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»الجامعة« تشارك في 
مؤتمر التحول وعصر 
التغيير.. أبريل القادم

ترقية 759 موظفًا 
وموظفة

»التخطيط المالي 
واالقتصادي«.. 

الثالثاء

كتب: طه عمر

ب��������ن��������اًء ع���ل���ى 

معايل  توجيهات 

اجلامعة  م��دي��ر 

بدران  الدكتور 

ب��داأت  العمر، 

وكالة اجلامعة 

للتخطيط 

ير  لتطو ا و

اال�ستعداد 

كة  ر للم�سا

يف 

امل����ع����ر�����ض 

واملوؤمتر الدويل للتعليم العايل، الذي يعقد حتت 

رعاية خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

عبدالعزيز - حفظه اهلل - يف الفرتة 10 - 13 

املوؤمتر  مو�سوع  �سيكون  حيث  2019م،  اأب��ري��ل 

ال�سعودية يف ع�سر  العام »حتول اجلامعات  هذا 

التغيري«، وبهذا ال�ساأن فقد رفعت اجلامعة ملعايل 

وزير التعليم ت�سوراً تف�سيلياً عن م�ساركة اجلامعة 

يف املعر�ض واملوؤمتر القادم.

اأو�سح وكيل اجلامعة الدكتور عبداهلل ال�سلمان 

رئي�ض اللجنة الدائمة للرتقيات النظامية للمرتبة 

موؤخراً  اعتمدت  اللجنة  اأن  دون،  فما  العا�سرة 

حم�سرها الثاين للعام املايل 1439ه� واملت�سمن 

ي�سغلون  مم��ن  وموظفة  موظفاً   »759« ترقية 

باجلامعة،  ال��ع��ام  املوظفني  �سلم  على  وظ��ائ��ف 

امل��وارد  عمادة  موقع  على  اأ�سماوؤهم  واملو�ّسحة 

الب�سرية.

من جهته هناأ امل�سرف العام على عمادة املوارد 

الب�سرية باجلامعة املوظفني واملوظفات املرتقني؛ 

واأن  التوفيق وال�سداد لهم  املوىل عز وجل  داعياً 

تكون عوناً لبذل املزيد يف خدمة جامعتنا الغالية.

ترقيتهم  مت��ت  م��ن  ع���دد  اإج��م��ايل  اأن  ي��ذك��ر 

من  اأك���ر  بلغ  1439ه�  امل���ايل  للعام  باجلامعة 

»2600« موظف وموظفة ممن ي�ستحقون الرتقية 

للمرتبة العا�سرة فما دون.

الدرا�سي  الف�سل  وخ��ري��ج��ات  خريجي  اجلامعة  ه��ن��اأت 

الأول من العام اجلامعي احلايل 1440/1439ه�، متمنية 

والجتماعية،  العملية  حياتهم  وال�سداد يف  التوفيق  لهم 

ا�ستكمال م�سريتهم  ب���داأ ط���اب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة  وق���د 

العلمية مع بداية الف�سل الدرا�سي الثاين والعودة مليادين 

واكت�ساب  واج��ت��ه��اد،  وج��دي��ة  بجد  وامل��ع��رف��ة  والعلم  العمل 

اخلربات واملهارات، بعد اإجازة راحة وا�ستجمام موؤقت.

بق�سم  ممثلة  االأع��م��ال  اإدارة  كلية  ت�ست�سيف 

ومدير  املالية  وزي��ر  معايل  م�ست�سار  االقت�ساد، 

املالية  بوزارة  والكلية  املالية  الدرا�سات  عام وحدة 

»التخطيط  للحديث عن  ال�سهراين،  �سعد  الدكتور 

عند  وذلك  2019م«،  مليزانية  واالقت�سادي  املايل 

القادم، مبدرج  الثالثاء  يوم  من ظهر   12 ال�ساعة 

.G39 الكلية

وت����������اأت����������ي 

د.  ا���س��ت�����س��اف��ة 

ال���������س����ه����راين، 

يف  للم�ساهمة 

ن�سر الوعي بني 

طالب وطالبات 

االقت�ساد  ق�سم 

ت  لتخ�س�سا ا و

امل��رت��ب��ط��ة ب��ه، 

دور  واأه���م���ي���ة 

يف  العامة  املالية 

النمو االقت�سادي والتنمية يف اململكة.
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أمير الرياض يرعى »المؤتمر العالمي لطب األسنان 2019«
»املوؤمتر  االأ�سنان  لطب  ال�سعودية  اجلمعية  تنظم 

وغداً  اليوم   »2019 االأ�سنان  لطب  العاملي  ال�سعودي 

�ساحب  رعاه  والذي  الريا�ض  يف  الريتزكارلتون  بفندق 

ال�سمو امللكي االأمري في�سل بن بندر بن عبدالعزيز اآل 

�سعود اأمري منطقة الريا�ض م�ساء اأم�ض ال�سبت .

وي��ع��د »امل��وؤمت��ر ال�����س��ع��ودي ال��ع��امل��ي لطب االأ���س��ن��ان 

يف  املخت�سون  ينتظره  مهماً  وح��دث��اً  معلماً   »2019
وهو  العربي،  اخلليج  ودول  اململكة  يف  االأ�سنان  طب 

منا�سبة علمية تعك�ض تطور هذا التخ�س�ض يف اململكة، 

وترقية  من�سوبيها،  معارف  بتنمية  اجلمعية  واهتمام 

املجال.                                  والعلم يف هذا  الطب  االأخذ بجديد  املهنة من 

التفا�سيل �ض3

إعالميون 
ومتخصصون 

يناقشون دور اإلعالم 
في مواجهة األزمات

الروبوتات الذكية تشارك في تقنية حياة الصم استقبال أول دفعة من طالبات »الرياضة والنشاط البدني«
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برنامج حافل الستقبال أول دفعة من 
طالبات »الرياضة والنشاط البدني«

املدينة  يف  الطبية  وال��درا���س��ات  العلوم  اأق�سام  عمادة  د�سنت 

اجلامعية للطالبات كلية علوم الريا�سة والن�ساط البدين للطالبات 

 –  1439 اجلامعي  للعام  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  اأي��ام  اأول  يف 

1440ه�  وعلى اإثر ذلك نظمت عمادة اأق�سام العلوم والدرا�سات 
لربناجمي  امل�ستجدات  ال��ط��ال��ب��ات  ال�ستقبال  ب��رن��ام��ج  الطبية 

علوم  لكلية  االأوىل  الدفعة  ميثلن  الالتي  والدبلوم،  البكالوريو�س 

الريا�سة والن�ساط البدين للطالبات والبالغ عددهن » 60« طالبة.

بح�سور  املنا�سبة  لهذه  املعد  اال�ستقبال  بحفل  الربنامج  افتتح 

والهيئة  العمادة  ووكيلة  الطبية  والدرا�سات  العلوم  اأق�سام  عميدة 

الطالبية  ال�سوؤون  اإدارة  الكلية ومب�ساركة  واالإدارية يف  التدري�سية 

واالأكادميية يف العمادة. واُ�ستهل برنامج احلفل بكلمة من عميدة 

اأق�سام العلوم والدرا�سات الطبية الدكتورة مي�ساء القر�سي رحبت 

الدرا�سة  الئحة  باخت�سار  واأو�سحت  امل�ستجدات  بالطالبات  فيها 

والربامج التي تدعم الطالبات كربنامج »�سمر« على �سبيل املثال، 

جهتها  من  الكلية.  باأنظمة  امل�ستجدة  الطالبة  اإملام  اأهمية  وبينت 

الدكتورة  الطبية  والدرا�سات  العلوم  اأق�سام  عمادة  وكيلة  األقت 

ال�سرعية  القنوات  خاللها  ذكرت  للطالبات،  كلمة  الديحان  �سعاد 

التي ميكن للطالبة الرجوع اإليها عند وجود ا�ستف�سار اأو معوقات 

كاملر�سدة االأكادميية وعمادة القبول والت�سجيل واإدارة الكلية واإدارة 

ال�سوؤون االأكادميية  والطالبية يف العمادة، واأو�سحت اآلية الرت�سيح 

العلوم  اأق�سام  لعمادة  الطالبي  اال�ست�ساري  املجل�س  لع�سوية 

والدار�سات الطبية.

كتب: �أمين منقو�ش

وافق عميد �سوؤون الطالب رئي�س جمل�س اإدارة �سندوق الطالب الدكتور 

فهد القريني على اإقامة احلملة التعريفية الرابعة ل�سندوق الطالب بعنوان 

العام  الثاين من  الدرا�سي  الف�سل  �ستقام خالل  والتي  ال�سندوق«  »�سفري 

اجلامعي احلايل 1439-1440ه�.

وطرق  الطالب  �سندوق  واأن�سطة  بربامج  التعريف  اإىل  احلملة  تهدف 

اال�ستفادة من اخلدمات املقدمة جلميع الطلبة.

صندوق الطالب يطلق حملته 
التعريفية الرابعة

كتب: نايف �لقحطاين

ال�سعودي  االأدب  كر�سي  اأ�سدر 

»متظهرات  بعنوان  جديداً  كتاباً 

احل���ري���ة وال���ت���ح���رر يف ال�����س��رد 

األقى  حيث  املعا�سر«،  ال�سعودي 

اخلا�سة  املفاهيم  على  ال�����س��وء 

باحلرية والتحرر باأنواعهما ومدى 

املفردتني وح�سورهما يف  ارتباط 

ال�سرد الروائي ال�سعودي، وك�سف 

يختزنها  التي  ال��دالالت  اأه��م  عن 

ال�������س���رد ال����روائ����ي ال�����س��ع��ودي، 

النقدي  ال��وع��ي  لتعميق  و�سعى 

مقاربة  ومقاربتها  الظاهرة  بهذه 

بني  العالقة  وبيان  مو�سوعاتية، 

احلرية والتحرر.

متهيد  اإىل  الكتاب  ق�سم  وق��د 

وثالثة ف�سول جمعت بني النظري 

وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي، ح��ي��ث وق����ف يف 

امل�سطلحات  حدود  عند  التمهيد 

املتعلقة بكل من احلرية والتحرر، 

عن  حت���دث  االأول  الف�سل  ويف 

ال�سرد  امل��راأة يف  متظهرات حرية 

الف�سل  اأم��ا  ال�سعودي،  ال��روائ��ي 

ال���ث���اين ف��ق��د و���س��م��ه ال��ك��ات��ب 

ال��رواي��ة  يف  ال�����س��ردي  ب�»التمثيل 

الف�سل  يف  وحت��دث  الن�سائية«، 

ال�سرد  م��و���س��وع��ات  ع��ن  ال��ث��ال��ث 

النتائج  ب��اأه��م  وخ��ت��م  ال�����س��ع��ودي، 

احلكائي  امل��ن  عنها  ك�سف  التي 

وال���روائ���ي. جت��در االإ����س���ارة هنا 

اإال  هي  ما  الدرا�سة  هذه  اأن  اإىل 

وجهود  حم��اوالت  �سمن  حماولة 

عديدة ت�سعى اإىل االإحاطة بالعمل 

ال���روائ���ي ال�����س��ع��ودي امل��ع��ا���س��ر، 

وم���ع���رف���ة جم��م��ل م��و���س��وع��ات��ه 

وخباياه واأبعاده الداللية.  

جديد إصدارات كرسي األدب السعودي
»متظهرات احلرية والتحرر يف ال�رصد ال�سعودي املعا�رص«

يف  ن��دوات��ه  اأوىل  االإع��الم��ي  امللتقى  ا�ستهل 

الف�سل ال��درا���س��ي ال��ث��اين ب��ن��دوة ع��ن »االإع���الم 

وثقافة اال�ستهالك«، وذلك �سمن فعاليات اللجنة 

التي  الثقايف  التابعة للربنامج  بالريا�س  الثقافية 

بجامعة  االإع���الم  ق�سم  ب��ني  بال�سراكة  ق��ي��م��ت 
ُ
اأ

امللك �سعود، واجلمعية العربية ال�سعودية للفنون 

ه�   1440/5/1 االث��ن��ني  ي��وم  وذل��ك  والثقافة، 

املوافق 7 يناير 2019 من الثامنة حتى العا�سرة 

اجلمعية  مب��ق��ر  ال��ث��ق��اف��ي��ة  اخل��ي��م��ة  م�����س��اًء يف 

بالريا�س.

���س��ارك يف ال��ن��دوة ك��ل م��ن ال��دك��ت��ورة نان�سي 

االإع��الم  بق�سم  امل�ساعد  االأ���س��ت��اذ  عبدالعزيز 

العبيد  بدرية  واالأ�ستاذة  �سعود،  امللك  بجامعة 

عبدالعزيز  الطالب  واأداره��ا  بالق�سم،  املحا�سر 

العمران رئي�س نادي االإعالم الذي قام يف البداية 

بتعريف امل�ساركني فيها، وتوجيه ال�سكر للح�سور 

والقائمني على التنظيم.

البحثية  نان�سي بعر�س ورقتها  الدكتورة  بداأت 

ال��ت��ي ط��رح��ت ف��ي��ه��ا ت��ع��ري��ف م��ف��ه��وم »ال��ع��ومل��ة 

ب��ال��ت��ط��ب��ي��ق ع��ل��ى واق����ع ثقافة  اال���س��ت��ه��الك��ي��ة« 

م�ستعر�سة  العربية،  جمتمعاتنا  يف  اال�ستهالك 

ملالمح هذه الثقافة يف ظل العوملة، وما جنم عنها 

من اآثار �سلبية منها اال�ستعا�سة عن قيم االإنتاج 

بقيم اال�ستهالك، وتف�سي النزعة املادية، وتراجع 

قيم العلم والدين مقارنة باملال والرثوة.

بعد ذلك تطرقت الدكتورة نان�سي اإىل االآليات 

التقليدي  االإع����الم  و���س��ائ��ل  ا�ستخدمتها  ال��ت��ي 

ا�ستحدثها  التي  واالأمن��اط  الثقافة  هذه  لت�سكيل 

التوا�سل  م��واق��ع  يف  متمثاًل  اجل��دي��د  االإع����الم 

»الفا�سين�ستا  بظاهرة  م�ست�سهدة  االجتماعي 

االإل��ك��رتوين  الت�سوق  م��واق��ع  وك��ذل��ك  من��وذج��اً«، 

دوت  �سوق  »موقع  وباالأخ�س  والعربية   العاملية 

ويف  لذلك،  من��وذًج��ا  البي�ساء«  و»اجلمعة  ك��وم« 

اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  اأهم  النهاية، خل�ست 

الدرا�سات ال�سابقة والتي من اأهمها وجود عالقة 

ارتباطية بني العوامل الدميوجرافية وت�سكيل هذه 

الثقافة.

عقب ذلك بداأت االأ�ستاذة بدرية ورقتها البحثية 

اال�ستهالكي،  للمجتمع  وحمددات  تعريف  بو�سع 

االإعالم  ا�ستخدمها  التي  االأدوات  بعدها  تناولت 

بكتاب  م�ست�سهدة  اال�ستهالكية  النزعة  لت�سكيل 

زيغمونت باومان بعنوان »حياة ا�ستهالكية« وفيلم 

»ن���ادى امل�����س��ارع��ة« ال���ذي ع��ر���س ع��ام 1999م 

تعا�سة  عن  التي عربت  االأف��الم  اأف�سل  باعتباره 

االإن�سان وعذاباته يف املجتمعات اال�ستهالكية.

كان  اإذا  عما  بت�ساوؤل  بدرية  االأ�ستاذة  وختمت 

فيه  وا�ستعر�ست  ينفعنا،  اأم  ي�سرنا  االإع���الم 

ال�سلبيات التي ميار�سها االإعالم يف الرتويج لكثري 

من ال�سلع التي اأ�سرت مبجتمعاتنا، وتناولت على 

التاأثري  يف  له  النفعية  ال�سبغة  االآخ��ر  اجلانب 

اإيجاًبا على جودة املحتوى وزيادة املوارد.

ويف اخلتام، مت فتح املجال ملداخالت احل�سور 

التي اأجاب عليها امل�ساركون مما اأ�سفى مزيداً من 

الرثاء والعمق ملو�سوع الندو ة.

بعد  الثالثة  ه��ي  ال��ن��دوة  ه��ذه  اأن  اإىل  ي�سار 

العالقات  درو�س يف  العهد..  ويل  »رحالت  ندوة 

ال�����س��راع  واإدارة  »االإع�����الم  ون����دوة  ال��دول��ي��ة«، 

الثقايف«، والتي جاءت �سمن �سل�سلة من الندوات 

بال�سراكة مع جمعية  االإعالم  ق�سم  التي عقدها 

الفنون والثقافة، ومن املرجح اأن ت�ستمر ملا يقرب 

الق�سايا  من  العديد  ملناق�سة  �سهور  �سبعة  من 

االإعالمية والثقافية وال�سيا�سية.

»اإلعالم وثقافة االستهالك«.. ندوة
للملتقى اإلعالمي

مدير الجامعة يرعى حفل مركز التدريب اللغوي
بدران  الدكتور  بح�سور معايل مدير اجلامعة 

العمر، احتفل مركز التدريب اللغوي بق�سم اللغة 

وكّرم  التاأ�سي�س،  مرحلة  باكتمال  واآدابها  العربية 

االأول  الدرا�سي  الف�سل  لهذا  واملدربات  املدربني 

1440/4/20ه� يف  1440/39ه� يوم اخلمي�س 
قاعة الت�سريفات ببهو اجلامعة.

وقّدم املركز منذ التاأ�سي�س اثنني وت�سعني »92« 

برناجًما تدريبًيا داخل اجلامعة، وع�سرين »20« 

هذه  من  ا�ستفاد  كما  خارجها،  ن�ساًطا جمتمعًيا 

الربامج واالأن�سطة األفان و�ستمئة و�ستة وثمانون 

»2686« متدرًبا ومتدربة.

اللغوي  التدريب  مركز  تاأ�سي�س  م�سروع  وجاء 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكالة  من  باإ�سراف 

من�سوبو  منه  ي�ستقي  منهاًل  ليكون  واالأكادميية؛ 

اللغوية  املهارات   - وموظفني  طالًبا   – اجلامعة 

بقالب  العربية  اللغة  تقدمي  وليتبنى  املتعددة؛ 

حيوي، يدرك حاجات املجتمع اللغوية يف جمال 

والتوا�سل،  والتعليم  والت�سويق  واالإعالم  القانون 

العربية  اللغة  لق�سم  االأكادميي  الدور  يكمل  كما 

واآدابها، وي�ساهم بطريقة غري مبا�سرة يف تطوير 

اأداء اأع�ساء الق�سم واإثرائهم املعريف، مبا ي�سفيه 

التدريب من مهارات مهمة لالأ�ستاذ اجلامعي.

بن  نايف  الدكتور  االآداب  كلية  عميد  واألقى 

فيها  عرّب  احلفل،  كلمة يف هذا  �سعود  اآل  ثنيان 

عن دور التدريب اللغوي يف تنمية املهارات و�سقل 

االأ�ستاذ عبداهلل  املركز  مدير  قّدم  كما  املعارف، 

العمري كلمة عن تاأ�سي�س املركز واأهدافه ور�سالته 

معايل  تف�سل  ثم  امل�ستقبلية،  وروؤيته  واإجنازاته 

مدير اجلامعة با�ستالم التقرير اخلتامي للمركز.

»التدريب اللغوي« يشارك باليوم 
العالمي للغة العربية

كتب: �إبر�هيم �أديو�يل

يف  واآداب��ه��ا  العربية  اللغة  بق�سم  اللغوي  التدريب  مركز  �سارك 

االحتفاء باليوم العاملي للغة العربية املوافق 18 دي�سمرب يف كل عام، 

والذي نظمته وزارة التعليم. وجاءت م�ساركة مركز التدريب اللغوي 

بجناح يف املعر�س امل�ساحب، وتقدمي ثالث دورات تدريبية ملوظفي 

الوزارة وزوار املعر�س؛ فقّدم املدرب االأ�ستاذ عبدالرحمن الغنيم دورة 

»الن�س احليوي: فن التاأثري بالكتابة«، وقّدم املدرب االأ�ستاذ عبداهلل 

العمري دورة »اإن�ساء اخلطاب االإداري وتدقيقه«، كما قّدمت املدربة 

التوا�سل  و�سائل  يف  اإبداعية  لغة  »نحو  دورة  املالكي  منى  الدكتورة 

�سكره  العمري  عبداهلل  االأ�ستاذ  املركز  مدير  وق��ّدم  االجتماعي«. 

تبنيهم  واالأكادميية على  التعليمية  لل�سوؤون  لوكالة اجلامعة  وتقديره 

دعم اأن�سطة املركز املجتمعية. 

االأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در 

عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز 

الدكتور  بتكليف  ق����راراً  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزي���ر 

�سالح بن عبدالعزيز الن�سار، اأ�ستاذ املناهج 

وتعليم اللغة العربية يف كلية الرتبية، بالعمل 

مديراً عاماً ملركز اأبحاث اجلرمية يف وزارة 

الداخلية.

 17 عن  تزيد  خ��ربة  الن�سار  د.  وميتلك 

املتخ�س�سة،  والوطنية  العلمية  املراكز  تاأ�سي�س  جم��االت  يف  عاماً 

كتاأ�سي�س املركز الوطني للدرا�سات والبحوث االجتماعية بوزارة العمل 

لل�سباب  تاأ�سي�س مكتب اال�سرتاتيجية الوطنية  والتنمية االجتماعية، 

ال�سعودي بوزارة االقت�ساد والتخطيط واالإ�سراف عليه، تاأ�سي�س املركز 

الوطني الأبحاث ال�سباب بجامعة امللك �سعود، باالإ�سافة اإىل اإ�سرافه 

وتراخي�س  املنظمة،  اللوائح  واإعداد  االأهلي  التعليم  اإدارة  على  العام 

الكليات واجلامعات االأهلية، وتطوير االأداء االأكادميي للكليات االأهلية، 

والتخطيط لربنامج خادم احلرمني ال�سريفني لالبتعاث الداخلي.

د. النصار مديرًا لمركز أبحاث الجريمة 
بوزارة الداخلية
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تنظمه اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان خالل الفرتة 12 - 14 يناير

تبدأ ورش عمل  والتطوير«  »التخطيط 
المستفيدين آراء  استطالع 

للكتاب جدة  بمعرض  العلمي«  »البحث 

العالمي  السعودي  »المؤتمر  يرعى  الرياض  أمير 
لطب األسنان 2019«

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  افتتح 

ع�سريي  يو�سف  الدكتور  والتطوير 

ور�س العمل اخلا�سة بدرا�سة قيا�س 

ر�سا امل�ستفيدين من خدمات عمادة 

تطوير املهارات، حيث �سهدت قاعة 

الييييييدروازة بيياجلييامييعيية ييييوم االثيينيين 

فعاليات هذه  بداية  1440/5/1هي 
الور�س التي كان اأولها ور�سة العمل 

مع املوظفن والفنين.

التطوير  عميد  االفتتاح  ح�سر 

الق�سومي،  �سالح  الدكتور  واجلودة 

ووكيييييل عييمييادة الييتييطييوييير واجليييودة 

م�سفر  الييدكييتييور  التطوير  ليي�ييسييوؤون 

العمل  ور�سة  ح�سر  كما  ال�سلويل؛ 

والفنين  املوظفن  من  عدد  االأوىل 

باجلامعة.

اأو�يييسيييح وكيل  وبييهييذه امليينييا�ييسييبيية 

اأن  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة 

وكالة  حر�س  توؤكد  الدرا�سة  هييذه 

اجلييامييعيية لييلييتييخييطيييييط والييتييطييوييير 

احلراك  عجلة  دفع  ا�ستمرار  على 

االهتمام  عرب  للجامعة  التطويري 

الييتييي تقدم  الييتييدريييبييييية  بييالييربامييج 

بها  لييلييو�ييسييول  اجلييامييعيية  ملن�سوبي 

ليييليييجيييودة اليييتيييي تيييدعيييم مييعييارفييهييم 

اإيييجييابيياً  ينعك�س  ممييا  ومييهيياراتييهييم 

بييياأداء  االرتييقيياء  على  اهلل  مب�سيئة 

على  والتاأكيد  اجلامعة،  من�سوبي 

للتخطيط  اجلامعة  وكالة  ا�ستمرار 

ر�سمته  الييذي  نهجها  يف  والتطوير 

بعناية وهو التح�سن امل�ستمر.

اأن  وذكر عميد التطوير واجلودة 

عمادة  من  امل�ستفيدين  اآراء  درا�سة 

تييطييوييير امليييهيييارات جييياء مييعييرباً عن 

احلر�س على االرتقاء بكافة معارف 

ومهارات من�سوبي اجلامعة، والتطلع 

امللك  جامعة  من�سوب  يييكييون  الأن 

�سعود �سواء كان موظفاً اأو طالباً اأو 

ع�سو هيئة تدري�س اأو قيادياً متميزاً 

اأدائييه، مما ينعك�س على حتقيق  يف 

لروؤية  الداعمة  الأهدافها  اجلامعة 

اململكة 2030.

