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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

د.العمر :إنجازات الملك سلمان سيخلدها التاريخ
قال مدير اجلامعة د .بدران
ال��ع��م��ر� ،إن ال��ذك��رى ال��راب��ع��ة
للبيعة ت�أتي لتجدد عهد وطن
يقوده خادم احلرمني ال�شريفني
امل��ل��ك �سلمان ب��ن عبدالعزيز
بر�ؤية تقدمية �شهدت اململكة
خاللها العديد من الإ�صالحات
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة
والتنموية.
و�أ���ض��اف �أن ذك���رى البيعة
تدفعنا �إىل ا�ستح�ضار الر�ؤية
ال���ث���اق���ب���ة خل������ادم احل���رم�ي�ن
ال�شريفني ،وا�سرتاتيجية احلزم
والعزم ،يف الإ�صالح والتطوير
والتجديد ،و�إع��ادة بناء الدولة
احلديثة على �أ�س�س ع�صرية،
وال���دف���اع ع��ن م�����ص��ال��ح الأم���ة
العربية والإ�سالمية يف خمتلف
املجاالت واملحافل كافة ،فما
ق��دم��ه وي��ق��دم��ه امل��ل��ك �سلمان
ح��ف��ظ��ه اهلل -م��ن �إجن����ازاتومبادرات� ،سيخلدها التاريخ.
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«الطبية
التطبيقية»
تحصد جائزتين

ح�صدت كلية العلوم الطبية التطبيقية جائزتني يف ملتقى «�إجناز
ب��ج��ودة» ال��ذي افتتحه معايل مدير اجلامعة الدكتور ب��دران العمر
بح�ضور وكيلة اجلامعة ووكالء اجلامعة واملدير التنفيذي للمركز الوطني
للتقومي وعمداء الكليات والعمادات امل�ساندة ،وذل��ك م�ساء الثالثاء
1440/3/19هـ يف املدينة اجلامعية للطالبات ،والذي نظمته كل من
وكالة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات وعمادة التطوير واجلودة.
تفا�صيل �ص14

“العمارة والتخطيط”
تشارك في إعداد
وتطوير كود البناء
السعودي 15
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نظمته اجلامعة و�شارك فيه  30جهة حكومية وخا�صة و«نفع عام»

نائب أمير الرياض يشرف المهرجان الثقافي الثالث لذوي
اإلعاقة «حركات »3
د .العمر :هذه االحتفالية تأكيد لدور الجامعة الريادي في خدمة ذوي االحتياحات الخاصة

تغطية� :أحمد علواين
د�� �ش ��ن � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و امل �ل �ك��ي الأم� �ي ��ر حم �م��د ب��ن
عبدالرحمن بن عبدالعزيز �آل �سعود نائب �أمري منطقة
ال��ري��ا���ض ،م���س��اء ال �ث�لاث��اء امل��ا� �ض��ي امل �ه��رج��ان ال�ث�ق��ايف
الثالث للإعاقة «حركات »3واملعر�ض امل�صاحب له يف بهو
اجلامعة ،والذي نظمته عمادة �ش�ؤون الطالب ،وا�ستمر
ليومني ،و�شارك فيه �أكرث من  30جهة حكومية وخا�صة
ونفع عام معنية بذوي الإعاقة.
فعاليات م�صاحبة
ح�ضر االف��ت��ت��اح م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ،الدكتور
بدران العمر ،و�أ�صحاب ال�سمو والف�ضيلة ،وبد�أ احلفل
االفتتاحي بتالوة �آيات عطرة من كتاب اهلل تعاىل ،تالها
الطالب حممد عمر الدو�سري� ،أحد طالب مركز ذوي
الإع��اق��ة يف اجلامعة ،ثم عر�ض مرئي تناول معر�ض
فنون حركة ،وندوة حركة ،وم�سرحيات حركة ،والفنون
ال�شعبية والريا�ضية حلركة ،وجمل�س حركة ،ومن�صات
حركة ،و�أطفال حركة ،وملتقى حركة الإن�شادي.
ذكرى البيعة
معايل مدير اجلامعة �ألقى كلمة بهذه املنا�سبة رحب
فيها ب�سمو الأمري حممد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز
�آل �سعود نائب �أمري منطقة الريا�ض ،و�أ�صحاب ال�سمو
والف�ضيلة ،وجميع احلا�ضرين ،و�أكد على �أهمية هذه
املنا�سبة التي تتزامن مع الذكرى الرابعة لتويل خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز –حفظه
اهلل -مقاليد احلكم يف اململكة العربية ال�سعودية.
٪ 2.9
و�أ���ش��ار معاليه �إىل �أن جميع الفعاليات الثقافية
واالجتماعية والرتبوية والعلمية التي حتت�ضنها اجلامعة
ت�أتي تنفيذاً لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك

�سلمان ب��ن عبدالعزيز ،وويل عهده الأم�ي�ن �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
حفظهما اهلل ،يف رعاية ذوي الإعاقة ،م�شرياً معاليه
�إىل �أن �إح�صائية 2017م �أكدت �أن ن�سبة ذوي الإعاقة
من �إجمايل �سكان اململكة بلغت  ،% 2.9وهذا يحتاج
�إىل التوعية بحقوق ذوي الإعاقة واالحتياجات اخلا�صة
عموماً.
دور ريادي
وذك��ر الدكتور العمر �أن �أول جامعة ت�ستقبل ذوي
الإعاقة هي جامعة امللك �سعود ،و�أن مركز ذوي الإعاقة
فيها يُعد �أول مركز يحت�ضن ذوي الإعاقة علمياً وتربوياً
وتعليمياً واجتماع ًيا على م�ستوى اجلامعات ال�سعودية،

بل على م�ستوى اجلامعات يف اخلليج العربي ،وهذا
ي�ؤكد االهتمام ب��ذوي الإعاقة على امل�ستوى الر�سمي
واالجتماعي ،وتدريب وت�أهيل ذوي الإعاقات املختلفة
تلبية لتطلعات ذوي الإعاقة ،و�إتاحة الفر�صة لهم للتعلم
والعمل.
دعم �سخي
ويف ختام كلمة معايل مدير اجلامعة توجه بوافر
ال�شكر والدعاء ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان ب��ن عبدالعزيز – حفظه اهلل  -وويل عهده
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،لدعمهم الدائم وال�سخي جلامعة
امللك �سعود ،وال�شكر اجلزيل للقائمني على �إعداد هذه

اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة
ت ��أت��ي ه��ذه الفعالية يف �إط���ار اهتمام اململكة
العربية ال�سعودية بحقوق املعاقني «ذوي االحتياجات
اخلا�صة» ،وذلك وفق مرجعية �إ�سالمية حثَت على
االهتمام بالإن�سان ،وجعلت �أ�سمى غايتها �صون
خ�صو�صا حقوق املعاق.
وحماية حقوقه امل�شروعة،
ً
وي�صادف يوم  3دي�سمرب من ك ِّل عام اليوم العاملي
لذوي االحتياجات اخلا�صة ،وهو يوم عاملي خ�ص�ص
من قبل الأمم املتحدة منذ عام  1992لدعم ذوي
االحتياجات اخلا�صة.
وي��ه��دف ه��ذا ال��ي��وم �إىل زي���ادة الفهم لق�ضايا
الإعاقة ودعم الت�صاميم ال�صديقة للجميع من �أجل
�ضمان حقوق ذوي االحتياجات اخلا�صة .كما يدعو
ه��ذا اليوم �إىل زي��ادة الوعي يف �إدخ��ال �أ�شخا�ص
لديهم �إعاقات يف احلياة االجتماعية واالقت�صادية
والثقافية.
وق��د �أول��ت الدرا�سات والأب��ح��اث يف اجلامعات

ال�����س��ع��ودي��ة اه��ت��م��ا ًم��ا ب��ح��ق��وق ذوي االح��ت��ي��اج��ات
اخلا�صة ،و�أي�ضاً �إدم���اج حقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة �ضمن خطط اململكة الوطنية متا�ش ًيا مع
ر�ؤي��ت��ه��ا للتنمية امل�ستدامة  2030ومعاجلة كل
ال�صعوبات التي تعرت�ضها.
كما �أن منهج اململكة العربية ال�سعودية جتاه
رعاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ودعمهم �إمنا يعرب
عن رغبة �صادقة و�أكيدة جتاه دمج هذه الفئة يف
املجتمع ومعاجلة كل ال�صعوبات التي تعرت�ضها.
وق��د تخلل املهرجان امل�سرحيات ،والعديد من
الفعاليات الأخ��رى الثقافية ،و�شارك يف املعر�ض
امل�����ص��اح��ب ل��ل��م��ه��رج��ان ال��ع��دي��د م��ن امل��ؤ���س�����س��ات
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال�����ص��ح��ي��ة
واالقت�صادية الداعمة واملمولة ل��ذوي الإعاقة يف
خمتلف امل��ج��االت ،و�سي�ستمر املعر�ض امل�صاحب
للمهرجان حتى نهاية يوم الأربعاء 1440/4/5هـ.

املنا�سبة واملتمثل بعمادة �ش�ؤون الطالب يف اجلامعة،
�سائ ً
ال اهلل العلي القدير �أن يدمي على هذا الوطن �أمنه
وا�ستقراره ورخاءه ،و�أن يحفظه من كل �شر ومكروه ،و�أن
ين�صر جنوده البوا�سل املرابطني يف خمتلف اجلبهات
وعلى احل��دود والثغور ،و�أن يحفظ للمملكة قيادتها
و�شعبها و�أمنها وا�ستقرارها.
«دار ال�سعد»
بعد ذل��ك ا�ستعر�ضت اللجنة الثقافية للمهرجان
�أوبريت دار ال�سعد الذي ت�ضمن العديد من الأنا�شيد
والرق�صات والأهازيج ال�شعبية والرتاثية ،و�شارك فيه
العديد من فئات ذوي الإعاقة املختلفة ،وهو من بطولة
جن��وم ذوي الإع��اق��ة ،ت�أليف حمد امل�سفر ،ومو�سيقى
�سلمان الرا�شد ،و�أحل��ان و�أداء الفنان يو�سف العلي،
و�إخراج بندر احلازمي ،و�إ�شراف خالد الباز ،وقد نال
هذا الأوبريت ا�ستح�سان احلا�ضرين.
تكرمي الداعمني
ويف اخلتام كرم �سمو الأمري حممد بن عبدالرحمن
بن عبد العزيز �آل �سعود نائب �أمري منطقة الريا�ض،
ومعايل مدير اجلامعة ،الدكتور بدران بن عبدالرحمن
العمر ،الداعمني لذوي الإعاقة من �أفراد وم�ؤ�س�سات
جتارية واجتماعية و�صحية وتربوية وتعليمية وخريية.
وقد �شمل التكرمي الدكتور عبداهلل اجلا�سر ،الدكتور
علي بن دبكل العنزي ،الدكتور علي الزهراين ،الدكتور
حممد الب�شر ،ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رزاق ال�ترك��ي ،الهيئة
العامة للرتفيه� ،شريك امل�س�ؤولية االجتماعية بنك
الإمارات دبي ،م�ست�شفى املوا�ساة ،جمموعة مو�سى بن
عبدالعزيز املو�سى العقارية ،ال�شيخ حميد ال�سعيدان،
مركز امللك فهد الثقايف ،املهند�س �إبراهيم الهوميل،
من�صور املطريي ،الهيئة العامة للثقافة ،جمعية الأطفال
املعوقني ،وم�ؤ�س�سة الباز.

متابعة
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بناء جيل المستقبل
هن�أ القيادة الر�شيدة مبنا�سبة الذكرى الرابعة للبيعة

مدير الجامعة :إنجازات الملك سلمان سيخلدها
التاريخ محليًا وعربيًا ودوليًا

قال مدير اجلامعة د .بدران العمر� ،إن الذكرى الرابعة للبيعة ت�أتي لتجدد عهد وطن
يقوده خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز بر�ؤية تقدمية �شهدت اململكة
خاللها العديد من الإ�صالحات ال�سيا�سية واالقت�صادية والتنموية ،فالأثر الإيجابي الكبري
الذي �أحدثه ملك احلزم ورجل العزم على امل�ستويني املحلي والعاملي ،جعلته يختط للدولة
خارطة طريق لتحقيق الإ�صالح اعتمدت على املجتمع الناب�ض ،واالقت�صاد املتنوع النامي،
والوطن الطموح ،والتي بد�أ �أثرها القريب يف الظهور عرب برامج اقت�صادية واجتماعية
وتنموية عدة طبقت خالل الفرتة املا�ضية.
و�أ�ضاف �أن ذكرى البيعة تدفعنا �إىل ا�ستح�ضار الر�ؤية الثاقبة خلادم احلرمني ال�شريفني،
وا�سرتاتيجية احلزم والعزم ،يف الإ�صالح والتطوير والتجديد ،و�إع��ادة بناء الدولة
احلديثة على �أ�س�س ع�صرية ،والدفاع عن م�صالح الأمة العربية والإ�سالمية يف خمتلف
املجاالت واملحافل كافة ،فما قدمه ويقدمه امللك �سلمان -حفظه اهلل -من �إجنازات
ومبادرات� ،سيخلدها التاريخ ،حملياً وعربياً ودولياً� ،إنه ملك �أ�سر القلوب مبا يتمتع به
من �سعة �أفق جعلته ي�صر على �إحداث تغيري جذري ي�سابق به الزمن لي�صنع حا�ضراً
قوياً وم�ستقب ً
ال م�شرقاً ي�سمو فيه الوطن ب�شموخه ويوفر حياة كرمية لأبنائه لت�ستمر
م�سرية هذه الأمة التي جت�سدت وحدتها بالتم�سك بدين الإ�سالم احلنيف ،وااللتزام باملبادئ
ال�سامية لتحقيق ح�ضارة مدنية ي�شار �إليها بالبنان.
وتابع :لعل من �أو�ضح �صور التغيري والتجلي لهذا امللك هو هذه الأبوة احلانية ،والتي

متثلت يف زياراته التي قام بها ملناطق اململكة ،رغب ًة منه يف تلم�س
احتياجات مواطنيه يف مواقعهم ،وتفقد م�شروعات التنمية
وت�سريع �إجنازها ،وتوفري املزيد من اخلدمات يف ظل النه�ضة
ال�شاملة واملتوازنة التي عمت كافة املناطق ،وال ميكننا �أن نن�سى
توجيهاته الكرمية ب�إطالق �سراح جميع ال�سجناء املع�سرين من
املواطنني يف ق�ضايا حقوقية ولي�ست جنائية ممن ال تزيد
مديونياتهم عن مليون ريال وثبت �إع�سارهم �شرعاً ،وت�سديد
املبالغ املرتتبة عليهم ،تلك التوجيهات التي متثل مل�سة
حانية �أخرى من لدنه الكرمي.
ون��� ّوه معاليه بحر�ص خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني –
رعاه اهلل – على الإنفاق الكبري على املعرفة والتعليم
وعلى ت�شجيع االبتكار ون�شر ثقافة الإب��داع ،والتحول
مب�ؤ�س�سات التعليم نحو االنتاج الذي ي�أتي متما�شياً مع
الر�ؤية الطموحة للمملكة العربية ال�سعودية.
ويف ختام حديثه �س�أل اهلل �أن يحفظ خادم احلرمني ال�شريفني و�أن يبارك له يف عمره
وعمله و�أن يحفظ �سمو ويل عهده الأمني الأمري حممد بن �سلمان ،و�أن يدمي على مملكتنا
�أمنها وا�ستقرارها ويكتب الن�صر والت�أييد جلنود وطننا و�أن يحفظهم من كل �شر ومكروه.
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لمياء آل سعود تفتتح معرض
«التدريب الحرفي النسائي»
كتبت :هوازن كتبي – �أروى ال�شريف
افتتح يف املدينة اجلامعية للطالبات املعر�ض الأول مل�شاريع برنامج
التدريب احلريف الن�سائي ،وذلك بح�ضور الأمني العام مل�ؤ�س�سة الوليد
الإن�سانية� ،صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية ملياء بنت ماجد بن �سعود بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،ووكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة �إينا�س
العي�سى ،وامل�شرفة على برنامج التدريب احلريف الن�سائي ومبادراته
الدكتورة �صفية ُمال وعدد من عميدات ووكيالت اجلامعة.
وه��دف الربنامج يف دورت��ه الأوىل «دورة �صيانة وتنجيد الأث��اث
واملفرو�شات» �إىل ت�أهيل الفتيات ليمتلكن املعلومات واملهارات املهنية
واحلرفية الالزمة التي متكنهن من العمل يف جمال �صيانة و�إع��ادة
ت��دوي��ر الأث���اث ،كما ق��دم لهن ال��دع��م الفني واللوج�ستي لت�شجيع
م�شاركتهن يف الن�شاط االقت�صادي وحتويلهن من باحثات عن فر�ص
عمل �إىل �صانعات للعمل.
وقد قامت �سمو الأمرية ملياء �آل �سعود بجولة تعريفية لالطالع على
الأعمال امل�شاركة باملعر�ض ،حيث �أعربت عن بالغ فخرها و�إعجابها
ال�شديد بامل�ستوى العايل الذي وجدته للم�شاريع املعرو�ضة ،كما �أعلنت
يف حينها ب�أن م�ؤ�س�سة الوليد الإن�سانية �ستعمل على �إحلاق امل�شاركات
بدورات احرتافية لت�أهيلهن يف جمال «الأثاث الفندقي» ملا مل�سته من
كفاءة وحرفية متقنة.
و�أكدت �سمو الأمرية ملياء على �أهمية تنظيم هذه الربامج التدريبية،
مبينة �أن «ت�شجيع دخول الفتاة جمال الدرا�سة التقنية واملهنية ورفع
م�ستوى مهاراتها �سي�ؤمن لها طري ًقا �سال ًكا للدخول �إىل �سوق العمل،
وميكنها من الإ�سهام ب�شكل كبري يف دفع عجلة التطور» ،الفت ًة �إىل
�أن م�ؤ�س�سة الوليد الإن�سانية ت�سعى لذلك من خالل دعمها ورعايتها
ملبادرات برنامج التدريب احلريف الن�سائي حتت مظلة جامعة امللك
�سعود.
من جهتها �أ�شارت امل�شرفة على برنامج التدريب احلريف الن�سائي
ومبادراته الدكتورة �صفية ُمال �إىل �أح��د �أه��داف ر�ؤي��ة  2030وهو
رفع ن�سبة م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل وتعزيز دورها احليوي ،الذي
�أو�ضحت ب�أنه يتطلب «العمل على ك�سر احلواجز التقليدية ،وو�ضع
ال�سيا�سات الالزمة لتطوير برامج تدريبية تعمل على تنمية جيل مهني
ن�سائي يتقن املهارات املهنية التي تواكب التطور وت�سد االحتياج يف
جمال الأعمال احلرفية» .كما �أ�شادت دُ .م اّل بالفتيات امل�شاركات
الالتي «�أثبنت من خالل مثابرتهن وتفاعلهن مع هذه الدورة وتطورهن
عال من الإح�سا�س بامل�س�ؤولية ،وم�شاريع
امللحوظ فيها ب�أنهن على قدر ٍ
هذا املعر�ض هي خري �شاهد على حما�سهن وقدراتهن وكفاءتهن».

«د .العتيبي» مديرًا لمحطة األبحاث
والتجارب الزراعية

كتب :عبداهلل ال�شراري
�صدر ق��رار الدكتور نا�صر ال�سحيباين
عميد كلية علوم الأغذية والزراعة بتعيني
الدكتور ماجد بن عمرية العتيبي ع�ضو
هيئة ال��ت��دري�����س بق�سم الإن��ت��اج النباتي
مديراً ملحطة الأبحاث والتجارب الزراعية
بديراب.

العنود الحقباني
«األولى» في االبتكار الصحي

معهد اللغويات يحتفل باليوم العالمي للغة العربية
ب��رع��اي��ة م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب���دران العمر وبت�شريف
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية الدكتور حممد النمي،
اح��ت��ف��ل معهد ال��ل��غ��وي��ات العربية
م�ؤخراً ،باليوم العاملي للغة العربية،
وذلك بح�ضور عميد املعهد الدكتور
�سعد القحطاين.
واط��ل��ع وك��ي��ل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأك��ادمي��ي��ة يف البداية
على جناح �إ�صدرات املعهد العلمية
و���س�لا���س��ل��ه التعليمية ،ك��م��ا لفت
ان��ت��ب��اه��ه م��وه��ب��ة ال��ط��ال��ب «�ضياء
احل���ق» ،وال���ذي ك��ان يخط برباعة
�شعار االحتفال لهذا العام «بلغتي
�أكون» ،كما التقط �سعادته وعدد من
ال�ضيوف يف جناح الت�صوير �صورا
تذكارية عليها �شعار املعهد و�شعار
اليون�سكو لليوم العاملي للغة العربية.
بد�أ احلفل اخلطابي بتالوة ندية
ب�����ص��وت ال��ط��ال��ب دات���و �سهيل من
الفلبني ث��م �أل��ق��ى عميد املعهد د.
�سعد القحطاين كلمة ح��ول تاريخ

د .النمي �ضمن ح�ضور االحتفال باليوم العاملي للغة العربية
هذه املنا�سبة عامل ًيا ،وكيف يجب �أن
يكون �أثرها ميدان ًيا ،تال ذلك عر�ض
مرئي موجز من �إنتاج املعهد حول
دور املعهد بجميع �أق�سامه يف خدمة
اللغة العربية حمل ًيا وعلم ًيا.
عقب ذل��ك �ألقى وكيل اجلامعة

لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية كلمة
ع��ن دع���م اجل��ام��ع��ة ل��ر�ؤي��ة املعهد
ومباركتها لإجنازاته امللمو�سة ،وبعد
�أن ب��د�أ مقدم احلفل يف االنتقال
للفقرة ال��ت��ال��ي��ة ت��ف��اج ��أ احل�ضور
ب��ح��وار مرتفع خلف ال��ق��اع��ة �شد

مؤتمر «التميز في تعليم العلوم والرياضيات» ..رجب القادم
ينظم مركز التميز البحثي يف
تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات يف
كلية الرتبية م�ؤمتر التميز الثالث
يف تعليم وتعلم العلوم والريا�ضيات
«ج���ي���ل م��ث��ق��ف ع��ل��م��ي �اً الق��ت�����ص��اد
م��زده��ر» ،وذل��ك خ�لال ال��ف�ترة من
 7-5رجب القادم املوافق 14-12
مار�س 2019م.
تبادل اخلربات
وب�ين الدكتور �سعيد ال�شمراين
مدير مركز التميز البحثي يف تطوير
تعليم العلوم والريا�ضيات ورئي�س
اللجنة املنظمة �أن امل�ؤمتر الذي يقام
للمرة الثالثة يهدف �إىل تطوير تعلُّم
وتعليم العلوم والريا�ضيات من خالل
�إتاحة الفر�صة االلتقاء بجميع الفئات
ال��ع��ام��ل��ة وامل��ه��ت��م��ة يف ه���ذا امل��ج��ال
للتحاور والنقا�ش وتبادل اخلربات.

� 3أبعاد
وجم�������������ال ث����ال����ث
و�أو��������������ض�������������ح
يطرح لأول م��رة يف
ال���������ش����م����راين �أن
م�����ؤمت����رات ال��ت��م��ي��ز
امل�ؤمتر يف هذا العام
ال��ب��ح��ث��ي وي��رت��ب��ط
�سيتناول ثالثة �أبعاد
ب��ال��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة
رئي�سية� ،أولها البعد
م��ن ناحية م��ه��ارات
البحثي ،والذي ي�ضم
ال��ت��ف��ك�ير وم��ن��ح��ى «
عدداً من املجاالت،
 »STEMيف تعليم
يركز امل��ج��ال الأول
الطفولة املبكرة.
«جيل مثقف علم ًيا
ممار�سات ت�أملية
لإقت�صاد مزدهر»،
و�أ���ض��اف الدكتور
على الأب��ح��اث ذات
ال���������ش����م����راين �أن
د .ال�شمراين
ال��ع�لاق��ة بالثقافة
الأب��ع��اد الأخ����رى يف
العلمية والريا�ضية،
امل ��ؤمت��ر رك���زت على
وعالقتها ب��االزده��ار االقت�صادي ،املمار�سات الت�أملية ،حيث ت�ستهدف
واملجال الثاين املتعلق بتعليم وتعلم امل�����ش��ارك��ات البحثية وامل��م��ار���س��ات
العلوم والريا�ضيات يتناول حماور املتميزة للممار�سني الرتبويني مثل:
ِّ
وحم�ضرِ ي
عامة يف تعليم العلوم والريا�ضيات معلمي العلوم والريا�ضيات
يف مراحل التعليم العام واجلامعي ،امل��خ��ت�برات وامل�����ش��رف�ين ال�ترب��وي�ين

لقاء مع عالم للطالب المتفوقين

د .العتيبي

حققت الطالبة العنود عمر احلقباين من كلية علوم احلا�سب
وامل��ع��ل��وم��ات يف هاكثون االب��ت��ك��ار ال�صحي التابع جلامعة «�إم �آي
تي» يف الواليات املتحدة الأمريكية املركز الأول يف امل�سار اخلام�س
املخ�ص�ص للذكاء اال�صطناعي يف جمال الرعاية ال�صحية والطب
ال�شرعي Block Chain and AF ،وهو م�شروع ،Med Chain
الذي ي�ستخدم تقنيات بلوك �شني و�أنظمة الذكاء اال�صطناعي ملطابقة
املر�ضى مع التجارب ال�سريرية املعمول بها ،وهن�أت �إدارة اجلامعة
وبرنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني الطالبة املوهوبة العنود على
فوزها ،وهي من �ضمن طالبات الربنامج يف م�سار م�ستمري التفوق.

بحث ميداني حول «التنمر اإللكتروني»

كتبت� :أمل الغريب
مت عر�ض بحث «مدى وعي املراهقني بخطورة التنمر الإلكرتوين
درا���س��ة مطبقة على ط�لاب املرحلة املتو�سطة امل�ستخدمني للعبة
منوذجا» ال��ذي مت ب�إ�شراف الدكتورة «مو�ضي �شليويح
الفورتنايت
ً
العنزي» و�أعدته طالبات ال�شعبة  7بق�سم الدرا�سات االجتماعية يف
كلية الآداب وه��نّ � :أ�سماء حممد اخليربي� ،شروق حممد الطلحة،
وجدان علي ال�شهراين ،دنيا حممد الذيابي� ،شعاع �صالح العتيبي،
�أحالم علي الذروي ،خولة حممد �آل طالب .متت �إقامة الفعالية يف بهو
كلية الآداب حتت �إ�شراف �إدارة ق�سم الدرا�سات االجتماعية ،وحظي
البحث مبتابعة و�إعجاب عدد من ع�ضوات هيئة التدري�س بالق�سم،
�إ�ضافة لعدد كبري من طالبات الكلية الالتي �أبدين رغبتهن يف التعرف
على اخلربات والعمل اجلماعي يف �إعداد البحث االجتماعي امليداين.

انتباههم و�إذ بها فقرة غري معلنة
�أداه�����ا ���ش��ب�لان يف ال��ت��ا���س��ع��ة من
عمرهما ا�ستمرا يف حوارهما حتى
�صعدا على امل�سرح و�أبهرا احل�ضور
بف�صاحتهما واعتزازهما بهويتهما
اللغوية.

نظم ب��رن��ام��ج الطلبة املتفوقني
وامل��وه��وب�ين وب��ال��ت��ع��اون م��ع برنامج
ال�شراكة العلمية الدولية اللقاء العلمي
العا�شر مع ع��امل لطالب اجلامعة
املتفوقني من الكليات العلمية ،م�ؤخراً
يف مقر برنامج الطلبة املتفوقني
وامل���وه���وب�ي�ن وب��ت��ن�����س��ي��ق م���ن ن���ادي
املتفوقني واملوهوبني ،ا�ست�ضاف فيه
الدكتور جيهورينق �شيو عميد مركز
فرونتري لعلوم وتكنولوجيا املحيطات
بجامعة �صن يات�سن الوطنية بتايوان،
دار اللقاء حول البحث العلمي وكيفية
تطوير ال��ط��ال��ب لنف�سه يف جمال
تخ�ص�صه ،ويف ختام اللقاء �شكرت
�إدارة الربنامج ال��ع��امل ال��زائ��ر ومت
ت�سليم الطالب احلا�ضرين �شهادات
ح�ضور موقعة من العامل.

وال��ق��ي��ادات ال�ترب��وي��ة ،وغ�يره��م من
ذوي ال�صلة ،بالإ�ضافة �إىل بُعد ور�ش
العمل الذي يهدف �إىل التطوير املهني
ملعلمي العلوم والريا�ضيات.
قبول الأوراق العلمية
وفيما يتعلق با�ستقبال الأوراق
العلمية� ،أفاد الدكتور ال�شمراين �أن
امل�ؤمتر بد�أ يف ا�ستقبال امل�شاركات
جلميع الأب��ع��اد ع��ن ط��ري��ق املوقع
الإل��ك�تروين اخل��ا���ص بامل�ؤمتر و�أن
�آخ���ر م��وع��د لقبول �أوراق العمل
�سيكون  15ربيع الآخ��ر 1440هـ
املوافق  22دي�سمرب 2018م .ووجه
الدكتور ال�شمراين يف ختام ت�صريحه
الدعوة �إىل كافة املهتمني من �أفراد
وجهات وم�ؤ�س�سات �أكادميية وبحثية
والراغبة يف امل�شاركة بالتوا�صل مع
املركز من خالل املوقع الإلكرتوين،
متمنياً �أن يحقق امل�ؤمتر �أهدافه.

