
االثنني  يوم  اجلامعة  ت�ضت�ضيف 

1440هـ  االأوىل  جمادى   8 القادم 

نــدوة  2019م،  يناير   14 املــوافــق 

اخلوف  و�ضناعة  »االإعـــام  بعنوان 

ق�ضم  رئي�س  يديرها  والــتــوحــ�ــس«، 

االإعام بجامعة امللك �ضعود الدكتور 

فيها  وي�ضارك  العنزي،  دبكل  علي 

الرقمي  ــــام  االإع يف  املتخ�ض�س 

وع�ضو جمل�س ال�ضورى الدكتور فايز 

ال�ضهري بورقة عمل »البعد االأمني 

و�ضناعة  االإعـــــام  ــات  ــداعــي ت يف 

االإعــام  اأ�ضتاذ  ويتحدث  اخلــوف«، 

فهد  الدكتور  اجلامعة  يف  امل�ضارك 

»متازمة  عــن  ورقــتــه  يف  الطيا�س 

العامل املتوح�س يف االإعام العربي«، 

كما ت�ضارك اأ�ضتاذ االإعام باجلامعة 

عبداللطيف  بنت  ــوف  ن الــدكــتــورة 

احلزامي بورقة عمل حول »امل�ضاركة 

اجلماهريية يف تعزيز ثقافة اخلوف 

والتوح�س« وم�ضاركة الدكتور اأحمد 

�ضمري حــمــاد اأ�ــضــتــاذ االإعــــام يف 

جامعة االإمام.

الــنــدوة يف  ويــاأتــي تنظيم هـــذه 

اإطار م�ضاركة اجلامعة يف فعاليات 

ــبــات املـــهـــرجـــان الــوطــنــي  ــا�ــض ومــن

للرتاث والثقافة »اجلنادرية«، الذي 

يحر�س على اإثراء احلراك الثقايف 

املحلي واخلليجي والعربي كل عام، 

واالأم�ضيات  الــنــدوات  من  بالعديد 

املثقفني  من  ثلة  فيها  ي�ضارك  التي 

من اململكة ومن خمتلف دول العامل، 

و�ضيا�ضية  ثقافية  موا�ضيع  ملناق�ضة 

االأحداث  تواكب  واأدبية  واجتماعية 

والتطورات املحلية والعاملية.

ويتميز الربنامج الثقايف للمهرجان 

الوطني للرتاث والثقافة »اجلنادرية 

التي  واأم�ضياته  ندواته  بتنوع   »33
بفندق  في�ضل  امللك  قاعة  يف  تقام 

وقاعة  الريا�س،  االإنرتكونتيننتال 

يف  للمحا�ضرات  عبدالعزيز  امللك 

التاريخي،  عبدالعزيز  امللك  مركز 

وجامعة امللك �ضعود، وجامعة االإمام 

حممد بن �ضعود االإ�ضامية، وجامعة 

للعلوم  عبدالعزيز  بن  �ضعود  امللك 

ال�ضحية باحلر�س الوطني، والنادي 

االأم�ضيات  ومتتد  بالريا�س،  االأدبي 

ال�ضعرية اإىل مناطق اململكة املختلفة 

مل�ضاركة العا�ضمة مهرجانها الكبري، 

االأنــديــة  اأمــ�ــضــيــات يف  تــقــام  حيث 

جدة،  من  كل  يف  الثقافية  االأدبــيــة 

وجنران، والدمام.

الدكتور  اجلــامــعــة  مــديــر  مــعــايل  افتتح 

بدران العمر مقر مركز اخلريجني موؤخراً، 

والذي يعد اأحد اأهم ركائز حتقيق االأهداف 

مبا  �ضعود  املــلــك  جلامعة  االإ�ضرتاتيجية 

و�ضدد  2030م،  اململكة  روؤيــة  مع  يتوافق 

معاليه على �ضرورة فتح قنوات التوا�ضل مع 

اأن اجلامعة  اخلريجني يف اجلامعة، موؤكداً 

تفخر بخريجيها والذين لطاملا تبواأوا العديد 

من املنا�ضب وبرزوا يف �ضتى املجاالت، واأن 

اجلامعة ت�ضعى دائماً لبناء ج�ضور التوا�ضل 

وتوثيق العاقات مع خريجيها، وياأتي افتتاح 

وتوحيد  اجلهود  تلك  دعم  اإطــار  يف  املركز 

قنوات التوا�ضل مع اخلريجني.

اجلامعة  وكــيــل  اأو�ــضــح  املنا�ضبة  وبــهــذه 

لل�ضوؤون التعليمية واالأكادميية الدكتور حممد 

اأهــــداف اخلطة  مــن  انــطــاقــاً  ـــه  اأن النمي 

مع  وان�ضجامها  للجامعة  اال�ضرتاتيجية 

تُعنى  التي  للوكالة  اال�ضرتاتيجية  االأهــداف 

تفاعلية بني اجلامعة  ارتباطية  ببناء عاقة 

من  مــ�ــضــدراً  اخلــريــج  ولــكــون  وخريجيها، 

م�ضادر الدعم لتحقيق الطموحات امل�ضتقبلية 

للجامعة؛ جاءت فكرة اإن�ضاء مركز اخلريجني، 

لو�ضع اآلية ميكن من خالها التوا�ضل ب�ضورة 

اجلامعة  على  بالنفع  تعود  ومثمرة  فعالة 

»مركز  اأن  واأكــد  كافة.  واملجتمع  ومن�ضوبيها 

والــذي  �ضعود،  امللك  بجامعة  اخلــريــجــني« 

ت�ضرف عليه وكالة اجلامعة لل�ضوؤون التعليمية 

واالأكادميية، يهدف لتكري�س انتماء اخلريجني 

قنوات  فتح  خــال  مــن  م�ضاركتهم  وتفعيل 

للم�ضاهمة يف  اجلامعة  مع  وتوا�ضل  ات�ضال 

برامج  وتطوير  ومهاراتهم  معارفهم  تنمية 

اجلامعة مبا يتاءم ومتطلبات �ضوق العمل، 

و�ضعياً  واأهدافها،  اجلامعة  لر�ضالة  ودعماً 

لتحقيق االأهداف التنموية للجامعة املدرجة 

يف روؤية 2030م، م�ضرياً اأن الهدف االأ�ضا�ضي 

للمركز هو بناء �ضراكة حقيقية بني اجلامعة 

ــع الــقــطــاع الــعــام  وخــريــجــيــهــا بــالــتــعــاون م

وبناء  وخريجة،  خريج  كل  لدعم  واخلا�س، 

متعلقة  ودرا�ــضــات  متكاملة  بيانات  قاعدة 

باخلريج و�ضوق العمل.
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العمر يدشن »مركز الخريجين«

»الجامعة« تستضيف ندوة »اإلعالم 
وصناعة الخوف« االثنين المقبل

�صمن الفعاليات الثقافية امل�صاحبة ملهرجان »اجلنادرية 33«

الوصول الشامل وأحدث التقنياتورشة عمل لــ »تفعيل التعليم عن بعد«ورش عمل لمستفيدي المهارات 03خريج الجامعة وزيرًا للتعليم 021516

د. الطيا�ش د. العنزي د. ال�شهري



كتب: ر�ضوان تيجاين 

نظم ق�سم اللغة العربية واآدابها 

مبنا�سبة اليوم  م��ف��ت��وح��اً  ل��ق��اًء 

عنوان  حتت  العربية  للغة  العاملي 

»جتربتي مع اللغة العربية«، وذلك 

١٤٤٠/٤/١٣ه������،  اخلمي�س  ي��وم 

غري  للطالب  خم�س�س  لقاء  وهو 

العربية  اللغة  ق�سم  م��ن  ال��ع��رب 

واآدابها.

ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه�����ذه  �����س����ارك يف 

معجب  ال��دك��ت��ور  الق�سم  رئ��ي�����س 

العدواين، واأع�ساء هيئة التدري�س 

معي�س  �سالح  الدكتور  بالق�سم، 

الفيفي،  ح�سن  الدكتور  الغامدي، 

الدكتور  م��ن��ور،  حممد  ال��دك��ت��ور 

اإب���راه���ي���م ال��ع��ت��ي��ق. و����س���ارك يف 

من  ط��الب  الفعالية  ه��ذه  اإح��ي��اء 

الطالب  منهم  متنوعة؛  جن�سيات 

عامل  ن��ور  حممد  البنغالدي�سي 

اللغة  ب��ن و���س��ع  امل��ق��ارن��ة  ح���ول 

واململكة  بنغالدي�س  يف  ال��ع��رب��ي��ة 

ال�سعودية. العربية 

في�سل  الغاين  الطالب  و�سارك 

كادا عبدالقادر بتجربته يف ت�سميم 

ون�سر  خلدمة  الإلكرتونية  املواقع 

وم��ن��ه��ا موقع  ال��ع��رب��ي��ة،  امل���ق���الت 

»م��ن�����س��ة اخل���واط���ر والأف����ك����ار«. 

الفلبيني  الطالب  كذلك  و���س��ارك 

والطالب  عمر،  �سليمان  حميدي 

بابايوف،  ع�سكر  الطاجك�ستاين 

�سعيب  النيجريي  الطالب  واأل��ق��ى 

ل�سان  على  علي كنكاوي ق�سيدة 

اللقاء  اأدار  وق��د  ال��ع��رب��ي��ة،  اللغة 

الطالب ر�سوان اأديوايل تيجاين.

للخطة  التنفيذي  املكتب  عقد 

 KSU2030 ال�سرتاتيجية للجامعة

بعمادة التطوير واجلودة اجتماعاً مع 

مدير اإدارة املخاطر بوكالة اجلامعة 

للتخطيط والتطوير الدكتور نا�سر 

بن م�سارع العنزي، وذلك يف قاعة 

اجتماعات اإدارة املخاطر مببنى اإدارة 

ملناق�سة  الجتماع  هدف  اجلامعة. 

اإعداد  الإج��راءات اخلا�سة بعملية 

واملقارنات  املخاطر،  اإدارة  خطة 

املرجعية املطلوب درا�ستها للتعرف 

العاملية يف  املمار�سات  اأف�سل  على 

اإىل  اإ�سافة  املخاطر،  اإدارة  جمال 

اإقامة ور�سة عمل للتحليل الرباعي 

التي �ستحدد نقاط »القوة وال�سعف 

من  والتي  والتهديدات«  والفر�س 

لالأهداف  التو�سل  �سيتم  خاللها 

واملبادرات ال�سرتاتيجية.

فريق  اأع�ساء  الجتماع  ح�سر 

اإعداد خطة اإدارة املخاطر من املكتب 

ال�سرتاتيجية  للخطة  التنفيذي 

عبدالنعيم  ال���دك���ت���ور  ل��ل��ج��ام��ع��ة 

الكا�سف، والأ�ستاذ فرا�س اأبو�سقرة، 

والأ�ستاذ حممد الزهراين.
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»تجربتي مع اللغة العربية« في لقاء مفتوح

المكتب التنفيذي يناقش الخطة االستراتيجية 
إلدارة المخاطر

حمد اآل ال�شيخ.. 

خريج الجامعة وزيرًا للتعليم
التعليم الدكتور  قدم معايل وزير 

�سكره  ال�سيخ  اآل  حممد  ب��ن  حمد 

ال�سريفن  وتقديره خلادم احلرمن 

و�سمو  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 

الأم��ن -حفظهما اهلل-  ويل عهده 

وزي��راً  بتعيينه  امللكية  الثقة  على 

للتعليم. وقال اآل ال�سيخ : اإن قطاع 

ورع��اي��ة  باهتمام  يحظى  التعليم 

ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  لدن  من 

متطلًعا  الأم��ن،  العهد  ويل  و�سمو 

بعون اهلل يف حتقيق  ي�سهم  اأن  اإىل 

روؤيا وتطلعات القيادة احلكيمة.

عز  اهلل  ال�����س��ي��خ  اآل  و�����س����األ 

مهمته  يف  والإع��ان��ة  التوفيق  وج��ل 

اجلليلة، واأن ي�سهم مع كل من�سوبي 

والعايل  العام  التعليم  ومن�سوبات 

وتطلعات  روؤي���ا  حتقيق  يف  والفني 

روؤي��ة  واأه����داف  احلكيمة،  ال��ق��ي��ادة 

 »2030« ال�سعودية  العربية  اململكة 

وبراجمها املختلفة. 

الذاتية ملعايل  ال�سرية  وفيما يلي 

الدكتور حمد بن حممد بن حمد اآل 

ال�سيخ:

املنا�سب ال�سابقة:

منذ  امللكي،  بالديوان  م�ست�سار 

يونيو 2017م.

القت�ساد  بق�سم  تدري�س  م�ساعد 

-1404 فران�سي�سكو  �سان  بجامعة 

1403ه�.
القت�ساد  بق�سم  م�ساعد  اأ�ستاذ 

امللك  الإداري��ة بجامعة  العلوم  بكلية 

�سعود 1416ه�.

القت�ساد  بق�سم  م�سارك  اأ�ستاذ 

امللك  الإداريةبجامعة  العلوم  بكلية 

�سعود 1426ه�.

رئي�س ق�سم القت�ساد بكلية اإدارة 

الأعمال بجامعة امللك �سعود 1427 

– 1428ه�.
وكيل كلية اإدارة الأعمال للتطوير 

�سعود  امل��ل��ك  بجامعة  والع��ت��م��اد 

1428ه�.
وكيل جامعة امللك �سعود للتطوير 

واجلودة بجامعة امللك �سعود 1429 

– 1430ه�.
ع��م��ي��د م��ع��ه��د امل���ل���ك ع��ب��داهلل 

ال�ست�سارية  وال��درا���س��ات  للبحوث 

 –  1428 ���س��ع��ود  امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة 

1430ه�.
نائًبا لوزير التعليم ل�سوؤون البنن 

التعليم  وزارة  يف  املمتازة  باملرتبة 

1433 – 1436ه�.
ال�سرية العملية:

ع�����س��و يف جل��ن��ة ال�����س��ي��ا���س��ات 

�سيا�سات  جلنة  ع�سو  القت�سادية، 

اإدارة  جمل�س  ع�سو  العمل،  �سوق 

اأداء الأجهزة  املركز الوطني لقيا�س 

اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���ع���ام���ة، 

اأم��وال  على  للولية  العامة  الهيئة 

القا�سرين ومن يف حكمهم، وجمعية 

ع�سو  والبيئة،  امل��وارد  اقت�ساديات 

اللجنة املالية بالديوان امللكي، ع�سو 

جمل�س  يف  الإ�سرتاتيجية  اللجنة 

ال�سوؤون القت�سادية والتنمية.

ع�����س��و يف ج��م��ع��ي��ة الق��ت�����س��اد 

الأم��ري��ك��ي��ة، وج��م��ع��ي��ة الق��ت�����س��اد 

وجمعية  الأم���ري���ك���ي���ة،  ال����زراع����ي 

القت�ساد الزراعي الأمريكية.

�سارك يف ما يزيد عن 300 من 

و  الإذاع��ي��ة  القت�سادية  ال��رام��ج 

التلفزيونية و موا�سيع اقت�سادية يف 

ال�سحف املحلية.

ال�سيا�سة  م�����س��روع  يف  ���س��ارك 

باململكة  والتقنية  للعلوم  الوطنية 

ب��ع��ي��دة امل�����دى، وذل����ك يف ال��ف��رتة 

»1421 – 1442ه�«.

اأ�����س����رف ع���ل���ى م����ا ي���زي���د ع��ن 

اق��ت�����س��ادي��ة  ب��ح��ث ودرا����س���ة   300
ملعهد  كعميد  وفنية  واإ�سرتاتيجية 

والدرا�سات  للبحوث  عبداهلل  امللك 

»1428 – 1430 ه�«.

باملجال  املوؤلفات  من  العديد  له 

بتاأليف  وق��ام  والتنمية  القت�سادي 

عدة كتب بالقت�ساد الريا�سي.

ال�سرية التعليمية :

»تخطيط  بالفل�سفة  دك��ت��وراه   •
وتنمية اقت�سادية؛ اقت�ساديات نفط 

�سيا�سات  دويل؛  اقت�ساد  وم���وارد؛ 

�ستانفورد،  جامعة  من  اقت�سادية« 

املتحدة  ب��ال��ولي��ات  كاليفورنيا  يف 

الأمريكية.

من  وتنمية  تخطيط  ماج�ستري   •
جامعة �ستانفورد.

جامعة  من  اقت�ساد  ماج�ستري   •

�سان فران�سي�سكو .

من  اإداري���ة  علوم  بكالوريو�س   •
جامعة امللك �سعود.
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االستراتيجية إلدارة  الخطة  إعداد  بدء 
الدولي التعاون 

التطبيقية الطبية  في  المتميزة  الكوادر  تكريم 

وتنفيذاً  اجلامعة،  وحدات  دعم  يف  ا�ستمراراً 

واجلودة،  التطوير  لعمادة  اال�سرتاتيجية  للخطة 

اال�سرتاتيجية  للخطة  التنفيذي  املكتب  عقد 

وكيل  ح�سره  اجتماعاً  واجل��ودة  التطوير  بعمادة 

عمادة التطوير واجلودة ل�سوؤون التطوير الدكتور 

التعاون  اإدارة  على  وامل�سرف  ال�سلويل،  م�سفر 

الدويل والتواأمة العلمية الدكتور مزيد الرتكاوي، 

وذلك بقاعة اجتماعات العمادة.

هدف االجتماع لبدء العمل على اإعداد اخلطة 

والتواأمة  ال��دويل  التعاون  الإدارة  اال�سرتاتيجية 

العلمية العاملية بجامعة امللك �سعود، وذلك يف �سوء 

اال�سرتاتيجية.  وتوجهاتها   2030 اململكة  روؤي��ة 

وتقييم  ر���س��د  يف  ال��ب��دء  االج��ت��م��اع  ناق�ش  كما 

التعاون  جمال  يف  العاملية  واملمار�سات  التجارب 

الدويل، وعقد ور�سة عمل عن كيفية بناء اخلطط 

اال�سرتاتيجية واإعداد امل�ساريع التطويرية للفريق 

التنفيذي باإدارة التعاون الدويل. 

واجلودة  التطوير  عمادة  من  االجتماع  ح�سر 

املكتب  ع�سو  م�سطفى  الن�سر  اأب���و  ال��دك��ت��ور 

والتواأمة  ال��دويل  التعاون  اإدارة  ومن  التنفيذي، 

طالب،  اأب���و  �سامي  ال��دك��ت��ور  العاملية  العلمية 

اأك��رم  واالأ�ستاذ  �سليمان،  على  اأحمد  واالأ�ستاذ 

جنالء  واالأ�ستاذة  مالك،  را�سد  واالأ�ستاذ  الباز، 

عو�ش احلربي.

الطبية  العلوم  كلية  عميد  ك��رم 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ال���دك���ت���ور ي���زي���د بن 

اخل��رة  ذوي  ال�سيخ  اآل  عبدامللك 

خدموا  ال��ذي��ن  الكلية  يف  وامل���دراء 

االأ�ستاذ  راأ�سهم  على  وك��ان  الكلية، 

االإدارة  مدير  العيد  عبداللطيف 

 35 مايقارب  الكلية  خ��دم  وال���ذي 

بجهوده  العميد  اأ�ساد  حيث  عاًما، 

املبذولة طوال فرتة عمله موؤماًل منه 

املزيد من العطاء.

كما مت تكرمي االأ�ستاذ �سعد العباد 

مدير العيادات، وذلك نظري خدمته 

عاًما،   30 ي��ق��ارب  م��ا  منذ  للكلية 

م�ساعد  الدو�سري  فهد  واالأ�ستاذ  

امل�ستمر  حل��ر���س��ه  االإدارة  م��دي��ر 

ومتابعته الدائمة للعمل االإداري يف 

 30 الكلية والتي امتدت على مدى 

عاًما، و�سكر عميد الكلية املكرمني 

عطائهم  ا���س��ت��م��راري��ة  ع��ل��ى  واأك����د 

التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  واأن 

ك��وادره��ا  لتكرمي  دائ��ًم��ا  �ست�سعى 

املتميزة والتي تخدم هذه الكلية.

وفد من الجامعة يزور وزارة 
الزراعة

»علوم الحاسب« تشارك في 
ملتقى »التقنية في حياة الصم«

4 ورش عمل الستطالع آراء المستفيدين من 
»تطوير المهارات«

بحث آليات تنفيذ الخطة االستراتيجية لمعهد 
اللغويات

لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  برئا�سة  �سعود،  امللك  جامعة  من  وفد  زار 

واملياه  البيئة  وزارة  النمي،  حممد  الدكتور  واالأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

التقى  حيث  1440/4/13ه�،  اخلمي�ش  يوم  �سباح  وذلك  والزراعة، 

الوفد بوكيل الوزارة ل�سوؤون البيئة، ومتت مناق�سة ما ميكن اأن ت�ساهم 

به اجلامعة يف �سبيل حتقيق اخلطة اال�سرتاتيجية لوزارة الزراعة فيما 

يخ�ش اجلانب البيئي، وكذلك م�ساهمتها يف اإعداد الكوادر الب�سرية 

املوؤهلة يف التخ�س�سات ذات العالقة.

هذه  يف  واالأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  رافق  وقد 

الزيارة عمداء كل من كليات الهند�سة، العلوم، وعلوم االأغذية والزراعة، 

ل�سوؤون  الوكيل  وم�ساعدي  املجتمع،  وخدمة  التطبيقية  والدرا�سات 

التطبيقي،  والتعلم  التدريب  ول�سوؤون  الدرا�سية،  والرامج  اخلطط 

ول�سوؤون الطالب.

اأبحاث  مبركز  ممثلة  واملعلومات  احلا�سب  علوم  كلية  �ساركت 

الروبوتات الذكية يف ملتقى »التقنية يف حياة ال�سم و�سعاف ال�سمع« 

رعاية معايل  املعلومات حتت  وتقنية  االت�ساالت  والذي نظمته هيئة 

ال�سواحه،  ع��ب��داهلل  املهند�ش  املعلومات  وتقنية  االت�����س��االت  وزي��ر 

وبح�سور معايل حمافظ هيئة االت�ساالت الدكتور عبدالعزيز الروي�ش، 

ووكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية الدكتور حممد النمي.

كانت حول تطوير  والتي  املركز  كلمة  املتعب  الدكتور خالد   وقدم 

مع  للتوا�سل  ال�سمع  و�سعاف  ال�سم  مل�ساعدة  وروب��وت��ات  منتجات 

و�سعاف  بال�سم  املتعلقة  منتجاته  بع�ش  املركز  وعر�ش  االآخ��ري��ن. 

�سارة العربية والذي يقوم بالتعرف على  ال�سمع، ومنها روبوت لغة االإ

على  يتعرف  كما  االأ�سم،  يفهمها  اإ�سارة  اإىل  وحتويله  املتحدث  كالم 

اإ�سارات االأ�سم ويحولها اإىل كالم ملن يحادث االأ�سم.

الدكتور  االت�ساالت  هيئة  حمافظ  معايل  املركز  جناح  زار  وق��د 

منتجات  من  املركز  عر�سه  مبا  اإعجابه  واأب��دى  الروي�ش  عبدالعزيز 

تُ�سهل لفئة ال�سم و�سعاف ال�سمع التوا�سل مع املجتمع واالندماج فيه. 

كما زار اجلناح عدد كبري من امل�ساركني يف امللتقى وزواره.

اال�سرتاتيجية  للخطة  التنفيذي  امل��ك��ت��ب  ع��ق��د 

واجل���ودة  ال��ت��ط��وي��ر  ب��ع��م��ادة   KSU2030للجامعة

بحث  بهدف  العربية  اللغويات  معهد  يف  اجتماعاً 

اآليات تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية للمعهد.

وكيل  القا�سي  ه�سام  للدكتور  بكلمة  االجتماع  بداأ 

قدم  العربية،  اللغويات  مبعهد  واجل���ودة  التطوير 

جهودها  على  واجل��ودة  التطوير  لعمادة  ال�سكر  فيه 

باجلامعة،  التطوير  عمليات  بدعم  اخلا�سة  املتميزة 

تنفيذ اخلطة  املعهد يعمل حالياً على  اأن  اأو�سح  كما 

اال�سرتاتيجية بعد حتديثها واعتمادها من قبل عمادة 

التطوير واجلودة، ويتم حالياً و�سع االآليات التي منها 

يتم االنطالق للتنفيذ من قبل الوحدات املعنية.

وتناول االجتماع اآليات التنفيذ املقرتحة ومراحلها 

وتوزيعها على كيانات املعهد، كل ح�سب املهام املنوطة 

اخلطط  بو�سع  املعنية  اجل��ه��ات  ت��ب��داأ  اأن  على  ب��ه، 

بقراءة  اخلا�سة  النماذج  بع�ش  وت�سميم  الت�سغيلية، 

اآليات حمددة لتكرارية قيا�ش تلك  املوؤ�سرات، وو�سع 

على  مبادرة  لكل  وذلك  قيا�سها،  ومعادلة  املوؤ�سرات 

حدة.    

العربية  ال��ل��غ��وي��ات  معهد  م��ن  االج��ت��م��اع  ح�سر 

االأ�ستاذ اأ�سرف �سرور م�ساعد وكيل التطوير واجلودة 

االأ���س��ت��اذ  واجل����ودة  التطوير  ع��م��ادة  وم��ن  باملعهد، 

املكتب  على  امل�سرف  نائب  �سعد  اآل  �سديد  بن  فالح 

والدكتور   ،»PMO« اال�سرتاتيجية  للخطة  التنفيذي 

باخلطة  التنفيذي  املكتب  ع�سو  الكا�سف  عبدالنعيم 

اال�سرتاتيجية.

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  برعاية 

ع�سريي،  يو�سف  الدكتور  والتطوير 

للتخطيط  اجل��ام��ع��ة  وك��ال��ة  تقيم 

مع  ع��م��ل  ور�����ش   »4« وال��ت��ط��وي��ر 

اأ����س���ح���اب ق����ي����ادات اجل���ام���ع���ة، 

والطالب،  التدري�ش،  هيئة  واأع�ساء 

الفرتة  خالل  والفنيني،  واملوظفني، 

1-1440/5/4ه�. من 

االأوىل  ال��ع��م��ل  ور����س���ة  ت���ب���داأ 

غ������داً االث����ن����ني 1440/5/1ه���������� 

م���ع امل��وظ��ف��ني وال��ف��ن��ي��ني، وت��ع��ق��د 

الثالثاء  ي��وم  الثانية  العمل  ور���س��ة 

فيما  التدري�ش،  هيئة  اأع�ساء  مع  1440/5/2ه� 
لور�سة  /1440/5ه�   3 االأرب��ع��اء  يوم  حتديد  مت 

وتختتم  الطالب،  مع  الثالثة  العمل 

هذه الور�ش فعالياتها يوم اخلمي�ش 

1440/5/4ه������������ ب���ور����س���ة ع��م��ل 
جميع  وتعقد  اجل��ام��ع��ة،  ل��ق��ي��ادات 

ور�ش العمل بقاعة الدروازة، مببنى 

17، باجلامعة. رقم 

وت����اأت����ي ه����ذه ال����ور�����ش ���س��م��ن 

جتريها  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  متطلبات 

والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكالة 

بعنوان »قيا�ش ر�سا امل�ستفيدين من 

امل��ه��ارات«،  تطوير  عمادة  خدمات 

التطوير  عمادة  تنفيذها  على  ويقوم 

اإ�سراف  حتت  املهارات  تطوير  وعمادة  واجل��ودة، 

الوكالة.

د. ع�سريي
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التعليم  وزارة  ج��ن��اح  احت�ضن 

امل�ضارك يف املهرجان الوطني للرتاث 

مبادرة   »33 »اجل��ن��ادري��ة  والثقافة 

مع  بالتعاون  التمري�ض«  »���ض��ف��راء 

ال�ضوؤون ال�ضحية مبنطقة الريا�ض، 

بهدف اإبراز دور التمري�ض ال�ضعودي 

زوار  وتعريف  املجتمع  يف  واأهميته 

اجلناح باأهمية مهنة التمري�ض وفق 

يف   2030 ب��روؤي��ة  اململكة  تطلعات 

التمري�ض  ملهنة  اجل��اذب��ي��ة  حتقيق 

ب�ضكل  التمري�ض  �ضفراء  وم�ضاركة 

وذلك  التعليمي،  الن�ضق  متما�ٍض مع 

للطفل  التمري�ض  ر�ضالة  بتوجيه 

وذوي��ه. واحتوت امل�ضاركة على ركن 

عيادة الطفل ال�ضغري لتعريف الطفل 

التمري�ض، وبناء عالقة جيدة  بدور 

حمبة  وتاأ�ضيل  املمر�ض  وب��ن  بينه 

الإداراك  التمري�ض من خالل  مهنة 

احل�ضي لدور التمري�ض، وركن التلوين 

خ�ضي�ضاً  م�ضممة  ب�ضور  لالأطفال 

ب�ضخ�ضيات للتمري�ض تنا�ضب الطفل.