كتب: �سلطان البلوي

العلمي  البحث  عييمييادة  عر�ست 

العلمي  البحث  بوكالة عمادة  ممثلة 

م�ساركتها  خالل  البحثية  للكرا�سي 

للكتاب يف  الدويل  يف معر�س جدة 

عنوان  حتت  املُقام  الرابعة  ن�سخته 

اأحييدث  و�ييسييالم«  ت�سامح  »الييكييتيياب 

يف  البحثية  الكرا�سي  اإ�يييسيييدارات 

خمتلف املجاالت.

البحث  عمادة  وكالة  جناح  و�سم 

من  اأكرث  البحثية  للكرا�سي  العلمي 

136 عنواًنا ُتثل اأحدث اإ�سدارات 

وخمرجات الكرا�سي البحثية، حيث 

�سارك مركز امللك �سلمان لدرا�سات 

تاريخ اجلزيرة العربية وح�سارتها بي 

�سلطان  االأمري  19 عنواناً، وكر�سي 
بن عبدالعزيز للدرا�سات االإ�سالمية 

�سارك  كما  عناوين،   4 بي  املعا�سرة 

املانع  عبدالعزيز  الدكتور  كر�سي 

واآدابييهييا  العربية  اللغة  لييدرا�ييسييات 

املهند�س  وكيير�ييسييي  عيينيياوييين،   9 بييي 

لل�سرية  اليييدريييي�يييس  عييبييداملييحيي�ييسيين 

النبوية بي 6 عناوين، وكر�سي االأدب 

ال�سعودي بي 89 عنواًنا، وكذا كر�سي 

تقنيات وت�سنيع التمور بي 7 عناوين، 

باإجمايل 680 كتاًبا.

»املوؤتر  االأ�سنان  لطب  ال�سعودية  اجلمعية  تنظم 

وغداً  اليوم   »2019 االأ�سنان  لطب  العاملي  ال�سعودي 

�ساحب  رعاه  والذي  الريا�س  يف  الريتزكارلتون  بفندق 

اآل  ال�سمو امللكي االأمري في�سل بن بندر بن عبدالعزيز 

�سعود اأمري منطقة الريا�س م�ساء اأم�س ال�سبت .

حدث مهم

يعد »املوؤتر ال�سعودي العاملي لطب االأ�سنان 2019« 

ينتظره املخت�سون يف طب االأ�سنان  معلماً وحدثاً مهماً 

علمية  منا�سبة  وهو  العربي،  اخلليج  ودول  اململكة  يف 

واهتمام  اململكة،  يف  التخ�س�س  هييذا  تييطييور  تعك�س 

من  املهنة  وترقية  من�سوبيها،  معارف  بتنمية  اجلمعية 

االأخذ بجديد الطب والعلم يف هذا املجال.

103 متحدثني
ي�سارك يف املوؤتر 63 متحدثاً دولياً متخ�س�سن يف 

�سعودياً  متحدثاً   40 اإىل  اإ�سافة  االأ�سنان،  طب  جمال 

بالكفاءة  لهم  وامل�سهود  واال�ست�سارين  االأكادميين  من 

املوؤتر  يحظى  كما  الدقيقة،  تخ�س�ساتهم  يف  واخلربة 

وجهات  وحملية  دولية  �سركة   52 من  اأكييرث  مب�ساركة 

وخدماتها  منتجاتها  جميع  تعر�س  وتعليمية  حكومية 

خالل املوؤتر.

4 جمعيات علمية
يعقد هذا املوؤتر بالتعاون العلمي مع اأربع جمعيات 

اجلمعية  هييي:  االأ�ييسيينييان  طييب  يف  تخ�س�سية  علمية 

لطب  ال�سعودية  واجلمعية  االأ�سنان،  لتقومي  ال�سعودية 

الوجه  جلراحة  ال�سعودية  واجلمعية  االأطفال،  اأ�سنان 

والفكن، واجلمعية ال�سعودية لتعليم طب االأ�سنان. كما 

تخ�س�سية  علمية  ندوات   6 هام�سه  على  املوؤتر  ي�سم 

تقنية  واأخ�سائي  واالأ�سنان  الفم  اأ�سعة  طب  ت�ستهدف 

االأ�سنان و�سحة الفم واالأ�سنان وم�ساعدي طب االأ�سنان 

وملتقى الأبحاث طالب طب االأ�سنان.

حلول اإكلينيكية

وياأتي تنظيم اجلمعية ال�سعودية لطب االأ�سنان لهذا 

الطبي،  املجتمع  جتيياه  دورهييا  لتعزيز  امييتييداًدا  املوؤتر 

حديثة يف خمتلف  اإكلينيكية  حلول  تقدمي  اإىل  ويهدف 

جراحة  االأ�ييسيينييان،  كييزراعيية  االأ�سنان  طب  تخ�س�سات 

االأطفال،  اأ�سنان  طب  االأ�سنان،  تقومي  والفكن،  الوجه 

العالج التحفظي لالأ�سنان وغريها.

300 مل�سق علمي
علمية  145 حما�سرة  من  اأكرث  املوؤتر عرب  يناق�س 

الطرق  اأحييدث  اأيييام  اأربعة  ور�سة عمل على مدار  و44 

طب  يف  امل�ستخدمة  احلييديييثيية  واالأجيييهيييزة  الييعييالجييييية 

على  القائمة  الدرا�سات  اأحييدث  اإىل  اإ�سافة  االأ�سنان، 

ا�ستخدام املواد الطبية وطرق تطبيقها مما ينعك�س على 

ي�سهد  كما  للمر�سى.  العالجية  الطرق  اأف�سل  تقدمي 

املوؤتر عر�س اأكرث من 300 مل�سق علمي و8 م�سابقات 

بحثية يف اأبحاث علوم طب الفم واالأ�سنان.

دعم م�ستمر

اإدارة اجلمعية  واأعرب رئي�س املوؤتر ورئي�س جمل�س 

ال�سعودية لطب االأ�سنان الدكتور فهد بن علي ال�سهري 

اأمري  بن عبدالعزيز  بندر  بن  في�سل  لالأمري  �سكره  عن 

له  �سكر  كما  املوؤتر،  برعاية  لتف�سله  الريا�س  منطقة 

يف  العلمي  بدورها  لت�سطلع  للجمعية  امل�ستمر  دعمه 

اأع�ساء اجلمعية،  االأ�سنان وخدمة  النهو�س مبهنة طب 

امتداد  هي  العلمية  الفعالية  لهذه  رعايته  اأن  مييوؤكييًدا 

العلم يف  االإ�سهام يف رفعة  �ساأنه  بكل ما من  الهتمامه 

بالدنا الغالية يف ظل النه�سة العلمية والتعليمية يف عهد 

عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خادم 

وويل عهده االأمن.

اأ�سخم موؤمتر

االأ�ستاذ  للموؤتر  العلمية  اللجنة  رئي�س  قال  بييدوره، 

يعد  املييوؤتيير  اإن  العي�سى  اإبييراهيييييم  بيين  خليل  الدكتور 

اأ�سخم موؤتر طبي يف اململكة ومن اأكرب موؤترات طب 

حيث  من  االأو�سط  وال�سرق  العربي  العامل  يف  االأ�سنان 

وم�ساركة  واحل�سور  املتحدثن  وعدد  الن�ساطات  تعدد 

ي�ستهدف  املوؤتر  اأن  مو�سًحا  املعر�س،  يف  ال�سركات 

جميع �سرائح طب االأ�سنان باململكة واخلليج من اأطباء 

واأ�سار  االأ�سنان،  تنظيف  واأخ�سائي  وفنين  وم�ساعدين 

اإىل اأن املمار�سن امل�سجلن يف هذا املوؤتر �سيح�سلون 

على �ساعات للتعليم الطبي امل�ستمر من الهيئة ال�سعودية 

للتخ�س�سات ال�سحية.

خرباء دوليون وحمليون

اأكرث  منذ  حر�ست  للموؤتر  العلمية  اللجنة  اأن  واأكد 

من 10 اأ�سهر على ا�ستقطاب متحدثن دولين وحملين 

متميزين الإثراء املوؤتر باآخر ما تو�سل اإليه العلم، اإ�سافة 

االأ�سنان  طب  وجمعيات  النقابات  روؤ�ساء  م�ساركة  اإىل 

الدولية  االحتادات  وروؤ�ساء  واملنطقة  العربي  العامل  يف 

لطب االأ�سنان، مبيًنا اأنه �سيت�سنى للم�ساركن اال�ستفادة 

العمل  وور�س  واملحا�سرات  االأبحاث  من  كامل  وب�سكل 

بكافة تفا�سيلها على اأيدي خرباء دولين وحملين.
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لتحفيز  نصية  برسالة  عمله  يباشر  الشيخ  آل 
والمنسوبات المنسوبين 

العام التعليم  مدارس  .. ويتفقد 

الجامعات  مديري  ويستقبل   ..
لحكومية ا

بالجنادرية الوزارة  .. ويزور جناح 

با�شر معايل وزير التعليم الدكتور 

امليدان  يف  عمله  ال�شيخ  اآل  حمد 

حتفيزية  ر�شالة  بتوجيه  التعليمي 

قال  »التعليم«  ومن�شوبات  ملن�شوبي 

من�شوبو  وزميالتي  »زمالئي  فيها: 

التعليم اأقدر جهدكم واأثق بعطائكم 

ليتمكن  امل�شتقبل  جيل  اأج���ل  م��ن 

 ..21 القرن  ومهارات  املعارف  من 

اأخوكم حمد اآل ال�شيخ«.

اأث��ًرا  الر�شالة  ه��ذه  تركت  وق��د 

تعليمية  لبداية  وحم��ف��ًزا  اإيجابًيا 

جادة، وتلقاها امل�شاركون وامل�شاركات 

يت�شمنه  ال��ذي  اليومي  املحتوى  يف 

 SMS الن�شية  ال��ر���ش��ائ��ل  ج���وال 

وم�شرفني  معلمني  م��ن  للتعليم، 

ومديري  تعليمية  مكاتب  ومديري 

تعليم، ونقلوا بدورهم تفاعل امليدان 

مع ر�شالة وزير التعليم، معربين عن 

اآل  يحمله  تفاوؤلهم وطموحاتهم مبا 

ومهنية  تعليمية  خلفية  من  ال�شيخ 

التعليم،  واق��ع  م��ع  يتعاي�ش  جتعله 

ويقف عند املفا�شل احلقيقية التي 

لإحداث  التعليمي  امليدان  يحتاجها 

ال��ت��ط��وي��ر، وت�����ش��ري��ع امل��ت��ع��ر من 

م�شروعات وبرامج.

وراأى اآخرون اأن ر�شالة اآل ال�شيخ 

انطالق  ونقطة  اإ���ش��ارة  اإل  لي�شت 

لتحديد الأولويات على �شلم التعليم، 

والبيئة  وامل��ع��ل��م  ال��ط��ال��ب  واع��ت��ب��ار 

لتحقيق  ال��زاوي��ة  حجر  املدر�شية 

الذي  بالن�شباط  املن�شود  النجاح 

من  اأك��ر  ال��ي��وم  ي�شجله  اأن   يجب 

كثقافة  وطالبة،  �شتة ماليني طالب 

وم��دي��ر  وال��ق��ائ��د  امل��ع��ل��م  ي�شنعها 

كل  اأي�ًشا مع �شباح  ووزي��ره  التعليم 

يوم جديد.

الدكتور حمد  التعليم  وزير  تفقد 

املا�شي،  الأح��د  �شباح  ال�شيخ،  اآل 

م��در���ش��ت��ني يف م��دي��ن��ة ال��ري��ا���ش، 

وذلك يف اأول اأيام الف�شل الدرا�شي 

 -  1439 ال��درا���ش��ي  للعام  ال��ث��اين 

1440ه�، والتقى اآل ال�شيخ من�شوبي 
املدر�شتني، وحاور طالبهما، وتفقد 

�شري العملية التعليمية.

ر�شالة  يف  اجلديد  الوزير  وق��ال 

ملن�شوبي التعليم: »لقد ُمنحنا جميعاً 

ثقة قيادتنا حلمل ر�شالة التعليم يف 

يُحّملنا  كبري  بدعم  ونحظى  وطننا، 

اململكة  تعليمنا يف  ليكون  امل�شوؤولية 

يبني  متقدماً  ال�شعودية  العربية 

مزدهراً  واقت�شاداً  حيوياً  جمتمعاً 

ووطناً طموحاً«.

الأحد  يوم  معاليه،  ا�شتقبل  كما 

امل���ا����ش���ي، م����دي����ري اجل���ام���ع���ات 

ال�����ش��ع��ودي��ة احل��ك��وم��ي��ة، ون��اق�����ش 

والربامج  الدرا�شية  اخلطط  معهم 

يتوافق  مبا  جلامعاتهم،  التطويرية 

راأ�ش  كما   .2030 اململكة  روؤية  مع 

اآل ال�شيخ اجتماعاً �شم نائب وزير 

التعليم، ورئي�ش هيئة تقومي التعليم 

املوؤ�ش�شة  وحم��اف��ظ  وال��ت��دري��ب، 

العامة للتدريب املهني والتقني.

الدكتور  التعليم  وزير  زار معايل 

جناح  ال�شيخ،  اآل  حممد  بن  حمد 

وزارة التعليم امل�شارك يف املهرجان 

الوطني للرتاث والثقافة »اجلنادرية 

اجلولة  خالل  معاليه  واطلع   ،»33
اأرك��ان اجلناح وما ي�شمه من  على 

مبادرات واأن�شطة طالبية، م�شتمعاً 

احلديثة  التقنيات  ع��ن  �شرح  اإىل 

وال��ع��رو���ش ال��ت��وع��وي��ة والأن�����ش��ط��ة 

يف  الطالب  يقدمها  التي  التثقيفية 

الأركان.

من  ع��دداً  التعليم  وزي��ر  و�شاهد 

العرو�ش التي تقدمها الفتيات على 

اإدارات  من  عدد  مب�شاركة  امل�شرح، 

اخلدمات  واأب��رز  باململكة،  التعليم 

واأكد  للزوار.  اجلناح  يقدمها  التي 

ا�شتمتع  اأن���ه  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل 

ب���وج���ود اأب��ن��ائ��ه ال���ط���الب وب��ن��ات��ه 

اجلنادرية  مهرجان  يف  الطالبات 

ومب�����ش��ارك��ة امل��ع��ل��م��ني وامل��ع��ل��م��ات 

الفاعلة يف املهرجان.

توفر املعني ال�شمعي للم�شتفيدين وهدفها »االكت�شاف املبكر«

عربة متنقلة في »الجنادرية« 
لفحص القدرة السمعية للطالب

وفرت وزارة التعليم يف جناحها امل�شارك يف املهرجان الوطني للرتاث والثقافة 

»اجلنادرية 33« عربة خم�ش�شة لقيا�ش قدرة ال�شمع للطالب والطالبات، وتزويد 

�شعيفي ال�شمع باملعني املنا�شب حلالتهم.

وقال امل�شرف يف اإدارة الرتبية اخلا�شة بوزارة التعليم �شعود القباين: »العربة 

من املبادرات التي اأطلقتها وزارة التعليم منذ �شتة اأعوام، ومهمتها الو�شول اإىل 

ويتعذر  لديهم  ال�شمعية  القدرة  قيا�ش  اإىل  بحاجة  الذين  الطالب  اأو  الأطفال 

عليهم الذهاب اإىل امل�شت�شفيات يف املدن الكربى«، لفتاً اإىل اأن العربة ت�شل اإىل 

الطالب يف املدن واملحافظات ال�شغرى التابعة ملنطقة الريا�ش لقيا�ش القدرة 

باأنواعها  ال�شمعية  الإعاقة  برامج  اأهليتهم لاللتحاق يف  لديهم ومدى  ال�شمعية 

لعمليات  وكذلك عند احلاجة  العام،  تعمل طوال  العربة  اأن  واأ�شاف  املختلفة. 

امل�شح والتعرف وال�شتك�شاف للطالب تنتقل اإىل اأماكن وجودهم يف املحافظات 

التي تطلب قيا�ش القدرة ال�شمعية.

وذكر اأن العربة يقوم بالإ�شراف عليها وت�شغيلها متخ�ش�ش يف قيا�ش ال�شمع، 

�شرف  يتم  امل�شتفيدين،  للطالب  ال�شمعي  القيا�ش  عمليات  على  التعرف  وبعد 

العربة جزء  اأن  اإىل  م�شرياً  لهم،  املنا�شب  الرتبوي  واملكان  لهم  ال�شمعي  املعني 

الطالب  اأهلية  مدى  على  التعرف  بوا�شطتها  يتم  كاملة  ت�شخي�ش  منظومة  من 

التعليم  طالب  جميع  تخدم  »العربة  وتابع:  املوجودة.  اخلا�شة  الرتبية  لربامج 

العام موجودة جلميع طالبنا، وهناك م�شروع لتزويد اإدارات التعليم بها، كما اأنها 

كاملة لت�شخي�ش الطالب، وكان لها اأثر يف نفو�ش اأولياء الأمور والأطفال«، موؤكداً 

اأنها فح�شت حالت لأطفال اأثناء زيارتهم جلناح وزارة التعليم يف »اجلنادرية«.
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ط��رح��ت ج��ام��ع��ة ال��ط��ائ��ف، خ��ارط��ة طريق 

ت�ستهدف حتولها اإىل جامعة م�ستقلة غري ربحية 

املوؤ�س�سية  بالكفاءة  تتمتع   ،2030 العام  بحلول 

وا�ستثمار  امل�ستجدات،  مع  التكيف  على  والقدرة 

املوارد بفاعلية، وحتقيق الإنتاجية العالية.

خالل  طريق  خ��ارط��ة  ع��ن  اجلامعة  وك�سفت 

امل�سوؤولني  من  نخبة  فيها  �سارك  عمل،  ور�سة 

واخلرباء والخت�سا�سيني عن تفا�سيل م�سروعها 

للتحول املوؤ�س�سي، الذي ي�ستهدف نقلها من ثقافة 

وتطوير  الفاعلية  ثقافة  اإىل  احلكومية  املوؤ�س�سة 

الأداء، وحتقيق التميز وفق روؤية اململكة 2030.

الدكتور  الطائف  جامعة  مدير  معايل  واأو�سح 

اجلامعة  توجه  اأن  زمان،  عبدالوهاب  بن  ح�سام 

بعد  ياأتي  املوؤ�س�سي  التحول  م�سروع  تنفيذ  نحو 

وامل��ب��ادرات  امل�سروعات  م��ن  جمموعة  اإمتامها 

املا�سية،  العام  ون�سف  العامني  التطويرية خالل 

ال��رباجم��ي،  التحول  م�سروعات  تنفيذ  �سملت 

والتحول التقني، ف�ساًل عن اإطالق م�سروع اآخر 

لتطوير برامج الدرا�سات العليا.

�ساماًل  عر�ساً  امل�سروع  فريق  اأع�ساء  وق��دم 

عن م�سرية التحول املوؤ�س�سي يف جامعة الطائف، 

الذي بداأ باإطالق مدير اجلامعة، مبادرة »جامعة 

ن��ري��د«، وت��ب��ن��ي من���وذج الإدارة  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��ف 

جديد«،  من  »الطائف  مبادرة  واإطالق  الر�سيقة، 

ورفع �سعار »جامعة بال اأ�سوار«، واإطالق اخلطة 

ال�سرتاتيجية للجامعة 2018 – 2022.

يف  املوؤ�س�سي  التحول  ركائز  ا�ستعر�سوا  كما 

 ،2030 اململكة  روؤي���ة  وه��ي  ال��ط��ائ��ف،  جامعة 

 ،2020 الوطني  التحول  برنامج  وم�ستهدفات 

وق�سايا اجلامعة   ،2022 الطائف  وروؤية جامعة 

الإداري�����ة وامل��ال��ي��ة، وم�����س��ودة ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د 

للجامعات، كما عر�ض اأهداف التحول املوؤ�س�سي، 

بناء نظام  رئي�سني، هما:  التي ترتكز يف هدفني 

تعليم  وبناًء نظام  تعامالته كافة؛  اإداري مرن يف 

جامعي متميز.

واأو�سحوا اأن فريق امل�سروع اأجنز مراحل عدة 

حتليل  مرحلة  �سملت  املوؤ�س�سي،  التحول  لإمت��ام 

تنفيذها  تعتمد يف  التي  الراهن،  الو�سع  وتقومي 

املنتجات،  اأو  العمليات  وحت�سني  تطوير  على 

تطوير  اأبرزها  املبادرات،  من  بالعديد  وخرجت 

ومبادرة   ،2022 للجامعة  ال�سرتاتيجية  اخلطة 

واإن�ساء  احلوكمة،  نظم  وتطوير  التحول،  ق��ادة 

كفاءة  مكتب  واإن�ساء  املوؤ�س�سي،  التحول  مكتب 

الإنفاق ومراقبة التنفيذ، واإن�ساء اللجنة الدائمة 

لل�سوؤون املالية، واأمتتة العمليات الداخلية، واإن�ساء 

اجلامعة،  وقف  �سركة  وتاأ�سي�ض  املخاطر،  اإدارة 

واإن�ساء اإدارة املوارد الب�سرية.

املوؤ�س�سي  التحول  اأع�ساء فريق م�سروع  واأفاد 

املقارنات  اإجراء  الثانية كانت مرحلة  املرحلة  اأن 

اإىل  ه��دف��ت  ال��ت��ي  وامل��ال��ي��ة،  الإداري����ة  املرجعية 

قيا�ض الأداء، وحتديد الفجوة، وحتديد العمليات 

وتبني  والتحفيز  املمار�سات،  واأف�سل  احلرجة، 

التغيري، وذلك باملقارنة مع مناذج جامعات عاملية 

وموؤ�س�سة واحدة حملية غري ربحية.

وعر�ض اأع�ساء الفريق النموذج املقرتح للتحول 

املوؤ�س�سي يعتمد على ثالثة اأ�سا�سيات هي: الكفاءة 

املوؤ�س�سية، والقدرة التنظيمية، والإدارة الر�سيقة، 

التنظيمي،  الهيكل  ي�سم ثالثة عنا�سر هي:  كما 

واملوارد الب�سرية، والبنية التحتية.

بحث وفد فرن�سي مع م�سوؤويل جامعة امللك 

خالد �سبل تطوير التعاون الأكادميي، خ�سو�ًسا 

يف جمالت العلوم الطبية واملراكز البحثية.

جاء ذلك خالل زيارة قام بها الوفد املكون من 

ال�سفارة  الأو�سط يف  بال�سرق  ال�سحة  م�ست�سار 

الفرن�سية بالريا�ض غييوم هوار، ونائب القن�سل 

واجلامعي  والعلمي  الثقايف  التعاون  ل�سوؤون 

بالقن�سلية العامة الفرن�سية بجدة كرمي معتوق، 

اأدري��ان  الفرن�سية  بال�سفارة  التعاون  وملحق 

روزيي، ملقر اجلامعة باأبها.

وكيل  مع  اجتماعاً  الفرن�سي  الوفد  وعقد 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

العمري، وعميد  الدكتور �سعد بن عبدالرحمن 

القرين،  حامد  الدكتور  العلمي  البحث  عمادة 

اأحمد  الدكتور  البتعاث  على  العام  وامل�سرف 

عدد  مناق�سة  الجتماع  خالل  وجرى  العمري، 

من املو�سوعات الأكادميية والبحثية منها �سبل 

التعاون يف البتعاث للتخ�س�سات الطبية ملرحلة 

مع  البحثي  املجال  ويف  والدكتوراه،  املاج�ستري 

املراكز البحثية واجلامعات الفرن�سية، والربامج 

العليا،  الدرا�سات  وطالبات  لطالب  ال�سيفية 

لغري  العربية  اللغة  تعليم  جم��ال  يف  والتعاون 

الناطقني بها.

ت��ب��وك مبنظومة  ج��ام��ع��ة  ارت��ب��ط��ت 

التابعة  »�سامل«  الإلكرتونية  الرقابة 

اأن�ساأها  التي  العامة،  املراقبة  لديوان 

الديوان لتوفري بيئة اآلية تفاعلية �سريعة 

مع  واملعلومات  البيانات  لتبادل  واآمنة 

بالتعاون  وذل���ك  احلكومية،  اجل��ه��ات 

م��ع ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��ام��الت الإل��ك��رتون��ي��ة 

الربط  متكني  عرب  »ي�ّسر«  احلكومية 

الآمنة  احلكومية  ال�سبكة  خ��الل  م��ن 

خدمات  �سمن  ت��اأت��ي  ال��ت��ي   »GSN«

اأن�ساأها  التي  الوطنية  التحتية  البنية 

وي�سرف عليها »ي�ّسر«.

