
وق��ع م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة ال��دك��ت��ور ب��دران 

الدكتور خليل  العمر ومعايل مدير جامعة حائل 

الت�شريفات  بقاعة  املا�شي  الأرب��ع��اء  الرباهيم، 

الدرا�شات  جمال  يف  تعاون  اتفاقية  باجلامعة؛ 

بني  التعليمية  ال�شراكة  لتعزيز  تهدف  العليا، 

اجلامعتني واإتاحة الإمكانيات البحثية واخلربات 

خمتلف  من  الوطن  لأبناء  باجلامعة  الأكادميية 

حائل  جامعة  ملن�شوبي  �شيتاح  حيث  اجلامعات، 

من املعيدين واملعيدات واملحا�شرين واملحا�شرات 

والدكتوراه  املاج�شتري  بربامج  اللتحاق  فر�شة 

البتعاث  نظام  خالل  من  اجلامعة  تقدمها  التي 

اململكة  داخل  العليا  درا�شتهم  ملوا�شلة  الداخلي 

احلكومي  العمل  �شوق  يحتاجها  تخ�ش�شات  يف 

واخلا�ص.

وف���داً  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  م��ع��ايل  ا�شتقبل  ك��م��ا 

جمهورية  من  الإ�شالمية  درم��ان  اأم  جامعة  من 

ال�شودان، لبحث اأوجه التعاون، بني اجلامعتني يف 

املجال الأكادميي والبحثي.

ح�شر الجتماع من اجلانب ال�شوداين  د. غالم 

الدين عثمان اآدم رئي�ص جمل�ص اجلامعة، ودكتور 

ح�شني عبا�ص ح�شني مدير اجلامعة، ود. اإ�شماعيل 

عثمان املاحي ع�شو جمل�ص اجلامعة، ود. �شديق 

والأ�شتاذ حممد  اجلامعة،  وكيل  الأغب�ص  حممد 

اأحمد عبدالغفار املدير التنفيذي.

 2 يوم  �شعود  امللك  جامعة  اإ�شتاد  يحت�شن   

نوفمرب املقبل ولأول مرة يف الريا�ص مناف�شات 

امل�شارعة  ملوؤ�ش�شة  التابعة  احل��رة  امل�شارعة 

وفقاً  اأي«  دابليو  »دابليو  الرتفيهية  العاملية 

لالتفاقية التي وقعها معايل امل�شت�شار تركي اآل 

ال�شيخ رئي�ص الهيئة العامة للريا�شة، مع رئي�ص 

ل�»دابليو  التنفيذي  والرئي�ص  الإدارة  جمل�ص 

دابليو اأي« فين�ص مكماهن.

احللبة  اإىل  مايكلز  ���ش��ون  �شيعود  ح��ي��ث 

جوار  اإىل  ليكون   2010 ع��ام  منذ  م��رة  لأول 

 The �شد   DX يتواجه  عندما  اإت�ص  تريبل 

اأندرتيكر  Brothers of Destruction ذا 
.Crown Jewel وكني يف

�شي�شهد عر�ص  النزال  اإىل هذا  وبالإ�شافة 

لقب  على  ثالثية  مواجهة   Crown Jewel
لي�شرن  وب��روك  رينز  روم��ان  بني  اليونيفر�شال 

 WWEلقب ون���زال على  ���ش��رتوم��ان،  وب���رون 

بني اأي جاي �شتايلز ودانيال براين، ولأول مرة 

وذلك   WWE�ل العامل  كاأ�ص  بطولة  �شتقام 

لتحديد من الأف�شل يف العامل.
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تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

رحالت ولي العهد ودروسها الدولية .. غدًا

في
جامعتنا

WWE

اتفاقية تعاون مع جامعة حائل في الدراسات العليا

 مب�ضاركة عميد »الآداب« و اأع�ضاء من »الإعالم«..

مدير اجلامعة ا�ضتقبل وفد جامعة اأم درمان ال�ضودانية..

ي��ن��ظ��م امل��ل��ت��ق��ى الإع����الم����ي يف 

للثقافة  ال�شعودية  العربية  اجلمعية 

بعنوان: »رحالت  والفنون حما�شرة 

العالقات  يف  درو���ص  العهد..  ويل 

من  ك��ل  يقدمها  ال��دول��ي��ة«،  العامة 

اآل  ثنيان  بن  نايف  الدكتور  الأ�شتاذ 

�شعود عميد كلية الآداب، والدكتور 

ق�شم  رئي�ص  العنزي  دبكل  بن  علي 

�شعود  بن  مطلق  والدكتور  الإعالم، 

املطريي ع�شو هيئة التدري�ص بق�شم 

الإعالم، والدكتور �شعيد بن ق�شا�ص 

الغامدي ع�شو هيئة التدري�ص بق�شم 

الدكتور  املحا�شرة  ويدير  الإع��الم، 

فهد بن عبداهلل الطيا�ص ع�شو هيئة 

امل�شرف  الإع���الم  بق�شم  التدري�ص 

ل�شحيفة  والتحرير  الإدارة  على 

غٍد  ي��وم  وذل��ك  اجلامعة«،  »ر�شالة 

 15 املوافق  1440/2/6ه�  الثنني 

حتى  الثامنة  م��ن   2018 اأك��ت��وب��ر 

الثقافية  اخليمة  م�شاًء يف  العا�شرة 

بجمعية الثقافة والفنون بالريا�ص.

التفا�صيل �ص20

وظائف أكاديمية برتبة معيد للجنسين

معرض »مجتمع خاٍل من األمراض 
المعدية«.. الثالثاء

فتح باب القبول في زمالة »جراحة الثدي«

 15 خاتمة 
ومجازة للقرآن في 

السكن الجامعي

 اأعلنت جامعة امللك �شعود موؤخراً عن توافر جمموعة من الوظائف 

الأكادميية برتبة معيد »للرجال والن�شاء« ل�شغلها بكوادر �شعودية موؤهلة، 

وذلك للعمل يف عدة جهات باجلامعة. 

الدكتور  الأ�شتاذ  الب�شرية   امل��وارد  عمادة  على  العام  امل�شرف  ودعا 

�شامل بن �شالح الرجيعي الراغبني والراغبات يف التقدمي على الوظائف 

املوقع  زيارة  اإىل  املطلوبة  وال�شروط  املوؤهالت  على  والط��الع  املذكورة 

اأن  اإىل  م�شرياً  ؛   /http://dfpa.ksu.edu.sa للعمادة  الإلكرتوين 

التقدمي �شيبداأ يوم الأحد 1440/2/5ه� وي�شتمر حتى نهاية دوام يوم 

اخلمي�ص 1440/2/23ه�..

كر�شي  ينظم  ال��ع��دوى،  ملكافحة  العاملي  الأ�شبوع  مع  تزامناً 

اأبحاث لقاحات الأمرا�ص املعدية يومي الثالثاء والأربعاء القادمني 

معر�شاً بعنوان »جمتمع خال من الأمرا�ص املعدية - روؤية 2030« 

مب�شت�شفى امللك خالد اجلامعي، وذلك حتت رعاية وكيل اجلامعة 

للدرا�شات العليا والبحث العلمي الدكتور اأحمد العامري

اأعلنت عمادة الدرا�شات العليا عن فتح باب القبول لزمالة اجلامعة 

املتقدمني  على  العمادة  وا�شرتطت  ال�شماء،  والغدد  الثدي  جراحة  يف 

احل�شول على �شهادة الخت�شا�ص ال�شعودية يف اجلراحة اأو ما يعادلها.

بكلية الطب واملدينة  ال�شماء  الثدي والغدد  ا�شت�شاري جراحة  ودعا 

اإىل  باللتحاق  الراغبني  ال�شيف  عبدالعزيز  الدكتور  اجلامعية  الطبية 

اإر�شال ال�شرية الذاتية و�شور من ال�شهادات و�شهادات اخلربة قبل نهاية 

caquino@ksu.edu. شهر اأكتوبر اجلاري على الربيدين الإلكرتوين�

الرقمني  تخ�شي�ص  ومت   ،mahmedbaig.c@ksu.edu.saو  sa
0114672609 و0559264593 لالإجابة على ال�شتف�شارات.

ال�شنة  و�شتكون  �شنوات  الزمالة ثالث  اأن مدة  ال�شيف  الدكتور  واأكد 

الأوىل من الزمالة بحثية، م�شيفاً اأن الربنامج �شيبداأ يف الأول من يناير 

2019 فيما �شتكون املقابالت ال�شخ�شية يوم اخلمي�ص 8 نوفمرب املقبل.

كتبت: �صيماء املزيد

          اجلوهرة اآل ال�صيخ

الكرمي  القراآن  لتحفيظ  مكة  دار  نظمت 

التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  �شكن  يف  الواقعة 

بجامعة امللك �شعود حفل تخريج خم�ص 

ع�شرة خامتة وجمازة بالإ�شناد التا�شع 

يف  الأعلى  الإ�شناد  وهو  والع�شرين، 

�شرف  على  وذلك  احلايل،  الوقت 

الأم��رية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة 

بن  نا�شر  ب��ن  خ��ال��د  بنت  خ��ل��ود 

���ش��ع��ود، وحت��ت  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

وبعد  حياة«  منهج  »القراآن  �شعار 

العطاء منذ  م�شرية ربع قرن من 

افتتاح دار مكة بف�شل اهلل.

تفا�صيل �ص15

»التربية« ة اختراع لكرسي التربة االنتفاخية2502 ورشة عمل بيوم المعلم العالمي بـ 04براء 03تدشين الدورة التأسيسية لألعضاء الجدد
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»التربية« تحتفي بيوم المعلم العالمي وتقدم 25 ورشة عمل
مب�شاركة مكتب الرتبية اخلليجي وهيئة تقومي التعليم و25 جهة

د. النمي: المعلمون والمعلمات بناة المستقبل وعليهم األمل في إعداد جيل يحقق رؤية 2030

د. الشايع: تم تخصيص  700 مقعد في 25 ورشة 
عمل ضمن فعاليات يوم المعلم العالمي

د. باحاذق: عليكم مسؤولية تربية جيل حيوي يحمل 
أمانة هذا الوطن ويعلي من شأنه 

العمر،  ب��دران  الدكتور  برعاية معايل مدير اجلامعة 

والأكادميية  التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  وكيل  افتتح 

للمعلم  العاملي  اليوم  فعاليات  النمي،  حممد  الدكتور 

الذي نظتمه كلية الرتبية، بح�شور مدير عام التعليم 

ال��وه��ي��ب��ي،  ن��ا���ش��ر  ح��م��دب��ن  ال��ري��ا���ض  الأ�شتاذ  مبنطقة 

ال�شايع،  �شليمان  الدكتور فهد بن  الرتبية  كلية  وعميد 

بن  عبداملجيد  الدكتور  امل�شرتكة  الأوىل  ال�شنة  وعميد 

عبدالعزيز اجل��ري��وي، وع���دد م��ن امل�����ش��وؤول��ن م��ن خ��ارج 

اجل��ام��ع��ة وداخ��ل��ه��ا، ب��الإ���ش��اف��ة لأك����ر م��ن 300 معلم 

ومعلمة.

معر�ض م�شاحب

اجلامعة  �ضيوف  ب�ضحبة  النمي  ال��دك��ت��ور  ود���ض��ن 

 25 من  اأكرث  م�ضاركة  �ضهد  والذي  امل�ضاحب،  املعر�ض 

خارج  من  التعليمية،  واملوؤ�ض�ضات  القطاعات  من  جهة 

الريا�ض،  للتعليم مبنطقة  العامة  الإدارة  مثل  اجلامعة، 

الوطني  املركز  اخلليج،  ل��دول  العربي  الرتبية  مكتب 

�ضركة  التعليم،  تقومي  هيئة  التعليمي،  املهني  للتطوير 

تطوير لتقنيات التعليم، والأمانة العامة جلائزة التعليم 

العلمية  اجلمعيات  م��ن  ع��دد  اإىل  بالإ�ضافة  للتميز، 

ووحدات من اجلامعة واأق�ضام ومراكز كلية الرتبية. كما 

افتتح املعر�ض امل�ضاحب يف مقر كلية الرتبية للطالبات 

مدينة  اخلليج،  ل��دول  العربي  الرتبية  مكتب  مب�ضاركة 

�ضلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإن�ضانية، هيئة تقومي 

ومركز  للتميز،  التعليم  العامة جلائزة  والأمانة  التعليم، 

والريا�ضيات،  العلوم  تعليم  تطوير  يف  البحثي  التميز 

واأكادميية همة، بالإ�ضافة لعدد من اجلمعيات العلمية 

ووحدات من اجلامعة واأق�ضام ومراكز كلية الرتبية.

بناة امل�شتقبل

اأن  املنا�ضبة  بهذه  ت�ضريحه  يف  النمي  الدكتور  واأك��د 

على  يعمل  ومن  امل�ضتقبل،  بناة  هم  واملعلمات  املعلمني 

يعقد  وعليهم  الر�ضالة،  ل��واء  ويحملون  الأجيال  تربية 

واإع��داد جيل  تعليم  الأمل بعد اهلل �ضبحانه وتعاىل يف 

قادر على حتقيق روؤية  اململكة 2030، معرًبا عن �ضروره 

مبا �ضاهده يف املعر�ض والور�ض والفعاليات امل�ضاحبة.

25 ور�شة عمل
فهد  الدكتور  الرتبية  كلية  عميد  جهته  ك�ضف  من 

ال�ضايع عن تخ�ضي�ض  اأكرث من 700 مقعد يف 25 ور�ضة 

اأ�ضرف  والتي  العاملي  املعلم  يوم  فعاليات  �ضمن  عمل 

املهنية  والتنمية  للتطوير  الرتبوي  املركز  تنظيمها  على 

 300 من  اأكرث  وا�ضتهدفت  الكلية،  اأق�ضام  مع  بالتعاون 

معلم ومعلمة اإ�ضافة لطالب وطالبات الكلية.

برامج متنوعة

كما اأ�ضار الدكتور ال�ضايع اإىل اأن روؤية اململكة 2030 

�ضاأن  رفع  ت�ضتهدف  التي  الربامج  من  العديد  ت�ضمنت 

بر�ضالة  اإمياًنا  وتاأهيله،  اإع��داده  برامج  وتطوير  املعلم 

ما  وهذا  امل�ضتقبل،  وبناة  التغيري  �ضناع  واأنهم  املعلمني 

رغبت الكلية يف اإي�ضاله جلميع املعلمني واملعلمات باأن 

جميع قطاعات التعليم �ضواء داخل الوزارة اأو خارجها، 

ي�ضعون مل�ضاندة املعلم يف اأداء ر�ضالته العظيمة، ومتكينه 

يف مدر�ضته.

حمل الأمانة

من جهتها عربت وكيلة الكلية الدكتورة رجاء باحاذق 

عن �ضعادة كلية الرتبية با�ضت�ضافة املعلمني واملعلمات، 

على  جميًعا  لهم  ال�ضكر  توجيه  م��ن  الكلية  ومت��ك��ني 

يعول  الذي  القادم  اجليل  تربية  يف  العظيمة  جهودهم 

عليه يف حتقيق روؤية اململكة 2030، ويكون بحق جياًل 

حيوياً يحمل اأمانة هذا الوطن، ويعلي من �ضاأنه. 

ر�شالة �شامية

العامة  العالقات  وح��دة  على  امل�ضرف  بذلك  �ضرح 

عبداهلل  ب��ن  حممد  الدكتور  الرتبية  بكلية  والإع���الم 

اإميانهم  اأك��دوا  واملعلمات  املعلمني  اأن  واأف��اد  ال�ضهري، 

�ضون  يف  ودوره��م  التدري�ض،  ملهنة  ال�ضامية  بالر�ضالة 

وكلوا  ما  لتبليغ  كافة،  التحديات  الأمانة وجمابهة  تلك 

النهو�ض  يف  للدولة  الر�ضيدة  القيادة  روؤى  وحتقيق  به، 

بالوطن وبناء اأجيال امل�ضتقبل الواعد.

العامة  ال��ع��الق��ات  وح��دة  من�ضقة  اأ���ض��ادت  ب��دوره��ا 

والإعالم الدكتورة اإميان الرواف بتفاعل جميع اجلهات 

امل�ضاركة من داخل اجلامعة وخارجها، وقدمت �ضكرها 

التدريبية،  ال��ور���ض  يف  امل�����ض��ارك��ات  املعلمات  جلميع 

و�ضيوف فعاليات اليوم العاملي للمعلم.

معر�ض �شطر الطالبات

معر�ًضا  الطالبات  �ضطر  الرتبية  كلية  اأقامت  كما 

الكلية  بهو  يف  العاملي  املعلم  يوم  مبنا�ضبة  فيه  حتتفل 

و�ضم املعر�ض العديد من الأركان املختلفة التي تخ�ض 

ق�ضم  م�ضاركة  الأرك��ان  وكان من �ضمن  واملعلم،  التعليم 

بالتعريف عن  املبكرة  خدمة املجتمع يف ق�ضم الطفولة 

بتو�ضيح  امليداين  التدريب  اإىل ق�ضم  بالإ�ضافة  الق�ضم، 

العربي  الطفل  �ضركة  و�ضاركت  بها،  يقمن  التي  املهام 

با�ضتعرا�ض ما تقدمه من ا�ضت�ضارات ودورات، و�ضارك 

ق�ضم الرتبية اخلا�ضة الذي يو�ضح مهام معلمة الرتبية 

اإ�ضايف خمتلف عن  منهج  بتدري�ض  تقوم  التي  اخلا�ضة 

تعوي�ضية  مهارات  على  ويحتوي  العام،  التعليم  منهج 

نتيجة للظروف التي تختلف عن ظروف الفرد العادي، 

لالأطفال  احل�ضي  الإدراك  مهارة  املهارات  �ضمن  ومن 

كما  التوا�ضل  ومهارات  الجتماعية  واملهارات  املعاقني 

الحتياجات  ذوي  لدى  التعليم  بتب�ضيط  الق�ضم  يقوم 

اخلا�ضة. 

جائزة املعلم

الق�ضم  عن  بالتعريف  الرتبوية  الإدارة  ق�ضم  و�ضارك 

وعر�ض املن�ضات الإلكرتونية التي تفيد املعلم، كما تخدم 

الإدارة املعلمة والطالبة من نواح عدة وهدفها الرئي�ضي 

بن  �ضلطان  مدينة  �ضاركت  كما  التعلمية.  العملية  اإدارة 

عبدالعزيز للخدمات الإن�ضانية بتوعية املعلمات باأ�ضباب 

العالج  منها وجتنبها وطرق  الوقاية  الظهر وطرق  اآلم 

احلقيبة  وحمل  للجلو�ض  ال�ضحيحة  الطرق  وتو�ضيح 

التديب  للجنة  وكان  الظهر،  بحيث حتافظ على �ضحة 

امليداين لق�ضم علم النف�ض م�ضاركة بهذا املعر�ض، حيث 

املرحلة  ح�ضب  على  املعلم  لتاأهيل  نف�ضية  ثقافة  قدم 

العمرية للطالبات. كما �ضاركت جائزة املعلم املقدمة من 

وزارة التعليم، وحتتوي على عدة فئات من اأهمها املعلم، 

ولكل فئة عدة معايري تهتم بتجويد العملية التعليمية.



ع�سريي-عهد  حممد  ال��ق��رين-  عبدالعزيز  تغطية: 

القحطاين-فاطمة القحطاين:

افتتح م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران العمر 

�سباح االثنني املا�سي 28 حمرم 1440ه� برنامج الدورة 

التاأ�سي�سية الثانية ع�سرة الأع�ساء هيئة التدري�س اجلدد، 

بح�سور وك���اء اجل��ام��ع��ة وع��م��داء ال��ك��ل��ي��ات وال��ع��م��ادات 

امل�ساندة واأع�ساء هيئة التدري�س، وكان يف ا�ستقباله وكيل 

اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور يو�سف بن عبده 

الدكتور  امل��ه��ارات  تطوير  عمادة  على  وامل�سرف  ع�سريي، 

عادل بن �سعيد با�سطح ومن�سوبو العمادة.

كلمة االفتتاح

بد�أ �حلفل باآيات من �لذكر �حلكيم تالها �لأ�ستاذ �أحمد 

عمادة  على  �مل�سرف  �ألقى  ثم  �لعبيدي،  عبد�لرحمن  بن 

تطوير �ملهار�ت �لدكتور عادل بن �سعيد با�سطح كلمة قدم 

على  �جلامعة  مدير  ملعايل  وتقديره  �سكره  خال�ص  فيها 

رعايته �لكرمية وح�سوره �فتتاح �لدورة �لتاأ�سي�سية �لثانية 

ع�سرة لأع�ساء هيئة �لتدري�ص �جلدد، كذلك رحب بوكيل 

و�لعماد�ت  �لكليات  وعمد�ء  و�لتطوير  للتخطيط  �جلامعة 

�مل�ساندة و�حل�سور �لكر�م.

معايري عاملية

وبر�جمها  باأعمالها  �لأكادميية  �ملوؤ�س�سات  متتاز  وقال: 

�ملتجددة و�ملتميزة، وتفخر عمادة تطوير �ملهار�ت مب�ساركتها 

يف حتقيق ذلك يف عدد من بر�جمها ومنها برنامج �لدورة 

�ملعايري  وفق  �جلدد،  �لتدري�ص  هيئة  لأع�ساء  �لتاأ�سي�سية 

�ملتبعة عاملًيا، ومت �عتماده من موؤ�س�سة SEDA كاأحد �أهم 

�ملنظمات �لربيطانية �ملتخ�س�سة، وجار حالًيا �عتماده من 

 IACET و�لتدريب  �مل�ستمر  للتعليم  �لأمريكية  �ملنظمة 

و�مل�ستمر  �لتعليم  جمال  يف  �لدولية  �ملنظمات  �أهم  كاأحد 

و�لتدريب.

جودة املخرجات

بتقييم دوري، وفق معايري  �لربنامج حظي  �أن  �أكد  كما 

�لتقييم �ملعتمدة عاملياً، وقدم �سكره وتقديره لأع�ساء هيئة 

مع  وتفاعلهم  جديتهم  على  �جلامعة  يف  �جلدد  �لتدري�ص 

�لزمالء  هناأ  كما  فيه،  �لإيجابية  وم�ساركتهم  �لربنامج، 

و�لزميالت �لذين �أنهو� �لربنامج يف �لعام �ملا�سي، متمنياً 

لهم دو�م �لتوفيق و�ل�سد�د، موؤماًل من �لزمالء و�لزميالت 

�سيكون  ملا  فعالياته  وح�سور  بالربنامج  �لهتمام  �جل��دد 

�ملخرج  �لتعليمية وجودة  �لعملية  �لأثر يف حت�سني  بالغ  له 

�لتعليمي.

ب�سمة وا�سحة

�لدكتور  و�لتطوير  للتخطيط  �جلامعة  وكيل  �ألقى  ثم 

�سكره  وق��دم  باحل�سور  فيها  رحب  كلمة  ع�سريي  يو�سف 

لعمادة  �لد�ئم  دعمه  وتقديره ملعايل مدير �جلامعة مثمناً 

�لعلمي و�لتقنيات  �لتقدم  �ملهار�ت. وقال: »يف ظل  تطوير 

�لعلمي  �لإب����د�ع  و�سائل  يف  �لهائل  و�ل��ت�����س��ارع  �حلديثة 

و�لفكري و�لتقني، فاإنه لبد �أن ت�سعى جامعة �مللك �سعود 

لها  لتكون  �ملوؤ�س�سات،  هذه  بني  �ملنا�سبة  مكانتها  لأخ��ذ 

جهود  بف�سل  و�لعاملي  �ملحلي  �ملجتمع  يف  و��سحة  ب�سمة 

و�ملدربني،  و�ملبدعني  �ملميزين  �لتدري�ص  هيئة  من  كوكبة 

وهو ما ميكن خمرجات �جلامعة من �إحر�ز نتائج متقّدمة 

ت�سنيف  �لدولية و�حل�سول على  �لنتائج  مقارنة مبتو�سط 

ما  وهو  �لتعليمي،  للتح�سيل  �لعاملية  �ملوؤ�سر�ت  متقّدم يف 

يعد من تطلعات روؤية �ململكة 2030.

برامج تطويرية

و�لتطوير  للتخطيط  �جلامعة  وكالة  ت�سعى  و�أ���س��اف: 

ممثلة يف عمادة تطوير �ملهار�ت للم�ساهمة يف �إعد�د ع�سو 

متميزة  تطويرية  بر�مج  تقدمي  خالل  من  �لتدري�ص  هيئة 

هيئة  �أع�ساء  برنامج  �أن  و�أو�سح  �لتدري�ص.  هيئة  لع�سو 

�جلامعة  تنظمها  �لتي  �لرب�مج  �أهم  من  �جلدد  �لتدري�ص 

يف م�سار �لتطوير �ملهني، يعنى بتاأهيل ع�سو هيئة تدري�ص 

تعليمية  وبيئة  حديثة،  تدري�سية  و��سرت�تيجيات  متميز، 

وتقومي  متطورة،  ومناهج  هادفة،  علمية  وبحوث  منا�سبة، 

م�ستمر، و�ت�سال جيد باملجتمع، وحتقيق هذه �ملقا�سد يعد 

لدعائم �لعملية �لتعليمية ويقوي من قدرة جامعة  تطوير�َ 

�مللك �سعود ملو�جهة �لتناف�سية �لعاملية �ملتطورة.

برنامج مميز

ملعايل  بال�سكر  �لدكتور ع�سريي  توجه  كلمته  ويف ختام 

�مل�ستمر،  �لعمر على دعمه  بدر�ن  �لدكتور  مدير �جلامعة 

�لتي تقوم بجهد كبري  ولل وكالء ولعمادة تطوير �ملهار�ت 

يف تقدمي هذ� �لربنامج �ملميز وجلميع من�سوبيها وكل من 

�ساهم يف �إجناح هذ� �لعمل �لر�ئد، كما خ�ص بال�سكر كل 

ع�سو هيئة تدري�ص من �لزمالء و�لزميالت �لذين �ساركو� 

يف هذ� �لربنامج و�سعو� �إىل تطوير �أنف�سهم.

ت�سليم ال�سهادات

وت�سليم  بتكرمي  �جلامعة  مدير  معايل  ق��ام  ذل��ك  بعد 

متطلبات  �أمت��و�  �لذين  �لتدري�ص  هيئة  �أع�ساء  �سهاد�ت 

�لربنامج وتكليفاته �ملطلوبة، ومتنى لهم �لتوفيق و�لنجاح، 

مبحا�سرة  ب��د�أت  حيث  �لربنامج،  فعاليات  �نطلقت  ثم 

بن  ع��ادل  �لدكتور  �ملهار�ت  تطوير  عمادة  على  للم�سرف 

ح�سن  حممد  �لدكتور  عنه  نيابة  �ألقاها  با�سطح  �سعيد 

تطوير  عمادة  �لتخطيط يف  ورئي�ص  �مل�ست�سار  عبد�جلو�د 

�ملهار�ت حتدث فيها عن �لتدريب و�لتطوير �ملهني بجامعة 

�ملهار�ت  تطوير  عمادة  عن  نبذة  تقدمي  ومت  �سعود،  �مللك 

ومهامها و�أهد�فها و�خلدمات �لتي تقدمها لأع�ساء هيئة 

�لتدري�ص.

ا�سرتاتيجية التعليم والتعلم

ثم �ألقى �لدكتور �أ�سرف عبد�لباقي رئي�ص وحدة �أع�ساء 

��ست�سارة  برنامج  على  و�مل�سرف  �جل��دد  �لتدري�ص  هيئة 

�لنظر�ء حما�سرة عر�ص فيها حمتويات �لربنامج و�أجاب 

على ��ستف�سار�ت �مل�ساركني، ثم ��ستمع �مل�ساركون ملحا�سرة 

نيابة  �ألقاها  و�لأكادميية  �لتعليمية  لل�سوؤون  وكيل �جلامعة 

عنه م�ساعد �لوكيل للتطوير �لتعليمي ومدير مركز �لتميز 

عن  فيها  حتدث  �لكثريي،  �سعود  �لدكتور  و�لتعلم  للتعليم 

��سرت�تيجية �لتعليم و�لتعلم يف �جلامعة، و��ستعر�ص �للو�ئح 

�ملجال  فتح  مت  ذلك  بعد  �لتدري�ص،  هيئة  ع�سو  تهم  �لتي 

لالأ�سئلة.

برنامج اليوم الثاين

حمرم   29 �لثالثاء  �سباح  �لثاين  �ليوم  برنامج  �نطلق 

1440ه� بقاعة �لدرعية، حيث �فتتح �للقاء عميد �لبحث 
عمادة  وكيل  مب�ساركة  �حلميزي،  خالد  �لدكتور  �لعلمي 

برنامج  على  و�مل�سرف  �لبحثية  للكر��سي  �لعلمي  �لبحث 

حيث  �لعليوي  عبد�هلل  بن  عبد�حلميد  �لدكتور  »ر�ئ���د« 

حتدثا عن �لن�سر �لعلمي و�لأبحاث، وكذلك بع�ص �لفعاليات 

�لتي تقدمها �لعمادة لأع�ساء هيئة �لتدري�ص، و�للقاء �لثاين 

�لدكتور مزيد بن م�سهور �لرتكاوي،  كان حما�سرة قدمها 

�مل�سرف على �إد�رة �لتعاون �لدويل و�لتو�أمة �لعلمية �لعاملية 

�أهد�فها  وع��ن  ب����الإد�رة  �لتعريف  ق��دم  حيث  باجلامعة 

وخدماتها وما تقدمه لأع�ساء هيئة �لتدري�ص.

م�ساركة دولية

�ملنظمة  من  كالري  جو  �لدكتور  قدم  �ل�سرت�حة  وبعد 

عر�ًسا   »IACET« و�لتدريب  �مل�ستمر  للتعليم  �لدولية 

�لربنامج  �عتماد  وع��ن  وقيمتها  و�أهميتها  �ملنظمة  عن 

�لدكتور  �لعلمي  �ملجل�ص  �أمني  قدم  ذلك  بعد  �ملنظمة،  من 

عن  نبذة  فيها  عر�ص  حما�سرة  غيهب  �آل  عبد�للطيف 

�أمانة �ملجل�ص ور�سالتها و�أهد�فها و�خلدمات �لتي تقدمها 

لأع�ساء هيئة �لتدري�ص، كما ��ستعر�ص �لعديد من �للو�ئح 

عمادة  على  �مل�سرف  قدم  ذلك  بعد  �جلامعية،  و�لقر�ر�ت 

�ملو�رد �لب�سرية �لدكتور �سامل بن �سالح �لرجيعي حما�سرة 

وكذلك  و�أهد�فها  ور�سالتها  �لعمادة  نبذة عن  فيها  عر�ص 

مت  كما  �لتدري�ص،  هيئة  لأع�ساء  تقدمها  �لتي  �خلدمات 

��ستعر��ص �لعديد من �للو�ئح و�لقر�ر�ت �جلامعية.

التعامات واالت�ساالت

بعد ذلك كانت حما�سرة للدكتور ها�سم بن علي �لعايد 

نيابة  �ألقاها  و�لت�سالت  �لإلكرتونية  �لتعامالت  عميد 

عنه �لدكتور عمر �ل�سالح وكيل �لعمادة للتطوير و�جلودة 

حيث قدم نبذة عن �لعمادة ور�سالتها و�هد�فها و�خلدمات 

�لتدري�ص،  هيئة  لأع�ساء  تقدمها  �لتي  �لعديدة  و�لرب�مج 

ثم �ألقت وكيلة �جلامعة ل�سوؤون �لطالبات �لدكتورة �إينا�ص 

بنت �سليمان �لعي�سى حما�سرة حتدثت فيها عن �مل�ساريع 

�لتطويرية لوكالة �جلامعة ل�سوؤون �لطالبات، وحتدثت عن 

�لتي تقدمها  و�أهد�فها و�خلدمات  �لوكالة ور�سالتها  مهام 

لع�سوة هيئة �لتدري�ص.

املكتبة املركزية

بعد ذلك قام �مل�ساركون بزيارة ملكتبة �مللك �سلمان �ملركزية 

وكان يف ��ستقبالهم م�سوؤول �لوفود بوحدة �لعالقات �لعامة 

بامل�ساركني  �ملكتبات، و�لذي رحب  و�لإعالم بعمادة �سوؤون 

وقدم نبذة عن عمادة �سوؤون �ملكتبات ور�سالتها و�أهد�فها 

و�لعديد من �ملعلومات عن �لعمادة و�خلدمات �لتي تقدمها 

و�لطالبات  و�لطالب  �لتدري�ص  هيئة  �أع�ساء  من  للباحثني 

و�أفر�د �ملجتمع. كما تطرق �إىل قو�عد �لبيانات يف �ملكتبة 

بالبحث، وكيفية  �ملتعلقة  و�لتي تقدم �ملعلومات �ل�سرورية 

��ستخد�م �أوعية �ملعلومات، ثم قام �مل�ساركون بجولة د�خل 

مر�فق �ملكتبة.

اختتام الربنامج

�ملهار�ت  تطوير  عمادة  على  �مل�سرف  وجه  �خلتام  ويف 

من  لكل  وتقديره  �سكره  با�سطح  �سعيد  بن  عادل  �لدكتور 

ع�سرة  �لثانية  �لتاأ�سي�سية  �لدورة  �إجناح  وتعاون يف  �ساهم 

من  فيه  مت  ما  من خالل  �جل��دد  �لتدري�ص  هيئة  لأع�ساء 

هاما يف  ج��زء�ً  تعترب  و�لتي  مفتوحة  ون��دو�ت  حما�سر�ت 

�جلدد  �لتدري�ص  هيئة  �أع�ساء  لربنامج  �ملعتمدة  �خلطة 

من �ملتحدثني و�أع�ساء هيئة �لتدري�ص، وكذلك قدم �سكره 

و�ملخرجني  و�لفنيني  �مل��ه��ار�ت  تطوير  ع��م��ادة  ملن�سوبي 

و�لعاملني، متمنياً للجميع دو�م �لتوفيق و�لنجاح يف حياتهم 

�لعلمية و�لعملية يف جامعة �مللك �سعود.
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اأ�شاد بجهود عمادة تطوير املهارات وبجودة الربنامج ومتيز امل�شاركني

د. العمر: من أهم البرامج التي تنظمها الجامعات العالمية المرموقة في مسار التنمية المهنية

د. عسيري: البرنامج يعنى بتأهيل عضو هيئة تدريس متميز وتوفير بيئة 
تعليمية مناسبة

د. باشطح: البرنامج معتمد محليًا وعالميًا ويحظى بتقييم دوري وفق 
المعايير المعتمدة عالميًا

د. العمر: خريج البرنامج صانع للمعرفة ومنافس في سوق العمل

مدير الجامعة يفتتح الدورة التأسيسية الثانية عشرة 
ألعضاء هيئة التدريس الجدد 

�لعمر  بدر�ن  �لدكتور  �جلامعة  مدير  معايل  �ألقى 

�أ�سحاب  باحل�سور  فيها  رحب  �ملنا�سبة،  بهذه  كلمة 

�ل�سعادة وكالء �جلامعة و�لعمد�ء و�أع�ساء وع�سو�ت 

هيئة �لتدري�ص و�حل�سور �لكرمي، و�أكد حر�ص حكومة 

خادم �حلرمني �ل�سريفني –حفظه �هلل- على رعاية 

لال�ستثمار  رئي�سة  ركيزة  غ��د�  حتى  �لتعليم  ودع��م 

و�لتنمية �لب�سرية من خالل �جلهد �لدوؤوب �لذي تقوم 

به وز�رة �لتعليم لتطوير �لتعليم و�لرتقاء به �إىل �أعلى 

على  و�لنفتاح  �ملعريف  �لنفجار  ومو�كبة  �مل�ستويات 

�لعامل �لذي يتطلب جهًد� �أكرب لت�سافر �جلهود ل�سنع 

طالب متميز يتحمل م�سوؤولية �لنهو�ص بوطنه.