الدكتور جيهورينق �شيو يف املحا�ضرة العلمية

«جائزة الموظف المثالي» في ورشة عمل بشؤون الطالب

نظمت وك��ال��ة ال��ع��م��ادة للتطوير
واجلودة بعمادة �ش�ؤون الطالب ،يوم
االثنني املا�ضي ،ور�شة عمل بعنوان
«ت��ق��ي��ي��م وت��ط��وي��ر ج��ائ��زة امل��وظ��ف
امل��ث��ايل ب��ع��م��ادة ���ش ��ؤون ال��ط�لاب»،
وذل���ك ب��ق��اع��ة ال������دروازة بح�ضور
عميد �ش�ؤون الطالب ووكيل العمادة
للخدمات الطالبية ووكيل العمادة
للأن�شطة وال�شراكة الطالبية ووكيلة
العمادة ل�ش�ؤون الطالبات وعدد من

من�سوبي العمادة.
افتتحت ال��ور���ش��ة ب��ت�لاوة �آي��ات
من الذكر احلكيم ثم كلمة عميد
�����ش�����ؤون ال����ط��ل�اب ال������ذي رح���ب
باحل�ضور و�شكرهم على ت�شريفهم
لهذه الور�شة التي حتفز من�سوبي
ومن�سوبات العمادة على الإجن��از
والإب�������داع يف ال��ع��م��ل مب���ا يحقق
�أهداف العمادة وفقاً ملعايري اجلودة
والتميز.

ومت خ��ل�ال ال���ور����ش���ة مناق�شة
ثالثة حماور ،الأول تقييم اجلائزة
و�أهميتها ب�شكل عام ،الثاين مدى
منا�سبة �ضوابط اجلائزة لتحقيق
�أه��داف��ه��ا ،وامل��ح��ور ال��ث��ال��ث م��دى
مالءمة املعايري وكفايتها للتمييز بني
املر�شحني.
وت���ه���دف اجل���ائ���زة �إىل حتفيز
م��ن�����س��وب��ي ال��ع��م��ادة ع��ل��ى حتقيق
اجل��ودة والتميز يف الأداء الإداري

وت�شجيع التناف�س الإي��ج��اب��ي بني
من�سوبي ومن�سوبات العمادة للإبداع
يف ال��ع��م��ل الإداري ،وتنمية روح
امل��ب��ادرة ل��دى من�سوبي ومن�سوبات
العمادة التي ت�سهم يف تنمية وتطوير
العمليات الإداري���ة داخ��ل العمادة،
وتعزيز الإب���داع والتميز يف العمل
لتحقيق ر�ؤي��ة العمادة املتمثلة يف
«التميز والريادة العاملية يف الأن�شطة
واخلدمات الطالبية» .

أخبار
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اطلعت على نتائج درا�سة «�أثر االعتماد على جودة الأداء»

هيئة تقويم التعليم تشكر وكالة التخطيط
والتطوير
د .اجلبيلي :جهد د�ؤوب لتطوير وحت�سني الربامج الأكادميية ورفع جودة املخرجات

وجهت هيئة تقومي التعليم ممثلة يف املدير
التنفيذي للمركز الوطني للتقومي واالعتماد
الأك��ادمي��ي الدكتور �أحمد اجلبيلي كتاب �شكر
لوكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور
يو�سف ع�سريي ،وذلك مبنا�سبة �إع��داد الوكالة
ممثلة يف ع��م��ادة ال��ت��ط��وي��ر واجل����ودة برئا�سة
عميدها الدكتور �صالح بن �إبراهيم الق�سومي
درا�سة علمية بعنوان «�أثر احل�صول على االعتماد
الوطني والدويل على جودة الأداء بجامعة امللك
�سعود -درا�سة مقارنة».
وقال الدكتور اجلبيلي يف كتابه :يطيب يل �أن
�أ�شكر �سعادتكم وفريق العمل بوكالة اجلامعة
للتخطيط والتطوير ،وكافة من�سوبي اجلامعة
على ما تبذلونه من جهد د�ؤوب لتطوير وحت�سني
ال�ب�رام���ج الأك���ادمي���ي���ة ب��اجل��ام��ع��ة ورف����ع ج��ودة
خمرجاتها التعليمية ،كما �أتوجه بال�شكر والتقدير
لفريق العمل من الباحثني الذين �أعدوا الدرا�سة
العلمية.
و�أك��د الدكتور اجلبيلي �أن��ه اطلع على نتائج
وتو�صيات الدرا�سة مبا فيها من جهد مبذول وفق
�أعلى معايري و�أدوات الدرا�سة ،وعرب عن �سعادته
بالنتائج التي انتهت �إليها الدرا�سة ،وما ك�شفته
من �أثر �إيجابي لالعتماد الأكادميي الوطني على
م�ستوى اجلامعة وبراجمها الأكادميية ،متمنياً لكم
وجامعة امللك �سعود مزيداً من التفوق والنجاح،
وا�ستمرار ال�شراكة ملا فيها من خري ورفعة ومتيز.
وبهذه املنا�سبة �أكد وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير الدكتور يو�سف ع�سريي حر�ص اجلامعة
ممثلة يف وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير،
على متيز ال�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة باجلامعة مما
يعزز جودة خمرجاتها ،وا�ستمرار ت�صدر جامعة
امللك �سعود جلميع اجلامعات ال�سعودية يف عدد
الربامج املعتمدة �أكادميياً من هيئة تقومي التعليم.
و�أ����ش���ار عميد ال��ت��ط��وي��ر واجل����ودة ال��دك��ت��ور
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إعالن أسماء المقبولين في
برنامج «الواعدين»

�أعلن مركز التميز يف التعلم
والتعليم م�ؤخراً �أ�سماء املقبولني
يف برنامج «الواعدين يف التدري�س
اجل��ام��ع��ي» يف دورت����ة ال��ث��ان��ي��ة،
والتي جاءت على النحو التايل:
�سجى املزروع من كلية ال�صيدلة
ق�سم ال�صيدلة الإكلينيكية ،نوف
احلزامي من كلية الآداب ق�سم
الإعالم ،خلود عبدالعزيز امل�شعل
من كلية الرتبية ق�سم الدرا�سات
القر�آنية ،عبداهلل �أحمد الغامدي
م���ن ك��ل��ي��ة ال�ترب��ي��ة ق�����س��م علم
النف�س� ،أ�شواق الرويلي من كلية

العلوم الطبية التطبيقية ق�سم
العلوم الإ�شعاعية ،عبدالرحمن
ال�سبيهني من كلية العلوم الطبية
التطبيقية ق�سم علوم الت�أهيل
الطبي ،تهاين املطريي من كلية
ال��ع��ل��وم ق�سم الكيمياء� ،أحمد
���س�لام��ة اهلل م���ن ك��ل��ي��ة ع��ل��وم
الأغ���ذي���ة وال����زراع����ة تخ�ص�ص
علوم الأغ��ذي��ة والتغذية ،وفهد
احل��م��داين كلية علوم احلا�سب
التطبيقي تخ�ص�ص هند�سة نظم
املعلومات – علم البيانات.

معهد تقنية النانو يشارك
بمؤتمر الكيمياء الدولي
ً
متو�سطا د .اجلبيلي ود .الق�سومي
د .ع�سريي
�صالح الق�سومي �أن العمادة تعمل على تنفيذ
خطة وا�ضحة ت�ضمن من خاللها مب�شيئة اهلل
ا�ستمرار العمل العتماد كافة الربامج الأكادميية
باجلامعة ،م�ؤكداً �أن خدمة الطالب واالرتقاء
بقدراته ومهاراته حمور اهتمام اجلامعة ،وهو
عمل م�ستمر يعمل على متيز خريج اجلامعة
ودعمه يف �سوق العمل لي�شارك يف دع��م ر�ؤي��ة
الوطن وتوجهاتها اال�سرتاتيجية.
جدير بالذكر �أن وكالة اجلامعة للتخطيط
وال��ت��ط��وي��ر ق��د �أج���رت م���ؤخ��راً درا���س��ة علمية
بعنوان «�أثر احل�صول على االعتماد الأكادميي
الوطني والدويل على جودة الأداء بجامعة امللك
�سعود  -درا�سة مقارنة»� ،شارك فيها عدد من
قيادات اجلامعة و�أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة
والإداري���ي��ن واخل��ري��ج�ين وج��ه��ات ال��ت��وظ��ي��ف،
وهدفت الدرا�سة �إىل تقييم �أثر ح�صول كليات
وب��رام��ج اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى االع��ت��م��اد الأك��ادمي��ي

الوطني وال��دويل ،ومقارنة �أث��ر كل منهما على
حت�سني العمليات الإداري��ة والتعليمية والبحثية
واملجتمعية ،وم��دى حتقيق معايري االعتماد،
مع الأخ��ذ يف االعتبار �أث��ر االعتماد الأكادميي
امل�ؤ�س�سي للجامعة.
وتكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف التعرف على
القيمة امل�ضافة اخلا�صة باحل�صول على االعتماد
الأك��ادمي��ي الوطني وال����دويل ،و�آل��ي��ة تعزيزها
واال�ستفادة منها ،ور�صد ال��درو���س امل�ستفادة،
وو���ض��ع �آل��ي��ة لال�ستفادة م��ن تقارير االعتماد
الأكادميي يف تطوير وحت�سني العملية التعليمية
بكليات وبرامج اجلامعة املختلفة ،واال�ستفادة
من نتائجها لتطوير الأدوات والنماذج والأ�ساليب
امل�ستخدمة يف احل�صول على االعتماد الأكادميي
الوطني وال���دويل ،ور���س��م اخلطط امل�ستقبلية
ملنظومة االعتماد الأكادميي باجلامعة ككل.

�شارك معهد امللك عبداهلل لتقنية النانو مب�ؤمتر الكيمياء الدويل
ال�سابع ،والذي انعقد حتت رعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل
بن بندر بن عبدالعزيز �آل �سعود وافتتحه معايل مدير اجلامعة الدكتور
بدران العمر ،يف رحاب احلرم اجلامعي.
ح�ضر امل�ؤمتر جميع الباحثني يف املعهد ،كما �شارك الدكتور علي
بن كناخر الدلبحي وكيل املعهد لل�ش�ؤون البحثية �ضمن �أع�ضاء اللجنة
املنظمة للم�ؤمتر ،و�شارك الدكتور �أحمد التوين الأ�ستاذ امل�شارك
يف املعهد بتقدمي عر�ض بحثي خالل �إحدى جل�سات امل�ؤمتر بعنوان
«ت�أثري ت�سل�سل �إ�ضافة املتفاعالت لأ�سلوب التح�ضري ذو الوعاء الواحد
لت�صنيع اجل�سيمات النانوية للمحفز  CrOx / MCM-41من �أجل
تعزيز نزع الهيدروجني امل�ؤك�سد لإيثان مع ثاين �أك�سيد الكربون».
كما تر�أ�س الدكتور الدلبحي والدكتور التوين جل�ستني من جل�سات
امل�ؤمتر ،و�شارك كذلك يف ور�شة العمل امللحقة بامل�ؤمتر والتي كانت
بعنوان «ت�صميم وحت�ضري امل��واد النانوية من نظام اللب والق�شرة
للتطبيقات الطبية والبيئية».
وقد نوه الدكتور الدلبحي ب�أن مثل هذا التجمع يتميز مب�شاركة
علماء وخرباء الكيمياء املحليني والدوليني ملناق�شة الأفكار العلمية
وتطبيقاتها والذي يرثي املجاالت املختلفة بالتقنيات احلديثة ،كما �أن
م�شاركة املعهد يف مثل هذه الفعاليات ت�ؤكد حر�ص املعهد على حتقيق
ر�ؤيته نحو التميز والريادة يف �أبحاث تقنية النانو.

مب�شاركة «الأكادميية الأمريكية» و«رابطة دول �آ�سيا واملحيط الهادي» و«اجلمعية املغربية»

افتتاح المؤتمر الدولي الثامن لجراحة العظام بمدينة جدة
د .العمر :بلغ عدد املمار�سني لتخ�ص�ص جراحة العظام يف اململكة �أكرث من �أربعة �آالف ممار�س

افتتح الدكتور عبدالعزيز العمر رئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية جلراحة
ال�ع�ظ��ام ورئ�ي����س اللجنة املنظمة فعاليات
«امل�ؤمتر الدويل الثامن للجمعية ال�سعودية
جل��راح��ة ال �ع �ظ��ام» مب��دي�ن��ة ج ��دة يف ف�ن��دق
�إنرتكونتيننتال ي��وم ال�سبت  1ربيع الآخ��ر
1440هـ املوافق  8دي�سمرب 2018م.
مواكبة الر�ؤية
بد�أ احلفل ب�آيات من القر�آن الكرمي ،ثم
�ألقى د .العمر كلمة رحب فيها باحل�ضور
و�أكد �أن اجلمعية ال�سعودية جلراحة العظام،
تهدف من �إقامة هذا امل�ؤمتر �إىل حتقيق
طموح القيادة الر�شيده مبواكبة وحتقيق
ر�ؤي���ة اململكة  2030التنموية وبرنامج
التحول الوطني ،وذلك عن طريق حت�سني
ج��ودة الرعاية الطبية املقدمة للمر�ضى
وتطوير امل��ع��ارف النظرية والتطبيقية يف
تخ�ص�ص جراحة العظام والنهو�ض بامل�ستوى
العلمي والعملي جلراحي العظام.
�شراكة عاملية
و�أو�ضح �أن هذا العام �شهد ولأول مرة
ا�ست�ضافة ك��ل م��ن الأك��ادمي��ي��ة الأمريكية
جل�����راح�����ي ال����ع����ظ����ام «American
Academy
of
Orthopaedic
 »Surgeons/AAOSورابطة دول �آ�سيا
واملحيط الهادي جلراحة العظام «Asia

Pacific
Orthopaedic
»A s s o c i a t i o n / A P O A
ك�شريكني �أ���س��ا���س��ي�ين يف ه��ذا
امل ��ؤمت��ر ،كما رح��ب باجلمعية
املغربية جلراحة العظام والتي
حت��ل ���ض��ي��ف�اً ع���زي���زاً ه��ذا
العام.
د.عبدالعزيز العمر
� 4آالف ممار�س
ً
ً
علميا
بحثا
40
و�أ�����ش����ار ال��ع��م��ر �أن
ونوه �إىل �سعى اجلمعية من خالل هذا
اجلمعية �أخذت على عاتقها منذ ت�أ�سي�سها
م�س�ؤولية النهو�ض واالرت��ق��اء بتخ�ص�ص امل�ؤمتر �إىل ت�شجيع ودعم البحث والن�شر
جراحة العظام يف اململكة ،وقد بلغ عدد العلمي يف جمال جراحة العظام يف اململكة،
املمار�سني لتخ�ص�ص ج��راح��ة العظام يف وم��ن ه��ذا املنطلق فقد مت قبول �أك�ثر من
اململكة �أك�ثر من �أرب��ع��ة �آالف ممار�س ما �أرب��ع�ين بحثاً �سيتم مناق�شتها وعر�ضها
ب�ين ا�ست�شاري و�أخ�صائي وطبيب مقيم يف امل�ؤمتر و�سيتم تخ�صي�ص جوائز قيمة
ومتدرب ،ويف �ضوء هذا التزايد الكبري يف ل�ل�أب��ح��اث املتميزة دع��م �اً وت�شجيعاً من
�أعداد جراحي العظام يف اململكة ،كان لزاماً اجلمعية للباحثني.
على اجلمعية �أن ت�سهل وت�شجع التوا�صل
برنامج امل�ؤمتر
العلمي امل�ستمر وتبادل اخلربات مع �أقرانهم
واختتم كلمته برتحيبه جمدداً باحل�ضور
�إقليمياً وعاملياً عن طريق تنظيم امللتقيات
العلمية �شهرياً وامل�ؤمترات الدولية �سنوياً وخ�ص بال�شكر املتحدثني الكرام الذين �أثروا
برنامج امل�ؤمتر بكل ما هو مفيد وجديد،
مبا يرتقي �إىل طموح وتطلعات �أع�ضائها.
كما �أ�شاد باملجهود الكبري ال��ذي بذل من
معر�ض م�صاحب
و�أك��د �سعادته حر�ص اجلمعية على �أن قبل �أف���راد اللجنة العلمية املنظمة ،كما
ي�ضم هذا امل�ؤمتر الدويل خمتلف الأن�شطة تقدم بال�شكر واالمتنان �إىل جامعتي امللك
العلمية املتنوعة من ور�ش عمل وحما�ضرات �سعود بالريا�ض وامللك عبدالعزيز يف جدة
وندوات وحلقات نقا�ش ومناظرات
ع��ل��م��ي��ة وب����ث م���رئ���ي ل��ع��م��ل��ي��ات
ج���راح���ي���ة ،ك��م��ا مت تخ�صي�ص
معر�ض م�صاحب للم�ؤمتر لأكرب
ال�شركات العاملية املتخ�ص�صة
يف جراحة العظام لعر�ض �آخر
التطورات التقنيات احلديثة
يف جمال جراحة العظام.

احدى املحا�ضرات العلمية
على دعمهما الكبري واملتوا�صل لهذا مل�ؤمتر،
كما �شكر ال�شركات الراعية وكل من �ساهم
و�شارك يف �إجناح هذا امل�ؤمتر ،داعياً اهلل
ال��ك��رمي �أن يكلل ج��ه��وده��م وم�شاركاتهم
بالنجاح والتوفيق.
تكرمي الرعاة
ب��ع��د ذل���ك مت ت��ك��رمي ال��راع��ي الرئي�س
«»smith&nephew
ل���ل���م����ؤمت���ر
وال�����رع�����اة اال����س�ت�رات���ي���ج���ي�ي�ن ل��ل��م ��ؤمت��ر
(gohnson&gohnson – AMICO

– Medtronic – DePuySynthes
 ،)– Arthrexال��راع��ي املا�سي للم�ؤمتر
( ،)ZIMMER BIOMETال��راع��ي
ال�ب�رون���زي ل��ل��م ��ؤمت��ر (،)ProMedEx
والرعاه امل�شاركني للم�ؤمتر (– StryKer
 ،)Al Mofsal Medical Coكما مت
تكرمي الدكتور حممد العبيداء – امل�شرف
على �إدارة اجلمعيات العلمية بجامعة امللك
�سعود ،ثم افتتح املعر�ض امل�صاحب واطلع
على �أجنحة ال�شركات امل�شاركة يف املعر�ض.
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برعاية وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

«المجتمع» تدشن المرحلة الثانية من خطتها
االستراتيجية

فريق العمل
انطالقاً من حر�ص كلية املجتمع
على بناء م�ستقبل واع��د وجتويد
�أركان العمل ودعم جماالت التطوير
والتح�سني امل�ستمر ،وبرعاية وكيل
اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر
ال��دك��ت��ور يو�سف ع�سريي ،د�شنت
الكلية م�ؤخراً خطتها اال�سرتاتيجية
 2020يف مرحلتها الثانية و�أر�شيفها
الإلكرتوين.
ح�ضر حفل التد�شني من اجلامعة
ك���ل م���ن ع��م��ي��د ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر
واجلودة الدكتور �صالح الق�سومي،
ومن جانب الكلية الوكالء ور�ؤ�ساء
الأق�سام والوحدات فيها ،بالإ�ضافة
�إىل �أع�������ض���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س
واملوظفني وطالب الكلية.
وخالل حفل التد�شني ،مت تقدمي

تكرمي وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير
فيديو ع��ن �أب���رز �إجن����ازات الكلية
خالل ال�سنوات ال�سابقة ،كما �ألقى
ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل
ال��زه��راين كلمة �شكر فيها معايل

مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر
على ما يقدمه من دع��م متوا�صل
جلهود التطوير والتح�سني امل�ستمر
التي ت�شهدها اجلامعة ب�شكل عام

والكلية على وج��ه اخل�صو�ص يف
م�سريتها لتحقيق الريادة العاملية.
كما تقدم بال�شكر لوكيل اجلامعة
للتخطيط والتطوير على تف�ضله
برعاية ه��ذا احلفل ،م�شيداً بدور
وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير
يف دعم توجهات الكلية ومبادراتها
اال�سرتاتيجية.
م��ن جهته �أ���ش��اد وكيل اجلامعة
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط واجل�������ودة يف كلمته
ب�إجنازات الكلية ودورها املجتمعي
وم�ساندتها ل��ت��وج��ه��ات وتطلعات
اجل��ام��ع��ة الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،م ��ؤك��داً
حر�ص و�سبق الكلية يف احل�صول
على االعتماد الأكادميي ك�أول كلية
على م�ستوى اجلامعة ح�صلت على
االعتماد الدويل ومن �أوائل الكليات
احلا�صلة على االع��ت��م��اد الوطني
ودوره����ا يف ال��ت��ط��وي��ر والتح�سني
امل�ستمر على م�ستوى اجلامعة.
كما ق��دّ م وكيل الكلية للتطوير
واجل����������ودة ال����دك����ت����ور �أ����س���ام���ة
ال��ف��راج ع��ر���ض �اً مل�ضمون اخلطة
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة  2020مبرحلتها
الثانية ،م�ستعر�ضاً �أه��م منجزات
اخل��ط��ة اال�سرتاتيجية مبرحلتها
الأوىل وما مت تطويره من �أهداف
ومبادرات يف املرحلة الثانية للخطة
املبنية على ر�ؤي���ة اململكة 2030
وبرامج التحول الوطني .2020
ويف ن��ه��اي��ة احل��ف��ل ،ق���ام وكيل
اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر
بتد�شني اخل��ط��ة اال�سرتاتيجية
للكلية و�أر���ش��ي��ف��ه��ا الإل���ك�ت�روين،
والذي كان له بالغ الأثر يف نفو�س
احل�ضور وحثهم على بذل املزيد من
اجلهود لتحقيق منطلقات اخلطة
اال�سرتاتيجية للكلية و�أهدافها،
ك��م��ا مت ت���ك���رمي ف���ري���ق حت��دي��ث
وت��ط��وي��ر اخل��ط��ة اال�سرتاتيجية
 ،2020بالإ�ضافة �إىل تكرمي عميد
عمادة التطوير واجل���ودة وعميد
التعامالت الإلكرتونية واالت�صاالت
على ما قدموه من دعم متوا�صل
للكلية.

اكتمال تدريب  300طالب بمعهد
التصنيع المتقدم

�أعلن معهد الت�صنيع املتقدم عن اكتمال املرحلة الأوىل ملبادرة تدريب
طالب اجلامعة على تقنيات الت�صنيع املتقدم ،وذلك للعام اجلامعي 1439
هـ1440/هـ� .صرح بذلك الدكتور ه�شام اخلليفة امل�شرف على معهد
الت�صنيع املتقدم ،مفيداً ب�أنه مت االنتهاء من تدريب ما يزيد عن  300طالب
من خالل عقد  22دورة يف الف�صل الأول للعام اجلامعي احل��ايل .و�أكد
امل�شرف على املعهد �أن هذة الربامج التدريبية ت�أتي يف �إطار املبادرة التي
�أطلقها املعهد للتدريب املجاين لطالب جامعة امللك �سعود للعام اجلامعي
 1439هـ1440/هـ ،بهدف رفع كفاءة طالب اجلامعة ،على �أن تبد�أ املرحلة
الثانية من املبادرة بداية الف�صل الدرا�سي القادم.

«علوم األغذية» تحدث خطتها
االستراتيجية

عقدت كلية علوم الأغذية والزراعة وعمادة التطوير واجلودة اجتماعاً
م�شرتكاً برئا�سة عميد الكلية الدكتور نا�صر ال�سحيباين ،بهدف حتديث
وتطوير اخلطة اال�سرتاتيجية لكلية علوم الأغذية والزراعة مبا يتوافق
واخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة  KSU 2030و�أهداف وزارة التعليم ور�ؤية
اململكة  .KSA2030مت خالل االجتماع مناق�شة منهجية �إعداد اخلطة
اال�سرتاتيجية للكلية ،ومراحل العمل التي مت اعتمادها خالل االجتماع،
وهي :الإع��داد ،جمع وحتليل البيانات واملعلومات ،الت�صميم وال�صياغة،
املراجعة والطباعة النهائية ،كما ناق�ش االجتماع �ضرورة �إجراء درا�سات
بحثية وحتليلية لتقييم االحتياجات احلالية للكلية ،وربطها باحتياجات
املجتمع و�سوق العمل من خالل خمرجات تعليم قوية وخريج متميز.
ح�ضر االجتماع من عمادة التطوير واجلودة الدكتور م�سفر ال�سلويل وكيل
العمادة ل�ش�ؤون التطوير والدكتور �أبوالن�صر �أحمد ع�ضو املكتب التنفيذي
للخطة اال�سرتاتيجية ،ومن كلية علوم الأغذية وال��زراع��ة الدكتور فهد
اجلهيمي وكيل الكلية للتطوير واجلودة ،الدكتور عارف املبارك م�ست�شار
الكلية للتطوير واجل��ودة ،الدكتور معت�صم عبدالرحمن م�ست�شار الكلية،
الأ�ستاذ فهد التويجري ،والأ�ستاذ �سلطان الدو�سري.

وفد من إدارة المنح بوزارة
التعليم يزور الجامعة

ا�ست�ضافت عمادة �ش�ؤون القبول والت�سجيل االجتماع التن�سيقي بني
الإدارة العامة ملنح الطالب غري ال�سعوديني بوزارة التعليم وكل من عمادة
الدرا�سات العليا ومعهد اللغويات العربية وعمادة �ش�ؤون القبول والت�سجيل،
وذلك لعر�ض النظام الإلكرتوين املوحد للت�سجيل يف نظام املنح الدرا�سية
لغري ال�سعوديني للقبول يف اجلامعات ،والذي ترغب الوزارة تطبيقه لقبول
طالب املنح غري ال�سعوديني يف اجلامعات ال�سعودية ،وامل�صمم عن طريق
�شركة «تطوير» لتقنيات التعليم اململوك لوكالة وزارة التعليم للتخطيط
واملعلومات .ح�ضر من وزارة التعليم الدكتور عبدالرحمن العنقري مدير
الإدارة العامة ملنح الطالب غري ال�سعوديني ،ومن عمادة الدرا�سات العليا
الدكتور عادل الهدلق عميد الدرا�سات العليا ،ومن عمادة القبول والت�سجيل
الدكتور با�سل ال�سدحان عميد �ش�ؤون القبول والت�سجيل ،ومن معهد اللغويات
العربية الدكتور حممود املحمود وكيل املعهد لل�ش�ؤون الأكادميية ،وعدد من
امل�س�ؤولني يف هذه اجلهات .الأ�ستاذ بندر الزهراين مدير م�شروع «جامعة»
يف �شركة «تطوير» لتقنيات التعليم ،ا�ستعر�ض خالل االجتماع عدداً من
املقرتحات بخ�صو�ص �آلية عمل النظام و�إيجابيات و�سلبيات كل مقرتح.

عميد كلية الطب ي�سلم جائزة اجلمعية ال�سعودية لطب وزراعة الكلى للدكتور جمال الوكيل والدكتور عبداهلل
ال�سلوم خالل امل�ؤمتر الدويل ال�ساد�س لطب الكلى

ختام برنامج التدريب التعاوين يف �إدارة العالقات العامة واالت�صال يف املدينة الطبية اجلامعية لطالب كلية
الآداب ق�سم الإعالم
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الموهوبات يشاركن في
معرض «إنجاز بجودة»
�شارك برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني يف املعر�ض امل�صاحب
للقاء «�إجناز بجودة» ،وذلك يف املدينة اجلامعية للطالبات ،والذي
نظمته كل من وكالة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات وعمادة التطوير
واجلودة .وقد ت�شرف ركن الربنامج بزيارة معايل مدير اجلامعة
الدكتور بدران العمر يف جولته باملعر�ض ،والذي �شكر الطالبات
امل�شاركات يف الركن من خمرتعات وباحثات ح�صلن على جوائز
حملية ودولية وهن :الباحثة �آية ال�شريف احلا�صلة على املركز الأول
يف م�سابقة بحثية حملية ،واملخرتعة مها الرباك احلا�صلة على
ميداليتني دوليتني ،واملخرتعة �سارة خ�ضر احلا�صلة على ثالث
ميداليات حملية وميدالية دول��ي��ة� .أ���ش��رف على رك��ن الربنامج
من�سوبات الربنامج من الإدارة الن�سائية وه��ن الدكتورة حمدة
العنزي والأ�ستاذة مو�ضي الري�س والأ�ستاذة �سارة ال�سويداء.

