
ملتابعة  الدائمة  اللجنة  عقدت 

الداخلي  النقل  م�شروع  ت�شميم 

بعد  الأول  اجتماعها  باجلامعة 

اإعادة ت�شكيلها.

ح���ي���ث ق������ام ال����ش���ت�������ش���اري 

ب��ا���ش��ت��ع��را���ض اآخ����ر م�����ش��ت��ج��دات 

الداخلي  النقل  م�شروع  ت�شميم 

ع���ر����ض  مت  ك���م���ا  ب����اجل����ام����ع����ة، 

الرئي�شية  وامل��خ��رج��ات  الأه���داف 

العمل  ومراحل  الزمني  والربنامج 

للم�شروع، بعد ذلك مت تبادل الآراء 

اللجنة  اأع�شاء  ب��ن  وامل��ق��رح��ات 

العليا  الهيئة  ومم��ث��ل��ي  ال��دائ��م��ة 

لتطوير مدينة الريا�ض وا�شت�شاري 

امل�����ش��روع مب���ا ي��ح��ق��ق الأه�����داف 

امل�شروع  ه��ذا  لتنفيذ  املو�شوعة 

اجلامعة  وزائري  من�شوبي  خلدمة 

ب�����ش��ك��ل خ���ا����ض و���ش��ك��ان م��دي��ن��ة 

الريا�ض ب�شكل عام.

التفا�صيل �ص5

التمكين الشخصي »الكوتشنج« 
أحد مهن المستقبل العشر

7 أسابيع لبحوث »العلمية 
والطبية«

»الموارد البشرية« تدعو 
مستحقي الترقية الستكمال 
بياناتهم.. ابتداء من اليوم

املدربة غيدا ال�شبيعي، مديرة برنامج الكوت�شنج يف جامعة 

»الكوت�شنج«  علم  مفهوم  على  ال�شوء  األ��ق��ت  �شعود،  امللك 

وتعريفاته وتاريخه وفوائده واأهميته وجمالته، واجلهود التي 

تتم لن�شر ثقافة الكوت�شنج، وذكرت اأن جامعة امللك �شعود تعترب 

بالتمكن  خا�شاً  برناجماً  اأن�شاأت  من  اأول   - علمها  - ح�شب 

ال�شخ�شي اأو »Coaching« اأواخر عام 1437ه�، ومنذ ذلك 

امل�شوؤولن من  بت�شجيع  ثم  بف�شل اهلل  الربنامج  الوقت متكن 

تقدمي الكثري من املبادرات التي كان هدفها ن�شر هذه الثقافة 

وتعميمها ملا لها من اأثر اإيجابي كبري على كافة جمريات حياة 

بيئة  اأو يف  اخلا�شة  حياته  �شواء يف  اأدائ��ه  الإن�شان وحت�شن 

العمل.

حل�شور  املهتمن  جميع  والطبية  العلمية  الدرا�شات  بحوث  مركز  دعا 

ومتابعة اأن�شطة الف�شل الدرا�شي الثاين للعام اجلامعي 1440ه�/2019م 

التي يطلقها املركز ابتداًء من الأ�شبوع املقبل »الثنن 29 جمادى الأوىل 

اجلاري املوافق 4 فرباير 2019م«، وت�شتمر على مدى 7 اأ�شابيع.

غدير  د.  والطبية،  العلمية  ال��درا���ش��ات  بحوث  مركز  مديرة  واأك���دت 

ت�شمل  احلايل  الدرا�شي  للف�شل  املركز  وفعاليات  اأن�شطة  اأن  اجلريبان، 

البحث  مب�شتوى  لالرتقاء  العمل  وور���ض  املحا�شرات  من  العديد 

العلمي يف الأق�شام العلمية والطبية كماً ونوعاً، 

ومواكبة الجتاهات احلديثة.

التفا�صيل �ص5

كتب: عبدالعزيز ال�صتيل 

وموظفات  موظفي  جميع  باجلامعة  الب�شرية  امل��وارد  عمادة  دع��ت 

لتدقيق  امل�شابقات  بنظام  للرقية  وامل�شتحقات  امل�شتحقن  اجلامعة 

م�شوغات الرقية ممن اأم�شوا اأربع �شنوات فاأكرث من تاريخ ح�شولهم 

بياناتهم  1440/3/29ه� ل�شتكمال  تاريخ  على مراتبهم احلالية حتى 

وتقييم اأدائهم الوظيفي لعام 1439ه�، وتعبئة النماذج املطلوبة وامل�شتملة 

على بطاقة الرقية، واإقرار الرقية و�شور من املوؤهالت العلمّية امل�شجلة 

الإلكروين  العمادة  موقع  عرب  اإلكرونياً  واإرفاقها  املدنية  اخلدمة  يف 

http://dfpa.ksu.edu.sa// وذلك لإنهاء اإجراءات اإعداد حم�شر 
الرقيات احلايل ابتداء من اليوم وحتى تاريخ 1440/6/4ه�.

قطاعات  كافة  اإىل  موؤخراً  اأ�شدرته  تعميم  يف  العمادة  واأو�شحت 

اجلامعة اأن اإقرار الرقية �شرط من �شروط الرقية ح�شب ما ن�شت 

عليه الفقرة »ه�« من املادة الأوىل من لئحة الرقيات، موؤكدًة اأن من 

اأربع  اأكملوا  للرقيات ممن  الإلكروين  النظام  اإىل  يتحقق دخوله  مل 

عرب  التوا�شل  عليه  احلالية  املرتبة  على  ح�شوله  تاريخ  من  �شنوات 

للموظفن  املحددة:  املدة  خالل  الرقيات  لوحدة  الإلكروين  الربيد 

al-tarqiat-« وامل��وظ��ف��ات    ،»al-tarqiat@ksu.edu.sa«

.»female@ksu.edu

بحث مستجدات تصميم مشروع النقل الداخلي
هوية جديدة لنادي اإلعالم ورش استطالعية بكلية العلوم 1524دراسة اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في المناصب 04

االستثمار الجريء.. 
غدًا

02

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي
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اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  اف��ت��ت��ح 

عن  نيابة  العمر،  ب��دران  الدكتور 

م��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 

الثالثاء  �شباح  ال�شيخ،  اآل  حمد 

الدويل  املوؤمتر  1440/5/16ه�، 
والبيئة  امل��ائ��ي��ة  ل��ل��م��وارد  ال��ث��ام��ن 

اجلافة، والذي نظمه معهد الأمري 

���ش��ل��ط��ان لأب���ح���اث ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ي��اه 

الأمري  وكل من جائزة  وال�شحراء، 

اخلريية،  عبدالعزيز  بن  �شلطان 

ووزارة البيئة واملياه والزراعة. 

 التفا�صيل �ص3

موؤمتر دويل ناق�ش “املوارد والبيئة”..

مليار
نسمة 
بدون 

خدمات 
مياه
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ي���رع���ى م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة، رئ��ي�����س 

الدكتور  الريا�س،  وادي  �شركة  اإدارة  جمل�س 

ب�����دران ال��ع��م��ر، ان��ط��اق��ة ف��ع��ال��ي��ات امل��وؤمت��ر 

ال�����ذراع   – ال���ري���ا����س  وادي  ل�����ش��رك��ة  ال���ث���اين 

اال���ش��ت��ث��م��اري جل��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع��ود - غ��دًا 

االثنني 22 جمادى االأوىل 1440ه� املوافق 

مل��دة  ا���ش��ت��م��راره  وامل���ق���رر  2019م  ي��ن��اي��ر   28
ي���وم���ني، حت���ت ع���ن���وان »م���وؤمت���ر ���ش��رك��ة وادي 

الريا�س لا�شتثمار اجلريء«.

حماور املوؤمتر

ومو�ضوعات  حم��اور  امل��وؤمت��ر  ي�ضتعر�ض 

ترُثي روؤية 2030 وق�ضايا وحتديات تواجه 

ن��ظ��رة على  ت�ضمل:  اجل����ريء،  امل���ال  راأ����ض 

اال�ضتثمار اجلريء يف املنطقة عام 2019م 

وما بعده، دور روؤية 2030 يف �ضناعة بيئة 

فر�ض  النا�ضئة،  وال�ضركات  للريادة  راعية 

خالل  م��ن  لل�ضركات  ج��دي��دة  ا�ضتثمارية 

حتقيق  يف  نيوم  دور  اجل���ريء،  اال�ضتثمار 

والتطوير  البحث  مكتب  دور   ،2030 روؤي��ة 

2030، دور  التعليم يف حتقيق روؤية  بوزارة 

اجلامعات يف حتويل اململكة اإىل مركز جاذب 

اأف�ضل  اإىل  الو�ضول  اجل��ريء،  لال�ضتثمار 

االجت��اه��ات  واأه���م  اال�ضتثمارية،  الفر�ض 

العاملية لال�ضتثمار اجلريء.

�شيوف املوؤمتر

جهات  اأبرز  من  نخبة  املوؤمتر  ي�ضت�ضيف 

و�ضركات اال�ضتثمار اجلريء واملعريف ت�ضمل: 

للتقنية،  وادي جدة  للتقنية،  الظهران  وادي 

عبدالعزيز  امللك  مدينة  للتقنية،  مكة  وادي 

حا�ضنة  التقنية  وحا�ضنتها  والتقنية  للعلوم 

بادر، جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية، 

الهيئة العامة للمن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة، 

برنامج كفالة، مكتب البحث والتطوير بوزارة 

�ضابك،  لال�ضتثمار،  العامة  الهيئة  التعليم، 

الهيئة ال�ضعودية للملكية الفكرية، اأرامكو – 

واعد - وبنك التنمية االجتماعية، ونيوم.

اأهداف املوؤمتر

امل�ضاهمة  اإىل  و�ضيوفه  امل��وؤمت��ر  يتطلع 

ونقل  والتطوير  االأب��ح��اث  نقل  يف  النوعية 

وتوطني التقنية واالقت�ضاد املعريف واالبتكار 

اإىل اآفاق علمية وعملية ناجحة على نطاق 

اململكة، وال�ضعي لتدفق الفر�ض اال�ضتثمارية 

من  عاملية  �ضبكة  اإىل  وال��و���ض��ول  ال��واع��دة 

من�ضة  واإي���ج���اد  وامل�ضتثمرين  ال�����ض��رك��ات 

لتطوير روح املبادرة يف اجلامعات ال�ضعودية، 

من خالل م�ضاع ترُثي روؤية 2030م.

ا�شتثمار جريء

اأو����ض���ح د. خ��ال��د ال�����ض��ال��ح، ال��رئ��ي�����ض 

اأن جامعة  الريا�ض،  ل�ضركة وادي  التنفيذي 

ذراع��ه��ا  خ���الل  م��ن  ت�ضعى  ���ض��ع��ود  امل��ل��ك 

اال�ضتثماري »�ضركة وادي الريا�ض« اإىل ن�ضر 

وتعزيز املعرفة يف اململكة العربية ال�ضعودية 

وتو�ضيع �ضبكة اال�ضتثمارات املعرفية ملواكبة 

االكت�ضافات  يف  وامل�ضاهمة  املتقدمة  الدول 

واالخرتاعات، وامل�ضاهمة يف حتويل اقت�ضاد 

اململكة العربية ال�ضعودية من اقت�ضاد نفطي 

ولتكون  املعرفة،  على  يعتمد  اقت�ضاد  اإىل 

ا�ضتغالل  على  يركز  ا�ضرتاتيجًيا  م�ضتثمًرا 

القدرات املحلية وي�ضتثمر حملًيا ودولًيا يف 

ال�ضركات يف املراحل املبكرة ومراحل النمو 

ا�ضرتاتيجية  وع��وائ��د  مالية  ع��وائ��د  خللق 

العربية  اململكة  يف  التنمية  م�ضتقبل  تخدم 

ال�ضعودية.

متحدثون حمليون وعامليون

االأ�ضا�ضي  ال���دور  م��ن  ان��ط��الق��اً  وق���ال: 

التقنية  نقل  اأه��داف  لال�ضتثمار يف حتقيق 

وت��ن��وي��ع ق��اع��دة االق��ت�����ض��اد ال��وط��ن��ي، فقد 

تنظيم  اإىل  ال��ري��ا���ض  وادي  �ضركة  �ضعت 

م��وؤمت��ره��ا ال��ث��اين ب��ع��ن��وان »���ض��رك��ة وادي 

دعت  وال��ذي  اجل��ريء«  لال�ضتثمار  الريا�ض 

باالإ�ضافة  وعامليني،  حمليني  متحدثني  فيه 

�ضركات  اأه���م  م��ن  وخ���راء  تنفيذيني  اإىل 

�ضيتخلل  كما  واملعريف.  اجل��ريء  اال�ضتثمار 

النا�ضئة  ال�ضركات  »حتدي  م�ضابقة  املوؤمتر 

ال�ضعودية«، وذلك بتحكيم من �ضركة معامل 

كم�ضاهمة  االأم��ري��ك��ي��ة  ال�ضيليكون  وادي 

لتفعيل دور قطاع �ضركات راأ�ض املال اجلريء 

وال�ضركات النا�ضئة املحلية.

عدة �شراكات

وادي  �ضركة  اأن  ال�ضالح  الدكتور  واأك��د 

مع  �ضراكات  عقد  على  حر�ضت  الريا�ض 

عدة جهات لتحقيق روؤية 2030 مثل هيئة 

التنمية  وبنك  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت 

والتطوير  البحث  االجتماعية ونيوم ومكتب 

املهتمة  اجلهات  من  التعليم وغريها  بوزارة 

لدعوة  اإ�ضافة  امل��ع��ريف،  االقت�ضاد  بتنمية 

املخت�ضة  اال�ضتثمارية  وال�ضناديق  ال�ضركات 

وادي  �ضركة  وتطمح  اجل��ريء،  امل��ال  براأ�ض 

ا�ضتكماالً  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  يكون  اأن  الريا�ض 

ل�ضل�ضلة من املوؤمترات الدورية التي ت�ضاهم 

يف اإلقاء ال�ضوء على بيئة اال�ضتثمار اجلريء 

للحوار  وملتقى  املنطقة  يف  االأعمال  وريادة 

وت�ضجيع القطاعني احلكومي واخلا�ض على 

نحو  للتحول   2030 روؤي��ة  اأه��داف  حتقيق 

اقت�ضاد متنوع مبني على اال�ضتثمار املعريف.

بيئة داعمة

من جانبه اأكد املهند�ض حممد اجلاراهلل 

مدير عام اال�ضتثمار ب�ضركة وادي الريا�ض، 

اأن جناح خطط تنمية مفهوم ريادة االأعمال 

توفري  على  يعتمد  امل��ع��رف��ة،  على  املبنية 

االأعمال  رواد  فريدة، جتمع  بيئية  منظومة 

مع امل�ضتثمرين، وتوفري بيئة ت�ضريعية داعمة 

ليحقق  لالإبداع  العنان  واإطالق  لال�ضتثمار، 

هذه  اأن  غري  املمكنة،  التجارية  النجاحات 

املنظومة ترتكز على قدرة رواد االأعمال يف 

مواجهة التحديات.

اأفكار متينة

رواد  ت�ضاعد  عنا�ضر  عدة  لوجود  واأ�ضار 

االأعمال على جتاوز التحديات التي عادة ما 

اأهمية  ت�ضاحب بدء م�ضروع ناجح، واالأكرث 

احل�ضول  ا�ضتمرار  هو  العنا�ضر  تلك  من 

على التمويل املالئم، وبالتحديد يف مراحل 

وذل��ك  املن�ضاأة،  حياة  يف  االأوىل  امل�����ض��روع 

لهذا  التاأ�ضي�ضي،  التمويل  النخفا�ض  نتيجة 

ال�ضبب يجب اأن يعمل الرياديون على توفري 

فكرة جتارية متينة وفريق عمل متمكن قبل 

مقابلة امل�ضتثمرين املحتملني.

املفتاح االأ�شا�شي

واأو�ضح اأن امل�ضتثمرين ياأخذون عدًدا من 

خطط  تقييم  عند  االعتبار  بعني  العوامل 

العمل اخلا�ضة بامل�ضروع لهم، اأهمها الفريق 

االإداري ووجود حاجة �ضوقية موؤكدة وخطة 

ا�ضرتاتيجية حمكمة، باالإ�ضافة اإىل تفا�ضيل 

ال�ضفقة وخطة اخلروج، الفتاً اإىل اأن املفتاح 

يتعلق  التمويل  عملية  لنجاح  االأ���ض��ا���ض��ي 

للثقة  اإ�ضافة  �ضابًقا،  املذكورة  باملحددات 

وامل�ضتثمرين  االأعمال  رواد  بني  التعامل  يف 

وتوازن تلك الثقة بجرعة من الواقعية.

التحديات والفر�س

هذا  ختام  اجل��اراهلل يف  املهند�ض  وع��ر 

الت�ضريح عن اأمل �ضركة وادي الريا�ض من 

التي  وامل�ضابقة  املوؤمتر  هذا  تنظيم  خالل 

النا�ضئة  ال�ضركات  »حتدي  بعنوان  �ضتتخلله 

التحديات  مناق�ضة  تتم  اأن  ال�����ض��ع��ودي��ة«، 

وامل�ضتثمرين  ال��ع��ام  للقطاع  امل��ج��ال  وفتح 

ورواد االأعمال للحوار والو�ضول اإىل من�ضة 

التحديات  طرف  كل  فيها  يتفهم  م�ضرتكة 

ت��ف��ع��ي��ل دور  ي�����ض��اه��م يف  وال��ف��ر���ض مم���ا 

االرتقاء  هدف  وحتقيق  النا�ضئة  ال�ضركات 

باالقت�ضاد لدفع عجلة التنمية نحو التطور 

تلك  وت���وازن  وامل�ضتثمرين  امل��ع��ريف.اأع��م��ال 

الثقة بجرعة من الواقعية بحيث ال تائًقا عن 

روؤية املخاطر املحتملة للم�ضروع.
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بح�سور وم�ساركة تنفيذيني وخرباء من اأهم �رشكات اال�ستثمار اجلريء واملعريف

اأبرز امل�ساركني وادي الظهران ووادي جدة ومكة و»حا�سنة بادر« وكاو�ست و�سابك واأرامكو

يتخلل املوؤمتر م�سابقة »حتدي ال�رشكات النا�سئة« بتحكيم �رشكة وادي ال�سيليكون االأمريكية 

د. العمر يرعى »مؤتمر شركة وادي الرياض 
غدًا الجريء«..  لالستثمار 

الوطني لالقتصاد  اإلنتاجية  القاعدة  تنويع 
عر معايل مدير اجلامعة رئي�ض جمل�ض 

الريا�ض الدكتور بدران  اإدارة �ضركة وادي 

ومن�ضوبيها  اجل��ام��ع��ة  فخر  ع��ن  ال��ع��م��ر، 

واعتزازهم باإجنازات �ضركة وادي الريا�ض، 

ورحب ب�ضيوف املوؤمتر واأكد دعم اجلامعة 

اجلامعة  �ضعي  موؤكداً  وحم��اوره،  الأهدافه 

وللتميز  العاملية  للريادة  منارة  تكون  الأن 

تعليم  تقدمي  معريف، عر  بناء جمتمع  يف 

تخدم  اإب��داع��ي��ة  ب��ح��وث  واإن���ت���اج  متميز، 

حيوي،  اقت�ضاد  بناء  يف  وت�ضهم  املجتمع 

واإيجاد بيئة حمفزة للتعلم واالإبداع الفكري 

وريادة االأعمال، والتوظيف االأمثل للتقنية، 

وال�ضراكة املحلية والعاملية الفاعلة.

تنويع القاعدة االإنتاجية

اإ�ضهاماتها، من  تركز  اإن اجلامعة  وقال 

خالل ذراعها اال�ضتثماري املتمثل يف �ضركة 

التنمية  جم��ال  دع��م  يف  ال��ري��ا���ض،  وادي 

التنويع  تعميق  خ��الل  م��ن  االق��ت�����ض��ادي��ة 

االقت�ضادي باأبعاده املختلفة عر اال�ضتثمار 

يف تطوير القطاعات اخلدمية واالإنتاجية 

وزيادة اإ�ضهامها يف الناجت املحلي االإجمايل، 

وتنويع االأن�ضطة االقت�ضادية يف القطاعات 

م�ضروعات  يف  واال�ضتثمار  النفطية،  غري 

ا�ضرتاتيجية  �ضراكات  وبناء  ريادية،  تقنية 

حملية واأجنبية؛ اإ�ضافة لتنفيذ م�ضروعات 

ا�ضتثمارية جريئة ت�ضهم يف تنويع القاعدة 

االإنتاجية لالقت�ضاد الوطني.

اقت�شاد معريف

على  تعمل  اجلامعة  اأن  معاليه  واأك���د 

على  القائم  االقت�ضاد  نحو  التحول  دعم 

املعرفة، من خالل اال�ضتثمار يف ن�ضر ثقافة 

االقت�ضاد املعريف، وا�ضتثمار نتائج البحوث 

االقت�ضادية  الق�ضايا  معاجلة  يف  العلمية 

املعريف  املحتوى  وحت�ضني  واالجتماعية، 

اململكة،  يف  املنتجة  واخل��دم��ات  لل�ضلع 

يف  باال�ضتثمار  واإدارت��ه��ا  املعرفة  وتوليد 

جمال اإدارة توليد املعرفة ومتويلها ونقلها 

وا�ضتثمارها. باالإ�ضافة لالإ�ضهام يف تنمية 

ورفع  واملعرفية  الريادية  ال�ضباب  ق��درات 

التنمية،  يف  الفاعل  لالإ�ضهام  كفاءاتهم 

التطبيقات  يف  الريادية  قدراتهم  وتعزيز 

العلمية وزيادة فاعليتهم يف جمتمع املعرفة 

عن طريق تطوير �ضراكات ا�ضرتاتيجية مع 

قطاع االأعمال.

تعزيز التعاون

وختم معاليه ت�ضريحه بالقول: من هذا 

اإىل  الريا�ض  وادي  �ضركة  �ضعت  املنطلق، 

»موؤمتر  بعنوان  ال��ث��اين  موؤمترها  تنظيم 

�ضركة وادي الريا�ض لال�ضتثمار اجلريء«، 

والذي ت�ضاحبه م�ضابقة »حتدي ال�ضركات 

�ضركة  ت�ضارك  التي  ال�ضعودية«  النا�ضئة 

يف  االأمريكية  ال�ضيليكون  وادي  معامل 

تفعيل  ب��ه��دف  وذل���ك  اأع��م��ال��ه��ا،  حتكيم 

اجل��ريء  امل��ال  راأ����ض  �ضركات  قطاع  دور 

تطمح  كما  املحلية.  النا�ضئة  وال�ضركات 

�ضركة وادي الريا�ض باأن يكون هذا املوؤمتر 

اجل��ه��ات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  ام���ت���داًدا 

احلكومية والقطاع اخلا�ض ودعم اجلهود 

معريف  القت�ضاد  التحول  نحو  الوطنية 

حتقيقاً لروؤية اململكة 2030.
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نيابة عن معايل وزير التعليم

ناق�ض امل�ؤمتر 5 حماور وا�صتعر�ض 105 اأوراق علمية و77 مل�صقًا و�صارك باملعر�ض امل�صاحب 18 جهة

د. العمر: جائزة األمير سلطان للمياه 
أصبحت في صدارة الجوائز الدولية وتفخر 

الجامعة باحتضان مقرها

د. آل الشيخ: شهد المؤتمر إقباال كبيرًا من 
الباحثين وتم التركيز على األبحاث العلمية 

األصيلة

م.المشيطي: تم تطوير إطار مرجعي 
موحد لقطاع المياه في المملكة يتضمن 

استراتيجية شاملة

للموارد  الثامن  الدولي  المؤتمر  يفتتح  الجامعة  مدير 
الجافة والبيئة  المائية 

المؤتمر أهمية 
تنبع اأهمية املوؤمتر الدويل للموارد املائية 

يتناولها  التي  املحاور  من  اجلافة  والبيئة 

العن�صر  هو  فاملاء  املائية،  امل��وارد  واأهمها 

امل�صتدامة  والتنمية  الإن�صان،  لبقاء  الأهم 

الغذاء،  واإنتاج  والجتماعية،  القت�صادية 

و�صالمة النظم البيئية.

الأمم  م�����ص��ادر  اأح����دث  اأوردت  وق���د 

املتحدة اأن حوايل 2.1 مليار ن�صمة يفتقد 

اإىل خدمات مياه ال�صرب املاأمونة، ويعاين 

1 من كل 10 اأ�صخا�ص يف العامل من �صح 
األف �صخ�ص ميوتون يومياً  املياه، واأن 35 

نتيجة نق�ص املياه اأو تلوثها.

 5،3 اأن  املتحدة  الأمم  درا�صات  وتقدر 

اأو ما يعادل نحو ثلثي �صكان  مليار ن�صمة 

يف  نق�صاً   2025 عام  �صيواجهون  العامل 

امل��ي��اه؛ مم��ا ينبئ ع��ن ب���وادر اأزم���ة عاملية 

قد تتفاقم ب�صبب التوزيع غري املنتظم يف 

ال�صكاين  والتزايد  الأمطار  مياه  �صقوط 

ن�صمة  م��ل��ي��ون   90 مب��ع��دل  ي��ن��م��و  ال����ذي 

وزيادة  امل�صرتكة،  املائية  وامل�صادر  �صنوياً، 

القت�صادي،  النمو  م��ع  امل��ي��اه  ا�صتهالك 

و�صوء ا�صتخدام املياه.

اف��ت��ت��ح م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 

بدران العمر، نيابة عن معايل وزير التعليم 

الثالثاء  �صباح  ال�صيخ،  اآل  حمد  ال��دك��ت��ور 

الثامن  ال����دويل  امل���وؤمت���ر  1440/5/16ه�، 
للموارد املائية والبيئة اجلافة، والذي نظمه 

معهد الأمري �صلطان لأبحاث البيئة واملياه 

�صلطان  الأم��ري  وكل من جائزة  وال�صحراء، 

بن عبدالعزيز اخلريية، ووزارة البيئة واملياه 

والزراعة.

م�صتوى عاملي

ثم  الكرمي،  بالقراآن  الفتتاح  حفل  بدئ 

رئي�ص  ال�صيخ  اآل  عبدامللك  الدكتور  األقى 

فيها  رحب  كلمة  للموؤمتر  الإ�صرافية  الهيئة 

بامل�صتوى  والعتزاز  بالفخر  ونوه  باحل�صور 

الأم��ري  ج��ائ��زة  اإل��ي��ه  و�صلت  ال��ذي  العاملي 

�صلطان بن عبدالعزيز العاملية للمياه وخا�صة 

من  ال�صامية  امللكية  بالرعاية  ت�صرفها  بعد 

�صلمان  امل��ل��ك  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 

يف  جوائزها  ت�صليم  حلفل  عبدالعزيز  بن 

الدورتني ال�صابعة والثامنة، وحققت العديد 

حماولة  يف  النبيلة  الإن�صانية  اأهدافها  من 

التغلب على ندرة املياه ال�صاحلة لال�صتهالك 

الإن�صاين.

اأبحاث علمية اأ�صيلة

من  كبرياً  اإقبالً  �صهد  املوؤمتر  اإن  وق��ال 

الأوراق  ت��ق��دمي  يف  للم�صاركة  ال��ب��اح��ث��ني 

العلمية، و�صل عددها اإىل 316 ورقة علمية 

منها،  اأوراق   105 قبول  مت  دول��ة،   34 من 

بالإ�صافة اإىل 77 مل�صقاً علمياً، و�صارك يف 

18 جهة متثل قطاعات  املعر�ص امل�صاحب 

حكومية وخا�صة.

واأكد اأن املوؤمتر ركز على الأبحاث العلمية 

ج��ادة حلل  تتناول حم��اولت  التي  الأ�صيلة 

اجلافة  املناطق  يف  واملياه  البيئة  م�صكالت 

الفر�صة  واأت���اح  ال��ع��امل،  من  اجلافة  و�صبة 

املياه  قطاع  يف  والباحثني  العلماء  للتقاء 

على  وال��ت��ع��رف  واخل���رات  العلوم  وت��ب��ادل 

حماور  جمال  يف  الناجحه  العلماء  جت��ارب 

املوؤمتر اخلم�صة.

موارد م�صتدامة

البيئة  وزير  نائب  معايل  األقى  ذلك  بعد 

بن هالل  من�صور  املهند�ص  والزراعة  واملياه 

حالًيا  ن�صهد  اإننا  فيها  قال  كلمة  امل�صيطي 

وامل�صروعات  املبادرات  من  العديد  اإط��الق 

 2030 اململكة  روؤي��ة  وفق  الرائدة  التنموية 

م�صتقبلية  وخطط  تطلعات  من  حتمله  مبا 

املجالت،  جميع  يف  الريادة  لتحقيق  �صعًيا 

وقد اأولت روؤية اململكة 2030 حماية البيئة 

اأهمية  الطبيعية  امل����وارد  على  واحل��ف��اظ 

للتنمية  حتقيق  م��ن  ذل���ك  يف  مل��ا  ق�����ص��وى 

اإىل  بالو�صول  املجتمع  ورفاهية  امل�صتدامة 

بيئة وموارد طبيعية م�صتدامة حتقق الأمن 

وحت�صني  الغذائي  الأم��ن  يف  وت�صهم  املائي 

جودة احلياة.

اإطار مرجعي موحد

اململكة  روؤي��ة  من  انطالًقا  معاليه:  وقال 

املثلى  ال�صتفادة  حتقيق  ىل  تهدف  التي 

امل�صادر  خمتلف  م��ن  امل��ائ��ي��ة  امل����وارد  م��ن 

مبا  ا�صتخدامها  وتر�صيد  عليها  واملحافظ 

يلبي احلاجة وي�صمن باإذن اهلل ا�صتمرارها 

اأهداف  بلوغ  �صبيل  ويف  القادمة،  لالأجيال 

التنمية امل�صتدامة باحل�صول على مياه اآمنة 

جناحات  اململكة  حققت  فقد  وم�صتدامة، 

اإط��ار  تطوير  يف  متثلت  اأ�صعدة  ع��دة  على 

اململكة  يف  امل��ي��اه  لقطاع  م��وح��د  مرجعي 

متكنها  للمياه  �صاملة  ا�صرتاتيجية  يت�صمن 

من مواجهة التحديات، كما ت�صهم يف حتقيق 

ال�صتدامة املائية واملحافظة على املياه، كما 

بحيث  القطاع  هيكلة  اإعادة  اأي�ًصا  ت�صمنت 

ت�صتمر الوزارة بدورها يف التخطيط للقطاع 

ومراقبة حتقيق م�صتهدفات التحول الوطني 

و�صولً اإىل روؤية اململكة 2030.

حوار مثمر

بعد ذلك األقى راعي احلفل معايل مدير 

رحب  كلمة  العمر،  بدران  الدكتور  اجلامعة 

فيها باحل�صور وب�صيوف املوؤمتر، متمنًيا اأن 

يتيح املوؤمتر الفر�صة لتبادل الآراء واحلوار 

الدرا�صات  نتائج  من  وال�صتفادة  املثمر، 

عدة  من  املوؤمتر  يف  ا�صتعرا�صها  يتم  التي 

دول حول العامل. كما وجه �صكره ل�صاحب 

املعايل وزير التعليم الدكتور حمد اآل ال�صيخ 

على رعايته لهذا املوؤمتر، والذي كان يتمنى 

امل�صاركة يف هذا اليوم لول ارتباطاته، ودعا 

له بالتوفيق فيما اأوكل اإليه من مهام.

خطط ا�صرتاتيجية

ت�صكل خطط  اأن  الطبيعي  من  اإنه  وقال 

حكومة  تنفذها  التي  املت�صارعة  التنمية 

الطلب  زيادة يف  ال�صعودية،  العربية  اململكة 

على املياه، ولذلك ترافقت هذه اخلطط مع 

جهود كبرية لزيادة امل�صادر املائية وتر�صيد 

الزراعي،  القطاع  يف  وخا�صة  ا�صتهالكها 

باجلهود  اأ�صيد  اأن  ي�صعدين  املنا�صبة  وبهذه 

وزارة  املجال  هذا  يف  تبذلها  التي  املتميزة 

اإعداد  تبنت  والتي  والزراعة،  واملياه  البيئة 

اأهمها  م��ن  ك��ان  ا�صرتاتيجية  خطط  ع��دة 

اخل��ط��ة ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��م��ي��اه واخل��ط��ة 

ال�صرتاتيجيُة  واخل��ط��ُط  للبيئة  الوطنية 

للغابات واملراعي.

توطني وتطوير

�صبق  م��ا  �صوء  وعلى  معاليه:  واأ���ص��اف 

بدور  �صعود  امللك  وت�صاهم جامعة  �صاهمت 

ه���ام يف جم���ال امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال���روات 

خطتها  خ���الل  م��ن  اململكة  يف  الطبيعية 

فيها  التميز  وم���ب���ادرات  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة، 

املائية  امل��وارد  ب��اإدارة  املتعلقة  تلك  وخا�صة 

الأم���ري  ي��ق��وم معهد  ول��ذل��ك  وت��ط��وي��ره��ا، 

�صلطان لأبحاث البيئة واملياه وال�صحراء يف 

اجلامعة باإجراء البحوث والدرا�صات العلمية 

يف  التطبيقية  امل�صاريع  وتنفيذ  والأب��ح��اث 

جمالت البيئة واملياه وال�صحراء من خالل 

توطني وتطوير التقنيات احلديثة.