تطوير  ل��ع��م��ادة  �ل��ف��اع��ل  ب��ال��دور  معاليه  و�أ���س��اد 

من�سوبي  م��ه��ار�ت  لتطوير  ن�ساأتها  منذ  �مل��ه��ار�ت 

�جلامعة من �أع�ساء هيئة تدري�ص وموظفني وطالب 

و�إك�سابهم �ملعارف و�خلرب�ت و�ملهار�ت �لالزمة �لتي 

لتبووؤ مكانة مهنية مرموقة ومناف�سة حملية  توؤهلهم 

و�لإقليمية  �لدولية  �ملعايري  ذلك  متبعة يف  و�إقليمية، 

�لعاملية.  �جلامعات  يف  �لتدريب  مبر�كز  �مل��وج��ودة 

�لتدري�ص �جلدد من  �أع�ساء هيئة  �أن بر�مج  و�أو�سح 

�أهم �لرب�مج �لتي تنظمها �جلامعات �لعاملية �ملرموقة 

وما  �لتدري�ص،  هيئة  لع�سو  �ملهنية  �لتنمية  م�سار  يف 

لهذه �لرب�مج من �أبلغ �لأثر يف ��ستمر�ر �لأد�ء �ملتميز 

لع�سو هيئة �لتدري�ص يف �لعملية �لتعليمية.

و�أع����رب م��دي��ر �جل��ام��ع��ة ع��ن ���س��ع��ادت��ه �ل��غ��ام��رة 

�أع�ساء  من  زمالئه  من  عدد  بتخرج  �لكبري  وفخره 

�أع�ساء  تهيئة  برنامج  من  �لتدري�ص  هيئة  وع�سو�ت 

و�لتقدير  �لتحية  لهم  وقدم  �جل��دد،  �لتدري�ص  هيئة 

بها.  �ملكلفني  �ملهام  جلميع  و�إمتامهم  حر�سهم  على 

�إىل  �جل��دد  �لتدري�ص  هيئة  �أع�ساء  جميع  دعا  كما 

من  ليتمكنو�  بتكليفاته  و�للتز�م  للربنامج  �لن�سمام 

�سينعك�ص  بدوره  و�لذي  �لتدري�سية،  مهار�تهم  تطوير 

على دعم جمتمعنا ورفده بخريج متميز ذي �سخ�سية 

�سانعة  �مل�ستمر،  �لتطور  على  وقادرة  مبادرة  ريادية 

للمعرفة قادرة على �لتناف�ص يف �سوق �لعمل.

و�ختتم معايل مدير �جلامعة كلمته بتوجيه �ل�سكر 

�ل�سريفني و�سمو ويل عهده  حلكومة خادم �حلرمني 

�سعود،  �مللك  جلامعة  �مل�ستمر  دعمهما  على  �لأم��ني 

يبذله  ما  لكل  �لتعليم  وزير  ملعايل  مو�سول  و�ل�سكر 

للجامعة و�لتعليم من دعم وم�ساندة، كما قدم �ل�سكر 

يف  �مل�سكورة  �جلهود  على  �مل��ه��ار�ت  تطوير  لعمادة 

تنظيم هذ� �لربنامج.
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برنامج البورد السعودي 
إلصالح األسنان

كتب: م�ساعد الغنيم

انطلق يف م�شت�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي باملدينة الطبية 

ال�شعودي  البورد  ملتدربي  ال�شريري  قبل  ما  »الربنامج  اجلامعية 

الأ�شنان،  ق�شم  ينظمه  وال��ذي  اململكة«،  يف  الأ�شنان  لإ���ش��اح 

الدكتور خالد  الدكتور من�شور ع�شريي،  الربنامج  وي�شرف على 

 40 من  اأكرث  فيه  وي�شارك  الدخيل،  ماجد  الدكتور  الدو�شري، 

متحدثاً.

لقاء تعريفي عن صعوبات التعلم لدى الطالب

انتخاب مجلس إدارة »منظمة وبائيات الدواء« بمنطقة الخليج

»التطوير والجودة« تكرم د. مها عمير

ة اختراع لكرسي أبحاث التربة االنتفاخية براء

بح�ضور عميد »الآداب«

ي�رشف عليها كر�ضي اأبحاث الأمان الدوائي

مبنا�ضبة انتهاء فرتة عملها وكيلة للعمادة

خزان اأنبوبي بتقنية النانو حلفظ درجة حرارة املياه

عقدت اجلمعية اجلغرافية ال�شعودية بالتعاون 

»�شعوبات  تعريفًيا عن  لقاًء  ق�شم اجلغرافيا  مع 

التعلم لدى طاب اجلامعات« بح�شور عميد كلية 

الآداب الدكتور نايف بن ثنيان اآل �شعود ووكائها 

وم��ق��رر جلنة ���ش��وؤون ال��ط��اب، واأع�����ش��اء هيئة 

التدري�س بالق�شم، وعدد من من�شوبي اجلمعية.

اأبونيان  اإبراهيم  الدكتور  اللقاء  �شيف  وك��ان 

حتدث  وال��ذي  التعلم،  �شعوبات  يف  املتخ�ش�س 

عن بداية خدمات �شعوبات التعلم يف اململكة، ثم 

تطرق اإىل طبيعة �شعوبات التعلم وتاأثريها على 

والنف�شية  املعرفية  واجلوانب  الأكادميي،  التعلّم 

والجتماعية وال�شلوكية للطاب.

وبّي بعد ذلك اخلدمات التي يحتاجها الطاب 

الذين لديهم �شعوبات تعلم، واختتم احلديث عن 

�شعوبات التعلم بذكر عدد من املظاهر التي قد 

توؤ�شر اإىل وجود �شعوبات تعلم لدى الطاب على 

نطاق اجلامعة ويف قاعات الدرا�شة، مو�شًحا دور 

ع�شو هيئة التدري�س جتاه هوؤلء الطاب، وموؤكًدا 

املتخ�ش�شة  اجلهات  مع  التوا�شل  �شرورة  على 

ومركز  ال�شامل،  الو�شول  كربنامج  باجلامعة 

خدمات ذوي الحتياجات اخلا�شة باجلامعة.

الرتبية  ق�شم  اأن  اإىل  اإبراهيم  الدكتور  واأ�شار 

بي  الأول  يعترب  �شعود  امللك  بجامعة  اخلا�شة 

اجلامعات ال�شعودية يف اإعداد معلمي للعمل مع 

نطاق  يف  تعلم  �شعوبات  لديهم  الذين  الطاب 

�شعود  امللك  جلامعة  واأن  العام،  التعليم  مدار�س 

العربية يف  ال�شبق بي جامعاتنا، بل واجلامعات 

لطاب  متخ�ش�شة  خدمات  اإيجاد  وراء  ال�شعي 

اجلامعة الذين لديهم اإعاقات ب�شكل مهني ي�شري 

وفق قواعد واإجراءات و�شيا�شات وا�شحة.

اأن جامعة امللك �شعود رغم �شبقها  وا�شتدرك 

زال��ت  م��ا  اخل��دم��ات  لتلك  �شيا�شات  و���ش��ع  يف 

املن�شو�س  اخلدمات  تفعيل  اإىل  ما�شة  بجاجة 

التنظيمية  والإج����راءات  ال�شيا�شات  يف  عليها 

تقدمي اخلدمات  اأن عدم  اإىل  واأ�شار  للخدمات، 

تعلم  �شعوبات  لديهم  الذين  للطاب  ال��ازم��ة 

�شيكون ال�شبب الرئي�س يف تركهم الدرا�شة، وما 

ينجم عن ذلك من اأ�شرار �شخ�شية على الطاب 

اأنف�شهم، وجمتمعية واقت�شادية. 

من  وحيوًيا  ك��ب��رًيا  تفاعًا  اللقاء  لقي  وق��د 

مبادرة  اأول  ه��ذه  اأن  اأب��ون��ي��ان  وذك��ر  احل�شور، 

خارج  اجلامعة  يف  ر�شمية  جهة  اأي  من  يتلقاها 

نطاق كلية الرتبية ملناق�شة مو�شوع معا�شر ومهم 

مثل هذا.

���ش��درت امل��واف��ق��ة ع��ل��ى اإع����ادة 

ف���رع  اإدارة  جم��ل�����س  ان���ت���خ���اب 

لوبائيات  الدولية  املنظمة  جمعية 

العربي  اخل��ل��ي��ج  مبنطقة  ال����دواء 

 international society of«

 pharmacoepidemiology
�شوف  وال��ت��ي   »gulf chapter
ي�شرف عليها كر�شي اأبحاث الأمان 

الدوائي ب�شكل مبا�شر.

الدكتور  من  كل  انتخاب  مت  وقد 

ط����ارق ب��ن حم��م��د احل��وا���ش��ي من 

على  وامل�شرف  �شعود  امللك  جامعة 

ك��ر���ش��ي اأب��ح��اث الأم����ان ال��دوائ��ي 

حممد  بن  نا�شر  والدكتور  رئي�شاً، 

القحطاين من الهيئة العامة للغذاء 

للرئي�س، وال�شيدلنية  والدواء نائباً 

رن���ا ب��ن��ت ع��ب��داهلل امل��ح��ي��م��ي��د من 

جامعة امللك �شعود �شكرترياً.

يف  كبري  ب�شكل  املنظمة  وت�شهم 

جم��ال  يف  املخت�شي  ا���ش��ت��ق��ط��اب 

وبائيات الدواء وال�شامة الدوائية، 

ال��ل��ق��اءات  ع��ق��د  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

الدولية مع  العاقات  العلمية وبناء 

العاقة  ذات  واملنظمات  اجلهات 

له  �شيكون  وال��ذي  املجال،  هذا  يف 

كلية  ب�شمعة  الرقي  يف  البالغ  الأثر 

�شعود على  امللك  ال�شيدلة وجامعة 

احلا�شنة  اإن��ه��ا  حيث  ���ش��واء،  ح��د 

الأوىل للكر�شي الذي �شيدير اأعمال 

فرع اجلمعية لهذه املنظمة العلمية 

جمال  يف  واملتخ�ش�شة  امل��رم��وق��ة 

وبائيات الدواء وال�شامة الدوائية.

التطوير  عمادة  موؤخراً  احتفلت 

الدكتور  بعميدها  ممثلة  واجل���ودة 

العمادة  ووكيلة  الق�شومي،  �شالح 

دارة  ال��دك��ت��ورة  ال��ط��ال��ب��ات  بق�شم 

ال��دي�����ش��ي، وم�����ش��اع��دت��ه��ا ل�����ش��وؤون 

الدكتورة  بتكرمي  واجلودة،  التطوير 

األ���ق���ى عميد  م��ه��ا ع��م��ري، ح��ي��ث 

فيها  ق��دم  كلمًة  واجل���ودة  التطوير 

والتقدير  ال�شكر  ع��ب��ارات  اأج��م��ل 

انتهاء  للدكتورة مها عمري مبنا�شبة 

التطوير  لعمادة  وكيلة  عملها  فرتة 

واجلودة فرع الطالبات.

مها  الدكتورة  باأن  العميد  واأ�شاد 

عمري قدمت منوذجاً متميزاً للعطاء 

وحب العمل، وهو ما اأ�شهم يف دعم 

جهود عمادة التطوير واجلودة لبلوغ 

اأ�شهم  كما  ال�شرتاتيجية.  اأهدافها 

يف تطوير العمل واإك�شاب العديد من 

التي  املهارات واخلربات  املن�شوبات 

مهاراتهن  من  تزيد  اأن  �شاأنها  من 

بعمادة  العمل  م�شتقبل  يدعم  مما 

التطوير واجلودة.

واختتم د. الق�شومي كلمته �شائًا 

بعلمها،  ينفع  واأن  التوفيق  لها  اهلل 

واأن ت�شتمر عاقتها العلمية بعمادة 

اهلل  دع��ا  كما  واجل����ودة.  التطوير 

اجلديدة  العمادة  وكيلة  يوفق  اأن 

مهامها  يف  الدي�شي  دارة  الدكتورة 

اجلديدة.

املدينة  ق��ي��ادات  احل��ف��ل  ح�شر 

وكيلة  وه��ن؛  للطالبات  اجلامعية 

اجلامعة ل�شوؤون الطالبات الدكتورة 

اأق�شام  عميدة  العي�شى،  اإي��ن��ا���س 

غزيل  الدكتورة  الإن�شانية  العلوم 

العلوم  اأق�����ش��ام  ع��م��ي��دة  العي�شى، 

والدرا�شات الطبية الدكتورة مي�شاء 

اجلامعة  وكيل  م�شت�شارة  القر�شي، 

للتخطيط والتطوير الدكتورة �شعاد 

التطوير  عمادة  ومن�شوبات  امل�شعل، 

اإينا�س  الدكتورة  واألقت  واجل���ودة، 

العي�شى كلمة حتدثت فيها باإ�شهاب 

عمري  مها  الدكتورة  اإجن���ازات  عن 

و�شكرتها على جهودها التي بذلتها 

لها  اهلل  �شائلة  اجلامعة  خدمة  يف 

التوفيق وال�شداد.

عبداهلل  املهند�س  كر�شي  ح�شل 

النتفاخية  الرتبة  لأبحاث  بق�شان 

ب�����راءة اخ�����رتاع م���ن مكتب  ع��ل��ى 

اخ��رتاع  ع��ن  ال�شعودي،  ال����رباءات 

م�شمى: »خزان اأنبوبي بتقنية النانو 

حلفظ درجة حرارة املياه«.

والخ������رتاع ع���ب���ارة ع���ن خ���زان 

ح��رارة  ب��درج��ة  لاحتفاظ  اأنبوبي 

امل��ي��اه وامل���واد دون ت��اأث��ر ب��احل��رارة 

اأو  �شيفاً  نق�شاً  اأو  زيادًة  اخلارجية 

الأحمال  تاأثري  مقاومة  مع  �شتاًء، 

ت�شرخ  دون  بكفاءة عالية  اخلارجية 

اأو انهيار.

واخل������زان م���ك���ون م���ن اأن��اب��ي��ب 

واأفقية، وم�شنوع من مركب  راأ�شية 

والطي  البوليمرات  من  نانومرتي 

النانومرتي، وجميع الأنابيب مملوءة 

مب���ادة ع��ازل��ة ل��ل��ح��رارة م��ن الطي 

النانومرتي وم�شحوق ميكرو�شكوبي 

من �شعف النخل.

وه����ذا الخ������رتاع ي��ج��ع��ل امل��ي��اه 

عند  الآدم���ي  لا�شتخدام  منا�شبة 

مئوية  درجة   20-15 حرارة  درجة 

والطاقة.  املياه  فيوفر  العام،  طوال 

العازلة هي  وامل��واد  اأن اخلزان  كما 

مواد حملية خ�شراء �شديقة للبيئة 

وم�شنوع بتقنية النانو.

وافق وزير التعليم على تعيي الدكتور ها�شم بن 

اللكرتونية  التعامات  لعمادة  عميداً  العايد  علي 

والت�شالت.

عادل  الدكتور  ترقية  على  العلمي  املجل�س  وافق 

بكلية  العربية  اللغة  بق�شم  اأ�شتاذ  رتبة  اإىل  العيثان 

الآداب.
د. العايد
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شرطة الدرعية تشكر إدارة 
السالمة واألمن الجامعي

»القبول والتسجيل« تناقش تطوير 
النظام األكاديمي وإجراءات التحويل

والأم���ن  لل�سالمة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  تلقت 

�سرطة  م��دي��ر  م��ن  �سكر  خ��ط��اب  اجل��ام��ع��ي 

حمافظة الدرعية على املجهودات املتميزة 

على  للمحافظة  الإدارة  بها  تقوم  التي 

�سالمة واأمن من�سوبي اجلامعة ومن�ساآتها، 

من  العديد  من  احلد  يف  اأثمرت  والتي 

الق�سايا  حل  يف  وامل�ساهمة  الق�سايا 

الأمنية الأخرى.

ك��م��ا وج���ه م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة 

�سكر  خطاب  العمر  ب���دران  الدكتور 

لالإدارة العامة لل�سالمة والأمن على ما 

قمت به من تنظيم اأثناء عرو�ض الألعاب النارية الذي اأقامته الهيئة 

العامة للرتفيه يف جامعة امللك �سعود مبنا�سبة اليوم الوطني.

وعرب الأ�ستاذ مو�سى قحل مدير عام الإدارة العامة لل�سالمة والأمن 

اجلامعي عن بالغ �سروره لهذه اللفتة من معايل مدير اجلامعة ومدير 

اإجنازات  الإدارة من  اأن ما حتققه  الدرعية، موؤكداً  �سرطة حمافظة 

و�سرطة  الإدارة  بني  امل�سرتكة  باجلهود  ثم  تعاىل  اهلل  بف�سل  ياأتي 

حمافظة الدرعية، ودعم وتوجيه ومتابعة من وكيل اجلامعة للم�ساريع 

الدكتور عبداهلل بن حممد ال�سقري.

الكليات  لوكالء  ال�سنوي  اللقاء  والت�سجيل  القبول  عمادة  مقر  يف  ُعِقد 

لل�سوؤون الأكادميية للعام اجلامعي 1440/1439 ه�، برئا�سة عميد �سوؤون 

القبول والت�سجيل الدكتور با�سل ال�سدحان وبح�سور م�ساعد وكيل اجلامعة 

عبدالرحمن  الدكتور  اخلطط  ل�سوؤون  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  لل�سوؤون 

العنقري، وح�سر اللقاء اإ�سافة اإىل وكالء الكليات لل�سوؤون الأكادميية وكالء 

اللقاء  ال�سدحان  الدكتور  بداأ  بالعمادة.  الأق�سام  روؤ�ساء  العمادة وعدد من 

الطالب،  يبذلونه يف خدمة  الذي  الدور  والثناء على  باحل�سور  بالرتحيب 

العالقة  ذات  الإج���راءات  تطوير  يف  اللقاء  ه��ذا  اأهمية  على  التاأكيد  مع 

الإلكرتونية. ومت  والت�سجيل والعمل على تطوير اخلدمات  القبول  ب�سوؤون 

مناق�سة عدد من املوا�سيع املطروحة على جدول اأعمال اللقاء والتي �سملت 

الآثار املرتتبة على تعديل اخلطط الدرا�سية لربامج الدرا�سات اجلامعية، 

واإجراءات التحويل الداخلي.

كتب: نواف املطريي

الأربعاء  الإع��الم  نادي  ا�ست�ساف 

الأدي��ب  ال��ن��ادي  من�سة  يف  املا�سي 

الغذامي  عبداهلل  الدكتور  واملفكر 

الثقافية  »احل���رك���ة  ع���ن���وان  حت���ت 

علي  الدكتور  بح�سور  ال�سعودية«، 

الإع��الم  ق�سم  رئي�ض  العنزي  دبكل 

التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  م��ن  وع��دد 

وجمموعة من الطالب.

التطور الثقايف

وا�ستهل الغذامي املن�سة باحلديث 

ال�سعودية  يف  الثقافية  احلركة  عن 

والتطور الثقايف يف اململكة. وقال عن 

الدميوقراطية: »اإنها تو�سل ال�سعوب 

اإىل عدة اأمور منها النزاهة، حماربة 

مبداأ  اأعيننا  اأم���ام  ون��ف��ذ  الف�ساد، 

م�سروع  ذلك  على  ومثال  املحا�سبة 

القرار  �سدور  وق��ت  الريا�ض  م��رتو 

و�سع عدة �سروط ومنها اأن ال�سركات 

العمل  لها  �سبق  ق��د  يكون  اأن  لب��د 

اأخ���رى«.  دول  يف  �سابق  م��رتو  على 

�سيكون  »الدميوقراطية  واأ���س��اف: 

مايل  اأو  اأخالقي  �سواء  ف�ساد  فيها 

لكن الدميوقراطية �ستحا�سبهم«.

الوظيفة احلكومية

وحت���دث ال��دك��ت��ور ال��غ��ذام��ي عن 

املهنية يف الدولة والوظيفة احلكومية 

�سنة   40 ي�ساوي  ال��دول��ة  عمل  واأن 

»املهنة  وق����ال:  ال��ت��ق��اع��د.  وب��ع��ده��ا 

والتدريب  ال�سهادة،  من  اأهمية  اأكرث 

اأهم من التعليم، ويجب النتقال من 

مفهوم  اإىل  ال��دول��ة  وظيفة  مفهوم 

القطاع اخلا�ض«.

الإن��ت��اج  نظرية  اأن  اأي�����س��اً  وذك���ر 

والوعي من اأهم اأوليات العنا�سر يف 

روؤية 2030، واملوهبة لي�ست حفظاً، 

واملهنة هي ثقافة اليوم ودعا كل فرد 

لكت�ساف ثقافته وتنميتها.

حتديات ال�صحوة

وحت����دث ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل عن 

حتديات  ال�سعودي  املثقف  مواجهة 

اأكرب  ال�سحوة  فرتة  وق��ال:  ال�سحوة 

جديد  ت��ي��ار  اأي  ك��ل��ن��ا،  طاقتنا  م��ن 

�سيجري خلفه ال�سباب ل ت�ستطيع اأن 

تواجه تياراً كاماًل اإل اإذا كان هناك 

�سيء يقابله.

تويرت  قائاًل:  »تويرت«  اإىل  وتطرق 

�ساهم يف اإيجاد جيل �سعودي وجي�ض 

البلد  يواجه  يقابل كل من  اإلكرتوين 

بالإ�ساءة، وذكر اأي�ساً اأن بلد احلرمني 

اأن  ال�سريفني ذات قيم ومعاين لبد 

ندافع عنها باأخالقيات.

قلة الروائيني

للحديث  الغذامي  د.  تطرق  كما 

وال��روائ��ي��ني  الكتاب  و���س��ح  قلة  ع��ن 

اجلمهور  اأن  واأو���س��ح  ال�سعوديني، 

دفع  يف  ي�ساهم  اأن  يجب  ال��ث��ق��ايف 

حركة الإنتاج من خالل ح�سن انتقائه 

كتب  م��ن  ي�سرتيه  م��ا  اأو  يتابعه  مل��ا 

ال�سوق  قائاًل:  واقتب�ض  ومطبوعات. 

الب�ساعة  الكتاب،  ي�سرتي  الذي  هو 

التي ت�ستحق املناف�سة تفر�ض نف�سها 

على مدى 40 �سنة، ول ينجح �سيء 

على الإطالق اإل بالتناف�سية.

املثقف والوظيفة

الثقافة  وزارة  من  للماأمول  واأ�سار 

ف�سل  ولآث����ار  املقبلة  امل��راح��ل  يف 

والإعالم، وذكر وجهة  الثقافة  وزارة 

بالوظيفة  املثقف  عالقة  حول  نظره 

احلكومية قائاًل: املثقف الذي يطلب 

ثقافته  توظفه  اأو  تعينه  اأن  ال��دول��ة 

من  يقبل  ل  واأ���س��اف:  عيب.  فيها 

له  �ستقدمه  م��ا  ينتظر  اأن  املثقف 

الدولة. واأكد اأن الإعالم رقيب على 

الثقافة ول ميكن احلكم على الوزارة 

اإل من خالل العمل.

فهد  بن  في�سل  الأم��ري  اأن  وذك��ر 

ط��وي��اًل  نف�ساً  اأع��ط��ان��ا  اهلل  رح��م��ه 

اأن  يريد  ال��ذي  الإن�سان  اأن  وعلمنا 

وينتج.  �سيعمل  ف��اإن��ه  وينتج  يعمل 

يقول:  فهد  بن  في�سل  الأم��ري  وك��ان 

اإن الأخ��ط��اء ت��اأت��ي م��ن ال��ذي يعمل 

كل  ع��ل��ى  ي�����س��رخ  واأن����ت يف جمتمع 

اأتوقع  ول  اخلطاأ،  على  ويركز  �سيء 

اأن الوزارة �ستقدم على هذا العمل.

�صارع ثقايف

وطرح �سوؤالً حول املطالبة باإن�ساء 

�سارع ثقايف يف ال�سعودية على غرار 

وجود  وقال:  بالعراق.  املتنبي  �سارع 

و�سعنا  لو  جداً،  مفيد  للكتاب  �سوق 

على  اجلميع  �سيتعرف  للكتب  مكاناً 

ثقافة  ف��ال��ك��ت��اب  امل��ج��ت��م��ع،  ث��ق��اف��ة 

ووجود  ثقافة،  الب�سيطة  والرمزيات 

للمدينة،  �سخ�سية  هو  للكتاب  �سوق 

هذا  يظهر  من  لدينا  يوجد  ل  لكن 

حول  ب�سوؤال  املن�سة  وختمت  الفن. 

وراأي  ميديا  ال�سو�سل  م�ساهري  كتب 

دار  فاأجاب:  بها.  الغذامي  الدكتور 

والق�سية  املادي  الربح  همها  الن�سر 

جانبني:  يظهر  والتناف�ض  تناف�سية 

النا�سر  وجد  واإذا  واإيجابي،  �سلبي 

فاإن امل�سهور ل ياأتي بقيمة لن يتبنى 

من�سة  وختمت  امل�سهور.  اأو  الكتاب 

ال��ن��ادي ب��ت��ك��رمي ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 

الغذامي.

الغذامي: الرياض بحاجة لشارع ثقافي وسوق دائم للكتاب
األقى ندوة عن »احلركة الثقافية ال�سعودية«

كتبت: مو�صي العثمان

          نـــــــــوف الهيــــري

معايل  توجيهات  م��ن  انطالقاً 

مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر 

ب��ال��درا���س��ات  الل��ت��ح��اق  بت�سجيع 

العليا، وحتقيق جودة الأداء العلمي 

الدرا�سات  والبحثي، نظمت وحدة 

العليا والبحث العلمي بكلية الآداب 

باخلدمات  مو�سعاً  تعريفًيا  يوًما 

ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا، وذل�����ك ب��ال��ب��ه��و 

الث��ن��ني  ي���وم  بالكلية،  الرئي�سي 
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الدكتورة  بح�سور  وذل��ك  �سباًحا، 

اأمل الرا�سد وكيلة الكلية، والدكتورة 

الوكيلة  م�ساعدة  ملحة  اأب���و  م��ي 

لل�سوؤون الأكادميية، والدكتورة �سناء 

العليا  ال��درا���س��ات  وكيلة  العتيبي 

والبحث العلمي.

طالبات  ال��ربن��ام��ج  وا�ستهدف 

الأول،  املقام  يف  العليا  الدرا�سات 

البكالوري�ض،  طالبات  اإىل  اإ�سافة 

واأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ض، 

اأرك��ان  ع��دة  وت�سمن  وامل��وظ��ف��ات، 

الوحدة،  ع��م��ادات  باأهم  تعريفية 

العليا  ال��درا���س��ات  ع��م��ادة  ومنها 

ك��اف��ة  ت��ذل��ي��ل  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

طالبات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  امل��ع��وق��ات 

الدرا�سات العليا يف تقدمي خطتهن 

البحثية،  ومقرتحاتهن  الدرا�سية 

وعمادة تطوير املهارات التي تقدم 

العربية  باللغتني  جمانية  دورات 

والإجنليزية لكل من�سوبي اجلامعة، 

عن  يزيد  ما  بالفعل  قدمت  والتي 

منها  ا�ستفاد  تدريبية  دورة   4559
كما  متدربة.   111.866 من  اأكرث 

���س��م��ل ال��ي��وم ت��ع��ري��ف ال��ط��ال��ب��ات 

ب��وح��دة م�����س��ان��دة ال��ب��اح��ث��ني التي 

جمالت  يف  الن�سر  خدمات  تقدم 

»ISI« والرتجمة والتدقيق اللغوي، 
والتحليل الإح�سائي، وقيا�ض ن�سبة 

ال��درا���س��ات  ب��ح��وث  يف  القتبا�ض 

م�ساندة  وحدة  اإىل  اإ�سافة  العليا، 

واملبتعثني  واملحا�سرين  املعيدين 

امل�ساعب  تذليل  يف  ت�ساهم  التي 

لهم، وتقدمي احللول ملا قد يعرت�ض 

بالتعاون  وذل��ك  ابتعاثهم،  م�سرية 

ووحدات  الثقافية،  امللحقيات  مع 

اجلامعة ذات العالقة. 

و���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ال���ي���وم، مت 

جمموعة  خ���دم���ات  ا���س��ت��ع��را���ض 

امل��راك��ز امل�����س��ان��دة ل��ل��وح��دة، ومن 

اأهمها مركز امللك �سلمان لدرا�سات 

تاريخ اجلزيرة العربية وح�سارتها، 

وال�����ذي ي��ق��دم ب��رن��ام��ج »داع����م« 

مل�ساعدة الطالبات يف بحوثهن التي 

اجل��زي��رة  ت��اري��خ  موا�سيع  تتناول 

جائزة  ويقدم  وح�سارتها،  العربية 

املتميزة،  والأبحاث  للر�سائل  مالية 

اللغوي  التدريب  اإىل مركز  اإ�سافة 

املتخ�س�ض يف تدريب مهارات اللغة 

جمانية  دورات  خالل  من  العربية 

متخ�س�سة يف اللغة العربية واآدابها 

ومركز  منها،  القريبة  وامل��ج��الت 

ال��ذي  الإجنليزية  باللغة  الكتابة 

الطالبات  جلميع  خدماته   يقدم 

8 �سباحاً حتى  ال�ساعة  يومًيا من 

ال�ساعة 3 بعد الظهر  مبعمل 107 

والتي  الآداب،  بكلية  الثالث  الدور 

ودورات  ور����ض  اإق��ام��ة  ب��ني  تتنوع 

مركز  واأخ��رًيا  الأكادميية،  الكتابة 

الذي  الإن�سانية  الدرا�سات  بحوث 

ي�سهم يف دعم الباحثات.

وع��ل��ى ���س��ع��ي��د اآخ�����ر  ق��دم��ت 

امل�سوؤولة  املزروع  عائ�سة  الدكتورة 

ع���ن وح�����دة م�����س��ان��دة امل��ع��ي��دي��ن 

وامل��ح��ا���س��ري��ن، ���س��اع��ة اإر���س��ادي��ة 

عرفت فيها بالوحدة وخدماتها وما 

تقدمه للراغبات بالبتعاث.

نظمته وحدة الدرا�سات العليا والبحث العلمي

يوم تعريفي لطالبات الدراسات 
العليا في اآلداب
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د����ش���ن م���ع���ايل وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م 

وبح�شور  العي�شى  اأحمد  الدكتور 

م��ع��ايل وزي����ر ال�����ش��ح��ة ال��دك��ت��ور 

ال��رب��ي��ع��ة، وم��ع��ايل نائب  ت��وف��ي��ق 

عبدالرحمن  الدكتور  التعليم  وزير 

يف  القيادات  من  وع��دد  العا�شمي 

م�شاراً  وال�شحة،  التعليم  وزارت��ي 

لالبتعاث يف جمال  خا�شاً  جديداً 

وذل��ك  ال�����ش��ح��ي��ة،  التخ�ش�شات 

�شمن امل�شارات اجلديدة املقررة يف 

ال�شريفني  احلرمني  خادم  برنامج 

لالبتعاث اخلارجي.

على  معاليه  م��واف��ق��ة  وج����اءت 

اإ����ش���اف���ة م�����ش��ار ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 

برنامج  م�شارات  �شمن  ال�شحية 

خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث 

وزارة  ل����دور  ت��ف��ع��ي��اًل  اخل���ارج���ي 

التعليم �شمن التو�شيات التي خرج 

العاملة  ال��ق��وى  واق���ع  م��وؤمت��ر  بها 

الع�شر  خالل  ال�شعودية  ال�شحية 

�شنوات املقبلة والذي نظمته الهيئة 

ال�شحية،  للتخ�ش�ّشات  ال�شعودية 

يف  ال�شحي  القطاع  احتياج  ول�شد 

اململكة بالكوادر الوطنية املوؤهلة.

وكيل الوزارة ل�شوؤون البعثات د. 

اإطالق  اأن  ك�شف  احلرب�ش  جا�شر 

فجوة  ل�شد  ي��ه��دف  امل�����ش��ار  ه���ذا 

ال��ع��ام  ال�شحي  ال��ق��ط��اع  اح��ت��ي��اج 

واخلا�ش يف التخ�ش�شات ال�شحية 

ال��ن��وع��ي��ة، وت�����ش��ه��ي��ل اإج������راءات 

مل��ن حقق  ف���وري  ب�شكل  االب��ت��ع��اث 

ال�شروط على مدار العام.

اعتماد  اأن  اإىل  احلرب�ش  واأ�شار 

م�شار  فتح  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل 

االب��ت��ع��اث امل��ب��ا���ش��ر ���ش��ي��ك��ون من 

الت�شجيل  واأن  القبول،  بوابة  خالل 

�شيكون متاحاً طوال العام �شريطة 

احل�شول على قبول غري م�شروط 

بها  مو�شى  جامعة  من  »مبا�شر« 

للدرجة والتخ�ش�ش يف اإحدى دول 

املراحل  �شمن  اخلارجي  االبتعاث 

الطب  يف  ال�شحية  والتخ�ش�شات 

»البكالوريو�ش،  مل��راح��ل  الب�شري 

التخ�ش�ش  ال��ط��ب��ي��ة،  االإق����ام����ة 

ملراحل  االأ�شنان   وط��ب  الدقيق«، 

التخ�ش�ش  ال��ط��ب��ي��ة،  »االإق����ام����ة 

الطبية  العلوم  وتخ�ش�ش  الدقيق«، 

»البكالوريو�ش،  ملرحلتي  التطبيقية 

املاج�شتري«.

واأ�������ش������اف اأن�������ه م����ن ���ش��م��ن 

ه��ذا  يف  ال��ن��وع��ي��ة  التخ�ش�شات 

امل��ج��ال »ط���ب ال���ق���دم، االأط����راف 

التعوي�شية،  واالأج��ه��زة  ال�شناعية 

العالج التنف�شي، العالج الوظيفي، 

الرتوية القلبية، تقنية قلب، الطب 

تخ�ش�ش  اإىل  باالإ�شافة  النووي«، 

»البكالوريو�ش،  ملرحلتي  التمري�ش 

املاج�شتري«.

برنامج  م�شارات  اأن  اإىل  ي�شار 

احلالية  ال�شريفني  احلرمني  خادم 

املوهبة  وبعثتك،  »وظيفتك  ه��ي: 

الدولية،  املنح  النخبة،  وال��ري��ادة، 

اجلامعات ال�شعودية، التخ�ش�شات 

ال�شحية«.

ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت ج��ام��ع��ة ال��ط��ائ��ف 

مبحافظة  للتعليم  العامة  واالإدارة 

»تكامل«  م�شروع  وثيقة  الطائف، 

انطالقاً  تاأتي  والتي  اجلانبني،  بني 

من الروؤية الوطنية 2030 وحتقيقا 

بهدف  اململكة  يف  التعليم  ل�شيا�شة 

التعاون والتوا�شل وتبادل اخلربات، 

اأهدافها  التعليم يف  وتعزيزاً جلهود 

التحول  ل��ربن��ام��ج  االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
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زم��ان،  ح�شام  ال��دك��ت��ور  ال��ط��ائ��ف، 

لالإدارة  اجلامعة  قيادات  من  وعدد 

الطائف،  مبحافظة  للتعليم  العامة 

حيث كان يف ا�شتقباله املدير العام 

طالل  الطائف،  مبحافظة  للتعليم 

وم�شاعديه،  اللهيبي،  م��ب��ارك  ب��ن 

وعدد من القيادات الرتبوية، وفرقة 

الرتحيبية  �شيحاتها  قدمت  ك�شفية 

الك�شفية لل�شيوف.

وُع���ق���د اج��ت��م��اع ب���ني اجل��ان��ب��ني 

جرت خالله مناق�شة وثيقة »تكامل« 

وجامعة  للتعليم  العامة  االإدارة  بني 

قيادات  من  عدد  بح�شور  الطائف 

بقاعة  وذل���ك  واجل��ام��ع��ة،  التعليم 

للبنني  االإدارة  مببنى  االجتماعات 

وعرب الدائرة املغلقة للبنات، وعر�ش 

خالد  ال�شاملة،  اجلودة  اإدارة  مدير 

وما  للوثيقة  العام  االإط��ار  الثبيتي، 

واأه��داف  ور�شالة  روؤي��ة  من  حتتويه 

ومهام واآلية عمل.

مبداأ  لت�شجيع  الوثيقة  وتهدف 

الرتبوية  املوؤ�ش�شات  بني  التعاون 

اجلامعة يف  خ��ربات  من  واالإف���ادة 

للتعليم  ال��ع��ام��ة  االإدارة  توظيف 

وتن�شيق  ال��ط��ائ��ف،  حم��اف��ظ��ة  يف 

االإمكانات  ا�شتثمار  نحو  اجلهود 

امل���ادي���ة وامل������وارد ال��ب�����ش��ري��ة مبا 

جاذبة  وبيئة  نوعًيا  تعليما  يحقق 

وم�شوؤولية  مميًزا  موؤ�ش�شًيا  واأداًء 

ج��ودة  لتح�شني  فاعلة  جمتمعية 

ال��رتب��وي��ة  البيئة  خل��دم��ة  احل��ي��اة 

وحت�شني  وت��ط��وي��ره��ا  والتعليمية 

جودة خمرجاتها.

