق��دوة  تكون  اأن  يجب  لذا  ويحاكيه؛ 

يحتذى به. 

ح�صياً  اأك��رث  طفلك  من  اق��رب  ال��ق��رب:   -

ومعنوياً وا�صتمع اإليه دون مقاطعة، ودون حكم 

اأداة  يعترب  فال�صتماع  كان،  �صبب  لأي  م�صبق 

من  مهم  ج��زء  اأن��ه  ي�صعر  طفلك  جتعل  قوية، 

حياتك.

مبكافاأة  وعدته  اإذا  كلمتك:  على  حافظ   -

اأو برحلة اإىل حديقة احليوان، بدلً من اإكمال 

الل��ت��زام  فعليك  لالأ�صبوع،  امل��ن��زيل  ال��واج��ب 

بكلمتك.

- كن حذراً: اأبعد اأغرا�صك اخلا�صة بعيداً 

جداً، اإذا كنت ل تريد اأن ي�صل الأطفال اإليها، 

للعب  �صيء  اأي  �صيبحث عن  الطفل  اأن  ولتعلم 

به! واإذا ح�صل ذلك ل يجب اأن يتعر�ض الطفل 

التي  الثمينة،  بالأ�صياء  لعبه  ب�صبب  للتوبيخ؛ 

تركتها اأمامه دون اهتمام.

قول  للغاية  ال�صعب  من  »ل«:  قول  تعلم   -

»ل«، ولكن من الأ�صعب تغيري ال�صلوك العنيد 

كل  على  املوافقة  عليك  فلي�ض  الطفل؛  ل��دى 

تقول  اأن تكون حازماً. عندما  بل يجب  �صيء، 

اأن  املمكن  من  اأنه  �صيدرك  فاإنه  لطفلك:  »ل« 

املهم  فمن  كان،  ومهما  منك  اإذن  على  يح�صل 

الأ�صا�صية  القواعد  ومتابعة  كلمتك،  اح��رام 

التي تبنيها يف املنزل.

بع�ض  يف  امل��واع��ظ:  ط��رح  يف  ت�صهب  ل   -

الأح��ي��ان ي��ك��ون ل��الإ���ص��ه��اب امل��ف��رط يف طرح 

اأن توجه  اآثار معاك�صة! فمن الأف�صل  املواعظ 

طفلك، ل اأن تاأمره.

كيف أتعامل مع الطفل االنطوائي؟
بالن�صحاب من  الطفولة  الكتئاب يف مرحلة  اأعرا�ض  اأبرز  تتمثل 

الطبيعية  الطاقة  وانخفا�ض  الأحيان،  بع�ض  يف  والعائلة  الأ�صدقاء 

طفلك  مع  التعامل  كيفية  حول  الن�صائح  بع�ض  يلي  وفيما  للطفل، 

النطوائي:

- اعلم اأن النطوائية اأمر عادي ولي�صت مر�صاً؛ حيث يعاين 30-

٪50 من �صكان الوليات املتحدة من النطوائية، وبع�ض ال�صخ�صيات 

الناجحة امل�صهورة عرف عنها اأنها انطوائية.

اإذا  والغ�صب  بالقلق  النطوائي  الطفل  ي�صعر  ببطء:  التغيري   -

تواجد يف بيئات جديدة؛ لذلك يف حال تواجدمت يف بيئة جديدة فمن 

املهم الذهاب اإليها مبكًرا حتى يتعود عليها وي�صعر بالرتياح والأمان.

اجتماعي  ن�صاط  باأي  قيامه  عند  امدح طفلك  والتعزيز:  املدح   -

راأيتك  »بالأم�ض،  مثل:  �صيًئا  قل  فعل.  معجب مبا  اأنك  يعرف  ودعه 

عليك،  �صعًبا  كان  ذلك  اأن  اأعلم  اجلديد،  ال�صبي  ذلك  اإىل  تتحدث 

لكنني فخور مبا فعلته«.

معينة  اهتمامات  لطفلك  يكون  قد  واهتماماته:  مواهبه  �صقل   -

على  ال�صغف،  ذلك  ملتابعة  فر�صها  اأعطه  نوعها،  من  فريدة  ورمب��ا 

�صبيل املثال ميكن لالنخراط املكثف يف اأي ن�صاط اأن ي�صعره بال�صعادة 

الآخرين،  الأطفال  مع  والثقة، ومينحه فر�صة لالختالط  والرفاهية 

الذين لديهم م�صاعر ومزاجات مت�صابهة.

ي�صاعد معلم طفلك على معرفة  الأمر  املعلم: هذا  التعاون مع   -

 باأن الأطفال 
ً
كيفية تف�صري �صلوكه، فبع�ض املعلمني قد يف�صرون خطاأ

الذين ل يتكلمون كثرًيا يف ال�صف غري مهتمني وك�صاىل.

- علمه كيف يدافع عن نف�صه: وكيف يقول »ل« اأو »توقف« ب�صوت 

قوي، عندما يحاول طفل اآخر اأخذ لعبته مثاًل.

- اأن�صت مل�صاعره: ا�صتمع لطفلك واطرح عليه اأ�صئلة حتى يف�صح 

عن كل ما بداخله، حيث يعاين العديد من النطوائيني- �صواء كانوا 

ويعي�ض  مل�صاعرهم،  الآخ��ري��ن  ا�صتماع  ع��دم  من  ك��ب��اراً-  اأو  اأط��ف��الً 

ال�صخ�ض املنطوي مع الكثري من امل�صاعر بداخله، ويحتاج اإىل �صخ�ض 

ما لي�صتمع اإليه!

دللت  »خجول«  كلمة  حتمل  ما  غالباً  ب�»اخلجول«:  تعايره  ل   -

�صلبية، اإذا كان طفلك املنطوي ي�صمع كلمة »اإنه طفل خجول« كثرياً، 

فقد يبداأ يف الإميان باأن انزعاج النا�ض منه �صمة ثابتة، ولي�ض �صعوراً 

ميكنه تعلم التحكم فيه، عالوة على ذلك يركز »اخلجول« على الكبت 

الذي يعاين منه، ول ي�صاعده ذلك على فهم امل�صدر احلقيقي لهدوئه 

ومزاجه املنطوي ومعاجلته �صلوكياً.

سيـــن 
وجيم

8 طرق لتعزيز التفكير النقدي لدى الطفل

فكر خارج 
الصندوق

أهمية تحفيز السلوك اإليجابي

»الردد واإطالة التفكري يف القيام بعمل 

ما، غالًبا ما يتحول �صبًبا لإبطاله«.

كارل يونغ، طبيب نف�سي وفيل�سوف 

�سوي�سري »1875 - 1961م«

صورة نقدية

شارك في التعليق على هذه 
الصورة وأرسل مشاركتك إلى 

إيميل الصحيفة قبل نهاية 
دوام يوم األربعاء القادم 

وسوف يتم نشر أجمل تعليق
RESALAH@KSU.EDU.SA
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د. العطا: السياحة صناعة والطبيعة و»اإلمكانات« 
أهم مكوناتها

اأكد اأن خريجي »ال�سياحة �الآثار« قادر�ن على مواكبة ر�ؤية 2030

ال����دك����ت����ور حم���م���د ال��ع��ط��ا 

التدري�س  هيئة  ع�ضو  حممد 

اأن  يرى  والآث��ار  ال�ضياحة  بكلية 

الطبيعة  واأن  �ضناعة  ال�ضياحة 

وعوامل  مكوناتها  اأهم  والقدرة 

الإرادة  توفرت  ف��اإذا  جناحها، 

وال���ق���درة والإم��ك��ان��ات امل��ادي��ة 

ال�ضحراء  حتول  اأن  فباإمكانك 

واجل���ب���ال و����ض���واط���ئ ال��ب��ح��ار 

وقد  �ضياحية،  منتجعات  اإىل 

اأك����د خ���ال ه���ذا احل�����وار اأن 

ق��ادرة  والآث����ار  ال�ضياحة  كلية 

واإمكاناتها  وكوادرها  بخريجيها 

على مواكبة روؤية 2030 وحتويل 

اإىل مكون رئي�ضي من  ال�ضياحة 

مكونات القت�ضاد املحلي..

فريق كلية الهندسة يحرز مركزًا متقدمًا في ماراثون »شل-آسيا 2018م«
سيارة »رياض2« حققت 277 كلم/لتر وبلغ عدد المشاركين في فريق سعف 10 طالب

أحرز المركز األول عربيًا والسابع آسيويًا

ح��ق��ق ف���ري���ق ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة ب��ج��ام��ع��ة 

�سل  مارثون  يف  جديًدا  مركًزا  �سعود  امللك 

للبيئة،  ال�سديقة  لل�سيارات  اآ�سيا  البيئي- 

ح��ي��ث ح��ق��ق ف���ري���ق »���س��ع��ف« ال�����ذي ���س��ارك 

امل��رك��ز  »ريا�ض2«  بالبنزين  تعمل  ب�����س��ي��ارة 

الأول عربًيا وعلى م�ستوى ال�سرق الأو�سط، 

وامل����رك����ز ال�����س��اب��ع ع��ل��ى م�����س��ت��وى اآ����س���ي���ا يف 

�سيارات البنزين من اأ�سل 33 فريقًا.

277 كلم/لرت
وقد حققت »ريا�س2« رقًما متقدما وهو 

277 كلم/لرت  وبلغ عدد طاب فريق �ضعف 
وبرفقة  10 طاب  �ضنغافورة  امل�ضارك يف 

الدكتور عبداملح�ضن البداح والدكتور مهند 

وتعد  الطاب،  امل�ضرفني على عمل  العطا 

هذه امل�ضاركة هي الرابعة بعد م�ضاركة كلية 

الهند�ضة يف ماراثون �ضل يف عامي 2015 

و 2016م و2017م.

الأول عربًيا وال�سابع اآ�سيوًيا

اأمت فريق كلية الهند�ضة �ضباق �ضل بنجاح 

واأظهر الفريق قدرة على حل امل�ضاكل وحقق 

ال�ضرق  م�ضتوى  وعلى  عربيا  الأول  املركز 

الأو�ضط يف هذه الفئة، واملركز ال�ضابع من 

اآ�ضيوياً، وحققت »ريا�س2«  33 فريقاً  بني 

رقًما متقدما وهو 277 كلم/لرت.

كما كان فريق »�ضعف« اأول فريق اجتاز 

حفل  يف  للم�ضاركة  وتاأهل  الفني  الفح�س 

وتقدير  اإعامي  باهتمام  الفتتاح، وحظي 

من اإدارة اجلامعة وتكرمي من �ضمو الأمري 

خالد بن �ضلطان العبداهلل الفي�ضل رئي�س 

لل�ضيارات  ال�ضعودي  الحتاد  اإدارة  جمل�س 

والدراجات النارية.

اأف�سل مبادرة تعليمية

موؤخراً  اأقيمت  كبرية  احتفالية  و�ضط 

بفندق هيلتون يف جدة، وبح�ضور �ضاحب 

�ضلطان  ب��ن  خ��ال��د  الأم���ري  امللكي  ال�ضمو 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  الفي�ضل  ال��ع��ب��داهلل 

والدراجات  لل�ضيارات  ال�ضعودي  الحت��اد 

النارية، و�ضارك فريق ال�ضيارات ال�ضديقة 

للبيئة من كلية الهند�ضة بجامعة امللك �ضعود 

يف احتفالية تتويج الفائزين باأ�ضخم جائزة 

الأو���ض��ط،  ال�ضرق  يف  ال�����ض��ي��ارات  لقطاع 

�ضل  �ضركة  تكرمي  الحتفال  ه��ذا  يف  ومت 

ال�ضعودية وفريق ال�ضيارات ال�ضديقة للبيئة 

»�ضعف« لقيامهم باأف�ضل مبادرة تعليمية يف 

جمال ال�ضيارات، وت�ضلم اجلائزة نيابة عن 

�ضركة �ضل وفريق �ضعف الطالب عبدالعزيز 

احلماد مدير فريق �ضعف.

�سخ�سيات زائرة

ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  من  كل  زار 

�ضل يف ال�ضعودية ال�ضيد اأندرو والإعامي 

والبتكار  الإب���داع  مركز  ال�ضهري  اأح��م��د 

لاطاع  وذلك  الهند�ضية،  بكلية  الطابي 

»ريا�س2«،  ل�ضيارة  العمل  �ضري  تقدم  على 

وليد  د.  الهند�ضة  كلية  عميد  �ضكر  وق��د 

مدير  من  احلثيثة  والرعاية  الدعم  زاه��د 

املتوا�ضل  الدعم  اإىل  بالإ�ضافة  اجلامعة، 

ك�ضركتي  املحلي  املجتمع  موؤ�ض�ضات  من 

ودار  الرا�ضد  وجمموعة  و�ضابك  اأرام��ك��و 

ل�ضركة  ال�ضكر  العميد  كما وجه  الهند�ضة. 

�ضل لرعايتها املاراثون ل�ضنوات طويلة. 

اأف�سل املواهب

ال�ضديقة  لل�ضيارات  �ضل-  ماراثون  يعد 

تهدف  نوعها  من  فريدة  م�ضابقة  للبيئة 

الأك��ر  ال�ضيارات  وق��ي��ادة  وبناء  لت�ضميم 

ك��ف��اءة يف ا���ض��ت��خ��دام ال��وق��ود وال��ط��اق��ة، 

وتتناف�س خال هذا املاراثون مئات الفرق 

لقطع اأبعد م�ضافة با�ضتخدام اأقل قدر من 

الطاقة، وقد حققت بع�س الفرق امل�ضاركة 

اإىل  باري�س  من  القيادة  تعادل  م�ضافات 

مو�ضكو »2485 كلم« با�ضتخدام لرت واحد 

فقط من الوقود.

وق��د ب���داأ ه��ذا امل��اراث��ون ع��ام 1939م 

عندما ت�ضابق موظفو �ضركة �ضل للنفط يف 

الوليات املتحدة الأمريكية حول من ميكنه 

الوقود،  كمية  بنف�س  م�ضافة  اأبعد  ال�ضفر 

واأوروب���ا  اآ�ضيا  يف  �ضنوًيا  يعقد  الآن  وه��و 

امل�ضابقة يف جذب  واأمريكا، ويتمثل هدف 

اأف�ضل املواهب الهند�ضية من خمتلف دول 

موفرة  �ضيارات  ت�ضنيع  اأج��ل  م��ن  ال��ع��امل 

للطاقة.