حلول علمية

واأكد اأن جامعة امللك �صعود ت�صهم يف اإجراء 

العلمية ون�صرها من خالل العديد  البحوث 

تتناول مو�صوعات  التي  البحث  من كرا�صي 

املياه، وحتت�صن مقر الأمانة العامة جلائزة 

الأمري �صلطان بن عبدالعزيز العاملية للمياه 

الدولية،  اأ�صبحت يف �صدارة اجلوائز  التي 

وكان لها دور بارز يف تقدير العلماء وت�صجيع 

منذ  العامل  اأنحاء  العلمي يف جميع  البحث 

احللول  اإيجاد  يف  للم�صاهمة  2002م  عام 

ال�صاحلة  املياه  توفري  اإىل  للو�صول  العلمية 

واملحافظة  ندرتها  من  والتقليل  لال�صتعمال 

على ا�صتدامتها خا�صة يف املناطق اجلافة.

معر�ض م�صاحب

يف ختام احلفل كرم معايل مدير اجلامعة 

توزيع  ومت  وال��رع��اة،  امل�صاركني  من  ع��دداً 

العديد من الدروع التذكارية بهذه املنا�صبة، 

املعر�ص  لفتتاح  احل�صور  توجه  ذل��ك  بعد 

اأرجائه  داخ��ل  وجتولوا  للموؤمتر  امل�صاحب 

و�صاهدوا العديد من الأجنحة التي ت�صمنها 

واجلهات امل�صاركة فيه.
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الصحي التثقيف  منتدى  تنظم  التطبيقية«  »الطبية 

يزورون  الجامعة  موهوبو 
والتقنية« »العلوم 

يستضيف  والموهوبين«  »المتفوقين 
الكريع خولة  الدكتورة 

التدريس  أعضاء هيئة  اتجاهات  دراسة 
اإلدارية المناصب  لتولي 

التدريس هيئة  أعضاء  يلتقي  المجتمع  عميد 

التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية  نظمت 

املنتدى  املجتمع،  �صحة  علوم  بق�صم  ممثلة 

الأول للتثقيف ال�صحي، وذلك بح�صور عميد 

الكلية  ال�صيخ ووكلية  اآل  الكلية الدكتور يزيد 

اأن  كلمته  يف  الكلية  عميد  واأك��د  وال��وك��اء. 

التثقيف ال�صحي يعترب اأحد اأهم ركائز العمل 

الكلية  واأن  الأم��را���ض،  ِمن  للوقاية  ال�صحي 

ال�صحي  التثقيف  برنامج  دعم  على  حتر�ض 

ليكون نواة تثقيفية متميزة يف القطاع ال�صحي 

من خال تخريج كوادر موؤهلة. واأ�صار اإىل اأن 

بناء جمتمع  على  اأكدت   2030 اململكة  روؤية 

اهلل  مب�صيئة  �صيتحقق  وذلك  وحيوي  �صحي 

ما  وه��و  امل��وؤه��ل��ة  ال�صحية  ال��ك��وادر  ب��وج��ود 

تعمل عليه كلية العلوم الطبية التطبيقية. مت 

خال املنتدى تقدمي عدة حما�صرات تثقيفية 

التثقيف  يف  املخت�صني  م��ن  ع��دد  مب�صاركة 

ال�صحي.

نظم م�صار الطلبة املوهوبني يف برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني زيارة 

لوحدة البتكار مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وذلك �صباح الأحد 

املوهوبني  اجلامعة  من طاب  بها جمموعة  قام  1440/5/14ه�  املا�صي 

يف املجالت التقنية والبتكارية، حيث ا�صتقبلهم من املدينة الأ�صتاذ نواف 

�صجاع وقام بتعريفهم باجليل اجلديد من الت�صنيع وهو »الت�صنيع الرابع« 

والذي يعتمد على التقنيات احلديثة كتطبيقات الأجهزة الذكية والواي فاي 

وتقنية الطباعة ثاثية الأبعاد وتقنية حماكاة الواقع.

بعد ذلك مت اإطاعهم على ق�صم النحت على املواد اخلام وت�صميم وت�صنيع 

الأدوات اخلا�صة للعلوم والأبحاث كامل�صتخدمة يف املركبات الف�صائية، حيث 

الطباعة  با�صتخدام  الأولية  النماذج  �صناعة  مرحلة  على  الطاب  تعرف 

ثاثية الأبعاد، ثم مرحلة حماكاة الواقع والتي يتم فيها جتربة املنتج قبل 

ا�صتخدامه، وخال الزيارة تعرَّف الطاب على كيفية ال�صتفادة من املدينة، 

امل�صاعدة  وتقدم  اجلامعة  لطاب  معاملها  التدريب يف  املدينة  تتيح  حيث 

للمن�صاآت ال�صغرية، واختتمت الزيارة بالتقاط �صورة جماعية.

عطية  بن  عبداهلل  الدكتور  عقد 

لقاًء  املجتمع  كلية  عميد  الزهراين 

التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  مع  مفتوحاً 

الكلية  وك����اء  ب��ح�����ص��ور  ب��ال��ك��ل��ي��ة 

وروؤو�صاء الأق�صام ومدراء الوحدات.

ال��ل��ق��اء رح��ب عميد  ب��داي��ة  ويف 

التدري�ض  هيئة  ب��اأع�����ص��اء  الكلية 

ال��ق��ادم��ني م���ن ال��ب��ع��ث��ة وامل��ع��ي��ن��ني 

باأهمية  ون���وه  ال��ك��ل��ي��ة،  يف  اجل���دد 

الهتمام بالطالب اجلامعي باعتباره 

والل��ت��زام  التعلمية  العملية  حم��ور 

واأهمية  واأوق��ات��ه��ا،  ب��امل��ح��ا���ص��رات 

العمل بروح الفريق الواحد مبا يعود 

الكلية،  من�صوبي  جميع  على  بالنفع 

يف  ال��ط��اب  ماحظات  لهم  ونقل 

على  وحثهم  ال�صت�صاري  املجل�ض 

تافيها اإن وجدت.

الكلية  وك��ي��ل  ذل���ك حت���دث  ب��ع��د 

الفراج  اأ�صامة  د.  واجلودة  للتطوير 

ع��ن ح��ر���ض ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى امل��راك��ز 

املحلية  الع��ت��م��ادات  يف  املتقدمة 

والدولية، �صاكراً جميع الزماء على 

تعاونهم يف حتقيق تلك الإجنازات، 

منبهاً على بع�ض الأمور التي تتعلق 

بذلك.

لل�صوؤون  الكلية  وكيل  حت��دث  ثم 

د.  الكلية  يف  والأكادميية  التعليمية 

�صاكراً  ال�صغري،  حممد  بن  �صغريرّ 

الزماء على احل�صور، و�صكر اأي�صاً 

عمادة الكلية واجلامعة على الدعم 

املتوا�صل للكلية يف ظل هذه النه�صة 

و�صدد  امل��ب��ارك��ة،  لدولتنا  احلديثة 

ب�صرورة احلر�ض على الطاب وما 

يتعلق بالإر�صاد الأكادميي جتاهههم، 

خدمة  يف  والعمادة  الكلية  اأن  وبنيرّ 

اأع�����ص��اء هيئة  ال���ط���اب وخ���دم���ة 

التدري�ض يف اأي وقت.

ب����ع����د ذل�������ك ُف�����ت�����ح امل����ج����ال 

التدري�ض  هيئة  اأع�����ص��اء  جلميع 

وهمومهم  اقرتاحاتهم  ل�صتقبال 

وا�صتف�صاراتهم فيما يتعلق بالعملية 

عليها  الإج���اب���ة  ومت  التعليمية، 

والوكاء  العميد  �صعادة  قبل  من 

اللقاء  وُخ��ت��م  الأق�����ص��ام،  وروؤ���ص��اء 

بال�صكر والتقدير للجميع.

املتفوقني  الطلبة  برنامج  نظم 

الأحد  يوم  علمياً  لقاًء  واملوهوبني 

املا�صي 14 جمادى الأوىل 1440 

للطالبات  اجلامعية  املدينة  يف  ه� 

ون���ق���ل ع���رب ال���ب���ث ال��ت��ل��ف��زي��وين 

خاله   ا�صت�صاف  الطاب،  لق�صم 

�صامي  ب��ن��ت  ال��ربوف��ي�����ص��ور خ��ول��ة 

ال���ك���ريرّ���ع، ك��ب��رية ع��ل��م��اء اأب��ح��اث 

الأبحاث  مركز  ورئي�ض  ال�صرطان 

وع�صو  ل��اأورام  فهد  امللك  مبركز 

�صابق مبجل�ض ال�صورى.

املوهوبة  الطالبة  اللقاء  اأدارت 

عدد  اللقاء  وح�صر  الغامدي،  ليان 

اجلامعة  وطاب  طالبات  من  كبري 

العلمية  التخ�ص�صات  جميع  م��ن 

جل�صة  وكانت  والإن�صانية،  والطبية 

حوارية واأكادميية مرثية.

الكريرّع  الربوفي�صور  وقد حتدثت 

ع��ن ال��ن��ج��اح ب��ني الأم���ل وامل��ث��اب��رة، 

النقا�ض  والطاب  الطالبات  وتبادل 

ال��دك��ت��ورة واأج��اب��ت على جميع  م��ع 

ت�������ص���اوؤلت���ه���م، ووع������دت ب��ت��دري��ب 

م��ن طلبة اجل��ام��ع��ة يف  جم��م��وع��ة 

املراكز امل�صرفة عليها.

الربنامج  م  ك��ررّ اللقاء  نهاية  ويف 

وقدمت  الكريرّع،  خولة  الربوفي�صور 

ال�صريهي  ن���ورة  امل��وه��وب��ة  الطالبة 

هدية للربوفي�صور عبارة عن  لوحة 

ف��ن��يرّ��ة، وي��اأت��ي ه���ذا ال��ل��ق��اء �صمن 

لقاءات العلماء التي ينظمها برنامج 

بهدف  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة 

ونقل  ب��ال��ع��ل��م��اء  الطلبة  اح��ت��ك��اك 

التجارب املميزة لهم.

الداعمة  جلهودها  ا���ص��ت��م��راراً 

الإداري���ة  البيئة  تطوير  لعمليات 

والأكادميية باجلامعة، تعمل وكالة 

وال��ت��ط��وي��ر  للتخطيط  اجل��ام��ع��ة 

ع�صريي  يو�صف  ال��دك��ت��ور  بقيادة 

بعنوان »درا�صة  اإجراء درا�صة  على 

التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  اجتاهات 

املنا�صب  ت��ويل  جت��اه  ال�صعوديني 

جامعة   - والأك��ادمي��ي��ة  الإداري�����ة 

امللك �صعود اأمنوذجاً«، ومت ت�صكيل 

فريق عمل ي�صم عدداً من من�صوبي 

كليات اجلامعة والعمادات امل�صاندة 

للم�صاركة يف هذه الدرا�صة.

التي يقوم على  الدرا�صة  وتهدف 

واجل��ودة  التطوير  عمادة  تنفيذها 

�صالح  الدكتور  عميدها  باإ�صراف 

اجت��اه��ات  درا���ص��ة  اإىل  الق�صومي 

ال�صعوديني  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء 

جت����اه ت����ويل امل��ن��ا���ص��ب الإداري������ة 

�صعود،  امللك  بجامعة  والأكادميية 

وال���وق���وف ع��ل��ى اأ���ص��ب��اب ق��ب��ول اأو 

عزوف اأع�صاء هيئة التدري�ض حيال 

مقرتحات  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  ذل���ك، 

ال��ق��ي��ادات الإداري������ة والأك��ادمي��ي��ة 

القيادات  دور  فاعلية  زي��ادة  جت��اه 

باجلامعة، والتغلب على التحديات.  

من  ع����دداً  ال��درا���ص��ة  وتت�صمن 

الإج������راءات م��ن��ه��ا: الط����اع على 

تفا�صيل الدرا�صة التي اأعدتها كلية 

اأع�صاء  عزوف  اأ�صباب  عن  الرتبية 

املنا�صب  تويل  عن  التدري�ض  هيئة 

الإداري�����ة والأك��ادمي��ي��ة، والط���اع 

على الأدبيات ذات ال�صلة، وت�صميم 

اجتاهات  لقيا�ض  ا�صتبانة  وتطبيق 

ال�صعوديني  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء 

جت����اه ت����ويل امل��ن��ا���ص��ب الإداري������ة 

والأك���ادمي���ي���ة، وت��ن��ف��ي��ذ م��ق��اب��ات 

والعليا  املتو�صطة  ال��ق��ي��ادات  م��ع 

باجلامعة.

اأ�صدر معايل مدير اجلامعة عدة قرارات اإدارية:

- تكليف الدكتور عثمان املنيع م�صاعداً لوكيل اجلامعة لل�صوؤون 

التعليمية والأكادميية لل�صوؤون الطابية.

- متديد تكليف الأ�صتاذ قا�صم بن عي�صى �صفران بالعمل مديراً 

لإدارة عمادة التطوير واجلودة.

- تكليف الأ�صتاذ متعب بن حممد �صعيد �صاهر بالعمل م�صرفاً 

على وحدة اإدارة الهوية بعمادة التطوير واجلودة.

اأ.�ساهراأ.�سفراند. املنيع



دع��ا م��رك��ز ب��ح��وث ال��درا���س��ات 

املهتمني  جميع  والطبية  العلمية 

الف�سل  اأن�سطة  ومتابعة  حل�سور 

اجلامعي  للعام  الثاين  الدرا�سي 

يطلقها  التي  1440ه�/2019م 
املقبل  الأ�سبوع  من  ابتداًء  املركز 

الأوىل  ج���م���ادى   29 »الث���ن���ني 

ف���راي���ر   4 امل����واف����ق  اجل�������اري 

 7 م��دى  على  وت�ستمر  2019م«، 
اأ�سابيع.

واأك����دت م��دي��رة م��رك��ز بحوث 

وال��ط��ب��ي��ة،  العلمية  ال���درا����س���ات 

اأن�سطة  اأن  اجل��ري��ب��ان،  غدير  د. 

وف���ع���ال���ي���ات امل����رك����ز ل��ل��ف�����س��ل 

العديد  ت�سمل  احل��ايل  الدرا�سي 

العمل  وور�����ش  امل��ح��ا���س��رات  م��ن 

العلمي  البحث  مب�ستوى  لالرتقاء 

والطبية  العلمية  الأق�����س��ام  يف 

الجتاهات  ومواكبة  ون��وع��اً،  كماً 

يف  العلمي  البحث  يف  احل��دي��ث��ة 

وذات  والطبية  العلمية  املجالت 

والتنموية،  التطبيقية  املخرجات 

ي��ق��دم��ه��ا ن��خ��ب��ة م��ن اخل����راء يف 

اأع�ساء  من  العلمي  البحث  جمال 

هيئة التدري�ش يف اجلامعة.

دع��ت  التفا�سيل  م��ن  ومل��زي��د 

امل��وق��ع  ل����زي����ارة  اجل���ري���ب���ان  د. 

rcmalaz.ksu. الإل���ك���روين 
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عند  فورياً  �سيكون  الت�سجيل  باأن 

ويف�سل  عامة،  والدعوة  احل�سور 

احل�سور مبكراً للت�سجيل يف مبنى 

 / العلمية  امل�سركة  القاعات   30
حم��دودة  فاملقاعد  الأول،  ال��دور 

و�ستمنح �سهادات للح�سور.
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بدعوة من الدكتور نا�سر الداغري عميد كلية العلوم، زار الدكتور 

مزيد الركاوي، امل�سرف على اإدارة التعاون الدويل والتواأمة العاملية، 

كلية العلوم والتقى اأع�ساء جمل�ش الكلية خالل جل�سة جمل�ش الكلية 

الثامنة ع�سرة بتاريخ 8 جمادى الأوىل اجلاري.

اجلامعات  مع  التفاقيات  تفعيل  اآليات  عر�ش  اجلل�سة  خالل  ومت 

العاملية فيما يخ�ش تطوير العملية الأكادميية وتدريب طالب الدرا�سات 

مع  املناق�سة  وت�سمنت  امل�سرك،  والتحكيم  الإ�سراف  وكذلك  العليا، 

املادية  واجلوانب  التفاقيات  هذه  من  ال�ستفادة  كيفية  الركاوي  د. 

اخلا�سة بها وفقاً لل�سيا�سات وال�سوابط املحددة من قبل اجلامعة.

ت�سميم  ملتابعة  الدائمة  اللجنة  رئي�ش  للم�ساريع  اجلامعة  وكيل  تراأ�ش 

م�سروع النقل الداخلي باجلامعة، اجتماع اللجنة الدائمة الأول بعد اإعادة 

ت�سكيلها، بح�سور اأع�ساء اللجنة ومب�ساركة من�سوبي الهيئة العليا لتطوير 

وبح�سور  الريا�ش«  »قطار  م�سروع  على  امل�سرفة  اجلهة  الريا�ش،  مدينة 

كذلك ا�ست�ساري امل�سروع، وذلك يف مقر امل�سروع بطريق العروبة.

حيث قام ال�ست�ساري با�ستعرا�ش اآخر م�ستجدات ت�سميم م�سروع النقل 

الداخلي باجلامعة، كما مت عر�ش الأهداف واملخرجات الرئي�سية والرنامج 

واملقرحات  الآراء  تبادل  مت  ذلك  بعد  للم�سروع،  العمل  ومراحل  الزمني 

الريا�ش  مدينة  لتطوير  العليا  الهيئة  وممثلي  الدائمة  اللجنة  اأع�ساء  بني 

امل�سروع  هذا  لتنفيذ  املو�سوعة  الأه��داف  يحقق  مبا  امل�سروع  وا�ست�ساري 

خلدمة من�سوبي وزائري اجلامعة ب�سكل خا�ش و�سكان مدينة الريا�ش ب�سكل 

عام.

كتبت: جواهر لقحطاين

ع��ق��د ق�����س��م ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 

واآداب����ه����ا ب��ال�����س��راك��ة م���ع ع��م��ادة 

يوم  امل�سرك  اخل��ارج��ي  الإ���س��راف 

علمية  1440/5/8ندوة  الث��ن��ني 

بح�سور   ،»4 »لغويات  عنوان  حتت 

وم�ساركة كل من: د. منرية الأزرقي 

الإم���ام  بجامعة  ال��ل��غ��وي��ات  اأ���س��ت��اذ 

بالدمام،  عبدالرحمن  ب��ن  في�سل 

اللغويات  اأ�ستاذ  را�ش  فيلي�ستي  د. 

الأملانية بجامعة كوين ماري بلندن، 

د. دايان نيل�سون.

من  كل  دور  الندوة  تناولت  وق��د 

العربية  واللغة  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة 

الأدبية  الن�سو�ش  مع  التعامل  يف 

حيث  اململكة،  داخ��ل  يف  واللهجات 

حت��دث��ت ال��دك��ت��ورة الأزرق������ي عن 

على  تطبيقها  و  اللغوية  النظريات 

اللهجات ال�سعودية، واألقت الدكتورة 

را�ش ال�سوء على العالقة بني اللغة 

اأو���س��ح��ت  فيما  الأدب�����ي،  وال��ن�����ش 

املتحدثني  دور  نيل�سون  ال��دك��ت��وره 

تطويرها،  يف  الإجن��ل��ي��زي��ه  باللغة 

الأوراق  من  العديد  الندوة  و�سملت 

قدمها  التي  ال�سلة  ذات  العلمية 

اللغة  بق�سم  التدري�ش  هيئة  اأع�ساء 

الإجنليزية.

اللجنة الدائمة تتابع مشروع النقل الداخلي بالجامعة

»لغويات 4« تناقش العالقة بين النصوص
األدبية واللهجات

»بحوث العلمية والطبية« يطلق أنشطته 
األسبوع المقبل

برئا�شة وكيل اجلامعة للم�شاريع ومب�شاركة هيئة تطوير الريا�ض

نظمها ق�شم اللغة الإجنليزية مب�شاركة حملية وعاملية

مشرف إدارة التعاون الدولي 
يشارك في مجلس »العلوم«

جلسة إرشادية بمعهد ريادة 
األعمال

كتبت: اأريج العيار

عقدت حا�سنة وم�سرعة الأعمال »ُخطى« مبعهد ريادة الأعمال جل�سة 

قدمتها  للم�سروع«  التناف�سية  وامليزة  امل�سافة  »القيمة  بعنوان  اإر�سادية 

الأ�ستاذة مباركة الدو�سري، �ساحبة م�سروع »من�سات«، وح�سر اجلل�سة 

املحت�سنات لدى املعهد، وتطرقت اجلل�سة لعر�ش كل م�سروع على حدة، 

بالإ�سافة اإىل �سرح منوذج العمل لكل حمت�سنة، وتخلل اجلل�سة الكثري 

من املناق�سات واحلوارات.
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الجامعات  مديري  لقاء  يترأس  التعليم  وزير 
األهلية الكليات  وعمداء 

الجامعات ليس »في عدد االعتمادات« بل في  قيمة 
المحاضرات« »قاعات  ناتج 

التعليم  وزي�����ر  م���ع���ايل  ت���راأ����س 

ال�شيخ  اآل  بن حممد  حمد  الدكتور 

م��دي��ري  ل��ق��اء  م���وؤخ���راً،  مكتبه  يف 

الأهلية  الكليات  وعمداء  اجلامعات 

الدكتور  التعليم  وزير  نائب  بح�شور 

العا�شمي  حممد  ب��ن  عبدالرحمن 

ووكيل الوزارة للتعليم الأهلي الدكتور 

�شعد اآل فهيد.

اأهمية  اإىل  ال�شيخ  اآل  وت��ط��رق 

التعليم  ال��رائ��دة يف  الأف��ك��ار  دع��م 

املميزين من  الطالب  الأهلي، ومنح 

اأبنائنا وبناتنا الرعاية الكافية نظري 

واإمكانات  ق��درات  من  يحملونه  ما 

توؤهلهم اأن يكونوا علماء امل�شتقبل.

نقدم  اأن  »ن�شتطيع  معاليه:  وقال 

اأكرث مما هو مقدٌم حالًيا يف جمالت 

التعليم الأهلي، واأن يتم العمل ب�شكل 

الأهلي  التعليم  يف  للتو�شع  م�شتمر 

�شواء اجلامعي اأو العام، واإعطائه كل 

الإمكانات املمكنة لنموه«، م�شرياً يف 

ذات ال�شياق اإىل الإفادة من برنامج 

يف  ودوره  الب�شرية  ال��ق��درات  تنمية 

التعليم  منظومة  خمرجات  حت�شني 

من  مراحلها  جميع  يف  وال��ت��دري��ب 

التعليم املبكر وحتى التعليم والتدريب 

اإىل  للو�شول  احلياة  مدى  امل�شتمر 

امل�شتويات العاملية.

بالإمكان  اأن��ه  ال�شيخ  اآل  واأو�شح 

لأبنائنا  مميز«  »تعليم  خيار  تقدمي 

نوجد  اأن  ا�شتطعنا  ما  متى  وبناتنا، 

يف املدن الرئي�شية الكربى جممعات 

اخليار  هي  تكون  ومميزة  حا�شنة 

الأمثل لأولياء الأمور من اأجل تعليم 

اأبنائهم، م�شيداً معاليه ببع�س النماذج 

ال��ن��اج��ح��ة يف اجل��ان��ب اجل��ام��ع��ي، 

ع��ل��ى حت�شني خم��رج��ات  وم��ن��وًه��ا 

هناك  تكون  واأن  الأهلية  اجلامعات 

 200 اأف�شل  �شمن  لتدخل  مناف�شة 

جامعة يف العامل.

اجلامعات  ع���دد  اأن  اإىل  ي�شار 

 13 اإىل  و�شل  اململكة  يف  الأهلية 

وع��دد  كلية،  و45  اأه��ل��ي��ة،  جامعة 

برناجماً،   294 البكالوريو�س  برامج 

ويدر�س  برناجماً،   51 واملاج�شتري 

بهذه اجلامعات والكليات ما يقارب 

62.000 طالب وطالبة.
ويف �شياق ذي �شلة التقى معاليه 

ال�شيد  املا�شي،  الثالثاء  مكتبه  يف 

ثارمان �شامنوجاراتونام نائب رئي�س 

املن�شق  والوزير  ال�شنغافوري  الوزراء 

لل�شيا�شات القت�شادية والجتماعية، 

وجرى  امل�شوؤولني،  من  عدد  يرافقه 

املو�شوعات  مناق�شة  اللقاء  خ��الل 

مت�شمنة  امل�����ش��رك،  ال�����ش��اأن  ذات 

امل�شاهمة يف تطوير التعليم، وتبادل 

اخل��ربات بني البلدين والإف���ادة من 

التجارب الناجحة.

التعليم  وزير  معايل  ا�شتقبل  كما 

من جامعة  وف��داً  موؤخراً،  يف مكتبه 

برئا�شة  الأمريكية،  هوبكنز  جونز 

وياأتي  �شروير،  دانيال  الربوفي�شور 

اللقاء يف اإطار التعاون بني اجلامعات 

ال�شعودية  ون��ظ��ريات��ه��ا  الأم��ري��ك��ي��ة 

العلمي  ال��ب��ح��ث  ت��ع��زي��ز  ي��خ��دم  مل��ا 

امل��ج��الت  ال��ت��ع��اون يف  وم��د ج�شور 

الأكادميية، وت�شمل زيارة وفد جامعة 

من  ع��دداً  الأمريكية  هوبكنز  جونز 

والأك��ادمي��ي��ة  العلمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

والإعالمية يف اململكة.

نائب  معايل  اللقاء  ح�شر  وق��د 

عبدالرحمن  الدكتور  التعليم  وزي��ر 

العايل  التعليم  ووك��ي��ل  العا�شمي، 

والبحث العلمي الدكتور حمد املحرج، 

على  ال��ع��ام  وامل�����ش��رف  وامل�شت�شار 

لل�شراكات والعالقات  العامة  الإدارة 

الدولية الدكتور �شامل املالك.

دع�������ا م�����ع�����ايل وزي������ر 

اآل  حمد  الدكتور  التعليم 

التعليم  ق���ي���ادات  ال�����ش��ي��خ 

والتقني  واملهني  اجلامعي 

لإي���ج���اد ح��ل��ول ت��ط��وي��ري��ة 

ف��اع��ل��ة ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 

اجلامعي  التعليم  ت��واج��ه 

واملهني، ومراجعة اخلطط 

الدرا�شية والربامج املقدمة 

التعليم  وطالبات  لطالب 

بتقدمي  مطالباً  اجلامعي، 

يب�شر  م��وؤ���ش�����ش��ي  ع��م��ل 

لتطوير  اإيجابي  مب�شتقبل 

خم����رج����ات اجل���ام���ع���ات 

املهني  ال��ت��ع��ل��ي��م  وم��ع��اه��د 

والتقني انطالقاً من املكانة 

يف  امل��م��ل��ك��ة  حتتلها  ال��ت��ي 

جمموعة الع�شرين.

اأن  ال�شيخ  اآل  واع��ت��رب 

اجلامعي  التعليم  تطوير 

ي�شهده  ما  ظل  يف  واملهني 

ال���ع���امل م���ن حت����ولت اق��ت�����ش��ادي��ة 

�شينعك�س على دور اململكة املحوري 

يف القت�شاد املعريف العاملي، وي�شهم 

اململكة  روؤي��ة  متطلبات  حتقيق  يف 

اجلامعات  بطالب  املت�شلة   2030
يف تهيئتهم ل�شوق العمل؛ من خالل 

تزويدهم باملهارات الالزمة للتعاي�س 

مع القرن احلادي والع�شرين.

واأبان معاليه خالل تد�شني ور�شة 

العمل التي اجتمع فيها قرابة 300 

من قيادات وخرباء التعليم اجلامعي 

اجلامعات  م�شتقبل  لبحث  واملهني 

تطويرها  اأداء  و�شبل  ال�شعودية 

في�شل  امل��ل��ك  مب��رك��ز  وخمرجاتها 

ل��ل��م��وؤمت��رات مب��ق��ر ج��ام��ع��ة امللك 

التحولت  اأن  ب��ج��دة،  عبدالعزيز 

القت�شادية املت�شارعة التي مير بها 

على  تنعك�س  اأن  يجب  اليوم  العامل 

عمليات املراجعة والتطوير امل�شتمر 

لأن��ظ��م��ة ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب يف 

اجلامعات، واملعاهد املهنية والتقنية 

اخل�شائ�س  اأه��م  ر�شد  خ��الل  م��ن 

وامل�����ش��ك��الت وال���ت���ح���دي���ات ال��ت��ي 

يواجهها قطاع التعليم اجلامعي.

اأن��ه ل ميكن  ال�شيخ  اآل  واأو���ش��ح 

لأي بلد اأن يحقق تقدماً يف التعليم 

يحظى  اأن  دون  التنمية  واأه���داف 

بنظام تعليم عايل قوي داعم للنظام 

ملواجهة  داع��ي��اً  ب��رم��ت��ه  التعليمي 

والإقليمية  املحلية  التحديات  زخم 

موؤ�ش�شات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وال��ع��امل��ي��ة 

ا�شتقرارها وتطورها  التعليم وتهدد 

مما يجعل م�شاألة التطوير والتقييم 

حتمية وم�شتمرة.

وح�������ذر م���ع���ال���ي���ه م�����ن حت���ول 

»الع������ت������م������ادات الأك�����ادمي�����ي�����ة« 

طقو�س  اإىل  العاملية«  و»الت�شنيفات 

غري  �شكلية  واإج�������راءات  اإداري������ة 

قاعة  الطالب يف  يكت�شبه  ملا  موؤثرة 

املحا�شرات«، م�شرياً اإىل اأنها ميكن 

اأن ت�شهم يف �شمان جودة املدخالت 

لنا  ت�شمن  ل  لكنها  وال��ع��م��ل��ي��ات 

�شوق  مبتطلبات  ت��ف��ي  خم��رج��ات 

العمل.

اأهمية  اإىل  التعليم  وزير  وتطرق 

وج����ود م���ب���ادرات ج��ام��ع��ي��ة ت��دع��م 

�شمن  وال�شتنباط  املنطق،  اأ�ش�س 

ما  اأن  مبيناً  فاعله،  تعليمية  مناهج 

اجلامعية  البحوث  على  �شرفه  مت 

اإىل  ي�شري  ال�شابقة  ال�شنوات  خالل 

�شتة  مقابل  ريال  مليون  مائة  اإنفاق 

عليها،  لالإنفاق  خ�ش�شت  مليارات 

املواءمة  �شعف  اإىل  ي�شري  ما  وهو 

روؤي��ة  م�شتهدفات  م��ع  والتن�شيق 

.2030
حتقيق  اإىل  ال�شيخ  اآل  واأ���ش��ار 

لدخول  بالو�شول  ال��روؤي��ة  تطلعات 

�شمن  ���ش��ع��ودي��ة  ج��ام��ع��ات  خم�س 

اأف�شل مائتي جامعة عاملية معترباً اأن 

الأمر لي�س �شعباً عندما ندير هذه 

اجلامعات ب�شكل حقيقي، ونرفع من 

للبحوث،  الوطني  املحتوى  خاللها 

ومتنى اآل ال�شيخ يف ختام كلمته اأن 

اليوم الذي يتم ال�شتغناء فيه  ياأتي 

»امل�شركة«  التح�شريية  ال�شنة  عن 

العام  التعليم  ن��واجت  حت�شن  نتيجة 

املرتبط بالتعليم اجلامعي.

»التعليم« تناقش برامج جامعة 
»ملبورن« في إعداد المعلم

عقدت وزارة التعليم ور�شة عمل بعنوان »جتربة جامعة ملبورن الأ�شرالية 

الهيئة  منت�شبي  من  ع��دد  فيها  �شارك  املعلم«،  اإع��داد  برامج  جتديد  يف 

التدري�شية والإ�شرافية للبنني والبنات، لالإ�شهام يف تطوير العملية التعليمية 

والعمل اليومي املدر�شي.

واأكد الدكتور نياف اجلابري وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير اأن انعقاد 

التجارب  من  ال�شتفادة  على  ال��وزارة  حر�س  اإط��ار  يف  ياأتي  الور�شة  هذه 

من  واح��دة  ملبورن  جامعة  تعد  حيث  التعليم؛  جمال  يف  الرائدة  الدولية 

وات�شاع  اجلامعية،  الأبحاث  جمال  يف  دولًيا  املميزة  اجلامعات  كربيات 

نطاق براجمها وجودتها، ومتيزها بعدد كبري من مراكز الأبحاث ال�شهرية 

املعلمني  من  ع��دداً  ر�شحت  قد  التعليم  وزارة  وكانت  الهامة.  بدرا�شاتها 

وزي��ارات  تدريبية  برامج  حل�شور  اململكة  مناطق  خمتلف  من  وامل�شرفني 

ميدانية للعديد من املدار�س يف العديد من املقاطعات الأ�شرالية، وعقدت 

على �شوئها العديد من الور�س وحلقات النقا�س، انطالقا من حر�س الوزارة 

على تقدمي كل ما من �شاأنه الإ�شهام يف تطوير التعليم يف بالدنا واإحداث 

نقلة نوعية يف البيئة املدر�شية وتطوير اأداء طالبنا وطالباتنا.

٣٠٠ ألف مستفيد عبر خدمة 
»تواصل« ومليون عبر »االتصال 

الموحد«

توا�شل  اإدارة خدمة  ي�شرف على  الذي  امل�شتفيدين  رعاية  اأ�شدر مركز 

الإلكرونية ومركز الت�شال املوحد التقرير ال�شنوي 2018م والذي يو�شح 

كافة الإجنازات التي قام بها.

واأبرز التقرير خدمة اأكرث من 300 األف م�شتفيد عرب خدمة »توا�شل« 

اإدارة  و47  اأهلية  و34  28 جامعة حكومية  141 جهة يف  الإلكرونية يف 

تعليم و32 قطاعاً بالوزارة وامللحقيات الثقافية، من خالل اأكرث من 2100 

ممثل للخدمة يف تلك اجلهات مب�شتوى جودة يفوق 90٪ ون�شبة لل�شرعة 

تتجاوز 80٪ وفق وثيقة م�شتوى اخلدمة.