وقعها وزير ال�صحة ومدير اجلامعة

مذكرة تفاهم حول «التطوع الصحي لألكاديميين»
كتب :عبدالرحمن املن�صور
وقع معايل وزير ال�صحة الدكتور توفيق الربيعة ،ومعايل مدير اجلامعة
الدكتور ب��دران العمر� ،ضمن فعاليات ملتقى التطوع ال�صحي الذي نظمته
وزارة ال�صحة تزامناً مع اليوم العاملي للتطوع  ،2018على مذكرة تفاهم حول
مبادرة «التطوع ال�صحي للأكادمييني يف الكليات ال�صحية» ،والتي ت�أتي �ضمن
اال�سرتاتيجية الوطنية التي تعمل عليها وزارة ال�صحة لتطوير وتفعيل التطوع
ال�صحي يف اململكة.
تتوىل جامعة امللك �سعود ممثلة بكلية الطب ،ح�سب االتفاقية ،قيادة املبادرة
بهدف ن�شر ثقافة التطوع ال�صحي بني طالب الكليات ال�صحية يف اجلامعات
ال�سعودية ،وتوطني البحث العلمي يف جمال التطوع ال�صحي .ويف هذا ال�صدد
�أكد وكيل كلية الطب باجلامعة وامل�شرف على املبادرة الدكتور �أمين العيا�ضي،
�أن توقيع هذه االتفاقية ي�ؤكد الدور الريادي لهذه الكلية العريقة يف �أخذ زمام
املبادرة التي من �ش�أنها رفع م�ستوى م�شاركة املمار�س ال�صحي يف جمال التطوع
ال�صحي ودفع وتطوير البحث العلمي يف جمال التطوع.

بح�ضور �أكرث من  500م�شارك من داخل اململكة وخارجها

مدير الجامعة يفتتح مؤتمر التعليم
والسالمة في طب التخدير

مدير اجلامعة �أثناء ح�ضوره م�ؤمتر طب التخدير
كتب :عبدالرحمن املن�صور
اف��ت��ت��ح م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة
ال��دك��ت��ور ب�����دران ال��ع��م��ر ،م ��ؤمت��ر
«التعليم وال�سالمة يف طب التخدير»
ال��ذي تنظمه اجلمعية ال�سعودية
لطب التخدير ،بح�ضور �أك�ثر من
 500م�����ش��ارك م��ن داخ���ل اململكة
وخ��ارج��ه��ا م���ن �أط���ب���اء وم��ت��درب��ي
ط��ب التخدير� ،إ�ضافة �إىل فنيي
و�أخ�صائي التخدير واملهنيني ،وذلك
يف ق��اع��ة الأم��ي�ر �سلطان بفندق
الفي�صلية بالريا�ض.
م�شاركة وا�سعة
و�ألقى رئي�س ق�سم التخدير بكلية
الطب ورئي�س امل�ؤمتر الدكتور �أحمد
عبدامل�ؤمن كلمة �أكد فيها �أن �إطار
امل�ؤمتر هو التعليم و�سالمة املر�ضى
يف طب التخدير ،وال�شك �أن عنواناً
كهذا يلقي على عاتقنا م�س�ؤولية
ثقيلة لإي�صال الأهداف والتو�صيات
ب�شكل مبا�شر �إىل احل�ضور ،وقد
ت��واج��د م��ع��ن��ا ن��خ��ب��ة م��ن ال��زم�لاء

والزميالت من خمتلف اجلامعات
وامل��دن الطبية ال�سعودية� ،إ�ضافة
�إىل متحدثني خارجيني مت انتقا�ؤهم
بدقة للو�صول لتو�صيات مطلوبة
تخدم �أهداف هذا امل�ؤمتر.
تغطية �شاملة
ث��م �أل��ق��ى معايل مدير اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب����دران ال��ع��م��ر كلمة بني
فيها �أن ه��ذا امل�ؤمتر ي�أتي ت�أكيداً
من اجلامعة على متابعة ك ِّل ما هو
جديد يف ما يخ�ص الأبحاث العلمية
وال���ط���رق ال��ع�لاج��ي��ة ،وال��ت��ق��ن��ي��ات
احلديثة التي ت�ساعد العاملني يف
جم��االت��ه��م على ال��ت��ط��ور �أك��ادمي��ي�اً
وبحثياً وع�لاج��ي �اً ،ال �سيما و�أن
ال�شعار العام للم�ؤمتر هو «التعليم
وال�سالمة يف طب التخدير» ،وما
يعنيه ه��ذا العنوان من �أهمية يف
جم��ال ال�صحة العامة ،ن��ظ��راً لأن
�سالمة املر�ضى ورعايتهم يعد بعداً
ب��ال��غ الأه��م��ي��ة م��ن �أَب��ع��اد التغطية
ال�صحية ال�شاملة.

حتقيق التميز
و�أكد معاليه حر�ص اجلامعة على
�أهمية �سالمة امل��ر���ض��ى ،وال��وف��اء
مبطلب التحول الوطني حتقيقاً
لأه����داف ر�ؤي���ة اململكة «»2030
للو�صول �إىل جمتمع مثقف �صحياً،
واع مبا ي��دور حوله من خمرجات
ٍ
ومعطيات تخت�ص بال�صحة العامة.
كما �أن اجلامعة بهذا امل�ؤمتر تهدف
�إىل حت��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز يف �سالمة
املر�ضى والتعليم يف طب التخدير،
ومناق�شة م�ستجدات علم التخدير
والتخ�ص�صات الدقيقة املختلفة
املنبثقة عنه ،ف� ً
ضال عن ا�ستعرا�ض
الأوراق البحثية املقدمة من خمتلف
امل�ست�شفيات وامل���راك���ز الطبية
املختلفة باململكة ودول املنطقة.
جودة عالية
وق��ال معاليه :ن�سعى من خالل
ه��ذه امل����ؤمت���رات لتوثيق التعارف
العلمي الذي يربط املخت�صني ،من
�أج���ل ت��ب��ادل ط��وي��ل الأج���ل للحلول
الإبداعية واملبتكرة للق�ضايا املتعلقة
باملجال الطبي والأكادميي ،وتقدمي
�أف�ضل املناهج واملمار�سات للنهو�ض
بتقدمي رعاية �آمنة للمر�ضى� ،إ�ضافة
لتبادل اخلربات بني امل�شاركني ،مبا
ينعك�س على حت�سن الأداء العام يف
جم��ال ط��ب التخدير ،خا�صة و�أن
حكومتنا الر�شيدة لطاملا حر�صت
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر جم�����االت ال��ق��ط��اع
ال�صحي ،م��ن خ�لال ا�سرتاتيجية
ت�ضمن تقدمي اخلدمات ال�صحية
ب��ج��ودة عالية �شاملة ت��ه��دف �إىل
رفع م�ستوى �سالمة املر�ضى ،وهو
ِ
ما يدل على اهتمام حكومة خادم
احلرمني ال�شريفني بهذا القطاع
من �أجل حتقيق �أهدافه.

«المشاريع» تحصل على المركز الثالث في
التصنيف المؤسسي

ح�صلت وكالة اجلامعة للم�شاريع على املركز
الثالث يف الت�صنيف امل�ؤ�س�سي للعام 1439/1438هـ
للوكاالت والعمادات والإدارات امل�ساندة يف املدينة
اجلامعية للطالبات يف لقاء «�إجناز» بدورته الرابعة
حتت �شعار «�إجناز بجودة» والذي مت تنظيمه م�ؤخراً
من قبل وكالة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات وعمادة
التطوير واجلودة باملدينة اجلامعية للطالبات وذلك
حتت رعاية معايل مدير اجلامعة.
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يعد ه��ذا امللتقى ال�سنوي من�صة لعر�ض �أب��رز
الإجنازات والنجاحات التي حققتها املدينة اجلامعية
للطالبات واملتما�شية م��ع اخلطة اال�سرتاتيجية
للجامعة ور�ؤية اململكة .2030
وقد هن�أ وكيل اجلامعة للم�شاريع الدكتور عبداهلل
ال�صقري ،م�ساعدة وكيل اجلامعة للم�شاريع ل�ش�ؤون
الطالبات الدكتورة مها الر�شيد على هذا الإجناز.

وزير ال�صحة ومدير اجلامعة يوقعان االتفاقية

«نجاح أكاديمي» في العمارة والتخطيط
كتب :علي عجالن
ع��ق��دت م����ؤخ���راً دورة «ال��ن��ج��اح
الأكادميي» يف رحاب كلية العمارة
والتخطيط ،ب�إ�شراف وكيل الكلية
لل�ش�ؤون الأك��ادمي��ي��ة الدكتور فهد
اللهيم� ،ألقاها ع�ضو هيئة التدري�س
واملر�شد الطالبي بق�سم التخطيط
العمراين الدكتور وليد الزامل.
تناولت الدورة جل�ستني رئي�سيتني،
ركزت اجلل�سة الأوىل على مفاهيم
الدافعية وعنا�صر تعزيزها لدى
ال��ط��ال��ب م��ع ذك��ر �أم��ث��ل��ة تطبيقية
من واق��ع حياة الطالب اجلامعي،
وك��ذل��ك التطبيق العملي لطريقة

ا�ستك�شاف االحتماالت للو�صول �إىل
قرار �صحيح يف اختيار التخ�ص�ص.
�أم��ا اجلل�سة الثانية فقد ركزت
على �أ�ساليب اتخاذ القرار واختيار
التخ�ص�ص ،وعنا�صر اال�ستذكار
الفعال ،و�إدارة الوقت وال�ضغوط،
وطرحت ال��دورة ع��دداً من الأفكار
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل�لا���س��ت��ذك��ار وامل��ب��ن��ي��ة
على �أ�س�س علمية مثل التلخي�ص
والتدوين واخلرائط الذهنية.
ركز املدرب على �أ�سلوب اخلرائط
الذهنية باعتبارها ت�ستخدم و�سيلة
الر�سم والتعبري التجريدي وهي
�أك�ثر مالءمة لطالب كلية العمارة
والتخطيط ،وط��رح امل���درب �أمثلة

واقعية تالم�س البعد الأك��ادمي��ي
ل��ل��ط�لاب م��ث��ل �أ����س���ال���ي���ب �إدارة
الوقت للتعامل مع �أزم���ات ت�سليم
امل�شاريع العملية يف جمال العمارة
والتخطيط.
�شارك يف ال��دورة  28طالباً من
خمتلف امل�ستويات الدرا�سية يف
الكلية ،بدءاً من امل�ستوى العام وحتى
م�ستوى التخرج ،وا�ستخدمت الدورة
�شرائح عر�ض �إلكرتونية ،وتدريبات
م�صغره ،ومتارين �سريعة ،بالإ�ضافة
اىل ح��ل��ق��ات ال��ن��ق��ا���ش وال��ع�����ص��ف
الذهني.
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030
أ.د .يوسف بن عبده عسيري

قيا�س ر�ضا امل�ستفيدين من تطوير املهارات
�شرعت وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير يف تنفيذ درا�سة
ال�ستطالع ر�ضا امل�ستفيدين من الربامج التدريبية التي تقدمها
عمادة تطوير املهارات ،وي�أتي ذلك رغبة من الوكالة يف ا�ستثمار
هذه الآراء لتطوير كافة خمرجات العمادة مبا ي�سهم يف حتقيق
الأهداف التي �أن�شئت العمادة من �أجلها ،وهي «�أن تكون عمادة
تطوير املهارات اجلهة املخت�صة بتخطيط وتنفيذ وتقومي الربامج
التدريبية للتطوير املهاري واملهني لأع�ضاء هيئة التدري�س ومن
يف حكمهم والقيادات الأكادميية والإداري��ة واملوظفني والطالب
بجامعة امللك �سعود».
ومت ت�شكيل فريق عمل من من�سوبي ومن�سوبات الوكالة ،ومت
البدء يف العمل على اخلطة التنفيذية لهذه الدرا�سة بال�شراكة
بني كل من عمادة تطوير املهارات وعمادة التطوير واجل��ودة،
وت�سعى هذه الدرا�سة �إىل التعرف على �أوجه التطوير املقرتحة
مبا ي�ضمن التح�سني امل�ستمر يف اخلدمات التي تقدمها عمادة
تطوير املهارات.
ووفقاً خلطة العمل املعتمدة تت�ضمن هذه الدرا�سة �إجراء عدد
من اال�ستبيانات ال�ستطالع ر�أي اجلهات املتعددة امل�ستفيدة من
عمادة تطوير املهارات� ،إ�ضافة �إىل عقد عدد من االجتماعات
واملناق�شات وور�ش العمل مع عينة من اجلهات امل�ستفيدة «رجال
ون�ساء» ،وم��ن املنتظر �أن يتم عقد ه��ذه الور�ش خ�لال الفرتة
من يوم االثنني 1440/5/1هـ حتى اخلمي�س 1440/5/4هـ،
بقاعة ال���دروازة باجلامعة ،كما تت�ضمن خطة العمل املعتمدة
تنفيذ درا�سات مقارنة مع اجلهات التدريبية العاملية امل�شابهة يف
�أهدافها مع �أهداف عمادة تطوير املهارات ،وهو ما يرثي هذه
الدرا�سة وخمرجاتها.
�إن �إج���راء مثل ه��ذه ال��درا���س��ات «قيا�س ر�ضا امل�ستفيدين»
ب�شكل م�ستمر يعد �أمراً مهماً للت�أكد من فاعلية العمل املقدم،
فا�ستطالع �آراء اجلهات امل�ستفيدة يعد حمكاً رئي�ساً للتعرف على
جودة اخلدمات املقدمة لهم ،وهي عملية  -بال �شك  -تدعم
حر�ص وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير على االلتزام بالتطوير
والتح�سني امل�ستمر يف كافة اخلدمات التي تقدمها ،كما تتيح
للوكالة فر�صة ذهبية لتحديث وتطوير خطتها الت�شغيلية.
من هذا املنطلق وددت الت�أكيد على �أهمية تعاون اجلهات
امل�ستفيدة من عمادة تطوير املهارات والتي �سوف ت�شملهم هذه
الدرا�سة ،و�أهمية التجاوب مع متطلبات ه��ذه الدرا�سة التي
من بينها امل�شاركة يف اال�ستبيانات ،وامل�شاركة يف ور�ش العمل
واالجتماعات واملناق�شات ،حيث يعد ذلك �أمراً م�ؤثراً يف تي�سري
عمل الفريق القائم على ه��ذه الدرا�سة ،واال�ستفادة من �آراء
وخربات اجلهات امل�شاركة ،وهو ما ينعك�س على جودة املخرجات.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

العدد  - 1324الأحد  9ربيع الآخر 1440هـ املوافق  16دي�سمرب 2018م

استخدام الخوارزميات لتحسين التنبؤ بالزالزل
التنب ؤ� بالزالزل فرع من فروع علم
الزالزل ،يهتم بتحديد موا�ضع ومواقع
و�أحجام الزالزل امل�ستقبلية ،وبخا�صة
حتديد معامل الزلزال القوي التايل
الذي �سيحدث يف منطقة ما ،ويعترب
التنب�ؤ بالزالزل من �أكرث امل�شاكل املهمة
التي مل تحُ ل بعد يف علوم الأر���ض،
ودائ��م �اً م��ا ي�سعى املتخ�ص�صون يف
درا���س��ة علم ال���زالزل �إىل ا�ستخدام
ال��ذك��اء اال�صطناعي للم�ساعدة يف
حتليل الزالزل وفهمها والتنب�ؤ بها.
على عك�س ال��ك��وارث الطبيعية
الأخرى مثل الأعا�صري والفيا�ضانات
وحرائق الغابات؛ ف�إنه من ال�صعب
للغاية التنب�ؤ بحدوث ال���زالزل ،من
الزالزل التي وقعت يف املا�ضي القريب
وك��ان لها ت�أثري تدمريي كبري زلزال
ال��ي��اب��ان 2011م ،وزل����زال هاييتي
2010م ،والزلزال الذي �ضرب ال�صني
عام 2008م.
من �أجل فهم �أف�ضل للمواقع التي
من املُرجح �أن حتدث فيها ال��زالزل،
والظروف التي من املُحتمل �أن ت�ؤدي
�إىل ذلك ،والت�أثريات التي �ستحدث
على املنطقة ،يتحول املزيد من العلماء
�إىل ا�ستخدام قوة الذكاء اال�صطناعي
وحتليل البيانات ال�ضخمة.
وبالنظر �إىل مدى �صعوبة التنب�ؤ
بالزالزل ،ف� ً
ضال عن الف�شل الذريع
يف ال��ت��ن��ب ��ؤ ب��ه��ا ،ف�����إن ال��ع��دي��د من

ال����زالزل ،وا�ستجاب ًة
ال��ع��ل��م��اء ي��ت��رددون
للطابع غري الدقيق
يف ا���س��ت��خ��دام كلمة
ل����ن����م����اذج ال���ت���ن���ب����ؤ
«ال��ت��ن��ب��ؤ» حتى عند
ب���ال���زالزل احل��ال��ي��ة،
مناق�شة ا�ستخدام
ت��ع��ت��م��د ال���ن���م���اذج
ال��ذك��اء اال�صطناعي
اجلديدة على حتليل
يف حتليل الزالزل.
ال��ب��ي��ان��ات الزلزالية
«ال��ت��وق��ع��ات» هي
ب��وا���س��ط��ة ���ش��ب��ك��ات
امل�صطلح الأف�ضل،
ع�صبية و�أنظمة ذكاء
ومع ذلك ف�إن الهدف
ا�صطناعي.
النهائي لتحليل الذكاء
ت����ك����م����ن م����ي����زة
امل���رت���ب���ط ب��ال��ذك��اء
ال�شبكات الع�صبية
اال����ص���ط���ن���اع���ى هو
د .سطام المدني
وخ��وارزم��ي��ات التعلم
ال��ت��ن��ب��ؤ الأك��ث�ر دق��ة
الآيل يف �أنها ت�ستطيع
ل��ل��زالزل ،والطريقة
احلالية الأ�سا�سية التي يتم بها الإبالغ حتليل كميات هائلة م��ن البيانات
عن خماطر ال��زالزل هي من خالل ب�سرعة كبرية مقارنة بالوقت الذي
ي�ستغرقه العلماء للقيام به يدوياً،
خريطة احتمالية وقوع الزالزل.
تُظهر خرائط االحتمال منطقة مزيد من البيانات يعني ُفر�صاً �أف�ضل
جغرافية ذات مناطق مظللة وف ًقا الكت�شاف مناذج قابلة للتطبيق.
ومع حت�سن تقنية �أجهزة اال�ست�شعار
الحتمالية ال���زالزل املح�سوبة ،ويتم
�إن�شاء اخلرائط االحتمالية ا�ستنادًا ال��زل��زال��ي��ة بحيث �أ�صبحت �أ�صغر
�إىل معادالت ريا�ضية معقدة يجب و�أرخ�ص يف الت�صنيع� ،سيكون مبقدور
�أن ت�ؤخذ يف عني االعتبار العديد من العلماء جمع بيانات �أكرث و�أكرث ومن
املتغريات املختلفة مثل :بُعد املنطقة ثم القيام بتحليلها ،وي�أمل الباحثون
عن ال�صدع ،وال�سرعة التي تتحرك بها يف �أن يتم حت�سني هذه التقنيات يف
ال�صخور على جانبي ال�صدع ،والتاريخ ال�سنوات القادمة ،وبالتايل ت�ؤدي �إىل
�إن�شاء �أنظمة ميكنها التنب�ؤ بدقة �أكرث
ال�سابق للزالزل يف تلك املنطقة.
مع ذلك ،ف�إن هذه اخلرائط جمرد بالزالزل ،والتقاط �إ�شارات بيئية يتم
احتماالت ،مما يجعلها ذات ا�ستخدام ا�ستخدامها لتحديد مركز الزلزال،
حمدود يف اال�ستعداد ملواجهة كوارث وكذلك �إىل �أين ومدى �سرعة انت�شار

الزلزال.
يف عام  2016م� ،أ�صدر باحثون
من جامعة كاليفورنيا ،بريكلي ،تطبي ًقا
ا�سمه  ،MyShakeوالذي ي�ستخدم
مقيا�س الت�سارع يف الهواتف الذكية
لتتبع مدى االهتزاز الذي يحدث يف
�أي منطقة.
عندما تكت�شف مقايي�س ال�سرعة
الهزة ،يتم �إر�سال املعلومات �إىل خادم
يقوم بتجميع البيانات ثم حتليلها ،ف�إذا
اكت�شف ع��دد كبري من الهواتف يف
التطبيق اهتزازًا يف منطقة ما ،ميكن
للنظام اكت�شاف مركز احلدث و�إر�سال
التنبيهات تلقائ ًيا �إىل الأ�شخا�ص
املوجودين يف املنطقة املحيطة ،مما
مينحهم الوقت الكايف لأخذ احليطة.
ولدى دول مثل املك�سيك واليابان
�أنظمة �إن��ذار مبكر للزالزل اخلا�ص
بها ،قد ال توفر �أنظمة الإنذار املبكر
ثوان من التحذير يف
هذه �سوى ب�ضع ٍ
حالة حدوث زلزال ،ولكن تلك الثواين
القليلة قد تكون كافية للنا�س للو�صول
�إىل جزء �أك�ثر �أما ًنا واحلفاظ على
�أرواح الكثري.
يف ال��ن��ه��اي��ة ،مي��ك��ن �أن ت�ساعد
البيانات م��ن الأج��ه��زة الذكية �إىل
جانب حتليل ال��ذك��اء اال�صطناعي
يف �إن�شاء �أنظمة �إنذار مبكر ي�ساعد
العلماء على فهم كيفية ظهور الزالزل
يف مناطق جغرافية خمتلفة.

امل�ستقبل كلمة حمفزة و�ساحرة
متل�ؤك بال�شغف واخل��وف والرتقب،
ينا�ضل املتطلعون لل�سيادة يف الو�صول
ل�سدته ويحاولون جاهدين يف اكت�ساب
ُ
م�ساحة م�ستحقة يف �ساحته؛ ولذا
ع��ن��دم��ا تبحث يف �أروق�����ة املعرفة
ومن�صاتها يهولك حجم املنادين للحاق
ب���ه ،وخم�ترع��ي امل���ه���ارات ال�لازم��ة
لعامله ،والذين بنوا �آمالهم على �أن
يحقق احتياجاتهم وي�ساهم يف حل
�إ�شكاالت ما ميرون به يف حا�ضرهم
من �إ�شكاالت التعلم والتعليم والأداء
والإتقان.
من الدرا�سات التي بحثت يف جمال
التعلم وم�ستقبله درا���س��ة �أمريكية
�أج��ري��ت على ن��ط��اق وا���س��ع �شملت
 89دول��ة كانت العينة قرابة 2846
تو�صلت �إىل �أن تطور م�ستقبل التعليم
يتطلب �ضرورة تبني الفكر الإبداعي،
وح��ب اال�ستطالع واملعرفة واملرونة
الفائقة ،م�ستندة �إىل نتائج ا�ستلزمها
ذلك النداء� ،أال وهي �أن املدار�س تتجه
ملجرد «رقمنة» عملية التعليم التقليدي،
ب��دالً من النظر �إىل فاعلية التعليم
بحد ذاته .ومن ثم تخلق هذه املنظومة
غالباً طالباً اتكاليني ،يعتمدون على
مدر�سيهم والنظام املدر�سي الكت�ساب
م��ه��ارات ج��دي��دة ،ل��ذل��ك جن��د هذه

ل��ق��درات التح�صيل
ال��ن��ظ��م التعليمية ال
والتعلم .وعليك �أن
ت�صقل مهارات التعلم
ت��ت��ع��ل��م ل��ت��ك��ون من
وال��ب��ن��اء ال���ذات���ي ،وال
خالل معرفة قدراتك
تعزز تعط�ش الطالب
وتقدير ذات��ك وبناء
ال���س��ت��ق��اء امل��ع��رف��ة،
م�ستقبلك وف��ق �أمل
وقدرتهم على التفاعل
�أمتك ون��ور �إرادت���ك،
ال��ب��نّ��اء م���ع العملية
وت��ت��ع��ل��م لتتعاي�ش
التعليمية.
ب ��إت��ق��ان��ك مل���ه���ارات
وق��د هبت منظمة
االت�صال والتفاو�ض
اليون�سكو باحثة منذ
فتعي�ش متواز ًنا تنهل
الت�سعينات يف تقرير
م��ن ���ض��ال��ة احلكمة
لها جميل يدعو من
د .علي الحربي
يف ثقافات الإن�سانية
خالله مل��ه��ارات ت��ردم
لتكون �إن�سا ًنا قدوة،
تلك الفجوة املتوقعة
التي من �أب��رز عوامل بزوغها عملية وتتعلم لتعمل بالبحث ع��ن جديد
«الرقمنة» ،تلك املهارات ي�ستلهم منها املهارات واملتطلبات ،وتو�سيع ما لديك
الطالب والطالبة اللذان يُراهن عليهما من ملكات ت�ؤهلك مل�ستقبلك اجلميل.
يف الأيام املقبلة �أن يكونا قادة امل�ستقبل مل يقف القطار املتجه للم�ستقبل
ومن يُرتجم ما حتمله الدول من ر�ؤى عند ذلك فقد ركبه امل�ستهدفون من
وما ت�سعى �إليه من �أهداف؛ لذا جندها امل��خ��رج��ات احلا�ضنون احلقيقيون
تذكر يف كنزها املكنون جمموعة من للمنتج ،وه��م القطاع اخلا�ص فدفع
التو�صيات يف جمملها ن��داء لكل من مبا يريد لنُعد له ما يعينه على التميز،
�سلب امل�ستقبل لبه و�شمر �ساعديه وي�ؤكد لديه ا�ستحقاق العن�صر الب�شري
نحوه �أنك �إن �أردت �أن تدلف للم�ستقبل الوطني ملا ميلكه من فر�ص؛ ف�أعلن
خمرجا ميتلك مهارات
وتنهل من معينه عليك �أن تتعلم لتعرف داع ًيا �أنا �أريد
ً
ولن تتم املعرفة �إال بالفهم واال�ستيعاب ح��ل امل�شكالت ،والتفكري النقدي،
واال�ستثمار لها ومل��وارده��ا بامتالكك والإبداع ،والتعاون ،والذكاء الوجداين،
ال�شغف ،و�شحذك لهمتك وتطويرك فهي ركائزي لل�سيادة والريادة ولتحقيق

الر�ؤية والطموح.
ل��ذا �أع��ل��ن امل�����س ��ؤول��ون م��ن ُ�سدة
امل�س�ؤولية يف وط��ن احل���زم والعزم
لتحقيق ر�ؤي��ت��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة حا�ضر
امل�ستقبل يف م�ؤمتر عطرت انطالقه
وج ّملت حتليقه لتحقيق �أهدافه رعاية
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز  -حفظه اهلل � -أعلنوا
ب�أن مهارات امل�ستقبل هدفنا القادم
يف جمايل التنمية والتقومي ،كمطلب
وحاجة وتطلع لر�سم خارطة التعلم
لتكون يف فلكه ،ولنا فيمن �سبقنا من
�أممه قدوة وب�أكادمييينا من �أبناء هذا
الوطن �أمل وجميل ظن.
لذلك ومن هذا املنرب ف�إنني �أرى �أن
مثل هذه امل�ؤمترات �ضرورة ال رفاهية،
ويجب �أن يُجلجل �صوتها ،وت�ستثمر
ور���ش��ه��ا وتو�صياتها ونتائجها يف
الت�أطري للتغيري وامل�سري �إىل امل�ستقبل
الواعد يف وطن ي�ستحق منا التميز
يف بناء لبناته من �أبنائه وبناته ،وهي
م�س�ؤوليتنا جميعاً ،وواجبنا لإع��داد
�أج��ي��ال ترتقي مبهاراتها وقدراتها،
لدعم م�سرية الوطن ،واهلل �أ�س�أل �أن
يوفق القائمني على هذا امل�ؤمتر لكل
مافيه خري وعز الدين والوطن.
الأ�ستاذ امل�شارك يف املناهج وطرق
التدري�س  -جامعة �شقرا

مؤتمرات االستعداد للمستقبل ضرورة أم رفاهية؟

العمل مع التالميذ ذوي فرط الحركة
ي��ع��د ال��ع��م��ل اجل���اد واجل��ه��د امل�ضاعف
واملهارة اال�ستثنائية مع ذوي فرط احلركة
وت�شتت االنتباه �أمراً لي�س بال�سهل ,ويقرتن
ذلك اجلهد بالأمانة املخل�صة يف �أداء العمل,
وعندما يجد املعلم الرتبوي املخت�ص توازناً
نف�سياً وحافزاً ذاتياً وحباً يف �إخال�ص املهنة
ي�صبح الناجت فعاالً.
وتختلف جت��ارب معلمي تالميذ فرط
احلركة وت�شتت االنتباه بتفا�صيلها ،لكنها
تت�شابه يف كثري من املعاين وامل�شاعر التي
ترافقهم خالل حياتهم املهنية التي حتمل
لهم الكثري من املفاج�آت والأحداث املثرية.
من جتربتي كمعلم تربية خا�صة ،فقد
تعاملت مع تالميذ ف��رط احلركة وت�شتت
االنتباه ،و�أرى �أن العامل الأول للو�صول
لتحقيق الأهداف املرجوة هو �أن يفهم املعلم

خ�صائ�ص و�صفات التالميذ ب�شكل عام
وخا�ص وي�ساعده ذلك املالحظة امل�ستمرة
مع التدقيق ب�أهم التفا�صيل ،ثم بعد ذلك
ي ��أت��ي العمل ب�شكل منظم ,حيث وج��دت
حتديات خمتلفة مع كل تلميذ بحد ذاته
و�أدرك���ت �أن املهمة لي�ست بال�سهلة ،فكل
تلميذ منهم يعترب حالة فردية م�ستقلة لها
خططها الرتبوية اخلا�صة بها.
وم��ن امل��ع��روف �أن �إزال����ة ال�سلوك غري
املرغوب به ت�ستغرق وقتاً طوي ً
ال ،خا�صة
عندما يكون هناك عدم وجود متابعة من
الأه��ل للربنامج الرتبوي املنا�سب للتلميذ،
كما �أن ما يزيد الأمر �صعوبة هو �إحلاح ويل
�أمر التلميذ على �سرعة الو�صول �إىل النتائج
الرتبوية للتلميذ ب�شكل �سريع دون التعاون
وفهم متطلبات التدري�س.