للسياحة مستقبل زاهر ونيوم والقدية والبحر األحمر 
برامج سياحية كبيرة جًدا

..

- يف البداية حدثنا عن ق�سة ان�سمامك اإىل جامعة 

امللك �سعود؟

بلدي  يف  العليا  وال��درا���ض��ات  البكالوري�س  اأنهيت 

ال�ضودان، ومن ثم عملت ع�ضو هيئة تدري�س يف جامعة 

�ضودانية ا�ضمها »جامعة �ضندي« وهي تقع يف ولية نهر 

اأتيت  وقد  ال�ضودان،  يف  ال�ضمال  ولي��ات  اإح��دى  النيل 

اإىل جامعة امللك �ضعود عن طريق الإعارة، حيث ح�ضل 

توا�ضل بني كلية ال�ضياحة يف جامعة امللك �ضعود وكلية 

ال�ضياحة يف اجلامعة ال�ضودانية ومت تر�ضيحي من قبل 

الكلية التي اأعمل فيها للعمل يف جامعة امللك �ضعود.

- م�����اذا ك��ن��ت ت���ع���رف ع���ن ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود قبل 

قدومك اإىل ال�سعودية؟

��ا م��ن خ��ال  ك��ن��ت اأع����رف ع��ن��ه��ا ال��ك��ث��ري خ�����ض��و���ضً

الت�ضنفيات العاملية، وكنت اأطلع على الت�ضنفات العاملية 

للجامعات العربية، وكنت اأجد جامعة امللك �ضعود دائًما 

متقدمة يف تلك الت�ضنيفات، بالإ�ضافة اإىل �ضمعتها من 

يدر�ضون  كانوا  الذين  ال�ضودانيني  الطاب  بع�س  خال 

يف اجلامعة وكذلك اأع�ضاء هيئة التدري�س الذين كانوا 

يتحدثون عنها ب�ضكل رائع وبالتاأكيد كونها جامعة عاملية 

تكون طموحاً ملن يريد الدرا�ضة فيها والعمل كذلك.

- وكيف وجدت اجلامعة عند قومك اإليها اأول مرة؟

كان لدي قبل قدومي انطباع جيد جدا عن الريا�س 

خ�ضو�ًضا  ال�ضعودية  لزيارة  الرغبة  لدي  وكان  كمدينة 

احلرمني ال�ضريفني، وكذلك كان لدي انطباع جيد عن 

اجلامعة.

- من خالل تدري�سك ويف جمال ال�سياحة هل جتد اأن 

الكلية قادرة على مواكبة روؤية 2030؟

تواكب  الكلية  يف  املوجودة  الربامج  تاأكيد  بكل  طبًعا 

 2030 يف  نرى  ونحن  الروؤية  مع  تتوافق   2030 روؤي��ة 

ذات  �ضياحية  مناطق  يف  ج��دا  كثرية  �ضياحية  برامج 

م�ضتقبل زاهر مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر فهذه 

برامج �ضياحية كبرية جدا.

ق��ادر على مواكبة هذه الربامج  - وهل خريج الكلية 

العمالقة؟

ي�ضتطيع  والآث��ار  ال�ضياحة  كلية  خريج  اأن  �ضك  با 

مواكبة هذه الربامج العماقة، فهو اللبنة الأوىل لتلك 

ويجد  تخ�ض�ضه  نف�س  كونه  عليه  يعتمد  الذي  الربامج 

الفر�ضة متاحة كبرية جدا، فروؤية 2030 اأتاحت جمالً 

ال�ضياحة  باعتبار  ال�ضياحي  العمل  ل�ضوق  ج��داً  كبرياً 

العامل  اأنحاء  جميع  يف  وال�ضياحة  اقت�ضادياً،  قطاعاً 

اأ�ضبحت املحرك الرئي�ضي لاقت�ضاديات.

- وعلى ماذا تعتمد؟

مكوناتها  اأه��م  والقدرة  والطبيعة  �ضناعة  ال�ضياحة 

والقدرة  الإرادة  لديك  توفرت  ف��اإذا  جناحها،  وعوامل 

فباإمكانك اأن ت�ضل اإىل اأعلى الدرجات فيها وت�ضتطيع 

اإىل  البحار  و���ض��واط��ئ  واجل��ب��ال  ال�ضحراء  حت��ول  اأن 

منتجعات �ضياحية.

- م��ا ال��ف��رق ب��ن ال��ط��ال��ب ال�سعودي وال�����س��وداين من 

وجهة نظرك؟

كبري  ف��رق  يوجد  ل  واملناهج  امل�ضتويات  حيث  من 

واجلانب  املتوفرة  الإمكانات  ناحية  من  اأم��ا  بينهما، 

با  ال�ضعودي  الطالب  ل�ضالح  متيل  فالكفة  اللوج�ضتي 

�ضك.

- هل زرت مكتبة امللك �سلمان املركزية؟

لقد زرتها بكل تاأكيد وا�ضتفدت من حمتوياتها، وهي 

اأنواع  بها خمتلف  ويتوفر  اهلل  �ضاء  ما  متكاملة  مكتبة 

امل�ضادر واملراجع والدوريات العلمية العاملية.

- مب تف�سر عزوف الطالب عنها؟

نحن دائًما نحث الطاب على زيارة املكتبة، واأعتقد 

املعلومات  توفر  ب�ضبب  املكتبة  عن  الطاب  عزوف  اأن 

والتعليم  بعد  ع��ن  والتعليم  اجل��دي��دة  التقنية  ع��رب 

املكتبة  يزور  اأن  عليه  الأكادميي  والطالب  الإلكرتوين، 

ويطلع على الكتب.

- ما هوايتك؟

اأنا رئي�س النادي الريا�ضي بجانب عملي وم�ضوؤول عن 

الريا�ضة يف الكلية.

- هل تتابع الدوري ال�سعودي؟

نعم.

- واأي نادي ت�سجع؟

قبل  زم��ان  من  الن�ضر  واأح��ب  الن�ضر  ن��ادي  اأ�ضجع 

النادي  هذا  عن  �ضمعت  حيث  ال�ضعودية،  اإىل  قدومي 

�ضودانيني  اإخ��وة  اأن  وعلمت  اململكة  اإىل  قدومي  قبل 

وكذلك  تاأ�ضي�ضه،  يف  دور  لهم  كان  ال�ضابق  الزمن  من 

اأ�ضمع بنادي الأهلي والحتاد ولكن يبقى نادي الن�ضر 

يف ذاكرتي.

- وكيف جتد اهتمام الطالب بالريا�سة؟

ال�ضعودية  ال�ضباب يف  ن�ضبة  كون  اهتمام كبري جدا، 

بالريا�ضة  الر�ضمي  الهتمام  جند  كذلك  جدا،  عالية 

كبرياً جداً.

- هل زرت مناطق غري الريا�ض؟

نعم زرت الق�ضيم كون اأخي يعمل فيها، ومكة واملدنية 

وال�ضمال �ضكاكا واجلوف واملنطقة ال�ضرقية وكل منطقة 

وجدت خ�ضائ�س خمتلفة وجاذبة.

- ماذا يعني لك دوار الكتاب؟

مهمة  بو�ضلة  ويعد  قيمة  معاين  يحمل  الكتاب  دوار 

جدا، وخ�ضو�ًضا ملن ياأتي اأول مرة وميثل عمقاً اأكادميياً 

وميكن اأن يكون له اأثر اإيجابي من خال النظرة الأوىل 

عن اجلامعة.

- اأ. د. حممد العطا حممد

- اجلن�سية: �سوداين 

- كلية ال�سياحة والآثار 

- ق�سم الإدارة ال�ساحية والفندقية 

- عدد ال�سنوات بال�سعودية: 9 �سنوات 

- احلالة الجتماعية: متزوج ولديه 7 اأبناء
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للطالبات  الإع����ام  ق�سم  �سهد 

من  ال��ع��دي��د  �سعود  امل��ل��ك  بجامعة 

الق�سم  الفعاليات يف كافة م�سارات 

املختلفة التي تعد الأوىل من نوعها، 

م�ستمرين  وت�سجيع  ب��دع��م  وذل���ك 

اآل  نايف  د.  الآداب  كلية  من عميد 

ثنيان، ورئي�س ق�سم الإعام الدكتور 

علي العنزي، وبح�سور الدكتور علي 

الطيا�س،  فهد  والدكتور  املكينزي، 

وكيلة ق�سم  التميمي  اأمل  والدكتورة 

البدوي  ثريا  وال��دك��ت��ورة  الإع����ام، 

اأع�ساء  بالق�سم، وعدد من  الأ�ستاذ 

وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم.

ق�سم  ا�ستديوهات  �سهدت  كما 

وثائقي  فيلم  اأول  اإن��ت��اج  الإع����ام 

الدكتورة  باإ�سراف  اإذاع��ي��ة  وجملة 

امل�ساعد  الأ���س��ت��اذ  البطريق  غ���ادة 

خ�سر  اأم���رة  والأ���س��ت��اذة  بالق�سم، 

ب��ال��ق�����س��م، ح��ي��ث قامت  امل��ح��ا���س��ر 

الطالبات بت�سوير ومونتاج اأعمالهن 

الق�سم  اإن�����س��اء  منذ  الأوىل  للمرة 

داخل ال�ستديوهات.

ملتقى اجلمال والإبداع

كما مت اإطاق امللتقى الأول للفن 

والإبداع حتت اإ�سراف الدكتورة غادة 

البطريق، و�سهد امللتقى انطاق اأول 

من  ن�سائي  �سعودي  وثائقي  فيلم 

املرئي  الإع��ام  ق�سم  طالبات  اإنتاج 

وامل�سموع من اإعداد: رميا ال�سلطان 

ال��زي��د واجل���وه���رة �سيد  وال��ب��ت��ول 

ال�سعدون  ط��ال  وت�سوير  اأح��م��د، 

ون����ور ال�����س��ال��ح، وم��ون��ت��اج ن��ادي��ة 

وب�سرى  اخلليفي  ودانية  البلو�سي 

وم�ساعد  ال�سالح،  ون���ور  الربيعة 

خمرج رميا ال�سلطان واإخراج ب�سرى 

غادة  الدكتورة  وباإ�سراف  الربيعة، 

البطريق والأ�ستاذة رنيم اجلابري.

�شلوى �شاكر

تناول الفيلم ق�سة حياة الإعامية 

���س��ل��وى ���س��اك��ر ك��م��ث��ال ل��اإع��ام��ي��ة 

ال�����س��ع��ودي��ة امل��ح��رف��ة، ورك���ز على 

اأبرز املحطات واملراحل يف طريقها 

الإعامي، وبالفعل مت عر�س الفيلم 

امللتقى على  ا�سم  على رابط يحمل 

على  امللتقى  احتوى  كما  اليوتويب، 

ومنفذة،  مبتكرة  اإب��داع��ي��ة  ف��ق��رات 

حت��ّولت  تناولت  فقرة  بينها  وم��ن 

ال�سنني،  ال�سعودي على مر  الإعام 

امللتقى مبثابة جتربة حقيقية  ويعد 

والنطاقة الأوىل يف حياة طالبات 

م�سار املرئي وامل�سموع.

افتتاح ال�شتديو

احل�سور  دع��وات  توزيع  مت  وق��د 

غر  بطريقة  امللتقى  اإط���اق  قبل 

فنية  ل��وح��ات  ك��ان��ت  اإذ  تقليدية، 

ملى  الطالبة  اأنامل  ر�سمتها  مميزة 

باأنهن  ل��ل��زائ��رات  ت��وح��ي  ال��ع��ج��ان 

والإب���داع،  اجلمال  مع  موعد  على 

وق���د ات�����س��م امل��ل��ت��ق��ى ب��ط��اب��ع فنّي 

اأده�س احل�سور من خال الأن�سطة 

ا�ستوديو  افتتاح  ومنها  والفعاليات، 

وثائقي  فيلم  الإع��ام وعر�س  ق�سم 

ق�سة  ي�سور  الطالبات  اإن��ت��اج  م��ن 

حياة الإعامية القديرة �سلوى �ساكر 

وامل�ساعب  وجناحاتها  واإجن��ازت��ه��ا 

التي واجهتها، وذلك يف اإطار مقرر 

الربامج الوثائقية.

اآلة الزمن

�سيق  لعر�س  امللتقى  انتقل  ث��م 

اآل��ة  ل��رك��ب  ب��ع��ي��داً  بخيالنا  ذه���ب 

نحو  روؤيتنا  اإىل  بنا  وينطلق  الزمن 

كل  100 عام قدمتها  بعد  الإع��ام 

من الطالبتني جنود العقيل و�سوزانا 

من  الكثر  ط��رح  ومت  ال��دو���س��ري، 

الت�ساوؤلت حول ماهية الإعام بعد 

ال��زم��ان وك��ي��ف �سيتحول  ق��رن م��ن 

ب�سري  ن�سفه  كائن  اإىل  الإن�����س��ان 

ون�سفه الآخر اآيل، وماذا لو انتهت 

وانتقلنا  الأر���س  كوكب  على  احلياة 

كوكب  ثاين  كيبلر  كوكب  يف  للعي�س 

الأر�سية،  الكرة  بعد  للحياة  �سالح 

ت�سدو  الطالبات  اإح��دى  اأخ��ذت  ثم 

اأن��ت«  »ُك��ن  اأغنية  ال��ع��ذب  ب�سوتها 

وتفاعلت احلا�سرات فاأخذن يرددن 

الكلمات معها.