كما تلقى مركز الت�شال املوحد »19996« اأكرث من مليون مكاملة واأجرى 

وزارة  خدمات  عن  امل�شتفيدين  ر�شا  لقيا�س  مكاملة  األ��ف   280 من  اأك��رث 

التعليم. كما ا�شتقبل مركز رعاية امل�شتفيدين  يف الوزارة اأكرث من 42 األفاً 

لثمانية  الوزير  لقاء مبعايل  تنظيم  ومت  ال��وزارة،  قا�شدي  امل�شتفيدين  من 

اآلف منهم.

وتهدف خدمة توا�شل اإىل اإي�شال �شوت امل�شتفيد اإىل جميع امل�شوؤولني 

يف قطاعات الوزارة واجلامعات واإدارات التعليم، واإفادته عن طلبه دون عناء 

وال�شكاوى واملالحظات   ال�شتف�شارات  تلقي  اإىل اجلهة، من خالل  جميئه 

وزارة  خدمات  من  امل�شتفيدين  جميع  من  ال�شت�شارات  وطلب  والبالغات 

التعليم �شواء طالب ومعلمني واأع�شاء هيئة التدري�س اأو طالب مبتعثني وكل 

من له عالقة بالوزارة كي تكون البوابة املوحدة للم�شتفيد من خدمات وزارة 

التعليم، مع وجود فرع يف كل قطاعات الوزارة، اجلامعات والكليات الأهلية 

و اإدارات التعليم يف املناطق واملحافظات، وعرب قنواتها الإلكرونية، وتطبيق 

 »19996« املوحد  الت�شال  ومركز  املتاجر،  كافة  على  الذكية  الهواتف 

الذي يعمل على مدار ال�شاعة، بالإ�شافة اإىل ح�شابات اخلدمة يف و�شائل 

التوا�شل الجتماعي توير، و�شناب �شات، والن�شتقرام، و�شكايبي، و�شفحة 

على الفي�س بوك لت�شويق اخلدمة وتقدمي الدعم للم�شتفيد .

العرا�س  ال�شفافية وحق  ي�شمن  ذكي  نظام  املنظومة عرب  تلك  وتدار 

للم�شتفيد، مع اآلية للت�شعيد اإلكرونياً وتلقائياً وفق هيكلة الوزارة و�شولً 

ملعايل الوزير، مع متابعٍة وجتويٍد لكافة الطلبات للتاأكد من ح�شن وجودة 

رعاية  مركز  يف  عمل  فريق  قبل  من  امل�شتفيد  ر�شا  مدى  وقيا�س  الأداء، 

يف  اخلدمة  ملن�شقي  والتدريب  الدعم  تقدمي  على  ع��الوة  امل�شتفيدين، 

اجلهات، ووحدة للمتابعة والر�شد لتزويد اأ�شحاب امل�شلحة من م�شوؤويل 

لأبرز  والإح�شائيات  الدورية  بالتقارير  والإدارات  القطاعات  يف  ال��وزارة 

الق�شايا يف امليدان.

التقى نائب رئي�س وزراء �سنغافورا وا�ستقبل وفدًا من جامعة »هوبكنز«

دعا لإيجاد حلول تطويرية فاعلة.. اآل ال�سيخ:
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�ضادف ال�ضكن اجلامعي �ضباح يوم الأحد املا�ضي موجة انقطاعات 

ال�ضقق  لع�ضرات  مفاجئ  ب�ضكل  اجل��ام��ع��ي  ال�ضكن  ع��ن  للكهرباء 

التدري�س مع الت�ضالت  اإرباًكا لأع�ضاء هيئة  اأحدث  وامل�ضاكن.. مما 

املتوالية من منازلهم لإدراك هذا الواقع.

باجلوال  واإذا  اجتماع  يف  منهمًكا  كنت  حيث  اأح��ده��م  وب�ضفتي 

»يلعلع«.. والأهل يطالبون بحل م�ضكلة انقطاع التيار الكهربائي.. ولمَ 

اأمام  اأهميته  رغم  الجتماع  من  والعتذار  الأمر  تدارك  من  بد  يكن 

مطالب العائلة!

وظللت يف »حي�س بي�س« مع الكهرباء حلل الإ�ضكال.. ونظًرا لعدم 

وجود اأرقام وا�ضحة ومعروفة حل�ضابات الكهرباء بال�ضقق.. وعدم ورود 

امَي فاتورة �ضابًقا.. وقع �ضاحبكم باملحظور، فهرولت للبنك ومعي رقم 

ح�ضاب فاتورة كهرباء �ضكني لأدفع اآلف الريالت .. وانتظرت واأهلي 

٦ �ضاعات ليكت�ضف م�ضوؤول ال�ضيانة اأن املبلغ دفع فاتورة زميل اأحر 

ولي�س ل�ضكني!

ال�ضيانة  وم�ضوؤول  بال�ضكن  بزمالئي  اأ�ضتنجد  اأن  اإل  مني  كان  وما 

واأعيد  عليها،  لأح�ضل  »احلقيقية«  �ضكني  فاتورة  بح�ضاب  لتزويدي 

�ضهور  �ضداد  اأخ��رى  مرة  الريالت  اآلف  واأدف��ع  للبنك  واأه��رع  الكرة 

ال�ضكن ال�ضابقة.. ويا قلب ل حتزن.

والت�ضالت  الرك�س  من  ٩�ضاعات  ا�ضتمرت  التي  بالطبع جتربتي 

على ح�ضاب التزامات عملي وما ترتب على ذلك من و�ضع غري طبيعي 

يل ولأبنائي.. ي�ضتدعي املراجعة.

وعتبي اأن الفواتري ل تكن وا�ضحة منذ البداية.. وهو ما �ضبب لدي 

اإنذار  اأن انقطاع الكهرباء مت فجاأة وبال  اخللط.. وما زاد الطني بلة 

م�ضبق.. وهو ما �ضبب اإرباًكا لل�ضاكنني وهم بالع�ضرات ذاك اليوم.

اأخرًيا..ل يفوتني هنا اأن اأذكر فاأ�ضكر زمالئي باإدارة امل�ضاريع على 

اهتمامهم ومتابعتهم وبتوجيه من د. عبداهلل ال�ضقري م�ضكوًرا �ضهدت 

رائًعا  منوذًجا  كان  ال��ذي  العنيزان  عبداهلل  املهند�س  ال�ضيانة  مدير 

حلل  ال�ضريع  والتوا�ضل  ال�ضخ�ضي  واحل�ضور  واملتابعة  الهتمام  يف 

لعوائل  مربر  غري  اإزعاًجا  �ضببت  التي  الكهرباء  �ضركة  مع  الأ�ضكال 

من�ضوبي اأع�ضاء هيئة التدري�س. وهي فر�ضة اأن تتوا�ضل وكالة اجلامعة 

للم�ضاريع مع �ضركة الكهرباء ب�ضرورة ا�ضتباق قطع التيار باإنذار ينبه 

ال�ضاكن اإىل تاأخره يف ال�ضداد..

السكن والكهرباء

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

زار وف���د م��ن ج��ام��ع��ة احل���دود 

مدير  م��ع��ايل  ب��رئ��ا���ض��ة  ال�ضمالية 

عمر  ب��ن  �ضعيد  الدكتور  اجلامعة 

وكان يف  املجمعة،  جامعة  عمر،  اآل 

اجلامعة  مدير  معايل  ا�ضتقبالهم 

ال���دك���ت���ور خ���ال���د امل���ق���رن ووك����الء 

توجهوا  و�ضولهم  وف��ور  اجلامعة، 

الإدارة،  مببنى  الت�ضريفات  لقاعة 

حيث رحب الدكتور في�ضل املطريي 

مدير مر�ضد امل�ضوؤولية الجتماعية 

ب��ه��م، وحت����دث عن  يف اجل��ام��ع��ة 

اأهداف الزيارة واأهميتها.

األ��ق��ى م��دي��ر جامعة  ب��ع��د ذل���ك 

ب�ضيوف  فيها  رحب  كلمة  املجمعة 

مهم  اليوم  هذا  اأن  وذك��ر  اجلامعة، 

لتبادل اخلربات واكت�ضاف املنجزات 

يف اجلامعتني، واأ�ضاف اأن اجلامعة 

اجلامعات  تعترب جميع  باأنها  تفخر 

يف  لها  حقيقيني  �ضركاء  ال�ضعودية 

تبادل اخلربات والتعاون فيما لدى 

كل طرف من تلك اجلامعات.

احل��دود  جامعة  مدير  األ��ق��ى  ث��م 

ال�ضكر  قدم خاللها  كلمة  ال�ضمالية 

ع��ل��ى ح���ف���اوة ال���ض��ت��ق��ب��ال، وه��ن��اأ 

و�ضلت  م��ا  ع��ل��ى  املجمعة  ج��ام��ع��ة 

عليه  وما ح�ضلت  اإجن��ازات  من  له 

املجالت،  من  ع��دد  يف  جوائز  من 

التعاون  تعزز  الزيارة  هذه  اإن  وقال 

والتوا�ضل ملا فيه امل�ضلحة العامة.

ب��ع��د ذل���ك وق���ع ك���ل م���ن م��دي��ر 

جامعة  وم��دي��ر  امل��ج��م��ع��ة  ج��ام��ع��ة 

تفاهم  مذكرة  ال�ضمالية،  احل��دود 

العلمية  املجالت  التعاون يف  ت�ضمل 

واإقامة  املجتمع،  وخدمة  والبحثية 

مع  واملنفعة  املعرفة  تبادل  عالقات 

املوؤ�ض�ضات العلمية وال�ضت�ضارية.

اأخ��ذ اجلميع جولة يف  ذلك  بعد 

�ضملت  اجلامعة  م��راف��ق  م��ن  ع��دد 

وم��رك��ز  اجل��ام��ع��ة  رواد  م���دار����س 

قام  ال���ذي  ال�ضناعية،  الأط����راف 

ال�ضمو  �ضاحب  م��وؤخ��راً  بافتتاحه 

بن  بندر  ب��ن  في�ضل  الأم���ري  امللكي 

الريا�س،  منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز 

ث��م مت��ت زي���ارة م��ب��ادرات اجلامعة 

يف خدمة املجتمع، عقب ذلك اطلع 

اجل��م��ي��ع ع��ل��ى ب��واب��ة و���ض��ول ذوي 

اطلعوا  ث��م  اخلا�ضة  الح��ت��ي��اج��ات 

على اأحدث مبادرات اجلامعة.

مذكرة تفاهم بين جامعتي المجمعة والحدود الشمالية 

افتتح معايل وزير التعليم الدكتور 

ور�ضة  ال�ضيخ،  اآل  حممد  بن  حمد 

اجلامعي،  التعليم  ق��ي��ادات  عمل 

املهني  للتدريب  العامة  واملوؤ�ض�ضة 

مناق�ضة  ب��ه��دف  وذل���ك  وال��ت��ق��ن��ي، 

واق����ع ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وامل��ه��ن��ي، 

والتي  امل�ضتقبلية،  التطلعات  واأب��رز 

ا�ضت�ضافتها جامعة امللك عبدالعزيز 

التعليم  ق���ي���ادات  ب��ح�����ض��ور  ب��ج��دة 

اجلامعي واملهني.

واقع  بعر�س  الور�ضة  وا�ضتهلت 

التحديات  واأب���رز  ال��ع��ايل،  التعليم 

ال�ضعودية  اجلامعات  تواجهها  التي 

ك��ال�����ض��راك��ة  ع�����دة جم������الت  يف 

اخلا�س  القطاع  مع  ال�ضرتاتيجية 

الطالب  م��ه��ارات  تطوير  يعزز  مبا 

خ�ضبة  بيئة  لهم  ويوفر  والطالبات 

العلمي  والبحث  الإبداعي،  للتفكري 

تطوير  يف  مهماً  راف����داً  ب��اع��ت��ب��اره 

احتياجات  ل�ضد  التعليم  منظومة 

�ضوق العمل بالكفاءات املوؤهلة.

امتدت الور�ضة قرابة 7 �ضاعات، 

من  ع��دد  ا�ضتعرا�س  خاللها  ومت 

تنمية  ومبادرات  كربنامج  الأجندة 

ال���ق���درات ال��ب�����ض��ري��ة، وم���ب���ادرات 

برامج الروؤية، ومبادرة برنامج دعم 

البحث وتطويره يف اجلامعات. كما 

اجلامعات  م�ضاركة  مناق�ضة  متت 

واملواءمة  العام،  التعليم  تطوير  يف 

املهني  والتطوير  العمل،  �ضوق  مع 

التدري�س،  هيئة  لع�ضو  وال��رتب��وي 

التنمية  يف  اجل��ام��ع��ات  واإ���ض��ه��ام 

ونظام  واملجتمعية،  الق��ت�����ض��ادي��ة 

الكفاءة  ورف��ع  اجل��ام��ع��ات،  حوكمة 

وريادة  والبتكار  الإنفاق،  وتر�ضيد 

الأع����م����ال، وال��ت�����ض��ن��ي��ف ال��وط��ن��ي 

وال�����دويل ل��ل��ج��ام��ع��ات، وال��ت��ع��اون 

بني اجلامعات احلكومية  وال�ضراكة 

واخلا�ضة.

جتدر الإ�ضارة اإىل اأن وزير التعليم 

الدكتور حمد اآل ال�ضيخ دعا لإقامة 

�ضفافية  بكل  للوقوف  الور�ضة  هذه 

على مفا�ضل تطوير منظومة التعليم 

التحديثات  اإجراء  وطرق  اجلامعي، 

ال����الزم����ة ب���و����ض���ع خ���ط���ط ع��م��ل 

امل��دى  وق�ضرية  طويلة  م�ضتقبلية 

اأهم  معاجلة  تتناول  للتنفيذ  قابلة 

التحديات التي تواجه نظام التعليم 

املهني  والتعليم  واجلامعات  العايل 

والتقني بكل تعقيداتها.

جامعة المؤسس تستضيف ورشة عمل قيادات 
التعليم الجامعي والمهني

رعى �ضاحب ال�ضمو امللكي 

بن  ن��اي��ف  ب��ن  �ضعود  الأم���ري 

اأم��ري  �ضعود  اآل  عبدالعزيز 

ال�����ض��رق��ي��ة، حفل  امل��ن��ط��ق��ة 

تد�ضني �ضركة وادي الأح�ضاء 

قاعة  يف  وذل��ك  لال�ضتثمار، 

بجامعة  الكربى  الحتفالت 

امللك في�ضل بالأح�ضاء.

واأو�����ض����ح م���ع���ايل م��دي��ر 

الدكتور  في�ضل  امللك  جامعة 

حم���م���د ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز 

�ضركة  تد�ضني  اأن  العوهلي 

لال�ضتثمار  الأح�����ض��اء  وادي 

نحو  لالنطالق  للجامعة  جديدة  بوابة  ميثل 

 ،2030 ال��وط��ن��ي��ة  ال���روؤي���ة  ت��وج��ه��ات  حتقيق 

وتوطني  الدخل  م�ضادر  تنويع  اإىل  ال�ضاعية 

العديد من ال�ضناعات ال�ضرتاتيجية، وحتفيز 

النا�ضئة،  ال�ضركات  وتاأ�ضي�س  الأعمال  ري��ادة 

وتطويرها،  احلكومية  اخلدمات  وتخ�ضي�س 

ال���ض��ت��ث��م��اري��ة، وحتقيق  ال���ق���درات  وت��ع��ظ��ي��م 

ال�ضتدامة البيئية، كما ياأتي ذلك يف اإطار ما 

ي�ضهده التعليم العايل يف اململكة من تطوير يف 

اإطار نظام اجلامعات اجلديد، والذي تت�ضمن 

البيئة  ك��ف��اءة  حت�ضني  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  خططه 

الأعمال،  وري��ادة  لالبتكار  املحفزة  التعليمية 

وتنويع امل�ضادر املالية، ومنح اجلامعات مزيًدا 

قدراتها  على  والعتماد  الإداري��ة،  املرونة  من 

الذاتية يف حتقيق اأهدافها.

وبني معاليه اأن جامعة امللك في�ضل تعد من 

اأكرب املوؤ�ض�ضات التعليمية يف املنطقة ال�ضرقية، 

وتنمية  املعرفة  ون�ضر  لبناء  رائ���ًدا  وم��رج��ًع��ا 

املهارات املهنية والقيادية، لذا تبنت التخطيط 

التحول  اإطار خطة  ال�ضمويل يف  ال�ضرتاتيجي 

التميز  لها  يحقق  ومبا  اململكة،  وروؤي��ة  الوطني 

جمالت  يف  نوعية  قفزات  لتحقيق  والتمايز 

التعليم والبحث العلمي وال�ضراكة املجتمعية.

من  اجلامعة  ب��ه  حظيت  م��ا  معاليه  و�ضكر 

وم�ضاندة  التعليم،  وزارة  من  كبري  ودعم  توجيه 

اإط����ار دع��م  ال��ت��ج��ارة يف  م��ن وزارة  واه��ت��م��ام 

الأجهزة احلكومية والعمل على تهيئتها للتحول 

والب�ضرية،  امل��ادي��ة  الإم��ك��ان��ات  من  لال�ضتفادة 

وتعظيم املنتجات التنموية.

جامعة الملك فيصل تدشن شركة وادي 
األحساء لالستثمار

ناق�شت م�شاركة اجلامعات يف تطوير »التعليم العام«

»جمعية للتدريس الجامعي« و»أكاديمية 
للتميز« بجامعة الطائف

اأقر جمل�س جامعة الطائف، اإن�ضاء اجلمعية ال�ضعودية للتدري�س اجلامعي، 

واإن�ضاء اأكادميية للتميز، ووافق على الربنامج امل�ضرتك لبكالوريو�س التمري�س 

بالتعاون مع اإدارة م�ضت�ضفيات القوات امل�ضلحة بالطائف، واعتمد قرارات 

اأخرى �ضملت جمالت اأكادميية واإدارية خمتلفة. جاء ذلك خالل اجلل�ضة 

اخلام�ضة ملجل�س اجلامعة برئا�ضة مديرها الدكتور ح�ضام بن عبدالوهاب 

زمان. و�ضدرت املوافقة على اإن�ضاء اجلمعية ال�ضعودية للتدري�س اجلامعي 

التدري�س  مهارات  بتطوير  تُعنى  اململكة  يف  اأكادميية  جمعية  اأول  لتكون 

اجلامعي لأع�ضاء هيئة التدري�س يف جميع اجلامعات ال�ضعودية، من خالل 

تقدميها برامج ودورات وور�س عمل ولقاءات لتطوير مهنة التدري�س اجلامعي 

مبا يتوافق مع روؤية اململكة 2030، واأي�ضاً تكييف اأطر التدري�س العاملي مبا 

يتوافق مع توجيهات القيادة وبرنامج التحول الوطني فيما يخ�س تطوير 

التعليم. وتعتمد اجلمعية على خربات اجلامعات الإقليمية والعاملية املخت�ضة 

واأ�ضهمت  ودورات��ه��ا،  براجمها  حمتويات  �ضياغة  يف  اجلامعي  بالتدري�س 

ال�ضراكة بني جامعة الطائف واأكادميية التعليم العايل الربيطانية، وح�ضول 

عديد من من�ضوبيها على الزمالة يف التعليم العايل، على بلورة م�ضروع اإن�ضاء 

اجلمعية، وفقاً للقواعد املنظمة للجمعيات العلمية يف اجلامعات ال�ضعودية. 

يف  التدريب  توجيه  اإىل  اجلامعي،  للتدري�س  ال�ضعودية  اجلمعية  وتهدف 

التدري�س اجلامعي لأكرب عدد ممكن من اأع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات 

ال�ضعودية، واإك�ضاب اأع�ضاء هيئة التدري�س مهارات واإ�ضرتاتيجيات حديثة، 

وي�ضمل ذلك التدري�س ال�ضفي، والتدري�س عن بُعد، وتطوير مهارات ت�ضميم 

املقررات والربامج الأكادميية، وح�ضر موا�ضفات ع�ضو هيئة التدري�س املتمّيز 

والتدريب عليها للو�ضول اإىل مرحلة الإتقان. وتت�ضمن الأهداف عقد لقاءات 

دورية ملناق�ضة جتارب اأع�ضاء هيئة التدري�س يف كل ما يتعلق بتطبيقاتهم 

يف جمال التدري�س اجلامعي، وت�ضجيع م�ضاركة اأع�ضاء هيئة التدري�س يف 

موؤمترات عاملية تتعلق بالتدري�س اجلامعي من خالل اإر�ضال قوائم حمدثة 

مبواعيد هذه املوؤمترات عرب الربيد الإلكرتوين، وتوجيه الدعوة ملتحدثني 

عامليني يف جمال التدري�س اجلامعي مل�ضاركة جتاربهم.

كما ت�ضمل الأهداف اإ�ضدار جملة ن�ضف �ضنوية تُعنى بالأبحاث التطبيقية 

ملهارات التدري�س اجلامعي، املقدمة من جميع اأع�ضاء التدري�س يف اجلامعات 

ال�ضعودية والعربية والعاملية، وتقبل الأبحاث باللغتني العربية والإجنليزية، اإىل 

جانب ال�ضتفادة من التجارب العاملي املرموقة يف جمال التدري�س اجلامعي، 

والعمل على مواءمتها البيئة التعليمية ال�ضعودية.

ويف �ضياق مت�ضل اأقّر جمل�س جامعة الطائف ا�ضتحداث برنامج »اأكادميية 

الطالب  احت�ضان  يف  متخ�ض�س  تطبيقي  تدريبي  برنامج  وهو  التميز«، 

والطالبات املتميزين ورعايتهم، وبناء وتطوير بيئة الإبداع مبفهومه ال�ضامل 

يف جامعة الطائف.

makinzyadel@ksu.edu.sa



الثقافية  ال�سياحة  عن  احلديث 

ال�سعوب  ممتلكات  عن  حديث  هو 

التوا�سل  ع��ن  ح��دي��ٌث  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 

الإمكانات  ي�ستقرئ  ال��ذي  العاملي 

منها  امل��ادي��ة  للمجتمعات  الرتاثية 

وغري املادية.

ول���و ن��ظ��رن��ا يف امل��ف��ه��وم ال��ع��ام 

لل�سياحة الثقافية لوجدنا اأنها اأقرب 

بني  التزاوج  اإىل  دللة يف جوهرها 

قطاعي ال�سياحة من جهة، والثقافة 

من جهة اأخرى؛، وذلك بهدف تطويع 

وا�ستغالل عنا�سر ومكونات الرتاث 

�سورة  �سياغة  اأج���ل  م��ن  ال��ث��ق��ايف 

�سياحية  كوجهة  م��ا  لبلد  حقيقية 

ت�ستقطب اأنظار القادمني من جميع 

اأنحاء العامل.

املحرك  يكون  املنطلق   هذا  من 

الأ�سا�سي ودافع التنقل يف ال�سياحة 

مكت�سبات  اكت�ساف  ه��و  الثقافية 

ال�����س��ع��وب وم��وروث��ات��ه��ا امل��ع��رف��ي��ة 

املا�سي  يف  والإب��داع��ي��ة  والفكرية 

واحلا�سر، فهي بذلك مقوِّم �سياحي 

قابل  وغري  مت�سابه  اأو  متكرر  غري 

للمناف�سة. اإن النمو امللحوظ يف حركة 

ال�سياحة قد لفت الهتمام بالرتاث؛ 

ملا يوفره من فر�ص اقت�سادية جيدة، 

كما كر�ست املفاهيم التنموية العاملية 

الرتاث  ارتباط  مدى 

القت�سادية  بالتنمية 

ف�ساًل  والجتماعية، 

بالن�سبة  اأهميته  عن 

اإذ  الوطنية،  للهوية 

ال�سياحة  اأ���س��ب��ح��ت 

ال��ث��ق��اف��ي��ة م��ن اأك��ر 

ال���ق���ط���اع���ات ال��ت��ي 

ت�����خ�����دم الأح�����ي�����اء 

ال��رتاث��ي��ة وال��ق��دمي��ة، 

ف��ر���ص  ت����وف����ري  يف 

البيئة  وتنمية  عمل، 

وحت�سني  احل�سرية، 

العامة  احلياة  نوعية 

ف��ي��ه��ا؛ ل��ت�����س��ب��ح م��ق��ا���س��د واع���دة 

لل�سياحة.

تخفى  تُعد  مل  ال�سدد،  ه��ذا  يف 

كعن�سر  ودخولها  ال�سياحة  فاعلية 

وب��رام��ج  ال����رتاث  تنمية  يف  ف��اع��ل 

�سيانته واحلفاظ عليه، الأمر الذي 

الرتاثية  املواقع  تهيئة  على  �ساعد 

وتوظيف  ال�����س��ي��اح��ي،  لال�ستثمار 

امل��ب��اين ال��رتاث��ي��ة، واإع�����ادة الأل���ق 

جذب  نقطة  ت�سبح  بحيث  اإليها؛ 

خمتلف  م��ن  لل�سياح  وا�ستقطاب 

اأنحاء العامل.

ل��ق��د ب���ات ال��غ��ن��ى ال��ث��ق��ايف وم��ا 

ي����رت����ب����ط ب�����ه م��ن 

وا�ستك�ساف  بحث 

وتفاعل، من اأ�سباب 

ال�����س��ف��ر ال��رئ��ي�����س��ة 

ل����ع����دد ك���ب���ري م��ن 

ال�������س���ي���اح ال���ذي���ن 

ي���ح���ر����س���ون ع��ل��ى 

زي�������ادة م��ع��ارف��ه��م 

وم����ع����ارف اأف������راد 

ع���ائ���الت���ه���م، ف��ق��د 

الن�ساط  ه��ذا  م��ّث��ل 

الإح�سائيات  وف��ق 

ال�������������س������ادرة ع��ن 

ال�سياحة  م��ن��ظ��م��ة 

 %37 ح���واىل   »WTO« العاملّية 

من اإجمايل �سوق ال�سياحة الدولية، 

الن�ساط  اإجمايل  ثُلث  يوازي  ما  اأي 

ال�سياحي العاملّي، كما توؤكد املنظمة 

ال�سياحة  من  النوع  هذا  اأن  نف�سها 

ويوفر  �سنوياً،   %15 مبعدل  ينمو 

200 مليون وظيفة حول العامل، كما 
جممل  من   %11 ن�سبته  ما  ل  يُ�سكِّ

الإنتاج العاملي.

ال����رتاث  م��ف��ه��وم��ي  ت���ط���ور  اإن 

وال�سياحة والعالقة بينهما، وتعاظم 

الثقافية،  ال�سياحة  يف  ال��رتاث  دور 

قد دفع بالدعوة اإىل تبني جمموعة 

م���ب���ادئ اأ���س��ا���س��ي��ة مت��خ�����س��ت عن 

الثقافية  لل�سياحة  العاملية  التفاقية 

توؤكد  والتي  1999م،  عام  ال�سادرة 

بطريقة  الرتاثية  املواقع  اإدارة  على 

الأجيال  منها  ت�ستفيد  ُم�ستدامة، 

احل��ال��ي��ة وال��ق��ادم��ة، الأم����ر ال��ذي 

ي�����س��ت��دع��ي ت��خ��ط��ي��ط ا���س��ت��ث��م��اره��ا 

ال�����س��ي��اح��ي مب���ا ي�����س��م��ن ح�����س��ول 

الزائرين على جتربة مفيدة وممتعة 

من زيارتهم لهذه املواقع.

املعطيات  ح��ج��م  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر 

حتتويه  وم��ا  اململكة،  يف  ال��رتاث��ي��ة 

م���ن م��ع��امل اأث���ري���ة وم����دن وم��ب��ان 

تاريخية ذات �ساأن عظيم، ومنتجات 

ثقافية،  ومراكز  تراثية،  وفعاليات 

�سنفتها  مواقع  خم�سة  عن  ف�ساًل 

ال���رتاث  ق��ائ��م��ة  �سمن  اليون�سكو 

من  حتتويه  وما  العاملي،  الإن�ساين 

م���ادي غ��زي��ر ومتفرد،  ت���راث غ��ري 

ي��ت�����س��ح ج��ل��ي��اً اأه��م��ي��ت��ه��ا ك��م��وارد 

بغر�ص  الثقافية  لل�سياحة  وج��واذب 

لها  الأم��ث��ل  والتوظيف  ال�ستغالل 

خطة  وف���ق  ال�سياحة  �سناعة  يف 

تنموية حتافظ على الرتاث، وتعزز 

القت�ساد الوطني، ودمتم طيبني.

كلية ال�سياحة والآثار

ب�سفتي  اأحت�����دث  ل���ن  ب����داي����ًة، 

نا�سطة  اأو  الإعالم،  لق�سم  منت�سبة 

لأن  �ساأحتدث  راأي،  كاتبة  حتى  اأو 

وطني  بنه�سة  ي�ساهم  لن  �سمتي 

لن  نن�سده  ال��ذي  فالوطن  ورفعته، 

فلدينا  اأدوارن��ا،  بتكامل  اإل  يكتمل 

جميعاً اأدوار نوؤديها �سواء كنا طالباً 

اأو  القطاع احلكومي  اأو عاملني يف 

اأن  كما  الربحي،  غري  اأو  اخلا�ص 

على  مقت�سرة  غ��ري  الأدوار  ه��ذه 

اىل  املهند�ص  الطبيب،  الأ���س��ت��اذ، 

دور  له  الإعالمي  اأي�ساً  بل  اآخ��ره، 

ولكن  املبالغة  اأريد  ل  وفعال،  قوي 

الطب!  مهنة  ت��وازي  الإع��الم  مهنة 

نعم هي كذلك.

يف  املهمة  الو�سائل  من  الإع��الم 

الأمة  روح  املعرب عن  فهو  النه�سة، 

اأو  من �سعف  و�سكلها  وخ�سائ�سها 

اأدوار  واأب��رز  تاأخر،  اأو  وتقدم  قوة، 

والأخالقيات  القيم  ن�سر  الإع��الم 

وال�����س��ل��وك��ي��ات ال��ت��ي ت��غ��ري اأف��ك��ار 

الرقي  اإىل  باأيديهم  وتاأخذ  املجتمع 

الواقع  يف  ن��راه  ما  ولكن  والتقدم، 

يف  �سلعة  اأ�سبح  الإع��الم  اأن  اليوم 

متناول اجلميع، كل من حتدث عرب 

اإعالمياً،  اأ�سبح  الت�سال  و�سائل 

ل��دي��ه ع��دد م��ن املتابعني  وك��ل م��ن 

اإع��الم��ي��اً، وك��ل م��ن ينتقد  اأ���س��ب��ح 

وي�����س��رخ اأ���س��ب��ح اإع��الم��ي��اً، وب��ات 

اإعالمنا ي�سرخ: اأنقذوين! 

م��ك��ت��ويف  ���س��ن�����س��ت��م��ر  م��ت��ى  اإىل 

قيمة!  بال  اإعالمنا  وجنعل  الأي��دي 

اأن  الع����رتاف  م��ن  هنا  لنا  ب��د  ل 

واقع  يف  ومعيقات  ثغرات  هنالك 

اإع��الم��ن��ا ال�����س��ع��ودي، وامل�����س��ك��ل��ة 

ال��داخ��ل��ي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  لي�ست 

على  و�سوحاً  اأك��ر  فهي  وح�سب، 

القول  اأري��د  ل  اخلارجي،  ال�سعيد 

يرتكز  ول��ك��ن  ���س��اذج،  اإع��الم��ن��ا  اإن 

مع  الإع���الم���ي  تعاملنا  م��ن  ك��ث��ري 

الذات دون روؤية �سمولية لالأحداث 

ومتطلبات التفاعل معها.

الإعالم اأيها املجتمع العظيم، هو 

املكّون الأ�سا�سي يف القوة الناعمة، 

الإيجابي  تاأثرينا  تعزيز  اأردنا  واإذا 

يف حم��ي��ط��ن��ا وم���واج���ه���ة ط��وف��ان 

والتناف�ص  والف���رتاءات  الأك��اذي��ب 

اأردن��ا  واإذا  �سدنا،  املوّجه  ال�سلبي 

ال�سامقة  طموحاتنا  يواكب  اإعالماً 

اإىل ال��ُع��ال، ف��ال ب��د لنا م��ن اإع��ادة 

ول  الإع��الم��ي��ة،  روؤي��ت��ن��ا  يف  النظر 

ا�سرتاتيجية  وف��ق  العمل  م��ن  ب��د 

منظور  �سمن  متكاملة  اإع��الم��ي��ة 

متطلبات  اأول  ولعل  �سامل،  وطني 

التخطيط  مفاهيم  اإدخ����ال  ذل��ك 

موؤ�س�ساتنا  اإىل  ال���س��رتات��ي��ج��ي 

الإعالمية وعملنا الإعالمي.

هذه ر�سالتي اىل وزارة الإعالم، 

نريد  ول  فعل،  بال  حديثاً  نريد  ل 

اإعالماً  نريد  تطبيق،  بال  قوانني 

نوعياً، وطنياً، واإيجابياً.

