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�أطلق ق�سم الإعالم ممث ً
ال بوحدة
ال��ت��ق��ري��ر الأ���س��ب��وع��ي ب��ودك��ا���س��ت
اجل���ام���ع���ة ،KSU Podcast
وذل���ك �ضمن م��ب��ادرة �#إعالم_
ذوي_الهمم التي انطلقت الف�صل
الدرا�سي املا�ضي 1439-1438هـ
بفكرة طالبية تبناها ق�سم الإعالم؛
بهدف ت��دري��ب ط�لاب الإع�ل�ام من
ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة على
امل��م��ار���س��ات وامل���ه���ارات االت�صالية

والإعالمية.
وي�ستهدف بودكا�ست اجلامعة
ا���س��ت��ع��را���ض امل���ب���ادرات وال��ت��ج��ارب
الطالبية ،كما ي�سعى �إىل تقدمي
خمتلف املعلومات العلمية والثقافية؛
ت��ع��زي��زاً ل��ر���س��ال��ة ق�����س��م الإع��ل�ام
ال�ساعية �إىل ت�أهيل الطلبة باملعارف
وامل����ه����ارات االت�����ص��ال��ي��ة ال�ل�ازم���ة
وتهيئتهم ل�سوق العمل يف خمتلف
القطاعات الإعالمية.

ولي العهد:

نريد الجميع أن ينافس على رفع السقف
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ملتقى «شبابنا واألمن الفكري» يؤكد على أن التعليم واألمن جناحا التقدم والحضارة 15
مسابقة «الترقية» السبت

كتب :مو�سى حدادي
دعت عمادة امل��وارد الب�شرية باجلامعة م�ؤخراً
جميع امل�ستحقني وامل�ستحقات للرتقية للمرتبة
العا�شرة فما دون لإج���راء م�سابقة الرتقية يوم
ال�سبت 1440/2/25هـ املوافق 2018/11/3م،
وذل��ك ملن �أم�ضوا �أرب��ع �سنوات ف�أكرث من تاريخ
ح�صولهم على مراتبهم وممن قاموا بتعبئة بياناتهم
ع�بر امل��وق��ع الإل���ك�ت�روين للرتقيات حتى تاريخ
1439/11/2هـ املوافق 2018/7/15م.
و�أهابت العمادة بجميع امل�ستحقني وامل�ستحقات
للرتقية �إح�ضار �أ�صل الهوية الوطنية و�أ�صل بطاقة
العمل وجواز ال�سفر وطباعة املوعد؛ داعي ًة جميع
امل�ستحقني وامل�ستحقات للرتقية للدخول خالل
الأي���ام القادمة ع�بر امل��وق��ع الإل��ك�تروين للعمادة
 /http://dfpa.ksu.edu.saملعرفة توقيت
وموقع �إجراء امل�سابقة.

بدء التقديم لبرامج
الماجستير التنفيذي 07

سفير أوكرانيا يزور الجامعة

زار اجلامعة وفد من ال�سفارة
الأوك��ران��ي��ة ل��دى اململكة ير�أ�سه
ال�����س��ف�ير ف����ادمي ف��اخ��رو���ش��ي��ف
�سفري �أوك��ران��ي��ا ل���دى اململكة،
وال�سيد �سريجي بو�شكار�سكي
نائب رئي�س البعثة الدبلوما�سية،
وال�سيد فولودميري مارتينيوك
ال�����س��ك��رت�ير ال���ث���اين ،وك����ان يف

ا�ستقبال ال��وف��د م��ع��ايل مدير
اجلامعة الدكتور ب��دران العمر،
ووكيل اجلامعة الدكتور عبداهلل
ال�سلمان ،ووكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأك��ادمي��ي��ة الدكتور
حممد ال��ن��م��ي ،وامل�����ش��رف على
�إدارة التعاون ال��دويل والتو�أمة
العلمية العاملية الدكتور مزيد

الرتكاوي .وقد ناق�ش اجلانبان
اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة يف جم��ال
التعليم اجلامعي والبحث العلمي
وال��ت��دري��ب الأك���ادمي���ي ،وزي���ادة
ف��ر���ص ال��ت��ب��ادل الأك���ادمي���ي بني
اجلامعات الأوكرانية واجلامعة
يف �ضوء ر�ؤية اململكة.

مها البراك تحصد ميدالية
في «وارسو»

حققت الطالبة املوهوبة مها نا�صر الرباك امليدالية
الف�ضية يف معر�ض وار�سو الدويل لالخرتاعات والذي
�أقيم يف بولندا �أثناء الفرتة من � 18-15أكتوبر ،وذلك
الخرتاعها كر�سي امل�صور القابل لل�ضبط ،ويخدم هذا
الكر�سي �شريحة كبرية من ذوي االحتياج احلركي واملهني
واالحرتايف ،حيث ميكنهم من �ضبط وتعديل وحتريك
الكر�سي بح�سب رغبة امل�صور وزاوية الت�صوير .يتكون
الكر�سي من  12قطعة مرتبطة مع بع�ضها للمحافظة
على �صحة الظهر والرقبة �أثناء العمل لفرتات طويلة،
وكذلك ت�سهيل عمل املحرتفني كامل�صورين الأ�صحاء
وذوي االحتياج احلركي وغريهم .وهن�أت �إدارة اجلامعة
وبرنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني الطالبة املوهوبة
مها على فوزها ،متمنني لها مزيداً من التفوق والإبداع،
يذكر �أن الطالبة مها موهوبة يف الت�صوير والإخ��راج
وحققت جوائز عديدة يف هذا املجال.
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سأحصل على الدكتوراه
رغم إعاقتي

271
�ألقى كلمة �ضافية يف ملتقى «م�ستقبل اال�ستثمار  ..»2018حممد بن �سلمان:
تغطية
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لدى السعوديين همة كجبل طوي ـ ــق

أعيش بين شعب جبار وعظيم
الريا�ض  -وا�س:
�أكد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق اال�ستثمارات العامة،
�أن حادث املواطن جمال خا�شقجي  -رحمه اهلل  -م�ؤمل
جداً جلميع ال�سعوديني خا�صة ،وم�ؤمل لأي �إن�سان يف
العامل.
وقال �سموه هو« :حادث ب�شع غري مربر متاماً ،واليوم
اململكة العربية ال�سعودية تقوم باتخاذ كل الإج��راءات
القانونية للتحقيق واكتمال التحقيقات بالعمل مع
احلكومة الرتكية للو�صول �إىل نتائج وتقدمي املذنبني
للمحاكمة و�أخذ العقاب الرادع ،وهذا الإجراء املفرو�ض
�أن تعمله �أي حكومة يقع �شيء مثل هذا الأمر ،بال�شك
التعاون اليوم بني احلكومة ال�سعودية والرتكية عمل
مميز».
جاء ذلك يف م�ستهل م�شاركته يف جل�سة حوارية �ضمن
مبادرة م�ستقبل اال�ستثمار  2018يوم الأربعاء املا�ضي
بعنوان «كيف �ستحول القيادة ذات ال��ر�ؤي��ة يف العامل
العربي �إىل قوة اقت�صادية عاملية» مب�شاركة �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل
العهد نائب القاعد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء مبملكة البحرين ،ودولة رئي�س وزراء اجلمهورية
اللبنانية �سعد احلريري.
العالقة بني ال�سعودية وتركيا
و�أ�ضاف �سمو ويل العهد« :نعرف �أن الكثري يحاول
ا�ستغالل هذا الظرف امل�ؤمل لإحداث �شرخ بني اململكة
العربية ال�سعودية ،وبني تركيا� ،أريد �أن �أو�صل لهم ر�سالة
من هذا املنرب ،لن ي�ستطيعوا عمل ذلك طاملا موجود
ملك ا�سمه �سلمان بن عبدالعزيز ،وويل عهد ا�سمه
حممد بن �سلمان يف ال�سعودية ،ورئي�س يف تركيا ا�سمه
�أردوغ��ان ،لن يحدث هذا ال�شرخ و�سوف نثبت للعامل
�أن احلكومتني متعاونتني ملعاقبة �أي جمرم و�أي مذنب
والعدالة يف الأخري �سوف تظهر».
و�أك��د �سمو الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
خالل اجلل�سة بح�ضور فخامة الرئي�س ماكي �سال رئي�س

اإلصالح مستمر والحرب على التطرف واإلرهاب مستمرة

مدير الجامعة:

مستقبل االستثمار منصة مهمة
لمشاريع األجيال القادمة
معايل مدير اجلامعة الدكتور ب��دران العمر� ،أكد
ب�ه��ذه املنا�سبة يف ت�غ��ري��دة ل��ه على ح�سابه يف تويرت
�أن مبادرة م�ستقبل اال�ستثمار من�صة مهمة مل�شاريع
الأجيال القادمة ،يقودها ويل العهد الأمني حفظه
اهلل يف ��س�ب��اق م��ع ال��زم��ن ك �ح��دث اق�ت���ص��ادي �ضخم
يعك�س ع�م��ق ال �ع�لاق��ات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ب�ين اململكة
العربية ال�سعودية و�شركائها على كافة الأ�صعدة».
جمهورية ال�سنغال ،وفخامة الرئي�س علي بونغو �أوندميبا
رئي�س جمهورية اجلابون ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س دولة الإمارات العربية
املتحدة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،ونائب رئي�س
وزراء �إثيوبيا دمقه مكونن ح�سن ،و�أ�صحاب ال�سمو
واملعايل وكبار امل�س�ؤولني يف عدد من ال��دول ،ور�ؤ�ساء
ال�شركات اال�ستثمارية من خمتلف دول العامل ،و�أدارها
الدكتور با�سم عو�ض هّ
الل الرئي�س التنفيذي ل�شركة
طموح لال�ست�شارات املالية واال�سرتاتيجية� ،أكد �سمو
ويل العهد �أن اململكة العربية ال�سعودية اتخذت خطوات
كبرية جداً يف تطوير االقت�صاد ال�سعودي ،وتنميته يف
الثالث ال�سنوات املا�ضية ،ويف حوكمة و�إع��ادة هيكلة
الكثري من القطاعات ،وق��ال �أعتقد اليوم �آن الأوان
لإع��ادة هيكلة القطاعات يف الأمن الوطني يف اململكة
العربية ال�سعودية ،لكي ترتقي مب�ستوى القطاعات
االقت�صادية منو يف اململكة العربية ال�سعودية.
الأرقام تتحدث
ويف م��ع��ر���ض رد ���س��م��وه ع��ل��ى ���س���ؤال ع��ن اجل��ه��ود
الإ�صالحية ،و�أن هناك ت�شكيكاً يف جدية اململكة العربية

ال�سعودية يف تنفيذ الإ�صالحات املطلوبة االقت�صادية
واالجتماعية ،قال �سمو ويل العهد�« :إن الأرقام هي التي
تتحدث وتتعدل كل يوم �إىل الأف�ضل ،وحني ننظر للأرقام
يف العامني �أو الثالثة املا�ضية جند مث ً
ال الإيرادات غري
النفطية تكاد تكون م�ضاعفة ثالث م��رات ،وجند �أن
امليزانية احلالية للعام احلايل �أكرث ميزانية يف تاريخ
اململكة العربية ال�سعودية» .وك�شف �سموه عن �أن ميزانية
العام القادم �سوف تكون ولأول مرة يف اململكة العربية
ال�سعودية ب�أكرث من تريليون ريال �سعودي.
وبني �سمو ويل العهد� ،أن ن�سبة الرواتب من ميزانية
اململكة العربية ال�سعودية كانت تقريباً  % 50ومتوقع
العام القادم �سوف تكون  % 45مع زيادة هذا البند ومع
زيادة التوظيف ،وهذا كان حتدياً كبرياً جداً ب�أن الن�سبة
تقل وامليزانية والتوظيف يت�ضاعف.
و�أ���ض��اف �سموه« :نعتقد �أن �أرق���ام البطالة �سوف
تتح�سن من العام القادم حتى ن�صل �إىل ،»% 7« 2030
مبيناً �أن حجم �صندوق اال�ستثمارات العامة مث ً
ال قبل
ثالث �سنوات كان  150مليار دوالر ،والعام احلايل و�صل
�إىل  300مليار دوالر ،ومتوقع بنهاية العام �أن يكون

قريباً من  400مليار دوالر ،وهو هدف «� »2020أن
ي�صل لال�ستثمارات العامة قد نحققه يف بداية ،2019
وقد ن�صل يف � 2020إىل � 500أو  600مليار دوالر,
و�صوالً �إىل  2تريليون �إن �شاء اهلل �أو �أكرث يف .2030
ال حتديات �أمام �شعبنا العظيم
و�أك��د �سمو الأم�ير حممد بن �سلمان �أن مركزنا يف
التناف�سية العاملي حت�سن ومت �إعالن هذا ال�شيء قبل
عدة �أ�سابيع ،م�شرياً �سموه �إىل �أن الأرق��ام هي التي
تو�ضح �أين كنا و�أين نحن اليوم ،والأرقام يف العام القادم
�ستو�ضح هذا ال�شيء.
كما حتدث �سمو ويل العهد عن الإ�صالح يف عدة
قطاعات �سواء الثقافية �أو الرتفيهية �أو الريا�ضية،
وقال�« :أعتقد �أنها وا�ضحة ب�شكل كبري جداً ال من حيث
ت�صنيف ال�سعودية يف العديد من املراكز ،وال من حيث
الن�شاطات داخل اململكة العربية ال�سعودية ،و�أن هناك
قفزات فلكية يف الثالث �سنوات املا�ضية وهذا ال�شيء
بال �شك �سوف ي�ستمر ،لأين �أعي�ش بني �شعب جبار
وعظيم ،فقط ي�ضعون هدفاً ويحققونه بكل �سهولة،
وال �أعتقد �أن هناك �أي حتديات �أمام ال�شعب ال�سعودي
العظيم».
و�شدد �سموه على �أن كل م�شاريع اململكة م�ستمرة،
فالإ�صالح م�ستمر ،واحل��رب على التطرف والإره��اب
م�ستمرة �أي�ضاً ،وقال �سموه« :اململكة العربية ال�سعودية
م�ستمرة ،ومهما حاولوا كبح جهودنا لن نتوقف ب�إذن
اهلل».
ً
منوذجا
دبي
وعن م�ستقبل منطقة ال�شرق الأو�سط� ،أكد �سمو ويل
العهد �أن هناك م�شاريع مميزة يف ال�شرق الأو�سط ،وقال:
«لو ننظر لل�شرق الأو�سط بعد ت�أ�سي�س الأمم املتحدة كان
و�ضعه دائماً �صعباً ،وكانت الدول التي تعمل ب�شكل جيد
تعتمد على موارد طبيعية �أهمها النفط خ�صو�صاً يف
دول اخلليج ،لكن �أتى رجل يف الت�سعينات و�أرانا منوذجاً
وجعلنا نقتنع كلنا بال�شرق الأو�سط ون�ستطيع �أن نقدم
�أكرث ،وهو �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي ،الذي قدم منوذجاً يف دبي وجعل
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تغطية
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 ..ل ـ ــن تن ــكسر إال إذا تساوى باألرض
أوروبا الجديدة هي الشرق
األوسط ومهما حاولوا كبح
جهودنا فلن نتوقف

هذه حرب السعوديين وحربي..
ولن أفارق الحياة حتى نرى
الشرق األوسط في المقدمة
حجم صندوق االستثمارات سيصل إلى 600 - 500
مليار دوالر في 2020

جميع ال�شرق الأو�سط يقتنع �أننا ن�ستطيع �أن نقدم ،لي�س
كدبي فقط بل �أكرث من ذلك كثري».
رفع ال�سقف
و�أ�ضاف �سموه :نريد اجلميع �أن يناف�س على رفع
ال�سقف �أي�ضاً يف اململكة العربية ال�سعودية ،ونريد
اجلميع �أن يرفع ال�سقف ،ن�ستطيع �أن نرى بعد ذلك
�أبوظبي حتركت ب�شكل قوي جداً يف �إجن��ازات متتالية
�سريعة وكل دولة الإمارات ،والبحرين �أي�ضاً منذ تويل
�سمو ويل العهد عام  99املهام التي توالها �إىل اليوم
حتققت �إجنازات �ضخمة وعظيمة يف البحرين ،وهذا ال
�شيء عما �سوف يحدث يف اخلم�س �سنوات القادمة يف
البحرين ،والكويت اليوم لديها ر�ؤية  2035ولديها �شعب
رائع ولديها موارد مالية �ضخمة جداً بكل �سهولة �سوف
ت�ستطيع حتقيق �إجنازات �ضخمة.
م�صر العظمى
ووا�صل �سموه يقول« :م�صر العام املا�ضي حققت
منواً يف اقت�صادها  5يف املائة تقريباً �أو �أك�ثر ،وهذا
العام �أك�ثر من  5يف املائة معدالت البطالة تنخف�ض
ب�شكل �سريع جداً يف م�صر� ،إن�شاء الوحدات ال�سكنية
وم�شاريع البنى التحتية تتزايد ب�شكل �أنا ال �أكاد �أ�صدقه
يف م�صر� ،أزور بع�ض املواقع يف م�صر �أجد امل�س�ؤولني
�أكربهم �إىل �أ�صغرهم يبكون وهم يعملون على الأر�ض
من �أجل ا�ستعادة م�صر العظمى م�صر القوية ،ومع ذلك
يعتقدون �أن كل ما حققوه يف ال�سنتني املا�ضيتني ال �شيء
مل يبد�أوا بعد».
م�شاريع لبنان والأردن
لا ق��وي �اً ورائ��ع �اً
ويف لبنان ن�ستطيع �أن ن��رى ع��م� ً
ج��داً بقيادة دول��ة الرئي�س ال�ستعادة لبنان و�صدارتها
واالنطالق من ذاك املحل ،و�أنا �أجزم �أن جهود �إخواننا
نظمها نادي االبتكار وريادة األعمال

جلسات حوارية للرواد والمبتكرين
كتبت  -رغد ال�شنيفي
ت��زام � ًن��ا م ��ع م� �ب ��ادرة م���س�ت�ق�ب��ل اال� �س �ت �ث �م��ار ال�ت��ي
ت �ه ��دف �إىل ت��و� �س �ي��ع ا� �س �ت �ث �م��ارات امل �م �ل �ك��ة وت �ن��وي��ع
جم ��االت اال��س�ت�ث�م��ار واحل �ل��ول امل�ب�ت�ك��رة للم�شكالت،
نظم ن��ادي االبتكار وري��ادة الأعمال جل�سات حوارية
للرواد واملبتكرين يومي  ٢٤و� ٢٥أكتوبر ،ومت خاللها
ا�ست�ضافة بع�ض ال ��رواد� ،أم �ث��ال خ��واط��ر ال�سماعيل
و�� �س ��ارة ال ��دو�� �س ��ري ،مل �ع��رف��ة ب��داي �ت �ه��ن يف امل �� �ش��اري��ع
واملعوقات التي واجهنها يف م�شاريعهن.

يف لبنان �سوف تنجح بقيادة دول��ة الرئي�س والقادة
اللبنانيني ،والأردن لديه م�شاريع �ضخمة جداً وحتولية
ونحن ن�شارك يف جزء من هذه امل�شاريع ،عمان لديها
م�شاريع كربى وحت��اول �أن تنقل عمان ملرحلة �أخ��رى،
بالإ�ضافة �إىل عملها يف ال�سنوات املا�ضية بالإ�ضافة �إىل
اململكة العربية ال�سعودية.
هذه حربي وحرب ال�سعوديني
وق��ال �سموه�« :أن��ا �أعتقد �أن �أوروب���ا اجل��دي��دة هي
ال�شرق الأو�سط ،اململكة العربية ال�سعودية يف اخلم�س
�سنوات القادمة �سوف تكون خمتلفة متاماً ،البحرين
�سوف تكون خمتلفة متاماً ،الكويت ،حتى قطر على
خالفنا معهم لديهم اقت�صاد قوي �سوف تكون خمتلفة
متاماً بعد خم�س �سنوات ،الإم����ارات ،عمان ،لبنان،
الأردن ،م�صر ،العراق ،الفر�ص التي لديها �إذا جنحنا
يف ال�سنوات اخلم�س القادمة �سوف تلتحق بنا دول �أكرث
و�سوف تكون اللحظة القادمة يف العامل يف الثالثني �سنة
القادمة يف ال�شرق الأو�سط �إن �شاء اهلل ،هذه حرب
ال�سعوديني ،هذه حربي التي �أخو�ضها �شخ�صياً ،وال
�أريد �أن �أفارق احلياة �إال و�أرى ال�شرق الأ�سط يف مقدمة
م�صاف العامل ،و�أعتقد �أن هذا الهدف �سوف يتحقق
مئة باملائة».
همة «جبل طويق»
ون��وه �سمو الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
ب�أن �أي حرب يوجد معارك نخ�سر فيها ،وال نتوقع �أن
ننت�صر يف كل املعارك لكن لدى ال�سعوديني همة ،لدينا
جبل دائماً ن�ضرب فيه املثل ا�سمه «جبل طويق» ،لدى
ال�سعوديني همة مثل هذا اجلبل ،همة ال�سعوديني لن
تنك�سر �إال �إذا انهد هذا اجلبل وت�ساوى بالأر�ض».

ريادة في استشراف المستقبل
م��ن ج��ان�ب��ه �أو� �ض��ح ال��دك �ت��ور ع�ل��ي دبكل
العنزي رئي�س ق�سم الإعالم� ،أن عقد منتدى
م� �ب ��ادرة م���س�ت�ق�ب��ل اال� �س �ت �ث �م��ار يف امل�م�ل�ك��ة
العربية ال�سعودية برعاية خ��ادم احلرمني
ال���ش��ري�ف�ين امل �ل��ك ��س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز
وب ��إ� �ش��راف ��ص��اح��ب ال���س�م��و امل�ل�ك��ي الأم�ي�ر
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز وبح�ضور
م�ك�ث��ف م ��ن رج� ��ال ال���س�ي��ا��س��ة واالق �ت �� �ص��اد
والأعمال والإعالم ،دليل على املكانة التي تتمتع بها
اململكة العربية ال�سعودية يف امل�شهد الدويل ال�سيا�سي
ً
ً
�صعبا
رقما
واالقت�صادي ،فال�سعودية �أ�صبحت اليوم
يف املعادلة الدولية وعلى كافة امل�ستويات.
و�أك��د �أن امللتقى �شهد توقيع �أكرث من  35اتفاقية
وب�ق�ي�م��ة ت �ع��دت  50م�ل�ي��ار دوالر خ�ل�ال ال �ي��وم الأول
فقط ،وهذا دليل قاطع على جناح هذا امل�ؤمتر وم�ؤ�شر
مل��ا تتمتع ب��ه ال�سعودية م��ن ف��ر���ص ا�ستثمارية ،مما

ي�ؤهلها لأن تكون نقطة االن�ط�لاق لتطور
منقطة ال�شرق الأو�سط برمته من الناحية
االق �ت �� �ص��ادي��ة ،ح�ي��ث ذك ��ر ��ص��اح��ب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن �سلمان يف حديثه
خالل امل�ؤمتر� ،أن��ه يتطلع �أن يكون ال�شرق
الأو� �س��ط خ�ل�ال اخل�م����س ��س�ن��وات ال�ق��ادم��ة
�أوروب � � ��ا اجل ��دي ��دة ،ك �م��ا رك ��ز � �س �م��وه خ�لال
كلمته على همة ال�شباب ال�سعودي و�أنها
مثل جبال طويق.
وع� َّ�د م��ا حت��دث ب��ه �سموه خ�لال امل�ن�ت��دى ،م�شروع
حت��ول لي�س على م�ستوى ال�سعودية فقط ،ب��ل على
م�ستوى منطقة ال�شرق الأو�سط ،ولقد �أثبتت اململكة
العربية ال�سعودية خ�لال ه��ذا املنتدى �أنها رائ��دة يف
ا��س�ت���ش��راف امل�ستقبل م��ن خ�ل�ال ر�ؤي ��ة  2030التي
ي �ق��وده��ا ويل ال�ع�ه��د الأم�ي��ر حم�م��د ب��ن ��س�ل�م��ان بن
عبدالعزيز.
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تدشين مقرات تعليمية في ابتدائية السكن

د�شن مدير مكتب التعليم بالدرعية الأ�ستاذ ف��واز ال��داوود ع��دداً من
املقرات التعليمية يف ابتدائية جممع امللك �سعود بال�سكن اجلامعي حتت
�شعار «لبيئة �أمثل وقادم �أجمل» ،وذلك بح�ضور عدد من القيادات التعليمية
واجلامعية و�أولياء �أمور الطالب.
�شملت املقرات اجلديدة قاعات التعلم لطالب الإعاقة الب�صرية والعيادة
ال�صحية املدر�سية التي مت جتهيزها باملعدات الطبية .كما افتتح الداود
«املقر�أة» بعد حتديثها بالأثاث والتجهيزات اخلا�صة بالقر�آن الكرمي بدعم
من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن خالد بن عبدالرحمن بن �سعود
بن عبدالعزيز.
وقد ا�ستمع ال�ضيوف ل�شرح مف�صل من قائد املدر�سة الأ�ستاذ �أحمد
بن علي �أبو قطا�شة عن هذه املقرات التعليمية و�أبدى احل�ضور �إعجابهم
مبا �شاهدوه ،مثمنني لإدارة املدر�سة جهودها الكبرية وامل�ستمرة يف تطوير
العملية التعليمية ،ويف ختام احلفل مت تكرمي امل�شاركني يف الربامج
واملبادرات.

لقاء علمي بقسم اللغة اإلنجليزية  -طالبات

كتبت :حنان الرتكماين
�أقام ق�سم اللغة الإجنليزية يف املدينة اجلامعية للطالبات لقا ًء علمياً
ملن�سوبات الق�سم واجلامعة عمو ًما وجميع املهتمات بالرتجمة ،و�شمل اللقاء
حمو ًرا للغويات النظرية و�آخر للتطبيقية والرتجمة.
وذكرت الدكتورة ريزان احلربي وكيلة ق�سم اللغة الإجنليزية والرتجمة
�أن هذا اللقاء يجمع بني جماالت وعلوم اللغة الإجنليزية وتو�ضيح مدى
ارتباطها وعالقتها بالرتجمة ومدى ارتباط البحوث العلمية يف خمتلف
جماالت علوم اللغة وكيف تدعم بع�ضها البع�ض ،و�أكدت �أن الق�سم ي�سعى
لي�صبح من�صة دولية ولي�س فقط على م�ستوى اجلامعة.
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ناق�ش �أ�سباب ت�أخر ت�صنيف بع�ض املمار�سني ال�صحيني

وفد من هيئة التخصصات يزور «الطبية التطبيقية»

كتب :نواف اخلمي�س
�أق���ام���ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الطبية
مفتوحا مع �أمني
التطبيقية لقا ًء
ً
ع��ام هيئة التخ�ص�صات ال�صحية
ال��دك��ت��ور �أمي����ن ع��ب��ده وال��ر�ؤ���س��اء
التنفيذيني بالهيئة ،وذلك مب�شاركة
من�سوبي ومن�سوبات الكلية ،ناق�ش
اللقاء عدة حماور �أبرزها التطوير
املهني ال�صحي ،و�إجراءات الت�سجيل
والت�صنيف ،و���س��ب��ل ال��ت��ع��اون بني
الكلية والهيئة.
و�أو�����ض����ح ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم
الطبية التطبيقية الدكتور يزيد �آل

ال�شيخ �أن الكلية ت�سعى دائ ًما �إىل
تطوير عالقاتها مع اجلهات ذات
ال��ع�لاق��ة ،و�أك����د �أن زي����ارة الأم�ي�ن
العام لهيئة التخ�ص�صات ال�صحية
والوفد املرافق ت�ساهم يف التقارب
وتلم�س احل��اج��ات ال��ت��ي يحتاجها
الكادر ال�صحي من الهيئة ،و�أ�شار
�إىل �أن الأم�ي�ن �أ .د� .أمي���ن عبده
وال���وف���د امل���راف���ق ح��ري�����ص��ون على
ال��ع��م��ل م���ع ال��ك��ل��ي��ة ج��ن � ًب��ا جلنب
للنهو�ض بتخ�ص�صات العلوم الطبية
التطبيقية.
م��ن جانبه ���ص��رح الأم�ي�ن العام

لهيئة التخ�ص�صات ال�صحية الدكتور
�أمي��ن عبده �أن الهيئة لديها بع�ض
برامج الدرا�سات العليا وهي ت�ؤهل
مل��م��ار���س��ة معينة وال��ت��دري��ب يكون
يف �أماكن خمتلفة لي�ست فقط يف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بل
يف امل�ست�شفيات وم��راك��ز الرعاية
ال�صحية وغريها.
و�أك���د الأم�ي�ن �أن الهيئة تعاين
م��ن ن��ق�����ص يف ع���دد ب��رام��ج كلية
العلوم الطبية التطبيقية و�إذا كان
ه��ن��اك ت ��أخ�ير يف ت�صنيف بع�ض
املمار�سني ال�صحيني فهو �إم��ا �أن

يكون ب�سبب م ��ؤه�لات ج��دي��دة مل
ي�سبق ت�صنيفها يف اململكة العربية
ال�سعودية �أو لت�أخر بع�ض جلان
التقييم للممار�سني ال�صحيني ،وبني
�أن ه��ن��اك جمل�سني لكلية العلوم
الطبية التطبيقية يف طور الإن�شاء
وب�سبب هذه الزيارة قد تتغري بع�ض
وجهات النظر وزيادة عدد املجال�س
عن اثنني.
ويف ختام الزيارة قام الأمني العام
لهيئة التخ�ص�صات ال�صحية والوفد
املرافق له بجولة يف عيادات كلية
العلوم الطبية التطبيقية.