معر�ض مرئي م�شموع

معر�س  اف��ت��ت��اح  مت  اخل��ت��ام  ويف 

ل��اإع��ام امل��رئ��ي وامل�����س��م��وع ال��ذي 

تاريخ  على  للتعرف  الفر�سة  اأت��اح 

حاول  ثم  وحديًثا،  قدمًيا  الإع��ام 

اآلة  اأن يج�سد املعر�س فكرة جتربة 

كبيلر،  كوكب  اإىل  والنتقال  الزمن 

املج�سمات  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

ابتكار  من  كانت  باملعر�س  اخلا�سة 

وت�سميم طالبات الق�سم.

اأبرز املوؤثرين

وع����ل����ى ه���ام�������س امل���ل���ت���ق���ى مت 

لأب��رز  الذاتية  ال�سرة  ا�ستعرا�س 

�سريحة  على  املوؤثرين  الإعاميني 

الب�سر  كبدرية  اململكة  يف  ال�سباب 

واأح���م���د ال�����س��ق��ري، ب��الإ���س��اف��ة 

املعر�س  ح��ول  ق�سرة  ج��ول��ة  اإىل 

مت خ��ال��ه��ا ا���س��ت��ع��را���س ع���دد من 

اجلوانب  واإب���راز  العاملية  اللوحات 

اجلمالية الفنية من حيث اخلطوط 

امللتقى قدمت  نهاية  والأل��وان، ويف 

من  ا�ستعرا�سياً  عر�ساً  الطالبات 

املعر�س  ليختتم  الأندل�سي  الزمن 

الفكر  ب��ني  جمعت  ال��ت��ي  ف��ك��رت��ه  

التاريح  ج��ذور  يف  املمتد  ال��راث��ي 

والروؤية امل�ستقبلية وذلك وفًقا لروؤية 

2030 التي تتبناها اململكة.

امللتقى الأول

لاإنتاج  الأول  امللتقى  انطلق  كما 

على  احتوى  الذي  وامل�سموع  املرئي 

لطالبات  النهائي  امل�سروع  عر�س 

بق�سم  وامل�����س��م��وع  امل���رئ���ي  م�����س��ار 

الإعام ملادة الإنتاج املرئي والإنتاج 

اأم��رة  اأ.  اإ���س��راف  حت��ت  امل�سموع 

حممد اخل�سر.

وت�����س��م��ن امل��ل��ت��ق��ى يف ال��ب��داي��ة 

الإع��ام  ق�سم  ع��ن  تقرير  ع��ر���س 

ك��م�����س��روع مل���ادة الإن���ت���اج امل��رئ��ي، 

الإعام  ق�سم  عن  تلفزيوين  تقرير 

دق��ائ��ق   8 م��دت��ه  الآداب  ب��ك��ل��ي��ة 

والأق�سام  الآداب  كلية  ن�ساأة  عن 

والر�سالة  والروؤية  حتتويها،  التي 

لق�سم  ال�سراتيجية  والأه���داف 

املعينة  الو�سائل  واأه���م  الإع���ام، 

الأ�ستديو  ال�سراتيجية،  بتحقيق 

لقاء  امل�سموع،  الأ�ستديو  املرئي، 

متعددة  م�سارات  من  طالبات  مع 

وكيلة  م��ع  ل��ق��اء  الإع����ام،  لق�سم 

التميمي،  اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  الق�سم 

اأثناء  وهن  الطالبات  عن  م�ساهد 

ال��درا���س��ة، م�����س��اه��د ع��ن ال��ن��ادي 

الإعامي.

التقرير  واأداء  ب��اإع��داد  قامت 

ال�����س��وت��ي ومت��ث��ي��ل امل�����س��ه��د رمي��ا 

ال�����س��ل��ط��ان، ت�����س��وي��ر امل�����س��اه��د 

�سيد  اجل��وه��رة  ال��زي��د،   ال��ب��ت��ول 

م�ساعدة  البلو�سي،  نادية  اأحمد، 

امل��ون��ت��اج ب�����س��رى ال��رب��ي��ع��ة ن��ادي��ة 

رنيم  الأ�ستاذة  اإ�سراف  البلو�سي، 

اجلاب.

املجلة الإذاعية »�شدى«

امل�سموع  الإنتاج  م�سروع  ومتثل 

املجلة  من  الأول  العدد  اإ�سدار  يف 

الإذاع���ي���ة »����س���دى«، وه���ي جملة 

 25 مدتها  ترفيهية  ثقافية  اإذاعية 

تتناول  الفقرات  متعددة  دقيقة، 

كافة  ت�ستهدف  متنوعة  موا�سيع 

الأ�ستاذة  باإ�سراف  املجتمع،  فئات 

القحطاين. رهف 

الفقرة  فقزات،   5 املجلة  ت�سم 

الأوىل عبق الراديو اإعداد ومونتاج 

الفقرة  اخلليفي،  دان��ي��ا  وت��ق��دمي 

اإعداد  العامل  حول  غرائب  الثانية 

البلو�سي،  نادية  وتقدمي  ومونتاج 

اإعداد  ثقافية  الثالثة وجبة  الفقرة 

الربيعة،  ب�سرى  وتقدمي  ومونتاج 

ال��ف��ق��رة ال��راب��ع��ة ب���ني اجل��م��ه��ور 

البتول  وت��ق��دمي  وم��ون��ت��اج  اإع����داد 

منوعات  اخلام�سة  والفقرة  الزيد، 

وتقدمي  اإعداد ومونتاج  »نرث«  فنية 

ال�سالح. نور 

»توير«  على  املجلة  اإطاق  ومت 

م���ن خ����ال ح�����س��اب خ���ا����س بها 

ت�سريح  ويف  ال���س��م،  نف�س  يحمل 

اأن  اأك��دت  خ�سر  اأم��رة  لاأ�ستاذة 

املجلة  يف  امل�����س��ارك��ات  ال��ط��ال��ب��ات 

وب��ق��ي��ة ط��ال��ب��ات امل�����س��ار امل��رئ��ي 

كبراً  جمهوداً  بذلن  قد  وامل�سموع 

املجلة،  من  الأول  العدد  اإنتاج  يف 

حلقاتها  ا�ستكمال  يتم  اأن  على 

الدرا�سية  الف�سول  خال  بانتظام 

القادمة.

مت تفعيل ا�صتديوهات ق�صم الإعالم واإ�صدار اأول فيلم وثائقي وجملة اإذاعية

طالبات قسم اإلعالم يطلقن الملتقى األول للفن واإلبداع
تنوعت مخرجات القسم بين مسارات الصحافة واإلنتاج المرئي والمسموع واالتصال االستراتيجي

معرض اإلعالم المرئي والمسموع أتاح فرصة التعرف على تاريخ 
اإلعالم قديمًا وحديثًا

تغطية: بدور عبدالعزيز باوزير

ال�سراتيجي  الت�سال  طالبات  اأطلقت 

تنظيم  »دل��ي��ل  ب��ع��ن��وان  اإل��ك��رون��ًي��ا  كتيًبا 

مدينة  يف  وامل��وؤمت��رات  الفعاليات  واإقامة 

تخطيط  عملية  ت�سهيل  بهدف  الريا�س« 

للقائمني  وامل��وؤمت��رات  الفعاليات  وتنظيم 

عليها، وذلك من خال احتوائه على اأهم 

العامل  يحتاجها  التي  واملراجع  املوا�سيع 

يف هذا املجال.

اأ�ستاذة  قبل  من  الكتيب  فكرة  وج��اءت 

اأ.  واملنا�سبات  امل��وؤمت��رات  تنظيم  مقرر 

هذه  ولقت  له،  كمخرج  �سفرجي،  اإرادة 

الطالبات  لدى  وقبولً  ا�ستح�ساًنا  الفكرة 

فيها؛  التحدي  وريادتها وم�ستوى  لتميزها 

يف  املراجع  ون��درة  املعلومات  قلة  ب�سبب 

هذا املجال و�سعوبة الو�سول مل�ستوى عاٍل 

من الحرافية ب�سبب قلة اخلربة.

طريق  ع��ن  الكتيب  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ب���داأ 

طالبات  على  الكتيب  مو�سوعات  تق�سيم 

ال�سعبة ومن ثم جمع املحتوى والذي جاء 

يف 132 �سفحة مق�سمة على 14 ف�سًا، 

ا�ستعرا�س  ع��ل��ى:  الكتيب  اح��ت��وى  حيث 

التعاريف اخلا�سة بالأنواع املختلفة  لأبرز 

امل�سطلحات  اإىل  بالإ�سافة  للفعاليات، 

الإجن��ل��ي��زي��ة ال�����س��ائ��ع��ة يف ه���ذا امل��ج��ال، 

ولت�سهيل تنظيم معر�س اأو موؤمتر مت �سرح 

لكل  اخلا�سة  الت�ساريح  اإ���س��دار  كيفية 

املعنية  واجلهات  الفعاليات  اأنواع  من  نوع 

الت�ساريح  لإ�سدار  اإليها  الرجوع  ال��ازم 

توفرها  الواجب  ال�سروط  ا�ستعرا�س  مع 

يف كل من الفعالية اأو اجلهة املنظمة.

وحوارات  لقاءات  على  الكتيب  واحتوى 

م���ع اأ����س���خ���ا����س اأك���ادمي���ي���ني وم��ه��ن��ي��ني 

املوؤمترات  تنظيم  جمال  يف  متخ�س�سني 

اإح�سائيات  اإىل  بالإ�سافة  والفعاليات، 

املجتمع  يف  وتنظيمها  الفعاليات  تخ�س 

عقب  اإليها  الو�سول  مت  والتي  ال�سعودي 

طرح ا�ستطاع الراأي. 

موقًعا   57 ي�سمل  دليًا  الكتيب  وق��دم 

قاعات  بني  ما  الفعاليات  لإقامة  �ساحًلا 

ومل  وفنادق،  مفتوحة  و�ساحات  م�ستقلة 

بل  فقط  القاعات  على  الدليل  يقت�سر 

والفرق  ال�سركات  لأب���رز  دليل  و�سع  مت 

اخل��ا���س��ة  ل��ل��ج��ه��ات  ك��ذل��ك  التنظيمية ، 

مع  ال��ري��ا���س  مبدينة  ال�سيافة  بتقدمي 

بالإ�سافة  معها،  التوا�سل  ط��رق  عر�س 

جذابة  بطريقة  الفعاليات  تغطية  لكيفية 

واأب���رز  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  يف 

التغطية  عملية  يف  ال�سائعة  الأخ��ط��اء 

والتنظيم.

الكتيب  ه��ذا  ي��خ��دم  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 

�سريحة عري�سة من املهتمني والعاملني يف 

الذي  واملنا�سبات  املوؤمترات  تنظيم  جمال 

الأخ��رة،  الفرة  يف  كثيًفا  ن�ساًطا  ي�سهد 

ولأه��م��ي��ة امل����وؤمت����رات وال��ف��ع��ال��ي��ات يف 

القت�ساد الوطني؛ من حيث العائد املايل 

بالإ�سافة  الدولة،  هذه  على  يعود  ال��ذي 

الجتماعية  الناحية  م��ن  اأهميتها  اإىل 

ا�ستغال  خ��ال  م��ن  وذل���ك  وال��ث��ق��اف��ي��ة؛ 

واإك�سابهم  وتنميتها  ال�سبابية  الطاقات 

املهم  ودوره��ا  جديدة،  وخ��ربات  مهارات 

وخا�سة  ال�سياحة  ازده���ار  يف  واحل��ي��وي 

املحلية منها مت اإطاق هذا الكتيب.

دليل تنظيم المؤتمرات
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باحثون بجامعة »مينيسوتا« 
يصممون نموذجا لعين »بيونية«

الذكاء االصطناعي يتوقع 
الهزات األرضية االرتدادية

بالتعاون بين جامعة هارفارد وشركة جوجل

�سمم باحثون من جامعة ميني�سوتا منوذًجا �أولًيا لعني بيونية ت�ستطيع 

ون�سر  �ل�سليمني،  للأ�سخا�ص  ثاقب  نظر  ومنح  لفاقديه  �لب�سر  �إع��ادة 

�لباحثون بحثهم موؤخًر� يف دورية �أدفان�سد ماترييالز.

ل�سنع  خ�سي�ًسا  �ُسممت  �لأبعاد  ثلثية  طابعًة  �لباحثون  ��ستخدم 

يف  ف�سية  جزيئات  من  قاعدًة  �أوًل  طبعو�  �إذ  للعني،  �لأويل  �لنموذج 

بوليمرية  مب��و�د  ��ستعانو�  ثم  �لد�ئرية،  ن�سف  �لزجاجية  �لعني  باطن 

�سبه مو�سلة لطباعة �لثنائيات �ل�سوئية، وهي �أجهزة حتول �ل�سوء �إىل 

باأكملها  �لعملية  و��ستغرقت  �لف�سية،  �لقاعدة  على  كهربائية  �إ�سار�ت 

�إىل  �ل�سوء  حتول  بيونية  عني  على  �لباحثون  ليح�سل  �ل�ساعة  قر�بة 

كهرباء بكفاءة ت�سل �إىل %25، وهي ن�سبة �أقل من �لعني �لب�سرية �لتي 

ت�ستطيع �لتقاط �لفوتونات �لوحيدة.

عمليات  يف  �لعني  تُ�ستخدم  �أن  قبل  طويًل  زمًنا  �لأم��ر  ي�ستغرق  قد 

�لزر�عة، فعلى �لأرجح لن تكون �لعني �لزجاجية مريحًة يف حجرها، لذ� 

ي�سعى �لفريق �إىل �إيجاد طريقة لطباعة �لعني من مادة طرية، ويرغب 

�أي�ًسا يف زيادة عدد م�ستقبلت �ل�سوء لرفع كفاءة �لثنائيات �ل�سوئية.

�أن  �إىل  �سحايف  بيان  يف  �ألباين  ماك  مايكل  �مل�ساعد  �لكاتب  و�أ�سار 

�لنموذج �لأويل للفريق ُيثل خطوة مهمة يف �سبيل ت�سميم عني بيونية 

بتقنية  �ملطبوعة  �ملو�سلت  �أ�سباه  كفاءة  �أن  �أثبت  �إذ  قابلة لل�ستخد�م، 

�لطباعة ثلثية �لأبعاد تُعادل كفاءة �أ�سباه �ملو�سلت �ملوجودة يف �لأجهزة 

�لتقنية  عالية  خمترب�ت  وهي  �لدقيق،  �لت�سنيع  من�ساآت  تنتجها  �لتي 

جمهزة مبعد�ت حديثة ي�ستخدمها �لباحثون يف �لعمليات �لهند�سية على 

�مل�ستوى �لدقيق.