اإمكانات  من  اال�شتفادة  وكذلك 

اإج������راء  وخ�������ربات اجل���ام���ع���ة يف 

والبحوث  واال�شت�شارات  الدرا�شات 

عقد  يف  وامل�����ش��ارك��ة  وال���ت���دري���ب 

العمل،  وور�ش  والندوات  املوؤمترات 

االإدارة  اأداء  تطوير  يف  ي�شهم  مبا 

التطور  وم��واك��ب��ة  للتعليم  ال��ع��ام��ة 

يف  والتطبيقي  وال��رتب��وي  العلمي 

امل�شرتك  االهتمام  ذات  امل��ج��االت 

والعمل بروح الفريق واالنتماء املهني 

جم��االت  تتمثل  كما  واالإخ���ال����ش، 

التعاون بني الطرفني.

ونوه املدير العام للتعليم مبحافظة 

ال��ط��ائ��ف ب��اأه��م��ي��ة ال���زي���ارة وال��ت��ي 

اجلهات  بني  التعاون  اإطار  تاأتي يف 

احل��ك��وم��ي��ة، م���وؤك���ًدا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 

م�شروع »تكامل« والذي �شيعمل على 

والتعاون  العمل  لتطوير  اآف��اق  فتح 

بني اجلهتني واال�شتفادة من الكوادر 

االإدارة  ب��ني  امل��وج��ودة  واالإم��ك��ان��ات 

امل�شرتكة  اجلهود  مثمنا  واجلامعة 

بني اجلانبني.

الطائف  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  واأ����ش���اد 

بال�شراكة مع تعليم الطائف، م�شرًيا 

اإىل اأن هذه امل�شاريع تعترب م�شاريع 

من  تعد  والتي  للقيا�ش  قابلة  عمل 

الطالب  خلدمة  ال��واج��ب��ات  اأوج���ب 

والطالبة يف �شوء روؤية 2030.

اأكتوبر   4 اخلمي�ش  يوم  انطلقت 

اجلامعية  العربية  البطولة  2018م 
فاطمة  ب�شالة  ال�شاالت  قدم  لكرة 

يف  ال��ك��رام��ة  مبنطقة  م��ب��ارك  بنت 

االحت��اد  ينظمها  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي، 

تزامًنا  اجلامعية  للريا�شة  العربي 

رح��م��ه اهلل،  زاي���د  ال�شيخ  ع��ام  م��ع 

وا�شتمرت حتى 11 اأكتوبر 2018م.

ال��وف��ود  روؤ����ش���اء  احل��ف��ل  ح�شر 

العربية امل�شاركة وكبار ال�شخ�شيات 

االإم���ارات���ي���ة وب���ال���ذات يف امل��ج��ال 

جمل�ش  واأع�شاء  كرئي�ش  الريا�شي 

اأب���وظ���ب���ي ال���ري���ا����ش���ي وال�����ش��ل��ك 

القن�شل  وم��ن��ه��م  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي 

ال�شعودي �شعد بن نا�شر اأبو حيمد، 

باالإ�شافة اإىل الدكتور عمرو احلداد 

والريا�شة  ال�شباب  وزي��ر  م�شاعد 

للتنمية الريا�شية يف م�شر، والدكتور 

االحت��اد  ع��ام  اأم��ني  ال�شقاء  �شالح 

ال�شعودية،  للجامعات  ال��ري��ا���ش��ي 

امل�شت�شار  املزيني  خالد  والدكتور 

االإعالميني  من  وع��دد  االحت��اد  يف 

منهم الدكتور تركي العيار امل�شت�شار 

ورئي�ش اللجنة االإعالمية يف االحتاد 

الريا�شي للجامعات ال�شعودية.

الوطني  ب��ال�����ش��الم  احل��ف��ل  ب���داأ 

ل��دول��ة االإم����ارات ث��م دخ��ول ال��دول 

األقى  بعدها  باأعالمهم،  امل�شاركة 

للريا�شة  ال��ع��رب��ي  االحت���اد  رئي�ش 

كلمة  ح�شاين  �شعيد  د.  اجلامعية 

م�شتعر�ًشا  بامل�شاركني  فيها  رح��ب 

كونها  واأهميتها  البطولة  اأه���داف 

ال�شيخ زايد بن �شلطان  ا�شم  حتمل 

اآل نهيان طيب اهلل ثراه، ومتنى يف 

الفرق  جلميع  التوفيق  كلمته  ختام 

ال�شريفة  املناف�شة  ظل  يف  امل�شاركة 

بني  والروابط  العالقات  تعزز  التي 

العرب.بعد ذلك مت عر�ش  االأ�شقاء 

اآل  زاي��د  ال�شيخ  ع��ن  وثائقي  فيلم 

نهيان يرحمه اهلل، يو�شح اإ�شهاماته 

واإجنازاته خلدمة االإمارات والوطن 

وبالذات  العموم،  وجه  على  العربي 

م��ا ي��خ�����ش ال�����ش��ب��اب رج����ال الغد 

واأعمدة امل�شتقبل و�شواعد التنمية. 

عن  اآخ���ر  فيلم  ع��ر���ش  مت  ك��ذل��ك 

العربي  االحت��اد  واإجن���ازات  م�شرية 

والتطلعات  اجل��ام��ع��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ة 

بعرو�ش  احلفل  واختتم  امل�شتقبلية، 

القت  االإماراتي  ال�شعبي  الفلولكور 

معها  وتفاعل  اجلمهور  ا�شتح�شان 

العبي  بع�ش  كبري خ�شو�ًشا  ب�شكل 

املنتخبات امل�شاركة.

12 دولة عربية
دول��ة   12 البطولة  يف  و���ش��ارك 

ال�شعودية،  االإم���ارات،  هي:  عربية 

الكويت،  البحرين،  عمان،  �شلطنة 

اليمن،  العراق،  فل�شطني،  االأردن، 

م�شر، اجلزائر، ال�شودان، ومت توزيع 

كل  3 جمموعات  اإىل  ال��دول  ه��ذه 

جمموعة ت�شم 4 دول.

وكانت نتائج مباريات اليوم االأول 

على النحو التايل:

 7 ال�شعودية فازت على م�شر   -

مقابل 6 اأهداف.

 5 العراق  على  فازت  اجلزائر   -

مقابل 1.

- البحرين فازت على فل�شطني 6 

مقابل 4 اأهداف.

لكل   2 وعمان  الكويت  تعادل   -

منهما.

ال�شودان  - االإم��ارات فازت على 

6 اأهداف مقابل �شفر.
- ومت تاأجيل مباراة االأردن واليمن 

اإىل وقت اآخر يتحدد فيما بعد.

فوزان متتاليان

ال�شعودية  فاز منتخب اجلامعات 

ب�7  م�شر  ج��ام��ع��ات  منتخب  على 

�شالح  د.  واأعرب  مقابل6،  اأهداف 

ال�شقاء اأمني عام االحتاد الريا�شي 

الوفد  ورئي�ش  ال�شعودية  للجامعات 

عن �شعادته بهذا الفوز الكبري على 

يعك�ش  ال��ذي  القوي  م�شر  منتخب 

لهذه  والتجهيز  اال���ش��ت��ع��داد  حجم 

يف  الفوز  موا�شلة  متمنيا  البطولة، 

املباريات القادمة والو�شول للنهائي 

البطولة.  ك��اأ���ش  ع��ل��ى  واحل�����ش��ول 

الفوز  هذا  اأهدي  ال�شقاء:  د.  وقال 

وملعايل  الر�شيدة  لقيادتنا  الثمني 

التعليم ونائبه ورئي�ش االحتاد  وزير 

ال�شعودية  للجامعات  ال��ري��ا���ش��ي 

وت�شخري  للمنتخب  دعمهم  نظري 

كل االإمكانات ليقوم املنتخب بتمثيل 

اخلليجية  ال��ب��ط��والت  يف  اململكة 

خري  وال��دول��ي��ة  وال��ق��اري��ة  والعربية 

متثيل ويحقق النتائج امل�شرفة.

ك��م��ا ف����از م��ن��ت��خ��ب اجل��ام��ع��ات 

اأه��داف   4 اجل��زائ��ر  على  ال�شعودية 

مقابل 3، وذل��ك يف ث��اين م��ب��اراة له 

لكرة قدم  زايد  ال�شيخ  بطولة  �شمن 

ال�شاالت.

وزير التعليم يدشن  مسار االبتعاث في التخصصات الصحية

وثيقة مشروع »تكامل« بين جامعة الطائف و»التعليم«

انطالق البطولة العربية الجامعية لكرة قدم الصاالت في أبوظبي

حتقيقًا ل�سيا�سة التعليم يف اململكة �انطالقًا من ر�ؤية 2030

منتخب اجلامعات ال�سعودية فاز على منتخبي م�رص �اجلزائر

ل�سد االحتياج يف القطاع ال�سحي �بح�سور �زير ال�سحة

متثل املنهجية االإطار التطبيقي الذي يتبعه الباحث عند ال�شروع يف 

تطبيق البحث، واملنهجية كمجموعة من العمليات التي ينفذها الباحث 

ت�شمن الو�شول اإىل نتائج ذات م�شداقية قوية، بعبارة اأخرى ميكننا 

القول اإن تطبيق املنهجية العلمية يعني بحثاً جيداً.

وعلى الرغم من تلك احلقيقة اإال اأن تطبيق املنهجية العلمية ي�شوبه 

كثري من االأخطاء، و�شوف نتناول يف كل مقال اأحد تلك االأخطاء.

خطاأ املنهج:

اأن  اإال  وب�شيط،  �شهل  م�شطلح  وهو  املنهجية،  عنا�شر  اأحد  ميثل 

البحوث  من  كثري  يف  فنالحظ  خاطئة،  ب�شورة  ي�شتخدمه  الكثري 

منهج  فيكتب  خاطئة،  ب�شورة  امل�شطلح  ي�شتخدم  العلمية  والر�شائل 

و�شفي، منهج حتليلي، منهج حتليلي و�شفي، و�شفي حتليلي، املنهج 

اال�شتطالعي....الخ.

كل تلك امل�شميات ال ت�شتند اإىل مدلول علمي، فالكثري قد ال يعرف 

الفرق بينها وال يعرف ملاذا اختار م�شطلحاً بعينه، لهذه امل�شكلة الأن 

املنهج  فتعريف  الباحثني،  من  الكثري  لدى  وا�شح  املنهج غري  تعريف 

�شهل وب�شيط وميكن حتديده على اأنه: الطريقة التي يتبعها الباحث يف 

بحثه، وهذا التعريف يتفق عليه الكثري، لكني اأعتقد اأن هذا التعريف 

اأنه: الطريقة التي يتبعها الباحث يف  ناق�ش، لذا عرفت املنهج على 

جمع البيانات، اأي اأن اآلية جمع البيانات هي التي حتدد املنهج.

فمثاًل عند ت�شميم ا�شتبيان جلمع البيانات، اإذن اأنا �شوف اأ�شتخدم 

املنهج امل�شحي، واإذا ا�شتخدمت املقابلة املعمقة مع املبحوث، اإذن اأنا 

لقيا�ش  برناجماً  طبقت  واإذا  احلالة،  درا�شة  منهج  اأ�شتخدم  �شوف 

فاأنا  الوثائق  ا�شتخدمت  واإذا  التجريبي،  املنهج  اأ�شتخدم  فاأنا  تاأثريه، 

على  البيانات  بجمع  قمت  واإذا  امل�شمون،  منهج حتليل  اأطبق  �شوف 

اجلماعات  منهج  اأ�شتخدم  �شوف  فاأنا  البحث،  مفردات  جمموعة 

امل�شتهدفة »اجلماعات البوؤرية«.

وعندما اأعي�ش يف جمتمع واأر�شد واقعة، فاأنا �شوف اأ�شتخدم املنهج 

احلقلي، واآخر منهج هو منهج املالحظة، وذلك عندما يقوم الباحث 

مبالحظة �شلوك حمدد على جمموعة بحثية، وهذا املنهج فيه جدل 

اأداة والبع�ش يعتربه منهجاً، »ولقد فرقت بني  كثري، فالبع�ش يعتربه 

املنهج واالأداة، وعلى املنهج اأن يتبع طرقاً حمددة، ومتنوعة للو�شول 

للبيانات، اأما االأداة فهي و�شيلة مبا�شرة جلمع البيانات«.

من هنا ن�شل اإىل اأن:

- املنهج يتحدد تبعاً لطريقة الباحث يف جمع بياناته.

لي�شت  الخ،  التحليلي....  واملنهج  الو�شفي  باملنهج  يُعرف  ما  اأن   -

مناهج، الأن لي�ش لديها طرق خا�شة بها يف جمع البيانات.

اإلخ«  التحليلي...  واملنهج  الو�شفي،  »املنهج  الت�شميات  تلك  ولعل 

جاءت:

- نتيجة لرتجمة م�شطلح االإح�شاء الو�شفي واالإح�شاء اال�شتداليل 

»التحليلي«.

املنهج امل�شحي اال�شتطالع والو�شف والتحليل،  اأهداف  - تت�شمن 

وهي االأقرب يف املفهوم، فتم اخللط يف فهم اأهداف املنهج امل�شحي 

واعتبارها منهجاً.

ملزيد من املعلومات ميكن الرجوع اإىل كتابي »مناهج البحث املي�شر«.

اأ�شتاذ املناهج والقيا�ش بكلة االآداب

خطأ المنهج

أخطاء في المنهجية
أ. د. سعود الضحيان

أخطاء في المنهجية

dohayan@hotmail.com
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على  املجمعة  ج��ام��ع��ة  ح�صلت 

ج��ائ��زة اأف�����ص��ل ���ص��ري��ك اأك��ادمي��ي 

ِقَبل  م��ن  وامل��ق��دم��ة  2018م،  لعام 

 EC COUNCIL م��ن��ظ��م��ة 

االعتماد  يف  واملتخ�ص�صة  العاملية، 

املعلومات  اأم���ن  ل�صهادات  املهني 

اإجناز جديد  وذلك يف  االحرتافية؛ 

املتتابعة  ي�صاف الإجنازات اجلامعة 

يف عدد من املجاالت على امل�صتويات 

املحلية.

اأكرث  اجلائزة  هذه  على  وتناف�س 

من 700 موؤ�ص�صة تعليمية وتدريبية 

يف اأكرث من 100 دولة؛ حيث تقدم 

هذه املوؤ�ص�صات التعليمية والتدريبية 

برامج اأكادميية ومهنية معتمدة من 

 EC COUNCIL منظمة  ِق��َب��ل 

االأمريكية.

وح�����ص��ل��ت اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ه��ذه 

كلية  جل���ه���ود  ت���ق���دي���راً  اجل����ائ����زة 

ع��ل��وم احل��ا���ص��ب وامل��ع��ل��وم��ات يف 

م��واءم��ة ب��راجم��ه��ا االأك��ادمي��ي��ة مع 

يف  العمل  ل�صوق  املهنية  املتطلبات 

والتحقيق  امل��ع��ل��وم��ات  اأم���ن  جم��ال 

برنامج  من خالل  الرقمي  اجلنائي 

املعلومات،  تقنية  يف  البكالوريو�س 

وم�صار  امل��ع��ل��وم��ات،  اأم���ن  وم�����ص��ار 

التحقيق اجلنائي الرقمي.

كما برزت جهود الكلية يف اإقامة 

امل��ع�����ص��ك��ر ال��ت��ق��ن��ي ال��وط��ن��ي الأم��ن 

2018م،  ع���ام  خ���الل  امل��ع��ل��وم��ات 

 25 يف  60 طالباً  ا�صتهدف  وال��ذي 

جامعة؛ للح�صول على رخ�س دولية 

 EC COUNCIL منظمة  م��ن 

يف م�����ص��ار م��ك��اف��ح��ة االخ���رتاق���ات 

واالختبار االأخالقي، وم�صار حماية 

ال�صبكات، وم�صار التحقيق اجلنائي 

يف اجلرائم املعلوماتية.

احلا�صب  ع��ل��وم  كلية  اأن  يُ��ذك��ر 

واملعلومات يف جامعة املجمعة تقوم 

بال�صهادات  النظرية  العلوم  بدمج 

ال�صيرباين،  االأمن  املهنية يف جمال 

الدرا�صية  واملناهج  اخلطط  ودم��ج 

متكن  ومهنية  تطبيقية  مب�صارات 

الطلبة اخلريجني من احل�صول على 

ال�صهادات املهنية الرائدة، باالإ�صافة 

اإىل ال�صهادة االأكادميية.

وبهذه املنا�صبة رفع مدير اجلامعة 

الدكتور خالد بن �صعد املقرن التهنئة 

التعليم،  ولوزير  الر�صيدة،  للقيادة 

وملن�صوبي  ال��وط��ن  اأب���ن���اء  ول��ك��اف��ة 

موؤكداً  االإجن��از؛  على هذا  اجلامعة 

مل��ا جتده  طبيعية  نتيجة  ي��اأت��ي  اأن��ه 

اجلامعة من دعم، وما وفر لها من 

اإمكانيات وجتهيزات �صاهمت ب�صكل 

وحتقيق  بعملها،  االرتقاء  يف  فعال 

املتميزة  االإجن������ازات  م��ن  ال��ع��دي��د 

وال���دويل؛  ال��وط��ن��ي  امل�صتوى  على 

حيث اأثمرت جهود اجلميع بتحقيق 

اأ�صهر  من  واحدة  مع  ال�صراكة  هذه 

يف  املتخ�ص�صة  العاملية  املنظمات 

االع��ت��م��اد امل��ه��ن��ي ل�����ص��ه��ادات اأم��ن 

املعلومات االحرتافية.

ال��دويل  تفوقها  عبدالعزيز  امللك  جامعة  وا�صلت 

ت�صنيف  يف  املتميزة  مرتبتها  على  وحافظت  والعاملي 

»التاميز« العاملي للجامعات لعام 2019م، والذي اأعلنت 

نتائجه موؤخراً، حيث حلت جامعة املوؤ�ص�س يف املرتبة 

االأوىل على م�صتوى جامعات العامل العربي، وذلك للعام 

وعلى   ،2016 عام  من  اعتباراً  التوايل؛  على  الرابع 

 -  200 اأف�صل  من  �صِ اجلامعة  حلت  العاملي  ال�صعيد 

250 جامعة عاملياً ح�صب ذات الت�صنيف.
وق���ال م��دي��ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��دك��ت��ور 

عبدالرحمن بن عبيد اليوبي اإن ح�صول اجلامعة على 

املركز االأول على امل�صتوى العربي لي�س غاية بحد ذاته 

يف  العاملية  املعايري  ومطابقة  للتطوير  و�صيلة  واإمن��ا 

العملية التعليمية.

واأكد اأن ح�صول اجلامعة على املرتبة االأوىل عربياً 

على  واأكيدة  وا�صحة  داللة  التوايل  على  الرابع  للعام 

والبحثية  االأكادميية  ملكت�صباتها  اجلامعة  حمافظة 

ودافع قوي ملوا�صلة �صعي اجلامعة لزيادة كفاءة االأداء 

االأكادميي والبحث العلمي وجودة املخرجات.

�صمن قائمة ال�صراكات التي تعقدها جامعة اجلوف 

مع اجلهات احلكومية واخلا�صة، مت توقيع مذكرة تفاهم 

وتهدف  املحدودة،  الطبية  للخدمات  ال��دواء  �صركة  مع 

والتاأهيل  التدريب  عمليات  ال�صركة  تنفيذ  اإىل  املذكرة 

وكذلك  التخرج،  على  املقبلني  ال�صيدلة  كلية  لطلبة 

توظيفهم بعد تخرجهم باإذن اهلل. وتت�صمن املذكرة قيام 

حتتاجها  التي  ال�صحية  التخ�ص�صات  بتوفري  اجلامعة 

ال�صركة من خالل القوائم املعدة يف هذا ال�صاأن، للتدريب 

التخرج  قبل  ما  مرحلة  اأث��ن��اء  �صيدلياتها  يف  العملي 

ال�صركة  �صتبداأ  حيث  والرابعة،  الثالثة  ال�صنتني  لطلبة 

يف توطني الوظائف ال�صحية يف �صيدلياتها كما ت�صمل 

والدرا�صات  البحوث  اإعداد  تعاون اجلهتني يف  املذكرة 

اأهداف  ي�صهم يف حتقيق  مبا  امل�صرتك  االهتمام  ذات 

التوقيع  مرا�صم  و�صهدت  واملحتمعية.  العلمية  اجلامعة 

ح�صور مدير اجلامعة باالإنابة الدكتور جنم احل�صيني، 

الدكتور  ال�صيدلة  كلية  عميد  اجلامعة  عن  ووقعها 

عبدال�صالم اخلالدي، فيما مثل �صركة الدواء للخدمات 

الطبية املحدودة مديرها االإداري �صعود العريني.

طيبة  بجامعة  الطالب  �صوؤون  عمادة  نظمت 

ال�صاحية  اخرتاق  �صباق   ، اليوم  املنورة  باملدينة 

للجري، بطول 4 كيلو، �صارك فيه ما يقارب �200 

طالب من كليات اجلامعة املختلفة.

باجلامعة  ال��ط��الب  ���ص��وؤون  عميد  واأو����ص���ح 

الدكتور معتاد احلربي اأن الهدف من ال�صباق هو 

املناف�صة  ي�صتطيعون  متميزين  مت�صابقني  اإيجاد 

م�صتوى  على  تُنظم  التي  الكربى  امل�صابقات  يف 

ال�صباق  اأن  اإىل  ُم�صرياً  ال�صعودية،  اجلامعات 

ياأتي يف اإطار اخلطة اال�صرتاتيجية التي اأعدتها 

العمادة بالتن�صيق مع ق�صم الرتبية البدنية وعلوم 

الريا�صية بكلية الرتبية.

حتر�س  اجلامعة  اأن  احلربي  الدكتور  واأف��اد 

الأهمية  �صنوياً،  الريا�صية  االأن�صطة  اإقامة  على 

وانعكا�س  الطالب  حياة  يف  الريا�صي  الن�صاط 

ذلك على ال�صحة العامة وامل�صتوى الدرا�صي، واأن 

وتدعم  ال�صخ�صي  اجلانب  تطور  االأن�صطة  هذه 

العالقات ال�صخ�صية بني الطالب.

»EC COUNCIL« تمنح جامعة المجمعة جائزة 
أفضل شريك أكاديمي

بعد مناف�سة مع 700 م�ؤ�س�سة تعليمية وتدريبية متثل 100 دولة

للعام الرابع على الت�ايل

بهدف تدريب وت�ظيف طلبة ال�سيدلة

جامعة المؤسس األولى عربيًا في تصنيف التايمز

مذكرة تفاهم بين »جامعة الجوف« وشركة »الدواء«

جامعة طيبة تنظم سباق اختراق الضاحية

d

كتب اأحد االأ�صاتذة اجلامعيني يف جامعة »كيب تاون« بجنوب اأفريقيا 

لطالبه على مدخل الكلية الكلمة التالية:

»اإن تدمري اأي اأمة ال يحتاج اإىل قنابل نووية اأو �صواريخ بعيدة املدى، 

املعلم  ومكانة  قيمة  وت�صويه  التعليم  نوعية  تخفي�س  اإىل  يحتاج  ولكن 

وال�صماح للطلبة بالغ�س ..

عندئذ �صوف ميوت املري�س على يد طبيب جنح بالغ�س!!

وتنهار البيوت على يد مهند�س جنح بالغ�س!!

ونخ�صر االأموال على يد حما�صب جنح بالغ�س!!

وميوت العدل على يد قا�س جنح بالغ�س!!

وي�صوه الدين على يد �صيخ جنح بالغ�س!!

ويتف�صى اجلهل يف عقول االأبناء على يد معلم جنح بالغ�س!!«

اأ�صتاذ بجامعة »كيبك« الكندية، درا�صة  بدوره اأجرى مي�صال �صيغان 

وفق ما ذكرته  اأ�صباب الغ�ّس عند الطلبة، واأظهرت الدرا�صة –  ملعرفة 

جريدة »لوفيغارو« - اأن طالباً من اثنني اعرتف بقيامه بالغ�س يف مرحلة 

من مراحل درا�صته. واأثبتت الدرا�صة اأن الذكور يغ�صون اأكرث من االإناث 

بن�صبة 52.2 ٪ مقابل 47.8 ٪. كما بينت نف�س الدرا�صة اأن طلبة العلوم 

اأكرث غ�ّصاً من طلبة الفنون اجلميلة.

وقد اأن�صاأت جامعة »كيبك« موقعاً على �صبكة »االإنرتنت« اأكدت فيه 

اأن ت�صامح اجلامعة مع الغ�س ن�صبته �صفر، ويعطي امل�صرفون على املوقع 

ن�صائح للطلبة مع تذكريهم بالقوانني ال�صارمة التي تعتمدها اجلامعة 

ملعاقبة كل طالب اأو طالبة يتعمد الغ�س، ويعطي املوقع معلومات �صاملة، 

اإعداد  عند  ال�صرقة  اأو  االمتحانات  يف  الغ�س  اأن��واع  كل  عن  واإ�صافية 

الر�صائل اجلامعية.  ويف فرن�صا اأجنز با�صكال جيبار وكري�صتوف مي�صو 

اأنهم  منهم  املائة  70 يف  اعرتف  الطلبة  من  عينة  على  درا�صة مماثلة 

اأقروا  املائة  12 يف  وقرابة  غ�س،  بعملية  درا�صتهم  من  فرتة  قاموا يف 

باأنهم قاموا بالغ�س يف اجلامعة، واأثبتت الدرا�صة نف�صها - على غرار 

الدرا�صة الكندية – اأن ن�صبة الذكور اأكرب من ن�صبة االإناث يف عمليات 

الغ�س، واأن طلبة العلوم هم اأكرث غ�صاً من طلبة االخت�صا�صات االأخرى.

وقد جاءت �صريعة اال�صالم بتعزيز القيم الكرمية وحماربة الرذائل 

ومنها الغ�س، ويف هذا ينبه �صماحة ال�صيخ عبدالعزيز بن باز رحمه اهلل 

اإىل اأن: الغ�س حمرم يف االختبارات، كما اأنه حمرم يف املعامالت، فلي�س 

الأحد اأن يغ�س يف االختبارات يف اأية مادة، واإذا ر�صي االأ�صتاذ بذلك فهو 

�صريُكه يف االإثم واخليانة. »جمموع فتاوى ابن باز - ج� 24 - �ص� 61«.

اإن الفاتورة التي يدفعها املجتمع مقابل ال�صماح بالغ�س وانت�صاره بني 

اأو  جمتمع  الأي  ميكن  وال  للغاية،  باهظة  واجلامعات  املدار�س  طالب 

تتغا�صى عنه. كما ال  اأو  ت�صت�صيغه  اأو  به  اأو ت�صمح  تتقبل ذلك  اأن  اأمة 

اأو  ي�صمح  اأن  ووطنه  وجمتمعه  نف�صه  على  وحري�س  عاقل  الأي  ميكن 

ير�صى بذلك، ناهيك عن حرمة الغ�س �صرعاً وعرفاً وخلقاً، وا�صتنكاره 

وا�صتهجانه لدى العامة واخلا�صة.

عندما حترتم نف�صك عزيزي الطالب وحترتم من حولك وتتقي ربك 

وتاأخذ االأمور بجدية وتنظر للم�صتقبل نظرة اإيجابية، فلن تر�صى بالغ�س 

قد  بل  وامل�صتهجن،  امل�صني  الفعل  هذا  مبمار�صة  لنف�صك  ت�صمح  ولن 

يوؤنبك �صمريك ملجرد التفكري بذلك، و�صتنظر ملن ميار�س الغ�س نظرة 

ا�صتنكار واحتقار، لذلك تعالوا نتعاهد جميعاً على جتديد اخلوف من 

اهلل وجتنب الغ�س كيال نكون معول هدم للوطن واملجتمع!

makinzyadel@ksu.edu.sa

فاتورة باهظة

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

»أساسيات التعلم اإللكتروني« بجامعة 
نجران

نظمت جامعة جنران، ممثلة بعمادة التعلم االإلكرتوين والتعليم عن 

بعد، دورة تدريبية بعنوان »اأ�صا�صيات نظام التعلم االإلكرتوين«، وذلك 

مب�صرح كلية ال�صيدلة.

وهدفت الدورة اإىل م�صاعدة الطالب يف مواكبة متطلبات الع�صر 

العملية  وت�صهيل  و�صريعة،  متعددة  بطرق  املعلومة  على  واحل�صول 

التعليمية من خالل تقدمي خدمات اإلكرتونية ت�صاعد يف ذلك، وتاأتي 

العمادة  تنفذها  التي  التدريبية  ال���دورات  م��ن  ع��دد  �صمن  ال���دورة 

التعلم  احلديثة يف جمال  الطرق  ومواكبة  التطوير  اإىل  تهدف  والتي 

االإلكرتوين.

معرض الكتاب الـ15 بجامعة الملك خالد
خالل  املكتبات  �صوؤون  عمادة  يف  ممثلة  خالد  امللك  جامعة  تنظم 

اخلام�س  واملعلومات  الكتاب  »معر�س  اجل��اري  �صفر   9  -  1 الفرتة 

خمي�س  مبحافظة  احل�صاري  �صلطان  االأم��ري  مركز  يف  وذلك  ع�صر« 

م�صيط.

واأو�صح عميد �صوؤون املكتبات يف اجلامعة الدكتور عبداهلل اآل نا�صر، 

اأع�صاء هيئة التدري�س والطالب والطالبات يف  اأن املعر�س ي�صتهدف 

اجلامعة وكذلك طالب التعليم العام وخمتلف �صرائح املجتمع.

واأكد م�صاركة اأكرث من 70 دار ن�صر تعر�س ما يزيد على 30 األف 

والطب  وال�صريعة  االأجنبية  والكتب  املختلفة  الفنون  بني  تتنوع  عنوان 

والهند�صة والعلوم واللغات والعلوم االإن�صانية واالأدبية وكتب الدرا�صات 

النظامية والقانونية وكتب االأطفال.



اح��ت��ف��ل��ت ك��ل��ي��ة ال��رب��ي��ة ب��ال��ي��وم 

العاملي للمعلم، ونظمت بهذه املنا�سبة 

وال��رام��ج  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د 

بح�سور  العمل،  وور���ش  وال��ن��دوات 

من  وم�سوؤولة  قيادية  �سخ�سيات 

وجهات  وخارجها،  اجلامعة  داخ��ل 

ومب�ساركة  عالقة  ذات  ومنظمات 

مئات املعلمني واملعلمات.

وتفخر الكلية باملعلمني واملعلمات 

يف امليدان الربوي باعتبار اأن اإعداد 

اأدوار  م��ن  اأ���س��ا���ش  دور  ه��و  املعلم 

واملعلمون  ال  كيف  الربية،  كليات 

اإعداد االأطباء  هم اللبنة االأوىل يف 

وجميع  ب��ل  وغ��ره��م،  واملهند�سني 

العاملني يف كل القطاعات باختالف 

درجاتهم واأ�سنافهم.

اأتى �سعار يوم املعلم العاملي  وقد 

متوافقاً  ال�سنة  هذه 

الربية  كلية  دور  مع 

اإع�����داد وت��اأه��ي��ل  يف 

اإن  ح���ي���ث  امل���ع���ل���م، 

اليوني�سكو  ���س��ع��ار 

للمعلم  العاملي  لليوم 

 The right « ه���و 

 to education
 means the right
 to a qualified
teacher« وترجمته 
يف  »احل��ق  بالعربية 

احلق  يعني  التعليم 

يف معلم موؤهل«.

الربية  كلية  اأقامت  عليه  وبناًء 

لهذا  امللك �سعود فعالياتها  بجامعة 

املعلم  »ت��اأه��ي��ل  �سعار  حت��ت  ال��ي��وم 

ليكون  للمتعلم«  حق 

ت����اأك����ي����داً ل���دوره���ا 

ومتوافقاً  بها  املناط 

اليون�سكو  �سعار  مع 

للمعلم  العاملي  للْيوم 

لهذا العام.

وم�����ن امل����ه����م يف 

هذا اجلانب اإي�ساح 

يكون  ال��ت��اأه��ي��ل  اأن 

ع����ادة ق��ب��ل ال��ق��ي��ام 

كانت،  اأي���اً  باملهمة 

بع�ش  يكون يف  وقد 

احل��������االت اأث����ن����اء 

املهمة بهدف تعديل 

جوانب  تقوية  اأو  النق�ش  جوانب 

عليه  يطلق  م��ا  وه��و  اأك���ر،  ال��ق��وة 

ولعل  »التطوير«.  اأف�سل  ب�سيغة 

اآخر فعالية ناجحة يف هذا اجلانب 

ما كان يف برامج التدريب ال�سيفي 

ال�سيف  ن��ه��اي��ة  يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 

املا�سي اأي قبل قرابة الثالثة اأ�سهر 

ممثلة  التعليم  وزارة  بني  ب�سراكة 

املهني  للتطوير  الوطني  املركز  يف 

ممثلة  الربية  كلية  وبني  التعليمي 

والتنمية  للتطوير  الربوي  باملركز 

املهنية.

تقدمي  الفعالية  تلك  خ��الل  ومت 

برامج تاأهيلية مميزة ومنوعة كانت 

هذا  كل  للمعلم،  غالبها  يف  موجهة 

تاأكيداً ملبداأ �سعار يوم املعلم العاملي 

الربية  كلية  يف  ل�سعارنا  وحتقيقاً 

»تاأهيل املعلم حق للمتعلم«.

وكيل كلية الربية للتطوير 

واجلودة

ي��ع��د ال�����راث اأح����د ال��ق��ط��اع��ات 

يف  املنتهجة  ال�سيا�سات  يف  احليوية 

الوقت الراهن، وتركن اإليه املجتمعات 

املتطورة كاأحد البدائل للق�ساء على 

كثر من امل�سكالت، فاأ�سبح الراث 

ال��ث��ق��ايف م��ن اأه���م م�����س��ادر ال���روة 

امل�ستمرة، وعن�سراً رئي�ساً من عنا�سر 

واالإن�سانية،  االجتماعية  التنمية 

التنمية  برامج  �سمن  اإدم��اج��ه  ومت 

امل�ستدامة. واأذكر اأنني قراأت تقريراً 

خلطة عام 2030م، التي اعتمدتها 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، والتي 

االأوىل،  للمرة  الثقافة  فيها  اأدرج��ت 

الثقايف واالإب��داع،  من خالل الراث 

واأك����دت اأن��ه��ا حم��رك ه��ام للتنمية 

والبيئية،  واالجتماعية  االقت�سادية 

للتنمية  متكينياً  عاماًل  واعتبارها 

امل�ستدامة، وم�ساعدة الدول االأطراف 

واملمار�سني واملوؤ�س�سات واملجتمعات، 

لت�سخر  املالئم،  التوجيه  من خالل 

للم�ساهمة  العاملي  اإمكانيات الراث 

تعزيز  م��ع  امل�ستدامة،  التنمية  يف 

التنمية،  ال�ستدامة  الثالثة  االأب��ع��اد 

البيئية،  اال���س��ت��دام��ة  يف  واملتمثلة 

ال�ساملة،  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 

عن  ف�ساًل  االقت�سادية،  والتنمية 

تعزيز االأمن وال�سالم.

البيان،  عن  وغنٌي 

التي  الق�سايا  تلك 

ي��ن��ب��غ��ي م��ع��اجل��ت��ه��ا 

ع��ن��د احل���دي���ث عن 

ال����������دور احل���ا����س���م 

ت�سمل  والتي  للراث 

التخطيط، والرميم، 

واالإحياء،  واحلفاظ، 

واإع�������ادة ال��ت��اأه��ي��ل، 

وال�سياحة امل�ستدامة، 

ومتطلبات ال�سائحني، 

وامل�ساركة املجتمعية، 

م��ع اال���س��ت��ف��ادة من 

يف  العاملية  التجارب 

احلفاظ على املوارد الراثية، واإيجاد 

�سياحة ثقافية باأ�ساليب جديدة.

ما  اإىل  ننظر  لن  ح��ال،  اأي  على 

االأر����ش  بع�ش  على  ال��ي��وم  ي��ح��دث 

ال��راث��ي��ة  امل���ق���درات  ال��ع��رب��ي��ة ذات 

يتعر�ش  التي  الكبرة  والتحديات 

و�سن�ست�سرف  الثقايف،  ال��راث  لها 

امل�ستقبل بنظرة طويلة، ما دمنا ناأمل 

يف تعديل احلال و�سالح املاآل.