ل�ل��أه���داف ال��ع��ام��ة ,ودون
م���ن �أج����ل جن���اح عملية
امل�ل�اح���ظ���ات الإي���ج���اب���ي���ة
ال��ت��دري�����س ل��ت�لام��ي��ذ ف��رط
وال�����س��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى التلميذ
احل���رك���ة وت�����ش��ت��ت االن��ت��ب��اه
ب�شكل دقيق ,ثم تقييم الأداء
ه��ن��اك ط���رق ت�سهل عليك
الوظيفي للتلميذ مبقيا�س
�أخ���ي امل��ع��ل��م ،ت��ب��د�أ بتمهيد
فرط احلركة وت�شتت االنتباه
وترتيب بيئة ال�صف ب�شكل
«للمعلم» لتحديد ما و�صل
متنا�سق وجذاب ,ثم �إر�سال
�إليه م�ستوى تعليم التلميذ,
خ��ط��اب و�إ���ش��ع��ار مبوافقة
وهناك �أهمية الرجوع مللف
ويل الأم����ر ع��ل��ى ان�ضمام
التلميذ ال��ر���س��م��ي ملعرفة
ابنه لربنامج فرط احلركة
املعلومات والبيانات ون��وع
وت�شتت االنتباه باملدر�سة,
ومدة الت�شخي�ص ,ثم التعاون
وب���ن���اء ج�����دول للح�ص�ص
حسن المرير
مع معلم ال�صف والعمل معه
وج��دول للأن�شطة ال�صفية
ملعرفة ا�سرتاتيجيات التعامل
والال�صفية.
ب��ع��د ذل���ك ���ض��ع �أ���س��ئ��ل��ة وا�ستف�سارات مع تالميذ فرط احلركة وت�شتت االنتباه يف
عن الطالب جتيب عليها الأ�سرة ل�ضمها احل�سبان حتى ي�ستطيع معلم ال�صف مراعاة

ظروف التلميذ داخل ال�صف ,ومع ذلك ال
يغيب معلم فرط احلركة وت�شتت االنتباه
عن التلميذ وهو داخل �صفه بل متابعته مع
معلم ال�صف ومدى جناح تعلمه للمهارات
الأكادميية.
بنا ًء على ما �سبق يتم و�ضع �أهداف طويلة
امل��دى بخطة تربوية فردية تعليمية وعلى
نهج ذلك تف�صيل الهدف طويل املدى �إىل
�أهداف ق�صرية املدى للتدري�س الأ�سبوعي,
ويف ح��ال��ة احتياج التلميذ خلطة تعديل
ال�سلوك يتم بنا�ؤها وفق احتياجه مع املتابعة
امل�ستمرة ,ويف نهاية الف�صل ال��درا���س��ي
يتم تقييم الطالب على ما مت تدري�سه يف
ا�ستمارة يحتفظ بها معلم ف��رط احلركة
وت�شتت االنتباه.
خريج كلية الرتبية ـ تربية خا�صة
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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
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حممد العنزي  -قما�ش املني�صري
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مديرة الق�سم الن�سائي
دمية بنت �سعد املقرن
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ت/4672870/ف4672894/

مدير ق�سم الإعالنات
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ت - 4677605/ف4678529 /

املرا�سالت با�سم امل�شرف على الإدارة والتحرير
ر�سالة اجلامعة -كلية الآداب
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سلمان النماء والعطاء
�أك��د خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني
امل��ل��ك �سلمان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل
�سعود –حفظه اهلل ورعاه -يف كلمته
يف افتتاح �أعمال ال�سنة الثانية من
الدورة ال�سابعة ملجل�س ال�شورى لعام
1440/1439هـ ،على نهج هذه
الدولة املباركة باالهتمام مبواطنيها
بقوله «مت�ضي بالدكم قدماً على
طريق التنمية والتحديث والتطوير
امل�ستمر ،وه��ذا يحقق بحول اهلل
م��ا ي�صبو �إل��ي��ه اجلميع م��ن توفري
�سبل احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة ..وت�سعى
بالدكم �إىل تطوير حا�ضرها وبناء
م�ستقبلها وامل�ضي قدما على طريق
التنمية والتحديث والتطوير امل�ستمر
مبا ال يتعار�ض مع ثوابتها متم�سكني
بالو�سطية �سبي ً
نهجا،
ال واالعتدال ً
كما �أمرنا اهلل بذلك معتزين بقيمنا
وثوابتنا».
وت��ت�����س��ع ر�ؤي�����ة واه��ت��م��ام خ���ادم

والعامل ،الأمر الذي
احلرمني ال�شريفني
يتطلب منا جميعاً
ب�����ه�����ذه ال����ق����اع����دة
ت�����س��خ�ير ط��اق��ات��ن��ا
املتينة لت�شمل جميع
خل����دم����ة ����ش���ع���وب
م���واط���ن���ي جم��ل�����س
املجل�س».
ال��ت��ع��اون اخلليجي،
ل����ق����د ج�������س���دت
حيث �أ�شار – حفظه
ر�ؤية اململكة 2030
اهلل ورع�������اه – يف
هذا االهتمام برثوة
ك��ل��م��ت��ه يف اف��ت��ت��اح
الوطن احلقيقة وهم
�أع�������م�������ال ال���ق���م���ة
�أبنا�ؤه وبناته ،حيث
التا�سعة وال��ث�لاث�ين
ج��اءت ه��ذه ال��ر�ؤي��ة
ملجل�س التعاون لدول
لت�ؤكد هذه الثوابت
اخلليج العربي �إىل
أ .د .فهد الشايع
ال��ت��ي ق��ام��ت عليها
�أن ق���ي���ام امل��ج��ل�����س
هذه الدولة املباركة،
جاء من �أجل «تعزيز
الأمن واال�ستقرار والنماء واالزدهار وذل����ك مب���ب���ادرات وب���رام���ج ك�برى
والرفاه ملواطني دول املجل�س فهم اهتمت ب�إعداد جيل حيوي يعتمد
ث��روت��ن��ا الأ���س��ا���س��ي��ة وب��ه��م تتحقق عليه يف بناء اقت�صاد مزدهر لوطن
الر�ؤى والآم��ال ...لقد حبا اهلل عز طموح .فما ي�ؤكده حفظه اهلل يف كل
وجل دولنا برثوات ب�شرية وطبيعية منا�سبة وطنية �أو �إقليمية �أو عاملية
عززت دورها احل�ضاري يف املنطقة باهتمامه ب�أبناء هذا الوطن ،ي�شهد

مت ا�ستحداث ال�سنة التح�ضريية،
�أو ما ت�سمى حال ًيا بال�سنة الأوىل
امل�شرتكة ،يف اجلامعات ال�سعودية،
تلبية حل��اج��ات و���ص��ع��وب��ات ك��ان
يعاين منها خريجو الثانوية بعد
التحاقهم بالتعليم اجلامعي ،وال
ريب �أنها �سدت الفجوة التي كانت
ت�صد عملية التعلم والتوا�صل يف
البيئة التعليمية اجلامعية.
وقد �أجريت درا�سات عديدة من
وجهة نظر الطالب والطالبات ومن
�أع�ضاء هيئة التدري�س � ً
أي�ضا ،ت�ؤكد
على وج��ود منافع وفوائد متنوعة
رغ��م م��ا لها م��ن ج��وان��ب �سلبية،
وت��ن��اول مو�ضوع �أهميتها العديد
م��ن الكتاب وال�صحف ،واجلدير
بالذكر �أن نظام ال�سنة التح�ضريية
ل��ي�����س ج��دي��دا ت��ن��ف��رد ب��ه اململكة
العربية ال�سعودية ،بل جربتها من
قبل ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
و�أ���س�ترال��ي��ا و�أمل��ان��ي��ا ودول �أخ��رى
�اع��ا
غ�يره��ا ،ون��ال��ت ق��ب��والً وان��ط��ب� ً
ح�سنًا من الدار�سني ،حتى بع�ض
جامعات العامل خ�ص�صته للطالب
الوافدين نظ ًرا الحتياجاتهم �إليه.
ال�سنة التح�ضريية يف جامعة
امللك �سعود هي ال�سنة الأوىل يف
الدرا�سة اجلامعية ،ويتوجب على
الطالب �إنهاء جميع مقرراتها يف
ف�صلني درا���س��ي�ين وف�صل �صيفي
ا�ستثنائي ،ع��دا م�����س��ار الكليات
الإن�سانية ،فيتوجب على الطالب

�إن�����ه�����ا�ؤه يف ف�صل
وق�������د ع���ان���ي���تُ
ك��ط��ال��ب واف����د من
درا������س�����ي واح������د.
بع�ض امل�����ش��اك��ل يف
«دليل الطالب-39 :
ب����داي����ة ال��ت��ح��اق��ي
1440هـ».
ب��ال��ت��ح�����ض�يري��ة� ،إال
وه����ذا ال�برن��ام��ج
�أن���ن���ي ت��ع��ل��م��ت من
ت���ق���دم���ه اجل��ام��ع��ة
ب���ع�������ض خ��ب�رات����ي
لإك�������س���اب ال��ط��ل��ب��ة
وجت��������ارب��������ي �أن
امل�ستجدين مبرحلة
ه���������ذه امل����رح����ل����ة
ال����ب����ك����ال����وري����و�����س
مم���ت���ازة ،و���ش��ع��رت
الأ����س�������س ال��ع��ل��م��ي��ة
�أن ال���واف���دي���ن هم
واملهارات الأكادميية
�اج��ا
واملهنية مع الرتكيز
الأ����ش���د اح��ت��ي� ً
ياسر أسعد
�إل��ي��ه��ا م��ن غريهم
على الإبداع وتطوير
م���ن ال�����س��ع��ودي�ين،
ال����ذات ل��ل��ن��ج��اح يف
حياتهم باملهارات التي يحتاجونها .وذلك لأ�سباب عديدة �أ�سردها يف
ومب�����ا �أن امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�سطور الآتية.
ال�سبب الرئي�سي لتنفيذ هذا
ال�سعودية ترعى حالياً �أك�ثر من
ث�لاث�ين �أل���ف ط��ال��ب وط��ال��ب��ة على الربنامج هو جعل الطالب مت�أقلمني
منح درا�سية خارجية ،وتوفر لهم مع اجلو اجلامعي ،لأن هنا؛ فروقاً
ك��اف��ة الت�سهيالت م��ث��ل �أب��ن��ائ��ه��ا ،ب�ي�ن ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ث��ان��وي وال��ت��ع��ل��ي��م
فهم يبد�ؤون حياتهم اجلامعية – اجلامعي ،ومبا �أن الوافدين ي�أتون
كغريهم -من ال�سنة التح�ضريية ،من دول متعددة ويبد�ؤون درا�ستهم
ون��ت��ي��ج��ة ان��ت��م��ائ��ه��م �إىل خلفيات هنا ،فهم يحتاجون �أكرث من غريهم
متنوعة ف�إنهم الأك�ثر معاناة من �إىل الت�أقلم مع اجلو التعليمي ،بل
امل�شاكل يف ه��ذه ال�سنة الأوىل ،حتى اجلو ال�سعودي ،وهذا الأمر
وغالبيتهم ت��ري��د تخ�ص�ص العلم يتطلب وقتًا منهم.
ك��م��ا �أن ال�����س��ن��ة ال��ت��ح�����ض�يري��ة
ال�شرعي والأدبي ،وتتوقع التحاقها
بتخ�ص�صاتها ف��ور و�صولهم �إىل ومقرراتها ت�ساعدهم يف الق�ضاء
اململكة� ،إال �أنهم يفاج�ؤون بال�سنة على ال�شعور بالغربة والوح�شة،
التح�ضريية ،وي��ج��دون �صعوبات ومتهد �سبل التوا�صل بينهم وبني
يف م��ق��ررات تخ�ص ���س��وق العمل ال�سعوديني ،وتتيح لهم �إمكانية تعلم
بع�ض املواد املهمة التي ي�ضطرون
واحلياة املهنية.

عليه الواقع الذي ننعم به يف هذا
الوطن الآم��ن امل�ستقر وهلل احلمد
وامل��ن��ة ،وه���ذا يتطلب منا جمي ًعا
القيام بواجبنا نحو حتقيق هذه
الر�ؤية كل يف موقعه ،م�ست�شعرين
نعمة اهلل علينا بهذا الوطن املعطاء
وقيادته احلكيمة.
حفظ اهلل وطننا �آمنًا م�ستق ًرا،
وح���ف���ظ اهلل خ������ادم احل���رم�ي�ن
ال�شريفني و�أمده بن�صره وت�أييده،
وبارك يف ويل عهده الأمني وزاده
توفيقا يف حتقيق ر�ؤية هذا الوطن
يف ا���س��ت��م��رار ال��ن��م��اء وال��ع��ط��اء،
وحفظ اهلل جنودنا البوا�سل ،ورد
اهلل كيد كل حاقد وطامع وحا�سد
يف نحره.
عميد كلية الرتبية  -رئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية
للعلوم الرتبوية والنف�سية

أهمية السنة التحضيرية للطالب الوافدين

�إليها دائ ًما يف درا�ستهم اجلامعية.
ك��م��ا ت��وف��ر ل��ه��م ف��ر���ص��ة لإت��ق��ان
بع�ض املهارات التي ال تخ�ص جماال
دون �آخ��ر ،مثل م��ه��ارات احلا�سب
الآيل ومهارات اللغة الإجنليزية،
لأن لكلتيهما �أه��م��ي��ة ك��ب�يرة يف
املجاالت التعليمية ،ومن ال يتقنها
يعد جاه ً
ال يف الو�ضع الراهن.
ث��م �إن م��ق��رر تطوير ال���ذات –
كما يت�ضح م��ن ا�سمه  -ي�شتمل
على م��واد ت�ؤهل الطالب لدرا�سة
الفرع املطلوب ،وتف�سح لهم املجال
لتطوير ذواتهم ،وتك�سبهم مهارات
ال تقت�صر ف��ائ��دت��ه��ا ع��ل��ى احل��ي��اة
اجلامعية فح�سب ،ويتفرع من هذا
املقرر مهارة كتابة البحوث ،و�إدارة
العرو�ض التقدميية وما �إىل ذلك.
ال ن���ن���ك���ر �أن ه����ن����اك ب��ع�����ض
ال�صعوبات يف بع�ض املقررات ،مثل
مواد الريا�ضيات وغريها ،وكذلك
ا�ستخدام اللغة العامية م��ن قبل
�أع�ضاء هيئة التدري�س يعيق فهم
الدرو�س� ،إال �أن املثابرة على اجلد
والعمل هي الورقة الرابحة يف يد
الإن�����س��ان .ال�سنة التح�ضريية يف
عمومها تفيد ال��ط�لاب الوافدين
ريا ،وت�سهل لهم عملية االنفتاح
كث ً
التعليمي واالن���دم���اج الأك��ادمي��ي
واالجتماعي ،كما �أنها متهد �سبل
االت�����ص��ال وال��ت��وا���ص��ل يف البيئة
اجلديدة.
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة

تقويم أم تقييم؟
ّ
يخطئ بع�ضهم الفعل «ق ّيم»،
ويجعله «ق ّو م» ،وهو بذلك يرجع
بنا �إىل ا لأ���ص��ل اللغوي للفظ،
وه��و م�صيب يف ذل��ك ،لكنه يف
ال��وق��ت نف�سه ي��راع��ى يف اللغة
ج��ان��ب �آخ��ر ه��و ت��ف��ادي اللب�س،
�����ص��ح��ح م���ا ق���د ي��ت��وه��م
وب����ه يُ
ّ
بع�ضهم خط�أه ،فلفظة «ق ّو م» قد
حتتمل بع�ض اللب�س فهي تدل
ع��ل��ى ت��ق��ومي االع���وج���اج ،وت��دل
كذلك على بيان قيمة ال�شيء،
يعقوب أسامة
وبذلك عدلت اللغة عن «ق � ّوم»
�إىل لفظ جديد ا�شتق من اللفظ
«قيمة» على توهم �أ�صالة الياء
ال على �أن��ه��ا منقلبة ع��ن ال���واو ،وظ��اه��رة التوهم يف احل��رف
الزائد موجودة يف اللغة.
وقد ورد يف جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة ما ن�صه:
« ...وعلى ذلك يجوز �أن يقال« :ق ّيم ال�شيء تقيي ًما» مبعنى:
حدد قيمته؛ للتفرقة بينه وبني «ق� ّو م ال�شيء» مبعنى عدّ له،
وقد جاءت املعاقبة بني ال��واو والياء امل�شددتني يف �أمثلة من
كالم العرب ي�ست�أن�س بها يف ت�صحيح ذلك».
و«حتا�شي اللب�س مما يحمل على العدول عن �صيغة يلزم بها
القيا�س املطرد �إىل �صيغة �أخرى خمالفة له؛ فنحن نقول من
العيد :ع ّيد �أي �شهد العيد� ،أو اتخذ مظهر العيد ،وال نقول
ع ّود وهو الوجه� ،إذ له داللة مباينة .ونحن جنمع العيد على
�أعياد ،وال جنمعه على �أعواد ب�إعادة الواو لزوال �سبب ا لإعالل
وهو الك�سر لل�سبب نف�سه ،وي�صغر العيد على « ُعييد» الذي
يلزم بالرجوع �إىل الواو ،مراعاة للقلب يف مكربه».
«وق��د ي��ع��دل يف اال�ستعمال اللغوي ع��ن �أ���ص��ل اال�ستعمال
متابعة وا�ستمرا ًر ا حلكم راهنُ ،جعل �أ�ص ً
فرعا،
ال بعد �أن كان
ً
وهذا انتقال باال�ستعمال من درجة �إىل درجة» .يقول ابن جني
يف باب تدريج اللغة« :وذل��ك �أن ي�شبه �شيء �شي ًئا يف مو�ضع
فيم�ضي حكمه على حكم ا لأول ثم يرقى منه �إىل غريه ،فمن
ذل��ك قولهم :جال�س احل�سن �أو اب��ن �سريين ،ول��و جال�سهما
جمي ًعا لكان م�صي ًبا مطي ًعا ،ال خمال ًفا ،و�إن كانت «�أو» �إمنا
و�ضع يف �أ�صل و�ضعها لأحد ال�شيئني .و �إمنا جاز ذلك يف هذا
املو�ضع ،ال ل�شيء رجع �إىل نف�س « �أو» بل لقرينة ان�ضمت من
جهة املعنى �إىل « �أو»؛ وذلك لأنه قد عرف �أنه �إمنا رغب يف
جمال�سة احل�سن ملا ملجال�سته يف ذلك من احلظ ،وهذه احلال
موجودة يف جمال�سة ابن �سريين � ً
أي�ضا ،وك�أنه قال جال�س هذا
ال�ضرب من النا�س».
وعلى ذلك جرى النهي يف هذا الطرز من القول يف قوله
تعاىل} :وال تطع منهم �آث ًما �أو كفورا{ ا لإن�سان .24 :وك�أنه –
واهلل �أعلم  -قال :ال تطع هذا ال�ضرب من النا�س.
والعالقة بني ه��ذا وب�ين ما نحن يف �صدده� ،أن��ه ينبغي �أن
ين�سى ا لأ�صل يف «التقييم» ويعامل مبا و�صل �إليه من جمرى
ج��دي��د ،كما عوملت «�أو» التي تفيد ا لإب��اح��ة والتخيري بني
ال�شيئني يف ا لأ�صل ،فن�سي �أ�صلها ،وعومل معاملة «الواو» التي
تفيد العطف ،مع التنبيه �إىل �أن بع�ض الباحثني ال يرون ب� ًأ�سا
يف ا�ستعمال لفظ «التقييم» ،وغريه من ا لألفاظ اجلديدة كلما
دعت �إليها احلاجة.
طالب دكتوراه  -ق�سم اللغة العربية
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منتجات الورد الطائفي والع�سل البلدي
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة ذوق نوارة لإقامة وتنظيم
الفعاليات
املكان� :ساحة اجلزيرة ـ الريا�ض

 10ربيع الآخر

معرض

مذاق الطريق
الوقت ١٤٤٠/٤/٩ :هـ من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة �أو�سمة الأعالم لتنظيم
املعار�ض وامل�ؤمترات
املكان� :سڤن مونز

 10ربيع الآخر

فعالية

دكاكني ال�شتاء
الوقت :من ٥م �إىل ١١م
اجلهة املنظمة :جمعية �سند اخلريية
املكان :فندق الفور�سيزونز

�سريك دو �سوليه توروك
الوقت :من ٥م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :شركة تامي �إنرتتينمنت
املكان :جممع غرناطة مول

الذكاء العاطفي للموظفني
 11ربيع الآخر الوقت :من �١٠ص �إىل ٢٫٣٠م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
ورشة املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

�ألوان ال�سعودية
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :هيئة ال�سياحة والرتاث الوطني
املكان :مركز الريا�ض الدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات

تنمية مهارات حتفيز الذات والآخرين للموظفات
الوقت :من �٩ص �إىل ١م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مهارات ٧

 13ربيع الآخر

مهرجان

املهارات الإح�صائية يف �إعداد التقارير الإدارية
للموظفات
الوقت :من �٩ص �إىل ١م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مهارات ٣

 17ربيع الآخر

برنامج

القيادة والإبداع الإداري «قيادات �إدارية» للموظفات
الوقت :من �٨ص �إىل ١٢م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مهارات٤

 18ربيع الآخر

دورة

اجلنادرية 1440هـ
الوقت :من �١١ص �إىل ١١م
اجلهة املنظمة :وزارة احلر�س الوطني
املكان :املهرجان الوطني للرتاث والثقافة اجلنادرية

احلوكمة يف ظل ر�ؤية اململكة ٢٠٣٠للموظفني
الوقت :من � ٩ص �إىل ٢٫٣٠م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

االنتماء والوالء الوظيفي للموظفات
الوقت :من �٩ص �إىل ١م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مهارات ٧

لوحة الفعاليات

أرقام
تلفونات
تهمك..
الخدمات
الحكومية

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

مكتب وكيل اجلامعة للم�شاريع 4672787

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

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

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

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

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

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

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

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

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

�صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 80 53161

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:
0118054450 - 0118054451

«املرور»
ـ جتديد رخ�ص القيادة.
ـ جتديد اال�ستمارة.
ـ ا�ستبدال لوحات ال�سيارة
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منتجون 6
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :غرفة الريا�ض
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

الت�أمني ال�صحي ال�سعودي
 1جمادى الآخرة الوقت� ١٢٫٣٠ :ص �إىل  ٧٫٣٠م
اجلهة املنظمة :جمموعة املخت�ص � -إكزيكون الدولية
مؤتمر املكان :قاعة الأمري �سلطان ،فندق الفي�صلية

بطولة �سباق العدو
الوقت :من ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للريا�ضة
املكان :حلبة فن �إك�سرتمي للكارتينج

�أعرا�سنا الدويل
 5جمادى الآخرة الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :شركة نيارة لالحتفاالت وامل�ؤمترات
معرض واملعار�ض
املكان :نيارة لالحتفاالت وامل�ؤمترات واملعار�ض

�إدارة االجتماعات الفعالة للموظفات
الوقت :من �٩ص �إىل ١م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مهارات ٥

مهارات تنمية وتطوير الذات للموظفات
 5جمادى الآخرة الوقت :من �٩ص �إىل ١م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
دورة
املكان :علي�شة مبنى  ٢٦قاعة ٢١

القيادة والإبداع الإداري للموظفني
الوقت :من �١٠ص �إىل ٢٫٣٠م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

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

�شركة وادي الريا�ض لال�ستثمار اجلريء
23جمادى الأوىل اجلهة املنظمة :وادي الريا�ض
املكان :فندق رافال كمبين�سكي
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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

مؤتمر

الثاين لأبحاث طلبة الطب
26جمادى الأوىل الوقت :من � ١٢٫٣٠ص �إىل  ٧٫٣٠م
اجلهة املنظمة :جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز
ملتقى للعلوم ال�صحية
املكان :كلية الطب

 6رجب

معرض

الريا�ض الدويل للكتاب
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :وزارة الثقافة والإعالم
املكان :مركز الريا�ض الدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات

إصدارات دار جامعة الملك سعود
ارتفاع �ضغط الدم

عنوان الكتاب :قيادة مدار�س القرن احلادي والع�شرين
امل�ؤلفLynne Schrum :
املرتجم� :إلهام عبدالكرمي ال�سعدون
ال�سنة1440 :

يقدم كتاب «ارتفاع �ضغط الدم» ،مل�ؤلفه « Sunil Nadarترجمة
«حنان حممد اليو�سف موجزاً ،وملخ�صاً عن كيفية العالج واملمار�سة
القائمة على الأدلة والرباهني يف الوقت الراهن ،مبا يف ذلك �أحدث
التوجيهات من الهيئات الوطنية التي تقدم تو�صيات لرعاية مر�ضى
ارتفاع �ضغط الدم،كذلك ه��و مبثابة مرجع �أ�سا�سي لال�ستخدام
اليومي يف عالج ارتفاع �ضغط ال��دم ،ويغطي املراحل املختلفة من
التحقق والعالج املثايل ،وامل�ساعدة � ً
أي�ضا يف اتخاذ القرار ال�سريري
عن طريق جمع كل املعلومات والإر�شادات ذات ال�صلة يف مكان واحد
ي�سهل الو�صول �إليه.

ي�ستخدم هذا الكتاب للإجابة على العديد من الأ�سئلة« :ماذا-متى�-أين-
ملاذا؟» و�أدوات التوا�صل االجتماعي التي يحتاجها قادة املدار�س �أو املناطق
التعليمية لال�ستمرار يف القيادة بنجاح ،كما �أن��ه موجه كذلك للمعلمني
القياديني الذين ي�سعون لتطوير قدراتهم ،وبناء مهارات جديدة جتعلهم �أكرث
جناحا يف م�ساعدتهم للطالب على ا�ستخدام التقنيات بفاعلية من �أجل
ً
حتقيق التح�صيل العلمي .كذلك ميكن توظيف هذا الكتاب بو�صفه مقرراً يف
برنامج الإدارة الرتبوية على م�ستوى الدرا�سات العليا.