باإمكان  ب��ات  ذ�تها،  �لنتيجة  تُعطي  �لأب��ع��اد  ثلثية  �لطابعات  ولأن 

�أ�سباه �ملو�سلت دون  �لتي ت�ستخدم  �بتكار�تهم  باحثني كثريين ت�سميم 

�حلاجة �إىل �ملخترب�ت �ملعقدة، وك�سف �لنموذج عن طريقة طباعة �أ�سباه 

�ملو�سلت على �سطح منحن، �لأمر �لذي يُعد م�ستحيًل يف تلك �ملن�ساآت 

�لدقيقة، وفًقا ملاك �ألباين.

جنح باحثون يف �إدخال �لذكاء �ل�سطناعي �إىل جمال توقع مو�قع 

�لهز�ت �لأر�سية �لرتد�دية �لتي تعقب �لزلزل �ل�سخمة بدقة غري 

�لأمريكية  هارفارد  جامعة  من  باحثني  �بتكار  بعد  وذلك  م�سبوقة، 

وق�سم �لذكاء �ل�سطناعي يف �سركة جوجل، نظاًما قائًما على �سبكة 

ع�سبية قادر  على تقييم �حتمالية تعر�ص موقع معني لهزة �رتد�دية 

نيت�سر  جملة  ن�سرتها  لدر��سة  وفًقا  منلكه؛  من��وذج  �أي  تفوق  بدقة 

�لربيطانية �لأربعاء �ملا�سي.

بالهز�ت  للتنبوؤ  �أد�ة  �أف�سل  �سابًقا،  �ملُعتمد  كولومب  منوذج  وكان 

جيولوجي  �إجهاد  ح�ساب  خلله  من  للباحثني  يكن  �إذ  �لرتد�دية، 

�حتمالية  �لنموذج  يحدد  ثم  �ملحيطة،  �ل�سخور  �لزلز�ل على  يحدثه 

تعر�ص موقع ما لهزة �رتد�دية، لكنه ل يتمتع بدقة كافية.

�لذكاء  �إىل  �لفريق  جلاأ  �لرتد�دية،  �لهز�ت  ملر�كز  �أف�سل  ولتوقع 

ببيانات  حا�سوبية  ع�سبية  �سبكة  غ��ذو�  �لبد�ية  ويف  �ل�سطناعي، 

�لع�سبية  �ل�سبكة  مت  و�ُسمِّ �لرتد�دية،  هز�ته  مع  زل��ز�ل  �ألف   131
�حلا�سوبية لتنتج �سبكة خليا مربعة باأبعاد 5×5 كيلومرت�ت للخلية 

غذو�  ثم  بالكامل،  للزلز�ل  �لأ�سا�سية  �لهزة  موقع  حول  �ل��و�ح��دة، 

�ل�سبكة �لع�سبية ببيانات تبني كيفية تغري م�ستوى �لإجهاد يف مركز 

�ل�سبكة �حتمالت تعرُّ�ص كل خلية لهزة  كل خلية حميطة، فاأنتجت 

�رتد�دية.

و�أثبتت �ل�سبكة قدرتها على �لتنبوؤ مبوقع �لهز�ت �لرتد�دية بدقة 

�أكرب من �لنموذج �مل�ستخدم �سابًقا، عقب �ختبارها على 30 �ألف هزة 

�رتد�دية.

وعلى مقيا�ص دقة من �سفر �إىل و�حد، �سجل منوذج كولومب �ملتبع 

�ل�سطناعي  �لذكاء  نظام  �سجل  �ملقابل  ويف   0.583 معدل  �سابًقا 

�جلديد معدل دقة و�سل �إىل 0.849 ويعود جناح �لذكاء �ل�سطناعي 

يف جمال توقع مكان �لهز�ت �لرتد�دية، �إىل قدرة �لتقنية على ك�سف 

�أمناط مل توؤخذ يف �حل�سبان �سابًقا يف جمموعات �لبيانات �ملعقدة.

�لذكاء  من��وذج  �إن  �إذ  م�سمونة،  �خل��و�رزم��ي��ات  تنبوؤ�ت  تعد  ول 

عن  �لناجمة  �لرت���د�دي���ة  �ل��ه��ز�ت  على  فقط  ي��رك��ز  �ل�سطناعي 

�لتغيري�ت �لد�ئمة على �لأر�ص و�ملعروفة با�سم �لإجهاد �ل�ساكن، يف 

�نهيار�ت حتدث لحًقا تعرف  �لزلزل �لرتد�دية عن  تنتج  حني قد 

با�سم �لإجهاد �لديناميكي، �إل �أن �لباحثني ل يخفون تفاوؤلهم بابتكار 

�أنظمة �أكرث دقة م�ستقبًل.

�لبحرية  �لنعمان  �سقائق  �إن  رو�ص  علماء  قال 

تبطئ  �أن  يكن  كيمياوية  مركبات  على  حتتوي 

عملية �للتهاب، وتدهور �خلليا �لع�سبية، �لتي 

تت�سبب يف تطور مر�ص �لزهاير.

�لدر��سة �أجر�ها باحثون باجلامعة �لفيدر�لية 

�لعدد  يف  نتائجها  ون�سرو�  برو�سيا،  �ل�سرقية 
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Bioorganic Chemistry �لعلمية.
رخوية  بحرية  حيو�نات  هي  �لنعمان  و�سقائق 

�سامة ذ�ت �سكل ي�سبه �لزهرة، ولها �لعديد من 

�أعماق ل تتجاوز  �ل�سامة، وتعي�ص على  �للو�م�ص 

�ملياه  يف  وتعي�ص  �مل��اء،  �سطح  حتت  م��رت�ً  �ل�50 

�حليو�نات  هذه  عمر  ي�سل  �أن  ويكن  �لد�فئة، 

�إىل ما يقارب 50 عاماً.

حتتوي  �لنعمان  �سقائق  �أن  �لباحثون  و�أو�سح 

على »�لببتيد�ت«، وهي مركبات كيمياوية تتكون 

من �لأحما�ص �لأمينية ذ�ت �لن�ساط �لف�سيولوجي 

�لعايل، ما ي�سمح لها بتنظيم �لعمليات �لبيولوجية 

�ملختلفة.

وقام �لفريق بجمع �سقائق �لنعمان قرب جزر 

علمية،  بحرية  بعثة  خلل  �إفريقيا  يف  �سي�سيل 

»�لببتيد�ت«  م��ن  جمموعة  منها  و��ستخل�سو� 

�أج��رو�  كما  �ملخترب.  يف  �أبحاثاً  عليها  و�أج���رو� 

�لع�سبية  �خل��لي��ا  م��ن  جمموعة  على  �أب��ح��اًث��ا 

للفئر�ن، ووجدو� �أن »�لببتيد�ت« �مل�ستخل�سة من 

علجية  خ�سائ�ص  على  حتتوي  �لنعمان  �سقائق 

متنع تدمري وتدهور �خلليا �لع�سبية، عرب وقف 

تطور �للتهابات.

يعانون  �لزهاير  مر�سى  �أن  �لفريق  و�أ���س��ار 

يف  مبا  خمتلفة،  ع�سبية  ��سطر�بات  من  ع��ادة 

ذلك �لرتباك وفقد�ن �لذ�كرة، لذلك مت �ختبار 

�لع�سبي  �لأرومي  �لورم  »�لببتيد�ت« على خليا 

تلف  خف�ص  يف  جنحت  �أنها  ووج���دو�  للفئر�ن، 

�خلليا �لع�سبية.

فريق  قائد  ليت�سينكو،  �إلينا  �لدكتورة  وقالت 

�لبحث، �إن »�سقائق �لنعمان حتتوي على جمموعة 

و��سعة من �ملو�د �لبيولوجية �لتي ل تتمتع فقط 

�أي�ساً  ولكنها  للأع�ساب،  علجية  بخ�سائ�ص 

م�سادة لل�سرطان«.

و�أو�سحت �أن »تلك �ملركبات �لبيولوجية تتطلب 

در��سات �إ�سافية، حيث ل يكن �لبدء يف ت�سنيع 

�لنتهاء من جميع  بعد  �إل  منها  عقاقري جديدة 

�إىل  �ل��و���س��ول  قبل  �لعلمية،  �ل��ت��ج��ارب  م��ر�ح��ل 

�لتجارب �ل�سريرية على �لب�سر، وهذ� �سي�ستغرق 

من 3 �إىل 5 �سنو�ت«.

شقائق النعمان البحرية تكافح 
الزهايمر

�كت�سف باحثون يف جامعة »تك�سا�ص �إيه �آند 

�إم« جمموعة من �ملو�د �لذكية �جلديدة �لقادرة 

�ملحركات  �لوقود يف  كفاءة حرق  على حت�سني 

من  بذلك  و�ستقلل  كبرية،  درج��ة  �إىل  �لنفاثة 

تكلفة رحلت �لطري�ن ومن �أ�سو�ت �لطائر�ت 

�ملزعجة فوق �ملناطق �ملاأهولة، ويكن ��ستخد�م 

�مل���و�د يف تطبيقات ع��دي��دة يف جم��الت  ه��ذه 

�سناعية متنوعة.

وقال �لدكتور �إبر�هيم كر�مان �خلبري �لأهم 

يف �سركة �سيفرون ورئي�ص ق�سم علوم وهند�سة 

تفتح  مو�د جديدة  »طورنا  �جلامعة:  �مل��و�د يف 

جماًل جديًد� يف �لبحث �لعلمي ومتهد لبتكار 

يف  در��سته  ون�سرت  �أي�ًسا«.  جديدة  تقنيات 

جملة �سكريبتا ماتريياليا.

يرتكز هذ� �لكت�ساف على �جلمع بني جمالني 

من علم �ملو�د تدخل بهما �ل�سبائك �ملعدنية �أو 

�ملعادن �ملكونة من عن�سرين �أو �أكرث. ويتمحور 

�ملجال �لأول حول �ل�سبائك �لتي تتذكر �ل�سكل، 

من  �لتحول  بو�سعها  �لتي  �لذكية  �مل��و�د  وه��ي 

�سكل �إىل �آخر مبحفز�ت حمددة كاحلر�رة.

معدنية  ع�سا  ت�����س��ور  ذل���ك  ع��ل��ى  وك��م��ث��ال 

تغيري  وبعد  لولًبا،  لت�سبح  تلتوي  م�ستقيمة 

�لع�سا  �إىل  �سكل  �للولب  درجة �حل��ر�رة يعود 

�مل�ستقيم.

ت�سمل �لتطبيقات �ملحتملة �لأخرى لل�سبائك 

�حل��ر�رة،  �سديدة  �لأجهزة  �ل�سكل  تتذكر  �لتي 

كاملحرك �لنفاث، لكن هذه �ل�سبائك مل ت�ستجب 

مئوية،   400 ح���ر�رة  درج��ة  يف  �إل  �لآن  حتى 

�سيزيد  �لبلتني  �أو  كالذهب  عنا�سر  و�إ�سافة 

هذه �حلر�رة و�سينتج مو�د �أكرث كلفة.

�أث��ن��اء عمله على  �لبحث  ه��ذ�  ك��ارم��ان  ب��د�أ 

حل  �إيجاد  بهدف  نا�سا  بوكالة  خا�ص  م�سروع 

�لتوربني  �لتحكم بامل�ساحة بني �سفر�ت  مل�سكلة 

�إذ يعمل �ملحرك  �لنفاث،  وقاعدته يف �ملحرك 

�لنفاث باأح�سن كفاءة عندما تكون �لفتحة بني 

يف  لكن  �سغرية،  وقاعدته  �لتوربني  �سفر�ت 

�لوقت ذ�ته يحتاج نظام �لت�سفية �إىل حيز جيد 

�لعتيادية،  غري  �لت�سغيل  ظروف  مع  للتعامل 

و�ملرتبطة  �ل�سكل  تتذكر  �لتي  لل�سبيكة  ويكن 

�لأدنى من  باحلد  ت�سمح  �أن  �ل�سفر�ت  بقاعدة 

�لت�سفية خلل �أنظمة �لطري�ن كافة، مما يقلل 

��ستهلك �لوقود.

تتذكر  �لتي  لل�سبيكة  �لآخ��ر  �ملهم  و�لتطبيق 

�ل�سكل خف�ص �ل�سو�ساء �لتي ت�سببها �لطائر�ت 

�أثناء هبوطها يف �ملطار�ت، فالطائر�ت �مل�سممة 

لكنها  �سجيًجا،  �أقل  تبقى  كبرية  عادم  بفتحة 

��ستخد�م  ل��ذ� يكن  �ل��ط��ري�ن،  كفاءة يف  �أق��ل 

فوهة  حجم  لتغيري  لل�سكل  �ملتذكرة  �ل�سبيكة 

�لعادم تلقائًيا �عتماًد� على موقع �لطائرة حني 

هذ�  �أن  �أي  �لهبوط،  خلل  �أو  �جلو  يف  تكون 

�أثناء قيادة  �أكرث كفاءة  �لتغيري �سيوؤمن ت�سغيًل 

�لطائرة يف �جلو، و�سو�ساء �أقل �أثناء �لهبوط.

درجة  رفع  وزم��لوؤه حماولة  كار�مان  وق��رر 

طريق  ع��ن  لل�سكل  �ملتذكرة  �ل�سبيكة  ح���ر�رة 

وهي  �مل���و�د؛  م��ن  ج��دي��دة  فئة  م��ب��ادئ  تطبيق 

�ل�سبائك عالية �لأنرتوبي �لتي تتكون من �أربعة 

مت�ساوية  بن�سب  مًعا  �أكرث مدجمني  �أو  عنا�سر 

�أربعة  من  موؤلفة  مو�د  �لفريق  و�بتكر  تقريًبا، 

لل�سبائك  ت�سكيلها  باإمكانية  تعرف  عنا�سر 

�أو  �لذهب  ��ستبعاد  معتمدين  لل�سكل،  �ملتذكرة 

�لبلتينيوم.

