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فتح الترشيح لمناصب 
قيادية بالجامعة

مركز التدريب اللغوي 
يقدم أكثر من 90 برنامجًا

عمداء  الختيار  اال�شت�شارية  اللجنة  اأعلنت   

معايل  توجيه  على  وب��ن��اًء  وامل��ع��اه��د،  الكليات 

القبول للرت�شيح  مدير اجلامعة عن فتحها باب 

ملن�شب عميد كلية ال�شياحة واالآثار، وعميد كلية 

والن�شاط  الريا�شة  علوم  كلية  وعميد  العلوم، 

ال��ب��دين، وذل���ك ع��ن ط��ري��ق ال��ت��ج��دي��د للعميد 

العميد  تقييم  التعوي�ض عنه، وكذلك  اأو  احلايل 

احلايل والذي �شتنتهي فرتة عمادته، وذلك عن 

اللجنة  موقع  واملوجود يف  التايل  الرابط  طريق 

https://eservices.ksu.edu. االإلكرتوين 

sa/DeansSelection
 ذكر ذلك ل�»ر�شالة اجلامعة« اأمني �شر اللجنة 

االأ�شتاذ جنيب الغريري، مبيناً اأن اجلامعة ت�شعى 

القيادية،  املنا�شب  لهذه  االأف�شل  اختيار  اإىل 

وتود اللجنة تنبيه من يحق لهم الرت�شيح رجاالً 

وتر�شيح  اختيار  اإج��راءات  تنظيم  ح�شب  ون�شاًء 

عمداء الكليات واملعاهد يف جامعة امللك �شعود 

املر�شحني  يف  املتوقعة  ال�شمات  على  االإط���اع 

ملن�شب عميد للكليات واملعاهد يف جامعة امللك 

�شعود واأنظمة واإجراءات اختيار وتر�شيح عمداء 

الكليات  واإر�شال تر�شيحاتهم على الرابط امل�شار 

اإليه اأعاه، حيث يقفل باب الرت�شيح بنهاية يوم 

ال�شبت 1440/6/18ه� املوافق 2019/2/23م.

وجميع  االأق�شام  وروؤ�شاء  وكاء  تدعو  كذلك 

عنها  املعلن  الكليات  يف  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء 

للم�شاركة يف تقييم اأداء عميد كليتهم عن طريق 

التقييم  اأن  علماً  بذلك،  اخلا�ض  التقييم  منوذج 

متاح حتى يوم ال�شبت 1440/6/18ه�.

ويتطلب الدخول اإىل هذه ال�شفحة ا�شتخدام 

@ اجلامعة  بنطاق  اخلا�ض  االإلكرتوين  الربيد 

حيث  به،  املرتبطة  ال�شر  وكلمة   ksu.edu.sa
الكلية  وك��اء  على  التقييم  �شاحية  تقت�شر 

يف  التدري�ض  هيئة  واأع�شاء  االأق�شام،  وروؤ���ش��اء 

الكلية املعنية.

يعد مركز التدريب اللغوي يف ق�شم اللغة العربية 

لل�شوؤون  وكالة اجلامعة  ت�شرف عليه  والذي  واآدبها 

املتميزة  احلديثة  املراكز  من  واالأكادميية  التعليمية 

الفكرة  من  النا�ض  كل  مع  توا�شل  اآليات  تقدمي  يف 

التي ت�شوغها اللغة داخل اآذهانهم.

اأجنز املركز برامج تدريبية داخل اجلامعة و�شل 

عددها اإىل 92 برناجًما تدريبياً، وبلغ عدد املدربني 

90 مدرًبا ومتدربة و14 اأخ�شائًيا و20 م�شاركة من 
امل�شاركات املجتمعية، وا�شتفاد من املركز ما يقارب 

2686 متدرًبا ومتدربة.               تفا�صيل �ص14

03

من القاعات
إلى سوق العمل

أسبوع المهنة..

0205
ة اختراع لكرسي  براء

األمراض المزمنة 
مؤتمر التحول الرقمي للجامعات 

السعودية

التعليم  وزي��ر  معايل  رعاية  حتت 

الدكتور حمد اآل ال�شيخ، تقيم عمادة 

البحث العلمي االأ�شبوع املقبل فعالية 

الثاين  للعام  العلمي«  البحث  »ملتقى 

حتت  اجلديدة  وبحلته  التوايل  على 

عنوان »م�شتقبل اال�شتثمار يف البحث 

العلمي: فر�ض وحتديات«.

بهو  يف  معر�ض  امللتقى  وي�شاحب 

ب��ربام��ج  بالتعريف  يهتم  اجل��ام��ع��ة 

العلمي  البحث  ع��م��ادة  وم���ب���ادرات 

وخمرجاتها البحثية، اإ�شافة مل�شارك�ة 

مراكز  وكافة  اخلارجية  اجلهات  من 

البحوث واملعاهد والكليات العلمية وال�شحية واالإن�شانية من خال اأركان 

كل جهة  ومنتجات  وم�شاريع  اأبحاث  اإجن��ازات وخمرجات  تو�شح  تعريفية 

م�شاركة. كما ي�شاحب املعر�ض �شالون للبحث العلمي .

يف  االأكادميية  القيادات  اأب��رزه��ا،  جمموعات  عدة  امللتقى  وي�شتهدف 

ال���وزارات  يف  العلمي  بالبحث  املهتمة  وال��ق��ي��ادات  ال�شعودية،  جامعات 

والهيئات احلكومية، الكادر االأكادميي من اأع�شاء هيئة التدري�ض يف كافة 

اجلامعات احلكومية واخلا�شة، املهتمون بالبحث العلمي يف مراكز البحوث 

اجلامعات،  جميع  يف  والبكالوريو�ض  العليا  الدرا�شات  طلبة  املتخ�ش�شة، 

القطاع  املجتمع،  يخدم  ملا  العلمي  البحث  تفعيل  يف  امل�شاندة  اجلهات 

اخلا�ض والداعم لاأبحاث املتخ�ش�شة.

االأمري حممد بن  امللكي  ال�شمو  يرعى �شاحب 

عبدالرحمن بن عبدالعزيز  نائب اأمري منطقة 

للمعلومات  ال��دويل  املوؤمتر  اليوم،  الريا�ض 

اجلمعية  تنظمه  ال��ذي   ،2019 اجلغرافية 

مع  العلمي  بالتعاون  ال�شعودية  اجلغرافية 

اجلمعية الدولية للم�شاحة الت�شويرية واال�شت�شعار 

عن بعد »ISPRS« والذي ي�شتمر على مدى اأربعة 

بالبهو  اجلا�شر  حمد  ال�شيخ  بقاعة  اأي��ام 

الرئي�ض.

التنظيمية  اللجنة  رئي�ض  واأو�شح 

ل���ل���م���وؤمت���ر ورئ����ي���������ض اجل��م��ع��ي��ة 

اجلغرافية، الدكتور علي الدو�شري 

مب�����ش��ارك��ة  ي��ت��م��ي��ز  امل���وؤمت���ر  اأن 

ك�شريك  للم�شاحة  العامة  الهيئة 

ا�شرتاتيجي، وهيئة تطوير مدينة 

الريا�ض كراع للموؤمتر، مما حقق 

تكامًا يف تنظيم هذا املوؤمتر الدويل لي�شتمل على 

اجلغرافية:  املعلومات  علوم  وتطبيقات  تقنيات 

بعد  عن  واال�شت�شعار  اجلغرافية  املعلومات  نظم 

واأنظمة حتديد املواقع.

م�شرياً اإىل اأن املوؤمتر ياأتي يف ظل روؤية اململكة 

حتقيق  يف  وامل�شاهمة   2030 ال�شعودية  العربية 

»وطن طموح حكومته فاعلة« وال�شعي اإىل »تطوير 

احلوكمة االإلكرتونية« من خال التو�شع يف نطاق 

نظم  ت�شمل  والتي  املقدمة  االإلكرتونية  اخلدمات 

كبار  من  متميز  وبح�شور  اجلغرافية،  املعلومات 

العاقة  ذات  احلكومية  القطاعات  يف  امل�شوؤولني 

ونظم  املدن  وتخطيط  وامل�شاحة  اجلغرافيا  بعلوم 

املعلومات اجلغرافية واال�شت�شعار عن بعد واأنظمة 

حتديد املواقع، باالإ�شافة اإىل خرباء متخ�ش�شني، 

اال�شت�شارية  وامل��ك��ات��ب  ال�شركات  ت�����ش��ارك  كما 

املخت�شة يف الفعاليات العلمية.     تفا�صيل �ص3

ي��رع��ى  م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب��دران 

االأربعاء  يوم  �شباح  من  ع�شرة  احلادية  عند  العمر 

والطالبات  الطاب  لتكرمي  ال�شنوي  احلفل  القادم 

للعام  االأك��ادمي��ي  للتفوق  العميد  بجائزة  الفائزين 

عمادة  تنظمه  وال��ذي  1438-1439ه�،  الدرا�شي 

�شوؤون الطاب، بقاعة الدرعية مبنى 17الدور الرابع 

باملدينة   1 م��درج  االأول  ال��دور   25 ومبنى  للطاب، 

اجلامعة  وكاء  بح�شور  وذلك  للطالبات،  اجلامعية 

وعمداء الكليات والطاب واأولياء اأمورهم.

ملتقى البحث العلمي 
الثاني.. األسبوع المقبل

تكريم المتفوقين.. األربعاء

برعاية حممد بن عبدالرحمن..

مؤتمر دولي للمعلومات الجغرافية.. اليوم

إزالة أورام منتشرة في 
متقدمة جراحية  عملية 

الطب  وكلية  الطبية  املدينة  فريق طبي يف  جنح 

جراحية  عملية  اإج���راء  يف  �شعود  امللك  بجامعة 

الغ�شاء  على  املنت�شرة  االأورام  الإزال����ة  متقدمة 

بوا�شطة  امل�شخن  الكيميائي  وا�شتخدام  الربيتوين 

املنظار اجلراحي ذي الفتحة الواحدة.

العملية  ه��ذه  اإج���راء  من  الطبي  ال��ك��ادر  ومتكن 

االأوائ��ل  ومن  اململكة  يف  االأوىل  تُعد  التي  املتقدمة 

الرتيكي  ثامر  الدكتور  من  الفريق  وتكّون  عاملياً، 

اجلراحة  وا�شت�شاري  الطب  بكلية  م�شاعد  اأ�شتاذ 

العامة وجراحة القولون وامل�شتقيم وجراحة االأورام 

اأ�شتاذ  احلربي  عبداهلل  والدكتور  الطبية،  باملدينة 

والفريق  التخدير  وا�شت�شاري  الطب  بكلية  م�شاعد 

امل�شاعد لهما باملدينة الطبية اجلامعية.

واأفاد الدكتور الرتيكي اأن هذا النوع من العمليات 

الإجرائها،  البطن  كامل  فتح  طريق  عن  ع��ادة  يتم 

ويرتتب على ذلك زيادة االأمل واإنهاك اجل�شم وفرتة 

اأطول ال�شتعادة املر�شى نقاهتهم.   تفا�صيل �ص20

تعد الأوىل يف ال�سعودية..



الطالبات  ل�ش�ؤون  اجلامعة  وكيلة  افتتحت 

الدكت�رة اإينا�ض العي�شى معر�ض التعريف بكليات 

الأحد  ي�م  اأف�شل«  مل�شتقبل  »م�شاري  اجلامعة 

الريا�شية  ال�شالة  1440/5/28هـ يف  املا�شي 

بعلي�شة،  للبنات  اجلامعية  الدرا�شات  مبركز 

امل�شرتكة  الأوىل  ال�شنة  عمادة  تنظمه  والــذي 

 – الطالبية  للخدمات  العمادة  ب�كالة  متمثلة 

وحدة الإر�شاد الطالبي.

وجتــ�لــت �ــشــعــادة وكــيــلــة اجلــامــعــة لــ�ــشــ�ؤون 

الأوىل  ال�شنة  عمادة  وكيلة  برفقة  الطالبات 

الــدرا�ــشــات  مــركــز  يف  ــ�ؤولت  ــش ــ� وامل امل�شرتكة 

املعر�ض  اأركــان  على  بعلي�شة  للبنات  اجلامعية 

 »20« عن  يزيد  ما  فيها  �شارك  التي  املتن�عة 

غفري  عدد  بح�ش�ر  اجلامعة  من  جهة خمتلفة 

من الطالبات.

مل�شتقبل  »مــ�ــشــاري  بــرنــامــج  مــعــر�ــض  ويــعــد 

مق�شداً  اأيام  ثالثة  ملدة  ا�شتمر  والذي  اأف�شل« 

ال�شنة  يف  درا�ــشــتــهــن  خــالل  للطالبات  مهماً 

كليات  على  اأكـــر  للتعرف  امل�شرتكة  الأوىل 

فيها،  التخ�شي�ض  و�شروط  واأق�شامها  اجلامعة 

الدقيق  التخ�ش�ض  اختيار  على  وي�شاعدهن 

وت��شيح فر�ض العمل املتاحة بعد التخرج لكل 

يف  اجلامعة  تطلعات  لتحقيق  وذلك  تخ�ش�ض، 

الريادة ملجتمع املعرفة.

كتب: �سلطان العمري

امل�ؤ�شرات  اأبحاث  كر�شي  ح�شل 

احلــيــ�يــة لــالأمــرا�ــض املــزمــنــة على 

بــراءة اخــرتاع من مكتب الــراءات 

ــتــخــدام  ــ�ان »ا�ــش ــن ــع الأمـــريـــكـــي ب

ــب قــائــد  ــرك ــم الــثــاميــ�كــ�يــنــ�ن ك

لل�قاية وعالج ملتالزمة ت�شمم الدم 

البكتريي«.

حـــيـــث يـــعـــد الـــثـــاميـــ�كـــ�يـــنـــ�ن 

مــركــبــاً   »Thymoquinone«

عــ�ــشــ�يــاً يــتــمــيــز بــالــعــديــد من 

اخل�شائ�ض املتعلقة بتن�شيط اجلهاز 

واخلاليا  الأن�شجة  وحماية  املناعي 

وال�قاية من اللتهابات احلادة.

ــات  ــش وقـــد اأظـــهـــرت نــتــائــج درا�

الكر�شي انخفا�ض ن�شبة امل�ت لدى 

حي�انات التجارب املعاجلة مبركب 

بالفئران  مــقــارنــة  الثامي�ك�ين�ن 

الغري معاجلة، وذلك مبعدلت ت�شل 

اإىل 80-90 ٪ ف�شاًل عن حت�شينات 

يف وظائف الكلى والكبد وامل�ؤ�شرات 

ت�شمم  ملتالزمة  الأخـــرى  احلي�ية 

باملجم�عة  مقارنة  البكتريي  الــدم 

غري املعاجلة.

كما كان هناك انخفا�شات كبرية 

العديد  اإفـــراز  معدلت  يف  ومهمة 

مــن و�ــشــائــط اللــتــهــابــات احلـــادة 

 TNF-α، IL-1« كال�شيت�كاينز 

α، IL-2، IL-10« نتيجة املعاجلة 
بهذا املركب. ويقدم هذا الكت�شاف 

الثيماك�ين�ن كمركب ذي  ا�شتخدام 

معدلت  مــن  للحد  عالية  فعالية 

لالأع�شاء  ال�ظيفي  والف�شل  ال�فاة 

الــدم  ت�شمم  متالزمة  عــن  الناجم 

التجارب،  حي�انات  يف  البكتريي 

ـــاإذن اهلل،  ب تــطــ�يــره  ـــذي ميكن  وال

من  والعالج  لل�قاية  جديد  كعقار 

متالزمة ت�شمم الدم البكتريي لدى 

الإن�شان والتي ل تزال تفتقر ل�ج�د 

دواء فعال حتى الآن.
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ورشة عمل في »اإلدارة التناسلية 
لألغنام والماعز«

الــعــلــ�م،  كلية  عميد  عــن  نــيــابــة 

للتط�ير  العل�م  كلية  وكيل  ا�شتقبل 

العقّيل  مــاجــد  الــدكــتــ�ر  واجلــــ�دة 

ــنــبــات والأحـــيـــاء  ورئــيــ�ــض قــ�ــشــم ال

املجحدي،  فهد  الدكت�ر  الدقيقة 

امللك  بجامعة  العل�م  كلية  من  وفداً 

الكلية  عميد  ــه  ــش راأ� على  في�شل 

وجمم�عة  النجار  اأحــمــد  الدكت�ر 

وذلك  التدري�ض،  هيئة  اع�شاء  من 

ــى جتــربــة  لــلــ�قــ�ف عـــن كــثــب عــل

�شع�د  امللك  بجامعة  العل�م  كلية 

ـــادميـــي لــرامــج  ــمــاد الأك يف العــت

البكال�ري��ض.

وزار ال�فد مرافق الق�شم املختلفة 

الأكــادميــي  العــتــمــاد  غــرف  ومنها 

بع�ض  اىل  بالإ�شافة  واملــخــتــرات، 

الدائم  املعر�ض  منها  الكلية  مرافق 

تناول  الــزيــارة  نهاية  ويف  بالكلية، 

ال�فد  واأ�شاد  الغداء،  وجبة  اجلميع 

بجامعة  العل�م  لكلية  الرائد  بالدور 

�ــشــعــ�د يف حــ�ــشــ�لــهــا على  ــك  ــل امل

العتماد الأكادميي ال�طني وجتديد 

لرامج  الدويل  الأكادميي  العتماد 

الكلية والتي تك�ن بهذا الإجناز قد 

باجتاه  امل�ا�شلة  يف  قــدمــاً  م�شت 

جت�يد براجمها الأكادميية وبح�ثها 

العلمية خلدمة املجتمع والإ�شهام يف 

بناء اقت�شاد املعرفة.

عقدت وحدة التدريب يف وكالة 

ال�شنة  بعمادة  واجلـــ�دة  التط�ير 

الــثــالثــاء  يـــ�م  املــ�ــشــرتكــة  الأوىل 

مفت�ًحا  لقاء  1440/5هـ،   /23
ــة –  بــعــنــ�ان »الــرتبــيــة الأخــالقــي

اإعــــادة تــعــريــف« قــدمــه الــدكــتــ�ر 

ــح فيها  حمــمــد الـــرتتـــ�ري، اأو�ــش

ال�شفات  ــن  ب الــتــفــريــق  اأهــمــيــة 

الأخـــالقـــيـــة الــ�ــشــخــ�ــشــيــة، وبــن 

الجتماعية،  الأخالقية  ال�شفات 

ــى فهم  الـــرتكـــيـــز عــل ــــرورة  و�ــــش

اأثناء ممار�شته  الطبيعة الإن�شانية 

واحلكم  الأخــالقــيــة،  ال�شل�كيات 

تلك  �ــشــ�ء  الــ�ــشــخــ�ــض يف  عــلــى 

اإىل  اإ�شافة  الإن�شانية،  الطبيعة 

املرتبطة  املفاهيم  بع�ض  ت��شيح 

بالأخالق كاللتزام الأخالقي.

و�شرب على ذلك جمم�عة من 

الأمــثــلــة، مــن اأبــرزهــا الــفــارق بن 

 Ethicsو  Morals م�شطلحي: 

يف اللغة الإجنليزية، فالأول ينطبق 

الفردية،  الأخالقية  ال�شمات  على 

ال�شمات  على  فيطلق  الثاين  اأمــا 

الأخالقية ذات الطابع الجتماعي، 

من  جمم�عة  �شرب  اإىل  اإ�شافة 

احلــيــاتــيــة،  العملية  التطبيقات 

م�شاركات  بتلقي  العر�ض  واختتم 

احل�ش�ر والرد على ا�شتف�شاراتهم، 

يف ج� من التفاعل والإيجابية.

للوقوف على جتربة الكلية يف احل�صول على العتماد الأكادميي

كلية العلوم تستضيف نظيرتها بجامعة الملك فيصل 

إعادة تعريف »التربية األخالقية«
في األولى المشتركة

»مساري لمستقبل أفضل« في عليشة

ة اختراع لكرسي األمراض المزمنة في عالج  براء
تسمم الدم

امل�ه�بن  الطلبة  م�شار  من  ال�شمري  عبدالعزيز  الطالب  حقق 

برنامج الطلبة املتف�قن وامل�ه�بن، الطالب بكلية التمري�ض، املركز 

ابتكاره  عن  الثالث  امل��شم  طم�ح   101 ال�شباب  جائزة  يف  الأول 

األف  خم�ش�ن  وقدرها  اجلائزة  مببلغ  تكرميه  ومت  املر�شى،  �ش�ار 

اأمــري منطقة مكة املكرمة  نيابة عن  الــذي رعــاه  ريــال خالل احلفل 

الثنن  ي�م  الفالح  ه�شام  الدكت�ر  املكرمة  مكة  منطقة  اإمــارة  وكيل 

29 جمادى الأوىل 1440هـ بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة، وتهدف 
»جائزة ال�شباب 101 طم�ح« لت�شجيع ال�شباب على تقدمي املبادرات 

ذات الأثر التنم�ي وفق مناذج عمل حتقق ال�شتدامة وتعزز دورهم 

املجتمعي وتكرميهم على ذلك.

وامل�ه�بن  املتف�قن  الطلبة  برنامج  مدير  قدم  املنا�شبة  وبهذه 

ال�شكر  وكذلك  اإجنــازه،  على  للطالب  التهنئة  الدلبحي  علي  الدكت�ر 

العمر، ووكيل اجلامعة  اجلزيل ملعايل مدير اجلامعة الدكت�ر بدران 

دعمهم  على  النمي  حممد  الدكت�ر  والأكادميية  التعليمية  لل�ش�ؤون 

ورعايتهم لطلبة اجلامعة املتف�قن وامل�ه�بن.

ي�شتمر مركز الت�جيه والإر�شاد الطالبي باجلامعة يف اإطالق عدد من 

الفكري«  والأمــن  »�شبابنا  ملتقى  �شمن  تاأتي  والتي  والرامج  الفعاليات 

بهدف تعزيز ال�عي واملعرفة لدى الطالب يف التعامل مع الظ�اهر الفكرية 

قيم  على  م�ؤثرة  واأخطار  تهديدات  من  ت�شهده  وما  الثقافية  والتح�لت 

املجتمع ومك�ناته العقدية والثقافية.

وكان مركز الت�جيه والإر�شاد قد اأقام م�ؤخراً برناجماً تدريبياً بالتعاون 

مع كلية الرتبية بعن�ان »ت�ظيف مفاهيم الأمن الفكري يف التدري�ض« والذي 

ب�اقع  القادم  العام  املت�قع تخرجهم  امليداين  التدريب  ا�شتفاد منه طالب 

اأكر من 170 م�شاركاً.

املنحرفة  الفكرية  التيارات  من  الطالب  اإىل حت�شن  الرنامج  ويهدف 

ثم  ومن  املجتمع  يف  فاعلن  اأع�شاء  لي�شبح�ا  وال�شه�ات  ال�شبهات  من 

ي�ؤثروا اإيجاباً على طالبهم يف امل�شتقبل، مبا يف ذلك تر�شيخ مفه�م الأمن 

الفكري بن اأو�شاط ال�شباب، وخ�ش��شاً الطالب اجلامعين لأنه ه� املدخل 

احلقيقي لالإبداع والتط�ر والنم� حل�شارة املجتمع وثقافته.

تعزيزًا لفعاليات ملتقى »�صبابنا والأمن الفكري«

»الشمري« يحصد جائزة الشباب 
»١٠١ طموح«

مركز التوجيه واإلرشاد يطلق عددًا 
من الدورات التدريبية

كتب: في�سل ال�سمريي

والــزراعــة  الأغــذيــة  عل�م  بكلية  احلــيــ�اين  الإنــتــاج  ق�شم  نظم 

وبالتعاون مع �شركة �شيفا واإي اإم وما�ض للخدمات البيطرية ور�شة 

والتلقيح  التنا�شلية  الإدارة  يف  احلديثة  »التقنيات  بعن�ان  عمل 

ال�شطناعي يف الأغنام واملاعز«، وذلك خالل الفرتة 5 - 7 فراير 

2019م.
عملية  تطبيقية  واأخــرى  نظرية  علمية  فعاليات  ال�ر�شة  �شملت 

من  جمم�عة  ال�ر�شة  يف  وحتــدث  للق�شم،  البحثية  املــزرعــة  يف 

املتخ�ش�شن يف التنا�شل والتقنيات احلديثة، ويف اإكثار احلي�انات، 

املن�ي  ال�شائل  جمع  طــرق  على  العملية  التدريبات  �شملت  كما 

وتخفيفه وحفظه والأدوات الالزمة وامل�شاعدة يف التقنيات احلديثة 

يف التنا�شل وكذلك فح�ض احلمل ونقل الأجنة.