وهدفت اجلامعة من خالل الرتباط 

تتيحه  مما  ال�ستفادة  اإىل  باملنظومة 

تختزل  ح��ي��ث  احل��ك��وم��ي��ة،  ل��ل��ج��ه��ات 

اأعمال  واإج��راءات  مهام  املنظومة  هذه 

املراقبة  ل��دي��وان  الأ�سا�سي  الن�ساط 

العامة وتوفر بيئة اآلية تفاعلية �سريعة 

واملعلومات  ال��ب��ي��ان��ات  ل��ت��ب��ادل  واآم��ن��ه 

وتبليغ نتائج املراجعة وا�ستقبال الردود 

برقابة هذا  امل�سمولة  مع اجلهات  اآلياً 

الديوان.

ه��ذه  خ���الل  م��ن  اجل��ام��ع��ة  وت�سعى 

اخلطوة اإىل امل�سي يف م�سرية التحول 

حكومة  تطلعات  وم��واك��ب��ة  ال��رق��م��ي، 

اإىل  الرامية   – اهلل  حفظها   – اململكة 

احتياجات  تتما�سى مع  توفري خدمات 

حتقيق  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل�ستفيدين، 

التكامل مع خمتلف اجلهات احلكومية 

التحول  م�سرية  لتطوير  اململكة  يف 

اإىل  اجلامعة  ت��ه��دف  حيث  ال��رق��م��ي، 

ت�سافر جهودها مع اجلهات احلكومية 

م�ستويات  اإىل  امل�سرية  بهذه  لالرتقاء 

متقدمة عاملياً.

جامعة الطائف تكشف خارطة طريق التحول 
إلى مؤسسة غير ربحية

جامعة تبوك ترتبط بمنظومة »شامل« التابعة 
لديوان المراقبة

الأكادميي  املجال  يف  والر�سينة  اجل��ادة  العلمية  البحوث  تعد  مل 

للتقدم والتميز،  اأو و�سيلة للرتقية وح�سب، بل اأ�سبحت مقيا�ساً  ترفاً 

ور�سيداً معرفياً تراكمياً لأ�سحابها وللموؤ�س�سات واجلهات الأكادميية 

اأو البحثية التي حتت�سنهم، ولالإن�سانية ب�سكل عام.

موؤخراً،  البحثية،  للتحليالت  »كالرفيت«  موؤ�س�سة  عن  �سدر  فلقد 

٢٠١٨م حتديد  عام  يف  بهم  ي�ست�سهد  الذين  »»العلماء  بعنوان  تقرير 
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وتعد منهجية هذا التقرير حمكمة و�سارمة وذات م�سداقية، حيث 

يتم اختيار العلماء والباحثني الذين ي�ست�سهد بهم على اإنتاجهم البحثي 

املتميز والذي يكون يف قمة ١٪ من املن�سور يف قاعدة املعلومات للعلوم 

 ٢١ ويف   »Web of Sciences« الدولية  امل�سداقية  ذات  ال�سهرية 

جمالً.

الذين  العلماء  قائمة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اكت�سحت  وقد 

ي�ست�سهد بهم بدون منازع، بعدد بلغ ٢٦٣٤ عاملاً، وبن�سبة مئوية بلغت 

٤٣٪، تبعها يف املراتب الت�سع: اململكة املتحدة، ال�سني، اأملانيا، اأ�سرتاليا، 

هولندا، كندا، فرن�سا، �سوي�سرا، اأ�سبانيا.

متثل هذة الدول الع�سر جمتمعة حوايل 83 باملائة من عدد العلماء 

ال�سيني  لال�ستثمار  ونتيجة  باأ�سره،  العامل  يف  بهم  ي�ست�سهد  الذين 

الذين  العلماء  العلوم، فقد �سهدت ال�سني منواً مذهاًل يف  الهائل يف 

ي�ست�سهد بهم، فبلغ ١٢٦٪ باملائة. 

كما حوى التقرير جامعتني �سعوديتني، هما جامعة امللك عبدالعزيز 

بعدد بلغ ٤٣ عاملاً، وجامعة امللك �سعود بعدد بلغ ٢٩ عاملاً من العلماء 

الذين ي�ست�سهد بهم، متفوقة بذلك على العديد من اجلامعات العريقة 

عاملًيا، كما يت�سح من التقرير املرفق.

من  الأ�سد  ن�سيب  لها  كان  فقد  الأمريكية  اجلامعات  وبخ�سو�ض 

التقرير، وقد تربعت جامعة  الأوىل كما يذكر  الع�سر جامعات  قائمة 

هارفارد العريقة على قمة الهرم.

ال�سينية  الأكادميية  مع  وبالتعاون  »كالرفيت«  موؤ�س�سة  قامت  كما 

للعلوم باإ�سدار تقرير ا�ستثنائي بكل ما حتمله الكلمة من معنى واملعنون 

ي�سهل  وال��ذي   »Research Fronts  :2018« الجنليزية  باللغة 

بطريقة �ساملة وحرفية الجتاهات البحثية امل�ستقبلية يف جمالت عدة 

تهم القطاع ال�سناعي والأكادميي.

ال�سري  ي�ستعر�ض  نف�سها  املوؤ�س�سة  اأ�سدرته  موجز  تقرير  وكذلك 

املوؤ�س�سة  لهم  وتتنباأ  ي�ست�سهد بهم  الذين  لباحثني وعلماء من  الذاتية 

بح�سولهم على جائزة نوبل يف الأعوام القادمة لتميزهم البحثي.

املتميزتني  ال�سعوديتني  وجلامعتينا  الإجن���از  ه��ذا  للوطن  نبارك 

للعلماء  »جامعة امللك عبدالعزيز« و»جامعة امللك �سعود«. كما نبارك 

والباحثني يف اجلامعتني هذا التميز، وندعو ملزيد من العمل واجلهد 

املوجه، �سواء يف اجلامعتني اأو يف �سواهما من جامعات اململكة، حتى 

حتتل جامعاتنا وعلماوؤنا وباحثونا املكانة الالئقة بهم يف ف�ساء الإبداع 

والتميز.

makinzyadel@ksu.edu.sa

إنجاز مستحق

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

وفد فرنسي يبحث تعزيز التعاون مع جامعة 
الملك خالد

جامعة المؤسس تناقش أوجه التعاون مع 
جامعة بيرمنجهام

بريمنجهام،  جامعة  بجدة،  عبدالعزيز  امللك  جامعة  من  وفد  زار 

وم�ست�سفى امللكة اإليزابيث اجلامعي، برئا�سة وكيل اجلامعة للدرا�سات 

العليا والبحث العلمي الدكتور يو�سف الرتكي، يرافقه وكيل اجلامعة 

الطب  كلية  وعميد  احلياين،  عبداملنعم  الدكتور  التعليمية  لل�سوؤون 

الدكتور حممود الأحول، ووكيل كلية الطب للدرا�سات العليا والبحث 

العلمي الدكتور نبيل بندقجي.

الطبية  املجالت  يف  التعاون  اأوجه  مناق�سة  اإىل  الزيارة  وَهدفت 

جميع  يف  واملعيدين  الأط��ب��اء  تدريب  بحث  يف  املتمثلة  وال�سحية 

الكوادر  لتاأهيل  اخل��ربات  وتبادل  والدقيقة،  العامة  التخ�س�سات 

ال�سحية املختلفة والتعاون البحثي، بالإ�سافة اإىل فتح جمال التعاون 

وامل�ست�سفى  الطب  كلية  يف  ممثلة  عبدالعزيز  امللك  جامعة  ب��ني 

اجلامعي، وجمموعة م�ست�سفيات بريمنجهام اجلامعية.

اأف�سل  �سمن  اجلامعية،  بريمنجهام  م�ست�سفيات  جمموعة  وتُعد 

وك��ام��ربدج،  اأك�سفورد،  جامعة  ت�سم  بربيطانيا،  جامعات  ع�سرة 

ومان�س�سرت، والكلية اجلامعية يف لندن، وجامعة �سيفلد.

والربامج  لالأعمال  م�سرتك  لتفاق  التو�سل  عن  الزيارة  واأثمرت 

كافة، التي جرى طرحها، باعتبارها نواة وخطوة اأولية متميزة للتعاون 

الربيطانية  واجلامعات  عبدالعزيز،  امللك  جلامعة  واملفيد  املثمر 

العريقة، خلدمة الكليات ال�سحية يف جميع املجالت.



ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان 

اجلنادرية بن�سخته الثالثة والثالثني، 

عمره،  من  الثالث  العقد  متجاوزاً 

كبري  باهتمام  يحظى  وطني  كرمز 

يحمله  مل��ا  ال�سعودية؛  القيادة  م��ن 

م���ن م�����س��ام��ني ق��ي��م��ّي��ة وث��ق��اف��ي��ة 

ارت��ب��ط��ت ب��الإن�����س��ان ال�����س��ع��ودي، 

وعاداته وتقاليده العريقة، وكر�سالة 

اأجل  من  اململكة  تكر�سها  ا�ستثنائية 

ب�ستى  له  والرتويج  الرتاث،  احرتام 

جوانبه، وحماولة الإبقاء واملحافظة 

عليه ليبقى ماثاًل لالأجيال القادمة.

ل �سك اأن املهرجانات والفعاليات 

التي اأ�سحت اليوم تُقام يف كل دول 

ال��ع��امل مل ت��ع��د جم���رد ت��ظ��اه��رات 

ثقافية وفكرية واجتماعية وغريها، 

لكنها اأ�سبحت �سناعة رائجة عاملياً 

اأدوات��ه��ا  لها  الفعاليات-  –�سناعة 
واآلياتها ومقوماتها وا�سرتاتيجياتها، 

مبختلف  للتنمية  ف��اع��ل��ة  واأداة 

يف  تُ�سِهم  وم�ستوياتها،  اأ�سكالها 

توفري فر�ص العمل، وتدر املليارات، 

لكثري  القت�سادية  احلركة  وتنع�ص 

نافذة  اأنها  عن  ف�ساًل  البلدان،  من 

للعامل لعر�ص ثقافة املجتمعات، ومد 

ج�سور التوا�سل الإن�ساين.

قبل  للجنادرية  زي��ارة يل  اأول  يف 

تقريباً،  �سنوات  �ست 

م��رة  لأول  ���س��ع��رُت 

فعالية  اأح�سر  اأنني 

حقيقية،  ���س��ي��اح��ي��ة 

حت����������وي م���ن���ت���ج���اً 

���س��ي��اح��ي��اً م��ت��ك��ام��اًل 

ب���ت���ف���رده ومت����ي����زه، 

جت���ع���ل���ك ت��خ��ت�����س��ر 

ال��زم��ان وامل��ك��ان معاً 

ل��ل��ت��ع��رف ع���ل���ى ك��ل 

ث����ق����اف����ات م��ن��اط��ق 

امل��م��ل��ك��ة امل��رتام��ي��ة 

الأط������راف، وج���دُت 

خمتلفة  حياة  اإي��ق��اع 

وحكايات  مده�سة،  بتفا�سيل  غنية 

تك�سف جماليات املا�سي من خالل 

يف  الرتاثية  الأن�سطة  من  منظومة 

اإطار تفاعلي ترفيهي جذاب.

وتت�ساعد  ال�����س��ن��ون،  وت���ت���واىل 

عام،  كل  املهرجان  هذا  جماهريية 

و�سخ�سيته  هويته  يفقد  اأن  دون 

يبتكر  دورة  ك��ل  ويف  واأ���س��ال��ت��ه، 

واأن�سطة  اإ�سافات  عليه  القائمون 

ج���دي���دة، ع��الق��ات دول���ي���ة، ح��وار 

ح�ساري عاملي، حما�سرات، ندوات، 

اأم�سيات، م�ساجالت �سعرية، ندوات 

فكرية، اأكالت �سعبية، حرف يدوية، 

�سباقات،  رق�سات، 

ف����ن����ون، ع���رو����ص، 

الفعاليات  وخمتلف 

بال�سيا�سة  احلافلة 

والثقافة والرتاث.

حدث  اجلنادرية 

ومنا�سبة  ���س��ن��وي، 

وط���ن���ي���ة ي�����س��ت��ح��ق 

الإ����س���ادة وال��زي��ارة 

فيه  والفخر، متتزج 

اأن�����س��ط��ة ت��ع��ر عن 

عبق التاريخ املجيد، 

ون����ت����اج احل��ا���س��ر 

املزدهر، فهو يعطي 

�سورة حية عن املا�سي بكل معانيه 

يف  ال��زوار  وي�سع  والفنية،  الثقافية 

للمملكة،  الرا�سخ  التاريخ  حقيقة 

واأ���س��ال��ت��ه��ا، وح��ا���س��ره��ا امل�����س��رق، 

الثقايف  ومتا�سكه  �سعبها،  وه��وي��ة 

والفكري وتالحمه الجتماعي.

خالفاً  اجل��ن��ادري��ة،  مهرجان  اإن 

وتراثية  ثقافية  تظاهرة  كونه  على 

قبل  ال�سغري  يرتقبها  وترفيهية، 

مئات  �سنوياً  وت�ستقطب  الكبري، 

املجتمع،  فئات  جميع  م��ن  الآلف 

فهو  للحدود،  العابرين  ال��زوار  ومن 

التنمية، حيث  يف  كبرياً  دوراً  يوؤدي 

جُمزية  مو�سمية  عمل  فر�ص  م  يَُقِدّ

متميز  ك�سوق  املنتجة  الأ�سر  تدعم 

املنتجات  وباعة  للحرفيني  بالن�سبة 

الرتاثية وامل�سغولت اليدوية، الذين 

اململكة؛  مناطق  كل  اإليه من  يفدون 

لت�سويق وبيع منتجاتهم على الزوار، 

 2030 روؤي���ة  م��ع  ين�سجم  م��ا  وه��و 

الهادفة اإىل حتويل املخزون الثقايف 

م�����س��روع  اإىل  للمملكة  وال���رتاث���ي 

لتحقيق  ت�سويقه  يتم  ا�ستثماري؛ 

العائد، وتعظيم الناجت املحلي.

اجل����ن����ادري����ة ك���رن���ف���ال وط��ن��ي 

بثقافتها،  م�سغرة  ومملكة  كبري، 

وح�سارتها، ور�سوخها، بكل عناوينها 

وتنوعاتها وثراء تاريخها، ل اأبالغ اإن 

قلُت هو مهرجان املهرجانات املحلية 

واخلليجية والعربية، وقريباً - باإذن 

اهلل - �سي�سبح اأحد عنا�سر الرتاث 

القائمة  على  امل���ادي  غ��ري  الثقايف 

اأ�سبح  اأن  بعد  لليون�سكو  التمثيلية 

للت�سويت؛  ج��اه��زاً  تر�سيحه  ملف 

والإقليمية،  املحلية  ليتجاوز حدوده 

ويكون مهرجاناً عاملياً كما اأرادت له 

القيادة.

كلية ال�سياحة والآثار

yasseralhiagi@gmail.
com

وقفُت على ق�سة اأقل ما يقال عنها اأنها 

ج��داً،  راٍق  ل�سلوك  واق��ع��ي  مثايل  من��وذج 

وهذه  واجلمال،  الروعة  غاية  يف  وتعامل 

الإجنليزية،  اللغة  م��ن  مرتجمة  الق�سة 

الفكرة  على  للرتكيز  اخت�سارها؛  مت  وقد 

امل�ستفاد. الدر�ص  وا�ستلهام  الأ�سلية منها، 

يقول الكاتب: خرجت من املطار واأردت 

نحو  القدر  ف�ساقني  الفندق،  اإىل  الذهاب 

�سائقها  يلب�ص  النظافة،  غاية  يف  �سيارة 

مالب�ص غاية يف الأناقة.

وف��ت��ح يل  ال�����س��ي��ارة،  م��ن  ال�سائق  ن��زل 

»مرحباً،  وق��ال:  للجلو�ص،  اخللفي  الباب 

ال�سباح،  هذا  �سائقك  واأن��ا  م��راد،  ا�سمي 

ال�سيارة  �سندوق  يف  حقائبك  اأ�سع  ريثما 

هذه  يف  املدونة  مهامي  تقراأ  اأن  ت�ستطيع 

البطاقة«.  

قراأت يف البطاقة: »اأ�سعد اهلل اأوقاتك، 

باأ�سرع  هدفك  اإىل  اأو���س��ل��ك  اأن  مهمتي 

طريقة، واأكرثها اأماناً، واأقلها كلفة، وبجو 

ودي مريح«.

ج��ل�����ص ال�����س��ائ��ق خ��ل��ف ع��ج��ل��ة ال��ق��ي��ادة 

نظر  بال�سيارة  يتحرك  اأن  وقبل  ب��ه��دوء، 

املراآة وقال: هل ترغب يف فنجان  اإيل يف 

اأف�سل  اأن��ا  �سكراً،  م��ازح��اً:  فقلت  قهوة؟ 

لدي  مرحباً،  فقال:  ال��ب��اردة.  امل�سروبات 

�سكر،  ب��دون  واأخ��رى  عادية،  غازية  مياه 

ع�سري  اأف�سل  فقلت:  برتقال،  وع�سري 

الع�سري.  كاأ�ص  فناولني  الرتقال، 

وبعد  امل�سري،  وب��داأ  اهلل،  ب�سم  قال:  ثم 

دق��ي��ق��ة، ن��اول��ن��ي ب��ط��اق��ة ع��ل��ي��ه��ا ق��ائ��م��ة 

اأن  ت�ستطيع  وق���ال:  الإذاع��ي��ة  امل��ح��ط��ات 

الأخ��ب��ار،  من  ت�سمعه  اأن  تريد  ما  تختار 

تراه  ما  حول  الدرد�سة  اأو  املو�سيقى،  اأو 

يف  ت��زوره  اأن  ميكنك  عما  اأو  الطريق،  يف 

فاخرتت  اأفكارك،  مع  اأتركك  اأو  املدينة، 

الدرد�سة. 

�ساألني  دقيقتني،  وب��ع��د 

عما اإذا كانت درجة التريد 

يف ال�سيارة منا�سبة، ثم قال 

اأرب��ع��ني  ح���وايل  ل��دي��ن��ا  اإن 

القراءة  �سئت  ف��اإن  دقيقة، 

ال�سباح،  هذا  جريدة  فلدي 

الأ�سبوع. وجملتا هذا 

م��راد،  �سيد  ي��ا  ل��ه:  قلت 

الزبائن  جميع  ت��خ��دم  ه��ل 

ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة دائ���م���اً؟! 

ف����ق����ال: ل���الأ����س���ف ب�����داأت 

�سنتني  قبل  الطريقة  ه��ذه 

ق��ب��ل��ه��ا مثل  وك��ن��ت  ف��ق��ط، 

خم�ص  ملدة  ال�سائقني  �سائر 

غري  �سياراتهم  ال�سائقني  معظم  �سنوات، 

وي�سرفون  اأنيق،  غري  ومنظرهم  نظيفة، 

ون��دب  وال��ت�����س��اوؤم  بال�سكوى  وق��ت��ه��م  ك��ل 

احلظ، وجاء التغيري الذي قمُت به عندما 

اأعجبتني  فكرة  عن  �سمعت 

الختيار«. »قوة  ا�سمها 

تقول  وم����اذا  ف�����س��األ��ت��ه: 

ه����ذه ال���ف���ك���رة؟ ف���اأج���اب: 

»باإمكانك  ت��ق��ول:  ال��ف��ك��رة 

بطة  ت��ك��ون  اأن  ت��خ��ت��ار  اأن 

ت�سكو  ال��ب��ط��ة  ن�����س��راً؛  اأو 

ب��وؤ���س��ه��ا وت���ن���دب ح��ظ��ه��ا، 

مبتهجاً  ي��رف��رف  وال��ن�����س��ر 

قررت  وقد  عالياً«.  ويحلق 

�سيئاً  التغيري  اأم��ار���ص  اأن 

اإىل  و�سلُت  حتى  ف�سيئاً، 

ما ترى.

ه��ادئ  ب�سوت  واأ���س��اف 

ال�سعادة  واأن�سر  بال�سعادة،  اأ�سعر  وواث��ق: 

ال�سنة  يف  دخلي  وت�ساعف  الزبائن،  على 

باأربعة  العام  هذا  دخلي  ويب�سر  الأوىل، 

اأ�سعاف، والزبائن يت�سلون بي ملواعيدهم، 

واأنا  الهاتف،  على  ر�سالة  يل  يرتكون  اأو 

�ستجيب. اأ

الدر�ص  فهمَت  اأظنك  القارئ،  عزيزي 

ال��ذي  ال�سائق  ه��ذا  ق�سة  م��ن  امل�ستفاد 

مهنته،  يف  راق��ي��اً  عملياً  من��وذج��اً  ج�سد 

عن  تتوقف  لأن  دعوة  فيه  النموذج  وهذا 

العمل،  يف  حظها  ت��ن��دب  بطة  ت��ك��ون  اأن 

ال�سكوى من احلياة! وتكرث 

�سعيداً حتلق  ن�سراً  لتكون  ابداأ م�سريك 

ذلك  حتقق  ل��ن  اأن��ك  اعلم  اجلميع،  ف��وق 

تبداأ  اأن  با�ستطاعتك  ولكن  واح��دة،  مرة 

وا�سل طريقك خطوة  ثم  الأوىل،  اخلطوة 

خطوة، ولو كانت خطوة واحدة كل اأ�سبوع، 

اإيجابي،  تغيري  من  لك  يحدث  ما  و�سرتى 

ما  يغري  ل  اهلل  »اإن  القائل  اهلل  و���س��دق 

باأنف�سهم«. بقوم حتى يغريوا ما 

خريج جامعة امللك �سعود – دكتوراه – 

كلية الرتبية

يف  احلادثة  التطورات  ر�سد  اإن 

املكتبة الأكادميية الغربية من �ساأنه 

يف  الأكادميية  للمكتبات  يك�سف  اأن 

الدول العربية بوجه عام، وال�سعودية 

اأن  على وجه اخل�سو�ص، ما ينتظر 

ت�سل  عندما  عقبات،  من  تواجهه 

مكتباتها الأكادميية اإىل نف�ص مرحلة 

العامل  يف  اإليها  و�سلت  التي  النمو 

اأنها  اعتبار  ميكن  بحيث  الغربي، 

تك�سف ال�سورة امل�ستقبلية للمكتبات 

الأك���ادمي���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة، وت��ع��رف 

املكتبيني فيها بالق�سايا املثارة ب�ساأن 

املكتبة  الرقمية يف  بناء املجموعات 

الأكادميية.

ل��ق��د ق���ام���ت اأغ���ل���ب امل��ك��ت��ب��ات 

بتطوير كبري يف  الغربية  الأكادميية 

جمموعاتها الرقمية، ومن ثم قفزت 

الهتمام،  ب��وؤرة  اإىل  جديدة  ق�سايا 

�ساحب  ه���و  ال��ن��ا���س��ر  اأن  ف��ظ��ه��ر 

اإىل  الو�سول  يف   الأعلى  ال�سلطة 

امل�سادر الرقمية اأو اإدارتها.

بق�سد  ���س��رائ��ه��ا  ح���ال  ح��ت��ى يف 

دائ��ًم��ا  ه��ن��اك  يظل  ف��اإن��ه  التملك، 

تلك  اإىل  ال��و���س��ول  ف��ق��دان  خ��ط��ر 

�سراوؤها،  مت  التي  الرقمية  امل�سادر 

النا�سر  اأو  املوزع  يتخلى  وذلك حني 

يتوىل  التي  الرقمية  املجموعة  عن 

من  �سبب  لأي  وبيعها  ت�سويقها 

يغري  اأن  له  يعلن  اأو حني  الأ�سباب، 

�سروط الإتاحة.

ل����ذا، ف���ال ت��وج��د 

ح������ل������ول دائ�����م�����ة 

هذه  على  للحفاظ 

امل�����������س�����ادر ط���امل���ا 

على  م��وج��ودة  ظلت 

احلا�سوبية  املن�سات 

ما  وه��و  للموزعني، 

تواجهها  عقبة  ميثل 

الأكادميية  املكتبات 

ع����ن����د ت���ع���ام���ل���ه���ا 

م����ع امل���ج���م���وع���ات 

الرقمية.

فلتقليل  ل��ذل��ك، 

امل��خ��اط��ر ول��زي��ادة ال���س��ت��ف��ادة من 

املكتبات  ف���اإن  الرقمية،  امل�����س��ادر 

الأكادميية تتبنى البدائل التي تقلل 

الرقمية  املجموعات  بناء  تكلفة  من 

اجلماعي  ال�سراء  مثل  اإتاحتها،  اأو 

رخ�ص  �سراء  اأو  الرقمية  للم�سادر 

كون�سورتيوم  خالل  من  ا�ستخدامها 

زي����ادة  اأو  م��ك��ت��ب��ات،  ع����دة  ي�����س��م 

ال�ستفادة من الدوريات الإلكرتونية 

الو�سول  مفهوم  اإط���ار  يف  املتاحة 

الرقمية  امل�سادر  من  وك��ذا  احل��ر، 

املتاحة على مواقع الإنرتنت.