ليان اأحمد الغامدي

كلية الآداب - ق�سم الإعالم

ال��ب��ي��ئ��ة ال��رق��م��ي��ة ه��ي ���س��ري��ان 

التي  واملعلومات  املعا�سرة،  احلياة 

الأن�سطة  مرتكز  هي  فيها  جتري 

النا�ص  بها  يقوم  التي  والأع��م��ال 

يف عامل اليوم، ويف اململكة، يزداد 

اأ�سبح  التي   - البيئة  هذه  ات�ساع 

 - ال�سيرباين  الف�ساء  عليها  يطلق 

الرقمي  التحول  اإجن��از  �سياق  يف 

 ،2030 روؤية  لتحقيق  ميكن  الذي 

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  اأن  ت��ع��ت��رب  ال��ت��ي 

لبناء  اأ���س��ا���س��ي��اً  مُم��ّك��ن��اً  ال��رق��م��ي��ة 

وجلذب  متطورة،  �سناعية  اأن�سطة 

تناف�سية  ولتح�سني  امل�ستثمرين، 

الوطني. القت�ساد 

من ثم فتتطلع اإىل تطوير البنية 

ب�����الت�����س��الت  اخل��ا���س��ة  التحتية 

تقنيات  وبخا�سة  املعلومات  وتقنية 

ال�سرعة  ع��ايل  العري�ص  النطاق 

امل��دن  يف  التغطية  ن�سبة  ل��زي��ادة 

وخارجها وحت�سني جودة الت�سال.

احلاجة  ظهرت  فقد  هنا،  م��ن 

على  للمحافظة  اأمنية  تدابري  اإىل 

يف  معلومات  م��ن  ت��داول��ه  يتم  م��ا 

يف  مثلها  للمملكة،  الرقمية  البيئة 

املادية. البيئة  ذلك مثل 

ينفك  ل  ت��الزم  هناك  ك��ان  ومل��ا 

ي�ساحبه  وما  الرقمي  التطور  بني 

ال�سيربانية  من تطور  يف اجلرائم 

برز  فقد  ال��ق��ان��وين،  ال�ساأن  وب��ني 

يواجه  لكي  الت�سريعي  الذراع  دور 

امل��خ��اط��ر ال��ت��ي مل 

قبل  م��وج��ودة  ت��ك��ن 

الن��ت�����س��ار ال��وا���س��ع 

يف  الرقمية  للبيئة 

كل جمالت احلياة.

النظم  ي�سع  فهو 

وال����ق����واع����د ال��ت��ي 

حت��������دد امل����م����ن����وع 

هذه  يف  وامل�����س��م��وح 

يلزم  والتي  البيئة، 

ات���ب���اع���ه���ا ل��ت��ق��ل��ي��ل 

الح��ت��م��الت ال��ت��ي 

لها،  تهديًدا  ت�سكل 

املحافظة  ث��م  وم��ن 

واملادية،  املالية  الدولة  على موارد 

القانوين  وو�سعها  �سمعتها  وعلى 

ومواطنيها.

ت����وف����ر ت�������س���ري���ع���ات الأم������ن 

التي  القانونية  البيئة  ال�سيرباين، 

على  والق�ساة  املحققني  ت�ساعد 

تلك  يخ�ص  فيما  م��ه��ام��ه��م  اأداء 

هذه  من  كثرًيا  اأن  ذلك  اجلرائم، 

اأكر  حكمها  يتنازع  قد  اجل��رائ��م 

م���ن ن���ظ���ام، م��ث��ل ج���رائ���م ال��غ�����ص 

ال�سخ�سيات  وان��ت��ح��ال  وال��ت��زوي��ر 

وامل�سا�ص بالقيم الدينية اأو الآداب 

ل��ل��ث��واب��ت  ال��ت��ع��ر���ص  اأو  ال��ع��ام��ة، 

يجعل   ال���ذي  الأم����ر  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 

من  تقدمه  مبا  الت�سريعات،  هذه 

بالبيئة  خا�سة  �سريحة  ن�سو�ص 

حت�سم  ال��رق��م��ي��ة، 

م��ظ��ن��ة ال��ت�����س��ارب 

بخ�سو�ص  القانوين 

توجد  التي  اجلرائم 

ال��ب��ي��ئ��ت��ني،  ك���ال  يف 

ال��رق��م��ي��ة وامل��ادي��ة، 

وحتد من اأثره. 

م��������ن م����ن����ظ����ور 

اآخ����ر ف����اإن ل��ل��ذراع 

دوراً  ال��ت�����س��ري��ع��ي 

حت��ق��ي��ق  يف  ك���ب���رياً 

 2030 اململكة  روؤية 

ب�ساأن تعزيز حوكمة 

ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي، 

طبيعتها،  بحكم  اأن��ه��ا،  ب��اع��ت��ب��ار 

بقواعد  ال��ع��م��ل  تنظيم  تت�سمن 

ت�سمل  ال��ت��ي  ال��ر���س��ي��دة  الإدارة 

ومكافحة  والرقابة  امل�ساءلة  اأمور 

الذي  الت�سريعي  فالإطار  الف�ساد، 

ينظم ال�سلطة، هو يف نف�ص الوقت 

الذي يقيد قدرة الأطراف الفاعلة 

ال��ت��الع��ب،  ع��ل��ى  ال��ن��ف��وذ  �ساحبة 

من  لديها  م��ا  ا�ستخدام  على  اأو 

غ��ري  وم���ع���ل���وم���ات يف  ���س��ل��ط��ات 

يوفر  كما  املخ�س�سة،  الأغ��را���ص 

تلك  جت��اوزات  من  للتظلم  و�سيلة 

الأطراف.

وي���ظ���ن ك��ث��ري مم���ن ي��رت��ك��ب��ون 

الف�ساء  اأن  ال�سيربانية  اجل��رائ��م 

ال�������س���ي���رباين، ال������ذي ه����و حم��ل 

وقوعها، بعيًدا عن طائلة القانون، 

هذه  اأن  بع�سهم  عن  يغيب  ورمب��ا 

و�سيلة  يعتربونها  ال��ت��ي  الأع��م��ال 

���س��ه��ل��ة ل��ك�����س��ب ال��ع��ي�����ص ه���ي من 

التي  باملجتمع،  ال�سارة  الأع��م��ال 

وتن�سر  وا�ستقراره  اأم��ن��ه  ت�سرب 

من  منهم  اأن  ك��م��ا  ف��ي��ه،  ال��ف�����س��اد 

الأع��م��ال  ت��ل��ك  ب��ع�����ص  اأن  يعتقد 

ل��ي�����س��ت م���ن الأع����م����ال امل��ج��رم��ة 

قانوًنا.

ومل�����ا ك�����ان ال����ه����دف م����ن ���س��ن  

ال��ت�����س��ري��ع��ات ه��و م��ن��ع امل��واط��ن��ني 

ارت��ك��اب  - م��ن الأ���س��ا���ص - م��ن 

ولي�ص جرهم  ال�سيربانية،  اجلرائم 

اإىل �ساحات املحاكم لإدانتهم فيما 

اأن  فينبغي  ل���ذا،  م��ن��ه��ا،  ارت��ك��ب��وه 

تكون  هناك اآلية وا�سحة للتعريف 

ب���ال���ق���وان���ني ال���ت���ي ت�����س��در ومب��ا 

مة يف  ت�سمنته من ممار�سات جمَرّ

الف�ساء ال�سيرباين، ذلك اأن الوعي 

ب�����س��دور ه��ذه ال��ق��وان��ني ���س��ي��وؤدي 

يف  يعي�سون  الذين  الأ�سوياء  بكل 

نظمه  بتطبيق  ويلتزمون  املجتمع، 

هذه  عن  المتناع  اإىل  وقوانينه، 

الأفعال، ولن يبقى حينئذ اإل ذوي 

يطالهم  ل��ك��ي  الإج��رام��ي��ة  امل��ي��ول 

القانون.

اأ�ستاذ علم املعلومات
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

تن�شيط دور املراجعني املعتمدين

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

املتتالية،  اجل��ه��ود  ب��ذل  يف  اجل��ام��ع��ة  وح���دات  تتكاتف 

يف  واجل��ودة  التطوير  عمليات  تدعم  اأن  �ساأنها  من  التي 

تقدير  ك��ل  حم��ل  ه��و  ج��ه��داً  من�سوبوها  وي��ب��ذل  اجل��ام��ع��ة، 

وحر�ساً  والتطوير،  للتخطيط  اجلامعة  وكالة  من  واهتمام 

عن  تثمر  التي  بال�سورة  به  والقيام  الدور  هذا  تزايد  على 

تقيم  باجلامعة،  واجل��ودة  التطوير  لعمليات  متوا�سل  دعم 

الأي��ام  خ��الل  واجل���ودة  التطوير  ع��م��ادة  يف  ممثلة  الوكالة 

جمل�ص  لأع�ساء  التن�سيطية  العمل  ور�سة  القادمة  القليلة 

وبالتحديد   ،KSU-BOA باجلامعة  املعتمدين  املراجعني 

 70 عن  يزيد  ما  مب�ساركة  1440/6/2ه�،  اخلمي�ص  يوم 

عمادة  وك��الء  اإىل   اإ���س��اف��ة  باجلامعة؛  معتمداً  م��راج��ع��اً 

وم�ست�ساريها. واجلودة  التطوير 

عدًدا  حتوي  اأنها  يف  اأهميتها  تكمن  التي  الور�سة  هذه   

ح�سلوا  الذين  باجلامعة  املعتمدين  املراجعني  من  جديًدا 

املراجعني   جميع  لقاء  اإىل  اإ�سافة  املنا�سب،  التدريب  على 

اآخ��ر  يت�سمن  ال���ذي  امل��ن��ا���س��ب،  ال��ع��ل��م��ي  ال��دع��م  وت��ق��دمي 

باجلامعة. اجلودة  لدعم  عملهم  يف  امل�ستجدات 

ور�ص  تاريخ عقد  ال�سابعة يف  تعد  الور�سة  اأن هذه  ورغم 

املعتمدين  املراجعني  جمل�ص  لأع�ساء  التن�سيطية  العمل 

العام  يف  انطالقها  من  بداية  �سابقاً«  »املقومني  باجلامعة 

تاأكيداً  تعد  اأنها  اإل  العام؛  هذا  حتى  1433ه�  اجلامعي 

دعم  على  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكالة  حر�ص  على 

جناح  يف  م��وؤث��رة  اأذرًع���ا  باعتبارهم  املعتمدين،  املراجعني 

يقومون  واأنهم  خا�سة  الوكالة،  به  تقوم  الذي  املهم  الدور 

اأداء الربامج الأكادميية  بعدد كبري من املهام، منها:  تقومي 

KSU- اجل���ودة  لإدارة  �سعود  امل��ل��ك  جامعة  ن��ظ��ام  وف��ق 

للربامج  التقومي  نتائج  ع��ن  فني  تقرير  واإع���داد   ،QMS
الأكادميية، واقرتاح نقاط التح�سني يف هذه الربامج. وهي 

ومن  باجلامعة،  الأكادميية  الربامج  على  تاأثريها  لها  مهام 

براجمها. على متيز  اجلامعة  ثم حر�ص 

املا�سي،  العام  عقدت  التي  الأخري  الور�سة  �سهدت  وقد 

1439ه� حر�ص  29 جمادى الأول  وبالتحديد يوم اخلمي�ص 

ت�سمنت  باأنها  متيزت  كما  امل�ساركني،  من  كبريين  وحما�ص 

واجل��ودة،  التطوير  ع��م��ادة  م��ن  ك��ل  ومقرتحات  مناق�سات 

واملرجعني املعتمدين باجلامعة حول العديد من املو�سوعات 

العمل وحت�سن جودة خمرجاته. تطور  اأن  �ساأنها  من  التي 

الأه�����داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اجل��م��ي��ع  ي��وف��ق  اأن  اهلل  ن�����س��األ   

روؤية  لتحقيق  اهلل  مب�سيئة  الداعمة  للجامعة  ال�سرتاتيجية 

.2030 اململكة 

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

التدابير التشريعية لألمن السيبراني

د. ياسر الهياجي

السياحة الثقافية.. منتوج غير قابل للمنافسة

إعالمنا.. إلى أين؟

الحلم المنتظر
ينال اإعجابي يف كل مرة اأرى زاوية ف�سل ينبع منها اأمل واإح�سا�ص من 

اأ�سخا�ص عرفوا قيمة اجلهد والنجاح، مل تكن حقيقة الف�سل اإل �سوء ل 

يراه اإل من ارتدى الأمل وال�سرب حقاً

يف �ستى اأمور حياتنا حني نتوقف عن ال�سري ل يعني اأن الرحلة انتهت 

ول يعني انتهاء رغبتنا مبا نريد قد ن�سرتيح قلياًل لنكمل بقية امل�سوار.

اأول مقرر يل قبل مدة ق�سرية وحتدثت  اأحببت و�سغفت حني دخلت 

معي الدكتورة واأدخلت ال�سرور لقلبي حني قالت قد يكون لك �ساأن ذات 

يوم ويتحدث عنك التاريخ!

بع�ص الكلمات نحيا بها وبع�سها قد متيت �سعورنا. 

من يقف قلياًل لياأخذ نَف�ساً عميقاً ويتاأخر بالقدوم ل يعني اأن الوهن 

دخل دربه، هي اأقدار من اهلل وحمطات منر عليها وال�ستمتاع بها األذ من 

فرحة الوقوف على تل احللم.

يتحدثون وي�ساألون كثرياً كيف حتّملت وتعبت واأنت ل�ست باملكان الذي 

تريده واملفرت�ص اأنك به!

حياتك اأنت الذي ت�ستطيع ر�سمها وتخطيطها كما تريد، واإن مل يحدث 

ما نريد ل يعني اأن كل �سيء انتهى، قد ن�سمع الكثري من الكلمات اجلارحة 

التي ل معنى لها وال�ستهزاء لأننا مل ن�سل للحلم املنتظر، وعندما نبلغ ما 

نريد �سيهنئونك ويقفون معك لي�ستمدوا منك �سوء جهدك!

جنالء الأحمدي

كلية الآداب - التاريخ



الرياض 200 عام من االزدهار
قبل مئتي عام »١٢٤٠هـــ« �أعلن �لإمام تركي بن عبد�هلل �آل �سعود ل�سكان 

�جلزيرة �لعربية عودة حكم �آبائه و�أجد�ده للمرة �لثانية، بعد �أن ��ستطاع بف�سل 

�هلل هزم وطرد �حلاميات �لعثمانية يف جند و�إعــان قيام �لدولة �ل�سعودية 

عا�سمتها  وتدمري  عام ١٢٣٣هـــ،  �لأوىل  للمرة  �سقطت  �أن  بعد  من جديد، 

»�لدرعية« على يد �لعثمانيني �لغا�سبني. وبعد �أن بايعه �أهل �لريا�ض كـاأول حاكم 

للدولة �ل�سعودية �لثانية، كان من �أو�ئل �لقر�ر�ت �لهامة �لتي �تخذها �ختيار 

مدينة �لريا�ض عا�سمًة للدولة �ل�سعودية، مع �أن �إرث �أ�سرته �لتاريخي وتر�ثهم 

�حل�ساري وق�سورهم موجودة يف �لدرعية، ولكنه �ختار �لريا�ض عا�سمة جديدة 

ل�سعوبة �إعــادة �إحياء و�إعمار �لدرعية من جديد بعد �لدمار �لذي حَلّ بها، 

�إ�سافة لتميز مدينة �لريا�ض بقوة �لتح�سني و�لعمر�ن وكرثة �ملز�رع و�لأ�سو�ق، 

ول نن�سى �أن �لإمام تركي بن عبد�هلل كان �أمري�ً على �لريا�ض يف عهد �لدولة 

�ل�سعودية �لأوىل! بعد �أن ��ست�سهد �لإمام تركي حكم �لدولة من بعده �بنه �لإمام 

في�سل بن تركي، و�سار على خطى و�لده يف �لتنمية و�لبناء وتعمري �لريا�ض 

خ�سو�ساً يف فرتة حكمه �لثانية، وبعد �لإمــام في�سل توىل �حلكم من بعده 

�بنه �لإمام عبد�هلل بن في�سل بن تركي و�لذي �أن�ساأ بو�سط �لريا�ض �سرحاً 

معمارياً �سخماً لز�ل �ساخماً ورمز�ً للريا�ض �إىل �لآن وهو »ح�سن �مل�سمك« 

�لذي كان م�سرحاً ملعركة فتح �لريا�ض �لتي حدثت عام ١٣١٩هـ بعد �سقوط 

�لدولة �ل�سعودية �لثانية بع�سر �سنو�ت �أي عام ١٣٠٩هـ، و�لتي �سهدت �نت�سار 

عبد�لعزيز بن عبد�لرحمن بن في�سل بن تركي �آل �سعود معلناً قيام �لدولة 

�ل�سعودية مرةً ثالثة و�ختيار �لريا�ض عا�سمة للدولة �ل�سعودية للمرة �لثانية لها 

كعا�سمة.  وقد �سهدت �لريا�ض يف عهد �لدولة �ل�سعودية �لثالثة �زدهار�ً ومناًء 

وتطور�ً مل ت�سهدها منذ �أن كانت »حجر �ليمامة« وترك فيها جميع ملوكها ب�سمًة 

لت�سهد لهم على ما قدموه لها من �سخاء وعطاء، فلما �سمها �مللك عبد�لعزيز - 

رحمه �هلل - �إىل حكمه رمم �سورها وق�سر �حلكم فيها و�أ�سلح دفاعاتها و�هتم 

يف زيادة �إعمار �لريا�ض حتى تو�سعت عن نطاق �سورها �لذي مل تتعد�ه منذ �أن 

�أن�سئ! كما �أن�ساأ جممع ق�سور �ملربع �لذي يعك�ض �لفن �ملعماري �لنجدي �لأ�سيل 

و�لذي لز�ل �ساخماً �إىل �لآن! ويف عهد �مللك �سعود - رحمه �هلل - �أن�ساأ يف 

�لريا�ض �أول جامعة يف �سبه �جلزيرة �لعربية وهي »جامعة �مللك �سعود« �لتي 

تعترب �ليوم من �أف�سل �جلامعات �ملرموقة يف �لعامل �لعربي و�ل�سرق �لأو�سط 

بالإ�سافة لزيادة �لتو�سع �لعمر�ين وتخطيط �ل�سو�رع وغريها من �لتطور�ت. 

ويف عهد �مللك في�سل - رحمه �هلل - ظهرت �لعديد من �ملعامل �حل�سارية مثل 

برج �ملياه وم�ست�سفى �مللك في�سل �لتخ�س�سي و�إعادة بناء جامع �لإمام تركي بن 

عبد�هلل بالإ�سمنت لأول مرة، وغريها من تطور�ت عمر�نية ومعي�سية �سهدتها 

�لريا�ض يف عهده. ويف عهد �مللك خالد - رحمه �هلل - مت �فتتاح �لعديد من 

�لرموز �حل�سارية للريا�ض مثل �أبر�ج �خلالدية وبرج �لتلفزيون وم�ست�سفى �مللك 

خالد �جلامعي ومباين مقّر�ت �أغلب �لوز�ر�ت و�ملن�ساآت �حلكومية �لكبرية. ويف 

عهد �مللك فهد - رحمه �هلل - �سهدت �لريا�ض قفزة ح�سارية كبرية و�زدهار�ً يف 

�ستى �ملجالت فمن �سمن �مل�ساريع �ل�سخمة �لتي �فتتحت يف عهده مطار �مللك 

خالد �لدويل و�إ�ستاد �مللك فهد �لدويل ومركز �مللك عبد�لعزيز �لتاريخي ومركز 

�مللك فهد �لثقايف وغريها �لكثري من �لإجنــاز�ت و�ملعامل �لتي لز�لت وجهة 

م�سرفة للوطن. ويف عهد �مللك عبد�هلل - رحمه �هلل - بد�أت �لريا�ض تُظهر 

نف�سها كمدينة عاملية و�سهدت �فتتاح �لعديد من �ملن�ساآت و�ملعامل �حل�سارية 

�لعاملية مثل مركز �لريا�ض �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ض وجامعة �لأمرية نورة 

بنت عبد�لرحمن و�لبدء يف �إن�ساء م�سروع �مللك عبد�لعزيز للنقل �لعامل »مرتو 

�لريا�ض« ومركز �مللك عبد�هلل �ملايل �لذي يعد من �أ�سخم �ملر�كز �ملالية حول 

�لعامل وغريها من �إجناز�ت ح�سارية مبهرة. ويف عهد خادم �حلرمني �ل�سريفني 

�مللك �سلمان بن عبد�لعزيز - حفظه �هلل - �لذي يعترب �ملهند�ض �لأول للريا�ض 

و�لذي �سغل من�سب �أمري �لريا�ض ملدة تتجاوز �لن�سف قرن جعل منها منوذجاً 

ح�سارياً �ُسنفت فيه كاأحد �أ�سرع مدن �لعامل يف �لتو�سع و�لتطور! وقد كان حفظه 

�هلل يقول عن �لريا�ض: »ل �أتخيل نف�سي بعيًد� عن مدينة �لريا�ض حتى لو مل �أكن 

موجوًد� فيها، فالريا�ض بالن�سبة يل �لوطن و�لتاريخ، �ملا�سي و�حلا�سر و�مل�ستقبل 

و�لأمــل«. ونحن �ليوم يف عام ١٤٤٠هـ ن�ستذكر �لذكرى �لـ٢٠٠ لختيار مدينتا 

�ملحبوبة و�لغالية »�لريا�ض« كعا�سمة للدولة �ل�سعودية يف ١٢٤٠هـ، وخال �ملئتي 

عام �ملا�سية بحمد �هلل وف�سله منذ عهد تركي بن عبد�هلل �إىل عهد �سلمان بن 

عبد�لعزيز عا�ست �لريا�ض ٢٠٠ عام من �لزدهار.

عبد�لإله �ملاجد - كلية �ل�سياحة و�لآثار

17 9الرأي

ت�سدر عن ق�سم �لإعام 

بكلية �لآد�ب جامعة �مللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

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

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

يــو�جــه  �أن  جـــد�ً  �لطبيعي  مــن 

من  �لعديد  �لعليا  �لدر��سات  طالب 

م�سو�ره  �أثناء  و�لتحديات  �ملعوقات 

�لبحثي حتى �حل�سول على �لدرجة 

�أغلبية  �لعلمية �ملطلوبة، وقد ترجع 

ـــام  تــلــك �ملــ�ــســكــات �إىل عـــدم �لإمل

�لهامة  �لأ�سا�سية  �لأمـــور  ببع�ض 

و�لتي يجب �أن تُوؤخذ بعني �لعتبار.

جاهد�ً  حــاولــت  هــذ�  مقايل  يف 

تزويد �أبنائنا وبناتنا طاب وطالبات 

�لن�سائح  بــاأهــم  �لعليا  �لــدر��ــســات 

�إكمال  يف  مل�ساعدتهم  و�لتوجيهات 

�لأخذ  مع  بنجاح،  �لعلمية  ر�سائلهم 

بعني �لعتبار �لدور �لرئي�سي و�ملهم 

�لر�سالة  على  �مل�سرفة  �أو  للم�سرف 

»�سو�ًء �ملاج�ستري �أو �لدكتور�ه«.

يكُمن دور �مل�سرف �أو �مل�سرفة على 

على  �مل�ساعدة  �لتايل:  يف  �لر�سالة 

�إجناز ر�سالة علمية منا�سبة للدرجة 

�لتي تُكتب من �أجلها، تقدمي �مل�سورة 

�مل�ساعدة  �حلــاجــة،  عند  �لعلمية 

و�لتوجيه على حل �مل�سكات، تقدمي 

�لتغذية �لر�جعة بعد مر�جعة ما يتم 

�إجــر�ء�ت وكتابة، �حلث  �إجنازه من 

على �لعتماد على �لنف�ض يف كيفية 

�حل�سول على معلومة يف �لتخ�س�ض 

فيما  �لتوجيه  �ل�سحيحة،  بالطرق 

يخ�ض كيفية �إعد�د �ملقالت �لعلمية 

�ملتخ�س�سة،  �لدوريات  يف  ون�سرها 

�مل�ساعدة على طريقة �إعد�د خطط 

ــروعــات �لــبــحــثــيــة يف جمــال  ــس ــ� �مل

بالباحثني  �لتعريف  �لتخ�س�ض، 

و�لباحثات يف جمال 

�لدقيق  �لتخ�س�ض 

ــــــــــم �ملـــــر�جـــــع  و�أه

�لعلمية  ــات  ــدوري و�ل

ذ�ت �لعاقة.

�أو  ـــــب  ـــــطـــــال ول

ــات  ــس ــدر�� طــالــبــة �ل

يجب  �سفات  �لعليا 

فيهم  ــو�جــد  ــت ت �أن 

ـــض  مــــثــــل: �حلـــمـــا�

و�لهــتــمــام، �لــدقــة 

�ملو�عيد  ح�سور  يف 

و�لجــتــمــاعــات مع 

�مل�سرف �أو �مل�سرفة، 

يطلبه  ما  وتنفيذ  �لتوجيهات  �سماع 

مقابلة  قــبــل  �لــتــحــ�ــســري  مـــع  مــنــه 

�مل�سرف و�ل�ستعد�د لذلك، �لتفاوؤل 

�لأفكار  بع�ض  وحت�سري  و�لإيجابية 

�لقر�ءة  �مل�سكات،  لبع�ض  و�حللول 

�جليدة �ملتمعنة.

يلزم  �ل�سفات  لتلك  بالإ�سافة 

وجود مهار�ت لدى طاب وطالبات 

ت�سمل  وهـــي  �لــعــلــيــا  �لـــدر��ـــســـات 

ـــار�ت �لأ�ــســا�ــســيــة و�ملـــهـــار�ت  ـــه �مل

�لأ�سا�سية  �ملهار�ت  �أمــا  �ملكت�سبة، 

�أن  يجب  مــهــار�ت  عن  عبارة  فهي 

�لعليا  �لدر��سات  طالب  بها  يتمتع 

�لذي يرغب �ل�سعود يف �سلم �لبحث 

�لعليا ومو��سلة  �لعلمي و�لدر��سات 

�لدرجة  ينال  حتى  �لعلمي  طريقه 

�لعلمية.

من �أهم �ملهار�ت �لأ�سا�سية: �مليول 

�لفطري لطلب �لعلم 

»�لــرغــبــة«،  و�لتعلم 

ــــــــوة �ملــــاحــــظــــة  ق

»�ملــعــرفــة«، �لأمــانــة 

»�للــتــز�م«،  �لعملية 

ــرب و�لــتــحــمــل  ــس ــ� �ل

ـــة«،  ـــمـــر�ري ـــت ـــس »�ل�

�لــنــفــ�ــض  يف  ــة  ــق ــث �ل

�لطموح  »�لتطوير«، 

و�ملــــنــــافــــ�ــــســــة مــع 

�لآخرين »�لتحدي«.

ــــار�ت  ــــه �أمـــــــا �مل

�ملـــكـــتـــ�ـــســـبـــة فــهــي 

�ملـــــــهـــــــار�ت �لـــتـــي 

�لعليا  �لــدر��ــســات  طــالــب  يتعلمها 

�إكــمــال  �أجـــل  مــن  عليها  ويـــتـــدرب 

�لبحث  ومو��سلة  �لعليا  در��ــســاتــه 

�أثناء  يكت�سبها  �أن  بد  ول  �لعلمي، 

رحلته �لعلمية، وت�سمل �لإملام باأنظمة 

�لبحث  وقــو�عــد  �لعليا  �لــدر��ــســات 

»�لطــــاع«،  و�أخــاقــيــاتــه  �لعلمي 

�إتقان  »�لتطوير«،  �ملتو��سلة  �لقر�ءة 

�للغة �لإجنليزية ومهار�ت �حلا�سب 

و�سائل  ��ستخد�م  »�لتدريب«،  �لآيل 

مكتبية   – �ملتعددة: ميد�نية  �لبحث 

– �إلكرتونية »�لبحث«.
من �ملُعوقات �لتي ميكن �أن تو�جه 

طالب �لدر��سات �لعليا: �لت�سرع يف 

�ل�سعف  �لبحث،  مو�سوع  �ختيار 

�لعلمي وعدم �لإملام باأ�ساليب كتابة 

�لنف�ض  يف  �لــثــقــة  عـــدم  �لــبــحــوث، 

بال�سكل  �لــبــحــث  عــلــى  و�لـــقـــدرة 

�ل�سحيح من �مل�سادر �ملوثوقة، عدم 

و�حلا�سب  �لإجنليزية  باللغة  �لإملام 

�حلر�ض  �لتام،  �لتفرغ  عدم  �لآيل، 

وقت  باأ�سرع  �لر�سالة  �إجنــاز  على 

و�أقل جهد.

�لر�سالة هناك  وبالن�سبة ملو�سوع 

عليها  �لإجــابــة  يجب  مهمة  �أ�سئلة 

قبل حتديد مو�سوع �لر�سالة وهي: 

هل ميكن كتابة ر�سالة عن �ملو�سوع؟ 

يف  للمعرفة  �سيئاً  �سي�سيف  هــل 

جمال �لخت�سا�ض؟ هل ي�ستحق ما 

�ستبذله من جهد؟ هل لديك �لقدرة 

يف �لبحث وتعلم كل ما يتعلق به؟ هل 

مبقدورك �لقيام بكل ما هو مطلوب 

منك لإجناز �لر�سالة؟

وطالبة  طالب  على  يجب  ختاماً 

�لدر��سات �لعليا �لأخذ بعني �لعتبار 

�مل�سرفة  �أو  �مل�سرف  مقابلة  �لتايل: 

على �لر�سالة ب�سكل دوري، �أن يكون 

خا�ض  �أد�ء  ملوؤ�سر�ت  مقيا�ض  لك 

�جليدة،  �لقر�ءة  على  �لرتكيز  بك، 

لكتابة  �ل�سحيحة  �لطريقة  معرفة 

�ملعلومات  توثيق  �لعلمية،  �لر�سائل 

يف  �لت�سرع  عدم  مر�جعها،  وكتابة 

�لكايف  �لوقت  و�أخذ  �لر�سالة  �إجناز 

حمدد،  زمني  جــدول  و�سع  لذلك، 

»جودة  �لكم  ولي�ض  �لكيف  �ملهم هو 

�لر�سالة«. قال �بن �ملبارك: »ل يز�ل 

�ملرء عاملًا ما طلب �لعلم، فاإذ� ظّن 

�أنَّه قد علم فقد جهل«.

كلية �لعلوم ـ ق�سم �جليولوجيا 

و�جليوفيزيا

�حل�سن  �جلليل  �لتابعي  عـــرَّف 

�لب�سري، �لإن�سان باأنه »ب�سعة �أيام، 

كلما �نق�سى يوم �نق�سى منه بُ�سع«، 

�أهمية  يدرك  �أن  �لن�سان  على  لذ� 

لاأ�سياء،  �لر�بع  �لبُعد  فهو  �لوقت 

ـــام بــه و�أقــ�ــســم  ـــس ــم �لإ� وقـــد �هــت

�إن  {و�لع�سر  تعاىل  فقال  به،  �هلل 

�لإن�سان لفي خ�سر}. وقال {و�لليل 

كما  �إذ� جتلى}.  و�لنهار  يغ�سى  �إذ� 

قال تعاىل {و�لفجر وليال ع�سر}. 

و�لآيات كثرية يف هذ� �ل�ساأن.

وقال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

ـــزول قــدمــا عــبــد يــوم  و�ــســلــم »لـــن ت

عن  ــع:  �أرب عن  ي�ساأل  حتى  �لقيامة 

فيما  �سبابه  وعن  �أفناه  فيما  عمره 

�أبـــاه وعــن مــالــه مــن �أيـــن �كت�سبه 

عمل  ماذ�  علمه  وعن  �أنفقه  وفيما 

به«. وقال »ما من يوم ين�سق فجره 

�إل وينادي يا �بن �آدم �أنا خلق جديد 

وعلى عملك �سهيد فتزود مني فاإين 

ل �أعود �إىل يوم �لقيامة«.

�ملبادرة  �لإن�سان  على  كله  لذلك 

باأد�ء و�جباته و�ل�ستفادة من �لوقت 

�لــذى  وهـــذ�  ــه،  ل �جلــيــدة  و�لإد�رة 

وغري  �لناجحني  بني  �لفارق  يحدث 

لكل  �مل�سرتكة  فال�سمة  �لناجحني، 

�ملو�زنة  على  �لقدرة  هي  �لناجحني 

حتقيقها  ـــــر�د  �مل �لأهـــــــد�ف  بـــني 

و�لو�جبات �لازمة عليهم من خال 

�إد�رتهم �جليدة لأوقاتهم.

�أم�سى  قال بع�ض �حلكماء: »من 

يوما من عمره يف غري حق ق�ساه، 

�أو  �أثــلــه،  جمــد  �أو  �أد�ه،  فر�ض  �أو 

حمد ح�سله، �أو خري �أ�س�سه، �أو علم 

�قتب�سه، فقد عق يومه«. وقد �بتكر 

 15 �لـ  قانون  ��سمايلز«  »�سامويل  

تغتنم  �أن  على  يعتمد  �لــذى  دقيقة 

مفيدة  �أمـــور  يف  يومياً  دقيقة   ١٥

مع  كثرية  و�ــســوف حتقق جنــاحــات 

مرور �ل�سنو�ت. هذ� �لقانون يدفعنا 

لأن مننح 15 دقيقة كل يوم للهدف 

مــدة متثل  وهــى  �إليه  ن�سعى  ــذي  �ل

تقريًبا 1% من �إجمايل دقائق �ليوم 

ب�سرعة  1440 دقيقة، وقد مت�سي 
مو�قع  مثل  �لوقت  م�سيعات  �أمــام 

و�ملباريات  و�مل�سل�سات  �لتو��سل 

ــاإذ�  �أو �حلــديــث مــع �لأ�ــســدقــاء. ف

�جتهدت يومياً ١٥ دقيقة يف حت�سني 

نهاية  فــاإنــك يف  وتــطــويــرهــا  ذ�تـــك 

تغيري� ملحوظا  �سوف حتدث  �لعام 

 ١٥ يومياً  و�إذ� خ�س�ست  ذ�تك،  يف 

دقيقة لتعلم لغة جديدة فهو �أف�سل 

مرة  �للغة  دور�ت  �إىل  �لذهاب  من 

على  يومياً  حافظت  و�إذ�  �أ�سبوعيا، 

�سوف  �ل�سريع  للم�سي  دقيقة   ١٥

ذهــابــك  مــن  �أفــ�ــســل  نتيجة  جتــد 

و�إذ�  �أ�سبوعًيا،  يومني  �لنادي  �إىل 

للقر�ءة  دقيقة   ١٥ يومياً  خ�س�ست 

�لــرمــاديــة  �لــقــ�ــســرة  تتحفز  �ــســوف 

تطور�ت  على  و�سوف حت�سل  للمخ 

و�إذ�  �لفهم،  على  �لقدرة  يف  كبرية 

للكتابة،  15 دقيقة  يومياً  خ�س�ست 

تكتب  �أن  با�ستطاعتك  �سيكون  فاإنه 

مقالً كل يومني، و�ستح�سل يف نهاية 

�لعام على كتاب من تاأليفك.