رفع  يف  ن�سهم  اأن  واجبنا  فمن 

الراث  �ساأنه حماية  من  ملا  الوعي، 

التنمية  ع��م��ل��ي��ات  يف  وا���س��ت��ث��م��اره 

ع�سر  يف   - ننتظر  كما  املن�سودة. 

املفتوحة  ال�سماوات 

اجلديد-  واالإع����الم 

دوراً تثقيفياً لالإعالم 

ي����وع����ي امل��ج��ت��م��ع 

باأهمية هذا الراث، 

وق���درت���ه ع��ل��ى خلق 

م�ساريع ربحية تعيد 

���س��ب��ط ال��ب��و���س��ل��ة 

الأف��راد  االقت�سادية 

املجتمع.

باعتبارها  اململكة 

الغنية  ال��ب��ل��دان  م��ن 

ب��راث��ه��ا ال��ث��ق��ايف، 

ف��اإن��ه م��ن امل��ه��م اأن 

عنا�سر  م��ن  متلكه  م��ا  اإىل  ن�سر 

تراثية وثقافية فريدة ومتميزة، وذات 

ديناميكية عالية بكل مفرداتها التي 

كنها  ويمُ املناطق،  جميع  يف  تنت�سر 

اأن تكون مرتكزاً اأ�سا�سياً يف العملية 

التنموية م�ستقباًل، ويجعل منها ثروة 

حقيقية يف تو�سيع خيارات املجتمع 

يف التمتع مب�ستوى اقت�سادي اأف�سل 

االع��ت��ب��ار  ب��ع��ني  االأخ����ذ  م��ا مت  اإذا 

امل�ساركة املجتمعية يف احلفاظ عليه 

ازده��اره  بعوامل  واالأخ��ذ  وا�ستثماره 

�سمن عنا�سر املنظومة التنموية.

لقد قطعت اململكة �سوطاً كبًرا يف 

م�سوار تنمية الراث، والرامج التي 

من  حقيقية،  تراثية  لتنمية  توؤ�س�ش 

خالل القواعد ال�سلبة التي ر�سختها 

وال���راث  لل�سياحة  ال��ع��ام��ة  الهيئة 

الوطني ابتداًء من اإدراج��ه بعمق يف 

التحليالت والنقا�سات ودائرة ال�سوء 

التاأهيل  بعمليات  م��روراً  املجتمعي، 

املواقع  من  كثر  لها  خ�سعت  التي 

والبلدات الراثية كجزء من برنامج 

ب��ال��راث  للعناية  احل��رم��ني  خ���ادم 

احل�ساري، و�سوالً اإىل العاملية التي 

احتلتها كثر من املواقع على قائمة 

منظمة اليون�سكو للراث العاملي.

التحليالت  كل  �سوء  يف  ن�ستطيع 

التاأكيد على حقيقة هامة  ال�سابقة، 

اأب��ع��اده  ب��ك��ل  ال����راث  اأن  م��ف��اده��ا 

ال  اأ�سا�سية  ق�سية  ي�سكل  وم�ساراته 

احلا�سمة  واالأداة  جتاهلها،  يكن 

لتنفيذ واإجناح برامج التنمية، وبقدر 

ما تتحقق االأهداف االقت�سادية على 

الراث  توظيف  الق�سر عر  االأمد 

الثقايف يف جمال ال�سياحة بقدر ما 

يكون ذلك خر �سبيل الإحداث تنمية 

حملية م�ستدامة على االأمد الطويل 

تنقل لالأجيال القادمة تراثاً حمفوظاً 

وبيئة �سليمة، ودمتم طيبني.

كلية ال�سياحة واالآثار

يعد علم »تعلم االآلة« اأحد املجاالت 

ال��ف��رع��ي��ة ل��ل��ذك��اء اال���س��ط��ن��اع��ي، 

والذكاء اال�سطناعي يطلق على ما 

تقوم به الرجميات احلا�سوبية من 

الب�سرية  الذهنية  للقدرات  حماكاة 

واأمناط عملها، بحيث اإذا مت تركيب 

اآلية  كيانات  على  الرجميات  هذه 

باالإن�سان  يعرف  م��ا  ت�سكل  فاإنها 

يكنه  ال���ذي  ال���روب���وت،  اأو  االآيل 

بدالً  الوظائف  من  بالعديد  القيام 

من االإن�سان.

ي�ستهدف علم »تعلم االآلة« متكني 

التعلم  م��ن  احل��ا���س��وب��ي��ة  االأج���ه���زة 

خوارزميات  وي�ستخدم  مبفردها، 

البيانات  يف  االأمناط  بتحديد  تقوم 

ال��ن��م��اذج  وب��ن��اء  جمعها،  مت  ال��ت��ي 

تلك  منظور  من  العامل  ت�سرح  التي 

دون  ب��االأ���س��ي��اء  والتنبوؤ  ال��ب��ي��ان��ات، 

وا�سحة  من���اذج  اأو  ق��واع��د  وج���ود 

مرجمة م�سبًقا.

ب��ن��اء  ع���ل���ى  ي��ع��ت��م��د  اأن������ه  اأي 

اخلوارزميات التي تتعلم من البيانات 

بالبيانات  تتنباأ  ث��م  وم��ن  امل��ت��اح��ة 

امل�ستقبلية، فيتاح – للباحثني وعلماء 

واملحللني-  واملهند�سني  البيانات 

لنتائج  والو�سول  القرارات  اإ�سدار 

عالية   وقابلية  كبرة  موثوقية  ذات 

عن  الك�سف  يتيح  ك��م��ا  ل��ل��ت��ك��رار، 

االأفكار اخلفية من خالل العالقات 

والنزعات  والتوجهات  التاريخية 

املدفونة يف البيانات.

وه������������و ب�����ذل�����ك 

تفر�سه  مم��ا  يتحرر 

الرجميات التقليدية 

االلتزام  �سرورة  من 

ال�������س���ارم ب���االأوام���ر 

للو�سول  الرجمية  

اأو  ال��ن��ت��ي��ج��ة  اإىل  

ال��������ق��������رار، ح��ي��ث 

اأو   - ال��ت��ن��ب��وؤ  ي��ت��م 

النتائج  اإىل  الو�سول 

بناء   - وال���ق���رارات 

ع��ل��ى حت��ل��ي��ل م���ا مت 

ج��م��ع��ه م���ن ب��ي��ان��ات 

ول���ي�������ش ب���ن���اء ع��ل��ى 

التعليمات الرجمية.

ويرتبط علم »تعلم االآلة« ارتباًطا 

يركز  ال��ذي  االإح�����س��اء  بعلم  وثيًقا 

التنبوؤية  التحليالت  على  ك��ذل��ك 

ل��ل��ب��ي��ان��ات، ورمب����ا ي��ت��داخ��ل معه 

يتداخل  كما  ال��ن��واح��ي،  بع�ش  يف 

ب�����س��ورة ك��ب��رة م��ع ع��ل��م  التنقيب 

ع����ن ال���ب���ي���ان���ات، وال�������ذي ي��ه��ت��م 

للبيانات  اال�ستك�سافية  بالتحليالت 

ف��ي��م��ا ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه ال��ت��ع��ل��م احل��ر 

.»unsupervised learning«

وق���د اأف�����رز ه���ذا ال��ع��ل��م خ��الل 

العقد املا�سي، العديد من املنتجات 

ذات��ي��ة  ال�����س��ي��ارات  م��ث��ل  املحو�سبة 

القيادة، والتعرف االآيل على الكالم، 

وال��ب��ح��ث ال��ف��ع��ال ع��ر االإن��رن��ت، 

الب�سري. كما  للجينوم  اأف�سل  وفهم 

معطياته  اأ�سبحت 

حياتنا  يف  �سائعة 

ب���������س����ورة ك���ب���رة، 

كم�ستهلكني  ���س��واء 

حتى  اأو  ع��م��الء  اأو 

ع��ادي��ني،  اأ�سخا�ش 

ن�ستخدمها  ورمب���ا 

يف  امل��رات  ع�سرات 

اليوم دون اأن ندرك 

اأن��ه��ا م��ن اإف����رازات 

هذا العلم.

وق���د اأف����اد اأح��د 

م��ك��ات��ب امل��ح��ام��اة 

ع��ل��ى   – ال����ك����رى 

عن  عازًفا  بات  اأن��ه   - املثال  �سبيل 

تعيني املحامني اجلدد بعد اأن اأ�سبح 

ماليني  م�سح  احل��ا���س��وب  مب��ق��دور 

املعلومات  على  وال��ع��ث��ور  ال��وث��ائ��ق 

املطلوبة يف ق�سية ما ب�سرعة ودقة 

تفوق ما يكن اأن يقوم به االإن�سان، 

وهذا من تطبيقات تعلم االآلة.

وم���ا ي��ق��وم ب��ه »ف��ي�����س��ب��وك« من 

التي لديه لكي يزود  البيانات  جمع 

م�ستخدميه باملحتوى الذي يفر�ش 

على  احل�����س��ول  اأو  يعجبهم  اأن����ه 

اإح�ساءات حول �سخ�سية امل�ستخدم 

تطبيقات  من  اأي�ًسا  هو  وع��ادات��ه؛ 

ت��ع��ل��م االآل������ة، ف��ه��و ي��ت��ت��ب��ع ن�����س��اط 

والوقت  اإليه  ينظر  وم��ا  امل�ستخدم 

وما  النظر  هذا  يف  ي�ستغرقه  الذي 

يعجبه وما ينقر عليه وما يكتبه، ثم 

»تعلم  خوارزميات  با�ستخدام  يقوم 

يف  البيانات  تلك  ال�ستخدام  االآل��ة« 

الفكرية  امل�ستخدم  بتوجهات  التنبوؤ 

والت�سوق  التغذية  يف  وبتف�سيالته 

�سواء  معه  يتفاعل  كما  ذلك،  وغر 

عر�ش  اأو  ال��ت��ذك��رة  اأو  بالتهنئة 

�سفحات بعينها.

ت��ع��ل��م االآل���ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

– ال����ذي خ���رج م���ن رح���م ال��ذك��اء 
نهاية  ه���و  ل��ي�����ش  اال�سطناعي– 

مفهوم  االآن  ظ��ه��ر  ف��ق��د  امل��ط��اف. 

تطوًرا  اأك��ر  كنوع  العميق«  »التعلم 

ومرونة  قوة  يحقق  االآلة«  »تعلم  من 

كبرتني. حيث يثل العامل – الذي 

يتم بلورته من البيانات- على �سكل 

�سل�سلة هرمية متعددة الطبقات من 

تعمل  طبقة  كل  اأن  بحيث  املعارف، 

املعرفية  النتائج  م��ن  اأ�سا�ش  على 

ت�سبقها،  التي  الطبقة  عن  الناجتة 

اأ�سا�ش  على  مفهوم  كل  بناء  فيتم 

منه،  االأب�سط  املفاهيم  مع  عالقته 

وبناء كل فكرة اأو خال�سة بناء على 

ما ي�سبقها من االأفكار واخلال�سات 

االأكر ب�ساطة وهكذا.

على  رًدا  يثل  االآل���ة«  »تعلم  اإن 

دائًما  نف�سه  يطرح  ال��ذي  ال�سوؤال 

بني الباحثني وهو: هل االآالت قادرة 

اأن  لالإن�سان  يكن  مبا  القيام  على 

يقوم به من املهام الذهنية؟!

اأ�ستاذ علم املعلومات
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الهوية املطورة واهتمام اجلامعة

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

بكل االهتمام والتقدير تابعت خالل االأ�سابيع القليلة املا�سية حر�ش 

قيادات اجلامعة على ن�سر عدد من املقاالت التوعوية عن الهوية املطورة 

والتي  ذلك،  عن  تنتج  التي  واملكت�سبات  بها،  االلتزام  واأهمية  للجامعة 

وحراكها  اجلامعة  عن  اإيجابية  �سورة  وبناء  اجلهود  توحيد  بينها  من 

للجامعة  داعمة  موؤ�س�سية  �سمعة  لبناء  و���س��والً  امل�ستمر  التطويري 

وتطلعاتها امل�ستقبلية.

وقد اأ�سعدين كثراً كما اأ�سعد كثراً من الزمالء واملتابعني ل�سحيفة 

ر�سالة اجلامعة اأن بداأت �سل�سلة هذه املقاالت ال�سحفية بت�سريح ملعايل 

مدير اجلامعة، وما اأعقبها من مقال ل�سعادة وكيل اجلامعة.

وما يزيد �سعادتنا ا�ستمرار هذا احلر�ش، الذي يعر عنه ا�ستمرار 

للجامعة  املطورة  الهوية  عن  توعوية  مقاالت  بن�سر  اجلامعة  قيادات 

اأي�ساً  يوؤكد  القادمة ب�سحيفة ر�سالة اجلامعة، وهو ما  االأعداد  خالل 

�سعارها  يعد  والتي  عامة،  ب�سفة  هويتها  رعاية  على  اجلامعة  حر�ش 

املطور يف مقدمتها، وهو دور مهم تقوم به اإدارة اجلامعة لدعم اجلهود 

املتتالية التي تقوم بها عمادة التطوير واجلودة بوكالة اجلامعة للتخطيط 

والتطوير.

اأن  اأولها  االأم��ور،  من  عدد  على  للتاأكيد  الفر�سة  هذه  اأغتنم  واإنني 

االلتزام بالهوية املطورة للجامعة م�سوؤولية م�سركة بني جميع من�سوبي 

اجلامعة، وهي تعبر عن انتماء من�سوبي اجلامعة لها واالعتزاز ب�سعارها 

وما يحمله من معاين وطنية منها الوالء للجامعة ومن ثم الوطن، كما اأن 

هذه امل�سوؤولية متتد لتتخطى الدور الر�سمي املوؤ�س�سي للجهة القائمة 

على اإدارة هذه الهوية بحيث يلعب الوعي ال�سخ�سي لدى جميع من�سوبي 

اجلامعة دوراً موؤثراً يف رعاية هذه الهوية املطورة من خالل امل�ساهمة يف 

حتقيق روؤية ور�سالة واأهداف اجلامعة وامل�ساركة االإيجابية يف احلراك 

احلر�ش  كل  واحلر�ش  اجلامعة  ب�سعار  واالعتزاز  امل�ستمر،  التطويري 

على ا�ستخدام ال�سعار ال�سحيح للجامعة وحتري الدقة يف ذلك.

ر�سالة  به  تقوم  الذي  املهم  الدور  تقدير  بكل  اأذكر  ال�ساأن  ويف هذا 

التطويرية  بامل�سروعات  الوعي  ن�سر  يف  امل�ستمر  وتعاونها  اجلامعة، 

للجامعة، وهو دور كبر يدعم اجلامعة وحر�سها على حتقيق اأهدافها 

اال�سراتيجية، وال�سكر والتقدير مو�سول لكافة وحدات اجلامعة التي 

ل�سعار  ال�سحيح  اال�ستخدام  عر  اجلامعة  هوية  رعاية  على  حتر�ش 

اجلامعة، والتوا�سل مع عمادة التطوير واجلودة لطلب الدعم املنا�سب 

التي قد حتتاجه. 

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

»تعلم اآللة« ليس نهاية المطاف

المتطلبات الدراسية وفائدتها للطلبة
تعتر املرحلة اجلامعية من املراحل املهمة يف حياة االأفراد، ومن املهم 

يف هذه املرحلة اأن حتر�ش املنظومة التعليمية ب�سكل عام والقائمني على 

العملية التعليمية ب�سكل خا�ش، على توفر بيئة جامعية حمفزة للطالب، 
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عاماً تقريباً، ويف هذه املرحلة تتوفر لدى الطالب طاقات كبرة حتتاج اإىل 

تعزيز وت�سجيع على االإجناز.

وكرة  واالجتماعي  والبدين  النف�سي  بال�سغط  املرحلة  هذه  وتت�سم 

ال�سوء  املقالة  هذه  ت�سلط  لذا  اأي�ساً،  الطالب  على  الدرا�سية  املتطلبات 

على التكاليف الدرا�سية وكيفية حتويلها من روتني ممل اأو عادة اإىل عمل 

ممتع و�سيق يرغب الطالب باإجنازه.

اإن اخلروج عن املاألوف والبعد عن الطرق التقليدية يف املتطلبات لبع�ش 

املناهج الدرا�سية من االأمور املهمة والتي يجب اأن ن�سلط ال�سوء عليها، كما 

اأنها و�سيلة مهمة اأي�ساً للتطور ومواكبة روؤية 2030، لذا يجب اأن يحر�ش 

اأع�ساء هيئة التدري�ش والقائمون على العملية التعليمية يف اجلامعة من 

متعاونني ومن يف حكمهم على اإ�سراك الطالب يف العملية التعليمية من 

خالل م�ساركته يف اختيار الن�ساط املطلوب مع الركيز على االأن�سطة التي 

من املمكن اأن يبدع فيها الطلبة، وذلك بعد التحقق من منا�سبة الن�ساط 

كو�سيلة لتحقيق اأهداف املقرر.

اإن لكل �سخ�ش فرديته وما ييزه عن غره، ومن املهم اأن يحر�ش القائم 

على العملية التعليمية بعدم و�سع الطالب يف قوالب معينة تقلل من فر�ش 

اإبداعهم!

قد  والتي  املبتكرة  االأن�سطة  على  االأمثلة  من  امليداين  التطبيق  يعتر 

جتمع بني اأمرين مهمني هما: املتعة يف التعلم، وتطبيق املعلومات النظرية 

على اأر�ش الواقع، حيث يوؤهل التطبيق العملي الطالب على تكوين �سورة 

وا�سحة للعمل خارج اأ�سوار اجلامعة ويف جماالتهم التخ�س�سية.

يعتر ربط مواهب وهوايات الطلبة يف املتطلب الدرا�سي فكرة  اأي�ساً 

الطالب  فمثاًل  اخلا�سة،  بطريقتهم  االإب��داع  على  الطالب  حتث  مميزة 

لها  ندوة علمية  لهم تقدمي  املمكن  االإلقاء واخلطابة من  يف�سلون  الذين 

عالقة باملقرر الدرا�سي وهكذا.

ويف النهاية، يجب االأخذ بعني االعتبار اأنه يوجد لدى الطلبة طاقات 

كامنة ما اأجمل اأن يتم ا�ستغاللها بال�سكل املطلوب فيتحقق بذلك الغر�ش 

من العملية التعليمية بال�سكل ال�سحيح.

اأماين اليامي

خدمة اجتماعية

تأهيل المعلم حق للمتعلم

التراث والتنمية عالقة جدلية »2-2«
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

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

والطالب  والأب��ع��اد,  اجلوانب  متعددة  عملية  التعليمية  العملية 

والطالبة �سريك حقيقي فيها, ول بد اأن يكون دوره اإيجابياً, يظهر 

ن�سطة,  حيوية  ب�سورة  وزم��الئ��ه  اأ�ساتذته  مع  تفاعله  خالله  من 

على  ق���ادراً  جمتمعه,  لبنات  من  خ��رة  لبنة  امل�ستقبل  يف  لي�سبح 

حتمل امل�سوؤوليات, ومالكاً للمهارات الأ�سا�سية التي ت�ساعده يف حل 

امل�سكالت وال�ستجابة ملا تتطلبه املتغرات.

وتعد احلياة اجلامعية مرحلة مهمة يف حياة كل طالب وطالبة, 

ب�سبب ما ت�سيفه من فر�ص النمو ال�سخ�سي والتعلم الأكادميي, غر 

اأن هذه املرحلة قد يواجه فيها الطالب بع�ص التحديات وال�سعوبات, 

يف حال عدم تكيفه معها, جتعله خارج نطاق الراحة وما اعتاده من 

الروتني.

من  للطالب  اجلامعية  البيئة  تتيحه  ما  التحديات  تلك  اأبرز  من 

حرية وم�سوؤولية اأكرب يف اختيار التخ�س�ص, اأو الت�سرف يف اأوقات 

الفراغ, اأو ح�سور املحا�سرات اأو الغياب بن�سبة معينة؛ لذا جند اأن 

اإدارة الوقت عملية مهمة جتب العناية بها من الطالب ب�سكل عام 

والطالب اجلدد ب�سكل خا�ص.

احلياة  مع  بالتكيف  وثيقاً  ارتباطاً  الدرا�سي  الأداء  ارتبط  وقد 

اجلامعة  جمتمع  يف  الطالب  فيه  يندمج  الذي  فبالقدر  اجلامعية, 

ما  بقدر  والدرا�سية,  والنف�سية  الجتماعية  متطلباته  مع  ويتكيف 

تكون جودته يف الأداء والتفوق الدرا�سي, فالطالب حني ي�ستح�سر 

من  �سبقها  عما  تختلف  اأنها  ويعرف  اجلامعية  الدرا�سة  متطلبات 

الطرق  على  ويتعرف  درا�سته  اأ�سلوب  تغير  على  ويعزم  املراحل, 

املفيدة يف ذلك �سي�ساعد نف�سه تلقائياً على ال�سر يف هذه املرحلة 

بخطى ثابتة واثقة.

اإن هدف هذا املقال ت�سجيع كل طالب وطالبة للم�سي قدماً يف 

درا�سته وحياته اجلامعية, واحل�سول فيها على اأداء متميز, و�ساأذكر 

بع�ص الو�سائل امل�ساعدة, لتكون �سبياًل يف التغلب على بع�ص حتديات 

هذا التكيف, منها:

• تفاعل مع اأ�ساتذتك وزمالئك ب�سكل اإيجابي, وابذل ما يف و�سعك 
لال�ستفادة من ذلك.

مواعيد  امل��درج��ة,  واملوا�سيع  امل��ق��ررات  تفا�سيل  على  تعرف   •
المتحانات, مواعيد الت�سجيل واحلذف والإ�سافة.

اطلع على اخلدمات الطالبية املوجودة يف اجلامعة وامل�سخرة   •
مل�ساعدتك للتغلب على التحديات الأكادميية وغرها.

• اتبع جدولً زمنياً منظماً ب�سكل يومي, لي�ساعدك على الرتكيز 
والتنظيم.

• ا�سرتك يف الأن�سطة املتنوعة, وا�سقل مواهبك وقدراتك.
• توا�سل مع املر�سد الأكادميي؛ كي ي�ساعدك على اجتياز مرحلة 
وحل  ق��درات��ك  اكت�ساف  على  ويعمل  اجلامعة,  م��ع  التكيف  ع��دم 

م�سكالتك.

• اعتمد على نف�سك كثراً, وكن �سديقاً للمكتبة وم�سادر التعلم.
• اعلم اأن لديك قدرة وطاقة كفيلة بتفوقك ومتيزك فاعمل على 

ا�ستثمارها.

وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية

إضاءات نافذة
أ. د. محمد بن صالح النمي

إضاءات نافذة

التكيف سبيل التميز

 Public« العامة  ال�سيا�سة  اإن 

Policy« كممار�سة واقعية موجودة 
واحلكومات  ال��دول  ظهرت  اأن  منذ 

ع��ل��ى ه���ذه ال��ب�����س��ي��ط��ة, وق���د زاد 

ما  اإث��ر  اأك��رب  ب�سكل  بها  اله��ت��م��ام 

 Great« عرف باأزمة الك�ساد الكبر

ح��دث��ت  ال���ت���ي   »Depression
»1929-1939م«  ال��ف��رتة  خ���الل 

ثم  الأمريكية,  املتحدة  الوليات  يف 

امتدت اإىل بقية دول العامل.

للتدخل  ال���دول  ا�سطرت  حيث 

والقت�سادي  الجتماعي  ال�ساأن  يف 

وذل��ك  ووا���س��ع��ة,  عميقة  ب�����س��ورة 

ال�سيا�سات  م��ن  جملة  خ��الل  م��ن 

اآنذاك من  والربامج لإنقاذ املجتمع 

القت�سادية,  الأزم��ة  تلك  تداعيات 

م�سكالت  م��ن  عليها  ت��رت��ب  وم���ا 

ان�سانية واجتماعية حادة.

الآخر  يف اجلانب 

م�����ن ال�����ع�����امل ك���ان 

ال�سوفيتي  الحت���اد 

يقود  عظمى  ك��ق��وة 

ال�سيوعي  املع�سكر 

مل���ج���م���وع���ة ال�����دول 

فلكه  يف  ال���واق���ع���ة 

الأيديولوجية  وف��ق 

امل��ارك�����س��ي��ة, ال��ت��ي 

ت���ق�������س���ي ب���ت���اأم���ي���م 

وم���������س����ادرة ك��اف��ة 

و����س���ائ���ل الإن����ت����اج, 

قب�سة  يف  واإبقائها 

ال�������دول�������ة وحت����ت 

ت�����س��رف��ه��ا ف��ق��ط, مم���ا ا���س��ت��دع��ى 

بال�سرورة اأن تتبنى تلك احلكومات 

اأدوات معينة »�سيا�سة عامة« ل�سبط 

ال�ساأن  جوانب  كافة  واإدارة  وتوجيه 

ال�سيا�سة  اأما  العام. 

علمي  كحقل  العامة 

بالتبلور  ي��ب��داأ  ف��ل��م 

يف  اإل  وال���ظ���ه���ور 

اخل��م�����س��ي��ن��ات م��ن 

ال���ق���رن ال��ع�����س��ري��ن, 

اأيدي جمموعة  على 

اأبرزهم  العلماء,  من 

ه���ارول���د ل���س��وي��ل, 

مراحل  بعدة  مر  ثم 

ت����ط����ور خ���الل���ه���ا, 

مقررات  له  لي�سبح 

واأق���������س����ام ع��ل��م��ي��ة 

م�����س��ت��ق��ل��ة ���س��م��ن 

الهياكل الأكادميية يف اجلامعات.

ول��ل�����س��ي��ا���س��ة ال��ع��ام��ة ت��ع��ري��ف��ات 

قدمه  مب��ا  ه��ن��ا  نكتفي  م��ت��ع��ددة, 

موؤ�س�سو ورواد هذا احلقل العلمي, 

عرفها  ال��ذي   »Dye »داي  ومنهم 

باأنها »ما تقرر احلكومة فعله اأو عدم 

احلكومة  ق��ررت  اإذا  مبعنى  فعله«. 

التدخل يف ق�سية اأو م�سكلة ما فهي 

واإذا  عامة,  �سيا�سة  اتخاذ  ب�سدد 

لزمت ال�سمت حيالها فاإن ذلك يعد 

�سيا�سة عامة اأي�ساً.

ال�سيا�سة  اأن  ي��رى  م��ن  وه��ن��اك 

للدولة  فكرًيا  توجًها  متثل  العامة 

جمالت  من  جم��ال  يف  »احلكومة« 

امل���ج���ت���م���ع, ل��ت��ح��ق��ي��ق ج��م��ل��ة م��ن 

الأه��داف, ومن وجهة نظري ميكن 

اعتبار ال�سيا�سة العامة م�ساراً وا�سع 

من  اأو  احل��ك��وم��ة  تنتهجه  ال��ن��ط��اق 

ميثلها, بغية التعامل مع ظاهرة, اأو 

حل م�سكلة معينة تهم املجتمع.

ق�سم الإدارة العامة - كلية اإدارة 

الأعمال

فنحن  اجلدل,  عن  نتكلم  حينما 

ن����درك مت���اًم���ا م��اه��ّي��ت��ه وح��ك��م��ه 

يف الإ���س��الم, ول��ك��ن الإخ��ب��ار عنه 

ب���»ب��ي��زن��ط��ي« ه��و حم���لُّ ال��ن��ق��ا���ص 

واحلديث.. ما هو وما معنى ذلك؟

القائد  قام  حينما  اخت�سار  بكلِّ 

امللقب  ال��ث��اين  ال��ع��ث��م��اين حم��م��د 

»بيزنطة«  بالفاحت مبحا�سرة مدينة 

ت��ل��ك امل��دي��ن��ة الأ���س��ط��وري��ة ال��ت��ي 

وجه  يف  طويلة  اأع���واًم���ا  �سمدت 

احلرج,  الو�سع  ذلك  ويف  اأعدائها, 

الفاحت  قذائف حممد  كانت  وبينما 

ت��دك اأ���س��واره��ا, ك��ان اأه���ل احل��ل 

يف  يتناق�سون  »بيزنطة«  يف  والعقد 

اأمور دينية ل طائل منها, وكان كل 

اأن يثبت لالآخر  �سخ�ص منهم يريد 

على  كان  اإن  تنازل حتى  دون  راأي��ه 

خطاأ!

على  ا�سطلح  احل��ني  ذل��ك  منذ 

كل  على  بيزنطي«  »ج��دل  اإط���الق 

الواقع  ع��ن  بعيد  نقا�ص  اأو  ج��دل 

يتعار�ص  اأو  وقته  غ��ر  يف  يتم  اأو 

امل��ه��ام والأول���وي���ات, فتلك هي  م��ع 

ن��ري��د  ول  ب��ع��ي��ن��ه��ا  ال��دوغ��م��ائ��ي��ة 

قد  احل��دي��ث  لأن  فيها؛  اخل��و���ص 

ياأخذنا جلوانب اأخرى.

ال���ق���راآن ال��ك��رمي ذك���ر ذل���ك يف 

�سورة الكهف يف قوله تعاىل »وكان 

الإن�����س��ان اأك���ر ���س��يء ج���دًل«. هل 

بطبيعة  الإن�سان  لأن  مَل؟  ت�ساءلتم 

نزل  فالقراآن  الأه���واء,  كثر  حاله 

ال��ن��ا���ص لطريق  ل��ي��دع��و  ب��ك��ل م��ث��ل 

يحاول  الإن�سان  ظ��ّل  ولكن  واح��د, 

ليثبت  ويكابر  ي��ج��ادل  اأن  ج��اه��ًدا 

�سحة اأهوائه ويقارع بها احلق.

ما اأردت قوله واإي�ساحه هو اأننا 

ل  حتى   - البع�ص  جند  احلياة  يف 

اأقع يف جرم التعميم - يخو�سون يف 

اأحاديث ونقا�سات ل تطور فكًرا ول 

تعمر وطًنا, بحيث ي�سعر ال�سامع له 

اأنه يخو�ص ويلعب يف عوامل اأخرى!

اأذهاننا  ت�سلب  تعد  مل  حقيقًة 

ن�ست�سعر  نعد  ومل  املبهرة,  الكلمة 

ق��ي��م��ة احل���دي���ث امل����ات����ع؛ ل��ك��رة 

الأح��ادي��ث  ه��ذه  �سماع  ا�ستمرائنا 

باب  نغلق  اأننا  املفرت�ص  من  التي 

احلديث دونها.

اإخ���وت���ي ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات 

عنكم  دعوا  والأ�ستاذات  والأ�ساتذة 

اجل����دل ال��ب��ي��زن��ط��ي وال��ن��ق��ا���س��ات 

واأنع�سوا  كتاًبا,  وافتحوا  العقيمة, 

ع��ق��ول��ك��م مب��ا ف��ي��ه م��ن ك��ن��وز, اأو 

اقراأوا ق�س�ًسا واقطفوا منها عربة 

ملا  حياتكم  م�سار  تغر  قد  وعظة 

هو اأف�سل واأجنع.

ابحثوا دوماً عما هو لمع وبراق, 

وقد يقول البع�ص »لي�ص كل ما يلمع 

العامل  هذا  يف  اأق��ول  ولكن  ذهًبا«, 

ن�سبهه  الآن  بتنا  ال��ذي   - الكبر 

كل  عن  ابحث   - ال�سغرة  بالقرية 

ما هو قادر على ال�سفر بك لعوامل 

مل ت�سبق لك زيارتها, عن نقا�سات 

مل تتجراأ اخلو�ص فيها, عن ق�س�ص 

مل حتدث لك.

عاملنا مليء باملده�سات, مبا هو 

امل�ستهلَك  حول  نحوم  ملاذا  جديد, 

وعدمي الفائدة؟ 

اآمل اأن تكون الفكرة قد ات�سحت, 

يكفي  واأخ��ًرا  فطنت,  قد  والعقول 

من القالدة ما اأحاط بالعنق.

هديل اليو�سف

اململكة  يف  البناء  م�سرة  ت�سهد 

منواً م�سطرداً, وت�سعى جامعة امللك 

النهج  ه��ذا  وف��ق  ت�سر  لأن  �سعود 

تعليمي  ك�سرح  ف��دوره��ا  الوطني, 

غرها  م��ن  اأك��ر  م�سوؤولة  يجعلها 

بتبني  الوطنية,  ال���روؤى  تنفيذ  يف 

الكفاءة  ورف��ع  الأداء  معاير  اأعلى 

املوؤ�س�سية وتطبيق اأف�سل املمار�سات 

العاملية  الريادة  نحو  �سعيها  يف ظل 

والتميز يف بناء جمتمع املعرفة.

هوية  خلق  اأن  فيه  ل�سك  ومم��ا 

جهودها  من  يعزز  للجامعة  مطورة 

العاملية؛  املناف�سة  على  ومقدرتها 

حتكي  جديدة  ملرحلة  ترمز  كونها 

ال��رائ��دة  م�سرتها  اجل��ام��ع��ة  فيها 

وتُ��ر���س��خ ال�����س��ورة الإي��ج��اب��ي��ة التي 

مكانتها  لتعزيز  خاللها  من  ت�سعى 

كاأحد اأهم روافد التنمية يف اململكة.

وتر�سم هذه الهوية لوحة متناغمة 

منها:  الفوائد  من  العديد  لتحقق 

ال�سعارات  ع�سوائية  على  التغلب 

والو�سول  بها  املرتبطة  والتطبيقات 

مما  م��وح��دة  ه��وي��ة  ا�ستخدام  اإىل 

الر�سالة  نف�ص  اإي�سال  اإىل  ي���وؤدي 

والقيم للمتلقي وب�سكل اأكر فعالية, 

اجلامعة,  من�سوبي  اأداء  وتطوير 

وذل���ك م��ن خ��الل القيم وال��ع��ادات 

باملوؤ�س�سة  امل��وظ��ف��ون  يتبعها  التي 

يف  اأ�سا�سياً  ع��ام��اًل  ت�سكل  وال��ت��ي 

تكوين هويتها وتنعك�ص على �سورتها 

وتوثيق  بها  املهتمني  اخلارجية لدى 

من  امل�ستهدفة  ال�سرائح  مع  ال�سلة 

والإعالنات  العامة  العالقات  خالل 

تعد  والتي  اجلامعة  واملعلومات عن 

من املرتكزات الأ�سا�سية للهوية.

موحدة  معاير  لتطبيق  اإ�سافة 

الر�سائل,  امل��ط��ب��وع��ات,  يف  تتمثل 

امل�����س��ارك��ة يف امل��ع��ار���ص, وغ��ره��ا, 

تناف�سية  قيمة  اإ���س��اف��ة  واأخ�����راً 

كما  ع��م��ل��ه��ا,  جم���ال  يف  للجامعة 

اإدراك  يف  امل��ط��ورة  الهوية  ت�ساهم 

ثقل واأهمية املوؤ�س�سة بني من�سوبيها 

وتنمية  لها  والنتماء  الولء  وتعزيز 

الإح�����س��ا���ص ب��ال��ف��خ��ر والع���ت���زاز 

لالنتماء اإىل هذا ال�سرح ال�سامخ.

اأ. د. اينا�ص العي�سى

وكيلة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات

السياسة العامة.. ماهيتها وآثارها

دعوا عنكم »الجدل البيزنطي«

الهوية المطورة لجامعة الملك سعود

د. عبدالملك المخالفي
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لوحة الفعاليات

7 �صفر5 �صفر

14 �صفر6 �صفر

16 �صفر6 �صفر

13 �صفر5 �صفر

14 �صفر6 �صفر

20 �صفر6 �صفر

دورةمعرض

مؤتمرحلقة

دورةمؤتمر

دورةملتقى

برنامجدورة

ورشةمؤتمر

�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

عهد الوفاء

الوقت: من 8�ص اإىل 8م 

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث 

الوطني-املتحف الوطني

املكان: مركز امللك عبدالعزيز التاريخي/ املتحف الوطني

كيفية اإعداد وكاتبة املل�سق العلمي للدكتورة �سلوى 

ال�سالح

الوقت :  من ١٠ اإىل ١٢

اجلهة املنظمة: عمادة البحث العلمي

املكان: معمل احلا�سب االآيل مبنى ٣٠ االق�سام العلمية 

الت�سميم الهند�سي يف تعليم العلوم

الوقت: ـ من ١٢٫٣٠ ظ

اجلهة املنظمة: مركز »اأفكر«

املكان: كلية الرتبية قاعة »٣٣اأ١« ولل�سيدات مبنى ٢ 

معمل »٧٢« الدور االأول

م�ستقبل اال�ستثمار

الوقت :  من  8�ص اإىل 5م

اجلهة املنظمة: �سندوق اال�ستثمارات العامة

املكان: فندق الريتز كارلتون 

�سال�سل االإمداد واخلدمات اللوج�ستية

الوقت: من 8٫٣٠�ص اإىل 5م

اجلهة املنظمة: موؤ�س�سة مكا�سب ال�سرق لتنظيم 

املعار�ص واملوؤمترات

املكان: فندق فور �سيزونز

الثانية من برنامج الواعدين

اآخر موعد لال�ستقبال الطلبات

اجلهة املنظمة: مركز التميز يف التعلم والتعليم

املكان: قاعة الدرعية مبنى ١٧ وال�سيدات مبنى ٣٠ 

الدور االأر�سي مدرج القاعات امل�سرتكة العلمية.