والرتفيه  الأل���ع���اب  رك���ن  وي��اأت��ي 

توجيه  يتم خاللها  مبتكرة  بطريقة 

طريق  ع��ن  التمري�ض  ملهنة  ال���زوار 

امللمو�ضه  وال�ضتبيانات  الأل��ع��اب 

التمري�ض  اأهمية مهنة  التي حتاكي 

ومنها  العظيم،  الإن�����ض��اين  ودوره���ا 

التمري�ض  لأدوار  الرتكيب  مكعبات 

– ال�ضتبيان احل�ضي ملعرفة ارتباط 
باللوحة  التمري�ض  مبهنة  املجتمع 

ال�ضبكية والكور امللونة.

الريا�ض  مبدينة  موؤخراً  انطلقت 

عن  املبتعثن«  »ملتقى  ف��ع��ال��ي��ات 

برنامج  �ضمن  ع�ضرة  الثالثة  ال�ضنة 

ال�ضريفن لالبتعاث  خادم احلرمن 

وزارة  تنظمه  وال����ذي  اخل���ارج���ي، 

ال����وزارة  وك��ال��ة  يف  ممثلة  التعليم 

املتقدمن  لتهيئة  البعثات،  ل�ضوؤون 

بح�ضور  وذلك  اخلارجي،  لالبتعاث 

اأكرث من 3000 مر�ضح ومر�ضحة.

تهيئة نف�ضية واجتماعية

تناول امللتقى خالل 5 اأيام تقدمي 

الثالثة  ال�ضنة  اإج��راءات البتعاث يف 

ع�ضرة، والتعامل مع القوانن والأنظمة 

ب�ضالمة  عالقة  له  ما  وكل  الدولية، 

املبتعث وتهيئته النف�ضية والجتماعية 

نوعية  اإىل حم��ا���ض��رات  ب��الإ���ض��اف��ة 

ثقافية  تخ�ض�ضية يف عدة جم��الت 

واأمنية ووقائية توعوية.

بناء الإن�ضان

اأو�ضى وكيل وزارة التعليم للبعثات 

امللحقيات  ع��ل��ى  ال��ع��ام  امل�����ض��رف 

�ضليمان  ب��ن  ج��ا���ض��ر  د.  الثقافية 

امللتقى،  فعاليات  خ��الل  احلرب�ض، 

ملتقى  ومر�ضحات  مر�ضحي  جميع 

ع�ضرة،  ال��ث��ال��ث��ة  لل�ضنة  املبتعثن 

�ضيخو�ضون  التي  رحلتهم  بتحويل 

التاأ�ضي�ض  من  البتعاث  يف  غمارها 

الأكادميي اإىل تاأ�ضي�ض بناء الإن�ضان.

ا�ضتثمار اإيجابي

فعاليات  �ضمن  �ضعادته  وق���ال 

ذات  البتعاث  فر�ضة  اإن  امللتقى، 

قيمة وطنية وثقافية وعلمية، يجب 

مبا  اإي��ج��اب��ي،  ب�ضكل  ا�ضتثمارها 

يخدم املبتعث وي�ضهم يف دفع عجلة 

التطور التنموي الذي ت�ضهده اململكة 

اململكة  روؤي��ة  يف حتقيق  ي�ضهم  مبا 

القيادة  تطلعات  ويحقق  2030م 

الر�ضيدة.

ا�ضتيعاب التنوع

واأو�ضح احلرب�ض اأن الدولة هياأت 

ي��وؤدي  لكي  املمكنة  ال��ظ��روف  كافة 

الوجه  على  ر�ضالتهم  وبناتنا  اأبناوؤنا 

الطالب  باأبنائه  ثقته  الأمثل، مبدياً 

التنوع  ا�ضتيعاب  على  والطالبات 

الذي ميكن اأن حتدثه رحلة البتعاث 

التاأ�ضي�ض  م��رح��ل��ة  م��ن  ب��ان��ت��ق��ال��ه 

البتعاث  فيها  التي جنح  الأكادميي 

خالل م�ضريته املمتدة تاريخياً، اإىل 

تاأ�ضي�ض بناء الإن�ضان املتكامل، وهو 

ال�ضنوات  خ��الل  نالحظه  بداأنا  ما 

الأخرية من عمر الربنامج.

تفاعل اإيجابي

واختتم احلرب�ض كلمته التوجيهية 

قائاًل: »ما نتوقعه منكم هو اخلروج 

دائ���رة  اإىل  ال���درا����ض���ة  دائ�����رة  م���ن 

الأكادميية  التجربة  من  ال�ضتفادة 

الإن�ضان  تاأ�ضي�ض  على  تعتمد  التي 

اإيجابي«،  ب�ضكل  الآخر  مع  وتفاعله 

وكالة  باعتبار  املر�ضحن  مطالباً 

البعثات بوزارة التعليم مركز خدمات 

احلالين  املبتعثن  ولزمالئهم  لهم 

وفق ما تتيحه الأنظمة والتعليمات.

توظيف وابتعاث

من جانبه اأكد امل�ضرف العام على 

البتعاث  لربنامج  العامة  الإدارة 

اأن  ال��ع��ن��زي  ���ض��ع��ود  د.  اخل���ارج���ي 

للتوظيف  اأولويتن  ح��دد  الربنامج 

والب���ت���ع���اث امل��ب��ا���ض��ر ب��ه��دف �ضد 

القطاعن  يف  العمل  �ضوق  احتياج 

ال���ع���ام واخل���ا����ض، واأ����ض���ار خ��الل 

اإىل  امللتقى  يف  األ��ق��اه��ا  حما�ضرة 

لل�ضنة  الثالثة  املرحلة  اأه���داف  اأن 

البتعاث  برنامج  من  ع�ضرة  الثالثة 

الوظيفية  ال��ف��ر���ض  حت��دي��د  ه���ي 

قطاعات  يف  مبا�ضر  ب�ضكل  الفعلية 

التنمية، وحتديد املجالت الدرا�ضية 

واإع���داد  النوعية،  والتخ�ض�ضات 

الكفاءات املتخ�ض�ضة ب�ضورة متميزة 

قادرة على �ضغل الفر�ض املتاحة.

حما�ضرات تخ�ض�ضية

بعد ذلك األقى عدد من املخت�ضن 

يف  وتخ�ض�ضية  نوعية  حما�ضرات 

امللتقى  فعاليات  م��ن  الأول  ال��ي��وم 

البتعاث،  بعد  ما  اإج��راءات  �ضملت 

التهيئة  ع���ن  اأخ�����رى  وحم���ا����ض���رة 

واحل��ي��اة  والج��ت��م��اع��ي��ة،  النف�ضية 

عن  وحما�ضرة  للمبتعث،  الأ�ضرية 

والأنظمة  القوانن  مع  التعامل  اآلية 

يف دول البتعاث.

جناح الوزارة في الجنادرية يعّرف بمهنة التمريض

انطالق »ملتقى المبتعثين 13« في الرياض
��شتمر 5 �أيام وح�رضه 3000 مر�شح ومر�شحة

د. الحربش: واثقون من استيعابكم التنوع الذي ستحدثه رحلة االبتعاث في بناء اإلنسان

المملكة رئيًسا لمجموعة العمل الدولية 
للمعلمين

ح�ضلت اململكة العربية ال�ضعودية على مقعد الرئا�ضة امل�ضرتكة ملجموعة 

دولة  مع  بامل�ضاركة   � اليون�ضكو  ملنظمة  التابعة  للمعلمن  الدولية  العمل 

يف  للمجموعة  التوجيهية  اللجنة  اأع�ضاء  ت�ضويت  خ��الل  من   � الرنويج 

اجتماعها احلادي ع�ضر املنعقد بدولة جامايكا نهاية �ضهر نوفمرب املا�ضي، 

وميثل وزارة التعليم يف مقعد الرئا�ضة امل�ضرتكة مركز اليون�ضكو الإقليمي 

للجودة والتميز يف التعليم.

التعليم  يف  والتميز  للجودة  الإقليمي  اليون�ضكو  مركز  عام  مدير  واأك��د 

الرئا�ضة  مقعد  على  ال�ضعودية  ح�ضول  اأن  املدير�ض  عبدالرحمن  الدكتور 

امل�ضرتكة للمجموعة يعك�ض احل�ضور الفاعل واملوؤثر للمملكة يف املنظمات 

رفع  يف  الريادي  ودوره��ا  والرتبية  التعليم  م�ضارات  يف  الدولية  واللجان 

م�ضتوى جودة النظم التعليمية على كافة الأ�ضعدة الإقليمية والدولية.

واأ�ضار املدير�ض اإىل اأن جمموعة العمل الدولية تتكون من 131 ع�ضًوا 

ميثلون 85 حكومة وطنية من جميع دول العامل، و19 منظمة حكومية دولية 

على امل�ضتويات، و19 منظمة دولية غري حكومية ومنظمات املجتمع املدين 

ومتعددة  الثنائية  الدولية  للتنمية  ووكالتان  العاملية،  املعلمن  ومنظمات 

الأطراف، و8 موؤ�ض�ضات ومنظمات قطاع خا�ض عاملية.

احلكومات  قبل  من  الدعم  ح�ضد  على  يعمل  املجموعة  فريق  اأن  وذكر 

ووزارات التعليم يف العامل من اأجل زيادة اأعداد املعلمن املوؤهلن والنهو�ض 

مب�ضتوى املعلمن ومهنة التدري�ض لأعلى امل�ضتويات، وذلك من خالل التاأكيد 

�ضيا�ضات  ر�ضم  حول  احل��وار  وتعزيز  واإب��رازه  للمعلمن  الهام  ال��دور  على 

النق�ض  ل�ضد  باملعلمن وتبادلها  املعارف اخلا�ضة  واإنتاج  للمعلمن،  �ضاملة 

والإقليمية  املحلية  وامل�ضاركة  الدعم  وتوفري  التعليمي،  امليدان  املوجود يف 

والدولية للدول املختلفة.

للمرة �لثانية على �لتو�يل

جامعة الملك خالد تحصد بطولة 
اختراق الضاحية

اخ��رتاق  بطولة  الثانية،  وللمرة  باأبها  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة  حققت 

ال�ضعودية  للجامعات  الريا�ضي  الحتاد  نظمها  التي  للجامعات  ال�ضاحية 

�ضمن مو�ضمه التا�ضع وا�ضت�ضافتها جامعة حائل، بح�ضور مدير اجلامعة 

ورئي�ض  النايف  �ضعود  الدكتور  اجلامعة  ووكيل  الرباهيم  خليل  الدكتور 

واأمن  البقمي  عبداهلل  الدكتور  ال�ضعودية  للجامعات  الريا�ضي  الحتاد 

عام الحتاد الدكتور �ضالح ال�ضقاء وعميد �ضوؤون الطالب بجامعة حائل 

يف  اأي�ًضا  الثانية  وللمرة  ج��ازان  جامعة  وحلت  املطريي،  خالد  الدكتور 

املركز الثاين، وجاء يف املركز الثالث جامعة امللك �ضعود.

املركز  اليامي« من جامعة جدة  »�ضامي  العداء  نال  الفردي  نتائج  ويف 

املركز  العامري«، ويف  امللك خالد »عقيل  ثانياً عداء جامعة  الأول، وحل 

»حميد  العداء  رابعاً  وحل  كلجه«،  »ع��ادل  جيزان  جامعة  ع��داء  الثالث 

احلارثي« من جامعة امللك خالد، ويف املركز اخلام�ض عداء جامعة امللك 

امللك عبدالعزيز  العبدالقادر«، وحل �ضاد�ضاً عداء جامعة  �ضعود »حممد 

»اأحمد  �ضعود  امللك  جامعة  عداء  ال�ضابع  املركز  ويف  مدخلي«،  »حممد 

املركز  ويف  ال�ضمري«،  »جابر  اجلوف  جامعة  عداء  ثامناً  وحل  يو�ضف«، 

العا�ضر عداء  التا�ضع عداء جامعة امللك خالد »حمزة وليد«، ويف املركز 

جامعة الق�ضيم »حممد علي«.

واأمن  للجامعات  الريا�ضي  الحتاد  ورئي�ض  حائل  جامعة  مدير  وتوج 

باملراكز  الفائزين  حائل؛  بجامعة  الطالب  �ضوؤون  وعميد  الحت��اد  عام 

الأوىل يف مناف�ضات الفرق والفردي وتقدمي الدروع وامليداليات الذهبية 

والف�ضية والربونزية واجلوائز وكذلك تكرمي حكام البطولة.

ال�ضعودية  للجامعات  الريا�ضي  الحت��اد  ع��ام  اأم��ن  ق��دم  جانبه  من 

الدكتور �ضالح ال�ضقاء �ضكره وتقديره جلامعة حائل وعلى راأ�ضها معايل 

مدير اجلامعة ووكالوؤه وعميد �ضوؤون الطالب، على النجاح الكبري الذي 

حققته البطولة من الناحيتن الفنية والتنظيمية، م�ضيداً باجلهود الكبرية 

كافة  وتهيئة  والتتويج،  ال�ضباق  مكان  لتجهيز  اجلامعة  اإدارة  بذلتها  التي 

من  للفائزين  التهنئة  مقدماً  املميز،  بال�ضكل  ال�ضباق  هذا  ليخرج  ال�ضبل 

الالعبن واجلامعات، ومتمنياً حظاً اأوفر ملن مل يحالفه التوفيق.

كما وجه الدكتور ال�ضقاء �ضكره ملدير البطولة الدكتور حبيب الربعان 

وللحكام اأي�ًضا واللجنة الفنية برئا�ضة الدكتور عبدالإله ال�ضلوي واللجنة 

الإعالمية برئا�ضة الدكتور تركي العيار.
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وقعت الرئا�سة العامة ل�س�ؤون امل�سجد احلرام 

جامعة  م��ع  تفاهم  اتفاقية  ال��ن��ب���ي  وامل�سجد 

وراف��ق  الإ���س��ام��ي��ة،  �سع�د  ب��ن  الإم����ام حممد 

اإقامة ور�سة عمل ملدراء العم�م  ت�قيع التفاقية 

وم�ساعديهم مت خالها مناق�سة كل ما ي�سهم يف 

اإجناح التفاقية وحتقيق ال�ستفادة الكاملة منها 

املاأم�لة من قبل  بال�س�رة  اإىل تفعيلها  وال��س�ل 

الرئا�سة واجلامعة، كما اأقيمت ور�سة عمل بعن�ان 

�سي�ف  خدمة  يف  والإع��ام  والرتجمة  »التقنية 

اجل�انب  تلك  تط�ير  اإىل  تطرقت  ال��رح��م��ن«، 

وال�سعي نح� الرتقاء بها.

فيها  ا�ستعر�ست  ن���دوة  اأق��ي��م��ت  ذل��ك  عقب 

لن�سر  ال�سريفني  احلرمني  يف  املبذولة  اجله�د 

العل�م ال�سرعية من قبل اململكة العربية ال�سع�دية، 

ع�س�  امللكي  بالدي�ان  امل�ست�سار  من  كل  راأ�سها 

هيئة كبار العلماء واإمام وخطيب امل�سجد احلرام 

ال�سيخ الدكت�ر �سالح بن حميد.

ج�س�ر  مت��دان  واجلامعة  الرئا�سة  اأن  يذكر 

التعاون فيما بينهما عرب العديد من التفاقيات 

وامل�ساركات والفعاليات والتي كان اآخرها تفعيل 

احلرام  امل�سجد  ل�س�ؤون  العامة  الرئا�سة  »كر�سي 

احلرمني  ودرا���س��ات  لأب��ح��اث  النب�ي  وامل�سجد 

عمل  فريق  وتك�ين  الإم��ام،  بجامعة  ال�سريفني« 

لتفعيل  واجلامعة  الرئا�سة  بني  م�سرتك  ن�سائي 

احلرمني  يف  والإر���س��ادي  الت�جيهي  امل���راأة  دور 

ال�سريفني.

ا�ست�سافت جامعة الق�سيم ممثلة 

»ال�سع�دية  مبادرة  احلا�سب  بكلية 

تربمج« التي تنظمها م�ؤ�س�سة م�سك 

اخل���ري���ة، وذل����ك مب��ق��ر اجل��ام��ع��ة 

وك��ي��ل اجلامعة  واف��ت��ت��ح  ب��امل��ل��ي��داء، 

فعاليات  ال�سع�ي  حممد  الدكت�ر 

املبادرة التي هياأت الفر�سة جلميع 

اجلن�سني  م���ن  امل��ج��ت��م��ع  ���س��رائ��ح 

يف  امل�ستقبل  ولغات  تقنيات  لتعلم 

اإىل  بالإ�سافة  و�سهلة،  ممتعة  بيئة 

القائمة  البتكار  بطرق  التعريف 

برامج  مع  يت�افق  مبا  املعرفة  على 

وروؤي����ة   2020 ال���ط��ن��ي  ال��ت��ح���ل 

اململكة 2030م.

تعريفية  ور���س��ة  امل��ب��ادرة  وتخلل 

 Minecraft برنامج  با�ستخدام 

وحت���دي اإن��رتن��ت الأ���س��ي��اء وبرجمة 

تعريف  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال���روب����ت���ات، 

 Make الثاثة:  التعلم  مب�سارات 

code، وهي من�سة تب�سط مفاهيم 
ال��ت��ف��ك��ر امل��ن��ط��ق��ي وال��ت�����س��ل�����س��ل 

لغة   Java scriptو ال���ربجم���ي، 

بناء  يف  ا�ستخدامها  يكرث  برجمة 

واأي�����س��ا  تفاعلية  م���اق��ع  واج��ه��ات 

 Pythonتط�ير تطبيقات اجل�ال، و

لتعليم اأ�سا�سيات الربجمة با�ستخدام 

ال�ستخدام  �سائعة   Python لغة 

يف جم���ال ع��ل���م ال��ب��ي��ان��ات والأم���ن 

ال�سيرباين، بالإ�سافة لعر�ض تقنيات 

 3D وال��ط��اب��ع��ة   3D pen ال��ق��ل��م 

وتقنيات  بينهما،  والفرق   printer

 Virtual الف���رتا����س���ي  ال����اق���ع 

reality، وعرو�ض الروب�تات وكيفية 
برجمتها وت�سغيلها.

واأكد عميد كلية احلا�سب الدكت�ر 

�سعدت  اجلامعة  اأن  البطاح،  وليد 

اخلرية  م�سك  م�ؤ�س�سة  با�ست�سافة 

واأع��م��ال ه��ذه امل��ب��ادرة ال��رائ��دة التي 

جت�ب جميع مناطق اململكة لارتقاء 

لدى  الربجمية  والثقافة  باملفه�م 

اأن  م��سًحا  املجتمع،  �سرائح  جميع 

من  مزيد  اإىل  تتطلع  احلا�سب  كلية 

من  وغرها  م�سك  م�ؤ�س�سة  تعاون 

ب��امل��ب��ادرات  تق�م  التي  امل�ؤ�س�سات 

الرائدة، واإقامة الكثر من الفعاليات 

اأن  وج��ل  عز  اهلل  �سائًا  م�ستقبا، 

بالتعليم  ثمارها  املبادرة  هذه  ت�ؤتي 

املعرفة  م�����س��ت���ى  ورف����ع  ب��ال��رتف��ي��ه 

والثقافة لدى جميع �سرائح املجتمع.

يذكر اأن هذه هي الن�سخة الثانية 

من مبادرة »ال�سع�دية تربمج«، حيث 

تق�م امل�ؤ�س�سة بهذه الفعالية بهدف 

والرقمية  احلا�س�بية  القدرات  رفع 

وجميع  املجتمع  �سرائح  جميع  لدى 

 65 وحتى  �سن�ات   6 من  الأع��م��ار 

يف  عامليا  اململكة  قيمة  لرفع  �سنة، 

كما  واأ�سا�سياتها،  الربجمة  جم��ال 

ور�ض  من  ع��ددا  املبادرة  هذه  تقدم 

والتعريف  التعريفية  وال�ر�ض  العمل 

ينت�سر  ال��ت��ي  ال��ت��ق��ن��ي��ات  مبختلف 

ا�ستخدامها يف هذا ال�قت، وبالتايل 

ت�سعى لرفع الثقافة الربجمية، حيث 

املبادرة  من  الأوىل  ال��دورة  حققت 

ح�ل  م�ساركة  اآلف   307 من  اأكرث 

املركز  يف  اململكة  لت�سبح  اململكة 

ال��راب��ع ع��امل��ًي��ا ت��زام��ًن��ا م��ع �ساعة 

الربجمة العاملية.

د����س���ن م���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة 

بن  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت���ر  ال��ق��رى  اأم 

الأول  الإ����س���دار  ب��اف��ي��ل،  ع��م��ر 

الهدايات  كر�سي  خم��رج��ات  م��ن 

امل��س�عة  باإجناز  املعني  القراآنية 

التي  القراآنية  للهدايات  العاملية 

٦٠ ر���س��ال��ة دك��ت���راه  ت��ت��ك���ن م��ن 

مب�����س��ارك��ة ع���دد م��ن اجل��ام��ع��ات 

ملية. لعا ا

كتاب  من  ن�سخة  معاليه  وت�سلم 

وه�  الفاحتة«،  �س�رة  »ه��داي��ات 

ع��ل��م��ي حمكم  ب��ح��ث  ع��ن  ع��ب��ارة 

ب��امل������س���ع��ة  ر����س���ال���ة  اأول  م���ن 

 ٥٠ مت���ت امل�����س��ارك��ة ب���ه ���س��م��ن 

ب��ح��ث��اً ع��ل��م��ي��اً ق��دم��ت��ه��ا ك��را���س��ي 

ال��ق��رى يف  اأم  ب��ج��ام��ع��ة  ال���ق���راآن 

ال�سن�ي  الدويل  القراآين  امل�ؤمتر 

جامعة  نظمته  ال��ذي  »مقد�ض٨« 

علمي  ���س��راف  ب��اإ مباليزيا  مايا 

من كر�سي القراآن الكرمي بجامعة 

على  معاليه  اطلع  كما  القرى،  اأم 

امل�ؤمتر  لفعاليات  املرئي  التقرير 

ته. وت��سيا

وب����ارك ال��دك��ت���ر ب��اف��ي��ل ه��ذا 

كر�سي  ملخرجات  الأول  الإ�سدار 

ك��داً اأن  ن��ي��ة، م���ؤ ال��ه��داي��ات ال��ق��راآ

و�سعاً  تدخر  لن  القرى  اأم  جامعة 

العلمية  بالكرا�سي  الهتمام  يف 

ال���ت���ي ت���خ���دم ال����ق����راآن ال��ك��رمي 

املطهرة  النب�ية  وال�سنة  وعل�مه 

وع��ل���م��ه��ا وت�����س��خ��ره��ا خل��دم��ة 

. ملجتمع ا

على  امل�����س��رف  ب��نينَّ  جهته  م��ن 

زمزمي،  يحيى  الدكت�ر  الكر�سي 

اإع����داد  ي��ت�����س��م��ن  امل�������س���روع  اأن 

م������س���ع��ة ع��امل��ي��ة م��ت��خ�����س�����س��ة 

ن��ي��ة  ال��ق��راآ ال��ه��داي��ات  يف جم���ال 

ر�سائل  خ��ال  م��ن  اإجن��ازه��ا  يتم 

ك�����ادمي�����ي�����ة ل����ط����اب م���رح���ل���ة  اأ

���س��ت��ى ج��ام��ع��ات  ال���دك���ت����راه يف 

ال��ه��داي��ات  ر���س��ال��ة  لن�سر  ال��ع��امل 

���س��ه��ام  ن��ي��ة يف ال��ع��امل، والإ ال��ق��راآ

هذا  يف  العلمي  البحث  ث��راء  اإ يف 

املجال.

اتفاقية تفاهم بين »شؤون المسجد الحرام« وجامعة اإلمام

جامعة القصيم تستضيف مبادرة »السعودية تبرمج«

»أم القرى« تدشين أول إصدار لكرسي الهدايات القرآنية بـ

معل�م اأن وظائف اجلامعة الرئي�سة هي التدري�ض والبحث العلمي 

اأن  ول�سك  اخلريجني،  وتاأهيل  اإعداد  خال  من  املجتمع،  وخدمة 

لأنها  التدري�ض،  بعد  للجامعة  الثانية  الركيزة  ه�  العلمي  البحث 

خمتلف  يف  وتط�يرها  العلمية  املعارف  ن�سر  عن  الأوىل  امل�س�ؤولة 

الب�تقة  هي  فاجلامعة  والتطبيقية،  والطبيعية  الإن�سانية  احلق�ل 

م�ؤهلة  تك�ن  اأن  يجب  ثم  ومن  العلمية،  احل�سيلة  فيها  ت�سب  التي 

وقادرة على الريادة وقيادة البحث العلمي، ما دامت متتلك ال�حدات 

الن�عية الأ�سا�سية ومناخ التفاعل والإبداع والتط�ير.

واأولت  مبكرة  فرتة  منذ  احلقيقة  هذه  اأدرك��ت  الرائدة  جامعتنا 

لهما  ووف��رت  كبراً  اهتماماً  العلمي«  والن�سر  »البحث  ق�سيتي 

خطة  وو�سعت  والتط�ير،  والتعزيز  والرعاية  الدعم  و�سائل  كل 

اأهدافاً واأرقاماً يجب حتقيقها، وقد مت حتى  ا�سرتاتيجية وحددت 

ح�س�راً  اجلامعة  ف�سجلت  الأه���داف،  تلك  من  جزء  حتقيق  الآن 

على  والن�سر  العلمي  البحث  خارطة  يف  قيا�سية  واأرقاماً  م�سرفاً 

عقبات  هناك  ت��زال  ل  ذلك  رغم  ولكن  والعاملي،  املحلي  امل�ست�ى 

هذا  الغايات يف  كل  وحتقيق  الأه��داف  كامل  بل�غ  اأم��ام  وحتديات 

املجال.

 - للنقا�ض  وطرحها  الق�سية  لهذه  اجلامعة«  »منرب  تنبه  وق��د 

الدكت�ر خالد  العلمي  البحث  مع عميد  مفت�ح  لقاء  - يف  م�سك�راً 

العقبات  اأب��رز  ومناق�سة  ا�ستعرا�ض  اللقاء  خ��ال  ومت  احلميزي، 

جامعات  يف  العلمي«  »البحث  ت���اج��ه  ت��زال  ل  التي  والتحديات 

اململكة ب�سكل عام وجامعة امللك �سع�د ب�سكل خا�ض، وركزت اأغلب 

امل�ساركات واملداخات على الق�سايا امل�ؤثرة التي يعاين منها البحث 

العلمي يف اململكة ب�سكل عام ويف جامعة امللك �سع�د ب�سكل خا�ض، 

وكان اأبرزها: الرتكيز النخب�ي، غياب الأول�يات، الت�طني املكاين، 

�سعف ال�سلة بني اجلامعات وقطاع ال�سناعة.

ع�ائق  من  وكاهما  اأم��ري��ن  اأح��د  به  يق�سد  النخب�ي  الرتكيز 

وحتديات البحث العلمي؛ الأول ا�ستح�اذ عدد حمدود من جامعات 

العلمي، والثاين  الناجت البحثي والن�سر  اأكرب ن�سبة من  اململكة على 

ا�ستح�اذ عدد قليل من الباحثني يف اجلامعة ال�احدة على الن�سبة 

الأول���ي��ات  غياب  اأم��ا  العلمي،  والن�سر  البحثي  الناجت  من  الأك��رب 

ف�ا�سح اأنه يعني عدم وج�د خطة بحثية واقعية تركز على  الق�سايا 

امللحة وذات الأول�ية يف املجتمع، والت�طني املكاين يق�سد به وج�ب 

على  ودرا�ساتها  وجتاربها  البحثية  م�ساريعها  يف  جامعة  كل  تركيز 

الق�سايا املحيطة بها.

منها  العلمي  بالبحث  �سلة  ذات  ع��دي��دة  اأم����راً  ناق�ض  اللقاء 

�سع�د  امل��ل��ك  جامعة  يف  العلمي  للبحث  ال���س��رتات��ي��ج��ي  الإط����ار 

العلمي، وطرح جمم�عة من  البحث  لعمادة  ال�سرتاتيجية  واخلطة 

نح�  العلمي  البحث  ت�جيه  لأهمية  فدعا  والق��رتاح��ات،  احلل�ل 

الجتماعية  اأو  ال�سحية  اأو  البيئية  منها  �س�اء  ال�طنية  الأول�يات 

والن�سر  البحث  يف  ال�سديد  النخفا�ض  ناق�ض  كما  القت�سادية.  اأو 

ل��سع  ودع��ا  والإن�سانية،  الجتماعية  العل�م  جم��الت  يف  العلمي 

»خرائط بحثية« و»خزانات تفكر« على غرار اجلامعات العاملية.

ول يف�تني اأن اأ�سكر اجله�د التي يبذلها الزميل د. تركي العيار 

نافذة  ميثل  والذي  الربنامج،  لهذا  والتن�سيق  الإع��داد  يف  م�سك�ًرا 

فيها  الإدارة  روؤى  على  بجامعتنا  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  ملئات 

يطرح�ن التحديات والأفكار النرة لارتقاء بهذا ال�سرح الأكادميي 

العماق.

makinzyadel@ksu.edu.sa

البحث العلمي والتركيز 
النخبوي

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

حتت �ضعار »الريا�ضة حياة«

سباق جري لمنسوبات جامعة الطائف
العا�سر  ال�سن�ي  اجلري  �سباق  يف  الف�ز  وم�ظفة،  طالبة   13 حققت 

�س�ؤون  اأن�سطة عمادة  املقام �سمن  الطائف،  ومن�س�بات جامعة  لطالبات 

كلية  يف  الريا�سة  عل�م  ق�سم  مب�ساركة  الطابية،  لاأن�سطة  الطالبات 

الرتبية، والنادي الريا�سي ب�سطر الطالبات.