وقد عقدت ال�ر�شة بفندق اله�ليدي اإن للجانب النظري، بينما 

اجلانب العملي كان يف املزرعة البحثية للق�شم بالعمارية.
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امل�صاحبواملعر�ضواخلريجاملهنةاأ�صبوعافتتحالريا�ضاأمرينائب

مع مشغليهم  الجامعة  الملتقى جمع طالب  رسالة  العمر:  د. 
للخريجين وظيفية  فرص  وتقديم 

للمعلومات  الدولي  المؤتمر  ويرعى   ..
اليوم الجغرافية 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  ي��رع��ى 

بن  بن عبدالرحمن  الأم��ر حممد 

منطقة  اأم���ر  ن��ائ��ب  عبدالعزيز  

ال��ري��ا���ض ال��ي��وم الأح����د، امل��وؤمت��ر 

اجلغرافية  للمعلومات  ال����دويل 

اجلمعية  تنظمه  ال���ذي   ،2019
بالتعاون  ال�سعودية  اجل��غ��راف��ي��ة 

ال��ع��ل��م��ي م���ع اجل��م��ع��ي��ة ال��دول��ي��ة 

وال�ست�سعار  الت�سويرية  للم�ساحة 

.»ISPRS« عن بعد

ي�ستمر على مدى  والذي �سوف 

اأربعة اأيام »5 - 8 جمادى الآخرة 

ف��راي��ر   13  -  10  / 1440ه� 
حمد  ال�����س��ي��خ  ب��ق��اع��ة  2019م« 

اجلا�سر بالبهو الرئي�ض.

اأو���س��ح ذل��ك ال��دك��ت��ور علي بن 

اللجنة  رئي�ض  الدو�سري  عبداهلل 

التنظيمية للموؤمتر ورئي�ض اجلمعية 

اجلغرافية، وقال اإن املوؤمتر يتميز 

للم�ساحة  العامة  الهيئة  مب�ساركة 

ك�سريك ا�سرتاتيجي، وهيئة تطوير 

للموؤمتر،  كراعي  الريا�ض  مدينة 

هذا  تنظيم  يف  تكاماًل  حقق  مما 

على  لي�ستمل  ال�����دويل  امل���وؤمت���ر 

تقنيات وتطبيقات علوم املعلومات 

اجل���غ���راف���ي���ة: ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات 

بعد  عن  وال�ست�سعار  اجلغرافية 

واأنظمة حتديد املواقع.

واأ�سار اإىل اأن هذا املوؤمتر الدويل 

العربية  اململكة  روؤي��ة  ظل  يف  ياأتي 

يف  وامل�ساهمة   2030 ال�سعودية 

حتقيق »وطن طموح حكومته فاعلة« 

احلوكمة  »ت��ط��وي��ر  اإىل  وال�����س��ع��ي 

التو�سع  خ���الل  م��ن  الإل��ك��رتون��ي��ة« 

يف ن��ط��اق اخل��دم��ات الإل��ك��رتون��ي��ة 

املقدمة والتي ت�سمل نظم املعلومات 

من  متميز  وبح�سور  اجلغرافية، 

ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ن يف ال��ق��ط��اع��ات 

بعلوم  ال��ع��الق��ة  ذات  احل��ك��وم��ي��ة 

وتخطيط  وامل�����س��اح��ة  اجل��غ��راف��ي��ا 

اجلغرافية  املعلومات  ونظم  امل��دن 

وال���س��ت�����س��ع��ار ع��ن ب��ع��د واأن��ظ��م��ة 

حتديد املواقع، بالإ�سافة اإىل خراء 

متخ�س�سن، كما ت�سارك نخبة من 

ال�ست�سارية  وامل��ك��ات��ب  ال�سركات 

من  العلمية.  فعالياته  يف  املخت�سة 

�سوقي  حممد  الدكتور  ن��وه  جانبه 

مكي رئي�ض اللجنة العلمية بالتفاعل 

ال��دويل  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  م��ع  العلمي 

العربية  اململكة  وخ��ارج  داخ��ل  من 

املوؤمتر  ا�ستقطب  حيث  ال�سعودية 

اأكرث من 200 م�ساركة بورقة علمية 

من اأك��رث من 20 دول��ة، وع��دد من 

املتخ�س�سة،  الدولية  العمل  الور�ض 

ومب�ساركة 10 متحدثن رئي�سن من 

واأوروبا  الأمريكية  الوليات املتحدة 

و�سناع  ونيجريا  واليابان  والهند 

القرار باململكة العربية ال�سعودية.

ودع�����ا ال���دك���ت���ور ف��ه��د امل��ط��ل��ق 

والإع���الم  ال��ع��الق��ات  جلنة  رئي�ض 

واملهتمن  والباحثن  املتخ�س�سن 

اإىل  اجلغرافية  املعلومات  بعلوم 

احل�سور وامل�ساركة بفعاليات املوؤمتر 

واجتماعات  العمل  وور���ض  البحثية 

اخلراء والرحالت العلمية، وكذلك 

دع���وة ط���الب وط��ال��ب��ات ال��ث��ان��وي��ة 

ر�سم  مب�سابقة  للم�ساركة  العامة 

املعلومات  بنظم  ال�سعودية  امل��دن 

اجلغرافية والتي اأعلن عنها املوؤمتر 

بال�سراكة مع وزارة التعليم وبرعاية 

من �سركة هير.

فر�سة  يعد  املوؤمتر  اأن  واأ�ساف 

فريدة على م�ستوى ال�سرق الأو�سط 

الدولية  املوؤمترات  ومكماًل ملنظومة 

العامل،  دول  يف   �سنوًيا  تعقد  التي 

علم  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  امل���ج���الت  يف 

امل��ع��ل��وم��ات اجل���غ���راف���ي���ة؛ ون��ظ��م 

وال�ست�سعار  اجلغرافية،  املعلومات 

املواقع،  حتديد  واأنظمة  بعد،  عن 

الت�سوير  وتطبيقات  وب��رجم��ي��ات 

.»Drone«  وتقنيات الدرون

رع�������ى �����س����اح����ب ال�������س���م���و امل���ل���ك���ي 

الأم��������ر حم���م���د ب����ن ع��ب��دال��رح��م��ن 

منطقة  اأم���ر  ن��ائ��ب  عبدالعزيز  ب��ن 

ال����ري����ا�����ض، الأح�������د امل����ا�����س����ي، ح��ف��ل 

اف���ت���ت���اح اأ����س���ب���وع امل���ه���ن���ة واخل����ري����ج، 

الذي  امل�ساحب،  وامللتقى  واملعر�ض 

خالل  �سعود  امل��ل��ك  جامعة  نظمته 

/1440ه�،   6/28  - من25  الفرتة 

وذل����ك يف ب��ه��و اجل��ام��ع��ة ب��ال��درع��ي��ة 

ل��ل��ط��الب، وب��ه��و امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة 

للطالبات.

حلقة و�سل

واأك�����د م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 

اأن  كلمته  يف  العمر  ب��دران  الدكتور 

اجلامعة تقوم بتوفر حلقة الو�سل 

ب��ن اخل��ري��ج��ن وق��ط��اع الأع��م��ال، 

مبا ي�سهم يف تعريف طالبنا الذين 

هم على و�سك الن�سمام اإىل �سوق 

ال�سوق،  ه��ذا  باحتياجات  العمل 

وحت��دي��ات،  فر�ض  م��ن  يقدمه  وم��ا 

تعريف  يف  املقابل  يف  ي�سهم  ومب��ا 

ب��ط��الب اجلامعة  الأع��م��ال  ق��ط��اع 

وهو  وم��وؤه��الت��ه��م،  وتخ�س�ساتهم 

فر�ض  ت��وف��ر  ي�سبق  م��ه��م،  ح���راك 

ومتكينهم  لطالبنا،  املمكنة  العمل 

من اختيار مر�سحن اأكفاء لوظائف 

قطاع الأعمال.

متكني اخلريجني

حن  الدولة  اإن  معاليه:  واأ�ساف 

وموؤ�س�ساته اجلامعية  التعليم  ترعى 

فاإنها تفعل ذلك يف الأ�سا�ض خدمة 

ل�سعبها الكرمي وخره وتقدمه؛ ذلك 

من  ل متول  وموؤ�س�ساته  التعليم  اأن 

ذلك  ك��ان  واإن  وح�سب،  العلم  اأج��ل 

غاية يف الأهمية، بل من اأجل خدمة 

اجتماعيًّا  بها  والنهو�ض  املجتمعات 

واقت�ساديًّا وثقافيًّا، وهو ما يتحقق 

يف اأو�سح �سورة من خالل الرعاية 

الفعالية  لهذه  �سموكم  من  الكرمية 

لتمكن اخلريجن من احل�سول على 

فر�ض عمل، توفر لهم حياة كرمية، 

وتزويد قطاع الأعمال بكادر وظيفي 

قادر على التقدم به اإىل الأمام.

ر�سالة امللتقى

بناًء  ق��ائ��اًل:  معاليه  وا�ستطرد 

ع��ل��ى ذل���ك حت���ددت ر���س��ال��ة ه��ذا 

امل��ل��ت��ق��ى يف اجل���م���ع ب���ن ط��الب 

امل�ستقبلين،  وم�سغليهم  اجلامعة 

اأهدافه يف تقدمي فر�ض  وحتددت 

فر�ض  واإتاحة  للخريجن،  وظيفية 

وتوفر  ل��ه��م،  ال��ف��وري  التوظيف 

املقابالت  لعقد  منا�سبة  اأم��اك��ن 

ال�سخ�سية، واإعطاء الفر�سة لقطاع 

الأعمال للتعريف بنف�سه ون�ساطاته 

برامج  وطرح  واخلريجن،  للطالب 

تدريبية لطالب اجلامعة يف خمتلف 

العمل  فر�ض  واإتاحة  التخ�س�سات، 

لطالب  ال��ت��ط��وع��ي��ة  امل���ج���الت  يف 

�سراكة  واإقامة  اجلامعة،  وطالبات 

لتوثيق  اإ���س��اف��ة  مم��ي��زة،  ت��ع��اون��ي��ة 

وخريجيها  اجلامعة  ب��ن  العالقة 

وقطاع  اجلامعة  وب��ن  ناحية،  م��ن 

وكذلك  اأخ��رى،  ناحية  من  الأعمال 

هادفة،  ودورات  عمل  ور���ض  اإقامة 

وتركز  التوظيف،  ب��اإج��راءات  تتعلق 

على اإعداد اخلريجن ل�سوق العمل، 

لطالب  الإب��داع��ي��ة  الأف��ك��ار  وتبني 

اجلامعة من خالل دعمها لوج�ستيًّا 

وماديًّا حتى ترى النور.

نخبة مميزة

واأكد معاليه يف كلمته اأن اجلامعة 

اليوم وهي تقدم هذه النخبة املميزة 

من طالبها وخريجيها؛ لياأخذوا بيد 

املجتمع والقت�ساد اإىل الأمام، فهي 

لي�ساهموا  واعتزاز؛  بفخر  تقدمهم 

 2030 امل��م��ل��ك��ة  روؤي����ة  يف حت��ق��ي��ق 

املعرفة  اقت�ساد  ب��ن��اء  يف  املتمثلة 

اأك��رث  جديد  فهم  على  يقوم  ال��ذي 

عمًقا ل��دور راأ���ض امل��ال الب�سري يف 

تطوير القت�ساد وتقدم املجتمع.

املعر�ض امل�ساحب

ويف نهاية احلفل كرم �سمو نائب 

اأم����ر م��ن��ط��ق��ة ال��ري��ا���ض اجل��ه��ات 

املهنة،  لأ�سبوع  والداعمة  الراعية 

ثم افتتح املعر�ض امل�ساحب لأ�سبوع 

املعر�ض،  اأرج��اء  يف  وجت��ول  املهنة، 

وا�ستمع اإىل �سرح موجز عن اأجنحه 

جهات  م��ن  يحتويه  وم���ا  امل��ع��ر���ض 

و�سركات م�ساركة.

مع  يتزامن  املهنة  ي��وم  اأن  يُذكر 

الرئي�سي  بالبهو  مقامة  فعاليات 

ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات 

لبحث  اخل��ا���ض  القطاع  مب�ساركة 

من��اذج  وط���رح  الوظيفية،  الفر�ض 

عملية وبرامج تدريبية.
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اأ�شدر م�شرف املوارد الب�شرية عدة قرارات ادارية �شملت:

- تكليف الأ�شت�ذ عبداهلل الو�شيدي رئي�ش�ً لوحدة امل�ش�ندة ب�إدارة 

التوظيف.

التعيني  وحدة  لرئي�س  ن�ئب�ً  اجلديعي  ن��شر  الأ�شت�ذ  تكليف   -

والتع�قد ب�إدارة التوظيف

اأ.اجلديعياأ.الو�سيدي

�صمن �صل�صلة ور�ش العمل اخلا�صة بطرح برامج بينية جديدة

»العلوم« تعقد الورشة الثالثة بعنوان »المعلوماتية 
الحياتية.. آفاق مستقبلية وفرص وظيفية«

يف اإط�����ر خ��ط��ة ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة وم�����ش���رك��ت��ه��� يف 

 2030 امل��م��ل��ك��ة  ي�����ة  روؤ حت��ق��ي��ق 

 2020 الوطني  التحول  وبرن�مج 

و���ش��م��ن ���ش��ل�����ش��ل��ة ور�����س ال��ع��م��ل 

اخل��شة بطرح برامج بينية جديدة 

كلية  عقدت  العمل،  ل�شوق  مواكبة 

م�ش�ء  الث�لثة،  العمل  ور�شة  العلوم 

حتت  1440/5/28ه   الأحد  يوم 

اآف�ق  احلي�تية  »املعلوم�تية  عنوان 

وظيفية«. وفر�س  م�شتقبلية 

افتت�حية  بكلمة  الور�شة  بداأت 

قدمه� الدكتور عبداهلل الظفريي، 

امل�����ش��رف ع��ل��ى ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��� 

موؤكداً  ب�لكلية،  البينية  للربامج 

العلوم  لكلية  الري�دي  الدور  على 

دوره���  لتحقيق  ال��دائ��م  وتطلعه� 

وبرن�مج   2030 اململكة  روؤي��ة  يف 

م�شيداً   2020 الوطني  التحول 

على  العمل  يف  املبذولة  ب�جلهود 

ت�شهم  بينية  ب��رام��ج  ا���ش��ت��ح��داث 

يف رف��ع م��ه���رات وق���درات اأب��ن���ء 

جم�لت  فتح  على  وتعمل  الوطن 

تلبي  واعدة  وظيفية  وفر�س  عمل 

العمل. �شوق  احتي�ج 

�شمري  ال��دك��ت��ور حم��م��د  وق���دم 

التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  م��ق��رر  ال��رب��ع 

ب�أهمية  تعريفي�ً  عر�ش�ً  للربن�مج 

�شيكون  اأن���ه  م��و���ش��ح���ً  ال��ربن���م��ج 

م�شتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه  م��ن  الأول 

وبني  ال�شعودية  العربية  اململكة 

اأي�����ش���ً اجل��ه���ت امل�����ش��ت��ف��ي��دة من 

التخ�ش�س.  هذا  ا�شتحداث 

عبري  ال��دك��ت��ورة  وا�شتعر�شت 

عبري  وال��دك��ت��ورة  احل��م��ي��م��ي��دي، 

ال����ه����ده����د، ع�������ش���وت���ي ال��ل��ج��ن��ة 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ربن���م��ج، اخل��ط��ة 

امل��ق��ررات  وم�شمي�ت  ال��درا���ش��ي��ة 

وت���وزي���ع���ه���� ع���ل���ى امل�����ش��ت��وي���ت 

ال���درا����ش���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ون�����ش��ب 

ت��دري�����س  م�����ش���رك��ة الأق�����ش���م يف 

ه����ذه امل����ق����ررات والإم���ك����ن���ي����ت 

التحتية  والبنية  والتقنية  املعملية 

تنفيذ  يف  �شت�ش�هم  والتي  املتوفرة 

اجل�معة. داخل  الربن�مج 

واأو����ش���ح���ت ال���دك���ت���ورة اأري����ج 

مبركز  الرئي�س  الب�حث  ال��واب��ل، 

مت��ي��ز ه��ن��د���ش��ة ال��ن��ظ��م امل��رك��ب��ة 

الفر�س  عبدالعزيز،  امللك  مبدينة 

ال��وظ��ي��ف��ي��ة امل���ت����ح���ة خل��ري��ج��ي 

هذه  ملثل  اململكة  وح�جة  الربن�مج 

العديد  �شتخدم  التي  التخ�ش�ش�ت 

ال�����ش��ل��ة.   ذات  ال��ق��ط���ع���ت  م���ن 

اأهمية هذا الربن�مج  وت�أكيداً على 

ج���ء ح��ر���س ال��دك��ت��ور خ���ل��د اأب��و 

ملركز  التنفيذي  املدير  ن�ئب  خرب، 

في�شل  امللك  مب�شت�شفى  الأبح�ث 

الدعوة  تلبية  على  التخ�ش�شي، 

واحل�����ش��ور، ح��ي��ث ق���دم ع��ر���ش���ً 

امل��ع��ل��وم���ت��ي��ة  وت����أث���ري  دور  ح���ول 

احل��ي��وي��ة ع��ل��ى ت��ط��ور الأب���ح����ث 

ال��ط��ب��ي��ة احل��ي��وي��ة وامل�����ش���ه��م���ت 

ال���ع���دي���دة ل��ه��ذا ال��ت��خ�����ش�����س يف 

الت�شخي�س  طرق  وت�شنيف  تطوير 

طرح  اأهمية  على  موؤكداً  والعالج، 

املتخ�ش�شة. الربامج  هذه 

وج������ء ال���ع���ر����س امل����ق����دم م��ن 

حول  الطريقي،  اإ�شراء  الدكتورة 

اإثراء  يف  احلي�تية  املعلوم�تية  دور 

ب���مل��م��ل��ك��ة حيث  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 

يف  البحثية  الأن�شطة  ا�شتعر�شت 

عرب  وت��ط��وره���  التخ�ش�س  ه��ذا 

الأخرية. ال�شنوات 

حزين،  وائ��ل  الدكتور  اأدار  ثم 

للربن�مج،  التنفيذية  اللجنة  ع�شو 

حول  الور�شة  �شيوف  مع  من�ق�شة 

امل��خ���ط��ر وامل���م���ي���زات م���ن ط��رح 

تخ�ش�س  يف  بك�لوريو�س  برن�مج 

راأي  وكذلك  احلي�تية،  املعلوم�تية 

الدرا�شية  اخلطة  يف  املتخ�ش�شني 

عدة  عنه�  نتج  وال��ت��ي  املطروحة 

اأث��ر  له�  �شيكون  ه�مة  تو�شي�ت 

ن���ت����ج خ��ط��ة درا���ش��ي��ة  اإ ب���ل��غ يف 

. متميزة

التطوير والجودة تعقد اجتماعها الثاني 
بمساعدات وكيالت الكليات

للط�لب�ت  اجل�معية  ب�ملدينة  واجل��ودة  التطوير  عم�دة  وك�لة  عقدت 

موؤخراً، اجتم�عه� الث�ين مع م�ش�عدات وكيالت الكلي�ت للتطوير واجلودة 

اأ�شعد  بنت  دارة  الدكتورة  واجلودة  التطوير  عم�دة  وكيلة  تراأ�شته  والذي 

الف�شل  يف  العم�دة  اأجن��زت��ه  م�  اأب��رز  الجتم�ع  عر�س  حيث  الدي�شي، 

الدرا�شي الأول.

 .. وتجتمع بالعمادات المساندة 
واإلدارات بالمدينة الجامعية للطالبات

للط�لب�ت  اجل�معية  ب�ملدينة  واجل���ودة  التطوير  عم�دة  وك�لة  عقدت 

اجتم�عه� التعريفي الأول مع العم�دات امل�ش�ندة والإدارات ب�ملدينة اجل�معية 

للط�لب�ت. وهدف الجتم�ع اإىل عر�س اخلدم�ت التي تقدمه� وحدات عم�دة 

التطوير واجلودة، حيث قدمت كل وحدة من وحدات واإدارات العم�دة عر�ش�ً 

تو�شيحي�ً مل� تقدمه من خدم�ت فنيه وا�شت�ش�رية، ومن ثم متت من�ق�شة اأبرز 

املعوق�ت التي قد تواجه ممثالت التطوير واجلودة يف العم�دات امل�ش�ندة 

والإدارات يف املدينة اجل�معية للط�لب�ت.

عميد الهندسة يكرم الطالب المساهمين في األنشطة
كتب: حمي الدين رائد

كرم عميد كلية الهند�شة الدكتور 

ول���ي���د ال����زاه����د ج��م��ي��ع ال��ط��الب 

امل�ش�همني بنج�ح كلية الهند�شة يف 

والال�شفية  ال�شفية  املج�لت  �شتى 

وال��ن�����ش���ط���ت ال��ري������ش��ي��ة ���ش��واء 

امل�ش�رك�ت  اأو  الهند�شة  كلية  داخل 

اخل�رجية التي تقيمه� اإدارة الن�ش�ط 

الري��شي يف اجل�معة.

ملم�ر�شة  املزيد  بذل  على  وحثهم 

جم�لته،  ب�شتى  الري��شي  الن�ش�ط 

اجل�شم  يف  ال�شليم  العقل  اأن  مبيًن� 

حتفيزية  ك��ل��م��ة  واأل���ق���ى  ال�����ش��ل��ي��م، 

ل��ل��ط��الب وح��ث��ه��م ع��ل��ى امل�����ش���رك��ة 

يف ن�����ش���ط���ت اجل���م��ع��ة وه���و من 

املت�بعني عن كثب جلميع الن�ش�ط�ت 

اخل��شة. وقد كرم عميد الكلية يف 

ب�دئ الأمر فريق تخ�ش�س الهند�شة 

ك�أ�س  ببطولة  لفوزهم  ال�شن�عية 

العميد للخم��شي�ت التي اأقيمت يف 

املجموع�ت  بنظ�م  الهوائية  القبة 

الهند�شة  البطولة  و�شيف  وك����ن 

املدنية، ثم كرم منتخب كرة الط�ئرة 

الذي حقق املركز الأول يف البطولة 

التن�ف�شية على م�شتوى اجل�معة.

الف�ئز  الط�لب  العميد  كرم  كم� 

اجل�معة  بطولة  يف  الأول  ب�ملركز 

الط�لب  امل�شرب، وكذلك  ل��ك��رة 

ال��ث���ل��ث يف بطولة  ب���مل��رك��ز  ال��ف���ئ��ز 

اجل���م��ع��ة ل��ك��رة ال��ط���ول��ة، واأي�����ش��� 

الأول  ب�ملركز  بفوزه  ب�شري  الدكتور 

بجدارة وا�شتحق�ق لبطولة من�شوبي 

اجل���م��ع��ة ل��ك��رة ال��ط���ول��ة، واأخ���رًيا 

ب�ملركز  الف�ئز  الط�لب  العميد  كرم 

الث�لث يف بطولة اجل�معة لل�شب�حة 

التي اأقيمت يف م�شبح اجل�معة.

عميد »المجتمع« يكرم الطالب الفائزين 
باألنشطة الرياضية

�شمن فع�لي�ت ن�دي كلية املجتمع لالأن�شطة الري��شية اأ�شرف عميد كلية 

املجتمع الدكتور عبداهلل الزهراين على حفل تكرمي طالب الكلية الف�ئزين 

يف دوري الأن�شطة الري��شية الف�شلية يوم الثالث�ء 1440/5/24ه��.  وت�شمن 

اللق�ء حتفيز الطالب على امل�ش�ركة يف الأن�شطة الطالبية والري��شية ب�لكلية 

واجل�معة، مل� يف ذلك من خدمة للمجتمع و�شقل للمواهب الري��شية.