اللياقة البدنية واحلياة ال�سحية - اال�ستثمار 

الريا�سي ٢

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة:�سركة عني امل�ستقبل

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

Qطرق الن�سر يف جمالت الربع االأول ١

الوقت: من ١٠�ص اإىل ١٢ظ

اجلهة املنظمة: مركز بحوث الدرا�سات العلمية 

والطبية

املكان: قاعة ١٣ مبنى ٣٠ االأق�سام العلمية ـ الدور االأول

isi كيفية كتابة ورقة علمية ون�سرها مبجالت

الوقت:  من ١٠�ص اإىل ١٢ظ

اجلهة املنظمة: مركز بحوث الدرا�سات العلمية 

والطبية

املكان: قاعة ١٣ مبنى ٣٠ االأق�سام العلمية ـ الدور االأول

مهارات العرو�ص التقدميية  

الوقت :  من ١٠ اإىل ١٢

اجلهة املنظمة: عمادة البحث العلمي

املكان: معمل احلا�سب االآيل مبنى ٣٠ االق�سام العلمية 

ـ الدور االأول

 االإقليمي ل�سحة املراأة

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات 

ال�سحية

املكان: فندق هوليدي اإن الق�سر

البحث العلمي املن�سور بني اجليد والرديء

الوقت:  من ١٠�ص اإىل ١٢ظ

اجلهة املنظمة: مركز بحوث الدرا�سات العلمية 

والطبية

املكان: قاعة ١٣ مبنى ٣٠ االأق�سام العلمية ـ الدور االأول
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11 ربيع �أول21 �صفر

19 ربيع �أول28 �صفر

8 جمادى �لآخرة3 ربيع �أول

19 ربيع �أول27 �صفر

21 ربيع �أول30 �صفر

12جمادى �لآخرة11 ربيع �أول

معرضورشة

معرضورشة

معرضمعرض

معرضبرنامج

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: املدخل اإىل ال�ضحة العامة

امل�ؤلف: ماري جني �ضنايدر

املرتجم: : حممد زيد ملك, حممد �ضمري طليمات

ال�ضنة: 1439

ي�سم الكتاب اأمثلة ت��سيحية، ومناق�سات للم�سكالت التقنية احلالية، والعقبات 

م اإطاًرا  اِر�سي و�ساِنعي �سيا�سات ال�سحة العامة، كما يقدِّ َ العملية التي ت�اجه ممُ

اإىل  ومدخاًل  الي�م،  العامة  ال�سحة  يف  ت�ؤثِّر  التي  دة  املتعدِّ الق�ى  ِلَفْهم  عمليًّا 

وتقييم  لقيا�س  امل�ستخَدمة  واملنهجيات  لال�سرتاتيجيات  و�سرحاً  العامة،  ال�سحة 

وتعزيز ال�سحة العامة.

قان�ن الرتبية اخلا�ضة

خمتلف  يحكم  الذي  اخلا�سة  الرتبية  قان�ن  الكتاب  ي�سرح 

والعملي  التاأ�سي�سي،  ال��ن��ظ��ري  امل�ست�يني  وع��ل��ى  ج���ان��ب��ه��ا، 

التطبيقي. حيث اإن جمال الرتبية اخلا�سة يفتقر اإىل ن�س��س 

تاأ�سي�سية يف جمال القان�ن؛ ما ي�سّكل عقبة يف طريق الأ�ساتذة 

يف  وتطبيقية  اأكادميية  حاجة  الكتاب  يلّبي  كذلك  والطالب، 

جمال الرتبية اخلا�سة.

يذكر اأن  الكتاب قام بتاأليفه ل�را روز �ستاين وترجمه اأحمد 

بن عبدالعزيز التميمي و�سدر عام 1439ه�.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

كيف تكون ناقداً للدكتورة دينا ح�سنني

الوقت :  من ١٠ اإىل ١٢

اجلهة املنظمة: عمادة البحث العلمي

املكان: معمل احلا�سب االآيل مبنى ٣٠ االق�سام العلمية 

ـ الدور االأول

 ال�سعودي للمختربات الطبية

الوقت: من ١٠:٠٠ �سباحاً اإىل 6 م�ساًء

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

الريا�ص

كيف ت�سوق لنف�سك للدكتورة هناء ال�سبيل

الوقت:  من ١٠�ص اإىل ١٢ظ

اجلهة املنظمة: مركز بحوث الدرا�سات العلمية 

والطبية

املكان: معمل احلا�سب االآيل مبنى ٣٠ االأق�سام العلمية 

هوريكا ال�سعودية ٢٠١8

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

املكان: مركز الريـا�ص الـدويل للمعار�ص واملوؤمترات, 

الريا�ص

ال�سعودي للنقل واخلدمات اللوج�ستية

الوقت: من 8�ص اإىل ١١م

اجلهة املنظمة:�سركة معار�ص الريا�ص

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

 ال�سعودي الدويل الثاين الإنرتنت االأ�سياء

الوقت: من 9:٠٠ �سباحاً اإىل 8:٠٠ م�ساًء

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

الريا�ص

تقييم نقدي لالأوراق العلمية

الوقت: من ١٠�ص اإىل ١٢ظ

اجلهة املنظمة: مركز بحوث الدرا�سات العلمية 

والطبية

املكان: قاعة ١٣ مبنى ٣٠ االأق�سام العلمية ـ الدور االأول

ديكوفري ٢٠١8 - الريا�ص

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

املكان: فندق الفي�سلية, الريا�ص

ال�سعودي الدويل لتكنولوجيا اجلواالت وملحقاتها

الوقت: من ١م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: ال�سدمي املا�سي

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

الريا�ص

ومك�ص الثاين ع�سر

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

املكان: فندق الفور�سيزنز, الريا�ص

 ال�سعودي الدويل لل�سيدلة 

الوقت: من ١٠:٠٠ �سباحاً اإىل 6 م�ساًء

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

الريا�ص

ال�سعودي ل�سناعة االجتماعات

الوقت: من 8:٠٠ �سباحاً اإىل ٤:٠٠ م�ساًء

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

الريا�ص

�سفر

1440ه�

( اأكت�بر )

2018م



�أمريكية حديثة،  در��سة  �أظهرت 

�أد�ء  �أثناء  �ملنتظمة  �حلركات  �أن 

ميكن  ي��وم��ي��اً،  �خلم�س  �ل�سلو�ت 

�أ�سفل  منطقة  �الآالم يف  تخفف  �أن 

�إذ� ما جرت ب�سكل منتظم  �لظهر، 

و�سحيح.

�ل���در�����س���ة �أج����ر�ه����ا ب��اح��ث��ون 

ب��ج��ام��ع��ة ب��ي��ن��غ��ه��ام��ت��ون، ب��والي��ة 

يف  نتائجها  ون�����س��رو�  ن��ي��وي��ورك، 

�ل�سناعية  للهند�سة  �لدولية  �ملجلة 

و�لنظم.

لنتائجها،  �لبحث  فريق  وتو�سل 

بعد ��ستخد�م مناذج حماكاة رقمية 

من  �أ�سحاء  ون�ساء  رجال  الأج�ساد 

باالإ�سافة  و�أمريكا،  و�لهند  �آ�سيا 

�إىل مناذج تعاين من �آالم �لظهر.

رقمياً  ج���زء�ً  �لبحث  وت�سمن 

عبارة عن حماكاة حلركات �جل�سم 

�ل�����س��اة، وكيف  �مل��ط��ل��وب��ة خ���ال 

�جل�����س��م،  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  �أن  ميكنها 

�ل�سجود  �أن  �لبحث  فريق  ووج��د 

ي�ساهم يف زيادة مرونة �الأربطة يف 

منطقة �لظهر وهو ما ي�ساعد على 

�ل�سعور باالأمل. جتاوز 

هو  �ل�����س��ج��ود  �أن  وج����دو�  ك��م��ا 

�آالم  من  يعانون  ملن  �إجهاد�ً  �الأكرث 

با�ستخد�م  ول��ك��ن  �لظهر،  �أ�سفل 

�خللفية  و�لزو�يا  �ل�سليمة  �لركبة 

تقليل  على  ذلك  ي�ساعد  �أن  ميكن 

باالأمل. �ل�سعور 

وبينو� �أن قوى �ل�سغط �لق�سوى 

من  بكثري  �أقل  �ل�ساة  تاأدية  لدى 

لل�سامة  �لوطني  �ملعهد  ���س��روط 

�ل�سامة  وحدود  �ملهنية  و�ل�سحة 

حركات  تعترب  حيث   ،»NIOSH«

�ل�ساة �أكرث �أماناً من �أولئك �لذين 

كونها  ���س��ري��ري��اً،  ع��اج��اً  يتلقون 

جل�سم  خمتلفة  حت��رك��ات  تتطلب 

منتظم. �أ�سا�س  على  �الإن�سان 

»ب��ن��اًء  �أن��ه  �لبحث  ف��ري��ق  وت��اب��ع 

ميكن  ف��اإن��ه  �الأمل،  م�ستوى  ع��ل��ى 

�لظهر  زو�ي����ا  جم��م��وع��ة  حت��دي��د 

�لذي يعمل على  بال�سجود  و�لركبة 

ين�سح  كما  �ملفا�سل،  مرونة  زيادة 

يف  ط��وي��ل  وق���ت  بق�ساء  �الأف����ر�د 

�خلم�س  �ل�سلو�ت  خال  �ل�سجود 

يومياً«.

وق������ال �أح������د م���ع���دي �ل��ب��ح��ث 

�خل�ساونة،  حممد  �لربوفي�سور 

ق�سم  ورئ���ي�������س  �ل���ع���ل���وم  �أ����س���ت���اذ 

�ل��ه��ن��د���س��ة �ل�����س��ن��اع��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة 

مفعول  �إن  �لربيطانية،  برمنغهام 

ما،  بطريقة  يُ�سبه  �ل�ساة  �أد�ء 

و�أ�ساف  �لطبيعي.  �لعاج  �أ�سلوب 

�خل�ساونة وهو حا�سل على درجة 

�ل���دك���ت���ور�ه م��ن ق�����س��م �ل��ه��ن��د���س��ة 

�ل�����س��ن��اع��ي��ة و�ل���ن���ظ���م ب��ج��ام��ع��ة 

تق�سي  »�ل�ساة  �أن  بينغهامتون 

ملا  و�لقلق،  �لبدين  �الإج��ه��اد  على 

على  ت��اأث��ري  م��ن  �لدينية  للعو�مل 

�ل�����س��ح��ة �ل��ن��ف�����س��ي��ة، وه���ى ع��اج 

و�لع�سلي  �لع�سبي  للخلل  ف��ّع��ال 

�لهيكلي«.

ونوه باأن �حلركات �ملتتالية ب�سكل 

منتظم خال �ل�ساة ال توؤدي فقط 

ولكن  �الإرهاق �جل�سدي،  �إز�لة  �إىل 

�أي�ساً ميكنها فعلياً �أن ت�ساعد على 

و�لفقر�ت  �لركبتني  �آالم  مو�جهة 

�لقطنية يف �لعمود �لفقري، م�سري�ً 

�إىل �أن هناك �سلة قوية بني �ل�ساة 

و�ليقظة ب�سبب �حلفاظ على منط 

حياة �سحي بدنياً.

أخالقيات اإلدارة التربوية
في نظام التعليم السعودي

د. ح��م��د�ن ب��ن �أح��م��د 

�لغامدي

هيئة  �أ���س��در  ع�سو 

ق�����س��م  يف  �ل���ت���دري�������س 

�الإد�رة �لرتبوية بجامعة 

�الأ�ستاذ  �سعود  �مل��ل��ك 

�ل��دك��ت��ور ح��م��د�ن بن 

كتاب  �لغامدي  �أحمد 

�الإد�رة  »�أخ��اق��ي��ات 

نظام  يف  �ل��رتب��وي��ة 

�ل�سعودي«،  �لتعليم 

و�أك����د خ��ال��ه على 

�أهمية �سبط وتنظيم 

�ل�سعودي  �لتعليم  نظام  يف  �لرتبوية  �الإد�رة 

�لقول يف  وف�سل  �لتعليم،  نظم  تو�جه  �لتي  �لتحديات  ومو�جهة 

�أبرز تلك �لتحديات �سو�ء �لد�خلية منها �أو �خلارجية.

�ضبط داخلي

تتطور  �أن  ال ميكن  �أنه  �إىل  كتابه  يف  �لغامدي  �لدكتور   �أ�سار 

من  مزيًد�  �لتعليمي  �لنظام  ممار�سة  مبجرد  �لرتبوية  �الإد�رة 

�أن  من  الب��د  بل  من�سوبيه،  على  �خلارجي  و�ل�سبط  �ل�سيطرة 

ي�سري مبو�ز�ة ذلك منو و�سبط د�خلي ينبع من �إميان �ملمار�سني 

لوظيفة �الإد�رة �لرتبوية  ونبل �أهد�فهم و�سمو ر�سالتهم وقناعتهم 

�ملوؤ�س�سات �لرتبوية وتربز م�سوؤوليتهم  بدورها �لكبري يف تطوير 

�الجتماعية.

حتديات داخلية وخارجية

�لغامدي  �ل��دك��ت��ور  �أك���د   كما 

يف �مل���ق���دم���ة �ل���ت���ي ك��ت��ب��ه��ا يف 

ما  �أن  ع��ل��ى  �ل��ك��ت��اب  ب���د�ي���ة 

هو  �أهمية  �ملو�سوع  ه��ذ�  يزيد 

وموؤ�س�ساته  �لتعليم  ن��ظ��م  �أن 

�ل���رتب���وي���ة ت����و�ج����ه حت���دي���ات 

د�خ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة، وم��ن �أب��رز 

ه���ذه �ل��ت��ح��دي��ات ق��ل��ة �ل��ق��ي��ادة 

�الإد�رية �ملوؤهلة �إد�رًيا و�أخاقًيا، 

 زي����ادة م��ف��ه��وم �ل��ع��ومل��ة »ع��ومل��ه 

�الأخ���اق«، �ل���رته���ل و�ل��ف�����س��اد 

�ملجتمعية  �الإد�ري،  �مل�سوؤولية 

�الإد�رة،  �ملمار�سات  و�أخاقيات 

�الإد�رية �لا �أخاقية.

املفهوم والأخالقيات

وتناول �ملوؤلف يف كتابه خم�سة ف�سول و�أدرج حتت كل ف�سل 

�الأول  �لف�سل  يف  حت��دث  حيث  �ملهمة،  �ملو�سوعات  من  ع��دد�ً 

�ل�سعودي«،  �لتعليم  نظام  يف  �لرتبوية  �الإد�رة  »�أخاقيات  عن 

�الإد�رة  �أخ���اق  نظريات  ع��ن  �ل��ث��اين  �لف�سل  يف  فيما  حتدث 

عن  حت��دث  فقد  �لثالث  �لف�سل  �أم��ا  و�حلديثة.  منها  �لقدمية 

�لر�بع عن  �لف�سل  �لرتبوية، وحتدث  �الإد�رة  �أخاقيات  م�سادر 

م�سطلح متهني �الإد�رة �لرتبوية يف نظام �لتعليم �ل�سعودي،

مظاهر الف�ضاد الإداري

�أخاقيات  عن  للحديث  خ�س�سه  فقد  �خلام�س  �لف�سل  �أما 

�الإد�رة �لرتبوية ودورها يف مو�جهة �لف�ساد �الإد�ري، وف�سل �لقول 

يف هذ� �لف�سل عن دور �أخاقيات �الإد�رة �لرتبوية يف مو�جهة 

كما  �ل�سعودي،  �لتعليم  نظام  �إد�ر�ت  بع�س  يف  �الإد�ري  �لف�ساد 

��ستعر�س مظاهر �لف�ساد �الإد�ري و�لتي من �أبرزها  عدم مر�عاة 

�لكفاءة يف �لتعيني و�لرتقية ونقل وتوزيع �ساغلي �لوظائف �الإد�رية 

�مل�ستاأجرة  �حلكومية  �ملباين  ماءمة  عدم  و�لتعليمية،  وكذلك 

يف  و�لو��سطة  �ملحاباة  تف�سي  و�لتعليم،  وكذلك  �لتعلم  لعملية 

موؤ�س�سات �إد�رة نظام �لتعليم.

امل�ضاءلة واملحا�ضبة اأهمية 

�لف�سل  يف  عنها  حتدث  �لتي  �الإد�ري  �لف�ساد  مظاهر  ومن 

�لتعليمي  �لنظام  تبناها  �ل��ت��ي  �ل�سخمة  �مل�ساريع  �خلام�س 

�أكد  �لكتاب  خامتة  ويف  عالية.  وخم�س�سات  عليا  بتوجيهات 

مفهوم  تاأكيد  يف  �لرتبوية  �الإد�رة  �أخاقيات  دور  على   �ملوؤلف 

دور  �أكد على  كما  �الإد�ري،  �لف�ساد  ملو�جهة  و�مل�ساءلة  �ملحا�سبة 

�أخاقيات �الإد�رة �لرتبوية يف تفعيل �ل�سفافية �الإد�رية ملو�جهة 

تنمية �جلو�نب �خللقية لدى  �الإد�ري ودورها كذلك يف  �لف�ساد 

�الإد�ريني ملو�جهة �لف�ساد �الإد�ري.

قــــــــــــــــرأت لك..

ت��رب��وي��ة حديثة  ع��ق��دت در����س��ة 

مقارنة بني �لف�سل �خلا�س باالإماء 

�ملقرر  �للغوي«  »�لتطبيق  كتاب  يف 

�الأول  �ل�سف  ط��اب  على  حاليا 

�لعربية  �الإم������ار�ت  يف  �مل��ت��و���س��ط 

�ل�سحيح«  »�الإماء  وكتاب  �ملتحدة، 

مل��وؤل��ف��ه �مل��رح��وم ع��ب��د�ل��روؤوف بن 

�إ�سماعيل �لنابل�سي، و�لذي �عتمدته 

وز�رة �لرتبية و�لتعليم يف �الأردن منذ 

مطلع �ستينات �لقرن �ملا�سي، وكان 

�ملتو�سط  على طاب  �سابقاً  مقرر�ً 

يف �الإمار�ت.

�أج��������رى �ل����در������س����ة ب���اح���ث���ون 

�ل��رتب��ي��ة  �إد�رة  يف  متخ�س�سون 

و�ل��ت��ع��ل��ي��م مب��دي��ن��ة �ل��ع��ني وه��دف��ت 

�أزمة قو�عد  لتحديد ومعرفة حجم 

و�لطالبات  �ل��ط��اب  ل��دى  �الإم���اء 

�أن  �لدر��سة  وك�سفت  �الإم��ار�ت،  يف 

كتاب  فى  باالإماء  �خلا�س  �لف�سل 

يقع  �ملقرر حالياً  �للغوي«  »�لتطبيق 

 111 �أ�سل  9 ورق��ات فقط من  يف 

�لهمزة  ر�سم  قو�عد  وت�سم  ورق��ة، 

�لكلمة،  �لكلمة، ويف و�سط  �أول  فى 

و�ل��ه��م��زة �مل��ت��ط��رف��ة، وي�����س��م ه��ذ� 

 17 منها  فقط  �ساهد�ً   21 �لف�سل 

حتتاج  �لكرمي،  �لقر�آن  من  �ساهد�ً 

ومعرفة  وتف�سري  ���س��رح  �إىل  كلها 

�مل��ف��رد�ت  وم��ع��اين  �ل��ن��زول  �أ�سباب 

�أي�ساً!

�أّما كتاب »�الإماء �ل�سحيح« فيقع 

�ملو�سوعات  ت�سم  �سفحة   79 يف 

�لتالية: �أحو�ل �لهمزة، �الألف �للينة 

و�أحو�لها، �الألف �ل�سحيحة حذفها 

ما  �الإم��اء،  بقية حروف  وزيادتها، 

�الأمثلة  وجميع  و�ال�سمية،  �حلرفية 

�إاّل  �ملوؤلف  ن�سخ  من  فيه  و�لتمارين 

و�ب��ن  �سوقي  �سعر  م��ن  ��ستهر  م��ا 

�لرومي و�أمثالهما.

�ل���در�����س���ة ����س��ت��ن��ت��ج��ت ت��ر�ج��ع 

�الهتمام بدرو�س �الإماء و�ختز�لها 

ب�سكل خمل و�إرهاق �ملدر�س و�إ�سغاله 

وتف�سري  ب�سرح   ���� �الإم����ار�ت  ف��ى   ����

�سو�هد قر�آنية ت�سكل �أكرث من 97 

فى �ملائة من �ل�سو�هد �ملقّررة، وقد 

ح�س�س  تتحمل  �أن  �إىل  ذل��ك  �أدى 

�أعباء  جد�ً��  قليلة  وه��ى   �� �الإم��اء 

و�لتاميذ  �مل��در���س  �سغلت  جديدة 

وهو  للدر�س  �الأ�سلى  �لهدف  عن 

و�لتطبيق  �الإمائية  �لقاعدة  فهم 

عليها.

خ������رى، غ���اب عن 
ُ
م��ن ن��اح��ي��ة �أ

�الإم�������ار�ت، ح�سب  �مل��وؤل��ف��ني ف��ى 

�لر�سم  ه��و  �الإم���اء  �أن  �ل��در����س��ة، 

�ال�سطاحي  �خل��ط  �أو  �لقيا�سي 

�لب�سرة  علماء  عليه  ��سطلح  �لذي 

و�ل��ك��وف��ة، �أّم���ا ر���س��م �ل��ق��ر�آن فهو 

�خ��ت��اره  �ل���ذى  �ملخ�سو�س  �ل��ر���س��م 

�ل�سحابة �لذين كتبو� �مل�سحف باأمر 

 عنه، و�أن 
ّ

عثمان بن عفان ر�سي �لل

ر�سم �لقر�آن مل تتطرق �إليه �لقو�عد 

�لطاب  يدر�سها  �لتى  �لقيا�سية 

�ليوم.

م�سكلة  �أكرب  �أن  �لدر��سة  و�أكدت 

ت��و�ج��ه �مل��در���س يف �الإم����ار�ت هي 

و�لكتابة،  بالقر�ءة  �لطاب  �سعف 

وغني عن �لذكر �أن �لطالب �لذي ال 

بال�سرورة   �� �سيكون  �لقر�ءة  يح�سن 

لذ�  �مل��ف��رد�ت،  ر�سم  عن  ع��اج��ز�ً   ��

�لقطع  باختيار  �لدر��سة  ن�سحت 

مو�سوعات  من  �لو��سحة  �ملفهومة 

يف  للتطبيق  جم��االً  لتكون  �لقر�ءة، 

 �� �الإم��اء   �� �لقيا�سى  �لر�سم  ح�ّسة 

دون �إ�سعار �لطالب با�ستقالية هذ� 

مادة  عن  �ملعاجلة  وه��ذه  �ملو�سوع 

�للغة �لعربّية مبختلف فروعها.

 �� �لقطعة  �خ��ت��ي��ار  ف��ى  وينبغى 

ت�ستمل  �أن  �لدر��سة،  ت��ر�ه  ملا  وفقاً 

على معلومات طريفة م�سّوقة تزيد 

باألو�ن  ومتدهم  �لتاميذ  �أفكار  يف 

و�لق�س�س  و�خل����ربة  �ل��ث��ق��اف��ة  م��ن 

لغتها  تكون  و�أن  �مل�سوقة،  و�الأخبار 

�سهلة مفهومة وخالية من �ملفرد�ت 

�ل�سعبة، و�أن تكون منا�سبة للتاميذ 

من حيث �لطول و�لق�سر.

�أك�������دت در������س����ة �ج��ت��م��اع��ي��ة 

للزو�ج  �الختيار  �أن عملية  م�سحية 

يف  نوعياً  تغري�ً  �سهدت  »�خلطبة« 

�لعقود  خ��ال  �ل�سعودي  �ملجتمع 

لي�س  مت  �ل��ذي  و�لتغري  �ملا�سية، 

لي�س  �أنه  مبعنى  �لعنا�سر،  موحد 

�أو  �الأح�سن  �إىل  �ل�سيئ  من  تغري�ً 

باإطاق،  �ل�سيئ  �إىل  �حل�سن  من 

هذ�  من  عنا�سر  على  ي�ستمل  بل 

وعنا�سر من ذ�ك.

�ل���در�����س���ة �أع����ده����ا �ل��ب��اح��ث 

�ل���دك���ت���ور ع����ب����د�لل ب����ن ن��ا���س��ر 

�ل�سدحان و�سدرت عن مركز روؤية 

وهدفت  �الجتماعية،  للدر��سات 

�ل��ت��غ��ري�ت �ل��ط��ارئ��ة على  ل��ر���س��د 

»�خلطبة«  للزو�ج  �الختيار  عملية 

ع�سر  منذ  �ل�سعودي  �ملجتمع  يف 

�ل��ط��ف��رة ح��ت��ى ي��وم��ن��ا �حل��ا���س��ر، 

لها  �مل�ستقبلي  بال�سكل  و�ل��ت��ن��ب��وؤ 

وحتديد  �إل��ي��ه  تنتهي  �أن  �مل��ت��وق��ع 

�لتغري  ل��ذل��ك  �مل��ن��ا���س��ب��ة  �حل����دود 

و�لتطور.

و�لتطور�ت  �لتغري�ت  كل  رغ��م 

�أن عملية �الختيار  �أكدت �لدر��سة 

ل���ل���زو�ج »�خل���ط���ب���ة« ع���ن ط��ري��ق 

يف  �الأ���س��ا���س  ه��ي  تبقى  �الأ����س���رة 

وج��ود  رغ��م  �ل�����س��ع��ودي،  �ملجتمع 

�ل��و���س��ائ��ل �الأخ�����رى، لكن  وت��ن��وع 

بع�س  يف  و�ل�سرة  �لو�لدين  �سلطة 

حد  �إىل  �سعفت  و�مل���دن  �ملناطق 

م���ا يف جم���ال �الخ��ت��ي��ار ل��ل��زو�ج 

رهناً  �الختيار  و�أ�سبح  »�خلطبة« 

و�ل�سخ�سية  �لفردية  باالعتبار�ت 

للزو�ج. �ملتقدم  عند 

�إىل  �ل����در������س����ة  وخ���ل�������س���ت 

�ل��ف��ردي��ة  ر�دة  �الإ ن�����س��ي��ب  �أن 

ل���ل���زو�ج  �الخ���ت���ي���ار  ع��م��ل��ي��ة  يف 

�سائد�ً  ك��ان  عما  ز�د  »�خلطبة« 

�لبيئات  يف  خ�سو�ساً  قبل  م��ن 

�لغالبية  �أن  وت��ب��ني  �حل�����س��ري��ة، 

ف�سلو�  �ملبحوثني  م��ن  �لعظمى 

عن  »�خلطوبة«  �ل�سريك  �ختيار 

ن�سبتهم  وبلغت  ���س��رة،  �الأ طريق 

�ل��ث��ان��ي��ة  �مل��رت��ب��ة  وج���اء يف   77٪

���س��دق��اء  �الأ طريق  ع��ن  �الخ��ت��ي��ار 

�مل���رت���ب���ة  ويف   ،16٪ ب��ن�����س��ب��ة 

�ل��ث��ال��ث��ة ع���ن ط��ري��ق �خل��ط��اب��ني 

و�خلطابات.

أداء الصلوات بانتظام يخّفف آالم الظهر

»اإلمالء« واختزالها دراسة تحذر من تراجع االهتمام بـ

االختيار للزواج »الخطبة« يشهد تغيرًا نوعيًا في السعودية
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على  املطلعني  اأن  الظن  اأغ��ل��ب 

النظام الرتبوي الإجنليزي احلديث 

ق���د ���ص��م��ع��وا مب�����ص��ط��ل��ح »ت��رب��ي��ة 

هذه  لأن  ق��ب��ل،  م��ن  ال�صندوت�ش« 

اأ�ص�صها  يف  اإجنليزية  »ال��ن��ظ��ري��ة« 

ت�صمية  النظام  ولهذا  وتطبيقاتها، 

البع�ش  ل��دى  ي��ع��رف  فهو  اأخ����رى، 

ب�»الرتبية املت�صلة« واأحياناً يدعونه 

ت�صميته  ولكن  امل��ع��اودة«،  »الرتبية 

بال�صندوت�ش كان اأعلق يف الأذهان، 

ولأنها  الت�صمية،  اأو  الكلمة  لطرافة 

يف  املذكور  الرتبوي  النظام  تختزل 

مفاهيم  اإىل  وتقربه  واح��دة  كلمة 

العامة بذكاء و�صمول.

الدكتور خلدون الكناين امل�صوؤول 

يف  اخلارجية  البعثات  عن  ال�صابق 

الرتبية  رج��الت  واأح��د  اليون�صكو 

اأول  ك���ان  ال��ع��امل  امل�����ص��ه��وري��ن يف 

هذه  �صيوع  اإىل  الأن��ظ��ار  لفت  من 

هذه  وترتبط  التعليم،  يف  النظرية 

النظرية الرتبوية اجلديدة �� نظرية 

خا�ش  ب�صكل   �� ال�صندوت�ش  تربية 

وت��ق��وم  ال��را���ص��دي��ن  بفئة  وحم���دد 

ع��ل��ى اأ���ص��ا���ش امل���زج ب��ني امل��در���ص��ة 

واملجتمع اخلارجي يف التعليم، لأن 

التي  الرتبوية  العملية  عنا�صر  اأهم 

تقدمها املدر�صة ل توجد اإل خارج 

اخلارجي،  املجتمع  اأي يف  املدر�صة 

ك�صب  ويف  والعمل،  املهنة  حياة  يف 

القوت ومعا�صرة النا�ش.

توؤكد النظرية اأن الفرد ل ميكن 

اأن يتعلم ويكت�صب املهارات دون  له 

اأن ميزج بني ما يتلقاه يف املدر�صة 

وبني  ونظريات  ومعارف  علوم  من 

مواقف  من  املجتمع  يعاي�صه يف  ما 

وخربات ومعاي�صات،، واأن املرء متى 

خرج من املدر�صة وتهياأت له جتربة 

اجتماعية خ�صبة ح�صل فيها على 

اأن  عليه  وج��ب  العنا�صر  ه��ذه  كل 

يعود للدر�ش مرة اأخرى ليفرز عليها 

ويعيد  والتفكري  ال��ذه��ن  ع�����ص��ارة 

باحلياة  ال��رتب��ي��ة  �صلة  يف  النظر 

والنا�ش واملجتمع على �صوء جتربته 

املعرفة  اإىل  اجل��ام��ع��ة  اجل���دي���دة 

النظرية، اخلربة العملية، ثم ينطلق 

بعد ذلك انطالقاً جديداً يف احلياة 

امل��ال واخل��ربة اجلديدة  فيه  يجني 

والتاأمل  للدرا�صة  للمعهد  يعود  ثم 

والتفكري.

املح�صلة  يف  ال�صندوت�ش«  »تربية 

الرتبية  اأ�صكال  م��ن  �صكل  اأو  ن��وع 

املعا�صرة للرا�صدين، التي ا�صتغرقت 

من علماء الرتبية ع�صرات ال�صنوات 

النهو�ش  اأ�ص�ش  لو�صع  حماولة  يف 

خالل  م��ن  املعا�صرة  باملجتمعات 

اجل��م��اه��ري  تعليم  ع��ل��ى  احل��ر���ش 

املتغريات  لتواكب جممل  وتثقيفها، 

تطراأ  التي  والقت�صادية  العلمية 

يهدد  ت�صارع  يف  املجتمعات  على 

املتعلمني  بني  وا�صعة  ثغرات  برتك 

والأميني يف املجتمع الواحد.

وت���ع���د »ت���رب���ي���ة ال�����ص��ن��دوت�����ش« 

التعامل  يف  ت��ط��وراً  الأك��ر  ال�صكل 

لأن��ه��ا  وتثقيفهم،  ال��را���ص��دي��ن  م��ع 

تعطي  اجلرعات،  نظام  على  تقوم 

داخل  النظري  اإطارها  يف  للمتعلم 

جدران املدر�صة ثم جتد فر�صتها يف 

التطبيق العملي من خالل ممار�صة 

احل��ي��اة ال��ع��ام��ة خ���ارج ج��دران��ه��ا، 

وهكذا �� كما يقول الدكتور الكنانى 

بني  م��راوح��اً  امل��رء عمره  يق�صي   ��

متعلماً  العملية،  واحلياة  الدرا�صة 

وعلت  ع��م��ره  ب��ل��غ  مهما   ���� ط����وراً 

مكانته �� ومعلماً وعاماًل طوراً اآخر، 

مهما كانت مرتبته.

وخ�صو�ًصا  الأط��ف��ال،  اآراء  ا�صتطالع  مت  لو 

يف املراحل الأولية، عن اأف�صل الطرق الواجب 

واإك�صابهم  وتعليمهم  تدري�صهم  يف  اتباعها 

اخلربات واملعارف واملهارات اجلديدة، �صواء يف 

املدر�صة اأو يف البيت، لقالوا دون تردد - ح�صب 

اأ�صلوب  اأو  الق�ص�صي  الأ�صلوب  اإنه   - اعتقادي 

واأولياء  والرتبويون  املدر�صون  وحتى  احلكاية، 

الأمور لن يخالفوا هذا الراأي اأي�صاً.

طرائق  من  يعد  باحلكاية  التعليم  اأن  ذل��ك 

اأه��داف  اأه��م  اأح��د  ويحقق  ال�صيقة،  التدري�ش 

اأن  املالحظ  لكن  الأول��ي��ة،  املراحل  يف  التعليم 

املدر�صية  الكتب  يف  احلكايات  بع�ش  اختيار 

املوؤلفة واملقررة ل يخدم الهدف املعلوماتي �� اأو 

املعريف �� اأو الهدف ال�صلوكي اأو الهدف املهاري، 

وهي املحاور الثالثة لعملية التعليم.

على   ���� البتدائية  املرحلة  كتب  اأح��د  ففي 

ال�صعبي عن  ال��رتاث  من  �� حكاية  املثال  �صبيل 

ال�صارع  اإىل  فيخرج  حماره،  يفقد  الذي  جحا 

راكباً  يكن  مل  لأنه  ربه  لي�صكر  م�صروراً  فرحاً 

حماره عندما فقده واإل كان ُفقد معه!!

تربوية  وظيفة  اأي  تخدم  ل  احلكاية  هذه 

امل�صار  الأه����داف  م��ن  ه��دف  اأي  حتقق  ول 

اإنها تدعو الأطفال اإىل التفريط  اإليها، ل بل 

واأعمار  ال�صخ�صية،  لل�صالمة  طلباً  باحلقوق 

الطلبة يف هذه املرحلة ل توؤهلهم لفهم النكتة 

مفاهيم  بتكري�ش  تقرتن  اأن  دون  الطرفة  اأو 

خاطئة. وقيم 

حتى الق�صائد والأنا�صيد املقررة على طالب 

اإىل  ترتقي  ل  الب��ت��دائ��ي��ة  املرحلة  وط��ال��ب��ات 

امل�صتوى املطلوب واملاأمول ل من الناحية اللغوية 

ول من الناحية الأدبية ول من الناحية الثقافية، 

اإذ جند اأن اأغلب تلك الق�صائد والأنا�صيد حتمل 

األفاظاً ركيكة واأفكاراً مبتذلة، بينما الطالب يف 

هذا ال�صن قادر وموؤهل على احلفظ واكت�صاب 

لو كانت  اللغة واملفردات والثقافات، خ�صو�صاً 

ق�صة جميلة  وف�صيحة وحتكي  قوية  الق�صائد 

اأو حكمة بليغة كما كان يف الكتب املقررة على 

الأجيال ال�صابقة.