واأو�سحت وكيلة �س�ؤون الطالبات بجامعة الطائف الدكت�رة اأمل عا�س�ر، 

اأن �سباق اجلري ال�سن�ي هدف اإىل ن�سر ثقافة »الريا�سة حياة«، وت�سجيع 

على  والطالبات  التدري�ض  هيئة  ع�س�ات  من  واملن�س�بات  الطالبات 

امل�ساركة، وبث روح املرح واحلما�ض والرتفيه بني امل�ساركات.

الطالبات  كبر من  ال�سباق جنح يف جذب عدد  اأن  »عا�س�ر«  واأك��دت 

واملن�س�بات للم�ساركة فيه، ويف خلق روح التناف�ض بني الطالبات امل�ساركات، 

وت�سجيع احلا�سرات على امل�ساركة يف ال�سباقات املماثلة م�ستقبًا.

وبّينت اأنه مت يف ختام ال�سباق تت�يج الفائزات باملراكز الع�سر الأوىل من 

الطالبات، وكذلك الفائزات باملراكز الثاثة الأوىل من امل�ظفات.

و�سددت »عا�س�ر« على حر�ض اجلامعة على تكرار تنظيم هذا ال�سباق 

ريا�سة  فائدة  اإىل  اإ�سافة  الريا�سية،  الروح  ثقافة  ن�سر  لدوره يف  �سن�ياً 

اجلري للطالبات، وما تُدخله على النف�ض من راحة وجتديد للن�ساط.



�أم�سك  �أن  ي��وم��اً  �أتخيل  �أك��ن  مل 

قلمي و�أخط مقالة عنه وعن حياته 

�لفريدة  �سخ�سيته  وعن  و�إجن��از�ت��ه 

�أبهرت كل من عرفه وخالطه!  �لتي 

 - كولينجود  »�سيدريك  �لأ�ستاذ  �إنه 

 ،»Cedric Alex Collingwood
�لعامل  يف  �لنمل  علماء  �أ�سهر  �أح��د 

و�أكرثهم متيز�ً وعطاًء للعلم.

نف�سه:  ي��ط��رح  �ل���ذي  و�ل�����س��وؤ�ل 

كولينجود؟  �ل�سيد  عن  مقالة  مل��اذ� 

�جلامعة  ر�سالة  لقارئ  �أهميتها  وما 

و�لقارئ �ل�سعودي بوجه عام؟

�أن  �لأوىل  نقطتني:  يف  �لإج��اب��ة 

�سديريك كولينجود هو �أول عامل منل 

قام بزيارة �ململكة �لعربية �ل�سعودية 

ودر�س �أنو�ع �لنمل بها، وكان ذلك عام 

ودر��ساته  بحوثه  وق��ادت  1985م، 
�إىل �كت�ساف ع�سرة �أنو�ع جديدة من 

�لنمل يف �ململكة، ثم مل يكتف بتلك 

�لزيارة بل �أتبعها يف بد�ية �لت�سعينات 

م����ن �ل����ق����رن �مل���ا����س���ي ب���رح���ات 

ولدول  للمملكة  متعددة  ��ستك�سافية 

�سبه �جلزيرة �لعربية، وبعدها ن�سر 

بحثاً م�ستفي�ساً تناول كل �أنو�ع �لنمل 

ومكت�سفاً  �لعربية  �جلزيرة  �سبه  يف 

56 نوعاً جديد�ً للعلم!
�لثانية: �ل�سلة �لوثيقة �لتي ربطت 

�سعود،  �مللك  بجامعة  �لفذ  �ل��ع��امل 

�أبحاث  جمموعة  يف  متثلت  و�ل��ت��ي 

وقاية  بق�سم  �لقت�سادية  �حل�سر�ت 

�لنبات بكلية علوم �لأغذية و�لزر�عة، 

عليها  �لإ���س��ر�ف  على  يقوم  و�ل��ت��ي 

بن  عبد�لرحمن  �لدكتور  �لأ���س��ت��اذ 

�سعد �لد�ود.

ول�����د »���س��ي��دري��ك 

كولينجوود«  �أليك�س 

ب��ع��د ن��ه��اي��ة �حل���رب 

�لأوىل،  �ل���ع���امل���ي���ة 

وب���ال���ت���ح���دي���د ع���ام 

مقاطعة  يف  1919م 
ل��وي�����س��ام ب��اإجن��ل��ر�، 

عمل  �إجن��ل��ي��زي  لأب 

مو�سيقياً وملحناً، و�أم 

رو�سية.

يف  �سيدريك  ن�ساأ 

�ل���ري���ف �لإجن��ل��ي��زي 

و�أظ����ه����ر �ه��ت��م��ام��اً 

باحل�سر�ت  و�سغفاً 

�سيما �لنمل و�خلناف�س، و�أمت تعليمه 

�جلامعي فح�سل على �لبكالوريو�س 

جامعة  من  �لنبات  �أمر��س  علم  يف 

على  ح�سل  ثم  1941م،  عام  لندن 

�لنبات،  و�أم��ر����س  �آف���ات  دب��ل��وم يف 

ث��م ع��ني م�����س��اع��د ب��اح��ث يف كلية 

ه���اب���ر�آدم���ز ل��ل��ع��ل��وم �ل��زر�ع��ي��ة من 

عمل  ث���م  1941-1946م،  ع���ام 

و�مل�سائد  �لزر�عة  وز�رة  يف  كباحث 

�ل�سمكية �لإجنليزية. جاب كولينجود 

�أن����و�ع  م�ستك�سفاً  �ل��ع��امل  �أن���ح���اء 

ع�سر�ت  ن�سر  ث��م  �ملختلفة،  �لنمل 

�لبحوث ع��ن من��ل �إجن��ل��ر� و�ل��دول 

و�لأ�سكندنافية و�سبه جزيرة �أيبرييا 

�لدول  من  و�لعديد  و�ليونان  وكوريا 

�أهمية  بحوثه  �أكرث  ولعل  �لإفريقية، 

تلك �لتي تناولت منل �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية ودول �سبه �جلزيرة �لعربية 

عامي 1985، 1996.

يعد �سيدريك بحق ر�ئد �لنمل يف 

با  �لعربية  �ملنطقة 

جهوده  ولول  منازع، 

�أن  ����س��ت��ط��ع��ن��ا  مل���ا 

�لنمل  �أن���و�ع  نعرف 

�ملحيطة بنا وحتديد 

�أم  ���س��ارة  ماهيتها 

ن���اف���ع���ة، وحت���دي���د 

تاأثريها �لبيئي.

حكايتي  ب�����د�أت 

م����ع ه������ذ� �ل���ع���امل 

���س��ي��ف  يف  �ل����ف����ذ 

حني   2000 ع����ام 

�لقاهرة  يف  قابلته 

له،  زي��ارة علمية  يف 

وبد�أت �أعر�س عليه �أنو�ع �لنمل �لتي 

م�سر،  �أرج���اء  خمتلف  من  جمعتها 

فكان يفح�س �لنمل باهتمام و�سغف 

�سديدين، وكان �لعلم ين�ساب من فمه 

متاحقاً رقر�قاً عذباً كاأروع ما يكون، 

ولوله ملا �أكملت ر�سالة �ملاج�ستري عن 

منل م�سر عام 2001.

�أب����دي����ت ل���ه رغ��ب��ت��ي يف زي����ارة 

على  و�لط���اع  �لبحثية  جمموعته 

�أنو�ع �لنمل �ملوجودة بها، وعلى �لفور 

يف  لزيارته  ر�سمية  دع��وة  يل  �أر�سل 

يور�ساير  مبقاطعة  �سكيبتون  مدينة 

يف �ململكة �ملتحدة، و�أقمت معه ثاثة 

�أ�سابيع يف منزله ندر�س �لنمل �سوياً 

ون��ت��ب��ادل �أط����ر�ف �حل��دي��ث يف كل 

�سوؤون �حلياة من �سيا�سة وفن وعلوم.

�أبحاث  مبجموعة  �لتحاقي  منذ 

 2009 عام  �لقت�سادية  �حل�سر�ت 

ج�سر  �إقامة  على  �لوحدة  حر�ست 

�لكبري،  عاملنا  وب��ني  بينها  تو��سل 

ون�سرنا  دوري  ب�سكل  بزيارته  فقمنا 

�ململكة  خم�سة بحوث معه عن منل 

وعمان  و�ليمن  �ل�سعودية  �لعربية 

و�لإمار�ت وجزيرة �سقطرى.

����س��ت��ط��اع ���س��ي��دري��ك ع��ل��ى م��دى 

و�لرحات  �لبحثي  �لعمل  عقود من 

ملجموعة  يوؤ�س�س  �أن  �ل�ستك�سافية 

مثلها،  يوجد  �أن  ي�سعب  �لنمل  من 

من  �لعديد  حت��وي  فريدة  جمموعة 

�أنو�ع �لنمل من خمتلف �أنحاء �لعامل، 

د�مت هذه �ملجموعة يف منزله قبلة 

على  �لنمل  بعلم  و�ملهتمني  للباحثني 

�سيدريك  �أو���س��ى  �ل��ع��امل.  م�ستوى 

�لعامل  متحف  جمموعته  ت��ودع  �أن 

هذه  ��ستقرت  وهناك  ليفربول  يف 

�لنمل  عينات  من  �لنادرة  �ملجموعة 

�إد�رة  م��ن  بالغاً  �هتماً  تلقى  حيث 

�ملتحف مبديره �لدكتور �ستيفن جود 

و�ل�سيد   Dr. Stephen Judd
 Mr. Tony Hunter توين هنر

�أمني �حل�سر�ت باملتحف.

وعن  �سيدريك  عن  تكلمت  مهما 

فلن  و�أعماله  و�إجن��از�ت��ه  �سخ�سيته 

كان  لقد  ح��ق��ه،  �أف��ي��ه  �أن  �أ�ستطيع 

�ملتو��سع  ل��ل��ع��امل  ف��ري��د�ً  من��وذج��اً 

�خلري  و�لإن�����س��ان  �ملتميز  و�لباحث 

�لذي ل ياألو جهد�ً يف تقدمي �لعون 

وكل  مقابل،  �نتظار  دون  حوله  ملن 

توفيه  �أن  ت�ستطيع  �ل�سكر ل  كلمات 

حقه �أو �أن تعرب عن ف�سله، كل �ل�سكر 

و�لمتنان لك يا �سيدريك!

�أ�ستاذ علم �حل�سر�ت �مل�سارك - 

ق�سم وقاية �لنبات

كلية علوم �لأغذية و�لزر�عة

ي��ع��د �ل��و���س��وح و�ل�����س��ف��اف��ي��ة �أح���د �أه��م 

للتنمية  �لأ�سا�سية  و�مل��ق��وم��ات  �ل�����س��روط 

�مل��ج��الت  ك��اف��ة  يف  و�مل�ستد�مة  �ل�ساملة 

مو�رد  على  للرقابة  مهمة  و�أد�ة  �لتنموية، 

تر�سيد  يف  و�مل�����س��اع��دة  �مل��ال��ي��ة،  �ل��دول��ة 

تقدميها  م��ن خ��ال  �لإد�ري�����ة  �ل���ق���ر�ر�ت 

�ل��ق��ر�ر�ت  �تخاذ  يف  �ملائمة  للمعلومات 

وتقييم �لأد�ء، و�لدول �لتي تعطي لل�سحافة 

و�مل��ن��ظ��م��ات �أق����ل م�����س��ادر ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 

و�حلقائق تكون �أقل �سفافية وم�سد�قية.

تتخذ  �لتي  �لدولية  �ل�سفافية  منظمة 

ل��ه��ا، وت�����س��ع��ى لك�سف  ب��رل��ني م��ق��ر�ً  م��ن 

و�لقت�سادي  �ل�سيا�سي  �لف�ساد  مظاهر 

باإ�سد�ر   1995 عام  منذ  تقوم  �لعامل،  يف 

ملاحظة  ك��م��وؤ���س��ر  دويل  ���س��ن��وي  ت��ق��ري��ر 

 Corruption Perceptions« �لف�ساد 

Index« يتم من خاله ترتيب �لدول حول 
�ل�سفافية،  وج���ودة  درج���ة  ح�سب  �ل��ع��امل 

وتعتمد �ملنظمة يف تقاريرها �ل�سنوية على 

ومر�جعة  �ل��ر�أي  ��ستطاعات  من  �سل�سلة 

وح�ساب  و�ل��ع��ام،  �خل��ا���س  �لقطاع  عقود 

�ملناق�سات  يف  و�ل�سرية  �ل�سفافية  ن�سبة 

�حلكومية.

�ل�سنوي  تقريرها  �ملنظمة  ن�سرت  وقد 

�لعامل، و�سمل  �لف�ساد يف  2017حول  لعام 

نيوزلند�  وجاءت  بلد�ً،   180 �سمل  �لتقرير 

و�لأق��ل  �سفافية  �لأك��رث  �ل��دول  مقدمة  يف 

 89 على  ح�سلت  حيث  �لعامل،  يف  ف�ساد�ً 

�حتلت  ح��ني  يف  100نقطة،  م��ن  نقطة 

فنلند�  يليها  �ل��ث��اين،  �مل��رك��ز  �ل��دمن��ارك 

و�ل�سويد  و�سنغافورة  و�سوي�سر�  و�لرنويج 

من  كل  فاحتلته  �لقائمة  ذي��ل  �أم��ا  وكند�، 

ليبيا و�ل�سود�ن و�ليمن و�فغان�ستان و�سوريا 

وجنوب �ل�سود�ن و�ل�سومال.

يتحتم  ب��اأن��و�ع��ه  �لف�ساد  م��ن  للحماية 

حكومية  م�سلحة  كل  يف  �لقياد�ت  تطوير 

ويف ك��ل م��وؤ���س�����س��ات �مل��ج��ت��م��ع وت��دري��ب��ه��ا 

وكذلك  �ملهنة،  باأخاقيات  للعمل  �ملكثف 

و�ختيار  �لعاملة،  �لقوى  خمتلف  تدريب 

�سيا�سة  لتبني  �أ�سا�سية  كقاعدة  �لأف�سل 

من  نهائيا  و�لتخل�س  و�لو�سوح،  �ل�سفافية 

��ستغال  �أو  و�ملح�سوبية،  �لو��سطة  د�ء 

و��ستخد�م  �ل�سخ�سية،  للمنفعة  �ملنا�سب 

�مل�سوؤول �ملن�سب و�ل�سلطة لتحقيق م�سلحة 

خا�سة به وجلماعته ظلم ل بد �أن يُرفع من 

قبل جهات �لخت�سا�س.

و�مل�سي  و�ل�سفافية  �لنز�هة  تعزيز  �إن 

و�ملحا�سبة  �لف�ساد  ومكافحة  �لإ�ساح  يف 

�أ�سبح �أمر�ً ملمو�ساً وو��سحاً من قبل دول 

يف  وكبرية  نوعية  بنقلة  ينبئ  مما  �لعامل، 

ينتج عنها  و�ملحا�سبة و�حلوكمة،  �ل�سفافية 

و�لرتقاء  لا�ستثمار  جاذبة  �سحية  ببيئة 

مبعايري �لإتقان و�جلودة.

م�سوؤولية  لي�س  و�لت�سحيح  �لتوجه  هذ� 

ج��ه��ات �لخ��ت�����س��ا���س ف��ق��ط ب��ل ي��ج��ب �أن 

�حلكومية  �ملوؤ�س�سات  جميع  فيه  ت�سرك 

و�ملقيم  �مل��و�ط��ن  فيه  وي�سرك  و�خلا�سة 

حتى  ���س��و�ء  ح��د  ع��ل��ى  �مل�ستثمر  وح��ت��ى 

عليه  و�لق�ساء  �لف�ساد  مو�جهة  من  نتمكن 

من  و�ل����رثو�ت  �ملكت�سبات  على  للحفاظ 

�لأخاقية  للقيم  وتفعيًا  و�ل�سياع  �لهدر 

و�لجتماعية. و�لإن�سانية 

حممد �سامل �سعيد باهديلة

�لهند�سة - ماج�ستري 

�ل�����ت�����ع�����ه�����ي�����د �جل�����م�����اع�����ي 

من  نوع  هو   »crowdsourcing«

�أنو�ع �لتعبئة �جلماعية �لتي ت�ستهدف 

هدف  يف حتقيق  �ملو�طنني  �إ�سر�ك 

م�سرك، وقد فتحت هذه �ملمار�سة 

�لتي تدعمها �لتقنيات �ملعا�سرة �لتي 

»ويب  مثل  و�مل�ساركة  �لتحاور  تتيح 

�لجتماعي،  �لتو��سل  وو�سائل   »2
�لباب �أمام طرق جديدة للتعاون بني 

�ملوؤ�س�سات وعمائها ب�سورة مل ي�سبق 

لها مثيل، فهي تي�سر لهم �مل�ساهمة 

�أو  بالأفكار  �سو�ء  جماعي،  ب�سكل 

م�سروعات  يف  �خل���ربة،  �أو  �ل��وق��ت 

يوفر  مما  ومبادر�تها،  �ملوؤ�س�سات 

فر�سة هائلة لإعادة �بتكار �لعمليات 

�لتقليدية.

�أح��د  �جلماعي  �لتعهيد  ويعترب 

�لتي  �ل��ب��ي��ان��ات  حت�سني  �أ���س��ال��ي��ب 

تقاريرها  يف  �ملوؤ�س�سات  ت�سدرها 

فهي  م��و�ق��ع��ه��ا،  يف  تطرحها  �ل��ت��ي 

�أع��ني  حت��ت  بياناتها  ت�سع  ب��ذل��ك 

عمائها، ومن ثم ت�ستخدمهم كفريق 

من مر�جعي �لبيانات ذوي �لفاعلية 

�لعالية، وت�سعى �ملوؤ�س�سات من ور�ء 

ماحظاتهم  على  للح�سول  ذل���ك 

لت�سحيح  ����س���و�ء  و�ق���ر�ح���ات���ه���م، 

�أو  �لتقارير،  يف  �ل����و�ردة  �لأخ��ط��اء 

معلومات  لإ���س��اف��ة 

لذ�  عليها،  ج��دي��دة 

ف���ه���و ي��ع��ت��رب �أح����د 

�أن  من  �لتاأكد  �سبل 

مكتملة  �ل��ب��ي��ان��ات 

و�سحيحة.

ول��ك��ي ت��ك��ون هذه 

�ل�سر�تيجية فعالة، 

تت�سمن  �أن  ي��ج��ب 

�أك��������رث م�����ن جم���رد 

ن�����س��ر �ل��ب��ي��ان��ات ثم 

م�ستخدميها  �نتظار 

ل���ل���م�������س���اع���دة يف 

ينبغي  بل  حت�سينها، 

على  ت�سجع  حو�فز  هناك  يكون  �أن 

�مل�ساركة و�لتفاعل. 

 Mapmaker« برنامج  ويعترب 

Google’s« مثاًل ر�ئًد� ل�ستخد�م 
�أ�سلوب �لتعهيد �جلماعي يف حت�سني 

جودة �لبيانات، حيث ي�سمح �لربنامج 

مل�ستخدمي خر�ئط جوجل �لعاديني 

مب�ساركة �ملعلومات وحتديد �لأخطاء 

ح��ول �لأم��اك��ن �لتي هم على در�ي��ة 

بها، مبا يعزز جودة بيانات �خلر�ئط، 

يقدمون  �لذين  �مل�ستخدمني  ومينح 

معلومات دقيقة ب�سكل منتظم مزيًد� 

و�لتحرير،  �لتعديل  على  �لقدرة  من 

للم�ستخدمني  ويتيح 

�كت�ساب  �ل��ع��ادي��ني 

�خل�������ربة، وي��ك��اف��ئ 

�ل��ن�����س��ط��اء م��ن��ه��م، 

يح�سل  �لنهاية  ويف 

دقيقة  بيانات  على 

وحمدثة.

�مل������ج������ال  ويف 

�أدت  �حل����ك����وم����ي، 

���س��ي��ا���س��ة �ل��ب��ي��ان��ات 

�إىل  �مل����ف����ت����وح����ة 

ع�سر  ي��ن��ت��ه��ي  �أن 

�لع�����ت�����ق�����اد ب������اأن 

�حلكومية  �لتقارير 

للمر�جعة  قابلة  غري  فرمانات  هي 

على  طرحها  �أ�سبح  فقد  �لنقد،  �أو 

�لعامة ي�سكل نوًعا من �ل�سغط على 

ت�سمنت  �إذ�  وخ�سو�ًسا  �حلكومة، 

حول  باملعلومات  �ملو�طنني  ت��زوي��د 

��ستحقاقاتهم، فهذ� يجعلهم قادرين 

عي �حلكومة  على �ملقارنة بني ما تدَّ

وب���ني �جل���ودة  عمله م��ن خ��دم��ات 

�لفعلية لهذه �خلدمات.

نظم  م��ن  �لإن�����س��ان  و�سع  فمهما 

لإد�رة �سوؤون �لدولة، ونظم للمتابعة، 

عني  �أن  �إل  للمحا�سبة،  و�أخ����رى 

�ملو�طن تظل �أد�ة فاعلة يف �لرقابة، 

يقي�س  �ل��ذي  �لرمومر  هي  وتظل 

فاعلية �لأعمال �ملنجزة ودرجة كفاءة 

�مل�سوؤول.

معرفة  ف��اإن  ذل��ك،  �إىل  بالإ�سافة 

�ملنتجة  �لعمل  دورة  يف  يعملون  من 

من  ���س��ر�ئ��ح  ه��ن��اك  ب���اأن  للبيانات 

وتتفاعل  �أعمالهم  تتابع  �ملو�طنني 

�ملاحظات،  تقدمي  خال  من  معها 

يوؤدي �إىل حتفيزهم، وكذلك حتفيز 

�ملعلومات  نظام  ب���اإد�رة  �ملخت�سني 

�مل�����س��ت��خ��دم، ب��ح��ي��ث ي���ط���ورون من 

وظائفه ويعززونه بالتقنيات �لازمة 

�لبيانات، ويح�سنون من  لرفع جودة 

�لبيانات  �إر�سال  يف  �لنتظام  درج��ة 

ون�سر �لتقارير. 

وم��ن منظور �آخ���ر، ف��اإن �إ���س��د�ر 

�لبيانات ب�سكل علني له تاأثري �إيجابي 

على جودتها، فمجرد �إعد�د �لبيانات 

للن�سر ميكن �أن يك�سف عن م�سكات 

تكن  مل  �لعمل  ب���اإج���ر�ء�ت  متعلقة 

لن�سرها،  �لنية  وج��ود  ل��ول  لتظهر 

وجدير بالذكر �أن �لتعهيد �جلماعي 

يعترب من و�سائل تفعيل »�حلوكمة«، 

�ل�سفافية  مفاهيم  من  ت�سمله  مبا 

و�لرقابة، و�لتي متثل �أحد �لتطلعات 

�لرئي�سية لروؤية �ململكة 2030.

�أ�ستاذ علم �ملعلومات
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

نقدر حر�شكم وم�شاركتكم 

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

�لعمل  ور����س  �أوىل  غ���د�ً  ت��ب��د�أ  �هلل  ب��رك��ة  ع��ل��ى 

و�لتطوير  للتخطيط  �جلامعة  وكالة  تعقدها  �لتي 

هيئة  ع�����س��اء  و�أ �جل��ام��ع��ة،  ق��ي��اد�ت  ���س��ح��اب  �أ م��ع 

بقاعة  و�لفنيني،  و�ملوظفني  و�لطاب  �لتدري�س، 

خطة  �سمن  وذلك  �جلامعة،  د�رة  �إ مببنى  �لدرو�زة 

جتريها  �ل��ت��ي  �ل��در����س��ة  بتنفيذ  �خل��ا���س��ة  �ل��ع��م��ل 

ب��ع��ن��و�ن »ق��ي��ا���س ر���س��ا �مل�����س��ت��ف��ي��دي��ن من  �ل��وك��ال��ة 

وي��ق��وم على  �مل���ه���ار�ت«،  ت��ط��وي��ر  ع��م��ادة  خ��دم��ات 

تطوير  وعمادة  و�جلودة،  �لتطوير  عمادة  تنفيذها 

ح��ي��ث حر�ست  �ل��وك��ال��ة؛  ���س��ر�ف  �إ �مل��ه��ار�ت حت��ت 

ب�ساأن  �جلامعة  وحد�ت  مع  �لتن�سيق  على  �لوكالة 

رب��ع��ة  �مل�����س��ارك��ة يف ه��ذه �ل��ور���س �ل��ب��ال��غ ع��دده��ا �أ

متتالية. ور�س 

ل��ف��ئ��ة حم���ددة  ت��خ�����س��ي�����س ك���ل ور����س���ة  وق���د مت 

م��ن �مل�����س��ت��ه��دف��ني، وذل���ك وف���ق م��ا ي��ل��ي: �لث��ن��ني 

و�لفنيني،  للموظفني  عمل  ور�سة  1440/5/1ه� 
هيئة  لأع�ساء  عمل  ور�سة  1440/5/2ه�  �لثاثاء 

عمل  ور���س��ة  1440/5/3ه�  رب��ع��اء  �لأ �ل��ت��دري�����س، 

عمل  ور���س��ة  1440/5/4ه�  �خلمي�س  ل��ل��ط��اب، 

�جلامعة. لقياد�ت 

وي�����س��رف ع��ل��ى ه���ذه �ل���ور����س ع��م��ي��د �ل��ت��ط��وي��ر 

عمادة  ووكيل  �مل��ه��ار�ت،  تطوير  وعميد  و�جل��ودة، 

هذه  وخ��ال  �لتطوير،  ل�سوؤون  و�جل��ودة  �لتطوير 

رب����ع ت��ت��م �مل��ن��اق�����س��ة ب��ني �مل�����س��ارك��ني،  �ل���ور����س �لأ

�إعد�ده  مت  �لذي  �خلا�س  �ل�ستبيان  على  و�لإجابة 

بالدر��سة  �ل�سلة  ذ�ت  �ملحاور  من  �لعديد  ليغطي 

�ل��ع��ل��م��ي��ة، وم���ن���ه���ا: »حم�����ور �ل��ت��خ��ط��ي��ط، حم��ور 

بيئة  �لت�����س��ال، حم��ور  م��ه��ار�ت  ه���د�ف، حم��ور  �لأ

�مل��درب��ني،  د�ء  �أ �مل��ح��ت��وى، حم��ور  �ل��ت��دري��ب، حم��ور 

�لوظيفي«. د�ء  �لأ على  �لتدريب  ثر  �أ حمور 

ما  و�لتطوير  للتخطيط  �جلامعة  وكالة  وي�سعد 

م�ستمر  تو��سل  م��ن  �ملا�سية  ي��ام  �لأ خ��ال  مل�سته 

ت�سجيل  على  �جلامعة  من�سوبي  من  عدد  وحر�س 

عن  ذل��ك  يعرب  حيث  �ل��ور���س،  ه��ذه  يف  م�ساركتهم 

�ملتتالية  �جل��ه��ود  دع��م  يف  �ملن�سوبني  دور  ه��م��ي��ة  �أ

�لتطويري  �حلر�ك  عجلة  تدفع  �أن  نها  �ساأ من  �لتي 

لاأمام. للجامعة 

وكالة  �أن  �ل�ساأن  هذ�  يف  عليه  �لتاأكيد  يجب  وما 

ب�سكل  ت��ت��و����س��ل  و�ل��ت��ط��وي��ر  للتخطيط  �جل��ام��ع��ة 

كافة  ب�����س��اأن  �جل��ام��ع��ة  وح���د�ت  ك��اف��ة  م��ع  م�ستمر 

و�جلودة،  و�لتطوير  بالتخطيط  �ملتعلقة  �لعمليات 

ر�ء  �لآ ك��اف��ة  وت��ق��دي��ر  �ه��ت��م��ام  ب��ك��ل  ت��ر���س��د  ك��م��ا 

�حل��ر�ك  ت��دع��م  �أن  نها  �ساأ م��ن  �ل��ت��ي  و�مل��ق��رح��ات 

�جلامعة،  مدير  معايل  بقيادة  باجلامعة  �لتطويري 

�ل�سبيل. ق�سد  �هلل  وعلى 

استراتيجية التعهيد الجماعي لزيادة جودة المعلومات

د. مصطفى رزق شرف

»سيدريك كولينجود« رائد علم النمل العربي

الوضوح والشفافية أساس التنمية المستدامة
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa

r s . k s u . e d u . s a r s . k s u . e d u . s a
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

والطالبة  الطالب  م�ساعدة  هدفه  اإن�ساين  م�سروع  التعلم 

وتعزيز  الفهم  معها  ي�سهل  بطريقة  والبناء  التطور  على 

يكون  اأن  ينبغي  التعلم  لعملية  الفعال  والتخطيط  النتماء, 

الطالب  وق��درات  ا�ستعدادات  مع  متم�سياً  علمياً  ن�ساطاً 

واملتعة. والإثارة  التحدي  على  قائماً  والطالبات, 

اأه��داف  حتقيق  يف  مهماً  دوراً  التعليمية  البيئة  ت���وؤدي 

القيم,  غر�س  فيها  ويتم  التعلم  فيها  يجري  حيث  التعليم, 

ويتحقق  وطالبة,  طالب  لكل  والثقافية  الجتماعية  والتن�سئة 

ه��ذا  م��وج��ب��ات  ع��ن  البع�س  ي��ت�����س��اءل  وق��د  من��اوؤه��م,  فيها 

التعليمية. بالبيئة  املتزايد  الهتمام 

وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  التعلم  باأن  ذلك  على  الإجابة  ميكن 

بيئة  كانت  ف��اإذا  التعلم,  فيها  يتم  التي  البيئة  بخ�سائ�س 

بالراحة  والطالبة  الطالب  فيها  وي�سعر  وم�سوقة  جاذبة 

عاماًل  ذلك  كان  التعلم,  على  وحتفزهم  والتحدي  والأم��ان 

املعرفة  اك��ت�����س��اب  اأج���ل  م��ن  للمتعلم,  ال��ت��ع��ل��م  دمي��وم��ة  يف 

مع  والعي�س  الذات  احلياتية, وحتقيق  للتطورات  وال�ستعداد 

الر�سا. ب�سعور  الآخرين 

اجل��وان��ب  م��ت��ع��ددة  عملية  التعلمية  التعليمية  العملية 

ومتداخلة,  ك��ث��رة  م��ت��غ��رات  جناحها  يف  وي��وؤث��ر  والأب��ع��اد, 

العملية, لذا لبد  التعليمية عامل مهم يف جناح هذه  والبيئة 

اأهمها: اخل�سائ�س  من  بعدد  البيئة  هذه  تتحلى  اأن 

- و�سوح الر�سالة: بحيث تركز كل كلية على حتديد وبيان 

ما ت�سعى اإىل اإجنازه, وما تهتم به  وتقدره يف ر�سالتها على 

تاأديتها. يجب  التي  الأدوار  يبني  نحو 

»اأع�ساء  فيها  العاملني  بكل  التعليمية  البيئة  ترعى  اأن   -

على  وحتر�س  والطالبة  الطالب  واإداري���ني«  تدري�س  هيئة 

يف  م�ستطاع  جهد  كل  ب��ذل  على  وت�ستحثه  ومن��ائ��ه,  تعلمه 

التعلم عن طريق متابعة التقدم والتعرث وتفعيل دور اجلهات 

ولة. امل�سوؤ

فيها  ي�سهم  بحيث  بالت�ساركية,  البيئة  هذه  تت�سم  اأن   -

املر�سد  دور  التدري�س  هيئة  ع�سو  دور  فيها  ويكون  اجلميع, 

واملوجه.