جمعية السكري « »٪100حسب معايير برنامج «مكين»
ال�����س��ك��ري
ح�صلت جمعية
ال�سعودية اخل�يري��ة م ��ؤخ��راً على
تقييم من مركز التنمية االجتماعية
بالريا�ض ،وذلك من خالل تطبيقها
ملعايري احلوكمة التي تعزز مبد�أ
ال�شفافية وامل�ساءلة وفقاً ملعايري
برنامج «مكني» الذي ت�شرف عليه
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
وحازت اجلمعية ع��ل��ى تقيم

 %100م����ن ق���ب���ل جل���ن���ة م��رك��ز
التنمية االجتماعية بالريا�ض يف
تطبيق معايري احلوكمة وال�شفافية
«م��ك�ين» .ويهدف برنامج «مكني»
�إىل تطوير القطاع غ�ير الربحي
ورف��ع م�ستوى ال��وع��ي وال�شفافية
للمتعاملني مع ه��ذا القطاع وفق
معطيات برامج ر�ؤية اململكة 2030
خلدمة القطاع غ�ير الربحي مبا
يحقق التنمية امل�ستدامة ،وي�سهم

يف رفع م�ستوى الوعي وال�شفافية
وامل�ساءلة.
ي����ذك����ر� أن ج��م��ع��ي��ة ال�����س��ك��ري
ال�سعودية اخلريية حر�صت على
حتقيق ر�ؤي���ة ال��ق��ي��ادة الر�شيدة،
يف ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا م��ع��اي�ير احل��وك��م��ة
وال�����ش��ف��اف��ي��ة وامل�����س��اءل��ة وتطوير
عمل اللوائح والآل��ي��ات مب��ا يعود
بالنفع على امل�ستفيدين من �أفراد
املجتمع.

نادي االحتياجات يحتفل بيوم العصا البيضاء

كتبت :دالل اجلريذي
�شارك ن��ادي االحتياجات اخلا�صة باالحتفال باليوم العاملي للع�صا
البي�ضاء حيث قام يوم االثنني 2018/10/15م بتنظيم عدد من الفعاليات
والأن�شطة يف بهو كلية الرتبية ،و�شملت الأن�شطة احتفاالت وم�سابقات
م�سلية عن طريق �إح�ضار �أ�شياء غريبة وو�ضعها يف �صناديق وترك الفر�صة
للطالبات للتعرف على ما بداخل ال�صناديق دون النظر �إىل داخلهاً � ,
أي�ضا
تفعيل حا�سة التذوق لدى الطالبات من خالل جعلهن يتذوقن الأطعمة
املنوعة دون النظر �إليها ،وجلب �أنواع خمتلفة من الأقم�شة وجعلهن يتعرفن
على نوعية القما�ش من خالل مل�سه.
�شهدت الفعاليات ح�ضوراً وم�شاركة كبريين من قبل الطالبات ذوات
االحتياجات اخلا�صة وا�ستطاع عدد من الطالبات الكفيفات التعرف على
الأ�شياء بذكائهن وخربتهن ،ونالت الفعالية �إعجاب اجلميع ومت الإ�شادة
باجلهود املبذولة من قبل طالبات النادي.

دورة في «فن الميكس ميديا» للموهوبات

نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني دورة بعنوان «فن امليك�س ميديا
 »mixed media artعلى م��دى يومني بواقع �أرب��ع �ساعات تدريبية
لطالبات اجلامعة املوهوبات يف املجاالت الفنية ،قدمتها الطالبة املوهوبة
�شهد النفي�سي.
وقد ا�شتملت الدورة على عدة حماور منها :نبذة عن فن املك�س ميديا وما
ي�أخذه الفنان يف االعتبار ،وعر�ض مناذج لهذا الفن وا�ستخداماته ،حيث
قامت املدربة بعر�ض بع�ض �أعمالها للطالبات املوهوبات والتطبيق عليها،
وطلب من الطالبات تطبيقاً عملياً يف �إنتاج مناذج من هذا الفن.

انطالق النسخة
السادسة من برنامج
«اصنع وظيفتك»
حتت رعاية معايل مدير اجلامعة
الدكتور بدران العمر انطلق م�ؤخراً
برنامج «ا�صنع وظيفتك  »6 -لل�سنة
ال�ساد�سة على التوايل.
�صرح بذلك ال��دك��ت��ور �إبراهيم
احلركان امل�شرف العام على معهد
ريادة الأعمال ,وا�ستهدف الأ�سبوع
الأول م��ن احل��م��ل��ة ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم
وكلية علوم احلا�سب واملعلومات،
والأ���س��ب��وع ال��ث��اين كلية الهند�سة
وكلية العمارة والتخطيط.
و�أك�����د ال���دك���ت���ور احل���رك���ان �أن
الربنامج يهدف �إىل ن�شر ثقافة
ري������ادة الأع����م����ال ب�ي�ن ال��ط�لاب
والت�شجيع على التوجه نحو العمل
احل���ر ,وتعريف جمتمع اجلامعة
ب�أهمية ال�برام��ج التطويرية التي
تت�ضمن م��رك��ز االب��ت��ك��ار وبرنامج
امللكية الفكرية وترخي�ص التقنية,
وذل��ك بوا�سطة عدد من الأن�شطة
بالإ�ضافة �إىل �إق��ام��ة حما�ضرات
ت��وع��وي��ة وت��وزي��ع م��ط��وي��ات علمية
وتعريفية م��ن خ�لال زي���ارة فريق
املعهد املخت�ص باحلملة.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال�برن��ام��ج
خ�����ص�����ص ل��ك��ل ك��ل��ي��ة ي���وم�ي�ن يتم
يف ال��ي��وم الأول ت��وزي��ع مطويات
ت��ع��ري��ف��ي��ة وت���ق���دمي ا���س��ت�����ش��ارات
وك��ذل��ك حم��ا���ض��رة ت��ع��ري��ف��ي��ة عن
ري��ادة الأع��م��ال ،ويف اليوم الثاين
توزيع املطويات التعريفية وتقدمي
اال���س��ت�����ش��ارات و�إل���ق���اء حما�ضرة
تعريفية عن مركز االبتكار وبرنامج
امللكية الفكرية.
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بالتعاون بني الأمانة العامة جلائزة التميز و«ج�سنت»

دورة «محكم معتمد» تستهدف تدريب  160محكمًا ومحكمة

انطلقت م ��ؤخ��راً فعاليات دورة
«حم��ك��م م��ع��ت��م��د» ال��ت��ي تنظمها
الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة جل��ائ��زة التعليم
للتميز وتنفذها اجلمعية ال�سعودية
للعلوم الرتبوية والنف�سية «ج�سنت»،
وت�ستهدف ت��دري��ب وت��أه��ي��ل 160
ومكمة من العاملني يف
حُمكماً حُ
امل��ي��دان ال�ترب��وي يف جهاز ال��وزارة
و�إدارات التعليم.
وب��ه��ذه الفعالية ���ص��رح الأم�ي�ن
العام جلائزة التميز الدكتور حممد
ال��ط��وي��ان �أن ال����دورة ت ��أت��ي �ضمن
فعاليات لقاء مديري مراكز التميز
الأول واملت�ضمن ور�ش عمل الدليل
الإجرائي والتعريف ب�أدلة اجلائزة
«م � ّك��م
الإ����ص���دار ال��ث��ال��ث ودورة حُ
معتمد».
وقال الطويان �إن �أمانة اجلائزة
م�ستمرة بالتطوير ال�شامل جلميع
فئات اجلائزة و�إ�ضافة فئات جديدة
يتطلبها امليدان التعليمي ،وتطوير
�آل��ي��ة و�أ���س��ل��وب ون��ظ��ام التحكيم

وحتويله من ورق��ي �إىل �إلكرتوين،
ولن نقف عند ذلك بل ن�سعى لنقلة
نوعية.
و�أ���ض��اف الطويان �أن امل�شاركني
يف ال���دورة �سيوقعون على ميثاق
التحكيم مبا فيه من التزام ب�سرية
املعلومات والنتائج والأمانة والدقة
واملو�ضوعية ،م�شرياً �إىل �أنه يجب
ع��ل��ى امل��ت��درب �إك��م��ال � 45ساعة
عملية �إ���ض��اف��ة للجانب النظري
للح�صول على �شهادة حمكم معتمد.
من جهته �أكد عميد كلية الرتبية
رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة اجلمعية
ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية
«ج�����س�تن» �أ .د .فهد ب��ن �سليمان
ال�شايع� ،أن ال�شراكة ب�ين الأم��ان��ة
ال��ع��ام��ة جل��ائ��زة التعليم وجمعية
«ج�سنت» وطيدة منذ ن�ش�أت اجلائزة
قبل ��� 10س��ن��وات ،وجنتمع اليوم
لتدريب ق��ادة التم ّيز على الن�سخة
املطورة للإ�صدار الثالث.
و�أ�ضاف ال�شايع �أن ال�شراكة بني

اجلمعية والأمانة لن تقف عند هذا
احلد ،فالآمال والطموحات عالية
وهناك كثري من الأفكار التطويرية
ال��ت��ي ن ��أم��ل �أن ي��ت��م تطبيقها يف
امل�ستقبل لتواكب هذه اجلائزة ر�ؤية
اململكة  2030وتكون مرجعاً لكثري
من اجلوائز العاملية.
م��ن جهته �أك���د م��دي��ر م�شروع
حتكيم وتطوير جائزة التعليم للتميز
د .فايز بن عبدالعزيز الفايز �أن
تطوير جائزة التعليم للتم ّيز قام به
خمت�صون من �أع�ضاء هيئة التدري�س
باجلامعات ال�سعودية وممار�سون
يف امليدان الرتبوي ممن �شارك يف
اجلائزة كمر�شح �أو حمكم �أو �شارك
يف جلانها العلمية.
و�أ���ش��ار الفايز �إىل �أن��ه مت و�ضع
برنامج زمني حمدد لأعمال تطوير
وبناء الأدل��ة ومراجعتها وحتكيمها
ب��ع��د م��راج��ع��ة اجل���وائ���ز ال��ع��امل��ي��ة
والإقليمية واملحلية لتوائم البيئة
املحلية وف��ق لوائح و�أنظمة وزارة

من كليتي الهند�سة وعلوم احلا�سب

 1100طالب ينهون اختبار مقرر الرياضيات بكلية العلوم

�أن��ه��ى �أك�ث�ر م��ن  1100طالب
اخ��ت��ب��ار م���ادة الريا�ضيات للفرتة
الأوىل ل��ط�لاب ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة
وطالب كلية علوم احلا�سب ،وذلك

و�سط �أجواء الر�ضا وح�سن التنظيم
وت�سخري جميع الإمكانيات الب�شرية
يف كلية العلوم خلدمة الطالب ،يذكر
�أن اختبارات الفرتة الأوىل انطلقت

يف الكلية بتاريخ 1440/1/27هـ،
وبهذه املنا�سبة تتمنى عمادة كلية
ال��ع��ل��وم ال��ت��وف��ي��ق وال��ن��ج��اح لعموم
الطالب يف اختباراتهم املقبلة.

«األغذية والزراعة» تعالج إشكالية عائلة مع لسعات النحل
انطالقاً من م�س�ؤولية اجلامعة
مم��ث��ل��ة يف ك��ل��ي��ة ع���ل���وم الأغ���ذي���ة
وال����زراع����ة ق�����س��م وق���اي���ة ال��ن��ب��ات
يف خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع ،مت معاجلة
معاناة عائلة �سعودية من ل�سعات
النحل ،حيث ا���ش��ت��ك��ى م��واط��ن
�سعودي من تعر�ض عائلته لل�سعات
نحل م�ؤذية ط��وال ف�ترة ما يقارب
�سنة ،وبعد مالحظة رب العائلة
خل��روج قطرات الع�سل من �أح��دى
ملبات ال�سقف يف الديكور اجلب�سي
ا�ستدعى الأمر اال�ستعانة ب�أ�صحاب
اخل�ب�رة م��ن ذوي االخت�صا�ص يف
جمال النحل.
وق����د مت اال���س��ت��ع��ان��ة ب��اخل��ب�ير

الأ�ستاذ نا�صر بن �إبراهيم الغ�صن
الباحث يف تربية النحل ونباتات
الع�سل يف وحدة �أبحاث النحل يف
ق�سم وق��اي��ة النبات وفني تدريب
طلبة ال��درا���س��ات العليا يف كلية
علوم الأغذية والزراعة ،وبالوقوف
على الو�ضع مت ترحيل خلية النحل
امل�����س��ت��وط��ن��ة يف جت��وي��ف ال�سقف
اجلب�سي ف��وق مدخل الفيال ملنزل
امل���واط���ن يف ح��ي ال�����وادي مدينة
الريا�ض.
ا�ستغرقت عملية الرتحيل ثالثة
�أيام ،وبلغت كمية الع�سل امل�ستخرج
م��ا ي��ع��ادل  40 - 30كيلو غ��رام�اً
ب�أقرا�صه ال�شمعية ،و�صنف خبري

تربية النحل �أن النحل من ف�صيلة
النحل البلدي ال��ه��ادئ يف الطباع
والذي موطنه جبال ال�سروات املكان
التقليدي لرتبية النحل يف اململكة
العربية ال�سعودية.
وب��ل��غ��ت �أط�������وال ع�����ش ال��ن��ح��ل
«م�ساحة االقرا�ص مرت يف � 70سم»
علماً ب�أن خطوات ترحيل النحل قد
�سبق �أن مت تناقلها بوا�سطة و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،وي��ذك��ر �أن
هذه اخلدمة من �ضمن اخلدمات
العديدة يف التخ�ص�صات الزراعية
املختلفة التي تقدمها كلية علوم
الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة بجامعة امللك
�سعود للمجتمع.

التعليم ول��ت��واك��ب تطلعات ور�ؤي���ة
امل��م��ل��ك��ة  ،2030ل���ذا مت ت�شكيل
ف��رق العمل وت��وزي��ع امل��ه��ام وعقد
االج��ت��م��اع��ات وور�����ش ال��ع��م��ل على
م�ستوى اللجنة الإ�شرافية ،واللجان
الفرعية واال�ستفادة م��ن اخل�براء
يف امليدان الرتبوي لتقييم مراحل
العمل وال��ت ��أك��د م��ن ا�ستمراريتها
وفق ما خطط له وتوحيد وتكامل
اجلهود.

أخبار
«شؤون التطوير» تناقش تطوير
الوحدات اإلدارية

17
5

برئا�سة وكيل عمادة التطوير واجلودة ل�ش�ؤون التطوير الدكتور م�سفر
ال�سلويل عقدت وكالة عمادة التطوير واجلودة ل�ش�ؤون التطوير اجتماعاً
ملناق�شة املقرتح الذي عملت الوكالة على �إع��داده ب�ش�أن تطوير الوحدات
الإدارية التابعة لها بعمادة التطوير واجلودة.
ح�ضر االجتماع عدد من �أع�ضاء وكالة العمادة ل�ش�ؤون التطوير �إ�ضافة
�إىل مدير �إدارة املخاطر بوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور نا�صر
العنزي ،ومت نقل االجتماع عرب ال�شبكة الإلكرتونية للمدينة اجلامعية
للطالبات ،حيث �شارك يف االجتماع ع�ضوات وكالة العمادة برئا�سة الدكتورة
داره بنت �أ�سعد الدي�سي وكيلة عمادة التطوير واجلودة.
وقد ناق�ش االجتماع عدداً من املحاور منها مربرات احلاجة �إىل التطوير،
و�أهدافه ،واملخرجات املتوقعة� ،إ�ضافة �إىل اجلهات امل�ستهدفة ومراحل
التنفيذ.

محاضرة عن «التشيخ المناعي» بكلية العلوم
�أقيمت حما�ضرة علمية حتت
ع��ن��وان «الت�شيخ املناعي» م��ؤخ��راً
بالقاعة الرئي�سية لق�سم الكيمياء
احل��ي��وي��ة بكلية ال��ع��ل��وم� ،أل��ق��اه��ا
ال�بروف��ي�����س��ور م���اري���و كلريي�سي
رئي�س ق�سم العلوم الطبية احليوية
والتكنولوجياوق�سمعلمالف�سيولوجيا
املر�ضية وزراع��ة الأع�ضاء بجامعة

ميالنو ،واملدير العلمي مل�ؤ�س�سة دون
جينوت�شي .وحت���دث الربوفي�سور
كالريت�شي يف حما�ضرته عن ماهية
الت�شيخ املناعي وال��ذي يعرف ب�أنه
التدهور التدريجي للجهاز املناعي
نتيجة التقدم بالعمر ،والذي يعترب
حالة متعددة العوامل ت����ؤدي �إىل
م�شاكل �صحية مر�ضية خطرية

ع��دي��دة عند الأ�شخا�ص امل�سنني،
كنتيجة لبع�ض التغريات البيولوجية
املعتمدة على العمر ،والتي ت�ساهم يف
حدوث الت�شيخ املناعي ،منها تناق�ص
قدرة اخلاليا اجلذعية املكونة للدم
على التجدد الذاتي ،كذلك انخفا�ض
�أع������داد اخل�ل�اي���ا ال��ب��ل��ع��م��ي��ة عند
الأ�شخا�ص امل�سنني.

636

أخبار

أخطاء في المنهجية
أخطاء في المنهجية
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«العمارة والتخطيط» تشارك في ملتقى اإلسكان التعاوني

أ .د .سعود الضحيان

حجم مجتمع الدراسة وسحب مفرداتها
ميثل حجم العينة �إ�شكالية لدى كثري من طالب الدرا�سات العليا،
بل وبع�ض الباحثني ،فهناك من يحدد ن�سبة مئوية ،وهناك من يحدد
رقماً ما دون وجود �أي منطق علمي لذلك .غري �أن هناك �أ�سلوباً
علمياً ي�ساعدنا على حتديد حجم العينة ،لكن هذا الأ�سلوب يتطلب
جمموعة من املتطلبات على النحو التايل:
 �أن يقوم الباحث بتحديد جمتمع الدرا�سة كام ًال.
 �أن يكون جمتمع الدرا�سة متجان�ساً «يف حالة كون جمتمع الدرا�سةغري متجان�س ،يعمد الباحث على �إحداث جتان�س».
 �أن كل مفردة من مفردات جمتمع الدرا�سة لها رقم تعريفي. ميكن الو�صول �إىل �أي مفردة يتم اختيارها.تلك قواعد �أ�سا�سية للو�صول �إىل حتديد حجم العينة ،وميكن
حتديد حجم العينة عن طريق:
 ا�ستخدام معادالت ح�سابية. مواقع حتديد حجم العينة يف ال�شبكة العنكبوتية «Sample.»Size Calculator
 جميع املواقع حتدد حجم العينة بـ� 384أو  385عند م�ستوىاحتمالية .»5,.5« 5٪
مثال :جمتمع درا�سة يبلغ  ،20000فحجم العينة عند 0،0 5يبلغ
:377
�أما يف حالة الرغبة يف تقليل ن�سبة اخلط�أ �إىل  0,01ف�إن حجم
العينة �سوف يزداد ،ويبلغ يف هذه احلالة  ،90068مع مالحظة �أنه
كلما زاد حجم الدرا�سة زاد حجم العينة وال يثبت ،كما يف حالة �أن
تكون ن�سبة اخلط�أ  0,05كما يت�ضح يف ال�شكل:
كما ميكن حتديد امل��ف��ردات �إذا ك��ان جمتمع الدرا�سة يف قوائم
جاهزة ،وهو الو�ضع الآن ،فكثري من املجتمعات البحثية متوفرة يف
قوائم كاجلامعات واملدار�س وامل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات االجتماعية،
وغريها الكثري.
وميكننا وبب�ساطة حتديد مفردات الدرا�سة ،وذلك بالرجوع �إىل
املواقع التالية على �شبكة الإنرتنت:
حيث ميثل الرقم  384حجم العينة ،فيتم �سحب العينة من املفردة
الأوىل يف املجتمع حتى املفردة  ،100000ومبجرد ال�ضغط على �أمر
احل�صول على املفردات يظهر ال�شكل التايل:
ثوان
بهذه الآلية يتم حتديد حجم العينة و�سحب مفرداتها يف ٍ
وب�شكل علمي بعيداً عن االجتهادات الكثرية اخلاطئة.
ملزيد من املعلومات ميكنكم الرجوع �إىل كتابي :العينات واملتغريات.

كتب :علي عجالن
�شاركت كلية العمارة والتخطيط يف ملتقى
الإ�سكان والإ�سكان التعاوين الدويل ،والذي ُعقد
حتت رعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل
بن بندر بن عبدالعزيز �آل �سعود �أم�ير منطقة
الريا�ض ،الرئي�س الفخري للجمعية التعاونية
للإ�سكان بالريا�ض ،يف الفرتة من 17 – 15
�أكتوبر 2018م مبدينة الريا�ض.
تناول امللتقى ع��دداً من املحاور الهامة التي
�سلطت ال�ضوء على واق��ع وم�ستقبل الإ�سكان
والإ�سكان التعاوين ،وناق�شت مقومات جناحه يف
ظل ر�ؤية اململكة وكذلك فر�ص وحتديات الإ�سكان
ال��ت��ع��اوين ،ومت ا�ستعرا�ض ع��دد م��ن التجارب
الإقليمية والعاملية يف الإ�سكان التعاوين ،وجتارب
التعاونيات املحلية الرائدة على م�ستوى العامل،
كما حظي امللتقى بعقد جمموعة من ور�ش العمل

وحلقات النقا�ش العلمية ،و�صاحب امللتقى معر�ض
ملجموعة من القطاعات احلكومية واخلا�صة.
�أدار اجلل�سة االفتتاحية للملتقى �صاحب
ال�سمو الأم�ي�ر ال��دك��ت��ور خالد ب��ن ع��ب��داهلل بن
حممد بن مقرن امل�شاري �آل �سعود ،ع�ضو جمل�س
ال�شورى .كما �شارك الدكتور خالد بن �سكيت
ال�سكيت �أ�ستاذ التخطيط والتطوير العقاري
بكلية ال��ع��م��ارة والتخطيط يف �إدارة اجلل�سة
التا�سعة بعنوان «حلول تخطيطية وتقنية مل�شكلة
اال�سكان»� .أم��ا الدكتور وليد بن �سعد الزامل
رئي�س وحدة �أبحاث الإ�سكان ال�سعودي بالكلية
فقد �شارك بورقة بحثية بعنوان «�آليات تفعيل
تعاونيات الإ�سكان كمدخل لتي�سري الإ�سكان يف
اململكة العربية ال�سعودية» ،والتي خل�صت عدداً
من التحديات التي تواجه اجلمعيات التعاونية
يف قطاع الإ�سكان ا�ستناداً �إىل التحليل املتعمق

المدير العلمي لـ«دون جينوتشي»
يجتمع بالبحث العلمي
زار ال�ب�رف���ي�������س���ور م���اري���و
كالريت�شي رئي�س ق�سم العلوم
الطبية احليوية والتكنولوجيا
وق�����س��م ع��ل��م ال��ف�����س��ي��ول��وج��ي��ا
امل��ر���ض��ي��ة وزراع�����ة الأع�����ض��اء
بجامعة ميالنو ،واملدير العلمي
مل�ؤ�س�سة دون جينوت�شي ،عمادة
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف ج��ام��ع��ة
امللك �سعود وكان يف ا�ستقباله
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن �إب��راه��ي��م
احلميزي عميد البحث العلمي
والدكتور نا�صر العريفي وكيل
عمادة البحث العلمي وبح�ضور
الدكتور نا�صر الداغري عميد
كلية العلوم.
وي����ع����ت��ب�ر ال�ب�روف���ي�������س���ور
ك�لاري��ت�����ش��ي �أح�����د ال��ب��اح��ث�ين
غزيري اال�ست�شهاد ب�أعمالهم
البحثية يف جمال علم املناعة،
وح�صل على العديد من اجلوائز
العلمية الدولية ،ومت تكرميه من
قبل وطنه �إيطاليا ب�إعطائه لقب
«فار�س اجلمهورية الإيطالية»
يف املجال العلملي ،وهو ع�ضو

يف نخبة ف��ل��وو ب���رامي وت�شمل
اهتماماته البحثية علم املناعة،
ع��ل��م الأح���ي���اء ال��دق��ي��ق��ة ،علم
الفريو�سات ،والتمثيل الغذائي.
ك��م��ا ن�����ش��ر ال�بروف��ي�����س��ور
ك�لاري��ت�����ش��ي �أك�ث�ر م��ن 1000
بحث يف جمالت علمية مرموقة
منها النيت�شر وال�ساين�س خالل
م�سريته العلمية حتى الآن وبلغ
جمموع اال�ست�شهادات 31000
مقالة ا�ست�شهدت ب�أعمال بحثية
له.
وكان الهدف من اللقاء بحث

�سبل التعاون البحثي مع جامعة
م��ي�لان��و وحت���دي���داً ق�سم علم
الف�سيولوجيا املر�ضية وزراعة
الأع�ضاء وكذلك متت مناق�شة
ب��ع�����ض امل�����ش��اري��ع امل�ستقبلية
منها الإ����ش���راف ع��ل��ى ط�لاب
الدرا�سات العليا وتدريبهم على
�أح��دث التقنيات احليوية ،كما
ناق�ش عميد البحث العلمي
وامل�شرف على الكر�سي �إمكانية
التقدمي على �أب��ح��اث م�شاريع
وم���ب���ادرات البحث والتطوير
لبحوث اجلامعات.

«الصحة النفسية» بالخيمة اإلرشادية

dohayan@hotmail.com

ت��زام��نً��ا م��ع ال��ي��وم ال��ع��امل��ي
لل�صحة النف�سية �أق���ام مركز
التوجيه والإر�شاد بعمادة �ش�ؤون
ال��ط�لاب ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��ت��وع��وي��ة
امل��ف��ت��وح��ة ل��ط�لاب اجل��ام��ع��ة,
حتت �شعار «ال�شباب وال�صحة
النف�سية يف ع��امل متغري» يف

اخل��ي��م��ة الإر����ش���ادي���ة يف بهو
اجلامعة.
يف البداية ا�ستعر�ض الأ�ستاذ
ف���اي���ز ال���غ���ام���دي م���ن وح���دة
الإر�شاد النف�سي واالجتماعي
م���وج���زاً مل��ح��ت��وى ال��ف��ع��ال��ي��ة,
وبح�ضور وكيل العمادة للتطوير

واجل���ودة ال��دك��ت��ور علي البكر
ك���ان ه��ن��اك ل��ق��اء م��ف��ت��وح مع
الطالب احلا�ضرين والأط��ب��اء
النف�سانيني ,وقد و�ضع الطالب
العديد من الأ�سئلة التي ت�ؤرقهم
يف حياتهم ال�شخ�صية والعلمية,
حيث �أجاب عنها الزوار الكرام،
وع��ل��ى ر�أ���س��ه��م م��ن��دوب��ون من
م��رك��ز الأم���ل للطب النف�سي,
و�إخ�صائي العالج النف�سي يف
م�ست�شفى امللك خالد اجلامعي,
ويف نهاية الفعالية مت تكرمي
الطالب الفائزين ,هذا و�شكر
احلا�ضرون القائمني على هذه
الفعالية ممثلاً مبركز التوجيه
والإر������ش�����اد وع���م���ادة ����ش����ؤون
الطالب.

للتجارب الدولية ومقارنتها بالواقع املحلي.
ويف حمور متويل الإ�سكان والإ�سكان التعاوين
�شارك املهند�س فهد بن معتوق �شلبي –املحا�ضر
بالكلية -بورقة بحثية بعنوان «الإ�سكان التعاوين
والتمويل الكامن».
ويف ه��ذا ال�����ص��دد حت��دث ال��دك��ت��ور عبداهلل
الثابت عميد الكلية بقوله �إن مثل هذه امللتقيات
تتناق�ش فيها العقول وتتحاور فيها الأف��ك��ار،
ال�سيما يف قطاع مهم ومرتكز م��ن مرتكزات
التنمية االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ،فق�ضية
الإ�سكان ق�ضية جمتمعية لها �أبعادها املتعددة،
ومتثل حاجة �أ�سا�سية ملحة ت�ستدعي ت�ضافر
اجلهود مبا من �ش�أنه امل�ساهمة يف و�ضع حلول
علمية وعملية فاعلة ت�ساهم بها اجلامعات
ومراكز الأبحاث جنباً �إىل جنب مع كل اجلهود
الوطنية.