»دوراإلداريين في تحقيق 
الجودة«  بمحاضرة

واجل��ودة  التطوير  وك�لة  نظمت 

والن�ش�ط  ال��ري������ش��ة  ع��ل��وم  بكلية 

بعنوان  تثقيفية  حم��شرة  البدين 

اجل��ودة  الإداري���ني يف حتقيق  »دور 

الإداري������ة والأك����دمي���ي���ة« األ��ق���ه��� 

واجل��ودة  التطوير  وك�لة  م�شت�ش�ر 

حلمي،  ر�ش�  الدكتور  العلوم  بكلية 

بح�شور عميد الكلية الدكتور اأحمد 

واجلودة  التطوير  ووكيل  الف��شل، 

ومدير  اجللعود،  �شليم�ن  الدكتور 

الإدارة اأ. عبداهلل الب�ز، والإداريني 

ب�لكلية.

تقدم مدير  املح��شرة  ويف خت�م 

لل�شيف  اجل��زي��ل  ب�ل�شكر  الإدارة 

املح��شر على حم��شرته املتميزة.
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نيابة عن مدير اجلامعة

نظمتها وحدة اأبحاث ال�شعريات بالتعاون مع الندوة العلمية باللغة العربية

د. الصقير يفتتح مؤتمر »التحول الرقمي للجامعات السعودية«

عميد اآلداب يرعى ندوة »األمير عبدالله الفيصل - الشاعر والجائزة«

للم�شاريع  اجلامعة  وكيل  افتتح 

نيابة  ال�شقري،  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 

عن معايل مدير اجلامعة، موؤخراً، 

للجامعات  الرقمي  »التحول  موؤمتر 

ال�����ش��ع��ودي��ة ن��ح��و روؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة 

ج��ه��ود  مل��ن��اق�����ش��ة  وذل����ك   ،»2030
م�شرية  يف  ال�شعودية  اجل��ام��ع��ات 

التحول الرقمي وتطبيقاته.

اأق���ي���م امل����وؤمت����ر ب��ال��ت��ع��اون مع 

ع��م��ادة ال��ت��ع��ام��ات الإل��ك��رون��ي��ة 

�شركة  مع  وبال�شراكة  والت�شالت 

ورع��اي��ة  التعليم  لتقنيات  تطوير 

وب��دئ  مايكرو�شوفت،  �شركة  م��ن 

احل��ف��ل ب��ال��ق��راآن ال��ك��رمي ث��م األقى 

الدكتور  للم�شاريع  اجلامعة  وكيل 

عبداهلل ال�شقري كلمة راعي احلفل 

اإن  وق���ال  ب��احل�����ش��ور،  فيها  رح��ب 

ثقة  يعد  املنا�شبة  لهذه  ت�شريفكم 

تطوير  على  داأب��ت  التي  باجلامعة 

لأمتتة  الإلكرونية  الأنظمة  كافة 

جميع الأعمال فيها وحر�شت على 

ن�شب  وتقليل  الأداء  م�شتوى  رف��ع 

ال��ه��در بكافة وج��وه��ه وق��دم��ت يف 

دفع  �شاأنه  من  ما  كل  ذل��ك  �شبيل 

عجلة التحول الرقمي.

وقال اإن هذا املوؤمتر ياأتي برفقة 

من قادة التحول الرقمي باجلامعات 

رواده  م��ن  جمع  واأم���ام  ال�شعودية 

ون�شكر  واأف��راد،  كربى  �شركات  من 

ع��م��ادة ال��ت��ع��ام��ات الإل��ك��رون��ي��ة 

مايكرو�شوفت  و�شركة  والت�شالت 

التعليم  لتقنيات  تطوير  و���ش��رك��ة 

ولل�شيوف  املوؤمتر  ه��ذا  لتنظيمها 

امل�������ش���ارك���ن. ب���ع���د ذل�����ك األ���ق���ى 

الأ����ش���ت���اذ ث��ام��ر احل���رب���ي رئ��ي�����س 

قال  كلمة  العربية  مايكرو�شوفت 

مايكرو�شوفت  يف   بادرنا  اإننا  فيها 

ب���ت���ط���وي���ر اإط�������ار ع���م���ل ي�����ش��م��ى 

 Microsoft Education«

 T r a n s f o r m a t i o n
يف  ي�شاعد  الذي   »Framework
التعليم  يف  الرقمي  التحول  عملية 

قيمة  تقدمي  ه��و  وهدفنا  ال��ع��ايل، 

املهارات  الطاب  لتعليم  اإ�شافية 

اأهداف  ومتابعة  والازمة  املطلوبة 

�شوق العمل التي تتما�شى مع وروؤية 

.2030
وج���م���ع احل������دث ال������ذي ح��م��ل 

للجامعات  الرقمي  »التحول  عنوان 

ال�شعودية نحو روؤية اململكة 2030« 

الآيل  احلا�شب  وم�شوؤويل  عمداء 

ورك��ز  اململكة،  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن 

ع��ل��ى ����ش���رورة جت��رب��ة ا���ش��ت��خ��دام 

الف�شول  يف  اجل��دي��دة  التقنيات 

على  الإيجابي  واأث��ره��ا  الدرا�شية 

ن��ت��ائ��ج ال��ت��ع��ل��ي��م، و���ش��ل��ط اخل���رباء 

كيفية  ع��ل��ى  نقا�شهم  يف  ال�����ش��وء 

واأح��دث  باأف�شل  ال��ط��اب  جتهيز 

منا�شب  ب�شكل  لإعدادهم  التقنيات 

مكانهم  اأخ���ذ  م��ن  يتمكنوا  ح��ت��ى 

الريادي يف بيئة العمل امل�شتقبلية.

واأبرز املوؤمتر اأهمية دفع التحول 

الدرا�شية  الف�شول  داخل  الرقمي 

التعلم  ن��ت��ائ��ج  حت�����ش��ن  اأج����ل  م��ن 

وب��ن��اء اق��ت�����ش��اد ق���وي ق��ائ��م على 

املدير  دنبار  �شتيف  املعرفة، وقدم 

الأ�شياء  اإنرنت  لتقنيات  التجاري 

لدى مايكرو�شوفت ال�شرق الأو�شط 

»جامعتك  بعنوان  جل�شة  واأفريقيا 

ال�شوء  تخيلها« و�شلط  تريد  كما 

قدرة  كيفية  على  كلمته  خال  من 

تقنيات جديدة مثل اإنرنت الأ�شياء 

يف  التعليمية  ال��ك��وادر  متكن  على 

يتم  ال��ت��ي  ال��ط��رق  اإع����ادة حت�شن 

تفاعلهم  وزيادة  الطاب  تعليم  بها 

عن  ف�شًا  فعالية،  اأكرث  نحو  على 

اإن�شاء بيئة تعليمية تت�شم بالتعاونية 

والت�شال.

وق���د ع��ر���ش��ت م��اي��ك��رو���ش��وف��ت 

يف  التعليمية  احللول  من  جمموعة 

احلدث  خ��ال  املخ�ش�س  جناحها 

مايكرو�شوفت  ���ش��رك��اء  ق��ام  وك��م��ا 

جناح  يف  التعليمية  حلولهم  بعر�س 

ال�شركة.

ك�����ت�����ب: �����ش����ام����ي ن�����ع�����م�����ان- ����ش���وق 

عبداهلل-�شوق الهمزاين

ال�شعريات  اأبحاث  وح��دة  نظمت 

بق�شم  العلمية  الندوة  مع  بالتعاون 

»الأم��ري  بعنوان  ن��دوة  العربية  اللغة 

ال�����ش��اع��ر  ال��ف��ي�����ش��ل -  ع���ب���داهلل 

باجلائزة  احتفالً  وذلك  واجلائزة«، 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي 

لذكري  واإحياء  خالدالفي�شل  الأمري 

الفي�شل  ع��ب��داهلل  ال��راح��ل  الأم���ري 

الدكتور  من  كل  اأداره��ا  اهلل،  رحمه 

حممد منور والدكتورة اأمل التميمي، 

الق�شم  اأ�شاتذة  من  عدد  وح�شرها 

وط��ل��ب��ة ال���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا وع��دد 

من  بالعديد  واأث��ري��ت  املهتمن  م��ن 

املداخات والأ�شئلة.

بادرة طيبة

الأم��ري  الآداب  كلية  عميد  وق��ال 

بهذه  ���ش��ع��ود  اآل  ث��ن��ي��ان  ب��ن  ن��اي��ف 

تويل  ال�شعودية  الدولة  اإن  املنا�شبة: 

اهتماًما كبرًيا باللغة العربية، كونها 

لغة القراآن ولغة ال�شاد، واإن الإعان 

الأم��ري  ال�شاعر  با�شم  ج��ائ��زة  ع��ن 

عبداهلل الفي�شل بادرة طيبة ت�شتحق 

ال�شكر والتقدير والعمل اجلاد املثمر 

الذي يبن ما لدينا من طاقات كاملة 

وترفع  كل حمفل  ت�شرفنا يف  �شوف 

من القيمة املقدرة لاإبداع ال�شعودي.

ال�شاعر  اإ���ش��ه��ام��ات  اإىل  واأ���ش��ار 

ال�شعر  يف  الفي�شل  عبداهلل  الأم��ري 

النبطي،  ال�شعبي  وال�شعر  الف�شيح 

منها  ننهل  مدر�شة  ك��ان  اإن���ه  وق���ال 

خالد  الأم���ري  �شمو  �شموه،  و�شكر 

واأ�شاد  امل��ب��ادرة،  هذه  على  الفي�شل 

واأن�شطته  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  بق�شم 

التوفيق  لهم  متمنًيا  اإليه  واملنت�شبن 

واملزيد من الإبداع.

كال�شيكية مبكرة

معجب  الدكتور  رح��ب  جهته  من 

العربية  اللغة  ق�شم  رئي�س  العدواين 

منظمي  و�شكر  الآداب،  كلية  بعميد 

احلدث  تواكب  التي  الفعالية  ه��ذه 

اأكادميية  مو�شوع  وهو  ال�شاحة،  يف 

ال�شعر العربي وجائزة الأمري عبداهلل 

ال�شاعر  اإن  واأ����ش���اف:  الفي�شل، 

ع��ب��داهلل ال��ف��ي�����ش��ل مي��ث��ل امل��رح��ل��ة 

الكا�شيكية املبكرة يف ال�شعر العربي 

ال�شعودي احلديث.

عواطف حائرة

وحتدث يف الندوة الدكتور �شالح 

الفي�شل،  ال�شاعر  عن  بورقة  زي��اد 

غنتها  التي  ق�شيدته  على  مقت�شًرا 

»عواطف حائرة«  وعنوانها  كلثوم  اأم 

لكنها ا�شتهرت ب�»ثورة ال�شك« وغنتها 

القرن  �شتينيات  يف  ال�شرق  كوكب 

املا�شي باأحلان ريا�س ال�شنباطي يف 

مرحلة مائزة يف حركة ال�شعر العربي 

احل���دي���ث، وع����دد زي����اد ع����دًدا من 

الق�شائد الأخرى لل�شاعر التي حلنت 

وغنيت، باأ�شوات عبداحلليم حافظ 

وجناة ال�شغرية وغريهما.

وقال د. زياد: اإن ال�شاعر الفي�شل 

ال�شعودي  امل�شتوى  �شعري على  رمز 

والعربي والإن�شاين، و�شاعريته قيمة 

اإبداعية للفن ال�شعري يرفع من قيمة 

كان  واأ���ش��اف:  ا�شمه.  جائزة حتمل 

م�شتمرة  الفي�شل يف عاقة  الأم��ري 

لذا  وم�شرين،  لبنانين  �شعراء  مع 

جند �شعره �شدى لهذه العاقة.

»ثورة  فنيًّا  زي��اد وهو يحلل  وق��ال 

ال�شك«: مفتتح الق�شيدة هو �شمري 

امل�شارعة  فعل  ه��م��زة  يف  املتكلم، 

»اأكاد«، التي ت�شنده اإىل ال�»اأنا«، وهو 

اإ�شناد اإىل �شمري املتكلم يتكرر، يف 

البيت الأول لوحده �شبع مرات، اأربع 

يف  وث��اث  الفعل،  اإ���ش��ن��اد  يف  منها 

الإحالة م�شافاً اأو جمروراً ب�»من« اأو 

على  التعليل،  �شياق  عنه يف  خمرباً 

ياء املتكلم.

ما وراء الوعي

الذهن  اإىل  امل��ت��ب��ادر  واأ���ش��اف: 

حن ن�شمع �شمري املتكلم، يف �شياق 

العملي  ال��ك��ام  ال���ع���ادي،  ال��ك��ام 

والنفعي، األ نفهم مرجعية له غري 

ي�شري  الذي  نف�شه،  املتكلم  �شخ�س 

اإليه ال�شمري، يف وجوده التاريخي، 

ن�س  �شياق  يف  ن��ق��راأه  حن  ولكننا 

مرجعيته  ع��ن  نت�شاءل  ل  اأدب����ي، 

على ذلك النحو التاريخي، واإل كنا 

ل��اأدب، وحتى  اأي فهم فني  خ��ارج 

الذين  ل���اأدب  ال��دار���ش��ون  اأول��ئ��ك 

اأو  �شاعراً  املوؤلف،  بتاريخية  يعنون 

�شيكولوجية  �شاعر، من وجهة  غري 

على  يفكرون  ل  �شي�شيولوجية،  اأو 

وراء  ا  عمَّ يبحثون  بل  النحو،  هذا 

عليه  حتيل  مما  والفردية  الوعي 

يعن  ومل  الإب���داع���ي���ة،  ال��ن�����ش��و���س 

ال��غ��ال��ب، م��ن تكون  ال��ق��دام��ى، يف 

اأو  »�شعدى«  اأو  »لبنى«  اأو  »دع��د« 

ال�شاعر  هذا  يذكرها  حن  »ليلى« 

ل  باأ�شمائهن،  غ��زل��ه  يف  ذاك  اأو 

لل�شاعر  تاريخية  ع��اق��ة  ل  لأن���ه 

باأ�شخا�شهن، واإمنا لأن فعل ال�شعر 

العاقة،  تلك  ب  يكذِّ اأو  يحقق  ل 

بقدر ما يوهم بها، ويخّيلها، وي�شنع 

من��وذج��ي��ت��ه��ا امل��ع��ج��ب��ة، وي��ب��ل��غ بها 

اأق�شى ما ت�شعفه به كفاءته.

اإحاالت الق�شيدة

-اأو  ال�شاعر  حياة  درا���ش��ة  وكانت 

امل��وؤل��ف اإج��م��الً- والإمل����ام بتفا�شيل 

�شريته، والتعمُّق يف ما عا�شه من نكد اأو 

نعيم، وما انطوت عليه نف�شه من العقد 

فيه  يندرج  وم��ا  النف�شية،  واملركبات 

�شخ�شه من فئات املجتمع وطبقاته… 

الخ، كان ذلك وما اإليه، طريقاً متيقناً 

من هذه الوجهة لإح��الت الق�شيدة، 

التاريخية  ذات��ه  يف  اأطرافها،  وجمع 

والجتماعية املتعينة با�شمه.

حالة ال�شعر العربي

وحت�����دث يف ال����ن����دوة ال��دك��ت��ور 

عبداهلل املعيقل عن م�شروع اأكادميية 

ال�شعر وقال: لدى الأكادميية م�شروع 

ا�شمه »حالة ال�شعر العربي من �شنة 

2000م اإىل الآن«، ومت تق�شيم هذا 
ال�شعر  نقد  ق�شمن،  اإىل  امل�شروع 

نف�شه،  وال�شعر  النقد،  ونقد  العربي 

مدار�شه وتياراته.

اأكادميية ال�شعر العربي

الدكتورة منى  من جهتها حتدثت 

املالكي ع�شو جمل�س اأمناء اأكادميية 

ال�����ش��ع��ر ال��ع��رب��ي ع���ن دع���م خ���ادم 

عندما  للجائزة  ال�شريفن  احلرمن 

مكة  منطقة  اأم���ري  عليه  اق��رح��ه��ا 

املكرمة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

املالكي  واأ���ش��ادت  الفي�شل،  خ��ال��د 

الذي  الفي�شل  خالد  الأم��ري  ب�شمو 

مرة  احلياة  اإىل  عكاظ  �شوق  اأع��اد 

م��رق��ده، وحتدثت  من  وبعثه  اأخ��رى 

اإنها  وقالت  الأكادميية،  عن  املالكي 

الطائف  جامعة  رح��م  م��ن  خ��رج��ت 

واأ�شارت اإىل اأن جائزة ال�شعر العربي 

من �شمن اأعمال هذه الأكادميية.

قيمة اجلائزة

اجلائزة حتمل  اإن  املالكي  وقالت 

ا�شم جائزة الأمري عبداهلل الفي�شل 

�شعودي،  ري��ال  مليون  قيمتها  وتبلغ 

موزعة على ثاثة اأفرع، هي: جائزة 

لل�شعر  الفي�شل  ع��ب��داهلل  الأم����ري 

األف  خم�شمائة  ومقدارها  العربي 

ريال تعطى لل�شاعر عن ثاثة دواوين 

�شعر  هو  ال�شعري  وامل�شار  �شعرية، 

ق�شيدة  وا�شتثنيت  والتفعيلة  العمود 

ال��ن��رث م��ن ه���ذه اجل���ائ���زة، وال��ف��رع 

الثاين للجائزة وهو ال�شعر امل�شرحي 

ومقدارها ثاثمائة األف ريال وتعطى 

م�شرح  بعمل  تقوم  م�شرحية  لفرقة 

�شعري اإيذاًنا بافتتاح اجلائزة، والفرع 

ومقدارها  املغناة  للق�شيدة  الثالث 

اإىل  املالكي  األف ريال، ونبهت  مائتا 

اأن من �شروط نيل اجلائزة اأن يكون 

الر�شيح من قبل موؤ�ش�شات.
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نظمته وكالة التعليم املوازي بالتعاون مع جامعة امللك �سعود

ملتقى  التعليم  أعمال  يفتتح  التعليم  وزير 
األول المستمر 

اللغة  إيطاليا ومسؤولي مركز خدمة  .. ويلتقي وفدًا 
لعربية ا

افتتح  معايل وزير التعليم الدكتور 

ملتقى  اأع���م���ال  ال�����ش��ي��خ  اآل  ح��م��د 

التعليم امل�شتمر الأول، الذي نظمته 

مع  بالتعاون  امل��وازي،  التعليم  وكالة 

مع  وال�����ش��راك��ة  �شبيا  تعليم  اإدارة 

جامعة امللك �شعود، ومب�شاركة عدد 

والأهلية،  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن 

كاليون�شكو واللجنة الوطنية للرتبية 

الأم��رة  وجامعة  والعلوم  والثقافة 

نورة وجامعة الطائف وجامعة تبوك 

لإدارات  اإ�شافة  الرقمية،  واملكتبة 

التعليم يف اململكة.

كلمته  يف  التعليم  وزي���ر  وق���ال 

امللتقى:  اأع��م��ال  ان��ط��اق  مبنا�شبة 

اأر�شى موؤ�ش�س هذا ال�شرح  »عندما 

امللك  دعائم  اهلل-  –رحمه  العظيم 

اأدرك بثاقب حنكته وبعد نظرته اأنه 

ل وطن با ح�شارة ول ح�شارة با 

علم؛ فجعل التعليم ركيزة من ركائز 

هذه الدولة التي بداأت يف ن�شر العلم 

اجلغرافية  الت�شاري�س  �شعوبة  رغم 

وات�شاع  الأنرثوبولوجية  واملعوقات 

رقعة الوطن العظيم«.

اأن �شيا�شة  اإىل  ال�شيخ  اآل  واأ�شار 

اأن  على  ن�شت   اململكة  يف  التعليم 

املختلفة  املراحل  ن�شره وتي�شره يف 

واجب على الدولة، كما ن�شت على 

امل��راح��ل  جميع  يف  التعليم  رب���ط 

واأْن  للدولة،  العامة  التنمية  بخطة 

تهتم مبكافحة الأمية وتعليم الكبار 

فنًيا  التعليم  من  النوع  هذا  وتدعم 

ومالًيا واإدارًي��ا؛ وذلك حتقيًقا لرفع 

بني  الثقافة  وتعميم  الأم��ة  م�شتوى 

اأفرادها.

مب�شتوى  التعليم   وزي��ر  واأ���ش��اد 

امل�شتمر  والتعليم  عموًما  التعليم 

من  خمرجاته  وجت��وي��د  خ�شو�ًشا 

وما  امللتقى  اأه��داف  �شياغة  خال 

علمية،  جل�شات  من  عنه  �شينبثق 

وور�����س ت��دري��ب��ي��ة، وك��اف��ة ب��راجم��ه 

على  من�شبة  ج��اءت  التي  املتنوعة 

التخطيط وال�شتمرارية وال�شتدامة 

وا�شتعرا�س  والتطوير  والتح�شني 

التجارب الدولية واملبادرات الرائدة 

دولًيا وحملًيا يف هذا امليدان.

وزارة  وك��ي��ل  اأك�����دت  ذل���ك  اإىل 

التعليم للتعليم املوازي د. هيا العواد 

على اأهمية مواجهة التحديات التي 

امل�شتمر  التعليم  م��دار���س  ت��واج��ه 

واق������رتاح الإج���������راءات امل��ن��ا���ش��ب��ة 

لعاجها وحت�شني خمرجات التعليم 

التعريف  اإىل  اإ�شافًة  الأ�شا�شية، 

ملحو  العربي  العقد  م�شروع  ب��دور 

على  بالق�شاء  امل�شارعة  يف  الأمية 

الأمية ومنع ظهورها.

وقالت العواد اإن امللتقى ي�شتهدف 

ال��ع��ام��ل��ني وال���ع���ام���ات يف جم��ال 

ال��ت��ع��ل��ي��م امل�����ش��ت��م��ر وامل��ه��ت��م��ني ب��ه، 

وذلك بهدف اإبراز جهود اململكة يف 

حماربة الأمية والق�شاء عليها خال 

على  والتعرف  املا�شية،  ال�شنوات 

والعربية  املحلية  املمار�شات  اأف�شل 

والدولية يف جمال التعليم امل�شتمر، 

واإي�شاح دور التعليم يف زيادة فر�س 

حد  على  وال��رج��ال  للن�شاء  العمل 

امل�شتمر  التعليم  �شواء، ون�شر ثقافة 

باعتباره رافداً مهماً لتح�شني جودة 

ال�شراكة  وتعزيز  واحل��ي��اة،  التعليم 

وبرامج  م�شاريع  دعم  املجتمعية يف 

هيا  د.  ون��وه��ت  امل�شتمر.  التعليم 

العواد بجهود اململكة ممثلة يف وزارة 

التعليم ومبا حققته من قفزات كبرة 

يف جمال حمو الأمية وتعليم الكبار، 

الأمية  ن�شبة  خف�س  يف  وجناحها 

خال �شنوات وجيزة، موؤكدة اأن هذا 

الدعم  الإجن��از مل ولن يتحقق لول 

الكبر الذي تتلقاه الوزارة من لدن 

ولة الأمر رعاهم اهلل، حيث يولون 

هذا امل�شروع اهتماماً بالغاً ملواجهة 

م�شكلة الأمية منذ انطاقة م�شرة 

يف  النظامي  ب�شكلها  الكبار  تعليم 

اململكة منذ عام 1374ه�.

ا�شتقبل معايل وزير التعليم الدكتور حمد بن 

حممد اآل ال�شيخ يف مكتبه اليوم اخلمي�س وفداً 

اإيطالًياً ي�شم عدًدا من الباحثني، وم�شوؤويل مركز 

خلدمة  ال���دويل  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امللك 

اللغة العربية، وجرى خال اللقاء مناق�شة اأوجه 

باللغة  العناية  لتعزيز  امل�شرتك  والعمل  التعاون 

عاقات  ودعم  ا�شتخداماتها،  وتو�شيع  العربية 

التعاون العلمي والتعليمي بني البلدين .