نحو  على  وال�سبط,  التفاعل  على  البيئة  هذه  تقوم  اأن   -

وتطورهم. تعلمهم  ي�سهل 

العمليات  فيها  تناق�س  تفكر,  بيئة  البيئة  هذه  تكون  اأن   -

للحل  ل��ل��و���س��ول  ات��خ��اذه��ا  ال��ت��ي مت  وال���ق���رارات  امل��ع��رف��ي��ة, 

املطلوب.

والو�سائل  الأن�����س��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د  فيها  ي�ستخدم  اأن   -

املتعلمني. ولقدرات  التعليمي  للموقف  وفًقا  التعليمية 

وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية

إضاءات نافذة
أ. د. محمد بن صالح النمي

إضاءات نافذة

تأثيرالبيئة التعليمية 

اأي  2119م,  ع��ام  يحل  عندما 

جميعاً  �سنكون  الآن,  من  قرن  بعد 

اأنا واأنت اأيها القارئ العزيز مع كل 

الأبناء والأهل والأقارب والأ�سدقاء 

والزمالء مع كل من تعرفهم ومن ل 

تعرفهم حتت الرثى, جمرد ذكرى!

���س��ي��ك��ون م�����س��رن��ا ق���د اأ���س��ب��ح 

الت�سكيك  يقبل  ل  وجلياً  وا�سحاً 

اأعيننا,  اأمام  �سرناه  اأب��ًدا,  والتاأويل 

و�سي�سكن بيوتنا اأو فللنا اأو ق�سورنا 

باأموالنا  و�سيتمتع  غ��رب��اء,  اأن��ا���س 

وباأمالكنا التي جمعناها بطرق �ستى 

اآخ��رون  اأعمالنا  و���س��ي��وؤدي  غ��رن��ا, 

اأحد  ل  اأن  حينها  نظن  كنا  والتي 

يعملها ويتقنها �سوانا, ولن يتذكروا 

�سيئاً عنا.

وك���ل م��ن ح���زن وت��اأ���س��ف وبكى 

عند  علينا  الدموع  وذرف  وا�ستكى 

كان  مهما  حزنهم  �سينتهي  موتنا 

وا�سحني  ولنكن  و���س��دت��ه,  درج��ت��ه 

ومن  اأجدادنا  عن  ببالنا  يخطر  كم 

احببناهم  م��ن  وك��ل  اآب��ائ��ن��ا  بعدهم 

جداً  قلياًل  حياتنا؟؟  يف  وفقدناهم 

من  كم  اأنف�سنا!  مع  �سادقني  لنكن 

لكن  ع��ن��ا  رح���ل  دك��ت��ور  وك���م  معلم 

تعي�س  و���س��ج��اي��اه  و���س��ل��وك��ه  علمه 

جمرد  �سنكون  معنا, 

�سطر  عابرة,  ذك��رى 

يف ع��م��ود ال��ذاك��رة, 

اأ���س��م��اوؤن��ا واأل��ق��اب��ن��ا 

واأ�سكالنا  ومنا�سبنا 

و����س���ورن���ا وك����ل ما 

�سيطويها  بنا  يتعلق 

الزمن والن�سيان.

ف����ل����م����اذا ن��ط��ي��ل 

التفكر بنظرة النا�س 

اإل��ي��ن��ا, ومل���اذا نحرق 

لت�سرفات  ق��ل��وب��ن��ا 

ال��غ��ر, ومل���اذا نتعب 

لإر�سائهم,  اأنف�سنا 

طرقها  بغر  الأم���وال  ومل��اذا جنمع 

وملاذا نقرت عن اأنف�سنا وملاذا نن�سغل 

وبيوتنا  واأمالكنا  اأولدن��ا  مب�ستقبل 

واأر�سدتنا وكل اأهلنا, كل هذا لي�س 

له جدوى اأو نفع بعد قرن من الآن!

يف  ملحة  �سوى  لي�س  وج��ودن��ا  اإن 

عمر الكون, ووم�سة يف جدار الزمن 

ال��ل��غ��ة, فهذا  ق��ام��و���س  وح���رف يف 

الكون كله يف نظر اخلالق ل ي�ساوي 

اأ�ساًل جناح بعو�سة!

يف  و�سينق�سي  ُعمرنا  �سيطوى 

طرفة عني, و�سياأتي بعدنا ع�سرات 

واآلف  مئات  ورمب��ا 

م���ن الأج����ي����ال, كل 

جيل يودع من �سبقه 

وي�سلم  ع��ج��ٍل  ع��ل��ى 

الراية ُمكرهاً للجيل 

ال�����ت�����ايل, وه���ك���ذا 

اأن  ق��ب��ل  دوال����ي����ك 

الأول  اجليل  يحقق 

التي ل  اأحالمه  ربع 

تنتهي ول تتوقف اإل 

مبوته!

اأن  ت��ع��ل��م��ون  ه��ل 

ح��ج��م��ن��ا ال��ف��ع��ل��ي 

ال��دن��ي��ا,  ه����ذه  يف 

الكون,  هذا  يف  احلقيقي  وزمننا 

هناك  بكثر!  نت�سور  مما  اأ�سغر 

الظالم  و�سط  �سنكون  ق��رن  بعد 

ال��دام�����س وال�����س��ك��ون امل��ت��ن��اه��ي, 

فانية  الدنيا  ك��ان��ت  ك��م  �سندرك 

مت�ساهلني  اأغبياء  كنا  وكم  وتافهة 

املهمة! بالأمور 

وكم  �سخيفة,  اأحالمنا  كانت  كم 

لو  و�سنتمنى  �سهلة  جهودنا  كانت 

عبادة  يف  كلها  اأع��م��ارن��ا  اأم�سينا 

جمع  ويف  ���س��ج��دة,  يف  ال��رح��م��ن 

اجل��اري��ات  وال�سدقات  احل�سنات 

وهن الباقيات, هناك �سنطلق اآلف 

ال�سرخات ا�ستغاثة ورجاء ونداء ل 

طائل منها كما يف قوله تعاىل: »َقاَل 

ا ِفيَما  ْعَمُل �َساحِلً
َ
َرِبّ اْرِجُعوِن لََعِلّي اأ

تََرْكُت َكاَلّ اإِنََّها َكِلَمٌة ُهَو َقاِئلَُها َوِمْن 

َوَراِئِهْم بَْرَزٌخ اإىل يَْوِم يُبَْعثُوَن«. وقول 

نِْفُقوا ِمْن َما َرَزْقنَاُكْم ِمْن 
َ
املوىل: »َواأ

َحَدُكُم امْلَْوُت َفَيُقوَل َرِبّ 
َ
ِتَي اأ

ْ
ْن يَاأ

َ
َقبِْل اأ

َق  َدّ �َسّ
َ
َجٍل َقِريٍب َفاأ

َ
ْرتَِني اإِىَل اأ َخّ

َ
لَْوَل اأ

نَي«. وقوله عزوجل  احِلِ ُكْن ِمَن ال�َسّ
َ
َواأ

»يَُقوُل  يف و�سف عبادة اخلا�سرين: 

َياِتي«. ْمُت حِلَ يَا لَيْتَِني َقَدّ

اأيها القارئ العزيز, اأيتها القارئة 

وال��دار���س  الطالب  اأي��ه��ا  ال��ع��زي��زة, 

طاملا  وامل�سوؤول,  والدكتور  والباحث 

يف  زال  ول  بقية,  العمر  يف  زال  ل 

الوقت  يف  زال  ول  �سحة  اجل�سد 

من  ونغّر  فلنعترب  م��اأم��ول,  مت�سع 

اأنف�سنا واأفكارنا واأحالمنا وكل �سيء 

تاأملها  الذهول.  يوم  قبل  من حولنا 

ل�سانك  قبل  بعقلك  واقراأها  جيداً 

ق�سرة  ق�سرة,  فاحلياة  وعينك 

جداً!

طالب دكتوراه

كلية علوم الأغذية والزراعة

ك��ت��اب  م���ن   »68« ����س  يف  ورد 

يف  اليوم  ال�سائعة  الأخطاء  »اأه��م 

عدنان:  علي  ملوؤلفه  العربية«  اللغة 

الرجلني  ك��ال  ي��ق��ول:  م��ن  »يخطئ 

ح�سرتا,  املراأتني  كلتا  اأو  ح�سرا, 

الرجلني  كال  يقول:  اأن  وال�سواب 

ح�سرت؛  امل��راأت��ني  وكلتا  ح�سر, 

ا���س��م��ان  وك��ل��ت��ا  ك���ال  لأن  وذل�����ك 

مثنيني«. ولي�سا  مفردان, 

يف  ب��دًع��ا  ع��دن��ان  علي  يكن  مل 

وكلتا«  »ك���ال,  ا���س��ت��ع��م��ال  تخطئة 

م��ث��ن��ي��ني, وق����د ���س��ب��ق��ه يف ذل��ك 

»الكتابة  �ساحب  اهلل  جار  زه��دي 

ال�سحيحة« وهو يخطئ من يقول: 

»ك��اله��م��ا ع����ارف����ان«, و»ك��اله��م��ا 

»كالهما  عنده  وال�سواب  يعرفان« 

عارف, وكالهما يعرف«.

كتابه  يف  العدناين  ونرى حممد 

ينقل  ال�سائعة«  الأخ��ط��اء  »معجم 

»�س 219« كالم احلريري �ساحب 

»ك��ال  ي��ق��ول��ون:  ال���غ���وا����س«  »درة 

ال��رج��ل��ني خ��رج��ا, وك��ل��ت��ا امل��راأت��ني 

ي��وح��د  اأن  والخ���ت���ي���ار  ح�����س��رت��ا, 

الرجلني  اخلرب فيهما, فيقال: كال 

لأن  ح�سرت؛  املراأتني  وكلتا  خرج, 

ك��ال وك��ل��ت��ا ا���س��م��ان 

م�����ف�����ردان, و���س��ع��ا 

ل���ت���اأك���ي���د الث���ن���ني 

ولي�سا  والث���ن���ت���ني, 

مثنيني,  ذات��ه��م��ا  يف 

الإخبار  وق��ع  فلهذا 

يخرب  ك��م��ا  ع��ن��ه��م��ا 

ع��ن امل��ف��رد, وب��ه��ذا 

ن���ط���ق ال�����ق�����راآن يف 

{كلتا  ت��ع��اىل:  قوله 

اجلنتني اآتت اأكلها} 

ومل   .33 ال��ك��ه��ف: 

ي��ق��ل اآت���ت���ا, وع��ل��ي��ه 

ال�ساعر: قول 

كالنا ينادي يا نزار, وبيننا

قنا  من  اأو  اخلّطّي,  قنا  من  قنا 

لهند  ا

وم����ا ق���ال���ه ع���دن���ان ع��ل��ي غر 

اأئ��م��ة  م���ن  وج���دن���ا  اإذ  ���س��ح��ي��ح, 

»كال  ا�ستعمال  اأج���از  م��ن  النحاة 

ه�سام  اب��ن  اأمثال  مثنيني,  وكلتا« 

وهو  »املغني«,  كتابه  يف  الأن�ساري 

لفًظا,  مفردان  وكلتا:  »كال  يقول: 

لفًظا  اأبًدا  م�سافان  معنى  مثنيان 

يعقوب  اإميل  اأورد  وق��د  ومعنى«. 

م���ا ن�����س��ه: »اأج����از 

اأئ���م���ة ال���ن���ح���اة يف 

»ك��������ال« و»ك����ل����ت����ا« 

لفظهما  م���راع���اة 

وه��و  الإف������راد,  يف 

ومراعاة  الأف�سح, 

معناهما وهو قليل, 

م�����س��ت�����س��ه��ًدا ب��ق��ول 

الأ�سود بن يعفر:

امل����ن����ي����ة  اإن 

كالهما واحلتوف 

ي������ويف امل����خ����ارم 

�سوادي  يرقبان 

اإىل  ح�سن  ع��ب��ا���س  ذه���ب  وق���د 

ويقول  ه�سام  اب��ن  اإل��ي��ه  ذه��ب  م��ا 

ن�سه:  ما  الوايف«  »النحو  كتابه  يف 

معناهما  اأن  مع  مفرد,  »ولفظهما 

العائد  ال�سمر  يف  فيجوز  مثنى؛ 

الإ���س��ارة,  ويف  م��ب��ا���س��رة,  عليهما 

ي��ك��ون  اأن  ون���ح���وه,  اخل����رب,  ويف 

مفرًدا, واأن يكون مثنى, نقول: كال 

وكال  �سافرا,  اأو  �سافر,  الرجلني 

وكلتا  اأدي��ب��ان,  اأو  اأدي��ب  الطالبني 

�سافرتا,  اأو  ���س��اف��رت,  ال��ف��ت��ات��ني 

وكلتاهما اأديبة, اأو اأديبتان والأكرث 

اللفظ«. مراعاة 

نف�سه  العدناين  حممد  اأن  م��ع 

ذكر يف �سفحة 220, بعد ما �سرد 

كالم احلريري اأن اأئمة النحاة يرون 

»يجوز  خال�سته:  ما  وكلتا  كال  يف 

يف  لفظهما  مراعاة  وكلتا  كال  يف 

معناهما«. ومراعاة  الإفراد 

ال�سم�سان:  اأو����س  اأب���و  وي��ق��ول 

لي�س  »كال«  عن  باملفرد  »والإخبار 

لأن  بل  مفرد  لفظه  اأن  اإىل  نظًرا 

وتابع  منهما«.  واح���د  ك��ّل  امل���راد 

املهم  هو  املعنى  »اإذ  قائاًل:  كالمه 

اقت�سى  فاإن  الرتاكيب,  تكوين  يف 

اأخرب  الإفراد  اإىل  اللتفات  املعنى 

املعنى  اق��ت�����س��ى  واإن  ب����الإف����راد, 

اللتفات اإىل التثنية اأخرب باملثنى«. 

فلو قال �ساحبنا اإن مراعاة اللفظ 

اأف�سل  اأف�سح لكان  يف »كال وكلتا« 

واأح�سن من تخطئة ما لي�س خطاأ؛ 

ل  اأف�سح  ال�سيئني  اأح��د  ك��ون  لأن 

الآخر. ف�ساحة  ينفي 

كلية الآداب/ ق�سم اللغة العربية

طالب دكتوراه

من نيجريا

بعد قرن من اآلن!

الخالف في »كال وكلتا«

فيصل أحمد الشميري

يعقوب أسامة

ياسر أسعد
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لوحة الفعاليات
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دورةفعالية

فعاليةمهرجان

برنامجفعالية

ورشةمعرض

اجتماعمهرجان

دورةمؤتمر

�سنرتال اجلامعة 4670000

مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581

مكتب وكيل اجلامعة 4670109

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����س���ؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  مكتب 

4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتط�ير واجل�دة 4670527

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  مكتب 

4670110
مكتب وكيل اجلامعة للم�ساريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399

عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت 4675723

عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864

عمادة تط�ير املهارات 4670693

عمادة اجل�دة 4679673

عمادة ال�سنة التح�سريية 4696238

عمادة القب�ل والت�سجيل 4678294

عمادة الدرا�سات العليا 4677609

عمادة البحث العلمي 4673355

عمادة �س�ؤون الطالب 4677724

عمادة �س�ؤون املكتبات 4676148

عمادة �س�ؤون اأع�ساء هيئة التدري�س وامل�ظفني 4678727

ال�ست�سارية  وال��درا���س��ات  للبح�ث  ع��ب��داهلل  امللك  معهد 

4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�سة 4354400

اأق�سام العل�م والدرا�سات الطبية للبنات بامللز 4785447

الإدارة العامة لالإعالم والعالقات اجلامعية 4678159

وكالة اجلامعة للتط�ير : 4698368

ر�سالة اجلامعة 4678781

م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 4670011

والإ���س��ع��اف«  »ال��ط���ارئ  اجلامعي  خالد  امللك  م�ست�سفى 

4670445
م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100

م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي »الط�ارئ والإ�سعاف« 

4775607
اإ�سعاف اجلامعة 4671699

الأك��ادمي��ي��ة  باملنطقة  الآيل  احل��ا���س��ب  اأع��ط��ال  ب��الغ��ات 

4675557
بالغات ال�سيانة باملنطقة الأكادميية 4678666

�سيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000

جممع اخلدمات 4673000

جممع امللك �سع�د التعليمي 4682066 / 4682068

اإدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي »غرفة العمليات« 950

الدفاع املدين باجلامعة 0955

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات  8051197

عميدة الكليات الإن�سانية     8053169

عميدة الكليات العلمية   8050063

الإن�سانية     بالكليات  وامل��ال��ي��ة  الإداري�����ة  ال�����س���ؤون  وك��ي��ل��ة 

8052555
الإن�سانية    للكليات  الأك��ادمي��ي��ة  لل�س�ؤون  اجلامعة  وكيلة 

8051555
وكيلة �س�ؤون الت�سغيل واخلدمات امل�ساندة    8053100

وكيلة عمادة �س�ؤون الطالب ل�س�ؤون الطالبات     8051447

ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي    8050913 

�سيانة املدينة اجلامعية للطالبات 53161  80

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:

0118054450 - 0118054451

أرقام 
تلفونات 
تهمك..

عمادة �ض�ؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

وامل�ظفني - وحدة خدمات من�ض�بي اجلامعة

»الأح�ال املدنية«

�  اإ�سدار �سهادة امليالد.

� اإ�سافة امل�اليد ل�سجل الأ�سرة� 

� تبليغ ولدة.

»اجل�ازات وال�ضتقدام«

� جتديد ج�از �سفر لل�سع�ديني.

� اإ�سدار تاأ�سريات ال�ستقدام لعّمال 

املنازل وال�سائقني.

� اإ�سدار اإقامة وجتديدها.

� متديد تاأ�سرية الزيارة للقادمني لزيارة 

من�س�بي اجلامعة املتعاقدين.

� تاأ�سرية خروج وع�دة.

»املرور«

� جتديد رخ�س القيادة.

� جتديد ال�ستمارة.

� ا�ستبدال ل�حات ال�سيارة

الخدمات 
الحكومية

طلعة �شتوية

�لوقت: من ٤م �إىل ١١م

�جلهة �ملنظمة: �شركة هامات �لر�ئدة

�ملكان: م�شارف هيلز

�أ�شا�شيات تعلم �للغة �لإجنليزية للموظفني

�لوقت: من ١٠�ص �إىل ٢٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ �لدور �خلام�ص

�جلنادرية ١٤٤٠هـ

�لوقت:  من ١١�ص �إىل ١١م

�جلهة �ملنظمة: وز�رة �حلر�ص �لوطني

�ملكان: �ملهرجان �لوطني للرت�ث و�لثقافة �جلنادرية

�أر�ص �لعجائب »وندرلند«

�لوقت: من ١١�ص �إىل ٤م

�جلهة �ملنظمة: بنية لتنظيم �ملعار�ص و�ملوؤمتر�ت

�ملكان: جامعة �لأمرية نورة بنت عبد�لرحمن

�لقمة �لبحثية �لوطنية �لأوىل للتوحد وفرط �حلركة

�لوقت: من ٩�ص �إىل ٤م

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �ل�شعودية للتخ�ش�شات 

�ل�شحية

�ملكان: جامعة �لفي�شل

�إد�رة �ملعرفة للموظفني

�لوقت:   من ١٠�ص �إىل ٢٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ �لدور �خلام�ص

�آثار كوريا

�لوقت: من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة لل�شياحة و�لرت�ث 

�لوطني

�ملكان: �ملتحف �لوطني

مهار�ت حتقيق �لأد�ء �لوظيفي للموظفني

�لوقت: من ١٠�ص �إىل ٢٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ �لدور �خلام�ص

خز�م

�لوقت:  من ٦م �إىل ١٢م

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة للرتفيه

�ملكان: خز�م لند

�ل�شنوي �لثالث للجمعية �ل�شعودية للأ�شعة �لتدخلية

�لوقت:  من ٨�ص �إىل ٤م

�جلهة �ملنظمة: �شركة كنوز ريتاج لإد�رة �لت�شالت 

و�ملنا�شبات وتنظيم �ملوؤمتر�ت

�ملكان: فندق كر�ون بلز�

 �لعاملي لطب �لأ�شنان

�لوقت:  من ٩�ص �إىل ٤م

�جلهة �ملنظمة: �شركة كنوز ريتاج لإد�رة �لت�شالت 

و�ملنا�شبات وتنظيم �ملوؤمتر�ت

�ملكان: فندق �لريتز كارلتون

�لوعي �لقانوين للموظفني

�لوقت: من ١٠�ص �إىل ٢٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ �لدور �خلام�ص
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1 جمادى الآخرة16جمادى الأوىل

5 جمادى الآخرة22جمادى الأوىل

12 جمادى الآخرة23جمادى الأوىل

5 جمادى الآخرة22جمادى الأوىل

8 جمادى الآخرة22جمادى الأوىل

6 رجب26جمادى الأوىل

مؤتمرمؤتمر

دورةورشة

ملتقىمؤتمر

معرضمعرض

معرضفعالية

معرضملتقى

سدوكو قاعدة اللعبة:

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

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

ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

�سغرية، اأو من 9 مربعات كبرية 

يحت�ي كل منها على 9 خانات 

�سغرية.

على الالعب اكمال ال�سبكة 

 ،9 اىل   1 من  اأرق���ام  ب�ا�سطة 

مرة  رق��م  كل  ا�ستعمال  �سرط 

واحدة فقط، يف كل خط اأفقي 

ويف ك��ل خ��ط ع��م���دي ويف كل 

مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

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

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

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

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

عن�ان الكتاب: قيادة مدار�س القرن احلادي والع�ضرين

Lynne Schrum :امل�ؤلف

املرتجم: اإلهام عبد الكرمي ال�ضعدون

ال�ضنة: 1440

ي�ستخدم هذا الكتاب لالإجابة على  العديد من اأ�سئلة: »ماذا-متى-اأين-ملاذا؟« 

ح�ل ا�ستخدام ويب واأدوات الت�ا�سل الجتماعي التي يحتاج اإليها قادة املدار�س 

اأو املناطق التعليمية يف القرن احلادي والع�سرين لال�ستمرار يف القيادة بنجاح.

�س�اء   الرتب�ية  القيادة  يعمل�ن  يف م�اقع  الذين  لالأ�سخا�س  اأنه م�جه  كما 

املدار�س  اأو املناطق التعليمية، وكذلك املعلمني القياديني لتط�ير قدراتهم، وبناء 

لتحقيق  بفاعلية  التقنيات  ا�ستخدام  يف  جناًحا  اأكرث  جتعلهم  جديدة  مهارات 

الندماج والتح�سيل العلمي. كما ميكن ت�ظيف هذا الكتاب ب��سفه مقرراً يف برنامج الإدارة الرتب�ية على 

م�ست�ى الدرا�سات العليا. 

اأ�ضا�ضيات ت�ضميم املنطق واحلا�ضب

اأ�سا�سيات  واحلا�سب«  املنطق  ت�سميم  »اأ�سا�سيات  كتاب  يقدم   

الت�سميم املنطقي واأ�سا�سيات ت�سميم احلا�سبات ودجمها مع الرتكيز 

واإ�سافة م�اد  ال�سناعية احلديثة،  املادية، والجتاهات  املك�نات  على 

اأخرى  م���اد  حت�سني  مع  املادية  املك�نات  و�سف  لغات  مثل  جديدة، 

مل�اكبة التغري يف تكن�ل�جيا احلا�سبات والت�سميم مب�ساعدة احلا�سب. 

ويعك�س اأي�ًسا التغريات يف املمار�سات التقنية والت�سميمية التي تتطلب 

من م�سممي نظم احلا�سب العمل عند م�ست�يات عالية من التجريد 

واإدارة نطاقات اأو�سع من التعقيد عما كان لديهم يف املا�سي.

يذكر اأن الكتاب قام بتاأليفه M. Morris Mano وترجمه اأ�سامة 

عبد العزيز الفراج، و�سدر عام 1440ه�.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

 �ل�شعودي لل�شتثمار �لفندقي

�لوقت: من ٨٫٣٠�ص �إىل ٥٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: ميد للفعاليات

�ملكان: فندق كورت بارد ماريوت

�لتاأمني �ل�شحي �ل�شعودي 

�لوقت:  ١٢٫٣٠ �ص �إىل ٧٫٣٠ م

�جلهة �ملنظمة: جمموعة �ملخت�ص - �إكزيكون �لدولية

�ملكان: قاعة �لأمري �شلطان، فندق �لفي�شلية

�أ�شا�شيات �لأمن �ل�شيرب�ين للموظفني

�لوقت: من ١٠�ص �إىل ٢٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ �لدور �خلام�ص

مهار�ت تنمية وتطوير �لذ�ت للموظفات

�لوقت: من ٩�ص �إىل ١م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: علي�شة مبنى ٢٦ قاعة ٢١

�شركة و�دي �لريا�ص لل�شتثمار �جلريء

�جلهة �ملنظمة: و�دي �لريا�ص

�ملكان: فندق ر�فال كمبين�شكي

�ل�شعودي ل�شناعة �لجتماعات

�لوقت: من ٨:٠٠ �شباحاً �إىل ٤:٠٠ م�شاًء

�ملكان: مركز �لريا�ص �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ص، 

�لريا�ص

�ملعر�ص �لدويل �ل�شعودي للتربيد و�لطاقة ومعاجلة 

�ملياه ٢٠١٩

�لوقت: من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة:دي �إم جي للفعاليات

�ملكان: مركز �لريا�ص �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ص

�أعر��شنا �لدويل

�لوقت: من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: �شركة نيارة للحتفالت و�ملوؤمتر�ت 

و�ملعار�ص

�ملكان: نيارة للحتفالت و�ملوؤمتر�ت و�ملعار�ص

وطن �أمن و�شلم

�لوقت: من ١٠�ص �إىل ٦م

�جلهة �ملنظمة: موؤ�ش�شة �ليمامة �ل�شحفية

�ملكان: موؤ�ش�شة �ليمامة �ل�شحفية

 �ل�شعودي �لدويل �لثاين لإنرتنت �لأ�شياء

�لوقت: من ٩:٠٠ �شباحاً �إىل ٨:٠٠ م�شاًء

�ملكان: مركز �لريا�ص �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ص، 

�لريا�ص

�لثاين لأبحاث طلبة �لطب

�لوقت: من ١٢٫٣٠ �ص �إىل ٧٫٣٠ م

�جلهة �ملنظمة: جامعة �مللك �شعود بن عبد�لعزيز 

للعلوم �ل�شحية

�ملكان: كلية �لطب

�لريا�ص �لدويل للكتاب

�لوقت:  من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: وز�رة �لثقافة و�لإعلم

�ملكان: مركز �لريا�ص �لدويل للمعار�ص و�ملوؤمتر�ت

ربيع الثاين

1440ه�

( يناير )

2019م



علي  �أروى  �ل���دك���ت���ورة  ق��دم��ت 

�لرتبية  عام  مدير  �أخ�ضر،  عبد�هلل 

و�لتعليم،  �لرتبية  ب���وز�رة  �خلا�ضة 

مقرتًحا تطبيقًيا للتحول نحو مفهوم 

»�ملدر�ضة �ملنتجة« يف مد�ر�س �لتعليم 

�ل�ضعودية،  �لعربية  باململكة  �لعام 

بهدف تنويع �مل�ضادر �لتمويلية لتلك 

�مل��د�ر���س وع���دم �الك��ت��ف��اء مب�ضدر 

متويلي و�حد، ودعت ل�ضرورة �الأخذ 

�إىل  بهذ� �ملقرتح وتطبيقه تدريجًيا 

�لكاملة لهذ�  حني حتقيق �الأهد�ف 

يف  و�ضفته  كما  �ل��ك��ب��ر،  �مل�����ض��روع 

�أط��روح��ت��ه��ا �ل��ت��ي ن��ال��ت بها درج��ة 

من  �لرتبوية  �الإد�رة  يف  �لدكتور�ه 

�ضعود  �مللك  بجامعة  �لرتبية  كلية 

�لتعليم  �ملنتجة يف  »�ملدر�ضة  بعنو�ن 

�ل�ضعودية  �لعربية  باململكة  �ل��ع��ام 

�لباحثة  وو�ضعت  تطبيقي«،  مقرتح 

�ملنتجة«  »�ملدر�ضة  لتطبيق  مر�حل 

�إ�ضافة  �لتنفيذ  ومتطلبات  و�آليات 

�ل��ت��ي قد  �مل��ع��وق��ات  م��ع��اجل��ة  �إىل 

يو�جهها �لتطبيق.