»الرأي العام  ما المقصود بـ
التعليمي« وما مدى أهميته؟

مل�صاركة  املجال  اإف�صاح  التعليمي  العام  بالراأي  املق�صود 

ف����راد امل��ج��ت��م��ع م��ن ط���الب وط��ال��ب��ات وم��در���ص��ني  ع��م��وم اأ

وموؤ�ص�صات  اأمور  واأولياء  وم�صوؤولت  وم�صوؤولني  ومدر�صات 

وحمتوى  الرتبوية  امل�صكالت  مناق�صة  يف  م��دين،  جمتمع 

ومالءمتها  اأهميتها  وم��دى  وحجمها  الدرا�صية  املقررات 

كل  بخ�صو�ش  الإمكان  قدر  بها  والأخذ  اآرائهم  وا�صتطالع 

التعليمية. بالعملية  يتعلق  ما 

املجتمعات  يف  الرتبوية  الأنظمة  م�صكالت  اأبرز  من  ولعل 

اأو  تغييبه  اأو  التعليمي«  ال��ع��ام  »ال���راأي  حتجيم  العربية 

التعليمية  الق�صايا  مناق�صة  يف  امل�صاهمة  ع��ن  ق�صوره 

العامة  الأهداف  وحتديد  متوازنة،  تربوية  �صيا�صة  وبلورة 

الأول��ي��ة،  امل��راح��ل  يف  حتى  ال��درا���ص��ي��ة،  للمواد  واخلا�صة 

التي  الرتبوية  امل�صكالت  �صلب  اإىل  الدخول  عن  وعجزه 

من  حمدودة  فئة  يف  كله  ذلك  وح�صر  املجتمع،  منها  يعاين 

الرتبويني. امل�صوؤولني 

ال��ع��ام  ال����راأي  اأه��م��ي��ة وف��اع��ل��ي��ة  اإىل  ����ص���ارة  ومي��ك��ن الإ

الدكتور  اأ�صار  فقد  م�صرية،  جتربة  خ��الل  من  التعليمي 

م�صر  يف  التعليم  حمنة  عن  حديثه  لدى  اإ�صماعيل  �صعيد 

تغيري  يف  التعليمي  ال��ع��ام  ال���راأي  دور  اإىل  ال��ت��اري��خ،  ع��رب 

اللربيطاين،  النتداب  ي��ام  اأ  1907 عام  امل�صرية  املناهج 

الفل�صفة«  »كتاب  واأفكار  حمتوى  ومناق�صة  ا�صتعرا�ش  ويف 

1970 حيث مت عر�ش   �� 1969 لل�صف الثالث الثانوي عام 

الإج��راء  ال��وق��وف على  ث��م  وم��ن  ال��ع��ام  ال���راأي  الأم��ر على 

للموقف  م��ع��ار���ص��اً  ن����ذاك  اآ ك��ان  ال���ذي  ال�صليم  ال��رتب��وى 

امل�صوؤولة  اجلهة  وهي  الرتبية  وزارة  اتخذته  الذي  الر�صمي 

م�صر. يف  التعليم  عن 

هل بالإمكان اليوم مثاًل طرح مقررات املرحلة البتدائية 

الإع��الم  اأجهزة  خالل  من  العام  ال��راأي  على  مدار�صنا  يف 

وفق   - اآرائهم  وا�صتطالع  امل�صموعة،  اأو  املقروءة  اأو  املرئية 

حمتوياتها،  اأو  فائدتها،  اأو  اأهميتها،  حول   - منا�صبة  اآلية 

تلك  بنتيجة  الأخذ  ثم  ومن  لغتها،  م�صتوى  اأو  حجمها،  اأو 

وال�صتطالعات!! الآراء 

سيـــن 
وجيم

»تربية السندوتش« مفهومها وأهميتها

فكر خارج 
الصندوق

توظيف الحكاية في تعليم األطفال

على قدر اأهل العزم تاأتي العزائُم

وتاأتي على قدر الكرام املكارُم

اأبو الطيب املتنبي »303 - 354هـ / 

915 - 965م«.
من اأعظم �سعراء الع�سر العبا�سي 

واأعلمهم بالعربية، وله مكانة �سامية مل ُتتح 

مثلها لغريه.

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



الدكتورة مو�شي مطني م�شعان ال�شمري، 

اأ�شتاذ م�شارك بق�شم الدرا�شات االجتماعية 

كلية االآداب، ح�شلت على املاج�شتري يف علم 

امللك  بجامعة  االآداب  كلية  م��ن  االج��ت��م��اع 

وعلى  1421ه�،  ع��ام  ام��ت��ي��از  ب��درج��ة  �شعود 

الدكتوراه يف علم االجتماع من كلية االآداب 

1428ه�، وح�شلت على  امتياز عام  بدرجة 

عام  اجلامعي  التدري�س  يف  املهنية  ال�شهادة 

1435، ولديها 6 �شهادات اأخرى و9 بحوث 
الكتب، وح�شرت  وع��دد من  من�شورة  علمية 

ت��دري��ب��ي��ة،  دورة   60 م���ن  اأك�����ر  و����ش���ارك���ت يف 

اأ�شدرته باللغة  ال��ذي  وق��د رك��زت يف بحثها 

االإجن��ل��ي��زي��ة وب��ع��ن��وان »ك��ي��ف ي��ك��ون التعليم 

فعااًل يف جامعاتنا« على فكرة نقل الطالب 

م���ن ح���ال���ة ال��ت��ل��ق��ي اإىل ح���ال���ة امل�������ش���ارك يف 

ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، و���ش��ل��ط��ت ال�����ش��وء يف 

اللقاء على دور كل من املقرر وطريقة  هذا 

التعليمية،  العملية  ت��ط��وي��ر  يف  ال��ت��دري�����س 

وكذلك اأهمية تاأهيل اأع�شاء هيئة التدري�س 

وتوفري االإمكانات املادية والتقنية..

حوار: قما�س املني�شري

- حدثينا بداية عن م�شريتك االأكادميية 

واأبرز اإجنازاتك العلمية والبحثية.

ح�شلت على �شهادة البكالوريو�س يف علم 

امللك  بجامعة  الآداب  كلية  م��ن  الجتماع 

�شعود، وعلى درجة املاج�شتري والدكتوراه يف 

علم الجتماع من نف�س الكلية بدرجة امتياز، 

التدري�س  يف  املهنية  �شهادة  على  وحا�شلة 

اجل��ام��ع��ي و���ش��ه��ادة ال��ت��دري�����س الإب��داع��ي، 

بالإ�شافة اإىل عدة �شهادات حملية وعاملية، 

واأ�شدرت عدة كتب علمية منها كتاب »علم 

جمموعة  ون�شرت  القت�شادي«،  الجتماع 

الفتاة  على  الإن��رن��ت  »اأث���ر  مثل  اأب��ح��اث 

ال�شعودية«، من�شور يف مركز درا�شات اخلليج 

واجلزيرة العربية عام 2013 الكويت، واأعد 

يف الفرة لإ�شدار كتب ون�شر اأبحاث علمية 

متخ�ش�شة.

- م���ا وج���ه���ة ن��ظ��رك��م يف اأه���م���ي���ة ت��ط��وي��ر 

الواجب  العنا�شر  واأه��م  التدري�س اجلامعي 

ط��ري��ق��ة  اأم  امل���ق���رر  اأم  ال��ف�����ش��ل  ت��ط��وي��ره��ا؟ 

التدري�س؟

العملية  تطوير  يجب  نظري  وجهة  من 

التعليمية بجميع عنا�شرها، املقرر والأ�شتاذ 

بحث  ول��دي  التدري�س،  وطريقة  والقاعة 

باللغة الإجنليزية بعنوان »كيف يكون التعليم 

يقوم  التي  والفكرة  جامعاتنا«،  يف  ف��ع��الً 

تتمثل  للغاية  ب�شيطة  البحث  ه��ذا  عليها 

اإىل حالة  التلقي  الطالب من حالة  نقل  يف 

امل�شاركة يف العملية التعليمية، لأن احل�شول 

على املعلومة دون امل�شاركة بها اأوبذل جهد 

يف حت�شيلها ينتج عنه �شرعة ن�شيانها، ولذا 

ت�شبح خمرجات التعلم �شعيفة.

- هل تقنيات التعليم يف الع�شر احلديث 

م��واك��ب��ة ل��ب��ي��ئ��ة ال��ف�����ش��ل ال���درا����ش���ي للمعلم 

والطالب اجلامعي؟

وعلى  مواكبة  نعم  التقنيات  ناحية  من 

م�شتوى عاٍل ل يقل عن وجودها يف اأح�شن 

ج��ام��ع��ات ال���ع���امل،  ع��ن��دن��ا ال��ب��اك ب��ورد 

اإىل  الو�شول  الطالب  ي�شتطيع  حيث  مثًا 

حما�شراته يف اأي وقت ي�شاء، ولدى الطالب 

معظم  عليها  حممل  الإل��ك��رون��ي��ة  املكتبة 

الكتب واملراجع، واأي�ًشا الإنرنت وحمركاته 

علمية  معلومة  اأي  اإىل  الو�شول  ي�شتطيع 

يبحث عنها الطالب من خاله.

- م��ن امل����واد ال��درا���ش��ي��ة ال��ت��ي ن�����ش��رت لكم 

االقت�شادي«  االج��ت��م��اع  علم  »م��دخ��ل  كتاب 

حدثينا عن هذا املرجع العلمي وكيف قدم 

خدماته للطالبة اجلامعية؟

منهجياً  علمياً  كتاباً  للجامعة  نعم قدمت 

»علم  بعنوان  اآخ��ر  كتاب  ول��دي  متخ�ش�شاً 

ال�شناعي«،  الجتماع 

اإ�شافة ملا ل يقل عن ٩ 

متعددة  من�شورة  بحوث 

والأغ��را���س  املوا�شيع 

مب���ا ي��خ��دم امل��ج��ت��م��ع، 

اأو  الفوائد  ناحية  ومن 

قدمها  التي  اخلدمات 

هذا الكتاب ل �شك اأن 

اأي عمل علمي بحثى اأو 

تاأليف لبد اأن يقدم اإ�شافة علمية اأو فكرية 

ويخدم املجتمع ب�شكل عام اأو ال�شريحة التي 

هذا  اأن  ومبا  تقدير،  اأق��ل  على  ي�شتهدفها 

�شعود  امللك  جامعة  قبل  من  متبنى  الكتاب 

�شريحة  يخدم  اأنه  فابد  يل،  �شرف  وهذا 

كبرية من طابنا وطالباتنا، وكذلك اأع�شاء 

هيئة التدري�س وكل من يهتم بهذا املجال.

- هل يوجد تطوير م�شتمر لكل من ع�شو 

هيئة التدري�س والطالب وكيف ذلك؟

التدري�س،  هيئة  ع�شو  تطوير  ناحية  من 

نعم موجود من خال الدورات التي تقدمها 

امل��ه��ارات،  تطوير  بعمادة  ممثلة  اجلامعة، 

وهي دورات م�شتمرة ومتقدمة جدا يف هذا 

املجال، اأي�ًشا هناك ور�س عمل ي�شتفيد منها 

امل��وؤمت��رات  اأي�ًشا  احل�شور،  حتى  اجلميع 

العلمية، واأمتنى اأن توىل اأكرث اأهمية خا�شة 

يف عملية احل�شور الذي اأوقف الدعم لع�شو 

ورقة عمل يف  يقدم  ملن  اإل  التدري�س  هيئة 

وامل�شاركة  احل�شور  اأج��د  اأين  رغم  املوؤمتر 

كاهما مهمني لتطوير ع�شو هيئه التدري�س 

عاملًيا، اأي�ًشا مهمة جدا الدورات اخلارجية 

حمدوديتها،  رغ��م  التدري�س  هيئة  لع�شو 

يف  لأهميتها  جم��ال��ه��ا  ي��و���ش��ع  اأن  واأمت��ن��ى 

وهو  املعلومات  وتبادل  اخل��رات  اكت�شاب 

كذلك يف املوؤمترات.

اآمنة  بيئة  للطالبات  املدينة اجلامعية   -

ل���ل���ط���ال���ب���ة م������ن ح��ي��ث 

امل�����ج�����ال االأك�������ادمي�������ي.. 

م���ا ت��ق��ي��ي��م��ك مل���ا ت��وف��ره 

ال����ت����دري����ب  جم��������ال  يف 

والتاأهيل والتطوير؟

ن��ع��م ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 

�شعود بيئة اآمنة للطالب 

التدري�س،  هيئة  وع�شو 

م����ن م��ن��ط��ل��ق ه��ن��اك 

حقوق وواجبات تنطلق من معايري اجلامعة 

الأكادميية  القدرات  ناحيه  ومن  واأنظمتها، 

ل �شك اأنها على م�شتوى عاٍل من التدريب 

ما  حدث  واإذا  مميزة،  كقدرات  والإنتاجية 

هو غري مر�سٍ فهذا يرجع اإىل مدى تطبيق 

وح�شب  باأمانة  املطلوبة  الإج��راءات  وتفعيل 

اأولوياتها مع اأهمية وجود بدائل حلل كل ما 

قد يحدث ب�شكل غري متوقع.

اأن  ت�������ري�������ن  ه��������ل   -

اجل����������ام����������ع����������ة وف������������رت 

وامل�شتويات  االإم��ك��ان��ات 

تطوير  حيال  املطلوبة 

اأع�������������ش������اء وع�����������ش�����وات 

ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������س وم���ا 

االق��راح��ات م��ن وجهة 

نظركم؟

م�����ن ن���اح���ي���ة اأث�����ر 

الدورات على اأع�شاء هيئة التدري�س ل�شك 

اأن اأي موؤ�ش�شة كانت �شغرية اأم كبرية لبد 

لتعزيز  التدريب  من  النوع  ه��ذا  وج��ود  من 

التدري�س  هيئة  ع�شو  وخ����رات  ق����درات 

وهذا  ومتقدم،  وحديث  جديد  هو  ما  بكل 

�شهادات  �شعود من  امللك  تقدمه جامعة  ما 

وبع�شها  واملناهج  التعليم  جم��ال  يف  مهمة 

�شهادتني يف هذا  عاملي، وقد ح�شلُت على 

املجال وهما �شهادة مهنة التدري�س اجلامعي 

على  وح�شلت  املناهج  يف  الإب��داع  والثانية 

ع��ل��ى  الأول  امل����رك����ز 

م�����ش��ت��وى ال��ت��ع��ل��ي��م يف 

على  اأن  كما  اململكة. 

التدري�س  هيئة  ع�شو 

وي��ج��ت��ه��د  ي���ج���د  اأن 

قدراته  لتعزيز  وي�شعى 

وتطوير مهاراته بنف�شه 

م����ن خ������ال ح�����ش��ور 

ال��ن��دوات وامل��وؤمت��رات 

املحلية والعاملية وامل�شاركة بها.

����ش���خ�������ش���ي���ًا  - ح����دث����ي����ن����ا ع�������ن دورك�������������م 

ال��ت��ط��وي��ر املنهجي  واإ���ش��ه��ام��ات��ك��م يف ج��ان��ب 

للطالب اجلامعيني.

درج��ة  اإىل  و�شلت  ق��د  اأك���ون  اأن  اأمت��ن��ى 

يف  دورات  م��ن  عليه  ح�شلت  م��ا  تطبيق 

دورة  ع��ن ٦٠  تقل  وال��ت��ي مل  امل��ج��ال  ه��ذا 

اأطبقها  اأن  وحاولت  املجال،  هذا  يف  وكلها 

جميعها على الطالبات، 

ووج������دت ف��ع��ا اأن��ه��ا 

جم��دي��ة و���ش��اه��م��ت يف 

الطالبات  مفهوم  تغيري 

»متلقيات«  من  للتعليم 

بكل  »م�����ش��ارك��ات«  اإىل 

ر����ش���ا واإن���ت���اج���ي���ة مع 

التقنيات  جميع  تطبيق 

الطالب  يحملها  التي 

اآب،  الوات�س  التعليمي حتى  املجال  يف هذا 

من  املميزة  جامعتنا  لنا  هياأته  ملا  اإ�شافة 

باك بورد ومكتبة اإلكرونية، واأحياًنا اأرفع 

مل�شاعدة  ب��ورد  ب��اك  على  امل��راج��ع  بع�س 

يف  وم�شاركتهم  بحوثهم  ورف���ع  ال��ط��اب 

امل�شاألة التعليمية حتى خارج اأوقات اجلامعة 

بوا�شطة هذه التقنيات.

- م���ا دور ق�����ش��م ال���درا����ش���ات االج��ت��م��اع��ي��ة 

اإي����ج����اد ح���ل���ول ل��ل��خ��ري��ج��ني ك���ون���ه يهتم  يف 

بالدرا�شات االجتماعية 

على  الق�شم  يقت�شر  اأم 

املجال النظري فقط؟

من ناحية اخلريجات 

داتا  عمل  نحاول حالياً 

عن طريق اأك�شل حتفظ 

واإمي��ي��ات  اأ�شماء  فيه 

وت��ل��ف��ون��ات ال��ط��ال��ب��ات 

الاتي  اأو  اخل��ري��ج��ات 

املعلومات  هذه  وتكون  التخرج،  و�شك  على 

حالة  يف  بالق�شم  حمفوظة  الطالبات  عن 

اأو  كمتطوعات  التخرج  بعد  لهن  الحتياج 

عند  اجلامعة  ح��اج��ة  ل�شد  اأو  م�شاركات 

احلاجة، وهذا ما اأمتنى تفعيله لأين مقررة 

م�شاندة  على  يعتمد  وهذا  اللجنة،  هذه  يف 

اجلامعة لنا يف هذا املجال لتفعيله، باعتباره 

خدمة  ويف  عامة  املجتمع  خدمة  يف  ي�شب 

اجلامعة خا�شة.

- م��ا ال��ت��ط��وي��ر امل��رت��ق��ب ق��ري��ب��ًا يف جم��ال 

ال��ت��دري�����س اجل��ام��ع��ي وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي من 

وجهة نظرك؟

التقنية �شيزداد  اأن العتماد على  اأعتقد 

و�شي�شبح  ال��ق��ري��ب،  امل�شتقبل  يف  وي��رك��ز 

من  الطالب  يد  متناول  يف  التقني  التعليم 

ملحوظاً  تطوًرا  و�شن�شهد  املحمول،  خال 

التوا�شل  وب��رام��ج  الإن��رن��ت  يف حم��رك��ات 

ميكن  بعد  عن  التعليم  وحتى  الجتماعي، 

لأن  احلديثة  التقنيات  خ��ال  من  تطبيقه 

بكل  التقنيات  مع  يتعامل  اأ�شبح  الطالب 

مهارة اأكرث من تعامله مع الورقة والقلم.
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االأ�شتاذ امل�شارك بعلم االجتماع .. د. مو�شي ال�شمري:

أدعو وأركز على نقل الطالب من حالة »متلقي« إلى حالة »مشارك« في العملية التعليمية

كتبي وأبحاثي تقدم إضافة 
علمية وفكرية وتخدم 

المجتمع بشكل عام والطلبة 
بشكل خاص 

التقنيات التي وفرتها 
الجامعة ساعدت الطالب 
على المشاركة حتى خارج 

أوقات الجامعة

الجامعة بيئة آمنة للطالب 
واألستاذ وهناك حقوق 
وواجبات تم تأطيرها 

بمعايير وأنظمة

طالب اليوم يتقن التعامل مع التقنيات أكثر 
من تعامله مع الورقة والقلم
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الواقعة يف  الكرمي  القراآن  دار مكة لتحفيظ  نظمت 

�شكن اأع�شاء هيئة التدري�س بجامعة امللك �شعود حفل 

التا�شع  بالإ�شناد  وجم��ازة  خامتة  ع�شرة  خم�س  تخريج 

والع�شرين، وهو الإ�شناد الأعلى يف الوقت احلايل، وذلك 

بنت  خ��ل��ود  الأم����رة  امللكي  ال�شمو  �شاحبة  ���ش��رف  على 

�شعار  وحت��ت  �شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  نا�شر  بن  خالد 

»القراآن منهج حياة« وبعد م�شرة ربع قرن من العطاء 

منذ افتتاح دار مكة بف�شل اهلل.

فعاليات واأنا�شيد وم�شابقات

بد�أ �حلفل بتحية ل�سمو �لأمرية خلود بنت خالد �آل 

�سعود، ووكيلة ق�سم �لإعالم �لدكتورة �أمل �لتميمي و�آل 

�فتتاحية  ت�سمنت  كما  و�ملن�سوبني،  و�حل�سور  �ل�سبيعي 

�لأ�ستاذة  �لإج��ازة و�لإق��ر�ء  �حلفل تالوة ب�سوت معلمة 

كاملة  �لع�سر  �لإج����از�ت  على  �حلا�سلة  �أح��م��د  دع��اء 

فعاليات  عدة  �حلفل  ت�سمن  كما  متون.  لعدة  و�أ�سانيد 

كالأنا�سيد و�مل�سابقات.

دروع تذكارية ومعر�س م�شاحب

تذكاري  وتقدير  �سكر  درع  بتقدمي  �حلفل  �ختتم 

ل�ساحبة �ل�سمو �مللكي �لأمرية خلود بنت خالد بن نا�سر 

ق�سم  ولوكيلة  �حلفل،  وت�سريفها  حل�سورها  �سعود  �آل 

�لإعالم �لدكتورة �أمل �لتميمي على م�ساهمتها يف تغطية 

�حلفل �إعالمًيا، كما ر�فق �حلفل معر�ض »�لقر�آن منهج 

�إليه �حلا�سر�ت بعد نهاية �حلفل  حياة« �لذي توجهت 

و�حتوى عدة �أق�سام حتكي بد�ية �لقر�آن �لكرمي ومر�حل 

�لنباأ  هذ�  ليكون  �لع�سرة  �لقّر�ء  و�سرية  وكتابته  جمعه 

�لعظيم هو �لنور �لذي يهدي �لنا�ض حتى قيام �ل�ساعة.

مبادرة جمتمعية

بن  خالد  بنت  خلود  �لأم��رية  �مللكي  �ل�سمو  �ساحبة 

نا�سر عبد�لعزيز �آل �سعود، حتدثت يف لقاء مع �لطالبتني 

�لوهابي، عن �سعادتها لدعم  ميادة �حلري�ض وم�ساعل 

�مل��ر�أة  ب��دور  و�إميانها  �ملجتمعية  �مل��ب��ادر�ت  ه��ذه  مثل 

وروؤيتها  �ململكة  تطور  حتقيق  يف  �مل�سلمة 

�جلديدة، م�سرية �إىل �أن ذلك ل يتنافى مع 

�أن  وحجابها، و�أكدت  بدينها  �مل��ر�أة  �لتز�م 

�سعارها �لذي تفخر به د�ئًما »نحن م�سلمون 

ر�يتنا �لتوحيد و�سعارنا ل �إله �إل �هلل«.

فخر ببنات البلد

دعمها  عن  �لأم���رية  �سمو  وحتدثت 

للعمل �لتطوعي و�أنها تفخر ب�سباب 

ي�سعون  �ل���ذي  �ل��ب��ل��د  و���س��اب��ات 

لتكري�ض خدماتهم خلدمة هذه 

�أهمية  على  و�أك���دت  �ل��ب��الد 

ح��ق��وق  ه��ن��اك  ي��ك��ون  �أن 

ومظلة  �ملتطوعني  ل��ه��وؤلء 

ينتمون لها توفر لهم حقوقهم 

و�ح��ت��ي��اج��ات��ه��م ح��ت��ى ل ي�����س��اء 

ومو�هبهم،  طاقاتهم  ����س��ت��خ��د�م 

و�أعربت يف نهاية �للقاء عن فخرها 

ب��ب��ن��ات ه���ذ� �ل��ب��ل��د �خل��امت��ات 

و�ملجاز�ت و�ملتطوعات من ق�سم 

بالفخر  ت�سعر  و�أنها  �لإع��الم، 

�لفئات  بهذه  تلتقي  عندما 

�ملتميزة و�لطموحة.

�شعوبات وعقبات

مكة  د�ر  م���دي���رة 

زين  �أ.  �ستها  وموؤ�سِّ

ج��م��ل �ل��ل��ي��ل »خ��ال��ة 

�أو�سحت  �أم حكيم«، 

�أن�سئت  �ل����د�ر  �أن 

وكان  1414ه�،  عام 

عدد �لف�سول �سابًقا 

 4 �إىل   3 م��ن  قليلة 

ث��م ت��و���س��ع��ت �ل���د�ر 

وو�سل عدد �لف�سول 

�إىل 24 ف�ساًل، وقد 

و�جهت �لد�ر يف بد�ية م�سريتها عدة �سعوبات وعقبات 

منها �إغالق ف�سول �ملدر�سة �ل�سابقة.

مبنى م�شتقل

ظلو�  �ل���د�ر  من�سوبي  �أن  �لليل  جمل  �أ.  و�أ���س��اف��ت 

يحلمون وياأملون لأكرث من ع�سر �سنو�ت �أن يكون لد�ر 

مكة كيانها �خلا�ض، ومت رفع خطاب بهذ� �ل�ساأن ملعايل 

�لفي�سل،  عبد�هلل  �لدكتور  �آن��ذ�ك  �جلامعة  مدير 

مبنى  عليها  بني  �أر�ًسا  مكة  د�ر  منح  و�ل��ذي 

من  �أن  و�أ���س��اف��ت  لح��ق��اً.  �مل�ستقل  �ل���د�ر 

�سعوبة  �لد�ر  و�جهتها  �لتي  �ل�سعوبات 

خمارج  يف  متمكنات  معلمات  �إي��ج��اد 

�حلروف �ل�سحيحة، فكانت ت�ست�سيف 

للرقي  �مل��ن��ورة  �مل��دي��ن��ة  م��ن  معلمات 

بامل�ستوى �لتعليمي للمعلمات.

معهد اإعداد املعلمات

مع �فتتاح �ملبنى �جلديد لد�ر مكة 

لتخريج  معهد  �إن�����س��اء  ف��ك��رة  ب���رزت 

معهد  �إن�ساء  ومت  �هلل،  كتاب  معلمات 

ويفيِ  �لكرمي،  �لقر�آن  معلمات  لإع��د�د 

رحلة �ل�سعوبات حتدثت �أ. جمل �لليل 

عن قلة �حلافالت يف �ل�سابق و�أ�سارت 

ب�سبب  كانت  �حلافالت  قلة  �أن  �إىل 

للد�ر، وحلل  �مل���ادي  �ل��دخ��ل  �سعف 

�إج�����ر�ء حفالت  �مل�����س��ك��ل��ة مت  ه���ذه 

ومن  للح�سور  ب�سيط  رمزي  بدخول 

�أول  �سر�ء  مت  �حلفالت  تلك  �إي���ر�د 

حافلة للد�ر بف�سل �هلل.

طموحات واأمنيات

ورغم تخطي �لعديد من �لعقبات 

�لليل  جمل  �أ.  ع��رت  و�ل�سعوبات 

عن �أمنتيها ومن�سوبات �لد�ر بتو�سع 

�لد�ر وزيادة �لإقبال، بالإ�سافة �إىل 

بنقل  تخت�ض  جديدة  حافلة  �سر�ء 

�سعود  �مللك  طالبات �سكن جامعة 

لكرثة عدد �مل�ساركات بف�سل �هلل. 

و�ختتمت �للقاء بقولها: »طموحي 

كتاب  خامتات  طالباتي  �أرى  �أن 

�هلل ومعلمات ود�عيات وقياديات 

ي��ع��م��ل��ن ع��ل��ى خ��دم��ة �لإ����س���الم 

و�مل�سلمني وهذ� �لوطن �لغايل«.
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عام  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  لتحفيظ  مكة  د�ر  �أن�سئت 

ع��ام  ل��ل��د�ر  م�ستقل  مبنى  �ف��ت��ت��اح  ومت  1414ه� 
�لكرمي  �لقر�آن  لتحفيظ  مكة  د�ر  لت�سبح  1430ه� 
�ل�سيخني حممد  ل��و�ل��دة  �أج���ره  خ��رًي� ميتد  وق��ًف��ا 

و�إبر�هيم �ل�سبيعي وقف نورة �لعما�ض رحمه �هلل.

�حلد  ه��ذ�  عند  مكة  د�ر  �أح���الم  تتوقف  ومل 

�فتتاح  فتم  �ل�����س��م��اء،  ع��ن��ان  لتالم�ض  �م��ت��دت  ب��ل 

�هلل  بف�سل  �لعام  هذ�  �أمت  �لذي  �ل�سباحي  �لق�سم 

ومناهجه  �لقوية  مبخرجاته  ومتيز  �لعا�سر،  عامه 

و�لأن�سطة  �ل����دور�ت  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �لتعليمية، 

و�لتي  للد�ر  �مل�سائي  بالق�سم  تقام  �لتي  و�لفعاليات 

لقت جناًحا باهًر� و�إقباًل كبرًي� بحمد �هلل، وبذلك 

بف�سل �هلل  �لكرمي  �لقر�آن  لتحفيظ  د�ر مكة  �أمتت 

ربع قرن من �لعطاء.

195 خامتة
بلغ  فقد  مكة  د�ر  عن  �سريعة  �إح�سائيات  ويفيِ 

عدد موظفات وموظفي �لد�ر 71، وعدد �حللقات 

24، وعدد �لد�ر�سات 602، وعدد �خلامتات 195، 
وح�سلت د�ر مكة لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي على عدة 

جو�ئز للتميز و�مل�ساركات.

من  ت�سعى  �ل��د�ر  تقيمها  عديدة  دور�ت  وهناك 

تاأهيل«،  »ملتقى  �أهمها  �مل�ستمر  للتطوير  خاللها 

�سبط  »ق��و�ع��د  ودورة  �لوطنية،  �ل��ك��و�در  لتاأهيل 

�ملهني  �لتطوير  و»ملتقى  �لقر�آنية«،  �ملت�سابهات 

�لآيل  �حلا�سب  يف  مهارية  دور�ت  وعدة  �ل�سنوي«، 

و�لعلوم �لرتبوية و�ملعرفية و�ملهارية.

�شراكات جمتمعية

من  �ملجتمع  يف  دوره��ا  لتفعيل  مكة  د�ر  وت�سعى 

بالنفع  تعود  جمتمعية  �سر�كات  ع��دة  عقد  خ��الل 

�ل�سبيعي  موؤ�س�سة  مع  �سر�كة  عقد  �أهمها  �ملتبادل 

�خلريية وجامعة �مللك �سعود، بالإ�سافة �إىل جامعة 

د�ر �لعلوم ق�سم طب �لأ�سنان، و�سر�كة مع موؤ�س�سة 

ك�سوة  وفريق  �لطفولة،  وتنمية  �لطفولة،  تطبيقات 

يف  ت�ساهم  �لتي  �ل�سر�كات  من  وغريها  �لتطوعي، 

تقدمي عدة بر�مج جمتمعية هادفة كرنامج ب�سمتي 

مبر�حله وك�سوة �ستاء وغريها.

�شباحي وم�شائي

�ل��ر�م��ج  م��ن  ع���دًد�  ي�سم  �ل�سباحي:  �لق�سم 

�ل�سغار  للر�عم  �لتمهيدي  برنامج  ومنها  �ملختلفة، 

�لعلوم  خمتلف  خالله  من  �لأط��ف��ال  يتلقى  و�ل��ذي 

و�ملعارف من �لقر�آن �لكرمي و�لقاعدة �لنور�نية و�للغة 

�لإجنليزية و�لفرن�سية و�لوحد�ت �لتعليمية و�لعديد 

�لأن�سطة  ملختلف  بالإ�سافة  و�ملهار�ت،  �ملعارف  من 

و�لرحالت وكذلك برنامج حلقات �لتحفيظ للن�ساء 

وبرنامج �جلاليات �لإ�سالمية.

�لق�سم �مل�سائي: ي�سم عدًد� من حلقات �لتحفيظ 

بتعليم  وتهتم  �لعمرية  �ملر�حل  بجميع  تعنى  و�لتي 

و�لتف�سري  و�لتدبر  �لتجويد  ودور�ت  �لكرمي  �لقر�آن 

وت�سم بر�مج و�أن�سطة متنوعة وخمتلفة.

600 دارسة و195 خاتمة وقسمان صباحي ومسائي

»دار مكة« تحتفل بتخريج 15 خاتمة ومجازة 
في السكن الجامعي

على �رشف �لأمرية خلود �آل �شعود وحتت �شعار »�لقر�آن منهج حياة«

أ. جمل الليل: طموحي أن أرى طالباتي خاتمات كتاب الله ومعلمات وداعيات وقياديات
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جديد الذكاء الصناعي
روبوت ينافس نجوم الكوميديا

كلية يال: تلوث الهواء يقلل 
معدالت الذكاء!

املختلفة،  احلياة  اأن�شطة  يف  متعددة  ال�شناعي جماالت  الذكاء  يغزو 

ويتداخل يف مهام بالغة التعقيد يف بع�ض االأحيان، ولكن مل يكن يخطر 

الكوميديا  عامل  لي�شمل  ال�شناعي  الذكاء  اكت�شاح  ميتد  اأن  البال  على 

االرجتالية.

باحث  وهو  ماتيو�شون،  ك��وري  جنح   ،»Futurism« موقع  فبح�شب 

ذكاء �شناعي يف جامعة األربتا، باإدمونتون، يف ابتكار خوارزمية م�شممة 

لروبوت ميكنه الظهور على خ�شبة امل�شرح وتقدمي عرو�ض كوميدية.

كوميدية  حوارية  جمل  كتابة  على  الروبوت  بتدريب  ماتيو�شون  قام 

اأمام  االرجتالية  الكوميديا  عرو�ض  خالل  تلقائي  ب�شكل  وا�شتخدامها 

اجلمل  من  االآالف  مبئات  الروبوت  ذاك��رة  تغذية  طريق  عن  اجلمهور 

الكوميدية من االأفالم.

ووفقاً للورقة البحثية اجلديدة، مت حتميل تلك اجلمل والبيانات على 

خادم من طراز »arXiv« وا�شتخدم ماتيو�شون الذكاء ال�شناعي الإجراء 

جتربة لي�شتك�شف من خاللها هل باإمكان جمهور امل�شاهدين التمييز ما 

بني املوؤدي الب�شري والروبوت.

�شارك يف التجربة، التي جرت على خ�شبة اأحد امل�شارح اأمام اجلمهور، 

3 فنانني من الب�شر ومتت اإدارة حوار مرجتل بوا�شطة اأحد الفنانني يف 
اأذن  �شماعة  بارتداء  الثاين  الفنان  وقام  اجلمهور،  من  حية  مداخالت 

كوالي�ض  خلف  قابع  ب�شري  زميل  ميليه  ملا  خاللها  من  ي�شتمع  ال�شلكية 

كان  فيما  اجلمهور،  مداخالت  على  وتعليقات  ردودا  لي�شرد  امل�شرح، 

والتي  تعليقات،  من  ال�شناعي  الذكاء  يكتبه  ما  ي�شتقبل  الثالث  الفنان 

يقراأها له اأحد امل�شاعدين خلف الكوالي�ض، عرب �شماعة االأذن.

يف نهاية التجربة امل�شرحية، جنح عدد كبري من احل�شور يف تخمني 

الذكاء  نظام  كتبها  التي  اجلمل  ي�شرد  كان  الذي  هو  الفنانني،  من  اأي 

من  حفنة  خ��داع  يف  بالفعل  ال�شناعي  ال��ذك��اء  جنح  ولكن  ال�شناعي، 

امل�شاهدين.

وقد مت و�شف التجربة باأنها مثرية لالهتمام، ولكن يبدو اأنها حتتاج 

ملزيد من التطوير والتح�شينات لكي يتمكن النظام اجلديد من االندماج 

يف عامل الكوميديا، علماً باأن النظام يكتب اجلمل حتريرياً ومت جتهيزه 

موؤخراً ليكون ناطقاً.

اأكدت درا�شة حديثة اأن تلوث الهواء يت�شبب برتاجع معدالت الذكاء 

وح�شب  وملوثة،  مزدحمة  مدن  يف  يعي�شون  الذين  االأ�شخا�ض  عند 

درا�شة ن�شرتها جملة »ب ن ا �ض« العلمية، فاإن علماء �شينيني وجدوا 

لن�شب  تعر�شوا  الذين  عند  والريا�شيات  اللغة  درجات  يف  انخفا�شاً 

تلوث مرتفعة.

ويرى العلماء اأن ارتفاع تلوث الهواء ميكن اأن يكون مرتبًطا باالإجهاد 

التاأك�شدي وااللتهاب الع�شبي واالنتكا�ض الع�شبي لدى الب�شر، وهي 

اأمور توؤدي اإىل تقليل ن�شب الذكاء.