تدشين المنصة الرقمية لالختبارات 
الدولية في الرياضيات والعلوم

دليل إرشادي لإلعالميين من 
جامعة حائل

الأ�شبوع  ال�شيخ،  اآل  الدكتور حمد بن حممد  التعليم  وزير  د�شن معايل 

والعلوم  الريا�شيات  يف  الدولية  لاختبارات  الرقمية  املن�شة  املا�شي، 

»TIMSS« وور�شة العمل املتخ�ش�شة للتعريف بدرا�شة الجتاهات الدولية 

الوزارة  وكيل  بح�شور  وذلك   ،»TIMSS 2019« والعلوم  الريا�شيات  يف 

للتخطيط والتطوير الدكتور نياف اجلابري.

كاختبارات  الدولية  الختبارات  اأهمية  على  املنا�شبة  بهذه  معاليه  واأكد 

مكوناته  مبختلف  التعليمي  النظام  تقارن  كونها  وغ��ره��ا،   »TIMSS«

الأ�شا�شية، وخ�شو�شاً ما يتعلق مبنظومة التعليم من ناحية ات�شاقها وقوتها، 

وتعك�س اأداء املعلم على وجه اخل�شو�س .

وتطرق وزير التعليم اإىل اأهمية  املقارنة والتناف�شية كونها تعطي املنظومة 

القت�شادية  املنظومة  وتعطي  حقهم،  واملعلمة  املعلم  فيهم  مبا  التعليمية 

م�شتوى  وتعك�س  الوطن،  هذا  يف  الب�شرية  امل��وارد  لتطوير  اأعلى  م�شتوى 

الهتمام الذي توليه اململكة لقطاع التعليم من موارد واإمكانات للو�شول به 

اإىل اأعلى امل�شتويات، وحتقيق الطموحات املرجوه.

امل�شتوى  رفع  يف  اأهدافنا  لتحقيق  ن�شعى  اأن  الأهمية  من  اأنه  واأ�شاف 

هذه  يف  للمملكة  العام  الرتتيب  اأ�شهم  ورف��ع  وبناتنا،  لأبنائنا  التح�شيلي 

وقيا�س   ،TIMSS بدرا�شات  املرتبطة  الأداء  موؤ�شرات  وفق  الختبارات، 

الجتاهات يف حت�شيل الطلبة يف مادتي الريا�شيات والعلوم.

ونوه وزير التعليم اإىل جدية العمل يف متكني الطلبة من املهارات، ومن 

وعلو  كفاءة  على  قطعية  اأدل��ة  تقدمي  من  ملا ميكنهم  الأداء  يف  الن�شباط 

ومكانة منظومة التعليم والتعلم يف اململكة، و�شمو ر�شالة املعلم واملعلمة يف 

هذا الوطن الغايل، م�شتدل بامل�شتويات والنتائج املتقدمة لبع�س املدار�س 

التي ي�شارك طابها يف املحافل الدولية، وتقدميها اأرقاما تناف�شية م�شرفة.

من جانبه  اأكد وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور نياف اجلابري 

اأن الور�شة تعنى بالرتكيز على اختبارات »TIMSS« والتهيئة لها، وكيف يتم 

اإطاع الطاب على الدرا�شة وحمتوياتها.

وقال اجلابري: »يجب اأن نهتم بها ونعك�شها يف عمليات التعليم والتعلم 

يف مدار�شنا ويف مناهجنا«، مبيًنا اأن جودة التعليم �شتقيم من خال اأدائنا 

يف الختبارات الدولية، ويف هذا العام يف الثلث الأول من �شهر اأبريل القادم 

�شتعقد اختبارات »TIMSS«، وبعده بعام اأو عامني �شتكون هناك �شل�شلة 

من الختبارات والدرا�شات الدولية التي علينا اأن نهتم مبحتواها ونعك�شها 

يف عمليات التعليم والتعلم كونها  تعرب عن النمط والتوجه العاملي.

يذكر اأن املن�شة الرقمية ي�شتفيد منها طاب وطالبات التعليم يف مناطق 

اأ�شئلة حتاكي اختبارات »TIMSS« تظهر  وحمافظات اململكة، وتت�شمن  

للطاب ب�شكل ع�شوائي، ومبنية على ال�شعوبة وفق ا�شتجابات الطاب على 

امل�شتوى الدويل.

والت�شميم  والت�شوير  التحرير  دليل  كتِيّب  حائل  جامعة  طرحت 

وموقعها  الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  يف  ح�شاباتها  عرب  واملونتاج 

املقبلة؛  الفرتة  توزيعها  �شيتم  مطبوعة  ن�شخ  اإىل  اإ�شافة  الر�شمي، 

ليكون دليًا يف العمل الإعامي يف كليات وعمادات اجلامعة، ميهد 

لتوحيد اأ�شلوب العمل الإعامي وي�شاهم يف تكري�س الهوية الإعامية، 

مبراعاة التغيرات الكبرة التي طراأت على الإعام الفرتة الأخرة، 

والأدوات اجلديدة التي قدمتها التكنولوجيا يف هذا املجال.

وجاء اإنتاج دليل التحرير والت�شوير والت�شميم واملونتاج، بعد جتربة 

الإعام اجلامعي يف �شناعة حمتوى  اإدارة  العمل يف  خا�شها فريق 

جديد وخمتلف على م�شتوى القطاعات احلكومية يف اململكة.

واأو�شح مدير اإدارة الإعام اجلامعي بجامعة حائل خلف احلمود 

اأن اإنتاج الدليل هدفه الرئي�شي ن�شر املعرفة بني العاملني يف قطاعات 

اجلامعة،  داخل  الإعامي  العمل  لهوية  وتوحيًدا  املختلفة،  الإع��ام 

م�شًرا اإىل اأن الدليل قابل للتغير والتطوير متى ما زادت اخلربات 

الرتاكمية وتطور فريق العمل من خال ا�شتقطاب الكفاءات وتدريب 

الكفاءات ال�شابة من اجلن�شني الذين يعملون حالًيا يف اإدارة الإعام 

يف اجلامعة .

واأفاد مدير اإدارة الإعام اجلامعي بجامعة حائل اأن هذا الدليل 

حظي بدعم من معايل مدير جامعة حائل الدكتور خليل الرباهيم، 

وميكن لكل املهتمني الطاع على الدليل الر�شادي من خال الرابط 

التايل:
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ت��راث  »م��ه��رج��ان  الق�صيم  ج��ام��ع��ة  ن��ظ��م��ت 

ال�صعوب 40« مب�صاركة اأكرث من 20 دولة، برعاية 

حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور  اجلامعة،  مدير 

الداود، حيث ا�صتعر�ض امل�صاركون اأهم املعلومات 

واأه��م  ببلدانهم،  اخلا�صة  والثقافية  التاريخية 

املاأكوالت واملاأثورات ال�صعبية والرتاث املوروث يف 

تلك الدول.

من  قدم  جناًحا   20 من  اأكرث  املهرجان  و�صم 

متنوعة  فعاليات  باجلامعة  املنح  طالب  خاللها 

بنني،  غ��ان��ا،  اإن��دون��ي�����ص��ي��ا،  ال��ه��ن��د،  دول:  مت��ّث��ل 

باك�صتان،  الكونغو،  �صوريا،  مالوي،  اأفغان�صتان، 

فل�صطني،  الفلبني،  بنجالدي�ض،  رو�صيا،  األبانيا، 

قریغيز�صتان،  تايالند،  اليمن،  ت�صاد،  اإثيوبيا، 

ج��ام��ب��ي��ا، ���ص��ن��غ��اف��ورة، ك���وت دي���ف���وار، ت��ون�����ض، 

و�صريالنكا.

�صوؤون  عميد  العقالء،  علي  الدكتور  واأو�صح 

الطالب، اأن املهرجان يعد ن�صاًطا طالبًيا ي�صتهدف 

مهرجان  �صعوبهم يف  تراث  لعر�ض  املنح؛  طالب 

الق�صيم؛  املختلفة لطلبة جامعة  الثقافات  يجمع 

 75 من  اأكرث  من  اجلامعة طالًبا  حيث حتت�صن 

لعر�ض  الفر�صة  املهرجان  هذا  لهم  ويتيح  دولة، 

تاريخ ال��دول، واإب��راز ال��رتاث واملعامل واالأك��الت 

ال�صعبية؛ لي�صتفيد منها الطلبة، وفق اآلية حمددة 

درا�صته  تتم  طلب  تقدمي  طريق  عن  للم�صاركة، 

اجلميع  ا�صتفادة  متمنًيا  عليه،  املوافقة  ثََمّ  ومن 

من االأن�صطة املقدمة جلميع طلبة اجلامعة.

وبذل  عمل  من  لكل  ال�صكر  »العقالء«  وق��دم 

والطالب  واملوظفني،  التدري�ض  اأع�صاء هيئة  من 

امل�����ص��ارك��ني يف م��ه��رج��ان ت���راث ال�����ص��ع��وب وك��ل 

اإدارات  تقام من خالل  التي  الطالبية،  االأن�صطة 

م�صتمر،  بعمل  املتنوعة  الطالب  �صوؤون  عمادة 

وتخطيط مدرو�ض، وح�صور دائم مكثف، ي�صفي 

على جو اجلامعة مزيًدا من املتعة والرتويح وبناء 

االأكادميي،  التح�صيل  على  وي�صاعد  ال�صخ�صية، 

معرًبا عن �صكره وتقديره ملدير اجلامعة وقياداتها، 

ملا يقدمونه من دعم لكل االأن�صطة الطالبية.

الدكتور  القرى  اأم  جامعة  مدير  معايل  اأكد 

للتميز على  اأن اجلامعة ت�صعى  عبداهلل بافيل، 

اكتفائها  وحتقيق  واالإداري،  املعريف  امل�صتوى 

يف  اال�صتثمار  عرب  املالية  امل���وارد  من  ال��ذات��ي 

مرافقها.

املفتوح ملعاليه،  االأول  اللقاء  جاء ذلك خالل 

الذي نظمته عمادة �صوؤون اأع�صاء هيئة التدري�ض 

واملوظفني يف قاعة امللك عبدالعزيز التاريخية 

اأع�صاء هيئة التدري�ض واملوظفني  بالعابدية مع 

بح�صور وكالء اجلامعة، وعمداء الكليات.

واأو�صح معاليه، اأن اجلامعة �صتمكن املوظفني 

واملوظفات من التعليم امل�صتمر والتطوير الدائم 

الفعلية،  احتياجاتهم  على  املبني  وال��ت��دري��ب 

القياديني  من  جيل  تهيئة  للجامعة  ي�صمن  مبا 

مبا  القيادي  حتولها  عملية  خالل  والقياديات 

اإىل  باالإ�صافة   ،2030 اململكة  روؤية  مع  يتوافق 

من  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  دعم  على  حر�صها 

خالل ن�صر اأبحاثهم يف الدوريات العلمية االأكرث 

تاأثریاً، ومتكني ح�صول الطالب على اأف�صل بيئة 

و�صلوكًيا،  ومهارًيا،  »معرفًيا،  حمفزة  تعليمية 

واإبداعًيا« وفًقا ملتطلبات �صوق العمل ال�صعودي.

اجلامعة  روؤي��ة  اأن��ه مت حتديد  معاليه،  وب��ني 

حيث  �صنوات،  ع�صر  من  اأك��رث  منذ  ور�صالتها 

مب�صاركة  االأوىل  اال�صرتاتيجية  خطتها  اأع��دت 

االأه��داف  حتديد  فتم  اأبنائها،  من  كبری  ع��دد 

عدة حماور،  يف  املقبلة  واخلطط  املدى  بعيدة 

ال�صاملة،  واجلودة  االأكادميي،  االرتقاء  لتحقيق 

والبحث العلمي، والتو�صع يف حجم امل�صتفيدين، 

مع  وال�����ص��راك��ة  ل��ل��م��وارد،  االأم��ث��ل  واال�صتثمار 

املوؤ�ص�صات املحلية والعاملية.

خالل  من  ت�صعى  اجلامعة  اأن  معاليه  وب��ني 

املتابعة الدقيقة ملوؤ�صرات االأداء و�صفافية اخلطة 

اال�صرتاتيجية اأن تكون بني م�صاف اأف�صل 200 

واأن  لها،  هوية مميزة  بناء  عاملية، عرب  جامعة 

ال�صرعية  للتخ�ص�صات  الرئي�صي  املرجع  تكون 

موقعها  مع  ين�صجم  مبا  وال��رتب��وي��ة،  والعربية 

حتقيقها  اإىل  اإ���ص��اف��ة  العتيق،  البيت  ب��ج��وار 

الريادة والتفوق يف �صتى التخ�ص�صات االأخرى، 

ملا متتلكه من متيز اأكادميي واإداري، وم�صاهمتها 

يف خدمة جماالت احلج والعمرة والزيارة.

وخا�صة  املبادرات  مع  اجلامعة  بتفاعل  ونوه 

التي تخدم احلج والعمرة، م�صریاً اإىل اأن عدد 

االإجابات  اأبرز  ومن  مبادرة،   13 بلغ  املبادرات 

التي طرحها معاليه خالل اللقاء االأول، تاأكيده 

على عمداء الكليات بعدم التعامل مع املذكرات 

وامللخ�صات، واالعتماد على املقررات الدرا�صية، 

الطلبة  مل�صاعدة  املكتبية،  بال�صاعات  وااللتزام 

على التعلم والقراءة، اإ�صافة اإىل اإطالق برنامج 

وكالة اجلامعة للدرا�صات العليا والبحث العلمي 

الأع�صاء  متيز«  »بدل  �صرف  طلبات  ال�صتقبال 

هيئة التدري�ض.

ا�صتقبل معايل مدير جامعة حائل 

اإبراهيم الرباهيم  الدكتور خليل بن 

مبكتبه موؤخراً، معايل رئي�ض الهيئة 

�صليمان  الدكتور  لالإح�صاء  العامة 

اجلامعة  وكيل  بح�صور  التخيفي، 

املجتمع  وخدمة  االأكادميي  للتطوير 

ووكيل  العمرو،  عبدالعزيز  الدكتور 

النايف،  �صعود  ال��دك��ت��ور  اجلامعة 

االأكادميية  لل�صوؤون  اجلامعة  ووكيل 

ال��دك��ت��ور زي���د ال�����ص��م��ري، ووك��ي��ل 

االت�������ص���ال اال���ص��رتات��ي��ج��ي ودع���م 

للهيئة  الر�صمي  واملتحدث  العمالء 

امل��ف��رج،  تي�صری  لالإح�صاء  العامة 

وذلك باملدينة اجلامعية.

اللقاء،  خ��الل  ال��ط��رف��ان  وب��ح��ث 

ال����ت����ع����اون يف جم����االت  اأه���م���ي���ة 

االإح�������ص���اءات ال��ع��ام��ة وال��ن��وع��ي��ة 

ت�صهم  التي  االإح�صائية  والدرا�صات 

يف حتديد االأولويات التنموية وتطوير 

املوؤ�ص�صات  يف  الرئي�صة  اجل��وان��ب 

اإىل  باالإ�صافة  والتدريبة،  التعليمية 

اأوجه التعاون والتكامل بني اجلامعة 

والهيئة العامة لالإح�صاء. 

�صمن  تاأتي  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأن  يذكر 

اجلامعة  بني  م�صرتك  تعاون  برنامج 

برناجماً  الهيئة  قدمت  حيث  والهيئة 

الطالب  توعية  خالله  مت  اأ�صبوع  ملدة 

االإح�صاء  باأهمية  اجلامعة  ومن�صوبي 

وجهود الهيئة العامة لالإح�صاء.

20 دولة تشارك في مهرجان »تراث الشعوب« 
بجامعة القصيم 

جامعة حائل تبحث أوجه التعاون مع هيئة اإلحصاء

متثل املرحلة اجلامعية من اأهم حمطات احلياة لكل طالب، ففيها 

تلقى العلم واأقام �صداقات وخا�ض جتارب وعا�ض ما يزيد عن االأربع 

�صنوات لتبقى حمطة ذكريات بحلوها ومرها ال ميكن اأن تن�صى. 

هذه العالقة والذكريات  اجلميلة لالأ�صف مل حتظ باهتمام كاٍف يف 

املرحلة املا�صية ومل تكن هناك اآلية لعالقة م�صتدامة بني طريف املعادلة 

اإعالن  التخرج  ل�صهادة  الطالب  ا�صتالم  كان  بل  واجلامعة..  الطالب 

انف�صال تام عن عامل اجلامعة. 

وهو ما دعا بع�ض اخلريجني اأن يبقوا على خيط رفيع باجتهاد منهم 

عرب اإقامة لقاء دوري مع زمالء الدفعة يف حماولة الإبقاء على جذوة 

االت�صال  انقطع  بينما  اجلامعي،  املجتمع  يف  االإن�صانية  العالقة  هذه 

والتوا�صل مع اجلامعة اأ�صاتذة وخدمات.

وقد �صعدت بلقاء د.اأن�ض ال�صعالن  امل�صرف على مركز اخلريجني 

نحو  اجلامعة النطالقة  مدير  قبل  من  املركز  افتتح  باجلامعة، حيث 

الإقامة  ج��ادة  حماولة  يف  اخلريجني  اجلامعة  باأبناء  االهتمام  اإع��ادة 

عالقة م�صتدامة تعزز الوالء واالنتماء لهذا ال�صرح االأكادميي.

واالأق�صام  الكليات  م�صتوى   وهذا دعاين ال�صتك�صاف جتارب على 

التي حاولت اأن حتيي العالقة عرب برامج مع خريجيها، فكانت �صعادتي 

الوفاء واالهتمام بني  الهند�صة تعرب عن  لكلية  غامرة مببادرة مميزة 

الكلية وخريجيها منذ اأول دفعة..

على جتربتهم  واالط��الع  الهند�صة  كلية  زي��ارة  على  حر�صي  وك��ان 

العواد وكيل  اأ.د. م�صاعد  التقيت  املمتدة يف خدمة اخلريجني، حيث 

التوا�صل  ج�صور  مد  اإىل  جاهدة  ت�صعى  الكلية  اأن  اأك��د  ال��ذي  الكلية 

وتعزيز الوالء واالنتماء وبناء عالقة م�صتدامة ملن عا�ض بني جنبات كلية 

الهند�صة اأجمل اأيام حياته.

الو�صائل  من  جملة  حتقيقه  يتطلب  هدف  اأي  اأن  العواد  واأو�صح 

واالأن�صطة والربامج، وهو ما داأبت على طرحه الكلية، فهي تويل طالبها 

يح�صرها  دورية  لقاءات  عرب  خا�صة  اأهمية  اإن�صائها  منذ  اخلريجني 

بحما�ض خريجو الكلية، اإ�صافة اإىل حفالت خا�صة ينظمها اخلريجون 

�صنوًيا ويح�صرها م�صوؤولو الكلية.. م�صرًیا اأىل اأن ما ت�صهده الكلية من 

تفاعل هو نتيجة جهود زمالء �صبقوا يف بناء ج�صور التوا�صل حر�ًصا 

جتربة  خا�صوا  الذين  اخلريجني  قدامى  بني  اخل��ربات  ت��وارث  على 

احلياة وخربوا دروبها مع زمالئهم اجلدد مبا ي�صاعدهم يف التعرف 

اأفواه اخلرباء من  و�صروط جناحها من  العملية  التجربة  على طبيعة 

اأهل التخ�ص�ض..

ومل تقف جهود الوحدة عند تن�صيط العالقة بل تعدته اإىل امل�صاهمة 

يف تي�صری توظيف اخلريجني عرب اإتاحة املجال لل�صركات واملوؤ�ص�صات 

الراغبة يف توظيف الكوادر ال�صعودية ال�صابة من خريجي لكلية، حيث 

الذاتية  �صریهم  الكلية  اأبناء  لتقدمي  راب��ط  الوحدة  موقع  يف  يتوفر 

بطريقة ت�صهل عملية التظيف، وهو من اأهم م�صتهدفات الكلية واأحد 

معايری جناح العملية االأكادميية.

اأخرًیا.. فاإن خريجي اجلامعة اليوم لديهم من اخلربات واالإمكانات 

كلياتهم  يف  اأو  اجلامعة  بهم  ت�صتعني  وم�صت�صارين  يجعلهم خرباء  ما 

جائزة  تطرح  اجلامعة  باأن  اأختم  ولعلي  واإمكاناتها.  قدراتها  تطوير 

اأو  املعرفة  اإح��دى جم��االت  يف  اإجن���اًزا  حققوا  املتميز ممن  اخلريج 

وتخ�ص�صات   تر�صد حجم  اإح�صائيات  اإىل  واحلاجة  املختلفة..  املهن 

ونوعيات اخلريجني.. وهو ما ميثل ثروة هائلة جلامعتنا.. ومن اأ�صكال 

اإلكرتونًيا..توافيهم  لهم  تر�صل  بهم  خا�صة  ن�صرة  اإ�صدار  التوا�صل 

اخلريجني  ااألئك  با�صم  بطاقات   توفری  ميكن  زمالئهم..كما  باأخبار 

متنحهم بع�ض االمتيازات لقاء ا�صرتاك �صنوي.. ومن تلك االمتيازات 

املواقف واملكتبة.. وغریها.. وبال �صك انطالق فعالية مثل حفل كبری 

وم�صوؤولني  وزراء  من  اجلامعة  �صخ�صيات  اخلريجني من  اأبرز  ي�صم 

ويعك�ض  واملجتمع..  للجامعة  نوعية  اإ�صافة  �صيكون  اأعمال..  ورجال 

الثقل احلقيقي جلامعتنا االأم.

makinzyadel@ksu.edu.sa

الخريجون.. ثروة الجامعات المهدرة

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

»أم القرى« تسعى الستثمار المرافق لتحقيق 
االكتفاء الذاتي

جامعة نجران تعلن مواعيد قبول الماجستير
اأعلنت عمادة الدرا�صات العليا بجامعة جنران، عن مواعيد التقدمي 

للقبول بربامج املاج�صتری عن طريق البوابة االإلكرتونية.

واأو�صح عميد الدرا�صات العليا الدكتور حممد مفرح ع�صریي اأن 

برامج املاج�صتری التي مت تخ�صي�ض القبول بها هي الرتبية اخلا�صة 

واحلديث  التدري�ض،  وط��رق  واملناهج  التعلم«،  �صعوبات  »م�صار 

وعلومه، وبرنامج اإدارة االأعمال للبنني والبنات، فيما خ�ص�صت برامج 

املواد  فيزياء  وبرامج  فقط،  للبنات  االأطفال  وريا�ض  الريا�صيات، 

العامة  القبول  �صروط  اأن  الع�صریي  واأكد  للبنني.  والفقه  املتقدمة، 

والطالبات  الطالب  اأن  كما  العمادة،  موقع  على  متوفرة  واخلا�صة 

الراغبني يف الت�صجيل عليهم الدخول على الرابط للت�صجيل اإلكرتونياً، 

مواقعها  ومتابعة  للكليات  املتقدمني  مراجعة  �صرورة  اإىل  م�صریاً 

املر�صحني  ملعرفة  االإلكرتوين  الت�صجيل  انتهاء فرتة  بعد  االإلكرتونية 

لالختبارات واملقابالت ال�صخ�صية الإنهاء اإجراءات قبولهم املبدئي.



ثِّل  تمُ ال�سياحة  اأن  يعمُد خافياً  مل 

لقدرتها  مهماً؛  اقت�سادّيا  قطاعاً 

على �سخ العمالت ال�سعبة، وجذب 

ال�ستثمارات الأجنبّية، وتوفري عدد 

ل يمُ�ستهان به من فر�ص العمل، فهي 

تمُراهن  ا�سرتاتيجية  �سناعة  بذلك 

وتتاألف  ال��ب��ل��دان،  خمتلف  عليها 

الرئي�سة،  القطاعات  من  كثري  من 

واملطاعم،  والإق��ام��ة،  النقل،  مثل: 

والت�سوق، وترتيبات ال�سفر، واأن�سطة 

ال�����س��ائ��ح��ن لأغ���را����ص ت��اري��خ��ي��ة، 

وترفيهية،  وري��ا���س��ي��ة،  وث��ق��اف��ي��ة، 

كله  وه��ذا  مماثلة،  اأخ��رى  واأن�سطة 

لتقدمي هذه  موؤهلن  اأفراداً  يتطلب 

واملهارة  بالعلم  يت�سمون  اخلدمات 

والذكاء.