دقيقة   15 �أعطيت ج�سمك  و�إذ� 

�إعــادة  على  ف�ست�ساعده  للقيلولة، 

وجتديد  �لبيولوجية  �ل�ساعة  �سبط 

قدرتك  وتــزد�د  �لدماغي  �لن�ساط 

على �لعمل و�لإبد�ع، و�إذ� خ�س�ست 

�لقر�آن  من  جزء  لقر�ءة  دقيقة   15
�لكرمي و�جلزء بـ 100 �ألف ح�سنة، 

�لقر�آن  �ستختم  �ل�سهر  مد�ر  وعلى 

وعلى  ح�سنة،  مــايــني   3 وتك�سب 

بـ  ختمة   12 �ستختم  �ل�سنة  مــد�ر 

36 مليون ح�سنة، وهكذ� على مد�ر 
�لعمر و�هلل ي�ساعف ملن ي�ساء، وهذه 

دعوة لبدء �لتجربة و�هلل �ملوفق.

�أ. د. جمال �لدين هري�سة

كلية �ل�سيدلة

نصائح وتوجيهات لطالب الدراسات العليا

قانون الـ 15 دقيقة لتطوير الذات وتحقيق اإلنجازات

د. سطام المدني



أجندة36  العدد 1329 - الأحد 21 جمادى الأوىل 1440هـ املوافق 27 يناير 2019م10

لوحة الفعاليات

22 جمادى الأوىل21 جمادى الأوىل

22 جمادى الأوىل21 جمادى الأوىل

23جمادى الأوىل21 جمادى الأوىل

22 جمادى الأوىل21 جمادى الأوىل

 22جمادى الأوىل21 جمادى الأوىل

23جمادى الأوىل21 جمادى الأوىل

دورةمعرض

ورشةفعالية

مؤتمرمهرجان

معرضفعالية

فعاليةفعالية

مهرجانمهرجان

�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

�آثار كوريا

�لوقت: من ٤م �إىل ١٠م

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

�لوطني

�ملكان: �ملتحف �لوطني

�أ�س�س �لرتجمة للطالبات

�لوقت: من ١٢ظ �إىل ٢م

�جلهة �ملنظمة: مركز �لتدريب �للغوي

�ملكان: قاعة مركز �لتدريب �للغوي- ق�سم �للغة 

�لعربية و�آد�بها

معر�س �أجو�ء �ل�ستاء

�لوقت: من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: موؤ�س�سة �جلرباء للمعار�س

�ملكان: مركز خالد للمعار�س و�ملوؤمتر�ت

�أ�سا�سيات �لأمن �ل�سيرب�ين للموظفني

�لوقت: من ١٠�س �إىل ٢٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: مبنى ٢٦ �لدور �خلام�س

�مللك عبد�لعزيز لل�سقور

�لوقت: من ١م �إىل ٧م

�جلهة �ملنظمة: نادي �ل�سقور �ل�سعودي

�ملكان: ملهم �سمال مدينة �لريا�س

�سركة و�دي �لريا�س لال�ستثمار �جلريء

�جلهة �ملنظمة: و�دي �لريا�س

�ملكان: فندق ر�فال كمبين�سكي

�أر�س �لعجائب »وندرلند«

�لوقت: من ١١�س �إىل ٤م

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

�ملكان: جامعة �لأمرية نورة بنت عبد�لرحمن

�لدويل �ل�سعودي للتربيد و�لطاقة ومعاجلة �ملياه 

٢٠١9

�لوقت: من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة:دي �إم جي للفعاليات

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

 �سفاري مبزرعة �جلوهرة

�لوقت: من ١٢م �إىل ١٢�س

�جلهة �ملنظمة: موؤ�س�سة رحلة �لعمر لتنظيم �ملعار�س 

و�ملوؤمتر�ت

�ملكان: مزرعة �جلوهرة

وطن �آمن و�سالم

�لوقت: من ١٠�س �إىل ٦م

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

�ملكان: موؤ�س�سة �ليمامة �ل�سحفية

خز�م

�لوقت: من ٦م �إىل ١٢م

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �لعامة للرتفيه

�ملكان: خز�م لند

�ل�سعودي للجو�د �لعربي »عبيِّه«

�لوقت: من ٤م �إىل ١١م

�جلهة �ملنظمة: مربط �ل�سالم

�ملكان: درة �لريا�س - منتجع �لفي�سلية



17 11أجندة  العدد 1329 - الأحد 21 جمادى الأوىل 1440هـ املوافق 27 يناير 2019م

 

5 جمادى الآخرة25جمادى الأوىل

6 جمادى الآخرة27جمادى الأوىل

12 جمادى الآخرة1 جمادى الآخرة

5 جمادى الآخرة26جمادى الأوىل

8 جمادى الآخرة29جمادى الأوىل

6 رجب1 جمادى الآخرة

معرضبرنامج

ورشةمنتدى

ملتقىبرنامج

دورةملتقى

معرضمعرض

معرضمؤتمر

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: ح�ار احل�ضارات.. رو�ضيا والعامل الإ�ضالمي

Envarbik M. Fazeliyanov :امل�ؤلف

املرتجم: حممد ن�ضر الدين اجلبايل وبدر بن عبداهلل العكا�س

ال�ضنة: 1439

وح�ار  الإ�سالمي  والعامل  رو�سيا  بني  الثنائية  العالقات  الكتاب  يعالج 

التي تربط بني هذين  التاريخية  والعالقات  ال�سالت  احل�سارات، متناولً 

اجلزئني  املهمني من العامل، من الن�احي ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية، 

اخل�سائ�س  اإىل  م�سرياً  بينهما،  والختالف  اللتقاء  نقاط  حدد  كذلك 

الثقافية والتاريخية التي جتمعهما و�سرورة تط�يرها. 

الأ�ض�س الريا�ضية للربمـجة اخلطية

النقل  الهامة، كم�ساألة  التطبيقات  العديد من  الدرا�سة  ت�سمل هذه 

النماذج  وعر�س  ودقيقاً.  وا�سحاً  الن�س  ليك�ن  الأع��ظ��م.  والتدفق 

التطبيقية، و�سرح طريقة »ال�سمبلك�س«،  بالإ�سافة اإىل تقدمي التعاريف 

واملفاهيم الأ�سا�سية وكذلك اخللفية الريا�سية الالزمة. 

يذكر اأن هذه الدرا�سة اأعدها جمم�عة من الباحثني واملتخ�س�سني، 

وهم: �سليمان �سالح احلميدان، عمر بن حممد حامد، ح�سن بن حمي 

الدين حميدة.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

�أ�س�س �لتو��سل �لكالمي �لناجح للطالب

�لوقت: من 9٫٣٠�س �إىل ١٫٣٠م

�جلهة �ملنظمة: مركز �لتدريب �للغوي

�ملكان: قاعة مركز �لتدريب �للغوي- ق�سم �للغة 

�لعربية و�آد�بها

�أعر��سنا �لدويل

�لوقت: من ٤م �إىل ١٠م

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

و�ملعار�س

�ملكان: نيارة لالحتفالت و�ملوؤمتر�ت و�ملعار�س

ما�سك �ل�سنوي لال�ستثمار ٢٠١9

�لوقت: من ٨�س �إىل ٢م

�جلهة �ملنظمة: م�سك �خلريية

�ملكان: فندق �لفي�سلية - قاعة �لأمري �سلطان �لكربى

��سرت�تيجيات �لإقناع و�حلو�ر  للطالبات

�لوقت: من ١٠�س �إىل ٢م

�جلهة �ملنظمة: مركز �لتدريب �للغوي

�ملكان: قاعة مركز �لتدريب �للغوي- ق�سم �للغة 

�لعربية و�آد�بها

مهار�ت �ل�ستماع »�ملفهوم و�لكيفية« للطالب

�لوقت: من ١٠�س �إىل ٢م

�جلهة �ملنظمة: مركز �لتدريب �للغوي

�ملكان: قاعة مركز �لتدريب �للغوي- ق�سم �للغة 

�لعربية و�آد�بها

�ل�سعودي ل�سناعة �لجتماعات

�لوقت:من ٨:٠٠ �سباحاً �إىل ٤:٠٠ م�ساًء

�ملكان: مركز �لريا�س �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س, 

�لريا�س

�لثاين لأبحاث طلبة �لطب

�لوقت:من ١٢٫٣٠ �س �إىل ٧٫٣٠ م

�جلهة �ملنظمة: �ملجل�س �لطالبي بكلية �لطب

�ملكان: كلية �لطب

مهار�ت تنمية وتطوير �لذ�ت للموظفات

�لوقت: من 9�س �إىل ١م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: علي�سة مبنى ٢٦ قاعة ٢١

 �ل�سعودي �لدويل لالمتياز �لتجاري

�لوقت: من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: �سركة �سنيدي للمعار�س و�ملوؤمتر�ت

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

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

�لوقت:من 9:٠٠ �سباحاً �إىل ٨:٠٠ م�ساًء

�ملكان: مركز �لريا�س �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س, 

�لريا�س

�لتاأمني �ل�سحي �ل�سعودي 

�لوقت:من 9 �س �إىل ٦

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

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

�لريا�س �لدويل للكتاب

�لوقت:من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: وز�رة �لثقافة و�لإعالم

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

جمادى الأوىل

1440ه�
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�أفادت در��شة �شوي�شرية �أن م�شي 

على  ي���دل  مبكر  ع��م��ر  يف  �ل��ط��ف��ل 

ال  لكنه  متقدمة،  ومهار�ت  ق��در�ت 

�أو  ذهني  بتفوق  بال�شرورة  يرتبط 

�ملختلفة،  حياته  مر�حل  يف  عقلي 

كانت  �لتي  �العتقاد�ت  عك�س  على 

�شائعة منذ فرتة بعيدة.

وب���ح�������ش���ب �ل�����در�������ش�����ة �ل���ت���ي 

�أج���ر�ه���ا ب��اح��ث��ون ب��ج��ام��ع��ة ب���ازل 

 Acta« ون�شرتها جملة  �ل�شوي�شرية 

يف  و����ش��ت��ن��دت   ،»Paediatrica
طفاًل   22 م��ر�ق��ب��ة  ع��ل��ى  نتائجها 

�شحية،  م�شكالت  �أي  دون  �شليًما 

و�إخ�شاعهم للفح�س �لطبي 7 مر�ت 

�الأول��ن من حياتهم،  �لعامن  خالل 

كل  ذهنية  �ختبار�ت  �إىل  باالإ�شافة 

عمرهم  م��ن  �شنو�ت   3 �أو  �شنتن 

مت  فقد  ���ش��ن��و�ت،   10 �شن  وح��ت��ى 

�أن كل طفل ميتلك طبيعة  �كت�شاف 

ترتبط  ال  من���وه  مب��ر�ح��ل  خ��ا���ش��ة 

باالآخرين.

عالقة  ال  �أنه  �لدر��شة  و�أ�شافت 

من  ب��اأي  �ملتاأخر  �أو  �ملبكر  للم�شي 

�لقدر�ت �لذهنية �أو �لعقلية للطفل، 

�الأن�شطة  ممار�شة  على  �لقدرة  �أو 

�لتعليمية �ملختلفة، يف  �أو  �لريا�شية 

�مل�شتقبل �لقريب �أو �لبعيد.

من  �أبعد  �إىل  �لدر��شة  وذهبت 

ذلك لتثبت �أن �لعالقة بن �لزوجن 

كبري  تاأثري  لها  �حلمل  ف��رتة  خ��الل 

�أكرث  للطفل،  �لذهني  �لتطور  على 

م���ن ع��الق��ة �مل�����ش��ي �مل��ب��ك��ر بتلك 

بن  �لعالقة  كانت  فكلما  �ملهار�ت، 

ز�دت  �أكرث،  و�شلبية  متوترة  �الأبوين 

�شرًر�  ذل��ك  يلحق  �أن  �الحتماالت 

و�ملهارية  �لذهنية  �لقدر�ت  بتطور 

لدى �لطفل.

�لدينامية  �أن  �لباحثون  ووج��د 

و�ل���ع���الق���ة ب���ن �ل���زوج���ن خ��الل 

ذكاء  على  كثرًي�  توؤثر  �حلمل  فرتة 

�ل��زوج��ان  �ن��ت��ق��د  فكلما  �ل��ط��ف��ل، 

�لو�حد �الآخر وتفاعال ب�شورة غري 

على  �شلبًيا  �ل��ت��اأث��ري  ك��ان  د�ع��م��ة، 

�أبوين  لكل  وميكن  �لطفل،  تطور 

�لذهنية  �لقدر�ت  مب�شتوى  �لتنبوؤ 

ل��ل��ط��ف��ل ب���ن���اًء ع��ل��ى �ل��ت��ف��اع��الت 

�ل�����ش��ل��ب��ي��ة ب���ن �ل����زوج����ن، م��ث��ل 

�مل�شتفزة،  و�ملالحظات  �لع�شبية 

خالل فرتة �حلمل.

 22 �شملت  �ل��در����ش��ة  �أن  ي��ذك��ر 

عائلة، خ�شعو� ملر�قبة �لباحثن منذ 

فرتة �حلمل حتى بلوغ �لطفل �شنتن 

�شنو�ت  وع�شر  �الأوىل،  �ملرحلة  يف 

�لباحثون كل  وز�ر  ثانية،  يف مرحلة 

�لعالقة  لر�شد  م��ر�ت  ع��دة  عائلة 

�لتطور  ث��م  وم��ن  بينهما،  �لزوجية 

�لذهني للطفل.

الحضور ومواجهة التحديات

»�آِم����ي ك���ادي« �الأ���ش��ت��اذ يف كلية  ق��دم��ت �مل��وؤل��ف��ة 

�لتقنية  م��وؤمت��ر  يف  و�ملتحدثة  ل��الأع��م��ال،  ه��ارف��ارد 

و�لت�شميم  TED« و�لرتفيه  «

�ل���ك���ت���اب  ه������ذ�  يف 

ع�شر  �أحد  �ملت�شمن 

عن  طرًحا  ف�شاًل، 

�للغة  ت��اأث��ري  م���دى 

ما  �أو  �جل�����ش��دي��ة، 

ي�����ش��م��ى ع��ل��م��ًي��ا 

ب����ال����ل����غ����ة غ���ري 

�ل��ل��ف��ظ��ي��ة ع��ل��ى 

ع��ق��ل �الإن�����ش��ان، 

ذلك  و�ن��ع��ك��ا���س 

ع����ل����ى زي�������ادة 

ث��ق��ة �الإن�����ش��ان 

ب�����ن�����ف�����������ش�����ه 

و�����ش���ت���ع���د�ده 

حلظات  مل��و�ج��ه��ة 

تقنيات  ��شتخد�م  كيفية  وعن  �ل�شعبة،  �حلياة 

يف  و�خل���وف؛  �لقلق  م��ن  �أنف�شنا  لتحرير  ب�شيطة 

على  �الإن�شان  يكون  �أن  تتطلب  �لتي  �للحظات  تلك 

�لتعزيز  دور  وناق�شت  ليتمكن من جتاوزها،  طبيعته، 

�الإيجابي للذ�ت، ودور �لهرمونات و�ل�شلوك �جل�شدي 

و�مل�شد�قية. بالثقة  �الإح�شا�س  �لوجه يف  وتعبري�ت 

جتارب �صخ�صية

عدة جتارب  على  �لطرح  هذ�  يف  �ملوؤلفة  �رتكزت 

طبية  ب���روئ  م�شتعينة  �الأ���ش��خ��ا���س،  م��ن  ملجموعة 

�الجتماعية،  �لنف�شية  �ل��در����ش��ات  م��ن  وجمموعة 

�ل�شخ�شية. �ملوؤلفة  �إىل جتربة  باالإ�شافة 

3 حقائق
�لنف�س  عن  حقائق  ثالث  هناك  �أن  �لكتاب  يقول 

�أفكارنا  تعك�س  �الأوج��ه؛  متعددة  �إنها  �أوالً  �لب�شرية: 

�لكتاب  ويركز  �شاكنة،  ولي�شت  مرنة  ومعتقد�تنا؛ 

�جل�شم  يوؤثر  كيف  حول  تدول  علمية  خال�شة  على 

على �لعقل، و�أن »و�شعية �جل�شد �لو�ثق« يعزز �لثقة 

�الجتماعي  �مل�شتوى  على  �حُل�ُشور  ويحقق  بالنف�س 

و�ملهني، وعرفت �ملوؤلفة �حُل�ُشور باأنه: »ذلك �ل�شعور 

و�لذي  وعو�طفنا،  وقدر�تنا  وقيمنا  باأفكارنا  �ملرتبط 

�الآخرين«. �أف�شل مع  ب�شكل  �لتو��شل  ميكننا من 

�أ�صاليب وفر�صيات

�لفر�شية  هذ�  عن  �الأ�شاليب  بع�س  �ملوؤلفة  وتقدم 

�لعمل،  و�جتماعات  �أمكان: مقابالت  ُجربت يف عدة 

�شاعدت  كيف  كذلك  وحتكي  �لريا�شية.  و�ملناف�شات 

هذه �الأ�شاليب بع�س �الأ�شخا�س على جتاوز �أزماتهم. 

�جل�شد  لغة  طريق  عن  ي�شل  �الأن�شان  �أن  تقول  فهي 

وبالتايل  �ل�شخ�شية،  و�لقوة  �لطاقة  �إىل  و�ل�شلوك 

عن  �لقلق  تزيل  �لتي  �حلالة  تلك  »�حل�شور«  يحقق 

باخلوف. �لثقة  وت�شتبدل  �الآخرين،  �نطباع 

عقل وج�صد و�صلوك

و��شتخدمت �أ�شاليب �شغرية وطرح ب�شيط لتو�شح 

�أن  وكيف  و�ل�شلوك،  و�جل�شد  �لعقل  بن  �لعالقة 

فتقول  �لعك�س.  ولي�س  �لعقل  يغري  �جل�شدي  �ل�شلوك 

يعزز  دقيقتن  ملدة  ثقة«  »بو�شعية  �لوقوف  �أن  مثاًل 

مع  �لتعامل  على  ق��ادًر�  �لفرد  ويجعل  فعلًيا،  �لثقة 

�لفر�شية  هذه  عن  ودللت  يو�جهها.  �لتي  �ل�شعوبات 

وقيا�شات خمربية  �شخ�شية،  عدة جتارب  من خالل 

�أث��ب��ب��ت ب��ع��د جت��رب��ة �أح���د �مل��ج��م��وع��ات �أن ه��رم��ون 

�لت�شتو�شتريون �رتفع لديهم يف حن �نخف�س هرمون 

يف  �الإن�شان  جتعل  �لتي  �حلالة  ه��ذه  �لكورتيزول، 

�أن  فر�شيتها  يثبت  ما  و�أن  �جل�شدية.  حاالته  �أف�شل 

من  تذهب  �حل�شية  �حلائر  �لع�شب  �ألياف  من   ٪80
جتربة  و�أظهرت  �لعك�س.  ولي�س  �لدماغ  �إىل  �جل�شم 

�لهو�تف  يف  و�لتحديق  �لر�أ�س  طاأطاأة  »و�شعية«  عن 

�لثقة  وتقلل  �مل��ز�ج  تعكر  �لو�شعية  هذه  �أن  �لذكية 

و�الإنتاجية. بالنف�س 

قــــــــــــــــرأت لك..

�أجر�ها  حديثة  در����ش��ة  ك�شفت 

�ليونانية  �إي��ج��ه  بجامعة  باحثون 

ذبذبات  �إىل  ت�شتجيب  �لزهور  �أن 

ت�����ش��دره��ا �ل��ن��ح��ل��ة �ل��ت��ي ت��زوره��ا 

رحيقها،  المت�شا�س  عليها  وحتط 

طنن  هيئة  على  �إليها  ت�شل  و�لتي 

م���ن خ���الل �ل������رتدد�ت �ل�����ش��ري��ع��ة 

�لنحلة  �أج��ن��ح��ة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  �ل��ت��ي 

و�أكدت  �لزهرة،  من  �قرت�بها  �أثناء 

�إىل  ت�شتمع  ال  �لزهرة  �أن  �لدر��شة 

طنن �لنحل �ملقرتب منها وح�شب، 

و�إمنا ت�شتجيب كذلك باإنتاج رحيق 

�أكرث حالوة.

والحظ �لباحثون وجود زيادة يف 

�لرحيق  يف  �ل�شكر  تركيز  متو�شط 

ثالث  غ�شون  يف  باملائة   20 بنحو 

ت��اأث��ري ط��ن��ن �لنحل  دق��ائ��ق حت��ت 

و�أ�����ش����و�ت �ل���ف���ر�����ش���ات، ور���ش��د 

تولدها  �شوتية  موجات  �لباحثون 

�أث��ن��اء  و�ل��ف��ر����ش��ات  �لنحل  �أجنحة 

�قرت�بها من �لزهور، تنت�شر ب�شرعة 

معه  تتفاعل  م��ا  وه���و  �ل���ه���و�ء،  يف 

�لزهور و�لنباتات ب�شكل عام، وتقوم 

ب��اإن��ت��اج رح��ي��ق �أك���رث ح���الوة نتيجة 

لذلك.

�لنحل  طنن  �لباحثون  و�شجل 

�ل��ف��ر����ش��ات يف جهاز  و»�أ����ش���و�ت« 

جتارب  �إج��ر�ء  ويعتزمون  ت�شجيل، 

ودر����ش��ات �أك��رث ح��ول ه��ذ� �جلانب 

�ل��زه��ور  ��شتجابة  درج���ة  لتحديد 

�ال�شتفادة  و�إمكانية  �لطنن  لذلك 

من هذه �خلا�شية يف �إنتاج حما�شيل 

زر�عية �أف�شل.

�أن  �ل�شائد  �العتقاد  كان  لطاملا 

و�أك��رث  �لن�شاء  م��ن  �أق���وى  �ل��رج��ال 

و�الأمل،  و�ل�شد�ئد  لل�شغوط  حتماًل 

�جل�شمية  بنيتهم  نتيجة  وذل����ك 

�العتقاد  ه��ذ�  يكون  وق��د  �الأق���وى، 

�أن  �إال  معن،  جانب  م��ن  �شحيحاً 

باحثون  �أج���ر�ه���ا  ح��دي��ث��ة  در����ش��ة 

ك��ن��دي��ون ب��امل��رك��ز �ل��ط��ب��ي �ل��ت��اب��ع 

م��وؤخ��ر�ً،  �لكندية،  تورنتو  جلامعة 

تكون �شادمة  نتائج قد  ك�شفت عن 

�أكرث  �ملر�أة  �أن  �أثبتت  للرجال، حيث 

حتماًل لالأمل و�ل�شغوط من �لرجل، 

وخ�شو�شاً ما يتعلق باحلمل و�لوالدة 

وما ي�شاحبهما من �آالم �شديدة.

وتاأتي هذه �لنتائج لتغري �العتقاد 

�ل�شائد منذ فرتة طويلة لدى �أغلب 

�ل��ن��ا���س ب���اأن �ل��ن�����ش��اء �أ���ش��ع��ف من 

�الإح�شا�س  مرهفات  و�أنهن  �لرجال 

و�ل�شغوطات  �الآالم  يتحملن  وال 

�ل�شديدة.

رجاًل   41 �لدر��شة  عينة  �شملت 

حل��ر�رة  تعري�شهم  مت  �م���ر�أة  و38 

منطقة  يف  وم��ت�����ش��اع��دة  خ��ف��ي��ف��ة 

���ش��ع��وره��م  ر���ش��د  �ل�����ش��اع��د، ومت 

و�إح�شا�شهم من خالل �أجهزة قيا�س 

ح�شا�شة ودقيقة، وعقب �نتهاء �ملدة 

�ملحددة للتجربة، طلب �لباحثون من 

�مل�شاركن �أن يعطو� و�شفاً وتقدير�ً 

لدرجة �الأمل �لذي �أح�شو� به »من 1 

�إىل 100«.

و�أظهرت �لنتائج �أن �لرجال كانو� 

�أكرث تاأثر�ً باحلر�رة و�إح�شا�شاً باالأمل 

�لرغم من تعري�س  �لن�شاء على  من 

كال �جلن�شن لدرجة �حلر�رة نف�شها 

�شكل  ما  وه��و  �لتجربة،  �أد�ء  �أثناء 

مفاجاأة للباحثن.

�الأمر عند هذ� �حلد،  يقف  ومل 

�ل�شعور  جت��اوز  ��شتطعن  فالن�شاء 

مدة  ويف  �شريع  نحو  على  ب���االأمل 

وجيزة فيما �حتفظت ذ�كرة �لرجال 

مبا مت �لتعر�س له ملدة �أطول.

المرأة أكثر تحماًل لأللم من الرجل

ال عالقة للمشي المبكر بمعدل الذكاء

طنين النحل يحفز الزهور إلنتاج رحيق أكثر حالوة
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قدراته  اأ�سا�س  هو  الطفل  ذك��اء 

على  نعمل  اأن  يجب  التي  العقلية 

ت��ن��م��ي��ت��ه��ا، ف��ن��ح��ن ج��م��ي��ًع��ا نحب 

الأطفال، وعندما يرزق اأحدنا بطفل 

فهو يتمنى اأن يكون لديه اإمكانيات 

وق��درات مميزة  ومواهب  اإبداعية، 

عن اجلميع.

ول���ك���ي ي��ت��م��ت��ع ال���ط���ف���ل ب��ه��ذه 

الإمكانيات فال بد اأن يكون مت�سفاً 

غالب  يف  نعتقد  ون��ح��ن  ب��ال��ذك��اء، 

ول  ثابت  الطفل  ذك��اء  اأن  اأوقاتنا 

يف  ولكن  تغيريه،  اأو  تطويره  ميكن 

اإىل  بحاجة  ال��ذك��اء  ف��اإن  احلقيقة 

م�ستوى  اإىل  ي�سل  حتى  التدريب 

التي  الع�سالت  مثل  مثله  اأف�سل، 

ميكن تدريبها با�ستمرار.

لتنمية ذكاء  هناك طرق متعددة 

الطفل، منها:

والتعلم،  ال��ق��راءة  حب  غر�س   -

لأن القراءة من الو�سائل املهمة التي 

ت�ساعد يف تنمية ذكاء الطفل.

امل�سوقة  الكتب  بع�س  توفري   -

والتي  الطفل،  عمر  تنا�سب  التي 

حت��ت��وي ب��ع�����س ال��ع��ر وال��ف��وائ��د، 

وت�سجيعه على قراءتها.

كلما  مكافاأة  الطفل  اإع��ط��اء   -

اأجنز قراءة كتاب اأو تلخي�سه.

- مراقبة الطفل ومعرفة املواهب 

تنميتها  التي ميتلكها، والعمل على 

وتعزيزها حتى ل تتال�سى وتندثر.

- توفري بيئة اجتماعية ومكانية 

منا�سبة للطفل وم�ساعدة على مزيد 

من التكري والتاأمل واإثارة الأ�سئلة.

الطفل  منع  من حماولة  ب��دلً   -

واأدوات  الإن��رن��ت  ا�ستخدام  م��ن 

التوا�سل  وو���س��ائ��ل  التكنولوجيا 

الجتماعي، علينا اأن نر�سده وتقدم 

وكيف  التكنولوجيا،  هذه  فوائد  له 

كاألعاب  منها،  ي�ستفيد  اأن  ميكن 

ال��رام��ج  بع�س  تعلم  اأو  ال���ذك���اء، 

ذك��اء  تنمي  الأم���ور  فهذه  املفيدة، 

الطفل.

الطفل  بتغذية  الهتمام  يجب   -

لأن التغذية ال�سليمة فعالة يف تنمية 

ذكاء الطفل، وبالأخ�س يف ال�سنوات 

يحتاج  ح��ي��ث  ع��م��ره،  م��ن  الأوىل 

والعنا�سر  الفيتامينات  اإىل  الطفل 

تنمية  يف  ي�ساعد  لأن��ه  الأ�سا�سية، 

الذكاء.

بع�س  الطفل  بتعليم  ين�سح   -

بني  التوفيق  مثل  الذهنية  الألعاب 

ي�ساعد  فهذا  والأ���س��ك��ال،  الأل���وان 

على تنمية ذكائه.

ي�سببه  قد  مما  متخ�س�سون  باحثون  ح��ذر 

ال�سطناعي  الذكاء  جمال  يف  املذهل  التطور 

ال�سخ�سية  للحرية  ومبا�سر  تهديد حمتمل  من 

اأن  اإىل  م�سريين  اخل�سو�سية،  وال��ب��ي��ان��ات 

اإعجاب  تثري  احلديثة  والتطبيقات  ال��رام��ج 

اأم��ور  وت�سهل  وامل��ن��ظ��م��ات،  الأف����راد  ومتابعة 

املعي�سة والتوا�سل، لكنها يف الوقت ذاته حتمل 

واحلرية  اخلا�سة  للبيانات  تهديداً  طياتها  يف 

ال�سخ�سية.

الذكاء  اأن برامج  اإىل  اأ�سارت  تقارير عديدة 

والركيز  والنمو  التطور  اآخذة يف  ال�سطناعي 

ومن املحتمل اأن ت�سمل جميع مناحي احلياة يف 

الأ�سا�سي  هدفها  اأن  ورغم  القريب،  امل�ستقبل 

الوقت  يف  اأنها  اإل  لالأفراد،  منافع  تقدمي  هو 

وهو  مهم  ج��ان��ب  على  امل��ج��ال  ت�سيق  نف�سه 

اجلانب املتعلق بالبيانات اخل�سو�سية واحلرية 

ال�سخ�سية.

واأ�سارت اإىل اأن الفرد يف ظل التطور املذهل 

�سوف  ال�سطناعي  الذكاء  وتطبيقات  لرامج 

تخ�سع  التي  الآل���ة  مثل  ق��ري��ب��اً،  نف�سه،  يجد 

ملراقبة الكامريات واأجهزة التوجيه والتحكم عن 

بعد، و�سوف ت�سبح جميع املعلومات والبيانات 

املتعلق به مك�سوفة ومعروفة، على الأقل لأجهزة 

الرقابة احلكومية، ورمبا لغريها من اجلهات.

واأ�سار تقرير ن�سره موقع دمناركي اإىل مثال 

ففي  املحتمل،  التاأثري  لذلك  وملمو�س  واقعي 

عا�سمة  كوبنهاجن  يف  »جالد�ساك�س«  بلدية 

الذكاء  ي�ستخدم  نظام  جتربة  يتم  ال��دمن��ارك، 

املعر�سني  الأط���ف���ال  لتحديد  ال���س��ط��ن��اع��ي 

اأمورهم، مما  اأولياء  من جانب  الإ�ساءة  خلطر 

ي�سمح لل�سلطات مبراقبة العائالت وا�ستهداف 

خ�سو�سياتها من خالل التدخل املبكر، والذي 

ميكن اأن يوؤدي يف النهاية لف�سل الأطفال ق�سًرا 

عن ذويهم.

قد يبدو مثل هذا الرنامج جيًدا متاًما لدعم 

حقوق الإن�سان الأ�سا�سية وحماية الطفل، غري 

اإذ  والبيانات  املعلومات  اإىل  الو�سول  يتيح  اأنه 

ا�ستخدمت احلكومة الدامنركية ثغرة يف قواعد 

لل�سماح  اأوروبا  فى  اجلديدة  الرقمية  البيانات 

املجمعة  البيانات  با�ستخدام  العامة  لل�سطات 

حتت ذريعة واحدة لأغرا�س خمتلفة.

ويخل�س التقرير اإىل القول اإن هذه التطبيقات 

من  وا�ستغاللها  ا�ستخدامها  يتم  قد  والرامج 

قبل الع�سابات املنظمة اأو اأنظمة احلكم �سيئة 

ال�سني  مثل  الإن�سان  ال�سمعة يف جمال حقوق 

�سوف جتد  والتي  مثاًل،  الواحد  احلزب  ودول 

وو�سع  �سيطرتها،  لتعزيز  جيدة  و�سيلة  فيها 

جميع الأفراء حتت عني الرقابة الدائمة.

كيف أكتب سيرة ذاتية تخطف األنظار؟
تعتر ال�سرية الذاتية طريقة للتعريف بالفرد باأ�سلوب كتابي منظم، لذلك 

يجب كتابتها بروية واحراف، جلذب نظر قارئ ال�سرية على الهتمام بها، 

كما يجب كتابة كافة املعلومات الواردة بها مب�سداقية تامة، وين�سح بذكر 

جميع ال�سفات الإيجابية لل�سخ�س، وجتنب ذكر اأي �سفات �سلبية، وتختلف 

طريقة كتابة ال�سرية الذاتية للطلبة عن ال�سرية الذاتية العادية، حيث يتم 

الركيز يف هذا النوع من ال�سري على الإجنازات الأكادميية، والأن�سطة 

الالمنهجية للطالب، مثل املواهب والقدرات واخلرات ال�سخ�سية، بدلً 

من تاريخ العمل، وت�ستخدم ال�سرية الذاتية اخلا�سة بالطالب يف حال 

رغبتهم بالتقدمي لوظائف خمتلفة لوقت ق�سري، مثل العمل خالل العطلة 

ال�سيفّية اأو العطلة بني الف�سول الدرا�سية.