اأو  الإلكرتونية  الدوريات  وتعتر 

يف  �سوامي  ماذكر  ح�سب  الرقمية، 

درا�سته »SWAMY،2014«، هي 

الأك����رث ا���س��ت��خ��داًم��ا 

بوا�سطة الأكادمييني 

وال���ب���اح���ث���ني ع��ل��ى 

م�����س��ت��وى ال���ع���امل، 

وذل��������ك لأ����س���ب���اب 

بني  ت��رتاوح  متعددة 

ح���داث���ة امل��ع��ل��وم��ات 

ال�ستخدام  و�سهولة 

ووج��������ود م�������س���ادر 

للمعلومات،  جاهزة 

ودق�����ة امل��ع��ل��وم��ات، 

وغ�����ري ذل������ك، ل���ذا 

ي���������زداد الإن�����ف�����اق 

املخ�س�ص  ال�سنوي 

على  دورًي��ا  الإلكرتونية  للدوريات 

التي  املطبوعة  ال��دوري��ات  ح�ساب 

بعد  ع��اًم��ا  عليها  الإن��ف��اق  يتقل�ص 

عام.

حتظى  الرقمية  الكتب  اأن  كما 

باهتمام املكتبات الأكادميية ب�سورة 

عدد  اأن  الدرا�سات  فتبني  مطردة، 

يف  الرقمية  الكتب  من  ي�ساف  ما 

هذه املكتبات يزداد با�ستمرار حتى 

�سار يتفوق على ما يتم اإ�سافته من 

الكتب املطبوعة.

الرقمية  ال��ك��ت��ب  ه���ذه  وت�����س��در 

بحيث ت�ستخدم مع اأجهزة قارئة اأو 

ومن  بها،  خا�سة  قارئة  برجميات 

اإىل منهجية خا�سة  ثم فهي حتتاج 

للم�سادر  وخ�سو�ًسا  لفهر�ستها، 

التي ولدت رقمية دون اأن يوجد لها 

على  ينبغي  حيث  مطبوعة،  ن�سخة 

اإلكرتوين  ملف  توفري  حينئذ  املورد 

الببليوغرافية  املعلومات  يت�سمن 

فهر�ص  يف  اإدخ��ال��ه��ا  �سيتم  ال��ت��ي 

 OPAC الإن���رتن���ت  ع��ل��ى  املكتبة 

هذه  نوعية  بتحديد  املكتبة  وتقوم 

ال��ذي  امل��ل��ف  و�سيغة  امل��ع��ل��وم��ات، 

يت�سمنها.

ال��ب��ح��ث  اأدوات  حت���ت���اج  ك���م���ا 

ي�ستخدمها  ال��ت��ي  وال����س���رتج���اع 

اإىل  املكتبة  موقع  يف  امل�ستفيدون 

تهيئة خا�سة كما تذكر ذلك جمعية 

»IFLA« لكي تعمل مع تلك الأجهزة 

والرجميات القارئة، بحيث تتكامل 

موقعها  ومع  املكتبة  اإدارة  نظام  مع 

على الإنرتنت.

ه��ذه  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  وينبغي 

حمتوى  تت�سمن  الإلكرتونية  الكتب 

باللغة الإجنليزية، لذا، فاإنها �ستكون 

اهتمام  الأم��ر - حمل  يف غالب   –
الباحثني والطالب الذين يرغبون يف 

باللغة  املن�سورة  الكتب  اإىل  الو�سول 

الإجنليزية، ولكنها �ستكون بال فائدة 

تذكر لطالب التخ�س�سات العربية، 

رقمية  م�سادر  عن  يبحثون  الذين 

باللغة العربية.

اأ�ستاذ علم املعلومات
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

م�ساحات وا�سعة من العمل

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

العمل  من  وا�سعة  م�ساحات  والتطوير  التخطيط  عمليات  ت�سغل 

اأطلقت  اأن  فمنذ  خا�سة؛  اجلامعة  وكليات  عامة  اجلامعة  بوحدات 

�سبل  تر�سم  طريق  خارطة  تعد  التي  ال�سرتاتيجية  خطتها  اجلامعة 

حتقيق اأهدافها ال�سرتاتيجية لبلوغ روؤيتها »الريادة العاملية والتميز يف 

بناء جمتمع املعرفة« واجلامعة تعمل على دعم كافة العمليات املرتبطة 

م�ستمر  حراك  اهلل  بتوفيق  عنه  نتج  ما  وهو  والتطوير،  بالتخطيط 

لهذه  ال�سرتاتيجية  الأه��داف  حتقق  التي  املتعددة  املبادرات  لتنفيذ 

الوحدات ومن ثم الأهداف ال�سرتاتيجية للجامعة.

وا�ستمراراً يف هذا احلراك تعمل اجلامعة ممثلة يف وكالة اجلامعة 

تطوير  يف  اجلامعة  وح��دات  جهود  دع��م  على  والتطوير  للتخطيط 

عمليات  يف  الفني  الدعم  وتقدمي  ال�سرتاتيجية،  خطتها  وحتديث 

تنفيذ امل�سروعات املرتبطة بهذه اخلطط، ودعم كافة عمليات اجلودة 

الأكادميية واجلودة الإدارية.

وهذه العمليات وما يرتبط بها من متابعة وقيا�ص ملوؤ�سرات الأداء 

الإجنازات  من  كثري  معها  وتتحقق  العمل،  من  وا�سعة  م�ساحة  ت�سغل 

التي تدعم متيز خمرجات اجلامعة، وهي اأي�ساً جهود كبرية يحر�ص 

وحدات  من�سوبي  اأو  اجلامعة  اإدارة  من  كانوا  �سواء  عليها  القائمون 

التخطيط  بعمليات  املعنيون  يحر�ص  لذا  ا�ستمرارها،  على  اجلامعة 

والتطوير واجلودة بوحدات اجلامعة على التوا�سل امل�ستمر مع وكالة 

اجلامعة للتخطيط والتطوير وامل�ساركة يف ور�ص العمل امل�ستمرة التي 

تتناول مو�سوعات معززة جلهود وحدات اجلامعة.

على  نوؤكد  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكالة  يجعلنا يف  ما  وهو 

حر�سنا امل�ستمر على عمليات الت�سال والتوا�سل بني وكالة اجلامعة 

من  وامل�ستفيدة  العالقة  ذات  اجلهات  وكافة  والتطوير  للتخطيط 

يبذلها  التي  للجهود  تام  تقدير  مع  الوكالة،  تقدمها  التي  اخلدمات 

من�سوبو وحدات اجلامعة يف كافة العمليات ذات العالقة بالتخطيط 

والتطوير.

ولعل هذه امل�ساحة الوا�سعة من العمل والدور الرئي�ص الذي تلعبه 

اخلطة  تنفيذ  ومتابعة  تنفيذ  والتطوير يف  للتخطيط  اجلامعة  وكالة 

ا�سرتاتيجية  تنفيذ  على  حر�ساً  اأكرث  جعلها  للجامعة  ال�سرتاتيجية 

احل��راك  لدعم  املطلوب  ب��ال��دور  القيام  خاللها  من  ت�سمن  �ساملة 

التميز يف الأداء  اأعلى معايري  التطويري للجامعة، من خالل حتقيق 

وتطبيق  الفاعل،  والتطوير  التخطيط  من خالل  والإداري  الأكادميي 

اأنظمة اجلودة ال�ساملة يف بيئة حمفزة و�سراكة جمتمعية بناءة.

من  ع��دد  حتقيق  اإىل  جمملها  يف  ت�سعى  ال�سرتاتيجية  ه��ذه 

الأهداف ال�سرتاتيجية هي: متابعة تنفيذ اخلطة امل�ستقبلية للتعليم 

تنفيذ  ومتابعة  ودع��م  امل�ستدامة،  التنمية  وخطط  »اآف��اق«  اجلامعي 

وحتقيق اخلطة ال�سرتاتيجية للجامعة KSU2030، وتطوير الأداء 

وبناء  والعاملية،  الوطنية  املعايري  مع  يتوافق  مبا  والإداري  الأكادميي 

وتطوير اأنظمة وبرامج التحول الرقمي مبا يحقق جودة الأداء، اإ�َسافة 

لتح�سني جودة الرامج الأكادميية وتاأهيلها لالعتماد الوطني والدويل، 

وتنمية  واجلودة،  والتطوير  التخطيط  املمار�سات يف  اأف�سل  وتر�سيخ 

والقيا�ص  والإداري���ة،  الأكادميية  اجلامعة  من�سوبي  ومهارات  ق��درات 

منظومة  وتطوير  باجلامعة،  املتميز  الأداء  لتحقيق  امل�ستمر  والتقومي 

اإدارة املخاطر باجلامعة، وبناء ال�سراكات املجتمعية وتقدمي اخلدمات 

الأكادميي  الن�سر  يف  اجلامعة  مركز  وتعزيز  والتدريبية،  ال�ست�سارية 

وتطوير اآلياته وت�سويقه.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

مستقبل المكتبة األكاديمية العربية

د. ياسر هاشم الهياجي

فهد عبدالقادر الهتار

»الجنادرية« كرنفال ثقافي متجدد

البطة تندب حظها والنسر يحلق عاليًا



المدير القوي خير من الضعيف
قوة املدير ل تتمثل يف البط�ش والت�صلط ورفع ال�صوت على الآخرين، 

وت�صيد  واإرهابهم،  املروؤو�صني  لتقريع  النابية  الأل��ف��اظ  وا�صتخدام 

اجل�صمانية  والبنية  الع�صالت،  وا�صتعرا�ش  والتع�صف،  الأخ��ط��اء، 

بن�صر  املوظفني  قلوب  يف  الرعب  وب��ث  العيون،  وحتمري  ال�صخمة، 

والف�صل  بالنقل  والتهديد  اأو�صاطهم،  يف  الأخبار  وناقلي  اجلوا�صي�ش 

واإحالة املوظف للتحقيق، وحجب املكافاآت واخل�صم من الراتب.

جاذبيتها  ومدى  �صخ�صيته  قوة  من  �صك  دون  م�صتمدة  املدير  قوة 

ال�صمات  ا�صتخدام  على  ال��ق��درة  ه��ي  وال��ك��اري��زم��ا   »charisma«

املدير  اأن  جند  لذلك  الآخ��ري��ن،  على  التاأثري  يف  املميزة  ال�صخ�صية 

القوي ي�صتمد قوته مما ميتلك من �صالحيات وا�صعة ومركز وظيفي 

يف  يوظفها  اأن  دون  يقودها  التي  املنظمة  اأه��داف  لتحقيق  ي�صتثمره 

خدمة م�صاحله ال�صخ�صية.

وترتكز قوته على ما يختزن من معلومات وفهم عميق وخربة، وقدرة 

على فهم الآخرين، وبناء العالقات اجليدة مع كافة الأطراف، واجلراأة 

يف اتخاذ القرارات ومنح الثقة للعاملني، والأمانة، والقدرة على اإر�صاء 

دعائم العدل، وتطبيق الأنظمة على اجلميع دون تفريق، م�صدره يف 

تقوميه لالآخرين وحكمه عليهم وفق ما يراه ل ما ي�صمعه.

ويف املقابل تظهر �صخ�صية املدير ال�صعيف والذي ل يعتمد على ما 

ميتلك من �صفات �صخ�صية وقدرات ومهارات بقدر ما ي�صتمد كل ذلك 

من الآخرين »فاقد ال�صيء ل يعطيه«، وهو �صخ�ش ل يتمتع باأي �صمات 

جاذبة، مرتدد يف اتخاذ القرارات، غري منظم يف عمله، ع�صوائي، لي�ش 

اأية روؤية، مييل كثرًيا اإىل املركزية يف العمل ول يثق بالآخرين،  لديه 

يعتمد يف تقوميه لهم على ما ينقل له بوا�صطة »العيون« الذين يبثهم 

يف كل مكان. كما اأنه غري قادر على مواجهة الآخرين، بعيد كل البعد 

اأمام  الظهور  جاهدا  يحاول  واملكا�صفة،  امل�صداقية  عن  تعامالته  يف 

املوظفني مبظهر املحب لهم واحلري�ش على م�صاحلهم واملتفاين يف 

�صبيل تاأمني مطالبهم وحل م�صكالتهم، بعك�ش ما يبطن فهو ل يعطي 

اإل مبقدار ما ياأخذ، ل يثق بالآخرين، غري من�صبط يف دوامه، غام�ش 

يف تعامالته، ولذلك تعاين اإدارته من الفراغ وال�صياع.

من �صياق العر�ش ال�صابق نحاول الإجابة على ت�صاوؤل هام جًدا »ملاذا 

املدير القوي خري من ال�صعيف ؟« برغم اأن املوظف حتت اإدارة القوي 

يبذل جهوًدا اأكرب بل وم�صاعفه ورمبا ينعك�ش ذلك على حياته اخلا�صة 

بعك�ش اإدارة ال�صعيف والتي يعي�ش املوظف يف ظلها دون اأن يقدم جهًدا 

اأكرب، بل اإن ما يقدمه من عطاء يعد هزياًل بكل املقايي�ش.

فاملدير  التفا�صيل،  ل  النتائج  تقدمها  الت�صاوؤل  هذا  على  الإجابة 

املظلوم،  على  وي�صتقوي  منه،  خوًفا  الظامل  �صف  يف  يقف  ال�صعيف 

ول يرد احلق لأ�صحابه، ل يقف بجانب املوظف يف املواقف املحرجة، 

ا�صتنزاف قدرات وخربات  يتورع عن  التافهني، ل  املناف�صني  وي�صجع 

واإمكانات املوظفني، ول يقدم لهم �صيئاً.

واإذا ما اأح�ش اأن املوظف قد مت ا�صتهالكه فلن يرتدد يف تهمي�صه اأو 

تدبري املكائد له اأو طعنه من اخللف، اإنه ي�صنع »دكتاتورية« ل ميلك 

اأ�صحاب  من  باملدير  املحيطون  وقواتها  جنودها  دكتاتورية  اأ�صلحتها، 

يظهر يف  اأن  دون  مكائده  لتنفيذ  ي�صتخدمهم  اإذ  واملنتفعني،  امل�صالح 

الواجهة.

يف املقابل جند اأن املدير القوي م�صدر اأمان ملوظفيه، يقف دائًما 

بر  اإىل  املجموعة  قيادة  ويح�صن  النتائج  كانت  مهما  احل��ق  بجانب 

ويحر�ش  متييز،  دون  اجلميع  بني  والأنظمة  املعايري  ويطبق  الأم��ان، 

على اإعطاء املوظف حقه النظامي كاماًل، يحمل املوظف على كتفيه 

ويدفع به اإىل الأمام، معياره الوحيد كفاءة املوظف واإجنازاته دون اأن 

ي�صع للجوانب ال�صخ�صية اأي اعتبار.

هناك عبارة �صائعة تقول »اإن الأفراد ل يرتكون العمل، بل يرتكون 

الروؤ�صاء«، وعليه فاإن املوظف الكفء يحب العمل يف ظل اإدارة املدير 

القوي ويهرب من املدير ال�صعيف، لأن الأول يقدره والثاين يحتقره.

عبداهلل بن حممد ال�صمراين

مكتبة امللك �صلمان املركزية

17 7الرأي

ت�صدر عن ق�صم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �صعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

 Learning« التعلم  ��رج��ات  مخُ

هو  م���ا  ت�����ص��ف   »Outcomes
وفهمه  معرفته  الطالب  من  متوقع 

والقدرة على اأدائه يف نهاية برنامج 

حم��دد،  درا���ص��ي  م��ق��رر  اأو  تعليمي 

التعلم  رجات  مخُ ترتبط  ما  ودائماً 

مب�صتوى التعلم وتعترب موؤ�صر قيا�ش 

التي  والقدرات  واملعارف  للمهارات 

مت حتقيقها.

رجات التعلم  من اأهم �صروط مخُ

واإدارتها  واإدراكها  قيا�صها  اأن ميكن 

واأن تكون ذات مفهوم.

تكون:  اأن  اإم��ا  التعلم  مرجات 

وه��ي   ،»Knowledge« م��ع��رف��ة 

مو�صوع  لفهم  النظري  اجلزء  متثل 

مع  وت����زداد  التعلم  وتتطلب  معني 

وهي   ،»Skill« م��ه��ارة  اأو  اخل���ربة، 

من  مكت�صبة  ج����دارات  ع��ن  ع��ب��ارة 

تطويرها،  وميكن  واخلربة  التدريب 

موهبة  وهي   ،»Ability« ق��درة  اأو 

لآخ��ر  �صخ�ش  م��ن  تختلف  فطرية 

وميكن تنميتها.

رجات التعلم مع اأهداف  تخُ�صاغ مخُ

الكلية  ثم  الأوىل  بالدرجة  اجلامعة 

ث��م ال��ربن��ام��ج ف��امل��ق��رر ال��درا���ص��ي، 

عليه  تخُبنى  ال��ذي  الأ�صا�ش  فيكون 

رجات التعلم بدايًة من اجلامعة  مخُ

»الت�صل�صل  الدرا�صي  باملقرر  وانتهاًء 

الطبيعي للبناء«.

كتابة  عند  ال�صائعة  الأخطاء  من 

رجات تعلم اأنه ل ميكن قيا�صها،  مخُ

تكون  اأو  النطاق،  وا�صعة  تكون  اأو 

كثرية اأو قليلة عدداً. 

على  حت��ت��وي  التعلم  م��رج��ات 

ثالثة اأجزاء رئي�صية وهي: فعل قابل 

املتعلم  قيام  للقيا�ش، 

ب���ال���ع���م���ل، ووج�����ود 

وعند  اأداء،  م��ع��ي��ار 

رجات تعلم  كتابة مخُ

بعني  الآخ�����ذ  ي��ج��ب 

ا�صتخدام  العتبار: 

�����ص����ي����غ����ة ال���ف���ع���ل 

جمل  كتابة  امل�صارع، 

ومفهومة،  وا���ص��ح��ة 

ا�����ص����ت����خ����دام ل��غ��ة 

ل��الآخ��ري��ن،  مفهومة 

هذه  قيا�ش  اإمكانية 

مبختلف  املخرجات 

اأربعة  ع��دد  حتديد  التقومي،  ط��رق 

رجات تعلم على الأكرث،  اإىل �صتة مخُ

وعدم املبالغة يف كتابتها.

التعلم  ���رج���ات  مخُ ت��ق��ومي  اأم����ا 

 Learning Outcomes«
عملية  ف��ه��ي   ،»Assessment
وحت�صني  فهم  اإىل  تهدف  م�صتمرة 

ليتجزاأ  ج��زء  وه��ي  ال��ط��الب  تعلم 

من عمليتي التعليم والتعلم، وتنق�صم 

م�صتوى  ح�صب  التقومي  م�صتويات 

ال��ربن��ام��ج  اأو  ال���درا����ص���ي،  امل��ق��رر 

التعليمية  املوؤ�ص�صة  اأو  ال��درا���ص��ي، 

»اجلامعة«.

ال��درا���ص��ي  امل��ق��رر  م�صتوى  على 

تكون مرتبطة باأهداف املقرر، وعلى 

مرتبطة  ت��ك��ون  ال��ربن��ام��ج  م�صتوى 

م�صتوى  على  و  التعلم،  مبخرجات 

املوؤ�ص�صة التعليمية »اجلامعة« تكون 

مرتبطة بالأهداف العامة.

التعلم  ت��ق��ومي م��رج��ات  ي��رك��ز 

عن  املعلومات  ومراجعة  جمع  على 

التح�صني  بغر�ش  التعليمية  الربامج 

وال���ت���ط���وي���ر، م���اذا 

ماذا  الطالب،  تعلم 

يعمل،  اأن  ي�صتطيع 

وم�����ا ه����ي ال��ق��ي��م��ة 

�صيفت له بعد 
خُ
التي اأ

التعلم.

ي����ه����دف ت���ق���ومي 

م���رج���ات ال��ت��ع��ل��م 

م���اذا  حت���دي���د  اإىل 

ت����ع����ل����م ال����ط����ال����ب 

مهارات   – »معارف 

وكيف  ق�����درات«   –
»ال��ط��رق  ذل��ك  تعلم 

طريقتان  وه��ن��اك  امل�����ص��ت��خ��دم��ة«، 

مبا�صرة  ال��ت��ق��ومي:  يف  ت�صتخدمان 

م��ث��ل الخ���ت���ب���ارات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة اأو 

املقالت،  التقارير،  كتابة  ال�صاملة، 

امل�صاريع، العرو�ش التقدميية، وغري 

املقابالت  مبا�صرة مثل ال�صتبانات، 

ال�صخ�صية، معدلت التوظيف.

هي   »Rubrics« امل�صفوفات 

جم��م��وع��ة وا���ص��ح��ة م���ن امل��ع��اي��ري 

من  معني  ن��وع  لتقييم  امل�صتخدمة 

اإجراء  الأداء، هي معايري  اأو  العمل 

اأ�صكال  م��ن  �صكاًل  ولي�ش  تقييم، 

ت�صرخُد  ت�صجيل،  اأداة  هي  التقييم، 

م��ع��اي��ري ع��م��ل وتخُ��ع��رب ع��ن درج���ات 

اإىل  ممتاز  م��ن  معيار،  لكل  ج��ودة 

�صعيف، وهي كذلك موؤ�صر اأداء لكل 

من املخُعلم والطالب.

ت��ك��ون:  اأن  ي��ج��ب  امل�����ص��ف��وف��ة 

تخُقدم   »Summative« تلخي�صية 

معلومات حول معرفة الطالب، بنائية 

معلومات  ت��ق��دم   »Formative«

لدى  وال�صعف  ال��ق��وة  نقاط  ح��ول 

 »Evaluative« تقييمية  الطالب، 

تنا�صب  تعليمات  لإن�صاء  توفر طرق 

احتياجات كل طالب ب�صكل اأف�صل، 

ت���زود   »Educative« تعليمية 

الطالب بفهم حول كيفية تعلمهم.

وتكمن فوائد ا�صتخدام امل�صفوفة 

يف اأنها اأداة فعالة لكل من التدري�ش 

حت�صني  اأداة  اأن��ه��ا  كما  والتقييم، 

جتعل  ال���ط���الب،  اأداء  وم��راق��ب��ة 

اأداة  للمعلمني،  وا�صحة  التوقعات 

توقعات  لتلبية  للطالب  توجهية 

املعلمني.

تتكون امل�صفوفة من ثالثة اأجزاء 

 ،»Criteria« م��ع��اي��ر  رئ��ي�����ص��ي��ة: 

���ص��روح��ات   ،»Scales« ن��ط��اق��ات 

جميعها  تخُو�صع   ،»Descriptors«
يف جدول واحد، وهناك نوعان من 

 »Holistic« �صمولية  امل�صفوفات: 

.»Analytic« وحتليلية

ع��ن��د ك��ت��اب��ة م�����ص��ف��وف��ة ي��ج��ب: 

ال��و���ص��وح،  بالب�صاطة،  تت�صم  اأن 

اإ�صراك  م�صتويات،  اأربعة  ا�صتخدام 

اإدراكها،  يتمكنوا من  الطالب حتى 

ب�صكل  وتطويرها  بتعديلها  القيام 

دوري.

ا���ص��ت��خ��دام  اإن  اخل����ت����ام،  يف 

امل�����ص��ف��وف��ات يف ت��ق��ومي م��رج��ات 

التعلم مهم يف اأنها تعترب اأداة فعالة 

ت�صاعد  والتقييم،  التعليم  من  لكل 

من  مطلوب  ه��و  م��ا  تو�صيح  على 

ال��ط��ال��ب، وت�����ص��اع��د ع��ل��ى حت�صني 

ومراقبة اأداء الطالب.

كلية العلوم � ق�صم اجليولوجيا 

واجليوفيزياء

كل  ه��دف  النجاح  زال  ول  ك��ان 

اأي عمل مبدع  تتبعنا  ولو  فرد منا، 

�صواء كان فردًيا اأو جماعًيا لوجدنا 

النجاح  يف  الرغبة  ه��و  ل��ه  املحفز 

والتي  القيم  مرتبطة مبجموعة من 

تعترب بو�صلة لتحديد �صكل النجاح، 

وهنا تبداأ العالقة بني عملية الإبداع 

وارتباطها بالقيم.

الدرا�صات  من  كثري  اأ�صارت  وقد 

حول النجاح �صواء كان على �صعيد 

املوؤ�ص�صات،  �صعيد  على  اأو  الفرد 

لديهم  املبدعني  من  الكثري  اأن  اإىل 

موجودة  غ��ري  القيم  م��ن  جمموعة 

قادتهم  التي  وه��ي  الآخ��ري��ن،  ل��دى 

ل����الإب����داع وال��ن��ج��اح 

امل�صتمر.