ال�سياحة  �سناعة  ا�ستوعبت  لقد 

خالل  املت�سارع  النمو  م��ن  م��زي��داً 

ال��ع��ق��دي��ن الأخ���ريي���ن، ح��ي��ث باتت 

املحلي  ال��ن��اجت  م��ن   %10 ت�سكل 

الإج���م���ايل ال��ع��امل��ي، وارت��ف��ع ع��دد 

مليون   25 م��ن  ال��دول��ي��ن  ال�سياح 

 1.235 اإىل   1950 ع��ام  يف  �سائح 

مليار �سائح عام 2016، ويمُتوقع اأن 

�سائح  مليار   1.8 اإىل  العدد  ي�سل 

بحلول عام 2030.

�سناعة  اأن  ك��م��ا 

ال�سياحة م�سدر مهم 

للتوظيف، فهي تمُ�سكل 

وظيفة واحدة من بن 

كل 10 وظائف حول 

وفرت  حيث  ال��ع��امل، 

اأكرث من 107 مالين 

وظيفة عاملياً يف عام 

2015، وتوقع تقرير 
م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ي��اح��ة 

ق��ط��اع  اأن  ال��ع��امل��ي��ة 

�سيمُتيح  ال�����س��ي��اح��ة 

 2025 ع��ام  بحلول 

وهو  وظيفة،  مليون   130 من  اأكرث 

التي  للوظائف  رهيباً  ما ميثل منواً 

وتمُب�سر  ال�سياحة،  �سناعة  توفرها 

مبتابعة التقدم املهني والوظيفي يف 

املجالت ال�سياحية املختلفة.

اليوم  ن�سمعها  التي  الأرق��ام  وما 

يف الإح�سائيات ال�سادرة عن بع�ص 

البلدان من اإيرادات �سياحية وعدد 

امل�سروعات ال�ستثمارية يف جمالت 

ال�سياحة، وما ينتج عنها من توفري 

اآلف من فر�ص العمل اجلديدة، اإّل 

اأهمية  ع��ل��ى  دل��ي��ل 

ق���ط���اع ال�����س��ي��اح��ة 

واهتمام  جهة،  م��ن 

امل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف 

ا�ستثماراتهم  توجيه 

ن��ح��و امل�����س��روع��ات 

املحققة  ال�سياحية 

طائلة  لأرب��اح  حتماً 

من جهة اأخرى.

كل  على  تعقيباً 

�سناعة  ف��اإن  ذل��ك، 

تت�سم  ال�����س��ي��اح��ة 

ب���ك���ث���اف���ة ال���ع���م���ل، 

وه����ي ب��ح��اج��ة اىل 

ويقومون  بعملهم،  ي�ستمتعون  اأفراد 

طاقاتهم،  و�سقل  اأنف�سهم،  باإعداد 

يف  الكافية  للمهارات  وامتالكهم 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع الآخ���ري���ن م��ن اأج��ل 

تقدمي م�ستوى مميز من اخلدمات، 

و�سيجدون اأنف�سهم ذات يوم يعتلون 

م�ستقبلهم  يف  النجاح  مراتب  اأعلى 

املهني.

م���ن ه��ن��ا ك���ان لب���د م���ن ت��وف��ري 

تفعيل  عليها  يمُ��َع��ّول  موؤهلة  ك���وادر 

دور القطاع ال�سياحي، وتمُعلّق عليها 

�سياحية  �سناعة  اإحداث  يف  الآمال 

باملعنى احلقيقي وفق ا�سرتاتيجيات 

م�ساهمة  ت�سمن  مدرو�سة  وخطط 

وبفاعلية  ال���واع���د  ال��ق��ط��اع  ه���ذا 

القت�ساد  ورف��د  ال��دخ��ل  زي���ادة  يف 

الوطني. 

وه���ذا ي��ق��ودن��ا اإىل م��ا ت��ق��وم به 

كلية ال�سياحة والآثار بجامعة امللك 

ن�سئت يف عام 2005م؛ 
مُ
�سعود التي اأ

الوطنية  اخلطة  ملتطلبات  ا�ستجابة 

اململكة؛  يف  ال�����س��ي��اح��ي��ة  للتنمية 

موؤهلة  وطنية  كوادر  لتخريج  وذلك 

وا�سعة  وخ��رة  علمية،  كفاءة  ذات 

ال�سياحية،  امل���ج���الت  يف  للعمل 

الرائدة  الكليات  من  اأ�سبحت  حتى 

وملا  ال�سياحي،  التعليم  جم��ال  يف 

قاعدة عري�سة  به من وجود  تتميز 

املتخ�س�سة،  العلمية  ال��ك��وادر  من 

والباحثن، والكرا�سي البحثية التي 

تقوم باأعمال ومهام تخ�س�سية طبقاً 

تخ�س�سات  واحتياجات  ملتطلبات 

الكلية املختلفة، ودمتم طيبن.

كلية ال�سياحة والآثار

yasseralhiagi@gmail.
com

ي��ع��د ال��ع��م��ل اجل�����اد واجل��ه��د 

مع  ال�ستثنائية  واملهارة  امل�ساعف 

النتباه  وت�ستت  احلركة  فرط  ذوي 

ذلك  ويقرتن  بال�سهل،  لي�ص  اأم��راً 

اجلهد بالأمانة والإخال�ص يف اأداء 

العمل، وعندما يجد املعلم الرتبوي 

املخت�ص توازناً نف�سياً وحافزاً ذاتياً 

الناجت  ي�سبح  املهنة  اأداء  يف  وحباً 

فعالً.

تالميذ  معلمي  جت��ارب  تختلف 

ف���رط احل���رك���ة وت�����س��ت��ت الن��ت��ب��اه 

كثري  يف  تت�سابه  لكنها  بتفا�سيلها، 

من املعاين وامل�ساعر التي ترافقهم 

حتمل  التي  املهنية  حياتهم  خ��الل 

لهم الكثري من املفاجاآت والأحداث 

املثرية.

من جتربتي كمعلم تربية خا�سة، 

ف��ق��د ت��ع��ام��ل��ت م��ع ت��الم��ي��ذ ف��رط 

واكت�سفت  النتباه،  وت�ستت  احلركة 

لتحقيق  للو�سول  الأول  العامل  اأن 

الأهداف املرجوة هو اأن يفهم املعلم 

ب�سكل  التالميذ  و�سفات  خ�سائ�ص 

ذلك  على  وي�ساعده  وخا�ص،  عام 

التدقيق  م��ع  امل�ستمرة  امل��الح��ظ��ة 

ياأتي  بعد ذلك  ثم  التفا�سيل،  باأهم 

وجدت  حيث  منظم،  ب�سكل  العمل 

حتديات خمتلفة مع كل تلميذ بحد 

لي�ست  املهمة  اأن  واأدرك����ت  ذات���ه، 

يعتر  منهم  تلميذ  فكل  بال�سهلة، 

خططها  لها  م�ستقلة  فردية  حالة 

الرتبوية اخلا�سة بها.

ال�سلوك  اإزال��ة  اأن  امل��ع��روف  من 

وقتاً  ت�ستغرق  فيه  امل��رغ��وب  غ��ري 

يكون  ع��ن��دم��ا ل  خ��ا���س��ة  ط��وي��اًل، 

للرنامج  الأه��ل  من  متابعة  هناك 

الرتبوي املنا�سب للتلميذ، كما اأن ما 

اإحلاح ويل  هو  �سعوبة  الأمر  يزيد 

الو�سول  �سرعة  على  التلميذ  اأم��ر 

اإىل النتائج الرتبوية للتلميذ ب�سكل 

متطلبات  وفهم  التعاون  دون  �سريع 

التدري�ص.

التدري�ص  عملية  جناح  اأج��ل  من 

وت�ستت  احل��رك��ة  ف���رط  ل��ت��الم��ي��ذ 

عليك  ت�سهل  ط��رق  هناك  النتباه 

وترتيب  تهيد  وه��ي:  املعلم،  اأخ��ي 

ب��ي��ئ��ة ال�����س��ف ب�����س��ك��ل م��ت��ن��ا���س��ق 

وجذاب، ثم اإر�سال خطاب واإ�سعار 

ان�سمام  على  الأم��ر  ويل  مبوافقة 

ابنه لرنامج فرط احلركة وت�ستت 

الن��ت��ب��اه ب��امل��در���س��ة، وب��ن��اء ج��دول 

ل��ل��ح�����س�����ص وج������دول ل��الأن�����س��ط��ة 

والال�سفية. ال�سفية 

ي����ل����ي ذل������ك و�����س����ع اأ����س���ئ���ل���ة 

جتيب  الطالب  عن  وا�ستف�سارات 

ل��الأه��داف  ل�سمها  الأ���س��رة  عليها 

ال���ع���ام���ة، وت����دوي����ن امل��الح��ظ��ات 

التلميذ  على  وال�سلبية  الإيجابية 

الأداء  ت��ق��ي��ي��م  ث��م  دق��ي��ق،  ب�����س��ك��ل 

فرط  مبقيا�ص  للتلميذ  الوظيفي 

»للمعلم«  النتباه  وت�ستت  احلركة 

لتحديد ما و�سل اإليه م�ستوى تعليم 

التلميذ.

ذل��ك،  ع��ل��ى  الأم���ر  يقت�سر  ول 

مللف  ال����رج����وع  اأه���م���ي���ة  ف��ه��ن��اك 

املعلومات  ملعرفة  الر�سمي  التلميذ 

الت�سخي�ص،  ومدة  ونوع  والبيانات 

ثم التعاون مع معلم ال�سف والعمل 

التعامل  ا�سرتاتيجيات  ملعرفة  معه 

وت�ستت  احلركة  ف��رط  تالميذ  مع 

النتباه، حتى ي�ستطيع معلم ال�سف 

م���راع���اة ظ����روف ال��ت��ل��م��ي��ذ داخ��ل 

معلم  يغيب  ل  ذل��ك  وم��ع  ال�سف، 

عن  النتباه  وت�ستت  احلركة  فرط 

عليه  بل  �سفه  داخل  وهو  التلميذ 

وم��دى  ال�سف  معلم  م��ع  متابعته 

جناح تعلمه للمهارات الأكادميية.

و�سع  ي��ت��م  �سبق  م��ا  ع��ل��ى  ب��ن��اًء 

تربوية  املدى بخطة  اأهداف طويلة 

ذلك  نهج  وع��ل��ى  تعليمية،  ف��ردي��ة 

اإىل  امل��دى  طويل  ال��ه��دف  تف�سيل 

للتدري�ص  امل���دى  ق�سرية  اأه���داف 

اح��ت��ي��اج  الأ���س��ب��وع��ي، ويف ح��ال��ة 

يتم  ال�سلوك  تعديل  خلطة  التلميذ 

املتابعة  مع  احتياجه  وف��ق  بناوؤها 

ال��ف�����س��ل  ن��ه��اي��ة  ويف  امل�����س��ت��م��رة، 

بناء  الطالب  تقييم  يتم  الدرا�سي 

ا�ستمارة  يف  تدري�سه  مت  م��ا  على 

احلركة  ف��رط  معلم  بها  يحتفظ 

وت�ستت النتباه.

ح�سن حممد املرير

كلية الرتبية- درا�سات عليا

الدرا�سات  وطلبة  الباحثن  اإىل 

العلمية  ب��الإجن��ازات  رف��ق��اً  العليا: 

للوطن.

البحوث على قدرة  اإجراء  يرتكز 

البحث  الباحث على عر�ص م�سكلة 

الآخرين  واإقناع  به،  القيام  وترير 

ب���وج���ود م�����س��ك��ل��ة حت���ت���اج لإج���اب���ة 

مفاده:  حم��دد  ���س��وؤال  عن  وا�سحة 

البحث؟  بهذا  الباحث  يقوم  مل��اذا 

وبيان الفجوة البحثية بن واقع قائم 

اإىل حمك  ي�ستند  م�ستهدف  وو�سع 

علمي. 

املنهجية  يف  املخت�سن  وح�سب 

العلمية يتوجب على الباحث اللتزام 

�سياغة  عند  العلمية  ب��ال�����س��روط 

بع�سها  يف  يختلفون  وقد  امل�سكلة، 

يتفقون حول �سرورة توفر  اأنهم  اإل 

املو�سوعية لدى الباحث يف �سياغة 

امل�سكلة وتو�سيحها، وهذا ما اأكدت 

عليه اللوائح املنظمة للبحث العلمي 

»ال���ق���واع���د امل��ن��ظ��م��ة لأخ��الق��ي��ات 

املنظمة  و»القواعد  العلمي«  البحث 

لالإ�سراف على الر�سائل اجلامعية«.

البحوث  بع�ص  ع��ل��ى  ب��الط��الع 

فيما يتعلق ب�سياغة م�سكلة البحث؛ 

يف  الباحثن  بع�ص  مبالغة  يتبن 

و�سف الواقع لترير 

القيام بالبحث؛ فهذا 

باحث يتناول البحث 

اململكة  يف  العلمي 

�سعيف  باأنه  وي�سفه 

وخم����ي����ب ل����الآم����ال 

وي����رب����ط����ه ب����واق����ع 

ال����دول  ال��ب��ح��ث يف 

ويوؤكد عدم  العربية، 

الهتمام به اإىل غري 

الأو�ساف،  من  ذلك 

املقطع  اآخ���ر  ث��م يف 

م�سدر  اإىل  ي��رج��ع 

ق��ب��ل اأك����رث م��ن 20 

بالبحث  نف�سه  يكلف  ومل  ع��ام��اً! 

عن تقارير قواعد البيانات الدولية 

املعا�سرة للن�سر العلمي وما حققته 

وري���ادة على  اإجن���ازات  م��ن  اململكة 

الناحيتن  م��ن  الإقليمي  امل�ستوى 

للتميز  و�سعيها  والنوعية،  الكمية 

عاملياً، ول يفوتني هنا الإ�سارة اإىل 

الأول  امل��رك��ز  حققت  »اململكة  اأن 

يف  املا�سية  ال�سنوات  خالل  عربياً 

الن�سر وفق قواعد البيانات الدولية 

.»ISI ومنها

الإدارة  ي��ت��ن��اول  ب��اح��ث  وذاك 

الإل������ك������رتون������ي������ة 

اجل�����ام�����ع�����ات  يف 

في�سف  ال�سعودية، 

لي�ص  مب���ا  ال����واق����ع 

ف��ي��ه ع��ل��ى اإط��الق��ة 

اع������ت������م������اداً ع��ل��ى 

نظر  ووج��ه��ة  تعميم 

يكون  ث��م  م��ت��ح��ي��زة، 

البحث  م�سكلة  ح��ل 

ب�����س��وؤال اجل��ام��ع��ات 

تطبيق  �سعف  ع��ن 

الإلكرتونية  الإدارة 

امللك  جامعة  ومنها 

حققت  ال��ت��ي  �سعود 

بن  الأول  باملركز  بفوزها  اجن���ازاً 

قطاعات التعليم والثاين بن خمتلف 

 »156« احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

للتعامالت  التحول  لقيا�ص  قطاعاً 

»برنامج  تقرير  ح�سب  الإلكرتونية، 

التعامالت الإلكرتونية«. 

ث���م ب���اح���ث ي��ت�����س��دى مل�����س��ك��ل��ة 

على  معظمها  يف  ت�ستند  جمتمعية 

ملجتمعات  اج��ت��م��اع��ي��ة  درا����س���ات 

واآخر  جمتمعنا،  طبيعة  مع  تتباين 

ين�سف جهود اأكرث من ن�سف مليون 

م�سكلة  اأهمية  ليرر  ومعلمة  معلم 

درا���س��ت��ه، وث����اٍن ي��ق��ل��ل م��ن جهود 

ق�سور  ليرر  ال�سحين  املمار�سن 

من  جانب  يف  ال�سحية  اخل��دم��ات 

يبني  اأن  ي��ري��د  وث��ال��ث  اجل��وان��ب، 

مقيا�ساً مت اإعداده يف جهة حكومية 

واإمكاناتها! بخراتها 

�سعف  ت��وؤك��د  اأمثلة  بع�ص  ه��ذه 

ولي�ست  الباحثن،  بع�ص  مو�سوعية 

امل�سكلة يف اخلطاأ املنهجي فح�سب 

تظهر  ق��د  �سلبية  تبعات  يف  واإمن���ا 

نتيجة ال�ست�سهاد بها حملياً ودولياً، 

ور�سائل علمية �سادرة  كونها بحوثاً 

لها  اأو جامعات  علمية  من جمالت 

�سمعتها العلمية، كما اأنه مثبط لهمم 

الإجن���ازات  بع�ص  يف  اأ�سهموا  م��ن 

العلمية.

لإج��راء  الترير  اأن  اإىل  ون�سري 

البحث ل يعني الرتكيز على اجلانب 

ال�سلبي واإهمال اجلوانب اليجابية، 

بل اإن عر�ص م�سكلة البحث باأ�سلوب 

مو�سوعي دليل على وعي  الباحث 

وعمق معرفته وقدرته على �سياغة 

امل�سكلة دون حتيز، واإجنازات وطننا 

ت�ستحق الإن�ساف بعيداً عن املبالغة 

مدحاً وذماً.

كلية الرتبية 
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

درا�ضة اجتاهات اأع�ضاء هيئة التدري�س

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

على  والتقدير  ال�سكر  كل  مع  باجلامعة  الرتبية  كلية  عملت 

عن  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  عزوف  اأ�سباب  عن  درا�سة  تنفيذ 

تويل املنا�سب الإدارية والأكادميية، وهي درا�سة مهمة تناولت 

تتبعه  ال��ذي  امل�ستمر  التح�سن  لنهج  واتباعاً  متعددة،  اأبعاداً 

فكرة  الوكالة  ا�ستقت  والتطوير،  للتخطيط  اجلامعة  وكالة 

هذه الدرا�سة، حيث تعمل الوكالة حالياً على درا�سة اجتاهات 

اأع�ساء هيئة التدري�ص ال�سعودين جتاه تويل املنا�سب الإدارية 

والأكادميية بجامعة امللك �سعود.

وت�سعى هذه الدرا�سة اإىل التعرف عن اأ�سباب قبول اأو عزوف 

اأع�ساء هيئة التدري�ص عن توىل املنا�سب الإدارية والأكادميية 

هيئة  وع�سوات  اأع�ساء  من  عينة  الدرا�سة  وت�سمل  باجلامعة، 

التدري�ص باجلامعة، كما ت�سعى اإىل التعرف على اآراء ومقرتحات 

القيادات الإدارية والأكادميية جتاه زيادة فاعلية دور القيادات 

باجلامعة، والتغلب على التحديات التي قد يتم ر�سدها خالل 

هذه الدرا�سة.

واإنني يف هذا ال�ساأن اأود التاأكيد على اأمرين اأ�سا�سين:

يقدمه  ال��ذي  والتعاون  الإيجابية  امل�ساركة  اأهمية  الأول: 

العمل  فريق  مع  ال�سعودين  التدري�ص  هيئة  وع�سوات  اأع�ساء 

التي  الإيجابية  هذه  الدرا�سة،  هذه  لتنفيذ  ت�سكيله  مت  ال��ذي 

التي  الدرا�سة،  هذه  نتائج  ترثي  اأن  �ساأنها  من  جيداً  اأعهدها 

ننتظر نتائجها، والتعامل مع هذه النتائج بال�سورة التي ت�سمن 

دعم جهود جامعة امللك �سعود لتحقيق وخطتها ال�سرتاتيجية.

اأهمية توجه وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير يف  الثاين: 

اإجراء حمدد لدرا�سات من �ساأنها اأن تدعم عمليات التخطيط 

وتوظيف  الدرا�سات  اإجراء هذه  اإن  باجلامعة، حيث  والتطوير 

ما تتو�سل اإليه من نتائج خالل املرحلة املقبلة -مب�سيئة اهلل- 

اأمر من �ساأنه اأن يدعم عمليات التخطيط والتطوير باجلامعة، 

ومتابعة  م�ستمر  عمل  تتطلب  والتطوير  التخطيط  فعمليات 

للم�ستجدات لتحقيق الأهداف

و�سعياً نحو حتقيق هذه الأهداف عملت الوكالة على ت�سكيل 

فريق عمل، وو�سع منهجية وا�سحة لإتام هذه الدرا�سة، ومن 

وفق اخلطة  روؤية اجلامعة  نتائجها يف دعم  ال�ستفادة من  ثم 

 ،KSU2030 ال�سرتاتيجية

ويف اإطار تنفيذ هذه املنهجية عمل فريق العمل على تنفيذ 

ا�ستبانة  اإع��داد وتطبيق  اأبرزها  التي من  الإج��راءات  عدد من 

لقيا�ص اجتاهات اأع�ساء هيئة التدري�ص ال�سعودين جتاه تويل 

من  ع��دد  تنفيذ  اإىل  اإ�سافة  والأك��ادمي��ي��ة،  الإداري���ة  املنا�سب 

املتو�سطة والعليا  القيادات  ال�سخ�سية مع بع�ص من  املقابالت 

على  الط��الع  على  اأي�ساً  العمل  فريق  حر�ص  كما  باجلامعة. 

الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�سلة، ن�ساأل اهلل التوفيق 

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

بين دقة المعلومات وتبرير إجراء البحوث

د. ياسر الهياجي

فرص عديدة للتقدم المهني في القطاع السياحي

العمل مع التالميذ ذوي فرط الحركة وتشتت االنتباه سعادتك في تسامحك وحبك 
لنفسك ومجتمعك

كلنا نبحث عن ال�سعادة ون�سعى لتحقيقها، �سواء على امل�ستوى ال�سخ�سي 

واملخت�سون  والفال�سفة  املفكرون  اختلف  وقد  املهني،  اأو  الجتماعي  اأو 

وحتى النا�ص العادين يف طرق حتقيق ال�سعادة والو�سائل املو�سلة اإليها، 

متفق  �سبه  واأ�سا�سيات  عوامل  هناك  اخل��الف،  ذلك  عن  النظر  وبغ�ص 

عليها لتحقيق ال�سعادة.

من اأهم تلك العوامل والأ�سا�سيات اأن جتعل اهلل ن�سب عينيك يف ال�سر 

احلياة  باإغراءات  تتاأثر  فلن  عينيك  ن�سب  اهلل  جعلت  اإذا  لأنك  والعلن، 

املحرمة، حاول اأن حتب الذين حولك حتى لو كانوا ل يحبونك، لكي تتزين 

لك احلياه يف عينيك ول تنظر اإىل اأحد نظرة ح�سد اأو حقد اأو كره اأو 

غريها من النظرات التي ت�سبب التعا�سة لك يف حياتك.

اأو الذين اأخطاأوا بحقك، لأنك لو  كن مت�ساحماً، �سامح الذين حولك 

مل ت�ساحمهم ف�سوف يكون يف قلبك بغ�ص لهم ولن تكون �سعيداً، اإل اإذا 

كنت مت�ساحماً، ف�سامح ومن واأنت قرير البال، وعليك اأن حتب املواد التي 

تدر�سها مهما كانت �سعبة اأو مليئة باملعلومات، لأنك اإذا اأحببتها ت�سهلت 

لك واأ�سبحت �سعيداً.

اأن حتب نف�سك وبيتك واأهلك  من عوامل ال�سعادة املتفق عليها اأي�ساً 

بالعيوب،  مليئة  كانت  مهما  فيها  تدر�ص  التي  املدينة  وحتى  وجمتمعك 

وحاول اأن تاأتي بجديد يف هذه احلياة واأن تكون لك ب�سمة اأو اإ�سافة، لكي 

حت�ص بطعم احلياة واأنك اأجنزت.

في�سل مبارك �سايع ال�سلقان 

كلية العلوم
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa

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

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

التحدث اأمام اجلمهور اأمر مقلق 

للبع�ض،  وبدرجة مزعجة  اجتماعياً 

حتدثك  �سبب  ع��ن  النظر  وبغ�ض 

اأمام اجلمهور، فاإن الهدف الرئي�سي 

الر�سالة  اأن  �سمان  هو  للمتحدث 

تقدميها  يتم  نقلها  اإىل  ي�سعى  التي 

بطريقة وا�سحة ومفهومة ومب�سطة.