مفكرة الشهر

وكالة الجامعة للتخطيط و التطوير  -إدارة اإلحصاء والمعلومات

ربيع الثاين
1440هـ
) دي�سمرب (

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..
أمثال عربية من األندلس
�أ.د .خالد عبدالكرمي البكر
�أث���ب���ت امل����ؤل���ف م���ن خ�ل�ال ه��ذا
الكتاب �أن ن�صيب الأندل�س يف �إثراء
الفكر ال��ع��رب��ي الإ���س�لام��ي متعدد
اجلوانب وغزير امل��ادة ،و�أن العقل
الأندل�سي تفاعل مع حميطه العربي
الإ����س�ل�ام���ي ،ف���أخ��ذ ع��ن��ه عنا�صر
التكوين ،و�أعطاه معامل و�ضاءة يف
الإب��داع ،فحني تدار�س الأندل�سيون
العربية لغ ًة و�أدباً� ،ضربوا فيها ب�سهم
وافر ،فتميزت منظوماتهم يف اللغة
عما �سواها ،وعندما تنا�شدوا ال�شعر
العربي جددوا يف �أ�شكاله فظهرت عندهم املو�شحات والأزجال.
�أمثال معربة
ويف باب الأمثال مل يقت�صر الأندل�سيون على �أمثالهم الدارجة
بالل�سان العامي ،بل كان لهم �أمثالهم بالعربية الف�صحى ،وجاءت
معرب ًة عن جوانب من ن�شاطاتهم ال�سيا�سية واالجتماعية والعلمية
واالقت�صادية ،ف� ً
ضال عن قيمتها التوثيقية حلوادث من التاريخ
الأندل�سي ،حيث �أف��رز بع�ضها ح��وادث تاريخية معينة ،ورغم
جدة الأمثال الأندل�سية �إال �أن معظمها ت�أثر ب�أمثال امل�شرق يف
مبناها ومعناها مع تغيري طفيف يف الكلمات وامل�سميات مراعاة
ملقت�ضيات احلال.
�أ�سلوب حياة
و�أكد الكتاب �أن الأمثال
الأندل�سية �أنتجتها فئات
م��ت��ن��وع��ة م����ن ���ش��رائ��ح
املجتمع الأندل�سي ،من
الرجل �إىل امل��ر�أة ،ومن
العال �إىل العامي ،ومن
مِ
العربي �إىل امل�ستعرب،
ولهذا الأمر داللته على
تغلغل العربية «ل�ساناً
وفكراً و�أ�سلوب حياة»
بني مكونات املجتمع
الأندل�سي ،وامتازت
التجربة الأندل�سية
باخل�صب والغنى
يف ���ش��ت��ى ن��واح��ي
احل����ي����اة ،وك���ان���ت
الأن���دل�������س �شم�ساً
م�شرقة يف الغرب الإ���س�لام��ي ،وم��ن��ارة با�سقة
يف العلوم واملعارف ،ومعرباً مهماً من معابر انتقال احل�ضارة
الإ�سالمية �إىل �أوروبا.
�أثر عميق
بادر الأندل�سيون كغريهم من ال�شعوب ،ح�سب امل�ؤلف� ،إىل
تدوين اللحظات املثرية يف حياتهم ،والتي تركت �أث��راً عميقاً
يف نفو�س الأجيال املتعاقبة ،فاختزنتها ذاكرة الأندل�سيني بعد
�أن �صاغتها �أذهانهم يف �صورة �أمثال تهدف �إىل ربط احلا�ضر
باملا�ضي ،حتى ال تن�ش�أ �أمة فاقدة للذاكرة ،وتهدف كذلك �إىل
وعظ الالحق مبا جرى لل�سابق ،و�إطالع الأجيال النا�شئة على
جتارب الآباء والأجداد وال�شيوخ واال�ستفادة منها.
ً
مثال
40
�أ�شار الكاتب �إىل �أن الأندل�سيني جمعوا ما جرى على �أل�سنتهم
من �أمثال ودونوها يف م�صنفات ،فحفظوا لنا مادة علمية طيبة،
لكن �أغلب تلك الأعمال اقت�صرت على جمع �أمثال العامة التي
حكاها الأندل�سيون باللهجة الدارجة ،لذلك وجد نف�سه معنياً
بر�صد الأمثال التي جرت على �أل�سنة الأندل�سيني بف�صيح العربية،
ونقب يف بطون �أمهات امل�صادر الأندل�سية ،فا�ستطاع ر�صد �أكرث
من  40مث ً
ال �أندل�سياً ،تكلم به �أبناء الأندل�س مبختلف �شرائحهم.
 4حمددات
و�ضع امل�ؤلف  4حمددات جلمع الأمثال؛ �أولها �أن يكون املثل
بف�صيح العربية ،فلم يلتفت �إىل الأمثال املحكية بلحن العامة،
الثاين �أن يكون املثل نابعاً من حوادث التاريخ الأندل�سي ومرتبطاً
بالبيئة الأندل�سية ،الثالث �أن يحمل املثل يف كلماته �أو م�ضامينه
قب�سات من �أثر البيئة الأندل�سية ،واملحدد الرابع �أن يكون املثل
مما متثل به الأندل�سيون يف مواقف خمتلفة وجرى على �أل�سنتهم
يف جمال�سهم �أو جرت به �أقالمهم يف م�ؤلفاتهم.
مناذج من �أمثالهم
�أجمل من وجه �أبي عامر� ،أف�صح من بكر الكناين ،بيت ال تني
فيه جيا ٌع �أهله ،جتنّى الذئب على املعزى ،جاء الكب�ش للجزار،
حال من ترك اخلبياء والعباء ،حفر فال ٌن كرمه حتى �أبطله ،خري
�شيء من ال �شيء ،الر�أي للر�أي م�صقلة� ،شتان يف البعاد ما بني
قا�ض
خلة و�سعاد ،ال ميكن للخباء �أن يقف دون �أوت��اد ،ما بني ٍ
وزامر ،خمالفة العامة حرب ،يعطي اجلوز من ال عنده �أ�سنان،
مر ّقع اخلز باللبود.
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�أكدت �صوابية املطالبات العديدة واملتكررة ب�إلغائه

دراسة :نظام «التقويم المستمر» أوجد مخرجات ضعيفة
ك�شفت درا���س��ة ا�ستق�صائية �أن
�أ���س��ل��وب ال��ت��ق��ومي امل�ستمر املتبع
م��ن��ذ �أع����وام ع��ل��ى ط�ل�اب املرحلة
االبتدائية �أوجد خمرجات �ضعيفة
علم ًيا ومعرف ًيا ومهار ًيا ،و�أ�شارت
�إىل �أن �إه��م��ال ن�سبة ك��ب�يرة من
املعلمني واملعلمات لعنا�صر «التقومي
امل�ستمر» الأ�سا�سية التي من �ضمنها
االخ��ت��ب��ارات التحريرية واالكتفاء
بعن�صر املالحظة فقط ،هو ال�سبب
الرئي�س يف �ضعف املخرجات وعدم
حتقيق النظام لأه��داف��ه امل��رج��وة،
وحثت ال���وزارة على �إع���ادة النظر
يف كامل امل�شروع واالع��ت��م��اد على
االختبارات الدورية والف�صلية.
�أبرز العيوب
و�أك���دت ال��درا���س��ة التي �أج��راه��ا
ف���ري���ق م���ن ال��ب��اح��ث�ين ال�ترب��وي�ين
�صوابية املطالبات العديدة واملتكررة
منذ �أع��وام ب�ضرورة �إلغاء م�شروع
ال��ت��ق��ومي امل�����س��ت��م��ر يف امل���دار����س
االب��ت��دائ��ي��ة و�إع������ادة االخ��ت��ب��ارات
التحريرية ،مع تطوير مناهج التعليم
مبا يواكب طبيعة وتطورات املرحلة
ملواكبة النقالت الهائلة يف الو�سائط
التعليمية ،وذلك بعد �أن ثبتت عدة
عيوب لنظام التقومي امل�ستمر من
�أخطرها تخريج طالب ال يقر�أون
وال يكتبون ولديهم ق�صور معريف
ومهاري وا�ضح.
الوزارة ت�ستجيب
وا���س��ت��ج��اب��ة ل��ه��ذه ال��ت��و���ص��ي��ات
واملطالبات �صدر عن وزارة التعليم

ق��رار يت�ض ّمن الت�أكيد على �إج��راء
االختبارات التحريرية يف املرحلة
االب���ت���دائ���ي���ة ال ت��ق��ل ع���ن ث�لاث��ة
اختبارات� ،أحدها يف نهاية الف�صل
ال��درا���س��ي ،وذل��ك يف جميع امل��واد
ال��درا���س��ي��ة م��اع��دا ال��ق��ر�آن الكرمي
والرتبية البدنية والرتبية الفنية .كما
�أكد القرار على �أن تكون االختبارات
وفقاً لطبيعة املهارات يف كل مادة,
ويف تواريخ حم��ددة ومبلغة لأولياء
الأم�����ور ،وت���ويل م��دي��ري امل��دار���س
الإ���ش��راف على تطبيق االختبارات
التحريرية ومتابعة نتائجها و�آلية
ر�صدها وحتليلها ,ويتوىل امل�شرفون
الرتبويون متابعة املدار�س يف تطبيق
االخ��ت��ب��ارات ال��ت��ح��ري��ري��ة وحتليل
النتائج والربامج العالجية املقدمة

حذرت منها الطالب والطالبات ..درا�سة:

للطالب والطالبات.
ال �إلغاء للتقومي امل�ستمر
و�صرح املتحدث الر�سمي لوزارة
والتعليم� ،أن تنفيذ االخ��ت��ب��ارات
التحريرية ال يعني �إل��غ��اء التقومي
امل�ستمر يف امل��رح��ل��ة االب��ت��دائ��ي��ة،
م�شرياً �إىل �إهمال بع�ض املعلمني
وامل���ع���ل���م���ات ل���ع���دد م���ن ع��ن��ا���ص��ر
التقومي الأ�سا�سية التي من �ضمنها
االخ���ت���ب���ارات ال��ت��ح��ري��ري��ة وم��ل��ف
الإجناز ،واالكتفاء بعن�صر املالحظة
فقط.
و�أ���ض��اف املتحدث الر�سمي �أن
ن�ص الئ��ح��ة ال��ت��ق��ومي امل�ستمر يف
املرحلة االبتدائية �أكد تنفيذ ثالثة
�أ�ساليب يف التقومي وتوزيعها طوال
العام ،مبيناً �أن تقارير امل�شرفني

الرتبويني �أو�ضحت �أن هناك خلال
يف ال��ت��ق��ومي ،و�أن ذل��ك ال��و���ض��ع ال
يحقق الغر�ض من تطبيق التقومي
ال�صحيح ،الذي يهدف �إىل قيا�س
امل��ع��ارف وامل��ه��ارات التي يكت�سبها
وميتلكها الطالب بنا ًء على واقع
اخل�ب�رة التعليمية ،وال��ع��م��ل على
حتقيق درجة الإتقان الكامل.
ومل يخف متحدث «التعليم» �أن
�سوء تنفيذ التقومي امل�ستمر لدى
بع�ض املعلمني واملعلمات �أوجد نتائج
�ضعيفة ،م�شرياً �إىل �أن امل��دار���س
���س��ت��ل��زم بتنفيذ ج��م��ي��ع �أ���س��ال��ي��ب
التقومي ،وتنبيههم لو�ضع ج��داول
حت���دد ف��ي��ه��ا ف��ت�رات االخ��ت��ب��ارات
التحريرية الثالثة ،و�إ�شعار �أولياء
الأمور بذلك.

قلة النوم «تربك» الوظائف الداخلية للجسم

�أ����ش���ارت درا����س���ة ح��دي��ث��ة �إىل
�أن ال��ن��وم �أق���ل م��ن �ست �ساعات
يف ال��ي��وم ،ي��زي��د خ��ط��ر الإ���ص��اب��ة
ب��ال��زه��امي��ر وم���ر����ض ب��ارك��ن�����س��ون
والت�صلّ ُب املتع ّدد ،وتتابع حدوث
قلة النوم يربك الوظائف الداخلية
جل�سم الإن�سان ويحدث ت�أثريات
خطرية عليها ،حيث يتوقف ن�شاط
املئات من اجلينات مع انخفا�ض
م��ع��دالت ال��ن��وم �إىل �أق��ل م��ن �ست

�ساعات يف اليوم.
ك��م��ا �أث��ب��ت��ت ال��درا���س��ة �أن قلة
النوم تت�سبب يف �ضعف الرتكيز
وت�شتت االنتباه وال�ضعف البدين
والذهني ،ورمب��ا ت�صل يف حاالت
م��ق��دم��ة �إىل �إىل ال��ت�����س��ب��ب يف
م�شاكل فى التنف�س �إ�ضافة �إىل
ال�صداع امل�ستمر والإرهاق البدين
وال��ذه��ن��ي وال�����ض��غ��وط النف�سية
واالكتئاب.

وح��ذرت الدرا�سة التي �أجراها
ب���اح���ث���ون يف ج���ام���ع���ة ي��وب�����س��اال
ال�����س��وي��دي��ة ال��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات
خا�صة يف موا�سم االختبارات من
قلة النوم ،ووجدت �أن نق�ص النوم
ميكن �أن يلحق ال�����ض��رر بالدماغ
ب��ال��ط��ري��ق��ة نف�سها ال��ت��ي يلحقها
التع ّر�ض ل�ضربة على الر�أ�س ،وهذا
قد يعني �أن عدم النوم ي�شبه لكمة
قوية ت�س َّدد �إىل ر�أ�سك.

ضغوط الحياة تؤثر على بنية الدماغ
�أك��دت نتائج درا�سة م�سحية �أن
�ضغوط احلياة الناجتة عن امل�شاكل
اليومية ت ��ؤث��ر ب�شكل �سلبي على
بنية ال��دم��اغ ،بحيث جتعله يتقدم
يف ال�سن مبعدل � 4أ�شهر ،وبح�سب
الدرا�سة ،يت�سبب حدث واح��د من
«�أحداث احلياة امل�صريية» التي مير
بها الإن�سان خالل حياته اليومية يف
جعل املناطق امل�س�ؤولة عن الذاكرة

واالنتباه �أكرث �سم ًكا.
ويقول م�ؤلف الدرا�سة ،الدكتور
�شون هاتون ،من جامعة كاليفورنيا
الأم��ري��ك��ي��ة« :ال��ت��ع��ر���ض ل�ل�أح��دث
وخ�صو�صا ال��ط�لاق �أو
امل�صريية،
ً
االن��ف�����ص��ال �أو ح���االت ال��وف��اة بني
�أف��راد العائلة ،ترتبط بتقدم كبري
يف عمر ال��دم��اغ» .ويعتقد �أن ذلك
يرجع �إىل ال�ضغط الداخلي ،الذي

يت�سبب يف الإ�ضرار بخاليا الدماغ،
ويخف�ض املناعة ،بح�سب الباحثني.
ن�شرت نتائج الدرا�سة يف دورية
«،»Neurobiology of Aging
وحلل خاللها الباحثون  359رج ً
ال
ت�تراوح �أعمارهم بني � 57إىل 66
ع��ا ًم��ا ،وطلب من ال��رج��ال ت�سجيل
املتغريات احلياتية التى حتدث كل
ع��ام�ين ،و�أ���ش��ار الباحثون �إىل �أن

وق�����ال ال��ع��ل��م��اء �إن ال�����ش��ب��اب
الأ�صحاء الذين �شملتهم الدرا�سة،
�أظهروا ارتفاعاً يف املواد الكيميائية
نف�سها التي ت�شري �إىل ت�ض ّ ُرر يف
الدماغ ،وقال الباحث امل�س�ؤول عن
ال��درا���س��ة ،كري�ستيان بينيديكت،
�إن املادتني الكيميائيتني «»NSE
و« ،»S-100Bه��م��ا م���ؤ���ش��ران
حيويان على ت�ض ّ ُرر الدماغ ،وقد
وجد �أن م�ستويات املادتني يف الدم
ارتفعت لدى املجموعة التي بقيت
من دون نوم ط��وال الليل ،ومع �أن
ذل��ك مل يكن باحلد ال��ذي يح�صل
عند التع ّر�ض جلرح يف الر�أ�س ،لكن
االرتفاع كان ملحوظاً.
وذك�����ر ال���ب���اح���ث���ون يف امل��ج��ل��ة
ال���ر����س���م���ي���ة ال���ت���ي ت�������ص���در ع��ن
الأكادميية الوطنية للعلوم �أن نتائج
ذلك البحث قد ت�ساعد على �إدراك
ال�����ض��رر ال���ذي تلحقه ق��ل��ة ال��ن��وم
ب�صحة الإن�سان ،ف�أمرا�ض القلب
وال�سكري وال�سمنة وال�ضعف يف
وظ��ائ��ف ال���دم���اغ ،ك��ل��ه��ا �أم��را���ض
ترتبط با�ضطرابات النوم� ،إال �أنه
مل يعرف بعد عدد �ساعات النوم
القليل الذي قد ي�سبب حدوث مثل
ذلك اخللل ال�صحي.

النتائج قد ت�ساعد النا�س يف التعرف
على �أ�سباب �صحة ال��دم��اغ .يذكر
�أن نتائج الدرا�سة ن�شرت يف دورية
«.»Neurobiology of Aging
ويف ذات ال�����س��ي��اق �أث��ب��ت��ت ع��دة
درا�سات �سابقة �أن ن�سبة الأمرا�ض
القلبية تنخف�ض ل��دى املتزوجني
ب��أك�ثر م��ن  52%م��ا يجعلهم �أق��ل
عر�ضة للموت املبكر.
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التفكير النقدي

برمج سلوكك بطريقة إيجابية
تتواكب علينا احلياة بحلوها
ومرها ،وجتتاحنا ا لأيام مرتعة
ب���امل�������س���رات وحم���م���ل���ة ب��غ��ي��وم
ماطرة من ا لآالم ،ونحن من�ضي
فيها بتلقائية ،دون �أن نعطي
لذواتنا التي ت�سكن يف �أعماقنا
حقها من احل��وار ولغة التبادل
املعطاءة وال�برجم��ة الفاعلة يف
ا لأداء امل��ب��دع ،ون�ثري��ه��ا بباقات
ال ت��ن��ت��ه��ي م��ن ورود ا لأم��ن��ي��ات
وال��ت��ط��ل��ع��ات يف ا���س�ترات��ي��ج��ي��ات
�سلوكية م��ت��وات��رة م��ن االجتهاد
واملثابرة يف احلياة.
ع��ن��د ت��ل��ك ال����ب�����ؤرة ت��ت�����ش��ك��ل
م��واط��ن ال��داء وال���دواء م��ع�اً  ،يف
ت��ن��اث��رات ال�لا���ش��ع��ور ال�����س��اك��ن��ة
فينا ،وم��ا حتمل من مت�ضادات
ول��غ��ة رم��ادي��ة يف ال��ت��ع��اط��ي مع
امل���واق���ف واحل���ي���اة ،وه��ن��ا ت�برز
فاعلية لغة الت�أمل و�شفراتها يف
التعاطي مع ا لأنا لك�سر كبتها يف
خ��ط ا لأم���ان وع��دم الت�ضادات،
و���ص��ق��ل ن��وران��ي��ت��ه��ا ب��ل��غ��ة ا لأم���ن
وال�����س�لام م��ع ال���ذات ،و�شحنها
�إي��ج��اب � ًي��ا ب���ا لآم���ال وال��ت��ط��ل��ع��ات
و �إزاح�������ة امل���ا����ض���ي ب���ع���ي���د اً ع��ن
م�����س��رح احل��ي��اة يف ل��غ��ة ال��ه��م��وم
واالن��ك��ف��اءات و �إي��ق��اظ احلا�ضر
يف لغة العزم والتحديات ،وهنا
تربز �أهمية برجمة الال�شعور يف
�ضوء معاجلات ت�أملية م�شحونة
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لإجناز الأ�شياء العظيمة احلم �أوالً ثم
تخيل ثم �ضع خطة وابد�أ بالعمل.
�ألفريد بينيه «1911 - 1857م» عامل
نف�س فرن�سي ،خمرتع �أول اختبار ذكاء.

سيـــن
وجيم
بالفكر ا لإي��ج��اب��ي وب��راجم��ه يف
ت��غ��ذي��ة ال�����ذات ���س��ي��ك��ول��وج��ي��ا،
بحيث يغدو يف دينامية تتوقد
طموحا و �إبداعات.
ً
وان���ط�ل�ا ًق���ا مم���ا ���س��ب��ق يجب
�إ�سكان ال��ذات يف �ضوء قوانني
اجل���ذب وا لإي��ج��اب��ي��ة م��ع ا لآخ��ر
واالن�سحاب من مواطن ال�سلب
�أو ب�����ذل ال���ط���اق���ة يف حت��وي��ل
ال�سلب �إىل �إي��ج��اب ،م��ن خالل
بذل طاقات الت�أثري يف ا لآخرين
م���ن خ��ل�ال ا لإي����ح����اء ال���روح���ي
واجل�����س��دي م��ع ا لآخ��ر واخل��روج

من دائرة القهر الذاتي وال�سلب
يف التعاطي م��ع احل��ي��اة ،وه��ذا
ي��ق��ت�����ض��ي ذا ًت�������ا ف���اع���ل���ة ح���رة
م���ن اال����س���ت�ل�اب ،و �إي��ج��اب��ي��ة يف
طاقات التعاطي مع التحديات،
وم��ت��ف��ائ��ل��ة م��ع��ط��اءة يف مواجهة
مواقف احلياة.
ل���ذا ف����إن ال��ه��ن��د���س��ة الفاعلة
ل��ل��ذات مت��ن��ح��ك م�����س��اح��ات بال
حدود يف قيادة عوامل الال�شعور
ن���ح���و ا لإي������ج������اب وال����ع����ط����اء،
ومت��ل��ك مب��ق��ت�����ض��اه��ا ال�����س��ي��ط��رة
الفاعلة على منظومة �أفكارك

وم�����ش��اع��رك م��ن خ�ل�ال ت��وج��ي��ه
ت�������ص���ورات���ك و �إدراك����������ك ن��ح��و
ا لإيجابية املطلقة ولغة ا لإب��داع
يف احل��ي��اة ،والتخطيط الفاعل
ال�سرتاتيجيات �سلوكية منظمة،
ت�����ش��ك��ل م���ع���ط���ي���ات ال�����س��ل��وك
امل��ن�����ش��ود وت�����ص��ي��غ ل��ك م��ه��ارات
ا لأداء ا لإن�سانية ا لإيجابية يف
ذاتك اخلا�صة وكذلك يف ذوات
ا لآخرين.
امل�صدر :كتاب هند�سة الذات
للدكتورة �سعاد جرب �سعيد

فكر خارج افهم اآلخرين ودعهم يفهمونك

الصندوق

يقت�ضي التعامل مع النا�س يف ظروف احلياة
اليومية ،اعتماد قواعد حمددة ت�شمل �شك ً
ال
من �أ�شكال الربجمة الذاتية ،لتقومي طبيعة
تعاملك مع الآخرين ،وتوجيهها نحو ا�ستقامة
ال�سلوك وفهم الآخرين وبالتايل م�ساعدتهم
على فهمك وح�سن التعامل معك.
ومي��ك��ن ح�صر تلك ال��ق��واع��د على النحو
الآتي:
 ال تكن ع�شوائ ًيا يف احلياة ،كن �صاحبخطة وفكرة ومهارة ،وكلما زاد علمك وكرث
اطالعك ،زاد مرانك وجناحك.
 تعلم ح�سن معاملة النا�س واهتم بهم،وقابلهم بب�شا�شة وجاملهم وامتدحهم.
 -ادر�س النا�س بوجه عام ،وادر�س �أ�صحابك

وزم��ل��اءك ب��وج��ه خ��ا���ص واع����رف طباعهم
وميلوهم وقدراتهم ،وظروفهم وتخ�ص�صاتهم
وما يحبون وما يكرهون ،وحاول �أن تدخل �إىل
قلوبهم من الزاوية ال�صحيحة.
 اع��رف نف�سك ب��أم��ان��ة ،وح���اول �أن تغريم��ن طباعك امل��ن��ف��رة� ،أو ع�صبتك املزعجة،
وت�صرفاتك ال�شاذة ،و�أنانيتك ،وعبو�سك ،عندها
�ستكون ال�شخ�ص املرموق وال�صديق املحبوب.
 الب���د م���ن ب���ذل اجل���ه���ود و امل���ح���اوالتوالتدريب امل�ستمر حتى ت�صل �إىل اهدافك،
كن �صبو ًرا �أو مثابراً حتى حت��ور ت�صرفاتك
وتنمي �شخ�صيتك وتعيد ت�شكيلها بعد �أن
ت�ستبعد ال�صفات غري املرغوب فيها ،وهنا
كافح يف �سبيل �إح��داث التكييف حتى تغمر
نف�سك بال�سالم وت�سعد من الأعماق.
 �إذا �أحل���ت ع��ل��ي��ك ال���ظ���روف �أن تنقد�أح � ًدا �أو كان النقد هو طبيعة عملك فتعلم
ال��ط��ري��ق��ة ال�سليمة للنقد ،ب����أن ت��ذك��ر �أوالً

صورة نقدية

شارك في التعليق على هذه
الصورة وأرسل مشاركتك إلى
إيميل الصحيفة قبل نهاية
دوام يوم األربعاء القادم
وسوف يتم نشر أجمل تعليق
RESALAH@KSU.EDU.SA

حما�سن ال�شخ�ص وتثني عليه ،ثم عقب ذلك
بنقد بناء رقيق ،فاللباقة يف النقد ،ت�ؤدي �إىل
ح�سن التوجيه ،وتوجد عالقة طيبة بني الناقد
ومر�ؤو�سيه �أو �أ�صحابه� ،أو من ي�شرف عليهم.
 �إن كنت معلماً فال ي�ضريك �أن تثني علىتالميذك بني وقت و�آخر ،و�إن كنت طالباً فال
يفوتك �أن ت�شكر املحا�ضر �أو املدر�س بكلمة
رقيقة منا�سبة.
 �إن كنت �ضيفاً فال يفوتك �أن تثني علىح�سن ا�ستقبال م�ضيفك ،و�إن كنت مهنئاً
لعري�س فال يفوتك الثناء على ح�سن تن�سيق
املنزل وامتداح ذوقهم.
 ال��ع�لاق��ة ب�ين الآب����اء والأب��ن��اء والعالقةاحتياجا
ب�ين ال��زوج�ين ،م��ن �أك�ثر العالقات
ً
للباقة والهدوء واللطف للت�أثري ب�شكل م�ؤثر
و�ساحر على امل�ستمع مع االبت�سام برقة ،حيث
االبت�سامة ه��ي ت��ري��اق التعامل الطيب بني
النا�س.

ما المقصود باختبارات الذكاء ومن أول
من وضعها؟
يعرف مقيا�س الذكاء بكونه جمموعة من االختبارات التي
تقي�س قدرات الفرد العقل ّية واحل�س ّية ،وتقدم نتيجة ّ
تو�ضح
م�ستوى ومعدل ذكائه ،وقد مت و�ضع تطوير مقايي�س الذكاء
على يد رجلني هما :فران�سي�س غلتون ،و�ألفرد بينيه.
 فران�سي�س غلتون :ابتد�أت الأبحاث العلمية على الذكاءوالقدرات العقلية يف ع�صرنا احلديث على يد عامل الإح�صاء
فران�سي�س غالتون1911 - 1822« ،م»� ،إذ كان يعتقد �أن كل
�شيء من املمكن قيا�سه ،وقد بد�أ �أبحاثه املنهج ّية على الذكاء يف
لندن ،حيث �أ�س�س خمترباً لقيا�س الذكاء عام  ،1884وا�ستمر
يف العمل عليه ل�ستة �أعوام متتالية ،و�ضع فيها عدداً كبرياً من
القيا�سات اخلا�صة بالوظائف احل�س ّية احلرك ّية ،مثل التمييز
احل�سي والت�آزر احل�سي احلركي ،و�سرعة ردود الأفعال ،والقوة
الع�ضل ّية ،وو�صل عددها �إىل  17مقيا�ساً ،وكان للدور الذي
قام به غالتون يف درا�سات القدرات العقل ّية بوا�سطة طريقة
القيا�سات التجريب ّية املعمل ّية لعدد من الوظائف ال�سيكولوج ّية
�أهمية كبرية يف و�ضع حجر الأ�سا�س لدرا�سة القدرات العقل ّية
يف �أوائل القرن الع�شرين.
 �ألفرد بينيه :يعترب �أول عامل و�ضع مقيا�ساً فعلياً للذكاء،وهو عامل نف�سي تربوي ،ولد يف فرن�سا عام  1857وتويف
عام  ،1911وكان يهدف من ذلك �إىل حتديد التالميذ الذين
يلزمهم م�ساعدة خا�صة يف تعلم وفهم املناهج الدرا�س ّية،
وقد وجه بينيه درا�سته يف بداية الأم��ر �إىل درا�سة العالقة
التي تربط بني حجم الدماغ وكتلة املخ من جهة ،والذكاء من
اجلهة الثانية� ،أما نتائجه فقد دلت على غياب وجود فروق
بني الأذكياء واملتخلفني من ناحية حجم الدماغ �أو كتلة املخ،
وعندها حتول بينيه �إىل و�ضع جمموعة من املهمات التي تقي�س
اجلوانب العقل ّية العليا ،مثل حل امل�شاكل والفهم والإدراك،
وعمل بينيه مع زميل له وهو ثيودور �سيمون بني عام 1908
للميالد و 1911للميالد على تنقيح مقايي�س ال��ذك��اء ،وقد
متكن من ن�شر هذه التنقيحات قبيل موته بوقت ق�صري ،ويف
عام  1916و�ضع العامل لوي�س تريمان تعديالت �إ�ضاف ّية على
مقايي�س الذكاء ،وبناء عليها و�ضع اختبار الذكاء املعروف با�سم
اختبار �ستانفورد –بينيه للذكاء ،والذي يعترب حجر الأ�سا�س
الختبارات الذكاء التي ظهرت بعده.