خطوات كتابة ال�سرية الذاتية للطالب 

البيانات ال�سخ�سية: حيث يتم كتابة ال�سم الكامل يف بداية ال�سفحة، 

التايل، وبعد ذلك بيانات الت�سال، وهي رقم  ال�سطر  العنوان يف  ثم 

الهاتف املحمول، والريد الإلكرويّن اخلا�س، ويجب مراعاة البتعاد 

عن ذكر الريد الإلكرويّن الذي يدعو للغرابة وعدم الحرافّية، مثل 

بعنوان  وا�ستبداله  الغام�سة،  اأو  املرحة  امل�ستعارة  الأ�سماء  ا�ستخدام 

اإلكرويّن ب�سيط يدُلّ على اجلدّية والحرافية.

املوؤّهالت العلمّية: يتم فيها ذكر ال�سهادات واملوؤهالت التي ميتلكها 

ال�سخ�س، وا�سم املدر�سة اأو اجلامعة، مع حتديد املرحلة التي اجتزتها، 

كما يجب اإ�سافة تاريخ اللتحاق باملدر�سة اأو اجلامعة، وتاريخ التخرج 

منهما، وذكر الأماكن التي �سبق لك العمل بها، عن طريق �سردها من 

الأحدث حّتى الأقدم.

معلومات اإ�سافّية: وهو اأهّم جزء من ال�سرية الذاتية للطالب، حيث 

يتّم ذكر املعلومات الإ�سافّية، مثل تاريخ امليالد، احلالة الجتماعّية، 

اجلن�س، وما اإذا كنت متلك رخ�سَة قيادة.

اجلوائز والع�سوّية: يجب ذكر اجلوائز التي ح�سلت عليها يف املراحل 

التعليمّية، حيث تظهر هذه املعلومة اجلانَب التناف�سّي يف �سخ�سّيتك، 

كما اأّن ذكر اأ�سماء املنظمات التطّوعية اأو النوادي التي كنت ع�سواً فيها، 

�سيظهر كم اأّنك �سخ�ٌس جاّد وملتزم يف العمل.

اأ�سماء  ذكر  النقطة  هذه  حتت  يتم  احلا�سوب:  ا�ستخدام  مهارات 

الرامج التي جتيُد ا�ستخدامها، حيث تعترُ مهارات ا�ستخدام احلا�سوب 

عن�سراً اأ�سا�سّياً يف التوظيف، بغ�ّس النظر عن جمال العمل.

الهتمامات والهوايات: وهنا يتم ذكر الأعمال التي قمَت بها كع�سو يف 

املنظمات التطوعّية، كما يجب ذكر الهوايات.

املراجع: ويق�سد باملراجع اأ�سخا�س معِرّفون عنك، ميكنُك ذكر ا�سمنينْ 

اأو اجلامعة، وا�سم �سخ�س ثالث يف  اأ�ساتذة يف املدر�سة  اأو ثالثة من 

املنظمات التطوعّية التي عملت بها.

سيـــن 
وجيم

8 طرق لتنمية ذكاء الطفل

فكر خارج 
الصندوق

الذكاء االصطناعي يهدد الخصوصية!

»غري املنتظم فكرياً م�سخز للمنتظم 

فكرياً، لذلك احليوانات م�سخرةٌ لالإن�سان«.

ابن خلدون: عبدالرحمن بن حممد، ويل 

الدين احل�شرمي الإ�شبيلي 

»1332 - 1406م« م�ؤ�ش�س علم 

الجتماع

صورة نقدية

شارك في التعليق على هذه 
الصورة وأرسل مشاركتك إلى 

إيميل الصحيفة قبل نهاية 
دوام يوم األربعاء القادم 

وسوف يتم نشر أجمل تعليق
RESALAH@KSU.EDU.SA
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تقرير: غيدا ال�سبيعي

@ghydoof
برنامج  م��دي��رة  ال�سبيعي،  غ��ي��دا  امل��درب��ة 

األ��ق��ت  ���س��ع��ود،  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  الكوت�سنج يف 

ال�������س���وء ع���ل���ى م���ف���ه���وم ع���ل���م »ال��ك��وت�����س��ن��ج« 

وت��ع��ري��ف��ات��ه وت���اري���خ���ه وف����وائ����ده واأه��م��ي��ت��ه 

ثقافة  لن�سر  تتم  التي  واجلهود  وجم��االت��ه، 

�سعود  امل��ل��ك  جامعة  اأن  وذك���رت  الكوت�سنج، 

اأن�����س��اأت  ت��ع��ت��ر - ح�����س��ب ع��ل��م��ه��ا - اأول م���ن 

اأو  ال�سخ�سي  ب��ال��ت��م��ك��ن  خ��ا���س��ًا  ب��رن��اجم��ًا 

ومنذ  1437ه�،  عام  اأواخ��ر   »Coaching«

ثم  الرنامج بف�سل اهلل  الوقت متكن  ذلك 

من  الكثري  تقدمي  من  امل�سوؤولن  بت�سجيع 

املبادرات التي كان هدفها ن�سر هذه الثقافة 

وتعميمها ملا لها من اأثر اإيجابي كبري على 

كافة جمريات حياة االإن�سان وحت�سن اأدائه 

�سواء يف حياته اخلا�سة اأو يف بيئة العمل.

مهنة امل�ستقبل

املَُمكن  اأهمية  اأن  ال�سبيعي  واأو�سحت 

ال�����س��خ�����س��ي  امل�����س��اع��د  اأو  ال�����س��خ�����س��ي 

اأحد مهن  تبداأ من كونها   »Coaching«�ال

العامل  �سيحتاجها  والتي  الع�سرة  امل�ستقبل 

الأكرث  و�ستكون  القريب  امل�ستقبل  ب�سدة يف 

طلًبا, كما اأنها تتواءم متاما مع توجه الروؤية 

الوطنية 2030 وبرنامج جودة احلياة 2020 

اأحد برامج حتقيق روؤية اململكة, والذي يُعنى 

وبناء  والأ���س��رة  الفرد  حياة  منط  بتح�سني 

جمتمع ينعم اأفراده باأ�سلوب حياة متوازن.

مبادرات متنوعة

عقد  ومت  امل���ب���ادرات  تلك  تنوعت  وق��د 

اأكرث من دورة تعريفية يف اجلامعة بح�سور 

بالإ�سافة  واملن�سوبات,  الطالبات  من  عدد 

اأقيمت  التي  امللتقيات  بع�ض  يف  للم�ساركة 

بركن خا�ض للتعريف بالكوت�سنج, ومت تنفيذ 

جتربة اجلل�سات الفردية للزائرات مع عدد 

بتعريف  واملهتمات  املمار�سات  املدربات  من 

من  اأكرث  يف  ذلك  وكان  املهنة,  بهذه  النا�ض 

وطالبات  موظفات  من  للم�ستفيدات  جمال 

اجلامعة, ومن ذلك »الكوت�ض املايل, وريادة 

والقيادي,  والوظيفي,  والأ�سري,  الأعمال, 

وغريها«. 

اأول ملتقى

تكللت  ت��وال��ت حتى  اجل��ه��ود  اأن  واأك���دت 

اجلامعة  يف  للكوت�سنج  ملتقى  اأول  باإقامة 

كلية  يف  ال�سعودية  الإدارة  جمعية  برعاية 

التعريف  فكرة  تبنت  والتي  الأعمال,  اإدارة 

اإدارة  يف  باأهميته  منها  اإمياًنا  بالكوت�سنج 

احلياة وما يندرج فيها بدًءا من اإدارة الذات 

والعمل والعائلة وال�سحة والعالقات, وانتهاًء 

تهتم  اجلامعة  واأن  خا�سة  املجتمع,  ب��اإدارة 

بكل ما من �ساأنه اأن ي�ساهم يف تطوير الأداء 

للمجتمع  والوظيفي  والأكادميي  ال�سخ�سي 

اجلامعي.

خطط م�ستقبلية

الطريق  اإن  ال�سبيعي  امل��درب��ة  وق��ال��ت 

من  الكثري  يوجد  حيث  اأول���ه  يف  ي��زال  م��ا 

ه��ذا  يف  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  �سيتم  ال��ت��ي  اخل��ط��ط 

اأ�سباب  اأهم  اأحد  اأن  اإىل  م�سرية  املو�سوع, 

هذه املبادرات الهادفة اإىل تفعيل الكوت�سنج 

ال�  والتعريف به هي التحديات التي تواجه 

»Coaching« من رف�ض اأو ت�سكيك نتيجة 

عدم امتالك اأي فكرة عنه اأو نتيجة لرف�ض 

كل ما هو م�ستحدث رغم اأنه اأثبت جناحه 

على  الإيجابية  لل�سمعة  وكان  فعال,  ب�سكل 

مدى ال�سنوات الأخرية اأثر يف تزايد انت�ساره 

يف املنظمات املختلفة على جميع امل�ستويات.

تو�سيع دائرة التاأثري

ال�سبيعي  غيدا  الكوت�ض  مدربة  واأك��دت 

العام  اأداه حقيقية لرفع الوعي  اأن الكوت�ض 

الأف��راد  وع��ي  يبداأ من  وال��ذي  املجتمع  يف 

وحتقيق التزان الذي ينعك�ض على الإن�سان 

من  حوله  ما  اإىل  يتجاوز  ثم  ومن  ذات��ه  يف 

اأفراد وجماعات ومنظمات, كما اأنه ي�ساعد 

على  والرتكيز  الذاتية  امل�سوؤولية  تفعيل  يف 

الأخالقيات ال�سخ�سية التي هي نواة لتو�سيع 

الكوت�سنج  جم��الت  وتتنوع  التاأثري,  دائ��رة 

وتتعدد لت�سمل املجال الأ�سري والجتماعي 

واملهني واملايل والفكري وال�سحي وغريها, 

بهذا  الهتمام  على  اجلامعة  ر�سالة  �ساكرة 

م�ساعدة  يف  والفعال  جدا  ال��رثي  املو�سوع 

النا�ض مل�ساعدة اأنف�سهم. 

علم حديث

اأو  ال�سخ�سي«  »التمكني  اأن  واأو�سحت 

»التدريب  اأو   »Coaching« الكوت�سنج 

العلوم احلديثة ن�سبًيا,  ال�سخ�سي« يعد من 

التي اأخذت حيًزا من التفكري واملناق�سة يف 

اأوروبا واأمريكا,  الع�سر احلديث خا�سة يف 

�سنة  ع�سرين  منذ  ه��ن��اك  ان��ت�����س��اره  وب���داأ 

يف  انت�ساره  بداأ  اأقل  �سنوات  ومنذ  تقريباً, 

التقرير  هذا  يف  واخلليجي,  العربي  عاملنا 

ع��امل  يخ�ض  م��ا  ك��ل  ن�ستعر�ض  ال�����س��ام��ل 

ن�ساأته  حيث  من   »Coaching« الكوت�سنج 

من  كثرياً  جت��اوزت  التي  واأهميته  وبداياته 

املهن الأخرى امل�سابهة.

التاريخ والن�ساأة

الأ�سل  يف  ماأخوذة   »COACH« كلمة 

من اللغة املجرية, وتعني عربة احل�سان التي 

كما  لآخ��ر,  مكان  من  الإن�سان  تنقل  كانت 

اأطلقت على مدرب ريا�سة التن�ض الأمريكي 

جالوي, بعد ما فعله مع فريقه حيث نقلهم 

من حالة الإحباط وال�ست�سالم للهزمية اإىل 

حالة حتقيق الفوز املاأمول والنتائج املرغوبة 

ومتكن  الأمريكية,  الريا�سة  م�سابقات  يف 

فكري  حتفيز  اأ�سلوب  با�ستخدام  ذلك  من 

بنف�سه  بت�سميمه  ق��ام  و�سلوكي,  ونف�سي 

و�سحيحة  بناءة  ب�سورة  خالله  من  وتعامل 

م���ع ع���ق���ول ال���الع���ب���ني, ف���ك���ان ي��خ��ره��م 

يتواجدون  الأقوى  »املناف�سني  اأن  با�ستمرار 

بداخلهم هم ولي�ض مع من حولهم«, واأقنعهم 

اأن النت�سار على النف�ض والتحديات الذاتية 

اأهم من النت�سار على الآخرين, ملا فيه من 

تقوية الإرادة وزيادة القدرة على التحكم يف 

النفعالت والأفكار.

تخطيط احلياة

تلت ذلك مرحلة مهمة يف تاريخ الكوت�سنج 

وكانت مع املدرب ال�سهري »توما�ض ليونارد«, 

واقت�سادية  مالية  كا�ست�سارات  بداأها  حيث 

تنقل امل�ستفيد من م�ستوى اإىل م�ستوى اأعلى 

مادًيا, ثم قام بتو�سيع الفكرة اإىل اأن �سملت 

حتدياتها,  وجتاوز  والعالقات  احلياة  اإدارة 

واأطلق عليها »Life Planning - تخطيط 

الكوت�سنج  جمتمع  باإن�ساء  قام  ثم  احلياة«, 

ال���ذي ي��ت��م ف��ي��ه ت��ب��ادل اخل����رات واإق��ام��ة 

تطور  �ساهمت يف  التي  والرامج  ال��دورات 

مهنة ال� »Coaching« وظهر – مع الوقت 

– كثري من العتمادات التي متنح الت�ساريح 
لأع�سائها مقابل اجتياز عدد �ساعات معينة 

اأثناء التدريب ملمار�سة املهنة, وهكذا تطورت 

على  باخت�سار  يعمل  الذي  الكوت�سنج  ن�ساأة 

اأو  فريقاً  اأو  فرداً  كان  �سواء  امل�ستفيد  نقل 

التمكني  من  متقدمة  مرحلة  اإىل  موؤ�س�سة 

والو�سول لنتائج اإيجابية.

امل�سطلح والتعريف 

م�سطلحات هذا العلم وتعريفاته متعددة 

ومعظمها يدور حول نف�ض امل�سمون, ويوجد 

اختالف يف حتديد ترجمة عربية معرة عن 

من  هذا  ولعل  للكوت�سينج,  احلقيقي  املعنى 

اأ�سباب ح�سول التبا�ض يف مفهومه مع مهن 

وال�ست�سارات  كالتدريب  الأخرى  امل�ساعدة 

والإر�ساد والتوجيه, ومن تلك امل�سطلحات: 

ال�سخ�سي,  التدريب  ال�سخ�سي,  التمكني 

التوجيه  امل��الزم��ة,  بامل�ساحبة,  ال��ت��دري��ب 

الفعال.

اأنه  منها  التعريفات  من  عدد  يوجد  كما 

حوار تفاعلي تعاوين بني �سخ�سني »الكوت�ض 

وامل�ستفيد« يهدف اإىل حترير طاقات الفرد 

الكامنة من اأجل اأداء وجودة اأعلى وم�ساعدته 

تي�سري  من خالل  املطلوب  التغيري  لإحداث 

عملية التعلم الذاتي وامل�سوؤولية احلياتية.

وتعرفه موؤ�س�سة »ICF« باأنه: عالقة بني 

العميل والكوت�ض يحدث فيها حتفيز لالأفكار 

للعميل  اإلهام  من خالل عملية يحدث فيها 

مواجهة  على  ي�ساعده  قدراته مما  لتعظيم 

فتعرفه   »CTI« موؤ�س�سة  اأم���ا  حت��دي��ات��ه. 

الكوت�ض  بني  ومهنية  �سخ�سية  تنمية  باأنه 

اأن  الثقة  الكوت�ض  والعميل, يكون فيها لدى 

باملوارد ولديه  العميل بطبيعته مبدع وغني 

خو�ض  على  والقدرة  الالزمة  املقومات  كل 

التحديات التي تواجهه.

لعملية  املي�سر  دور  »ال��ك��وت�����ض«  ويلعب 

التغيري وذلك من خالل: م�ساحبة امل�ستفيد 

ت�سجيع  املواقف,  مع  والتفاعل  باملحادثة, 

وا�ستثارة اأفكاره وم�ساعره و�سلوكه للو�سول 

مهارات  با�ستخدام  امل��رج��وة  النتائج  اإىل 

الأ�سئلة  ط��رح  م��ه��ارات  الفعال,  ال�ستماع 

املثرية واملو�سحة, مهارات التغذية الراجعة 

والنماذج   الأدوات  املهارات,  وجمموعة من 

املختلفة لإدارة اجلل�سات.

اأهمية الكوت�سنج

ال����  اأه���م���ي���ة  اأن  ال�����س��ب��ي��ع��ي  وب���ي���ن���ت 

على  امل�ساعدة  يف  تتجلى   »Coaching«

الو�سول حتقيق الأه��داف من خالل تنفيذ 

وحم��ادث��ة  مب�ساحبة  وتقنيات  اإج�����راءات 

»كوت�ض« حمرتف ومهني عند احلاجة لدعم 

اإيجابي وحتفيز حقيقي من خالل جل�سات 

الأ�سباب  من  الكثري  يوجد  كما  م�سرتكة, 

جل�سات  اإىل  فيها  الإن�����س��ان  يحتاج  ال��ت��ي 

م�ستوى  الرغبة يف حت�سني  منها  »كوت�سنج« 

الأداء ال�سخ�سي اأو الأكادميي اأو املهني, رفع 

الوعي الذاتي وحتديد نقاط القوة وال�سعف 

على  ال��ت��ع��رف  واله��ت��م��ام��ات,  امل��ي��ول  اأو 

اأو الوظيفة املنا�سبة اأو ال�سغف,  التخ�س�ض 

رفع م�ستوى الن�سباط والتحفيز وامل�سوؤولية 

اأو املوظفني  الذاتية, تنمية مهارات الأفراد 

ب�سكل فردي, رفع الأداء والإنتاجية املهنية, 

م�ساعدة املتدرب على اكت�ساف ذاته وحتديد 

وال�سلبية,  الإيجابية  والقناعات  امل�ساعر 

يرغب  الإن�سان  اأم��ام  عقبة  اأو  حتٍد  وج��ود 

الأدوار  بني  ت��وازن  عن  البحث  بتجاوزها, 

احلياتية املختلفة.

االإح�ساءات تتحدث

اأثبتت الدرا�سات والأبحاث فاعلية الكوت�سنج 

املثال  الذات, فعلى �سبيل  التغيري وحت�سني  يف 

تبني من ا�ستبيان ُوزع على 2165 م�ستفيداً من 

و�سح حتقيق  دولة   62 الكوت�سنج يف  جل�سات 

امل�ستفيد  ل��دى  التالية  الفوائد والتح�سينات 

بالن�سب امل�سجلة: الثقة وتقدير الذات 80 %, 

الوظيف������ي  الأداء   ,%  72 الت�سال  مهارات 

الأ�سرية  ال�س��عادة   ,%  73 العالقات   ,%  70
66 %, التوزان بني العمل واحلياة ال�سخ�سية 

63 %, ال�سعادة والر�سى 55 %.

جامعة الملك سعود سبق وأنشأت برنامجًا 
خاصًا بالـ »Coaching« أواخر عام 

1437هـ

يهدف هذا العلم لتحرير طاقات الفرد 
الكامنة وتعزيز عملية التعلم الذاتي 

وتحمل المسؤولية

تتنوع مجاالت الكوتشنج وتتعدد لتشمل 
المجال األسري واالجتماعي والمهني 

والفكري والصحي

التمكين الشخصي »الكوتشنج« أحد مهن المستقبل العشرة 
ويتواءم مع رؤية 2030 وبرنامج جودة الحياة 2020

مديرة الربنامج تلقي ال�ضوء:

متحققة نجاحات 
جل�سات  من  امل�ستفيدات  بع�ض  حتدثت 

ال��ك��وت�����س��ن��ج يف اجل��ام��ع��ة م��ن م��وظ��ف��ات 

اإنها  الزهراين  نادية  اأ.  فقالت  وطالبات, 

ا�ستفادت من جل�سات الكوت�سنج يف تخطي 

والوظيفية  ال�سخ�سية  التحديات  بع�ض 

التي كانت �سبًبا يف اإحباط م�ستمر انقلب 

اإىل اإجنازات اإيجابية وهلل احلمد.

كما حتدثت اأ. هيا ال�سبعان عن جتربتها 

الفريدة مع جل�سات الكوت�ض التي �ساهمت 

يف ت�سحيح الكثري من املعتقدات واأ�ساءت 

�سغفها,  ن��ح��و  ل��الن��ط��الق  ال��ط��ري��ق  ل��ه��ا 

و�سجعها على ح�سور دورات يف الكوت�سنج 

وامل�ساركة يف فريق الكوت�سنج التطوعي.

اأن  ال�سهري  اأم��ل  اأ.  اأك��دت  جانبها  من 

رفع  يف  م�ساعدتها  اإىل  اأدت  اجلل�سات 

م�ستوى الأداء الوظيفي وقيادة فريق العمل 

وجتاوز بع�ض العقبات التي كانت تواجهها.

اأن  ال��ق��ح��ط��اين  ل��ول��وة  اأ.  اأك����دت  ك��م��ا 

اجلل�سات التي ح�سرتها رغم قلتها اإل اأنها 

وا�ستثمار  اأهدافها  حتديد  على  �ساعدها 

جناحات  نحقيق  نحو  لالنطالق  قدراتها 

متجددة يف حياتها العملية وال�سخ�سية.
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يف اإط������ار خ��ط��ة ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة وم�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 

حتقيق روؤية اململكة 2030 وبرنامج 

من  وبدعم   2020 الوطني  التحول 

بعقد  ب��داأت  للجامعة  العليا  االإدارة 

ال�شتطالع  العمل  ور�ش  من  �شل�شلة 

حول  واملتخ�ش�شني  املهتمني  اآراء 

م�����ش��ودة خ��ط��ط درا���ش��ي��ة ل��رام��ج 

ب��ي��ن��ي��ة ���ش��ت��ط��رح��ه��ا ال��ك��ل��ي��ة على 

جماالت  يف  البكالوريو�ش  م�شتوى 

وهذه  العمل،  �شوق  احتياجات  تلبي 

ال��ور���ش ج��زء م��ن درا���ش��ات �شاملة 

اأجرتها الكلية ت�شمنت عدة مراحل 

م��ن اأه��م��ه��ا درا���ش��ة ال�����ش��وق بعمل 

جهات  اآراء  ي�شتطلع  ميداين  م�شح 

التوظيف املختلفة، �شواء يف القطاع 

نّفذته  والذي  اخلا�ش  اأو  احلكومي 

حتى  ومت  ���ش��اب��ق،  وق��ت  يف  الكلية 

ت�شتكمل  و�شوف  ور�شتني  االآن عقد 

لثمان  العمل  ور���ش  اإج���راء  الكلية 

اعتباراً  اأخرى  بينية  درا�شية  برامج 

املوافق  1440/5/28ه�  االأحد  من 

2019/2/3م.

الورشة األولى
العلوم البيئية »آفاق مستقبلية 

وفرص وظيفية«
جمادى   9 الثالثاء  �شباح  الور�ش  هذه  اأوىل  عقدت 

اآف��اق  البيئية  »ال��ع��ل��وم  ع��ن��وان  حت��ت  1440ه�  االأوىل 

م�شتقبلية وفر�ش وظيفية«، بح�شور عدد من م�شت�شاري 

متعددة  جهات  يف  توظيف  وم�شوؤويل  حكومية  جهات 

اإ�شافة لعدد من املتخ�ش�شني يف جمال علوم البيئة.

افتتح الور�شة عميد الكلية الدكتور نا�شر بن حممد 

طرح  حول  العلوم  كلية  روؤي��ة  ت�شمنت  بكلمة  الداغري 

برامج بينية يف تخ�ش�شات جديدة واالآلية التي تعمل بها 

الكلية لتحقيق ذلك واأهمية طرح هذه الرامج يف خلق 

فر�ش وظيفية للخريجني، م�شيداً بال�شراكة الدائمة بني 

البيئة  وزارة  ال�شيما  املختلفة  واملوؤ�ش�شات  العلوم  كلية 

واملياه والزراعة.

ثم قدم الدكتور حممد بن فهد الب�شر، مقرر اللجنة 

بالرنامج  تعريفاً  البيئية،  العلوم  لرنامج  التاأ�شي�شية 

واآلية الدرا�شة التي قامت بها اللجنة املخت�شة والفر�ش 

الوظيفية املتوقعة خلريجي الرنامج املقرح.

كما ا�شتعر�ش الدكتور عبدالرحمن حريري، امل�شت�شار 

الوطنية  اال�شراتيجية  والزراعة،  واملياه  البيئة  ب��وزارة 

البيئية  العلوم  برنامج  اأن  اإىل  م�شرياً  واأهدافها،  للبيئة 

كان اأحد ثمرات التعاون القائم مع كلية العلوم يف اإطار 

حر�ش الوزارة على التطوير امل�شتمر للخدمات البيئية.

ثم حتدث الدكتور ال�شيد حممد يون�ش، ع�شو اللجنة 

املقرحة  الدرا�شية  اخلطة  عن  للرنامج،  التاأ�شي�شية 

يف  القبول  اآلية  و  ب�شاعاتها  مقرراتها  وتوزيع  للرنامج 

التخ�ش�ش.

اإجراوؤها  مت  التي  النقا�شية  احللقات  خل�شت  وقد 

اإىل  امل�شاركني  اخل��راء  واآراء  الور�شة  فعاليات  �شمن 

اخلطة  �شترثي  التي  الهامة  التو�شيات  م��ن  العديد 

دور  لها  �شيكون  والتي  للرنامج  املطروحة  الدرا�شية 

داعم يف جناح واإثراء هذا الرنامج الدرا�شي الواعد.

الورشة الثانية
علوم وهندسة المواد »فرص 

واعدة في قطاع التصنيع«
جمادى   10 االأرب��ع��اء  �شباح  الثانية  الور�شة  عقدت 

امل��واد  وهند�شة  »ع��ل��وم  ع��ن��وان  حت��ت  1440ه   االأوىل 

فر�ش واعدة يف قطاع الت�شنيع«، وقد افتتحت بكلمة من 

الدكتور عبداهلل الظفريي، مقرر اللجنة العليا للرامج 

احلديثة  الرامج  هذه  اأن  كلمته  يف  مو�شحاً  البينية، 

تخدم اأبناء الوطن وتلبي رغبة �شوق العمل يف توظيف 

خريج موؤهل يف تخ�ش�شات حمددة. 

القحطاين،  ه��ادي  الدكتور  من  تعريف  ذل��ك  تالها 

مقرر اللجنة التاأ�شي�شية لرنامج علوم وهند�شة املواد، 

التي  واملهارات  املقرحة  الدرا�شية  واخلطة  بالرنامج 

التوظيف  وجهات  درا�شته  خ��الل  الطالب  �شيكت�شبها 

املتوقعة.

اللجنة  ع�شو  ال��ه��زاع،  عبدالعزيز  الدكتور  ق��دم  ثم 

املعملية  لالإمكانيات  عر�شاً  للرنامج،  التاأ�شي�شية 

والتقنية والبنية التحتية املتوفرة يف كلية العلوم لتنفيذ 

الرنامج.كما حتدث املهند�ش حممد العتيبي، من �شركة 

يف  توافرها  الواجب  وال�شمات  املهارات  عن  اأرام��ك��و، 

خريج الرنامج والتي تقع �شمن متطلبات �شوق العمل.

االأ�شتاذ ه�شام اجلربا، من �شركة �شابك،  فيما قدم 

خلريج  الت�شنيع  قطاع  يف  الوظيفية  للفر�ش  تو�شيحاً 

كلية  ب�شعي  م�شيداً  امل���واد،  وهند�شة  ع��ل��وم  برنامج 

جمال  يف  التخ�ش�ش  هذا  اأهمية  على  وموؤكداً  العلوم 

لالبتعاث  �شابك  �شركة  با�شطرار  م�شت�شهداً  الت�شنيع، 

للخارج لتعوي�ش نق�ش الكوادر الوطنية املوؤهلة يف هذا 

تلت  التي  النقا�شية  احللقات  نتج عن  وقد  التخ�ش�ش. 

التو�شيات  من  العديد  الور�شة  فعاليات  �شمن  ذل��ك 

الدرا�شية  اخلطة  تطوير  على  �شتنعك�ش  التي  الهامة 

لراأي احل�شور من ممثلي  كان  للرنامج، كما  املقرحة 

وتاأكيداً  الور�شة  اثراء  داعماً يف  دوراً  املختلفة  اجلهات 

على اأهمية الرنامج الدرا�شي املطروح.

كلية العلوم تعقد سلسلة من ورش العمل 
االستطالعية

متهيدًا لطرح عدد من الربامج الدرا�سية البينية تلبية حلاجة �سوق العمل



ا�ستخدم العلماء تقنيات الهند�سة الوراثية يف 

التحمل  على  املحا�سيل  ق��درة  ليعززوا  الزراعة 

العقود  م��دى  على  ال��غ��ذائ��ي��ة  قيمتها  وي��زي��دوا 

تعديل  اإىل  حالًيا  الباحثون  وي�سعى  املا�سية، 

النباتات وراثًيا كي يزيدوا حجمها، ما قد ي�ساعد 

وفًقا  النا�س،  من  كبري  لعدد  ال��غ��ذاء  توفري  يف 

لدورية »اإم اآي تي تكنولوجي ريفيو«.

جناح التجربة

جامعة  يف  ب��اح��ث��ون  اجل��دي��د  البحث  اأج���رى 

ون�سرت  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال��زراع��ة  ووزارة  اإل��ي��ن��وي 

التجربة  وتت�سمن  »�ساين�س«،  دوري��ة  يف  نتائجه 

تعديل احلم�س النووي للتبغ كي يزداد يف احلجم 

ا�ستجابًة لل�سوء ما اأدى اإىل زيادة حجم املح�سول 

بن�سبة %40. وقال بول �سوث، وهو عامل كيمياء 

حيوية يف وزارة الزراعة الأمريكية، يف مقابلة مع 

اأكن واثًقا  اآي تي تكنولوجي ريفيو »مل  اإم  دورية 

من جدوى امل�سروع يف البداية، لكن النتائج اأثبتت 

اأهميته«.

م�ستقبل الغذاء

اأن  اآي تي تكنولوجي ريفيو  اإم  وذك��رت دوري��ة 

النباتات من  لزيادة حجم  اإلينوي  اأبحاث جامعة 

موؤ�س�سة  اهتمام  جذبت  الوراثي  التعديل  خالل 

بيل وميلندا جيت�س التي �ساهمت بنحو 80 مليون 

اأن ت�ساعد  املوؤ�س�سة  تاأمل  اإذ  دولر يف الأبحاث، 

هذه الأبحاث يف تعزيز الأمن الغذائي العاملي.

وذكر الباحثون اأن اخلطوة التالية هي تطبيق 

التعديالت ذاتها على احلم�س النووي للمحا�سيل 

ال�سويا  فول  مثل  البقوليات،  وبخا�سة  الأخ��رى، 

طويل،  وقت  قد مي�سى  لكن  الظفرية،  واللوبياء 

الهيئات  جتيز  اأن  قبل  ع��ق��ود،  اإىل  ي�سل  رمب��ا 

التنظيمية ا�ستهالك الب�سر للنباتات العمالقة.

ذك���رت درا���س��ة ج��دي��دة، ن�����س��رت يف دوري��ة 

ترتفع  املحيطات  ح��رارة  درج��ات  اأن  �ساين�س، 

ما  �سابًقا،  اخل��راء  توقع  مما  اأ���س��رع  ب�سورة 

اإن  وق��ال��وا  اأم���ل،  بخيبة  امل��ن��اخ  علماء  اأ���س��اب 

اإىل  �ستوؤدي  ال�سريعة  البيئية  التغريات  ه��ذه 

وظواهر  اإن�سانية  واأزم��ات  دولية  ا�سطرابات 

مميتة. مناخية 

اأ�سباب  تاميز  نيويورك  �سحيفة  وخل�ست 

وقال  كارثية،  باأنها  للنتائج  الباحثني  و�سف 

روجت��رز،  جامعة  يف  الأ�ستاذ  بين�سكي،  مالني 

على  ال�سار  ال��ت��اأث��ري  يقت�سر  »ل��ن  لل�سحيفة 

ح��روب  اإىل  ���س��ي��وؤدي  اإذ  فح�سب،  الأ���س��م��اك 

يف  وا�سطرابات  دبلوما�سية  واأزم���ات  جتارية 

اأحياًنا«. الدولية  العالقات 

تاأثري  اأن  اجل��دي��دة  الدرا�سة  نتائج  وذك��رت 

الح��ت��ب��ا���س احل�����راري ت�����س��اع��ف، م���ا اأ���س��ر 

 2018 العام  اأن  النتائج  واأو�سحت  باملحيطات، 

العامل،  بحار  يف  ح���رارة  درج���ات  اأع��ل��ى  �سهد 

وبذلك يتفوق على عامي 2017 و2016.

الوخيمة  العواقب  من  ب�سدة  ويحذر اخلراء 

ل��ل��ت��غ��ريات امل��ن��اخ��ي��ة ع��ل��ى احل��ي��اة ال��ب��ح��ري��ة، 

وموجات  الغذائية  املواد  نق�س  اإىل  بالإ�سافة 

واأ���س��اف  اجليو�سيا�سية،  وال��ت��اأث��ريات  ال��ن��زوح 

من  حالًيا  املحيطات  »تعاين  لل�سحيفة  بين�سكي 

ت�ستوعب  لأنها  احل��راري  الحتبا�س  ت��اأث��ريات 

ارتفاع  معدل  يقلل  ما  الأر�س  جزءاً من حرارة 

الياب�سة«. درجة حرارة 

تنمية أول مشيمة في مختبرات 
جامعة »كامبريدج«

جنح علماء يف تنمية اأول م�سيمة ب�سرية يف املختر واحلفاظ عليها لأكرث 

من عام يف طبق برتي، ويعد ذلك خًرا جيًدا بالن�سبة لالأبحاث الطبية التي 

عانت من غياب منوذج واقعي للم�سيمة الب�سرية.