بق�سم اجلغرافيا للطالبات

ورشة عمل في «تقديم
العروض الفعالة»

نظمت جلنة التطوير بق�سم اجلغرافيا
م���ؤخ��راً ،ور���ش��ة عمل بعنوان «ف��ن التحدث
والإلقاء يف تقدمي العرو�ض الفعالة» من �إعداد
وت��ق��دمي الطالبة رزان بنت حامد الكبكبي
وحتت �إ�شراف الدكتورة �أ�سماء بنت عبدالعزيز
�أبا اخليل ،وتن�سيق مقررة اللجنة �أ .جهان بنت
عبدالقادر اخلليف.
ا�ستهدفت هذه الور�شة الطالبات وب��د�أت
باال�ستعداد الأويل بطرح �أ�سئلة مثل :ملاذا
�سوف �أعر�ض؟ «الهدف» .ملن �سوف �أعر�ض؟
«اجلمهور» .ماذا �سوف �أقول؟ «املحتوى» .كيف
�س�أقوله؟ «طريقة العر�ض».
بعد ذلك تطرقت لطرق الإلقاء واختارت
منها االرجت����ال وال���ق���راءة وذك���رت �سلبيات
و�إيجابيات كل طريقة ،ثم تناولت كيفية التميز
يف الإلقاء ،ويكون ذلك من خالل الثقة بالنف�س
وح�صيلة امل��ع��ل��وم��ات ع��ن ط��ري��ق املمار�سة
والتمرن على الإلقاء وا�ستخدام لغة اجل�سد
وتغيري نربات ال�صوت .وللم�ساعدة على طريقة
االلقاء مت اختيار ثالثة برامج مميزة من قبلها
ل�صناعة العرو�ض التقدميية االحرتافية مثل:
،Prezi ،Focusky ،Power Point

معهد ريادة األعمال يشارك
في ملتقى بيبان عسير

�صرح امل�شرف العام على معهد ريادة الأعمال
الدكتور �إبراهيم بن حممد احلركان �أن املعهد
�شارك بالتعاون مع جي جي �سي لال�ست�شارات
وحلول االبتكار والهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة يف ملتقى بيبان الذي نظمته م�ؤخراً
الهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
«من�ش�آت» حتت �شعار «للطموح فكرة وللنجاح
بيبان» .ويعترب ملتقى بيبان نافذة لل�شباب نحو
ريادة الأعمال ،وهو امللتقى الأول من نوعه الذي
يقدم ح��ل��والً عملية لقطاع املن�ش�آت ال�صغرية
وامل��ت��و���س��ط��ة ،وي�ستقطب ال��ع��دي��د م��ن اخل�براء
الدوليني واملحليني لنقل خرباتهم ومهاراتهم
�إىل ال�شباب عرب ور�ش عمل �إر�شادية وتدريبية
متخ�ص�صة ،مب�شاركة اجلهات احلكومية ذات
ال��ع�لاق��ة .وي�ضم ملتقى بيبان �سبعة �أب���واب:
«من�ش�آت ،االنطالقة ،النمو ،ال�سوق ،التمكني،
ت�سهيل الأع���م���ال»� ،إ���ض��اف��ة �إىل ب��اب التجارة
الإل��ك�ترون��ي��ة ال���ذي ا���س��تُ��ح��دث م���ؤخ�� ًرا ويقدم
ور���ش عمل من قبل خ�براء يف جم��االت التجارة
الإلكرتونية مع توفري اخلدمات امل�ساندة لهذه
التجارة احلديثة من تو�صيل ومدفوعات وغريها.

أخبار
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مرور الرياض يدرس تركيب
كاميرات «ساهر» في الجامعة

ا�ستقبل وكيل اجلامعة للم�شاريع الدكتور عبداهلل بن حممد ال�صقري
مبكتبه مبقر الوكالة االثنني املا�ضي ،ك ً
ال من مدير مرور منطقة الريا�ض
اللواء عبدالرحمن بن خر�صان اخلر�صان ،ومدير �شعبة ال�سالمة مبرور
منطقة الريا�ض العقيد ظافر ال�شهري ،وقائد �شعبة ال�سري مبرور منطقة
الريا�ض الرائد نايف بن حمود العتيبي ,وبح�ضور مدير عام الإدارة
العامة لل�سالمة والأم��ن اجلامعي الأ�ستاذ مو�سى بن عبداهلل قحل،
وم�ساعد مدير عام الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي الأ�ستاذ
عبداهلل بن حممد ع�سريي ،ورئي�س ق�سم امل��رور ب���إدارة �أم��ن املدينة
اجلامعية للطالب الأ�ستاذ �أحمد بن �سعيد الزهراين.
وج��رى خالل اللقاء مناق�شة عدة موا�ضيع ب�ش�أن احلركة املرورية
داخل املدينة اجلامعية وعدم ت�أثر الطرق وال�شوارع املحيطة باجلامعة
باالزدحام املروري خالل وقت الدوام الر�سمي �أو �أثناء �إقامة الفعاليات
واملباريات على �إ�ستاد اجلامعة ,كما مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض امل�شاريع
التي تقوم بها اجلامعة حالياً ومنها م�شروع تطوير مداخل وبوابات
اجلامعة.
كما مت مناق�شة مدى �إمكانية ا�ستفادة اجلامعة من �أنظمة املرور
الإلكرتونية للحد من املخالفات وجتاوز الإ�شارات ال�ضوئية وال�سرعة
الزائدة داخل ميادين املدينة اجلامعية ،وقد وافق اللواء اخلر�صان على
درا�سة الطلب و�إمكانية تزويد الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي
بعدد من �أجهزة نظام «با�شر» لر�صد املخالفات املرورية وتركيب كامريات
الر�صد الآيل «�ساهر» للحد من قطع الإ���ش��ارات امل��روري��ة وال�سرعة
الزائدة ,و�أثنى على جهود وتعاون اجلامعة ممثلة يف �إدارة ال�سالمة
والأمن اجلامعي.

وفد «أركنساس» األمريكية يزور
كلية العلوم

زار وف��داً من جامعة «�أركن�سا�س» الأمريكية كلية العلوم ،وك��ان يف
ا�ستقبالهم الدكتور نا�صر الداغري عميد الكلية و الدكتور �سليمان
العمر وكيل الكلية لل�ش�ؤون الفنية واملقررات اخلدمية و الدكتور عبداهلل
الع�ضيب مدير املخترب املركزي.
ومت خ�لال اللقاء مناق�شة العديد من املوا�ضيع الأكادميية و�سبل
التعاون البحثي التي تهم تخ�ص�صات الكليتني ومدى �إمكانية اال�ستفادة
من اخلربات املتبادلة .كما قام الوفد بزيارة خمتربات الكلية واطلع على
حمتوياتها وعقد لقاء م�شرتك يف جمل�س الكلية �شمل ممثلني من �أق�سام
الكلية الثمانية والوفد الزائر.

«نعمل معًا» ..ورشة لمنسوبي
السالمة واألمن

بدء التقديم لبرامج الماجستير التنفيذي ونظام التعليم المستمر

�أع��ل��ن��ت ع��م��ادة ال��درا���س��ات العليا ع��ن بدء
التقدمي للقبول بربامج املاج�ستري التنفيذي
ابتدا ًء من � 19صفر 1440هـ �إىل � 30صفر
1440هـ.
وا�شرتطت للتقدم لهذه ال�برام��ج االط�لاع
على ال�برام��ج املتاحة و���ش��روط القبول على
ال��راب��ط «graduatestudies.ksu.edu.
 »sa/ar/node/1078والت�أكد من حتقيق
جميع �شروط القبول قبل دفع ر�سوم التقدمي

غري امل�سرتدة ،وتقدمي طلب القبول من خالل
بوابة القبول « »dgs.ksu.edu.saمع �إرفاق
ن�سخة من �إي�صال �سداد ر�سوم التقدمي البالغة
 500ريال .و�أو�ضحت العمادة �أنه بعد �إ�صدار
�إ���ش��ع��ار ال��ق��ب��ول ال ب��د م��ن ت�سديد ال��ر���س��وم
الدرا�سية اخلا�صة ب ��أول ف�صل درا�سي وفقاً
لنموذج التعهد اخلا�ص بكل برنامج على الرابط
«graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/
 .»node/1100كما �أعلنت عمادة الدرا�سات
العليا ب��اجل��ام��ع��ة ع��ن ب���دء ال��ت��ق��دمي ب�برام��ج
املاج�ستري بنظام التعليم امل�ستمر ابتدا ًء من 19
�صفر 1440هـ �إىل � 30صفر 1440هـ.
وا�شرتطت للتقدم لهذه ال�برام��ج االط�لاع
على الربامج املتاحة والت�أكد من حتقيق جميع
���ش��روط ال��ق��ب��ول ق��ب��ل ال��ت��ق��دمي ع��ل��ى ال��راب��ط
«graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/
 »node/1075وتقدمي طلب القبول من خالل
بوابة القبول «.»dgs.ksu.edu.sa
و�أ�شارت �إىل �أنه بعد �إ�صدار �إ�شعار القبول
البد من ت�سديد الر�سوم الدرا�سية اخلا�صة ب�أول
ف�صل درا�سي وفقاً لنموذج التعهد اخلا�ص بكل
برنامج على الرابط «graduatestudies.
.»ksu.edu.sa/ar/node/1010
وحثت العمادة املتقدمني على مراجعة عمادة
الدرا�سات العليا لت�سليم امللفات املطلوبة مع
�إي�صال �سداد الر�سوم الدرا�سية ،م�ؤكدة �أنه �سيتم

�إلغاء طلب املتقدم يف حالة �إرفاق م�ستندات غري
�صحيحة.
وبينت �أنه ال يتطلب دفع التكاليف الكاملة
ل��ل�برن��ام��ج ،و�إمن���ا يتم دف��ع الأق�����س��اط ح�سب
امل�ستويات امل��ح��ددة يف من��وذج التعهد ،الفتة
�إىل �أن دفع ر�سوم �أول ف�صل درا�سي يتم قبل
نهاية يوم اخلمي�س 1440/4 /27هـ املوافق
2019/1/3م.

لقاء تعريفي ألعضاء نادي المسؤولية االجتماعية
نظم ن��ادي امل�س�ؤولية االجتماعية يف عمادة
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة التابع مل�شروع العمل
الطالبي ،م�ؤخراً ،لقا ًء تعريف ًيا لأع�ضاء النادي،
وذل��ك بح�ضور امل�شرف على ال��ن��ادي الأ�ستاذ
عبداملح�سن بن �سعد احلارثي وعدد من الطالب
�أع�ضاء النادي.
بد�أ اللقاء بكلمة للم�شرف على النادي رحب
فيها ب�أع�ضاء النادي بقيادة الطالب عبدالرحمن
عبود وفريق الهيئة الإدراي���ة ،و�أك��د �أن النادي
ي�سعى لتقدمي العديد من املبادرات التي تعتمد
ب�شكل رئي�سي على العمل التطوعي من الطالب
مبا ير�سخ هذا املبد�أ العظيم لدى طالب عمادة
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة.
وق��ال احلارثي �إن النادي �سوف ينفذ خالل
ال��ف�ترة ال��ق��ادم��ة ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات والتي
�سي�ساهم يف التخطيط لها وتنفيذها طالب
العمادة ،م�شريا �إىل �أن النادي ي�سعى لغر�س قيم
املبادرة والتعاون والعمل التطوعي ،م�ؤكدا �أن

العمل يف النادي ي�سري وفق خطة مر�سومة ب�إدارة
طالبية ،وذلك نظري ما ميتلكه الطالب من ثقة
يف النف�س وقدرة على التخطيط والتنفيذ ،مقدما
�شكره لعميد ال�سنة الأوىل امل�شرتكة الدكتور
عبداملجيد اجلريوي ولوكيل العمادة للخدمات
الطالبية الدكتور خملد العنزي على ما يحظى
به النادي من دعم واهتمام.
من جهته قدم قائد النادي الطالب عبدالرحمن
ع��ب��ود معلومات م��وج��زة ع��ن ن���ادي امل�س�ؤولية

االجتماعية يف عمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة
تتعلق بالر�ؤية والر�سالة والأه��داف ،وا�ستعر�ض
العديد من املبادرات والأن�شطة التي �سيقيمها
النادي خ�لال املرحلة املقبلة ،م�شيدا بح�ضور
وتفاعل الطالب �أع�ضاء النادي ،م�ؤكداً �أن النادي
يعتزم تنفيذ العديد من الفعاليات خالل الفرتة
املقبلة �إن �شاء اهلل تعاىل ومن �أبرزها امل�شاركة يف
اليوم العاملي للإعاقة.

وفد من «السياحة واآلثار» يزور الخدمة المدنية

ق���ام وف���د م��ن كلية ال�سياحة
والآث��ار يتقدمهم عميد الكلية �أ.
د .عبدالنا�صر الزهراين ،ورئي�س
ق�سم الآث����ار د��� .س��ام��ر �سحله،
ورئي�س ق�سم الإدارة ال�سياحية
والفندقية د� .أديب اخلليل ،ورئي�س
ق�سم �إدارة موارد الرتاث والإر�شاد
ال�سياحي د� .أحمد العيدرو�س،
بزيارة ملقر وزارة اخلدمة املدنية
اجتمعوا خاللها مع معايل نائب
وزي���ر اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة الأ���س��ت��اذ
ع��ب��داهلل امل��ل��ف��ي ،ووك��ي��ل ال���وزارة
امل�����س��اع��د ل�ل�أن��ظ��م��ة وال��ل��وائ��ح
الوظيفية الأ�ستاذ عادل اليو�سف،

وم��دي��ر �إدارة تقييم امل ��ؤه�لات
والربامج الأ�ستاذ �سعد ال�شلعان.
يف بداية االجتماع رحب معايل
ن��ائ��ب ال��وزي��ر ب��احل�����ض��ور و�أث��ن��ى
على ج��ه��ود جامعة امل��ل��ك �سعود
يف التنمية ال�شاملة التي تعي�شها
اململكة يف عهد خ��ادم احلرمني
ال�����ش��ري��ف�ين وويل ع��ه��ده الأم�ي�ن
حفظهما اهلل.
كما �أب��دى معاليه تعاون وزارة
اخلدمة املدنية مع كلية ال�سياحة
والآثار يف �إيجاد تو�صيف وظيفي
جلميع تخ�ص�صات الكلية خلدمة
خريجيها وف��ق �اً ل��ر�ؤي��ة اململكة

 2030والتي تتطلب وجود العديد
م��ن ال��ف��ر���ص ال��وظ��ي��ف��ي��ة لقطاع
ال�����س��ي��اح��ة والآث�����ار وال��ت��راث يف
امل�ستقبل القريب.

«تعزيز» تحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية
حتت �شعار «نعمل معاً» نظمت وكالة اخلدمات الطالبية بعمادة ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة ور�شة عمل ملن�سوبي وحدة ال�سالمة والأمن اجلامعي
بالعمادة ،وت�ضمنت الور�شة ا�ستعرا�ض ال�سمات املميزة للطالب اجلامعي
و�آليات التعامل معه كما ت�ضمنت �أي�ضاً التعرف على بع�ض الأنظمة
واللوائح اجلامعية اخلا�صة باملخالفات الطالبية والعقوبات الت�أديبية.
جدير بالذكر �أن وكالة العمادة للخدمات الطالبية تتبنى العديد من
الربامج واملبادرات التي تهدف �إىل ن�شر ثقافة الوعي بالأنظمة واللوائح
اجلامعية.
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نظمت اللجنة الدائمه لتعزيز ال�صحة النف�سية
باجلامعة «تعزيز» عدة فعاليات مبنا�سبة االحتفاء
باليوم العاملي لل�صحة النف�سية وال���ذي �صادف
يوم الأربعاء � 10أكتوبر  2018والذي حمل �شعار
«ال�شباب وال�صحة النف�سية يف عامل متغري».
فقد نظمت اللجنة يف كلية ال�ترب��ي��ة فعالية
«املجل�س احلواري يف مو�ضوعات ال�صحة النف�سية
لل�شباب يف ع��امل متغري» ،وذل��ك مب�شاركة عدد
من ع�ضوات هيئة التدري�س بق�سمي علم النف�س
وال��درا���س��ات االجتماعية ومبتابعة م��ن ع�ضوات
اللجنة د .جميدة الناجم ،ود .عفاف املحمدي ،ود.
غادة ال�سعد ،وتخلل فقرات الفعالية عر�ض بع�ض

الإ�ستاندات واملطويات والن�شرات
التوعوية مب�شاركة طالبات نادي علم
النف�س وطالبات التدريب امليداين
امل�����س��ار ال��ط��ب��ي ،وحظيت الفعالية
بح�ضور وتفاعل جيد من الطالبات
وع�ضوات هيئة التدري�س والإداريات.
كما �شارك رئي�س اللجنة الدكتور
فهد الدليم ب�إلقاء حما�ضرة لطلبة
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة و�إقامة معر�ض
يف بهو ال�سنة امل�شرتكة .كما �شاركت اللجنة ومبتابعة
من ع�ضو اللجنه الدكتور �أحمد الهادي مبعر�ض
ت�ضمن ن�����ش��رات وم��ط��وي��ات و���س��ت��ان��دات توعوية

وخلُ�ص االج��ت��م��اع �إىل تكوين
ف��ري��ق عمل م��ن الكلية وال���وزارة
لدرا�سة امل�سميات والتو�صيفات
الوظيفية خلريجي الكلية.

وتثقيفية يف ك��ل��ي��ة ال��ط��ب �ضمن
احتفاء ق�سم الطب النف�سي وبرنامج
كر�سي �أبحاث ال�صحة النف�سية بهذه
املنا�سبة التوعوية.
ريا �شاركت اللجنة يف الفعالية
�أخ ً
التي نظمتها وحدة العالقات العامة
يف كلية الرتبيه بالتعاون مع ق�سم
علم النف�س الفرع الن�سائي بعنوان
«م ًعا لدعم ال�صحة النف�سيه لل�شباب»،
وذلك بعر�ض بع�ض الن�شرات واملطويات التثقيفية.
���ص��رح ب��ذل��ك رئي�س اللجنة ال��دك��ت��ور فهد بن
عبداهلل الدليم.
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أ.د .يوسف بن عبده عسيري

توحيد الر�سالة الإعالمية
يعد توحيد الر�سالة الإعالمية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة ما ،والتي
تخاطب جميع امل�ستفيدين الداخليني واخلارجيني باختالف �أنواعهم؛
�أحد الركائز املهمة لبناء ودعم وتر�سيخ ال�صورة الإيجابية عن تلك
امل�ؤ�س�سة ومن ثم �سمعتها ب�صفة عامة.
واحلمد هلل ف�إن جامعة امللك �سعود بعراقتها وخمرجاتها وما حتقق
فيها من �إجنازات ر�سخت لنف�سها مكاناً مميزاً بني اجلامعات الوطنية
والعاملية ،وهو ما ت�ؤكده كثري من امل�ؤ�شرات التي تدعم ذلك ،وهو الأمر
الذي نعتز به ون�سعى �إىل زيادته وت�أكيده.
ولقد ا�سرتعى انتباه وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير تعدد
الر�سائل الإعالمية التي يقدمها من�سوبو اجلامعة يف اللقاءات واملحافل
العلمية للتعريف باجلامعة و�إجنازاتها املتعددة ،وهو الأمر الذي قد
ينتج عنه يف بع�ض الأح��ي��ان وج��ود معلومات «ر�سائل» متعددة قد
يت�ضارب بع�ضها دون ق�صد ،لذا قررت الوكالة �إعداد عر�ض تقدميي
با�سم «الريادة والتميز» يتم �إتاحته جلميع من�سوبي اجلامعة.
ويت�ضمن هذا العر�ض املعلومات التي ميكن �أن يقدمها من�سوبو
اجلامعة ب�شكل خمت�صر للتعريف باجلامعة وعراقتها ،ويحتوي هذا
العر�ض على �ستة حماور رئي�سة هي :ن�ش�أة اجلامعة وتطورها ،واجلودة
وعاملية اجلامعة ،والربامج الأكادميية ،والبحث العلمي ،واقت�صاد
املعرفة ،وخدمة املجتمع.
ومت �صياغة عدد من املعلومات املحددة التي تعرب عن كل حمور من
هذه املحاور والتي ميكن �إجمالها يف الآتي :الن�ش�أة والتطور ،و�شعار
اجلامعة ،واخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة ،ومدراء اجلامعة ،والهيكل
التنظيمي ،و�أهم امل�شاريع واملن�ش�آت اال�سرتاتيجية ،والتدريب وتطوير
املهارات ،وتقنية املعلومات والنظم الإلكرتونية ،و�سيا�سة اجلودة يف
اجلامعة� ،إح�صائيات اجل��ودة واالعتماد الأك��ادمي��ي ،واالعتمادات
الوطنية والدولية ،وموقع اجلامعة يف الت�صنيفات العاملية ،والربامج
الأك��ادمي��ي��ة ،والبحث العلمي ،واقت�صاد املعرفة ،وخدمة املجتمع،
والأن�شطة الطالبية واخلدمات.
وقد مت �إجناز مرحلة متقدمة من ذلك ،ومن املتوقع �أن ت�شهد الأيام
القليلة القادمة االنتهاء من عمليات الإخ��راج الفني ،ومن ثم تبد�أ
عمليات الن�شر با�ستخدام الو�سائل املتعددة التي تدعم حتقيق الأهداف
التي خطت لها من �إعداد هذا العر�ض التعريفي عن اجلامعة والتي من
بينها توحيد الر�سالة الإعالمية املقدمة عن اجلامعة ،و�إعطاء ال�صورة
الإيجابية املطلوبة عن اجلامعة وخمرجاتها ،ولعلي يف املقاالت القادمة
�أقدم للقارئ الكرمي بع�ض املعلومات التي يت�ضمنها كل حمور ،واهلل
املوفق.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

أثر التكنولوجيا في التحصيل الدراسي
م��ت��ى ت���واف���رت ال���ظ���روف م��ن �صفاء
ذهن وتركيز ووقت ٍ
كاف وعدم االن�شغال
مب�ضيعات الأوق����ات ،جت��د �أن حت�صيل
الطالب الدرا�سي يتزايد ويتنامى ،لفهم
امل�ضمون وحفظ الن�صو�ص وا�ستنتاج
املطلوب وا�ستدراك املفاهيم وحتليل ما
بني ال�سطور.
وم��ن هنا ميكن اعتبار التكنولوجيا
داعماً �أ�سا�سياً لرفع التح�صيل الدرا�سي
لدى الطالب باملحاكاة وتو�ضيح املفاهيم
وتخيل الواقع البعيد وت�سهيل الو�صول
�إىل املعرفة ب�سيل العلوم يف بنوك نقل د .عصام ناجح شلقامي
املعرفة وبيوت التدريب والتعليم.
ف��������إذا وظ���ف���ت ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف
امل�ستهدفات العلمية والدرا�سية املنوطة بها كان للتكنولوجيا �أثر �إيجابي
وفعال يف عملية التح�صيل الدرا�سي املعريف وامل��ه��اري ،ولكن ما نراه
�شرود الطالب عن تلك امل�ستهدفات التي �أتوا لل�صرح التعليمي من �أجلها
مبتابعتهم برامج التوا�صل املختلفة من خالل الأجهزة الذكية ،متنع الرتكيز
وت�شتت الأذهان وت�ضيع الأوقات يف التفاهات ومتنع الألفة واحلوار بني
الأهل والأحباب ولذلك لن جتد للتح�صيل طريقاً .وكذلك ان�شغال الآباء
والأمهات بهذه الربامج يحول دون الرعاية واملتابعة لفلذات �أكبادهم مما
�أدى �إىل الت�شتت وعدم الرتكيز فى �أفراد الأ�سرة باكملها.
لقد �أ�صبح �أفراد الأ�سرة قوالب يتحركون ويجل�سون يف البيوت و�أدمغتهم
يف �أماكن �أخرى ،و�أ�ضحت احلالة حتتاج �إىل فرملة م�س�ؤول و�إعادة توجيه
لإحياء الأ�سرة التي هي مر�آة املجتمع الذي نحلم به.
�أدعو لإعادة النظر يف �إمكانية اال�ستفادة احلقيقية من التكنولوجيا
ل��زي��ادة م�ستوى التح�صيل ال��درا���س��ي وتعزيز التحكم يف ا�ستخدامنا
للتكنولوجيا فيما يزيد مهاراتنا ويعزز مفاهيمنا وتقاليدنا ال�سامية.
ق�سم النبات والأحياء الدقيقة – كلية العلوم
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إنترنت األشياء Internet of things
«�إن�ترن��ت الأ���ش��ي��اء» ه��ي �شبكة
ت�ضم الأ���ش��ي��اء ال��ت��ي ن��ت��داول��ه��ا يف
حياتنا ،والتي ت�شكل العامل املادي
من حولنا ،وتربطها بعامل املعلومات
عرب الإن�ترن��ت ،ف�شبكة الإنرتنت-
الآن -يت�صل بها مليارات الأجهزة
احلا�سوبية ،غري �أن هناك �أع��دادًا
ه��ائ��ل��ة م��ن العنا�صر احلا�سوبية
ال�����ص��غ�يرة ال��ت��ي ال ت����زال ف��اق��دة
لهذا االت�صال ،مثل تلك التي يف
ال��ك��ام�يرات الرقمية ،وامل�شغالت
ال�صوتية مللفات  ،MP3والعنا�صر
الإل��ك�ترون��ي��ة يف ال�����س��ي��ارات ،وغري
ذلك من الأ�شياء التي حتتوي على
معاجلات حا�سوبية �صغرية «ميكرو
برو�سي�سور».
وم���ع ان��ت�����ش��ار م��ف��ه��وم «�إن�ترن��ت
الأ�شياء» �أ�صبح من املمكن تخ�صي�ص
ع��ن��اوي��ن ات�����ص��ال ب��الإن�ترن��ت لهذه
امل��ع��اجل��ات بحيث ميكن التوا�صل
معها عرب الف�ضاء ال�سيرباين .كما
ميكن حو�سبة كل الأ�شياء التي متلأ
حياتنا مثل غ�ساالت املالب�س �أو
الأطباق �أو املكان�س الكهربائية �أو
غري ذلك من الأجهزة املنزلية� ،أو
حتى الأ�شياء العادية التي نتداولها
مثل احل���ذاء وال��دراج��ة وال��ن��ظ��ارة
..الخ.
حيث تن�ضم �إىل �إنرتنت الأ�شياء
م���ن خ�ل�ال ت��زوي��ده��ا ب��و���س��ي��م��ات
« »tagsعلى �شكل رقاقات معدنية

واحل��ال��ة ال�صحية،
تعتمد ع��ل��ى تقنية
والأع��م��ال اليومية،
التعرف با�ستخدام
وال���ت���ن���ق�ل�ات وغ�ير
ال���ب���ث ال�لا���س��ل��ك��ي
ذلك.
« »RFIDوت�ستخدم
مي��ك��ن م��ث� ً
لا على
لتخزين ال��ب��ي��ان��ات،
امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي،
م����ث����ل ال�����ب�����ارك�����ود
ر�������ص������د م�����راح�����ل
املعروف يف املحالت
دورة م��ي��اه ال�شرب
ال��ت��ج��اري��ة ،وحتتوي
ب�����د ًءا م���ن منابعها
ه�����ذه ال��و���س��ي��م��ات
وح����ت����ى و����ص���ول���ه���ا
على ه��وائ��ي �صغري
ل���ل���م�������س���ت���ه���ل���ك�ي�ن،
يقوم ببث املعلومات
املخزنة عليها ،ويتم أ .د .جبريل العريشي وحت���ل���ي���ل �أمن������اط
اال�ستخراج والنقل
جمع هذ املعلومات
واال�ستهالك ،واتخاذ
التي تبثها الأ�شياء
بوا�سطة �صندوق �صغري يف حجم �أوامر الرت�شيد املالئمة ،كما ميكن
ب��ط��اق��ة االئ��ت��م��ان يحمله �صاحب ا�ستخدام �أجهزة مراقبة �إلكرتونية
ال�����ش��يء وي��ق��وم ب ��إر���س��ال �إ���ش��ارات يتم تو�صيلها بج�سم الإن�سان ،تقوم
ل���ق���راءة امل��ع��ل��وم��ات امل��خ��زن��ة على ب�أخذ القراءات البيولوجية ب�شكل
ال��و���س��ي��م��ات� ،أو ي��ق��وم با�ستقبال �آين ،و�إر�سالها �إىل املركز الطبي،
امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي تبثها العنا�صر الذي يقوم بت�سجيلها �آلياً وحتليلها
احلا�سوبية التي يف الأج��ه��زة ،ثم واتخاذ الإجراء الطبي املنا�سب.
وع��ل��ى امل�ستوى ال��ف��ردي ،ميكن
يقوم ب�إر�سالها �إىل الإنرتنت بحيث
للأ�شخا�ص �أن يكونوا على ات�صال
ميكن االطالع عليها.
وبذلك يت�شكل لدينا  -يف هذا دائ��م بالأ�شياء التي متلأ حياتهم،
امل�شهد الرقمي املتطور � -شبكة لالطالع على بياناتها وت�صرفاتها
للجمادات الذكية ميكن من خاللها ومعرفة مكانها واملعلومات املتعلقة
مل�لاي�ين الأ���ش��ي��اء �أن ت��ت��ح��دث عن بها مثل :التكلفة والعمر ودرج��ة
نف�سها ،وميكن حينئذ دمج بياناتها احلرارة ودرجة الرطوبة وغري ذلك،
وت�صرفاتها مع غريها من املعلومات مما يعطيهم القدرة على مراقبة
التي تخت�ص بكل �أن��واع اخلدمات �أدائها �أو الو�صول �إليها ،كما ميكن
ال��ت��ي ت��رب��ط ب�ين �أمن����اط احل��ي��اة ،ا�ستخدامها يف التوا�صل االجتماعي،

فهي تتيح لراكبي ال��دراج��ات على
�سبيل املثال التوا�صل مع نظرائهم
على نف�س الطريق� ،أو للأ�شخا�ص
بتحميل وتبادل امللفات ال�صوتية� ،أو
غري ذلك .ومع هذا الفي�ضان الهائل
من املعلومات امل�صاحب لـ «�إنرتنت
الأ�شياء» �سيزداد الطلب على �سبل
معاجلة البيانات الكبرية ،و�سيزداد
ا�ستقطاب خرباء حتليل البيانات،
واقتناء ما يجد من تقنيات التحليل،
و�سيتم الرتكيز على حتليل البيانات
امل��ت��دف��ق��ة يف ال���وق���ت احل��ق��ي��ق��ي،
وعلى تقنيات الأمتتة التي ميكنها
اال�ستفادة الفورية م��ن املعلومات
امل�تراك��م��ة ،بحيث يتم ا�ستخال�ص
املعارف منها ،ثم �إتاحتها للم�ستويات
الإدارية العليا ب�صورة فورية.
كما �سيزداد الطلب على خدمات
ال��ن��ط��اق ال��ع��ري�����ض ب�����ص��ورة غري
م�سبوقة ،وت��زداد بالتايل املخاطر
التي تتعر�ض لها املعلومات الرقمية
املتداولة والناجمة عن الربجميات
اخلبيثة وعن �أعمال القر�صنة ،مما
�سيجعل ترتيبات �أم��ن املعلومات،
وا����س���ت���خ���دام ب����رام����ج م��ك��اف��ح��ة
الربجميات اخلبيثة� ،أحد العنا�صر
املهمة التي حتدد اجتاهات ال�سوق
ل�شركات الت�شغيل يف ه��ذه البيئة
اجل��دي��دة ال��ت��ي تفر�ضها �إن�ترن��ت
الأ�شياء.
�أ�ستاذ علم املعلومات