هذا  ي��اأت��ي  ق��د  للبع�ض  بالن�سبة 

ب�سكل طبيعي، ولكن بالن�سبة ملعظم 

الأم��ان  ع��دم  م�ساعر  ف��اإن  النا�ض، 

اللقاء،  وقت  عليهم  تطغى  والثقة 

على  التغلب  ميكن  فاإنه  ذل��ك،  ومع 

تقدمي  كيفية  يف  املتمثل  التحدي 

عن  ال��رائ��ع��ة  التقدميية  ال��ع��رو���ض 

ن�سائح  ع�سر  وتطبيق  اتباع  طريق 

واإر�سادات هامة.

على  حت��اف��ظ  اأن  ح����اول  اأولً: 

تقدمي ما تريد عر�سه ب�سكل ب�سيط 

�سهاًل،  التقدمي  كان  كلما  ووا�سح، 

لإدراك  مالءمة  اأكرث  اجلمهور  كان 

الر�سالة التي حتاول تقدميها.

جمهورك  اإغ���راق  جتنب  ث��ان��ي��اً: 

مبعلومات اأكرث من الالزم، ففي مثل 

احل�سور  ي�سعر  قد  الأوق���ات  ه��ذه 

املتحدث  الن�سجام مع  بامللل وعدم 

املعلومات،  من  الكثري  لو مت عر�ض 

ت��ك��ون ه��ن��اك حلقة  اأن  امل��ه��م  وم��ن 

اجلمهور  بني  و�سل 

بداية  من  واملتحدث 

احل�������دي�������ث ح���ت���ى 

نهايته.

ث����ال����ث����اً: ح�����اول 

م�����س��ارك��ة اجل��م��ه��ور 

وج����ذب����ه����م وذل�����ك 

ب��ا���س��ت��خ��دام ط��رق 

جت��ع��ل��ه��م ي�����س��ع��رون 

ب���اأن���ه���م ج������زء م��ن 

ال�����ع�����ر������ض، وي���ت���م 

ذل������ك ع����ن ط��ري��ق 

مثل  الأ�سئلة،  ط��رح 

وجهات  عن  ال�سوؤال 

اآرائهم  اإىل  ال�ستماع  اأو  نظرهم، 

النا�ض  ميتلك  ع��ادًة  واقرتاحاتهم، 

اهتماماً ق�سرياً، لذا حاول اأن تفعل 

�سيئاً تفاعلياً كل 7 اإىل 10 دقائق.

رابعاً: ا�ستخدم ال�سور اأو الر�سوم 

قدر  البيانية  الر�سوم  اأو  املتحركة 

ذل��ك،  يف  تبالغ  ل  ولكن  الإم��ك��ان، 

فُرّب �سورة تُغني عن األف كلمة. 

تقول،  فيما  �سادقاً  كن  خام�ساً: 

قبل اأن تتمكن من تقدمي اأي معلومة 

اأولً  تكون  اأن  يجب  ف��ّع��ال،  ب�سكل 

تكن  مل  اإذا  مب��و���س��وع��ك،  �سغوفاً 

الهتمام،  �سيفقد جمهورك  كذلك، 

مم�����ا ���س��ي��ج��ع��ل��ه��م 

فيك  الثقة  يفقدون 

للمعلومات  كُمقدم 

نقلها  حت���اول  ال��ت��ي 

لهم.

اأن  �ساد�ساً: حاول 

من  وتخرج  تتحرك 

ب�سكل  املن�سة  وراء 

معقول، وذلك جللب 

اإىل  احليوية  بع�ض 

التقدميي  ال��ع��ر���ض 

اخل���ا����ض ب����ك، ُك��ن 

عفوًيا ول تخف من 

النظر اإىل احل�سور، 

ذلك  تفعل  اأن  ت�ستطيع  ل  كنت  اإذا 

ل�سبب ما، فا�ستخدم يديك وتعابري 

وجهة  لتجعل  واإمي���اءات���ك  وج��ه��ك 

ع��دد  زاد  ك��ل��م��ا  ن��ظ��رك ج���ذاب���ة، 

اجلمهور، كلما زادت اإمياءاتك.

ال�سجر  تُبقي  اأن  ح��اول  �سابعاً: 

بعيًدا، وذلك عن طريق توا�سلك مع 

طريق  عن  اأف�سل  ب�سكل  اجلمهور 

اأو  ال��ه��ادف��ة  الق�س�ض  بع�ض  �سرد 

التجارب ال�سخ�سية التي من �ساأنها 

على  وت�ساعد  احل�سور  جت��ذب  اأن 

تر�سيخ املعلومة املُراد نقلها.

ث��ام��ن��اً: ُك��ن حم���اوراً ج��ي��داً، يتم 

اأف�سل اخلطابات با�ستخدام  تقدمي 

حُتا�سر  األ  ح���اول  ن��رة حم��ادث��ة، 

واقعية  اأمثلة  ا�ستخدم  جلمهورك، 

التقدميي  عر�سك  على  للحفاظ 

مثرًيا لالهتمام.

ت��ا���س��ع��اً: ���س��ت��وؤث��ر ج����ودة ون���رة 

�سوتك يف العر�ض التقدميي، �سواًء 

تطوير  حاول  ال�سلب،  اأو  بالإيجاب 

يف  دورة  اأخ���ذ  ط��ري��ق  ع��ن  نف�سك 

ا�ستئجار  اجلمهور،  اأم��ام  التحدث 

م�ساهدة  خبري،  ا�ست�سارة  م��درب، 

كيف  ح��ول  الفيديو  مقاطع  بع�ض 

ت�سبح متحدًثا اأف�سل.

ُمكثف،  ب�سكل  ت���درب  ع��ا���س��راً: 

املتمر�سني  املتحدثني  معظم  حتى 

تقدميي،  عر�ض  كل  قبل  يتدربون 

ت��درب اأم���ام امل���راآة اأو اأم���ام اأف��راد 

حت�سل  حتى  الأ�سدقاء  اأو  اأ�سرتك 

على اآرائهم ومقرتحاتهم. 

خ��ت��ام��اً، ح��ت��ى ت�����س��ل ر���س��ال��ت��ك 

اأم��ام��ه��م،  احل��دي��ث  عند  للجمهور 

اأن��ت  ت�ستمتع  اأن  ال�����س��روري  فمن 

اأولً بعر�سك التقدميي، ولحقاً ُهم 

�سوف ي�ستمتعون به اأي�ًسا. 

كلية العلوم � ق�سم اجليولوجيا 

واجليوفيزيا

�سهدها  التي  التطورات  ظل  يف 

ي�����س��ه��ده��ا، مل  ي����زال  ال���ع���امل ول 

موا�سيع  تثار  اأن  املعقول  من  يعد 

لكون  واآخ��ر  �سيء  بني  اخل�سومة 

الآخ����ر ح��دي��ث ع��ه��د ب��الخ��رتاع، 

وعدم متكنه من امليزات التي امتاز 

بها ال�سيء الأول، لأنه لكليهما من 

لالآخر. تتي�سر  اخل�سو�سية ما مل 

اجل�����دل  يف  ن���ف�������س���ه  الأم���������ر 

ب���ني ال��ك��ت��اب ال���ورق���ي وال��ك��ت��اب 

اختيار  يكن  مل  حيثي  الإلكرتوين، 

بينهما  للمقابلة  امل��و���س��وع  ه���ذا 

وت��رج��ي��ح اأح��ده��م��ا ع��ل��ى الآخ���ر، 

بل  باملناف�سة،  يتعلق  ل  الأم��ر  لأن 

الآتية  الأ�سطر  بالكمال،  �سلة  له 

تو�سح هذا الإجمال.

جانبًيا  ًي����ا  راأ ي��رى  م��ن��ا  ال��ك��ث��ري 

ويعتره  الإلكرتوين،  الكتاب  حول 

فمن  الإل��ك��رتوين،  للكتاب  خ�سًما 

وج��ه��ة ن��ظ��ره لي��ج��د يف ال��ك��ت��اب 

يحرم  الأوراق،  رائحة  الإلكرتوين 

و���س��وت��ه  ال�����س��ف��ح��ات  تقليب  م��ن 

على  يكتب  اأن  يقدر  ل  اجلميل، 

اأن  ي�ستطيع  ل  بالقلم،  هوام�سه 

املطلوب،  للمكان  عالمة  فيه  ي�سع 

اأو  م�سطجًعا  قراءته  له  ميكن  ل 

ي�سعر  الكتاب يف ح�سانته،  وا�سًعا 

ل  والكتاب،  القارئ  بني  بوا�سطة 

ي��ق��در ع��ل��ى امل��ط��ال��ع��ة وال��ب��ط��اري��ة 

وت�سر  الأع���ني،  تتعب  منخف�سة، 

اأ���س��ع��ت��ه ال��ب�����س��ر، الإ����س���ع���ارات 

على  الرتكيز  يف  تخل  والر�سائل 

الخ. املحتوى،، 

ميكن  ل  ال�سلبية  اجلوانب  هذه 

اإن���ك���اره���ا، وب��ال��ف��ع��ل اإن��ه��ا ت��وج��د 

ال��ك��ت��اب الإل����ك����رتوين، ول��ك��ن  يف 

يف ج���ان���ب اآخ����ر مي���ت���از ال��ك��ت��اب 

الإل��ك��رتوين مب��زاي��ا ع��دي��دة يخلو 

فلكل  الإل���ك���رتوين،  ال��ك��ت��اب  منها 

اأن الغاية  اإل  منهما مزايا وعيوب، 

على  احل�����س��ول  وه��ي  تختلف،  ل 

املعلومات واملعارف، وكذلك احلظ 

من�ساأ  وال��ق��راءة،  املطالعة  مبتعة 

وهذا  منهجيتهما،  تعدد  الختالف 

التناق�ض،  نوع  يعد من  اخلالف ل 

اإمنا هو يدل على التعدد.

اإح����دى ال�����س��ح��ف ال��ع��رب��ي��ة يف 

بن�سر  ق���ام���ت   »ال����ع����رب«  ل��ن��دن 

2006م  اأكتوبر   18 بتاريخ  مقال 

هذا  حول  مرزوقي،  حكيم  للكاتب 

الورقي  »الكتاب  بعنوان  املو�سوع 

افرتا�سي  ج��دل  الإل��ك��رتوين..  اأم 

اأخطئ  ول  ي��ق��راأون«،  ل  ق��راء  بني 

عن  ي��ع��ر  ال��ع��ن��وان  اإن  ق��ل��ت  اإذا 

وجه  على  ال�����س��راع  ه��ذا  حقيقة 

اأك���م���ل، وه���ذا ه��و خ��ال���س��ة ه��ذه 

اخل�سومات.

ي��ق��ول ال��ك��ات��ب ف��ي��ه: »ال��ك��ث��ري 

كال  ب��ني  ال��ع��الق��ة  اأن  على  يُجمع 

ال��ك��ت��اب��ني، ه��ي ع��الق��ة ت��ك��ام��ل ل 

الورقي  فالكتاب  تناف�ض،  عالقة 

بع�سهما  ي��ك��ّم��الن  والإل���ك���رتوين 

ميزاته  منهما  واحد  فلكل  البع�ض، 

و�سلبياته«. واإيجابياته 

ث��م اأت��ب��ع ق���ائ���اًل: »امل�����س��ك��ل��ة مل 

املقارنة  جم��رد  عند  تتوقف  تعد 

كتاب  بني  املفا�سلة  اأو  املقاربة  اأو 

ورق����ي واآخ����ر اإل���ك���رتوين، ب��ل يف 

الرتاجع  هذا  اأمام  نف�سها  القراءة 

املرعب واملخيف عن القراءة، حتى 

الأرقام مفزعة«. باتت 

تقرير  ح�����س��ب  الأرق�����ام  ت�����س��ري 

ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����س��ري��ة ال�����س��ادر عن 

ن�سيب  اأن   ،2003 عام  اليون�سكو 

كتاب  القراءة  حيث  من  عربًيا   80
الأوروب���ي  امل��واط��ن  بينما  واح���د، 

ال�����س��ن��ة،  يف  ك���ت���اًب���ا   35 ي����ق����راأ 

وامل��واط��ن الإ���س��رائ��ي��ل��ي ي��ق��راأ 40 

ك��ت��اًب��ا، ورغ���م ال��ف��ارق ال��ك��ب��ري يف 

العربي  للمواطن  ال��ق��راءة  ن�سيب 

يعتر  اأن��ه  اإل  ب��الأوروب��ي،  مقارنة 

حيث  احل��ايل،  الوقت  من  اأف�سل 

وهو  فقط  �سفحة  ربع  اإىل  تراجع 

وا�سح،  الكالم  اإذن  كارثي.  معدل 

نوعي  اأح���د  يف  لي�ست  وامل�سكلة 

نف�سها،  ال��ق��راءة  يف  ب��ل  ال��ك��ت��اب، 

ل���ذا امل��ط��ل��وب ه��و ال��ق�����س��اء على 

التغلب  ك��ان  ���س��واء  الأزم����ة،  ه��ذه 

عليها من خالل الكتاب الورقي اأو 

الإلكرتوين. الكتاب 

ينفرد  ال��ت��ي  اخل�����س��ائ�����ض  م��ن 

قليل  اأن��ه  الإل��ك��رتوين  الكتاب  بها 

ال�سعر،  وقليل  للطباعة،  التكلفة 

الآلف  يقراأه  جماًنا،  يوفر  وعامة 

ينت�سر  واح���د،  اآن  يف  ال��ق��راء  م��ن 

ب�سع  يف  العامل  اأنحاء  يف  ب�سرعة 

ثواٍن، تكتب املالحظات عليه، يغري 

كبري  اإىل  �سغري  من  اخل��ط  حجم 

اأو  الفيديو  اإطالق  ميكن  والعك�ض، 

الآدي���و م��ن ال��راب��ط، وك��ذل��ك فتح 

ال���رواب���ط اخل��ارج��ي��ة الإث��رائ��ي��ة، 

ب��ا���س��ت��خ��دام ن�����س��خ��ة واح�����دة يف 

ط��الب  ي�ستفيد  ال��ذك��ي  ال��ف�����س��ل 

لقراءته  يحتاج  ل  كلهم،  الف�سل 

يف  مطالعته  ميكن  كما  �سوء،  اإىل 

وما  والرحالت  والقطار  البا�سات 

ا�ستحياء،  ب��دون  تقراأه  ذل��ك،  اإىل 

اأن���ك  ي��ع��ت��ق��د  اإل���ي���ك  ال��ن��اظ��ر  لأن 

بجوالك. من�سغل 

ول  وثقل،  وزن  له  لي�ض  اأنه  كما 

واحل��م��ل، ول  ال��ن��ق��ل  اإىل  ي��ح��ت��اج 

حتتاج اإىل ا�ستعارته من املكتبة، ثم 

اإرجاعه، ل متزق اأوراقه، فبالتايل 

ل جتر على دفع غرامة، ل يحتاج 

ل  ال�سوارع،  اأ���س��واء  اإىل  لقراءته 

الخ. ن�سخه،،،  تندثر 

لال�ستفادة  ع��دي��دة  فر�ض  ثمة 

تتزايد  الإل��ك��رتون��ي��ة،  الكتب  م��ن 

على فر�ض الكتب الورقية، ل�سيما 

لغر�ض  اأخ��رى  دول  اإىل  للمبتعثني 

ل  اأن��ه��م  امل��ع��روف  ف��م��ن  التعليم، 

لغتهم،  ومطابع  مكتبات  ي��ج��دون 

ال��ك��ت��ب  اإىل  ي�����س��ط��رون  ه���م  ث���م 

الإلكرتونية التي تكون حاًل وحيًدا 

امل�سكلة. لهذه 

اأو  امل��ق��ارن��ة  اأم���ر  ي�سغلنك  ل 

امل��ف��ا���س��ل��ة ب���ني اأح�����د ال��ن��وع��ني 

يتعلق  ل  الأم���ر  لأن  الآخ���ر،  على 

اإطالًقا. باملناف�سة 

اأ�سعد يا�سر 

ق�سم اللغة  كلية الآداب – 

العربية

10 إرشادات في فن اإللقاء ومواجهة الجمهور

جدل افتراضي  بين الكتاب الورقي واإللكتروني

د. سطام المدني

األثر االجتماعي واالقتصادي لألخالق الحميدة
الآخرين، ويعمل  واإعجاب  ثقة  باإظهار حما�سنه وك�سب  اإن�سان  يهتم كل 

اأمام  ليظهر  اأو كالمه،  زينته  اأو  لالهتمام مبظهره  ذلك  �سبيل  البع�ض يف 

الآخرين باأف�سل واأجمل مظهر، وين�سى اأو يتنا�سى اأن زينة كل امرئ اأخالقه، 

ولقد جاء الإ�سالم ليتمم مكارم الأخالق، كما ذكر ذلك ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم، حني قال »اإمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق«.

اجلاهلية  من  املوجودة  ال�سفات  بع�ض  على  اأبقى  الإ�سالم  جاء  حينما 

اإغاثة امللهوف واإكرام ال�سيف واإطعام اجلائع، وحارب بع�ض الأفعال  مثل 

والتفاخر  البنات  واأد  مثل  بها  الت�ساف  عن  ونهى  ال�سيئة  وال�سفات 

بالأن�ساب.

وتوؤثر الأخالق على الفرد نف�سه وعلى املجتمع، فمن الناحية املجتمعية 

تعزز الأخالق احلميدة الروابط الجتماعية وزيادة التما�سك، ويظهر ذلك 

من خالل ال�سلوكيات والأفعال احل�سنة التي يتعاملون بها فيما بينهم مما 

ين�سر املحبة وال�سالم.

كما ت�ساعد الأخالق احلميدة يف ارتقاء املجتمع كمنظومة متكاملة، ويف 

ال�سرقة والن�سب  الرذائل وامل�سكالت الجتماعية مثل  انت�سار  حمايته من 

والعتداء على الآخرين والت�سبب برتويعهم وتخويفهم، اإ�سافة لزيادة قوة 

ومنعة املجتمع اأمام املجتمعات الأخرى.

حتى من الناحية القت�سادية ت�سهم الأخالق احلميدة يف زيادة الن�ساط 

القت�سادي داخل املجتمع، لأن اأ�سحاب الأخالق احلميدة هم من ينجزون 

الأخالق يف جميع معامالتهم  اأكمل وجه، حيث تظهر هذه  اأعمالهم على 

وت�سرفاتهم مع غريهم، بينما من يت�سفون بالأخالق غري احلميدة فاإنهم 

ب�سكلها  املعامالت  ينجزون  ول  وواجباتهم  وظائفهم  اأداء  عن  يتكا�سلون 

ال�سحيح، كما اأنهم قد يعطون حقوقاً ملن ل ي�ستحقها ويحرمون اأ�سحاب 

احلقوق من حقوقهم، وهذا من �ساأنه اإ�سعاف القت�ساد.

عبدالعزيز اخلالد

الآداب
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لوحة الفعاليات

6 جمادى الآخرة5 جمادى الآخرة

7 جمادى الآخرة5 جمادى الآخرة

8 جمادى الآخرة5 جمادى الآخرة

6 جمادى الآخرة5 جمادى الآخرة

8 جمادى الآخرة5 جمادى الآخرة

8 جمادى الآخرة5 جمادى الآخرة

ورشةمعرض

ملتقىفعالية

معرضمعرض

حلقةفعالية

ورشةمهرجان

دورةدورة

�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

و�لوقت: من ٤م �إىل ١٠م

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

�لوطني

�ملكان: �ملتحف �لوطني

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

�لوقت: من ١٠�ص �إىل ٢م

�جلهة �ملنظمة: مركز �لتدريب �للغوي

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

�لعربية و�آد�بها

 �سفاري مبزرعة �جلوهرة

�لوقت:من ١٢م �إىل ١٢�ص

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

و�ملوؤمتر�ت

�ملكان: مزرعة �جلوهرة

�لطب �لتجميلي و�ملر�كز �لتجميلية ٢٠١9

�لوقت: من ٣م �إىل 9٫٤٥م

�جلهة �ملنظمة: �لأعمدة �ملا�سية لتنظيم �ملعار�ص 

و�ملوؤمتر�ت

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

�أعر��سنا �لدويل

�لوقت: من ٤م �إىل ١٠م

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

و�ملعار�ص

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

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

�لوقت:من 9:٠٠ �سباحاً �إىل 8:٠٠ م�ساًء

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

�لريا�ص

�أر�ص �لعجائب »وندرلند«

�لوقت: من ١١�ص �إىل ٤م

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

�ملكان: جامعة �لأمرية نورة بنت عبد�لرحمن

�لتوثيق با�ستخد�م برنامج حتليل �لن�سو�ص 

 »Word«

�لوقت: من ١٢٫٣٠ ظ

�جلهة �ملنظمة: �أفكر

�ملكان: كلية �لرتبية قاعة »١�أ٣٣« ومبنى »٢« معمل »٧٢« لل�سيد�ت

�مللك عبد�لعزيز ملز�يني �لإبل

�لوقت: من 9�ص �إىل ٤م

�جلهة �ملنظمة: نادي �لإبل

�ملكان: �ل�سياهد �جلنوبية للدهناء - �لرحمية

كفايات �لتدري�ص �لحرت�يف لأع�ساء هيئة �لتدري�ص

�لوقت: من ٤م �إىل 9م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: �لدور �خلام�ص مبنى ٢٦

مهار�ت تنمية وتطوير �لذ�ت للموظفات

�لوقت: من 9�ص �إىل ١م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: علي�سة مبنى ٢٦ قاعة ٢١

�لتفوق �لدر��سي للطالب

�لوقت: من ٤م �إىل 9م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: كلية �لآد�ب
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21 جمادى الآخرة9 جمادى الآخرة

26 جمادى الآخرة12 جمادى الآخرة

4 رجب15 جمادى الآخرة

23 جمادى الآخرة12 جمادى الآخرة

27 جمادى الآخرة14 جمادى الآخرة

6 رجب21 جمادى الآخرة

منتدىمؤتمر

ملتقىملتقى

       معرضورشة

معرضدورة

معرضدورة

معرضمنتدى

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: اأطل�س عل�م الدم

.Shauna C :امل�ؤلف

املرتجم: فاطمة �ضعيد القحطاين

ال�ضنة: 1440

يقدم الكتاب نبذة عن ال�سمات ال�سريرية والباث�ل�جية، كما يهدف اإىل 

�سرح وت��سيح عل�م الدم للطلبة واملمار�سني والفنيني، كذلك يقدم  �سرحاً 

الدم  خاليا  ل��سف  بال�س�ر   م�ستعيناً  العيادات،  يف  ال��دم  ل�سطرابات 

والنخاع العظمي. 

اتخاذ القرار املنا�ضب لطفلك

يتم  التي  الأمرا�س  وم�سببات  وتعريفها  اللقاحات  الكتاب  يتناول   

كل  ت�سنيع  وكيفية  مر�س،  لكل  اللقاح  بجدول  م��روراً  لقاحاتها،  اأخذ 

املتعلقة  الآراء  وبع�س  اجلانبية  والآث��ار  فعاليته  ومدى  ومك�ناته  لقاح 

باللقاحات، كذلك يهدف اإىل  رفع ال�عي والإملام باللقاحات، وم�ساعدة 

ال�الدين يف عملية تطعيم اأطفالهم.