ال����ق����ي����م ع����ب����ارة 

ع���ن جم��م��وع��ة من 

واملقايي�ش  امل���ب���ادئ 

وامل���وؤ����ص���رات، ال��ت��ي 

ي����ت����ّم م����ن خ��الل��ه��ا 

ال�������ص���ي���ط���رة ع��ل��ى 

واملعتقدات  الأف��ك��ار 

ول  والجت�����اه�����ات، 

�صك اأن وجود القيم 

ي��ع��ط��ي اإح�����ص��ا���ص��اً 

ب��ال��ق��ن��اع��ة وال��ر���ص��ا 

وجتعل الفرد اأكرث حتكًما يف نف�صه 

وحت��ق��ي��ق اأه���داف���ه 

للو�صول اإىل النجاح 

وتعزيز الثقة وتنمية 

والتكيف  امل���واه���ب 

مع متلف الظروف 

احلكيم  وال��ت��ع��ام��ل 

معها، ومن هنا ن�صل 

الب��داع  مرحلة  اإىل 

م��ع��ظ��م ج��وان��ب  يف 

احل����ي����اة ال��ع��م��ل��ي��ة 

والج����ت����م����اع����ي����ة 

والوظيفية.

القيم  وج���ود  م��ع 

بني  ومتناغماً  ملهماً  ان�صجاماً  جند 

وهذا  النفعية،  والقيم  املادية  القيم 

امل��ح��رك احلقيقي  ه��و  الن�����ص��ج��ام 

قيم  وم��ن  الإب�����داع،  اإىل  للو�صول 

الإبداع اأول التحفيز الذاتي وكذلك 

اأي�ًصا �صمولية  القرار  قوة و�صجاعة 

عمل  حب  اإىل  بالإ�صافة  التفكري، 

ثانياً  بالعمل،  والإخ��ال���ش  اخل��ري 

العدل بني الأطراف املتعامل معهم، 

ثالثاً الإميان باملنفعة للجميع، وهذه 

منظومة  جنعلها  اأن  يجب  القيم 

قيوداً  ولي�ش  املبدع،  اأه��داف  تخدم 

التجارب،  على  انفتاحه  م��ن  حت��د 

واإدراكه لأ�صباب التقدم والنجاح.

مدرب تطوير الذات  

استخدام المصفوفات في تقويم مخرجات التعلم

اإلبداع والقيم سر النجاح

د. سطام المدني

أ. د. عالء السرابي

ياسر أسعد
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برنامجدورة

اجتماعمؤتمر

ورشةورشة

فعاليةمعرض

برنامجدورة

دورةورشة

�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

الإدارة العامة لل�سيانة: من داخل اجلامعة 1515

الإدارة العامة لل�سيانة: من خارج اجلامعة 0118061515

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

��ستخد�مات برنامج �جلد�ول �لإلكرتونية »�أك�سل« 

للموظفات

�لوقت: من ٩ �ص �إىل ٢ظ

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مهار�ت ٣

مهار�ت �لتعامل مع �ملروؤو�سني للموظفات

�لوقت: من ٩ �ص �إىل ٢ظ

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مهار�ت ٧

 �لعاملي لطب �لأ�سنان

�لوقت: من ٩�ص �إىل ٤م

�جلهة �ملنظمة: �سركة كنوز ريتاج لإد�رة �لت�سالت 

و�ملنا�سبات وتنظيم �ملوؤمتر�ت

�ملكان: فندق �لريتز كارلتون

�ل�سنوي �لثالث للجمعية �ل�سعودية للأ�سعة �لتدخلية

�لوقت:  ـ من ٨�ص �إىل ٤م

�جلهة �ملنظمة: �سركة كنوز ريتاج لإد�رة �لت�سالت 

و�ملنا�سبات وتنظيم �ملوؤمتر�ت

�ملكان: فندق كر�ون بلز�

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

مهار�ت �لتميز �لوظيفي للموظفات

�لوقت: من ٩ �ص �إىل ١ظ

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مهار�ت ٧

�آثار كوريا

�لوقت: من ٤م �إىل ١٠م

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

�لوطني

�ملكان: �ملتحف �لوطني

�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

�أ�سا�سيات تعلم �للغة �لإجنليزية للموظفني

�لوقت:  من ١٠�ص �إىل ٢٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ �لدور �خلام�ص

�إد�رة �ملعرفة للموظفني

�لوقت: من ١٠�ص �إىل ٢٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ �لدور �خلام�ص

قيم و�أخلقيات �لعمل للموظفات

�لوقت: من ٩ �ص �إىل ١ظ

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مهار�ت ٥

�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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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: القيادة الفعالة والإدارة يف علم التمري�س

امل�ؤلف: اليناور جيه �ض�ليفان

املرتجم: فاطمة م�ضطفى بدار

ال�ضنة: 1439

مت ترجمة هذا الكتاب »القيادة الفعالة والإدارة يف علم التمري�س« اإىل اللغة 

التمري�س،  اإدارة  ومتخ�س�سني يف جمال  اأكادمييني   اأ�ساتذة  ب�ا�سطة  العربية 

وذلك ملا له من اأهمية وفائدة يف جمال اإدارة التمري�س، حيث جمع بني خربات 

اأ�ساتذة الإدارة بكلية الأعمال وخربات مديري التمري�س املتمر�سني باملهنة، مما 

مكن العاملني بالتمري�س من احل�س�ل على املعل�مات ال�سرورية التي ت�سمن 

لهم النجاح يف جمال الرعاية ال�سحية واأداء وظائفهم بكفاءة.

احلفز غري املتجان�س.. مبادئ وتطبيقات

 Julian R.H. األفه  ال��ذي  املتجان�س«  غري  »احلفز  كتاب  يناق�س 

Ross وترجمه علي حممد ال�سلمي امل�ا�سيع الأ�سا�سية يف احلفز غري 
والطرق  احلفزية،  واحلركية  ال�سط�ح،  وعلم  المتزاز  مثل  املتجان�س، 

املعملية يف حت�سري ودرا�سة املحفزات غري املتجان�سة، بالإ�سافة لبع�س 

اأوجه ت�سميم املفاعالت احلفزية ال�سناعية، كما يعر�س اأمثلة متعددة 

اأكادميية،  الكتاب من �سروحات  العمليات احلفزية، وما يقدمه  لأهم 

من  العنكب�تية  ال�سبكة  على  البحثية  امل�سادر  ا�ستغالل  كيفية  عن 

م��س�عات وجمالت اإلكرتونية يف �سرح امل�ا�سيع وتب�سيطها. 

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

 �ل�سعودي لل�ستثمار �لفندقي

�لوقت: من ٨٫٣٠�ص �إىل ٥٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: ميد للفعاليات

�ملكان: فندق كورت بارد ماريوت

�لتاأمني �ل�سحي �ل�سعودي 

�لوقت: من ٩ �ص �إىل ٦٫٣٠م

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

�ملكان: قاعة �لأمري �سلطان، فندق �لفي�سلية

�أ�سا�سيات �لأمن �ل�سيرب�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�سة مبنى ٢٦ قاعة ٢١

�سركة و�دي �لريا�ص لل�ستثمار �جلريء

�جلهة �ملنظمة: و�دي �لريا�ص

�ملكان: فندق ر�فال كمبين�سكي

�ل�سعودي ل�سناعة �لجتماعات

�لوقت:  من ٨ �سباحاً �إىل ٤ م�ساًء

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

�لريا�ص

�لدويل �ل�سعودي 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��سنا �لدويل

�لوقت:   من ٤م �إىل ١٠م

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

و�ملعار�ص

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

وطن �أمن و�سلم

�لوقت: من ١٠�ص �إىل ٦م

�جلهة �ملنظمة: موؤ�س�سة �ليمامة �ل�سحفية

�ملكان: موؤ�س�سة �ليمامة �ل�سحفية

 �ل�سعودي �لدويل �لثاين لإنرتنت �لأ�سياء

�لوقت: من ٩ �سباحاً �إىل ٨  م�ساًء

�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 �سعود بن عبد�لعزيز 

للعلوم �ل�سحية

�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

جمادى الأوىل
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درا���س��ة ح��دي��ث��ة نظرية  ه��دم��ت 

لعقود،  الف�ساء  علماء  بها  ت�سبث 

تعي�ش  حية  كائنات  ب��وج��ود  تعتقد 

بعيًدا عن كوكب الأر���ش، وتاأمل يف 

اإمكانية التوا�سل معهم يوًما ما.

اأنها  علماء  اعتقد  �سواهد  ورغم 

تعي�ش  كائنات حية  اأدلة على وجود 

�سماوية  اأج��رام  على  اأو  الف�ساء  يف 

اأن  اأب����ًدا  يثبت  مل  ف��اإن��ه  �سحيقة، 

يعد  مم��ا  ال��ف�����س��اء،  ي�سكن  اأح����ًدا 

»الأحالم  اأقدم  اأحد  لأن�سار  �سربة 

الف�سائية« لدى الب�سر.

اأجريت يف جامعة  التي  الدرا�سة 

على  اأجابت  الربيطانية،  اأوك�سفورد 

تفكري  �سغل  ل��ط��امل��ا  ���س��وؤال حم��ري 

ف�سائية؟  كائنات  توجد  الب�سر: هل 

وكانت الإجابة ال�سادمة: ل.

وقدر الباحثون اأن الإن�سان يعي�ش 

 85 بن�سبة  الكون  ه��ذا  يف  مبفرده 

باملئة، وحتى يف حال وجود كائنات 

ف�سائية، فاإنها �ستكون بعيدة لدرجة 

ي�ستحيل معها اكت�سافها اأو التوا�سل 

معها.

وت��ط��رق ب��اح��ث��و ال��درا���س��ة اإىل 

و�سعها  ال��ت��ي  دري�����ك«  »م���ع���ادل���ة 

ال��ع��امل الأم��ري��ك��ي ف��ران��ك دري��ك، 

وا���س��ت��خ��دم��ت م���ن اأج�����ل ت��ق��دي��ر 

جمرتنا  يف  حياة  وج��ود  احتمالت 

خارج كوكب الأر�ش، م�سيفني اإليها 

الكثري من الت�سكك.

وق���ال ق��ائ��د ال��درا���س��ة اأن��دي��ر���ش 

النا�ش  يناق�ش  »عندما  �ساندبرغ: 

�سماعهم  امل���األ���وف  م��ن  امل��ع��ادل��ة، 

املعلومات  هذه  مثل:  �سيًئا  يقولون 

غري موؤكدة«.

نقلتها  ت�سريحات  يف  واأ���س��اف 

اأردن����ا  »اإذا  »م������ريور«:  ���س��ح��ي��ف��ة 

ف��اإن  علمية،  نظرية  ع��ن  احل��دي��ث 

اآخ���ر، لأن  ت�سري يف اجت��اه  الأم���ور 

اإمكانية العثور على حياة على كوكب 

للغاية،  كبرية  �سكوًكا  تعك�ش  بعيد 

حتدث  رمبا  اأنها  ا�ستبعاد  ميكن  ل 

ل ميكن  لكن  الظروف،  توافرت  لو 

ب�سكل  ن���ادرة  اأن��ه��ا  ا�ستبعاد  اأي�ًسا 

رهيب«.

ي�سل  ا�ستبعاًدا  الدرا�سة  وتعك�ش 

اإىل درجة ال�ستحالة لدى الباحثني، 

غري  اآخ��ر  كوكب  على  حياة  لوجود 

الأر�ش يف جمرتنا على الأقل.

التربية اإلعالمية الجديدة

���س��در م���وؤخ���راً عن 

كتاب  امل��ت��ن��ب��ي  مكتبة 

»ال��رب��ي��ة الإع��الم��ي��ة 

املداخل   – اجل��دي��دة 

والأ�ساليب  النظرية 

ملوؤلفه  التطبيقية« 

حم��م��د  ح�����س��ن  د. 

���س��ت��اذ  اأ  – من�سور 

الإع���الم امل�����س��ارك 

ب���ج���ام���ع���ة امل���ل���ك 

. د �سعو

عاملي  اجتاه 

يد جد

اأو�����������س����������ح 

اأن  ل�������ف  امل�������وؤ

ال���رب���ي���ة الإع���الم���ي���ة مت��ث��ل 

مع  الأمثل  للتعامل  الفرد  لإعداد  جديداً  عاملياً  اجتاهاً 

الالزمة  املهارات  اإك�سابه  على  والعمل  الإعالم،  و�سائل 

احلايل،  القرن  يف  الت�سالية  البيئة  حتديات  ملواجهة 

العقود  خ��الل  الإع��الم��ي��ة  الربية  مفهوم  ت��ط��ور  وق��د 

يف  احل��ا���س��ل  ال��ت��ط��ور  م��ع  ب��ال��ت��وازي  املا�سية  القليلة 

بل  اجلديدة،  لتحدياتها  وا�ستجابة  الت�سالية،  البيئة 

يف  العمل  �سوق  يحتاجها  التي  للمهارت  ا�ستجابة  وحتى 

الوطنية  بالأهداف  م��روًرا  والع�سرين،  احلادي  القرن 

الن�سط  واجل��م��ه��ور  احل���وار،  ثقافة  تعزيز  يف  امللحة 

تعزيز  عوامل  عن  بالبحث  وانتهاًء  الإيجابي،  واملواطن 

العوملة  ط��وف��ان  م��ق��اوم��ة  يف  واملجتمع  ال��ف��رد  ق���درات 

الوطنية،  ال��ه��وي��ات  ل��غ��اء  اإ ت�ستهدف  ال��ت��ي  املتوح�سة 

وكل  ال��ه��دام،  والرفيه  ال�ستهالك  لثقافة  وال��روي��ج 

الإعالمية. الربية  اهتمام  دائرة  �سمن  يدخل  ذلك 

خا�ص نوع 

يتم  اأن  كافًيا  يعد  مل  ن��ه  اأ ل��ف  امل��وؤ ك��د  اأ ك��ل��ه،  ل��ذل��ك 

اأو  اختياري  كمقرر  الإع��الم��ي��ة«  »الربية  اإىل  النظر 

اأن  كافًيا  يعد  مل  بل  معينة،  تعليمية  مرحلة  يف  اإجباري 

الفئة  هم  فقط  املتعلم  اجلمهور  اأو  فقط  الطلبة  يكون 

التحديات  لأن  ال��رب��ي��ة،  م��ن  ال��ن��وع  ب��ه��ذا  امل�ستهدفة 

تتطلب  احل��دي��ث  الع�سر  يف  والت�����س��ال��ي��ة  الإع��الم��ي��ة 

اأفراد  لكل  اجلديدة  الإعالمية  الربية  من  خا�ًسا  نوًعا 

. ملجتمع ا

ف�صول  4
تناولت  176 �سفحة  ف�سول يف  اأربعة  الكتاب  ت�سمن 

واملهنية،  ك��ادمي��ي��ة  الأ وال����روؤى  ���س��ا���س��ي��ة،  الأ امل��ف��اه��ي��م 

���س��ال��ي��ب  وال��ت��ج��ارب ال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة، ان��ت��ه��اًء ب��الأ

لكيفية  عملياً  مر�سداً  متثل  اأن  ميكن  التي  التطبيقة 

حتديًدا  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  من  ال�ستفادة 

اجلديدة. الإعالمية  الربية  مهارات  تنمية  يف 

واملهارات املبادئ 

التاريخية  اجل��ذور  الأول  الف�سل  يف  املوؤلف  ناق�ش 

نحتاجها  وملاذا   Media Literacy الإعالمية  للربية 

الإع��الم��ي  بالتعليم  وع��الق��ت��ه��ا  احل��دي��ث،  الع�سر  يف 

ا�ستعر�ش  ثم  املعلوماتية،  والثقافة  الربوي،  والإعالم 

بها،  املرتبطة  وال��ك��ف��اي��ات  وامل��ه��ارات  م��ب��ادئ��ه��ا،  اأه��م 

الإ�سالمية  الثقافة  وق��ي��م  وق��وان��ي��ن��ه��ا،  وم�ستوياتها، 

والوطنية.

املمار�صة واقع 

مهارات  تنمية  على  الكتاب  من  الثاين  الف�سل  وركز 

النظام  الإعالمية يف  والربية  نتاج،  الإ ومهارات  النقد، 

مقرًرا  تكون  اأن  الأف�سل  من  وهل  احلديث،  التعليمي 

تكاملًيا، منهًجا  اأم  م�ستقاًل 

املمار�سة  وواقع  التجارب  الثالث  الف�سل  وا�ستعر�ش 

منظمة  جت��رب��ة  ع��ر���ش  خ��الل  م��ن  الإع��الم��ي��ة  للربية 

والأوروبية،  والأمريكية  الكندية  والتجارب  اليون�سكو، 

العربية. والدول  النامية،  الدول  وجتارب 

وتطبيقات اأ�صاليب 

اأ�ساليب  على  ال�����س��وء  ف�سلط  ال��راب��ع  الف�سل  اأم��ا 

ال�سبكات  خ��الل  م��ن  الإع��الم��ي��ة  ال��رب��ي��ة  وتطبيقات 

الإعالمية  الربية  تكون  اأن  ميكن  وكيف  الجتماعية، 

الربية  بعر�ش  وانتهاًء  ل��ك��روين،  الإ التنمر  ملواجهة 

التعليمية،  »ب���ل���وم«  واأه�����داف  اجل���دي���دة  الإع��الم��ي��ة 

التعلم. ونواجت  املهارات 

قــــــــــــــــرأت لك..

باحثون  اأجراأها  درا�سة  اأظهرت 

موجات  اأن  ه��ارف��ارد  جامعة  م��ن 

الطق�ش احلارة قد ت�سعف اإنتاجية 

الفرد باأن جتعل تفكريه اأبطاأ، وذلك 

الذين  ال�سن  ل�سغار  بالن�سبة  حتى 

يتمتعون ب�سحة جيدة.

واأفاد الباحثون يف الدرا�سة التي 

»بلو�ش ميدي�سني«  دورية  ن�سرت يف 

اأن الطالب الذين يقيمون يف م�ساكن 

الهواء  لتكييف  باأجهزة  مزودة  غري 

حققوا  ح��ارة  �سيفية  موجة  اأث��ن��اء 

مل��ه��ارات  اخ��ت��ب��ارات  اأق���ل يف  نتائج 

اأ�سبوع  مدار  على  اأجريت  الإدراك 

يف  يقيمون  بطالب  مقارنة  تقريباً، 

مباٍن مكيفة.

اإج���راء  على  الباحثون  وح��ر���ش 

حارة  موجة  ت�سمل  بحيث  التجربة 

خم�سة  يليها  اأي���ام  خم�سة  ت�ستمر 

اأيام تكون درجات احلرارة فيها اأكرث 

اعتدالً ويعقبها يومان من الطق�ش 

اللطيف.

وتابع الباحثون حالة جمموعتني 

�سمتا 44 طالباً وخريجاً يف اأواخر 

الع�سرينات  واأوائ���ل  املراهقة  �سن 

على مدى 12 يوماً على التوايل يف 

2016، وخ�سع الطالب  يوليو عام 

ملهارات  لختبارين  �سباح  ك��ل  يف 

الذكية،  هواتفهم  على  الإدراك 

يتطلب  الذي  الأول  يقي�ش الختبار 

التعرف على لون كلمات معرو�سة، 

���س��رع��ة رد ال��ف��ع��ل ل���دى ال��ط��الب 

وجتاهل  ال��رك��ي��ز  على  وق��درت��ه��م 

يقي�ش  بينما  الت�ستيت،  اأ���س��ب��اب 

ت�سمن  ال����ذي  ال���ث���اين،  الخ��ت��ب��ار 

�سرعة  اأ�سا�سية،  ح�سابية  م�سائل 

املهارات العقلية والذاكرة.

فعل  رد  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ووج����د 

ال��ط��الب امل��ح��روم��ني م��ن اأج��ه��زة 

 13.4 بن�سبة  اأب��ط��اأ  ك��ان  التكييف 

يف املئة يف الختبار الأول واأحرزوا 

اأقل بن�سبة 13.3 يف املئة يف  نتائج 

بالطالب  مقارنة  الثاين  الختبار 

املقيمني يف م�ساكن مكيفة.

�سيدينو  جيريمو،  ج��وزي��ه  وق��ال 

لربنامج  امل�����س��اع��د  امل��دي��ر  ل����ورون 

تي.اإت�ش  كلية  يف  بيلدينجز  هيلثي 

بو�سطن  يف  العامة  لل�سحة  ت�سان 

الباحثني  وكبري  ل��ه��ارف��ارد  التابعة 

م��رة  لأول  »مت��ك��ن��ا  ال���درا����س���ة:  يف 

للموجات  ���س��ار  ت��اأث��ري  ر���س��د  م��ن 

مرحلة  الأ���س��ح��اء يف  على  احل���ارة 

ال�سباب«. واأ�ساف: »وجدنا رد فعل 

تلك  يف  الإتقان  يف  وتراجعاً  اأط��ول 

اأجهزة  ت�ستخدم  ل  التي  املجموعة 

تكييف مقارنة مبجموعة مماثلة من 

الطالب ت�ستخدم اأجهزة التكييف«.

بدوره، قال جو األني امل�سارك يف 

والبيئة  وال�سحة  املناخ  مركز  اإدارة 

ت�سان  ت��ي.اإت�����ش  كلية  يف  العاملية 

يف  �سارك  وال��ذي  العامة،  لل�سحة 

الأكرب  اجلانب  اإن  الدرا�سة،  اإعداد 

على  تركز  الإعالمية  التغطية  من 

اأن  الأم���ر  »حقيقة  بينما  الوفيات 

املاليني يتاأثرون باملوجات احلارة«.

وزيادة  املناخ  تغري  »مع  واأ�ساف: 

تاأثرياً  �سرنى  احلارة،  املوجات  مدة 

اأكرب على الأداء والتعلم«.

باك  جي�سوجن  ق��ال  جانبه،  م��ن 

ال�سحة  لعلوم  امل�ساعد  الأ���س��ت��اذ 

لل�سحة  فيلدينج  كلية  يف  البيئية 

لو�ش  يف  كاليفورنيا  بجامعة  العامة 

حتديًدا  يعلم  ل  اأح��ًدا  اإن  اأجنلي�ش 

ملاذا نبدو اأقل ذكاًء يف احلر.

واأ���س��اف ب��اك، ال��ذي مل ي�سارك 

يف الدرا�سة، اأن ال�سبب يكون �سحب 

يف  معينة  مناطق  من  للدم  اجل�سم 

ي��ح��اول تخفي�ش درج��ة  امل��خ، وه��و 

حرارته.

واأ�سار الباحثون يف الدرا�سة اإىل 

املتعلقة  ال�سابقة  الأبحاث  اأكرث  اأن 

بالطق�ش �سديد احلرارة ركزت على 

املعر�سني خلطر املوت وهم الأطفال 

ال�سغار اأو كبار ال�سن.

مع انت�سار عادة ال�سهر لياًل بني 

ظهرت  املجتمع،  �سرائح  خمتلف 

وبرزت  جديدة،  اجتماعية  اأمناط 

اأخ���ط���ار ���س��ح��ي��ة م��ت��ع��ددة ت��وؤث��ر 

والأداء،  والإنتاجية  الركيز  على 

وك���ذل���ك ع��ل��ى ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة 

�سرائح  خمتلف  �سملت  ل��الأف��راد 

علمية  حقيقة  وه��ن��اك  املجتمع، 

بها  والتذكري  عليها  الركيز  يجب 

حماية  املبكر  النوم  اأن  وهي  دائماً 

. لل�سحة

ه���ذه احل��ق��ي��ق��ة ���س��ع��ت درا���س��ة 

والتاأكيد،  لإثباتها  حديثة  اأمريكية 

من  طفل  األفي  من  اأك��رث  فجمعت 

البالد،  اأنحاء  يف  مدينة  ع�سرين 

وال�سحي  الغذائي  النمط  وتابعت 

والج���ت���م���اع���ي ل��ه��م ع��ل��ى م��دى 

اأن  ال��درا���س��ة  واأثبتت  اأع���وام،   10
بني  م��ا  الأع���م���ار  ذوي  الأط���ف���ال 

ينامون  اأعوام ممن  وت�سعة  خم�سة 

ومثالياً  �سحياً  وزنهم  كان  مبكراً 

الأط��ف��ال  اأم��ا  امل��راه��ق��ة،  يف عمر 

ال��ذي��ن مل ي��ك��ن ل��ه��م من��ط ث��اب��ت 

لديهم  ك��ان  فقد  النوم  يف  ومبكر 

اأكرب من  وكتلة ج�سم  �سمنة  موؤ�سر 

املعتاد.