الثاين  نوفمر/ت�سرين  يف  »نيت�سر«  دوري��ة  يف  ن�سر  جديد  بحث  وذك��ر 

مبخترات  اأط��ب��اء  مناها  امل�سيمة  من  امل�سغرة  الن�سخة  ه��ذه  اأن   2018
اخرتن  ن�ساء  بها  ترعت  م�سيمية  خاليا  با�ستخدام  كامريدج  جامعة 

اإجها�س حملهن. واأكد الأطباء اأن امل�سيمة �سلكت بعد منوها �سلوك امل�سيمة 

الطبيعية، واأثبتوا ذلك من خالل اإجراء اختبار حمل رقمي.

وياأمل الأطباء اأن يفتح هذا الإجناز الباب اأمام عهد جديد من اأبحاث 

احلمل، خا�سًة اأن امل�سيمة ترتبط ببع�س م�ساعفات احلمل، مثل ما قبل 

ت�سمم احلمل اأو عدم منو اجلنني ب�سورة �سحيحة، ويحدث ذلك يف حالة 

تكون امل�سيمة ب�سورة خاطئة، وفًقا ملوقع اآرز تيكنيكا.

متثل هذه امل�سيمة املكتملة منوذجاً دقيقاً لإجراء التجارب الطبية يتفوق 

رقاقة  على  م�سغرة  م�سيمة  اإنتاج  جتربة  مثل  ال�سابقة،  املحاولت  على 

والتي  امل�سيمية  اخلاليا  زراعة  اإىل حماولت  بالإ�سافة   ،2015 العام  يف 

ف�سلت يف تكوين م�سيمة مكتملة. يعد احلديث عن ا�ستخدام هذا البحث يف 

حتقيق فتوحات طبية طموحة اأمًرا �سابًقا لأوانه، لكن التجارب التي اأجريت 

واقعياً  ما يجعلها منوذجاً  املختر  التي منت يف  امل�سيمة  فعالية  اأو�سحت 

ي�ستخدمه العلماء لإجراء اأبحاثهم.

على ذمة باحثني بجامعة »برمنجهام«

الدماغ البشري يعيد بناء 
الذكريات بترتيب عكسي

تعالج اأدمغتنا الأ�سياء التي نراها بطريقة ت�ساعدية، اإذ تبداأ بالتفا�سيل 

ال�سغرية ثم تنتقل اإىل التفا�سيل الكبرية، فمثاًل، عندما نرى كلباً، نالحظ 

البني والذيل، وبعد ذلك جنمع هذه  التفا�سيل الب�سرية وهي الفراء  اأوًل 

املعلومات فندرك اأننا ننظر اإىل كلب.

اإذ  عك�سي،  برتتيٍب  الذكريات  بناء  يعيد  الدماغ  اأن  جديد  بحٌث  وذكر 

ي�ساعد  وقد  ال�سغرية،  التفا�سيل  اإىل  ينتقل  ثم  الكبرية  بالتفا�سيل  يبداأ 

هذا الكت�ساف يف فهم اأ�سياء عديدة مثل تاأثري ال�سيخوخة على الذكريات 

وا�سطراب ما بعد ال�سدمة.

دورية  يف  ن�سرت  درا�سة  يف  برمنجهام  جامعة  من  باحثون  و�سف  وقد 

نيت�سر كوميونيكي�سنز طريقة اإعادة بناء الذكريات، وطلبوا يف البداية من 

امل�ساركني يف الدرا�سة اأن ينظروا اإىل �سورة ويربطوها مع كلمة معينة، وبعد 

ذلك عر�سوا هذه الكلمات اأمامهم وطلبوا منهم تذكر اأكر قدر ممكن من 

تفا�سيل ال�سورة.

وثّبت الباحثون 128 قطباً كهربائياً على فروة راأ�س كل م�سارك و�سجلوا 

حا�سوبية  خوارزمية  وا�ستخدموا  العملية،  ه��ذه  خ��الل  اأدمغتهم  ن�ساط 

�ساعدتهم يف فهم ن�ساط الدماغ وحتديد الرتتيب الذي اتبعه امل�ساركون يف 

تذكر تفا�سيل ال�سورة.

امل�ساركني  اأن  »اأو�سحنا  �سحايف:  بياٍن  يف  ومير  ماريا  الباحثة  وقالت 

ي�ستعيدون معلومات جمردة، مثل التفكري يف حيوان اأو كائن غري حي بعد 

ذلك  وبعد  وجيزة،  بفرتة  ال�سورة  مع  ربطوها  التي  الكلمة  اإىل  ال�ستماع 

اأم خمططاً  الذي �ساهدوه ملوناً  اأخرى مثل كون اجل�سم  تذكروا تفا�سيل 

باللونني الأ�سود والأبي�س«.

ويرى الباحثون اأن هذا الكت�ساف قد ي�ساعد يف النهاية يف فهم كيفية 

تاأثري ال�سيخوخة على الذاكرة والإفراط يف تعميم الذكريات يف الأ�سخا�س 

الذين يعانون من ا�سطراب ما بعد ال�سدمة.

الأول��وي��ة  ذاكرتنا  اأعطت  »اإن  دومينجو:  ليندي  خ��وان  الباحث  وق��ال 

للمعلومات املجردة، فاإن ذلك �سيوؤثر اأي�ًسا يف كيفية تغري ذكرياتنا عندما 

واأ�ساف:  و�سخ�سيًة«.  جتريًدا  اأك��رث  ت�سبح  اإذ  م��رة،  من  اأك��رث  ن�ستعيدها 

»على الرغم من اأن ذكرياتنا تبدو كاأنها �سور حية، لكنها لي�ست لقطات من 

املا�سي واإمنا يعاد بناوؤها«.

تعديل وراثي للنبات يزيد حجمه ٪40

علماء بجامعة روتجرز: ارتفاع حرارة المحيطات كارثي

قريباً،  الطاولة  العلماء من قلب  يتمكن  قد 

ا�ستطاع  اإذ  ال�سرطان،  تطور  م�سرية  على 

حتويل  ال�سوي�سرية  بازل  جامعة  من  باحثون 

�سحمية،  خ��الي��ا  اإىل  ال�سرطانية  اخل��الي��ا 

اخل��الي��ا  ه���ذه  ت�����س��ت��خ��دم��ه��ا  اآل��ي��ة  بت�سخري 

بفرتة  العالج  و�سيمر  اجل�سم،  يف  لالنت�سار 

ا�ستخدموا  الباحثني  لأن  ق�سرية،  جتريبية 

وال��غ��ذاء  ال����دواء  ب��ه��ا هيئة  اأدوي����ًة ���س��رح��ت 

الأمريكية.

تخ�سع اخلاليا ال�سرطانية اأحياًنا ملا يُعرف 

من  لتتمكن  امليزن�سيمي،  الطالئي  بالتحول 

واأثناء  الب�سري،  اجل�سم  اأرج��اء  يف  النت�سار 

ال�سرطانية  اخل��الي��ا  تت�سرف  التحول  ه��ذا 

اأن����واع  اإىل  ب��ت��ح��ول��ه��ا  اجل��ذع��ي��ة  ك��اخل��الي��ا 

الباحثون  و���س��ف  وق��د  اخل��الي��ا.  م��ن  اأخ���رى 

»كان�سر  دوري��ة  يف  موؤخًرا  نُ�سرت  درا�سة  يف 

�سرطان  من  عنيًفا  نوًعا  زرع��وا  كيف  �سل« 

ال�سحمية  الثدي  و�سادات  يف  الب�سري  الثدي 

ل���دى اإن����اث ال��ف��ئ��ران، ث��م ح��ق��ن��وا ال��ف��ئ��ران 

ودواء  ال�سكري  لعالج  »روزيغليتازون«  بدواء 

وخل�سوا  لل�سرطان،  الكابح  »تراميتينيب« 

اأدى اإىل حتويل بع�س  اأن العالج املدموج  اإىل 

�سحمية. اإىل خاليا  ال�سرطانية  اخلاليا 

كري�ستوفوري  غريهارد  الروفي�سور  وقال 

الثدي  خاليا  تتحول  »مل  �سحايف:  بيان  يف 

ف��ح�����س��ب،  ���س��ح��م��ي��ة  خ��الي��ا  اإىل  امل��ت��ح��ول��ة 

واأ�ساف:  اأي�ًسا«.  التكاثر  عن  توقفت  ولكنها 

القول  ميكن  امل��دى،  طويلة  للتجارب  »ووفًقا 

خاليا  اإىل  حتولت  ال�سرطانية  اخلاليا  اإن 

اأ�سلها كما كانت«. �سحمية ومل ترجع اإىل 

ال�����س��رط��ان  اأن ع���الج  م��ت��اب��ع��ون  واأو����س���ح 

الفريد هذا قد ي�سلك طريًقا اأق�سر للو�سول 

ال��دواء  هيئة  لأن  ال�سريرية،  التجارب  اإىل 

والغذاء الأمريكية �سرحت م�سبًقا با�ستخدام 

وي�ست�سرف  و»تراميتينيب«،  »روزيغليتازون« 

ي�ستخدم  م�ستقباًل  كري�ستوفوري  الروفي�سور 

اإىل  اإ���س��اف��ًة  املبتكر  ال��ع��الج  الأط���ب���اء  ف��ي��ه 

اإذ قال يف بيان �سحايف:  العالجات الأخرى، 

املبتكرة  العالجية  املقاربة  تُ�ستخدم هذه  »قد 

الكيميائي  ال��ع��الج  ج��ان��ب  اإىل  م�ستقباًل 

الورم الأويل«. لتثبيط منو  التقليدي 

عالج جديد يحول الخاليا السرطانية إلى »شحمية«

يف بحث م�شرتك بني جامعة اإلينوي ووزارة الزراعة الأمريكية

طوره باحثون بجامعة بازل ال�شوي�رسية
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ن�سر اأحد امل�ستخدمني على موقع 

ملا  حية  �سورة   Reddit »ري��دي��ت« 

 10 اإ�س  »جاالك�سي  هاتف  اإنه  قال 

بل�س« Galaxy S10 Plus يف يد 

اأحدهم، ويظهر منها ت�سميم واجهة 

عنه  االإع��ان  يُنتظر  ال��ذي  الهاتف 

قريًبا.ومن الطبيعي اأن يظهر هاتف 

ذكي من اإحدى ال�سركات يف يد اأحد 

عادة  ال�سركات  تقوم  اإذ  موظفيها، 

بتوفري اجلهاز لهم بهدف جتربته يف 

العامل احلقيقي، ومعرفة اآرائهم قبل 

االإعان عنه واإطاقه لعموم النا�س.

يُ�سادفون  قد  اأنهم  يحدث  ولكن 

من قبل اأ�سخا�س ينتظرون االإعان 

ال��ذي يف  اأن  ومي��ي��زون  الهاتف  عن 

اأيديهم هاتف مل يُعلن عنه بعد.

املن�سورة  ال�سورة  اإىل  وبالنظر 

تتطابق  اأنها  يظهر  »ري��دي��ت«  على 

م��ع م��ا ���ُس��رب ���س��اب��ًق��ا ع��ن هاتف 

»غاالك�سي اإ�س 10 بل�س«، اإذ تظهر 

ال�سا�سة وهي تغطي معظم الواجهة، 

امل��زدوج��ة  االأم��ام��ي��ة  ال��ك��ام��ريا  واأن 

�ستكون �سمن ال�سا�سة ولي�س �سمن 

نتوء منف�سل، وهي يف الزاوية العليا 

اليمنى.

وعلق اأحد امل�ستخدمني على �سور 

الذي  ال�سخ�س  »اإن  قائًا:  الهاتف 

يكون  قد  ال�سور  يف  الهاتف  يحمل 

اأحد موظفي �سام�سونغ يف حافلة اأو 

يف مقر ال�سركة يف كوريا اجلنوبية«. 

واأ�ساف اأن الغطاء االأمني للجهاز ال 

يزال عليه.

املوظف  اأن  يبدو  اأنه  املعلق  وذكر 

اأزال الربنامج االأمني الذي ياأتي مع 

يعر�س  وال���ذي  املختربة،  الهواتف 

عامة مائية على ال�سا�سة، حتى اإن 

يف  �سيكون  »املوظف  اإن  قال  املعلق 

ورطة الأنه فعل ذلك«.

وعند �سوؤاله عن الهاتف، قال اإن 

هاتف  اأبعاد  ب��ذات  �سياأتي  اجلهاز 

 Galaxy  »9 ن���وت  »ج��االك�����س��ي 

Note 9 احلايل، ولكن يبدو اأخف 
وزًنا منه.

وُذكر تعليًقا على ال�سورة اأن ميزة 

التعرف على الوجوه �ستكون اأف�سل 

من االأجيال ال�سابقة، ثم اإن الهاتف 

�سمن  ب�سمة  ح�سا�س  م��ع  �سياأتي 

ال�سا�سة.

�سام�سونغ  �سركة  اأن  اإىل  يُ�سار 

تعتزم االإعان عن هاتف »جاالك�سي 

ر�سمًيا خال حدث  بل�س«   10 اإ�س 

 Galaxy Unpacked 2019
املقرر يف 20 �سباط/فرباير املقبل، 

اأول  عن  االإع��ان  تتوقع  تقارير  مع 

ال�سركة  هاتف ذكي قابل للطي من 

خال ذات احلدث.

aitnews :امل�سدر

جديد تويرت

عرض التغريدات حسب 
األهمية والوقت

اأعلنت �سركة تويرت، موؤخراً، عن جلب ميزة عر�س التغريدات ح�سب 

االأهمية اأو الرتتيب الزمني اإىل م�ستخدمي تطبيقها على نظام اأندرويد، 

امل�سغل  اإ�س  اأو  اآي  نظام  على  تويرت  لتطبيق  امليزة  اإط��اق  بعد  وذلك 

الأجهزة اآيفون واآيباد من اآبل يف 18 كانون االأول/دي�سمرب املا�سي.

وكانت ال�سركة قد اأعلنت يف ال�سهر املا�سي عن اإطاق امليزة التي 

ت�سمح للم�ستخدمني باالختيار بني عر�س التغريدات ح�سب االأهمية اأو 

التغريدات  لت�سهيل عر�س  وذلك يف حماولة  الزمني،  الرتتيب  ح�سب 

ح�سب ظرف امل�ستخدم.

وتاأتي امليزة اجلديدة بزر، على �سكل ثاث جنوم للتبديل بني طريقتي 

العر�س، وكانت ال�سركة قد قالت اإن هذه اخلطوة تاأتي اعرتاًفا بحقيقة 

اأن »تويرت غالًبا ما يكون مفيًدا للغاية يف الوقت الفعلي، خا�سة خال 

االأحداث املبا�سرة مثل االألعاب الريا�سية اأو جوائز االأو�سكار«.

واأعلنت تويرت عن اإطاق امليزة مل�ستخدمي تويرت يف تغريدة ن�سرتها 

اليوم،  اإليكم. اعتباًرا من  »اأندرويد،  اإذ قالت:  الر�سمي،  عرب ح�سابها 

انقر »زر النجوم« للتبديل بني التغريدات االأحدث واالأهم«.

عر�س   2016 �سباط/فرباير  �سهر  يف  ب���داأت  ق��د  تويرت  وك��ان��ت 

مراعاة  مع  اأهميتها  بفهم  تقوم  جديدة  خوارزمية  ح�سب  التغريدات 

الرتتيب الزمني للن�سر، وذلك يف حماولة جلذب امل�ستخدمني يف وقت 

كان في�سبوك قد اأ�سبح يحظى بانت�سار وا�سع جعل تويرت تتخوف على 

م�ستقبلها.

يُ�سار اإىل اأنه منذ عام 2016 كان باإمكان امل�ستخدمني التبديل بني 

العر�س ح�سب االأهمية اأو ح�سب الوقت، ولكن ذلك كان يتطلب الذهاب 

اإىل �سفحة االإعدادات ثم تغيري طريقة العر�س من هناك.

من  ب�سهولة  العر�س  طريقتي  بني  التبديل  باالإمكان  اأ�سبح  واالآن 

الرئي�سية  ال�سفحة  اأعلى  يظهر  الذي  »النجوم«  زر  على  النقر  خال 

للتطبيق على االأجهزة املحمولة. وميتاز هذا الزر باأنه ي�سمح لل�سركة 

بفهم �سلوك امل�ستخدم، فلو كان امل�ستخدم يحب روؤية التغريدات ح�سب 

االأهمية يف غالب الوقت، فاإن التغريدات �سوف تظهر ح�سب االأهمية 

افرتا�سًيا ما مل يغري امل�ستخدم طريقة العر�س.

وكانت تويرت قد قالت يف �سهر اأيلول/�سبتمرب املا�سي اإنها تعمل على 

توفري طريقة تتيح للم�ستخدمني مزيًدا من التحكم يف اخلط الزمني ثم 

بداأت اختبار االأداة اجلديدة.

skynewsarabia :امل�سدر

»منتدى شعبي« يعرض كنزًا من االختراقات

واملدير  االأمني  الباحث  اكت�سف 

مايكرو�سوفت،  �سركة  يف  االإقليمي 

ت���روي ه��ان��ت، ال���ذي ي��دي��ر موقع 

 Have« البيانات  خروقات  جتميع 

I Been Pwned«، اأكرب جمموعة 
من البيانات املخرتقة، والتي ت�سم 

بريد  عنوان  مليون   773 من  اأكرث 

مرور  كلمة  مليون  و22  اإلكرتوين، 

اخ���رتاق  م��ن��ت��دى  ن�����س��ره��ا يف  مت 

�سعبي.

وي��ب��ل��غ ح��ج��م م��ل��ف ال��ب��ي��ان��ات 

التخزين  خدمة  على  امل�ست�ساف 

اإىل  ي�سل  ما   MEGA ال�سحابية 

اأك��رب  يجعله  مم��ا  جيجابايت،   87
للبيانات  ف���ردي  الخ����رتاق  جت��م��ع 

ي��ت��م حت��م��ي��ل��ه ع��ل��ى م��وق��ع ه��ان��ت 

االإلكرتوين.

على  اأطلق  ال��ذي  هانت،  ون�سر 

رقم  »املجموعة  ا���س��م  امل��ل��ف  ه��ذا 

تفا�سيل  م��دون��ت��ه  ع��ل��ى  واح�����د«، 

النطاق  وا���س��ع  اجل��دي��د  الت�سريب 

للبيانات.

ورجح اأن املعلومات املوجودة قد 

جرى جتميعها من خال العديد من 

خروقات البيانات الفردية املختلفة 

من اآالف امل�سادر، بدالً من اأن تكون 

جممعة عرب اخرتاق واحد خلدمة 

عندما مت  مثلما ح�سل  جًدا  كبرية 

على  ح�ساب  مليون   360 اخ��رتاق 

 2008 عام  يف   MySpace موقع 

اأو اخرتاق 164 مليون ح�ساب على 

لينكداإن يف عام 2016.

 12 من  اأكرث  املجموعة  وحتتوي 

عدد  باإجمايل  منف�سل،  ملف  األف 

وكلمات  اإل��ك��رتوين  ب��ري��د  ع��ن��اوي��ن 

وعلى  مليار،   2.7 من  يقرب  مرور 

الرغم من اأن معظم عناوين الربيد 

االإلكرتوين قد ظهرت يف خروقات 

�سابقة مت اكت�سافها، اإال اأن الباحث 

ي�سري اإىل وجود 140 مليون عنوان 

ب��ري��د اإل��ك��رتوين ق��ادم��ة م��ن خرق 

عنه  االإب��اغ  يتم  مل  للبيانات  كبري 

خروقات  من  العديد  خال  من  اأو 

م��زي��ج من  اأو  االأ���س��غ��ر  ال��ب��ي��ان��ات 

االثنني معاً.

حاجة  على  االك��ت�����س��اف  وي��وؤك��د 

امل�ستهلكني ال�ستخدام خدمات اإدارة 

 1Password مثل  املرور،  كلمات 

اأجل احل�سول  من   ،LastPass اأو 

على كلمات مرور ع�سوائية وفريدة 

لكل خدمة ي�ستخدمونها.

البيانات  اأن  م��ن  هانت  وي��ح��ذر 

اأ�سا�سي  ب�سكل  ت�ستخدم  امل�سربة 

من اأجل هجمات ت�ستفيد من اإعادة 

اأن  مو�سًحا  املرور،  كلمة  ا�ستخدام 

جناح هذا النهج يعتمد على حقيقة 

ا�ستعمال  يعيدون  امل�ستخدمني  اأن 

خدمات  على  امل��رور  كلمات  نف�س 

متعددة.

alarabiya :امل�سدر

تسريب أول صورة لـ »جاالكسي إس 10 بلس« والموظف في ورطة

ي�شمل 773 مليون بريد و22 مليون كلمة �رس

»قوقل ماب« تبدأ دعم ميزة »الحد األقصى للسرعة«
و�سعت  قوقل  �سركة  اأن  اإخباري  تقرير  اأف��اد 

 Speed Limit »ميزة »احلد االأق�سى لل�سرعة

امليزة  وهي  لها،  التابعة  اخلرائط  خدمة  �سمن 

التي بداأت اختبارها يف �سهر متوز/يوليو 2017 

خليج  وهما  مبدئياً،  العامل،  حول  منطقتني  يف 

كاليفورنيا يف الواليات املتحدة وريو دي جانريو 

يف الربازيل.

ب��ول��ي�����س«  »اأن�����دروي�����د  م���وق���ع  ذك����ر  واالآن 

اأخ��ب��ار  يف  املتخ�س�س   ،Android Police
نظام الت�سغيل اأندرويد، نقًا عن عدة اأ�سخا�س 

يف  اأخ���رى  مناطق  لت�سمل  تو�سعت  امل��ي��زة  اأن 

»احلد  ميزة  اأن  املوقع  ونقل  املتحدة،  الواليات 

لل�سرعة« ظهرت مل�ستخدمني يف مدن:  االأق�سى 

وهي  وميني�سوتا،  اأجنلو�س،  ولو�س  نيويورك، 

تعر�س للم�ستخدمني يف الزاوية ال�سفلى اليمنى 

لل�سرعة  حد  اأق�سى  جوجل«  »خرائط  لتطبيق 

امل�سموح بها على الطريق امل�سلوك.

اأما موقع »ما�سابل« Mashable، فقد اأكد اأن 

»احلد  ميزة  تدعم  بداأت  خدمة خرائط جوجل 

نظامي  على  تطبيقيها  على  لل�سرعة«  االأق�سى 

اأندرويد واآي اأو اإ�س. وذكر اأن كامريات ال�سرعة 

�سوف تظهر للم�ستخدمني يف الواليات املتحدة، 

واململكة املتحدة، واأ�سرتاليا، ورو�سيا، والربازيل، 

اأما  واأندوني�سيا.  والهند،  وك��ن��دا،  واملك�سيك، 

يف  للم�ستخدمني  تظهر  ف�سوف  ال�سرعة  حدود 

الواليات املتحدة واململكة املتحدة والدمنارك.

لل�سرعة«  االأق�سى  »احلد  ميزة  اأن  اإىل  يُ�سار 

امل�ستخدمون  يطالب  التي  املزايا  بني  من  كانت 

متاحة  اأنها  مع  قوقل،  خرائط  �سمن  بتوفرها 

منذ زمن يف تطبيق املاحة »ويز« Waze، الذي 

 2013 ع��ام  يف  قوقل  �سركةٍ  عليه  ا�ستحوذت 

مقابل مليار دوالر اأمريكي.

gulf365 :امل�سدر
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اكتشاف الهرمون المسؤول عن سعادة الفرد وتعاسته!

قرب إنتاج دواء »يسكت« خاليا األلم

»القلب في خطر«  عند النوم أقل من 6 ساعات

»سعودي جاب« نظام جديد لمنتجات زراعية صحية

�إىل  �أمريكيون  باحثون  تو�صل 

خاليا  �إ�صكات  ميكنه  جديد  عقار 

على  حيث جنحت جتاربهم  �لأمل، 

�ل��ف��ئ��ر�ن، وه���م ح��ال��ي��اً يف ط��ور 

توقعات  مع  �لب�صر  على  جتربتها 

�لنتائج. نف�س  على  باحل�صول 

علماء  به  ق��ام  �جلديد  �لبحث 

�لأمريكية  »�صتانفورد«  جامعة  من 

�ل��ت��خ��ل�����س من  �لأم����ل يف  ي��ع��ط��ي 

�لأمل.

بتعري�س  �ل��ب��اح��ث��ون  ق��ام  وق��د 

�إىل درجات  �لفئر�ن  جمموعة من 

جلدية  ووخ���ز�ت  مرتفعة  ح��ر�رة 

�ملعروفة  �لدماغ  خاليا  �أن  ليتبني 

ب��ا���ص��م �ل���ل���وزة �ل���دم���اغ���ي���ة ه��ي 

�ل�صعور  ع��ن  �لرئي�صي  �مل�����ص��وؤول 

بالأمل.

على  �لقائمون  طور  ذلك  بعد 

�إ�صكات  ي�صتطيع  عقار�ً  �لدر��صة 

عنه  يك�صفو�  مل  �خل��الي��ا،  ه��ذه 

ذ�ت  ب�����اإج�����ر�ء  وق����ام����و�  ب���ع���د، 

وكانت  �ل��ف��ئ��ر�ن.  على  �لتجربة 

�ل��ق��و�ر���س  �أدم���غ���ة  �أن  �ل��ن��ت��ي��ج��ة 

�لأمل  م�صاعر  حتليل  عن  توقفت 

ق��درت��ه��ا على  م���ن  �ل���رغ���م  ع��ل��ى 

م�صدره. حتديد 

�ل��ع��ل��م��اء ���ص��ي��ت��ب��ع��ون �ل��ب��ح��ث 

�ملرجح  ومن  �لب�صر،  على  بتجارب 

لت�صابه  نظر�ً  �لنتائج  تت�صابه  �أن 

بال�صعور  �ملخت�صة  �لدماغ  د�رت 

و�لفئر�ن. �لب�صر  �لأمل عند  يف 

ه���ذه �ل��در����ص��ة ت��ع��ط��ي �لأم���ل 

��صرت�تيجيات  باإيجاد  للباحثني 

عالجية جديدة تقلل من �لنزعاج 

�لأمل. ي�صببه  �لذي  �مل�صتمر 

�لأمل  �ملخت�صون  ويُ��ع��رف  ه��ذ� 

يومياً  �لذي يحدث  �ملزمن  بالوجع 

6 �أ�صهر على  �أو معظم �لأيام ملدة 

�لأقل.

عن  ���ص��ادر  ت��ق��ري��ر  �أف���اد  فيما 

و�لوقاية  �لأمر��س  مكافحة  مركز 

 50 �أن  منها يف �لوليات �ملتحدة، 

�آلم  من  يعانون  هناك  بالغ  مليون 

خمتلفة. لأ�صباب  مزمنة 

ك�����ص��ف ع���ل���م���اء م����ن �أم���ريك���ا 

و�إ�صبانيا �أن �لذين ينامون �أقل من 

خطر  ي��زد�د  يومًيا،  �صاعات  �صت 

و�لأوعية  �لقلب  باأمر��س  �إ�صابتهم 

ينامون  بالذين  مقارنة  �ل��دم��وي��ة 

7-8 �صاعات يف �ليوم.
 ،EurekAlert موقع  وبح�صب 

مو�طًنا   3974 �صملت  �ل��در����ص��ة 

�إ���ص��ب��ان��ي��ا، ح��م��ل��و� خ����الل ف��رتة 

 »Actigraph« ج��ه��از  �لتجربة 

�لنوم  ف���رت�ت  ط��ول  يقي�س  �ل���ذي 

و�ليقظة.

�أرب���ع  �إىل  �مل�����ص��رتك��ون  وق�����ص��م 

نومهم  ل��وق��ت  وف��ًق��ا  جم��م��وع��ات 

ل����ي����اًل. ك���م���ا خ�����ص��ع��و� ج��م��ي��ًع��ا 

و�لت�صوير  �لقلب  �صدى  لتخطيط 

لت�صخي�س  بالكمبيوتر  �ملقطعي 

�لأمر��س.

خطر  زي���ادة  �ل��ن��ت��ائ��ج  وك�صفت 

�صت  من  �أقل  نامو�  �لذين  �إ�صابة 

بن�صبة  �ل�صر�يني  بت�صلب  �صاعات 

 8-7 نامو�  بالذين  مقارنة   27%
�صاعات. بالإ�صافة �إىل هذ�، �زد�د 

�لقلب  ب��اأم��ر����س  �لإ���ص��اب��ة  خطر 

 34% بن�صبة  �لدموية  و�لأوع��ي��ة 

و�ل�صتيقاظ  �ل��ن��وم  ���ص��وء  ب�صبب 

�لليلي.

وتبني �أن �لنوم لفرتة تزيد عن 8 

�أن ي�صاعد  �صاعات يف �ليوم ميكن 

�ل�صر�يني. بت�صلب  �لإ�صابة  على 

قالو�  بريطانيون  باحثون  وكان 

يحدث  �لنوم  قلة  حدوث  تتابع  �إن 

�لوظائف  على  خ��ط��رية  ت��اأث��ري�ت 

�لإن�صان. �لد�خلية جل�صم 

�أن  �إىل  در����ص��ة  تو�صلت  ف��ق��د 

يتوقف  �جلينات  من  �ملئات  ن�صاط 

�إىل  �ل��ن��وم  م��ع��دلت  �نخفا�س  م��ع 

�أقل من �صت �صاعات يف �ليوم.

�مل��ج��ل��ة  �ل���ب���اح���ث���ون يف  وذك�����ر 

�ل���ر����ص���م���ي���ة �ل���ت���ي ت�������ص���در ع��ن 

�لأك��ادمي��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم �أن 

نتائج ذلك �لبحث قد ت�صاعد على 

قلة  تلحقه  �ل��ذي  �ل�صرر  �إدر�ك 

فاأمر��س  �لإن�صان،  ب�صحة  �لنوم 

�ل��ق��ل��ب، و�ل�����ص��ك��ري، و�ل�����ص��م��ن��ة، 

و�ل�����ص��ع��ف يف وظ��ائ��ف �ل��دم��اغ، 

با�صطر�بات  ترتبط  �أمر��س  كلها 

�لنوم.

و�ملياه  �لبيئة  وز�رة  وكيل  ك�صف 

�لعيادة  �أحمد  �ملهند�س  و�ل��زر�ع��ة 

�ل��الزم��ة  �لتجهيز�ت  �ك��ت��م��ال  ع��ن 

ل��ل��ب��دء ب���اإط���الق وت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��ام 

»�صعودي جاب« لتح�صني �ملمار�صات 

�لزر�عية يف �ململكة.

�أن  �ل���ع���ي���ادة  �مل��ه��ن��د���س  وب����ني 

يف  �لعمل  بدء  عن  �صتعلن  �ل��وز�رة 

مبا  قريباً،  ج��اب«  »�صعودي  نظام 

يف  �لزر�عية  �ملتطلبات  مع  يتو�فق 

عاملي  نظام  �أن��ه  مو�صحاً  �ململكة، 

�لزر�عية  �ملمار�صات  بتطبيق  يعنى 

منتجات  ت�����ص��م��ن  �ل��ت��ي  �جل���ي���دة 

�ملحافظة  �آمنة و�صحية مع  زر�عية 

على �صالمة �ملز�رع و�ملو�رد �لبيئية 

يف �ملزرعة.

و�أفاد وكيل �لوز�رة �أن �لنظام مت 

�إعد�ده وفق �أف�صل �ملعايري �لعاملية 

�لناجحة  �لتجارب  من  بال�صتفادة 

�لوفد  قام  �إذ  �لعامل،  م�صتوى  على 

�مل�����ص��وؤول ع��ن �جل���اب �ل�����ص��ع��ودي 

و�لغابات  �ل��زر�ع��ة  ل���وز�رة  ب��زي��ارة 

طوكيو  مبدينة  �لأ�صماك  وم�صايد 

ب���ال���ي���اب���ان، ل���الط���الع ع��ل��ى �آل��ي��ة 

�لياباين  �جلاب   »J.GAP« تطبيق 

و�لأنظمة �خلا�صة به.

�ل�صعودي  �ل��ف��ري��ق  �أن  و�أو���ص��ح 

�خلا�س  �لعمل  ف��ري��ق  م��ع  �جتمع 

 »J.GAP« �ل���ي���اب���اين  ب���اجل���اب 

و��صتمعو� �إىل �صرح من �ملخت�صني، 

�لآل��ي��ات  وع��ر���س  مناق�صة  وج��رت 

�ل��ت��ي مي��ك��ن �ل���ص��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا يف 

�للم�صات  ل��و���ص��ع  وذل���ك  �مل��م��ل��ك��ة 

�ل�صعودي  �جل���اب  ع��ل��ى  �لنهائية 

ميد�نياً  و�ل��وق��وف  �إط��الق��ة،  قبل 

�خلا�صة يف  �مل��ز�رع  من  عدد  على 

تنفذ  �ل��ت��ي  »�إي��ب��ار�غ��ي«  حمافظة 

»�أوميتاما«  مبدينة  �لياباين  �جلاب 

�ل���ت���ي ت��ن��ت��ج �ل�����ص��ب��ان��خ، �خل�����س، 

و�خل�����ص��رو�ت �ل��ورق��ي��ة �لأخ���رى، 

و�لطماطم.