36
14

تقرير

العدد  - 1324الأحد  9ربيع الآخر 1440هـ املوافق  16دي�سمرب 2018م

الأوىل « »KSU movementوالثانية «برنامج م�سح طبي»

«الطبية التطبيقية» تحصد جائزتين في ملتقى
«إنجاز بجودة»

ح�صدت كلية ال�ع�ل��وم الطبية التطبيقية جائزتني
يف ملتقى «�إجن ��از ب�ج��ودة» ال��ذي افتتحه معايل مدير
اجلامعة الدكتور بدران العمر بح�ضور وكيلة اجلامعة
ووك �ل�اء اجل��ام�ع��ة وامل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�م��رك��ز الوطني
للتقومي وع�م��داء الكليات وال�ع�م��ادات امل�ساندة ،وذل��ك
م�ساء ال�ث�لاث��اء 1440/3/19هـ يف املدينة اجلامعية
للطالبات ،والذي نظمته كل من وكالة اجلامعة ل�ش�ؤون
الطالبات وعمادة التطوير واجلودة.
KSU movement
فازت مبادرة « »KSU movementباملركز الأول
يف امللتقى و�صاحبة امل��ب��ادرة �أ .رمي اخلمي�س ،وقد
انطلقت فكرة املبادرة من �أهمية حت�سني م�ستوى الوعي
ال�صحي ب�شكل عام داخ��ل اجلامعة ومت�شياً مع ر�ؤية
اململكة  2030يف تعزيز ال�صحة العامة ورفع م�ستوى
الوعي ال�صحي والن�شاط البدين لدى �أفراد املجتمع.
فكرة املبادرة
تتلخ�ص فكرة املبادرة يف �إقامة جمموعة من الأن�شطة
االجتماعية والريا�ضية املتنوعة داخل احلرم اجلامعي
للبنات ،وتكون متاحة مل�شاركة الطالبات والأ�ستاذات
ومن�سوبات اجلامعة وحتى �سيدات املجتمع ,وذلك وفق
خطة دقيقة ومنظمة ت�ضمن قدراً �أكرب من النجاح.
ب��د�أ تنفيذ امل��ب��ادرة العام املا�ضي بريا�ضة اجلري
وامل�شي وهي م�ستمرة حتى اليوم ,و�ست�ضاف �أن�شطة
ريا�ضية �أخرى يف قادم الأيام ،وقد وجدت املبادرة قبوالً
و�صدى طيباً وم�شاركة فاعلة من اجلميع ،مما �أهلها
للح�صول على جائزة «خدمة وطن» من عمادة �أق�سام
العلوم والدرا�سات الطبية.
�أهداف املبادرة
�إ�ضافة لن�شر الوعي تهدف املبادرة لتعزيز ال�صحة
العامة ون�شر منط احلياة ال�صحية وزي���ادة �إنتاجية
التح�صيل الدرا�سي وتعزيز االنتماء للجامعة وجعلها

والدة
«الطبية التطبيقية» ..كلية َّ

�أ�شاد عميد كلية العلوم الطبية
التطبيقية د .يزيد ب��ن عبدامللك
�آل ال�����ش��ي��خ ب����إجن���ازات من�سوبي
ومن�سوبات الكلية ،وه��ن��أ اجلميع
بهذه املنا�سبة ق��ائ� ً
لا :كلية العلوم
الطبية التطبيقية والدة للمبدعني
واملبدعات ،وجميع من�سوبي الكلية
نفخر ب�إبداعهم ومتيزهم يف جميع

جماالتهم ،وف��وز هاتني املبادرتني
على م�ستوى اجلامعة م�ؤ�شر كبري
على �أن الكلية ا�ستطاعت بتنوع
تخ�ص�صاتها �أن تتميز بكوادرها
ومن�سوبيها ،و�سنحر�ص على دعم
الأفكار الإبداعية واخلالقة التي
م��ن �ش�أنها �أن ت�ساهم يف حتقيق
ر�ؤية الوطن.

ربا للدرا�سة والعمل وممار�سة الأن�شطة ،مع الأمل ب�أن
من ً
يتم تفعيل املبادرة يف اجلامعات جلعل الن�شاط البدين
منط للحياة اليومية.
برنامج امل�سح الطبي
فاز «برنامج امل�سح الطبي للقدرات اللغوية واللفظية
وال�سمعية واحلركية» باملركز الثالث ،و�صاحبة املبادرة
حال امليموين ،من ق�سم الت�أهيل ال�صحي بكلية العلوم
الطبية التطبيقية ،جلنة خ��دم��ة املجتمع والتعليم

د.يزيد �آل ال�شيخ

امل�ستمر.
فكرة الربنامج
قامت جلنة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر بق�سم
الت�أهيل ال�صحي بالتعاون مع عيادات التخاطب وال�سمع
والعالج الطبيعي بالكلية ،بعمل م�سح للقدرات اللغوية
واللفظية وال�سمعية واحلركية ،لـ  120من �أطفال رو�ضة
.135
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بيئة داعمة للتميز
م��ن جانبها ه��ن ��أت وكيلة كلية العلوم الطبية
التطبيقية املكلفة د .فهدة �آل ال�شيخ وم�ساعدة
الوكيلة للتطوير واجلودة يف �شطر الطالبات د .نورة
العفيف ،طالبات ومن�سوبات الكلية بهذا الإجناز
و�أ�شادتا باجلهود املبذولة والتميز امل�شهود والدعم
الالحمدود ،و�أكدتا حر�ص �إدارة الكلية على حتقيق

البيئة الداعمة للتميز والإج����ادة ،و�أهمية �إلقاء
ال�ضوء على مثل هذه املبادرات املتميزة التي نالت
ال�صدارة يف لقاء «�إجناز بجودة» الذي �أقيم بجهود
من وكالة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات وعمادة التطوير
واجلودة.

 ،2018/4/18ومت ا�ستقبال الأط��ف��ال يومي الأح��د
والثالثاء من ال�ساعة � 9:00إىل � 11:30صباحاً يف
عيادات الت�أهيل ال�صحي ملدة �أربعة �أ�سابيع.
مراحل الربنامج
مير الطفل على عيادات العالج الطبيعي ويتم م�سح
قدراته احلركية ،ومن ثم يتجه �إىل عيادات التخاطب
مل�سح القدرات اللغوية ومن ثم القدرات اللفظية ،وينتهي
الطفل عند عيادة ال�سمع مل�سح م�ستوى ال�سمع ،ومن ثم
يقوم الأخ�صائيون مبناق�شة نتائج امل�سح الطبي وحتديد
حاجة الطفل� ،إم��ا ملزيد من الفحو�صات واملتابعة يف
العيادات �أو جلل�سة م�شورة ون�صيحة للأهل.
�أهداف الربنامج
ال��ه��دف م��ن ه��ذه الفعالية م�سح ق���درات التوا�صل
وال�سمع واحلركة لأطفال الرو�ضة ومن ثم حتديد حاجة
الأطفال �إما ملزيد من الفحو�صات �أو جلل�سة م�شورة
ون�صيحة للأهل� ،إ�ضافة لرفع وعي املجتمع ال�سعودي
حول ا�ضطرابات التوا�صل وال�سمع والقدرات احلركية.
امل�شاركات
�أ�سماء
ِ
 م�سح القدرات اللغوية� :أ .حال امليموين� ،أ .زكيةال�صديقي� ،أ� .أ�سرار الطويريقي� ،أ .غيداء ال�صغري.
 م�سح القدرات اللفظية� :أ .نورة ال�سديري� ،أ.الهنوفاملعمر ،الطالبة مرام القحطاين ،طالبة االمتياز �سارة
البواردي.
 م�سح القدرات ال�سمعية� :أ .حياة ال�صقعبي� ،أ.ودادالهديب ،د .جيهان ال�سلمي ،د� .أروى اجلا�سر ،ومتعاونات
من خارج اجلامعة� :أ .م�شاعل املعجل� ،أ.ب�شاير البقمي.
 م�سح القدرات احلركية� :أ .مرام الرويلي ،د .مهاالقباين ،وطالبات املاج�ستري لق�سم العالج الطبيعي
�أم��اين القحطاين ،نورة �صالح الطعيمي ،بنان املا�س،
�أفنان م�سعود ،رمي العتيبي.
 -م�شرفة اللجان :حال امليموين.

اصنعي منشأتك
ح�صلت م��ب��ادرة «ا���ص��ن��ع��ي من�ش�أتك ع��ن طريق
االبتكار :برنامج لتدريب طالبات اجلامعات على
االبتكار للت�سويق وريادة الأعمال يف التقنية وال�صناعة
innovation for commercialization and
Entrepreneurship in Technology and
 »industryل�صاحبتها د .ملياء العبدالكرمي ،على
تكرمي مبادرة «وطن متميز».
فكرة املبادرة
طورت الدكتورة ملياء العبدالكرمي من ق�سم علوم
الت�أهيل ال�صحي وباحثة ومطورة يف التقنية ال�صحية
خطة برنامج لتدرب الطالبات على االبتكار للت�سويق
وري��ادة والأعمال كحل ا�سرتاتيجي ب�سيط من داخل
املنهج لتحديات �صناعة ثقافة البحث والتطوير

لالبتكار لطلبة التعليم ال��ع��ايل ،وذل��ك ليكون �أحد الأعمال لإطالق املن�ش�أة ال�صغرية ودعم ا�ستدامتها.
مرحلة جتريبية
�أهداف التعلم يف مقرر «طرق البحث العلمي» لإحدى
ب��د�أ تنفيذ خطوات امل��ب��ادرة منذ فرباير ،2018
ع�شرة طالبة تخرج مرحلة البكالوريو�س.
وت��ع��د ه��ذه املرحلة التجريبية حيث
حيث يرتبط حمتوى البحث العلمي
مت قيا�سها ال�ستمرار التطوير ،ونتج
بالبحث والتطوير لالبتكار ،وتتجه
عنها  10ابتكارات تقنية و�صناعية
�أه��داف التدريب �إىل تطوير معرفة
قابلة للت�سجيل ك�براءات ح�سب ر�أي
وم��ه��ارات االبتكار وم�صادره و�آلياته
فاح�صني خرباء.
ل���دى ال��ط��ال��ب��ات وخ��ا���ص��ة يف جم��ال
وتهدف املبادرة �إىل تطوير برنامج
الت�صنيع وكيفية تخطيط منوذج من�ش�أة
م��ن داخ���ل امل��ن��ه��ج م��وج��ه ل�شريحة
�صغرية لت�سويق االبتكار ،بحيث يكون
منتج الربنامج قاب ً
�أك�بر من طلبة التخرج يف اجلامعة،
ال لدخول اخلريجة
ودعمها «�صناعة  »4.0يف مدينة امللك
لأحد م�سرعات الأعمال ملراحل تنفيذ
عبدالعزيز للعلوم والتقنية ,وغرفة
امل��ن�����ش��أة وت��وف�ير الإر����ش���اد يف ري���ادة
د .ملياء العبدالكرمي

جت��ارة ال��ري��ا���ض ،ومتطوعني م��ن م��درب��ي وفاح�صي
االب��ت��ك��ار ،ورج���ل �أع��م��ال ،جل���دوى ال�����س��وق واخلطة
املالية ورعاية تغذية من �سنابل ال�سالم وتطوع طباعة
�ستاندات عرو�ض ثالثية االبعاد من مطابع املهند�س،
وكان لدعم الكلية وطموحها للتطوير برعاية عميدها
د .يزيد �آل ال�شيخ دور فعال يف �إجناز املبادرة.
وت ��أت��ي احل��اج��ة لتدريب الطالبات على االبتكار
لريادة الأعمال مواكبة للأهداف اال�سرتاتيجية للر�ؤية
الوطنية والتي تهدف لدعم وتنويع م�صادر االقت�صاد
الزدهار املجتمع ال�سعودي .كما يتجه ال�سوق العاملي
�إىل االبتكار كا�سرتاتيجية ل�صنع �سوق جديد وا�ستدامة
منو املن�ش�آت كما هو احلال يف ال�شركات الناجحة مثل
�أمازون و�أوبر و�آبل.
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متابعات

كان لها ال�صدارة يف �إعداد وتطوير «� »9أكواد من �أ�صل « »17كود ًا
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كلية العمارة والتخطيط تشارك في إعداد
وتطوير كود البناء السعودي

ساهمت الكلية في إعداد كودين مهمين هما «كود المباني السكنية» و«كود المباني الخضراء»
شاركت  9لجان فنية تضم أساتذة ومهندسين أكفاء من كليتي الهندسة والعمارة والتخطيط

متابعة :علي عجالن
ب��رع��اي��ة م�ع��ايل وزي ��ر ال �ت �ج��ارة واال��س�ت�ث�م��ار ال��دك�ت��ور
م��اج��د الق�صبي ،د��ش��ن م�ع��ايل وزي ��ر الإ� �س �ك��ان الأ��س�ت��اذ
م��اج��د احل �ق �ي��ل ي ��وم االث �ن�ي�ن  1440/3/11امل��واف��ق
2018/11/19م ،كود البناء ال�سعودي ،بح�ضور عدد
من �أ�صحاب ال�سمو وامل�ع��ايل وامل�س�ؤولني والأكادمييني
لعدد من اجلهات املمثلة للقطاعني احلكومي واخلا�ص،
والقطاع التعليمي الأكادميي.
وقد ت�شرفت جامعة امللك �سعود بامل�ساهمة وامل�شاركة
الفاعلة يف ه��ذا امل�شروع الوطني الكبري والهام منذ
بدايته ،وكان لها ال�صدارة يف �إعداد وتطوير �أكرث من
«� »9أكواد من �أ�صل « »17كوداً ،وذلك من خالل ت�سع
جلان فنية ت�ضم �أ�ساتذة ومهند�سني �أكفاء ميتلكون خربة
�أكادميية ومهنية عالية من كليتي الهند�سة والعمارة
والتخطيط ،كان على ر�أ�س تلك اللجان الدكتور خالد
بن حممد اجلماز ،ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم العمارة
وعلوم البناء ،وهو ممثل جامعة امللك �سعود ،ع�ضواً يف
اللجنة الوطنية ،وقد كلف رئي�ساً للجنة اال�س�شارية،
بالإ�ضافة لع�ضويته يف اللجنة الفنية لكود املباين

اخل�ضراء.
وق��د �ساهمت كلية العمارة والتخطيط يف كودين
مهمني من �أكواد البناء ،وهما كود املباين ال�سكنية الذي
عملت عليه اللجنة الفنية لكود املباين ال�سكنية برئا�سة
الدكتور فهد بن �سعود اللهيم وكيل الكلية لل�ش�ؤون
الأك��ادمي��ي��ة ،وع�ضوية كل من د .حممد باكرمان ،د.
فواز بن �سراء ،م .علي عجالن ،م .ع�صام حيدر ،حيث
قامت اللجنة ب�إعداد وتطوير الكود اخلا�ص باملباين
ال�سكنية بكافة �أنواعها ،وو�ضعت املعايري والإ�شرتاطات
واملتطلبات الالزمة لتحقيق ال�سالمة وال�صحة ،واملنفعة
واجلوده ال�سيما يف قطاع مهم جداً كقطاع ال�سكن الذي
يعد االحتياج الأول لكل فرد من �أفراد املجتمع.
�أم��ا الكود الآخ��ر فهو ك��ود املباين اخل�ضراء الذي
عملت على �إعداده اللجنة الفنية التي تر�أ�سها الدكتور
وليد �أبامنى الأ�ستاذ امل�شارك بق�سم العمارة وعلوم
البناء ،وع�ضوية كل من الدكتور حممد كتبي رئي�س ق�سم
العمارة وعلوم البناء ،د .خالد بن حممد اجلماز� ،أ.
د .ال�سيد عبدالفتاح عامر ،د .عبدالرحمن البخيت ،م.
في�صل ن�صر الدين عبداهلل ،حيث قامت اللجنة ب�إعداد
الكود اخلا�ص باملباين اخل�ضراء من خالل و�ضع الأ�س�س

مبان �صديقة للبيئة ،تدعم
وال�ضوابط واملعايري لإن�شاء ٍ
ال�صحة وتعزز اال�ستدامة ال�شاملة للبيئة وحتقق الأمن
االقت�صادي للأجيال احلالية واملتعاقبة .وقد �شكلت
اللجنتان مع اللجان الأخرى امل�شاركة من كلية الهند�سة
منوذجاً رائعاَ ومثاالً للعمل اجلماعي املتناغم واملتكامل
طيلة عامني كاملني ،حتى خ��روج ثمرة تلك العقول
بجهودها وطاقتها بالكود ال�سعودي ب�شكله النهائي.
ونتيجة لتلك اجلهود اجلبارة التي بذلت ،فقد كرم
معايل وزير الإ�سكان ،خالل احلفل ،اللجان امل�شاركة
با�سم اجلامعة ،وعرب معاليه خالل التكرمي عن �شكره
لكل اللجان امل�شاركة على جهودها امللمو�سة واملتميزة
التي �أخ��رج��ت الكود حليز ال��وج��ود ،كما �أثنى معايل
حمافظ الهيئة العامة للموا�صفات واملقايي�س واجلودة
على اجلهود الكبرية التي بُذلت من قبل اللجان امل�شاركة
و�أخرجت الكود بهذا الإ�صدار املتميز.
ويف هذا ال�صدد التقى الدكتور عبداهلل بن �أحمد
الثابت عميد الكلية ،الدكتور خالد اجل��م��از ،رئي�س
اللجنة اال�ست�شارية ،ممثل اجلامعة يف الكود ال�سعودي،
ور�ؤ���س��اء و�أع�ضاء جلنتي ك��ود املباين ال�سكنية ،وكود
املباين اخل�ضراء ،يف مكتبه يوم اخلمي�س 1440/3/14

املوافق 2018/11/22م ،وا�ستمع خالل اللقاء ل�شرح
مف�صل من الدكتور اجلماز عن طبيعة م�شاركة الكلية
من خالل اللجنتني الفنيتني ،ومقدار اجلهود التي بُذلت
يف �سبيل خ��روج الكودين ،والتحديات التي واجهتها،
خمتتماً حديثه بال�شكر والتقدير للعميد على دعمه
وت�شجيعه ،وتقدمي كل الت�سهيالت والإمكانات اخلا�صة
بالكلية يف �سبيل جناح م�شاركة اللجنتني بفاعلية يف
�إعداد الكود ال�سعودي.
م��ن جانبه ق��دم ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال��ث��اب��ت ال�شكر
واالمتنان لرئي�س اللجنة اال�ست�شارية ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء
اللجنتني ملبادرتهم يف امل�شاركة يف الكود ال�سعودي وعلى
جهودهم التي �أثمرت وكانت ح�صيلة عامني كاملني من
العمل امل�ستمر خدمة للوطن واملجتمع.
وق��ال« :يحق لنا �أن نفخر مبا بذلتموه ،و�أن نباهي
بجهودكم امل�شرفة مع جهود اللجان الأخ��رى امل�شاركة
با�سم اجلامعة التي نعتز كموظفني و�أ�ساتذة وطالب
باالنتماء �إليها ،والتي ملديرها ال�شكر بعد اهلل يف دعم
امل��ب��ادرات وامل�شاركات التي تنتج مثل ه��ذه الأعمال
الوطنية الرائدة كالكود ال�سعودي� ،سائ ً
ال اهلل لوطننا
دوام التطور والنماء».

نيابة عن مدير اجلامعة وبح�ضور عميد املعهد ومدير املركز

د .النمي يدشن مركز «لسان» في معهد اللغويات العربية
د .الشمراني :تدشين المركز بداية عهد جديد لالستثمار في تعليم العربية للناطقين بغيرها
د���ش��ن وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش ��ؤون التعليمية
والأك��ادمي��ي��ة الدكتور حممد النمي ،نيابة عن
معايل مدير اجلامعة ،يوم االثنني ،1440/3/25
امل��واف��ق  ،208/12/3مركز «ل�سان» يف معهد
اللغويات العربية ،بح�ضور عميد املعهد الدكتور
�سعد القحطاين ،ومدير املركز الدكتور ح�سن
ال�شمراين ،تزامنًا مع االحتفال باليوم العاملي للغة
العربية.
و�ألقى مدير املركز الدكتور ح�سن ال�شمراين
كلمة بهذه املنا�سبة� ،أ�شار فيها �إىل �أن اللغة
تعد ال��ي��وم م��ن مقومات اقت�صاد امل��ع��رف��ة ،بل
ركيزة �أ�سا�سية فيه ،مذك ًرا احل�ضور بت�أمل واقع
اللغتني الإجنليزية والفرن�سية واملكا�سب الكربى
التي حتققت من تعليمها لغة ثانية ،م�ؤكدًا �أن
اللغة العربية لغري الناطقني بها جمال خ�صب
لال�ستثمار ،ولعل تد�شني مركز «ل�سان» يكون
بداية عهد جديد لال�ستثمار يف هذا املجال.
و�أكد �أن اللغة العربية بحاجة ما�سة �إىل �سيا�سة
لغوية تلزم غري الناطقني بالعربية العاملني يف
اململكة واخلليج والدول العربية بتعلم هذه اللغة
واحل�����ص��ول على الأق���ل على احل��د الأدن���ى من

الكفاية اللغوية ،م��ؤك�دًا �أن ه��ذا ال��ق��رار ات ال
حمالة ،لأن منطق اقت�صاد املعرفة يقول ذلك،
وهذا يتوافق مع ر�ؤية اململكة  2030وعرابها ويل
العهد حممد بن �سلمان يحفظه اهلل ،ويتناغم مع
توجه الوزارة يف ا�ستقاللية اجلامعات ،وين�سجم
مع حر�ص جامعة امللك �سعود وتوجهها اجلديد
يف زي���ادة مداخيل كليات اجلامعة ومعاهدها
ومراكزها املختلفة.
و�أ�شار الدكتور ال�شمراين �إىل تعدد اجلهات
امل�ستفيدة من خدمات املركز على م�ستوى الأفراد
وامل�ؤ�س�سات من خمتلف قطاعات الدولة يف كل ما
له عالقة باللغة العربية لأبنائها ولغري الناطقني
بها من املجتمع املحلي والعاملي ،فاملركز يهدف �إىل
تو�سيع نطاق خدمات املعهد يف التعليم والتدريب،
ونقل خرباته من �أروقة اجلامعة �إىل املجتمعني
املحلي والعاملي ،وحتقيق رغبات امل�ستفيدين على
اختالف حاجاتهم و�أغرا�ضهم.
ويقدم املركز خدمات تتمثل يف تعليم اللغة
العربية لغري الناطقني بها عن طريق بناء برامج
لغوية تعليمية طويلة ودورات تدريبية ق�صرية
وفقاً حلاجات امل�ستفيدين� ،إىل جانب ممار�سة

التدريب اللغوي على نطاق وا�سع ي�شمل املعلمني
والإعالميني وموظفي القطاع احلكومي واخلا�ص،
وتنفيذ امل�شاريع الكربى ملختلف اجلهات.
وتتمحور ر�ؤي��ة املركز حول �إن�شاء بيت خربة
ل��غ��وي رائ���د يف التعليم وال��ت��دري��ب وال��ب��ح��وث
واال���س��ت�����ش��ارات يعمل ع��ل��ى ت��ق��دمي اخل��دم��ات
التعليمية والتدريبية واال�ست�شارات يف جمال
اللغويات التطبيقية واللغة العربية حملياً ودولياً،
وي�سعى لتلبية كافة االحتياجات اللغوية للراغبني
يف تعلم العربية من املقيمني يف اململكة وتطوير
�أداء معلمي اللغة العربية يف �ضوء التطور امل�ستمر
يف ميدان تعلم اللغات وتعليمها ،بالإ�ضافة �إىل
تقدمي برامج التحرير اللغوي والأدبي للإدارات
التعليمية واملدار�س والإ�سهام يف حل امل�شكالت
التي تواجهها ،وغريها من اخلدمات التي يقدمها
املركز ،ويتطلع املركز �إىل �إطالق التعليم والتدريب
عرب من�صة �إلكرتونية قري ًبا.
وق��د ختم وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية زيارته للمعهد بتد�شني مركز ل�سان،
م�شددًا على �أهمية ال��دور ال��ذي يقدمه املركز،
ومثمنًا جهود العاملني فيه.
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جامعات عالمية
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جامعة أفريقية تزعم
اكتشاف هيكل لإلنسان
القديم

اكتشاف
سر مرور
الوقت ببطء
عند الشعور
بالملل
تو�صل علماء �أع�صاب �أخرياً �إىل �سبب مرور
الوقت ببطء �شديد عندما ن�شعر بامللل ،فوفقاً
ملا ن�شرته �صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية،
يعتقد علماء الأع�صاب �أن منطقة يف املخ ت�سمى
«الق�شرة املخية الأنفية اجلانبية» «،»LEC
هي امل�س�ؤولة عن ت�سجيل الأح��داث يف الوقت
املنا�سب ،و�إ�صدار «�أختام زمنية» م�صغرة يف
كل مرة يقوم ال�شخ�ص بعمل ما ،ثم تطلق هذه
الإ���ش��ارات �إىل احل�صني امل��ج��اور ،حيث يتم
تخزين الذكريات.
و�إذا مت القيام بنف�س العمل �أو الت�صرف
مراراً وتكراراً  -مثل التوجه �إىل العمل  -ف�إن
هذه الأختام الزمنية تكون مت�شابهة �إىل حد
كبري لدرجة حدوث ت�شو�ش وت�صبح من ال�صعب
متييزها وف�صلها ،مم��ا يعطي االنطباع ب��أن
الزمن مير بطيئاً.
ووفقاً ملقالة كتبها اجنفى ت�شني لـ«نيويوركر
 ،»New Yorkerبد�أ عامل الأع�صاب �ألربت
ت�ساو االهتمام لأول م��رة مبنطقة «الق�شرة
املخية الأنفية اجلانبية» من املخ عام ،2007
وب��إج��راء التجارب على الفئران ،رجح دكتور
ت�ساو ،الباحث يف جامعة �ستانفورد� ،أن اخلاليا
الع�صبية يف «الق�شرة املخية الأنفية اجلانبية»

ميكن �أن ت�سجل مرور الزمن ،ومن ثم تو�صل
�إىل �أن الوخزات الكهربائية من الع�صبونات يف
الفئران كانت �أكرث و�ضوحاً عند اخلروج للعثور
على الطعام.
مت ت�سجيل كل ن�شاط للفئران على حدة مع
ر�صد خمتلف وخزات الن�شاط الكهربية ،ولكن
عندما ا�ستمرت الفئران يف الرك�ض يف جوالت
م��ت��ك��ررة للعثور على ال��ط��ع��ام ،ورمب���ا بحافز
�أقل ،مل تف�صل منطقة «الق�شرة املخية الأنفية
اجلانبية» من املخ بني جولة و�أخرى.
ويعتقد دكتور ت�ساو �أنه عندما تكون الأختام
الزمنية يف امل�سار امل�ستمر واملتكرر «مت�شابهة
�إىل حد كبري ،ي�صعب ف�صل هذه الت�سل�سالت
ع��ن بع�ضها بع�ضا» .وب��ن��ا ًء على نتائج هذه
التجارب ،ا�ستنتج دكتور ت�ساو �أن الوقت الذي
حتت�سبه «الق�شرة املخية الأنفية اجلانبية» يكون
«ترميزاً لتجربة م�ستمرة».
ويعتقد العلماء �أن اخل�لاي��ا الع�صبية يف
احل�صني تعتمد على امل��دخ�لات م��ن ك��ل من
الق�شرة املخية الأنبوبية الفردية واملتو�سطة،
وهما املنطقتان اللتان تتكون فيهما ذاكرة كل
�شخ�ص.
ويقول �إدوارد مو�سر� ،أ�ستاذ علم النف�س يف

اجلامعة الرنويجية للعلوم والتكنولوجيا يف
تروندهامي ،الذي �شارك �أي�ضاً يف هذه التجارب
البحثية�« :إن نف�س اخلاليا ،كما نت�صور ،حت�صل
على معلومات حول امل�ساحات والتوقيتات».
من جانب �آخر ،ي�شكك علماء �آخرون يف هذه
النتائج ،حيث يقول جيورجي بوز�ساكي ،عامل
الأع�����ص��اب يف جامعة ن��ي��وي��ورك� ،إن الن�شاط
الع�صبي ي��رت��ب��ط دائ��م��اً ب��ال��وق��ت ،وال يعني
بال�ضرورة �أن جناح ه�ؤالء الباحثني يف العثور
على هذه الوخزات يف الن�شاط �أنها تقي�س �أو
حتدد الوقت.
ويقول الباحثون امل�شاركون يف التجربة �إن
«الق�شرة املخية الأنفية اجلانبية» تُظهر تغريات
يف متتابعات الن�شاط ،ومن �أجل ا�ستك�شاف هذه
املنطقة �أك�ثر ،مت تعيني علماء الأع�صاب ملنع
ن�شاط الق�شرة املخية الأنفية اجلانبية يف دماغ
الفئران ملعرفة كيف يتذكر الأحداث.
ويخطط الفريق البحثي لإج��راء مزيد من
الأبحاث على �أخماخ الأ�شخا�ص ،الذين يعانون
من مر�ض الزهامير ،حيث �إن «الق�شرة املخية
الأنفية» هي �إحدى املناطق الأوىل التي تت�أثر.