ال��درا���س��ة اأ���س��اف��ت اأي�����س��اً اأن 

يف  منتظم  وب��ن��م��ط  م��ب��ك��راً  ال��ن��وم 

على  اإيجاباً  يوؤثر  الطفولة،  عمر 

يف  واجل�����س��دي��ة  العقلية  ال�سحة 

ويح�سن  بل  والكرب،  املراهقة  �سن 

لدى  والركيز  العلمي  التح�سيل 

الأط����ف����ال  ال���ذي���ن ي��ه��ت��م اأول���ي���اء 

نومهم. بتنظيم  اأمورهم 

�سرورة  على  الدرا�سة  و�سددت 

و�سع  تبعات  ال��وال��دان  يتحمل  اأن 

مل  واإن  حتى  ال�سرير  يف  الأطفال 

لأن  ال��ن��وم،  يف  رغ��ب��ة  لديهم  يكن 

املبكر  ال��ن��وم  على  الطفل  تعويد 

�ساعات  من  ع��دد  على  للح�سول 

مع  دائمة  عادة  ي�سبح  يومياً  النوم 

ال�سن. التقدم يف 

النوم المبكر يعزز صحة األطفال العقلية والجسدية

دراسة جديدة تهدم »أقدم حلم فضائي« لدى البشر

موجات الطقس الحارة تضعف مهارات التفكير
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رغم اأن اإجازة ما بني الف�صلني لهذا العام مل تتجاوز 

مدتها االأ�صبوع الواحد، اإال اأن العديد من الطالب راأوها 

الن�صاط  وجتديد  والرتفيه  واال�صتجمام  للراحة  كافية 

من  اآخ���ر  ق�صم  راآه���ا  بينما  بحما�س،  للدرا�صة  وال��ع��ودة 

الطالب ق�صرية وجمتزاأة وال ميكن ا�صتثمارها يف �صفر 

اأو تدريب  اأو حتى زيارة االأهل واالأق��ارب والتنزه معهم، 

ا بالن�صبة للطالب الذي يقطنون خارج مدينة  خ�صو�صً

الريا�س اأو الطالب الوافدين من الدول االأخرى.. فماذا 

فعل الطالب خالل فرتة االإجازة؟ وهل تعد كافية لهم؟ 

ه���ذه االأ���ص��ئ��ل��ة وغ���ريه���ا ط��رح��ن��اه��ا ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 

طالب اجلامعة ورجعنا باحل�صيلة التالية..

ق�صرية جدًا

العنزي  عبدالرحمن  نايف  الطالب  يقول  البداية  يف 

اإجازة  اأن  اأعتقد  احليوان:  علوم  ق�سم  العلوم  كلية  من 

ومدتها  كافية  تعد  ال  العام  لهذا  الف�سلني  بني  الربيع 

»اأ�سبوع واحد فقط«، فالطالب بعد فرتة  ق�سرية جًدا 

املتاعب  من  الكثري  �سهدت  ومتوا�سلة  طويلة  درا�سية 

حتى  اأط��ول  اإجازته  مدة  تكون  اأن  يحتاج  واالختبارات 

واال�ستجمام  ال��راح��ة  م��ن  ق�سطاً  ي��اأخ��ذ  اأن  ي�ستطيع 

لل�سفر  لنف�سه جدوالًً  ير�سم  ن�ساطه وحما�سه  وي�ستعيد 

اأو التدريب.

رحالت برية

منت�سف  اإجازة  ق�سيت  لقد  قائاًل:  العنزي  واأ�ساف 

العام الفائتة بني الراحة وزي��ارة االأق��ارب واخل��روج يف 

االأ�سرة،  مع  الريا�ض  منطقة  من  قريبة  برية  رح��الت 

الأن وقتها كان منا�سباً مع الطق�ض املعتدل واجلو الرائع 

وكذلك  ال�سعودية،  العربية  اململكة  اأجواء  �سهدته  الذي 

مل  الذين  االأ�سدقاء  مع  باجللو�ض  الفر�ض  ا�ستغللت 

اأ�ساهدهم خالل الفرتة املا�سية.

كافية ومنا�صبة

من جانبه قال حممد باكرمان من كلية االآداب ق�سم 

االإعالم: اأعتقد اأن اإجازة الربيع بني الف�سلني لهذا العام 

مدتها منا�سبة وهي اأ�سبوع، فكل ما يحتاجه الطالب هو 

اإجازة ق�سرية ال�ستئناف الدرا�سة، فاأنا اأف�سل اال�ستمرار 

حتى اأكون على نف�ض م�ستوى جهد الف�سل االأول، وكذلك 

فكلما  واجلامعة،  الدرا�سة  اأجواء  من  قريباً  اأكون  حتى 

اأج��واء  ع��ن  ال��ط��الب  ابتعد  كلما  االإج���ازة  م��دة  طالت 

الدرا�سة، واالأف�سل اأن ن�ستمر يف الدرا�سة حتى ال تاأخذ 

تكون  اأن  اأف�سل  الذي  الدرا�سي  العام  نهاية  اإج��ازة  من 

اإجازة ال�سيف اأطول من اإجازة ما بني الف�سلني.

تدريب متخ�ص�س

فقال:  االإج���ازة  ق�ساء  كيفية  عن  باكرمان  وحت��دث 

اإج��ازة ما بني  الربيع وهي  اإج��ازة  اأم��ا ما فعلته خالل 

االأهل  وزرت  الراحة  من  ق�سطاً  اأخذت  فلقد  الف�سلني 

التدريب  االإجازة من خالل  باقي  وا�ستثمرت  واالأقارب 

يف اأحد املراكز االإعالمية وهو املركز االإعالمي اخلا�ض 

جم��ال  يف  ل��ال���س��ت��ف��ادة  وذل���ك  اجل��ن��ادري��ة،  بفعاليات 

ميدانية  جتربة  خو�ض  وك��ذل��ك  االإع����الم،  تخ�س�سي 

ومعرفية اأكت�سبها اإىل ما بعد التخرج من اجلامعة.

تعر�صت لالإ�صابة

من جانبه قال نواف اخلمي�ض من كلية االآداب ق�سم 

االإعالم: لالأ�سف تعر�ست لالإ�سابة قبل االإجازة، واحلمد 

هلل على كل حال، لذلك مل اأ�ستمتع بها بال�سكل املنا�سب، 

اأ�ستثمرها يف التدريب من  ومن ق�سر مدة االإج��ازة مل 

حتى  اأو  تخ�س�سي  نف�ض جمال  يف  دورات  اأخذ  خالل 

لال�سرتخاء اأو ال�سفر فق�سيتها يف منزيل نظًرا لظرويف 

ال�سحية، وكذلك مدة االإجازة الق�سرية.

تاأهيل معنوي

اأما الطالب اأحمد عمر عبداهلل العبيد من كلية العلوم 

ق�سم علم احليوان فقال: لقد ق�سيت اإجازتي يف املنطقة 

ال�سرقية من اململكة العربية ال�سعودية، حيث زرت مدينة 

التجارية  واملجمعات  البحر  متنقاًل بني  الدمام واخلرب 

واملطاعم، وزرت اأي�ًسا مملكة البحرين ال�سقيقة، حيث 

وم�ساهدة  واال�ستجمام  لال�سرتخاء  الراقية  املنتجعات 

لهذه  املخ�س�سة  امل��دة  اأم��ا  ال�سينما،  دور  يف  االأف���الم 

االإجازة فاأعتقد ب�سراحة اأن مدتها كافية، حيث ي�ستعيد 

الطالب تاأهيله املعنوي للف�سل الثاين من الدرا�سة.

ا�صتعادة ن�صاط

يقول:  االإع����الم  كلية  م��ن  البي�سي  خ��ال��د  ال��ط��ال��ب 

االإج���ازة غري  م��دة  اأن  ي��رون  الطالب  الكثري من  رمب��ا 

اإجازة  وهي  كافية،  اأنها  اأرى  ناحيتي  من  ولكن  كافية، 

االإج��ازة،  طالت  فكلما  ن�ساطه،  الطالب  ي�ستعيد  لكي 

الطالب خارج  يخرج  الف�سلني فقد  بني  ما  وخ�سو�ًسا 

ال�سيف  اإج���ازة  تكون  اأن  واالأف�سل  ال��درا���س��ة،  اأج���واء 

االإجازة الطويلة لكي ير�سم الطالب جدولهم لل�سفر اأو 

اأخذ دورات متخ�س�سة، بينما االإجازة الق�سرية ي�سعب 

التحكم فيها، وهي كما ذكرت فقط ال�ستعادة الطالب 

ن�ساطهم.

اأف�صل ا�صتثمار

بني  ما  العام  ه��ذا  اإج��ازة  ا�ستثمرت  لقد  وي�سيف: 

الف�سلني يف التدريب مع جمموعة من زمالئي الطالب 

م��ن خ���الل ال��ت��دري��ب يف امل��رك��ز االإع���الم���ي اخل��ا���ض 

باجلنادرية، حيث خ�ست جتربة تعد جملية من خالل 

معرفة العمل االإعالمي وامل�ساركة يف عمل وطني على 

للعمل  نزلت  التوقف  اأ�سبوع  فخالل  ال��دويل،  امل�ستوى 

االأخبار  كتابة  اآليه  على  وت��درب��ت  االإع��الم��ي  امل��ي��داين 

وكيفية  االإعالمية  للمراكز  الهيكلة  ومعرفة  والتقارير 

ت�سليط ال�سوء على الفعاليات.

جتديد الن�صاط

واأخرًيا يقول الطالب علي العنزي: ال ميكن الأي طالب 

يكون يف منزله  اأن  اإال  اأ�سبوع  اإجازة مدتها  ي�ستثمر  اأن 

وقريب من مدينته، فمثاًل ال ميكن اأن جند دورة تعليمية 

اأو  الوقت  ذلك  تكون جمدولة يف  اأو  امل��دة  لتلك  كافية 

وبالن�سبة يل  االإجازة،  ال�سفر خالل  ال�سخ�ض  ي�ستطيع 

ق�سيت اإجازتي بني االأهل واالأ�سدقاء يف الريا�ض، وكل 

ما يف االأمر االإجازة تعد جتديداً لن�ساط الطالب حتى 

يعود من جديد للدرا�سة.

إجازة منتصف العام.. ترفيه واستجمام 
وتجديد للنشاط 

بع�ض الطالب عدوها ق�سرية وبع�سهم منا�سبة

العنزي: بعد فترة دراسية 
طويلة وكثير من المتاعب 
واالختبارات.. إجازة أسبوع 

واحد غير كافية

باكرمان: االستمرار دون 
إجازات أفضل حتى نكون على 

نفس المستوى وقريبين من 
أجواء الدراسة

العبيد: أعتقد أن مدتها 
كافية حيث يستعيد الطالب 

تأهيله المعنوي ويجدد 
نشاطه للدراسة

الخميس: تعرضت لإلصابة 
قبل اإلجازة ولم أستثمرها في 

التدريب وال حتى لالسترخاء 
أو السفر

البيشي: إجازة ما بين الفصلين 
قصيرة ويصعب التحكم 

بها وهي الستعادة الطالب 
نشاطهم
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»المواطن الصحفي« مشارك وصانع لألحداث

تغطية: فهد احلمود - رذاذ اليحيى

التي  اجل��ن��ادري��ة«  »ح����وار  جل�سات  �سمن 

اأط��ل��ق��ه��ا م��رك��ز الت�����س��ال والإع�����ام اجل��دي��د 

الفعاليات  مع  بالتزامن  اخلارجية،  ب���وزارة 

ال��ف��ك��ري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة امل�����س��اح��ب��ة مل��ه��رج��ان 

اأق��ي��م��ت م�����س��اء ال��ث��اث��اء  »اجل���ن���ادري���ة 33«، 

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ج��ن��اح   2019 ي��ن��اي��ر   8
يف امل���ه���رج���ان ال���وط���ن���ي ل����ل����راث وال��ث��ق��اف��ة 

بعنوان  التا�سعة  اجلل�سة   »33 »اجل��ن��ادري��ة 

»الإعام والأزمات«، وجاء طرحها تزامًنا مع 

املتغريات العاملية وكيف ي�سهم الإعام اليوم 

مبعاجلة الأزمة اأو ت�سعيدها.

امل�ساركون

�أد�ر �جلل�سة �لدكتور فهد �لطيا�ش �أ�ستاذ 

�سعود،  �مل��ل��ك  بجامعة  �مل�����س��ارك  �لإع����ام 

نايف  �لدكتور  �لأم��ر  �سمو  �ملتحدثني  ومن 

�لآد�ب  كلية  عميد  �سعود  �آل  ثنيان  ب��ن 

دبكل  علي  و�لدكتور  �سعود،  �مللك  بجامعة 

�مللك  بجامعة  �لإع��ام  ق�سم  رئي�ش  �لعنزي 

�لكاتب  �لذيابي  جميل  و�لأ���س��ت��اذ  �سعود، 

و�لأ�ستاذ  عكاظ،  �سحيفة  حترير  ورئي�ش 

»جمعية  �إد�رة  رئي�ش جمل�ش  �لغربي  �سعود 

�لذين  �ل�سيوف  م��ن  وع���دد  �إع��ام��ي��ون«، 

�ساركو� بطرح �لأ�سئلة و�ملد�خات.

الأطروحات

حول  �أط��روح��ات  ع��دة  �جلل�سة  تناولت 

�أهمية �إد�رة �لأزمة، و�سرورة وجود �إد�ر�ت 

حكومي  وق��ط��اع  موؤ�س�سة  ك��ل  يف  خمت�سة 

و�سع  على  وتعمل  ط���ارئ،  �أي  على  تعمل 

و�أو�سحت  �لأزم��ات،  لإد�رة  ��ستباقية  خطة 

تكاملية �لإعام �ليوم و�أن �مل�سوؤولية ل تقع 

�أو �لإعامي فقط بل  على عاتق �ل�سحفي 

يكتب  �ملو�طن  �سار  �أن  �إىل  ذلك  جت��اوزت 

ويعالج ويوجه م�سار �حلدث، ويدفع ذلك �إىل 

تبني �جلهات �لر�ئدة ملثل هذه �لأطروحات 

�لتي تاأتي بامل�سكلة وتطرح �سبل �لتغير.

املواطن ال�سحفي

�أكد �مل�ساركون على �أهمية دور �لإعام يف 

تو�جه خمتلف  باتت  �لتي  �لأزمات  مو�جهة 

�ملو�طن  دور  �أهمية  على  و�سددو�  �لبلد�ن، 

�لتقنية �حلديثة  �لو�سائل  �ل�سحفي يف ظل 

�لتي جعلت منه م�سارًكا يف �حلدث و�سانًعا 

له يف كثر من �لأحيان، ووجهو� �إىل �سرورة 

و�ملهنية  و�ملوثوقية  �مل�سد�قية  وفق  �لعمل 

وت�سعيده  �حل��دث  م��ن  �ل��رب��ح  ع��ن  بعيًد� 

عمليات  و�سرورة  �مل�ستفيد،  معطيات  وفق 

ذ�ت  �إعامية  ملخرجات  �لذهني  �لع�سف 

م�ستوى يفي بالحتياج ويغطي �لتق�سر.

مفاجئة وطارئة

ثنيان،  ب��ن  نايف  �ل��دك��ت��ور  �لأم���ر  �سمو 

عميد كلية �لآد�ب بجامعة �مللك �سعود، قال 

�إنه لبد �أن ن�سع يف �عتبارنا �أن �لأزمة قد 

للتعامل  �ل�ستعد�د  ويجب  مفاجئة،  تكون 

���س��رورة  م��ع  وب��ح��ذر،  �سريع  ب�سكل  معها 

تو�سيح �ل�سورة للر�أي �لعام باأن هذه �لأزمة 

مع  �لتعامل  �أن  �إىل  �سموه  ولفت  ط��ارئ��ة، 

�لأزمات يختلف باختاف �لظروف و�ملكان، 

م��ع �أه��م��ي��ة �أن ي��ك��ون �خل��ط��اب �لإع��ام��ي 

موجًها �إىل �جلمهور �مل�ستهدف، م�سًر� �إىل 

ندير  �أن  لب��د من  �لأزم��ة  ندير  �أن��ه عندما 

»�ملعادي«  �مل�ساد  لاإعام  �لت�سدي  عملية 

يف �لوقت ذ�ته.

ظاهرة �سحية

�سحيفة  حترير  رئي�ش  ق��ال  جانبه،  من 

ع���ك���اظ �لأ����س���ت���اذ ج��م��ي��ل �ل���ذي���اب���ي، �إن 

وقد  �لأزم���ات،  على  يقتاتون  �ل�سحافيني 

يكون �أحياًنا من مهام �ل�سحفي خلق �أزمة، 

بالإعام  �لأزم���ات  وج��ود  �أن  على  م�سدًد� 

تتعر�ش  ل  �لتي  �لباد  لأن  �سحية  ظاهرة 

وتابع  موؤثرة،  غر  باد  هي  �ل�سحافة  لها 

وتطرح  �ل�سفوف  وتر�ش  تقوي  �لأزمات  �أن 

�إىل �أي مدى ميكن �ل�ستفادة منها، م�سيًفا: 

تكتب  �ل�سحافة  �إن  يقال  كان  �ملا�سي  »يف 

يكتب  �ملو�طن  �إن  يقال  �لآن  تقر�أ،  و�لنا�ش 

ويقر�أ، وهذه منهجية �أن �ل�سحافة للمو�طن، 

موؤ�س�سة  �أي  من  �أق��وى  �سحفي  فاملو�طن 

�إعامية«.

لي�س على ما يرام

و�أكد �لأ�ستاذ جميل �لذيابي رئي�ش حترير 

�إعامية  �أزم��ة  وج��ود  على  عكاظ  �سحيفة 

ما  على  لي�ش  »�إعامنا  �إن  قائًا  بالفعل، 

�إع��ام  لدينا  ي��ك��ون  �أن  نتمنى  وك��ن��ا  ي���ر�م 

قادر  و�ملجابهة،  �ملو�جهة  على  ق��ادر  ق��وي 

�ململكة  تتبناها  �لتي  �لر�سالة  �إر�سال  على 

�مل�سد�قية  على  �لقائمة  �ل�سعودية  �لعربية 

و�مل��و���س��وع��ي��ة«، م��ت��ق��دًم��ا يف �ل��وق��ت ذ�ت��ه 

�إىل وز�رة �خلارجية لإقامتها ندوة  بال�سكر 

�أمنياته  حول �لإعام و�لأزم��ات، معرًب� عن 

ب���اأن ت��ق��وم وز�رة �لإع����ام ب��اإق��ام��ة ن��دو�ت 

مماثلة.

م�سداقية ومهنية

وبني �لذيابي �أن �لتق�سر �لإعامي لي�ش 

من قبل �لإعاميني فقط و�إمنا هناك جهات 

�ل��دور  لتقوية  �ل�سعي  عليها  يجب  �أخ���رى 

�لذي يلعبه �لإعام، موؤكًد� �أن »�مل�سد�قية« 

و»�ملهنية« �إذ� �جتمعتا يف �لو�سيلة �لإعامية 

قبل  �أن��ه  وك�سف  �جلمهور،  حولها  �سيلتف 

�سحيفة  موقع  تعر�ش  �لندوة  �إىل  ح�سور 

عكاظ لخر�ق من قبل جماعات يف �إير�ن 

ومن �أملانيا، م�سًر� �إىل �أن هذ� هو �أق�سى ما 

ت�ستطيع �إير�ن فعله حالًيا.

مركز وطني

من جانبه قال رئي�ش جمل�ش �إد�رة جمعية 

�إننا  �لغربي،  �سعود  �لأ�ستاذ  »�إع��ام��ي��ون« 

نحتاج لوجود مركز وطني لتد�رك �لأزمات، 

موؤكًد� �أن هناك �لكثر من �لت�سارب ب�ساأن 

م�سادر �ملعلومات و�حلقيقة، وهو ما يخلق 

�ل�سائعات وي�ساعد على �نت�سارها.

إعالميون ومتخصصون يناقشون دور اإلعالم 
في مواجهة األزمات

يف ندوة بجناح وزارة اخلارجية �سمن جل�سات »حوار اجلنادرية 33«

اأ. الغربيد. اآل �سعود اأ. الذيابي

نايف آل سعود: األزمة قد تكون 
»مفاجئة« ويجب التعامل معها بشكل 
سريع وحذر

جميل الذيابي: إعالمنا ليس على ما 
يرام والمواطن الصحفي أقوى من أي 
مؤسسة إعالمية

سعود الغربي: هناك تضارب بشأن 
مصادر المعلومات ونحتاج لمركز 
وطني لتدارك األزمات



عقدت الجلسة بجناح وزارة الخارجية بمهرجان »الجنادرية 33« ضمن سلسلة »حوار الجنادرية«

تغطية: فهد احلمود

باجلنادرية  اخلارجية  وزارة  جناح  اأطلق 

33 ل���ه���ذا ال����ع����ام مم���ث���ًا مب���رك���ز االت�������ص���ال 
واالإع����������ام اجل�����دي�����د، »ح��������وار اجل����ن����ادري����ة«، 

وه�����ي ���ص��ل�����ص��ل��ة ج��ل�����ص��ات ح����واري����ة م��ت��ن��وع��ة 

امل���و����ص���وع���ات، ج��م��ع��ت ال��ن��خ��ب االأك���ادمي���ي���ة 

زوار  من  ع��دد  وبح�صور  بال�صباب  والفكرية 

بدورهم  �صاركوا  الذين  اجلنادرية  مهرجان 

ب��احل�����ص��ور وط���رح االأ���ص��ئ��ل��ة ع��ل��ى ال�صيوف، 

اأطروحات متفرقة حول  وتناولت اجلل�صات 

اإىل  ع��امل��ي��ة،  و���ص��راك��ة  اإقليمية  ك��ق��وة  اململكة 

وعمل  اململكة،  يف  ال�صيرباين  االأم���ن  جانب 

ال�صيا�صي  واأثرها  اململكة  يف  الناعمة  القوة 

وال����ث����ق����ايف واالق����ت���������ص����ادي، م���ت���ط���رق���ة اإىل 

وتاأثرًيا،  ال�صعودي منتوًجا  الرقمي  االإع��ام 

الت�صكيلي  ال��ف��ن  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  �صلطت  ك��م��ا 

بر�صائله  العاملية  نحو  واجتاهاته  ال�صعودي 

امل��ت��ع��ددة م���ربزة ر���ص��ال��ة ال�����ص��ام، ومل ُتغفل 

دور املراأة ال�صعودية ح�صوًرا وتفاعًا يف ظل 

الروؤية ودعم القيادة الر�صيدة، مركزة كذلك 

على دور اململكة يف حماربة الفكر االإرهابي 

اليمن  اإىل  وتطرقت  املتطرفة،  واجلماعات 

االإن�����ص��ان  ح��ول  م�صتقبله  ب��ت��ن��اول  ال�صقيق، 

ظل  يف  االإع����ام  دور  اإىل  م�صرية  والتنمية، 

االأزمات..

نظرة تاريخية

اجلل�سة احلوارية التي عقدت م�ساء الثالثاء 

8 يناير 2019 حملت عنوان »الإعالم و�سناعة 
فهد  ال��دك��ت��ور  مب�ساركة  والتوح�ش«  اخل��وف 

امللك  بجامعة  التدري�ش  هيئة  ع�سو  الطيا�ش 

جمل�ش  ع�سو  ال�سهري  فايز  والدكتور  �سعود، 

اأ�ستاذ  حّماد  �سمري  اأحمد  والدكتور  ال�سورى، 

�سعود  ب��ن  حم��م��د  الإم����ام  بجامعة  الإع����الم 

الإ�سالمية، واأدار اجلل�سة رئي�ش ق�سم الإعالم 

بجامعة امللك �سعود الدكتور علي دبكل العنزي، 

تاريخية  نظرة  الندوة  خالل  املتحدثون  واألقى 

وناق�سوا  الإعالمي«،  »التوح�ش  م�سطلح  على 

والتوح�ش،  اخل��وف  ب�سناعة  الإع���الم  عالقة 

وعلى  ع��ام  ب�سكل  اجلمهور  على  ذل��ك  واأث���ر 

اأخرى  اإ�سافة جلوانب  ب�سكل خا�ش،  الأطفال 

عديدة ذات عالقة..

وظيفة جمتمعية

ال�سهري  فايز  د.  اجلل�سة حتدث  بداية  يف 

ق��ائ��اًل: ي��ع��د ال��ع��ن��وان م��ث��رياً وه���و »الإع����الم 

ال�سنوات  ففي  والتوح�ش«،  اخل��وف  و�سناعة 

الأخ��رية كرث الهجوم على الإع��الم، والإع��الم 

واأف��ك��اره��م  النا�ش  روؤى  ميثل  اإن�����س��اين  منتج 

واجتاهاتهم وما يعربون عنه، ولالإعالم وظيفة 

الإعالم  و�سائل  ومعظم  اجتماعية،  جمتمعية 

منت يف عهد احلروب، وحتى الإعالم الدويل 

خدمة  اأج��ل  من  ن�ساأ  العربية  باللغة  الناطق 

الأخبار  ون�سر  الرتفيه  اأج��ل  من  ل  احل��روب 

واملعلومات.

الإع���الم  اإىل  نظرنا  ل��و  ق��ائ��اًل:  واأ���س��اف 

وال��ت��وح�����ش،  اخل���وف  ل�سناعة  وا���س��ت��خ��دام��ه 

هذا  على  الرتكيز  من  فالبد  تاريخية،  نظرة 

امل�سطلح »التوح�ش«، فاأول مرة ظهرت مفردة 

»توح�ش« كانت عند تنظيم القاعدة مع نهايات 

ا�ستوردته  ثم  الألفية،  بداية  اأو  الت�سعينيات 

اإىل  حولته  ثم  وا�ستخدمته  الأمريكية  الإدارة 

فو�سى  املجتمع يف  »الفو�سى اخلالقة« جلعل 

املارد  هذا  ي�ساء  مبا  املجتمع  تركيب  يعاد  ثم 

م�سطلح  ي��خ��رتع  مل  الإع���الم  ل��ذل��ك  الكبري، 

»التوح�ش«.