وقال كار�مان: »�كت�سفنا عندما خلطنا هذه 

�لعنا�سر بن�سب مت�ساوية �أن �ملو�د �لناجتة يكن 

�أن تعمل بدرجة 500 مئوية، و�أخرى تعمل عند 

�لذهب  �إ�سافة  دون  مئوية   700 حر�رة  درجة 

و�لبلتني، وهذ� �كت�ساف كبري مل يكن متوقًعا«.

�كت�سفها باحثون بجامعة »تك�سا�س �إيه �آند �إم«

�آخر �سيحات �لعلم من رو�سيا

مواد ذكية جديدة قد تفتح مجاال استثماريًا 
جديدًا
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حاويات نقاط التفتيش بالمطارات »خطيرة«

االعتقاد بأهمية فيتامين »د« .. خطأ تاريخي

من  ال��ع��دي��د  يف  ال��ن��ا���س  يحر�س 

الدول على تناول مكمالت غذائية، 

بفيتامني  اأج�سامهم  مي���دوا  حتى 

ه��ذا  ل��ك��ن  ل��ل��ع��ظ��ام،  امل��ف��ي��د  »دي« 

مفعوالً  ي���وؤدي  ال  الع�سوي  امل��رك��ب 

خارقاً كما يت�سور كثريون.

ال��والي��ات  �سكان  ن�سف  وي��ل��ج��اأ 

مكمالت  اإىل  وبريطانيا  املتحدة 

النق�س  �سد  الأج��ل  »دي«  فيتامني 

الأ�سعة  التعر�س  ع��دم  عن  الناجم 

فيكتوريا  امللكة  عهد  ويف  ال�سم�س، 

لالأطفال  يقدم  الفيتامني  هذا  كان 

تلقيح  مبثابة  الفقرية  املناطق  يف 

�سد الك�ساح. اأما يف الوقت احلايل، 

الفيتامني  ه��ذا  ا�ستخدام  فيجري 

لعالج مر�س ه�سا�سة العظام و�سط 

خم����اوف م��ن ت��اأث��ري من��ط احل��ي��اة 

ب�سبب  النا�س  �سحة  على  املعا�سر 

اأم��اك��ن  ل��ف��رات طويلة يف  امل��ك��وث 

مغطاة بعيًدا عن اأ�سعة ال�سم�س.

وبح�سب درا�سة من�سورة يف جملة 

الطب الربيطانية »برياي�س ميديكال 

ج��ورن��ال«، ف��اإن ك��ل م��ا �سبق ذك��ره 

خطاأ  كونه  يعدو  وال  �سحيًحا  لي�س 

حيث  االأجيال،  عرب  تراكم  تاريخياً 

يف  »دي«  فيتامني  م�ستويات  اإن 

بالعوامل  على  تتاأثر  االإن�سان  ج�سم 

اجلينية، وبالتايل فاإن اأ�سعة ال�سم�س 

لي�ست حاًل مثالًيا.

عينة  على  ال��درا���س��ة  واع��ت��م��دت 

�سخمة �سملت بيانات �سحية ل�500 

األف �سخ�س و188 األف حالة ك�سر 

نتائج  وم��ن  ب��ال��ع��امل،  دول  ع��دة  يف 

ال  »دي«  فيتامني  قلة  اأن  الدرا�سة 

لالإ�سابة  االإن�����س��ان  عر�سة  ت��زي��د 

بالك�سور.

الباحثون  وجد  ذلك،  عن  ف�ساًل 

غ��ذائ��ي��ة من  م��ك��م��الت  ت��ن��اول  اأن 

فيتامني »دي« مل ي�ساعد االأ�سخا�س 

على تقوية العظام اأو تفادي املتاعب 

فاإن  ولذلك  بها،  املرتبطة  ال�سحية 

كثريا مما ي�ساع يف اأو�ساط طبية ال 

يت�سم بالدقة. ومبا اإن اجل�سم يحتاج 

حاجته  غ��رار  على  »دي«  فيتامني 

اأخرى فاإن الدرا�سة  اإىل فيتامينات 

الأن  معتدلة  ج��رع��ة  ب��اأخ��ذ  تن�سح 

االإكثار قد يوؤدي اإىل نتائج عك�سية.

العلمية  االأو�����س����اط  وت��خ��ت��ل��ف 

وال��ط��ب��ي��ة ح����ول اجل���رع���ة ال��ت��ي 

ففي  ج�سمه؛  يف  االإن�سان  يحتاجها 

اأن  البع�س  فيه  ي��رى  ال��ذي  الوقت 

و80   50 بني  ت��راوح  احلاجة  هذه 

الدم،  الواحد من  اللر  نانومول يف 

يتحقق  االكتفاء  اإن  يقول  من  ثمة 

اللر  يف  نانومول   30 بلوغ  مبجرد 

الواحد من الدم.

تحذير صادم من مجففات اليدين الهوائية
جمفف  ا�ستخدام  حظر  يجب  اأنه  اإىل  بريطانيون  علماء  خل�س 

اليدين الهوائي يف احلمامات، بعد اأن وجدوا اأنها تت�سبب يف ن�سر 

االأمرا�س. اأمام مزيد من  الباب  يفتح  اجلراثيم، مما 

الورقية،  املنا�سف  ا�ستعمال  اإن  ليدز،  جامعة  يف  علماء  وق��ال 

اجلراثيم،  انت�سار  خطر  م��ن  يقلل  اليدين،  جمفف  ع��ن  عو�ًسا 

امل�ست�سفيات. يف  املوجودة  املراحي�س  يف  وخ�سو�ساً 

البكترييا  م��ن  عالية  م�ستويات  على  ع��روا  اأن��ه��م  واأو���س��ح��وا 

عن  ف�ساًل  الرئوي،  وااللتهاب  الدم  ت�سمم  ت�سبب  التي  اخلطرية 

جمففات  ا�ستخدامات  عند  واالأم��ع��اء  املعدة  يف  اأخ��رى  التهابات 

اليدين.

على  البكترييا  انت�سار  يزيد  اليدين  جمفف  اأن  العلماء  واأ�ساف 

االأم��ر  الورقية،  املنا�سف  من  اأ�سعاف  خم�سة  من  باأكر  االأر���س 

حمامات  م��ن  املجففات  اإخ���راج  العلماء  وف��ق  ي�ستدعي،  ال��ذي 

ت. مل�ست�سفيا ا

»تبداأ  ويلكوك�س:  م��ارك  الدرا�سة،  يف  الرئي�سي  الباحث  وق��ال 

�سحيح«.  ب�سكل  اأيديهم  النا�س  بع�س  يغ�سل  ال  عندما  امل�سكلة 

امليكروبات  ف��اإن  املجففات،  البع�س  ي�ستخدم  »عندما  م�سيًفا: 

تنت�سر حول دروة املياه، حيث اإن جمففات اليدين تقوم بخلق هباء 

واالأ�سطح  واالأر�سية  ذاتها  املجففات  فيها  املنطقة، مبا  يلوث  جوي 

نف�سه«. املجفف  ت�سميم  على  اعتماًدا  وذلك  االأخرى، 

فاإنهم  االأ�سطح،  البع�س  مل�س  »اإذا  الربيطاين:  الباحث  واأك��د 

اأن  اإىل  م�سرًيا  والفريو�سات«،  بالبكترييا  باإ�سابتهم  يخاطرون 

اليدين. على  املروكة  وامليكروبات  املياه  متت�س  الورقية  املنا�سف 

بريطانيا  6 م�ست�سفيات يف  الدرا�سة فح�س حمامني يف  و�سملت 

بعدها  وجرى  اأ�سبوًعا،   12 ملدة  يومية  ب�سورة  واإيطاليا،  وفرن�سا 

بني  املقارنة  عرب  املراحي�س،  يف  البكتريي  التلوث  م�ستوى  قيا�س 

الهوائية. وجمففات  الورقية  املنا�سف  تاأثريات 

على  البكترييا  م��ن  اأ�سعاف  خم�سة  وج��ود  العلماء  واكت�سف 

الورقية. باملنا�سف  مقارنة  الهواء  جمففات  ا�ستخدام  عند  االأر�س 

»حمية الجدات« أفضل الطرق إلنقاص الوزن
حول  االأ���س��خ��ا���س  م��الي��ني  ينفق 

العامل مبالغ مالية كبرية، يف �سبيل 

البحث عن احلمية الغذائية االأمثل، 

و�سراء االأطعمة واملكمالت الغذائية 

التي قد ت�ساعد على خ�سارة الوزن، 

»حمية  اأن  اأك����دوا  خ���رباء  اأن  اإال 

املكلفة،  غري  الطبيعية،  اجل���دات« 

ه��ي يف ال��واق��ع م��ن اأف�����س��ل ط��رق 

اإنقا�س الوزن.

وك����ان ت��ق��ري��ر ت�����س��وي��ق��ي ���س��در 

حجم  اأن  ك�سف  ق��د  اآي��رل��ن��دا،  يف 

يف  ال��وزن  تخ�سي�س  منتجات  �سوق 

 957 اإىل  و���س��ل  ق��د  ال�����س��ع��ودي��ة، 

مليون دوالر خالل 2017.

وتوقع التقرير ال�سادر عن �سركة 

يرتفع  اأن  ماركت�س«،  اآند  »ري�سري�س 

 1.5 اإىل  لي�سل  ال�سوق  تلك  حجم 

مليار دوالر بحلول 2023.

الكثري من  االأرق���ام  تلك  واأث���ارت 

اجلدل، كونها تعك�س حجم االأموال 

منتجات  ل�سراء  النا�س  ينفقها  التي 

خ�����س��ارة ال����وزن، مم��ا دف���ع خ��رباء 

ت��غ��ذي��ة ل��زي��ادة ال��ت��وع��ي��ة ب���»رج��ي��م 

اجلدات«، الذي يعتمد على مكونات 

ا�ستخدامها  النا�س  اعتاد  طبيعية 

منذ القدم.

- خل التفاح:

ي��ع��د خ��ل ال��ت��ف��اح م��ن امل��ك��ون��ات 

الطبيعية التي ت�ساعد اجل�سم على 

التخل�س من ال�سموم، وي�سهل عملية 

اله�سم، كما ي�ساهم يف التقليل من 

خلط  ويتم  الطعام،  لتناول  ال�سهية 

خل التفاح باملاء، لتخفيفه وت�سهيل 

بخلطه  البع�س  يقوم  كما  �سربه، 

بالربتقال للتخفيف من حدة طعمه.

* املاء ال�ساخن والليمون:

والليمون،  ال�ساخن  امل��اء  ل�سرب 

اال�ستيقاظ  عند  ال�سبح  يف  خا�سة 

م��ن ال��ن��وم، ف��وائ��د ع��دي��دة، حيث 

ي�ساعد على حت�سني وظائف اجلهاز 

عمليتي  فعالية  وزي���ادة  اله�سمي، 

اجل�سم،  يف  الدهون  وحرق  االأي�س 

اإح�سا�ًسا  يعطي  اأنه  اإىل  باالإ�سافة 

باالمتالء وال�سبع.

- منقوع الزعرت:

ي��ع��د م��ن��ق��وع ال���زع���ر ط�����ارًدا 

للغازات، ومينع التخمرات يف املعدة، 

وامت�سا�س  اله�سم  على  وي�ساعد 

بتنظيف  وي��ق��وم  ال��غ��ذائ��ي��ة،  امل���واد 

املعدة واالأمعاء من الفطريات.

- زيت جوز الهند:

على  ال��ه��ن��د  ج���وز  زي���ت  ي�ساعد 

عملية  ي�سهل  كونه  ال��وزن،  خ�سارة 

ح����رق ال����ده����ون، وي���زي���د ���س��رع��ة 

الطاقة  ا�ستهالك  معدالت  وكفاءة 

تعزيز  اإىل  ي��وؤدي  مما  اجل�سم،  يف 

يقلل  كما  املختلفة،  االأي�س  عمليات 

من ال�سعور باجلوع.

العقلي  العته  م��ن  ن��وع  ب��اأن��ه  الزهامير   »2011« العي�سوي  يعرف 

املر�س  يتقدم  حيث  تدريجياً،  التدهور  فيه  يحدث   ،  dementia
على  احلكم  يف  والقدرة  التذكر،  مثل  العقلية،  القدرات  يف  واأعرا�سه 

االأ�سياء، و�سعف القدرة على التفكري يف االأمور املعنوية واملجردة. ويرى 

حممد »2012« اأن الزهامير ا�سطراب وظيفي يعمل ب�سكل تدريجي على 

تدمري خاليا الدماغ، واإىل �سمور حجم املخ، وي�سيب اجلزء امل�سوؤول عن 

التفكري والذاكرة واللغة، واأنه �ُسمي بهذا اال�سم ن�سبة للعامل الزهامير 

Alzheimer 1906. كما يعرفه عبدربه »2013« مبر�س ي�سيب املخ 
ويتطور  والتعلم،  الركيز  على  وقدرته  ذاكرته،  االإن�سان  ليفقد  ويتطور 

ملرحلة الحقة ي�سبح املري�س اأكر ع�سبية وي�ساب بهالو�س، كما يعرفه 

عبدربه »2013« يف مكان اآخر باأنه مر�س �سمور يف خاليا املخ الع�سبية 

و�سعف يف اإ�سارة املناعة النف�سية املوجهة لتلك اخلاليا، ويتطور لي�سيب 

الدماغ بالتقل�س ثم الفقدان اإذا اأهمل العالج  الطبي والنف�سي، ويحدث 

التدهور يف كل خاليا املخ حتى ي�سيبها جميعاً، ويحدث نتيجة حلاالت 

نف�سية و�سدمات وموؤثرات و�سغوط  خارجية نف�سية ال ي�ستطيع الفرد 

اإليها يف  امل�سار    2008 االآيرلندية  الزهامير  وتعرف جمعية  حتملها. 