ووفق ع�شو فريق الدرا�شة والعامل يف كلية »يال« لل�شحة العامة يف 

اأمريكا، �شي ت�شن، فاإن تاأثري تلوث الهواء ميكن اأن يكون اأ�شد بالن�شبة 

الأولئك الذين تتجاوز اأعمارهم 64 عاًما، واأي�شاً للرجال واالأ�شخا�ض 

من ذوي التعليم املنخف�ض.

ووجد الباحثون من خالل الدرا�شة عالقة بني زيادة فرتة تعر�ض 

مبعدالت  الالحقة  االأ�شرار  ن�شب  ارتفاع  وبني  امللوث  للهواء  النا�ض 

الذكاء لدى اأولئك النا�ض.

وتطرق العلماء اإىل دور العوامل الفيزيولوجية يف زيادة تاأثري التلوث 

على الذكاء، و�شّجلوا يف درا�شتهم اأن الرجال كانوا اأكرث ت�شرًرا من 

الذكور  بني  االأدمغة  عمل  كيفية  الختالفات يف  وفقاً  وذلك  الن�شاء، 

واالإناث.

يذكر اأن ن�شبة كبرية من الب�شر ت�شتن�شق هواء ملوثاً، االأمر الذي 

دفعت جمعيات  التي  واالأوبئة  االأمرا�ض  من  الكثري  انت�شار  اإىل  اأدى 

وموؤ�ش�شات تعنى بالبيئة اإىل ال�شغط على احلكومات من اأجل التو�شل 

التفاقات حتد من التلوث البيئي والتغري املناخي يف العامل.

لتحليل  جديدة  طريقة  باحثون  ابتكر 

يف  اإن  يقولون  املقطعية،  االأ���ش��ع��ة  �شور 

قلبية  بنوبة  االإ�شابة  بخطر  التنبوؤ  و�شعها 

تطوًرا  يعترب  فيما  ب�شنوات،  حدوثها  قبل 

مذهاًل اأمام اأكرث االأمرا�ض ح�شًدا الأرواح 

الب�شر.

طورتها  التي  التكنولوجيا،  وت�شتخدم 

ف����رق ع��م��ل م���ن ج��ام��ع��ة اأوك�����ش��ف��ورد 

وموؤ�ش�شات يف اأملانيا والواليات املتحدة، 

ال��ده��ون  لفح�ض  ح�شابية  ح��ل��ول  نظم 

ما  وف��ق  التاجية  بال�شرايني  املحيطة 

يظهرها ت�شوير القلب باالأ�شعة املقطعية، 

حيث تتغري هذه الدهون عند التهاب اأي 

مبكر  اإن��ذار  نظام  يجعلها  مما  �شريان، 

القلبية،  االأزم��ات  املئة من  30 يف  لنحو 

وفق ما يعتقد الباحثون.

اأنطونيادي�ض  ���ش��اراالم��ب��و���ض  وق���ال 

الدموية  واالأوعية  القلب  اأمرا�ض  اأ�شتاذ 

ر�شد  ا�شتطعت  »اإذا  اأك�����ش��ف��ورد:  يف 

ت�شتطيع  حينها  ال�شرايني  يف  االلتهاب 

قلبية،  اأزمة  �شي�شبب  �شريان  اأي  معرفة 

وبهذه التقنية اجلديدة التي لدينا ميكننا 

املقطعية  االأ�شعة  بتحليل  ه��ذا  حتقيق 

الب�شيطة«.

عن  القلبية  ال��ن��وب��ات  معظم  وتنجم 

تر�شبات دهنية داخل ال�شريان، مما يعيق 

تك�شف  الراهن  الوقت  ويف  الدم،  تدفق 

ي�شبح  متى  لالأطباء  املقطعية  االأ�شعة 

ال�شريان �شيًقا ب�شبب الرت�شبات.

التي  اجل��دي��دة،  التقنية  وبا�شتخدام 

اأن تنال موافقة اجلهات  الباحثون  ياأمل 

االأطل�شي  املحيط  جانبي  على  الرقابية 

االأط��ب��اء  �شي�شتطيع  ع���ام،  غ�شون  يف 

حتديد ال�شرايني املعر�شة لل�شيق، وتعد 

اأمرا�ض القلب وال�شكتات الدماغية اأكرب 

�شببني للوفيات على م�شتوى العامل.

ك�شف حتليل جديد اأن تناول فيتامني »د« قد 

ال يح�شن كثافة العظام اأو مينع الك�شور واختالل 

التوازن لدى البالغني، ح�شب تقرير ن�شرته دورية 

ال�شماء،  وال��غ��دد  ال�شكري  الأم��را���ض  »الن�شت« 

وذكر التقرير اأنه بعد جمع بيانات من 81 جتربة 

يحقق  مل  الفيتامني  تناول  اأن  الباحثون  اكت�شف 

فائدة كبرية للعظام.

جامعة  من  اأفينيل،  األي�شون  الدكتورة  وقالت 

الدرا�شة:  يف  �شاركت  والتي  الربيطانية  اأبردين 

يدعو  ك��اٍف  �شبب  يوجد  ال  اأن��ه  نتائجنا  »تظهر 

البالغني لتناول مكمالت فيتامني »د« للوقاية من 

االأ�شخا�ض  با�شتثناء  العظام،  وه�شا�شة  الك�شور 

ال  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  مثل  كبري  خلطر  املعر�شني 

يتعر�شون الأ�شعة ال�شم�ض«.

ويف الدار�شة اجلديدة، فح�شت اأفينيل وفريق 

مكمالت  تاأثري  تناولت  التي  الدرا�شات  البحث 

يف  وا�شتقروا  العظام،  �شحة  على  »د«  فيتامني 

و537  األًفا   53 ت�شمل  جتربة   81 على  النهاية 

مري�ًشا، وتفاوتت الفرتة الزمنية لتناول الفيتامني 

اأك���رث م��ن 75 باملئة من  ب��ني امل�����ش��ارك��ني، وك���ان 

امل�شاركني يف التجارب ن�شاء تزيد اأعمارهن على 

مل  الباحثني  اأن  اإىل  اأفينيل  واأ�شارت  عاًما.   65
يح�شبوا متو�شط اأعمار امل�شاركني يف الدرا�شات، 

لكن املعظم كانوا يف اخلام�شة وال�شتني اأو اأكرب، 

وبعد جمع البيانات، اكت�شف الباحثون اأن فيتامني 

مرات  اأو  الك�شور  عدد  على  تاأثري  له  لي�ض  »د« 

ال�شقوط. كما مل ت�شكل جرعة الفيتامني اأي فارق 

وال يبدو اأن تناول الفيتامني زاد كثافة العظام.

طريقة جديدة تتنبأ بخطر اإلصابة بنوبة قلبية

أسطورة فيتامين »د« كانت مجرد خرافة

عليها  اأ�شرف  حديثة  علمية  درا�شة  ك�شفت 

باحثون اأمريكيون من جامعة هارفارد اأن طاقم 

الطائرة اأكرث عر�شة لالإ�شابة بال�شرطان.

ووفقاً ملوقع �شحيفة »ديلي ميل« الربيطانية، 

من  اأك��رث  على  اأجريت  التي  الدرا�شة  ك�شفت 

اأن  اأمريكا  يف  ال��ط��ريان  م�شيفات  من   5000
�شيوًعا  اأكرث  كانت  بال�شرطان  االإ�شابة  حاالت 

لديهن.

واأظهرت الدرا�شة اأن خطر االإ�شابة ب�شرطان 

الثدي اأعلى بنحو %50 بالن�شبة اإىل م�شيفات 

الطريان اأكرث من الن�شاء االأخريات، وكان هذا 

كما  نوعها،  من  �شمولية  التحليالت  اأكرث  اأحد 

و�شف العلماء النتائج باأنها مثرية للقلق ب�شكل 

خا�ض ب�شبب اأ�شلوب حياتهن.

 وف�����ش��ر ال��ب��اح��ث��ون ن��ت��ائ��ج��ه��م، ق��ائ��ل��ني اإن 

اأخف  الهواء  يكون عندها  العالية،  االرتفاعات 

يتعر�ض  اأن  ميكن  لذلك  اأق���ل،  حماية  وي��وف��ر 

الركاب والطاقم اإىل ما بني 100 و 300 مرة 

عند  يتلقونها  التي  الكوين  االإ�شعاع  جلرعة 

االرتفاع عن م�شتوى �شطح البحر.

اأطقم  اأن  اإىل  �شابقة  درا���ش��ات  واأ���ش��ارت 

�شركات الطريان تتلقى جرعة اأعلى من االإ�شعاع 

ال�شناعة  يف  بالعاملني  مقارنة  عام  مدى  على 

النووية، كما اأن الرحالت الطويلة تعطل �شاعة 

وهي  الهرمون  م�شتويات  على  وتوؤثر  اجل�شم 

خماطر اإ�شافية.

من  مردوخوفيت�ض«  »اإيرينا  الدكتورة  وقالت 

درا�شتنا  »اإن  الدرا�شة:  موؤلفة  هارفارد  جامعة 

�شموالً  واأكرثها  الدرا�شات  اأك��رب  بني  من  هي 

الطائرة حتى  اأفراد طاقم  ال�شرطان بني  حول 

االآن«.

ل�شرطان  اأع��ل��ى  انت�شاراً  الباحثون  ووج��د 

غري  اجللد  و�شرطان  اجللد  و�شرطان  الثدي 

لعامة  بالن�شبة  الطريان  طاقم  بني  امليالنيني 

�شوء  يف  للنظر  ملفت  اأم���ر  وه���ذا  ال�����ش��ك��ان، 

يف  والتدخني  ال��وزن  زي��ادة  معدالت  انخفا�ض 

هذه الفئة املهنية.

على ذمة باحثني بجامعة »هارفارد«

�بتكرها باحثون بجامعة »�أوك�سفورد«

ح�سب متخ�س�سني بجامعة »�أبردين« �لربيطانية

طاقم الطائرة أكثر عرضة لإلصابة بالسرطان
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شرب القهوة فور االستيقاظ »عادة خاطئة«

األطعمة المقلية والمعالجة ترفع ضغط الدم
حديثة  �أمريكية  در����س��ة  �أف���ادت 

�لغني بالأطعمة  �لغذ�ئي  �لنظام  �أن 

بارتفاع  مرتبط  و�ملعاجلة  �ملقلية 

�سغط �لدم لدى �لأ�سخا�ص.

�لدر��سة �أجر�ها باحثون باملعاهد 

�لوطنية �لأمريكية لل�سحة، ون�سرو� 

نتائجها يف �لعدد �لأخري من دورية 

 Journal of the American«

 »Medical Association
�لعلمية، و�أو�سح �لباحثون �أن �لنظام 

�لغذ�ئي هو �أحد �لعو�مل �لرئي�سية 

�رتفاع  خطر  زي��ادة  يف  ت�سهم  �لتي 

�سغط �لدم.

�لدر��سة،  نتائج  �إىل  وللو�سول 

�لغذ�ئية  �ل��ع��اد�ت  �لباحثون  تابع 

تزيد  �سخ�ًسا،  و897  �آلف  ل�6 

عاًما، على مدى   45 �أعمارهم عن 

عو�مل  �لفريق  وبحث  �سنو�ت،   10
تطور  باحتمالت  �ملرتبطة  �خلطر 

لدى  �ل��دم  �سغط  بارتفاع  �لإ�سابة 

�مل�ساركني يف �لدر��سة.

ووجد �لباحثون �أنه بالن�سبة لكل 

�لنظام  ز�د  و�لن�ساء،  �ل��رج��ال  من 

كبرية  كميات  م��ن  �مل��ك��ون  �لغذ�ئي 

م���ن �لأط��ع��م��ة �مل��ق��ل��ي��ة و�مل��ع��اجل��ة 

من  بال�سكر  �مل��ح��اة  و�مل�����س��روب��ات 

فر�ص �لإ�سابة بارتفاع �سغط �لدم.

وتاأتى �للحوم �مل�سنعة على ر�أ�ص 

ق��ائ��م��ة �لأط��ع��م��ة �مل��ع��اجل��ة، وه��ي 

ملعاجلة  ع��ن حل��وم خ�سعت  ع��ب��ارة 

�أو  �ساحيتها  ف��رة  متديد  بهدف 

تغيري مذ�قها عن طريق تدخينها �أو 

حت�سينها �أو متليحها �أو �إ�سافة مو�د 

حافظة.

فريق  قائد  موي،  كلوديا  وقالت 

�أن  ك�سفت  �ل��در����س��ة  �إن  �لبحث، 

�ملحتملة يف منط �حلياة  �لتغري�ت 

�لإ�سابة  خطر  من  تقلل  �أن  ميكن 

ي��وؤدي  �ل��ذي  �ل��دم  �سغط  بارتفاع 

و�أم��ر����ص  �لدماغية  �ل�سكتة  �إىل 

�لقلب.

و�أ�سافت �أن �أف�سل طريقة لعاج 

�رتفاع �سغط �لدم هي منع حدوثه 

غذ�ء  نهج  باتباع  �لأول،  �ملقام  يف 

�سحي و�لبتعاد عن �لأطعمة �ملقلية 

و�ملعاجلة و�مل�سروبات �ملحاة وعدم 

�لإكثار من تناول �مللح.

�إىل  �ملرتفع  �ل��دم  �سغط  ويقود 

�أبرزها  �سحية خطرية،  م�ساعفات 

�ل�سدرية  و�لذبحة  �لقلبية  �لأزمات 

و�لإ���س��اب��ة  �ل��دم��اغ��ي��ة،  و�ل�سكتات 

بالإ�سافة  �لكلى،  عمل  يف  بق�سور 

بالعمى  و�لإ�سابة  �حلمل،  لت�سمم 

نتيجة تلف �أن�سجة �لعني.

عالمات مبكرة الحتمال اإلصابة بالسكري

خبراء: الدفع اإللكتروني أفضل لصحة اإلنسان

ت��و���س��ل��ت در�����س���ة ج���دي���دة �إىل 

�ل��ع��ام��ات  ع��ن  �لك�سف  �إم��ك��ان��ي��ة 

 2 �لنوع  �ل�سكري من  �ملبكرة ملر�ص 

 20 قبل   ،»Type 2 Diabetes«
�أطباء  وق��دم  ت�سخ�سيه،  من  عاًما 

يابانيون ما تو�سلو� �إليه يف �لجتماع 

�لأوروبية لدر��سة  �ل�سنوي للجمعية 

�لعا�سمة  يف  �مل��ن��ع��ق��د  �ل�����س��ك��ري 

�لأملانية برلني.

�لطبية  �ل���در�����س���ة  و�ك��ت�����س��ف��ت 

�ملر�ص  عامات  �أب��رز  �أن  �ليابانية 

�لدم  يف  �ل�سكر  ن�سب  �رت��ف��اع  هي 

�لثاين  و�لنوع  �لإن�سولني،  ومقاومة 

يتميز  ��ستقابي  ����س��ط��ر�ب  ه��و 

يف  �ل��دم  يف  �ل�سكر  ُمعّدل  بارتفاع 

ونق�ص  �لإن�سولني،  مقاومة  �سياق 

�لإن�سولني �لن�سبي.

وق�������ال �ل���ب���اح���ث ه���ريوي���وك���ي 

�لدر��سة:  ق��اد  �ل��ذي  �ساجي�ساكا، 

»مبا �أن �لغالبية �لعظمى من مر�سى 

�لنوع �لثاين ميرون مبرحلة ما قبل 

�ل�سكري، فاإن نتائج حتلياتهم ت�سري 

�إىل �أنه ميكن معرفة �أعر��ص �لد�ء 

قبل 20 عاًما من �لإ�سابة به«.

 15 من  �أك��ر  �لدر��سة  و�سملت 

بني  �أعمارهم  تر�وح  �سخ�ص،  �ألف 

رج��ال،  معظمهم  ع��اًم��ا،  و50   30
 11 م��دى  على  �لباحثون  وتابعهم 

�لأطباء  �أن  �لدر��سة  وذكرت  عاًما، 

�أل��ف  م��ن  �أك���ر  �إ���س��اب��ة  �سخ�سو� 

عانى  �ل�����س��ك��ري،  مب��ر���ص  �سخ�ص 

جميعهم من �رتفاع قيا�سات �ل�سكر 

يف �لدم ومقاومة �لإن�سولني.

وي�سكل هذ� �لبحث �أهمية خا�سة 

بالنظر �إىل �أن ما يقدر بنحو 425 

مليون �سخ�ص تر�وح �أعمارهم »بني 

20 و79 ع��اًم��ا« ع��ان��و� م��ن مر�ص 
�ل�سكري يف عام 2017، ومن �ملتوقع 

�أن يرتفع هذ� �لعدد �إىل 629 مليون 

بحلول عام 2045.

�لدفع  بطاقات  حمل  �أن  يبدو 

�لإل����ك����روين و����س��ت��خ��د�م��ه��ا يف 

�لنقود،  عن  عو�ًسا  �لدفع  عمليات 

وح�سب،  و�أماًنا  �سهولة  �أكر  لي�ص 

�لإن�����س��ان  ل�سحة  �أف�����س��ل  �إن���ه  ب��ل 

خماطر  لتجنيبه  و�أدع����ى  ك��ذل��ك 

�لتعر�ص لاأمر��ص �لقاتلة وبالتايل 

�ملوت ل قدر �هلل.

�لنقود  �أن  خ���ر�ء  ك�سف  ف��ق��د 

و�لعمات �ملعدنية �لتي ن�ستخدها، 

مغطاة بنحو 19 نوًعا من �جلر�ثيم، 

ي�سل  قد  �سامة  بكترييا  بينها  من 

ل  �ل�سرر  لكن  �ملوت،  �إىل  �سررها 

يقت�سر فقط على �لأور�ق و�ملعادن 

�لنقدية، بل ميتد �إىل كل ما ميكن 

�أن يام�سها، مثل حافظات �لأمو�ل 

ح�سب  �جليوب،  وحتى  و�ملحافظ، 

جامعة  يف  باحثون  �أطلقه  حتذير 

لندن ميروبوليتان.

على  در��ستها  �جلامعة  و�أج��رت 

�لنقدية،  �لأور�ق  م��ن  ع��دة  فئات 

و�ل��ع�����س��رة  �خل��م�����س��ة  �إن  وق���ال���ت 

جنيًها  و�خل��م�����س��ني  و�ل��ع�����س��ري��ن 

�إ���س��رل��ي��ن��ًي��ا م��ل��وث��ة ب��ن��وع��ني من 

�ملقاومة  للحياة،  �ملهددة  �لبكترييا 

للم�ساد�ت �حليوية.

يف  ماتيويل  ب��ول  �لباحث  وق��ال 

»ديلي  �سحيفة  نقلتها  ت�سريحات 

ميل« �لريطانية، �إن »�لنا�ص �لذين 

ق��وي  م��ن��اع��ي  ب��ج��ه��از  يتمتعون  ل 

ي��و�ج��ه��ون خ��ط��ورة يف �لإم�����س��اك 

»�إذ� كنت  وتابع:  �لقذرة«.  بالأمو�ل 

م�ست�سفى  يف  م��ا  �سخ�ًسا  ت���زور 

ميكن  فاإنك  ع��دوى،  لتلقي  عر�سة 

طريق  ع��ن  ب��ك��ت��ريي��ا  ل��ه  تنقل  �أن 

�لأمو�ل �مللوثة«.

لاأ�ستاذ  �لنف�سي«  »�لإن��ه��اك  �لنف�سي  �لح���ر�ق  ظ��اه��رة  تعد 

�أن توؤخذ بعني �لعتبار  �جلامعي  و�حدة من �لظو�هر �لتي يجب 

لدى �لقائمني على �سيا�سات �لتعليم �جلامعي.

و��ستنفاد�ً  �لع�سبي،  �ل�سغط  �أعر��ص  تعك�ص  �لظاهرة  فهذه  

للطاقة �لنف�سية، و�لإح�سا�ص بعدم �لر�سا عن م�ستوى  �لإجناز يف 

�ملجال �لوظيفي.

وقد تو�سلت �لأبحاث �إىل �أن �لأ�ستاذ �لأكر �نتماًء و�لتز�ًما يف 

عمله و�إخا�ًسا له هو �لأكر  �حتمالية للتعر�ص لاإنهاك �لنف�سي 

من غريه.

على  وقفاً  �لنف�سي  �لح���ر�ق  ظاهرة  غ��ور  ن�سر  دعونا  ل��ذ�، 

�لأ�سباب معرجني على �لآثار �ل�سلبية لتلك �لظاهرة ، و�سولً �إىل 

مقرحات كمحاولة  تو�فقية للتخفيف من تلك �لظاهرة .

�أ�سباب �لحر�ق �لنف�سي :

قد ي�سعر �لأ�ستاذ �جلامعي بالإنهاك �لنف�سي رمبا لتعدد �لدور 

�أهد�ف مثالية، غياب  �لرغبة يف حتقيق  �ل��ذ�ت،   �إثبات  كمحاولة 

�مل�ساندة، و�لت�سكك يف م�ستوى وكفاءة  �أد�ئه،  فالأ�ستاذ قد ي�ساب 

بالحر�ق �لنف�سي يف ظل �لعو�ئق �لتي حتول دون  قيامه  مبهمته 

�ملهنية ب�سكل كامل ، وكذلك �نخفا�ص م�ستوى �خلدمات �مل�ساندة 

و  �ل�سر�ع   و  بالإحباط  ي�سيبه  توقعاته، مبا  م�ستوى  دون  ما  �إىل 

�سعف �لد�فعية . وهذ� كله �إمنا ي�سري  �إىل �أوىل حمطات �ل�سيغة 

�لعامة لا�سطر�ب �لنف�سي.

�لآثار �ل�سلبية لظاهرة �لإنهاك �أو �لحر�ق �لنف�سي :

�إن م�سكلة �إنهاك �لأ�ستاذ �جلامعي لي�ست م�سكلة ترتبط ب�سخ�ص 

فتحدث  �أ�سرته  على   فتوؤثر  و�إمن��ا متتد  فقط،  �جلامعي  �لأ�ستاذ 

�لأزمات �لأ�سرية، وتوؤثر على طابه  و�أهايل �لطلبة. كما لها تاأثري 

�لأمر عند هذ�  يقف  بل ل  ككل،  �لربوية  �لعملية  على منظومة  

�حلد، ولكن قد ميتد ل�سحته لي�ساب بالعديد من �ل�سطر�بات و 

�لأمر��ص �لنف�سية منها و �جل�سمية. 

ومن �لآثار �ل�سلبية �لو��سحة:

- �ل�سعور �لد�ئم بال�سغط �لنف�سي.

- �لن�سحابية وعدم �لتعاون.

- عدم �لر�سا �لنف�سي وكذلك  عدم �لر�سا �لوظيفي.

- �آثار �سلبية  قد تنعك�ص على طابه.

- و�أخرًي� قد تدفع زيادة معدلت �لإنهاك �لنف�سي، �لبع�ص �إىل 

ترك �ملهنة، كا�ستجابة �سالبة ل�سغوط �ملهنة.

طرق �لوقاية:

�أف�سل �لطرق للتعامل مع �لإنهاك �لنف�سي هي حماولة �لك�سف 

عن  �أ�سبابه، و�تخاذ �خلطو�ت �لازمة للوقاية منه قبل  ��ستفحاله 

�لطريقة  هذه  تعتر  حيث  �لعاج«،  من  خري  »�لوقاية  منظور  من 

�أ�سهل �لطرق و�أقلها تكلفة لتجنب م�ساكل �لإنهاك �لنف�سي.

 وميكن �لقول �إن �أف�سل �لطرق لتجنب �ل�سعور بالإنهاك �لنف�سي  

ما يلي :

1- �لتاأكيد على �لعاقات �لودية  يف �إطار مهني  مبعنى �ملوؤ�زرة  
�لجتماعية.

2- حتديد �ملهام  و�لأدو�ر.
3- توفري �حلو�فز �ملادية و�ملعنوية.

4- توفري بيئة عمل �آمنة  تعك�ص �مل�ساركة  �ملركزية و�لامركزية.

�لتو�سيات :

ويف �سوء ما �سبق نو�سي بالتايل:

1- �إعد�د بر�مج �إر�سادية ووقائية حلماية �لبنية �لنف�سية لع�سو 
هيئة �لتدري�ص.

2- تخفيف �لعبء �لإد�ري لع�سو هيئة �لتدري�ص.
3- توفري �لفر�ص �ل�سانحة للبحث �لعلمي، مبعنى توفري �جلهد 

و�لوقت لإجناز �لبحث �لعلمي، ومن ثم �ل�سعور بالهوية �لعلمية.

4- توفري �لدعم �ملعنوي و�ملادي  لع�سو هيئة �لتدري�ص.
5- تدعيم قانون حقوق هيئة �لتدري�ص.

ق�سم علم �لنف�ص 

�إ�سر�ف �للجنة �لد�ئمة لتعزيز �ل�سحة �لنف�سية باجلامعة

األستاذ الجامعي ما بين إثبات  الذات 
واالحتراق النفسي

د. اإميان ال�سيد

للتوا�سل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�سحة النف�سية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز التوجيه والإر�ساد الطالبي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114973926

- وحدة التوجيه والإر�ساد النف�سي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114673926

- الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية »طالبات«- هاتف: 0532291003

- ق�سم الطب النف�سي مب�ست�سفى امللك خالد اجلامعي- هاتف: 0114672402 

- م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي- هاتف: 0114786100

حول  �لب�سر  ماينب  ي�ستطيع  ل 

�ل���ع���امل �ل���س��ت��غ��ن��اء ع���ن �ل��ق��ه��وة، 

�لعادة  يف  قهوتهم  ه��وؤلء  ويحت�سي 

لكن  �لنوم،  من  �ل�ستيقاظ  مبجرد 

ه��ذ�  �إن  ي��ق��ول��ون  �ل�سحة  خ���ر�ء 

�لتوقيت غري منا�سب، ولذلك يُن�سح 

وقت  يف  �ملنبه  �مل�سروب  باحت�ساء 

لحق.

�حت�ساء  على  �لنا�ص  ويحر�ص 

�ل��ق��ه��وة ق��ب��ل ب���دء ن��ه��اره��م حتى 

�لكافيني  من  جرعة  على  يح�سلو� 

�لنُعا�ص  وط��رد  بتنيههم  يقوم  �ل��ذي 

على  �لتقدير�ت،  وتك�سف  عنهم، 

من  �ملئة  يف   65 �أن  �مل��ث��ال،  �سبيل 

بهذ�  �لقهوة  ي�سربون  �لأمريكيني 

�ل�سكل يومياً.

وت��ق��ول �ل��ب��اح��ث��ة و�خل���ب���رية يف 

�إنه  �سيبول،  ل��ور�  �لتغذية،  ���س��وؤون 

�لإن�سان  ي�سرب  �أن  �لأف�����س��ل  م��ن 

�ساعات  �أرب��ع  �أو  ث��اث  بعد  قهوته 

من �ل�ستيقاظ، لأن هذ� �أكر فائدة 

ل�سحته.

�أ���س��درت  �لتي  �سيبول  وتو�سح 

�مل���ر�أة  و�سحة  �حلمية  ع��ن  ك��ت��اًب��ا 

�ملرتبط  �ل��ك��ورت��ي��زول  ه��رم��ون  �أن 

بالتعب يكون يف م�ستوى مرتفع حني 

ي�ستيقظ �لإن�سان من �لنوم، ولذلك 

فاإن �سرب �لكافيني يف هذ� �لو�سع 

�إىل  ي��وؤدي  ول��ن  �لتوتر  من  �سيزيد 

�ل�سعور بالر�حة.

ي�سبح  �لقهوة  �سرب  �أن  وت�سيف 

م�ستوى  ينخف�ص  ح��ني  م��ن��ا���س��ًب��ا 

على  �جل�سم  يف  �لكورتيزول  �إنتاج 

خدمة القارئ الب�سري

ي�ستيقظ  �لذي  �لإن�سان  �أن  �عتبار 

ليبد�أ عمله،  مثًا  �ل�سابعة  �ل�ساعة 

ميكنه �حت�ساء �مل�سروب �ملنبه على 

�لعا�سرة �أو �حلادية ع�سرة.

وك�����س��ف��ت در������س����ات ط��ب��ي��ة يف 

يعود  �لقهوة  �سرب  �أن  �سابق  وقت 

�لإن�سان  �سحة  على  كرى  مبنافع 

�لقلب  �أم��ر����ص  م��ن  �ل��وق��اي��ة  مثل 

و�ل�سرطان و�خلرف.

وت���و����س���ي �خل���ب���رية ب��ال�����س��رب 

منها،  �لإكثار  وعدم  للقهوة  �ملعتدل 

لأن �لإفر�ط قد يوؤدي �إىل متاعب 

و�لأرق،  �لقلق  قبيل  م��ن  �سحية 

�لكبري  �لع��ت��م��اد  ه���ذ�  ول��ت��ف��ادي 

على �لقهوة يجدر بالنا�ص �أي�ًسا �أن 

ياأخذو� ق�سًطا كافًيا من �لنوم خال 

فرة �لليل.

و�صفوا النقود املعدنية والورقية بــ»القاتلة«



عن  مايكرو�سوفت  �سركة  توقفت 

توزيع �آخر حتديث رئي�سي لنظامها 

�مل�سمى   10 وي���ن���دوز  �لت�سغيلي 

 Windows 10 October
�أع��ل��ن��ت  �أن  ب��ع��د  وذل����ك   ،2018
ع��م��اق��ة �ل��رجم��ي��ات ع��ن ت��و�ف��ره 

حدث  خال  للم�ستخدمني  ر�سمًيا 

 Surface ك�سفها �لنقاب عن �أجهزة

�جلديدة �لذي عقدته موؤخر�ً.

قيام  بعد  �لإيقاف  عملية  وتاأتي 

قامو�  �لذين  �مل�ستخدمني  من  عدد 

بتقدمي  �لتحديث  وتثبيت  بتنزيل 

���س��ك��اوي ع��ل��ى م����د�ر �لأ���س��ب��وع��ني 

�ملا�سيني و�لتي تفيد يف جمملها �أن 

�مللفات  يحذف  �جلديد  �لتحديث 

جملد�ت  يف  �مل��وج��ودة  �ل�سخ�سية 

�مل�ستند�ت �خلا�سة بهم.

�ملمكن  �لوحيد  �حل��ل  �أن  ويبدو 

وتعطيل  حت��دي��د  يف  يتمثل  ح��ال��ًي��ا 

حت��ذف  �ل��ت��ي  �مل��ج��م��وع��ة  �سيا�سة 

ملفات تعريف �مل�ستخدمني، وقامت 

موقع  من  �لتحديث  باإز�لة  �ل�سركة 

�لتنزيل �خلا�ص به، وذلك مع �لعلم 

�أنها مل تكن قد بد�أت بعد يف �إر�ساله 

»حتديث  خدمة  عر  تلقائي  ب�سكل 

 ،Windows Update ويندوز« 

فاإن  �لفني  �لدعم  ل�سفحة  ووفًقا 

حالًيا  �ملتوفر  �لأح���دث  �لإ���س��د�ر 

�أكتوبر/ �سهر  حتديث  هو  للتنزيل 

ت�سرين �لأول �لقدمي.

موقع  عر  مايكرو�سوفت  وقالت 

�ل���دع���م �ل��ف��ن��ي �خل���ا����ص ب��خ��دم��ة 

»ل��ق��د   :Windows Update
�إ����س���د�ر حتديث  �أوق��ف��ن��ا م��وؤق��ًت��ا 

 Windows 10 October
جلميع   »1809 »�لن�سخة   2018
بالتحري  نقوم  بينما  �مل�ستخدمني 

عن تقارير معزولة حول �مل�ستخدمني 

بعد  �مل��ل��ف��ات  بع�ص  ف��ق��دو�  �ل��ذي��ن 

�لتحديث«.

ت�سمية  ع��ن  �ل�����س��رك��ة  وت��وق��ف��ت 

وجل���اأت   ،10 وي���ن���دوز  حت��دي��ث��ات 

و�سنة  ل�سهر  وف��ًق��ا  ت�سميته  �إىل 

مايكرو�سوفت  وتو�سي  �لإ���س��د�ر، 

ي��ق��وم  �أن  �حل������ايل  �ل����وق����ت  يف 

بالت�سال  �مل��ت��اأث��رون  �مل�ستخدمون 

قام  ح��ال  ويف  مبا�سر،  ب�سكل  بها 

حتديث  بتنزيل  �مل�ستخدمني  �أح��د 

�أكتوبر/ت�سرين �لأول يدوًيا، فريجى 

يتوفر  حتى  و�لنتظار  تثبيته  عدم 

�ل��ت��ح��دي��ث �ل��ر���س��م��ي م���ن ج��دي��د، 

�مل�ستخدمني  من  �لعديد  �إن  حيث 

�مللفات  ����س��ت��ع��ادة  م��ن  يتمكنو�  مل 

�ملحذوفة.

ول��ي�����ص م���ن �ل��و����س��ح ك���م ع��دد 

م�ستخدمي ويندوز 10 �لذين تاأثرو� 

�مللفات  مت�سح  �لتي  �مل�سكلة  بهذه 

�مل�ستند�ت  جميع  م��ع  �ل�سخ�سية 

و�مل��و���س��ي��ق��ى و�ل�����س��ور و�ل��ب��ي��ان��ات 

�لأخ��رى، ولكن حتى لو كانت ن�سبة 

�سغرية، فا يز�ل من �مل�ستغرب �أن 

تافيها خال  يتم  مل  �مل�سكلة  هذه 

�لكبرية  مايكرو�سوفت  �خ��ت��ب��ار�ت 

لتحديث �أكتوبر/ت�سرين �لأول.

�لأ�سخا�ص  من  �ملايني  وي�ساعد 

ويندوز  �ختبار  على  مايكرو�سوفت 

م��وؤخ��ًر�  ع��ان��ت  �ل�سركة  لكن   ،10
وي��ن��دوز، حيث  من ج��ودة حتديثات 

�مل�سمى  �لتحديث  بتاأجيل  ق��ام��ت 

 Windows 10 April 2018
�سابق من هذ�  وق��ت  Update يف 
�سا�سة  ظهور  م�سكلة  ب�سبب  �لعام 

�مل��وت �ل��زرق��اء، و�ل��ت��ي متكنت من 

�إىل  �لتحديث  و���س��ول  قبل  حلها 

�مل�ستهلكني �لعاديني و�ل�سركات.

م��اي��ك��رو���س��وف��ت تخطط  وك��ان��ت 

�جلديد  �لرئي�سي  حتديثها  لإر�سال 

 Windows 10 October
نظامها  م�ستخدمي  جلميع   2018
من  ولكن   ،10 وي��ن��دوز  �لت�سغيلي 

بينما  تعليقه  يتم  �أن  �لآن  �ملحتمل 

يف  حتقيقاتها  �ل�����س��رك��ة  ت��و����س��ل 

م�سكلة �حلذف.

�أن  �إىل  �لإ��������س�������ارة  جت�������در 

 10 وي��ن��دوز  تعتر  مايكرو�سوفت 

نظاماً  كونه  من  �أكرث  خدمة  مبثابة 

مبتابعة  لها  ي�سمح  مم��ا  ت�سغيلياً، 

و�لتغيري�ت،  �لتح�سينات  �إ�سافة 

وقد �أ�سدرت �سابًقا خم�ص حتديثات 

�سهر  حتديث  هي  للنظام  رئي�سية 

وحتديث  �ل��ث��اين  نوفمر/ت�سرين 

�ملبدعني  �ل�سنوية وحتديث  �لذكرى 

 Fall وحت����دي����ث   Creators
�أبريل/ �سهر  وحتديث   Creators

ني�سان 2018.
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»ممارسات  »قوقل« تتهم »آبل« بـ
مضللة«

تدوينة  »Project Zero« عر  �مل�سمى  �لأمني  �نتقد فريق قوقل 

جديدة طريقة �سركة �آبل يف معاجلة �لأخطاء و�لثغر�ت �لأمنية، حيث 

بعد  �سري  ب�سكل  �لأمنية  ماحظاتها  تغيري  �إىل  تعمد  �آب��ل  �إن  قال 

»ممار�سات  ت�سمية  �لأمني  قوقل  فريق  عليه  �أطلق  ما  وهو  ن�سرها، 

م�سللة«، بالإ�سافة �إىل حديثه عن �خلطر �ملحتمل بالن�سبة مل�ستخدمي 

نظام �آبل �لت�سغيلي MacOS، و�أ�سار �لفريق �إىل �أن �سركة �آبل تعمد 

�إىل �إ�ساح م�سكات وثغر�ت نظامي �لت�سغيل iOS وMacOS بدون 

�إعام �مل�ستخدمني.