جدير بالذكر اأن الكتاب  قام  بتاأليفه Robert W. Sears  عام 

2007م وترجمه فهد عبداهلل الزامل.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

�ل�سعودي �ل�سنوي �لثاين لأمر��ص �جللدية و�لطب 

�جلمايل

�لوقت: من 8٫٣٠ �ص �إىل ٥م

�جلهة �ملنظمة: �سركة كنوز ريتاج لإد�رة �لت�سالت و�ملنا�سبات 

وتنظيم �ملوؤمتر�ت �- ملكان: فندق كر�ون بالز�

م�سك لالإعالم

�لوقت: من ١٠�ص �إىل ٥م

�جلهة �ملنظمة:  موؤ�س�سة م�سك �خلريية

�ملكان: فندق �لريتز كارلتون

�ل�سعودي ل�سناعة �لجتماعات

�لوقت: من 8:٠٠ �سباحاً �إىل ٤:٠٠ م�ساًء

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

�لريا�ص

 �ل�ستقد�م و�ملو�رد �لب�سرية و�خلدمات �لعمالية 

�لوقت: من ٤م �إىل ١١م

�جلهة �ملنظمة: �لأعمدة �ملا�سية لتنظيم �ملعار�ص 

و�ملوؤمتر�ت

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

�لتعليم �ملبني على �مل�ساريع لأع�ساء هيئة �لتدري�ص

�لوقت: من ٤م �إىل 9م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: �لدور �خلام�ص مبنى ٢٦

 وملتقى لِك �لقيادة ٢

�لوقت: من ٥م �إىل ١١م

�جلهة �ملنظمة: �سركة �لطيار للعالقات �لعامة 

و�خلدمات

�ملكان:  فندق كمبين�سكي - برج ر�فال

�ختبار �لقدر�ت �لعامة للجامعيني للطالب

�لوقت: من ٤م �إىل 9م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: كلية �لآد�ب

�لبخور و�لعطور �لدويل

�لوقت: من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: �سركة ريادة �مللتقيات لتنظيم �ملعار�ص 

و�ملوؤمتر�ت

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

�أدو�ت �لإتقان  للطالب

�لوقت: من ٤م �إىل 9م

�جلهة �ملنظمة: عمادة تطوير �ملهار�ت

�ملكان: كلية �لآد�ب

�لوظيفي �ل�سنوي �لثامن جلامعة �لفي�سل ٢٠١9

�لوقت: من ٣م �إىل 9م

�جلهة �ملنظمة: جامعة �لفي�سل

�ملكان: جامعة �لفي�سل

 �مل�ساريع �مل�ستقبلية

�لوقت: من 8 �ص �إىل ٥م

�جلهة �ملنظمة: �لهيئة �ل�سعودية للمقاولني

�ملكان: فندق كر�ون بالز�

�لريا�ص �لدويل للكتاب

�لوقت:من ٤م �إىل ١٠م

�جلهة �ملنظمة: وز�رة �لثقافة و�لإعالم

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

جمادى الآخرة

1440ه�

( فرباير )

2019م



�أج��ري��ت  علمية  در����س��ة  ك�سفت 

�ل�����س��ب��اب  م���ن   %65 �أن  ح��دي��ث��اً 

�ل�سعودي يف مدينة �لريا�ض يتعامل 

م��ع خ��دم��ات �لإن��رن��ت ع��ن طريق 

مقاهي �لإنرنت �ملنت�سرة يف خمتلف 

�أحياء �لعا�سمة، وذلك نتيجة �رتفاع 

�سركات  ل��دى  �ل���س��ر�ك��ات  تكلفة 

�لإنرنت، فيما �أكد 35% منهم �أنهم 

ميتلكون ��سر�كات خا�سة بهم.

�لدر��سة حملت عنو�ن »�جتاهات 

مع  �لتعامل  نحو  �ل�سعودي  �ل�سباب 

ماجد  �لباحث  �أع��ده��ا  �لإن��رن��ت«، 

�لعاملي  �لحت����اد  ل�����س��ال��ح  �ل���رم���ال 

يف  و�أج��ري��ت  و�لإع����ام  لل�سحافة 

�ملبحوثني  وح�سرت  �لريا�ض  مدينة 

يف ط����اب ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك ���س��ع��ود 

�حل��ك��وم��ي��ة  �لإد�ر�ت  وم��وظ��ف��ي 

بالعا�سمة  �لأه��ل��ي��ة  و�مل��وؤ���س�����س��ات 

�ل��ري��ا���ض. رك��زت �ل��در����س��ة على 6 

�لأول  �ملحور  تناول  رئي�سية،  حماور 

�ل�سباب  معرفة  مدى  على  �لتعرف 

�ل�سعودي ب�سبكة �لإنرنت من حيث 

�لتي  و�لوظائف  �ململكة  وجودها يف 

من   %80 �أن  مو�سحة  بها،  تقوم 

يعلم  �ل��ري��ا���ض  مدينة  يف  �ل�سباب 

بوجود �سبكة �لإنرنت يف �ململكة.

ركز  �لذي  �لثاين  �ملحور  وك�سف 

�ل�سباب  ق��درة  م��دى  معرفة  على 

�سبكة  مع  �لتعامل  على  �ل�سعودي 

�ل�سباب  م��ن   %65 �أن  �لإن��رن��ت 

طريق  عن  �لإن��رن��ت  مع  يتعاملون 

ميتلك  بينما  �لإن���رن���ت  م��ق��اه��ي 

ب��ه��م،  �����س���ر�ك���ات خ��ا���س��ة   %35
�لنت�سار  �إىل  ذل��ك  �لبحث  وع��ز� 

مناطق  �لإنرنت يف  ملقاهي  �لكبري 

خطوط  وق��ل��ة  �ل�سباب،  جتمعات 

من  �ملقدمة  �خلا�سة  �ل�سر�كات 

ق��ب��ل ���س��رك��ات �لإن���رن���ت و�رت��ف��اع 

تكلفة �ل�سر�ك.

تعامل  على  �لثالث  �ملحور  ورك��ز 

�لإن��رن��ت،  م��ع  �ل�سعودي  �ل�سباب 

يعانون  منهم   %60 �أن  �إىل  لف��ت��اً 

مع  �لتعامل  على  �ل��ق��درة  ع��دم  من 

�ل�سبكة ب�سهولة ب�سبب �سيطرة �للغة 

ملو�جهتهم  ي���وؤدي  مم��ا  �لإجن��ل��ي��زي��ة 

�سعوبة لغوية، بالإ�سافة �إىل �سعف 

�ل�سبكة  م��ع  �لتعامل  يف  ق��در�ت��ه��م 

حلاجتهم �إىل دور�ت متخ�س�سة يف 

هذ� �ملجال.

ويف �ملحور �لر�بع �أكد 60% من 

ب�سكل  ي�ستفيدون  �أنهم  �ملبحوثني 

�لإنرنت  خدمات  من  ومفيد  جيد 

�لإن��رن��ت  �أن  منهم   %70 و�أ���س��ار 

�ساهمت يف تكوين �سد�قات جديدة 

مكا�سب  خالها  م��ن  وحققو�  لهم 

ح�سولهم  يف  �ساهمت  �أو  جت��اري��ة 

على وظائف �أف�سل.

ت���اأث���ري�ت �لإن��رن��ت  ويف حم���ور 

و�لدينية  �لجتماعية  �حلياة  على 

و�لأخاقية �أكد 70% من �ملبحوثني 

يف  �سلبية  ت��اأث��ري�ت  ل��اإن��رن��ت  �أن 

هذ� �ملجال، بينما ر�أى 60% منهم 

�أد�ة  تكون  �أن  ميكن  �لإن��رن��ت  �أن 

�لإ�سامية  �ل��دع��وة  ن�سر  يف  فعالة 

م��ن خ��ال زي���ادة ع��دد �مل��و�ق��ع عن 

عن  و�ل��دع��وة  و�مل�سلمني  �لإ���س��ام 

طريق �لإنرنت.

ويف �مل��ح��ور �ل�����س��اد���ض و�لأخ���ري 

�لبحث  ع��ي��ن��ة  م���ن   %50 ك�����س��ف 

�أن��ه لب��د من تدري�ض �لإن��رن��ت يف 

�ملد�ر�ض خا�سة يف �ملر�حل �لدر��سية 

�ملتقدمة كالثانوية �لعامة، كما يرون 

�أنه �ستظهر �سبكات جديدة �ستناف�ض 

�لعمليات  �أغلب  و�ستتيح  �لنرنت 

�لتجارية وق�ساء �حتياجات �ملو�طن 

ع���ن ط��ري��ق �لإن���رن���ت ب��ح��ي��ث لن 

ي�سطر للخروج من �لبيت على حد 

تعبريهم.

ريادة األعمال
املداخل النظرية واملمار�سات العملية

طاهر  ع��ب��د�مل��ل��ك  د. 

�ملخايف

����س���در ع���ن م��رك��ز 

�ل��ب��ح��وث و�ل��ت��و����س��ل 

ك��ت��اب جديد  �مل��ع��ريف 

ب����ع����ن����و�ن »ري��������ادة 

�لأع���م���ال: �مل��د�خ��ل 

�لنظرية و�ملمار�سات 

�ل��ع��م��ل��ي��ة« مل��وؤل��ف��ه 

عبد�مللك  �لدكتور 

ط��اه��ر �مل��خ��ايف، 

ع���������س����و ه���ي���ئ���ة 

بق�سم  �ل��ت��دري�����ض 

�ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 

�مللك  بجامعة  �لأعمال  �إد�رة  بكلية 

�لعربية  �ململكة  يف  �لأع��م��ال  ري���ادة  على  فيه  رك��ز  �سعود، 

�ل�سعودية، من خال �سبعة ف�سول، وكل ف�سل ينطوي على 

بريادة  �ل�سلة  ذ�ت  و�ملو�سوعات  �لق�سايا  من  و��سع  طيف 

�لبيئة  يف  ل�سيما  و�قعية  وممار�سة  علمي  كحقل  �لأعمال 

�ل�سعودية.

والتطور املفهوم 

ري��ادة  وت��ط��ور  مفهوم  �لكتاب  م��ن  �لأول  �لف�سل  ناق�ض 

�لأعمال ونظرياتها �ملختلفة، و�أهميتها ودورها يف دعم عملية 

�لتنمية �مل�ستد�مة، وكذلك عاقتها مبفهوم �مل�ساريع �ل�سغرية 

��ستمل  كما  بينهما،  فيما  �لفرق  �أوجه  و�إي�ساح  و�ملتو�سطة، 

�أي�ساً على خلفية موجزة عن حا�سنات �لأعمال.

ال�سيا�سات والدواعي

�لأع��م��ال،  ري���ادة  �سيا�سات  ت��ن��اول  مت  �ل��ث��اين  �لف�سل  يف 

و�أهمية �سيا�سة ريادة �لأعمال، و�لدو�عي و�ملربر�ت لتبنيها، 

وكذلك �أ�سكالها و�أمناطها �ملختلفة، وكيفية �سياغتها وبنائها 

�ل�سيا�سة  عن  مييزها  ما  تو�سيح  �إىل  بالإ�سافة  وتقييمها، 

�لإ�سارة  مع  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  �ملن�ساآت  بقطاع  �خلا�سة 

�إىل �سيا�سات ريادة �لأعمال يف �ململكة.

التعليم والواقع

وركز �لف�سل �لثالث على تعليم ريادة �لأعمال وو�قعه يف 

�ململكة، وذلك من حيث مفهومه، و�أهميته، و�أهد�فه، ومدى 

ريادية  م�ساريع  تاأ�سي�ض  نحو  �لطلبة  �جتاهات  على  تاأثريه 

خا�سة، بالإ�سافة �إىل �لطرق �ملتبعة يف تدري�سه، ف�سًا عن 

�حلكومية  �جلامعات  يف  �لأعمال  ري��ادة  تعليم  �إىل  �لإ�سارة 

�ملقدمة،  و�ل��رب�م��ج  �مل��ق��رر�ت  حيث  م��ن  وذل��ك  �ل�سعودية، 

وموقعها �لهيكلي يف كل جامعة منها.

التدريب

ويف �لف�سل �لر�بع مت مناق�سة مو�سوع �لتدريب على ريادة 

�لأعمال وو�قعه يف �ململكة، وذلك من حيث مفهومه و�أهميته، 

وتاأثريه على  و�أ�ساليبه،  و�أهد�فه  �لريادي،  بالتعليم  وعاقته 

على  عاوة  عام،  ب�سكل  �لقت�سادية  �لتنمية  وعلى  �لأف��ر�د 

وبر�جمه  وموؤ�س�ساته  �لأعمال  ري��ادة  تدريب  لو�قع  �لتطرق 

�ملختلفة يف �ململكة.

مفهوم البيئة واملنظومة

ويف �لف�سل �خلام�ض مت �إي�ساح مفهوم بيئة ومنظومة ريادة 

�ملختلفة،  ومكوناتها  بعنا�سرها   »Ecosystem« �لأعمال 

�ل�سعودية  �لأعمال  ري��ادة  بيئة  عن  موجز  عر�ض  تقدمي  مع 

�لتطويرية  �لإ�ساحات  و�أهم  �ملختلفة،  وجو�نبها  مباحمها 

�لتي �أدخلتها �حلكومة �ل�سعودية عليها يف �ل�سنو�ت �لأخرية.

التمويل

متويل  ملو�سوع  �لباحث  كر�سه  فقد  �ل�ساد�ض  �لف�سل  �أما 

�ململكة،  يف  �لريادي  �لتمويل  وموؤ�س�سات  �لريادية  �مل�ساريع 

�مل��ال  ر�أ����ض  مفهوم  على  �ل�سوء  ت�سليط  خ��ال  م��ن  وذل��ك 

�إي�ساح  على  ع��اوة  �ملتعددة،  ورو�ف���ده  وم�سادره  باأ�سكاله 

 »Venture Capital« مفهوم ر�أ�ض �ملال �ملخاطر/ �جلريء

 Angel« بجو�نبه �ملختلفة، وكذلك مفهوم ر�أ�ض �ملال �لنبيل

Investment« بخ�سائ�سه و�أبعاده �ملتعددة، مع �لإ�سارة �إىل 
�أبرز �جلهات �حلكومية �ملعنية بتمويل �مل�ساريع �لريادية يف 

�ململكة.

روؤية ا�ست�سرافية

�حلالة  ع��ن  ملخ�ض  �لكاتب  ق��دم  �ل�سابع   �لف�سل  ويف 

�لر�هنة لريادة �لأعمال على م�ستوى �لعامل و�لوطن �لعربي 

��ست�سر�فية  روؤي���ة  م��ع  خ��ا���ض،  بوجه  و�ململكة  ع��ام،  بوجه 

مل�ستقبل ريادة �لأعمال كحقل علمي وممار�سة تطبيقية ب�سكل 

عام، ويف �ململكة بوجه خا�ض ومبا يتو�فق مع روؤية »2030».

قــــــــــــــــرأت لك..

ما ز�ل �لت�سال �ملوؤ�س�سي يعاين 

�لقطاع  �سو�ء يف  �سديد  من �سعف 

حت�سن  م��ع  �حلكومي،  �أو  �خل��ا���ض 

حول  �خلا�ض  �لقطاع  يف  تدريجي 

هذ� �ملجال �ملهم جًد�، يقابله �سعف 

�سديد يف �لقطاع �حلكومي.

�أجرتها  در��سة  ك�سفته  ما  ه��ذ� 

�لف�ساد  ملكافحة  �لوطنية  �لهيئة 

 %69 �أن  ك�سفت  و�لتي  »ن��ز�ه��ة«، 

يطلعو�  مل  �ل���دول���ة  م��وظ��ف��ي  م��ن 

�لوظيفي  �ل�����س��ل��وك  م��دون��ة  ع��ل��ى 

وهي  �لعامة،  �لوظيفة  و�أخاقيات 

خطري  وموؤ�سر  ج��د�ً  كبرية  ن�سبة 

�لد�خلي  �لت�سال  �سعف  يك�سف 

مما  �حلكومي  �لقطاع  �أروق��ة  بني 

يدل ب�سكل و��سح على عدم وجود 

على  ق��ادرة  وفاعلة  حقيقية  �إد�رة 

ب�سكل  �ملوؤ�س�سي  �لت�����س��ال  �إد�رة 

�حر�يف.

كما بينت �لدر��سة �أن 63% من 

�ملبحوثني �أفادو� �أن جهاتهم مل تن�سر 

�لإل��ك��روين،  موقعها  على  �مل��دون��ة 

عدم  على  ي��دل  �آخ��ر  موؤ�سر  وه��ذ� 

تهتم  موؤ�س�سي  �ت�سال  �إد�رة  وج��ود 

�لتو��سل  ومن�سات  �لرقمي  بالعامل 

تدير  ز�ل��ت  ل  �أنها  �أو  �لجتماعي، 

�لقدمية  �لتقليدية  بالطريقة  �لأمور 

�لتي �أكل �لدهر عليها و�سرب.

ن�سبة  �أن  �ل��در����س��ة  ك�سفت  كما 

ك���ب���رية م���ن م��وؤ���س�����س��ات �ل��ق��ط��اع 

ب���اإد�رة  حتتفظ  ت��ز�ل  ل  �حلكومي 

�ل��ع��اق��ات �ل��ع��ام��ة و�لإع�����ام، ومل 

�لت�سال  �إد�رة  �إىل  حتويلها  يتم 

�أن  ع��ن  يك�سف  مم��ا  �مل��وؤ���س�����س��ي، 

ما�سة  بحاجة  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع 

لإد�ري�����ني وق���ي���اد�ت ���س��اب��ة ت��و�ك��ب 

متغري�ت �لع�سر �ملت�سارعة.

قطاعات  ثماين  �سملت  �لدر��سة 

حكومية و��ستنطقت �آلف �ملوظفني، 

�لتي مت  �لدر��سات  �أهم  من  وتعترب 

عن  ك�سفت  حيث  موؤخر�ً،  �إجنازها 

ب�سببه  و�ل����ذي  �حلقيقي  �ل�سبب 

للقطاعات  �لذهنية  �ل�سورة  تبدو 

ع�سر�ت  منذ  �سعيفة  �حلكومية 

�ل�سنني.

�لأ���س��ت��اذ  �سيغان  مي�سال  �أجن���ز 

ب��ج��ام��ع��ة »�ل���ك���ي���ب���اك« مب��دي��ن��ة 

على  در����س��ة  �لكندية،  »مونريال« 

مل��ع��رف��ة  ط���ال���ب   500 م���ن  ع��ّي��ن��ة 

�أ�سباب �لغ�ّض عند �لطلبة، و�أظهرت 

جريدة  ذكرته  ما  وف��ق   - �لّدر��سة 

»�لفيغارو« �لباري�سّية- �أن طالباً من 

�لغ�ض يف  مار�ض  باأنه  �عرف  �ثنني 

مرحلة من مر�حل در��سته.

�ل��ذك��ور  �أن  �ل��در����س��ة  و�أث��ب��ت��ت 

يغ�ّسون �أكرث من �لإناث بن�سبة %53 

كما  ل��اإن��اث،   %47 مقابل  للذكور 

بّينت نف�ض �لدر��سة �أن طلبة �لعلوم 

�لكايات  باقي  طلبة  من  غ�ساً  �أكرث 

طاب  يعد  بينما  و�لتخ�س�سات، 

وطالبات �لفنون �جلميلة �لأقل غ�ساً 

على �لإطاق.

�لطلبة  �أن  �ل���در�����س���ة  وب��ّي��ن��ت 

�ملولودين يف »كيباك« هم �أقل غ�ساً 

من �لطلبة �ملهاجرين، وكانت جامعة 

على  موقعاً  �أن�����س��ات  ق��د  »ك��ي��ب��اك« 

كله  خم�س�ساً  »�لإن���رن���ت«  �سبكة 

لعمليات �لغ�ض، �أّكدت فيه �أّن ت�سامح 

�سفر،  ن�سبته  �لغ�ّض  م��ع  �جلامعة 

ويعطي �مل�سرفون على �ملوقع ن�سائح 

ب��ال��ق��و�ن��ني  ت��ذك��ريه��م  م��ع  للطلبة 

�جلامعة  تعتمدها  �لتي  �ل�سارمة 

يتعمد  طالبة  �أو  طالب  كل  ملعاقبة 

معلومات  �مل��وق��ع  وي��ع��ط��ي  �ل��غ�����ض، 

�ساملة و�إ�سافية عن كّل �أنو�ع �لغ�ض 

عند  �ل�سرقة  �أو  �لم��ت��ح��ان��ات  يف 

�إعد�د �لر�سائل �جلامعية.

با�سكال  �أجن��ز  م���و�ٍز  �جت��اه  ويف 

در��سة  مي�سو  وكري�ستوف  جيبار 

من  عينة  على  فرن�سا  يف  مماثلة 

�أنهم  منهم   %70 �ع��رف  �لطلبة 

قامو� يف فرة من در��ستهم بعملية 

باأنهم  �أق���رو�   %12 وق��ر�ب��ة  غ�ض، 

و�أثبتت  �جلامعة،  يف  بالغ�ض  قامو� 

�لدر��سة نف�سها -وعلى غر�ر ماهو 

�أكرب  �لذكور  ن�سبة  �أن  �لكيباك-  يف 

من ن�سبة �لإناث يف عمليات �لغ�ض، 

�أكرث غ�ساً من  �لعلوم هم  و�أن طلبة 

طلبة �لخت�سا�سات �لأخرى.

الذكور أكثر غشًا من اإلناث

70% من »شباب الرياض« يرون أن لشبكة اإلنترنت تأثيرات سلبية

69% من موظفي الدولة لم يطلعوا على »مدونة السلوك الوظيفي«
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طبيعتك  على  الت�صرف  ي�صاعد 

ثقتك  زي���ادة  على  طبيعي  ب�صكل 

فهم  على  قدرتك  وزي��ادة  بنف�صك، 

كما  معهم،  وال��ت��وا���ص��ل  الآخ��ري��ن، 

يزيد من ال�صعور باملحبة والراحة.

ه��ن��اك ع����دة ط����رق ت�����ص��اع��دك 

بالبحث  تبداأ  لتكون على طبيعتك، 

وتعريفها  واكت�صافها  نف�صك  ع��ن 

وفق  والت�صّرف  ل�صروطك،  تبعاً 

�صخ�صيتك، لأّن كل �صخ�صية اأخرى 

بالإ�صافة  �صاحبها،  �صخ�صية  هي 

الأم��ور  ه��ذه  وجعل  نف�صك،  لتقّبل 

من اأهدافك الأ�صا�صّية.

ال��وق��ت  تخ�صي�ص  ي��ج��ب  ك��م��ا 

ال���ك���ايف مل��ع��رف��ة الأ����ص���ي���اء ال��ت��ي 

تقّدرها، ولكت�صاف �صخ�صيتك من 

والتفكري  اختياراتك،  تاأّمل  خالل 

ثّم  فعلها،  حت��ّب  ال��ت��ي  ب��الأ���ص��ي��اء 

املمكن  ومن  لذلك،  تبعاً  الت�صّرف 

ال�صخ�صية،  لختبارات  اخل�صوع 

م��ع احل��ر���ص ع��ل��ى ا���ص��ت��ن��ت��اج ما 

بتحديد  لها  ت�صمح  فال  به،  ترغب 

�صخ�صيتك.

ل تتفاجاأ يف حال تعاُر�ص بع�ص 

اأمر  ذلك  لأن  متتلكها،  التي  القيم 

طبيعي ل�صتقائك القيم من م�صادر 

واملوّجهني،  الدين،  مثل:  خمتلفة، 

تاأخذ  الذين  والأ�صخا�ص  والثقافة، 

والإلهام،  التعليمّية،  امل�صادر  منهم 

واعتبار كّل قيمة معار�صة جزءاً من 

�صخ�صيتك الديناميكّية.

ي�����وؤدي ال��رك��ي��ز ع��ل��ى امل��ا���ص��ي 

فاإن  لذلك  النف�ص،  تقّدم  منع  اإىل 

هي  ال�صحية  غري  املقاربات  اأك��ر 

واتخاذ  طبيعتك،  على  الت�صّرف 

على  بناًء  نف�صك  بتعريف  ال��ق��رار 

فرة زمنّية ما، وق�صاء باقي الوقت 

ال�صابقة  ال�صخ�صية  يف تكوين ذات 

�صخ�ص  اإىل  ال��ت��ح��ّول  م���ن  ب����دلً 

وال�صماح  ال��زم��ن،  م��رور  مع  يتغري 

الكثري  واكت�صاب  بالتطّور،  لنف�صك 

للبحث  ب��الإ���ص��اف��ة  م��ن احل��ك��م��ة، 

ع���ن اأ���ص��خ��ا���ص ي��ف��خ��رون ب��ع��دم 

اأو  زم���ن  م��ن��ذ  �صخ�صياتهم  ت��غ��رّي 

لأّن��ه��م  ع��م��رّي��ة،  مرحلة  اأي  خ��الل 

يت�ّصمون ب�صهولة التعامل، واملرونة، 

وال�صعادة.