جامعة أوكسفورد تقترح نظرية لحل لغز
المادة المظلمة

ما زال��ت امل��ادة املظلمة والطاقة املظلمة من
ً
غمو�ضا ،و�أطلقت هاتان
�أك�ثر �أل��غ��از الفيزياء
الت�سميتان على ظ��اه��رت�ين جمهولتني ،وعلى
ال��رغ��م م��ن �أن العلماء ع��ج��زوا حتى الآن عن
م�شاهدتهما� ،إال �أنهم يقولون �إنهما منت�شرتان
يف الكون ا�ستنادًا �إىل عمليات الر�صد ،ويرى
العلماء �أنهما جمتمعتان قد ت�شكالن  95%من
كتلة الكون الإجمالية ،وم�ؤخ ًرا اقرتح باحث من

جامعة �أوك�سفورد نظرية جديدة وغريبة لتف�سري
جميع الظواهر املظلمة يف الكون.
مائع مظلم
ن�شر الباحث نظريته يف جملة «�آ�سرتونومي
�آند �آ�سرتوفزك�س» واقرتح فيها �إمكانية تف�سري
املادة والطاقة املظلمتني �إن عوملتا كمائع �سالب
الكتلة ،فيت�صرف املائع اخلفي بعك�س الطريقة
التي تت�صرف بها جميع امل��واد التقليدية؛ ف�إن

ً
عو�ضا عن
دفعته م��ث�ًل�اً � ،سيت�سارع باجتاهك
االبتعاد عنك.
قدم هذه النظرية جيمي فارن�س ،وهو عامل
فيزياء فلكية من جامعة �أوك�سفورد ،وا�ستعان
بنموذج حا�سوبي لدرا�سة الكيفية التي قد ي�ؤثر
بها املائع املظلم على الكون ،فاكت�شف �أن هذا
املائع قد يف�سر �سبب بقاء املجرات متما�سكة
�أثناء دورانها دون تطاير ،ما يعني �أن منوذجه
اجلديد قد يحل بع�ض �ألغاز الفيزياء الفلكية.
مواد مظلمة
يف مقال على موقع ذا كونفريزي�شن� ،صرح
جيمي ب ��أن نظرية الكتلة ال�سالبة ق��د حتتمل
ال�صواب واخل��ط��أ ،ويتوقف ذل��ك على عمليات
الر�صد املقبلة ،ف���إن �أثبتتها ،عندها �سيمنح
هذا النموذج اجلديد علماء الفلك �أملاً جديدًا
بتف�سري �ألغاز الكون.
كتلة �سالبة
وكتب جيميك «على الرغم من اجلهود التي
بذلناها يف �إع���داد نظرية الكتلة ال�سالبة� ،إال
�أن��ه��ا ق��د تكون نظرية خاطئة ،لكن يبدو �أنها
تقدم �إج��اب��ات لكثري م��ن الأ�سئلة التي حريت
العلماء ،ويف جميع الأح��وال ،علينا �أن ال نن�سى
�أن الأفكار غري التقليدية هي التي توفر غال ًبا
�إجابات للم�شكالت املزمنة ،ف�ضلاً عن �أن تراكم
الأدل��ة القوية حال ًيا يدعو �إىل البحث يف جميع
االحتماالت ،و�إن كانت غري اعتيادية».

تو�صلت درا�سة علمية حديثة� ،إىل �أن هيك ً
ريا للجدل ،قد
ال عظم ًيا مث ً
ينتمي �إىل نوع جديد من الإن�سان القدمي �أو «�سلف الإن�سان» ،وفق ما
ذكرت �صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية.
ووف��ق ال�صحيفة الربيطانية ،ف��إن علماء من جامعة «ويتوتر�ساند»
بجوهان�سربغ يف جنوب �إفريقيا ،تو�صلوا بعد درا�سة هيكل عظمي المر�أة
م�سنة ذات ذراع ي�سرى م�صابة بال�شلل� ،إىل �أن الهيكل ال ينتمي �إىل �أي
فئة معروفة من �سلف الإن�سان.
ومت اكت�شاف الهيكل العظمي لأول مرة يف ت�سعينيات القرن املا�ضي،
ومنذ ذلك احلني والأبحاث جترى عليه من �أجل حتديد نوعه ،ولكن
دون جدوى.
ولهذا الهيكل �أرج��ل �أط��ول من الأذرع ،وه��ي �سمة مرتبطة بتطور
الإن�سان املعا�صر ،الذي يف�ضل امل�شي مل�سافات طويلة على قدميه.
وك�شفت الدرا�سات �أن نظام املر�أة الغذائي كان نبات ًيا فقط ،م�شرية �إىل
�أن طولها كان يناهز � 4أقدام «نحو � 130سنتيمرتًا».
وقال الباحثون� ،إن الهيكل رمبا ينتمي �إىل فئة جديدة من �أ�شباه الب�شر،
وهي قبيلة حتت ف�صيلة الإن�سانيات ،عا�شت قبل  3.67مليون �سنة ،وهم
يتميزون باختالف �شكلهم عن �أي �شيء ر�آه الإن�سان احلديث من قبل.

وصفتها بالخطة العملية القابلة للتحقق

جامعات أمريكية ماضية في
خطتها لتعتيم الشمس

بينما تزداد الأر�ض �سخونة ب�سبب انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون
من الأن�شطة ال�صناعية ،ال يبدو �أن هناك طريقة �سريعة لوقف هذه
االحتبا�س احل��راري ،لكن �أبحا ًثا جديدة �أ�شارت �إىل م�شروع لتربيد
الكوكب ،لن يكون قاب ً
ال للتنفيذ فح�سب ،بل قليل التكلفة.
فبح�سب موقع �شبكة �إن بي �سي نيوز الأمريكية ،ف�إن عملية التربيد
التي يعكف العلماء على تطويرها لن تقلل من غازات االحتبا�س احلراري
وح�سب ،و�إمنا �ستكون طبقة عازلة تعك�س �أ�شعة ال�شم�س مما يقلل من
تخزين الأر�ض للحرارة.
ويف �سبيل ذلك ،ميكن لطائرات �أن تر�ش كميات من غاز ثاين �أك�سيد
الكربيت « »SO2يف الغالف اجلوي ،مما يكون طبقة عاك�سة كاملرايا
�أمام �ضوء ال�شم�س ،فيما يعرف بحقن الأيرو�سول ال�سرتاتو�سفريي �أو
التعتيم ال�شم�سي.
وقالت كيت ريك ،الأ�ستاذة يف جامعة كاليفورنيا ب�سان دييغو ،التي
تدر�س تغري املناخ وال�سيا�سات من �أجل معاجلته �إن الدرا�سة تبدو منطقية
جدًا�« ،أعتقد �أن فكرة هند�سة ال�سرتاتو�سفري �ستكون �أرخ�ص بكثري من
تخفي�ضات االنبعاثات الغازية من �أجل خف�ض درجات احلرارة».
ووافق كني كالديرا ،وهو عامل كبري يف معهد كارنيجي للعلوم ،قائ ً
ال
ملوقع اليف �ساين�س «تبدو معقولة بالن�سبة يل» .و�أ�ضاف �أنه �إذا مت تفريغ
ثاين �أك�سيد الكربيت « »SO2يف الغالف اجلوي� ،سيعك�س ال�ضوء مرة
ريا �إىل �أن هذا الغاز رخي�ض ومتاح.
�أخرى يف الف�ضاء ،م�ش ً
وقال ويك �سميث وهو باحث م�شارك يف الدرا�سة وحما�ضر يف جامعة
ييل �إن معظم تكاليف امل�شروع �ست�أتي من رفع م�ستوى ثاين �أك�سيد
الكربيت بدرجة كافية ت�سمح له بااللتفاف حول الأر�ض .و�أو�ضح�« :إذا
قمت بن�شر مواد على  35،000قدم « 10،700مرت» ف�إنها �ستمطر يف
غ�ضون ب�ضعة �أيام بفعل اجلاذبية» ،و«�إذا ح�صلت على الغاز يف طبقة
ال�سرتاتو�سفري ،ف�إنه �سيظل عال ًقا ملدة �سنة �أو � 18شه ًرا» ،مما �سي�سهم
يف تخفي�ض حرارة الكوكب خالل هذه الفرتة.
ومع ذلك ،ف�إن ذلك ال يغني �أبدًا عن اجلهود العاملية لتقليل انبعاثات
الغازات الدفيئة لأنها ال ترفع درجة احلرارة فقط و�إمنا تدمر النظام
البيئي ،بح�سب �سميث.
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العالج بالتأمل
د .وفاء حممود ن�صار

التفكير اإليجابي وأهميته في تعزيز
الصحة النفسية للطالب «»3-2
ً
ارتباطا وثي ًقا بالنجاح يف كافة جماالت
يرتبط التفكري الإيجابي
احلياة ،وي�ساعد على تطوير الأف��راد ويحقق النجاحات وتن�شد
اجلامعة �إىل �إعداد الطلبة لي�صبحوا �إيجابيني يت�صفون بالإيجابية يف
كافة �سلوكياتهم ،بحيث ي�صبح لديهم خربات ت�ساعدهم يف التعامل
مع �سوق العمل والعامل اخلارجي ،وقد لقي التفكري الإيجابي بع�ض
االهتمام من الباحثني يف الآونة الأخرية ،وهو من املفاهيم ال�ضرورية
مبكن الفرد من
لتزويد الأف��راد بالقدرة على التفوق باعتبار �أنه ُ
حتقيق �أهدافه ،حيث يقوم بتح�سن م�ستوياته الفكرية وذلك بتبني
منهج فكري �إيجابي عن نف�سه وعن جمتمعه وعن احلياة ب�صفة عامة،
و�أن ي��درب نف�سه على التخلي عن الأفكار ال�سلبية التي حتد من
قدراته ،والتي تُ�ضيع جهوده يف �سبيل حتقيق ما ي�صبو �إليه من
�أه��داف يف حياته ،وممار�سة الفرد �سلوكيات �أو ت�صرفات �إيجابية
جتعل حياته ناجحة وتقوده �إىل �أن يكون �إن�سا ًنا �إيجابياً ،فالتفكري
الإيجابي يعمل على زيادة انتباه الفرد وتفكريه يف �أبعاد النجاح يف
�أي م�شكلة ،و�أن الفرد يعتقد �أن الأف�ضل �سيحدث ولي�س الأ�سو�أ،
حيث يت�ضمن التفكري الإيجابي التوقعات الإيجابية والتفا�ؤل والتحكم
يف العمليات العقلية ،وتقبل امل�س�ؤولية ال�شخ�صية ،و هذه ال�سلوكيات
ترتقي بالفرد وت�ساعده على ا�ستثمار عقله ،وم�شاعره ،و�سلوكه،
واكت�شاف قواه الكامنة ،وت�ساعده على تغيري حياته نحو الأف�ضل،
كما تتمثل �أهمية التفكري الإيجابي بالن�سبة للطالب اجلامعي يف �أنه
ي�ساعده على احلفاظ على الدافعية املرتفعة للإجناز والقدرة على
ر�ؤية القدرات الذاتية ،والبحث عن احللول للم�شكالت والت�شجيع على
الأداء العايل اجلودة ،باعتبار التفكري الإيجابي ميثل الطاقة التي
ت�ساعد الفرد على ا�ستنتاج الأف�ضل ،ف�ض ً
ال عن �أنه يقلل من م�ستوى
القلق لدى لديه ويحميه بف�ضل اهلل من التعر�ض لالكتئاب ،مما
ميتعه بال�صحة النف�سية والتوافق النف�سي واالجتماعي ،فالتفكري
الإيجابي يزيد من امتالك الفرد ملهارات �أف�ضل للتعامل بنجاح مع
الأزمات واملواقف ال�ضاغطة ،والتفكري الإيجابي ال يعني �أن الفرد
يتجاهل مواقف احلياة الأقل �سروراً ،التفكري الإيجابي يعني متاماً
ٍ
بطريقة مثمرة و�أك�ثر �إيجابية ،كما
فهم هذه املواقف غري ال�سارة
ينبغي عدم الإف��راط يف �أن التفكري الإيجابي مبفرده يكفي لتغيري
احلياة �إىل الأف�ضل ،فهو على الرغم من �أهميته الكبرية جدًا �إال
�أنه من ال�ضروري �أن يكون لدى الفرد بع�ض اال�سرتاتيجيات ،وبع�ض
اخلطط التدريجية لتغيري الطريقة التي يفكر بها ،والتي ي�شعر بها،
و�أي�ضاً لتغيري ما يفعله يف كل يوم مير عليه ،فالتفكري الإيجابي هو
عملية و�إجراء ولي�س غاية يف حد ذاته� ،أي �أن الفرد يعتقد �أن الأف�ضل
�سيحدث ولي�س الأ�سو�أ ،والتفكري االيجابي كثرياً ما يبد�أ بالتحدث مع
الذات والتحدث مع الذات ،هو �سيل ال ينتهي من الأفكار غري املعلنة
التي متر خالل العقل كل يوم ،هذه الأفكار الآلية ميكن �أن تكون
�إيجابية �أو �سلبية.
�إن بع�ضاً من احلديث مع الذات ميكن �أن يكون �أ�سا�سه منطقياً،
والبع�ض الآخر من احلديث مع الذات ميكن �أن يظهر من اعتقادات
خاطئة ي�صنعها الفرد ب�سبب فقدان املعلومات� ،إذا كانت الأفكار
التي يت�صفحها عقل الفرد �سلبية ،ف�إن وجهة نظره للحياة يُرجح
�أن تكون مت�شائمة ،و�إذا كانت �أفكار الفرد يغلب عليها الإيجابية,
فمن املرجح �أن يكون متفائ ً
ال .وقد �أظهرت العديد من الدرا�سات
ت�أثري التفكري الإيجابي على دافعية الإجناز للفرد والإداء الأكادميي
وال�صحة النف�سية وال�شعور بالر�ضا وال�سعادة .وتعد �أ�ساليب تعليم
وتنمية التفكري الإيجابي لدى طلبة اجلامعة ركائز هامة يف �إر�ساء
وتعزيز ال�صحة النف�سية لديهم ،فمن ال�ضروري �أن تركز اجلامعات
على تدري�س مقررات درا�سية تركز على تنمية التفكري الإيجابي ،كما
يتحتم على ع�ضو هيئة التدري�س �أن يحر�ص على ا�ستخدم الأ�ساليب
واال�سرتاتيجيات التدري�سية التي تنمي ال�سلوكيات الإيجابية ،كما �أن
لع�ضو هيئة التدري�س دو ًرا رئي�ساً يف تهيئة الظروف التعليمية اجليدة
منوذجا
يف قاعات الدرا�سة ،ف�شخ�صية املعلم و�سلوكه يجعالن منه
ً
يحتذى به من طالبه ،ويقع على عاتق ع�ضو هيئة التدري�س دور كبري
يف تنمية االجتاهات الإيجابية للمتعلم ،كما يقع عليه دور يف اكت�ساب
املتعلم ثقة بنف�سه واكت�سابه مفهو ًما �إيجاب ًيا عن ذاته ،مما يكون له
انعكا�سات �إيجابية على توافقه الدرا�سي وعلى �أمنه النف�سي و�صحته
النف�سية ،فالأفكار وال�سلوكيات ميكن اكت�سابها من البيئة املحيطة،
ولذلك فمن ال�ضروري توفري البيئة التعليمية امل�شجعة على التفكري
الإيجابي لدى الطلبة.
يف العدد القادم نتناول بالتف�صيل ً
بع�ضا من اال�سرتاتيجيات التي
ت�ستخدم يف التفكري االيجابي.
ق�سم علم النف�س
•�إ�شراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�صحة النف�سية باجلامعة
«تعزيز»
للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�سية باجلامعة:
 وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية -هاتف0114674801 : مركز التوجيه والإر�شاد الطالبي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114973926 : وحدة التوجيه والإر�شاد النف�سي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114673926 : الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية «طالبات» -هاتف0532291003 : ق�سم الطب النف�سي مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي -هاتف0114672402 : -م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي -هاتف0114786100 :

ي ��ؤدى �إيقاع احلياة ال�سريع �إىل
�إ�صابة الإن�سان ب�أمرا�ض الع�صر مثل
القلق والتوتر واالكتئاب ،مما قد
يدفعه �إىل الإفراط يف تناول الأكل
�أو التدخني �أو �إدمان عادات �سيئة،
مثل امل��خ��درات �أو ���ش��رب اخلمر،
وقد يلج�أ البع�ض �إىل تناول الأدوية
املهدئة مبا لها من �آثار �سلبية على
التوازن الكيميائي للج�سم.
واحل��ل ال�سحري لهذه امل�شكلة
يكمن يف الت�أمل والتدبر يف �أ�سرار
ومعاين الآي��ات ال�شرعية والكونية
ومالحظة وج��ه الكمال واجلمال
وم�شاهدة الدقة وح�سن التنظيم
وال��ت��م��ا���س احل��ك��م وال���ع�ب�ر ،ويعد
الت�أمل من العالج التكميلي ويعرف
«ب��اخل��ل��وة ال��ع�لاج��ي��ة» �أو ال��ع��ب��ادة
ال�صامتة ،ويعني الغو�ص بالتفكري
يف �شيء �آخر غري امل�شكلة الظاهرة
فيفرغ ال�شخ�ص ال�شحنات ال�سلبية
وي��ت��م حت��ف��ي��ز ال��ط��اق��ة الإي��ج��اب��ي��ة
في�شعر بالراحة النف�سية ،وبذلك
ي�شفى من �أمرا�ض عديدة.
ت�����ش�ير ال����درا�����س����ات �إىل �أن
الت�أمل يحفز �إف��راز «الأن��دروف�ين»
الأن�ت�رف�ي�رون واجل��ي��ن��ات املثبطة
لل�سرطانات واخلاليا اجلذعية ،كما
ي�ساعد على حت�سني عملية التنف�س

وزيادة معدل الأي�ض،
وك����ل ذل����ك يخل�ص
الإن�سان من التوتر
واحلزن والقلق.
ال��ع�لاج ب��ال��ت��أم��ل
مفيد يف ال�شفاء من
االك��ت��ئ��اب والإدم����ان
و������ض�����غ�����ط ال�������دم
وال�صداع و�آالم املعدة
وال���ع���م���ود ال��ف��ق��ري
واخل�������وف وال��ك��ل��ى
وال���ك���ب���د وغ�ي�ره���ا
من الأم��را���ض ،وقد ثبت علمياً �أن
الت�أمل يقي من الإ�صابة بالنوبات
القلبية وال�سكتات الدماغية ،كما
ه���و م��ف��ي��د ل��ع�لاج الإدم������ان على
الكحول واملخدرات ،وكذلك يخفف
من �آالم الطمث عند الن�ساء وعالج
م�ساعد للعقم ،ويعد و�سيلة ناجحة
لعالج القلق واالكتئاب وغريها من
الأمرا�ض على مر الع�صور.
يعتمد العالج بالت�أمل على تركيز
العقل على �صوت �أو كائن �أو �صورة
تخيلية �أو حركات �شعائرية «مثل
ال�صالة» من �أجل زيادة اال�سرتخاء
وتعزيز ال�سمو الروحي واجل�سدي،
وب��ال��ت��ايل ف����إن جم���االت ال��ت��أم��ل ال
ح�صر لها ،و َم��ن َط��رق ه��ذا الباب

حذر علماء من تعر�ض احلوامل
ولو بكميات قليلة ،ملبيدات ح�شرية
م�صنوعة من جمموعة كيماويات
ت��رت��ب��ط ب��ا���ض��ط��راب��ات يف النمو
الع�صبي لدى الأطفال.
وهذه املبيدات املعروفة باملبيدات
الع�ضوية الفو�سفاتية جرى تطويرها
يف الأ���س��ا���س ك��غ��ازات للأع�صاب
و�أ�سلحة حرب و�أ�صبحت ت�ستخدم
ال��ي��وم يف مكافحة احل�����ش��رات يف
امل���زارع ومالعب اجلولف ومراكز
ال��ت�����س��وق وامل����دار�����س ،ومي��ك��ن �أن
يتعر�ض الإن�سان لهذه الكيماويات
عن طريق الغذاء �أو امل��اء �أو حتى

الهواء.
وقال علماء يف بيان ن�شرته دورية
«بلو�س» الطبية �إنه يتعني حظر هذه
الكيماويات متا ًما ،لأنه على الرغم
من ال�سماح با�ستخدامها يف الزراعة
مب�ستويات منخف�ضة يف ال��وق��ت
الراهن ف�إنها ترتبط ب�إعاقة ذهنية
دائمة لدى الأطفال.
وقالت «�إرفا �إرت�س بت�شوتو» التي
ق���ادت ف��ري��ق البحث وه��ي مديرة
مركز علوم ال�صحة البيئية يف كلية
ديفي�س للطب بجامعة كاليفورنيا
ل��روي�ترز ه��ي��ل��ث� ،إن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م
من زيادة الأدلة على وجود �أ�ضرار

ر�أى يف كل �شيء �آية
وع��ب�رة ،ف��الإن�����س��ان
وال��ن��ف�����س الب�شرية
جم���ال ال ي��ن��ف��د ملن
ت�أمل وتدبر ،وكذلك
احل��ي��وان وال��ن��ب��ات،
واجل��ب��ال ،والبحار،
وال�����ش��م�����س وال��ق��م��ر
واحل��ج��ر ،وق�ص�ص
الأق����دم��ي�ن و���س��ائ��ر
املخلوقات.
قال اهلل جل �ش�أنه
«�أَ مَ ْ
وَل يَتَ َف َّك ُروا يف �أَن ُف ِ�سهِ م َّما َخل َ َق
اللهَُّ
َ
ْ
َ
ال ْر َ
ال�س َما َو ِ
�ض َو َما بَيْن ُه َما
ات َو أ
َّ
���ل ُّم�سَ ًّمى» .وقال
�إِلاَّ ِب��الحَْ � ِّ�ق و ََ�أ َج� ٍ
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
«تفكروا يف خلق اهلل ,وال تفكروا يف
ذات اهلل».
ومما ي�ساعد على الت�أمل �أن ي�س�أل
الإن�����س��ان نف�سه الأ�سئلة الفطرية
وي��ح��اول الإج��اب��ة عليها ،ويتحقق
الت�أمل �إذا و�صل املت�أمل �إىل ن�سيان
م�شاكله والغو�ص بخياله يف ملكوت
وَل يَ ُ
اهلل .قال تعاىل «�أَ مَ ْ
نظ ُروا فيِ
�ض َو َما َخل َقَ
ال�س َما َو ِ
َمل َ ُك ِ
ات َو ْ أ
الَ ْر ِ
وت َّ
للهَُّ
َ
�يءٍ » .ويجب �أن يكون
ا مِ ��ن ���ش� ْ
الت�أمل مبعدل � 4 - 3أيام �أ�سبوع ًيا
مل��دة  30دقيقة بحالة من الهدوء

وال�سكينة.
وال��ع�لاج بالت�أمل ق��د ي�ستخدم
م��ن��ف��ردًا ل��ع�لاج بع�ض الأم���را����ض،
عالجا تكميل ًيا
بينما ميكن �أن يكون
ً
لأم��را���ض �أخ���رى مثل ال�سرطان،
وميكن �أن ي�ستخدم كعالج م�صاحب
ل��ل��أدوي����ة م���ع م��ر���ض��ى االك��ت��ئ��اب
والهو�س وف��ق��دان ال�تراب��ط والقلق
والفوبيا املر�ضية.
وق���د اع��ت��ن��ى ال�����س��ل��ف ب��ال��ت��أم��ل
وال��ت��دب��ر ق��ال بع�ض ال�سلف� :إين
لأخ��رج من منزيل فما يقع ب�صري
على �شيء �إال ر�أي��ت هلل علي فيه
نعمة ويل فيه عربة .وقال احل�سن
ال��ب�����ص��ري :تفكر ���س��اع��ة خ�ير من
قيام ليلة .وق��ال �آخ��ر :الفكرة نور
يدخل قلبك .وبذلك يعود الت�أمل
والتدبر بالفائدة على روح الإن�سان
وج�سده ،فيحدث التوازن الكيميائي
والنف�سي وال��ب��دين للج�سم ،فيتم
جتديد اخلاليا ويتخل�ص الإن�سان
من الأف��ك��ار ال�سلبية ويتم ال�شفاء
من الكثري من العلل والأ�سقام ب�إذن
اهلل.
�أ .د .جمال الدين هري�سة
كلية ال�صيدلة – جامعة امللك
�سعود

المبيدات الحشرية تسبب إعاقة ذهنية لألطفال
ف����إن ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��ا���س م��ازال��وا
ي�ستخدمون امل��ب��ي��دات الع�ضوية
الفو�سفاتية على نطاق
وا�سع.
و�أ����ض���اف���ت �أن ه���ذا ق���د ي��رج��ع
لأ�سباب منها �أن التعر�ض امل�ستمر
مب�����س��ت��وي��ات منخف�ضة ال ي�سبب
ً
أعرا�ضا ملحوظة يف الأمد القريب،
�
مم��ا ي����ؤدي الف�ترا���ض خ��اط��ئ ب ��أن
التعر�ض لهذه امل�ستويات املنخف�ضة
ال ي�ستدعي االهتمام.
وما �أن ت�صل هذه املبيدات �إىل
الرئتني �أو الأمعاء ف�إنها مُتت�ص يف
جمرى الدم وقد ت�صل �إىل الأجنة

عرب امل�شيمة ثم يحمل ال��دم هذه
الكيماويات �إىل املخ �أثناء تكونه.
وق���ال علماء �إن���ه م��ن �أج���ل منع
تعر�ض الأم لهذه الكيماويات يتعني
ح��ظ��ر ا���س��ت��خ��دام ه���ذه املنتجات
لأغ��را���ض زراع��ي��ة �أو غ�يره��ا .كما
يتعني فح�ص امل��ي��اه ل��ر���ص��د ه��ذه
الكيماويات �إن وج��دت .كما ميكن
ل��ل��ن�����س��اء احل���وام���ل ال���وق���اي���ة من
ا���ض��ط��راب��ات النمو الع�صبي لدى
الأطفال عن طريق تناول فيتامينات
منها حم�ض الفوليك واحلديد.

ي�ستهدف الكبد ولي�س الدم

نهج جديد لمكافحة المالريا

اعتمد فريق دويل من الباحثني
نهجا جديدًا ملكافحة مر�ض املالريا
ً
يق�ضي على الطفيليات التي تنت�شر
يف الكبد بداية قبل �أن ت�صل �إىل
الدم.
وتنقل �إن��اث البعو�ض طفيليات
«بالزموديوم» التي تتكاثر يف الكبد
قبل �أن تنت�شر يف الدم بعد � 10أيام
تقري ًبا.
ويف ه��ذه املرحلة تبد�أ �أعرا�ض
املر�ض بالظهور ،من حمى و�صداع
يف الر�أ�س و�آالم يف املفا�صل ثم فقر
دم وا�ضطرابات تنف�سية قد تكون
فتّاكة ،وي���ودي ه��ذا امل��ر���ض بحياة

ن�صف مليون �شخ�ص يف ال�سنة،
�أغلبيتهم �أطفال من �إفريقيا.
ويعمل فريق دويل من الباحثني
ن�����ش��رت ن��ت��ائ��ج �أب��ح��اث��ه يف جملة
«���س��اي��ن�����س» ع��ل��ى و���س��ي��ل��ة تتيح
الق�ضاء على الطفيليات يف الكبد
قبل و�صولها �إىل ال���دم وت�سببها
ب�أعرا�ض املر�ض ،عل ًما �أن �أغلبية
الأدوي��ة امل�ضادة للمالريا ت�ستهدف
الطفيليات يف الدم.
وقالت �إليزابيث وينزلر ،الأ�ستاذة
املحا�ضرة يف علم الأدوية يف جامعة
كاليفورنيا يف �سان دييغو الق ّيمة
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ع��ل��ى ه���ذه الأب���ح���اث:

«م��ن ال�صعب ج���دّا ال�ترك��ي��ز على
مرحلة الكبد»� ،إذ ي�صعب النفاذ
�إىل اخل�لاي��ا ويرتفع خطر الآث��ار
اجلانبية .و�أ�ضافت« :لطاملا حاولنا
ا�ستحداث �أدوية تق�ضي على املر�ض
ب����دالً م��ن ع�لاج��ات تق�ضي على
الطفيليات قبل ت�سببها باملر�ض».
ومي���ك���ن االت����ق����اء م���ن امل�ل�اري���ا
وم��ع��اجل��ت��ه ،ف��امل�����س��اف��رون ال��ذي��ن
يق�صدون �إفريقيا وج��ن��وب �شرق
�آ�سيا يتناولون حبو ًبا وقائية ويح ّد
ال�سكان من خطر الإ�صابة بوا�سطة
نامو�سيات عليها مبيدات ح�شرية،
وتتو ّفر �أدوية فعالة ملعاجلة الإ�صابة،

لكن �أق� ّل من طفل واحد من �أ�صل
ثالثة ا�ستفاد منها العام املا�ضي،
بح�سب منظمة ال�صحة العاملية.
وبالرغم من ا�ستثمارات تخطت
يتو�صل
م��ل��ي��ارات ال�����دوالرات ،مل
ّ
مَ
العال بعد حل ّل جذري للمالريا.
وق�����ال ج����ان غ������ودار الأ����س���ت���اذ
امل��ح��ا���ض��ر يف ال�صحة ال��ع��ام��ة يف
جامعة �إيك�س مار�سيي يف ت�صريحات
لوكالة «فران�س بر�س» �إن «نتائج هذه
الأب��ح��اث م�شجعة �شرط �أن تكون
فعاليتها طويلة الأمد لعدة �أ�شهر»،
م�����ش��ددًا على ���ض��رورة ا�ستحداث
جزئيات جديدة.