لتح�سني   »Project Zero« �أن�ساأت فريق  �سركة قوقل قد  وكانت 

�خلارجية،  �جلهات  ومنتجات  منتجاتها  ذلك  يف  مبا  �لإنرتنت،  �أمان 

لذلك فاإن حقيقة �أن �أبحاث �لفريق قد عرثت على �أخطاء يف مت�سفح 

�لويب �سفاري Safari من �آبل لي�ست مفاجاأة.

ويناق�ص جزء كبري من �لتدوينة ��ستخد�م قوقل لأد�ة متاحة للجمهور 

 .Safari للعثور على �أخطاء قابلة لا�ستغال �سمن مت�سفح �سفاري

و�أو�سح فريق »Project Zero« �أنه ��ستخدم نف�ص �لأد�ة �ملطورة من 

قبل �إيفان فر�تريك Ivan Fratric منذ عام لتحديد 17 ثغرة، و�أنه 

�لثغر�ت  باإ�ساح هذه  �آبل  9 ثغر�ت جديدة، وقامت  �لعام  وجد هذ� 

جميًعا بعد �إخبارها وقبل ن�سر �لتقرير.

�إن معظم �لثغر�ت �لأخرية كانت يف قاعدة بيانات  وقال �لباحثون 

Apple WebKit، و�أن تلك �لثغر�ت تو�جدت ملدة ما بني �ستة �أ�سهر 
�إذ� مل تكن  �أطول  لت�ستمر لوقت  �أن تتم معاجلتها، وكانت  و�سنة قبل 

�إحلاق �سرر  �ملهاجمني قدرة على  �أبلغت عنها، مما يعطي  قوقل قد 

�أكر و�أكرث تاأثرًي�، و�قرتح فريق Project Zero �أنه �إذ� ��ستخدمت 

�آبل نف�ص �أد�ة �ختبار �لأخطاء �لعامة �مل�سماة Domato، فمن �ملمكن 

�مل�ستخدمني  ترك  من  ب��دلً  �إطاقها  قبل  �لأخطاء  �كت�ساف  يتم  �أن 

عر�سة للخطر.

و�أعربت قوقل عر فريقها Project Zero عن �لقلق من �لطريقة 

�آبل  �أ�سلحت  �مل�ستخدمني، حيث  مع  �مل�سكات  �آبل  بها  �لتي عاجلت 

 iOS 12 �لت�سغيل  نظامي  يف  �ملوجودة  �لثغر�ت  �ملا�سي  �ل�سهر  يف 

تلك  تو�سح  لكنها مل   ،Safari 12 TVOS 12 ومت�سفح �سفاري  و 

�لإ�ساحات �سمن ماحظاتها �لأمنية �ملن�سورة حينها، وجاء �لتحديث 

بعد ثاثة �أ�سهر تقريًبا من �لإباغ عن �مل�سكات.

لأن  م�سللة  �ملمار�سات  ه��ذه  »�إن   :Project Zero فريق  وق��ال 

�آبل �سوف يقر�أونها على �لأرجح  �لعماء �ملهتمني بتقارير �لأمان من 

مرة و�حدة فقط عندما يتم �إ�سد�رها لأول مرة ويكون �لنطباع �لذي 

�سيح�سلون عليه هو �أن حتديثات �ملنتج تعمل على �إ�ساح عدد نقاط 

�سعف �أقل و�أخف حدة مما هو يف �لو�قع«.

و�أ�ساف �لفريق �أن ممار�ساتها �ملتعلقة بعدم ن�سر �إ�ساحات �أنظمة 

�لوقت  نف�ص  يف  �ملكتب  �سطح  �أجهزة  �أو  �ملحمولة  �لأج��ه��زة  ت�سغيل 

وذلك  �سروري،  غري  خطر  يف  �ملكتب  �سطح  عماء  ي�سع  �أن  ميكن 

حتليل  �أجل  من  �لعك�سية  �لهند�سة  ��ستخد�م  ميكنهم  �ملهاجمني  لأن 

�سد  ��ستغال  عمليات  وتطوير  �ملحمولة  لاأجهزة  نظامها  حتديثات 

نظام ت�سغيلها لأجهزة حو��سيب �سطح �ملكتب، ولن يكون لدى عماء 

حو��سيب �سطح �ملكتب طريقة لتحديث وحماية �أنف�سهم.
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»خرائط قوقل« تطلق 3 ميزات ثورية
لإط��اق  »ق��وق��ل«  �سركة  ت�ستعد 

مز�يا جديدة يف تطبيق نظام حتديد 

�ملو�قع »جي بي �إ�ص«، لكن �خلا�سية 

�ملرتقبة �ستكون حكًر� على �لع�سر�ت 

�ملناطق  �أما  �لعامل،  مدن  من  فقط 

�لأخرى فرمبا ياأتي عليها �لدور يف 

وقت لحق.

ف��اإن  ف��ريج«  »ذ�  موقع  وبح�سب 

�مل��ز�ي��ا �جل��دي��دة لتطبيق »ج��ي بي 

�إ�ص« تتيح معرفة حال �لطريق على 

�أكرث دقة قبل �لنطاق و�أثناء  نحو 

�إ�سعار�ت  تلقي  عن  ف�سًا  �لقيادة، 

من  فيه  يح�سل  م��ا  ب�����س��اأن  ف��وري��ة 

�أو ح��و�دث لأج��ل م�ساعدة  �زدح��ام 

�ل�سائق على �سلك طرق بديلة.

و�إذ� كنت ممن ي�سغلون �ملو�سيقى 

لكنك  �ل�سيارة  د�خ��ل  �لهاتف  م��ن 

�لأحيان  بع�ص  يف  باحلرية  ت�ساب 

»�ملو�سيقى«  ق�سم  �إىل  �لذهاب  لأن 

بي  ب�»جي  �لت�سال  تفقد  يجعلك 

�إ�ص«، �أ�سحى بو�سع �مل�ستخدمني �أن 

د�خل  من  �ملف�سلة  �أغانيهم  ي�سغلو� 

�لتطبيق �ل�سهري.

منت  على  �لتنقل  �أردت  �إذ�  �أم��ا 

هذ�  فيخرك  �لقطار  �أو  �حلافلة 

نحو  على  و�سولها  مبوعد  �لتطبيق 

ينبهك  �أنه  ذلك  من  و�لأك��رث  دقيق، 

مركبات  يف  �لزدح����ام  درج���ة  �إىل 

�ل��ن��ق��ل �ل��ع��م��وم��ي ح��ت��ى ل ت��رك��ب 

وتنتظر و�سيلة �لنقل �ملو�لية.

و�سو�ء تعلق �لأمر بنظام �لت�سغيل 

�أو iOS فاإن هذه �خلدمة  �أندرويد 

�أ�سابيع  خال  ب��دًء�  متاحة  �ستكون 

قليلة ورمبا تكون ثمة فروق ب�سيطة 

من  �ل���س��ت��ف��ادة  يف  �لنظامني  ب��ني 

�خلا�سية �جلديدة.

�إن  �لبع�ص  يقول  قد  ه��ذ�،  �إز�ء 

ول حتمل  �سلًفا  متاحة  �ملز�يا  هذه 

�لتقنية  خ��ر�ء  لكن  ب���ارًز�،  جديًد� 

يوؤكدون �أن �مليزة �ستتيح دقة عالية 

مثل  �ل��ع��امل  ح���ول  م��دي��ن��ة   80 يف 

�سيدين �لأ�سرت�لية. 

كثريون  يو��سل  ذلك،  يف غ�سون 

�إب���د�ء  �ل��ع��امل  يف مناطق ع��دة م��ن 

بي  �ل�»جي  م�سكات  من  ��ستيائهم 

دقة  �سعف  ب�سبب  �مل��ت��ك��ررة  �إ����ص« 

�لإر�ساد وبطء �لتفاعل و�لت�سحيح.
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»إنستغرام« يعتزم تبليغ »فيسبوك« بمكان تواجد المستخدم

قيام  ع��ن  تقنية  باحثة  ك�سفت 

خا�سية  باختبار  �إن�ستغر�م  تطبيق 

مب�ساركة  للتطبيق  ت�سمح  جديدة 

تو�جد  باأماكن  �ملتعلقة  �لبيانات 

حتى  في�سبوك،  م��ع  �مل�ستخدمني 

بدون ت�سغيل �مل�ستخدم للتطبيق.

ف��اإن  وون��غ  ج��ني  للباحثة  ووف��ًق��ا 

�خل��ي��ار �جل��دي��د يف �إن�����س��ت��غ��ر�م، 

ويعتر  في�سبوك  ل�سركة  �ململوك 

له  �لرتويج  �سيتم  »منتجاتها«،  �أحد 

على  �مل�ستخدمني  ي�ساعد  �أنه  على 

ومنحهم  �ل�ستخد�م  جتربة  تطوير 

حولهم  م���ا  لك��ت�����س��اف  �ل��ف��ر���س��ة 

ي�ساعد في�سبوك  �أكر، كما  ب�سورة 

�أكرث  مرتبطة  �إعانات  تقدمي  على 

و�أماكن  �مل�ستخدمني  باهتمامات 

تو�جدهم.

نقًا  كر�ن�ص«  »تك  موقع  و�أ�سار 

حال  �جلديد  �خليار  �أن  وونغ،  عن 

في�سبوك  بتبليغ  �سيقوم  تفعيله 

بالتحديد،  �مل�ستخدم  تو�جد  مبكان 

باإغاق  �مل�ستخدم  ق��ام  و�إن  حتى 

�إن�ستغر�م. تطبيق 

�أ�سابيع  بعد  �لأنباء  هذه  وتاأتي 

�إن�ستغر�م  موؤ�س�سي  ��ستقالة  من 

م��ن �ل�����س��رك��ة، و���س��ط م��ز�ع��م �أن 

مغادرتهما  ور�ء  �لرئي�سي  �ل�سبب 

�ملدير  يتبعها  �لتي  �ل�سيا�سة  هي 

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ف��ي�����س��ب��وك، م���ارك 

من  �ل�ستفادة  لتحقيق  زوك��رب��رغ، 

�إن�ستغر�م.

بدوره علق �أحد �ملتحدثني با�سم 

ف��ي�����س��ب��وك ع��ل��ى ه���ذه �خل��ا���س��ي��ة 

�جلديدة ملوقع »تك كر�ن�ص« قائًا: 

�إط�����اق ه��ذه  ت��اأك��ي��د  »ل مي��ك��ن��ن��ا 

غالًبا  و��سع،  نطاق  على  �خلا�سية 

�لأفكار،  من  �لعديد  على  نعمل  ما 

مع  يتطور  �أن  لبع�سها  ميكن  �لتي 

�لوقت �أو يتم ��ستبعادها نهائًيا«.

�إن�ستغر�م  »تطبيق  قائًا:  وتابع 

�أماكن  �حلايل  �لوقت  يف  يخزن  ل 

تو�جد �مل�ستخدمني، �سنقوم باإعام 

م�ستخدمينا يف حال طر�أ �أي تغيري 

م�ستقبلي على هذه �لإعد�د�ت«.

ومن �جلدير بالذكر �أن �إن�ستغر�م 

ل��ي�����س��ت �خل���دم���ة �ل��وح��ي��دة �ل��ت��ي 

مع  �مل�ستخدمني  ب��ي��ان��ات  ت��ت��ب��ادل 

2016 مت  ع���ام  ف��ف��ي  ف��ي�����س��ب��وك، 

بني  للبيانات  ت��ب��ادل  ع��ن  �لك�سف 

بهدف حت�سني  وو�ت�ساب،  في�سبوك 

�ملقرتحني«،  »�لأ���س��دق��اء  خا�سية 

وهي �ملمار�سة �لتي حظرها لحًقا 

»ذ�  ملوقع  وفًقا  �لأوروب��ي،  �لحت��اد 

فريج«.
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ومن  املتجددة،  الطاقة  م�صادر  اأه��م  من  ال�صم�صية  الطاقة  تُعترب 

اأكرثها نظافة، كما اأنها تُعد �صديقًة للبيئة، فم�صدرها ال�صوء واحلرارة 

املنبثقان عن كوكب ال�صم�س، وقد متّكن الإن�صان منذ الِقدم من ا�صتغالل 

هذا امل�صدر وت�صخريه يف توليد الطاقة.

كما متّكن من اإيجاد و�صائل وتقنيات ت�صاعده على القيام بهذه املهمة، 

ال�صم�س  ال�صادرة عن  الطاقة احلرارّية  ا�صتخدام  التقنيات:  ومن هذه 

باإحدى طرق الت�صخني املبا�صر، اأو عن طريق حتويل ميكانيكي من طاقة 

احلركة اأو اإىل طاقة كهربائية.

اخلاليا  األ��واح  ابتكار  اإىل  التو�صل  من  الإن�صان متكن  اأن  اإىل  يُ�صار 

الكهرباء،  لتوليد  الكهرو�صوئية  الظواهر  با�صتغالل  اجلهدية  ال�صوئية 

الطاقة  ا�صتغالل  على  تعمل  معمارية  ت�صميمات  اإيجاد  اإىل  بالإ�صافة 

ال�صم�صية.

ي�صار اإىل اأّنه رغم اأهمية الطاقة ال�صم�صية ودورها الفّعال يف توليد 

الطاقة اإل اأنه مل يُعتمد عليها يف توليد الطاقة اإل با�صتخدام جزء �صغري 

منها؛ حيث يتم العتماد عليها يف توليد الطاقة الكهربائية با�صتخدام 

حمركات حرارية وحمولت فولتو�صوئية.

كما عمد الإن�صان اإىل ا�صتغاللها موؤخراً يف تقطري وتطهري املاء جلعله 

لل�صرب، والعتماد عليها بت�صخني املاء بوا�صطة �صخانات املاء  �صاحلاً 

اأغرا�س  يف  وا�صتغاللها  الزجاجية«  الألواح  ذات  »اخلزانات  ال�صم�صية 

�صناعية.

ُيكن و�صف و�صائل التكنولوجيا التي يتم العتماد عليها يف ا�صتغالل 

الطاقة ال�صم�صية باأنها ذات جوانب اإيجابية و�صلبية، ويعتمد ذلك على 

ال�صبل  فمن هذه  فيها،  ال�صم�صية  الطاقة  ا�صتخدام  يتم  التي  الطريقة 

التي يتم فيها توزيع الأ�صعة ال�صم�صية اللوحات الفولتو�صوئية التي تلعب 

واملجمع  لل�صوء،  اللوحات  تعّر�س  عند  الكهرباء  توليد  يف  فعالً  دوراً 

احلراري ال�صم�صي، بالإ�صافة اإىل املعّدات امليكانيكية والكهربائّية والتي 

تعمل على حتويل �صوء ال�صم�س اإىل طاقة ي�صتفاد منها.

اأما من الناحية ال�صلبية فاإنه يتطلب حتى يتم ا�صتغالل طاقة ال�صم�س 

ال�صلبية اأن يتم توجيه املباين باجتاه ال�صم�س وانتقاء املواد ذات الكتلة 

احلرارية املنا�صبة اأو اعتماد خ�صائ�س تفريق وت�صتيت الأ�صعة ال�صوئية، 

كما يتطلب تخ�صي�س م�صاحات ت�صاهم يف تدوير الهواء ب�صورة طبيعية.

عبدالإله فهد العتيبي

العلوم

لنظريات  وفقاً  اأن��ه  الطالب  عزيزي  تعلم  هل 

علم النف�س احلديثة فاإن كل طالب جامعي قادر 

ا�صتغل  اإذا  اجلامعية  درا�صته  يف  التفوق  على 

قدراته واإمكاناته بطريقة �صحيحة، واإن ما توليه 

خاللها،  فعالة  وم�صاركة  اهتمام  من  للمحا�صرة 

ب�صكل  وتدوينها  ل�صتيعابها  جهد  من  تبذله  وما 

جزءاً  اإن  حيث  تفوقك؛  هام يف  دور  له  منا�صب، 

كبرياً من جناحك الأكاديي يعود اإىل ما تتعلمه 

وتدونه يف املحا�صرات.

لي�س هذا بالأمر الغريب لأن املحا�صرين يكونون 

يف قمة كفاءتهم اأثناء املحا�صرات التي يقدمونها، 

اإ�صافة اإىل اأن اأول خطوة للمذاكرة ال�صليمة هي 

التي  وامل��الح��ظ��ات  للمعلومات  اجليد  ال��ت��دوي��ن 

تاأخذها خالل املحا�صرات، وقد بينت الدرا�صات 

تدونها  مل  اإن  �صمعياً  تتلقاها  التي  املعلومات  اأن 

فاإنك غالباً لن ت�صتطيع الحتفاظ بها يف ذاكرتك 

اإل ملدة ق�صرية جداً.

التي  الإر�صادات  بع�س  الطالب  عزيزي  واإليك 

للمحا�صرات،  اجليد  ال��ت��دوي��ن  على  ت�صاعدك 

وا�صتيعاب معلوماتها بال�صكل املرجو:

• خ�ص�س لكل مقرر دفرتاً خا�صاً به.
كتهيئة  ال�����ص��اب��ق��ة  امل��ح��ا���ص��رة  ت�����ص��ف��ح   •
على  للمحافظة  وذل��ك  احلالية،  للمحا�صرة 

ترابط املوا�صيع والأفكار.

واجعل  وتركيز،  بانتباه  للمحا�صر  اأ�صغ   •
التي  املعلومات  وم��ع  معه  مت�صلتني  عينيك 

يعر�صها.

• دون عنوان املحا�صرة وتاريخها.
الرئي�صية  للعناوين  خا�صة  اأهمية  اأع��ِط   •

والفرعية للموا�صيع املطروحة.

باأي  بال�صرود ول تفكر  ت�صمح لذهنك  ل   •
�صيء لي�س له عالقة باملحا�صرة، فالتفكري بالأمور 

لهدر  �صبب  اأب��رز  هو  املحا�صرة  اأث��ن��اء  اجلانبية 

الوقت و�صياع املعلومة.

• اترك م�صافة بني الأفكار الأ�صا�صية.
وا�صتمر يف  ما،  فكرة  عند  كثرياً  تتوقف  ل   •

متابعة الأفكار التالية.

• اإذا كان املحا�صر �صريعاً يف ال�صرح فال ترتدد 

القليل  الإمكان:  قدر  ودون  التدوين،  متابعة  يف 

اأف�صل من ل �صيء.

• �صارك بفعالية يف املحا�صرة وذلك من خالل 
اإجايتك على الأ�صئلة التي يطرحها الأ�صتاذ، ومن 

خالل ا�صتف�صاراتك عن الأفكار التي مل ت�صتوعبها.

التي  واجلمل  للكلمات  كافية  م�صاحة  اترك   •
فاتت عليك، وحاول ترميمها من اأحد زمالئك.

عمادة تطوير املهارات

اأكرث من ثالثني ملحًظا وجدتها بعد 

التاأمل يف امل�صاجد يف وقتنا الراهن، 

لن  اإبداعية،  اإىل حلول  بحاجة  وهي 

اأتناول املو�صوع من منظور �صلوكي اأو 

منظور  من  اإمنا  ت�صريعي،  اأو  وعظي 

احللول  اأن  يوؤمن  هند�صي  معماري 

للم�صكالت يجب اأن تكون تكاملية.

كل  عند  نواجهها  ملحوظة  اأب���رز 

اأحذية  تناثر  تقريًبا  م�صجد  مدخل 

ذكرت  وكما  الأب���واب،  عند  امل�صلني 

الظاهرة  هذه  اأحتدث عن  فلن  اأولً، 

���ص��ل��وك��ًي��ا، واإمن����ا م��ع��م��ارًي��ا، ف��ل��و اأن 

للم�صجد  املعماري وفر مدخاًل رحًبا 

ل��ي��ك��ون ال���دخ���ول ع��ل��ى م��رح��ل��ت��ني، 

حلركة  موازية  اأحذية  دواليب  واأم��ن 

لل�صري  منا�صبة  واأر���ص��ي��ة  امل�صلني، 

عليها حلني الو�صول ل�صجاد امل�صجد 

ل���ك���ان ه���ن���اك ت��ق��ب��ل م���ن امل�����ص��ل��ني 

للتوجيهات ال�صلوكية بن�صبة اأكرب.

اأي�ًصا  امل�صاجد  امللحوظات يف  من 

دوال���ي���ب امل�����ص��اح��ف، ف��ه��ي م��رك��زة 

الأع��م��دة،  عند  اأو  امل�صجد  قبلة  يف 

م�صاحف  وفيها 

باأعداد قد تفوق 

امل�صلني  اأع����داد 

اأحياًنا، لكن ي�صعب 

ال��و���ص��ول اإل��ي��ه��ا اأو 

ي���وم اجلمعة  وب��الأخ�����س  اإع��ادت��ه��ا، 

اأملك  ل�صت  اخلطيب،  �صعود  حلظة 

ثقة  ولكني على  واح��ًدا،  حاًل جذرًيا 

اأن هناك الكثري من الأفكار املعمارية 

تخفيف  اأو  بحل  الكفيلة  والت�صنيعية 

هذه امل�صكلة.

وع����ودة م���رة اأخ����رى ع��ل��ى �صلب 

ومل��و���ص��وع  ال��ه��ن��د���ص��ي،  التخ�ص�س 

لها و�صع خا�س  التكييف، فامل�صاجد 

مهند�صي  م��ن  ي��ح��ت��اج  ت�صغيلها  يف 

التكييف التفكري فيها باأ�صلوب مالئم 

كفوؤ  ب�صكل  امل�صجد  تكييف  ي�صمن 

يالئم  الوقت  ذات  ويف  واقت�صادي؛ 

من  املختلفة،  ح��الت��ه  يف  امل�صجد 

امتالء كامل كما يف اجلمعة، اأو جزئي 

كما يف الفرو�س اخلم�س، اأو حتى يف 

جل�صا  اثنني  اأو  �صخ�س  وج��ود  ح��ال 

قلياًل بعد ال�صالة.

ل��ل��ح��دي��ث ع���ن عمل  وام�����ت�����داداً 

مرة  احلديث  ياأتي  التكييف  مهند�س 

اأخرى مع املهند�صني يف جمال توفري 

وقليلة  بل  قليلة  امل�صجد،  داخل  املاء 

التي  امل�صاجد  تلك  ج��دا 

مع  للماء  م�صارب  وف��رت 

داخل  منه  الزائد  �صرف 

امل�����ص��ج��د، اأم�����ا ال��ك��ث��ري 

امل���الح���ظ ف��ه��و اإه���م���ال 

اأهميته  برغم  الأم��ر  هذا 

ك���رات���ني  اإىل  ل��ي��ت��ح��ول 

م���اء ت���وزع ه��ن��ا وه��ن��اك، 

يف  ت��و���ص��ع  ث���الج���ات  اأو 

املقدمة اأو املوؤخرة تعرت�س ال�صفوف 

ماء  ب��رادات  اأو  العام،  ال�صكل  وت�صوه 

وبجوارها وعاء ل�صتيعاب زائد املاء. 

دلت عليه  امل�صجد ف�صل  ولتطيب 

م�صاجد  من  راأينا  وكما  الأح��ادي��ث، 

اح���رتق ج���زء م��ن ���ص��ج��اده��ا ب�صبب 

املباخر  وج��اءت  البخور،  جمر  تناثر 

الكهربائية لتحل امل�صكلة لكن م�صكلته 

لتوزيع  نقلها  وت��ع��ذر  تعطلها،  ك��رثة 

يف  معمور  م�صجد  اأعجبني  البخور، 

جعل  حيث  الريا�س  يف  قرطبة  حي 

غرفة  يف  مركزي  مكان  يف  املبخرة 

يوزع  بحيث  بالتكييف  مرتبط  الإمام 

تكييف  م��ع  بانتظام  الطيب  رائ��ح��ة 

الهواء.

الكبرية،  املعمارية  اجلدليات  من 

كان  م��ا  وب��الأخ�����س  امل�صجد،  ن��واف��ذ 

امل�صجد  هل  منها،  القبلة  ج��دار  يف 

�صفاًفا  يكون  اأن  ينبغي 

من كل اجلهات، اأو هو 

مكان خا�س مغلق؟ هل 

النوافذ يف جدار القبلة 

اأم  للم�صلني؛  م�صغلة 

اأثناء  ماأمور  امل�صلي  اأن 

ب�صره  بو�صع  ال�صالة 

مكان �صجوده؟ وما عدا 

يف  ب�صره  فليمتد  ذل��ك 

الأفق لي�صتمتع بجلو�صه يف املكان.

عن  بالتبع  احل��دي��ث  ي��اأت��ي  وه��ن��ا 

ال�صجاد املزخرف، اأيهما اأكرث اإ�صغالً 

ال�صجاد،  اأن��ه  تقديري  يف  للم�صلي، 

ال�صجاد، فقد  وامتداًدا للحديث عن 

�صليت يف م�صاجد عدة يف اإندوني�صيا 

يف  كما  اأر�صها  وك��ان��ت  وبنجالد�س 

اأو الأ���ص��م��ن��ت  ال��ب��الط  احل����رم م��ن 

امل�صوى، فهل ال�صجاد �صرورة حتمية 

للم�صاجد، وهل هو اخليار ال�صحي!

امل���ق���ال  ه�����ذا  يف  اأ����ص���ت���وف  مل 

ناق�صت  واإمن��ا  الثالثني،  املالحظات 

اأخ��رى  م��ق��الت  ولعلي يف  اأب��رزه��ا، 

قادمة اأكمل احلديث عما تبقى ب�صكل 

اإجمايل اأو تف�صيلي.

د. اأحمد ر�شدي طومان

اأ�شتاذ م�شاعد ق�شم العمارة وعلوم البناء 

touman@ksu.edu.sa

حلول إبداعية لهندسة المساجد

إرشادات في تدوين المحاضرات

عمرانيات

الطاقة الشمسية إيجابياتها 
وسلبياتها

جيولوجيات

إرشادات أكاديمية

اأ�شواق بنت �شحوي عثاثي

جامعة جازان

لوحة بعنوان:

إنجازات
مؤسس

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

ت�صور اللوحة معظم الإجنازات 

يف عهد امللك عبدالعزيز وما بعده 

ومت  اململكة،  ازده���ار  عهود  م��ن 

بطريقة  حدث  كل  تاريخ  ت�صوير 

ب�صكل  الأحداث  ت�صوير  مع  فنية 

ع�صوائي على �صريط الفيلم، كما 

دارت يف خميلة الزمن املا�صي.
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االستقطاب من »األولى المشتركة« 

د. فهد بن عبداهلل الطياش

رحالت ولي العهد ودروسها الدولية في محاضرة.. غدًا

لقاء تعريفي للطالبات ذوات اإلعاقة

العربية  اجلمعية  يف  الإع��ام��ي  امللتقى  ينظم 

بعنوان:  حم��ا���ض��رة  وال��ف��ن��ون  للثقافة  ال�ضعودية 

العامة  العاقات  درو�س يف  العهد..  ويل  »رحات 

نايف  الدكتور  الأ�ضتاذ  من  كل  ويقدمها  الدولية«، 

والدكتور  الآداب،  كلية  عميد  �ضعود  اآل  ثنيان  بن 

ع��ل��ي ب��ن دب��ك��ل ال��ع��ن��زي رئ��ي�����س ق�ضم الإع����ام، 

هيئة  ع�ضو  املطريي  �ضعود  بن  مطلق  والدكتور 

بن  �ضعيد  وال��دك��ت��ور  الإع����ام،  بق�ضم  التدري�س 

بق�ضم  التدري�س  هيئة  ع�ضو  ال��غ��ام��دي  ق�ضا�س 

الإعام، ويدير املحا�ضرة الدكتور فهد بن عبداهلل 

الإع��ام  بق�ضم  التدري�س  هيئة  ع�ضو  الطيا�س 

»ر�ضالة  ل�ضحيفة  والتحرير  الإدارة  على  امل�ضرف 

1440/2/6ه  الثنني  غ��ٍد  ي��وم  وذل��ك  اجلامعة«، 

املوافق 15 اأكتوبر 2018 من الثامنة حتى العا�ضرة 

م�ضاًء يف اخليمة الثقافية بجمعية الثقافة والفنون 

بالريا�س.

حر�ضاً من وكالة اجلامعة ل�ضوؤون 

الطالبات  تعريف  على  الطالبات 

الإع��اق��ة  ذوات  م��ن  امل�����ض��ت��ج��دات 

اجلامعة،  تقدمها  التي  باخلدمات 

نظم مركز الطالبات ذوات الإعاقة 

لقاًء تعريفياً باخلدمات التي تقدمها 

ال��ع��اق��ة  ذات  املختلفة  اجل��ه��ات 

للطالبات ذوات الإعاقة.

و�ضارك برنامج الو�ضول ال�ضامل 

التنظيمية  الإج��راءات  دليل  بعر�س 

الإع��اق��ة  ال��ط��اب ذوي  خل��دم��ات 

بجامعة امللك �ضعود، والذي يت�ضمن 

والإج���راءات  والقواعد  ال�ضيا�ضات 

يو�ضح حقوق  للخدمات،  التنظيمية 

الطالبات ذوات الإعاقة �ضمن نظام 

اجلامعة.

امل���داخ���ات وردت  وم���ن خ���ال 

مفادها  التي  الطالبات  ت�ضاوؤلت 

القبول  التو�ضع يف جمالت  �ضرورة 

املختلفة  والتخ�ض�ضات  الكليات  يف 

م��ا دام���ت ���ض��روط ال��ق��ب��ول تنطبق 

ت�ضهيل  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ع��ل��ي��ه��ن، 

وامل�����ض��ادر  ال��ك��ت��ب  اإىل  ال��و���ض��ول 

املرجعية ال�ضادرة عن دار اجلامعة 

للن�ضر.

على  ا�ضتبانة  توزيع  مت  وختاماً 

للتعرف  الإع��اق��ة  ذوات  الطالبات 

�ضمن  ومتطلباتهن  اهتماماتهن  عن 

عمل  فريق  يعدها  علمية  درا���ض��ة 

ب��رن��ام��ج ال��و���ض��ول ال�����ض��ام��ل لرفع 

ل��ذوي  العليا  اللجنة  اإىل  نتائجها 

الإعاقة للعمل عليها.

إطالق الدورة الثانية من برنامج الواعدين
اأعلن مركز التميز يف التعلم والتعليم بوكالة اجلامعة لل�ضوؤون التعليمية 

التدري�س  الثانية من برنامج »الواعدين يف  اإطاق الدورة  والأكادميية عن 

التدري�س وحتفيزهم نحو  اأع�ضاء هيئة  اإىل دعم  والذي يهدف  اجلامعي« 

التميز والإبداع يف التعليم اجلامعي، وتوطني جمموعة منهم ليكونوا مناذج 

رائدة يف التعليم اجلامعي مبا يحقق حت�ضني خمرجات التعليم على نحو 

م�ضتمر ويوؤثر ب�ضكل مبا�ضر يف حت�ضيل الطلبة ومتيزهم اأكادميياً.

يخ�ض�س الربنامج للكفاءات الوطنية من اأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة 

تتجاوز خرباتهم يف  ول  م�ضاعد  اأ�ضتاذ  مرتبة  على  �ضعود ممن هم  امللك 

التعليم اجلامعي ثاث �ضنوات منذ تاريخ احل�ضول على �ضهادة الدكتوراه، 

علًما اأن اآخر موعد ل�ضتقبال الطلبات هو 16 �ضفر 1440ه�، وملزيد من 

celt.ksu.edu.sa التفا�ضيل يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين للمركز

حلقة نقاش حول »التصميم الهندسي في 
تعليم العلوم«.. غدًا

ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات »اأفكر« 

عند الثانية ع�ضرة والن�ضف من ظهر غد الثنني، حلقة النقا�س اخلم�ضني 

بعد املائة �ضمن �ضل�ضلة حلقات النقا�س التي يعقدها املركز اأ�ضبوعياً بعنوان 

»الت�ضميم الهند�ضي يف تعليم العلوم« من اإعداد وتقدمي الأ�ضتاذة م�ضاعل 

التدري�س،  وطرق  املناهج  ق�ضم  يف  الدكتوراه  مر�ضحة  الدو�ضري،  عبداهلل 

وذلك يف كلية الرتبية قاعة رقم »1اأ33«، ولل�ضيدات يف املدينة اجلامعية 

للطالبات لية الرتبية مبنى رقم »2« معمل »72« الدور الأول.

طالبـات »اإلنجليــزي« يــطلقن مبـادرة 
»تحسين اللغة«
كتبت: العنود القنفذي 

لتح�ضني  م��ب��ادرة  الآداب  كلية  يف  الإجنليزية  اللغة  اأدب  ق�ضم  اأطلق 

للطالبات  امل�ضاعدة  الإجنليزية  باللغة  التحدث  مركز  يقدم  حيث  اللغة، 

التحدث  مهارة  تطوير  يف  اجلامعة  ومن�ضوبات  التدري�س  هيئة  وع�ضوات 

باللغة الإجنليزية لديهن، عن طريق تقدمي ا�ضت�ضارات لغوية وتوفري فر�ضة 

التحدث مع امل�ضت�ضارات املتدربات اإىل جانب تقييم م�ضتوى اللغة.

كما ميكن للمركز التدريب على اإتقان لهجات اللغة الإجنليزية �ضواء كانت 

اأمريكية اأو بريطانية اأو اأ�ضرتاية اأو جنوبية، بالإ�ضافة اإىل منح املتدربات 

فر�ضة تعلم كيفية التحدث يف بيئات خمتلفة مثل مقابلة العمل، امل�ضت�ضفى، 

املطعم وغريها.

العرو�س  مهارات  تقدمي  حت�ضني  على  التمرين  كذلك  املركز  ويقدم 

للطالبات داخل القاعة الدرا�ضية، واإلقاء اخلطابات بال�ضكل ال�ضحيح، كما 

يخ�ض�س املركز جزءاً من ا�ضت�ضاراته للتدقيق اللغوي يف العرو�س التقدميية، 

بالإ�ضافة اإىل تقدمي الفعاليات وور�س العمل طوال ال�ضنة الدرا�ضية.

cseksu.setmore. على  املركز  موقع  من  ال�ضت�ضارات  حجز  ميكن 

com، كما ميكن للم�ضتفيدات زيارة مقر املركز طوال الأ�ضبوع الدرا�ضي يف 
كلية الآداب الطابق الثاين قاعة رقم »109«.

بداأت الأق�ضام العلمية يف حتديد الأعداد التي يتم قبولها 

من طاب وطالبات »الأوىل امل�ضرتكة«، وبعيًدا عن امل�ضارات 

املتخ�ض�ضة، ل نزال نطبق معايري القبول والتحويل التقليدية 

التي تنظر يف الأوراق ويغيب معها الإن�ضان، ويتم من خالها 

خ��ارج  امل��ب��دع  بقي  ل��و  حتى  فقط  الرقمي  ال�ضقف  حتديد 

القائمة من ميلك املهارة والإبداع التي هي �ضمة التخ�ض�س.

يكون  ق��د  تخ�ض�ضات  فهناك  ل��ه،  ت�ضفع  ل  ذل��ك  وم��ع   

ال�ضماء،  والأرق����ام  ال���ورق  معايري  م��ن  بكرث  اأب��ل��غ  الإب���داع 

ورمبا  والريا�ضية،  الفنية  والرتبية  الإعام  مثل  فتخ�ض�ضات 

اأن  بد  ل  املعمارية  والهند�ضة  احلا�ضب  يف  الت�ضميم  حتى 

القبول،  �ضقف  لكل طالب يرتك خارج  الإبداع  برهان  ي�ضفع 

فعلًيا  �ضتتحقق  ولكن  القيادة،  مبرونة  تتحقق  قد  اأمنية  هي 

والتوجيه من  العلمية  الأق�ضام  من  ال�ضتقطاب  من�ضات  عرب 

امل�ضرتكة.  الأوىل 

برنامج  من  ال�ضتقطاب  يف  رائدة  جتارب  اجلامعة  ولدى 

اأن  وميكن  اخل��ارج��ي،  لابتعاث  ال�ضريفني  احلرمني  خ��ادم 

الأق��ل  على  اأو  ال�ضتقطاب،  يف  فريدة  جتربة  عليها  يبنى 

متكني  اأج��ل  من  املهنة  ي��وم  عرو�س  جت��ارب  من  ال�ضتفادة 

الطاب من عر�س مواهبهم التي ل ت�ضقلها بع�س املقررات. 

اأجل منح طابنا م�ضاحة وفر�ضة  اأن تتحقق من  اأرجو  اأمنية 

لاإبداع.  مبكرة 

مب�ضاركة عميد »الآداب« و اأع�ضاء من »الإعالم«..

د. �ضعيد الغامدي د. مطلق املطرييد. علي العنزي د. نايف اآل �ضعود