فكرة املدر�سة املنتجة

تقوم فكرة »�ملدر�ضة �ملنتجة« على 

�إيجاد  من  �ملدر�ضة  متكني  �أ�ضا�س 

بع�س  ل�ضد  �ملالية  كفايتها  وتاأمني 

�لنفقات، على �فرت��س �أن ��ضتخد�م 

�ملدر�ضة الإمكاناتها �ملادية و�لب�ضرية 

حقيقية  �إنتاج  مو�قع  �إىل  وحتويلها 

ميكن �أن يوفر بع�س �مل�ضادر �ملالية 

�ل�ضرورية لت�ضير �لعمل �لتعليمي.

�ملنتجة  �مل��در���ض��ة  ف��ك��رة  وتعترب 

�ن��ع��ك��ا���ض��اً الأح�����د �ل��ت��خ�����ض�����ض��ات 

�لتعليم،  �قت�ضاديات  وهو  �لرتبوية 

يف  �لتعليم  �قت�ضاديات  رو�ج  و�أدى 

�لرتبية �إىل تد�ول كثر من �ملفاهيم 

�ملفيدة،  و�الأ�ضاليب  و�مل�ضطلحات 

منها �الأخذ مبفهوم �ملدر�ضة �ملنتجة 

لها  ملا   »Productive school«
وح��ي��وي يف حتقيق  م��ه��م  دور  م��ن 

وقطاعات  �مل��د�ر���س  ب��ني  �ل��ت��ع��اون 

�الإنتاج و�خلدمات.

حتول تدريجي

مي���ث���ل �مل�����ق�����رتح �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي 

»�الأمن��������وذج« �ل����ذي ت��و���ض��ل��ت له 

�أط��روح��ت��ه��ا يف ه��ذه  �ل��ب��اح��ث��ة يف 

�ل���در�����ض���ة حت����والً ت��دري��ج��ي��اً من 

�إىل  للتمويل«  �الأح����ادي  »�ل��ن��م��ط 

�لتمويلية«،  �مل�ضادر  تنويع  »منط 

ومت��ث��ل ذل���ك يف ط���رح �مل��در���ض��ة 

 »Productive school« ملنتجة�

�ل��ت��ي ت�����ض��اه��م يف ع��م��ل��ي��ة مت��وي��ل 

�لتعليم ذ�تياً مع ��ضتمر�رية �لدعم 

يف حتقيقه  �ضي�ضهم  وما  �حلكومي 

م���ن وف����رة يف ن��ف��ق��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م، 

�الأخ��رى،  �لفو�ئد  �إىل  باالإ�ضافة 

هذ�  ير�عيه  م��ا  خ��ال  م��ن  وذل��ك 

للتمويل  �ضمولية  نظرة  من  �ملقرتح 

رئي�ضة:  مبادئ  ثاثة  �إىل  �مل�ضتند 

�أول���ه���ا �حل���ر����س ع��ل��ى ����ض��ت��م��ر�ر 

تر�ضيد  وثانيها  �حلكومي،  �لدعم 

�الإن��ف��اق و�حل��د م��ن �ل��ه��در �مل��ايل 

م�ضادر  تنويع  وثالثها  و�ل��رتب��وي، 

»�ملدر�ضة  مفهوم  �ضوء  يف  �لتمويل 

�ملنتجة«.

التو�سيات

من  ع��دد  �إىل  �لباحثة  تو�ضلت 

�لتو�ضيات �لهامة منها:

�لرتبية  وز�رة  تبني  ���ض��رورة   -

�ملنتجة«  »�ملدر�ضة  مفهوم  و�لتعليم 

�الإن��ت��اج��ي��ة  تنمية  يتطلب  و�ل����ذي 

ودعمها  للمد�ر�س  �لذ�تية  و�مل��و�رد 

ل��ك��اف��ة �جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة يف ه��ذ� 

�الجتاه.

- تفعيل �الإد�رة �لعامة لا�ضتثمار 

�لوز�رة  بجهاز  �لتعليم  و�قت�ضاديات 

ويف �إد�ر�ت �لرتبية و�لتعليم.

�لذ�تي  �لتمويل  نظام  �إق���ر�ر   -

مب��د�ر���س  �ل��ذ�ت��ي��ة  �مل����و�رد  وتنمية 

�لعليا  �للجنة  قبل  من  �لعام  �لتعليم 

ل�ضيا�ضة �لتعليم.

�ل�ضاحيات  �مل���د�ر����س  م��ن��ح   -

�لازمة لتطبيق �ملدر�ضة �ملنتجة يف 

�لتعليم �لعام.

باحلد  �الأنظمة  مرونة  زي��ادة   -

من قر�ر�ت منع جهود تنمية �ملو�رد 

�لذ�تية ملد�ر�س �لتعليم �لعام.

�الإج��ر�ء�ت  �تخاذ  على  �لعمل   -

�ملقرتح  �لت�ضور  لتفعيل  �لعملية 

�لتعليم  يف  �ملنتجة  �ملدر�ضة  لتطبيق 

�لعام باململكة �لعربية �ل�ضعودية.

افتح النافذة

د. خالد بن �ضالح �ملنيف

»�فتح  كتاب  ميتلئ 

�ل��ن��اف��ذة ث��م��ة ���ض��وء« 

ل���ل���ك���ات���ب �ل���دك���ت���ور 

خ���ال���د ب����ن ���ض��ال��ح 

�مل�ضت�ضار  �مل��ن��ي��ف، 

�الج������ت������م������اع������ي 

و�ل�������ك�������ات�������ب يف 

ج���ري���دة �جل���زي���رة 

�ل�����������ض�����ع�����ودي�����ة، 

ب���������االأف���������ك���������ار 

ي������ج������اب������ي������ة  �الإ

وع�����������ب�����������ار�ت 

�ل�����ت�����ح�����ف�����ي�����ز 

�ل�����ن�����ف�����������ض�����ي 

و�ملعنوي �لتي ت�ضبه �ل�ضر�رة �لتي 

ت�ضتنفر يف  �لتي  �لفكرية  و�ل�ضحنة  �لقارئ،  �إميان  ت�ضعل 

وفوؤ�ده  ويف  �ل�ضكينة،  وجد�نه  ويف  �الإيجابية،  �أع�ضابه 

وحتقيق  للتفوق  ويدعو  �لهمة  لي�ضتنه�س  و�لثقة،  �الأمل 

�الأهد�ف.

وجبة ذهنية

�لذهنية  ب�»�لوجبة  هذ�  كتابه  �ملنيف  �لدكتور  و�ضف 

�الأب��و�ب  �أ�ضرعت  قد  ها  �ملقدمة:  يف  وق��ال  �خلفيفة«، 

بني  بن�ضخه  �ملطابع  و�ألقت  �نتظاره،  طال  �لذي  لكتابي 

�ندثرت  ْفِر«  »�ل�ِضّ هذ�  ح�ضور  ومع  �لكر�م،  قر�ئي  يدي 

بع�س خطو�ت �لعناء من حياتي وجتاوزت حمطات بحث 

�لعني  تكحلت  قد  مبهج،  بكفاح  حافلة  ورحلة  متو��ضل 

�لفا�ضفة  و�أفكار  �جلمل،  وتناف�س  �لكتب،  مبد�د  فيه 

و�لكّتاب.

�سافرة االنطالق

ويخاطب �لقارئ قائًا: �أ�ضع بني يديك وبني ناظريك 

�لهمة  فيه  �أ�ضتنه�س  �ل��ك��ت��اب،  ه��ذ�  وج��د�ن��ك  ود�خ���ل 

على  للقب�س  �النطاق  �ضافرة  و�أطلق  للتفوق،  و�أدع��و 

�ضعود  م��ن  تهيب  فيكفي  �ل�����ض��ارح��ة،  �الأح���ام  هاتيك 

�ضر�رة  �ضطوره  بني  �حلفر،  بني  لك  مكان  فا  �لقمم، 

�أع�ضابك  يف  ت�ضتنفر  فكرية  و�ضحنة  �إميانك،  �ضت�ضعل 

�الأمل  وف��وؤ�دك  ويف  �ل�ضكينة،  وجد�نك  ويف  �الإيجابية، 

و�لثقة.

على خطى املنفلوطي

وتاج  �لبيان  �أم��ر  قول  �لكتاب  هذ�  يف  �ملوؤلف  متثل 

حني  �ملنفلوطي،  لطفي  م�ضطفى  �لكبر  �لكاتب  �الأدباء 

وال  الأنفعهم،  بل  الأعجبهم؛  ال  للنا�س  �أكتب  »�إمن��ا  قال: 

مما  �أثر�ً  نفو�ضهم  يف  الأجد  بل  »�أح�ضنت«  منهم  الأ�ضمع 

و�أعر�س  جتهل،  ما  �إليك  �أقدم  �أنني  �أزعم  ل�ضت  كتبت، 

�لفكر  �ضيفتح يف  �لكتاب  �أن هذ�  �أو  تعرف،  عليك ما ال 

وال  غايتي  فلي�ضت  ب��ه  للنا�س  عهد  ال  ج��دي��ًد�  فتًحا 

هديف«.

جميل املعاين

هي  بل  قائًا:  كتابه  حمتويات  و�ضف  يف  وي�ضتطرد 

فيها  �أن  و�أح�ضب  �إليك،  �أزفها  نف�ضي  من  كقطٍع  �أفكاٌر 

�حلرف،  ور�ضيق  �حلكايات،  و�ضّيق  �ملعاين،  جميل  من 

�لكرمي  قارئي  وح�ضبي  �لتاأمل،  ونتاج  �جلهد،  وخا�ضة 

ردته وجبة ذهنية خفيفة، فافتح �أي 
َ
�أن هذ� �لكتاب �إن �أ

ف�ضًا،  فانتِق  خطوتك  �أطلت  ولو  و�ألتهمها،  منه  �ضفحة 

تُ�ضيب  فلعلّك  وتاأمًا،  قر�ءة  عليه  ترتكه حتى جتهز  وال 

متكاملة. فكرية  وجبة 

اأ�سحاب العزائم

�ضحن  من  بتقدمي جرعة  كتابه  مقدمة  �ملوؤلف  ويختتم 

عظيمة  ع��زمي��ة  ب�ضاحب  كتابه  ق��ارئ  وو���ض��ف  �لهمم 

 - �لعظيمة  �ل��ع��ز�ئ��م  �أ���ض��ح��اب  م��ن  كنت  و�إذ�  فيقول: 

مر�كب  ولرت�ُس  �لغاف،  من  فابد�أ   - كذلك  و�أح�ضبك 

�أقول:  �أن  �أ�ضتطيع  وعندها  �الأخر،  غافه  على  فكرك 

�إن حياة جديدة لك بعون �هلل قد بد�أت! دعو�تي باأجمل 

حتوطكم. حياة 

قــــــــــــــــرأت لك..

�مل��ايل  �لتعليم  يف  خبرة  �أك���دت 

للعائات،  �ال�ضتثماري  و�الإر���ض��اد 

ذ�ت  �لعائات  �ملائة من  98 يف  �أن 

�ل�ضخمة يف جميع  �ملالية  �ل��رو�ت 

�ملحافظة  يف  تف�ضل  �لعامل  �أن��ح��اء 

على ثرو�تها قبل �أن ت�ضل �إىل �جليل 

�لر�بع من �لعائلة. وك�ضفت »جولني 

جادفري« �لرئي�س �لتنفيذي ل�ضركة 

»�إندبندنت ميز« خال ندوة نظمتها 

بعنو�ن  ظبي«  �أبو  »نيويورك  جامعة 

»كيف نن�ضئ عائات �أ�ضحاء مالياً« 

و�أكدت  �ضركتها  �أجرتها  در��ضة  عن 

وف�ضل  �القت�ضادية  �ل��ت��غ��ر�ت  �أن 

�أبنائهم  �إىل  نقل خرب�تهم  �الآباء يف 

وت�ضعب و�ختاف �هتمامات �الأبناء 

�لاحقة  �الأجيال  ف�ضل  يف  يت�ضبب 

يف �ملحافظة على مر�ث �لعائلة.

قلق االأجداد واالآباء

م�ضر  �أن  ج��ادف��ري  و�أ���ض��اف��ت 

�الأج��ي��ال  يقلق  م��ا  �أه���م  �ل����رو�ت 

من  د�ئًما  قلًقا  هناك  و�أن  �ملتقدمة 

�الأجد�د و�الآباء على م�ضر ثرو�تهم 

وك��ي��ف مي��ك��ن الأج��ي��ال��ه��م �ل��ق��ادم��ة 

�لرو�ت  وتنمية  بناء  يف  �ال�ضتمر�ر 

و�ملحافظة عليها، و�أكدت �أن تاأهيل 

�الأج���ي���ال �جل���دي���دة يف �ل��ع��ائ��ات 

للم�ضتقبل  و�إعد�دهم  �لرو�ت  ذ�ت 

ق�ضية يف غاية �الأهمية، م�ضرة �إىل 

�أن �لتحديات �أمام �الأجيال �جلديدة 

تزد�د تعقيًد� نظًر� لعوملة �القت�ضاد 

و�ضرعة �نتقال �مل�ضاكل �القت�ضادية 

ما  وه��و  �لتقنية  تعقيد�ت  وزي���ادة 

تكون  ال  ج��دي��دة  م��ه��ار�ت  يتطلب 

مطلوبة يف �الأجيال �ل�ضابقة.

وتقنيات تطبيقات 

عدد  ح�ضرها  �لتي  �ل��ن��دوة  ويف 

�خلليج  �ل��ري��ة يف  �ل��ع��ائ��ات  م��ن 

قدمت �ملحا�ضرة عدًد� من �الأدو�ت 

و�لتطبيقات و�لتقنيات �لتي ت�ضاهم 

م��ن جميع  �لن�سء  ق���در�ت  رف��ع  يف 

تتاءم  ومعارف  مبهار�ت  �الأع��م��ار 

الإع���د�د  �لع�ضرية  �مل��ت��غ��ر�ت  م��ع 

�ل�ضابة الإد�رة �الإرث �ملايل  �الأجيال 

�أ�ضا�ضيات  قدمت  كما  لعائاتها. 

�مل��ع��رف��ة �الق��ت�����ض��ادي��ة ل��اأج��ي��ال 

من  �ال�ضتفادة  و�أ�ضاليب  �لقادمة، 

وو�ضائل  �لر�ئدة،  �لعائات  جتارب 

تطوير �لقدر�ت �القت�ضادية للن�سء، 

ومر�حل �لتثقيف �القت�ضادي و�ملايل 

للن�سء وفقا للمر�حل �لعمرية.

10 مهارات اأ�سا�سية
�إن  وق���ال���ت ج���ول���ني ج����ادف����ري 

للن�سء  �ملالية  �مل��ه��ار�ت  �أ�ضا�ضيات 

كيف  وه��ي  م��ه��ار�ت  ع�ضر  تتطلب 

كيف  حتتاج،  ما  تقدر  كيف  توفر، 

تعي�س مبيز�نية  كيف  بحكمة،  تنفق 

تطور  كيف  ت�ضتثمر،  كيف  حمددة، 

كيف  �ل�ضفقات،  �إمتام  يف  قدر�تك 

�الئتمان، كيف  تت�ضرف بحكمة مع 

�لعامل،  لتغير  �الأم����و�ل  ت�ضتخدم 

كيف ت�ضبح مو�طًنا عاملًيا؟

مراحل التثقيف املايل

يف  �الأوىل  �مل��رح��ل��ة  �إن  وق��ال��ت 

�لتثقيف �ملايل للن�سء تبد�أ من �ضن 

5 �إىل 8 �ضنو�ت، ويف هذه �ملرحلة 
يبد�أ �لطفل بعد �لعمات ومر�جعة 

من  و�لغر�س  �لقيمة  وفهم  �لفو�تر 

�ملال و�لتفرقة بني �حلاجة و�لرغبة.

�إىل   9 من  �لثانية  �ملرحلة  وتبد�أ 

12 �ضنة، ويتم فيها تاأ�ضي�س �ل�ضلوك 
ح�ضاب  وفتح  �ال�ضتثمارية  و�ل��روح 

ح�ضابه  �إد�رة  على  وح��ث��ه  للطفل 

وتنميته، ويف �ملرحلة �لثالثة من 13 

�لطفل  تعويد  يجب  �ضنة   15 �إىل 

�ل�ضلع  بني  و�ملقارنة  �لت�ضوق  على 

وفهم �لعاقة بني �ملال و�لوقت و�أن 

ي�ضع �لطفل �أهد�ًفا توفرية ويفهم 

على  و�لقدرة  �ال�ضتثمار  �أ�ضا�ضيات 

قر�ءة ك�ضوفات �حل�ضابات �لبنكية.

ت�سنيف ائتماين قوي

من  فتمتد  �لر�بعة  �ملرحلة  �أم��ا 

فيها  وي�����ض��ب��ح  ���ض��ن��ة   18 �إىل   16
و�الإنفاق  �لتوفر  قادًر� على  �لن�سء 

�الأه��د�ف  بني  ويربط  و�ال�ضتثمار 

و�ل��ت��وف��ر،  �مل�ضتقبلية  و�خل��ط��ط 

و�الآخرين،  نف�ضه  م�ضوؤولية  ويتحمل 

كما ميتلك �لقدرة على �حلديث عن 

�الأمو�ل و�خلطط �مل�ضتقبلية، ويفهم 

�لعاقة بني �لقوة و�ملال.

و�ملرحلة �خلام�ضة و�الأخرة تبد�أ 

من 19 �ضنة ويجب �أن ي�ضبح فيها 

�ل�ضاب قادًر� على ممار�ضة �الأعمال، 

�ئتماين  ت�ضنيف  بناء  على  وق��ادًر� 

�ملجتمع،  م��ع  وب��ن��اء ع��اق��ة  ق���وي، 

مل�ضتقبل  للتح�ضر  مبادر�ت  وياأخذ 

�لق�ضر  �مل����دى  ع��ل��ى  �ق��ت�����ض��ادي 

و�لطويل.

4 روؤو�س اأموال
كل  �أن  ج���ادف���ري  و�أو����ض���ح���ت 

روؤو�س  �أربعة  متلك  عائلية  موؤ�ض�ضة 

�أمو�ل تكون �لروة �الإجمالية وهي: 

�ملال  ر�أ���س  �مل��ال �الجتماعي،  ر�أ���س 

�الإن�ضاين، ر�أ�س �ملال �لفكري، ور�أ�س 

يجب  �إنه  وقالت  �القت�ضادي.  �ملال 

تدريب �الأجيال �جلديدة على تنمية 

جميع �أمناط روؤو�س �الأمو�ل الأن كًا 

منها يوؤثر يف �الآخر، وبّينت �أن ر�أ�س 

�لعاقات  يت�ضمن  �الجتماعي  �ملال 

و�أن تكون �ملوؤ�ض�ضة جزًء� من �ملجتمع 

و�لتو��ضل  �لرو�بط  �إيجاد  بو��ضطة 

�ملال  ور�أ���س  �ملجتمع،  و�الندماج يف 

و�لقيم  �الأخ��اق  يت�ضمن  �الإن�ضاين 

و�لتاريخ و�حل�س �الإن�ضاين، يف حني 

�لفكري �ملعارف  �ملال  ر�أ�س  يت�ضمن 

و�مل����ه����ار�ت �خل��ا���ض��ة و�مل���وؤه���ات 

�ملو�هب  �إىل  �إ���ض��اف��ة  �الأك��ادمي��ي��ة، 

�مل��ال  ر�أ�����س  وي�ضمل  �ل�ضخ�ضية، 

و�لقدرة  �ملالية  �مل��و�رد  �القت�ضادي 

ذلك  ويت�ضمن  ��ضتخد�مها،  على 

و�مل�ضت�ضارين  �لعملية  �خل����رب�ت 

و�ملهار�ت �لعملية.

العائلية املنا�سبات  اأهمية 

�أهمية  ع��ل��ى  ج��ادف��ري  و�أك����دت 

����ض��ت��غ��ال �مل��ن��ا���ض��ب��ات �ل��ع��ائ��ل��ي��ة 

للتاأكيد  �ملياد«  »�أعياد  وخ�ضو�ًضا 

�أن��ه جت��اوز مرحلة وبد�أ  على �الب��ن 

�إىل  �أ���ض��ارت  كما  ج��دي��دة،  مرحلة 

�أه��م��ي��ة ع��ق��د �ج��ت��م��اع��ات دوري���ة 

ع��ل��ى م�ضتوى  �ل��ع��ائ��ل��ة  �أف����ر�د  م��ع 

جماعي وفردي، و�أ�ضافت �أن �حلب 

�أف���ر�د  ب��ني  �ل�ضليمة  و�ل��ع��اق��ات 

و�لرغبة  �ال�ضتمتاع  يوجد  �لعائلة 

�لعمل  ع��ل��ى  و�ل���ق���درة  �ل��ع��م��ل  يف 

�أهمية  على  و���ض��ددت  �جل��م��اع��ي، 

�الأعمال  �أن قطاع  �لن�سء  يدرك  �أن 

�الأم��و�ل  حت�ضيل  منه  �لهدف  لي�س 

يعرفو�  �أن  ي��ج��ب  ول��ك��ن  وح�����ض��ب، 

�أهمية �الأمو�ل و�الأثر �الإيجابي �لذي 

ميكن �أن حتدثه يف �لعامل.

»المدرسة المنتجة« ضرورة تفرضها التطورات االقتصادية والتربوية

98% من الثروات العائلية ال تصل للجيل الرابع
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ذوات��ن��ا  ل��ب��ن��اء  ن�سعى  جميعنا 

وحت��ق��ي��ق اأه���داف���ن���ا واال���س��ت��م��ت��اع 

ي��درك  منا  قليل  لكن  ب��اإجن��ازات��ن��ا، 

لذلك،  املو�سلة  والو�سائل  ال�سبل 

االأدوات  ميلكون  م��ن  ه��م  واالأق����ل 

وي�سريون يف الطريق ال�سحيح.

وقد اتفق رواد تطوير الذات على 

الذات  لبناء  اأركان  �سبعة  اأن هناك 

وحتقيق االأهداف واال�ستمتاع بحياة 

علمية وعملية متزنة وناجحة:

اأن  ويعني  ال��روح��اين:  الركن   -

بوجوده  وموقناً  باهلل،  موؤمناً  تكون 

اأكرث  يحبك  واأن��ه  وحكمته،  وعدله 

ال�����ذي خلقك  ت��ت��خ��ي��ل ف��ه��و  مم���ا 

لََك على �سائر خملوقاته بنعمة  وف�سَّ

العقل، كما يعني اأن تكون مت�ساحماً 

فاإذا كرهت �سلوًكا معيًنا من اإن�سان 

ينبغي  بل  نف�سه  االإن�سان  تكره  فال 

اأن تف�سل بني ال�سخ�ص و�سلوكه واأن 

امل�ستطاع  ق��در  �سلوكياتك  ن  حت�سِّ

اهلل،  يف  املتبادل  والعطاء  باحلب 

نكره  اأن  ينبغي  فكما نحب يف اهلل 

يف اهلل ونت�سامح يف اهلل.

تكون  فقد  حي:  ال�سِّ ال��رك��ن   -

وقد  �سليمة  غري  الغذائية  عاداتك 

تكون  فكيف  ناً  مدخِّ االإن�سان  يكون 

جيدة،  �سحة  دون  متوازنة  احلياة 

لذا ينبغي اأن نحافظ على �سحتنا 

و�سوف  تعاىل  اهلل  من  نعمة  الأنها 

وكما  ال��ق��ي��ام��ة  ي���وم  عنها  نُ�����س��األ 

اأي�ساً  اأهتم  اأن  يجب  بنف�سي  اأهتم 

باالآخرين من حويل.

اأن  فينبغي  ال�سخ�سي:  الركن   -

بي،  خا�ص  جانب  حياتي  يف  يكون 

ووقت اأق�سيه يف اال�سرتخاء فاأهتم 

اأح�سان  اإىل  واأن��ط��ل��ق  ب��اإج��ازات��ي 

حياتي  روت����ني  ل��ت��غ��ي��ري  ال��ط��ب��ي��ع��ة 

وجتديد ن�ساطي.

اأن  فينبغي  العائلي:  ال��رك��ن   -

واأه��ل��ك  ب��اإخ��وان��ك  ت��ك��ون عالقتك 

ولكن  طيبة،  عائلتك  اأفراد  وجميع 

واأن  اأوالدك،  اأنك ال متلك  تن�ص  ال 

اأن  فينبغي  �سخ�سيته،  منهم  لكل 

ي فيه مواهبه وال تُ�سر على اأن  تنمِّ

يكون ن�سخة منك، بل اعِطه م�ساحة 

من احلرية تكفيه ليعي�ص �سخ�سيته 

يف  ليعي�ص  تربيه  ف��اأن��ت  ال��ف��ري��دة، 

ينبغي  لذا  زمن يختلف عن زمنك، 

له  اهلل  خلق  ما  يكت�سف  تدعه  اأن 

اأن  لي�ستغلها يف  من مواهب فريدة 

حتقيق  نحو  طريقاً  لنف�سه  ير�سم 

اأهدافه اخلا�سة به.

- الركن االجتماعي: اإن عالقتك 

فاإنك  طيبة  تكون  ح��ني  باملجتمع 

تعي�ص حياة متزنة الأن االإن�سان كائن 

اهلل  خلقنا  ولقد  بطبعه،  اجتماعي 

جميًعا لنتعارف ونتعاون على تعمري 

»وجعلناكم  �سبحانه  فقال  االأر���ص 

�ُسعوًبا وقبائل لتَعارفوا«، اإذن ينبغي 

اأن يكون لك اأ�سدقاء ولكن ب�سرط 

اأن تنتقيهم كما تنتقي اأطايب الثمر.

اأحيا حياة  املهني: لكي  الركن   -

يف  ناجحاً  اأك��ون  اأن  ينبغي  متوازنة 

واملثابرة  واالجتهاد  باجلد  عملي 

ولي�ص باالعتماد على احلظ.

طاقة  فالنقود  امل��ادي:  الركن   -

ال  ل��ذا  االأ�سفل،  اإىل  ت�سد  اأر�سية 

كثرًيا   عليها  تعتمد  اأن  لك  ينبغي 

بل  الوحل،  اإىل  بك  تهبط  ال  حتى 

اجعل حب املال يف يدك ولي�ص يف 

الر�سول  ق��ول  اإىل  وا�ستمع  قلبك 

عبد  »تَِع�ص  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

رهم، تَِع�َص عبد الدينار«. الدِّ

وختاما لي�ساأل كلٌّ منا نف�سه: اأين 

اأنا االآن من هذه االأركان ال�سبعة!

»تقطيع  حطاباً  يعمل  ك��ان  �ساباً  اأن  يُحكى 

وقوياً  ن�سيطاً  وك��ان  وبيعه«،  وجمعه  احلطب 

ي�سغله  العمل وال  يكلُّ عن  ال  ومثابراً  وطموحاً 

عنه �ساغل، حتى اإنه كان قلياًل ما ياأخذ ق�سطاً 

من الراحة اأو يجتمع مع اأهله وعائلته واأقاربه، 

بل كان يق�سي كل وقته ويركز ب�سدة على قطع 

ل�سحذ  التوقف  يرف�ص  اأن��ه  لدرجة  االأ�سجار، 

ي�سيع  وقته  بداأ  لذلك  ونتيجة  املثلوم،  من�ساره 

دون  االأ�سجار  قطع  يف  ه��دراً  تذهب  وطاقته 

نتيجة مما ا�سطره لالعرتاف بخطئه والتوقف 

ل�سحذ من�ساره.