ه��ذا هو عنوان برنامج توعوي
ل�سل�سة حما�ضرات يعقدها ق�سم
�إدارة م����وارد ال��ت�راث والإر����ش���اد
ال�سياحي بكلية ال�سياحة والآث��ار،
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ك���ر����س���ي ال��ت��راث
احل�������ض���اري ،ال��ت��ي ب���د�أه���ا ال��ع��ام
املا�ضي بعدد من املحا�ضرات ،كانت
املحا�ضرة الأوىل عن تقنيات البناء
مبادة الطني يف منطقة جند� ،ألقاها
الدكتور جمال عليان ،فيما حتدث
الأ�ستاذ حممد الكناين يف املحا�ضرة
الثانية عن �أعمال ترميم حي طريف
التاريخي بالدرعية ،ويف املحا�ضرة
الثالثة حتدث الدكتور علي العراقي
عن التوظيف االقت�صادي للرتاث
الثقايف.
وكانت املحا�ضرة الرابعة بعنوان
«ال��ت�راث ال��ث��ق��ايف وال�����س��ي��اح��ة بني
خماطر ال��ه��در وره��ان��ات التنمية»
�أل��ق��اه��ا ال��دك��ت��ور يا�سر الهياجي،
�أما باكورة حما�ضرات الق�سم لهذا
العام فكانت الأ�سبوع املا�ضي بعنوان
«مناهج العمل امل��ي��داين يف توثيق
وت�سجيل ال�تراث» �ألقاها الدكتور
يو�سف مدين.
ال ���ش��ك �أن ه���ذه امل��ح��ا���ض��رات
وغ�يره��ا م��ن الفعاليات وال�برام��ج

ثمانني يف املئة من
التثقيفية والإعالمية
�أرا���ض��ي��ه��ا ،و�أف��ق��ر
مهمة يف بناء الوعي
اقت�صادها؛ ما جعل
امل��ج��ت��م��ع��ي؛ مل���ا من
م�����ن ال�����دامن�����ارك
�ش�أنه تعميق االعتزاز
والدامناركيني بلدًا
ب��ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة،
و�شع ًبا منك�سرين،
وجت�سري العالقة بني
ثم ج��اءت �سيا�سات
املا�ضي واحلا�ضر،
ال����ن����ه����و�����ض ال���ت���ي
وه����و ال������دور ال���ذي
اع�����ت�����م�����دت ع��ل��ى
ينبغي �أن ت�ضطلع
املفكرين من �ضمنهم
به جميع امل�ؤ�س�سات
غروندفيغ.
ال��وط��ن��ي��ة وخ��ا���ص��ة
د .ياسر الهياجي
ف�����������إىل ج���ان���ب
التعليمية� ،سواء يف
الإ��������ص���ل���اح�������ات
املرحلة اجلامعية �أو
ما قبلها ،وال�سعي احلثيث لتعريف االق����ت���������ص����ادي����ة وال�������س���ي���ا����س���ي���ة
الطلبة ،وربطهم برتاثهم يف كافة والد�ستورية ،عمل غروندفيغ على
�إدخ���ال تعليم ال�تراث يف املدار�س
جوانبه.
ول��ت��أك��ي��د ���ض��رورة ن�شر ال��وع��ي ويف م��ع��اه��د تثقيف ال��ك��ب��ار التي
ب��ال�تراث ،وال��ع�لاق��ة الع�ضوية بني �أن�ش�أها ،ور ّكز فيه على غنى الرتاث
الرتاث والهوية ،و�إميان الفرد بذاته ،الدامناركي املتنوع ،وال�ضارب يف
ق��ر�أتُ خ�براً يف تاريخ الدامنارك ،التاريخ ،وا�ستطاع �إع��ادة بناء ثقة
وك��ي��ف ا���س��ت��ط��اع��ت �أن ت����ؤث���ر يف الدامناركيني ب�أنف�سهم ،من خالل
الوعي اجلمعي على يد الفيل�سوف اكت�شافهم لغنى ت��راث��ه��م ،وللقيم
وامل����ؤرخ ورج��ل ال�سيا�سة «نيكوالي الأ�سا�سية التي امتلكها الدامناركيون
عرب التاريخ.
غروندفيغ» 1872-1783م.
ه��ذه الثقة ���س��رع��ان م��ا تبينت
ريا من
فالدمنارك قد عانت كث ً
احل���روب ال��دي��ن��ي��ة ،ث��م حربها مع ن��ت��ائ��ج��ه��ا اق��ت�����ص��اد ًي��ا وت��ن��م��و ًي��ا،
ِ
املنك�سر ثقته
ال�سويد ،وه��و م��ا �أف��ق��ده��ا قرابة فا�ستعاد ال�شعب

ب��ن��ف�����س��ه ،و�أ���ص��ب��ح ���ش��ع � ًب��ا ف�� ّع اً
��ال
منت ًِّجا ،وازدهر يف جميع املجاالت
االقت�صادية وال�سيا�سة والعلمية،
وارت��ف��ع��ت م�����س��ت��وي��ات معي�شتهم؛
م��ا جعل م��ن ال��دامن��ارك��ي�ين اليوم
ال�شعب الأك�ثر �سعادة يف العامل،
بح�سب درا���س��ة م��ؤ���ش��ر ال�سعادة
العاملي لعام .2016
ت�أ�سي�ساً على ما �سبق ،وباال�ستناد
�إىل حقيقة �أن امل�س�ألة الرتاثية مل
ت ُعد �شيئاً م��ن ال�ترف �أو الإن��ف��اق
غري املجدي ،بل �أ�صبحت هاج�ساً
للعالقة اجلدلية بني ه��ذا ال�تراث
والهوية من ناحية ،والرتاث والتنمية
�ري بجميع
م��ن ناحية �أخ���رى ،ف��ح� ٌ
امل ��ؤ���س�����س��ات ن�����ش��ر ال��وع��ي ليكون
ال�تراث واقعاً وهوية وانتماء ،وهو
جهد يُ��ذك��ر ويُ�شكر لق�سم �إدارة
م��وارد ال�تراث ال��ذي يبذل جهوداً
ك��ب�يرة يف �سبيل تعميق ال��وع��ي،
واحلفاظ على الرتاث بكل جوانبه،
امل��ع�برة ع��ن �أ���ص��ال��ة ه��ذا ال�شعب،
بنظرة م�ستقبلية ،وبتوازن ي�ستوعب
احل��دي��ث دون الإخ�ل�ال بالأ�صيل،
ويحفظ لهذا البلد متا�سكه وهويته
و�أ�صالته ،ودمتم طيبني.
كلية ال�سياحة والآثار

ُ
نرشد ليرسخ تراثنا

فن صناعة الهوية
الهوية �صناعة فكرية ت�ؤ�س�س
ع��ل��ى ب��ن��ي��ان ال��ع��ق��ي��دة وامل���ب���ادئ
والقيم وحتدد �أ�شكالها بهند�سة
ا لأه������داف ال��ن��ام��ي��ة م���ع ظ���روف
التطور ،ملبية حلاجات االرتقاء
وم���واك���ب���ة مل�����س��ت��ج��دات ال��ث��ق��اف��ة
ال�سيا�سية واالجتماعية.
وج���ام���ع���ة امل���ل���ك ���س��ع��ود م��ن��ذ
ت��أ���س��ي�����س��ه��ا ع���ام 1957م ،وه��ي
حت��م��ل ه���وي���ة ث��اب��ت��ة يف ق��ي��م��ه��ا
ال��ن��اب��ع��ة م��ن ع��ق��ي��دة �إ���س�لام��ي��ة،
وداعمة لهدفها املتمثل يف نيلها
االع�ت�راف بكونها رائ���دة عاملياً

يف ���ص��ن��اع��ت��ه��ا ،وح���ائ���زة م��ك��ان��ة
ال�����ص��دارة يف التعليم وال��ب��ح��ث،
معلنة ال��ت��زام��ه��ا ب��دف��ع احل���دود
خللق جامعة عاملية ،حيث متثل
ال�سمة املميزة لعالقتها التجارية
العاملية يف االت�����س��اق وال��و���ض��وح،
ور �ؤي���ت���ه���ا يف ال����ري����ادة ال��ع��امل��ي��ة
والتميز يف بناء جمتمع املعرفة.
ويت�سع ال��ط��م��وح ل��دى جامعة
امللك �سعود حيث جندها ال تقبل
بتقدمي تعليم تقليدي فح�سب،
ب��ل ت�ضع نف�سها ب��ك��ل م��ا متلك
من قيادات حكيمة وكوادر علمية

مميزة ،يف ٍ
حتد مع ذاتها من �أجل
التطوير ،فت�سعى جاهدة لتقدمي
جت��رب��ة تعليمية مم��ي��زة و�إن��ت��اج
بحوث �إبداعية حديثة وفاعلة يف
�إمناء املجتمع ،وم�ساهمة يف بناء
اقت�صاد املعرفة ،و�سعياً لتوظيف
ال��ت��ق��ن��ي��ة و�إع����م����ال ال�����ش��راك��ات
ال��دول��ي��ة ،ح��ت��ى ت��ك��ون يف طليعة
م ��ؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ب��ح��وث
بحيث متكن ال��ط��ال��ب وا لأ���س��ت��اذ
من التطلع نحو م�ستقبل م�شرق.
وي��ت��م��ي��ز ���ص��وت ه��وي��ة جامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود ب��ال��ري��ادة امل��ن��ادي��ة

ب��ا لأ���ص��ال��ة واجل�����دة يف ال��ف��ك��ر،
متبنية الو�ضوح يف توا�صلها مع
ا لآخ��ر ب�شكل مبا�شر بعيداً عن
ال��ت��ع��ق��ي��دات وال��ت�����ش��وي�����ش بطرق
ب�سيطة وذات ت�صميم مميز ،يعزز
لأه���م قيمها يف اجل���ودة بقيادة
حكيمة تتمتع بروح فريق العمل،
مع احلرية الأكادميية املت�ضمنة
ل��ل��ع��دال��ة وال��ن��زاه��ة وال�شفافية
وامل�ساءلة والتعليم امل�ستمر.
�أ .نهالء بندر البنيان
معهد اللغويات العربية
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الرأي

rs.ksu.edu.sa

rs.ksu.edu.sa

ت�صدر عن ق�سم الإعالم
بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

ت - 4673555/ف4673479 /

الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .فهد بن عبداهلل الطيا�ش

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

altayash@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

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

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

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

resalah2@ksu.edu.sa

الطباعة

التوزيع
وكالة زهرة ا�سيا
للدعاية والإعالن
امل�شاركة

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

مدير ق�سم الإعالنات
ماجد بن علي القا�سم

ت - 4677605/ف4678529 /

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

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة

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

الهوية المطورة للجامعة
تنطلق خطط جامعة امللك �سعود
م��ن خ�لال ر�ؤي���ة وا���ض��ح��ة مواكبة
للتغريات الطموحة التي ت�شهدها
بالدنا الغالية ،وت�سابق الزمن يف
�إجراء التحوالت يف �شتى املجاالت
ل��ت��ت��واف��ق م���ع ت��ط��ل��ع��ات ال��ق��ي��ادة
الر�شيدة نحو حتقيق ر�ؤية اململكة
«.»2030
وت�أتي الهوية املطورة للجامعة
ال��ت��ي تتميز ب��االت�����س��اق وال��و���ض��وح
لتواكب ه��ذه ال��ت��غ�يرات ،انطال ًقا
من خطتها اال�سرتاتيجية ور�ؤيتها

املر�سومة بني حمورين �أ�سا�سيني
هما الريادة العاملية والتميز يف بناء
املجتمع املعريف ،والتي تنبثق منها
ر�ؤي��ة وكالة اجلامعة للم�شاريع يف
حتقيق بيئة جامعية منوذجية مبنية
على التنمية امل�ستدامة.
ومع انطالقة احلملة الإعالمية
ل�تر���س��ي��خ ون�����ش��ر ال��ه��وي��ة امل��ط��ورة
للجامعة �أدع����و جميع من�سوبي
اجل��ام��ع��ة ل��دع��م وت ��أك��ي��د ال��ه��وي��ة
امل��ط��ورة للجامعة ،وال��ع��م��ل على
دعم وتنفيذ خطط وتوجهات �إدارة

تعقيب على موضوع «التكامل األكاديمي
باألولى المشتركة»

اجل��ام��ع��ة يف التطوير والتجديد
لتبقى اجلامعة مب�شيئة اهلل كما
ع��ودت��ن��ا دائ��� ًم���ا يف ال��ط��ل��ي��ع��ة بني
اجلامعات العاملية املرموقة.
ويف اخل���ت���ام� ،أ����ش���ي���د ب��وك��ال��ة
اجلامعة للتخطيط والتطوير على
ه��ذه امل��ب��ادرات امل��ب��ارك��ة واجلهود
التي بذلت يف �إطالق الهوية املطورة
للجامعة ،ون�س�أل اهلل للجميع العون
والتوفيق.
وكيل اجلامعة للم�شاريع

إعادة صياغة خط البداية االستراتيجي للجامعة

د .عبداهلل الصقير

ت�شرفت بالتحاقي بجامعة امللك
���س��ع��ود ب��ع��د رح��ل��ة ط��وي��ل��ة ق��ارب��ت
الثالثة عقود يف الإدارة الرتبوية يف
التعليم العام ،كنت خاللها ا�ستفدت
يف ت��ط��وي��ر ذات����ي م���ن �إم��ك��ان��ات��ه��ا
وقدراتها الب�شرية واملادية.
ومن خالل �شغفي ب�إدارة عمليات
ال��ت��خ��ط��ي��ط اال���س�ترات��ي��ج��ي وف��ق
مفهومه العلمي مل��دة عقد ونيف
من ال��زم��ان� ،أخ��ذت �أت��اب��ع ما لدى
جامعتي م��ن خطط ا�سرتاتيجية
رغبة يف اال�ستفادة من جتاربها.
ورغم عدم قدرتي على االطالع
ع��ل��ى ك��ل م��ا ه��و م��ت��وف��ر م��ن تلك
اخل��ط��ط ،وم���ن خ�ل�ال التوجهات
امل�ستقبلية للجامعة املتفقة مع ر�ؤية

الق�ضايا وال��غ��اي��ات
امل��م��ل��ك��ة ال��ط��م��وح��ة
اال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة
 ،2030ت��ل��م�����س��ت
والربامج وامل�شاريع
ريا كيف ميكن �أن
كث ً
ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة يف
ت�صنع اجلامعة خط
م���ن���ظ���وم���ة واح�����دة
ب��داي��ت��ه��ا ب��امل��ن��ظ��ور
ل����ك����اف����ة ك��ل��ي��ات��ه��ا
اال�سرتاتيجي ووفق
وعماداتها و�إداراتها
مفهومه العلمي.
وفروعها.
وذل���ك م��ن خ�لال
ح���ي���ث م����ن غ�ير
ال��ع��ودة �إىل حتليل
امل����ق����ب����ول ع��ل��م � ًي��ا
هويتها وانعكا�سها
وف��������ق امل���ف���ه���م���وم
ع����ل����ى م�����ص��ف��وف��ة
القوى اال�سرتاتيجية د .عبداللطيف العوين اال���س�ترات��ي��ج��ي �أن
ي���ك���ون ل���ك���ل ك��ي��ان
لها وم��ن ث��م ر�ؤيتها
يف اجل��ام��ع��ة خطة
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة م��ن
خ��ل�ال خ��ط��ت��ه��ا اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ا�سرتاتيجية «وكالة ،كلية ،عمادة،
 ،2030والتي يتحدد بها جملة من ق�سم� ،إدارة ،»...،وم��ع تقديري

للجهود املخل�صة امل��ب��ذول��ة لكافة
الأع���م���ال اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ون��ظ � ًرا
ل��ل��ت��وج��ه��ات امل�ستقبلية اجل��دي��دة
ل��ل��ج��ام��ع��ة ،ف����إن���ه م���ن ال�����ض��روري
ا���س��ت��ث��م��ار ف��ر���ص��ة ال��زم��ن لتوفري
اجل��ه��د وامل���ال ول�ضمان احل�صول
على �أف�ضل النتائج باجلودة املطلوبة
�أن تقوم اجلامعة ب ��إع��ادة �صناعة
خط البداية اال�سرتاتيجي للجامعة
من جديد و�صياغة ا�سرتاتيجياتها
وفق ذلك.
واهلل �أ���س ��أل التوفيق وال�سداد
ل��ل��ج��م��ي��ع مب���ا ف��ي��ه خ���دم���ة دي��ن��ن��ا
ووطننا...
ق�سم تطوير الذات
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة

حياتك لي�س لها قيمة �إال بعزميتك
ال�صادقة ،وبقدر هذه العزمية يكون
عطا�ؤك الذي يجعلك تعي�ش حياتك
عزيزاً ،كرمياً ،منتجاً ،فاع ً
ال ،قائداً،
م���ؤث��راً ،ي��دك عليا ال �سفلى عالة
على غ�يرك تنتظر عطف النا�س
عليك ،ترمق بب�صرك نحو م�ستقبلك
بهدف وا�ضح ،وخطى واثقة ،ت�أخذ
بالأ�سباب ،متوك ً
ال على رب الأرباب،
تخو�ض غمار احلياة؛ لأنك تعلم يقيناً
�أن املطالب العالية ال ت�أتي بالأمنيات
بل بالت�ضحيات ،ورحم اهلل �شوقي �إذ
يقول :وما نيل املطالب بالتمني ولكن
ت�ؤخذ الدنيا غ�لاب�اً .و�أن��ت – �أيها
احلبيب  -بهذه العقلية النا�ضجة،
تتجاوز عقلية ذلك ال�صبي القا�صر،
الذي �آثر �أو كاد �أن ي�ؤثر حياة الثعلب
عالة على الأ���س��د! وه��اك الق�صة:
يُحكى �أن تاجراً كان كثري املال قليل
العيال ،ل��ه م��ال كثري ،وول��د وحيد

ر�أ�س القافلة للتجارة ،وما كاد م�ساء
ذاك اليوم يحل حتى كانت القافلة
قد قطعت م�سافة طويلة ،و�أ�صيب
ال��رج��ال ،وال���دواب بالتعب ،فنزلوا
للمبيت كما هي عادة القوافل.
ناموا ليلة هانئة هادئة ،افرت�شوا
فيها الأر�����ض ،والتحفوا ال�سماء،
والولد م�شدوه ملنظر الطبيعة وليل
ال�����ص��ح��راء ال ّآخ������اذ ،ويف ال�صباح
الباكر ،وبينما كانت القافلة على
و�شك امل�سري ،ر�أى الولد عجباً ،ر�أى
�أ�سداً ي�أتي باب كهف وي�ضع �أرنباً قد
ا�صطاده ،ومي�ضى يف �سبيله!
بعد قليل خرج من الكهف ثعلب
�أعمى� ،أخ��ذ يتح�س�س طريقه حتى
و�صل �إىل الطريدة ف�أكلها ،ثم عاد
�إىل الكهف! قال الولد يف نف�سه :لقد
ق�سم اهلل لكل خملوق رزق��ه ،فعالم
يكدّ النا�س وي�شقون؟! و�إن الذي مل
ين�س ثعلباً �أعمى ،لن ين�سى �إن�ساناً
َ
مب�صراً ،وطلب من القافلة �أن ترجع
�أدراجها! ا�ستغرب الأب عودة ابنه،
و�س�أله عن ال�سبب .فقال الولد :يا

� ِ
أبت ما حملني على الرجوع �إال �أين
ر�أيت عجباً! قال الأب :وماذا ر�أيتَ
بني ،حدثني .ق��ال :ر�أي��ت �أ�سداً
يا ّ
ا�صطاد �أرنباً ،ثم و�ضعه �أمام كهف
ثعلب �أعمى ،يا � ِ
أبت فل َم الك ُّد والعمل،
وكل �آتيه رزقه!
بني� ،إن اهلل
يا
وقال:
ابت�سم الأب
ّ
ي�سوق لكل خملوق رزق���ه ،ولكني
�أردتك �أ�سداً مب�صراً يعطي ،ال ثعلباً
�أعمى ي�أخذ! فهم الولد مراد الأب،
وعزم على اجلد والعمل ،و�أق�سم �أن
ال يعود �سريته الأوىل.
عزيزي� ،إن قيمة كل واحد منا مبا
يقدمه لنف�سه وللآخرين ،واليد العليا
خري من اليد ال�سفلى ،فكن �أنت من
ير�سم جمد نف�سه ،ال �أن تنتظر �أن
ير�سمه لك الآخ��رون ،ولوكان �أقرب
املقربني ،كن � -أيها اللبيب النجيب
 ع�صام ًيا ،ال عظام ًيا تبني جمدكبيديك ،وال جترت من الأموات �أجماد
�آبائك.
فهد عبدالقادر الهتار
خريج دكتوراه – كلية الرتبية

قيمتك على قدر عطائك

مدلل ك�سول ،يبدد املال مينة وي�سرة،
يف وج��ه��ه حيناً ،ويف غ�ير وجوهه
�أحياناً .حار الأب يف �ش�أن ابنه ،و�أراد
�أن يجعله يتحلى بامل�س�ؤولية ،فهو ابنه
الوحيد ،وال �شك �أن كل هذا املال
ال��ذي جمعه يف �سنني عمره ذاهب
�إل��ي��ه ،وق��د ع��ز عليه �أن ي��رى جهد
عمره يذهب �أدراج الرياح!
فكر ود ّبر ،ثم اهتدى �إىل طريقة
ظن �أنها الأجن���ع ب ��إع��ادة ول��ده �إىل
جادة ال�صواب ،فقال حمدثاً نف�سه:
�إن �أن���ا �أر���س��ل��ت��ه على ر�أ����س قافلة
للتجارة ،وو���ض��ع��تُ ل��ه م��ن يراقبه
ويعاونه ،فال �شك �أنه �سي�شعر بذاته،
ويعرف قيمة العمل ،وقيمة �أن يكون
الإن�سان منتجاً ،وي�أكل من كدّ يده،
�شقي وتعب يف �إح�ضار املال
و�أنه �إن
َ
مل ي�ستهن يف تبديده!
ح���دث اب��ن��ه ب���الأم���ر ف��راق��ت له
الفكرة ،وحزم متاعه ،وارحت��ل على

اطلعت على املقال الذي ن�شره الدكتور
ع��ادل املكينزي يف ع��م��وده الأ�سبوعي
«�آف���اق �أك��ادمي��ي��ة» يف ر�سالة اجلامعة
عدد الأحد  27حمرم 1440هـ بعنوان
«التكامل الأكادميي بالأوىل امل�شرتكة».
و�إنني �إذ �أ�شكر الدكتور املكينزي على
�أن خ�ص�ص جزءاً من وقته لزيارة عمادة
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة واالط�لاع على
جتربتها ال�ثري��ة وال��ت��ي مكنتها م��ن �أن
ت�صبح بيت خربة حملياً يف جمال �إعداد
الطالب اجلامعي يف �سنته الدرا�سية
الأوىل يف م�����س��ار تعليمه اجل��ام��ع��ي ،عبدالمحسن الحارثي
ف�إنني �أود �أن �أ�ضيف بع�ض املعلومات
واحلقائق.
�إن �أع��داد الطالب والطالبات الدار�سني يف عمادة ال�سنة الأوىل
امل�شرتكة يفوق �أحيا ًنا بع�ض اجلامعات ،حيث يدر�س فيها قرابة ع�شرة
�آالف طالب وطالبة ويعمل فيها قرابة  1000ع�ضو هيئة تدري�س
وموظف من ال�سعوديني وغري ال�سعوديني لتدري�س مواد اللغة الإجنليزية
والريا�ضيات والإح�صاء واملهارات اجلامعية ومهارات احلا�سب الآيل
وال�صحة واللياقة وريادة الأعمال.
�إن عمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة حتر�ص على تقدمي خدمة تعليمية
متميزة للطالب والطالبات يف جميع امل�سارات التعليمية التي تت�ضمنها
خطة الطالب الأكادميية ،لتكون رافداً مه ًما ملا يقدم للطالب يف القاعة
التدري�سية ،ومن �أبرز تلك اخلدمات التي �سوف �أتطرق لها يف هذا املقال
اخلدمات التي توفرها مراكز م�صادر التعلم يف �إثراء املادة العلمية ،حيث
افتتحت العمادة مركزًا مل�صادر التعليم يف احلا�سب الآيل ومركزًا مل�صادر
التعلم خا�صاً بالعلوم الأ�سا�سية ،ومركزًا مل�صادر التعلم يف تطوير الذات،
بالإ�ضافة الفتتاح فرع ملكتبة امللك �سلمان يف العمادة ،وجميع هذه املراكز
تقدم خدماتها للطلبة على حد �سواء.
مركز م�صادر التعلم لق�سم العلوم الأ�سا�سية يحر�ص على تقدمي خدمة
تعليمية �أف�ضل مما ي�ساهم يف �إثراء جميع فروع الق�سم التعليمية ،ويقدم
خدماته للطالب والطالبات وميكن اال�ستفادة منها يف �أي وقت على مدار
الدوام اجلامعي للطالب بحيث يتواجد بها �أع�ضاء هيئة التدري�س لتقدمي
�أو تو�ضيح معلومات خا�صة مبوا�ضيع املقررات الدرا�سية �أوامل�ساعدة يف
فهم املعلومات الأ�سا�سية التي تعتمد عليها الدرا�سة يف مقررات الق�سم،
كم�صدر �إثرائي للتعلم مما ي�سهم يف �إك�ساب الطالب مهارات التعلم
الذاتي عرب و�سائط �إلكرتونية خمتلفة منها ال�شرح امل�صور بالفيديو
منوذجا متميزًا من التعليم التفاعلي،
« ،»YouTubeحيث يقدم املركز
ً
كما ي�ساهم يف م�ساعدة الطلبة على تعلم �أف�ضل الطرق العلمية حلل
الواجبات والتمارين واالختبارات.
�إن عمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة حظيت وحتظى بدعم كبري من
معايل مدير اجلامعة ومن وكالء اجلامعة بل ومن كافة عمادات و�إدارات
اجلامعة ،مما مكنها وهلل احلمد من التميز والإبداع يف كل عمل تنفذه
�أو يوكل �إليها ،ولعله من املنا�سب الإ�شارة �إىل النجاح الكبري الذي حققته
العمادة �صيف هذا العام واملتمثل يف ال�شراكة والتكامل مع كلية الرتبية
ممثلة يف املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية ،وذلك من خالل تدريب
ما يقارب  250معلماً ومعلمة عرب برنامج اللغة الإجنليزية لتدريب
املعلمني واملعلمات خالل االجازة ال�صيفية ،وهو واحد من مناذج التكامل
والتعاون مع قطاعات اجلامعة املختلفه .كما �أن للعمادة تكام ً
ال مع عمادة
تطوير املهارات وعمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني �ساب ًقا،
عمادة املوارد الب�شرية حال ًيا.
ال�سنة التح�ضريية
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التح�سني امل�ستمر «كايزن» للموظفات
الوقت :من � ٩ص �إىل ٢م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مهارات ٥

� 21صفر

ورشة

كنوز ال�صني
الوقت :من �8ص �إىل 8م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث
الوطني-املتحف الوطني

� 22صفر

ورشة

املكان :مركز امللك عبدالعزيز التاريخي /املتحف الوطني

كريبتو �أنف�ستمنت & بلوك ت�شني تكنولوجى
الوقت :من � ٨ص �إىل ٣م
اجلهة املنظمة :جريت مايندز لإدارة الأحداث
املكان :فندق رادي�سون بلو

� 22صفر

معرض

�سعودي موبايل �شو
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :شركة ال�سدمي املا�سي للمعار�ض
وامل�ؤمترات
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

� 22صفر

معرض

البحث العلمي املن�شور بني اجليد والردئ
الوقت :من �١٠ص �إىل ١٢ظ
اجلهة املنظمة :مركز بحوث الدرا�سات العلمية
والطبية
املكان :قاعة  ١٣مبنى  ٣٠الأق�سام العلمية ـ الدور الأول

� 26صفر

ورشة

�إدارة اجلودة ال�شاملة للموظفني
الوقت :من �١٠ص �إىل ٢٫٣٠م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

� 26صفر

برنامج

كيف تكون ناقداً للدكتورة دينا ح�سنني
الوقت :من � ١٠إىل ١٢
اجلهة املنظمة :عمادة البحث العلمي
املكان :معمل احلا�سب الآيل مبنى  ٣٠الأق�سام العلمية
ـ الدور الأول

الذكاءات املتعددة للموظفات
الوقت :من � ١٠ص �إىل  ٢م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مهارات ٧
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :كري�ستالز لتنظيم املعار�ض وامل�ؤمترات
املكان :فندق الفي�صلية – قاعة الأم�سيات

العطور خالل الع�صور
الوقت  :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :شركة التنظيم الأول املحدودة
املكان :فندق الريتز كارلتون

القيادة اال�سرتاتيجية «قائد التحول الوطني»
للموظفني
الوقت :من � ٩ص �إىل  ٢٫٣٠م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س
مهارات احلديث والإلقاء للموظفات
الوقت :من � ٩ص �إىل  ٢م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مهارات ٥