ه��ل ت��ع��اين م��ن ال�����ش��ع��ور مبزيد
م��ن التعب بعد القيلولة؟ وم��ا هي
املدة املنا�سبة للقيلولة؟ يجيب موقع
« ،»Care2على ه��ذه الت�سا�ؤالت
ويو�ضح �أن مدة الغفوة �أو القيلولة
حت��دد ما �إذا كانت �ستكون مفيدة
وت�شعرك بالراحة �أم ال.
حت�سني املزاج
ت�ساعد القيلولة الق�صرية على
ا�ستعادة الن�شاط واحليوية وحت�سني
امل���زاج ،كما تقلل ال�شعور بالتعب
وت����ؤدي �إىل زي��ادة اال�سرتخاء ،ويف

امل��ق��اب��ل مي��ك��ن �أن ت�����ؤدي القيلولة
الطويلة �إىل تعكري احلالة املزاجية
والأخطر �أن تزيد من فر�ص الإ�صابة
بالأمرا�ض.
 30دقيقة
تعترب الغفوة التي ت�ستغرق �أكرث
من  30دقيقة غفوة طويلة ،وتظهر
معظم ال��درا���س��ات والأب���ح���اث �أن
الإن�����س��ان يحتاج �إىل �أخ���ذ قيلولة
ق�صرية و�سط النهار ملدة ترتاوح ما
بني  20و 30دقيقة للتمتع باملزايا
املثالية.

 20دقيقة
وتظهر درا�سات �أخرى �أن القيلولة
كلما قلت مدتها كانت �أف�ضل ،و�أقل
مدة للقيلولة املفيدة تبلغ  10دقائق,
وه��ي تزيد من التنبه ،لذلك يقول
معظم خرباء النوم �إن مدة  20دقيقة
هي املدة املثالية لقيلولة النوم.
�أ�ضرار القيلولة الطويلة
 تزيد من خطر الإ�صابة بالنوعالثاين من داء ال�سكري بن�سبة .46%
 ت�سبب م�شاكل النوم لي ًال ،ف�إذا
كنت ت��ع��اين م��ن الأرق ،ف����إن �أخ��ذ

قيلولة طويلة �أثناء النهار لتعوي�ض
النوم الليلي ،ي�ؤثر على دورة نومك
ويجعلك تنام ب�شكل �سيئ يف الليل.
 ت�����ؤدي �إىل �ضعف الوظيفةاملعرفية والإدراكية للمخ.
 تزيد من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ضالقلب والأوعية الدموية ،فيما تقلل
القيلولة التي ال تزيد عن  30دقيقة
من هذه املخاطر.
 تهدد بالوفاة املبكرة ،حيث تزيدم��ن خطر الإ���ص��اب��ة ب��أم��را���ض مثل
ال�سكري و�أمرا�ض القلب.

القيلولة «المثالية»  30 - 20دقيقة
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«قوقل» تهدد استقاللية اإلنترنت
م���ن امل���ق���رر �أن ت�����ش��دد �شركة
«ق����وق����ل» الأم��ي�رك����ي����ة ق��ب�����ض��ت��ه��ا
احل��دي��دي��ة على الإن�ترن��ت ،بينما
ت�ستعد �شركة مايكرو�سوفت لطرح
الن�سخة اجل��دي��دة من مت�صفحها
«�إيدج» ،الأكرث تواف ًقا مع املت�صفح
ال�شهري.
وق��ال��ت �صحيفة «دي��ل��ي ميل»
الربيطانية �إن مت�صفح «�إي���دج»
اجل����دي����د ���س��ي�����س��ت��خ��دم ت��ق��ن��ي��ة
« »Chromiumح��ت��ى ي�صبح
متواف ًقا مع حمرك البحث العمالق
«قوقل».

وتابعت �أن ه��ذا القرار �سيتيح
لقوقل الو�صول �إىل بيانات 330
م��ل��ي��ون م�����س��ت��خ��دم ج��دي��د ال��ذي��ن
ي�شتغلون مبت�صفح �إي�����دج ،وه��و
م��ا �سيعطي ق���وة �أك��ب�ر لل�شركة
الأمريكية.
ويف امل���ق���اب���ل ،ح����ذر م��ت��ح��دث
با�سم مت�صفح «فايرفوك�س» من
�أن قرار مايكرو�سوفت قد يقو�ض
ا�ستقاللية الإنرتنت يف العامل.
وذك���ر �أن ه���ذا الأم����ر �سيجعل
ق��وق��ل حت��ت��ك��ر ���س��وق الإن�ت�رن���ت،
وت�ص ّعب على مت�صفحات �أخ��رى

مثل «فايرفوك�س» املناف�سة.
وق�����ال م��ن��ت��ق��دون �إن ال��ت��ط��ور
اجل���دي���د ي��ث�ير خم�����اوف ب�����ش ��أن
خ�صو�صا
خ�صو�صية امل�ستخدمني،
ً
و�أن قوقل عانت يف وقت �سابق من
ف�ضيحة جت�س�س.
وك��ان��ت وك��ال��ة �أ�سو�شيتد بر�س
ك�شفت �أن قوقل ت�صر على تتبع
خ��ط��وات م�ستخدميها وم��ع��رف��ة
مكانهم ،حتى و�إن كانوا يرف�ضون
عملية «ال��ت��ع��ق��ب» ،وه���و م��ا يعد
انتها ًكا للخ�صو�صية.
امل�صدرaitnews :

آخر دولة تعلن إتاحة اإلنترنت على الهواتف

�أعلنت كوبا �أن مواطنيها �سيتاح
لهم الو�صول الكامل للإنرتنت عرب
الهواتف املحمولة ابتدا ًء من �شهر
دي�سمرب ،لتكون �آخ��ر ال��دول التي
تقوم بتلك اخلطوة.
وقالت مايرا �أري�ش رئي�سة �شركة

االت�صاالت احلكومية الكوبية �إن
ب�إمكان الكوبيني الآن احل�صول على
خدمة اجليل الثالث للمرة الأوىل
مبا�شرة من ال�شركة.
وح��ت��ى ال��وق��ت احل��ا���ض��ر ،ف���إن
الكوبيني ال ميكنهم �إال ت�صفح الربيد

تخفي خدمة اخل��رائ��ط «غوغل
ماب�س» العديد م��ن الأم��اك��ن التي
تعترب �سرية وغري م�سموح للعموم
بزيارتها ،لأ�سباب خمتلفة ،وغال ًبا
م��ا ت��ك��ون الأم��اك��ن ال�����س��ري��ة ،التي
ال يعر�ضها «ق��وق��ل» مل�ستخدميه،
عبارة عن قواعد ع�سكرية �أو جزر
غام�ضة.
وذك���������رت ����ص���ح���ي���ف���ة «����ص���ن»
الربيطانية ،قائمة ب�أبرز  10مواقع
�سرية يف «خرائط قوقل»:
 ج��زي��رة م����وروروا يف بولنزيابفرن�سا :وه���ي ج��زي��رة مرجانية
���ص��غ�يرة ،اختفت معظم �أج��زائ��ه��ا
ب�سبب التجارب النووية التي كانت
جترى فيها.
 امل���ن���زل رق����م  2207بحي�سيمور يف �أوهايو� :شهد هذا املنزل
املحجوب عن اخلريطة وقوع جرمية
اختطاف ،ارتكبها �آرييل كا�سرتو.
 -منزل يف �ستوكتون�-أون-تيز

الربيطانية� :سبب �إخفاء املنزل لي�س
معرو ًفا ،وتقول ال�سيدة التي تقطن
فيه منذ عام « 2000ال �أعرف �سبب
�إخفاء منزيل».
 ق����اع����دة ل���ل���ق���وات اجل���وي���ةال��ت��اي��وان��ي��ة :ه��ذه ال��ق��اع��دة لي�ست

الإلكرتوين احلكومي عرب الهواتف
النقالة.
وتعترب كوبا ،التي تخ�ضع للحكم
ال�شيوعي ،م��ن ال���دول التي يُعترب
ا�ستخدام الإنرتنت فيها الأقل على
م�ستوى العامل ،ولكنها ت�شهد تو�س ًعا

أبرز  10مواقع سرية في «قوقل مابس»

حمجوبة عن قوقل ماب�س� ،إال �أنك
�إذا قمت بتقريب ال�صورة عليها،
�سيتم نقلك بعيدًا عن القاعدة.
 ج��زي��رة ج��ان��ي��ت يف رو���س��ي��ا:ج��زي��رة �صغرية يف بحر �سيبرييا،
وهناك بع�ض اخلالفات امل�ستمرة

�سري ًعا منذ �إعالن الرئي�سان باراك
�أوباما ورا�ؤول كا�سرتو عن انفراج
العالقات الثنائية يف عام .2014
وك��ان��ت كوبا ق��د �أج���ازت خدمة
الإنرتنت املنزلية عام  ،2017كما
�أت��اح��ت امل��ئ��ات م��ن ن��ق��اط ات�صال
ال����واي ف���اي  Wi-Fiال��ع��ام��ة يف
املنتزهات وال�����س��اح��ات العامة يف
جميع �أنحاء البالد.
وكان قد متكن  5ماليني كوبي يف
� 14أغ�سط�س من ا�ستخدام �شبكة
الإنرتنت على الهواتف خالل ثماين
�ساعات من البث التجريبي ،قبل
البدء ببيع اخلدمة للعموم.
وبهذا �ستكون تلك امل��رة الأوىل
التي توفر فيها تغطية �إنرتنت يف
البالد ب�شكل مبا�شر بني ال�شركة
وال��زب��ائ��ن ،حيث ك��ان��وا يف ال�سابق
يعتمدون على �شبكات ال��واي فاي
القليلة يف البلد ،ومل تكن متوفرة
يف املنازل.
امل�صدرskynewsarabia :

حول ما �إذا كانت تنتمي �إىل رو�سيا
�أو الواليات املتحدة.
 ق���اع���دة ع�����س��ك��ري��ة ي��ون��ان��ي��ة:�صورها على اخلريطة غري وا�ضحة،
ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل اعتبارات
خا�صة بالأمن القومي.
 من�ش�أة نووية فرن�سية :من�ش�أةخ��ا���ص��ة ب����إع���ادة م��ع��اجل��ة ال��وق��ود
النووي ،افتتحت عام .1976
 ق��اع��دة ل��ل��ق��وات اخل��ا���ص��ة يفبولندا :يحجبها قوقل لأنها تعترب
مركزًا لقيادة القوات اخلا�صة.
 م��ن��ط��ق��ة «ب��ا���س��ي��و دي ل��و���سن��اران��خ��و���س» يف �إ�سبانيا :تقع يف
مدينة �أملرية ،ويظل �سبب حجبها
غري معروف.
 اجل���زي���رة ال��وه��م��ي��ة :ا�سمهاج��زي��رة �ساندي ت��وج��د يف منطقة
تابعة لفرن�سا ،اختفت من اخلرائط
عام .1979
امل�صدرskynewsarabia :

 122مليار دوالر حجم نمو سوق تطبيقات الهواتف عام 2019
�أطلقت �شركة «»App Annie
املخت�صة بتحليل ب��ي��ان��ات و���س��وق
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ،ت��وق��ع��ات��ه��ا ل�����س��وق
التطبيقات العاملي لعام  2019بحيث
ت�شمل توقعاتها �إنفاق امل�ستهلكني على
التطبيقات والألعاب بالإ�ضافة ل�سوق
اال�شرتاكات اخلدماتية وغريها من
النقاط املهمة ،متوقع ًة و�صول مبلغ
الإنفاق عليها �إىل  122مليار دوالر،
متفوقة بذلك على �شبابيك التذاكر
وا�سعة ال�شعبية ،بنمو للإنفاق العاملي
على هذا اجلانب يعد �أكرب بخم�س
مرات من ن�سبة منو االقت�صاد العاملي

للعام املقبل.
ون��وه��ت «� »App Annieإىل
�أن الإنفاق اال�ستهالكي يعد جانباً
واح�����داً ف��ق��ط م��ن مقايي�س تتبع
منو متاجر التطبيقات و�إيراداتها
املحتملة ،حيث يتوقع �أن يت�ضمن
النمو العمليات والإعالنات اجلارية
داخ��ل التطبيقات نف�سها �إ�ضافة
للمعامالت املكملة التي تتم خارج
تطبيقات بع�ض ال�شركات مثل �أوبر
و�أمازون ،يف وقت �ست�شكل الهواتف
ما ن�سبته  62%من الإنفاق العاملي
على الإعالنات الرقمية يف 2019

وهو ما ي�ساوي  155مليار دوالر.
�أما بالن�سبة للإنفاق اال�ستهالكي
على �ألعاب الهواتف فقد �أو�ضحت
ال�����ش��رك��ة �أن����ه ���س��وق ي��ن��م��و ب�شكل
مت�سارع وبف�ضل �ألعاب مثل PUBG
وفورتنايت �أ�صبح هذا النمو مت�سارعاً
لتنوع من�صات الألعاب التي تدعمها،
بالإ�ضافة لتوفريها �آل��ي��ات اللعب
متعددة الالعبني ب�شكل تفاعلي حي
ومبا�شر ،حيث تتوقع � Annieأن
ي�ستمر النمو لتملك �ألعاب الهواتف
ما ن�سبته  60%من ن�سبة هذا ال�سوق
من بني املن�صات الرئي�سية الأخرى.

ف��ي��م��ا ���س��ي��ك��ون احل����ظ الأوف����ر
م����ن ال����وق����ت ال������ذي ���س��ي��ق�����ض��ي��ه
امل�ستهلك على التطبيقات هو من
ن�صيب تطبيقات البث والتوا�صل
االجتماعي مثل يوتيوب TikTok
و���س��ن��اب ���ش��ات وان�����س��ت��ق��رام ،فيما
ي�ستحوذ يوتيوب على �أرب��ع دقائق
م��ن ك��ل خم�س يق�ضيها امل�ستهلك
هناك� ،إال �أن � 2019سيملك العديد
م��ن خ��دم��ات ال��ب��ث اجل��دي��دة التي
قدي ت�ؤدي لتغيري بع�ض الن�سب يف
هذا اجلانب.
امل�صدرtech-wd :

مفوض أوروبي يحذر من شركات
االتصاالت الصينية
ح��ذر مفو�ض التكنولوجيا يف االحت���اد الأوروب����ي ون��ائ��ب رئي�س
املفو�ضية الأوروبية �أندرو�س �أن�سيب  ،Andrus Ansipب�شكل �صارم
من �شركات االت�صاالت ال�صينية وعلى ر�أ�سها هواوي ،وقال �إن على
االحت��اد الأوروب���ي �أن ي�شعر بالقلق من �شركة ه��واوي وغريها من
�شركات التكنولوجيا ال�صينية ،ب�سبب تزايد املخاوف ب�ش�أن خماطر
الأمن ال�سيرباين واملخاطر التي ت�شكلها على �صناعة و�أمن االحتاد.
وق��ال �أن�سيب ،ال��ذي يتعامل مع الق�ضايا الرقمية يف املفو�ضية
الأوروب��ي��ة�« :أعتقد �أن��ه يتعني علينا �أن ن�شعر بالقلق ب�ش�أن هذه
ال�شركات» ،وذل��ك �أثناء احلديث عن ه��واوي وغريها من �شركات
االت�صاالت ال�صينية بعبارات قوية غري معتادة من قبل م�س�ؤول رفيع
امل�ستوى يف االحتاد الأوروبي �ضمن م�ؤمتر �صحايف يف بروك�سل.
وي�أتي هذا التحذير بعد مرور �أيام من �إلقاء القب�ض على مديرة
تنفيذية كبرية يف �شركة التكنولوجيا ال�صينية العمالقة هواوي �ضمن
كندا يف �إطار حتقيق يف مزاعم حول تزوير م�صريف.
وتواجه �شركة هواوي ،التي حققت �إيرادات بلغت  93مليار دوالر
يف العام املا�ضي ،وينظر �إليها على �أنها بطلة وطنية يف ال�صني،
تدقيقاً مكثفاً من العديد من الدول الغربية ب�سبب عالقاتها باحلكومة
ال�صينية ،مدفوعة مبخاوف من �إمكانية ا�ستخدامها من قبل بكني
للتج�س�س.
وقال �أن�سيب �إنه قلق لأن �شركات التكنولوجيا ال�صينية مطالبة
بالتعاون مع �أجهزة اال�ستخبارات ال�صينية ،مثل توفريها لأب��واب
خلفية �إلزامية لل�سماح بالو�صول �إىل البيانات امل�شفرة ،م�ضيفاً �أن تلك
ال�شركات تنتج رقاقات ميكن ا�ستخدامها «للح�صول على �أ�سرارنا».
و�أو�ضح« :ك�أفراد عاديني ،بالطبع يجب �أن نكون خائفني» ،م�ؤكداً �أنه
لي�س لديه معلومات كافية عن االعتقال الأخري يف كندا.
من جهتها ،قالت �أملانيا� ،إنها تعار�ض ا�ستبعاد �أي �شركة م�صنعة من
�إمكانية البناء املزمع ل�شبكات اجليل اخلام�س للهاتف املحمول .5G
وكان مركز بلجيكا للأمن ال�سيرباين يدر�س �إمكانية حظر �شركة
هواوي يف البالد ،وذلك بح�سب ما �أفادت �صحيفتا  L’Echoو De
 ،Tijdحيث تقوم ال�شركة ال�صينية بتوريد املعدات ملزودي خدمات
االت�صاالت  Proximusو.Orange Belgium
وي�ستعد االحتاد الأوروب��ي ككل لإطالق نظام بعيد املدى لتن�سيق
وتدقيق اال�ستثمارات الأجنبية يف �أوروبا ،وذلك بعد تزايد اال�ستثمارات
ال�صينية واملخاوف ب�ش�أن الأمن ونقل التكنولوجيا الق�سري.
كما يتعلق توقيف امل�س�ؤولة املالية يف �شركة هواوي مينغ وانزهو
 Meng Wanzhouيف كندا بتحقيق �أمريكي يف خمطط مزعوم
ال�ستخدام النظام امل�صريف العاملي للتهرب من العقوبات الأمريكية �ضد
�إيران ،وهي تنتظر احتمال ت�سليمها للواليات املتحدة.
ويعتقد م�س�ؤولو املفو�ضية الأوروبية �أن هيمنة هواوي على ف�ضاء
�شركات االت�صاالت يهدد ا�ستقالل �أوروبا اال�سرتاتيجي و�أمنها على
املدى الطويل.
امل�صدرalarabiya :
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صور الجامعة تجدد معنى البيعة

مدير اجلامعة ي�ستخدم تقنية اجلراح الآيل احلديثة امل�ستخدمة باملدينة الطبية �ضمن معر�ض الت�شغيل يف
املن�ش�آت ال�صحية

بدء التحضيرات لجائزة التميز العلمي في دورتها السابعة
عقدت اللجنة التنفيذية جل��ائ��زة جامعة
امللك �سعود للتميز العلمي اجتماعها الأول
لهذا العام برئا�سة وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الدكتور �أحمد العامري
وح�ضور عميد البحث العلمي ووكيل العمادة
للكرا�سي البحثية.
ونوق�شت خالل االجتماع ا�ستعدادات تنظيم
اجلائزة يف دورتها ال�سابعة لهذا العام� ،إ�ضافة
�إىل مواعيد التقدمي عرب النظام الآيل للجائزة
والتحكيم ،كما نوق�شت املقرتحات التح�سينية

على الالئحة التنظيمية املعتمدة� ،إ�ضافة �إىل خمرجات البحث العلمي باجلامعة كماً ونوعاً،
وت�سعى �إىل تهيئة مناخ فاعل للبحث
وحوكمة
الرتتيبات اجلارية لهذا العامَ ،
العلمي املتميز والإبداع واالبتكار.
�إج�����راءات ال��ت��ق��دمي والتحكيم وبقية
ك��م��ا ت�����س��ع��ى لت�شجيع الن�شر
�أعمال اجلائزة.
يف امل��ج�لات وال���دوري���ات العلمية
وك�شف الدكتور العامري رئي�س
امل���رم���وق���ة� ،إ���ض��اف��ة لت�شجيع
اللجنة التنفيذية �أن اجلائزة ت�سهم
من�سوبي اجلامعة على حتقيق
يف حتفيز من�سوبي اجلامعة من
االن��ت�����ش��ار امل��ع��ريف ال��ع��امل��ي،
الباحثني والطالب على مزيد
والإ�سهام يف الإ�شعاع العلمي
من التميز والإبداع والتناف�س
د .العامري
للجامعة حملياً ودولياً.
العلمي واالرت��ق��اء مب�ستوى

نفذه نادي امل�س�ؤولية االجتماعية بالتعاون مع جمعية الأطفال املعوقني

 90طفال من ذوي اإلعاقة استفادوا من فعاليات اليوم المفتوح
نفذ نادي امل�س�ؤولية االجتماعية
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��م��ع��ي��ة الأط���ف���ال
امل��ع��وق�ين ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل�ل�إع��اق��ة
وذل��ك م��ن خ�لال ي��وم مفتوح �أقيم
يف مقر اجلمعية ا�ستفاد منه �أكرث
م��ن  90ط��ف� ً
لا م��ن ذوي الإع��اق��ة
من خ�لال برنامج ثقايف وترفيهي
و�إقامة م�سابقات وم�شاركات وتوزيع
ال��ه��داي��ا ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل برنامج
�إر�شادي وتثقيفي عن كيفية جتنب
الإعاقة ،كما مت �إقامة ندوة خا�صة
على هام�ش اليوم املفتوح لكيفية
تعامل الأ�سرة مع �أبنائهم من ذوي

الإعاقة.
الأ�ستاذ نا�صر امل��ب��ارك م�شرف
ن��ادي امل�س�ؤولية االجتماعية �أك��د
�أن امل�شاركة م��ع جمعية الأط��ف��ال
املعوقني يف هذا اليوم الذي يعتربه
ذوو الإعاقة يومهم الذي ي�ستمدون
فيه قوتهم وهمتهم ،هو ج��زء من
نهج النادي يف تفعيل الأيام العاملية
املهمة واملميزة ،ومتيز اجلامعة يف
تفعيل دوره��ا املجتمعي املناط بها
وال��ذي جعلها �أه��م جامعة يف هذا
اجلانب.

ذوو الهمم �أثناء م�شاركتهم يف الفعالية

معرض لمشاريع تخرج علوم الحاسب في «المجتمع»
نظم ق�سم علوم احلا�سب بكلية
ً
معر�ضا مل�شاريع التخرج
املجتمع
للطالب املتوقع تخرجهم للف�صل
الدرا�سي الأول وذلك يوم الأحد -24
1440-3هــ املوافق 2018-12-2م،
حيث بد�أ رئي�س جلنة م�شاريع التخرج
د.ع��م��رو طلبة الرتحيب باحل�ضور
من �أع�ضاء هيئة التدرب�س والطالب
و�شكرهم على تلبية الدعوة حل�ضور
هذا اللقاء؛ ملا فيه من فوائد علمية

ومهنية عظيمة ،بعد ق��ام �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف الق�سم باالطالع
على م�شاريع التخرج التي �أجنزها
ال���ط�ل�اب ،وال��ت��ف��اع��ل م��ع ال��ط�لاب،
و�إبداء الر�أي مب�شاريعهم .وقد ت�ضمن
اللقاء حتفيز طالب م�شاريع التخرج
على بذل جهد �أكرب لإمتام م�شاريعهم
على الوجه املطلوب ،واال�ستعداد التام
ملناق�شة م�شاريعهم مع �أع�ضاء جلنة
م�شاريع التخرج.

يعرف �أهل التاريخ و�أه��ل ال�صحافة �أهمية الوثائق الب�صرية يف
حفظ وا�ستنطاق التاريخ ،ولعل تاريخ جامعتنا الب�صري �شاهد على
ذلك ،ففي كل عام من تاريخها جند �أن خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان هو ال�شخ�صية املحورية يف تاريخها الب�صري ،وهذه
احلقيقة تعني �أن عالقة اجلامعة ب�شخ�صيته  -يحفظه اهلل – تعني
الكثري جلميع املن�سوبني .وميكن �أن �أمل�س تلك العالقة يف تاريخي
ال�شخ�صي ،فمنذ �أن كنت طال ًبا يف اجلامعة و�أنه مع اجلامعة منذ
حلظات التكوين الأوىل يف امللز وعلي�شة ،وبعد و�ضع اللوحة التاريخية
لأر�ض الدرعية ،وبعد العودة من االبتعاث بد�أنا نعرف حجم الدعم
الكبري الذي يقدمه للجامعة.
والآن وهو ملك البالد جند �أن اجلامعة حا�ضرة مع بقية م�ؤ�س�سات
التعليم يف بالدنا يف اهتمامه ورعايته� ،صورة خادم احلرمني ال�شريفني
قد ت�صاحب الكثري من منا�سبات وفعاليات الوطن ،ولكنها يف جامعتنا
تنطق بالتاريخ قبل �إجناز احلا�ضر ،ويكفينا فخ ًرا �أن مكتبة اجلامعة
التي ه��ي مركز اجل��ذب العلمي للطالب والأ���س��ت��اذ حتمل ا�سمه
الكرمي ،وكذلك مركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية
وح�ضارتها� ،أما على م�ستوى �صحيفتنا هذه فهي جت�سيد للتاريخ
الب�صري للجامعة ،وهو التاريخ الذي ن�ستح�ضره عند التح�ضري لكل
عدد ،فتمر علينا �أ�سبوع ًيا �صور العطاء من ملك العزم.
فهني ًئا لنا بهذا التاريخ املمتد ونحن جندد مللكنا البيعة ،وندعو له
ول�سمو ويل عهده الأمني بالعز والتمكني.
ودام عزك يا وطن ،ودامت �صور الوفاء والوالء تنطق يف ذاكرتنا
الب�صرية االنتماء لوطن عظيم.
altayash@ksu.edu.sa

«قضايا في التربية البدنية» بكلية
علوم الرياضة

نظم ق�سم الرتبية البدنية بكلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين وبالتعاون
مع وح��دة العالقات املجتمعية ووح��دة الأن�شطة الطالبية بالكلية ،اللقاء
العلمي الثاين حتت عنوان «ق�ضايا يف الرتبية البدنية» ،وذلك يوم االثنني
1440/ 3/18هـ ،ح�ضره جمع من م�شريف ومعلمي الرتبية البدنية بوزارة
التعليم وعدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س و طالب الكلية.
تطرق املتحدث الأول الدكتور م�شعان احلربي م�ست�شار املركز الوطني
للقيا�س �إىل مو�ضوع املعايري املهنية ملعلمي الرتبية البدنية ،كما ناق�ش
املتحدث الثاين الدكتور طارق بن علي ال�صاحلي وكيل الكلية للدرا�سات العليا
والبحوث مو�ضوع الأن�شطة البدنية لذوي الإعاقة وكيفية تعديلها لتنا�سب
�إعاقاتهم الفكرية واحلركية واحل�سية ،م�ؤكدًا على �ضرورة الوثوق بقدراتهم
ومراعاة هذه الفئة من حيث الأن�شطة وكيفية تطبيقها.
�أما املتحدث الثالث الأ�ستاذ خالد ال�سرب رئي�س ق�سم الرتبية البدنية بوزارة
التعليم ،فتطرق �إىل مو�ضوع قيادة التغيري نحو التحول للأداء التعليمي ،م�ؤكداً
على درا�سة ا�سرتاتيجيات املنظمات يف التعامل مع مقاومة التغيري و�أ�سبابها.
بعد ذلك �أتيحت عدت مداخالت و�أ�سئلة من احل�ضور �أثرت املو�ضوعات التي
تطرق لها املتحدثون ،وخرج اللقاء بعدة تو�صيات من �أبرزها تقدمي امل�ساندة
مل�شريف ومعلمي الرتبية البدنية وتعزيز قدراتهم املهنية ملواجهة التحديات
امل�ستقبلية يف جمال التعليم ح�سب ر�ؤية اململكة .2030

«التنفيذي» يناقش استراتيجية
األولى المشتركة

عقد املكتب التنفيذي للخطة اال�سرتاتيجية « ،»PMOممث ً
ال يف الأ�ستاذ
حممد الزهراين مدير برنامج الطالب باخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة،
والأ�ستاذ فالح �آل �سعد مدير برنامج البيئة التعليمية الداعمة باخلطة
اال�سرتاتيجية للجامعة KSU2030اجتماعاً مع رئي�س وح��دة التطوير
واجلودة بال�سنة الأوىل امل�شرتكة الدكتور ه�شام حممد عبدالعال .هدف
االجتماع الذي ح�ضره من�سوبو التطوير واجلودة ،والقيا�س والتقومي بال�سنة
الأوىل امل�شرتكة مناق�شة �آخر امل�ستجدات املتعلقة باخلطة اال�سرتاتيجية
لل�سنة الأوىل امل�شرتكة ،و�إجنازات املبادرة رقم  4-2اخلا�صة بتعزيز قدرات
طالب ال�سنة الأوىل امل�شرتكة ،وهي �إحدى مبادرات اخلطة اال�سرتاتيجية
للجامعة � ،KSU2030إ�ضافة �إىل مناق�شة امل�شروعات التطويرية الداعمة.
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