حممد  »20013« املر�س بكونه مر�ساً ع�سبياً تدرجياً يحدث عندما 

  tangles تراكم الربوتينات يف الدماغ، مما يوؤدي اإىل تدمري اللويحات

واملت�سابكات plaques، االأمر الذي يوؤدي اإىل �سعوبة يف التذكر عند 

مرتبكاً  الفرد  وي�سبح  واللغة،  املنطق  ا�ستخدام  على  والقدرة  االإن�سان 

وتائهاً، ويعاين من �سعوبة يف القيام باملهام اليومية الب�سيطة، كما تزداد 

�سيوًعا بني  اأكر  ، وهو  العمر  التقدم يف  باملر�س مع  االإ�سابة  خطورة 

كبار ال�سن، اإال اأنه قد يحدث ملن هم دون �سن االأربعينات اأو اخلم�سينات 

وي�سيب  للعته،  �سيوًعا  االأكر  ال�سبب  باأنه  الباحث  ويعرفه  العمر.  من 

االأفراد الرا�سدين يف عمر ال�ستني فما فوق، وهو يحدث يف مراحل ال 

حقة ح�سب حالة االأفراد ووراثتهم وتعر�سهم لل�سغوط النف�سية، وي�سلب 

هذا املر�س املري�س قدرته على التفكري والتذكر والعمليات العقلية، كما 

يعيق قدرته على اإجناز املهام احلياتية الب�سيطة مع التقدم يف املر�س، 

واأن تطور املر�س يختلف بني مري�س واآخر.

اإن مر�س الزهامير من الناحية الباثولوجية عبارة عن �سمور يف املخ، 

وب�سكل خا�س يف الف�سو�س اجلبهية، حيث حتل عقد من التليف الع�سبي 

حمل اخلاليا الع�سبية، وبالن�سبة للفرة التي ي�ستمر فيها املر�س فقد 

املري�س  يدرك  وال  �سنوات،   10 من  اأكر  اإىل  �سهور  ت�ستمر من  عدة 

االجتاه الزماين واملكاين ولذلك فهو بحاجة اإىل رعاية م�ستمرة..

اإ�سراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�سحة النف�سية باجلامعة

مرض الزهايمر )2(
د. علي مو�صى ال�صبحيني

للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�صية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�صية بق�صم علم النف�س بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز التوجيه والإر�صاد الطالبي بعمادة �صوؤون الطالب- هاتف: 0114973926

- وحدة التوجيه والإر�صاد النف�صي بعمادة �صوؤون الطالب- هاتف: 0114673926

- الوحدة النف�صية بق�صم علم النف�س باملدينة اجلامعية »طالبات«- هاتف: 0532291003

- ق�صم الطب النف�صي مب�صت�صفى امللك خالد اجلامعي- هاتف: 0114672402 

- م�صت�صفى امللك عبدالعزيز اجلامعي- هاتف: 0114786100

ك�سفت درا�سة حديثة اأن حاويات 

البال�ستيك ال�سغرية امل�ستخدمة يف 

حتوي  باملطارات،  التفتي�س  نقاط 

ف��ريو���س��ات اأك���ر م��ن امل��راح��ي�����س 

العامة.

»االإندبندنت«  �سحيفة  وبح�سب 

عينة   90 اإىل  الدرا�سة  ا�ستندت 

�سطحية و4 عينات هواء مت جمعها 

على  هل�سنكي-فانتا،  م��ط��ار  يف 

مدار 3 اأ�سابيع خالل عام 2016.

اأ�سبوعًيا خالل  وجمعت العينات 

ومن  اليوم،  من  ف��رات خمتلفة   3
رحلة  ط���ول  ع��ل��ى  خمتلفة  ن��ق��اط 

ال���رك���اب، مب��ا يف ذل���ك ال�����س��المل 

وم��ق��اب�����س  واالأزرار  امل��ت��ح��رك��ة 

لعب  منطقة  يف  واالألعاب  العربات 

االأطفال.

وم����ن ب���ني ال��ع��ي��ن��ات ال���ت���ي مت 

اختبارها، ُوجد اأن حاويات االأمتعة 

التفتي�س  ن��ق��اط  يف  ال�سخ�سية 

للتلوث  حمتمل  خطر  اأك��رب  ت�سكل 

الفريو�سي.

التنف�سية  الفريو�سات  و�سملت 

و  A اإنفلونزا  اكت�سافها،  مت  التي 

 humanو  rhinoو  deno
.corona OC43

اأي  ت��ر���س��د  مل  وب���امل���ق���ارن���ة، 

عينة   42 يف  تنف�سية  ف��ريو���س��ات 

ماأخوذة من 3 مناطق يف املراحي�س 

العامة للمطار.

وت��ق��ول ال���درا����س���ة، ن��ظ��ًرا الأن 

جميع  قبل  من  تُ�ستخدم  احلاويات 

الركاب تقريًبا، فاإنها ت�سكل خطًرا 

على  الفريو�سات  النت�سار  حقيقًيا 

امل�ستوى الدويل.

ت�سمل خل التفاح والليمون واملاء ال�ساخن ومنقوع الزعرت

خدمة القارئ الب�صري

فريو�س  اكت�ساف  مت  وع��م��وًم��ا، 

 9 يف  االأق���ل  على  واح���د  تنف�سي 

ي��ع��ادل  م��ا  اأي  �سطحية،  ع��ي��ن��ات 

%10 يف املجموع.
واأو����س���ح ال��ب��اح��ث��ون اأن���ه ميكن 

ت��ق��ل��ي��ل ه����ذا اخل��ط��ر م���ن خ��الل 

قبل  االأي��دي،  تعقيم  خدمة  تقدمي 

وبعد الفح�س االأمني، وزيادة وترية 

تطهري االأطباق امل�ستخدمة.

هذه  اأن  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست 

النتائج توؤكد احلاجة اإىل التحقيق 

امل����رور  ح���رك���ة  حم�����اور  دور  يف 

امل��خ��ت��ل��ف��ة، يف ن��ق��ل ال��ف��ريو���س��ات 

التنف�سية.
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م�ؤخًرا،  بري�س  اأ�ش��شيتد  ل�كالة  تقرير  اأكد 

اأن ال��ع��دي��د م��ن خ��دم��ات ق���ق��ل ع��ل��ى اأج��ه��زة 

اأندرويد واآيف�ن تُخزن بيانات م�قعك حتى اإذا 

اجلغرايف  امل�قع  خدمات  ت�شغيل  باإيقاف  قمت 

با�شتخدام اإعدادات اخل�ش��شية امل�ج�دة بهذه 

الأجهزة.

لكن ق�قل �شريحة ح�ل طلب الإذن ل�شتخدام 

يذكرك  املثال  �شبيل  فعلى  م�قعك؛  معل�مات 

بال��ش�ل  بال�شماح  ق�قل  خرائط  مثل  تطبيق 

واإذا  للتنقل،  ت�شتخدمه  كنت  اإذا  امل���ق��ع  اإىل 

وافقت على ال�شماح له �شيق�م بت�شجيل م�قعك 

على مدار ال�قت و�شتعر�س خرائط ق�قل هذا 

ال�شجل لك يف خمطط زمني timeline ير�شم 

حركاتك الي�مية، وحتى مع اإيقاف �شجل امل�اقع 

م�ؤقتًا، تعمل بع�س تطبيقات ق�قل تلقائًيا على 

تخزين بيانات امل�قع التي زرتها دون طلب ذلك؛ 

كل ما هنالك اأنه �شيتم اإخفاء تاريخ زيارة امل�قع 

من املخطط الزمني فقط.

وت�ؤثر م�شكلة اخل�ش��شية على ما يقرب من 

بنظام  تعمل  التي  للأجهزة  م�شتخدم  ملياري 

اأندرويد، ومئات املليني من م�شتخدمي ه�اتف 

اآيف�ن على م�شت�ى العامل الذين يعتمدون على 

ق�قل يف اخلرائط اأو البحث.

وح�شب التقرير ميكنك منع ق�قل من تتبعك 

نهائًيا عرب اخلط�ات التالية:

الأن�شطة  يف  التحكم  ل���ح��ة  اإىل  ت���ج��ه   •
.Activity controls dashboard

 Web & يف ق�شم اأن�شطة ال�يب والتطبيق •
App Activity �شتجد زر مترير مفعًل، قم 

باإيقافه.

حتذير  بها  منبثقة  �شا�شة  ل��ك  �شتظهر   •
يق�ل قد ي�ؤدي الإيقاف امل�ؤقت لن�شاط التطبيق 

وال�يب اإىل تقييد اأو تعطيل املزيد من اخلربات 

املخ�ش�شة عرب خدمات ق�قل، فعلى �شبيل املثال 

قد تت�قف عن روؤية نتائج بحث اأو ت��شيات اأكرث 

�شلة بالأماكن التي تهمك.

• ا�شغط على خيار اإيقاف م�ؤقت Pause يف 
اأ�شفل اليمني للتاأكيد.

ولإيقاف �شجل امل�اقع اتبع هذه اخلط�ات:

الأن�شطة  يف  التحكم  ل���ح��ة  اإىل  ت���ج��ه   •
.Activity controls dashboard

 Location امل����اق���ع  ���ش��ج��ّل  ق�����ش��م  يف   •
History �شتجد زر مترير مفعًل، قم باإيقافه.

حتذير  بها  منبثقة  �شا�شة  ل��ك  �شتظهر   •

يف   Pause م�ؤقت  اإيقاف  خيار  على  ا�شغط 

اأ�شفل اليمني للتاأكيد.

زرتها  التي  امل�اقع  تريد حذف  كنت  اإذا  اأما 

Timeline لق�قل فاتبع  من املخطط الزمني 

اخلط�ات التالية:

 Location من خلل ق�شم �شجّل امل�اقع  •
الن�شاط  اإدارة  خيار  على  ا�شغط   History

.Manage activity
�شيظهر لك املخطط الزمني لكل الأماكن   •

التي زرتها يف اأ�شفل ال�شا�شة.

بال�شغط على رمز �شلة املهملت امل�ج�د   •
يف يف اأ�شفل اليمني �شتق�م بحذف �شجل امل�اقع 

كله.

واإذا كنت تريد حذف اأماكن معينة زرتها:

• حدد تاريخ الي�م الذي تريد حذف الأماكن 
على  التفا�شيل  ك��ل  �شتظهر  فيه  زرت��ه��ا  التي 

اخلريطة ويف اجلانب الأمين.

ال�شجل ميكنك  م��ن  امل��ك��ان  ه��ذا  حل��ذف   •
ال�شغط على رمز �شلة املهملت الظاهر بج�ار 

ا�شم امل�قع.

alarabiya :امل�صدر

الجتماعي  للت�ا�شل  »في�شب�ك«  م�قع  ب��ات 

حديثة  بيانات  ك�شفت  بعدما  جديدة،  ورط��ة  يف 

يف  ال�شباب  م�شتخدميه  ن�شف  نح�  ان�شحاب 

و29   18 بني  اأعمارهم  ت��راوح  الذين  اأم��رك��ا، 

�شنة.

وذكر م�قع »ذا ديلي بي�شت« اأن ا�شتطلع راأي، 

اأجنزه مركز بي� للأبحاث، وجد اأن عدًدا كبًرا من 

خلل  في�شب�ك  من  ان�شحب�ا  الأمركي  ال�شباب 

ال�شنة املا�شية اأو عّدل�ا بيانات اخل�ش��شية.

واأو�شحت الدرا�شة اأن 44 باملئة من الأمركيني 

ال�شباب »ما بني 18 و29 �شنة« قال�ا اإنهم حذف�ا 

تطبيق في�شب�ك من ه�اتفهم يف ال�شنة املا�شية، 

م�شيفة اأن هذا الأمر اأزعج كثًرا القائمني على 

امل�قع الأمركي.

واأجنز ال�شتطلع بعد اأيام قليلة من ف�شيحة 

ب�شركة  املرتبط  البيانات  انتهاك  ب�شاأن  في�شب�ك 

كامربيدج اأناليتيكا.

اإذا  ع��م��ا  امل�شتخدمني  ال���ش��ت��ط��لع  و���ش��األ 

اخل�ش��شية  بيانات  بتعديل  ق��ام���ا  ق��د  ك��ان���ا 

وكان  املا�شية،  �شهًرا  ال�12  خلل  بهم  اخلا�شة 

ج�اب »نعم« طاغًيا على اأكرث من 54 باملئة من 

�شباب الفي�شب�ك، فيما قال 12 باملئة فقط من 

امل�شتخدمني، الذين تبلغ اأعمارهم 65 اأكرث، اإنهم 

حذف�ا التطبيق.

وت�شاعدت يف الآونة الأخرة خماوف الكثرين 

من م�شتخدمي و�شائل الت�ا�شل الجتماعي ب�شاأن 

اخل�ش��شية، حيث بات�ا يطرح�ن اأكرث من �ش�ؤال 

لأغرا�س  ال�شخ�شية  بياناتهم  ا�شتغلل  ب�شاأن 

جتارية وربحية.
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بياناتك الشخصية على اإلنترنت 
مصدر ثروة

ت�����ش��اع��دت يف الآون�����ة الأخ���رة 

م�شتخدمي  من  الكثرين  خم��اوف 

ب�شاأن  الجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل 

اخل�ش��شية، الأمر الذي بداأ يطرح 

عامل  يف  كبرة  ا�شتفهام  ع��لم��ات 

ا�شتغلل  اإمكانية  ع��ن  املعل�ماتية 

البيانات ال�شخ�شية ب�شكل اأف�شل يف 

امل�شتقبل. وقالت املدافعة عن حق�ق 

امل�ظفة  ك��اي��زر،  بريتاين  البيانات، 

ال�����ش��اب��ق��ة يف ���ش��رك��ة »ك��ام��ربي��دج 

على  اإن  لندن،  ومقرها  اأناليتيكا« 

امل�شتخدمني األ ي�شتغن�ا عن بياناتهم 

بدون  الكربى  لل�شركات  ال�شخ�شية 

مقابل. واأ�شافت كايزر، التي ك�شفت 

عن بيع »كامربيدج اأناليتيكا« بيانات 

في�شب�ك  يف  امل�شتخدمني  مليني 

ال�شركات  هذه  ثروة  اأن  العام،  هذا 

بيانات  م��ن  جتمعه  م��ا  على  قائمة 

امل�شتخدمني.  �شل�ك  عن  �شخ�شية 

ل��لإدلء  العام  ه��ذا  كايزر  وخرجت 

ب�شهادتها، ح�ل كيفية متكن �شاحب 

اأناليتيكا،  كامربيدج  ال�شابق،  العمل 

من  املليني  ح���ل  بيانات  جمع  من 

غر  ب�شكل  في�شب�ك  م�شتخدمي 

�شحيح. واأو�شحت كايزر اأن �شركات 

حت�يل  ب��اإم��ك��ان��ه��ا  في�شب�ك،  م��ث��ل 

مليار   2.2« امل�شتخدمني  ب��ي��ان��ات 

تدر  رقمية  اأ���ش���ل  اإىل  م�شتخدم« 

عليها املليني �شن�ًيا.