غر�س ثقايف

م��ن ج��ان��ب��ه اأو���س��ح د. ف��ه��د ال��ط��ي��ا���ش اأن 

»التوح�ش« اأ�سبح متالزمة هذا العامل، فعندما 

لأ�سوار  بيوتنا حتولت  منازلنا جند  من  نخرج 

وعندما  بالكامريات،  مراقب  ومعظمها  عالية 

الثاين جندها  ال��دور  املنزل يف  نوافذ  ن�ساهد 

ملتفة باحلديد لدرجة اأنه لو ا�ستعل حريق ملا 

منها،  اخلروج  املنزل  �سكان  من  اأحد  ا�ستطاع 

فنعود لل�سوؤال: ملاذا كل هذا اخلوف؟!

التي  الذهنية  ال�سورة  لأن  قائاًل:  واأج��اب 

الذي  العامل  هذا  اأن  هي  اأذهاننا  يف  ر�سخت 

وخم��ي��ف«،  متوح�ش  »ع���امل  ه��و  ف��ي��ه  نعي�ش 

واأننا قد نكون ال�سحية يف اأي يوم من الأيام، 

ازداد  كلما  تقول:  املتوح�ش  العامل  وفر�سية 

كلما حلت �سورة  الإعالم  لو�سائل  ا�ستخدامنا 

نقبلها  فنحن  تدريجًيا،  عقولنا  يف  الإع���الم 

ونفتح لها الأبواب لتحل حمل ال�سورة املعا�سة، 

تقول  التي  الثقايف  الغر�ش  لنظرية  نتاج  وهو 

حمل  حتل  واملتلفز  املرئي  ال��واق��ع  �سورة  اإن 

الآخ��ري��ن،  اأو  ال���ذات  م��ن  املعا�سة  ال��ت��ج��ارب 

وبالتايل اأ�سبحنا مربجمني و�سحية.

مطر رقمي

توؤثر  املتتابعة  الت�سالية  الدورات  واأ�ساف: 

بنا ونوؤثر بها، وجند اليوم اأننا يف حميط مليء 

بالرموز، وهذه الرموز بحاجة اإىل تف�سري، وينم 

نفهمه،  معنى  عن  البحث  عن طريق  التف�سري 

وو�سائل الإعالم اأ�سبحت جزءاً ملا نتعر�ش له 

و�سائل  اأ�سبحت  وبالتايل  اليومية،  حياتنا  يف 

وهناك  ت�سنعه،  العنف  جتد  عندما  الإع��الم 

درا�سة عن معدل انت�سار اجلرمية يف املجتمع 

بن�سبة  منت�سرة  اجلرمية  اأن  وجدت  الأمريكي 

للجرائم  الإع��الم  و�سائل  تغطية  لكن   ،13%
اأن  وج���دت  درا���س��ة  وه��ن��اك   ،100% زادت 

العنف  بق�س�ش  تبداأ  درامية  اأ�سبحت  الأخبار 

لالأخبار  تنتقل  ثم  ك��وارث«،  جرائم،  »حرائق، 

الأخرى.

واأ�ساف قائاًل: من�سات التوا�سل الجتماعي 

يف  ال�سلبية  وتدعم  العنف  ت�سخم  اأ�سبحت 

تناغم عاملي لي�ش على امل�ستوى املحلي وح�سب، 

وقد اأجرت في�ش بوك جتربة عام 2014 على 

حتت  ي�سعروا  اأن  دون  م�ستخدم  األ��ف   700
تقلي�ش  مت  حيث  العاطفية«،  »العدوى  م�سمى 

العرو�ش الإيجابية التي تعر�ش لهم، ونتج عن 

ذلك تقلي�ش امل�ساركة اأو م�ساركة �سلبية.

روؤية اإعامية

الإعالم  اأ�ستاذ  حّماد  �سمري  اأحمد  الدكتور 

بجامعة الإمام حممد بن �سعود، ركز يف طرحه 

الأط��ف��ال،  الإع����الم على  و���س��ائ��ل  ت��اأث��ري  على 

اخل��وف  و�سناعة  الإع���الم  م�ساألة  اإن  فقال 

يف  وتتمثل  الأط��ف��ال  على  تنعك�ش  والتوح�ش 

�سلوكيات غري مرغوبة، اأبرزها العنف واخلوف 

اخلوف  اأن  نرى  نحن  امل�سكلة  لكن  والنعزال، 

اأن  واحلقيقة  الأط��ف��ال،  ل��دى  طبيعية  م�ساألة 

و�سائل الإعالم ل تنقل الواقع اإمنا تنقل روؤية 

الإعالميني واملبدعني للواقع، كما اأن الأفراد ل 

ميكنهم اأن يدركوا الواقع كما هو.

اأن  الطبيعي  م��ن  ه��ل  مت�سائاًل:  واأ���س��اف 

الأ�سلوب؟  بهذا  الطفل  م��ع  الإع���الم  يتعامل 

واأجاب باأن امل�ساألة مرتبطة بطبيعة ال�سخ�سية 

التي يراد بناوؤها، فمنتجو الر�سائل الإعالمية 

العاملية املوجهة للطفل ي�ستهدفون بناء �سخ�سية 

قادرة على الندماج يف جمتمعاتهم واملجتمعات 

تناف�سية  �سخ�سيات  وجود  تتطلب  الراأ�سمالية 

�سراعية، ويجب بناء منظمة لال�ستخدام الآمن 

لو�سائل الإعالم وب�سكل خا�ش مع الأطفال.
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جلسة حوارية في »الجنادرية« تناقش العالقة 
بين اإلعالم وصناعة الخوف والتوحش

اأدارها رئي�ش ق�شم الإعالم و�شارك بها د. فهد الطيا�ش

د. حمادد. ال�صهريد. الطيا�سد. العنزي

د. الشهري: لإلعالم وظيفة مجتمعية 
اجتماعية ومعظم وسائل اإلعالم 
نمت في عهد الحروب

د. الطياش: صورة الواقع المرئي 
والمتلفز تحل محل التجارب المعاشة 
وبالتالي أصبحنا مبرمجين

د. حّماد: منتجو الرسائل اإلعالمية 
الموجهة للطفل يستهدفون بناء 
شخصية تنافسية صراعية
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بدائل طبيعية للعقاقير الطبية

»ورم ذكي« أحدث طريقة لكشف وعالج السرطان
مت��ك��ن ع��ل��م��اء ب��ري��ط��ان��ي��ون يف 

جامعة كامربيدج من ابتكار الو�سيلة 

االأحدث الكت�ساف مر�ض ال�سرطان، 

رفع  اإىل  ي���وؤدي  اأن  م��ا ميكن  وه��و 

ن�سبة النجاح يف عالج املر�ض، حيث 

اإن الك�سف املبكر عنه ي�سكل عاماًل 

م��ه��م��اً، ب��ل ه��و االأك���ر اأه��م��ي��ة، يف 

العالج والتغلب على املر�ض.

اخرتعه  الذي  اجلديد  واالبتكار 

»ورم  عن  عبارة  »كامربيدج«  علماء 

ظاهري  ب�سكل  تكوينه  يتم  ذك��ي« 

وثالثي االأبعاد ويعمل على اكت�ساف 

ال�سرطان  مر�ض  اأو  اخلبيث  ال��ورم 

من  االأط��ب��اء  كن  ميمُ مب��ا  احلقيقي، 

من  واحل��د  امل��ر���ض  على  ال�سيطرة 

انت�سار الورم ب�سكل مبكر و�سريع.

ن�سرتها  التي  املعلومات  وبح�سب 

»الورم  فاإن  بريطانية  اإعالم  و�سائل 

ال��ذك��ي« ي��ق��وم ب��درا���س��ة ك��ل خلية 

زاوي��ة  ك��ل  وم��ن  م��ن خاليا اجل�سم 

م��ن زواي���اه مب��ا يجعله ق���ادراً على 

والتنبيه  ف��وراً  ال�سرطان  اكت�ساف 

لوجوده، ومن ثم يتمكن االأطباء من 

عالجه يف وقت مبكر.

وقالت اجلامعة اإن االبتكار لي�ض 

�سوى جزء من م�سروع دويل ت�سارك 

والباحثون  ك��ام��ربي��دج  جامعة  ب��ه 

فيها من اأجل التو�سل اإىل عالجات 

مل��ر���ض ال�����س��رط��ان وط����رق اأ���س��رع 

الكت�ساف املر�ض يف مراحله االأوىل.

وب���داأ ال��ب��اح��ث��ون جت��رب��ة »ال���ورم 

وقدرته  الوهمي«  »الورم  اأو  الذكي« 

ال�سرطان  مر�ض  ا�ستك�ساف  على 

ملليمرت  حجمها  يبلغ  خزعة  بو�سع 

���س��رط��اين  ورم  م���ن  ف��ق��ط  واح����د 

اخلزعة  ه��ذه  اأن  على  ال��ث��دي،  يف 

من  خلية  األ���ف  مئة  نحو  تت�سمن 

التعامل  مت  ثم  ومن  اجل�سم،  خاليا 

واأج��راء م�سوحات  مع هذه اخلاليا 

لها ومن ثم مت تلوينها بعالمات بناًء 

على خ�سائ�سها اجلزيئية واحلم�ض 

النووي فيها، وبعد ذلك مت اإعادة بناء 

الورم با�ستخدام الواقع االفرتا�سي 

اأو »الورم الذكي« من اأجل معرفة اإن 

كانت هذه اخلاليا �ستتطور اإىل ورم 

�سرطاين اأم ال.

ال�����ورم  اإن  ال���ع���ل���م���اء  وي����ق����ول 

االف��رتا���س��ي اأو »ال��ذك��ي« جن��ح يف 

ومت  عليه  اأج��ري��ت  ال��ت��ي  التجربة 

وقت  يف  اخلبيث  ال��ورم  ا�ستك�ساف 

ع��رب درا���س��ة اخل��الي��ا  مبكر ج���داً 

االإن�سانية التي مت زرعها فيه.

أغرب 9 اكتشافات علمية حول اإلنسان في 2018
ج�سم االإن�سان معقد ب�سكل مثري 

للده�سة، ولهذا ال�سبب، وحتى يومنا 

هذا، ال زال العلماء يكت�سفون حقائق 

موقع  وح�سب  الب�سر،  عن  جديدة 

اأهم  »Life Science« مت ت�سنيف 

االإن�سان  حول  جديدة  اكت�سافات   9
يف عام 2018 كما يلي:

• ع�سو جديد:
يف مار�ض من العام املا�سي، اأعلن 

وفيالدلفيا  ن��ي��وي��ورك  يف  ب��اح��ث��ون 

ج�سم  يف  جديًدا  ع�سًوا  اكت�سافهم 

االإن�سان اأطلقوا عليه ا�سم »الن�سيج 

اخل���اليل«، وه��و ع��ب��ارة ع��ن �سبكة 

بال�سوائل يف  اململوءة  الفراغات  من 

االأن�سجة.

• االآباء يورثون حم�ًسا نووًيا:
ب��اأن  اع��ت��ق��اد  ي�سود  ك��ان  لطاملا 

االإن�����س��ان ي���رث احل��م�����ض ال��ن��ووي 

ِرّي ب�����س��ك��ل ح�����س��ري من  مُ����تَ����َق����ِدّ امل

تو�سلت  نوفمرب  يف  لكن  االأم��ه��ات، 

درا�سة علمية

 اإىل اأنه، يف حاالت نادرة، ميكن 

احلم�ض  ينقلوا  اأن  ��ا  اأي�����سً ل��الآب��اء 

ِرّي الأبنائهم. مُتََقِدّ النووي امل

• بكترييا يف املخ:
مدى  على  �سابق  اعتقاد  �ساد 

موقع  هو  االإن�سان  مخ  باأن  قرون 

خاٍل  اأن��ه  مبعنى  »التعقيم«،  بالغ 

االأخرى،  واجلراثيم  البكترييا  من 

ل��ك��ن يف ن��وف��م��رب، ق���دم ب��اح��ث��ون 

علمي  م��وؤمت��ر  يف  درا���س��ة  ن��ت��ائ��ج 

اأول��ي��ة  اأدل���ة  ع��ث��وره��م على  ت��وؤك��د 

تعي�ض  م��ي��ك��روب��ات  وج����ود  ع��ل��ى 

االأخماخ  ت�سبب �سرراً يف  اأن  دون 

لب�سرية. ا

ب��راز  يف  بال�ستيكية  جزيئات   •
الب�سر:

فريق  اكت�سف   2018 اأكتوبر  يف 

يف  دقيقة  لدائن  النم�سا  من  بحثي 

عينات الرباز املاأخوذة من اأ�سخا�ض 

حول العامل، ا�ستملت الدرا�سة على 

 8 يف  يعي�سون  اأ�سحاء  اأ�سخا�ض   8
بلدان خمتلفة، واحتوت كل عينة من 

الرباز على اجل�سيمات البال�ستيكية 

اخلبيثة.

اأمرا�ض  التجاعيد عالمة على   •
القلب:

من  باحثون  ق��دم  اأغ�سط�ض،  يف 

فرن�سا درا�سة وجدت اأن االأ�سخا�ض، 

الذين تظهر على جبينهم العديد من 

التجاعيد العميقة كانوا اأكر عر�سة 

للوفاة ب�سبب اأمرا�ض القلب، مقارنة 

باالأ�سخا�ض من نف�ض ال�سن الذين ال 

يوجد لديهم جتاعيد يف اجلبني.

• تذكر 10000 وجه:
وج��وه  ت��ذك��ر  االإن�����س��ان  ي�ستطيع 

باأكر مما ميكن عده، و�سعت درا�سة 

ج��دي��دة اإىل حت��دي��د ع��دد ال��وج��وه 

يف  االإن�سان  يخزنها  اأن  ميكن  التي 

ال��ع��دد بح�سب  ذاك���رت���ه. واخ��ت��ل��ف 

املتو�سط  يف  ك��ان  لكن  ال�سخ�ض، 

10000 يف  اإىل  ي�سل  وما   ،5000
بع�ض احلاالت.

• جينات ت�ساعد على احللم:
يف اأغ�����س��ط�����ض، اأع��ل��ن ب��اح��ث��ون 

يابانيون حتديد اثنتني من اجلينات 

امل�سماة  ال��ن��وم  ملرحلة  ال�����س��روري��ة 

»ح���رك���ة ال��ع��ني ال�����س��ري��ع��ة«، وه��ي 

االأحالم،  فيها  التي حتدث  املرحلة 

وا�ستخدم الباحثون تقنية »كري�سرب« 

امل�سماة  اجل��ي��ن��ات،  ه���ذه  الإخ����راج 

Chrm 1 وChrm 3، يف الفئران.

• االأ����س���دق���اء ي��ف��ك��رون ب��ط��رق 
مت�سابهة:

نتائجها  ن�سر  مت  درا�سة،  اأثبتت 

االأ���س��دق��اء  اأن  امل��ا���س��ي،  يناير  يف 

ن�ساط  نف�ض  لديهم  يتولد  املقربني 

معينة،  ملثريات  اال�ستجابة  يف  املخ 

ولهم ردود فعل مت�سابهة يف مناطق 

واالنتباه،  بالعواطف،  مرتبطة  املخ، 

والتفكري املنطقي على م�ستوى عال.

• ال�»�سيلفي« ي�سوه املظهر:
نتائجها  ن�سرت  درا�سة،  تو�سلت 

ال�����س��ور  اأن  م����ار�����ض،  ���س��ه��ر  يف 

بعد  على  التقطت  التي  ال�سخ�سية 

االأنف  جتعل  الوجه  من  بو�سة   12
هو  مم��ا   30% بن�سبة  اأك���رب  ي��ب��دو 

فاإن  املقابل،  ويف  ال��واق��ع.  يف  عليه 

على  من  التقاطها  مت  التي  ال�سور 

بعد 5 اأمتار مل ت�سوه مالمح الوجه.

يف ع�سر العوملة اأ�سبحت التقنية احلديثة ظاهرة اجتماعية توؤثر 

على م�ستوى الفرد يف الواقع االجتماعي و تلعب دوًرا كبرًيا يف ال�سحة 

بكل  ال�سن«،  »االأطفال/مراهقني/بالغني/كبار  لدى اجلميع  النف�سية 

فلقد  اإلكرتونية،  وتطبيقات  اأجهزة  من  احلديثة  التقنية  ت�سمله  ما 

املجتمع  يف  كبرية  نوعية  نقلة  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  اأحدثت 

�سغرية  مقاطع  اأو  ق�سرية  ر�سائل  اإىل  التوا�سل  وتقل�ض  ال�سعودي 

مل�ساركة االآخرين حلظات ومواقف حياتية يف اأي زمان ومكان بحيث 

اخرتقت الوقت والزمان واخل�سو�سية ال�سخ�سية وانعك�ض ذلك على 

االأفراد اجتماعًيا بتغيريها للمعايري والقيم االجتماعية. 

وبالرغم من اأنها �ساهمت يف حتقيق ثورة معلوماتية و�سهلت اأبعاًدا 

اأنها اأثرت  ب�سكل كبري على  متعددة فردية واجتماعية وغريها، اإال 

دور االإن�سان يف املجتمع بجميع فئاته العمرية واأ�سبحت ت�سكل جزًءا 

هاًما ال ميكن االنقطاع عنه اأو التخلي عنه -كاالإدمان- حتى ال يتاأخر 

يف مواكبة احلدث واحلديث عنه كمتطلب اجتماعي مرهق يف بع�ض 

على  كبري  اجتماعي  �سغط  و  عبء  اإىل  التقنية  فتحولت  االأحيان، 

االأفراد يف كيفية اال�ستخدام وما يرتتب عليه من تبعات والبع�ض منها 

ال يحمد عقباه؛ مما اأثر على البيئة االجتماعية وعالقاتنا فيها حتى  

حتولت اإىل معاناة نف�سية اأدت اإىل ن�سوء م�سكالت نف�سية ذات اأ�سباب 

خمتلفة؛ فهل دور التقنية احلديثة الت�سهيل اأم التعقيد؟

اأعرا�ض مر�سية خمتلفة  التقنية احلديثة يف ظهور  لقد �ساهمت 

و�سف  تغري  وبالتايل  الت�سخي�ض.  عملية  يف  توؤثر  قد  والتي  املن�ساأ 

املعاناة النف�سية يف العيادة النف�سية تغيرًيا جذرًيا لتغيري اأ�سباب ن�سوء 

امل�سكالت النف�سية احلديثة، خا�سة اإذا عرفنا اأن املعاجلني يف العيادة 

النف�سية يعتمدون على االإن�سات للغة االأعرا�ض  يف الت�سخي�ض وما 

ي�سفه ال�سخ�ض عن واقعه االجتماعي ما بني »الرغبة«  و»املعرفة«. 

اإذن فالفهم الكامل للغة االأعرا�ض يف و�سف االأمل النف�سي مهم جدا. 

واإخفاقاتها  احل�سارة  عن  فرويد  حت��دث  النف�سي  التحليل  يف   

واقعنا  تف�سري  يف  مهمة  مفاهيم  وهي  احلديثة،  املدنية  يف  املتمثلة 

اأننا  تقريًبا  قرن  قبل  فرويد  ذكر  وقد  كب�سر.  ووجودنا  االجتماعي 

اأ�سبحنا نعاين ونتاأمل، وحدد اأن ما نعانيه يف واقعنا ينبع من ثالثة 

م�سادر رئي�سية:

1. اجل�سد: االأمرا�ض الع�سوية.
2. العامل اخلارجي: كوارث وحروب.

3. عالقاتنا باالآخرين.

�سفرات  اإىل  تتقل�ض  ب��داأت  ال�سعودي  املجتمع  لدى  اليوم  واللغة 

للواقع االجتماعي  اأجنبية  �سكلت مفاهيم جديدة  وتتداخل مع لغة 

جتاه احلياة وعالقتنا باالآخر واملاديات التي تفر�سها املدنية احلديثة 

التي غريت لغة االأمل النف�سي – املعاناة النف�سية.                                                                                                                        

االجتماعية  وعالقاته  الفرد  على  احلديثة  التقنية  تاأثري  اإن   

فتظهر  االأفعال  ردود  على  يوؤثر  االجتماعي  الواقع  يف  التغيري  واأمل 

ا�ستجابات:

• العنف والعدائية/العدوانية. 
• العزلة وافتقار املهارات االجتماعية.

اأما عن االآثار ال�سلبية االأخرى  للتقنية احلديثة فيمكن اأن جندها 

يف :

• التنمر االإلكرتوين.
• اخليانات الزوجية.

• االأفالم االإباحية.
• �سوء املعاملة والتحر�سات اجلن�سية. 

• االبتزاز عرب االإنرتنت.
• الهوية االجتماعية/الهوية اجلن�سية. 

• الرغبة يف احل�سول على كل ما هو جديد من اأجهزة حديثة.

ت�سنعنا  التي  هي  احلديثة  التقنية  اإن  القول  لنا  ميكن  هل  اإذن 

ل�سيطرتها على الفرد وخلق واقع اجتماعي يتما�سى مع �سناعة ذات 

حاجاته  ي�سبع  ال  فردي حديث  اجتماعي  وواق��ع  زائفة غري حقيقة 

النف�سية  وال يحكم دوافعه وانفعاالته النف�سية و بدالً من اأن تكون اأداة 

ت�سهيل اأ�سبحت معول هدم و عائقاً  يف حتقيق ال�سحة النف�سية ؟

 اإذن كيف ال�سبيل اإىل حتقيق �سحة نف�سية اأف�سل واأجمل يف ع�سر 

مثقل بالتقنية احلديثة؛ لالإجابة على هذا ال�سوؤال �ستكون لنا وقفة يف 

االأعداد القادمة باإذن اهلل . 

ق�سم الطب النف�سي – كلية الطب*

• اإ�سراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�سحة النف�سية باجلامعة 
»تعزيز«

»الصحة النفسية« في عصر التقنية 
الحديثة

غادة في�سل ال�سعد

للتوا�سل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�سحة النف�سية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز التوجيه والإر�ساد الطالبي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114973926

- وحدة التوجيه والإر�ساد النف�سي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114673926

- الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية »طالبات«- هاتف: 0532291003

- ق�سم الطب النف�سي مب�ست�سفى امللك خالد اجلامعي- هاتف: 0114672402 

- م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي- هاتف: 0114786100

ال�سحة تاج على روؤو�ض االأ�سحاء 

ال يراه اإال املر�سى، لذا يلجاأ البع�ض 

ت��ن��اول االأدوي�����ة ف��ور  ���س��ري��ًع��ا اإىل 

احلفاظ  اأج��ل  من  باملر�ض  ال�سعور 

على �سحته، واالأف�سل عدم االإ�سراع 

الفر�سة  واإع��ط��اء  االأدوي����ة  بتناول 

للج�سم ليعالج نف�سه ذاتًيا، حيث اإن 

اجل�سم يف كثري من احلاالت ينجح 

يف ال�سفاء ذاتًيا من خالل ما ي�سمى 

ب�»العالج الذاتي«.

ال��ذات��ي«  »ال��ع��الج  ف��ك��رة  تعتمد 

الطبيعية  ال�سفاء  قوى  حتفيز  على 

الداخلية »الطبيب الداخلي«، والتي 

كثرية،  اأمرا�ض  عالج  با�ستطاعتها 

حالياً  احلديث  الطب  عليها  ويعمل 

يتم  حيث  الطبية،  للعقاقري  كبديل 

مع  الطبيب  من  بت�سجيع  حتفيزها 

من  �سي�سفى  باأنه  املري�ض  اعتقاد 

العلل باإذن اهلل، وال يق�سد بالعالج 

دون  الطبية  العقاقري  تناول  الذاتي 

و�سفة طبية.

االأمرا�ض  اأح��د  اجل��روح«  »التئام 

ذاتًيا  عالجها  للج�سم  ميكن  التي 

من خالل حتفيز اخلاليا اجلذعية 

ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ب��ن��اء االأن�����س��ج��ة التي 

ت�����س��م��د اجل������روح، ك��ذل��ك خ��الي��ا 

الهيكل العظمي تتجدد متاماً ويقوم 

التي  العظام  باإ�سالح  ذاتًيا  اجل�سم 

تعر�ست للك�سر. كما 

اأن الع�سالت والكبد 

وامل���ع���دة واالأم���ع���اء 

اأع�ساء  من  وغريها 

اجل�����������س�����م مي���ك���ن 

خالل  من  جتديدها 

العالج الذاتي.