لوحة الفعاليات

أرقام
تلفونات
تهمك..
الخدمات
الحكومية

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

مكتب وكيل اجلامعة للم�شاريع 4672787

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

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

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

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

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

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

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

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

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

�صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 80 53161

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:
0118054450 - 0118054451

«املرور»
ـ جتديد رخ�ص القيادة.
ـ جتديد اال�ستمارة.
ـ ا�ستبدال لوحات ال�سيارة

أجندة

العدد  - 1317الأحد � 19صفر 1440هـ املوافق � 28أكتوبر 2018م

� 27صفر

برنامج

� 27صفر

برنامج
� 28صفر

ورشة

� 30صفر

معرض

 3ربيع �أول

معرض

 11ربيع �أول

معرض

الت�سويق الإلكرتوين للموظفني
الوقت :من �١٠ص �إىل  ٢٫٣٠م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

 11ربيع �أول

معرض

تقييم نقدي للأوراق العلمية
الوقت :من �١٠ص �إىل ١٢ظ
اجلهة املنظمة :مركز بحوث الدرا�سات العلمية
والطبية
املكان :قاعة  ١٣مبنى  ٣٠الأق�سام العلمية ـ الدور الأول

 19ربيع �أول

معرض

كيف ت�سوق لنف�سك للدكتورة هناء ال�سبيل
الوقت :من �١٠ص �إىل ١٢ظ

 19ربيع �أول

اجلهة املنظمة :مركز بحوث الدرا�سات العلمية والطبية

معرض

املكان :معمل احلا�سب الآيل مبنى  ٣٠الأق�سام العلمية
الدور الأول

ال�سعودي الدويل لتكنولوجيا اجلواالت وملحقاتها
الوقت :من ١م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :ال�سدمي املا�سي
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض,
الريا�ض

 21ربيع �أول

معرض
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ال�سعودي للمختربات الطبية
الوقت :من � 10:00صباحاً �إىل  6م�سا ًء
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض,
الريا�ض
ديكوفري  - ٢٠١٨الريا�ض
الوقت :من  4:00م�سا ًء �إىل  11:00م�سا ًء
املكان :فندق الفي�صلية ,الريا�ض

هوريكا ال�سعودية 2018
الوقت :من  4:00م�سا ًء �إىل  11:00م�سا ًء
املكان :مركز الريـا�ض الـدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات,
الريا�ض

ومك�س الثاين ع�شر
الوقت :من  4:00م�سا ًء �إىل  11:00م�سا ًء
املكان :فندق الفور�سيزنز ,الريا�ض

ال�سعودي للنقل واخلدمات اللوج�ستية
الوقت :من �٨ص �إىل ١١م
اجلهة املنظمة� :شركة معار�ض الريا�ض
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

ال�سعودي الدويل الثاين لإنرتنت الأ�شياء
 8جمادى الآخرة الوقت :من � 9:00صباحاً �إىل  8:00م�ساء
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض,
معرض الريا�ض

ال�سعودي الدويل لل�صيدلة
الوقت :من � 10:00صباحاً �إىل  6م�سا ًء
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض,
الريا�ض

ال�سعودي ل�صناعة االجتماعات
12جمادى الآخرة الوقت :من � 8:00صباحاً �إىل  4:00م�سا ًء
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض,
ملتقى الريا�ض

إصدارات دار جامعة الملك سعود
عنوان الكتاب :ح�صاد املياه للزراعة يف املناطق اجلافة
امل�ؤلف :ديرت برينز
ترجمة :فوزي �سعيد حممد عواد� -أحمد بن �إبراهيم العمود
ال�سنة1439 :

اختبار الربجميات دليل معتمد من البورد الدويل
يعر�ض هذا الكتاب الأفكار واملهارات الرئي�سية يف اختبار الربجميات
بطريقة مهنية؛ مثل :دور االختبار  ،التقنيات املختلفة لالختبار وطرق
تنفيذها ،ا�شتقاق �شروط االختبار ،ت�صميم حاالت االختبار وجتميعها يف
�إج��راءات لتنفيذها ،الأدوات امل�ستخدمة لإدارة االختبار ،معايري اختيار
�أداة االختبار ،وعر�ض مناذج �أ�سئلة للتدريب .وتنمية مهارات مهند�سي
الربجميات واملهتمني بقطاع علوم احلا�سب وتقنية املعلومات يف جمال
اختبار الربجميات ،وت�أهيلهم للح�صول على �شهادات دولية معتمدة من
خالل الهيئة الدولية الختبار جودة الربجميات.

يناق�ش الكتاب العوامل التي ت�ساعد� ،أو تعوق ن�شر تقنية ح�صاد املياه ،وتو�ضيح
مفهوم ح�صاد املياه وتعريفه واختالفه عن ممار�سات احلفاظ على الرتبة واملياه،
كما يو�ضح الفرق بني ح�صاد املياه الطبيعي وح�صاد املياه اال�صطناعي ،كذلك
ا�شتمل على �شرح لأهم طرق ح�صاد املياه والتقنيات املتبعة يف توفري املياه يف
جمال الزراعة ،ومعلومات تو�ضح ماهية ح�صاد املياه لأغرا�ض الزراعة ال �سيما
يف املناطق اجلافة ،وتو�ضيح �أهمية بع�ض املعايري يف حتديد املناطق املنا�سبة
حل�صاد املياه مثل خ�صائ�ص الأمطار ،والغطاء النباتي ،والت�ضاري�س ونوع الرتبة
وعمقها.

مفكرة الشهر

وكالة الجامعة للتخطيط و التطوير  -إدارة اإلحصاء والمعلومات

�صفر
1440هـ
) �أكتوبر (

2018م

قاعدة اللعبة:

سدوكو

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

ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام

ر�سالة اجلامعة على تويرت

ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

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

youtube : ResalahKSU

https://plus.google.com

@rsksu

@rsksu

https://www.facebook.com/rsksu
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دراسات

قــــــــــــــــرأت لك..
ما بعد عصر السيارات

ت�أليف :د .بول مي�س
ت���رج���م���ة :د��� .س��ام��ي
الدبيخي
يعترب ك��ت��اب «النقل
ل�ضواحي املدن  -ما بعد
ع�صر ال�سيارات» �أبرز
ما كتب يف جمال تكامل
التخطيط ال��ع��م��راين
وال��ن��ق��ل ال��ع��ام للمدن
امل�������س���ي���ط���رة ع��ل��ي��ه��ا
امل���رك���ب���ة اخل��ا���ص��ة،
�آخ�����ذاً يف االع��ت��ب��ار
ال�ترك��ي��ب��ة وال�شكل
ال���ع���م���راين ل��ل��م��دن
والكثافة العمرانية.
مقرتحات عملية
�سعى امل�ؤلف يف هذا الكتاب للإجابة على كيفية توفري التنقل
والو�صولية للمدن ذات التمدد الأفقي وذات ال�ضواحي والكثافات
املنخف�ضة باالعتماد على النقل العام وا�ستعر�ض العديد من
املقرتحات العملية لال�ستغناء عن االعتماد على املركبة اخلا�صة.
جتارب دولية
و�أ�شار �إىل جتارب عدة دول متقدمة يف جمال النقل العام مثل
�سوي�سرا و�أ�سرتاليا وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا وغريها من الدول
ودعم طروحاته
ذات التجربة الطويلة يف جمال �صناعة النقل العام ّ
ب�إح�صائيات وجداول ور�سوم بيانية �أثرت هذه الدرا�سة القيمة.
تب�سيط وواقعية
تبنى امل�ؤلف يف هذا الكتاب فكرة تب�سيط النقل العام وواقعيته
كمناف�س للمركبة اخلا�صة ،ومل يرتك جماالً يحتاجه خمططو
املدن والنقل العام �إال وعرج عليه ،ب��دءاً من ال�شكل العمراين
و�صوالً �إىل تخطيط ال�شبكات واختيار و�سائط النقل والبناء
امل�ؤ�س�سي والتنظيمي.
بناء م�ؤ�س�سي
و�أو�ضح من خالل ا�ستعرا�ض احلاالت الدرا�سية �أهمية البناء
امل�ؤ�س�سي وال�شبكات وق��ارن بني مدن وهيئات ميكن اعتبارها
�أمثلة يحتذى بها للتكامل والتخطيط املركزي متعدد الو�سائط
والأوجه ،ومدن �أخرى �أ�صبحت خمترباً للتناف�س والع�شوائية بني
امل�شغلني وامل�سارات.
مفاتيح �أ�سا�سية
اعترب امل�ؤلف �أن ال�سيا�سات ال�سليمة والتخطيط ال�صحيح
وكفاءة الإدارة العامة ،هي املفاتيح الأ�سا�سية لتقدمي نظام نقل
عام وناجح واقت�صادي� ،إ�ضافة �إىل وعي املجتمع وا�ستخدامهم
لو�سائط النقل الأكرث ا�ستدامة وال�صديقة للبيئة.
مناذج وحلول
الفكرة الأ�سا�سية للكتب هي �أن الكثافة العمرانية وال�سكانية
لي�ست قدراً حمتوماً وميكن مواجهتها وحلحلتها من خالل توفري
و�سائط نقل عام فعالة يف ال�ضواحي ،و�أورد مناذج وحلوالً ميكن
من خاللها االنتقال �إىل ع�صر ما بعد ال�سيارة ح�سب اعتقاده.
ً
م�ستحيال
لي�س
وفند امل�ؤلف مزاعم عدم �إمكانية تقدمي نظام نقل عام ناجح
للمدن املعتمدة على املركبة اخلا�صة وذات الكثافة العمرانية
املنخف�ضة ،وعار�ض معظم حمللي النقل القائلني �إن مهمة توفري
و�سائل نقل عامة فعالة يف �ضواحي �شا�سعة هو �أمر م�ستحيل
ويجب التخلي عنه.
�إ�شكالية خطرية
اعترب الكاتب ا�ستمرار دعم ومتكني م�شاريع النقل بال�سيارات
اخلا�صة والتقتري على و�سائط النقل العام وحتجيمها� ،إ�شكالية
خطرية ،وحذر من ا�ستمرارها ،مطالباً بتوجيه الدعم املفتوح
مل�شاريع النقل العام باعتباره م�شروعاً م�ستداماً بيئياً وعمرانياً
واجتماعياً.
ا�ستثمار جاد
و�أكد �أن اال�ستثمار اجلاد بالنقل العام بات الو�سيلة الأكرث �شيوعاً
ملواجهة الطلب على التنقل والو�صولية جلميع فئات املجتمع ،ومل
يعد الإنفاق ال�ضخم على م�شاريع الطرق خالل العقود الأربعة
املا�ضية هو احلل املف�ضل للمدن الطاحمة للتنمية امل�ستدامة.
ر�أ�س الهرم
وق��ال الكاتب �إن امل��دن الأوروب��ي��ة والكندية تقف اليوم على
ر�أ�س الهرم من حيث الدعم واالهتمام احلكومي وال�شعبي بالنقل
العام ،وحت��اول اللحاق بها امل��دن الأمريكية والآ�سيوية وبع�ض
مدن ال�شرق الأو�سط ومنها مدينة الريا�ض من خالل م�شروع
احلافالت ب�أنواعها املتعددة واملرتو بنظام القطارات اخلفيفة
وب�أ�شكال متعددة.
� 4أركان رئي�سية
و�أ�شار �إىل �أنه ال ميكن تقدمي نظام نقل م�ستدام دون توفر
�أربعة �أركان رئي�سية تتمثل يف :جهة فعالة وم�سيطرة لتخطيط
املدن والنقل ،ودعم مايل ٍ
كاف ،وا�ستثمار ا�سرتاتيجي بالبنية
التحتية ،وعناية بت�صميم الأحياء.
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نقص محتوى المناهج العلمية بدول مجلس التعاون
ك�����ش��ف درا����س���ة علمية ت��رب��وي��ة
ح��دي��ث��ة وج���ود ن��ق�����ص يف حمتوى
املناهج العلمية يف مراحل التعليم
العام ب��دول جمل�س التعاون لدول
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة وق�����ص��وره��ا يف
مواكبة التطورات احلديثة.
ودع���ت ال��درا���س��ة ال��ت��ي �أع��ده��ا
�أ�ستاذ املناهج وطرق تدري�س العلوم
يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود
ال��دك��ت��ور خ��ال��د احل��ذي��ف��ي ،ال��دول
اخلليجية �إىل تعزيز �أث��ر فعالية
الرتبية العلمية يف مراحل التعليم
العام و�ضرورة التجديد يف الفكر
والأه���داف ون�شر الثقافة العلمية
للجميع لتعزيز الفكر العلمي.
وح��ث��ت ال��درا���س��ة ال��ت��ي ج��اءت
بعنوان «تفعيل دور مناهج الرتبية
العلمية يف م��راح��ل التعليم العام
لدول جمل�س التعاون» على �إدخال
م����ادة احل��ا���س��ب الآيل يف ن��ظ��ام
التعليم ال��ع��ام منذ مرحلة ريا�ض
ً
منطا مطلو ًبا
الأط��ف��ال باعتباره
للحياة الع�صرية وي ��ؤث��ر يف منو
وتطور حياة الأمم.
و�أو���ض��ح��ت �أن مناهج الرتبية
العلمية يف مقررات العلوم والكيمياء

والأح���ي���اء وال��ف��ي��زي��اء والأن�����ش��ط��ة
املرتبطة بها ال ت�ؤدي الدور املناط
بها يف تكوين �شخ�صيات الطالب
و�إك�سابهم امل��ه��ارات العلمية التي
ت�ساعدهم على اكت�شاف قدراتهم
وميولهم ب�سبب ال�ضعف الظاهر يف
�أ�ساليب التدري�س والتعليم.
و�أك��دت الدرا�سة �أهمية تطوير
وحتديث مناهج الرتبية العلمية يف
مدرا�س دول اخلليج وتلم�س الر�ؤى
التطويرية مل�ستقبلها نظ ًرا للتغريات
الكمية والكيفية ال��ت��ي ت��ط��ر�أ يف
خمتلف جم��االت العلوم ومواكبة
املتغريات لتفادي ظهور امل�شكالت
والتناق�ضات التي تظهر يف تقدمي

املناهج العلمية يف املدار�س.
وط��ال��ب��ت ال���درا����س���ة ب�����ض��رورة
التجديد يف حمتوى الرتبية العلمية
والأخ����ذ مب��ف��ه��وم ال��ع��ل��وم الكاملة
الذي يتعامل مع املادة العملية كبناء
موحد للأفكار ولي�س كمو�ضوعات
منف�صلة وال��ب��ع��د ع��ن ال��ت��دري�����س
التقليدي� ،إ�ضافة اىل تبني مفهوم
العلوم البينية القائم على وجود
ارتباط وتداخالت بني فروع العلوم
املختلفة ورب���ط م��ن��اه��ج ال�ترب��ي��ة
العلمية ب��ال�تراث املحلي العربي
والإ�سالمي.
ودع���ت ال��درا���س��ة �إىل ���ض��رورة
جتديد �أ�ساليب التقومي كمدخل

لتطوير ب��رام��ج ال�ترب��ي��ة العلمية
م��ن خ�لال قيا�س م�ستوى ق��درات
وحت�صيل الطالب وم��دى تطورها
وت��وظ��ي��ف ع��وائ��د م��ن��اه��ج الرتبية
ال��ع��ل��م��ي��ة ال���ت���ي ت��ن��م��ي ال��ع��ق��ل��ي��ة
العلمية للطالب وت��ع��زز مفاهيم
العلم والتقنية لديهم مع �إك�سابهم
اجتاهات ايجابية نحو ا�ستخدامات
العلم يف واقع احلياة.
كما دعت �إىل قيام مراكز بحثية
تربوية بدول جمل�س التعاون لتعزيز
ب��رام��ج ال�ترب��ي��ة العلمية مبراحل
التعليم املختلفة وتوظيف عائدات
تلك الربامج خلدمة واقع املجتمع
اخلليجي.

جامعة نجران تعد دراسة حول تلوث مياه خزانات المنازل
ب�����ادرت ج��ام��ع��ة جن����ران بعمل
درا���س��ة بحثية ح���ول ت��ل��وث مياه
خزانات املنازل ،ا�شتملت على 25
ب��ئ� ًرا ،وبع�ض �شاحنات نقل املياه
«��� 25ش��اح��ن��ة» ،وب��ع�����ض خ��زان��ات
امل��ن��ازل « 80ع��ي��ن��ة» ،و���ش��ارك يف
جمع عينات املياه عدد من الطالب
املتطوعني بكلية الطب وق�سم علوم
املختربات يف جامعة جن��ران ومن
بع�ض الأح��ي��اء والقرى يف منطقة
جنران.
وقال الدكتور جربان القحطاين،
رئي�س كر�سي الأم�ي�ر م�شعل بن
ع��ب��داهلل ل�ل�أم��را���ض امل�ستوطنة:
«تبني من خالل �إجراء االختبارات
املعملية وجود بع�ض �أنواع البكترييا
مثل املكورات العنقودية والبكتريية
الراكدة وبكترييا الزائفة الزجنارية
يف عدد �أربع عينات من  25عينة
من الآبار اخلا�صة ،ويف عدد ثماين
عينات من  25عينة من خزانات
ال�شاحنات ،وهذه البكترييا ال تعني
وج���ود ت��ل��وث ب��ك��ت�يري مم��ر���ض يف
مياه ال�شرب ،و�إمنا تعني عدم تقيد
الأه��ايل واملتعاملني بهذه امل�صادر

باال�شرتاطات واالحتياطات التي
�أقرتها املعايري الدولية واملحلية».
ك��م��ا �أظ��ه��رت ال��درا���س��ة وج��ود
تلوث بكتريي بالبكترييا امل�سببة
ل�ل�أم��را���ض؛ بكترييا الإ�شريكية
القولونية ،وبكترييا القولون التي
ج���رى حت��دي��ده��ا ك�����دالالت على
ال��ت��ل��وث البكتريي مل��ي��اه ال�شرب،
طبقا للمعايري الدولية واملحلية
يف عدد من العينات من خزانات
املنازل.
وم��ن امل��رج��ح �أن �أ���س��ب��اب ه��ذا
التلوث املمر�ض ي�شمل �سوء تخزين

امل���ي���اه ،وع����دم ال��ع��ن��اي��ة بتنظيف
خ��زان��ات امل��ن��ازل ،و�إج����راء عملية
التطهري ال��دوري واالهتمام بغلق
اخل��زان��ات ب�شكل حمكم ،وغريها
من اال�شرتاطات واالحتياطات التي
�أقرتها هيئة التقيي�س لدول جمل�س
ال��ت��ع��اون ل����دول اخل��ل��ي��ج العربية
وال��ه��ي��ئ��ة ال�����س��ع��ودي��ة للمقايي�س
واجلودة من قبل الأهايل.
ون��ظ � ًرا لأه��م��ي��ة ه���ذه الق�ضية
ال�صحية ،و�ضعت اجلهة امل�شرفة
�روع��ا بحث ًيا
ع��ل��ى ال��ك��ر���س��ي م�����ش� ً
يرا ،ي�شمل تقييم
ا�ستق�صائ ًيا ك��ب� ً

نوعية مياه ال�شرب م��ن الناحية
امليكروبية والكيمائية والإ�شعاعية،
على ع��دد كبري من عينات املياه،
م�سحا ل�ل�آب��ار احلكومية
لي�شمل
ً
ك���ب�ي�را م��ن
ًا
د
������د
�
وع
��ة
�
��ص
�
��ا�
واخل�
ً
ال�شاحنات وخزانات املنازل ،وهذا
امل�شروع البحثي املهم ل�صحة وبيئة
منطقة جنران ،ينتظر فقط الدعم
املايل النطالقته ،حيث تقدر تكلفته
املتوقعة بنحو  1.2مليون ريال.
ويف �سياق مت�صل �ضخت الإدارة
العامة للمياه يف منطقة جن��ران،
مياه ال��رب��ع اخل��ايل �إىل �أك�ثر من
« 20حيا يف مدينة جنران» مبعدل
� 25ألف مرت مكعب يوم ًيا.
و�أو����ض���ح امل��ه��ن��د���س حم��م��د �آل
دوي�����س م��دي��ر ع��ام امل��ي��اه مبنطقة
جنران� ،أن خدمة املياه تقدم � ً
أي�ضا
من الآب��ار املوجودة ب��وادي جنران
لأحياء عدة مبدينة جنران ،م�ؤك ًدا
�أنه جرى �ضخ � 25ألف مرت مكعب
يوم ًيا على �أن يجري زيادة الكميات
ب�����ش��ك��ل ت��دري��ج��ي ب��ح�����س��ب ق���درة
ال�شبكات على ا�ستيعاب الكميات
التي يجري �ضخها.

ك�شفت درا���س��ة بحيثة �أعدتها
جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز
للعلوم ال�صحية ون�شرت يف دورية
�أمريكية ،ر�ضا املر�ضى املنومني
يف امل�ست�شفيات ومرافقيهم من
�أ�سرهم ،عن �أداء املمر�ضة ال�سعودية
وانطباعاتهم حول التعامل معها يف
عدة جوانب بن�سبة تقارب ،95%
و�شملت عينة الدرا�سة  149مري�ضاً

و 153مرافقاً.
وتناولت الدرا�سة التي �أعدتها
ع��م��ي��دة كلية ال��ت��م��ري�����ض بجامعة
ال��ع��ل��وم ال�����ص��ح��ي��ة ال��دك��ت��ورة هيا
الفوزان� ،سبعة حماور هي :املعرفة
ب ��أ���ص��ول مهنة التمري�ض وتقدمي
امل��ع��ل��وم��ات ،امل���ه���ارات ال�سريرية،
العناية باملري�ض ،مهارات التوا�صل،
القدرة على اتخاذ القرار� ،إ�شراك

الأهل يف رعاية املري�ض ،وال�سلوك
املهني للممر�ضة.
و�أو�ضحت الدرا�سة التي ن�شرت
يف الدورية الأمريكية لأبحاث العلوم
الطبيعية «Journal of Natural
� »Sciences Researchأن
 80%دون���وا ر���ض��اه��م ع��ن معرفة
املمر�ضة ال�سعودية ب�أ�صول مهنة
التمري�ض وتقدميها للمعلومات،

و� 89.4%أك������دوا ر���ض��اه��م عن
املهارات ال�سريرية ،و 89%عربوا
عن ر�ضاهم حول العناية باملري�ض
من قبل املمر�ضة ال�سعودية ،فيما
�أ���ش��ار � 95.4%إىل ر���ض��اه��م عن
جانب م��ه��ارات التوا�صل ،و90%
�أك��دوا ر�ضاهم عن ق��درة املمر�ضة
ال�سعودية على اتخاذ القرار ،وعرب
 93.4%عن ر�ضاهم عن �إ�شراك
الأه��ل يف رعاية املري�ض ،و�أخ�يرا
�أكد  92%على ر�ضاهم عن ال�سلوك
املهني للممر�ضة ال�سعودية.
وتعترب ال��درا���س��ة البحثية التي
متت بتمويل من مركز امللك عبداهلل
العاملي للأبحاث الطبية باجلامعة،
الأوىل م��ن ن��وع��ه��ا ع��ل��ى م�ستوى
اململكة ،و�أجريت يف  4مدن طبية
هي مدينة امللك عبدالعزيز الطبية
يف الريا�ض ،ومدينة امللك عبدالعزيز
الطبية يف ج��دة ،وم�ست�شفى امللك
عبدالعزيز يف الأح�ساء ،وم�ست�شفى
الإم���ام عبدالرحمن بن في�صل يف
الدمام.

 %95راضون عن أداء الممرضة السعودية
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التفكير النقدي

أكبر مساهم في تأليف قاموس «أكسفورد» مجنون!
ال �شك �أن قامو�س «�أوك�سفورد»
الإجنليزي يعد من �أعظم الإجنازات
املعجمية يف تاريخ اللغة الإجنليزية؛
و َّ
مت ال��ب��دء بكتابته ع��ام 1857م،
وا���س��ت��غ��رق الأم�����ر ���س��ب��ع�ين ع��ا ًم��ا
لالنتهاء منه � ،اّإل �أن هذا امل�شروع
امل��ث�ير حمل ب��داخ��ل��ه ق�صة مثرية
وغام�ضة لعالقة ا�ستمرت ع�شرين
عا ًما بني رجلني ا�ستثنائيني �ساهما
يف ك��ت��اب��ة ه���ذا ال��ق��ام��و���س؛ الأول
«جيم�س موراي» معلم �سابق ورئي�س
التحرير يف م�شروع كتابة قامو�س
�أك�سفورد ،والثاين «الدكتور وليام
ت�شي�سرت مايرن» جراح �أمريكي خدم
�أثناء احلرب الأهلية ،وكان واحدًا
من �آالف امل�ساهمني الذين قدموا
اق��ت��ب��ا���س��ات تو�ضيحية مل��ف��ردات
القامو�س ،لكن تلك الإ�سهامات
واالقتبا�سات مل تكن عادية ،وهنا
تكمن الطرافة!
طريقة غام�ضة
ك���ان ال��دك��ت��ور «م���اي�ن�ر» ير�سل
�آالف االقتبا�سات من مقر �إقامته
يف ق��ري��ة تبعد خم�سني م��ي�ًل�اً من
جامعة �أك�سفورد ،ويف منا�سبات
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قليل من العلم مع العمل به� ،أنفع من
كثري من العلم مع قلّة العمل به.
الو ت�سي :فيل�سوف �صيني قدمي عا�ش يف
القرن ال�سابع قبل امليالد.

عديدة كان «موراي» ير�سل له دعوة
لزيارة �أك�سفورد لتكرميه لكنه يف
كل مرة كان يرف�ض الدعوة بطريقة
غ��ام�����ض��ة ،وا���س��ت��م��ر ه���ذا احل���ال
عقدين من الزمن ،ك � َّون الرجالن
خاللها ع�لاق � ًة وث��ي��ق� ًة م��ن خالل
ريا
املكاتبات املتبادلة بينهما ،و�أخ ً
يف عام  ،1896قرر موراي زيارته،
وهناك عرف حقيقته ،فبالإ�ضافة
بارعا ،كان
�إىل كونه خبري كلمات
ً
�أي��� ً��ض��ا ق��ات�ًل،اً  ،ون��زي�ًل اً يف م�صحة
«ب���رودم���ور» �أق�����س��ى امل�صحات يف
�إجنلرتا للمجانني املجرمني!
ً
عاما
20
على م��دى ع�شرين ع��ا ًم��ا كان
الرجالن يتبادالن الر�سائل بانتظام

حول التفا�صيل الدقيقة ،لكنهما مل
يلتقيا قط ،والأ�ستاذ موراي متنى
طويلاً اللقاء بهذا ال�شخ�ص املثري
لالهتمام وتقدمي ال�شكر ل��ه ،ويف
�أواخ����ر العقد الأخ�ي�ر م��ن القرن
التا�سع ع�شر ،وقد �أو�شك تدوين
ن�صف القامو�س �أ ْن يتم ،وو�سط
اال�ستعدادات التي جت��ري لتكرمي
جميع امل�شاركني� ،أراد م��وراي �أن
يت�أكد من ح�ضور جميع امل�شاركني
لتكرميهم على �أعمالهم ،ال �سيما
ذل���ك ال�����ش��خ�����ص اخل���ج���ول –كما
يبدو– الدكتور مايرن ،لذا قرر �أن
يقوم بنف�سه بزيارته.
م�صحة «برودو»
عندما عزم الأ�ستاذ موراي على

الذهاب� ،أبرق �إىل م�ضيفه يخربه
بذلك ،وبعد م�ضي �أ�سبوعني ر َّد
الدكتور مايرن بربقية يقول فيها:
«�أرح���ب ب��زي��ارت��ك ،وعندما و�صل
موراي �إىل مقر �إقامة مايرن ،جل�س
يف غرفة االنتظار وهو يعتقد �أنه
�سيقابل �أ�ستاذاً عاملاً مبج ً
ال ،وبينما
كانت �ساعة احلائط تدق ب�صوت
عال� ،إذ بوقع خطوات خافتة خارج
ٍ
يف القاعة ،وجلجلة بعيدة لأ�صوات
مفاتيح ،و�إذا مبرافق يقود مايرن
ويخاطب موراي قائ ً
ال :ي�ؤ�سفني �أن
�أخربك �أنني مدير م�صحة برودمور
ل��ل��م��ج��ان�ين امل��ج��رم�ين ،وه����ذا هو
الدكتور لكنه �سجني و�أم�ضى هنا
�أكرث من ع�شرين عا ًما ،وهو �أقدم
مري�ض مقيم لدينا».

ِّ
فكر خارج خطأ اللسان أشد من جرح السنان

الصندوق

قال علماء اللغة �إن �أول ما اختل من كالم
العرب و�أحوجهم �إىل التعلم «الإع��راب» ،وكان
اللحن يف الإع����راب �أظ��ه��ر يف ك�لام امل��وايل
واملتعربني ،حتى منذ عهد الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم ،فقد روي �أن رج ً
ال حلن بح�ضرته،
فقال �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أر�شدوا �أخاكم
فقد �ضل» .وروي عن �أبي بكر ال�صديق ر�ضي
اهلل عنه �أنه قال« :لأن �أقر�أ ف�أ�سقط �أحب �إ ّ
يل
من �أن �أق��ر�أ ف�أحلن» .ومر عمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه على قوم ي�سيئون الرمي ،ف�أ َّنبهم
فقالوا� :إ ّن��ا ق��وم «متعلمني» ف�أعر�ض مغ�ض ًبا
وقال :واهلل خلط�ؤكم يف ل�سانكم �أ�شد علي من
خطئكم يف رميكم .وروي �أن �أح��د والة عمر
ر�ضي اهلل عنه كتب �إليه كتاباً حلن فيه ،فكتب
�إليه عمر �أن «قنع كاتبك �سوطاً».
وهكذا انت�شر اللحن حتى عند اخلا�صة من
النا�س حتى �صاروا يعدون من ال يلحن ،ثم انتقل
اللحن من احلا�ضرة �إىل البادية .قال اجلاحظ:
«�أول حلن ُ�سمع يف البادية هذه ع�صاتي» كل
ذلك والدولة الأموية ما زالت قائمة.