»اخل�ش��شية  اإن  كايزر،  وقالت 

احل��ايل،  الع�شر  يف  م���ج���دة  غ��ر 

تنتجها  التي  الرقمية  الأ�ش�ل  واإن 

ال�شركات كل ي�م، هي ذاتها القيمة 

وبالتحديد  ب��ك،  اخلا�شة  الب�شرية 

بياناتك ال�شخ�شية«.

واأ�����ش����اف����ت اأن������ه »ي���ج���ب ع��ل��ى 

امل�شتخدمني اأن يك�ن�ا قادرين على 

اأن  ويجب  متاًما،  بياناتهم  امتلك 

حتقيق  على  اأي�ًشا  ق��ادري��ن  يك�ن�ا 

الدخل منها اإن رغب�ا يف م�شاركتها 

مع اآخرين من خلل بيعها«.

امل�شتخدمني  ك��اي��زر  و���ش��ج��ع��ت 

ل�شبكات  ال���ش��ت�����ش��لم  ع���دم  ع��ل��ى 

�شركات  اأو  الجتماعي،  الت�ا�شل 

البيانات  الإنرنت، تطلب  اأخرى يف 

عدم  فكرة  وجتنب  لهم،  ال�شخ�شية 

وج�د بيانات اآمنة. وحتدثت يف هذا 

البيانات  حماية  لئحة  عن  ال�شدد 

ال��ع��ام��ة ل��لحت��اد الأوروب������ي، التي 

ماي�  �شهر  يف  التنفيذ  حيز  دخلت 

املا�شي، وتركز على حماية البيانات 

الإن��رن��ت.  مل�شتخدمي  ال�شخ�شية 

ت�اجه  املعل�ماتية  �شركات  وب��داأت 

ب�شاأن  ���ش��رام��ة  اأك���رث  ق���اع��د  الآن 

م�افقة امل�شتخدمني على �شروطها، 

وكذلك غرامات كبرة يف حال خرق 

البيانات ال�شخ�شية للم�شتخدمني.
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بداأت �شركة »اآبل« هذا ال�شيف حمادثات مع ال�شحف الرئي�شية الكربى 

مثل ني�ي�رك تاميز ووا�شنطن ب��شت و�شحيفة وول �شريت ج�رنال؛ ح�ل 

التطبيق  وه�   ،Texture الرقمية  املجلت  اإىل خدمة  ق�ش�شها  اإ�شافة 

من خلله  ودخلت  املا�شي  مار�س/اآذار  �شهر  اآبل يف  عليه  الذي ح�شلت 

 200 من  اأكرث  يف  ال�شراك  للم�شتخدمني  يتيح  والذي  املجلت،  جمال 

له�اتف  امل�شنعة  ال�شركة  اأن  ويبدو  ال�شهر،  دولر يف   9.99 مقابل  جملة 

يت�ا�شل  املزيج، حيث  اإىل هذا  الي�مية  الأخبار  اإ�شافة  الآن  تريد  اآيف�ن 

مدراء اآبل بقيادة مدير املحت�ى اإيدي ك�ي Eddy Cue مع ال�شحف ح�ل 

الن�شمام اإىل التطبيق.

املحت�ى  مببيعات  »اآب��ل«  اهتمام  زي��ادة  و�شط  املناق�شات  هذه  وجتري 

الأقل  على  دولر  مليار  اإىل  ي�شل  ما  ال�شركة  اأنفقت  حيث  وال�شراك، 

العام  يبداأ ظه�رها  اأن  املت�قع  التي من  التلفزي�نية  بالربامج  يتعلق  فيما 

املقبل، ويعتقد العديد من النا�س اأن »اآبل« ترغب يف ت�ش�يق عر�س ا�شراك 

كبر يجمع بني امل��شيقى والفيدي� والأخبار مًعا، وغالًبا ما ي��شف تطبيق 

 Hulu �اأو ه�ل Netflix على اأنه مكافئ لتطبيقات نيتفليك�س Texture
امل�ش�ؤول�ن  كان  اإذا  ما  بعد  ال�ا�شح  غر  من  ويعترب  للمجلت.  بالن�شبة 

الي�مية  اإ�شافة ق�ش�س من ال�شحف  »اآبل« يريدون  التنفيذي�ن يف �شركة 

الثلث اإىل نف�س خدمة ال�شراك اأو ت�ش�يقها كاإ�شافة، ولكن بغ�س النظر 

عليها  ال�شعب  من  يك�ن  فقد  للمقرح،  »اآب��ل«  �شركة  ت�شميم  كيفية  عن 

تبًعا لمتلك تلك  ال�شحف، وذلك  الق�ش�س والأخبار اخلا�شة بهذه  بيع 

ال�شحف خدمات ا�شراك كبرة خا�شة بها. وي�شاور ال�شحف قلق ح�ل 

اإمكانية اإحلاق ال�شرر مببيعات خدمات ال�شراك اخلا�شة بها، حيث تبيع 

10 دولرات يف  بالكامل مقابل  رقمًيا  ا�شراًكا  ب��شت  وا�شنطن  �شحيفة 

ال�شهر، بينما تبيع ني�ي�رك تاميز ا�شراًكا مقابل 15 دولراً �شهرًيا، ويبلغ 

�شعر ال�شراك الأ�شا�شي يف �شحيفة وول �شريت ج�رنال 37 دولراً يف 

ال�شهر، يف حني يدفع تطبيق Texture مل�فري املحت�ى اخلا�س به على 

اأ�شا�س ال�شتخدام الذي ت�لده عناوينهم.

ويعني هذا اأن ال�شحيفة التي ان�شمت اإىل Texture �ش�ف حت�شل من 

امل�شركني �شمن التطبيق على دفعات اأ�شغر بكثر باملقارنة مع الأ�شخا�س 

ال�شحف  وتعاين  ال�شحيفة،  مع  مبا�شر  ب�شكل  بال�شراك  يق�م�ن  الذين 

من قلق اإ�شايف فيما يتعلق بهذا العر�س، والذي يتمثل بانخفا�س اجلاذبية 

بدًل من ك�ن علقتها  املطب�عات  من جمم�عة من  كانت جزءاً  يف حال 

اإمكانية  اأم��ام  مفت�ًحا  الباب  العر�س  هذا  ويرك  امل�شركني.  مع  فردية 

يف  تفكر  ال�شحف  لكن  لحًقا،  احلزمة  هذه  باإيقاف  »اآب��ل«  �شركة  قيام 

ال�قت نف�شه بالف�ائد الكبرة التي ميكن احل�ش�ل عليها من خلل »اآبل« 

ال�شركة  قالت  حيث  امل�شتخدمني،  من  �شخمة  قاعدة  ال�شركة  متتلك  اإذ 

مليار   1.3 اإن م�شتخدميها ميتلك�ن  املا�شي  الثاين  يناير/كان�ن  �شهر  يف 

جهاز ن�شط، مما ي�شاعد على زيادة و�ش�ل وانت�شار ال�شحف ب�شكل كبر. 

كما اأثبتت »اآبل« قدرتها على حت�يل عملئها من الأجهزة اإىل م�شركني 

رقميني، واأكرب مثال على ذلك خدمة اآبل مي�زك Apple Music، والتي 

اأطلقتها ال�شركة يف عام 2015، حيث متكنت هذه اخلدمة بعد ال�شتح�اذ 

عليها من احل�ش�ل على 50 ملي�ن م�شرك من خلل تقدميها ا�شراكات 

جمانية ملدة ثلثة اأ�شهر جلميع م�شتخدمي ه�اتف اآيف�ن، مع الإ�شارة اإىل 

ا�شراكات عرب تطبيق  تبيعان  ب��شت  ووا�شنطن  اأن وول �شريت ج�رنال 

aitnews :امل�شدر .Apple News اأخبار اآبل

كيف تمنع »قوقل« من تتبع موقعك الجغرافي؟

بعد انسحاب نصف مستخدميه الشباب

فيسبوك في »ورطة جديدة«

»آبل« تفاوض الصحف الكبرى 
لالنضمام إلى خدمة األخبار
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النفط  على  االعتماد  لتقليل  خطة  و�ضعت   2030 اململكة  روؤي��ة  يف 

اأكرث من  باالعتماد على  اململكة؛  للدخل يف  الوحيد  امل�ضدر  يعد  الذي 

م�ضدر والتنوع من حيث املداخيل؛ حيث تت�ضمن الروؤية توجه احلكومة 

اإىل التعدين ورفع االإنتاج املحلي وزيادة عدد الفر�ص الوظيفية اإىل اأكرث 

من 90 األف فر�ضة وظيفية.

يعد التعدين اأحد م�ضادر الدخل والتحول االقت�ضادي يف ال�ضعودية، 

املهند�ص  املعدنية  وال��رثوة  وال�ضناعة  الطاقة  وزير  ذلك  على  اأكد  كما 

خالد الفالح، مب�ضاعفة اإ�ضهام قطاع التعدين ورفع الناجت االإجمايل اإىل 

الثالث  الداعم  القطاع  واأن يكون هذا  االآن،  اأ�ضعاف ما هو عليه  اأربع 

لالقت�ضاد الوطني باإذن اهلل.

وهذا يعني وجود فر�ص ا�ضتثمارية يف هذا القطاع الكبري حيث اأعلنت 

وزارة الطاقة وال�ضناعة والرثوة املعدنية للرثوة املعدنية يف وقت �ضابق 

تطوير  بهدف  التعدين  قطاع  يف  الرخ�ص  من  مزيد  طرح  عزمها  عن 

القطاع يف ظل تنامي طلب امل�ضتثمرين االأجانب على ا�ضتغالل الفر�ص 

املتاحة.

يعود تاريخ التعدين يف اجلزيرة العربية اإىل اأكرث من 900 عام قبل 

امليالد، وذلك من خالل وجود مناجم الذهب التي مت ا�ضتغاللها �ضابقاً، 

يف  املوجودة  الطبيعية  واخلامات  املوارد  ا�ضتغالل  على  قائم  والتعدين 

و�ضناعة  االأ�ضمدة  �ضناعة  مثل  عدة  �ضناعات  اإىل  وحتويلها  االأر���ص 

الكربونات و�ضناعة اخلزف وغريها الكثري.

وبف�ضل اهلل يوجد يف اململكة من�ضاآت عدة منها مدينة وعد ال�ضمال 

لل�ضناعات التعدينية، حيث اإنها مدينة تعدينية متكاملة، وهي موجودة 

�ضرق مدينة طريف يف منطقة احلدود ال�ضمالية، وت�ضم عدة م�ضاريع 

منها م�ضروع معادن الفو�ضفات والذي تقدر قيمته بنحو 28 مليار ريال 

�ضعودي وتبلغ الطاقة االإنتاجية نحو 16 مليون طن �ضنوياً.

كما حتتوي اململكة على مواقع كبرية من املعادن ال�ضناعية التي ميكن 

ا�ضتخراجها منها الفو�ضفات يف منطقة حزم اجلالميد ورمال ال�ضليكا 

يف  البوك�ضايت  وخام  الريا�ص  �ضرق  �ضمال  الدغم  وجبل  برم  جبل  يف 

البعيثة والكاولني يف الزبرية.

ويوجد العديد من املناجم يف اململكة منها منجم مهد الذهب ومنجم 

فيها  ويتم  احلجار  ومنجم  االأم��ار  ومنجم  بلغة  ومنجم  ال�ضخيربات 

ا�ضتخراج الذهب والف�ضة والنحا�ص.

فهد �سالح ال�سدي�س

كلية العلوم

ا�ضرتى رجل �ضيني �ضيارة جديدة 

اأي  �ضيني،  ي��وان  األ��ف   660 بقيمة 

اإ�ضرتليني،  األف جنيه  ما يعادل 70 

النقدية  ال��ق��ط��ع  ا���ض��ت��خ��دم  ول��ك��ن��ه 

امل��ع��دن��ي��ة ب����دالً م��ن ال�����ض��ي��ك��ات اأو 

وفقاً  بالكامل،  الورقية  العملة  حتى 

لو�ضائل اإعالم حملية.

�ضينية  اإعالمية  تقارير  واأك��دت 

اأن الرجل، الذي مل يتم الك�ضف عن 

 1300 م��ن  اأك��رث  ا�ضتخدم  هويته، 

لفافة، لي�ضع هذا املبلغ الكبري بها.

واإىل جانب اللفافات التي تزن 4 

اأطنان تقريباً، فقد قام الرجل بدفع 

جزء من ثمن ال�ضيارة بعمالت ورقية 

بقيمة 20 األف يوان.

واحتاج الرجل ل�ضيارة نقل كبرية 

فيما  االأم������وال،  ن��ق��ل  م��ن  ليتمكن 

ل�ضاعة  ال�����ض��ي��ارات  متجر  اح��ت��اج 

تقريباً ليتمكن 10 موظفني من نقل 

العمالت املعدنية للخزنة وعدها.

من وحي الصورة

رمبا ال يوجد مو�ضوع يتم احلديث عنه، يف 

بل  االأكادميية،  النقا�ضات  اأو  العلمية  امليادين 

البيئة!  مو�ضوع  مثل  الفكرية  ال�ضجاالت  وحتى 

اإلينا  �ضرتد  حتًما  البيئة،  هي  ما  ت�ضاءلنا  ولو 

اإجابات عديدة ومتنوعة! 