فرتة  ب��ني  ال��ت��وق��ف  تعني  املن�سار«  »�سحذ 

التي  اأدواتنا  و�سيانة  ن�ساطنا  لتجديد  واأخرى 

اأهدافنا  اأعمالنا وحتقيق  اإجناز  ت�ساعدنا على 

امل���ادي  اجل��ان��ب  ب��ه��ا  يق�سد  وال  ورغ��ب��ات��ن��ا، 

املعنوي  اجلانب  ت�سمل  بل  وح�سب  واملح�سو�ص 

الق�سة  هذه  من  نتعلم  اأن  ميكننا  حيث  اأي�ساً، 

واأخ��رى  ف��رتة  بني  العمل  عن  التوقف  اأهمية 

اخلا�سة  ال�سخ�سية  االإنتاج  اإمكانات  ل�سيانة 

والروحية  والذهنية  البدنية  املجاالت  يف  بنا، 

اأداء  اإىل  للو�سول  العاطفية،  واالجتماعية 

اأف�سل.

ميكن اعتبار �سيانة اإمكانات االإنتاج اخلا�سة 

ول�سحذ  املن�سار«،  »�سحذ  عادة  حمور  هي  بنا 

اليومية  ال��ت��ع��دي��الت  ببع�ص  عليك  امل��ن�����س��ار، 

كاملة  دراي���ة  على  النا�ص  معظم  التدريجية؛ 

مبواطن ال�سعف لديهم، وهم ال يرتاحون لوجود 

تلك النقاط، ومن املوؤكد اأنهم يف�سلون تغيريها 

التي  التغيري  عملية  يف  منغم�سون  ولكنهم 

اأ�سبحت مبثابة عادة طبيعية ثانية بالن�سبة لهم.

مم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة وال��درا���س��ة وال��ت��دري��ب 

واحلالة  واجل�سد  الذهن  يح�سن حالة  بانتظام 

والذهن  للج�سد  ميكن  ال  لالإن�سان،  املعنوية 

اأن تعمل  ال�سفافة  والروح غري امل�سقولة وغري 

اأق��ل  ب��ك��ف��اءة، ف��ب��دون ت��دري��ب ي�سبح ال��ذه��ن 

جمع  اأو  الذاكرة  من  اال�ستخال�ص  على  ق��درة 

وب��دون  ج��دي��دة،  اأف��ك��ار  ت��ق��دمي  اأو  املعلومات 

العالقات  تتبخر  النا�ص  مع  بتعاملنا  االهتمام 

العيون  تعمى  لل�سوء  التعر�ص  وب��دون  وتندثر، 

تدريجًيا، وبدون ح�سا�سية وا�ستجابة للم�ساعر 

الداخلية، ميوت ال�سمري.

البعد الروحي هو م�سدر املعاين واالأهداف 

وجوهر  لب  ميثل  وه��و  لنا،  بالن�سبة  واالإل��ه��ام 

ال�سباقية التي تعني اختيار ا�ستجابتنا بناء على 

البعد  من  ننهل  فنحن  بها،  نوؤمن  التي  القيم 

من  تقربنا  التي  االأن�سطة  طريق  عن  الروحي 

اهلل �سبحانه وتعاىل.

امتالك  فر�سة  مينحك  االجتماعي  البعد 

البدنية  االأب���ع���اد  ت��رت��ب��ط  ح��ني  يف  ال��ق��ل��وب، 

من  بكل  ق��وي��ة  بعالقة  وال��ذه��ن��ي��ة  وال��روح��ي��ة 

العادات االأوىل والثانية والثالثة »مبادئ الروؤية 

الذاتية، والقيادة الذاتية واالإدارة الذاتية«، فاإن 

من  كل  على  يقوم  العاطفي  االجتماعي  البعد 

»مبادئ  وال�ساد�سة  واخلام�سة  الرابعة  العادات 

التعاطفية  واالت�����س��االت  اجلماعية،  ال��ق��ي��ادة 

االجتماعي  البعد  وميثل  اخل���الق«  وال��ت��ع��اون 

حتديا ل�سباقيتنا، وميثل النا�ص غالًبا اأكرب حتد 

يعطينا  معهم  والعي�ص  فمخالطتهم  ل�سباقيتنا، 

كل  ويف  بها،  نوؤمن  التي  القيم  لتطبيق  فر�سة 

مرة نقوم بذلك نطور وننمي بعدنا االجتماعي 

العاطفي.

»الميكانزمات« أو »الحيل  ما المقصود بـ
الدفاعية« في علم النفس؟

حتقيق  عن  يعجز  عندما  الفرد  تواجه  نف�سية  حالة  االإح��ب��اط 

رغباته النف�سية اأو االجتماعية ب�سبب عائق ما، وقد يكون هذا العائق 

كعيوب  داخلياً  اأو  واقت�سادية،  واجتماعية  مادية  كعوامل  خارجياً 

دون  الفرد حتول  يعي�سها  نف�سي  اأو حاالت �سراع  بدنية  اأو  نف�سية 

اإ�سباع رغباته ودوافعه.

تاأثرياته  لتجاوز  اجلهد  من  مزيد  لبذل  الفرد  يدفع  واالإحباط 

منها  بطرق  لديه  لالإحباط  امل�سببة  العوائق  على  والتغلب  النف�سية 

ما هو مبا�سر كبذل مزيد من اجلهد والن�ساط، اأو البحث عن طرق 

اأف�سل لبلوغ الهدف اأو ا�ستبداله بهدف اآخر ممكن التحقيق.

يف  عليها  يطلق  االإح��ب��اط،  لعالج  مبا�سرة  غ��ري  ط��رق  وه��ن��اك 

 mental الدفاعية  »احليل  اأو  »امليكانزمات«  ا�سم  النف�ص  علم 

mechanism«، وهي عبارة عن جمموعة من ال�سلوكيات يلجاأ اإليها 
وا�ستمراره  االإحباط  النا�سئ عن  املوؤمل  التوتر  لتخفيف حدة  الفرد 

ملدة طويلة. تتمثل تلك »امليكانزميات« يف حيل ال �سعورية يلجاأ اإليها 

التربير،  التعوي�ص،  االإع��الء،  الن�سيان،  منها  منه،  �سعور  دون  الفرد 

النقل، االإ�سقاط، التوجيه، تكوين رد الفعل، اأحالم اليقظة االن�سحاب 

والنكو�ص، وهي حلول ميكن اأن تعالج االإحباط عالجاً موؤقتاً ال دائماً 

اأو نهائياً. 

به  ما  فرد  اإ�سابة  تتكرر  عندما  اأنه  يف  تتمثل  االإحباط  خطورة 

فاإنه قد يوؤدي اإىل االإ�سابة مب�ساكل نف�سية معقدة وخطرية ت�ستدعي 

بنَّاًء  االإح��ب��اط  يكون  وق��د  وال��دوائ��ي،  وال�سلوكي  النف�سي  العالج 

احللول  وو�سع  الف�سل  لتجاوز  بالفرد  يدفع  الأنه  االأحيان  بع�ص  يف 

املالئمة مل�ساكله.

سيـــن 
وجيم

سبعة أركان لبناء الذات وتحقيق النجاح

فكر خارج 
الصندوق

اشحذ »منشارك«

»من خالل احلوار والنقا�ص والت�ساور، ال 

اأكتفي با�ستخدام كل اإمكانيات عقلي، بل 

اأ�ستعري عقوالً اأخرى كذلك«!

توما�س وودرو ويل�سون »1856 - 1924م« 

�سيا�سي و�أكادميي �أمريكي، �سغل من�سب 

�لرئي�س �لثامن و�لع�سرين للواليات �ملتحدة 

من عام 1913 �إىل 1921

صورة نقدية

أجمل تعليق

ال تَخف من اأن تكون خمتلفاً!

�أحمد نا�سر �جلخيدب

معيد بكلية �ملجتمع



در�����س ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة والي����ة �أوه���اي���و 

من  للمياه  �ل�صبار  �مت�صا�س  كيفية  �الأمريكية 

�لهو�ء، وميثل �ل�صبار �أكرث �لنباتات �ل�صحر�وية 

كفاءة يف عملية جمع �ملياه، و�كت�صفو� �أنه ميكننا 

�لنظيفة  �ملياه  من  كافية  كمية  على  �حل�صول 

�تباع  خ��ال  من  �لقاحلة،  �ل�صحاري  يف  حتى 

جمع  يف  �ل�صبار  يعتمدها  �لتي  �لتقنية  نف�س 

وتكثيف �ملياه.

بحث  يف  �أوه��اي��و  والي��ة  جامعة  باحثو  وذك��ر 

ن�صر يف دورية »فيلو�صيفيكال تر�ن�س �أك�صنز �أوف 

�ل�صحر�ء  وخناف�س  �ل�صبار  �أن  �صو�صيتي«  رويال 

�ل�صحر�ء  يك�صو  �لذي  �ل�صباب  من  �ملياه  جتمع 

، وبعد ذلك ��صتخدمو� طابعات ثاثية �الأبعاد  ليااً

�لكائنات  هذه  �أ�صطح  ت�صبه  �أ�صطحااً  ينتجو�  كي 

�لثاثة.

�صكل  على  �الأ���ص��ط��ح  ه��ذه  �لباحثون  و�صّكل 

نحو  �ملياه  توجيه  على  �لع�صب  ت�صاعد  �أخاديد 

خماريط  �ملقابلة  �الأ���ص��ط��ح  و�صملت  ج����ذوره، 

�ل�صبار،  يف  �ملياه  جمع  قنو�ت  حتاكي  م�صممة 

م��و�د غري  منها  �أخ��رى،  م��و�د  �لباحثون  و�خترب 

و�أخ��رى  �ملياه  جتمع  ا  نقاطاً تت�صمن  متجان�صة 

 � دوراً يلعب  �لذي  �خلنف�صاء  ظهر  مثل  تطردها، 

ا يف جمع �ملياه، ثم �خترب �لباحثون �الأ�صطح  رئي�صاً

�ملختلفة من خال و�صعها يف حجرة فيها جهاز 

ترطيب، ووجدو� �أن �أف�صل �صطح هو ما يت�صمن 

مو�د غري متجان�صة باالإ�صافة �إىل �أخاديد عديدة 

متيل بز�وية 45 درجة.

 � �عتماداً كبري  �صطح  �إن�صاء  �أن  �لعلماء  ي��رى 

�ملياه  جمع  �إىل  ���ص��ي��وؤدي  �ل��در����ص��ة  نتائج  على 

يوفر  �الأخ��رى ما  �لتكاثف  �أو �صور  �ل�صباب  من 

�لبيئات �جلافة،  للنا�س يف  �ل�صرب  ملياه   � م�صدراً

�لباحث باهار�ت بو�صان يف بيان �صحايف:  وقال 

»متثل م�صادر �ملياه ق�صية مهمة خا�صة بالن�صبة 

للنا�س �لذين يعي�صون يف �ملناطق �لقاحلة، وميكننا 

حل هذه �مل�صكلة با�صتخد�م تقنيات فعالة تعتمد 

فكرتها على �لكائنات �حلية«.
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جامعة بكين ترصد »كويكبات 
أولية« خارج المجموعة الشمسية

�أجرى علماء من جامعة بكني �ل�صينية م�صحااً يف منطقة ت�صكل �لنجوم 

خارج �ملجموعة �ل�صم�صية، وبالتحديد يف جمموعة »كوكبة �لثور« و�أظهر 

ا،  �أدلة على ت�صكل كو�كب بعدد �أكرب بكثري مما كان يعتقد �صابقاً �مل�صح 

 � و�أ�صار �لبحث �لذي ن�صر يف جملة »�أ�صرتوفيزيكال« �أنه من �ل�صائع جداً

ت�صكل كو�كب بحجم كوكب نبتون �أو كو�كب يفوق حجمها �الأر�س حول 

جنم حديث.

و�صت�صاعد هذه �الأدلة �لعلماء على فهم �لكيفية �لتي ت�صكل بها نظامنا 

�ل�صم�صي ب�صكل �أف�صل.

يتعقب �لعلماء عند مبا�صرة بحثهم عن �لكو�كب �لنجم �لذي حتيط 

به حلقة من �لغاز و�لغبار تعرف با�صم »�لقر�س �لكوكبي �الأويل« ومبرور 

�لوقت، وبالتز�من مع بدء ت�صكل �لكو�كب، �صيبد�أ هذ� �لقر�س بالتكتل 

ا فجو�ت يف �حللقة، ويبحث �لعلماء عن هذه �لفجو�ت الأنها دليل  خملفاً

ا على �الأجر�م �الأكرث  �أن كانو� يركزون �صابقاً �لكو�كب، بعد  على ت�صكل 

ملعاناًا ل�صهولة مر�قبتها.

حيث  �الأولية  �لكوكبية  �الأقر��س  مر�قبة   � جداً �ل�صعب  من  يكون  قد 

يحجب �لغاز و�لغبار ما ميكن مر�قبته، وتركز �أغلب �ملر�قبات وعمليات 

�مل�صح �حلالية على �لنجوم �لتي تكون من �أقر��صها كو�كب بالفعل.

مل يركز �لفريق �لدويل �لذي �عتمد على »تل�صكوب �أملا« يف �صحر�ء 

�أتاكاما يف ت�صيلي على مر�قبة �لنجوم ذ�ت �الأقر��س و�لفجو�ت فح�صب، 

بل على �أمور �أخرى تتجاوز جمرد بريق هذه �الأجر�م. وتو�صل �لباحثون 

ااً باالأقر��س �لكوكبية �الأولية، �إىل  ا حماطاً بعد ت�صويرهم لنحو 32 جنماً

�أن %40 من �لنجوم �لتي متتلك حلقات وفجو�ت ميكن تف�صريها ب�صكل 

�أف�صل بوجود �لكو�كب �ملت�صكلة.

�لدكتور�ه يف  وطالب  �لدر��صة  لهذه  �لرئي�س  �ملوؤلف  لوجن«  »فنج  قال 

ا، فهذه هي �ملرة �الأوىل  � ر�ئعاً جامعة بكني يف �ل�صني، »يعد هذ� �إجنازاً

�إىل  �لتو�صل  مع  �الأولية  �لكوكبية  �الأقر��س  مر�قبة  فيها  تتز�من  �لتي 

�الأكرث  �لنوع  �أن  �إىل  ت�صري  �ل�صم�صية  �ملجموعة  خ��ارج  من  �إح�صاء�ت 

ا من �لكو�كب هو �ل�صبيه بحجم كوكب نبتون �أو �لتي يفوق حجمها  �صيوعاً

كوكب �الأر�س«.

حلقاتها  وفجو�ت  �الأولية  �لكوكبية  �الأقر��س  ر�صد  من  �لرغم  على 

يتاأكد  مل  �ل�صم�صية،  �ملجموعة  خ��ارج  م�صح  خ��ال  ا  �صابقاً ومر�قبتها 

بعد مدى �صيوع ت�صكل �لكو�كب حولها، وياأمل �لفريق من خال �إجر�ء 

تعديات على معد�ت �ملر�قبة �خلا�صة بهم، �أن ي�صتدل على �ملزيد من 

�الأدلة عن �ملر�حل �الأوىل لت�صكل �لكو�كب.

على ذمة درا�سة �سويدية

عصير السبانخ أكثر فائدة من 
طهيه

يف  وو�صعها  �ل�صبانخ  تقطيع  �أن  �إىل  حديثة،  علمية  در��صة  خل�صت 

� من طبخها. ع�صري �أو خلطها مع �الألبان، �أف�صل كثرياً

لين�صوبينغ  جامعة  يف  باحثون  �أج��ر�ه��ا  �لتي  �ل��در����ص��ة  و�أو���ص��ح��ت 

�ل�صويدية، �أن طبخ �ل�صبانخ يوؤدي �إىل حتلل م�صاد�ت �الأك�صدة �ملوجودة 

�صحيفة  ذكرت  ما  وفق  منها،  �جل�صم  ��صتفادة  يقلل  �لذي  �الأمر  فيها، 

»ديلي ميل« �لربيطانية.

وتعمل م�صاد�ت �الأك�صدة على منع �أك�صدة �جلزيئات �الأخرى وترميم 

�إىل  �لد�ر�صة  و�أ�صارت  �حل��ّرة،  �جلزيئات  عن  �لناجمة  �لتالفة  �خلايا 

�أن غليان �ل�صبانخ يوؤدي �إىل تدمري فيتامني �للوتني، �ملهم ل�صحة �لعني 

و�لقلب.

ا خمتلفة لطهي �ل�صبانخ �لتي تباع  و�خترب �لباحثون يف �لدر��صة طرقاً

�لغذ�ئية  �لعنا�صر  على  �لطبخ  تاأثري طريقة  ملعرفة  وذلك  �الأ�صو�ق،  يف 

فيها، وقامو� بقيا�س م�صتويات �للوتني بانتظام.

وخل�صو� �إىل �أن خلط �أور�ق �ل�صباخ �خلام مع منتجات �الألبان �أف�صل 

� من غلي �خل�صرو�ت �خل�صر�ء، ويف حال مت ��صتخا�س ع�صري من  كثرياً

�أور�ق �ل�صبانخ، فاإن �جل�صم يكون قادراً� على �مت�صا�س فيتامني �للوتني 

بفعالية �أكرب.

وقالت �لباحثة �مل�صاركة يف �لدر��صة، روز�نا ت�صوجن: »عندما يتم تقطيع 

�ل�صبانخ �إىل قطع �صغرية، يهدر كثري من �للوتني �ملوجود يف �الأور�ق«.

تقنية جديدة لجمع المياه النظيفة في 
الصحاري القاحلة

يتطلع م�صممو �ملاب�س �لذكية �إىل ��صتخد�م 

�إلكرتونيات من�صوجة يف �ملاب�س �لتي نرتديها، 

وال يقت�صر هذ� �ال�صتخد�م على �إنتاج ماب�س 

عن  للتعبري  كو�صيلة  الرتد�ئها  ومبهرة  �صاطعة 

�أنف�صنا، مثل ثوب �ل�صهرة �مل�صيء �لذي �نت�صر 

�ملاب�س  ه��ذه  باعتبار  ب��ل   ،2017 �ل��ع��ام  يف 

لتجمع  و�لتقنية،  �لرقمية  حلياتنا   � �م��ت��د�داً

حو��س  مرتديها  متنح  �أو  �حليوية  �لبيانات 

�إ�صافّية.

�لتقليدية  �ملن�صوجات  �أن  يف  �مل�صكلة  تكمن 

�ب��ت��ك��ار�ت  ن��ت��اج  ه��ي  �ل��ي��وم  ن�صتخدمها  �ل��ت��ي 

ت�صاهي  �أن  بد  وال  �الأع���و�م،  الآالف  مرت�كمة 

تقنية  �صتت�صمن  �لتي  �حلديثة  �لن�صخ  ج��ودة 

�لتقليدية،  �ملناف�صة  لارتد�ء  �لقابلة  �حلو�صبة 

�لذكية  �ملاب�س  تكون  �أن  �صرورة  عن  ف�صااً 

�لغ�صل  ب��دءاً� من  ق��ادرة على مو�جهة كل �صيء 

ممار�صة  �أث��ن��اء  �لتعرق  �إىل  و���ص��والاً  و�ل��ط��ي، 

�لتمارين �لريا�صية.

هذ�  حتقيق  �أم��ام  �لرئي�صة  �لتحديات  �أح��د 

�لهدف هو ت�صنيع �أ�صاك مو�صلة ميكنها نقل 

�لذكية  �ملاب�س  �أقم�صة  بني  �لكهربائي  �لتيار 

دون تعطلها مع مرور �لوقت عند طيها وثنيها �أو 

لنوع  و�صولهم  �صينيون  علماء  و�دعى  �بتالها، 

جديد من �أ�صاك �لنانو �لف�صية ذ�تية �لرتكيب، 

م�صتوحى من �ل�صعري�ت �لدموية، قد تكون هي 

�ملحاولة �لعملية �الأف�صل حتى �الآن.

ون�صر �لباحثون يف جامعة ناجنينغ �ل�صينية 

�لبحث �جلديد يف جملة »نانو« وُذكر يف �لبحث 

وتكلفة  �لف�صة  على  تعتمد  �الأ�صاك  هذه  �أن 

يف  تدخل  �أن  وميكن  ج��د�اً،  رخي�صة  �صناعتها 

�ملريحة  �لذكية  �ملن�صوجات  من  �ملزيد  �صناعة 

�لتي ميكن �أن تدوم �أكرث من �أي وقت م�صى.

�اللياف  لهذه  �ملبتكرون  �ملهند�صون  تو�صل 

�لف�صية �إىل طريقة لت�صنيع �الأ�صاك �ل�صغرية 

دون �لتعقيد�ت �لتي تر�فق عملية جتميع تقنية 

�لنانو، وبدالاً من ن�صج �الأ�صاك �ل�صغرية �لتي 

�الأنف�س،  ب�صق  �لعام  �لن�صيج  مع  �لكهرباء  تنقل 

ف�صية  �أ�صاك  على  ا  قائماً حااً  �لعلماء  �بتكر 

تنقع يف �ألياف �صبيهة باالأنابيب، و�صبهت �لف�صة 

و�الأنبوب بالدم �ملتدفق يف �ل�صعري�ت �لدموية.

تبقى  �ملحلول  يتبخر  عندما  للبحث،  ا  ووفقاً

�لتو�صيل  وعالية  ومتينة  مرنة  ف�صية  �أ�صاك 

مع  باملقارنة  ك��اف��ة  �ل��ظ��روف  حتمل  ميكنها 

يعني  م��ا  �لتقليدية،  �لنحا�صية  �الأ���ص��اك 

يومية  ذكية  م�صتقبل مباب�س  �إمكانية حتقيق 

وعملية.

من  �ل��ع��دي��د  ك��ح��ال  �لبحث  ه��ذ�  ز�ل  وم��ا 

برزت  �لتي  �الأخ��رى  �لذكية  �ملاب�س  م�صاريع 

على مدى �ل�صنو�ت �لقليلة �ملا�صية، يف مرحلة 

�أخذ  ومع  �لفكرة،  الإثبات  و�لدر��صة  �لتجارب 

مل  باالعتبار،  �لعلماء  �أحرزه  �لذي  �لتقدم  كل 

ينجح �صوى حماوالت قليلة لدمج هذه �لتقنية 

يف �ملاب�س.

و�مل�صممني  �لباحثني  �إ���ص��ر�ر  ي�صري  لكن 

طلب  وجود  �إىل  �لعلمي  �خليال  كتب  وموؤلفي 

�لذكية،  للماب�س  روؤيتهم  حتقيق  على  حقيقي 

و�لتي ميكن �أن تتحقق يف �مل�صتقبل �لقريب.

ألياف إلكترونية لصناعة المالبس الذكية

باحثون اأمريكيون ا�ستلهموا فكرتها من »ال�سبار«

ابتكرها باحثون بجامعة »ناجنينغ« ال�سينية
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سن األربعين األنسب للشعور باألمان الوظيفي

تناول البرتقال يوميًا يقي من الزهايمر
حم��ب��ي  ح����ظ����وظ  �أن  ي����ب����دو 

ذ�كرتهم  حفظ  يف  �أك��ر  �لرتقال 

�أعطت  فقد  �ل�سن،  يف  �لتقدم  مع 

فاكهة  �أف�سلية  �أمريكية  در����س��ة 

�لذ�كرة  على  �حلفاظ  �لرتقال يف 

نتائج  و�أظ��ه��رت  �ل�سن،  كبار  ل��دى 

من  علماء  �أج��ر�ه��ا  �لتي  �لدر��سة 

�أن  �لأمريكية،  »ه��ارف��ارد«  جامعة 

يحد  يومياً  �لرتقال  ع�سري  تناول 

�سنو�ت  يف  �ل���ذ�ك���رة  ف��ق��د�ن  م��ن 

�ل�سيخوخة.

 27 م��ن  �أك��ر  �سملت  �ل��در����س��ة 

نتائجها  و�أث��ب��ت��ت  م�����س��ارك،  �أل���ف 

�لرتقال  ع�سري  يتناولون  من  �أن 

ممن  �ل��غ��ذ�ئ��ي  ب��رن��اجم��ه��م  �سمن 

�لذ�كرة،  و�سعف  ��سطر�ب  يعانون 

ل  مم��ن   47% بن�سبة  �أف�سل  ه��م 

يتناولون �لرتقال �سمن برناجمهم 

�لغذ�ئي �ليومي.

ف��ع�����س��ري �ل����رت����ق����ال ح�����س��ب 

 30 �أكر من  �لدر��سة يحتوي على 

ن�سيطة،  وبيولوجية  غذ�ئية  م��ادة 

�لغذ�ئية  �مل���و�د  �أغ��ن��ى  م��ن  وي��ع��د 

ح�سة  وت��ع��ط��ي   ،»C« ب��ف��ي��ت��ام��ن 

�أكر  �لرتقال  ع�سري  من  و�ح��دة 

من %200 من �لكمية �ملو�سى بها 

بدوره  يعمل  و�ل��ذي  �لفيتامن  من 

�أك�سدة طبيعي يف �جل�سم،  كم�ساد 

�جل��ذور  توحيد  �أو  بتدمري  ويقوم 

�سرر  �أي  ت��ل��ح��ق  �أن  ق��ب��ل  �حل���رة 

باجل�سم.

فيتامن  �إىل  �جل�����س��م  وي��ح��ت��اج 

�أخرى  جو�نب  لتحفيز  كذلك   »C«

�لفيتامن  وي��ع��د  �مل��ن��اع��ة،  جل��ه��از 

مكوناً رئي�سياً للكولجن �ل�سروري 

وللم�ساعدة  لإ�سالح خاليا �جل�سم 

على منو خاليا جديدة لالأن�سجة.

ول �سك �أن للرتقال فو�ئد �أخرى 

�لوقاية  �ملناعة،  تقوية جهاز  ت�سمل 

�ل�سرطان، تخلي�ص �جل�سم من  من 

�لدموية،  �ل���دورة  تعزيز  �ل�سموم، 

�سغط  تخفيف  لاللتهابات،  م�ساد 

�لكولي�سرتول  ن�سب  �لدم، وتخفيف 

�ل�سار.

كبسولة ذكية تحدث ثورة عالجية وتشخيصية

يحتمل �أن يُحدث منتج طبي تقني 

معتمد ��سمه »�لقر�ص �لذكي« ثورة 

يف  و�ل��ع��الج  �لت�سخي�ص  ط��رق  يف 

�مل�ستقبل �لقريب، فهو قر�ص �سغري 

ويتو��سل  �له�سمي  �جلهاز  يدخل 

�ملعلومات  وي�ساركهم  �لأط��ب��اء  م��ع 

�أعر��ص مر�سية منها �ل�سعور  حول 

�لنتفاخ  �ل�سبع،  �لغاز،  بالمتالء، 

�أخ���رى  وح����الت  �مل��زم��ن،  �لبطني 

تخطو�  �لذين  �لأف���ر�د  بن  �سائعة 

�سن �خلم�سن.

�ل�سابق  �لأع���ر�����ص  ت�سخي�ص 

ظل  �ملتوفرة،  بالتكنولوجيا  ذكرها 

كبري�ً  حت��دي��اً  ي�سكل  طويلة  لفرتة 

وتد�خلها  ت�سابهها  نتيجة  لالأطباء، 

�لذي قد يقع  وتقاطعها، و�للتبا�ص 

لكن  ذلك،  ب�سبب  �ملتخ�س�سون  فيه 

�سي�سهم  �لذكي«  »�لقر�ص  �أن  يبدو 

�سهلة  �مل�سكلة بطريقة  يف حل هذه 

وغري موجعة ودقيقة وغري مكلّفة.

قابلة  كب�سولة  من  �لنظام  يتاألَّف 

بطارية  على  حتتوي  لالمت�سا�ص، 

لقطع  كافية  �أي���ام،  خم�سة  عمرها 

�له�سمي  للجهاز  �لكاملة  �مل�سافة 

مرت�ً،   11 حو�يل  طولها  يبلغ  �لتي 

�ل�سغط  �لكب�سولة  ه��ذه  وتقي�ص 

�لعبور  ووق���ت  �حلمو�سة  ودرج���ة 

»�ملدة �لتي يحتاجها �جلهاز �له�سمي 

لتمرير �لغذ�ء عر مكّوناته« ودرجة 

�حلر�رة �أثناء ذلك.

على  �ملعتمدة  �لكب�سولة  وت�سمح 

بتقييم  ���س��غ��ري،  ��ست�سعاٍر  ج��ه��از 

�له�سمي من خالل  للجهاز  وظيفي 

معلومات  وت��وف��ر  و�ح����د،  �خ��ت��ب��ار 

ت�سخي�سي�ة قِيّمة، مبا يف ذلك وقت 

�لقولون،  عبور  ووقت  �ملعدة،  �إفر�غ 

وغري ذلك.

وقت  �لكب�سولة  ه��ذه  وحتت�سب 

عبور �لقولون من �أجل تقييمه عند 

و�لتمييز  �ملزمن  �لإم�ساك  مر�سى 

بن �إم�ساك �لعبور �لبطئ و�لعادي، 

�ل�سغري  �لعبور  وقت  �أي�ساً  وتقي�ص 

�لذي  �له�سمية،  �لقناة  يف  و�لكبري 

ملر�سى  ب��دي��ل  كمقيا�ص  ي�ستخدم 

ميكن  ل  عندما  �ملزمن  �لإم�ساك 

حت��دي��د وق���ت �ل��ع��ب��ور �ل��ق��ول��وين 

وحده.