لهذا كله ب��ادر علماء
ال����دي����ن وال���ع���رب���ي���ة يف
ال�������ص���در الإ����س�ل�ام���ي
الأول �إىل مواجهة هذا
ال�����س��ي��ل اجل������ارف من
اللحن واخل��ط ��أ ،وذل��ك
خ���و ًف���ا ع��ل��ى ال���ق���ر�آن
الكرمي وال�سنة النبوية
ال�شريفة �أوالً ث��م على
اللغة العربية ،وب��ادروا
�إىل ج��م��ع ل��غ��ة ال��ع��رب
وتبويبها وو�ضع القواعد
الناظمة لها ،وا�صطلحوا
ع��ل��ى مت�سية ك��ل ذل��ك
بـ«النحو».
قال ابن خلدون :فلما
جاء الإ�سالم وانت�شر العرب وفارقوا احلجاز
لطلب امللك الذي كان يف �أيدي الأمم الأخرى
وخالطوا العجم ،تغريت َملَكة اللغة عندهم
وف�سدت �سليقتهم مبا �ألقي �إليها من املخالفات،
وخ�شي �أهل العلوم منهم �أن تف�سد تلك امللكة
ر� ًأ�سا ويطول العهد بها فينغلق القر�آن واحلديث
على املفهوم ،فا�ستنبطوا من جماري كالمهم
قوانني م�ضطردة لتلك امللكة ت�شبه الكليات

صورة نقدية

أجمل تعليق
لي�س مهماً �أن تكون ماهراً يف لعب كرة القدم
فقط ،الأهم �أن تكون لديك مهارة املناورة واجلر�أة
واملبادرة ،وعليك �أن ت�س�أل نف�سك قبل اتخاذ
القرار بامل�شاركة.
طارق بن عبدالعزيز املعجب
كلية علوم الأغذية والزراعة

والقواعد يقي�سون عليها �سائر �أن��واع الكالم
ويلحقون الأ�شباه بالأ�شباه مثل �أن الفاعل مرفوع
واملفعول من�صوب واملبتد�أ مرفوع ،ثم ر�أوا تغري
الداللة بتغري حركات الكلمات فا�صطلحوا على
ت�سميته «�إعراباً» وت�سمية املوجب لذلك التغري
«عام ً
ال» و�أمثال ذلك ،و�صارت كلها ا�صطالحات
خا�صة بهم فقيدوها بالكتاب وجعلوها �صناعة
خم�صو�صة لهم وا�صطلحوا على ت�سمية هذا
العلم بـ«النحو».

سيـــن
وجيم
متى وأين وضعت علوم اللغة
العربية؟
مت البدء يف و�ضع علوم اللغة العربية يف ع�صر �صدر
الإ���س�لام ،وذل��ك نتيجة ات�ساع رقعة ال��دول��ة الإ�سالمية
ودخ��ول النا�س يف دين اهلل �أفواجاً وبدء انت�شار «اللحن»،
وقد اتفق ال�سابقون والالحقون على �أن و�ضع علوم اللغة
مت يف الب�صرة والكوفة ،لكنهم اختلفوا يف وا�ضعه ،وممن
اختلف يف ه��ذا ال�ش�أن اب��ن �سالم يف «طبقات ال�شعراء»
واب��ن قتيبة يف «امل��ع��ارف» والزجاجي يف «الأم���ايل» و�أب��ي
الطيب اللغوي يف «مراتب النحويني» وال�سريايف يف «�أخبار
النحويني الب�صريني» والزبيدي يف «الطبقات» وابن الندمي
يف «الفهر�ست» والأنباري يف «نزهة الألباب» والقفطي يف
«�إنباه الرواة».
وانح�صر اخلالف يف رجلني؛ علي بن �أبي طالب ر�ضي
اهلل عنه ،و�أبو الأ�سود الد�ؤيل رحمه اهلل ،وقد اختار الأنباري
والقفطي القول �إن وا�ضعه هو علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل،
واختار ال�سابقون القول �إن وا�ضعه �أبو الأ�سود الد�ؤيل.
وق��د روي عن �أب��ي الأ���س��ود �أن��ه ق��ال :دخلت على �أمري
امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه فوجدت يف يده
رقعة ،فقلت :ما هذه يا �أمري امل�ؤمنني؟ فقال� :إين ت�أملت
كالم العرب فوجدته قد ف�سد مبخالطة الأعاجم ،ف�أردت �أن
�أ�ضع �شي ًئا يرجعون �إليه ويعتمدون عليه ،ثم �ألقى �إ َّ
يل الرقعة
وفيها مكتوب :الكالم كله ا�سم وفعل وحرف ،فاال�سم ما �أنب�أ
عن امل�سمى والفعل ما �أنبئ به ،واحلرف ما �أفاد معنى .وقال
يل :انح هذا النحو و�أ�ضف �إليه ما وقع �إليك واعلم يا �أبا
الأ�سود �أن الأ�سماء ثالثة ،ظاهر وم�ضمر وا�سم ال ظاهر وال
م�ضمر ،و�إمنا يتفا�ضل النا�س فيما لي�س بظاهر وال م�ضمر.
و�أراد بذلك اال�سم املبهم.
قال :ثم و�ضعت بابي العطف والنعت ،ثم بابي التعجب
واال�ستفهام� ،إىل �أن و�صلت �إىل باب «�إن و�أخواتها» ما خال
«لكن» ،فلما عر�ضتها على علي ر�ضي اهلل عنه �أمرين ب�ضم
«لكن» �إليها ،وكنت كلما و�ضعت با ًبا من �أبواب النحو عر�ضته
عليه �إىل �أن ح�صلت ما فيه الكفاية ،فقال يل :ما �أح�سن
هذا النحو الذي قد نحوت ،فلذلك �سمي النحو.
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�أكد �أن النظام التعليمي والبحثي يف اجلامعة قادر على �صناعة عقول متميزة ..د� .سليمان:

رؤية  2030طموحة جدًا وتمتلك أفضل القدرات
البشرية والمادية
حوار  :حممد باكرمان
 د� .أحمد رفعت �سليمان عدد ال�سنوات يف ال�سعودية� 8 :سنوات كلية الرتبية� -أ�ستاذ الت�صميم اجلرافيكي

الدكتور �أحمد رفعت �سليمان،
�أ���س��ت��اذ الت�صميم اجل��راف��ي��ك��ي،
ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الرتبية
جامعة امللك �سعود ،ح�صل على
�شهادتي البكالوريو�س واملاج�ستري
من جامعة حلوان يف القاهرة يف
كلية الرتبية الفنية وح�صل على
ال��دك��ت��وراه م��ن جامعة نيويورك
يف تخ�ص�ص الت�صميم الداخلي،
ق�ضى حتى الآن � 8سنوات يف
اململكة العربية ال�سعودية ،يرى �أن
جامعة امللك �سعود ا�ستطاعت يف
وقت قيا�سي �أن تبني نظاماً قادراً

على �صناعة العقول بعلم وقاعدة
بينية وا�ضحة جداً ،و�أكد �أن ر�ؤية
اململكة  2030طموحة جداً ومتلك
�أف�ضل ال��ق��درات على امل�ستوى
الب�شري وامل���ادي وامل��ك��اين ،لكن
هناك �أنا�ساً متخوفون ويعتقدون
�أن الر�ؤية �ستطول اجلزء اخلا�ص
بالعادات والتقاليد ،وذل��ك غري
�صحيح ،لأن الر�ؤية غلفت العادات
والتقاليد بغالف متح�ضر ،وهذا
يدل على ذكاء ف�صيح من وا�ضع
الر�ؤية..

العمل في جامعة الملك سعود منظم وقائم على أساس
«الحقوق والواجبات»
 حدثنا عن جتربة ان�ضمامك لطاقم التدري�س يفجامعة امللك �سعود؟
يف احلقيقة جتربة عملي يف جامعة امللك �سعود رائعة
وجميلة ،وقد اختلفت فور و�صويل ملدينة الريا�ض عما
كنت �أ�سمع عنها قبل و�صويل ،لأن معظم �أ�ساتذتي يف
كلية الرتبية الفنية يف م�صر كانوا هنا منذ ع�شرات
ال�سنني ،وقد ر�أي��ت فور و�صويل �إىل الريا�ض جامعة
متطورة ب�شكل كبري ومن جميع النواحي ،واكت�شفت �أن
العمل يف جامعة امللك �سعود منظم جداً وقائم على فكرة
احلقوق والواجبات ،مبعنى �أن ب�إمكانك �أخذ حقوقك
كاملة ب�شرط ت�أديتك لواجباتك على قدر الإمكانية؛ لأن
اجلزء املثايل من ال�صعب �أن يكتمل مع اجلزء الب�شري
بداخلنا.
 ما ر�أيك يف ر�ؤية اململكة 2030؟تعترب ر�ؤية اململكة  2030طموحة جداً ومتلك �أف�ضل
الإمكانات والكوادر والقدرات على امل�ستوى الب�شري
واملادي واملكاين ،لكن هناك �أنا�ساً متخوفون ويعتقدون
�أن الر�ؤية �ستطال اجلزء اخلا�ص بالعادات والتقاليد

لأنها مل تقر�أ وتطلع على تفا�صيل ال��ر�ؤي��ة ،و�أن��ا �ضد
ذلك متاماً ،لأن الر�ؤية غلفت العادات والتقاليد بغالف
متح�ضر ،وهذا يدل على ذكاء ف�صيح من وا�ضع الر�ؤية
لأن الهجوم الثقايف هو �أدع��ى �شيء للدمار الداخلي،
فالر�ؤية ا�ستطاعت �أن حتافظ بالكامل على املوروث
ال��ث��ق��ايف ،وعندما حتافظ على رم��وز الثقافة ف�أنت
حتافظ على القيمة الأ�سا�سية للثقافة وعندما نطبق
هذا احلديث على الفن الت�شكيلي جند �أن عبدالرحيم
الر�ضوي -رحمه اهلل -ميثل �أيقونة الفن الت�شكيلي يف
م�صر بدليل �أنه ُكرم �إىل يومنا احلا�ضر وحتول �إىل رمز
من رموز احلركة الت�شكيلية.
 م��ا ال �ف��رق ب�ي�ن ج��ام�ع��ة امل �ل��ك ��س�ع��ود واجل��ام �ع��اتالأخرى التي در�ست فيها؟
�صناعة العقول من �أ�صعب ال�صناعات امل�ستقبلية،
ف���إذا كنت تريد م�ستقب ً
ال م�شرقاً فيلزمك �أن تبني
العقول ب�شكل �صحيح يف الأكادمييات بدءاً من احل�ضانة
ونهاية باجلامعة ،وجامعة امللك �سعود ا�ستطاعت يف

وقت قيا�سي �أن تبني نظاماً قادراً
على �صناعة العقول بعلم وقاعدة
بينية وا�ضحة جداً ،وتلك القاعدة
ال�صلبة تفرع عنها جمموعة من
ال��ق��واع��د مت��ر م��ن خاللها نظم
التعليم اجلامعي بداية من العلوم
الإن�سانية وال�صحية وما �شابهها،
لكن النظام ثابت وال��ك��ل ي�أخذ
من الظام ويبني تفريعات تنتهي
ب��احل�����ص��ول ع��ل��ى خ��ري��ج متميز
وم�ؤهل ومتمكن يف �سوق العمل.
 ما الفرق بني الطالب ال�سعودي والطالب الآخرينً
�سابقا؟
الذين در�ستهم
الطالب ال�سعودي خمتلف عن الطلبة الآخرين ب�أنه
يحرتم الكبري يف العمر وهذه ميزة ال ميتلكها الكثري،
بالإ�ضافة �إىل �أن��ه عندما حمل ثقة ودائماً على قدر
امل�س�ؤولية بحيث �أنه عندما توكل �إليه مهمه ي�ؤديها ب�شكل
جميل جداً �إذا �شعر بالثقة من الأ�ستاذ.

خريج جامعة الملك
سعود متميز ومتمكن
ومؤهل ..وفرصه كبيرة
في سوق العمل

 خ�ت��ام� ً�ا ن��ري��د منك ن�صيحةللطالب يف جامعة امللك �سعود.
�أمتنى من جميع الطالب يف
اجلامعة ب�شكل عام وطلبة كلية
الرتبية على وجه اخل�صو�ص �أن
ي�ستفيدوا من الإمكانيات التي
توفرها اجلامعة بوجود مكتبة
ي�شار �إليها بالبنان ،وهي مكتبة
امللك �سلمان ،فهي حتتوي �أكرث
من ت�سعني باملئة مما حتتويه مكتبة الكونغر�س ،وهذا
كنز معريف ملن يعي �أهمية املكتبة فن�صيحتي �أن يقوموا
بزيارة املكتبة لأن املكتبة لي�ست للقراءة والإطالع فقط
بل متلك �أن�شطة ثقافية كثرية وبالإمكان �أن يق�ضوا يوماً
كام ً
ال بها وكل املي�سرات املوجودة بها بدا ًء من كفترييا
على �أعلى م�ستوى ونهاي ًة ب���أدوات و�إت�صاالت رقمية
ب�إمكانك ب�ضغطه زر واح��دة �أن ت�صل �إىل مكان �آخر
من العامل.

أشاد بالخدمات المقدمة لطالب المنح المنصور:

سأحصل على «الدكتوراه» رغم إعاقتي
حوار :فهد احلمود
ع �ب��د ال ��وه ��اب امل �ن �� �ص��ور م ��ن ج�م�ه��وري��ة
ن �ي �ج�يري��ا ،ي ��در� ��س يف ق �� �س��م ال �ل �غ��وي��ات
التطبيقية درج ��ة امل��اج���س�ت�ير امل�ستوى
الثالث ،يطمح لإكمال الدرا�سات العليا
واحل �� �ص��ول ع�ل��ى درج ��ة ال��دك �ت��وراه رغ��م
�إعاقته يف قدمه ورغ��م ع��دم قدرته على
التنقل �إال من خالل الكر�سي املتحرك
ومب�ساعدة �أح��د �أ�صدقائه� ،أثنى و�أ�شاد
ب ��اخل ��دم ��ات ال� �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا اجل��ام �ع��ة
ل �ل �ط�لاب ال ��واف ��دي ��ن ،و� �ش �ك��ا ب�ع�ت��ب قلة
�أ� �ص��دق��ائ��ه م ��ن ال �� �س �ع��ودي�ين �أو ال �ع��رب
الناطقني الأ�صليني باللغة العربية..

 ك�ي��ف ك��ان��ت ط��ري�ق��ة ان���ض�م��ام��ك �إىلاجلامعة؟
تعرفت على اجلامعة عن طريق زميلي
الذي قبل يف اجلامعة �سابقاً ،وقد حدثني
عنها ب�شوق وفرح وكان مت�شوقاً لالن�ضمام
�إليها ،وذلك �شجعني بال �شك على التقدمي
�إىل اجلامعة للح�صول على قبول ،وبالفعل
مت ذلك وهلل احلمد.

 ما �أبرز املعوقات التي واجهتك خاللم�سريتك الدرا�سية والعلمية؟
من املعوقات التي واجهتني اكت�ساب
ال�������ص���داق���ات وخ��ا���ص��ة م���ع ال��ن��اط��ق�ين
الأ�صليني باللغة العربية ول��دي �صديق
�سعودي اجلن�سية ا�سمه «�سامل» �أ�سعى
الكت�ساب اللغة العربية منه قدر الإمكان،
وك��ان �أك�بر عائق واجهني �صعوبة امل�شي
ب�سبب �إعاقتي يف قدمي ،ول��وال زميلي
�آدم الذي يو�صلني من ال�سكن �إىل املعهد
بكر�سي متحرك ،لكان الو�ضع �أ�صعب
من ذلك ،ورغم هذا كله �سوف �أ�صل اىل
درجة الدكتوراه يف تخ�ص�صي ب�إذن اهلل.

 ما هو طموحك يف اجلامعة؟طموحي هو التفوق العلمي والتميز
الدرا�سي وموا�صلة درا�ساتي العليا و�صوالً
�إىل درج��ة الدكتوراه و�أرج��ع �إىل بالدي
و�أعلم �أهل بلدي.
 ك�ي��ف وج ��دت اخل��دم��ات امل�ق��دم��ة مناجلامعة؟
�صراحة �أعجبت باخلدمات املقدمة من
اجلامعة وخا�صة اخلدمات الإلكرتونية

وامل��ك��ت��ب��ات ال��رق��م��ي��ة و�أي�����ض��ا خ��دم��ات
الرتفيه املوجودة يف ال�سكن ،و�أنا �أحب �أن

�ألعب تن�س الطاولة مع �صديقي �آدم من
جمهورية نيجرييا �أي�ضاً.

 هل زرت �أي مدينة يف ال�سعودية؟نعم زرت امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة وزرت قرب
الر�سول �صلى اهلل وعليه و�سلم وكانت
زيارة ال تن�سى.

تقرير
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د�شن ملتقى «الأمن الفكري» يف الأوىل امل�شرتكة بح�ضور نائب �أمني مركز احلوار

مدير الجامعة :التعليم واألمن جناحا
التقدم والحضارة

د .العمر :لألمن الفكري دور كبير في تكوين شخصية الطلبة وحمايتهم من االنحرافات الفكرية

د .الجريوي :نحرص على تحصين الطالب والطالبات فكريًا من خالل إدارة اإلرشاد الطالبي
د��ش��ن م�ع��ايل م��دي��ر اجلامعة ال��دك�ت��ور ب ��دران العمر،
الثالثاء املا�ضي ،ملتقى «�شبابنا والأمن الفكري» ،والذي
نظمته ع�م��ادة � �ش ��ؤون ال�ط�لاب ممثلة مب��رك��ز التوجيه
والإر� �ش��اد الطالبي باجلامعة ،يف عمادة ال�سنة الأوىل
امل�شرتكة ،بح�ضور نائب �أمني عام مركز امللك عبدالعزيز
للحوار الوطني الأ��س�ت��اذ �إب��راه�ي��م ب��ن زاي��د الع�سريي،
ووكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور
حممد النمي.

تكوين �شخ�صية الطلبة وتوجيههم التوجيه ال�سليم
وحمايتهم من االنحرافات الفكرية التي تهدد املجتمع،
وال�شك �أن التعليم يعترب الرافد املهم لتحقيق الأمن
الفكري� ،إذ ال ميكن لأي �أمة �أن تنه�ض فكر ًيا وح�ضار ًيا
ما مل يكن لديها �سيا�سة تعليمية وا�ضحة مرنة م�ستمدة
من ثقافتها ومن�سجمة معها ،لتكون ح�صنًا لها وحاجزاً
مينع �أبناءها من االعتقاد مببادئ ه�شة �ضعيفة ت�شكك
يف مكت�سباتهم ومتنعهم من التطور والتقدم ،فالتعليم
والأمن هما جناحا التقدم واحل�ضارة.

�أهمية الأمن الفكري
بدئ احلفل بالقر�آن الكرمي ثم �ألقى معايل مدير
اجلامعة الدكتور بدران العمر ،كلمة مبنا�سبة تد�شني
هذا امللتقى ،رحب فيها باحل�ضور ،وذكر �أن هذا املو�ضوع
الهام الذي جنتمع ب�ش�أنه اليوم يتعلق ب�أحد �أهم اجلوانب
الأمنية يف حياتنا املعا�صرة ،وهو الأمن الفكري الذي
ي�سهم يف ا�ستقرار املجتمعات ويبعدها عن ال�صراعات
املدمرة التي تَ ُف ُّت يف ن�سيجها وجتعلها نهباً للأعداء.

قيم وم�س�ؤوليات
و�أك��د معايل مدير اجلامعة �أن حكومتنا الر�شيدة
بتوجيهات من خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز حفظه اهلل ،و�سمو ويل عهده الأم�ير
حممد بن �سلمان حفظه اهلل� ،أولت هذا اجلانب املهم
من جوانب الأم��ن ال��ذي ي�ساعد يف حفظ املكت�سبات
واالرتقاء والتقدم بهذا الوطن يف �شتى املجاالت العلمية
والعملية؛ عناية فائقة تليق مبا ميثله من قيمة على
م�ستوى الأفراد واملجتمعات والدول.

التعليم والأمن
و�أ�ضاف معاليه :جميع مكونات املجتمع ،حكومية
�أو خا�صة ،معنية ب��الأم��ن ال��ف��ك��ري ،وق��ط��اع التعليم
واجلامعات معني به ب�شكل خا�ص ملا له من دور يف

القدوة احل�سنة
وا�ستطرد معاليه قائ ً
ال� :أ�صبح تعزيز الأمن الفكري
يف نفو�س الطالب من خالل عنا�صره املختلفة وخا�صة

عن طريق اجلامعات ،م�س�ؤولية مناطة بكافة عنا�صر
التعليم وبيئة املتعلم ،وال��ذي ي�أتي يف مقدمتها ع�ضو
هيئة التدري�س الذي يعد حلقة مهمة يف تعزيز الأمن
الفكري ل��دى ال��ط�لاب ،وذل��ك من خ�لال م�ساعدتهم
على ا�ستيعاب املفاهيم والأفكار البعيدة عن االنحراف
والتطرف ،ومتثيل القدوة احل�سنة فيهم ،وكذلك تر�سيخ
م��ب��د�أ احل���وار ال��ه��ادف واال�ستماع واح�ت�رام الآخ��ري��ن
و�صوالً �إىل احلق.
تكرمي امل�شاركني
و�أف��اد معاليه �أن جامعة امللك �سعود حري�صة على

حت�صني طالبها وطالباتها فكرياً من خ�لال العديد
من الربامج والفعاليات وور�ش العمل ،و�أن هذا امللتقى
«�شبابنا والأم��ن الفكري» ال��ذي تقيمه عمادة �ش�ؤون
الطالب ممثلة مبركز الإر�شاد والتوجيه الطالبي ،ما
هو �إال جزء من الربامج التي تقدمها اجلامعة وتوليها
اهتمامها ورعايتها ،ث��م ق��ام مدير اجلامعة بتكرمي
اجل��ه��ات امل�شاركة يف املعر�ض امل�صاحب واجل��ه��ات
املتعاونة يف التنظيم بعمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة،
بعد ذلك توجه راعي احلفل واحل�ضور الفتتاح املعر�ض
امل�صاحب والتجول داخله.

عالقة تكاملية وحضور مميز

من جهته �أكد عميد عمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة
الدكتور عبداملجيد بن عبدالعزيز اجلريوي �أن �إقامة
هذا امللتقى يف عمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة ،ي�أتي
يف �إط��ار حر�ص جامعة امللك �سعود بقيادة معايل
مدير اجلامعة الدكتور ب���دران العمر واهتمامه
بالعمادة وطلبتها.
وقال الدكتور اجلريوي �إن امللتقى �شهد ح�ضو ًرا
ريا
متميزًا من الطالب كما �شهد املعر�ض �إقباالً كب ً

ريا �إىل �أن عمادة ال�سنة الأوىل
من الطالب ،م�ش ً
امل�����ش�ترك��ة حت��ر���ص �أ���ش��د احل��ر���ص ع��ل��ى ال��ط�لاب
والطالبات ،وذلك من خالل �إدارة الإر�شاد الطالبي
التابعة لوكالة العمادة للخدمات الطالبية ،والتي
ت�شرف وتتابع كل ما يتعلق بهذا ال�ش�أن ،و�أ�شاد
اجلريوي بالعالقة التكاملية بني العمادة وعمادات
اجلامعة الأخ���رى مم��ا يحقق �أه���داف وتطلعات
جامعة امللك �سعود.
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�صممها علماء بجامعة «�إك�سرت» الربيطانية

روبوتات تسبح في دم اإلنسان وتنقذ حياته

جن��ح علماء بريطانيون يف ت��ق��دمي ابتكار
علمي جديد من �ش�أنه �إنقاذ حياة الكثريين ،مت
ا�ستلهامه من احليوانات املنوية للإن�سان ،يتمثل
يف «روب��وت��ات جمهرية» تقوم ب�إي�صال ال��دواء
�إىل الأع�ضاء املختلفة يف اجل�سم من خالل
ال�سباحة يف ال�شرايني.
ي��ت���أل��ف ال����روب����وت امل��ج��ه��ري م���ن «ر�أ�����س
مغناطي�سي دقيق للغاية وذي��ل م��رن ومتموج
احل��رك��ة ،بحجم «ال�برغ��وث» ميكنه ال�سباحة
متا ًما مثل احليوان املنوي مع بع�ض االختالفات
اجل��وه��ري��ة ،ومي��ك��ن توجيه ه��ذه ال��روب��وت��ات
بوا�سطة تيار كهرومغناطي�سي متحول ،وب�إمكان
العلماء �أن يتحكموا بها ويوجهوها فيما ت�سبح

داخل ج�سم الإن�سان.
ووف� ًق��ا ملا قاله الأ�ستاذ يف جامعة �إك�سرت
الإجنليزية ،وامل�ؤلف امل�شارك يف الدرا�سة التي
ن�شرت يف �سبتمرب املا�ضي ،فيودور �أورغ��ن،
�وذج��ا
ف����إن ه��ذا ال��روب��وت امل��ج��ه��ري ي��وف��ر من� ً
فعاالً
ورخي�صا لنظام توزيع وتوجيه الأدوي��ة
ً
�إىل الأماكن املحددة لها داخل ج�سم الإن�سان،
بوا�سطة ال�سباحة يف �شرايينه و�أوردته.
و�أ���ض��اف �أن تطوير ه��ذه التقنية العالجية
ميكنها �أن تغري ب�صورة جذرية طريقتنا يف
�صناعة الأدوي��ة .ويف درا�ستهم احلديثة ،عمل
فريق جامعة �إك�سرت على ت�صنيع عدة مناذج
لكل منها طول ذيل خمتلف «يرتاوح بني 0.04

و 0.5بو�صة �أو من � 1إىل  12ملم».
وو����ض���ع ال��ع��ل��م��اء ه����ذه ال����روب����وت����ات يف
جم��اري �سائلة ،ومت توجيهها بوا�سطة تيار
كهرومغناط�سي ب��ت��وت��رات «مقايي�س �شدة»
خمتلفة.
والحظ العلماء �أن الروبوت ذا الذيل البالغ
طوله  4ملم هو الأ�سرع والأكرث قابلية للتحكم
به ،وف ًقا ملوقع «�إن بي �سي نيوز ديجيتال».
�أم���ا اخل��ط��وة املقبلة ل��ه��ذا االب��ت��ك��ار فهي
ت�صغريها �أكرث و�أكرث ،بحيث ميكنها ال�سباحة يف
�شرايني ال يزيد �سمكها على  8مايكرومرتات،
�أي �أ�صغر بنحو  500مرة من الروبوت ال�سباح
احلايل ،ليكون طوله بحدود  50مايكرومرت.

�أظهرت ت�أثريات �إيجابية للنوم على ت�شكيل الذاكرة ..درا�سة:

تطابق آليات عمل الدماغ في حالتي النوم واليقظة

�أظ��ه��رت درا���س��ة ج��دي��دة �أج��راه��ا باحثون
بجامعة برمنجهام تطابق �آليات عمل الدماغ
امل�س�ؤولة عن حتفيز الذاكرة يف حالتي النوم
واال�ستيقاظ ،و�سلطت الدرا�سة �ضو ًءا جديدًا
على العمليات التي يجريها ال��دم��اغ لإع��ادة
تن�شيط الذكريات خالل النوم ،وتبني �أن النوم
اً
فاعل يف تعزيز ا�ستقرار الذكريات،
يلعب دو ًرا
غري �أن الآل��ي��ات الع�صبية الكامنة وراء هذه
العملية ما زالت غري مفهومة متا ًما.
نُ�شرت الدرا�سة يف جملة ِ
«�سل ريبورت�س»
وتبني معرفة العلماء للمرة الأوىل �أن الأمناط
الع�صبية التي تحُ � ّف��ز عندما يتذكر الدماغ
الب�شري ذكريات حمددة وهو م�ستيقظ تظهر
م��رة �أخ���رى خ�لال ن��وم��ه الح � ًق��ا ،وي��ق��دم هذا
االكت�شاف اً
دليل �آخر على الت�أثريات الإيجابية
للنوم على ت�شكيل الذاكرة.
وتعزز معرفتنا الأدق بهذه الآل��ي��ات فهمنا

لكيفية ت�شكل الذكريات ،ما قد ميهد الح ًقا
�إىل ك�شف الأ�سباب الرئي�سة لأمرا�ض الذاكرة
اً
ف�ضل عن تطوير طرق عالجية
مثل �ألزهامير،
لتعزيز الذاكرة.
وعمل الفريق يف �إطار �شراكة مع باحثني من
معهد �أبحاث دوندرز يف هولندا ،فا�ستخدموا
�أ���س��ل��وب «�إع����ادة التن�شيط امل��وج��ه ل��ل��ذاك��رة»
لتقويتها ،وخ�لال التجربة ،تعلم امل�شاركون
م�صطلحات �أجنبية ،ثم �أ�سمعها �إياهم الفريق
مرة �أخرى وهم نيام.
وباال�ستعانة بتخطيط �أمواج الدماغ� ،سجل
الفريق الإ�شارات الدماغية للم�شاركني خالل
تعلم امل�صطلحات الأجنبية وتذكرها قبل النوم،
ثم �سجلوا امل�سارات الع�صبية التي ن�شطت
عندما تفاعلت �أدمغة امل�شاركني النائمني لدى
�سماعها الكلمات التي تعملتها �ساب ًقا .وعندما
قارنوا الإ�شارت الع�صبية التي �أر�سلتها �أدمغتهم

يف كلتا احلالتني ،اكت�شفوا �أوجه ت�شابه وا�ضحة
يف الأن�شطة الدماغية.
و�صرح رئي�س البحث توما�س �آر �سكرايرن
من كلية علم النف�س يف جامعة برمنجهام «على
ال��رغ��م م��ن وج��ود بع�ض القوا�سم امل�شرتكة
بني حالتي النوم واال�ستيقاظ� ،إال �أن هذه
الدرا�سة تظهر �أن لهاتني احلالتني قوا�سم
�أك�بر مما ظننا �ساب ًقا ،والأن�شطة الع�صبية
التي �سجلناها ت�ؤكد على �أهمية النوم للذاكرة
وال�صحة».
ويخطط الفريق ملتابعة ال��درا���س��ة �سع ًيا
البتكار و�سائل للبحث يف تن�شيط ال��ذاك��رة
تلقائ ًيا خالل النوم ،ورمبا ي�ستعني الباحثون
بتقنيات تعلم �آل��ة متقدمة لت�سجيل الأمن��اط
الع�صبية وتف�سريها والتعرف على الأماكن
ال��ت��ي تن�شط بها ال��ذاك��رة يف �أدم��غ��ت��ن��ا دون
احلاجة �إىل حمفزات خارجية.