اجلامعة«  »ر�ضالة  مثل  جامعية  �ضحيفة  يف 

بح�ضب  اإج���اب���ات  ال��ق��راء  اأذه����ان  يف  �ضتلوح 

عديدة،  تخ�ض�ضات  هناك  حيث  تخ�ض�ضاتهم، 

والطب،  والهند�ضة،  وال��ع��ل��وم،  ال��زراع��ة،  مثل 

وغريها لديهم ارتباط وثيق بالبيئة، ويتعاملون 

بيئات  لديهم  من  وهناك  مبا�ضر،  ب�ضكل  معها 

ال�ضيا�ضية  ال��ع��ل��وم  م��ث��ل  ج��زئ��ي��ة،  اأو  خ��ا���ض��ة 

االأع��م��ال  واإدارة  االج��ت��م��اع  وع��ل��م  واالت�����ض��ال 

والقانون، يتعاملون مع بيئات اإدارية اأو نظامية 

اأو فكرية اأو ثقافية!

هنا �ضنتناول البيئة املبنية على م�ضتوى املباين 

ال�ضوء  و�ضنلقي  اأي�ًضا،  املدينة  فراغات  وعلى 

عالقة  يف  املهمة  اجل��وان��ب  ببع�ص  للتعريف 

به،  املحيطة  الفراغية/املكانية  بالبيئة  االإن�ضان 

والتي يتعامل معها ب�ضكل متوا�ضل، وكيف يتاأثر 

بها، وكيف يوؤثر عليها. 

ال�ضلوك االإن�ضاين، الذي يهتم به اخلرباء يف 

وبحثًيا،  اأكادميًيا  العلمية،  التخ�ض�ضات  معظم 

والر�ضا  الراحة  عوامل  من  مهًما  جزًءا  ي�ضكل 

والفاعلية والكفاءة يف اأعمالنا اليومية املتنوعة، 

ولذلك فاإن كثرًيا من جوانب ذلك ال�ضلوك تتاأثر 

قاعة  التاأثر يف  ذلك  كان  �ضواء  املبنية،  بالبيئة 

ف�ضل يف مدر�ضة ابتدائية، اأو يف ملعب اأطفال 

يف حي �ضكني، اأو حتى يف الطريق املوؤدي اإىل 

امل�ضجد! 

واقعية  لبيئة  ب��ل  مثالية،  لبيئة  ن�ضعى  ال 

االحتياجات  من  معقوالً  ق��دًرا  حتدد  متوازنة، 

االإن�����ض��ان��ي��ة 

التي  اليومية 

رمب�����ا ت��ل��وح 

كل  ذه���ن  يف 

واح������د م��ن��ا 

ج���وان���ب من 

الذي  اخللل 

رمب����ا ل���و مل 

لكانت  ي��ق��ع، 

البيئة  ت��ل��ك 

الب�ضر،  نحن  لنا  مالءمة  واأكرث  واأن�ضب،  اأجمل 

ولطبيعتنا االإن�ضانية.

د. حممد بن عبدالعزيز ال�سرمي

اأ�ضتاذ العمارة وال�ضلوك البيئي امل�ضارك

كلية العمارة والتخطيط

mshraim@ksu.edu.sa

البيئة من حولنا

4 أطنان من النقود المعدنية ثمنًا لسيارة

عمرانيات

ا�ضتثمار الوقت ال يتوقف على الكبار 

وال ينح�ضر يف جمال حمدد

فكل جهد مفيد ا�ضتثمار

ولك القرار

خالد العبداهلل

الآداب

التعدين ورؤية 2030

جيولوجيات

غرائب حول العالم
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الرياضة تعود للحياة الجامعية 

د. فهد بن عبداهلل الطياش

إنجازات متميزة للطلبة الموهوبين

دورات تدريبية في المسرح

لقاء »الطلبة المستجدين« بكلية التربية.. اليوم

الطلبة  ب��رن��ام��ج  اإدارة  ق��دم��ت 

املتفوقني واملوهوبني بوكالة اجلامعة 

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

املوهوبني  الطلبة  من  لعدد  التهنئة 

الإجن��ازات  نظري  وذل��ك  باجلامعة، 

العام  خالل  حققوها  التي  النوعية 

اجلامعي 1439/1438ه�.

فقد ح�شل الطالب �شعود الب�شري 

يف  عاملية  ف�شية  ميدالية  اأول  على 

للجامعات  الريا�شي  الحتاد  تاريخ 

�شمن   60 وزن حتت  يف  ال�شعودية 

والتي  العاملية  اجل��ام��ع��ات  بطولة 

ك��م��ا ح�شل  ال��ي��اب��ان،  اأق��ي��م��ت يف 

الطالب فرج النا�شري على ميدالية 

برونزية يف نف�س البطولة.

وح�شلت الطالبة املخرتعة �شارة 

خ�شر عبداحلميد من كلية ال�شيدلة 

على امليدالية الربونزية من معر�س 

خا�شة  وج��ائ��زة   18 ال��دويل  كيوي 

م��ن احت���اد امل��خ��رتع��ني ال��ت��اي��واين، 

املتفوقة  الطالبة  ح�شلت  حني  يف 

يف  الأول  املركز  على  ال�شرقي  اآي��ة 

البحث الذي �شاركت به يف فعاليات 

»املدر�شة ال�شيفية لالأبحاث« والتي 

ينظمها مركز امللك عبداهلل العاملي 

للعام  »كيمارك«  الطبية  لالأبحاث 

�شارك  حيث  التوايل،  على  العا�شر 

يف هذه امل�شابقة 88 طالباً وطالبة 

من خمتلف جامعات اململكة. 

من  امل��ق��دم  امل�شروع  ح�شل  كما 

من  ال�شهري  عبداملجيد  الطالب 

الثاين  امل��رك��ز  على  ال��ع��م��ارة  كلية 

التعليمية  املباين  ت�شميم  مب�شابقة 

والتي نظمتها وزارة التعليم و�شركة 

تطوير للمباين.

ي�شتعد نادي امل�شرح لتنفيذ حزمة 

املتخ�ش�شة  النوعية  ال��ربام��ج  م��ن 

تهدف  والتي  التدريبية  وال���دورات 

لتح�شني امل�شتوى الفني على م�شتوى 

من  اأج��ي��ال  وتهيئة  امل�����ش��رح،  ع��امل 

جامعة  م�شرح  ي��ق��ودون  املحرتفني 

امللك �شعود ملزيد من التميز والتقدم 

املحلي والعربي وحتى العاملي.

الف�شل  لهذا  الربامج  اأوىل  كانت 

الدرا�شي حزمة من الدورات التدريبية 

حت��ري��ك  دورة  م��ن��ه��ا  املتخ�ش�شة 

امل�شرحي  التمثيل  يف  ودورة  الدمى 

ودورة املالب�س والإك�ش�شوارات ودورة 

امل�شرحي  امل��ك��ي��اج  يف  متخ�ش�شة 

واأخرى يف الديكور امل�شرحي.

وملن يرغب بالت�شجيل يف الدورات 

ميكن دخول الرابط التايل:

HYPERLINK »https://  

goo.gl/7vJSWn« https://

goo.gl/7vJSWn

عند  اليوم  الرتبية  كلية  تعقد 

ال��ع��ا���ش��رة وال��ن�����ش��ف ���ش��ب��اح��اً، 

للطالب  املفتوح  ال��دوري  اللقاء 

البكالوريو�س  وطالب  امل�شتجدين 

فهد  ال��دك��ت��ور  الكلية  عميد  م��ع 

الرتبية. كلية  مدرج  يف  ال�شايع، 

����ش���ار وك��ي��ل ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة  واأ

ك���ادمي���ي���ة ال��دك��ت��ور  ل��ل�����ش��وؤون الأ

ه��ذا  اأن  اإىل  ال�����ش��م��راين  �شعيد 

ال���ل���ق���اء ي��ع��ق��د ���ش��م��ن ���ش��ل�����ش��ل��ة 

الكلية  اأع��دت��ه��ا  ال��ت��ي  ن�����ش��ط��ة  الأ

ل����ش���ت���ق���ب���ال ال����ط����الب اجل����دد 

ل��ت��ع��ري��ف��ه��م ب��ب��ع�����س اجل���وان���ب 

ولالإجابة  الأ�شا�شية  الأكادميية 

ا�شتف�شارات  من  لديهم  ما  على 

�شئلة. اأ و

ك���م���ا ����ش���رح امل�������ش���رف ع��ل��ى 

ن�������ش���ط���ة ال��ط��الب��ي��ة  وح������دة الأ

اأن  ال�شحيباين  ي��ا���ش��ر  ال��دك��ت��ور 

معر�ًشا  �شيت�شمن  ال��ل��ق��اء  ه��ذا 

ق�����ش��ام  اأ ن�����ش��ط��ة يف  الأ ل���ن���وادي 

كما  بها،  الطالب  لتعريف  الكلية 

جوائز  ثالث  على  ال�شحب  �شيتم 

للطالب.

شؤون الطالب تنظم لقاًء تعريفًيا 
لذوي اإلعاقة

ملعب  وخا�شة  الريا�شة،  اأ�شبحت  قليلة  اأ�شابيع  يف 

ول�شنوات  اجلامعي،  املجتمع  اأحاديث  قلب  يف  اجلامعة 

طويلة كان الطموح يف احل�شول على مم�شى لوقف زحف 

الأح��ذي��ة  بحيلة  اجلميع  فقام  الأج�����ش��اد،  على  ال��رته��ل 

املمر  وحت��وي��ل  امل��ك��ات��ب  داخ���ل  امل��ري��ح��ة  اأو  ال��ري��ا���ش��ي��ة 

مرحلة  نعي�س  اليوم  ريا�شي،  مم�شى  اإىل  الكليات  بني 

ي�شت�شيف  وملعب  متخ�ش�شة  علمية  كلية  لدينا  جديدة، 

مفتوح  وم�شبح  القارية،  البطولت  يف  حتى  املناف�شات 

من  امل�شرتكني  ل�شتقطاب  اخلا�شة  الأندية  بني  وتناف�س 

نحو  والتحول  التطور  هذا  كل  ومع  اجلامعة،  من�شوبي 

البع�س رغبة يف املزيد، وهنا نقول  الأف�شل ل يزال لدى 

نريد؟  ماذا 

ن��ح��ول حتقيق  اجل��ام��ع��ة  ���ش��ي��دف��ع  امل��زي��د  اأن  اأع��ت��ق��د 

والكلية  الطبية  املدينة  بعالقة  ولنبداأ  التميز،  من  املزيد 

و�شحة  ال��ري��ا���ش��ي  ب��امل��ي��دان  اأخ���رى  ق�����ش��ام  واأ وامل��الع��ب 

عندها  وتكاملية،  موؤ�ش�شية  روؤية  وفق  اجلامعي  املجتمع 

لبنة  وو�شعنا  التكاملية  اخلطوة  ن��ا  ب��داأ قد  فعاًل  نكون 

املتكاملة،  وقطاعاتها  للجامعة  التميز  ه��ذا  لتاأ�شيل 

املختلفة  املدينة  مراكز  يف  تقدميها  ن�شتطيع  خدمة  وهي 

لحًقا. 

د. ال�سايع

برعاية وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد النمي 

د�شنت عمادة �شوؤون الطالب اللقاء التعريفي للطالب ذوي الإعاقة للف�شل 

الأول من العام الدرا�شي 1439/ 1440ه�� يوم اخلمي�س 1440/01/03ه�.

الإعاقة،  ذوي  الطالب  اأحد  تالها  احلكيم  الذكر  من  باآيات  اللقاء  بداأ 

لل�شوؤون  اجلامعة  بوكيل  فيها  رحب  كلمة  الطالب  �شوؤون  عميد  األقى  ثم 

التعليمية والأكادميية، وبجميع احل�شور، واأكد يف كلمته على اأهمية الطالب 

ذوي الإعاقة، واأنهم يت�شدرون اأولويات اهتمام العمادة، واأن العمادة تبذل 

جل اهتمامها يف توفري اخلدمات وت�شهيل ال�شعاب اأمام تعلم الطالب ذوي 

الإعاقة، واأي�شاً دعم وتاأمني الرعاية ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر مع جهات 

خرى داخل اجلامعة وخارجها، ويف ختام كلمته دعا الطالب اإىل ال�شتفادة 
ُ
اأ

من جميع اخلدمات املقدمة لهم.

كما األقى وكيل عمادة �شوؤون الطالب للخدمات الطالبية الدكتور �شعود 

والأكادميية،  التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  بوكيل  فيها  رحب  كلمة  العمري 

�شوؤون  عمادة  تقدمها  التي  اخلدمات  تف�شياًل  واأو�شح  احل�شور  وجميع 

الطالب ملركز الطالب ذوي الإعاقة، ومنها: طباعة املناهج، معاجلة م�شاكل 

الآيل،  احلا�شب  معمل  الطبية،  ال�شرتاحة  امل�شاندة،  اخلدمات  الطالب، 

واأجهزة خا�شة بالطالب ذوي الإعاقة، والرحالت الدورية.

وا�شتعر�س الدكتور حممد القحطاين برنامج الو�شول ال�شامل املخ�ش�س 

خلدمة الطالب ذوي الإعاقة يف اأنحاء اجلامعة، والذي مت ت�شميمه على 

اأ�ش�س هند�شية وعلمية عالية ي�شمن ال�شالمة جلميع الطالب ذوي الإعاقة.

حممد  الدكتور  والأكادميية  التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  وكيل  واألقى 

النمي كلمة رحب فيها بجميع احل�شور، واأكد دعم اإدارة اجلامعة للطالب 

ذوي الإعاقة، وتذليل ال�شعاب اأمامهم، وتوفري بيئة علمية وتربوية �شحية 

و�شليمة، و�شكر كل العاملني يف خدمة الطالب.

واختتم اللقاء بزيارة مرافق مركز ذوي الإعاقة، وتقدمي الورود والهدايا 

الرمزية للطالب اجلدد.