وي��ح��ّدد ن��ظ��ام �ل��ق��ر���ص �ل��ذك��ي 

�لقناة  يف  �ل�سطر�ب  مو�قع  ه��ذ� 

�ل��ه�����س��م��ي��ة ع��ن��د وج����ود �أع���ر�����ص 

متقدٌم  نظاٌم  وهو  متد�خلة.  حركية 

ي�����س��م��ح ب��ف��ه��م �ل�����س��ب��ب �جل����ذري 

ل���س��ط��ر�ب��ات �حل��رك��ة �مل��ر���س��ي��ة، 

وي�ساعد على تطوير خطط �لعالج 

�مل��ن��ا���س��ب��ة. وب��وج��ود ب��رن��ام��ٍج معه 

نتائج  �سهل �ل�ستخد�م، فاإن حتليل 

�لدر��سة ي�سبح ب�سيطاً.

�ل�����س��ع��ور ب����الأم����ان �ل��وظ��ي��ف��ي 

يف  يكون  �أن  يجب  عموماً  و�حلياة 

�أع��ت��اب  على  �أي   ،39 �سن  ح���دود 

بريطانية  لدر��سة  وفقاً  �لأرب��ع��ن، 

�ل�سباب يف  �أن  يعني  وهذ�  جديدة، 

�أو بد�ية �لثالثينات من  �لع�سرينات 

�إذ�  م�سكلة  عندهم  لي�ص  عمرهم 

ب�سكل  حياتهم  تفا�سيل  تتبلور  مل 

يجب  بالفو�سى  و�ل�سعور  و����س��ح، 

كنت  �إذ�  لكن  بالذعر،  ي�سعرهم  �أل 

و�ل��ث��الث��ن،  �لتا�سعة  جت���اوزت  ق��د 

وما زلت م�ستت �لوجهة، فيمكن �أن 

يعرتيك قليل من �لأ�سف.

بو��سطة  �لدر��سة  ه��ذه  �أجريت 

�إحدى �سركات �لتاأمن على �حلياة، 

با�ستطالع  �ل��ب��اح��ث��ون  ق���ام  ح��ي��ث 

من  �سن  �أي  ملعرفة  �سخ�ص   2000
�أغلب  تكون  �أن  �لإن�سان يجب  حياة 

و�آم����ن،  م�ستقر  و���س��ع  يف  �أم�����وره 

�أن  ينبغي  فاإنه  �لدر��سة،  وح�سب 

�لعادي  �لريطاين  �ل�سخ�ص  يكون 

يف �سن �ل� 39 قد وجد مهنته و�سّكل 

عالقاته  ون�����س��ج  للحياة  فل�سفته 

�لجتماعية، وبالطبع لبد �أن كثري�ً 

مت  قد  تكون  �أن  يجب  �لأ�سياء  من 

ترتيبها من وقت �سابق.

�سن  بحلول  �أن��ه  �لدر��سة  تقرتح 

جمموعة  لدينا  تكون  �أن  يجب   29

�آمنة من �لأ�سدقاء، وبحلول �سن 31 

يجب �أن نكون قد �لتقينا مبن نحب 

�أو �سريك �مل�ستقبل.

44٪ ممن �ساركو� يف �ل�ستطالع 
حياتهم  �أن  ي�سعرون  ل  �إنهم  قالو� 

�لكايف  بال�سكل  ت�سويتها  جرى  قد 

�أن  �أو �ملُر�سي، فيما ذكر 25 باملئة 

كارثية،  كانت  �لعاطفية  جتاربهم 

و�عرتف 74٪ �أنهم ��ستهلكو� معظم 

تاأجيل �لأم��ور، بدًل من  حياتهم يف 

�لعمل على �لإجناز �لفوري.

و�أف����������ادت ن�����س��ب��ة ق��ل��ي��ل��ة م��ن 

ل  �أن��ه��م   ،٪16 ح���و�يل  �ملبحوثن، 

ت�سخيم  يف  �لوقت  ق�ساء  يريدون 

�حلياة،  يف  بالقلق  لي�سعرو�  �لأم��ور 

ت��ر�وح��ت  �أع��م��اره��م   ،٪14 و�أع��ل��ن 

�أ�سغر من  �أنهم  بن 18 و29 �سنة، 

�مل�ستقبل،  ب�ساأن  بالقلق  ي�سعرو�  �أن 

و�أنهم يركزون على ق�ساء وقت ممتع 

وجميل �لآن.

ل�ست  و�لظروف،  �لأحو�ل  يف كل 

تفا�سيل  م��ن  يعاين  �ل��ذي  وح��دك 

و�لو�جبات،  بال�سغوط  مليئة  حياة 

فقد ذكر 78٪ �أنهم يكدحون يومياً 

للتعامل مع �سغوط ومتاعب �حلياة، 

من  تاأتي  �ل�سغوط  هذه  من  وكثري 

�مل�سوؤولن يف �لعمل، وتتعلق بكيفية 

�إد�رة �حلياة ب�سكل �أف�سل.

وعموًما، ف�سو�ء تعلق �لأمر ب�سن 

فالفو�سى  بعدها،  �أو  قبلها   ،39 �ل� 

ن�سبية  �أم��ور  هي  �حلياة  و�لقلق يف 

قد ل يكون للعمر دور فيها حتى لو 

ت�سابهت �لظروف �لعامة.

13 مرضًا ودواًء تسبب السمنة 
المفرطة

�ساد �لعرف �أن يتم ن�سح من يعانون من �سمنة مفرطة ب�سرورة 

�أن يعملو� جاهدين خلف�ص �أوز�نهم حتى ل ي�سابو� بالأمر��ص، ولكن 

نف�سها يف  تت�سبب هي  �لتي  و�لأدوي��ة  �لأمر��ص  بع�ص  �أي�ًسا  هناك 

:»WebMD« سمنة مفرطة ملن ي�ساب بها بح�سب موقع�

- ق�صور الغدة الدرقية:

يت�سبب ق�سور �لغدة �لدرقية يف �كت�ساب زيادة ملحوظة يف �لوزن، 

�لوزن  يزد�د  كافية  هرمونات  �إفر�ز  عن  �لدرقية  �لغدة  توقفت  �إذ� 

�ملري�ص  وي�سعر  باجلفاف  �لب�سرة  وت�ساب  �لر�أ�ص  �سعر  وي�سعف 

بالرودة و�لتعب وي�ساب بالإم�ساك وحتى �لكتئاب.

- االكتئاب:

�أغلب �لأحو�ل من ��سطر�ب مز�جي  يعاين مري�ص �لكتئاب يف 

با�سم  �أي�ًسا  �ملعروف  كورتيزول  من  �أعلى  م�ستويات  �إف��ر�ز  نتيجة 

هرمون »�لإجهاد«، ما يوؤدي �إىل جتمع �لدهون حول �لبطن.

- االأرق:

�لنوم ملدة ل تقل عن 8 �ساعات هو �أحد �حللول �ملثالية للحفاظ 

على �لوزن، وتت�سبب قلة �لنوم يف �إفر�ز �جل�سم للكثري من هرمونات 

�لوزن. كما يحدث  زيادة  ينتج عنها  و�لتي  �لكورتيزول و�لأن�سولن، 

��سطر�ب يف �إفر�ز �لهرمونات �لتي ت�سري �إىل �ل�سعور باجلوع ويتوق 

�لتي  �لأطعمة  �إىل  �لنوم  قلة  �أو  �لأرق  من  يعاين  �ل��ذي  �ل�سخ�ص 

حتتوي على �لدهون و�ل�سكر.

- �صن الياأ�س:

خالل  �لأ���س��رتوج��ن  ه��رم��ون  م�ستويات  �نخفا�ص  ع��ن  ينجم 

نق�ص  يعد  ول  �لبطن،  حول  �لدهون  تر�كم  �لطمث  �نقطاع  فرتة 

�إن  حيث  �لياأ�ص،  �سن  ف��رتة  خ��الل  �لوحيد،  �ل�سبب  �لأ�سرتوجن 

�ملرتبطة  �ملزمنة  �ل�سيق  وحالت  �لنوم  وم�ساكل  �ل�ساخنة  �لهبات 

تناول  طريقة  يف  تغري�ت  �إىل  ت��وؤدي  �مل��ر�أة  خ�سوبة  مرحلة  بنهاية 

�لطعام.

- داء كو�صينغ:

ي�ساعد هرمون كورتيزول على �حلفاظ على �سغط �لدم و�ل�سكر 

�إفر�ز  يف نطاق �سحي، ولكن عندما ت�ساب �لغدد �لكظرية بفرط 

�لدهون حول �خل�سر  بزيادة يف  تكون م�سحوبة  �لتوتر،  هرمونات 

وقاعدة �لعنق، ف�ساًل عن ��ستد�رة �سكل �لوجه.

- تكي�س املباي�س:

ل يوجد �ختبار �أو حتليل طبي ميكن من خالله منفرًد� �أن تعرف 

�ملر�أة �أنها م�سابة بهذ� �ملر�ص، تتعر�ص �ملري�سات �إىل منو تكي�سات 

�سباب،  وحب  �لوجه  على  �سعر  بظهور  م�سحوبة  �ملبي�سن  حول 

كبرية  كميات  لإف��ر�ز  نتيجة  �ل�سهرية  للدورة  ��سطر�ب  عن  ف�ساًل 

من هرمون �لأندروجن، ومت مالحظة زيادة �أوز�ن �ل�سيد�ت �لالتي 

يعانن من هذ� �ملر�ص.

- ق�صور القلب االحتقاين:

يوؤدي  كافية،  بقوة  �ل�سر�ين  عر  �ل��دم  �لقلب  ي�سخ  ل  عندما 

كيلوغر�ما   3 لأكر من  ت�سل  ب�سكل مفاجئ  �لوزن  لزيادة يف  ذلك 

�أ�سبوعًيا، ويزد�د �لأمر �سوء� مبرور �لوقت.

- توقف التنف�س اأثناء النوم:

ميكن مالحظة بو�در هذه �حلالة عندما يعلو �سوت �سخري �ملري�ص 

�أثناء �لنوم لياًل �أو ي�سعر بالنعا�ص خالل �لنهار، وحتدث هذه �حلالة 

منتظم  ب�سكل  �لتنف�ص  بقطع  للمري�ص  �لهو�ء  جمرى  يقوم  عندما 

لب�سع ثو�ٍن �أثناء �لنوم، وتعتر زيادة �لوزن �أو �ل�سمنة �أحد �أ�سباب 

�نقطاع �لنف�ص �أثناء �لنوم، ولكنها قد تكون �أي�ًسا �أحد �لأعر��ص.

- اال�صت�صقاء:

يحدث �ل�ست�سقاء عندما يحتفظ �جل�سم بكمية كبرية من �ملاء، 

عادًة يف �لذر�عن و�ل�ساقن، ويبدو �أحد �لأطر�ف منتفًخا وي�سبب 

خطرية،  �حلالة  هذه  تعتر  ول  حتريكه،  وي�سعب  بال�سيق  �سعوًر� 

حيث ميكن عالجها مبدر�ت �لبول، ما مل تتح�سن من تلقاء نف�سها، 

ولكن يجب ��ست�سارة طبيب ملعرفة �ل�سبب ور�ء حدوثها �سو�ء كانت 

�أمر��ص �لقلب �أو �لكلى �أو �لكبد �أو �لرئة.

- متالزمة االأي�س:

فر�ص  من  وتزيد  مًعا  حت��دث  �لتي  �حل��الت  من  هي جمموعة 

يف  ويكون  و�ل�سكري،  �لدماغية  و�ل�سكتة  �لقلب  باأمر��ص  �لإ�سابة 

�لدم  و�سكر  �ل��دم  ل�سغط  �سحية  غري  م�ستويات  �حل��الت  �أغلب 

و�لكول�سرتول و�لدهون يف �جل�سم، و�أبرز �أعر��ص متالزمة �لتمثيل 

�لغذ�ئي �لوزن �لز�ئد �لذي يحيط منطقة �خل�سر.

- داء ال�صكري:

ي�سهل  و�أي�ًسا  �لطاقة،  ��ستخد�م  �لأن�سولن �جل�سم على  ي�ساعد 

على �جل�سم تخزين �لطاقة، و�لتي غالًبا ما توؤدي �إىل زيادة �لوزن، 

�نخفا�ص  �لطعام ملنع  �ملزيد من  تناول  �إىل  �ل�سكري  ومييل مري�ص 

ن�سبة �ل�سكر يف �لدم من بع�ص �لعالجات.

- العقاقري املن�صطة:

يحتاج بع�ص �ملر�سى لتناول عقاقري من�سطة لعالج �لربو وبع�ص 

�أنو�ع �لتهاب �ملفا�سل وغريها من �حلالت، وكلما ز�دت �جلرعة �أو 

طالت فرتة تعاطي �ملن�سطات، تزد�د �حتمالية زيادة �لوزن.

- اأدوية �صائعة:

�أخرى  �أدوي��ة  وت��وؤدي  باجلوع،  �ل�سعور  �لأدوي��ة يف  بع�ص  تت�سبب 

يعرف  ل  �لأح��ي��ان،  بع�ص  ويف  �مل��اء،  من  باملزيد  �جل�سم  لحتفاظ 

زي��ادة  يف  ما  عقار  ت�سبب  ور�ء  �ل�سبب  �ليقن  وج��ه  على  �لعلماء 

�لوزن، ومن �لأمثلة �ل�سائعة على هذه �لعقاقري حبوب منع �حلمل 

وم�ساد�ت �لذهان وم�ساد�ت �لكتئاب و�أدوية �ل�سرع وعالج �رتفاع 

�سغط �لدم.



�أ�سا�سًيا يف  �لورق عن�سًر�  ي�سكل 

من  وجزًء�  �لأكادميي  �لأ�ستاذ  حياة 

عملية تفاعله مع طالبه، وكثرًي� ما 

�لورق  من  كميات  �لطالب  ي�ستهلك 

تنتهي فائدته مبجرد �طالع �لأ�ستاذ 

�ملالحظات  بع�ض  بو�سع  �أو  عليه، 

على بع�ض �سفحاته، ولذلك بنهاية 

�ل�سنة،  �أو  ع��ادة  �لدر��سي  �لف�سل 

من  باأكو�م  �أ�ستاذ  �أي  مكتب  ميتلئ 

�لورق، �لذي ي�سيع هدًر�. 

ل للورق

»�لف�سل  �مل��ن�����س��رم  �لف�سل  يف 

�أ�ستغني  �أن  مبكًر�  ق��ررت  �لأول« 

للطالب،  ذلك  و�أعلنت  �ل��ورق،  عن 

فاأعلنت  يل،  �لتحدي  مثل  وو�سعته 

ورق��ة  منهم  �أ�ستقبل  ل��ن  �أين  لهم 

منهم  �ساأ�ستقبله  م��ا  فكل  و�ح���دة، 

�إف  دي  »ب��ي  �إلكرتونية  م�ستند�ت 

و�سوف   ،»Word »وورد  �أو   »pdf
�إذ� لزم  ياأتيهم ردي ومالحظاتي – 

�لأمر - �أي�ًسا بنف�ض �ل�سيغة.

معايري �سهلة

وق��د ك��ان م��ن م��ع��اي��ريي �سهولة 

�أري��د  ف��ال  و�لعملية،  �ل���س��ت��خ��د�م 

معقدة  م��ه��ار�ت  �إىل  يحتاج  �سيًئا 

و�أي�ًسا  جديدة،  بر�مج  على  وتدرب 

�أه��د�يف  يحقق  عملًيا،  �سيًئا  �أري��د 

فكما  ووقت،  باأقل جهد  �لأ�سا�سية، 

�أثمن  �لوقت  ف��اإن  ثمني،  �ل��ورق  �أن 

منه.

»Surface Pro«

جهاز  �أ�ستخدم  �لبد�ية  يف  كنت 

من  �ل��ق��ل��م  ذ�   »Surface Pro«

م��اي��ك��رو���س��وف��ت، وه���و ع��ل��ى ثقله 

مع  يتعامل  من  خا�سة  جيد،  خيار 

�ل���وورد،  مثل  �لأوف��ي�����ض  م�ستند�ت 

من  يعيبه  ل��ك��ن  م��ن��ه،  و����س��ت��ف��دت 

�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  ن��ظ��ري -  وج��ه��ة 

�لثقل - �سعف تفاعله مع تطبيقات 

وتطبيقات  �لجتماعي  �لتو��سل 

حترير �مل�ستند�ت و�ملذكر�ت.

»iPad Pro«

ثم �نتقلت �إىل »iPad Pro« مع 

�لأخ��رية،  قبل  بالن�سخة  »�أب��ل«  قلم 

وحقيقة كان نقلة نوعية يف �لتعامل 

ف��اأول  �لإلكرتونية،  �مل�ستند�ت  مع 

�لكتابة ول يكاد  �أبل متميز يف  قلم 

ثانيا  �ل��ع��ادي،  �لقلم  ع��ن  يختلف 

�ملتميزة  �لتطبيقات  يوجد عدد من 

�لتعليق  ويف  �ملالحظات  كتابة  يف 

مع  �إف،  دي  �لبي  م�ستند�ت  على 

مميز�ت �أخرى مثل �لتقاط �ل�سور 

و�لق�ض  �لأ�سكال  ور�سم  و�لت�سجيل 

و�لل�سق و�لإدر�ج وتلوين �لن�سو�ض، 

»�لإجنليزي  �ليدوي  �خلط  وحتويل 

فقط« �إىل خط مطبوع.

تطبيقات جمانية

جمانية  تطبيقات  وج��ود  ورغ��م 

مثل  »�آب����ل«  م��ن  ب��اجل��ه��از  ملحقة 

 »Pages »ب���ي���ج���ز  �ل�����س��ف��ح��ات 

جربت  �أن��ن��ي  �إل  و»�مل���الح���ظ���ات« 

�لأخ����رى،  �لتطبيقات  م��ن  ع����دًد� 

من  لكثري  »�آب��ل«  تطبيقات  لفتقاد 

�لوظائف  على  و�قت�سارها  �ملز�يا، 

على  لتحفظها  و�أي�ًسا  �لأ�سا�سية، 

�لرتباط بالتطبيقات �خلارجية.

»Goodnotes قود نوت�ض«

تطبيقات  ث��الث��ة  م��ن  ����س��ت��ف��دت 

رئي�سية يف هذ� �ملجال:

ن����وت���������ض  »ق�������������ود  �لأول 

ب��رن��ام��ج  وه���و   ،»Goodnotes
مبقابل »37 ريالً« يدفع مرة و�حدة، 

هذ�  وي��ه��دف  ب��ا���س��رت�ك،  لي�ض  �أي 

�إلكرتونًيا  بدياًل  يكون  �أن  �لتطبيق 

ع��ن »دف���رت �مل��ح��ا���س��ر�ت« وميكن 

و���س��ع �أك���ر م��ن دف���رت يف ف��ئ��ة �أو 

جملد، وميكن �أي�ًسا تق�سيم كل دفرت 

�إىل مو�سوعات ثم �إىل �سفحات ل 

�لتطبيق  هذ�  يف  لها.وتتوفر  نهاية 

تطبيقات  يف  �لأ�سا�سية  �لوظائف 

دف��ات��ر �مل��الح��ظ��ات، م��ث��ل �لأق���الم 

تقريًبا  �لأل�����و�ن  بجميع  �ملختلفة 

وخا�سية �مل�سح و�لتحديد ثم �لتحكم 

يف �جلزء �ملحدد، وميكن للم�ستخدم 

�إ�سافة  ثم  �إف«  دي  »بي  ملف  فتح 

�سفحات، وكاأنه ي�سع �سفحة دفرت 

فارغة د�خل �لكتاب وميكن �لكتابة 

فيها، وقد خ�س�سته تقريًبا للقر�ءة 

مو�سوع  بحث  �أردت  فاإذ�  و�لبحث، 

فتحت جملًد� للمو�سوع ثم حفظت 

فيها ما �أحتاجه من كتب وم�ستند�ت 

»بي دي �إف«، ثم �أتعامل معها �أف�سل 

مما �أتعامل مع �لورق، وميزة �أخرى 

ميكن  �أن���ه  وه��و  �لتطبيق  ه��ذ�  يف 

��ستخد�مه �سبورة �إلكرتونية. 

»Notability نوتابيليتي«

»نوتابيليتي  �ل��ث��اين  �ل��ت��ط��ب��ي��ق 

برنامج  �أي�ًسا  وهو   ،»Notability

�سبيه  وه���و  ري�����الً«،   37« مب��ق��اب��ل 

بنف�ض  ويتمتع  نوت�ض«،  قود  بتطبيق 

�أن  �إل  �لأ���س��ا���س��ي��ة،  �خل�����س��ائ�����ض 

زي��ادة  وفيه  تنظيًما،  �أك��ر  و�جهته 

ولأن  �ل�سوتي،  �لت�سجيل  خا�سية 

�أو�سح  �لتطبيق  ه��ذ�  يف  �لتنظيم 

وو�جهته �أكر ثباًتا، فقد فتحت فيه 

جملًد� لكل مقرر، وفتحت ملًفا لكل 

طالب يف كل مقرر، حيث �إن مقرر�ت 

فيها  �لطالب  عدد  يكون  �لدكتور�ه 

�أ�سميته  جملًد�  فتحت  كما  قلياًل، 

لتحكيم  م��ل��ف  وف��ي��ه  »�ل��ت��ح��ك��ي��م«، 

�لأ�ساتذة،  لتحكيم  و�آخ��ر  �لطالب 

و�لقودنوت�ض  �لنوتابيليتي  وم��ي��زة 

للتطبيق  �سر�ئك  �أنه مبجرد  �أي�ًسا، 

و�لهاتف  �لآي��ب��اد  على  تنزيله  يتم 

�جلو�ل �ملرتبط باحل�ساب نف�سه. 

»Flexcile فليك�سايل«

�لتطبيق �لثالث تطبيق »فليك�سايل 

منه  �لكاملة  و�لن�سخة   ،»Flexcile
وهو  تقريباً،  ري����الً«   30« مبقابل 

لي�ض تطبيق مالحظات يف �لأ�سا�ض، 

ملفات  م��ع  �لتعامل  يف  مفيد  لكنه 

�لكتابة  يتيح لك  �إف، فهو  �لبي دي 

فيه  ويوجد  �لأ�سطر،  وتلوين  عليها 

ت�سجيل  دفرت مفكرة �سغري ميكنك 

ت�ساء  م��ا  نقل  �أو  فيه  مالحظاتك 

وت�سجيل  تقر�أها.  �لتي  �مللفات  من 

�ملالحظات يكون بطريقتني، �إما عن 

طريق �لقلم باألو�ن و�أحجام خمتلفة، 

كما  �ملفاتيح.  لوحة  طريق  ع��ن  �أو 

�لذي  �مللف  �إدر�ج �سورة يف  ميكنك 

�مل�ستند�ت  ت�سنيف  وميكن  ت��ق��ر�أه، 

�أو �لكتب �إىل جملد�ت و�لتعامل مع 

�سفحاتها على حدة، وهو من وجهة 

نظري من �أف�سل �لتطبيقات لقر�ءة 

عيوب  م��ن  �إف.   دي  �لبي  ملفات 

تطبيق »فليك�سايل« �أنه ل يوجد منه 

ميكن  فال  �جل���و�ل،  للهاتف  ن�سخة 

فيه  �ملوجودة  �مللفات  على  �لط��الع 

من خالل �جلو�ل، �إل �أن تقوم بعمل 

ن�سخ �حتياطية على �أحد �مل�ستودعات 

�ل�سحابية وتفتح �مللفات منها.

توفري �جلهد و�لوقت

�أ�ستقبل  �لف�سل  ه��ذ�  يف  كنت 

�مل��ط��ل��وب  �مل������و�د  �أو  �مل��ت��ط��ل��ب��ات 

�سكل  على  حتكيمها  �أو  مر�جعتها 

�إف«، ثم من خالل  ملفات »بي دي 

�أحفظها  عليها  �ملبا�سر  �ل�سغط 

بها،  �خلا�ض  �لق�سم  �أو  �ملجلد  يف 

حّولت  �ل���ذي  للتطبيق  �أذه���ب  ث��م 

كما  �مللف  مع  و�أتعامل  �إليه  �مللف 

منه  �نتهيت  فاإذ�  �لورق،  مع  �أتعامل 

�أعدت �إر�ساله �إىل �ساحبه، مبجرد 

�إىل«  »�إر�سال  عالمة  على  �ل�سغط 

و�ختيار �لتطبيق �ملنا�سب لالإر�سال، 

�سو�ء عن طريق �لربيد �أو تطبيقات 

�لتو��سل �لجتماعي، وقد وفر هذ� 

علّي  وف��ر  كما  ك��ب��رًي�،  ج��ه��ًد�  علّي 

فتح  يف  �أ�سرفه  كنت  �ل��ذي  �لوقت 

�ملرفق من �لإمييل وحفظه ثم فتحه 

�إف،  �ل� بي دي  �أو قارئ  �ل��وورد  يف 

ثم كتابة �لتعليقات عليه، ثم حفظه 

�إن�ساء ر�سالة جديدة  ثم  �أخرى  مرة 

باأي  �أن�سى  ما  وكثرًي�  بها،  و�إرفاقه 

��سم حفظته، و�أين.

ف�سل كامل بال �أور�ق

ول يلزم ��ستخد�م هذه تطبيقات 

��ستخدمتها  فاأنا  جميعها،  �لثالثة 

فقط لأين وجدتها مبجموعها تلبي 

�أن  �سخ�ض  لأي  �حتياجاتي، وميكن 

�حتياجاته،  ينا�سب  مبا  ي�ستخدمها 

كما ميكن �لكتفاء باأحدها �أو �ثنني 

منها فقط.

 هذ� هو �لف�سل �لأول يل �لذي 

�ل����ورق يف  �أن��ه��ي��ه دون ����س��ت��خ��د�م 

�لطالب،  مع  تفاعلي  ويف  تدري�سي 

�أ�ستلم  ومل  و�ح��دة،  ورقة  �أطبع  فلم 

من �لطالب ورقة و�حدة، بل كانت 

�إل��ك��رتون��ًي��ا،  ت�سلم  �ملتطلبات  ك��ل 

غالًبا بخط  �أري��ده عليها  ما  فاأكتب 

ومع  وق��ت،  باأ�سرع  و�أعيدها  �ليد، 

للتقنية،  �لدعاية  �أحب عمل  ل  �أين 

�إل �أنني �أظن �أن �أقالم �لكتابة على 

 »Stylus Pens« �للوحية  �لأجهزة 

تزيد  ب��ه��ا  �مل��رت��ب��ط��ة  و�لتطبيقات 

لالأ�ساتذة  ��ستخد�مها  فعالية  من 

ن�سبة  توفر  �أنها  و�أزع��م  و�لطالب، 

كبرية جًد� من �لورق، ورمبا �لوقت.

»فيسبوك« أقل الشركات التقنية 
»موثوقية«

تر�جع  �إثر  موؤخًر�،  موجعة  �سربة  للتقنية،  �لكربى  �ل�سركات  تلقت 

ثقة �مل�ستخدمني فيها �إىل م�ستويات »مقلقة«، جر�ء �لف�سائح �ملتو�لية 

مارد  فاإن  »تولونا«  �سركة  �أجرته  ر�أي  ��ستطالع  وح�سب  للخ�سو�سية، 

بثقة  حتظى  �لتي  �ملن�سات  �أقل  من  »في�سبوك«  �لجتماعي  �لتو��سل 

�مل�ستخدمني.

وو�جه »في�سبوك« موؤخر�ً، ف�سيحة مدوية، بعدما ك�سفت تقارير �أنه 

و»نتفلك�ض«،  »مايكرو�سوفت«  بينها  من  �سركة،   150 من  لأكر  �سمح 

�أيام  �إىل ر�سائل �مل�ستخدمني، وجاءت ف�سيحة �لر�سائل بعد  بالو�سول 

قليلة من �سد ثغرة �أدت �إىل �نتهاك �خل�سو�سية يف  �أكر من 6 ماليني 

�سورة يف �ملوقع.

وك�سف �ل�ستطالع �أن 40 باملئة يعتربون موقع »في�سبوك« �أقل من�سة 

تقنية جديرة بالثقة، لكن مل تتجاوز ن�سبة من عربو� عن �سخطهم من 

»�أمازون«،  �لن�سبة تخ�سى من من�سة  �ملائة، ونف�ض  8 يف  موقع »تويرت« 

بينما ت�سل �لن�سبة يف حالة �أوبر �إىل 6 باملئة، و6 باملئة �إز�ء »قوقل«.

�أما تطبيق »�سناب �سات« فيثري خماوف �لثقة لدى 4 باملئة فقط من 

»�آبل« �لتي تر�هن على حت�سني  �أي�ًسا على  �مل�ستخدمني، وهذ� ينطبق 

بيانات �مل�ستخدم ودخلت يف معارك ق�سائية مع �ل�ستخبار�ت �لأمريكية 

حتى ل تتنازل عن هذ� �ملبد�أ.