نتيجة االحرتار العاملي الذي ي�سببه الب�رش

جامعة «روتجرز» تحذر من ارتفاع
سطح البحر ً 15
مترا بحلول 2300

خلُ�صت درا���س��ة ج��دي��دة ح��ول ت��غ�يرات م�ستوى �سطح البحر
والتقديرات امل�ستقبلية� ،أجراها باحثون بجامعة روجت��رز� ،إىل �أن
املتو�سط العاملي مل�ستوى �سطح البحر قد يرتفع  2.5مرت بحلول
 2100و 15م�ترًا بحلول � ،2300إن مل يعمل الب�شر على خف�ض
انبعاثات الغازات الدفيئة عن م�ستواها احلايل.
والواقع �أن املتو�سط العاملي مل�ستوى �سطح البحر ارتفع من بداية
القرن احل��ايل نحو  0.06م�تر؛ وج��اء يف الدرا�سة �أن التقديرات
املركزية -املبنية على حتليالت خمتلفة -الرتفاع املتو�سط العاملي يف
ظل م�ستوى انبعاثات معتدل تراوحت بني  0.43مرت و 0.85مرت
بحلول  ،2100وبني  0.85مرت و 1.65بحلول  ،2150وبني  1.8مرت
و 4.3مرت بحلول .2300
ونظ ًرا �إىل �أن  11%من الب�شر البالغ عددهم نحو  7.6مليار
ي�سكنون يف مناطق يقل م�ستوى �سطحها عن م�ستوى �سطح البحر
بنحو � 10أمتار� ،أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن ارتفاع م�ستوى �سطح البحار
يع ِّر�ض �أولئك ال�سكان خلطر كبري ،وي�ؤثر �سل ًبا على االقت�صادات
والبنى التحتية والأنظمة البيئية يف جميع �أنحاء العامل.
وقد ط َّور العلماء على مدى الزمن طرائق لتمثيل التغريات ال�سابقة
والتغريات امل�ستقبلية ،وعلى الرغم من اختالف هذه الدرا�سة عن
تلك الطرائق� ،إال �أنها ت�صل �إىل توقعات مت�شابهة :من � 2000إىل
 2050يُرجح �أن يرتفع املتو�سط العاملي مل�ستوى �سطح البحر مبعدل
 0.25-0.15مرت ،لكن يرجح �أن ال يتجاوز االرتفاع  0.46مرت؛ و�أما
بعد  2050فتزداد ح�سا�سية التقديرات لتغريات م�ستوى الغازات
الدفيئة ولطرائق التقدير .قال روب��رت �إي ك��وب ،م�ؤلف الدرا�سة
امل�شارك ،والأ�ستاذ يف ق�سم علوم الأر�ض والكواكب يف حرم جامعة
روجت��رز املوجود يف نيو برونزويك ،ومدير معهد العلوم الأر�ضية
واملحيطية واجلوية التابع جلامعة روجت��رز�« :صحيح �أننا ال نعلم
ريا عن التغريات املا�ضية وامل�ستقبلية مل�ستوى �سطح البحر ،لكن
كث ً
انعدام اليقني ال يجعلنا نتغافل ونتجاهل التحدي ،كل ما يلزمنا حال ًّيا
هو التو�صيف الدقيق ملا هو �أكيد عندنا وما لي�س ب�أكيد ،ملواجهة
الأخطار املحدقة ب�سواحل العامل» .ا�ستخدم العلماء درا�سات حاالت
من «�أتالنتيك �سيتي» و«نيوجري�سي» و«�سنغافورة» لبحث كيف ميكن
للطرائق امل�ستخدمة حال ًّيا يف متثيل التغريات ال�سابقة يف م�ستوى
�سطح البحر �أن تق ِّيد التقديرات امل�ستقبلية العاملية واملحلية ،وبحثوا
� ً
أي�ضا طرائق ا�ستغالل التقديرات العلْمية مل�ستوى �سطح البحر ،وكيف
ميكن �أن ت�ؤدي التقديرات الدقيقة �إىل �أ�سئلة بحثية جديدة.
الدرا�سة �أ�شارت �إىل �أن ال�سبب الأكرب الرتفاع م�ستوى �سطح البحر
وخ�صو�صا بعد  1975-هو االح�ترار العاملييف القرن الع�شرين
ً
الذي ي�سببه الب�شر.

ابتكره باحثون بجامعة «ييل» ووكالة «نا�سا»

جلد آلي يحول أي شيء إلى روبوت

�صمم باحثون من جامعة ييل الأمريكية جلداً �آلياً ،بال�شراكة مع
وكالة الإدارة الأمريكية للمالحة اجلوية والف�ضاء «نا�سا» ون�شروا
مقطع فيديو وبح ًثا عن التقنية اجلديدة يف جملة «�ساين�س روبوتيك�س»
الأمريكية.
يتكون اجللد الروبوتي من �صفائح مطاطية مدجمة مع زوج من
احل�سا�سات واملحركات امليكانيكية ،وميكن للفريق توجيه اجللد
با�ستخدام جهاز حتكم ،جلعله ينقب�ض �أو يثبت �أو يتحرر ،بالإ�ضافة
�إىل �إمكانية لف �صفائح اجللد حول �أي �شيء مرن ،للو�صول �إىل
مرحلة برجمته للتحرك.
و�أظهر مقطع الفيديو التعريفي عملية لف اجللد الروبوتي على
ح�صان حم�شو ،ليعمد املبتكرون �إىل حتريكه عن بعد ليتمكن من
امل�شي ببطء ،ويعمل باحثو جامعة ييل على �إجناز تطبيقات عملية
�أكرث من اجللد الروبوتي� ،إذ ميكن تطوير هذه التقنية لت�صبح قابلة
ل�لارت��داء ،فت�صبح �سرتة م�صممة مل�ساعدة مرتديها على حت�سني
حركتهم ،وقد تكون مفيدة � ً
أي�ضا يف الف�ضاء اخلارجي.
وقال كرمير بوتيجليو الباحث امل�شارك يف الدرا�سة �إن «�أحد �أهم
الأ�شياء التي فكرت بها هو �أهمية تعدد الوظائف ،وا�ستخدامات اجللد
الروبوتي يف ا�ستك�شاف الف�ضاء العميق ،حيث ت�صادف الب�شر ظروف
غري متوقعة ،وهنا ب�إمكانك ا�ستخدام اجللد الروبوتي ملواجهتها».
وال يُعد االبتكار اجلديد الأول من نوعه� ،إذ �سبق �أن �صمم علماء
من جامعة كورنيل واملعهد الإيطايل للتكنولوجيا عام  ،2016جلدًا
روبوت ًيا م�شاب ًها ،مكو ًنا من �أنواع خمتلفة من ال�سيليكون وعلى درجة
عالية م��ن امل��رون��ة ميكن مطه خلم�سة �أ�ضعاف حجمه الأ�صلي،
وب�إمكانه تغيري لونه وت�سجيل ال�ضغط عليه.
ويعمل العلماء على تطويره لت�شمل ا�ستخداماته جمموعة من
التقنيات اال�ستهالكية القابلة لالرتداء مثل ال�ساعات املرنة والأذرع
املرنة املو�صلة للكهرباء و�صناعة روبوتات قادرة على التمويه.
وحتتوي الطبقة الو�سطى من ال�سيليكون على م�ساحيق فو�سفورية
خملوطة مع ال�سيليكون ،تتوهج عند مرور التيار الكهربائي عربها،
ما مينح اجللد ميزة تغيري لونه ب�إدخال عنا�صر خمتلفة؛ مثل النحا�س
جلعله �أزرق �أو املغني�سيوم جلعله �أ�صفر ،ولتزويد هذه الطبقة بالطاقة
غلفها العلماء بطبقات مرنة مو�صلة للطاقة الكهربائية ،لهذا ا�ستخدم
الفريق تقنية متقدمة مت تطويرها من قبل الباحثني يف جامعة
هارفارد يف �أعوام �سابقة وهي مادة هيدروجيل ال�سيليكون.
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جراحة جديدة تبشر بعالج «عقم الرجال»
منحت تقنية جديدة الأمل ملاليني الرجال الذين يعانون العقم ،الأمل يف
حتقيق حلم حياتهم ب�إجناب �أطفال.
وت�شري الأرقام �إىل �أن ال�سبب الرئي�سي للعقم لدى الرجال ،هو عدم �إنتاج
عدد ٍ
كاف من احليوانات املنوية� ،أو ان�سداد القنوات يف اخل�صيتني مما
يحول دون خروج ال�سائل املنوي.
وتقوم التقنية التي �أعلن عن التو�صل لها يف بريطانيا ،على جراحة
النتزاع جزء �صغري جدًا من اخل�صية ،عر�ضه �أقل من مليمرت ،وا�ستخراج
احليوانات املنوية العالقة داخله معمل ًيا ،ح�سبما �أف��ادت �صحيفة «ديلي
ميل»� .أما اخلطوة التالية فهي حقن احليوانات املنوية �إىل داخل بوي�ضة
الزوجة ،فيما ي�شبه التلقيح ال�صناعي.
وتقدم التقنية اجلديدة حال ًيا يف  5م�ست�شفيات تابعة لهيئة اخلدمات
ال�صحية الوطنية الربيطانية ،ح�سب ال�صحيفة.
و�أ�شار الأطباء �إىل �أن الأم��ر الفارق يف جناح هذه التقنية ،هو قدرة
امليكرو�سكوبات على تكبري القنوات املنوية داخ��ل اخل�صية ،مما ي�سمح
للجراح بالعثور على احليوانات املنوية وا�ستخراجها.
ويقول الدكتور ت�شانا جايا�سينا ،ا�ست�شاري الأمرا�ض التنا�سلية يف كلية
«�إمربيال كوليدج» بلندن� ،إن هذه التقنية �أثبتت جناحها مع ن�سبة ت�صل �إىل
نحو  30باملئة من الرجال الذين قيل لهم �إنهم لن ينجبوا.
ي�شار �إىل وجود نحو � 300ألف رجل «عقيم» يف بريطانيا ،مت ت�شخي�ص
حاالتهم بقلة عدد احليوانات املنوية �أو بانعدامها.

المضادات الحيوية خطر يهدد الماليين في
2050

صحة

لقاح جديد قد يمنع اإلصابة بسرطان الجلد
�أظهر لقاح جديد �ضد ال�سرطان،
ي���ح���ت���وي ع���ل���ى دواءي��������ن م��ن��اع��ي
وكيميائي ،جناحاً بن�سبة  100%يف
عالج �سرطان اجللد اخلبيث عند
الفئران.
وقال دايل بوجز� ،أحد الباحثني
م��ن معهد �سكريب�س للأبحاث يف
كاليفورنيا« :ه��ذا العالج امل�شرتك
�أن��ت��ج ا�ستجابة عالجية كاملة يف
عالج �سرطان اجللد».
و�أو�ضح �أن هذا اللقاح يقوم على
تدريب اجل�سم على حماربة العوامل
اخلارجية امل�سببة للمر�ض ،كما يقوم
بتدريب اجلهاز املناعي على متابعة
الورم.
ول���ك���ي ي��ت��و���ص��ل ال��ب��اح��ث��ون يف
�سكريب�س ومركز �ساوث وي�سرتن
الطبي يف جامعة تك�سا�س لهذا
ال��ل��ق��اح ،ق��ام��وا بفح�ص م��ا يقرب
م��ن � 100أل���ف م��رك��ب ب��ح��ث�اً عن
واح���د مي��ك��ن �أن ي�ساعدهم على
ت��ع��زي��ز ف��اع��ل��ي��ة ال������دواء امل��ن��اع��ي
للوقاية من ال�سرطان ،وعرثوا على

م��ادة كيميائية تُ�سمى ديربوفوكيم
 Diprovocimاملرتبطة باملناعة
يف كل من الب�شر والفئران.
وك��ان��ت اخل��ط��وة ال��ت��ال��ي��ة ال��ب��دء
باختبار كيف ميكن لهذا املركب �أن
ي�ساعد يف عالج الأورام يف الفئران،
وا�ستخدم الباحثون جمموعة من
الفئران ذات ح�سا�سية عالية يف
الإ���ص��اب��ة ب�����س��رط��ان اجل��ل��د ،ومت

تق�سيم الفئران ملجموعات جربت
عليها �أدوي����ة خمتلفة وا�ستمرت
ال��ت��ج��رب��ة  54ي��وم��اً ،وك���ان معدل
ا�ستجابة جمموعة اللقاح اجلديد
.100%
و�أو�ضح الباحثون �أن هذا اللقاح
يعمل ع��ن ط��ري��ق حتفيز اجل��ه��از
املناعي ل�صنع خاليا خا�صة ملكافحة
الكريات البي�ضاء التي تت�سرب يف
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الورم.
وقال بوجز« :هذه لي�ست �سوى
خطوة �أوىل يف طريق مثري للعالج
املناعي لل�سرطان ،ومبا �أن النتائج
مل تظهر حتى الآن �إال يف الفئران
ذات الورم املعدل وراثياً ،فيلزمنا
بع�ض ال��وق��ت ل�نرى كيف �سيعمل
هذا النوع من لقاح ال�سرطان مع
الب�شر».

ال�شخ�ص البالغ يحتاج �إىل � 9 - 7ساعات يوميا

نقص النوم قد يؤدي إلى الوفاة

أنواعا خطرية من البكترييا �ستح�صد
ن ّبه تقرير طبي �صدر حدي ًثا� ،إىل �أن � ً
�أرواح املاليني من الأ�شخا�ص بحلول عام � ،2050إذا مل يجد الطب حالً
لأزمة امل�ضادات احليوية التي تفقد جناعتها �أكرث ف�أكرث.
وبح�سب ما نقلت �صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية ،ف�إن بع�ض اال�ضطرابات
ال�صحية الب�سيطة يف �أيامنا هذه �ست�صبح مميتة يف امل�ستقبل� ،إذا فقدت
امل�سكنات وامل�ضادات احليوية جناعتها.
وترجح تقديرات �أن مقاومة امل�ضادات احليوية ت�ؤدي �إىل � 5آالف حالة
وفاة �سنو ًيا يف بريطانيا� ،إىل جانب � 25ألفاً يف بلدان االحتاد الأوروبي،
ومن املحتمل �أن ي�صل هذا الرقم �إىل ع�شرة ماليني خالل ال�سنوات الثالثني
املقبلة ،مع توقعات بت�سجيل وفيات كارثية حول العامل � ً
أي�ضا.
و�أورد تقرير �أعدته جلنة الرعاية ال�صحية واالجتماعية يف جمل�س العموم
الربيطاين� ،أن احلكومة مل تقم بجهد ٍ
كاف ملعاجلة هذه الأزمة رغم طابعها
امللح .ويقول متابعون �إن �شركات �صناعة الأدوية مل ت�صنع جي ً
ال جديدًا من
أرباحا كبرية يف هذا اجلانب ،ولذلك ف�إن
امل�ضادات احليوية ،لأنها ال ترى � ً
الب�شرية يف حاجة �إىل من مي ّول مثل هذه التجارب الطبية.
ويحتاج مر�ضى ال�سرطان مث ً
ال �إىل �أدوية م�ضادة للبكترييا حتى ي�ضمنوا
حماية �أج�سامهم ب�سبب ما يتعر�ض له اجلهاز املناعي من �إ�ضعاف �أثناء
اخل�ضوع لعالج كيميائي ،لكن هذا قد ال يتم بنجاح� ،إذا �أ�صبحت بع�ض �أنواع
البكترييا م�ستع�صية على العالج بامل�ضادات.

«التثاؤب» متى يكون ً
خطيرا؟

قد يكون التثا�ؤب بكرثة عالمة غري �صحية ،ويذهب �أطباء �إىل �أبعد
ريا ،ويهدد �صحة الإن�سان يف بع�ض
من ذلك� ،إذ ي�ؤكدون �أنه قد يكون خط ً
خ�صو�صا ذلك الذي يحدث �أكرث من مرة
احلاالت .وميثل التثا�ؤب املفرط،
ً
يف الدقيقة ،م�ؤ�ش ًرا على بع�ض الأعرا�ض ال�صحية اخلطرية.
فهذه احلالة ،عبارة عن رد فعل ع�صبي غام�ض� ،أي �أن��ه يرتبط مبا
يعرف «الع�صب املبهم» املمتد بني الدماغ والبطن مرو ًرا باحللق ،وفق ما
ذكر موقع «ويب طب» .وعندما يزداد ن�شاط الع�صب املبهم يزداد التثا�ؤب،
لكن ذلك ي�ؤدي �إىل انخفا�ض يف معدل �ضربات القلب و�ضغط الدم � ً
أي�ضا،
ريا بالقلب .وعلى الرغم من عدم جناح الأطباء
وبالتايل يلحق �ضر ًرا خط ً
يف معرفة ال�سبب الدقيق للتثا�ؤب� ،إال �أنه يرتبط بالنعا�س �أو التعب ،حيث
يعمل التثا�ؤب يف هذه احلالة ،كتقنية لدى اجل�سم لإيقاظ نف�سه .ومن
بني الأ�سباب � ً
أي�ضا ،ا�ضطرابات النوم ،والآثار اجلانبية لبع�ض الأدوية التي
ت�ستخدم لعالج االكتئاب �أو القلق ،والتي تعمل كمثبطات امت�صا�ص.

ق���ال ت��ق��ري��ر ط��ب��ي ح��دي��ث �إن
احلرمان من النوم �أو نق�ص النوم
اليومي ميكن �أن يت�سبب مب�شاكل
كبرية للج�سم والدماغ ،وقد ينتهي
بال�شخ�ص �إىل الوفاة ،فيما يظل
ال�س�ؤال حول املدة الزمنية املثالية
للنوم يومياً.
وب��ح�����س��ب ت��ق��ري��ر ن�����ش��ره موقع
«ب��زن�����س �إن�����س��اي��در» م��ع��ت��م��داً فيه
على ع��دد من الدرا�سات العلمية
وال��ب��ح��وث الطبية ف���إن ال�شخ�ص
البالغ يحتاج يومياً �إىل النوم مدة
ت�ت�راوح ب�ين �سبع ���س��اع��ات وت�سع
�ساعات ،بينما يحتاج الأطفال اىل
النوم �أكرث من ذلك ،ويف حال كون
ال�شخ�ص ينام �أق��ل م��ن ذل��ك لأي
�سبب م��ن الأ���س��ب��اب ،ف��ه��ذا يعني
�أن ج�سده ودماغه معر�ضان معاً
للتلف والأ���ض��رار والأم��را���ض التي
قد تنتهي به �إىل الوفاة.
و�أظهرت الدرا�سات �أن احلرمان
م���ن ال���ن���وم� ،أو ع����دم االن��ت��ظ��ام
بالنوم ،يرتبط ب�شكل وثيق بعدد
م��ن الأم���را����ض م��ن بينها مر�ض
ال�سرطان ،خا�صة �سرطان القولون

و�سرطان الثدي .كما �أن احلرمان
من النوم �أو النوم املتقطع ي�ؤدي �إىل
ع��دم �شفاء اجللد التالف ب�سبب
ع���دم ال���راح���ة ال��ك��اف��ي��ة للج�سم،
وه��و م��ا ي����ؤدي يف نهاية املطاف
بال�شخ�ص �إىل ال�شيخوخة.
ووج����دت درا����س���ة ����ص���ادرة عن
جامعة «وي�سكن�سون» الأمريكية
�أن نق�ص النوم ي ��ؤدي �إىل العديد
من الأم��را���ض وامل�شاكل املرتبطة

بالب�شرة واجل��ل��د ،كما ي����ؤدي �إىل
ارتفاع الوزن.
والح���ظ���ت درا����س���ة �أخ�����رى �أن
الأ�شخا�ص الذين يعانون من نق�ص
ال��ن��وم يعانون �أي�����ض�اً م��ن ال�شعور
بالوحدة وع��دم الرغبة يف �إقامة
العالقات االجتماعية والتوا�صل
مع الآخرين.
وب��ح�����س��ب درا����س���ة �أخ����رى ف���إن
احلرمان من النوم ملدة طويلة ي�ؤدي

�إىل م�شاكل يف ال��ذاك��رة �أي�����ض�اً،
حيث ت��ط��ر�أ تغيريات على العقل
مبا ي ��ؤدي �إىل م�شاكل يف الدماغ
والقدرة على ا�ستح�ضار املعلومات
م��ن ال��ذاك��رة ،م��ا يعني �أن ال�سهر
الذي يعكف عليه بع�ض الطلبة من
�أج��ل الدرا�سة وامل��ذاك��رة ال ميكن
�أن ي����ؤدي �إىل حت�سني التح�صيل
العلمي ب��ل ق��د ي�ضر الطالب يف
درا�سته وامتحاناته.

مئات المكمالت الغذائية بها «مواد محظورة»

ك�شفت درا�سة علمية حديثة وجود
مكونات «خطرية» و�أخرى حمظورة
يف نحو  25يف املئة من املكمالت
الغذائية املتاحة بال�صيدليات ،يف
خمتلف �أنحاء الواليات املتحدة.
و�أ���ش��ارت ال��درا���س��ة �إىل �أن هذه
امل��ك��م�لات ال��غ��ذائ��ي��ة حت��ت��وي على
مكونات مل توافق عليها �إدارة الغذاء
وال��دواء الأمريكية� ،أو ت�صنف ب�أنها

«خ��ط�يرة» .وق��ال باحثون من �إدارة
ال�صحة العامة يف والية كاليفورنيا،
ال��ذي��ن �أج���روا ال��درا���س��ة ب�ين عامي
منتجا
 2007و 2016و�شملت 776
ً
يتم ت�سويقها كمكمالت غذائية� ،إنها
حتتوي على مكونات غري معلنة وغري
�آمنة� ،أو مل تتم درا�ستها �أو فح�صها
من اجلهات املخت�صة.
ومن بني املكونات اخلطرية مادة

«دابوك�ستني» ،وه��ي م��ن م�ضادات
االكتئاب غري امل�صرح بها يف الواليات
املتحدة ،ومادة «�سيبوترامني» ،وهي
من امل��واد املثبطة لل�شهية ،لكن مت
حظرها يف الأ�سواق الأمريكية عام
 2010ب�سبب خطورتها على القلب.
لكن رغ��م وج���ود ه��ذه املكونات
يف املكمالت الغذائية ،مل تتدخل
�إدارة الغذاء وال��دواء الأمريكية ملنع

ت�سويقها �أو �سحبها من الأ�سواق.
وا�ستند فريق البحث �إىل حتليل
قاعدة بيانات �إدارة الغذاء وال��دواء
ل��ل��م��واد امل���درج���ة حت���ت ت�صنيف
«مكمالت ملوثة» ،مبا يعني �أن املنتج
يحتوي مكونات غري معلن عنها يف
قائمة املحتويات على العبوات.
وك���ت���ب ك��ب�ير ال��ب��اح��ث�ين ال���ذي
ق��اد الدرا�سة م��ادور كومار قائ ً
ال:
«ه���ذه املنتجات ق��د ت�شكل خط ًرا
خ�صو�صا يف حاالت
على ال�صحة،
ً
اجل����رع����ات ال����زائ����دة �أو �إ����س���اءة
اال�ستخدام �أو التفاعل م��ع �أدوي��ة
�أخ��رى» .ودعا كومار �إىل «االهتمام
�أكرث بال�صحة العامة» ،ال �سيما مع
ا�ستمرار �صناعة املكمالت الغذائية
يف النمو يف الواليات املتحدة.
وتت�ألف املكمالت الغذائية التي
مت التحقق منها ،من حم�سنات �أو
مقويات جن�سية  45باملئة ومكمالت
لإن��ق��ا���ص ال����وزن  41ب��امل��ئ��ة وب��ن��اء
الع�ضالت  12باملئة.
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موقع إلكتروني يخبرك بما تم
جمعه عنك من معلومات

«أنحف» هاتف في العالم بحجم بطاقة بنكية
قدمت �شبكة املحمول اليابانية «�إن تي تي
دوكومو» م�ؤخراً ما و�صفته بالهاتف الأنحف
يف العامل ،وال��ذي ي�شبه �إىل حد كبري بطاقة
االئتمان.
الهاتف اجلديد « ،»KY-O1Lمن ت�صنيع
�شركة «كيو�سريا» التي تتخذ من اليابان مق ًرا
لها ،ويبلغ �سمك «الهاتف البطاقة»  5.3ملم
فقط ،ويزن  47غرا ًما ،وهو ما دفع «دوكومو»
للت�أكيد على �أنه الهاتف الأخف وز ًنا يف العامل
� ً
أي�ضا ،بح�سب ما �أورده موقع «ذا فريج» التقني
املتخ�ص�ص.
يحتوي الهاتف �شا�شة �أحادية اللون «�أبي�ض
و�أ�سود فقط» مقا�س  2.8بو�صة ،تعتمد على

تقنية احلرب الإلكرتوين ،التي متتاز بخفة وزنها
وتوفريها للطاقة والأهم �أنها �أكرث راحة لعني
امل�ستخدم.
ووفقا لبيان ال�شبكة اليابانية ف��إن الهاتف
�سيتوافر يف الأ�سواق اليابانية فقط بداية من
نوفمرب املقبل ،ب�سعر ي�صل �إىل  300دوالر
تقري ًبا ،ومل تعلن عن خطط م�ستقبلية لطرحه
يف �أ�سواق عاملية �أخرى.
يت�ضمن « »KY-O1Lمنفذ «م��اي��ك��رو يو
�إ���س بي» ويدعم الإ���ص��دار  4.2من البلوتوث،
بالإ�ضافة �إىل القدرة على العمل عرب �شبكات
اجل��ي��ل ال��راب��ع «�إل ت��ي �إي» ب��أع��ل��ى �سرعات
التحميل والتنزيل املتاحة عرب هذه النوعية من

ال�شبكات.
يحتوي الهاتف الياباين اجلديد على مت�صفح
ل�ل�إن�ترن��ت ول��ك��ن��ه يفتقر �إىل وج���ود ك��ام�يرا
للت�صوير �أو حتى متجر للتطبيقات ،كما مل تعلن
ال�شركة عن عمر بطاريته ال�صغرية « 380ملي
�أمبري» �إال �أنه من املفرت�ض �أن تعمل ملدة طويلة
نظ ًرا لطبيعة �شا�شته وب�ساطة نظام ت�شغيله.
و���ش��ك��ك��ت ال��ع��دي��د م���ن امل���واق���ع ال��ت��ق��ن��ي��ة
املتخ�ص�صة يف تو�صيف الهاتف ب�أنه «الأنحف»
عامل ًيا ،نظ ًرا لوجود هواتف �أقل �سمكا منه على
غرار «  »Moto Zو «.»Oppo R5s
امل�صدرskynewsarabia :

بعد ا�ستفحال خطر االخرتاقات الإلكرتونية �أطلقت �شركة «�أبل»
م�ؤخرا موقعا �إلكرتونيا يتيح للم�ستخدم �أن يطلع على كافة البيانات
التي جمعتها الأجهزة الإلكرتونية عنه ،و�أعلن رائ��د التقنية هذه
اخلطوة قبل �أيام من قمة رقمية دولية يف �أوروبا.
ويكفي �أن يدخل امل�ستخدم �إىل موقع «»privacy.apple.com
وي�سجل رمزه التعريفي حتى يرى البيانات التي قامت «�أبل» بجمعها
�سواء تعلق الأمر بهواتف «�آيفون» �أو �ألواح «�آيباد» وحوا�سيب «ماك»،
وي�ستطيع م�ستخدمو �أجهزة ال�شركة يف االحتاد الأوروبي اال�ستفادة
من هذه امليزة منذ فرتة.
وي�أتي �إطالق املوقع قبل عقد لقاء رقمي مهم يف العا�صمة البلجيكية
ب�ش�أن ق�ضايا اخل�صو�صية والبيانات يف املن�صات االجتماعية ،وفق ما
نقلت «�سكاي نيوز».
وم��ن املرتقب �أن يلقي الرئي�س التنفيذي يف �شركة «�آب���ل» تيم
ك��وك ،كلمة يف امل�ؤمتر ال��دويل الأرب��ع�ين ملفو�ضي حماية البيانات
واخل�صو�صية ،ويرجح خرباء �أن ي�ؤكد كوك مرة �أخرى على ال�شعار
املف�ضل لدى �شركته ،ب�ش�أن �إميان «�آبل» ب�أن اخل�صو�صية حق �أ�سا�سي
من حقوق الإن�سان.
وتعتمد «�آبل» على «متانة اخل�صو�صية» يف الرتويج لنف�سها لدى
امل�ستخدمني ،لكن املعلنني ي�شعرون �أكرث ف�أكرث بالإحباط من جراء
«حرب اال�ستبعاد» التي ت�شنها �ضدهم.
وتقوم «�آبل» بجمع معلومات مهمة حول امل�ستخدم ،فال�ساعة مث ً
ال
تر�صد عدد نب�ضات القلب �أم��ا احلوا�سيب فتالحظ الأ�شياء التي
يدمن امل�ستخدم على قراءتها� ،أما تطبيق «�آبل باي» فيعرف جوانب
�إنفاق املال.
ويف حت� ٍ�د للنهج ال��ذي تتبعه �أغ��ل��ب املن�صات االجتماعية مثل
في�سبوك الذي يبيع بيانات امل�ستخدمني لل�شركات املعلنة ،تقول «�آبل»
�إنها ت�سعى �إىل تقليل البيانات التي تقوم بجمعها وا�ستعمالها ،كما �أنها
ال تنوي بيعها للم�ستخدمني وال لأي منظمات �أخرى.
امل�صدرskynewsarabia :