وقام �لفريق �ل�صعودي بالجتماع 

م��ع �ل�����ص��رك��ة �مل�����ص��رف��ة ع��ل��ى ه��ذه 

تنفيذ  متطلبات  ومناق�صة  �مل��ز�رع، 

حيث  �ملزرعة  يف  �لياباين  �جل��اب 

�لتنفيذ  متطلبات  على  �لوقوف  مت 

و�ملعوقات وتبادل �لفريقني �لأفكار 

و�لآر�ء حول هذ� �ملو�صوع.

نقي�صاً لالعتقاد �ل�صائد، ل يفرت�س بك �أن تكون جمنوناً �أو م�صاباً 

باأق�صى درجات �لكتئاب �أو غريه من �ل�صطر�بات �لنف�صية �لأخرى، 

�أو رمبا على حافة �لنهيار �لنف�صي كي تقنع نف�صك بوجوب ��صت�صارة 

�ملمار�س �ملخت�س، ومن جهة �أخرى ل تقت�صي �حلالت كافة عالجاً 

�أو م�صاعدة طبية، خا�صة �إن تعلق �لأمر باحلالة �لنف�صية �لتي تعززها 

�أو��صر �ملحبة و�لدعم �لجتماعي، مع ذلك ل يعلم معظمنا متى يتعني 

عن  للحديث  يدفعنا  ما  نف�صي،  �أخ�صائي  �أو  طبيب  ��صت�صارة  عليه 

�أبرز �حلالت �لتي ت�صتوجب �ل�صتعانة باملخت�س �لنف�صي و�لتي يتمثل 

�أبرزها فيما يلي:

تقلب �ملز�ج و�لغ�صب و�حلزن

على  بالقدرة  �ملرء  متتع  �إن  طبيعية  حالة  �ل�صلبية  �مل�صاعر  متثل 

�ل�صيطرة و�لتحكم فيها، نقي�صاً لذلك تعرف م�صاعر �حلزن و�لغ�صب 

و�لياأ�س �جلاحمة باأنها �أعر��س م�صكلة نف�صية قابلة للتح�صن �صريطة 

�أن يتم عالجها بطريقة منا�صبة، وتنطوي �مل�صاعر �ل�صلبية �لتي نعجز 

عن �لتحكم فيها على كثري من �لتغري�ت ت�صمل ما يلي:

 

كانت  �لتي  بالأ�صياء  �لقيام  عند  �مل�صتمر حتى  �ل�صديد  �حلزن   -

ت�صبب �ل�صعادة.

�أو تناول �لطعام، �صو�ء كان �لأمر زيادة   - تغري يف �أمناط �لنوم 

�أو نق�صاناً. 

�لن�صاط  ت��دين  يعني  م��ا  و�لأ���ص��دق��اء،  �لأ���ص��رة  ع��ن  �لبتعاد   -  

�لجتماعي.

 - عدم �لرغبة يف �لتحدث �أو فعل �لأمور �لعتيادية.

�أكرث  لت�صبح  تتفاقم  �لذكر  �آنفة  �حل��الت  �أن  بالذكر  �جلدير   

خطورة، حيث حُتدث �أثر�ً �صلبياً على حياتك ككل، �إ�صافة �إىل ذلك 

قد تتطور �مل�صاعر �ل�صلبية حتى تفقد �حلياة بريقها يف عينيك، ما 

ي�صاهم يف تو�رد �أفكار تت�صمن �لنتحار و�زدياد �حتمالت �لنتحار 

نتيجة لهيمنة هذه �لأفكار على عقلك. 

 

�خل�صارة �لكبرية �أو فقد�ن �أحد �ملقربني:

�ل�صعور  ي��وؤدي  حيث  للحزن،  خاطئة  �أو  �صحيحة  طريقة  من  ما 

باحلزن �ل�صديد جر�ء فقد�ن �صخ�س عزيز �أو �خل�صارة �لكبرية �إىل 

�ملرور بكثري من �لعو�طف �لتي تف�صي بدورها �إىل �لأمل و�لأ�صى.. 

�جلدير بالذكر �أنه كلما ��صتد تعلق �ملرء باأمر ما، كان �حلزن �أ�صد 

و�أعمق، خ�صو�صاً يف حال خ�صارته �أو فقد�نه، �أ�صف �إىل ذلك ت�صبح 

حالة �ملرء �لنف�صية حرجة للغاية �إن تعددت �خل�صارة يف غ�صون وقت 

ق�صري، ما يف�صر وجوب �ل�صتعانة باملخت�صني يف هذه �حلالة، خوفاً 

من تطور �حلالة وحتولها �إىل ما هو �أ�صد و�أخطر.

 

 �لأحد�ث �ل�صادمة �صديدة �لوطاأة على �لنف�س:

�أهمها يف  ويكمن  �لأم��ور،  �لعديد من  �ملماثلة يف  تتمثل �حل��الت 

�لتعر�س للتحر�س �أو �إ�صاءة �ملعاملة ، �إ�صافة �إىل �لإهمال �أو �لتعر�س 

ل  نف�صية  تاأثري�ت  يحدث  �لذي  �لأم��ر  م�صى،  فيما  موؤملة  حل��و�دث 

ت�صرفاته  على  تنعك�س  �لتي  �لنف�صية،  �ملرء  حالة  على  بها  ي�صتهان 

مهماً،  �أمر�ً  �لنف�صي  �ملخت�س  زيارة  تعد  ذلك  وبناًء على  و�صلوكياته، 

فكلما كان �لتعامل مبكر�ً مع حالت مماثلة، كان �ل�صفاء و�لعودة �إىل 

�حلياة �لطبيعية �أ�صرع.

 

عدم �لقدرة على ممار�صة �لأن�صطة �لعتيادية:

يتعرث كثري من �أفر�د �ملجتمع بالعو�طف �لأليمة و�مل�صاعر �ل�صلبية 

ما مينعهم عن �لقيام بالأن�صطة �لتي لطاملا �أح�صو� باملتعة �إز�ء �لقيام 

بها، حيث ينغلقون على �أنف�صهم يف قوقعة �حلزن و�لقلق و�لكتئاب، 

ما يجعل من �ل�صت�صارة �لنف�صية حاجة ما�صة.

 

فاإن قررت �أن فكرة �لذهاب �إىل طبيب �أو �أخ�صائي نف�صي ت�صتحق 

�ملحاولة، يجب �أن تدرك باأن هذ� �لأمر لن يدوم مدى �حلياة، فقد 

حالة  حت�صن  �لنف�صية  �ل�صت�صارية  �ملجلة  يف  ن�صرت  در��صة  �أثبتت 

زيار�ت   10 بعد  نف�صي  ��صت�صارة خمت�س  قررو�  �لذين  �لأ�صخا�س، 

فقط، كما �أظهرت در��صة �أخرى ن�صرت يف ذ�ت �ملجلة باأن %88 من 

�لأ�صخا�س �لذين ��صتعانو� باأطباء �أو �أخ�صائيني  نف�صيني قد �صعرو� 

بتح�صن بعد جل�صتهم �لأوىل. 

 

يدعو  حدثاً  �أو  عيباً  نف�صي  �لإ�صابة مبر�س  متثل  ل   ، هنا  ومن 

ما  �أم��ر����س،  من  ي�صيبنا  ما  نختار  ل  ب�صاطة  وبكل  لأننا  للخجل، 

يجعل �ملر�س �لنف�صي يف كفة مت�صاوية مع نظريه �لع�صوي، �أي �أنه ل 

ي�صتدعي �خلجل �أو �ل�صعور ب�صرورة �إخفاء �أمره عن �لآخرين.

�مل�صدر : تطبيق قريبون: �إعد�د �للجنة �لوطنية لتعزيز �ل�صحة 

�لنف�صية.. 

متى أطلب استشارة نفسية؟

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

هو   Serotonin �ل�صريوتونني 

يف  ي�صارك  ع�صبي  وناقل  هرمون 

�أجهزة �جل�صم،  من  �لعديد  وظيفة 

على  ت��وؤث��ر  �ل��ت��ي  وظيفته  �أن  �إل 

مز�جك هي �لأهم.

موقع  ن�����ص��ره  ت��ق��ري��ر  فبح�صب 

ف����اإن   ،»everdayhealth«

�ل�صريوتونني  م�صتوى  �نخفا�س 

عن  مبا�صرة  م�����ص��وؤول  �ل��دم��اغ  يف 

ناقاًل  وبو�صفه  بالكتئاب،  �ل�صعور 

ع�����ص��ب��ي��اً، ي��ر���ص��ل �ل�����ص��ريوت��ون��ني 

يف  �لع�صبية  �خلاليا  بني  ر�صائل 

ج��زًء�  يجعله  م��ا  وه���ذ�  �ل��دم��اغ، 

�ل�صحة  ع��ل��ى  �ل��ت��اأث��ري  يف  م��ه��ًم��ا 

و�لدماغ. �لعقلية 

وي��ع��ت��ر ���ص��وء �ل�����ص��م�����س �أح���د 

�ل���ع���و�م���ل �ل���ت���ي حت���ف���ز �إط����الق 

ه��رم��ون �ل�����ص��ريوت��ون��ني، ك��م��ا �أن 

�أي�صاً  يزيد  �لكربوهيدر�ت  تناول 

يف  �ل�����ص��ريوت��ون��ني  م�صتويات  م��ن 

�جل�����ص��م، ح��ي��ث ت�����ص��ري �لأب��ح��اث 

�إىل  ي���ل���ج���اأون  �ل���ن���ا����س  �أن  �إىل 

لتح�صني  كطريقة  �لكربوهيدر�ت 

�لأ�صخا�س  عند  خا�صة  �مل���ز�ج، 

بالكتئاب. �مل�صابني 

�ل��ت�����ص��ب��ب  �إىل  ب����الإ�����ص����اف����ة 

�ل�صريوتونني  يلعب  قد  بالكتئاب، 

يف  �أخ���رى  ����ص��ط��ر�ب��ات  يف  دور�ً 

يف  مبا  �لعقلية،  و�ل�صحة  �لدماغ 

و�لو�صو��س  بالقلق،  �ل�صعور  ذلك 

يتبع  �ل���ذي  و�لإج���ه���اد  �ل��ق��ه��ري، 

�ل�صرع. و�لفوبيا، وحتى  �ل�صدمة، 

دور�ً  �ل�����ص��ريوت��ون��ني  يلعب  كما 

م��ه��م��اً يف �ل��ع��دي��د م���ن وظ��ائ��ف 

يف  ي�صاعد  فهو  �لأخ��رى،  �جل�صم 

و�صحة  و�له�صم  بال�صهية  �لتحكم 

و�لنوم. و�جلن�س،  �لعظام، 

ف��ال�����ص��ريوت��ون��ني م��رت��ب��ط مب��ادة 

ميالتونني  ت�صمى  �أخرى  كيميائية 

ي�صاعد  �لذي  وهو   ،melatonin
و�ل�صحو  �ل��ن��وم  دورة  �نتظام  يف 

باجل�صم.

�حلديثة  �لدر��صات  �أثبتت  وقد 

على  ت�صاعد  �لأم��ع��اء  بكترييا  �أن 

معظم  و�أن  �ل�����ص��ريوت��ون��ني،  �إن��ت��اج 

�ل�صريوتونني  من  �جل�صم  �إمد�د�ت 

يف  ب��ال��ف��ع��ل  عليها  �ل��ع��ث��ور  مي��ك��ن 

و�لأمعاء. �ملعدة  بطانة 

�أن  �لباحثني  بع�س  �فرت�س  وقد 

�له�صمية  �لقناة  يف  �ل�صريوتونني 

تربط  �لتي  �لأع�����ص��اب  يحفز  ق��د 

بالدماغ. �له�صمي  �جلهاز 

�لأطعمة  بتناول  �لعلماء  وين�صح 

�ل����ت����ي حت����ت����وي ع���ل���ى ن������وع م��ن 

تعرف  �ل��ذي  �لأمينية  �لأح��م��ا���س 

 tryptophan تريبتوفان  با�صم 

ن��ظ��ر�ً لرت��ب��اط��ه �ل��وث��ي��ق ب��اإف��ر�ز 

�ل�صريوتونني يف �جل�صم. هرمون 

�أم������ا ع����ن �لأط���ع���م���ة �ل��غ��ن��ي��ة 

ب��ال��رتي��ب��ت��وف��ان، ف���ه���ي: �ل��ب��ي�����س 

و�مل���ك�������ص���ر�ت و�حل����ب����وب وحل���م 

ب�صفة  و�ل��دو�ج��ن  �لرومي  �لديك 

�لطحالب  وبع�س  و�لأجبان  عامة 

�لبحرية.

هرمون  �أهمية  من  �لرغم  وعلى 

�أن  �إل  ل��ل��ج�����ص��م،  �ل�����ص��ريوت��ون��ني 

كبري�ً  خ��ط��ر�ً  متثل  �إف���ر�زه  زي���ادة 

ي�صمى  ما  وهو  �حلياة،  تهدد  وقد 

�صريوتونني«. »متالزمة 

ومن �أعر��س زيادة �ل�صريوتونني 

ب�صكل  �لنب�س  زي���ادة  �جل�صم  يف 

م��ل��ح��وظ و�رت���ف���اع ���ص��غ��ط �ل���دم 

ب�صرعة  و�لتنف�س  �ل�صديد  و�لتعرق 

���ص��دي��دة و�ل�����ص��ع��ور ب��ال�����ص��خ��ون��ة 

و�ل�����ص��د�ع و�لإ���ص��ه��ال و�ل��غ��ث��ي��ان 

و�لقيء وعدم �لإدر�ك و�لهلو�صة.

ب�صرعة  �لعلماء  ين�صح  وبالطبع 

�ل�صعور  ح��ال  يف  للطبيب  �للجوء 

�ل�صريوتونني  زيادة  �أعر��س  باأحد 

يف �جل�صم.
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ا�ستخدام   »Green Concrete« اخل�سراء  باخلر�سانة  يق�سد 

اأطول،  دائمة لفرتة  للبيئة يف ت�سنيع اخلر�سانة، جلعلها  مواد �سديقة 

وقد اخرُتعت لأول مرة عام 1998 يف الدمنارك، وتُعترب �سائعة جداً 

ورخي�سة اأي�ساً يف النتاج.

على �سبيل املثال تُ�ستخدم منتجات النفايات كبديل جزئي للأ�سمنت 

لتجنب عبء التخل�ص من النفايات، وللتقليل من ا�ستهلك الطاقة اأثناء 

عملية الإنتاج، كما اأنها اأكرث متانة، ول يجب ربط هذه اخلر�سانة بلونها.

ميكن  اأو  ج��دي��دة  منتجات  لإن��ت��اج  املخلفات  ا�ستخدام  ميكن  كما 

الطبيعية  امل�سادر  ا�ستخدام  من  حتد  حيث  كاإ�سافات،  ا�ستخدامها 

من  البيئة  حماية  يتم  وبذلك  اأك��رب؛  بكفاءة  لل�ستغلل  قابلة  وجتعلها 

الأ�سرار الناجتة عن التخل�ص من املخلفات.

وميكن ا�ستخدام املواد غري الع�سوية املتبقية مثل غبار احلجر، حجر 

كُركام  الرخامية  والنفايات  املُك�سرة،  واخلر�سانة   »pumice« اخلفاف 

اأخ�سر يف �سناعة اخلر�سانة.

الرماد  من  كبرية  بكميات  الأ�سمنت  اإب��دال  فاإن  ذلك  اإيل  بالإ�سافة 

اأخ�سر جديد ومواد  اإ�سمنت  اأجل تطوير  ال�سيليكا من  املتطاير وغبار 

البديل  وال��وق��ود  البديلة  اخل��ام  امل��واد  ا�ستخدام  من  يزيد  متما�سكة؛ 

اأثناء  اأقل للطاقة  اأو حت�سني الأ�سمنت مع ا�ستهلك  عن طريق تطوير 

الت�سنيع.

املختلفة  ال�سناعية  ال�ستخدامات  على  عديدة  اأبحاث  جريت 
ُ
اأ وقد 

للمنتجات واملواد ال�سغرية املالئة يف اخلر�سانة، ومل تكن التكلفة فقط 

ولكن  البوزولنية،  املخلفات  ا�ستخدام  من  الرئي�سي  القلق  م�سدر  هي 

اأي�ساً حت�سني خ�سائ�ص اخلر�سانة وخا�سًة املتانة.

قبل كل �سيء فاإن الأكرث جناحاً يف هذا ال�سدد هو ا�ستخدام البدائل 

العمليات  من  تنتج  التي  تلك  خا�سة  البورتلندي،  للأ�سمنت  املنا�سبة 

ول  ال�سيليكا،  وغبار  احلديد،  وَخبث  املتطاير،  الرماد  مثل  ال�سناعية 

تزال اجلهود تبذل ل�ستخدام مواد منا�سبة ُمعاد تدويرها كبديل لركام 

اخلر�سانة، مثل الركام املُعاد تدويره.

العربية  الدول  ا�ستخدام اخلر�سانة اخل�سراء يف عديد من  وقد مت 

يف وقتنا احلايل، ويتوقع اأن يتم ا�ستخدامها وانت�سارها قريباً يف اململكة 

العربية ال�سعودية.

اآدم عيد الرو�سان 

كلية العلوم

عند  ال��ق��ارئ  ع��زي��زي  تنده�ص  ل  اأن  اآم��ل 

ي�ساوي  1+1 ل  العدد  اإن حا�سل جمع  القول 

ريا�سية  فر�سية  اأت��ب��ن��ى  ل  ه��ن��ا  ف��اأن��ا   ،»2«

ول  وامل�سلمات،  ال��واق��ع  اأخ��ال��ف  اأو  ج��دي��دة 

يزداد  ل  ولكي  العجلة،  اخ��رتاع  اإع��ادة  اأزع��م 

للتفكري  فر�سة  امنحني  لك  اأق��ول  ف�سولك 

اآخر! ببديل 

باأنها  التخطيط  ن��ظ��ري��ة  البع�ص  ي�سف 

اأر�ص  على  جتريبها  يتم  مل  ما  منطقية  غري 

نتائج  لتعطي  التنفيذ  مو�سع  وو�سعها  الواقع 

ميكننا  ل  اأن��ه  بالتحديد  اأعنيه  ما  متقاربة. 

مل  م��ا  اجل��م��ي��ع  عليها  يتفق  ح��ل��ول  �سياغة 

من  جمموعة  نطرح  فعندما  م�سلمات،  تكن 

مل�سروع  التخطيطية  البدائل  اأو  ال�سيا�سات 

العديد  اأمامنا  تقف  املثال،  �سبيل  على  �سكني 

البدائل،  تلك  للحكم على جودة  املتغريات  من 

اأولويات  بتطوير  التخطيطية  الأجهزة  وجتتهد 

العامل  تت�سمن  البدائل  تلك  لتقييم  حمددة 

والبيئي. والثقايف،  والجتماعي،  القت�سادي، 

التكلفة  قيا�ص  اإىل  وا�ستناداً 

وال���ع���وائ���د ل��ك��ل م��ت��غ��ري ي��ت��م 

املحتملة  النتائج  على  التعرف 

البديل  واختيار  البدائل  لتلك 

ي��ت��م��ا���س��ى مع  الأم���ث���ل ال����ذي 

القرار. �سانع  اأهداف 

وق�������د ت����رك����ز الأه����������داف 

ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى اجل��ان��ب 

ت��رك��ز  الق���ت�������س���ادي يف ح���ني 

اأه����داف اأخ���رى ع��ل��ى اجل��ان��ب 

ال��ب��ي��ئ��ي! ف��ال��ب��دي��ل امل��ف�����س��ل 

ي���ك���ون  ل  ق����د  اق���ت�������س���ادي���اً 

والعك�ص  بيئياً  اأو  اجتماعياً  ملئماً  بال�سرورة 

. �سحيح

يف جانب اآخر، من ال�سعوبة مبكان التفاق 

طبيعة  لختلف  نظًرا  ثابتة،  اأه��داف  على 

فامل�ستثمر  امل�سالح،  وت�����س��ارب  املجتمعات 

امل��ردود  ي�سع  م��ا  غ��ال��ًب��ا  »ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص« 

البديل  لختيار  رئي�سية  كاأولوية  القت�سادي 

امل�سلح  ي�سعى  املف�سل، يف حني 

تبني  اإىل  الجتماعي  اأو  البيئي 

اأو  اأبعاداً بيئية  اأولويات تلم�ص 

اجتماعية.

فل�سفة  اإن  ال���ق���ول،  جم��م��ل 

اخ���ت���ي���ار احل����ل����ول ال��ن��اج��ع��ة 

ل��ق�����س��اي��ا ت��خ��ط��ي��ط الإ���س��ك��ان 

املتغريات  م��ن  ع���دداً  تت�سمن 

العامة«  »امل�سلحة  فيها  ت�سكل 

هذا  وم��ن  امل�����س��رتك،  القا�سم 

اأولً  ع��ل��ي��ن��ا  ي���ج���ب  امل���ن���ط���ق 

العامة  امل�سلحة  ماهية  فهم 

الإ�سكان،  بدائل  اختيار  اأ�س�ص  يف  وتاأثريها 

القادم. املقال  نتعرف عليه يف  �سوف  ما  وهو 

د. وليد بن �سعد الزامل

رئي�ص وحدة اأبحاث الإ�سكان ال�سعودي 

كلية العمارة والتخطيط

Email: waalzamil@ksu.edu.sa

»ت�سن«  تُ��دع��ى  �سينية  ام����راأة  ا�ستيقظت 

ال�سرقي  ال�ساحل  على  »�سيامن«  مدينة  من 

لل�سني، من نومها لتتفاجاأ اأنها غري قادرة على 

تهرع  الذي جعلها  الأمر  الرجال،  �سماع �سوت 

وال��ذي  ال�سبب  على  لل�ستدلل  للم�ست�سفى 

ظّنت يف بادئ الأمر اأنه »�سمم«، لكنها فوجئت 

وامل��م��ر���س��ات  الطبيبة  ���س��م��اع  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ه��ا 

وال��ن�����س��اء ف��ق��ط دوًن���ا ع��ن ال���رج���ال، م��ا جعل 

نادرة  حالة  اأم��ام  اأمرهم  من  حرية  يف  اجلميع 

غريبة كهذه!

تعرف حالة هذه املراأة با�سم »فقدان ال�سمع 

منخف�ص  ال�سمع  »فقدان  اأو  املنحدر«  العك�سي 

�سماع  على  ق��ادرة  اأنها غري  يعني  ما  ال��رتدد«، 

لتقرير  وفًقا  املنخف�سة،  ال�سوتية  ال���رتددات 

التي  الليلة  يف  عانت  »ت�سن«  ف��اإن  امل�ست�سفى، 

�سبقت حمنتها من غثيان وطنني يف اأذنيها قبل 

اأن ت�ست�سلم للنوم على اأمل اأن ت�ستيقظ وقد زال 

اأنها غري  اكت�سفت  �ُسدمت عندما  لكنها  الأمل، 

قادرة على �سماع �سوت �سديقها!

ي�سعب  ال��ن��ادرة  الطبية  احل��الت  ه��ذه  مثل 

امل�سابني  املر�سى  عدد  لقلة  نظًرا  ت�سخي�سها 

وقلة الدراية بها، لكن وفق ترجيح الأطباء، فاإن 

مرتبط  ال�سمعي  اخللل  من  النادر  النوع  هذا 

نف�سي  ل�سغط  التعر�ص  اأو  وراث��ي��ة  باأ�سباب 

�سديد.

وبالفعل، فقد اأفادت »ت�سن« اأنها كانت تعمل 

لوقت متاأخر يف الآونة الأخرية، ما و�سعها حتت 

�سغط توتري �سديد وحرمها من احل�سول على 

ق�سط كاف من النوم.

تخطيط اإلسكان.. المنطق والمسلمات!

امرأة ال تسمع سوى النساء!

عمرانيات

غرائب حول العالم

الخرسانة الخضراء
جيولوجيات

نورة بنت عبداهلل الوا�صل

جامعة امللك �صعود

لوحة بعنوان:

أصالة وتطور

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

�سهدت اململكة العربية ال�سعودية منذ 

وا�ستطاعت  مذهلة،  حت��ولت  ن�ساأتها 

بلد  من  تتحول  اأن  قليلة،  عقود  خ��لل 

�سحراوي اإىل دولة حديثة متقدمة.



كتب: مرعي القحطاين

نظم نادي الإعالم حفل تد�سني هويته اجلديدة، ومت خالل احلفل ت�سليط 

ال�سوء على اأبرز اإجنازات الف�سل املا�سي، حيث قدم النادي خالل الف�سل 

الدرا�سي الأول للعام اجلاري، 13 دورة تدريبة بلغ عدد م�ستفيديها 450 

5 �سيوف و380 م�ستفيداً  النادي«  طالباً، كما ا�ست�ساف برنامج »من�سة 

من داخل وخارج اجلامعة.

وبلغت م�ساركاته اخلارجية 35 م�ساركة، بالإ�سافة اإىل ثالث م�ساركات 

دولية »برنامج القيادات الإعالمية، ور�ش عمل يف وكالة �سبوتنك الرو�سية، 

موؤمتر حوار الأديان يف تون�ش« مبدة 47 يوماً، واختتم النادي جناحاته يف 

الف�سل املا�سي بـ 864 �ساعة يف املهرجان الوطني للرتاث والثقافة.

من جانبه اأكد رئي�ش ق�سم الإعالم الدكتور علي العنزي اأن نادي الإعالم 

مكاتبهم  يف  الق�سم  م�سوؤويل  ت�سغل  وكفاءات  واملهارات،  املعرفة  من  نهر 

لق�سم  زخم  من  النادي  قدم  مبا  م�سيداً  املتجددة،  واإبداعاتهم  باأفكارهم 

الإعالم واإ�سافات ملحوظة للجامعة.

ي�ست�سيف منرب اجلامعة عميد معهد امللك عبداهلل للبحوث 

ال�سعيد، يف  فايز  بن  �سعيد  الدكتور  ال�ست�سارية  والدرا�سات 

لقاء مفتوح مع اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�ش، غداً الثنني 

يف  2019م  يناير   28 املــوافــق   1440 الأوىل   جــمــادى   22
متام ال�ساعة 10 �سباًحا يف قاعة الدروازة مبنى 17 يف بهو 

اجلامعة وينقل مبا�سرة لفرع الطالبات.

يدير اللقاء الدكتور تركي العيار، ويهدف اإىل ت�سليط ال�سوء 

على مهام واإجنازات معهد امللك عبداهلل للبحوث والدرا�سات 

ال�ست�سارية، والرد على اأ�سئلة وا�ستف�سارات اأع�ساء وع�سوات 

املتعلقة يف جمال  ومقرتحاتهم  ومالحظاتهم  التدري�ش  هيئة 

ومهام  اخت�سا�سات  من  وغريها  والإعـــارات  ال�ست�سارات 

املعهد. والدعوة عامة جلميع اأ�ساتذة واأ�ستاذات اجلامعة.

كتبت: الرين املطريي

ومتعددة  متنوعة  فعاليات  اجلامعة  نظمت 

 ،»33 »اجلنادرية  مبهرجان  الحتفال  مبنا�سبة 

وعلمية  اإن�سانية  كليات  عدة  الفعاليات  و�سملت 

من  وكــان  للفعالية،  م�ساركة  ت�سويق  ومعار�ش 

عر�ست  التي  الرتبية  كلية  امل�ساركة  الكليات 

املنطقة  يف  �سائعة  كانت  التي  ال�سعبية  الألعاب 

الــو�ــســطــى لــلــجــزيــرة الــعــربــيــة مــنــذ زمـــن بعيد، 

كاخلطة والنبيطة والكريم ورق�سة الهبو للفتيات 

ال�سغار، كما �ساركت كلية خدمة املجتمع مبعر�ش 

»دكــان زمــان« والــذي عر�ش من خالله حلويات 

الزمن اجلميل.

الـــدرا�ـــســـات  قــ�ــســم  الآداب  كــلــيــة  ونــظــمــت 

توزيعات  تقدمي  خاللها  مت  فعالية  الجتماعية 

الرتاث  عن  �سور  وعر�ش  احلا�سرين  لل�سيوف 

والفني  العمراين  والــرتاث  والديني  الجتماعي 

�سوؤون  عمادة  بالفعالية  �سارك  كما  وال�سعبي، 

املكتبات من خالل عر�ش ركن �سعبي مكون من 

ثالثة اأق�سام، الأول العرو�ش وجتهيزاتها ك�سنطة 

الزواج، والثاين تقدميات حلوى �سعبية، والثالث 

جل�سة �سعبية كبرية.

كما �ساركت اأق�سام العلوم والدرا�سات الطبية 

واملنتجات  القدمية  ال�سعبية  الب�سطات  بعر�ش 

اليدوية الب�سيطة، كما عر�ش اأي�ساً ركن م�ساطة 

النادي  تفاعل  كما  خـــروف،  وجم�سم  العرو�ش 

الثقايف الجتماعي بعر�ش فكرة الر�سم التفاعلي 

ومت  اململكة،  مناطق  وتلوين  كر�سم  اجلمهور  مع 

اختتام هذا الحتفال بعر�سة �سعبية لزفة عرو�ش 

نظمها نادي م�سرح اجلامعة.

فعاليات تحاكي مهرجان الجنادرية بمدينة الطالبات

               يدشن هويته
الجديدة

جولة تعريفية بخدمات 
العمادة لطالبات »الرياضة«

»التصميم التجريبي« في حلقة 
نقاش..غدًا 

�ــســاركــت عــمــادة �ــســوؤون الــطــالب لــ�ــســوؤون الــطــالــبــات يف حملة 

الطبية  والدرا�سات  العلوم  اأق�سام  بها عمادة  تقوم  التي  ال�ستعدادات 

ل�ستقبال اأول دفعة من طالبات كلية »علوم الريا�سة والن�ساط البدين«- 

العامة  العالقات  اإدارة  قامت  وقد   – افتتاحها حديًثا  التي مت  الكلية 

بعمادة �سوؤون الطالب ل�سوؤون الطالبات موؤخراً، بتنظيم جولة لطالبات 

الكلية مت خاللها تعريفهن بالإدارات احليوية يف العمادة والتي حتتاجها 

الطالبة خالل م�سريتها الدرا�سية، مثل اإدارة ال�سراكة الطالبية، اإدارة 

والإر�ساد  التوجيه  مركز  الريا�سي،  النادي  اإطاللة،  �سالة  الأن�سطة، 

الطالبي، مركز تنمية املهارات، اإدارة التغذية، �سندوق الطالب ومركز 

بيع الكتب.

وقدمت موظفات الإدارات �سرحاً مب�سطاً للخدمة التي تقدمها كل 

اإدارة، ومت تقدمي هدايا عينية للطالبات.  

ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�سيات »اأفكر« 

حلقة النقا�ش ال�سابعة واخلم�سني بعد املائة �سمن �سل�سلة حلقات النقا�ش 

املحددات  التجريبي:  »الت�سميم  بعنوان:  اأ�سبوعياً  املركز  يعقدها  التي 

واملهددات« من اإعداد وتقدمي الدكتور فهد ال�سايع اأ�ستاذ الرتبية العلمية 

ق�سم املناهج وطرق التدري�ش، وعميد كلية الرتبية، وذلك يوم غد الثنني 

اجلامعية  املدينة  يف  ولل�سيدات  »1اأ33«،  رقــم  قاعة  الرتبية  كلية  يف 

للطالبات كلية الرتبية مبنى رقم »2« معمل »72« الدور الأول.

صوت الصورة

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

طالب العلوم اإلنسانية في مركز االبتكار

د. فهد بن عبداهلل الطياش

مير جميع طالب وطالبات اجلامعة وب�سكل يومي بجميع املراكز 

احليوية يف اجلامعة، ويدعون اهلل األ تكون لهم زيارة للم�ست�سفى، 

اإل اإن كانوا من طالب امل�سار ال�سحي، وي�ساألون اهلل اأي�ًسا اأن تتاح 

لهم الفر�سة لزيارة بع�ش املراكز العلمية يف اجلامعة.

اجلامعة  من  جيد  برتتيب  تزورها  املدار�ش  اأن طالب  الغريب 

اأن ال�سلة  ول تتاح لطالب العلوم الإن�سانية زيارة بع�سها، بحجة 

مقطوعة بني من يرتب الزيارة اأو حتى عالقة تلك املجموعة من 

الطالب بهذا النوع من املراكز العلمية.

اأن تتاح الزيارة وامل�ساركة لطالب وطالبات  اأدعو ب�سدق  وهنا 

العلوم الإن�سانية لزيارة بع�ش املختربات العلمية، بل وانتقاء �سفوة 

اإبداعية منهم/هن للم�ساركة يف م�ساريع »التفكري خارج ال�سندوق«، 

 lateral« بونو  دي  اإدوارد  ال�سهري  النف�ش  عامل  ي�سميها  كما  اأو 

thinking«، اأو التفكري بحل امل�سكالت بطريقة اإبداعية اأو تفكري 
خالق خارج دائرة التفكري املنمط.

فطالب العلوم الإن�سانية تفكريهم يختلف قلياًل يف مدخالته عن 

تفكري طالب امل�سارات العلمية، وبالتايل يكون هناك تكاملية يف 

التفكري بني املجموعتني، ولعلها تكون بداية جت�سري بني امل�سارين، 

لغة  الإن�سان  م�سار  اأبناء  ويحب  ال�ساد  لغة  العلوم  فيحب طالب 

الأرقام.
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د. عبدالرحمن املعمر يد�سن املعر�ض امل�ساحب لـ »املوؤمتر العاملي االأول للجمعية ال�سعودية حل�سا�سية و الربو و املناعة«

منبر الجامعة يستضيف عميد معهد الملك عبدالله 
يف لقاء مفتوح مع اأع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س.. غدًا

د. ال�سعيد