����ا ج�����س��م  اأي���������سً

الن�سان م�سلح بجهاز 

من  للوقاية  مناعي 

االأم���را����ض امل��ع��دي��ة 

ال�����ت�����ي ت�����س��ب��ب��ه��ا 

وامل�سرطنات،  املجهرية  الكائنات 

اإ�سارات  املناعي  اجلهاز  يعطي  كما 

واالأمل  بالتعب  ال�سعور  مثل  تنبيه 

دلياًل على احلاجة للعالج، وحينئذ 

اأو  ال��راح��ة  من  ق�سط  اأخ��ذ  يف�سل 

ال�سحبة  مع  اجللو�ض  اأو  القيلولة 

اأو  االإيجابيني  واالأ�سخا�ض  الطيبة 

ح��رارة  ب��درج��ة  ب��امل��اء  اال�ستحمام 

منا�سبة للج�سم.

البع�ض  جل��وء  م��ن  نالحظه  م��ا 

فور  وامل��ه��دئ��ات  امل�سكنات  لتناول 

اأو االإره��اق، ال يعد  ال�سعور بالتعب 

اأمراً �سحياً، حيث حذرت درا�سات 

لها  ملا  امل�سكنات  تناول  من  كثرية 

والكبد  الكلى  على  �سلبية  اآث��ار  من 

وقد  وال��ق��ل��ب،  اله�سمي  واجل��ه��از 

االإ�سابة  اإىل  ت��وؤدي 

والف�سل  بالت�سنجات 

الكلوي 

وال��ك��ب��دي وف��ق��د 

ومع  والوفاة،  الوعي 

ال  اال�ستعمال  ك��رة 

ت��ك��ون جم��دي��ة عند 

ال�سرورية  احل��اج��ة 

لتناولها.

ك���ن���وز ال��ط��ب��ي��ع��ة 

م��ل��ي��ئ��ة ب���ال���ب���دائ���ل 

للم�سكنات  الطبيعية 

منها  ال��ذات��ي،  لل�سفاء  وحم��ف��زات 

م�سكن  اأف�سل  يعد  الذي  الزجنبيل 

ط��ب��ي��ع��ي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م�����س��ادات 

غذائية  واأل��ي��اف  وكال�سيوم  اأك�سدة 

يجعله  وفيتامينات، مما  وبوتا�سيوم 

االأمل  مل�����س��ك��ن��ات  ب���دي���اًل ط��ب��ي��ع��ًي��ا 

ي�ستخدم  كما  االلتهاب.  وم�سادات 

والغثيان  امل��ع��وي��ة  ال��ن��زالت  ل��ع��الج 

والقيء ونزالت الربد وال�سداع واآالم 

الطمث.

كما اأن للكركم خ�سائ�ض م�سادة 

لاللتهاب ويعد بدياًل طبيعياً لعالج 

يف  املوجودة  التوابل  وكذلك  االأمل، 

االأحما�ض  ذلك  اإىل  اأ�سف  املنازل، 

ال��ده��ن��ي��ة »اأوم��ي��ج��ا 3« امل��وج��ودة 

والكتان  وال��ك��اي��ن��وال  االأ���س��م��اك  يف 

وال���زي���ت���ون وغ���ريه���ا م���ن ال��زي��وت 

واآمًنا  فعاالً  عالًجا  تعد  النباتية، 

بع�ض  تناول  اأن  كما  املزمنة،  لالآالم 

والقهوة  ال�����س��اي  مثل  امل�����س��روب��ات 

والقرفة وا�ستن�ساق الزيوت العطرية 

الطبيعية وغريها من كنوز الطبيعة 

وحمفزات  ل��الأمل  كم�سكنات  تعمل 

للعالج الذاتي.

االأكرب  العدو  يعد  والتوتر  القلق 

اإف��راز  ي��زداد  حيث  الذاتي،  للعالج 

اجلهاز  يثبط  ال���ذي  ال��ك��ورت��ي��زون 

املناعي، بينما تن�سط اآليات ال�سفاء 

الذاتي باال�سرتخاء والتاأمل والتفاوؤل 

وعلو  وال�سعادة  االإيجابية  واالأفكار 

كما  ال�سحي،  احلياة  ومنط  الهمة 

تعد الرقية ال�سرعية واأداء ال�سلوات 

ال��ع��ب��ادات  م��ن  وغ��ريه��ا  وال�سدقة 

حمفزات  م��ن  وطماأنينة  بخ�سوع 

العالج الذاتي.

ومع اأهمية العالج الذاتي اإال اأنه 

فبع�ض  الطبيب،  زيارة  عن  يغني  ال 

احل����االت حت��ت��اج ل��و���س��ف��ات طبية 

ليتحقق ال�سفاء باإذن اهلل.

اأ. د. جمال الدين اإبراهيم 

هري�سه

كلية ال�سيدلة – جامعة امللك 

�سعود
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ذكرها  ال�سابق  الأ�سباب  من  نالحظ 

نتيجة  يكون  معظمها  اأن  الأوزون  لثقب 

ول���ذل���ك تعترب  ال��ب�����س��ري��ة،  الأن�����س��ط��ة 

الأن�سطة الب�سرية ال�سبب الرئي�س لثقب 

الإن�سان! فبعد  اأظلم  ما  الأوزون، وحقاً 

من  نف�سه  حماية  الأول  ه  همُّ ك��ان  اأن 

انعك�س  قد  احل��ال  ن��رى  البيئة  اأخطار 

ه الأكرب كيفية حماية البيئة  واأ�سبح َهمُّ

ينبغي  لهذا  نف�سه،  الإن�سان  اأخطار  من 

علينا تعديل �سلوكنا جتاه البيئة ل�سونها 

امل�سكلة  ه���ذه  م��ن  عليها  وامل��ح��اف��ظ��ة 

وغريها من امل�سكالت البيئية الأخرى.

- تاأثري الكلور على طبقة الأوزون:

CFCs والتي  الكلوروفلوروكربون  اأحد مكونات مركبات  الكلور  يُعد 

ال�ستخدام يف  �سائعة  Freon«، وهي  »فريون  التجاري  بال�سم  تعرف 

املربدات واأجهزة التربيد، كما ت�ستخدم يف �سناعة البال�ستيك الرغوي 

»الإ�سفنج ال�سناعي«، وكمادة دافعة يف العطور وغريها، وهي مركبات 

عديدة  اأن��واع  ولها  �سامة،  وغري  كيميائياً  وخاملة  �سارة  كيميائية غري 

واأغلبها يوجد يف احلالة الغازية عند درجات احلرارة العادية، وت�سيل 

ب�سهولة حتت ال�سغط.

فوق  »الأ���س��ع��ة  ال�سم�س  اأ�سعة  بفعل  جزئياً  املركبات  ه��ذه  تتحلل 

البنف�سجية« يف طبقات اجلو العليا، وينتج عن ذلك تكوُّن ذرات الكلور 

والفلور الن�سطة والتي تتفاعل مع الأوزون وحتلله.

وميكن اأن نُب�سط هذه العملية كما يلي : 

Cl  +  O3                   ClO  +  O2
ClO  +  O                   Cl  +  O2

اأو  الكلور  ذرات  اختفاء  ع��دم  ال�سابقني  التفاعلني  م��ن  وي��الح��ظ 

الأك�سجني، بل تختفي فقط جزيئات الأوزون، وت�ستطيع ذرة كلور واحدة 

اأن حتطم مئات اأو اآلف اجلزيئات من الأوزون وحتولها اإىل اأك�سجني.

- عالقة الأوزون بالحتبا�س احلراري: 

�سطح  من  املنعك�سة  احلرارية  الطاقة   »O3« الأوزون  غاز  ميت�س 

فاإن  وبالتايل  اخلارجي،  الف�ساء  اإىل  بالنفاذ  لها  ي�سمح  ول  الأر���س 

الطاقة احلرارية تظل قريبة من �سطح الأر�س، وبهذا فاإن غاز الأوزون 

هو اأحد غازات الحتبا�س احلراري، وكما عرفنا �سابقاً اأن طبقة الأوزون 

عبارة عن طبقة موجودة يف الغالف اجلوي حتمي الأر�س من الأ�سعة 

من  الكثري  ت�سبب  والتي  ال�سم�س  اأ�سعة  من  القادمة  البنف�سجية  فوق 

درجة  ارتفاع  ت�سبب  اأنها  كما  والنبات،  واحليوان  لالإن�سان  الأ���س��رار 

ي�سخن  الأر�س حيث  �سطح  اإىل  وو�سولها  دخولها  عند  الأر�س  حرارة 

عندها ويبث حرارته نحو الغالف اجلوي فيمت�سها هواء الغالف اجلوي 

القريب من �سطح الأر�س فيحتب�س احلرارة ول ي�سمح لها بالنفاذ اإىل 

الف�ساء اخلارجي وتعود اإىل الأر�س، وبهذا ترتفع درجة حرارة الأر�س، 

اأو  دائرية  الأوزون عالقة  بثقب  فاإن عالقة الحتبا�س احلراري  وعليه 

عالق احللقة املغلقة، اأي اأن الحتبا�س احلراري يُ�ساهم يف وجود ثقب 

الأوزون وبالعك�س، فعند وجود ثقب بطبقة الأوزون تت�سرب الأ�سعة فوق 

البنف�سجية اإىل جو الأر�س وهذا يوؤدي اإىل امل�ساهمة يف ارتفاع درجة 

حرارة الأر�س وغريها من الأ�سرار.

- اأبرز خماطر ثقب الأوزون: 

تتمثل اأبرز خماطر ثقب الأوزون يف اإ�سابة الإن�سان والكائنات احلية 

الطفرات  واإح��داث  لالإن�سان  اجللد  ك�سرطان  باأ�سرارعديدة  الأخ��رى 

بال�سرر  النباتات  ويُ�سيب  للعيون  متعددة  اأمرا�ساً  ي�سبب  كما  اجلينية 

وحالت  الوفيات  عدد  زي��ادة  اإىل  ي��وؤدي  كما  اإنتاجيتها.  من  كالتقليل 

الختناق نتيجة ت�سكل ال�سباب الدخاين الناجت عن زيادة ن�سبة الأ�سعة 

فوق بنف�سجية، واختالل يف املناخ والطق�س مما ي�سبب حدوث الكوارث 

الطبيعية.

- حلول مقرتحة:

منع اأو تقليل ا�ستخدام مركبات CFC واأكا�سيد النيرتوجني وجميع 

املواد ال�سارة بطبقة الأوزون، منع التجارب النووية، التخل�س من امللوثات 

اإجراءات �سارمة على ال�سناعات ملنع ت�سريبها مركبات  اجلوية، و�سع 

التي  الأخرى  البيئية  امل�سكالت  معاجلة  الطبيعة،  اإىل  �سارة  كيميائية 

قد يكون لها عالقة بهذه امل�سكلة، ت�سجري الطرق واملدن، ون�سر الوعي 

البيئي بني �سكان العامل.

اأ. ن�سيم من�سور اأيوب

ماج�ستري العلوم يف العلوم البيئية

ق�سم الكيمياء احليوية –كلية العلوم

nasem33@hotmail.com

مهنة  ممار�سة  من  �سنني  بعد 

بالعمالء،  والح��ت��ك��اك  ال��ع��م��ارة 

اأن هناك قاعدة ح�سابية  وجدت 

ح�ساب  يف  عليها  الكثري  يبني 

ث��الث  وب��ع��د  م�سكنه.  ت��ك��ال��ي��ف 

برناجمي  اإط��الق��ي  م��ن  �سنوات 

التوا�سل  التوعوي على ح�سابات 

الكثري  معي  توا�سل  الجتماعي 

لياأكد يل خطاأ تلك القاعدة. 

م����اذا ت��ق��ول ه���ذه ال��ق��اع��دة؟ 

�ساأبني  الأر�س ٤٥٠ م٢،  م�ساحة 

على  و���س��ت��ك��ون  م٢   ٢٧٠ م��ن��ه��ا 

البناء  م�سطح  م٢   ٦٧٥ اأي  ون�����س��ف،  دوري���ن 

مل�سكني امل�ستقبلي، و�سعر متو�سط ت�سليم املفتاح 

هو ١٢٠٠ ريال للمرت املربع، اإذاً تكلفة امل�سروع 

يف  ه��ل  راأي���ك؟  فما  ري���ال،  اآلف   ٨١٠ �ستكون 

قد  للح�ساب؟  ال�سحيحة  الطريقة  هذه  نظرك 

يجيب الكثري نعم، تبدو هي الطريقة ال�سحيحة، 

اأهم  اأحد  الطريقة هي  ولكن يف احلقيقة هذه 

كثري  ووق��وع  لدينا.  امل�ساكن  بناء  تاأخر  اأ�سباب 

م�ساكنهم  بامتالك  احلاملني  من 

يف حفر الدين والقرو�س املمتلئة 

ال��ع��ال��ي��ة عليها  ال��ع��ائ��د  ب��ف��وائ��د 

وبالأحالم الزائفة.

 هناك ما يطلق عليه التكاليف 

املرئية،  غري  والتكاليف  املرئية 

فالأرقام بالأعلى متثل جزًءا فقط 

ا�ستطاع  ما  وهي  التكاليف،  من 

غري املتخ�س�سني يف جمال البناء 

من  قاعاً  هناك  ولكن  بتحديده، 

يتمكن  مل  املرئية  غري  التكاليف 

والنظر  اإليه  بالو�سول  احلاملون 

يف خ��ف��اي��اه. م��اذا ع��ن ال�سور وع��ن اخل��زان��ات 

ال�سفلية والعلوية والبيارة والأحوا�س والأ�سطح؟ 

التي  الذكية  والنظم  ال�ستدامة  نظم  وماذا عن 

التكييف  عن  ماذا  و�سرورة؟  هاج�ًسا  اأ�سبحت 

والنظم امليكانيكية التي �ستلحق لحًقا بامل�سروع؟ 

عن  م��اذا  واخلزائن؟  املطابخ  دواليب  عن  م��اذا 

وال�سيانة؟  الت�سغيل  تكاليف  عن  ماذا  الأث��اث؟ 

والكثري الكثري من اجلوانب التي يجهلها الكثري 

قتل  يف  ال�سبب  هي  وتكون  عنها  يتغا�سى  اأو 

الأغلب  الأ�سف  مع  امل�سكن.   لتملك  اأحالمنا 

يبني على هذه القاعدة ويبداأ البناء دون اأن يلجاأ 

اإىل املتخ�س�سني يف جمال الت�سميم والتخطيط 

له، في�سبح كمن  الطريق  كامل  لتو�سيح  والبناء 

مي�سي يف الظالم يتح�س�س الطريق داعًيا اهلل اأن 

ي�سرت طريقه ويو�سله نقطة الأمان باأ�سرع وقت 

واأقل الأتعاب.  قبل اأن ت�سلك هذا الطريق املظلم 

متخ�س�س  مكتب  عن  لك  ابحث  الكرمي  اأخ��ي 

ي�ستطيع متهيد هذا الطريق لك واإ�ساءته وترك 

بكل  هدفك  على  للو�سول  تعينك  ا�سرتاحات 

و�سوح و�سفافية عالية وبدون ظهور اأي مفاجاآت 

غري �سارة على طريق حتقيق حلمك يف احل�سول 

على م�سكن العمر. 

فهل يا ترى �سنبداأ نح�سبها �سح من الآن؟

م. ه�سام بن حممد القا�سم

كلية العمارة والتخطيط

متخ�س�س بالتحكم بجودة وتكلفة امل�سكن 

ال�سعودي

توقعت أني حاسبها صح!

عمرانيات

طبقة األوزون و»بروتوكول 
مونتريال« »2ـ2«

جيولوجيات

خالد بن وهاب علي

جامعة امللك �سعود

بشائر الخير 
والثراء

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

على  اململكة  يف  النفط  اكت�ساف  يدل 

بها جاللة  يتمتع  كان  التي  العزمية  قوة 

والإ�سرار  اهلل،  رحمه  عبدالعزيز  امللك 

للف�سل،  ال�ست�سالم  وعدم  النجاح  على 

كبري  اأث���ر  النفط  لكت�ساف  ك��ان  وق��د 

البالد، حيث  تاريخ  تاريخية يف  وحلظة 

حتولت البالد من اعتمادها على التجارة 

اإىل دولة نفطية تعتمد  البدوية  واحلياة 

النفط،  ت�سدير  ع��ل��ى  ك��ل��ًي��ا  اع��ت��م��اًدا 

العامل �سيا�سياً  لت�سعها يف م�ساف دول 

الإجن���ازات  ه��ذه  ك��ل  وم��ع  واقت�سادياً، 

بعاداتها  حمتفظة  فاململكة  والتطورات 

وتقاليدها وبيئتها الطبيعية.
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اأبحاث الروبوتات  �ساركت كلية علوم احلا�سب واملعلومات ممثلة مبركز 

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

االت�ساالت  وزي��ر  معايل  رعاية  حتت  املعلومات  وتقنية  االت�ساالت  هيئة 

معايل  وبح�سور  ال�سواحة،  عامر  بن  عبداهلل  املهند�س  املعلومات  وتقنية 

حمافظ هيئة االت�ساالت الدكتور عبدالعزيز الروي�س، ووكيل جامعة امللك 

�سعود لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية الدكتور حممد النمي.

وكانت م�ساركة املركز بالتعاون مع برنامج التعليم العايل لل�سم و�سعاف 

ال�سمع بجامعة امللك �سعود، وقدم الدكتور خالد املتعب كلمة املركز والتي 

ال�سمع  و�سعاف  ال�سم  مل�ساعدة  وروب��وت��ات  منتجات  تطوير  ح��ول  كانت 

للتوا�سل مع االآخرين.

كما �سارك املركز يف املعر�س امل�ساحب للملتقى، حيث مت عر�س بع�س 

�سارة  االإل لغة  ال�سمع ومنها روبوت  بال�سم و�سعاف  املتعلقة  املركز  منتجات 

العربية والذي يقوم بالتعرف على كالم املتحدث وحتويله اإلىل اإل�سارة يفهمها 

يحادث  ملن  كالم  اإلىل  ويحولها  االأ�سم  اإل�سارات  على  يتعرف  كما  االأ�سم، 

االأ�سم.

الدكتور  االأ�ستاذ  االت�ساالت  املركز معايل حمافظ هيئة  زار جناح  وقد 

عبدالعزيز الروي�س واأبدى اإلعجابه مبا عر�سه املركز من منتجات 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، وبوجه خا�س 

للغة  الروبوت  اأداء  وبطريقة  بالفكرة  اإلعجابهم  ال�سم  من  امل�ساركون  اأبدى 

من  الكثري  امللتقى  يف  �سارك  وقد  التح�سينات.  بع�س  واقرتحوا  �سارة  االإل

مايكرو�سوفت  �سركة  مثل  ال�سمع،  و�سعاف  ال�سم  بفئة  املهتمة  ال�سركات 

اخلا�سة  ال�سركات  من  ال�سعودية وغريها  االت�ساالت  و�سركة  علم  و�سركة 

واجلمعيات.

�ساركت كلية ال�سياحة واالآثار ممثلة للجامعة، 

اأقيم يف  الذي   »2018 ال�سعودية  »األ��وان  مبلتقى 

مركز الريا�س الدويل للمعار�س واملوؤمترات خالل 

الفرتة 5 - 9 ربيع الثاين، وحظي جناح اجلامعة 

بن  �سلطان  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بزيارة 

ا�ستقباله عميد  وكان يف  عبدالعزيز،  بن  �سلمان 

عبدالنا�سر  ال��دك��ت��ور  واالآث����ار  ال�سياحة  كلية 

ال�سخ�سيات  من  العديد  وبح�سور  ال��زه��راين، 

املهمة يف املجتمع من م�ساهري واإلعالميني وكتاب 

وم�سورين.

مف�ساًل  ���س��رح��اً  ال���زه���راين  ال��دك��ت��ور  وق���دم 

اأثرية  قطع  من  املعر�س  يحتويه  ما  على  ل�سموه 

�سعبية مت انتقاوؤها من تاريخ اململكة للتوافق مع 

على  اجلامعة  جناح  احتوى  كما  امللتقى،  هوية 

كلية  لطالبات  االأول  فوتوغرافيني،  معر�سني 

ال�سياحة واالآثار، واالآخر مب�ساركة نادي الت�سوير 

جتهيز  مت  كما  اجلامعة  لطالبات  الفوتوغرايف 

�سموه  واأبدى  لزوار اجلناح،  فوتوغرايف  اأ�ستوديو 

اإلعجابه مبا راآه، م�سيداً مبا تقوم به اجلامعة من 

جمهودات متميزة يف خدمة املجتمع.

امللكي  ال�سمو  زار جناح اجلامعة �ساحب  كما 

االأمري تركي الفي�سل واطلع خالل جولته على ما 

يحتويه املعر�س.

السياحة واآلثار تشارك بملتقى »ألوان 
السعودية 2018«

د. البدوي أفضل أستاذة جامعية لعام 2018

»الروبوتات الذكية« يشارك في 
ملتقى »التقنية في حياة الصم«

اأ���س��ت��اذ ق�سم  ال��ب��دوي  ال��دك��ت��ورة ثريا  ح��ازت 

اأف�سل  جائزة  على  �سعود  امللك  بجامعة  االإلعالم 

اأ�ستاذة جامعية لعام 2018، وذلك ح�سب اللجنة 

املكونة من قبل �سبكة اإلعالم املراأة العربية.

جلنة  اإلن  العربية  امل��راأة  اإلع��الم  �سبكة  وقالت 

التحكيم التي تبا�سر عملها منذ اإلغالق باب تلقي 

اختيار  يف  ب��داأت  دي�سمرب،   10 يف  الرت�سيحات 

املختلفة،  امل�سابقة  فروع  والفائزين يف  الفائزات 

فرع  الفائزة يف  ال�سخ�سية  اللجنة  اختارت  وقد 

2018، حيث فازت  لعام  اأ�ستاذة جامعية  اأف�سل 

باللقب اأ. د. ثريا البدوي االأ�ستاذ بكلية االإلعالم 

ق�سم  االآداب  بكلية  واالأ���س��ت��اذ  القاهرة  جامعة 

االإلعالم جامعة امللك �سعود.

مت  ال��ب��دوي  ثريا  د.  اختيار  اأن  البيان  واأك���د 

اإلجن��ازات��ه��ا  حلجم  بالنظر  مو�سوعية  مبعايري 

ثريا  الدكتورة  بقيام  ال�سبكة  واأ�سادت  العلمية، 

امل��راأة  عن  موؤخًرا  دوليني  بحثني  بن�سر  البدوي 

�سمات  عن  االأول  البحث  scopus«؛  »ت�سنيف 

واأدوار املراأة امل�سرية يف الدراما، والبحث الثاين 

عن تطور و�سمات املراأة امل�سرية يف ف�ساء الفي�س 

كبري يف  دور  للمراأة  اأ�سبح  كيف  واأظهرت  بوك، 

الذي  الوقت  يف  واالجتماعية  ال�سيا�سية  احلياة 

تكر�س فيه الدراما اأدواراً تقليدية للمراأة.

كما اأن للدكتورة ثريا البدوي م�ساهمات علمية 

و�سحفية عن االإلعالم وعن املراأة يف اأكرب املواقع 

راأ�سها  وعلى  العربية  ال�سحف  وكربيات  العلمية 

االأهرام.

صوت الصورة

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

عربات »عين عذاري«

د. فهد بن عبداهلل الطياش

اأنها »ت�سقي البعيد  يقول االأ�سقاء يف البحرين عن »عني عذاري« 

وتخلي القريب«، واأعتقد اأن حالنا مع بع�س اخلدمات ال يبتعد كثرًيا 

عن امتداد »عني عذاري«.

 ففي هذا العدد نرى عربات وزارة التعليم يف جناحها باجلنادرية 

لقيا�س القدرة ال�سمعية للطالب، بينما لو �ساألنا الطالب يف املدار�س 

العوالق  ب�سبب  الروؤية  لتعذرت  حميطها  يف  العربة  هذه  روؤي��ة  عن 

اجلامعية  الطبية  املدينة  مع  وحالنا  االإلداري.  اجل��و  يف  الرتابية 

التطعيم  وفرق  فعربة  العام،  التعليم  طالب  حال  من  باأ�سعد  لي�س 

وتوزيع لقاح االإلنفلونزا امتد اإلىل املركز الوطني لالعتماد االأكادميي، 

واملال�سق جلامعة االإلمام وبها خدمات طبية، بينما جتمعات الطالب 

يف بهو الكليات بعيد عن جمال الروؤية ب�سبب العوالق املكانية.

اجلامعي،  امل�ست�سفى  نطاق  خارج  عيادة  اإلىل  بحاجة  اأننا  اأعتقد   

وتكون قريبة اأو يف نطاق مكتبة امللك �سلمان املركزية، وعند احلاجة 

ي�سقينا يف مكان  االأقل يكون لدينا جدول  يتم حتويل الطالب، على 

املو�سمية،  اخلدمات  رحمة  اأو  امل�ست�سفى  زحام  عن  وبعيًدا  متو�سط 

والذي  الربيطاين  النظام  مثل طبيب احلي يف  العيادة  ولنعترب هذه 

للم�ست�سفى.  احلاالت  ت�سل  عن طريقه 

لوحات من �شعبان املا�شي .. تنتظر �شعبان القادم!!