قوقل تحذر آبل

السرية بمعالجة الثغرات ..تهدد
المستخدمين

قامت �شركة �آبل م�ؤخ ًرا ب�إ�صالح جمموعة من
الثغرات الأمنية �شديدة اخلطورة التي مت الإبالغ
عنها من قِ بل الباحثني يف الفريق الأمني التابع
ل�شركة قوقل الذي يحمل ا�سم ،Project Zero
وه��و ا���س��م ف��ري��ق م��ن املحللني الأم��ن��ي�ين الذين
ت�ستخدمهم جوجل ومهمتهم �إيجاد نقاط ال�ضعف
التي ميكن ا�ستغاللها للقيام بعمليات قر�صنة �أو
�شن هجمات �إلكرتونية.
وقد �شجعت هذه اخلطوة فريق قوقل الأمني
على حتذير �آبل مرة �أخرى ،ب�أن طريقة �إ�صالح
عيوب الأم���ان يف نظامي الت�شغيل �آي �أو �إ�س

 iOSوماك �أو �إ�س  MacOSبدون توثيقها يف
ريا على �أمن
تقارير الأمان العامة مُتثل تهديدًا كب ً
وخ�صو�صية املُ�ستخدمني.
يف حني �أن الأخ��ب��ار اجليدة تفيد �أن �شركة
�آب��ل قامت ب�إ�صالح العيوب قبل انتهاء املهلة
امل��ح��ددة م��ن فريق جوجل الأم��ن��ي لإ���ص�لاح �أو
الك�شف عن اخللل الذي وجدته ،فقد ذكر �إيفان
فراتريك � Ivan Fratricأن هذه الطريقة تهدد
امل�ستخدمني حيث �إن �آب��ل مل تقدم لهم �سبباً
وا�ضحاً ملاذا يجب تثبيت التحديث ،وبناء عليه مل
يكن الكثري منهم على علم مبدى �أهمية التحديث

الأخري.
ت�أتي االنتقادات هذه املرة من �إيان بري Ian
� Beerأحد �أع�ضاء فريق جوجل ،الذي مت تقديره
واالع�تراف مبجهوداته من قبل �شركة �آبل بعد
عثوره على الع�شرات من العيوب الأمنية اخلطرية
يف نظامي الت�شغيل  iOSو MacOSعلى مر
ال�سنني.
قام  Beerبن�شر مقال على مدونة Project
 Zeroح���ول ال��ع��دي��د م��ن ن��ق��اط ال�����ض��ع��ف يف
الإ�صدار ال�سابع من نظام الت�شغيل �آي �أو �إ�س
 iOS 7اكت�شفها يف عام  2014والتي ت�شرتك
مع العديد من الأخطاء التي وجدها يف �إ�صدار
.iOS 11.4.1
وق���ال � Beerإن���ه مل يتم ذك��ر �أي م��ن هذه
الأخ���ط���اء �أو ن��ق��اط ال�ضعف يف الإ����ص���دارات
الأحدث يف ن�شرة الأمن اخلا�صة بنظام الت�شغيل
 iOS 12على الرغم من قيام �آب��ل ب�إ�صالحها،
و�أن غياب املعلومات حول الأخطاء الأمنية يعترب
�إج��راء غري �صحيح حيث لن يتمكن م�ستخدمو
نظام  iOSم��ن معرفة تلك الأخ��ط��اء و�إدراك
�أهمية تثبيت الإ�صدار الأحدث ،لأنه حتى الآن مل
تقم �شركة �آبل بتخ�صي�ص قائمة بنقاط ال�ضعف
واالخرتاقات الأمنية ال�شائعة واملعروفة اخت�صا ًرا
با�سم � ،CVEsأو الإق����رار علناً �أن��ه��ا قامت
ب�إ�صالحها يف نظام .iOS 12
امل�صدرaitnews :

فيسبوك يطلق خاصية تحويل
الصور إلى ثالثية األبعاد

بد�أ «في�سبوك» �إ�ضافة خا�صية
ن�شر حتويل ال�صور ذات البعدين
التي يتم التقاطها بهواتف ذات
عد�سات م��زدوج��ة متوافقة �إىل
���ص��ور ث�لاث��ي��ة الأب����ع����اد ،وتتيح
اخلا�صية اجل��دي��دة للم�ستخدم
ال��ت��م��ري��ر وال��ت��ح��ري��ك والإم���ال���ة
ل�صفحة امل��وق��ع ل��ر�ؤي��ة ال�صورة
ب�أبعادها الثالثة.
و�سيتمكن جميع م�ستخدمي
«في�سبوك» من ر�ؤية ال�صور ثالثية
الأبعاد على ق�سم «�آخر الأخبار»
يف ح�ي�ن ���س��ي��ك��ون يف م��ق��دور
امل�ستخدمني �إن�شاء وتبادل ال�صور
ثالثية الأب��ع��اد خ�لال الأ�سابيع
املقبلة ،بح�سب م��ا �أف���اد موقع
«�سي نت دوت كوم» املتخ�ص�ص.
وبح�سب ما ن�شره «في�سبوك»
ف��إن التكنولوجيا اجلديدة تعمل
على امل�سافة بني الكائن املوجود
يف ال�صورة وال��واج��ه��ة الأمامية

واخللفية ،كما ت�ستخدم اخلرائط
ال��ع��م��ي��ق��ة امل�����س��ج��ل��ة يف ال�����ص��ور
امل��ل��ت��ق��ط��ة ب��ا���س��ت��خ��دام خا�صية
«ب��ورت��ري��ه» يف ه��وات��ف «�آي��ف��ون»
الذكية من طرز «�آيفون  7بل�س»
و«�آيفون  8بل�س» و«�آيفون �إك�س.
�إ�س».
ولتحويل ال�صور العادية �إىل
ثالثية الأبعاد يلتقط امل�ستخدم
ال�صور بخا�صية «ب��ورت��ري��ه» ثم
يقوم بتحميلها على خدمة «نيوز
فيد» على �صفحته ك�صور ثالثية
الأبعاد ،ويقول موقع «في�سبوك»
�إن نتيجة التحويل تكون �أف�ضل
ع��ن��دم��ا ي��ك��ون اجل�����س��م ال���ذي مت
ت�صويره على بعد � 3أو � 4أقدام
م��ع ا�ستخدام عد�سات متعددة
الطبقات وت��ك��ون �أل���وان اجل�سم
متباينة مع لون اخللفية وال يكون
اجل�سم المعاً.
امل�صدرalarabiya :
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ذاكرة وطنية
بعيون طالبية
لوحة بعنوان:

رموز في
سطور
اللوحة ت�صور ن�ش�أة اململكة
وملوكها الذين �شهد لهم التاريخ
ع��ل��ى م���ر ال���ع�������ص���ور ،وت�����ص��ور
كذلك بع�ض رموز اململكة الذين
ق��دم��وا العديد م��ن الت�ضحيات
والإجنازات يف تاريخ اململكة.

عمرة بنت هادي احللي�سي
جامعة طيبة

عمرانيات
التقليدي غ�ير الر�سمي من
مهن وح���رف ،وغالباً م��ا يكون
اال�ستثمار يف ه��ذا القطاع من
امل��دخ��رات الفردية وم��ن القرو�ض
غ�ير الر�سمية ،ورغ��م انتماء هذا
القطاع جلذور املجتمع �إال �أنه مفتت
وغري منتظم.
يف احل��ق��ي��ق��ه ه���ن���اك م�����ص��ال��ح
م�شرتكة بني القطاعني االقت�صاديني
الر�سمي والهام�شي ،فالقطاع الر�سمي يوفر
اخلدمات واملواد الأولية الأ�سا�سية ،بينما يوفر
االقت�صاد الهام�شي بحكم حجمه العددي �سوقاً
ا�ستهالكية ك��ب�يرة لل�سلع املنتجة يف القطاع
الر�سمي.
والقطاع الهام�شي بالعمالة احلرفية الكبرية
يقوم بالت�شييد والبناء مبقابل مردود مادي ،يف
حني يقوم االقت�صاد الر�سمي با�ستهالك هذا
املنتج اخلدمي ،ولذلك ف�إن امل�صالح متبادلة بني

العشوائيات واالقتصاد الهامشي
ت�شري الإح�صائيات �إىل �أن ن�سبة ال�سكان الذين
يعي�شون يف املناطق الع�شوائية يف البلدان النامية
ميثلون  % 30من جملة �سكان احل�ضر ،ويعد
التعامل مع هذه الع�شوائيات كظاهرة �إ�سكان
جم��ردة نظرة قا�صرة ،فالع�شوائيات تتمازج
مع العديد من الأبعاد منها البعد االقت�صادي،
فيظهر بو�ضوح ازدواجية القطاعني االقت�صاديني
الر�سمي والهام�شي.
القطاع االقت�صادي الر�سمي والذي يعمل فيه
ما بني  % 45-35من �سكان احل�ضر يتمثل يف
القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص ،فالقطاع
احلكومي ميثله املوظفون وامل�ؤ�س�سات احلكومية،
وهي جميعها �أعمال ووظائف ثابتة ،ذات عائد
ثابت و�ضمانات اجتماعية و�صحية.
�أما القطاع الهام�شي والذي يعمل فيه ما بني
 65%-55من �سكان احل�ضر ،فيتمثل يف القطاع

القطاعني.
�إ�ضافة �إىل ذلك ي�سمح االقت�صاد
الهام�شي ب��ت��أم�ين وت��وزي��ع ال�سلع
واخلدمات التي ال ي�ضعها االقت�صاد
الر�سمي يف اعتباره ،كما ي�ساعد
ال��ق��ط��اع ال��ه��ام�����ش��ي ع��ل��ى االدخ���ار
ويهيئ تراكم ر�ؤو�س الأموال وي�ساعد
على انت�شار �صغار امل�ستثمرين.
وخال�صة القول ف��إن االزدواجية
االقت�صادية هي �أحد مظاهر التح�ضر ال�سريع
الذي ت�شهده مدن العامل الثالث ،و�أ�صبح حقيقة
واقعية ال يجب جتاهلها عند درا�سة املناطق
الع�شوائية التي يقطن بها الغالبية العظمى من
العاملني بالقطاع االقت�صادي الهام�شي.
�أ .د .عبداهلل حممد العابد
�أ�ستاذ الت�صميم العمراين والإ�سكان
كلية العمارة والتخطيط
profamalabed@gmail.com

الوقود البالسيتيكي هو الحل
تعد املنتجات البال�ستيكية ال��ي��وم م��ن �أه��م
و�أك�ثر املنتجات امل�صنعة ا�ستخداماً وت��داوالً،
فقد �أقبل العامل على البال�ستيك ب�شراهة لتعدد
ا�ستعماالته ومتانته ،وهما ال�صفتان اللتان �أدخلتا
الأزمة التي نعاين منها حالياً.
قيل يف ح�سناته �إن��ه ي��دوم �إىل الأب��د� ،إذ مل
تتطور ك��ائ��ن��ات حية ق���ادرة على ه�ضمه وال
ت�ستطيع الطبيعة تفكيكه ،لكن هذه امليزة هي
�أي�ضاً م�شكلة كربى ،فقد يبقى البال�ستيك يف
الطبيعة �آالف ال�سنني دون �أن يتحلل وبذلك
ي�سبب �أ�ضراراً بيئية جمة.
الأ�ضرار الكثرية املرتتبة من خملفات املواد
البال�ستيكية جعلت الباحثني واملهتمني مبجال
البيئة يحاولون �إيجاد حلو ًل من �ش�أنها التخل�ص
واال�ستفادة من النفايات البال�ستيكية ،ويف حقيقة
التو�صل حتى وقت قريب �إىل ح ٍّل
الأمر مل يتم
ُّ
منا�سب مبا فيه الكفاية مل�شكلة البال�ستيك ،فقد
كنا نراكمه يف مكبات تقتل الب�شر ،ونطمره يف
الأر�ض ،وندعه يرتاكم يف املحيطات لي�شكل جزر
قمامة �ضخمة تطفو على ال�سطح.
�إن رد الفعل العاملي للنفايات البال�ستيكية
ي�شابه دف��ع كل �شيء حتت ال�سرير على �أمل
�أن حتل امل�شكلة ب�أعجوبة م��ا ،ف ��إن  95%من
البال�ستك يتم رميه بعد ا�ستخدامه ملرة واحدة
فقط ،و 8ماليني طن من البال�ستك ينتهي بها
املطاف يف حميطاتنا �سنو ًيا مبا يعادل تفريغ
�شاحنة قمامة ممتلئة كل دقيقة.

ل�ستم بحاجة لأخربكم مبدى �سوء الو�ضع ،فقد
�شهدنا هذا الأمر يتنامى لعقود من الزمن ،احلل
ٌ
ب�سيط جداً ،علينا حتويل نفايات البال�ستيك �إىل
�سلعة ميكن للنا�س �أن ي�ستخدموها ،وبوجود كل
الهيدروجني والكربون اللذين ي�شكالن البويل
�إيثيلني ،ف ��إنَّ وق��ود الهيدروكربون ال�سائل هو
اخليار الوا�ضح.
الأم���ر ال���ذي ك��ان يعيقنا ع��ن حتقيق حلم
البال�ستيك القابل للتدوير هو �أنه وبالرغم من �أن
البويل �إيثيلني م�صنوع من الوقود الأحفوري ،ف�إن
حتويل �أجزائه الأ�سا�سية قد كان حتد ًيا هائلاً ،
ب�سبب م��ق��دار ا�ستقرار البال�ستيك كمركب
كيميائي ،فتحويل البال�ستيك ل��وق��ود �سائل
يتطلب �إخ�ضاعه حل��رارة مرتفعة �أو للأ�شعة

فوق البنف�سجية ،وهذه العملية تدعى «cross
 ،»alkane metathesisوه��ي ت��ب��دو �أك�ثر
فعالية يف حتليل البال�ستيك دون �أي معاجلة
م�سبقة.
ت�ستخدم ه��ذه العملية اثنني من املحفزات
لتن�شيط التفاعالت الكيميائية التي تفكك املواد
البال�ستيكية �إىل مكونات �أب�سط ،وبعد �سل�سلة
من التفاعالت يتحول البويل �إيثيلني �إىل فحوم
هيدروجينية ق�صرية ت�سمح بتغيري تركيب البويل
وب�شكل تدريجي لتحويله �إىل
�إيثيلني بحذر
ٍ
وقود ديزل �أو �شمع ميكن ا�ستخدامه لأغرا�ض
�صناعية.
حممد �سامل باهديلة
ماج�ستري هند�سة كيميائية
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جيولوجيات

عالقة الجيولوجيا بالعلوم األخرى

ي���ع���ت�ب�ر ع��ل��م
اجل��ي��ول��وج��ي��ا �أو
م��ا ي�سمى بعلم
الأر���ض من �أهم
العلوم الطبيعية،
ح���ي���ث ي���در����س
ن�������ش����أة الأر������ض
وبنيتها وت��اري��خ
ت��ط��وره��ا ،ويهتم
بدرا�سة الظواهر
ال����ط����ب����ي����ع����ي����ة
وال����ع����م����ل����ي����ات
الدينامية التي
ح���������دث���������ت يف
امل���ا����ض���ي ع��ل��ى
كوكبنا الأر���ض��ي
وجتري �أي�ضاً يف الوقت احلا�ضر ،معتمداً يف ذلك على الو�سائل املنهجية
احلديثة والتجارب الغنية التي وفرتها بقية العلوم عن درا�سة الأر�ض.
يرتكز اجليولوجيا على العلوم الأ�سا�سية ومعارفها كالكيمياء والفيزياء
والتي �ساهمت من خالل القفزات العلمية الهائلة بها �إىل تقدم علم
اجليولوجيا ب�شكل الفت وخا�صة يف العقود الثالثة الأخرية من القرن
املا�ضي ،كما يرتبط علم اجليولوجيا ارتباطاً وثيقاً بغريه من العلوم مثل
علم الفلك والبيولوجيا واجلغرافيا.
وميكننا بب�ساطة تو�ضيح ارتباط اجليولوجيا بالعلوم الأخرى فن�ش�أة
الأر�ض ومو�ضعها بالن�سبة للمجموعة ال�شم�سية والت�أثري املتبادل بينها
كلها درا�سات ت�صب يف علم الفلك ،ومن ناحية �أخرى ف�إن فهم بنية الأر�ض
واملواد الداخلة يف تركيبها يحتم علينا اخلو�ض يف الفيزياء «القوى التي
تعر�ضت لها ال�صخور م�سببة ت�شوهها �أو التواءها» ،والكيمياء «املركبات
واجلزيئات والذرات للعنا�صر املختلفة».
�أما علم الأحياء في�ساعدنا يف فهم امل�ستحاثات وتطورها يف ال�صخور
الطبقية ،كما �أن التكامل بني علم الإن�سان واجليولوجيا يقودنا �إىل فهم
التطور الع�ضوي واحل�ضاري للإن�سان ،وذلك من خالل بقايا الهياكل
العظمية واملواد التي ا�ستخدمها الإن�سان.
نظراً لهذه العالقة الوثيقة والرتابط الكبري ومع التقدم التكنولوجي
�أ�صبح هناك ف��روع اخت�صا�صية يف علم اجليولوجيا ،كل ف��رع منها
يركز ب�شكل �أك�بر على واح��د من العلوم الأ�سا�سية مثل اجليوفيزياء
واجليوكيمياء وعلم الأحافري وعلم اجليومورفولوجيا واجليولوجيا
الفلكية
كما �أن تطور علم اجليولوجيا �شمل درا�سة عالقة الأر�ض بعنا�صر
املجموعة ال�شم�سية والت�أثري املتبادل بينها ،حيث �أ�ضيفت عدد من العلوم
التي تو�ضح العالقة والت�أثري ومن �أهمها علم الأر�صاد اجلوية ،وعلم
الزالزل ،وعلم الرباكني ،وعلم البحار والأعا�صري.
�إ�ضافة ملا �سبق هناك الكثري من الفروع لعلم اجليولوجيا لكنها تركز
على النواحي التطبيقية للجيولوجيا و�أهمها اجليولوجيا الهند�سية وهو
علم يدر�س الأعمال الإن�شائية الهند�سية ويجد حلوالً للم�شاكل التي قد
حتدث يف الإن�شاءات من �سدود وج�سور و�أنفاق و�أبراج �ضخمة� ،أي�ضاً
هناك اجليولوجيا االقت�صادية وجيولوجيا املياه وجيولوجيا النفط.
كل ما �سبق ي�ؤكد �أهمية علم اجليولوجيا ويقودنا �إىل تعريف �آخر
لعلم اجليولوجيا ،حيث ميكن تعريفه ب�أنه العلم الذي يعنى بالدرا�سة
امل�ستفي�ضة للعلوم البحتة والتطبيقية والتي ال ميكن درا�ستها ب�شكل
مواز لن ن�صل �إىل الفهم
�صحيح �إذا �أغفلنا علم الأر�ض عنها ،وب�شكل ٍ
ال�سليم لعلم الأر�ض ومظاهرها دون الإحاطة بالعلوم الأ�سا�سية.
خالد بخيت حممد املهري
طالب جيولوجيا
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د .فهد بن عبداهلل الطياش

جامعات العالم ..عين على الرياض!
جذبت الريا�ض االهتمام العاملي لأنها كانت مركز احلدث
العاملي «مبادرة م�ستقبل اال�ستثمار» .وكانت حمط اهتمام �إعالمي
عاملي ب�سبب احل�صول على معرفة ما يفكر فيه ويل العهد الذي
�أطلقت عليه �أبرز ال�صحف واملجالت العاملية عدة �ألقاب ،من بينها
«الرجل الذي �سيغري ال�شرق الأو�سط».
وبالفعل ذكرها �سمو ويل العهد بو�ضوح ال يقبل املواربة ،فرحلة
التنمية والتحديث والتناف�س العاملي عجلة انطلقت مع الر�ؤية
ولن تتوقف ب�إذن اهلل دون حتقيق الطموح ،وهذا التطوير �سيفتح
الآفاق �أمام اجلامعات العاملية للت�سابق نحو بناء �شراكات علمية
وميدانية واحل�صول على ن�صيب من امل�شاريع اال�ست�شرافية ومن
تنمية الكوادر الب�شرية ،وتنمية الإن�سان كان هو �أحد �أبرز حماور
مبادرة التناف�سية لهذا العام.
وطاملا �أن عيون جامعات العامل كانت على الريا�ض منذ الإعالن
عن برنامج املبادرة و�صفاتها ،ف�إن عيون جامعاتنا يجب �أن تبقى
مفتوحة طيلة العام والأع��وام املقبلة �إن �أردن��ا �أن ن�صبح �شركاء
وعلينا واجب وم�س�ؤولية علمية جتاه ر�ؤية وم�ستقبل بالدنا.
فاجلامعات ال�سعودية يجب �أن تكون ال��ذراع العلمي لطموح
ويل العهد و�أن تخرج �أع�ضاء هيئة التدري�س من حمدودية ثقافة
�أبحاث الرتقية �إىل �أفق الر�ؤية الوا�سع ،و�أن يكون بدعم وا�ضح
و�إعادة توزيع مليزانية البحث العلمي لت�صب يف هذا االجتاه ،و�أن
تعرف جامعاتنا �أنها �أ�صبحت حتت �ضغوط جمهر التقييم الوطني
واالعتماد امل�ؤ�س�سي والت�صنيف العاملي ،ومبادرة ويل العهد هي
مركب طموح للوطن وكافة م�ؤ�س�ساته و�أولها اجلامعات.

ً
تزامنا مع اليوم العاملي لـلع�صاالبي�ضاء
من املدينة الطبية اجلامعية  ..فعالية «بع�صاي �أب�صر هديف»

لت�سهيل التوا�صل بني الطالب ومر�شديهم �إلكرتوني ًا

تدشين برنامج «أرشدني» في األولى المشتركة

د����ش���ن ع��م��ي��د ال�����س��ن��ة الأوىل
امل�����ش�ترك��ة ال���دك���ت���ور ع��ب��دامل��ج��ي��د
اجلريوي برنامج «�أر���ش��دين» ،وهو

�أح���د ال�برام��ج الإل��ك�ترون��ي��ة التي
ت�سعى العمادة من خاللها لت�سهيل
التوا�صل بني الطالب ومر�شديهم

داخل العمادة �إلكرتونياً.
و�أو����ض���ح عميد ال�سنة الأوىل
امل�����ش�ترك��ة �أن ال�ب�رن���ام���ج ي��ه��دف
ل���ت���ق���دمي ع�����دد م����ن ال���ط���ل���ب���ات،
ومنها اال�ستف�سارات الأك��ادمي��ي��ة،
وال�شكاوي ،واالقرتاحات ،وطلبات
ال���دع���م ال��ن��ف�����س��ي واالج��ت��م��اع��ي،
وط��ل��ب��ات امل�����س��اع��دة يف الإق��ل�اع
ع���ن ال���ت���دخ�ي�ن ،والإر�����ش����اد ح��ول
التخ�ص�صات اجلامعية ،وطلبات
اخل����دم����ات ل�����ذوي االح��ت��ي��اج��ات
اخلا�صة.
وك�����ش��ف وك��ي��ل ع���م���ادة ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة للخدمات الطالبية
الدكتور خملد العنزي �أن الربنامج

مي � ّك��ن ال��ط��ال��ب م��ن متابعة طلبه
�إلكرتون ًيا كما يتلقى ر�سالة ن�صية
عند انتهاء طلبه .كما يتيح الربنامج
للمر�شدين التعامل م��ع الطلبات
املقدمة من الطالب وحتويلها �إىل
الأق�سام الأكادميية �إذا دعت احلاجة
واالط�لاع على القرارت التي متت
عليها ،ويتيح الربنامج للم�شرفني
على وحدة الإر�شاد متابعة الطلبات
لدى املر�شدين ومتابعة �سري عمل
وحدة الإر�شاد.
ح�����ض��ر ح��ف��ل ال��ت��د���ش�ين وك�ل�اء
العمادة ور�ؤ���س��اء الأق�سام وم��دراء
الوحدات وعدد من م�س�ؤوليها وعدد
من الطالب.

في أول مهمة لها ..عميدة «التمريض» تتفقد الكلية

altayash@ksu.edu.sa

«أساطير العرب» في نادي
التاريخ

كتبت  -زهرة القحطاين
�أق��ام جمموعة من طالبات
ن��ادي التاريخ فعالية بعنوان
«�أ���س��اط�ير ال���ع���رب» ب��إ���ش��رف
الأ�ستاذة منال ال�سياري ،زهرة
ال��ق��ح��ط��اين ،وبتنظيم ن��ادي
التاريخ� ،أقيمت الفعالية يوم
اخلمي�س � 2صفر 1440هـ،
يف ب��ه��و ك��ل��ي��ة الآداب ،ومت
خالل الفعالية ذكر العديد من
الأ���س��اط�ير العربية القدمية،
ومت ت���وزي���ع امل���ط���وي���ات ال��ت��ي
حتتوي على بع�ض املعلومات
ع��ن الأ���س��اط�ير ،وذك��ر الكتب
التي حوت الأ�ساطري القدمية،
والهدف من الفعالية ا�ستخراج
احل���ق���ائ���ق وامل���ع���ل���وم���ات م��ن
الأ�ساطري القدمية مثل م�صادر اللغة والعلوم املعروفة ،و�سارت الفعالية
بتعاون طالبات النادي واجنذاب احل�ضور بالفعالية وتنوعها ،ومت نتيجة
ذلك تعرف الطالبات على بع�ض الأ�ساطري.

 883طالبًا في امتحانات
«العلوم»
ق��ام��ت عميد كلية التمري�ض ال��دك��ت��ورة مي
بنت حممد الرا�شد بجولة تفقدية على �أق�سام
ووح���دات الكلية املختلفة برفقة �إدارة الكلية
وم�س�ؤويل املعامل والعالقات العامة ،وذلك يوم
الأح��د املا�ضي � 12صفر 1440هـ ،حيث تعترب
اجلولة الأوىل للدكتورة مي الرا�شد بعد �صدور
قرار معايل وزير التعليم بتعيينها عميداً للكلية.
وه��دف��ت اجل��ول��ة �إىل التعرف على وك��االت
و�أق�سام الكلية وبراجمها واال�ستماع ملن�سوبي
الكلية و�أخذ �آرائهم وانطباعاتهم ب�شكل عام حول
اخل��دم��ات الإ�ضافية التي من املمكن تقدميها

بالإ�ضافة �إىل تطوير اخل��دم��ات والإج����راءات
احلالية التي م��ن �ش�أنها خدمة الطالب .كما
�شملت اجلولة معامل الكلية والقاعات الدرا�سية
ومكتبة م�صادر التعلم وال�صالة الرتفيهية والنادي
الطالبي.
ويف ختام اجلولة وجهت �إدارة الكلية ب�إعداد
تقرير �شامل ودقيق حول مرافق الكلية املختلفة
وال��رف��ع به خ�لال الأ�سبوع احل��ايل .كما رفعت
عميدة كلية التمري�ض ال�شكر والتقدير ملعايل وزير
التعليم مبنا�سبة تعيينها عميداً لكلية التمري�ض،
�سائلة امل��وىل عز وجل �أن يوفقها خلدمة مهنة

التمري�ض يف اململكة وحتقيق تطلعات القيادة
احلكيمة.
و�أكدت �أن الثقة الكبرية التي ُو�ضعت بها لتكون
�أول «عميدة» لكلية التمري�ض بجامعة امللك �سعود
�ستكون دافعاً لها لتقدمي املزيد من اجلهد خلدمة
طالب وطالبات الكلية خا�صة واملهنة ب�شكل عام،
واعتربت �أن مهنة التمري�ض من املهن العظيمة
واجلليلة والواجب على اجلميع دعم �أبنائنا وبناتنا
لاللتحاق بهذا التخ�ص�ص ل�سد حاجة الوطن من
الكوادر التمري�ضية.

بلغ عدد الطالب املمتحنني يف كلية العلوم  883طالباً لأكرث من 7
مقررات و� 29شعبة ،وقام مبراقبة هذه االمتحانات  54مراقباً و 9من
�أع�ضاء هيئة التدري�س.
وقد تفقد عميد كلية العلوم ووكيل الكلية لل�ش�ؤون الفنية واملقررات
اخلدمية ووكيل الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية� ،سري االمتحانات ال�شهرية
يوم ال�سبت � 11صفر 1440هـ للفرتة ال�صباحية ال�ساعة  12-10وفرتة
ال�ساعة .2-12:30