يف �ملقابل، ح�سلت �سركتا »ت�سال« و»نتفليك�ض« على تقدير مذهل، �إذ 

قال ٪1 فقط من �مل�ستجوبني �إنهم يخافون على بياناتهم حني يلجوؤون 

�إىل �ملن�ستني.

skynewsarabia :مل�سدر�

»قود نوت�س« و»نوتابيليتي« و»فليك�سايل«

»إنستغرام« ترصد توجهات مستخدميها لعام 2018

على  �ل�سوء  »�إن�ستغر�م«  �سلطت 

�نت�سرت  �ل��ت��ي  �ل��ت��وج��ه��ات  بع�ض 

 ،2018 ع���ام  م�ستخدميها  ب���ني 

�لتي  �ملختلفة  �ل��ط��رق  و���س��ارك��ت 

عاملياً  �أع�ساء جمتمعها  ��ستخدمها 

�أنف�سهم  �إبد�عي عن  ب�سكل  للتعبري 

و�لق�����رت�ب �أك���ر م��ن �لأ���س��خ��ا���ض 

�لتي  و�لأ���س��ي��اء  يحبونهم  �ل��ذي��ن 

ن�سر  �أن  لحظت  حيث  يف�سلونها، 

ز�ل  ما  �لنا�ض  بني  و�للطف  �حلب 

كان  �إذ  �ملن�سة،  جمتمع  يت�سدر�ن 

من  باحلب  �لناب�ض  �لقلب  مل�سق 

 Heart Love Sticker by آر�تا�

�لأك��ر  �مل��ت��ح��رك  �ملل�سق   Arata
حني  يف  �لق�س�ض،  يف  ��ستخد�ماً 

قلب  �سكل  على  عينان  فلرت  ك��ان 

�لوجه  فالتر  �أك��ر   Heart Eyes
��ستخد�ماً يف �لق�س�ض �أي�ًسا.

وب��ح�����س��ب �مل��ن�����س��ة، ف��ق��د ج��رى 

للقلب  �لتعبريي  �ل��رم��ز  ��ستخد�م 

مليار   14 م��ن  �أك��ر  �لتعليقات  يف 

مالهي  مدينة  �سلكت  بينما  م��رة، 

مكان  �أ���س��ع��د  لن��د  دي���زين  طوكيو 

�أع��ل��ى  �أن ���س��ه��دت  ب��ع��د  �ل��ع��امل  يف 

�لتعبريي  �لرمز  ل�ستخد�م  معدل 

وتعترب  �ل�سور،  �ل�ساحك يف  للوجه 

�ن�ستغر�م �ملن�سة �ملف�سلة لعديد من 

�لجتماعية  و�لهتمامات  �ملو��سيع 

»�إي�سمار«  ك��ان  حيث  و�لإن�سانية، 

رو�جاً  �ملو��سيع  �أكر  من   ASMR
لهذ� �لعام.

وم����ا ز�ل�����ت ���س��ع��ب��ي��ت��ه ت�����س��ه��د 

يعر�سه  م��ا  م��ع  ���س��دي��د�ً  �رت��ف��اع��اً 

م���ن م�����س��اه��د ت��ق��ط��ي��ع �ل�����س��اب��ون 

وف��رق��ع��ة �ل��ف��ق��اع��ات و����س��ت��خ��د�م 

و�حلالقة  �لتجميل  م�ستح�سر�ت 

�مل�����س��ت��م��ع، كما  ت��ري��ح  ك��اأ���س��و�ت 

 Fortnite أحرزت لعبة فورتنايت�

ها�ستاج  كان  حيث  كبرًي�،  �نت�ساًر� 

��ستخد�ماً  �لأك���ر   #fortnite
�لعامل. م�ستوى  على 

و����س���ه���د �ل���ك���ي ب�����وب »�ل���ب���وب 

�لتو��سل  من�سات  على  �ل��ك��وري« 

 BTS لج��ت��م��اع��ي ت�����س��در ف��رق��ة�

من  ع����دد  �أب�����رز  ل��ن��ي��ل��ه��ا   Army
�سهدت  كما  �ملن�سة،  على  �ملعجبني 

رق�ض  حتدي  �أكرب  �أي�ًسا  �إن�ستغر�م 

�نت�سر �نت�ساًر� كبرًي� �لعام �ملا�سي، 

ه��ا���س��ت��اج  �ح���ت���ل  �أن  ب��ع��د  وذل�����ك 

 #inmyfeelingschallenge
�ل��������ذي ����س���م �جل���م���ي���ع م�����ن @

@ �إىل   theshiggyshow
.willsmith

�لأ�سخا�ض  ماليني  ��ستخدم  كما 

�ن�����س��ت��غ��ر�م ل��ل��ت��ع��ب��ري ع���ن �آر�ئ���ه���م 

 ،2018 ع��ام  يف  ر�سائلهم  ون�سر 

�لتاأييد  ها�ستاغات  �أع��ل��ى  وك��ان��ت 

 metoo# ن�سيب  من  �لعام  لهذ� 

م��ن�����س��ور،  م���ل���ي���ون   1.7 ب����ع����دد 

�أل��ف   619 ب��ع��دد   timesup#و

 marchforourlives#و من�سور 

�أظهر  ما  من�سور،  �أل��ف   567 بعدد 

تكون من�سة  �أن  �إن�ستغر�م ميكن  �أن 

�لتعبري  ل��الأ���س��خ��ا���ض  ت��ت��ي��ح  ق��وي��ة 

على  �ل�سوء  وت�سليط  �أنف�سهم  عن 

ق�ساياهم �لهادفة.

�إن�ساء  على  �ملن�سة  فريق  وعمل 

مقطع فيديو يعر�ض �أبرز �لأ�ساليب 

�ل��ر�ئ��ج��ة يف ع��ام 2018،  �ل��ك��ربى 

�جلولة  تلهم هذه  �أن  �لفريق  وياأمل 

من  �ن�ستغر�م  ل�ستخد�م  �جلميع 

خالل  و�لعاطفة  �لبهجة  ن�سر  �أجل 

�لعام �جلديد.

ع��ل��ى   2018 ع�����ام  م���ر�ج���ع���ة 

�ن�ستغر�م:

��ستخد�ماً  �لأك��ر  �لوجه  فلرت   •
يف �لق�س�ض: عينان على �سكل قلب.

�مل��ل�����س��ق �مل���ت���ح���رك �لأك�����ر   •
�لقلب  �لق�س�ض:  يف  ����س��ت��خ��د�م��اً 

�لناب�ض باحلب من �آر�تا.

�لرمز  ��ستخد�م  م��ر�ت  ع��دد   •
 14 �لتعليقات:  يف  للقلب  �لتعبريي 

مليار مرة.

• �ملكان �لأكر �سعادة يف �لعامل: 
طوكيو ديزين لند.

�لأك���ر  �ملتخ�س�ض  �مل��ج��ت��م��ع   •
.ASMR :رو�ًجا

منًو�:  �لأكرب  �لها�ستاج  جمتمع   •
.#fortnite

• جمتمع �ملعجبني �لأكر رو�ًجا: 
.#btsarmy

رق�����������س�����ة:  �أف���������������س�������ل   •
.#inmyfeelingschallenge

�لتاأييد:  ها�ستاجات  �أف�سل   •
و  #timesupو  # metoo

.#marchforourlives

alarabiya :مل�سدر�
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القلب الناب�س باحلب والعينان على �سكل قلب .. الأكرث ا�ستخدامًا

اأ. د. را�شد العبدالكرمي

»Notability نوتابيليتي« »Goodnotes قود نوت�س«



أ. د. النمي: أعضاء هيئة التدريس المتميزون هم قادة التغيير ونتطلع لمزيد من التميز في التعليم عن بعد

تقرير - تغريد ال�صالح

من  بتوجيه  والتعليم  التعلم  يف  التميز  مركز  م  نظَّ

ور�صة  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  لل�صوؤون  اجلامعة  وك��ال��ة 

الأرب��ع��اء  ي���وم  ب��ع��د«، وذل���ك  التعليم ع��ن  »تفعيل  ع��م��ل 

1440/4/12ه� املوافق 2018/12/19م برعاية وكيل 
اجلامعة لل�صوؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد 

بن �صالح النمي، وح�صور مدير مركز التميز يف التعلم 

والتعليم الدكتور �صعود الكثريي.

كفاءة وتكامل

فريقاً  والتعليم  التعلم  يف  التميز  مركز  �شكل  وق��د 

ثل اأع�شاوؤه اجلهات ذات العالقة يف اجلامعة واملعنية  يمُ

متابعة  والتعليم  للتعلم  التميز  مركز  ويتوىل  بذلك، 

واإدارة والإ�شراف على هذه املبادرة لتحقيق التكامل بني 

وحدات اجلامعة وحتقيق الكفاءة يف تطبيق التعليم عن 

بعد يف اجلامعة. 

بيئة تعليمية حمفزة

والأكاديية  التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  وكيل  واأ�شار 

بتوجيهات  اجلامعة  اأن  اإىل  املنا�شبة  بهذه  كلمته  يف 

الريادة  حتقيق  على  تعمل  اجلامعة  مدير  معايل  من 

اأ�شاليب  تتيح  حمفزة  تعليمية  بيئة  لتوفري  التعليم  يف 

التعليمية  العملية  للتعلم، رغبًة يف تطوير �شري  متعددة 

وتفعيل و�شائل التقنية بطرح مقررات بنمط التعليم عن 

بعد، م�شتفيدة من الإمكانات التي متتلكها اجلامعة من 

بنية تقنية حتتية، واأنظمة تعلم اإلكرتونية، واأ�شاد بدور 

يف  التغيري  قيادة  يف  املتميزين  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 

جمال التعلم والتعليم باجلامعة ونتطلع ملزيد من التميز 

يف التعليم عن بعد يف اجلامعة.

مبادرة �صاملة

واأكد د. النمي اأن اإحدى مبادرات تفعيل التعليم عن 

بعد �شتنطلق الف�شل الثاين من العام اجلامعي احلايل 

هذه  وييز  اجلامعة،  يف  اهلل،  ب��اإذن  1440/1439ه� 
املبادرة اأنها �شاملة جلميع كليات اجلامعة وحتظى بدعم 

ومتابعة من معايل مدير اجلامعة، كما اأنها تعمل على 

تكامل جهود العديد من وحدات اجلامعة لدعم التعليم 

عن بعد، م�شرياً اإىل اأن اأع�شاء هيئة التدري�س املتميزين 

هم قادة التغيري يف جمال التعلم والتعليم يف اجلامعة.

التعلم الإلكرتوين

من جانبه ا�شتعر�س الدكتور عمر ال�شالح وكيل عمادة 

واجلودة  للتطوير  والت�شالت  الإلكرتونية  التعامالت 

الإلكرتوين  التعليم  مبادرات  اأهم  العمل،  فريق  وع�شو 

وفق  الإلكرتونية  امل��ق��ررات  تطوير  وم��راح��ل  ال�شابقة 

اإلكرتونياً،  اجلامعية  املقررات  وتطوير  اجلودة  معايري 

واأ�شار اإىل اأنه مت اعتماد 269 مقرراً من جلنة العتماد 

نظام  على  اإلكرتونياً  194 مقرراً  ويوجد  الفني حالياً، 

اإدارة التعلم.

كما اأعرب عن كامل ا�شتعداد العمادة 

لتقدمي خدمات الدعم وامل�شاندة لأع�شاء 

التعليم  يخ�س  فيما  ال��ت��دري�����س  هيئة 

الإلكرتوين املبا�شر من خالل موقع نظام 

العمادة  وموقع  الإلكرتوين،  التعليم  اإدارة 

 ،Hotline الإلكرتوين، والت�شال املبا�شر

واأ�شار اإىل توفري العمادة لأدوات التاأليف 

التعليم  وح��دات  يف  الإل��ك��رتوين  والن�شر 

واإن�����ش��اء  بعد  ع��ن  والتعلم  الإل���ك���رتوين 

وحدات تعليم اإلكرتوين يف جميع كليات اجلامعة وتدريب 

امل�شتفيدين على تطبيقات التعليم الإلكرتوين. 

اأدوات وعنا�صر

واأ�شاف د. ال�شالح اأن عنا�شر التعليم عن بعد هي 

حمتوى رقمي وع�شو هيئة التدري�س والطالب والأن�شطة 

حيث  من  الإل��ك��رتوين  املحتوى  �شنف  كما  التفاعلية 

التفاعل اإىل »حمتوى غري تفاعلي« كالفيديوهات وملفات 

الإلكرتونية  وال��وث��ائ��ق  متعددة  و�شائط 

للن�شو�س  اإ�شافة  والر�شومات،  وال�شور 

وال���ب���ث احل��ي  امل�����ش��م��وع��ة  اأو  امل��ك��ت��وب��ة 

واملحتوى  الأدائ��ي��ة،  والعرو�س  للتجارب 

التزامني  التعليمي  ك��احل��وار  التفاعلي 

والواجبات  الختبارات  تزامني،  الال  اأو 

و  التفاعلية  التعلم  وعنا�شر  الإلكرتونية 

الطالب  يرفعها  التي  التعليمية  الأن�شطة 

للكتب  اإ���ش��اف��ة  التعلم  اإدارة  نظام  ع��ر 

الإلكرتونية التفاعلية، الفيديوهات التفاعلية.

كتب رقمية

املدير  ال�شغيرثي  مفلح  ال��دك��ت��ور  اأ���ش��ار  جانبه  م��ن 

التنفيذي لدار الن�شر يف جامعة امللك �شعود اأن دار الن�شر 

قد وفرت عدداً من املقررات الرقمية من خالل من�شة 

»ك�شوب«، بحيث يتاح لأع�شاء هيئة التدري�س والطالب 

اإثراء املقررات من خالل بع�س التقنيات  واملتخ�ش�شني 

ت�شاعد  املن�شة خ�شائ�س وخدمات  ويتوفر يف  احلديثة 

العلمية عر متكني  امل��ادة  اإث��راء  والطالب على  الأ�شتاذ 

التعليق  ي�شتطيع  له  ن�شخة خا�شة  اإن�شاء  امل�شتخدم من 

فيها واإ�شافة املالحظات والبحث عن كلمة اأو جزء من 

الن�س يف الإنرتنت واإ�شافة مزيد من املعلومات اأو املقاطع 

عر  ذل��ك  م�شاركة  يكنه  كما  الأ�شكال،  اأو  ال�شور  اأو 

الو�شائل املتاحة يف املن�شة، وتاأمل الدار من خالل ذلك 

اأن توفر املحتوى الرقمي امل�شاند للعملية التعليمية يف بيئة 

رقمية تفاعلية ل�شالح عملية التعلم عن بعد يف جامعة 

للتعريف  لقاءات وور�س عمل  امللك �شعود، و�شيتم عقد 

مبنتجات الدار والتدريب على ال�شتفادة منها.

التعلم عن ُبعد

العامل  جامعات  ملعظم  توجهاً  بعد  عن  التعلم  يعتر 

الرائدة، وهو نوع من اأنواع التعلم الإلكرتوين تمُ�شتخدم 

التعليمية  العملية  يف  اإلكرتونية  وتقنيات  و�شائل  فيه 

واملتعلم،  املعلم  بني  بانف�شال  ويت�شف  التفاعل،  واإدارة 

وم�شادر  املتعلمني  بني  اأو  اأنف�شهم،  املتعلمني  بني  اأو 

التعلم، ويكون النف�شال اإما بالبعد املكاين خارج مقرات 

التعلم.  لزمن  الوقتي  بالبعد  اأو  التعليمية،  املوؤ�ش�شة 

تعلم  كتقدمي  بعد  عن  التعليم  مزايا  اإىل  وبالإ�شافة 

مرن وتخفي�س التكاليف فهو اأي�ًشا يعتر �شرورة ملحة 

الطالب  يزود  اإنه  حيث  الرقمي،  الع�شر  �شرورات  من 

والتي تعد  والتعلم مدى احلياة  الذاتي  التعلم  مبهارات 

من اأهم املهارات التي يحتاجها الطالب للحياة والعمل 

يف عامل �شريع التغيري. 

»LMS« اأدوات نظام اإدارة التعلم

 »LMS« اإدارة نظام التعلم البالك بورد يحتوي نظام 

ا�شتخدامها يف حتقيق  التي يكن  الأدوات  يحتوي على 

الف�شول  ا�شتخدام  مثل  ب��ه  والتميز  بعد  ع��ن  التعلم 

مع  والتفاعل  مقرر،  لكل  منتدى  واإن�شاء  الفرتا�شية، 

وا�شتخدام  عليها،  وال��رد  امل�شاركات  خالل  من  الطالب 

الريد الإلكرتوين، والر�شائل املبا�شرة  للتوا�شل مع الطالب 

وا�شتخدام الواجبات والختبارات اللكرتونية. كما يكن 

متابعة ح�شور الطالب يف جل�شات الف�شول الفرتا�شية 

On-Line يف اجلل�شات ال�شفية باأخذ تقرير احل�شور من 
خالل نظام الف�شول الفرتا�شية. كما يكن للطالب الذين 

مل يح�شروا اجلل�شات م�شاهدتها م�شجلة عر النظام. 

دور »القبول والت�صجيل«

وحول دور عمادة القبول والت�شجيل يف هذا اجلانب 

القبول  عمادة  وكيل  الدريبي  حممد  الدكتور  اأو���ش��ح 

والت�شجيل لل�شوؤون الفنية وع�شو فريق العمل اأن عمادة 

وتطوير  ملتابعة  كبرياً  اهتماماً  تويل  والت�شجيل  القبول 

لتحقيق  بعد  عن  بالتعليم  املرتبطة  العمل  اإج���راءات 

فريق  رئي�س  قام  اخلتام  املرجوة، ويف  اأهدافه  امل�شروع 

اأع�شاء  ا�شتف�شارات احل�شور من  بالإجابة على  العمل 

هيئة التدري�س املر�شحني واملر�شحات.

ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت ال����دك����ت����ورة اإل���ه���ام 

ال�صعدون نائبة مدير مركز التميز 

يف ال��ت��ع��ل��م وال��ت��ع��ل��ي��م يف ال��ور���ص��ة 

بع�ض املواد ذات العالقة من لئحة 

األ  اأهمها  وم��ن  ب��ع��د،  ع��ن  التعليم 

يتجاوز الوحدات املكت�صبة باأ�صلوب 

 % 25 ن�صبته  التعليم عن بعد ما 

كحد اأق�صى من الوحدات املطلوبة 

برنامج  درا���ص��ة  م��ن خطة  للتخرج 

ينتهي  ال���ذي  الع��ت��ي��ادي  التعليم 

ب����درج����ة ع��ل��م��ي��ة، ب���الإ����ص���اف���ة اإىل 

ح�����ص��ول اأع�����ص��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 

والتهيئة  ال��ت��دري��ب  على  وال��ط��الب 

بعد،  عن  التعليم  لنمط  الالزمني 

واأل ي��ق��ل م���ا ي���در����ض ت��زام��ن��ًي��ا عن 

التدري�صية  ال���وح���دات  م��ن   % 25
واأل  بالربنامج،  درا���ص��ي  مقرر  لكل 

تقل ن�صبة ما يدر�ض من الوحدات 

بالربنامج  م��ق��رر  لكل  التدري�صية 

ع��ن 25 % ب��الأ���ص��ل��وب ال��ت��ف��اع��ل��ي، 

بالإ�صافة اإىل ما يدر�ض تزامنًيا.

وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت اأه�����م ال�����ص��واب��ط 

ال����الئ����ح����ة ك��ح�����ص��ور  ال�������������واردة يف 

الطالب لأداء الختبارات الف�صلية 

اآليات  وتوفري  للربنامج  والنهائية 

ل��ل��ت��ح��ق��ق واإث����ب����ات ه���وي���ة ال��ط��ال��ب 

اأ����ص���ئ���ل���ة  ت����ك����ون  واأن  ذل��������ك،  ع����ن����د 

متكافئة  النهائي  الخ��ت��ب��ار  وم���دة 

كما  ال���واح���د،  ب��امل��ق��رر  للمتعلمني 

يحرم الطالب من دخول المتحان 

اإذا  التعليم عن بعد  النهائي ملقرر 

جت�����اوزت ن�����ص��ب��ة غ��ي��اب��ه 25 % من 

املحا�صرات التزامنية املطلوبة.
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مركز التميز في التعلم والتعليم ينظم ورشة 
عمل تفعيل التعليم عن بعد

أهم مواد وضوابط الئحة التعليم عن بعد

برعاية وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية

د. الصالح: تم اعتماد 269 مقررًا حتى اآلن ويوجد 194مقررًا 
إلكترونيًا على نظام إدارة التعلم

د. الشغيثري: دار الجامعة للنشر وفرت عددًا من المقررات 
 »KSUP« الرقمية من خالل منصة

اأ. د. النمي
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»الرسالة« بعد الورق

د. فهد بن عبداهلل الطياش

حافل  درا���س��ي  ف�سل  بعد  اجلامعية  احلياة  اإىل  عدنا 

الأجمل.  والطق�س  اجلميلة  الطبيعة  مع  توافقت  واإج��ازة 

خدماتنا  نطور  اأن  املا�سية  الف�سول  خ��ال  �سعينا  ولقد 

جوانب  يف  بعوائق  ون�سطدم  جانب  يف  وننجح  الإلكرتونية 

اأخرى. مل نوفق يف التطبيق لأن البريوقراطية الرقمية قد 

امللل  اأ�سابنا  حتى  التقليدية  البريوقراطية  باأ�سماء  تدثرت 

املوقع  تطوير  واأ�سبح  القارئ،  على  عبًئا  التطبيق  واأ�سبح 

ليتوافق مع موقع اجلامعة اأي�ًسا يتطلب الكثري من ال�سرب، 

اأ�سبح يف  اإعامية  الر�سمي كو�سيلة  املوقع  بل وحتى قبول 

عداد ما يعرف ب�»م�ساألة فيها نظر«. 

نعم نطمح اأن نتقدم يف م�سريتنا الرقمية، وهذا لن يتحقق 

ما  ت�سميم  نرغب يف  فنحن  وم�ساركتهم،  القراء  دعم  دون 

يتيح  واأن  اأولً،  اجلامعة  من�سوبي  من  الر�سالة  قارئ  يخدم 

للطاب والطالبات امل�ساركة اأكرث يف �سنع املحتوى.

يزال  ل  اجلامعة  من�سوبي  من  الزماء  بني  من  فهناك   

املكاتب،  بني  احلديث  ميل  ل  اأو  لنف�سه  ب��ال��راأي  يحتفظ 

وي�سرها  ل��راأي��ك��م  ت�سمع  اجل��ام��ع��ة«  »ر���س��ال��ة  نقول  ونحن 

روؤيتكم  وبانتظار  للجميع  فعوًدا حميًدا  الأخذ مب�ساركتكم، 

اجلديدة للر�سالة بعد اأن بداأت ال�سحف تتحلل من الورق.
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بعد اإغالقها لأكرث من �سنة .. فتح م�سارات الدخول واخلروج للبوابة رقم )2( بجانب مباين الأوقاف

معهد التصنيع المتقدم يشارك 
في مؤتمر عالمي بماليزيا

مثل طالب الدكتوراه املهند�س »با�سم مطيع عبداهلل عبده« 

»الت�سنيع  بعنوان  الدويل  املوؤمتر  يف  املتقدم  الت�سنيع  معهد 

والذي   ،»MMIE2018  - ال�سناعية  والهند�سة  امليكانيكي 

 16-14 ال��ف��رتة  يف  م��ال��ي��زي��ا،  ك��والمل��ب��ور،  مدينة  يف  عقد 

دي�سمرب2018.

وباحثني  علماء  م��ن  املتحدثني  م��ن  ع��دد  امل��وؤمت��ر  ح�سر 

من  امل���واد  وع��ل��م  امل��ت��ق��دم  الت�سنيع  جم���ايل  يف  م��رم��وق��ني 

»تاأثري  بعنوان  بحثاً  الباحث  وعر�س  العامل،  دول  خمتلف 

الطبية  امل��واد  يف  دقيقة  قنوات  ت�سكيل  على  الت�سغيل  بيئة 

الليزر«. تقنية  با�ستخدام 

التميمي،  عبدالعزيز  الدكتور  البحث  ن�سر  يف  �ساهم  وقد 

اخلليفة  ه�سام  والدكتور  الأح��م��ري،  عبدالرحمن  الدكتور 

املتقدم. الت�سنيع  معهد  على  امل�سرف 

العربية  باململكة  بالتعريف  العر�س  الباحث  ا�ستهل  وقد 

ال�سعودية، ومن ثم تطرق اإىل تقدمي موجز عن جامعة امللك 

معامل،  من  ميتلكه  وما  املتقدم  الت�سنيع  معهد  وعن  �سعود 

فيه. اجلارية  الأبحاث  بنوعية  التعريف  اإىل  بالإ�سافة 

املتغرية  العوامل  تاأثري  البحثي درا�سة مدى  العمل  وت�سمن 

القنوات  اأ�سطح  و�سامة  اأبعاد  دق��ة  على  الليزر  تقنية  يف 

طبية،  لأغرا�س  الألومنيا  مادة  ت�سكيلها يف  مت  التي  الدقيقة 

امل�ساركني  ق��ب��ل  م��ن  ك��ب��ري  بتقدير  امل��ق��دم  ال��ب��ح��ث  وح��ظ��ي 

واملتحدثني.

ا���س��ت��م��ل ع��ل��ى ع���دة ج��ل�����س��ات مت  امل��وؤمت��ر  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

املقدمة،  لاأبحاث  الدقيق  التخ�س�س  على  بناًء  ت�سنيفها 

جل�سة  يف  عر�س  اأف�سل  �سهادة  على  الباحث  ح�سل  وق��د 

علمًيا  بحًثا  ع�سر  خم�سة  من  تكون  الذي  املتقدم  الت�سنيع 

ذاته. التخ�س�س  يف 

»Human Ware«عقد اجتماعًا مع �رشكتي »الب�سام« و

التقنيات  أحدث  يستعرض  الشامل«  »الوصول 
اإلعاقة لذوي  المساعدة 

اإللكتروني  المحتوى  لمعايير  مبدئية  ومسودة   ..
اإلعاقة لذوي 

الو�سول  برنامج  اإطار حر�س  يف 

هو  م��ا  ك��ل  على  ل��اط��اع  ال�سامل 

ال�سامل  الو�سول  جم��ال  يف  جديد 

اجتمع فريق العمل بربنامج الو�سول 

الب�سام  �سركة  ممثلي  مع  ال�سامل 

.»Human Ware« و�سركة

التعرف  اإىل  الج��ت��م��اع  ه���دف 

ل�سركة  اجل��دي��دة  التوجهات  على 

خدمات  يف   »Human Ware«

لدعم  امل�ساعدة  التقنية  وو���س��ائ��ل 

الأ�سخا�س ذوي العاقة يف التوا�سل 

اليومي وفى التعليم. كما مت الطاع 

ع��ل��ى اآخ���ر اب��ت��ك��ارات ال�����س��رك��ة يف 

التقنية امل�ساعدة لدعم ذوي الإعاقة 

الب�سرية يف التعليم.

وق����دم ف��ري��ق ال��ع��م��ل ب��ربن��ام��ج 

ال��و���س��ول ال�����س��ام��ل جم��م��وع��ة من 

بتكييف  اخل���ا����س���ة  ال��ت��و���س��ي��ات 
التقنيات امل�ساعدة التي مت الطاع 

ع��ل��ي��ه��ا م���ع امل�����س��ت��خ��دم ال��ع��رب��ي 

متهيداً  خ��ا���س  ب�سكل  وال�����س��ع��ودي 

لتقدمي اأف�سل املمار�سات يف التقنية 

بجامعة  الإع��اق��ة  ل��ذوي  امل�ساعدة 

امللك �سعود.

يف اإط�����ار ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإت��اح��ة 

الإعاقة،  لذوي  الإلكرتوين  املحتوي 

للجنة  ال��ث��ام��ن  الج��ت��م��اع  عقد  مت 

املحتوى  م��ع��اي��ري  ل��و���س��ع  ال��دائ��م��ة 

بجامعة  الإعاقة  لذوي  الإلكرتوين 

امللك �سعود.

الدكتور  اأك���د  الج��ت��م��اع  وخ���ال 

حممد النمي وكيل اجلامعة لل�سوؤون 

ورئ��ي�����س  والأك���ادمي���ي���ة  التعليمية 

ال��ل��ج��ن��ة، ع��ل��ى ال��ع��م��ل وف���ق اإط���ار 

اللجنة يف  مهمة  لإجن��از  منظومي 

الإل��ك��رتوين  املحتوى  معايري  و�سع 

التعلم  ن��ظ��ام  خ����ال  م���ن  امل��ف��ع��ل 

الإلكرتوين لذوي الإعاقة ومراجعة 

املعايري مع عمادة التعلم الإلكرتوين 

لإقرارها واإجراء ما يلزم نحوها.

ملعايري  الأوىل  امل�سودة  و�سع  ومت 

الإعاقة  لذوي  الإلكرتوين  املحتوى 

اإق���رار  ومت  ���س��ع��ود،  امل��ل��ك  بجامعة 

و�سع  على  للعمل  تنفيذية  خطة 

و�سع  على  للعمل  متهيداً  املعايري 

للمحتوي  الو�سول  �سهولة  �سيا�سة 

الإلكرتوين باجلامعة.

ولإبداء الراأي اأو اإر�سال املقرتحات 

ميكن التوا�سل مع برنامج الو�سول 

الإلكرتوين اأو  الربيد  عرب  ال�سامل 

من خال خدمة و�سول عرب املوقع 

الإلكرتوين للربنامج.