ل ت��ب��ح��ث ع���ن ن���ق���اط ق��وت��ك، 

بع�ص  يف  القوة  نقاط  تتغري  حيث 

الأحيان مع مرور الزمن، مما يغري 

يجب  لذلك  لنف�صك،  تعريفك  من 

ال��رك��ي��ز على  ال��ت��وق��ف عند  ع��دم 

م��ن معرفة  ب��د  ال��ق��وة، ول  ن��ق��اط 

جيد،  ب�صكل  عيوبك  ت���وازي  اأن��ه��ا 

نف�صك  مقارنة  من  �صيمنعك  مما 

بالآخرين، وذلك لأن املقارنة توؤدي 

من  وتقلّل  الأ�صخا�ص،  انتقاد  اإىل 

تقدير النف�ص.

م��ار���ص ال���ص��رخ��اء وت��وق��ف عن 

نف�صك  على  ال�صحك  وتعلّم  القلق، 

ق�صة  اإىل  وحتويله  ح��دوث��ه،  عند 

الآخ��ري��ن،  م��ع  ت�صاركها  م�صحكة 

فاجلميع يعلمون اأنك ل�صت مثالياً، 

لذلك ل بد من جتنب اأخذ كل �صيء 

على حممل اجلد.

القلق  وجت��ّن��ب  بال�صدق  حتلى 

حيث  اإليك،  الآخرين  نظرة  ب�صاأن 

�صيحبك البع�ص، ويكرهك الآخر، ل 

حتر�ص على اإر�صاء الآخرين، جاور 

الأ�صخا�ص الإيجابيني، ول تقلل من 

�صاأنك يف حال التعر�ص ل�صغط ما، 

اأو لتنّمر بع�ص الأ�صخا�ص.

واأخ��������رياً اع�����رف ال���ف���رق بني 

التعليقات ال�صاخرة، وبني التعليقات 

على  والركيز  واملرعبة،  اخلبيثة، 

الأخطاء احلقيقّية.

اأهم ن�صاط يجب اأن يقوم به الإن�صان الطموح 

والباحث عن حتقيق ذاته واأهدافه، هو البحث 

عما هو �صغوف به، حيث يف�صل كثري من النا�ص 

ملا  وفقاً  يحددونها  لأّنهم  اأهدافهم؛  يف حتقيق 

اأو يعتقدون به، وب�صكٍل عام ل  يراه الآخ��رون، 

عاطفة  دون  الإن�صان حتقيق طموحه  ي�صتطيع 

على  ق���ادر  غ��ري  نف�صه  �صيجد  لأّن���ه  و�صغف، 

اجلهود  باأف�صل  للقيام  ال��الزم  احلما�ص  ح�صد 

وتطبيقها.

»يل  قال  الهدف.  كتابة  هو  الثاين  الن�صاط 

هو  معني  �صيٍء  بكتابة  الل��ت��زام  اإّن  اإي��اك��وك��ا« 

اخلطوة الأوىل نحو حتقيق الهدف، لهذا يُن�صح 

واجل��دول  تطبيقها،  وخ��ط��وات  خطة،  بكتابة 

الزمني الالزم للتنبوؤ بالأحداث التي حت�صل.

اأنه ل ُيكن حتقيق الأ�صياء  بعد ذلك تذكر 

يجب  ل��ذل��ك  و���ص��ح��اه��ا؛  ليلة  ب��ني  العظيمة 

الأمور  اأّن  لالإن�صان  بدا  واإذا  بال�صرب،  التحلي 

عن طريقة خمتلفة  البحث  يجب  �صوءاً  ت��زداد 

لإجناز املهام املختلفة، واتخاذ الهزائم ال�صغرية 

حّتى  بخطوة  خطوة  والبدء  النف�ص،  لتح�صني 

ت�صبح الأحالم حقيقة 

واقعية.

بالإ�صافة اإىل ذلك 

عن  بالبتعاد  يُن�صح 

الحتفاظ  اأي  الياأ�ص، 

ب��احل��ل��م ����ص���واء ك��ان 

���ص��غ��رياً،  اأو  ك���ب���رياً 

عاماً  ا�صتغرق  �صواء 

العمر،  اأو  لتحقيقه 

اأّي  حت��ق��ي��ق  وُي���ك���ن 

حلم طاملا اأّن الإن�صان 

ي���ت���ل���ك الإي���������ان، 

وال����ع����م����ل اجل�������اد، 

والإرادة والإ�صرار.

يُ����وج����د ال���ع���دي���د 

م��ن ال��ط��رق الأخ���رى 

لتحقيق احللم، منها:

ي�صري  حلمه  اأّن  الإن�صان  �صعر  اإذا  املثابرة: 

يف الجتاه اخلطاأ، يجب اإعادة تقييم الأحالم، 

لتحقيق  وامل��ث��اب��رة  وال��رغ��ب��ات،  والأول���وي���ات، 

الطموح.

البناء  النقد  قبول  على  القدرة  النقد:  تقبل 

ل��ه��ذا يجب  الأح�����الم،  ع��ل��ى حتقيق  تُ�����ص��اع��د 

يف  يفيدون  ل  ال��ذي��ن  الكارهني  ع��ن  البتعاد 

يحاولون  الذين  املحبني  من  والق��راب  �صيء، 

كالمهم  وو�صع  اإليهم،  ال�صتماع  ثّم  امل�صاعدة، 

الطرق  اأف�صل  اإيجاد  بهدف  العتبار؛  يف عني 

للقيام بالأ�صياء ال�صعبة.

التحفيز: ُيكن احل�صول على تغذية راجعة 

دائمة عند الو�صول اإىل معيار قيا�صي من خالل 

وق�صرية  ومتو�صطة،  طويلة،  اأه��داف  �صياغة 

م�صغرة،  اأه����داف  اإىل  تق�صيمها  ث��ّم  امل���دى، 

ومراجعة الأهداف ب�صكل منتظم ملتابعة التقدم.

املكافاآت: ابتكار طريقة ملكافاأة النف�ص خالل 

فرة حتقيق الطموح.

كيف أتخلص من التفكير السلبي؟

عدة  وهناك  والآخ��ر،  احلني  بني  �صلبية  اأفكار  اأحدنا  ينتاب  قد 

و�صائل وطرق ت�صاعدنا على التخل�ص من الأفكار ال�صلبية، من ذلك 

ال�صحك، تغيري البيئة، التنف�ص بعمق، جتنب م�صوهات الفكر، تعزيز 

نقاط القوة.

اإىل  الإن�����ص��ان  عقلية  حتريك  اإىل  ال�صحك  يقود  ال�صحك:   -

الأف�صل، لذا ينبغي على كّل فرد اأن يبت�صم، ويقول دعابًة م�صحكًة، 

اإىل  يقود  �صببه  كان  مهما  فال�صحك  ت�صحكه،  ق�صًة  يتذكر  اأن  اأو 

التفكري الإيجابي.

- تغيري البيئة: ي�صاعد تغيري البيئة على حت�صني التفكري الفردي، 

فمجرد اخلروج من الغرفة، وامل�صي خارج البيت، وروؤية ال�صوء، ينقل 

منط العقل اإىل اأمناط جديدة وخمتلفة واأكر اإيجابية.

- التنف�ص بعمق: يكن تغيري الأفكار ال�صلبية اإىل اأفكار اإيجابية، 

من خالل اأن يتوقف الفرد عّما يقوم به، ويقف بقدميه على الأر�ص، 

ويبداأ باأخذ ثالثة اأنفا�ٍص عميقة، وعليه األ ي�صرع بني النف�ص والآخر.

- جتنب م�صوهات الفكر: يكن التخل�ص من التفكري ال�صلبي من 

الفكر، وحتديها، ومن هذه  ت�صوه  التي  الأفكار  التعرف على  خالل 

الأفكار ما ياأتي: التفكري الأ�صود والأبي�ص: ويق�صد به روؤية كّل �صيء 

بالطريقة ذاتها دون متييز ال�صلبيات والإيجابيات، لوم الذات: وذلك 

به  ويق�صد  التفكري:  الأف��راد، غربلة  �صيئ مع  عند مواجهة موقٍف 

روؤية جميع املواقف من منظور �صلبي، التفكري الكارثي: وهو افرا�ص 

اأن الأ�صواأ هو الذي �صيحدث دائماً.

- الركيز على نقاط القوة: ي�صاعد تركيز الفرد على نقاط قوته، 

وعدم الهتمام بالعرات، اإىل ال�صعور بالروح الإيجابية، وعندما يبداأ 

الفرد بالتفكري يف الأفكار القا�صية حول اأفعاله و�صخ�صيته، فعليه اأن 

يتوقف فوراً عن هذا التفكري، ويفكر بالأ�صياء التي تزيد من طاقته 

يكن  ال�صلبي  التفكري  لوقف  عديدة  اأخ��رى  طرق  هنا  الإيجابية. 

اتباعها، منها و�صع �صريٍط مطاطي حول مع�صم اليد، تخيل اأفكار 

ممتعة، ت�صور م�صهد يُ�صعر الذات بالهدوء، مثل: التفكري يف اخلروج 

من  وغريها  ال�صاطئ،  اإىل  الذهاب  اأو  الأ�صدقاء،  مع  املدينة  من 

الأفكار الإيجابية، وهذا بالفعل �صيمنع ا�صتمرارية التفكري ال�صلبي.

سيـــن 
وجيم

تصرف على طبيعتك تزدد ثقتك بنفسك

فكر خارج 
الصندوق

»شغفك« سر إبداعك

»حب الأ�صرة واإعجاب الأ�صدقاء اأهم من 

اجلاه واملال«.

ليدو �إياكوكا: مفكر ورجل �أعمال �أمريكي 

معا�صر، ولد عام 1924م، وتوىل منا�صب 

قيادية يف �صركتي فورد وكر�ي�صلر.

صورة نقدية

أجمل تعليق

يد ما تقواها �صافحها

عمر �لدبي�س
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يف تالحم وطني بديع �شاركت حوايل 40 

جهة يف معر�ض اأ�شبوع املهنة املقام بجامعة 

امل���ل���ك ���ش��ع��ود خ����الل ال���ف���رة 3-7 ف��راي��ر 

لبنات  اجل��ه��ات  ه���ذه  تتيح  ح��ي��ث  2019م، 
الوظيفية  ال��ف��ر���ض  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  ال���وط���ن 

املطلوبة  واملهارات  العمل  �شوق  واحتياجات 

ل�����ش��غ��ل ال����وظ����ائ����ف، وك����ذل����ك امل�����ش��اه��م��ة يف 

اختيار  يف  امل�شتجدات  الطالبات  م�شاعدة 

التخ�ش�ض.

جناح �شابك

وط���رح���ت اجل���ه���ات امل�����ش��ارك��ة ب��رام��ج 

تدريبية منتهية بالتوظيف وكذلك الوظائف 

ال�شاغرة، واأتاحت لزائرات املعر�ض ت�شجيل 

معلوماتهن عرب الأجهزة اللوحية لكل جهة، 

وق��د ك��ان الإق��ب��ال الأك��رب يف املعر�ض على 

ال��زائ��رات  ا�شطفت  حيث  »�شابك«،  جناح 

معلوماتهن  لت�شجيل  اللوحية  الأجهزة  على 

ال��ربام��ج  يف  الت�شجيل  اأو  للوظيفة  طلباً 

التدريبية ل�شابك، و�شارك يف املعر�ض جهات 

برنامج  مثل  �شعود  امللك  جامعة  داخل  من 

املتفوقني واملوهوبني، املركز املهني بال�شراكة 

العامة والإعالم،  اإدارة العالقات  الطالبية، 

ريادة  التطوع ومعهد  املهاري، فخر  ال�شجل 

الأعمال.

اإعالن اأكر

خريجات  من  املعر�ض  زائ��رات  من  عدد 

وطالبات اأبدين اإعجابهن ومالحظاتهن على 

املعر�ض، فقالت اخلريجة »عبري« اإنها جاءت 

لزيارة املعر�ض بعد ر�شالة ن�شية وردتها من 

�شعود  امللك  كونها خريجة جامعة  اجلامعة 

اأكرب  ب�شكل  اأعلنت  اجلامعة  اأن  لو  ومتنت 

موجهة  من�شات  عرب  املعر�ض  عن  واأو���ش��ع 

اجلامعة  وخريجي  لطالب  ولي�ض  للجميع 

فقط، حيث اإن خريجات اجلامعات الأخرى 

مل يعرفن بهذا املعر�ض، وهي فر�شة رائعة 

الوظيفية  ال�شواغر  على  لالطالع  للجميع 

وحاجة �شوق العمل والتقدمي على الوظائف 

اجلهات  بتنوع  اإعجابها  اأبدت  كما  املتاحة، 

اجلهات  جميع  التزام  متنت  كما  امل�شاركة، 

بالبدء ال�شاعة التا�شعة لتتعرف على جميع 

الفر�ض املتاحة.

ح�شن التنظيم

وعربت اخلريجة رغد فهد عن مالحظتها 

بخ�شو�ض قلة اأعداد الزائرات للمعر�ض عن 

ال�شنوات املا�شية، وذلك لعدم ال�شماح لهن 

بت�شليم �شريهن الذاتية ورقياً بل عن طريق 

املوقع، لذلك فاإن عدداً كبرياً من الطالبات 

راأين اأنهن ل يحتجن للقدوم للمعر�ض حينما 

ميكنها التقدم للوظائف عن طريق املوقع يف 

املنزل، وترى خريجة ق�شم علم النف�ض اآمال 

اأن املعر�ض كبري ومنظم واجلهات امل�شاركة 

كثرية لكن غري متنوع فلم جتد �شوى جهة 

تخ�ش�شها،  يف  �شواغر  لديها  فقط  واح��دة 

اأبدت الطالبة �شلمى حممد اإعجابها  بينما 

ممتازة  فكرة  كونت  اإنها  حيث  باملعر�ض، 

العمل،  �شوق  املطلوبة يف  التخ�ش�شات  عن 

وكذلك املهارات التي يجب اأن تطورها حتى 

اأحد  وهذه  توظيفها،  على  اجلهات  تتهافت 

اأهم اأهداف اأ�شبوع املهنة.

اإقبال كبري

كما اأخذنا راأي زائرات املعر�ض واجلهات 

امل�شاركة يف املعر�ض واإقبال الزائرات عليه، 

وقد عربت الأ�شتاذة هنادي باجنيد يف ركن 

مدار�ض التعلم الذكي عن اإعجابها بالإقبال 

للراغبات  الأع��م��ار  تنوع  وك��ذل��ك  الكبري، 

ج��دد،  وخريجات  طالبات  م��ن  بالوظائف 

�شد  ما  اأكرث  واأن  لديهن خربة،  وكذلك من 

الزوار للركن هو م�شاريع املدر�شة، و�شاركتها 

الت�شالت  هيئة  من  �شارة  الأ�شتاذة  الراأي 

وتقنية املعلومات فقد لحظت تنوع الزائرات 

واختالف فئاتهن العمرية.

قيا�ض النجاح

الأ���ش��ت��اذة ���ش��ع��اع ال��دو���ش��ري م��ن بنك 

ال�شنة  اأ�شادت بتنظيم املعر�ض هذه  الإمناء 

اجليل  توجه  ا�شتغربت  لكنها  وب��الإق��ب��ال، 

التقدم  يرغبون  ل  ال��زوار  فغالبية  اجلديد، 

عن  بعيد  جم��ال  يف  الوظيفية  لل�شواغر 

الإدارة الرئي�شية، فالأغلبية ترغب التوظف 

بنف�ض التخ�ش�ض الدقيق، كما تقرتح و�شع 

ل  بحيث  املهنة  اأ�شبوع  لرابط  اأو�شح  لفتة 

حتتاج الزائرة ال�شوؤال عنه.

املوظفة بعمادة اأق�شام العلوم الطبية نورة 

علي القحطاين ترى اأن الإقبال جيد يف اليوم 

ل�شرعة  القادمة  الأيام  خالل  ويزداد  الأول 

ت��ن��اق��ل اخل���رب ب��ني ال��ط��ال��ب��ات واخل��ري��ج��ة 

اأ�شادت  كما  الجتماعي،  التوا�شل  بو�شائل 

باجلهات امل�شاركة ومتنت حتقيق هدفها من 

امل�شاركة، كما تود اأن يتطور املعر�ض ب�شكل 

اأكرب واأن يكون هناك طريقة دقيقة لقيا�ض 

جناح اأ�شبوع املهنة وحتقيق اأهدافه وتطويره 

يف الأعوام القادمة.

40 جهة شاركت في 
المعرض المصاحب ألسبوع 
المهنة في مدينة الطالبات 

الإقبال الأكرب �سهده جناح »�سابك« 

ي��ع��د م��رك��ز ال��ت��دري��ب ال��ل��غ��وي يف ق�شم 

ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة واآدب�����ه�����ا وال�������ذي ت�����ش��رف 

التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  وك��ال��ة  عليه 

املتميزة  امل��راك��ز احلديثة  والأك��ادمي��ي��ة من 

يف تقدمي اآليات توا�شل مع كل النا�ض من 

الفكرة التي ت�شوغها اللغة داخل اآذهانهم.

اأجن������ز امل����رك����ز ب����رام����ج ت���دري���ب���ي���ة داخ����ل 

92 برناجًما  اإىل  اجل��ام��ع��ة و���ش��ل ع��دده��ا 

تدريبًيا، وبلغ عدد املدربني اإىل 90 مدرًبا 

وم��ت��درب��ة و14 اأخ�����ش��ائ��ًي��ا ح��ق��ائ��ب��ًي��ا و20 

م�شاركة من امل�شاركات املجتمعية، وا�شتفاد 

م���ت���درًب���ا   2686 ي����ق����ارب  م����ا  امل����رك����ز  م����ن 

ومتدربة.

الروؤية والر�شالة

مهارات  تدريب  على  املركز  روؤي��ة  تقوم 

والتحدث  »ال�شتماع  الأربع  العربية  اللغة 

تتناول  ر�شالتها  بينما  والكتابة«،  والقراءة 

وال��ت��دري��ب  املجتمعية  ال�����ش��راك��ة  حتقيق 

خلدمة اللغة العربية.

املركز عقد دورات  اأه��داف  اأه��م  وم��ن 

العربية  اللغة  يف  متخ�ش�شة  تدريبية 

واآدابها، وحتقيق ر�شالة اجلامعة يف خدمة 

دورات  بتقدمي  امل�شتمر،  والتعليم  املجتمع 

تدريبية يف املهارات اللغوية وال�شت�شارات، 

الإلقاء  موؤهلة يف  ك��وادر  واإع��داد  وتدريب 

عالية،  مهنية  ومهارات  باأ�ش�ض  والإع��الم 

مهارات  تدريبية  حقائب  وحتكيم  واإنتاج 

عادة  بناء  على  والتدريب  العربية،  اللغة 

القراءة لدى اأفراد املجتمع والتدريب على 

باللغة  والتحدث  الإل��ق��اء  يف  التميز  بناء 

العربية الف�شحى.

تدريب املدربني

جمهزتني  قاعتني  على  املركز  يحتوي 

كل  وتت�شع  والطالبات،  الطالب  لتدريب 

قاعة لثالثني مقعًدا، بالإ�شافة اإىل مكاتب 

م��درب��ي  ت��دري��ب  وي��ت��م  متكاملة،  اإداري�����ة 

للمركز  التدريبية  احلقائب  واأخ�شائيي 

ت�شل  لغوي  م��درب  اإع���داد  دورة  ومنها: 

اإىل 60 �شاعة، وعدد املدربني 32 مدربا، 

واأخرى 50 �شاعة و30 متدرًبا و18 �شاعة، 

و50  �شاعة   14 اإىل  مدربيها  عدد  و�شل 

�شاعة و�شل عدد مدربيها اإىل 28 مدرباً.

مهارات اإبداعية

الأ�شتاذ  اللغوي  التدريب  مركز  مدير 

اأن  اأك��د  العمري  عبدالوهاب  بن  عبداهلل 

اجلامعة  طالب  متكني  اإىل  ي�شعى  املركز 

والإبداعية  الوظيفية  اللغة  مهارات  من 

الطالب  ميول  مع  يتوافق  �شيق  باأ�شلوب 

ويلبي احتياجه، م�شتعيًنا بخربات اأع�شاء 

هيئة التدري�ض يف الق�شم، موؤكداً اأنه ميثل 

ليطور  اجلامعي  للطالب  ثمينة  فر�شة 

مهاراته الأ�شا�شية التي متكنه من املناف�شة 

يف �شوق العمل؛ فاللغة هي و�شيلة التوا�شل 

بقدراته  الطالب  يتميز  واإمنا  الب�شر،  بني 

وابتكار  واخل��ط��اب  والتعبري  التفكري  يف 

الرثاء  تعتمد على  احللول، وهذه جميعها 

اللفظي وامللكة الكالمية.

حتقيق التطلعات 

يتلقاه  مب��ا  امل��رك��ز  فخر  العمري  واأك���د 

اجلامعة،  مدير  معايل  من  كبري  دعم  من 

ومن عميد كلية الآداب، ورئي�ض ق�شم اللغة 

بّناء  العربية واآدابها، وما جنده من تعاون 

الإعالمية  ووحداتها  اجلامعة  اإدارات  من 

التوفيق  ي��ك��ون  اأن  ون��رج��و  والأك��ادمي��ي��ة، 

الوطن  تطلعات  حتقيق  يف  دائًما  حليفنا 

واجلامعة.

2686 متدربًا ومتدربة استفادوا من خدمات 
مركز التدريب اللغوي

من خالل 92 برناجمًا تدريبيًا داخل اجلامعة



تقرير: فلوة القحطاين

نظم النادي الثقايف االجتماعي التابع لكلية احلقوق 

والعلوم ال�سيا�سية، فعالية بعنوان »عي�ش القانون« على 

1440هـ ب�ساحة  19 جمادى االأوىل   -  18 مدى يومي 

اأ.  الدليمي،  عبدالرحمن  العنود  اأ.  بقيادة  الــبــجــري، 

جند ريا�ش احل�سن، وهدفت الفعالية ملحاكاة االأنظمة 

والقوانني يف الواقع االجتماعي وجت�سيدها ب�سكل فعلي 

القانون  باأهمية  امل�ساركني  ا�ست�سعار  لتحقيق  تطبيقي 

ودوره يف املجتمع ال�سعودي وكيفية التعامل معه، بلغة 

مب�سطة، �سل�سة، وقريبة من جميع فئات املجتمع، ذكوًرا 

واإناًثا، كباًرا كانوا اأم �سغاًرا.

فكرة الفعالية

»�الإن�سان كائن �جتماعي بطبعه« ال ميكنه �لعي�ش �إال 

بغري  وج��ود جمتمع  �ملت�سور  غري  من  لذ�  جماعة؛  يف 

ويف�سل  �أ�سخا�سه  بني  �لنا�سئة  �لعالقات  يحكم  قانون 

يف نز�عاتهم، و�إال عمت �لفو�سى وتد�خلت �مل�سالح، وال 

يرتبط مبدى  �ملجتمعات  وعلو  ورقي  ��ستقر�ر  �أن  �سك 

�حرت�مها وتطبيقها للقو�نني وفهمها لها، لذ� و�نطالقاً 

من فكرة �أنه »ال جمتمع بال قانون« كان من �لو�جب على 

لهم من حقوق  �لنا�ش مبا  وتوعية  تثقيف  �ملتخ�س�سني 

على  �سك  بال  ينعك�ش  وذلك  �لتز�مات،  من  عليهم  وما 

�ملجتمع باأ�سره، وي�سهم يف حتقيق جمتمع و�ٍع بحقوقه 

وموؤدٍّ اللتز�ماته.

توعوي ترفيهي

�أهمية  على  #عي�ش_�لقانون  ح��دث  فكرة  قامت 

�مل�ساهمة يف رفع م�ستوى وعي �الأ�سخا�ش بالقانون وذلك 

من خالل �سناعة حمتوى توعوي بطابع ترفيهي قريب 

تتحقق  بحيث  و�لتعليمية،  �لعمرية  �لفئات  جميع  من 

�الأهد�ف �ملرجوة مبا يتفق و�لفئة �مل�ستهدفة، و��ستغرق 

�لتخطيط لها عدة �أ�سهر، وت�سمنت عدة �أق�سام و�أركان، 

�أف��ر�د  من  كبري  عدد  منها  و��ستفاد 

�ملجتمع بلغ ما يقارب �خلم�سني �ألف 

م�ستفيد من �جلن�سني.

3 اأق�سام
ت�سمنت �لفعالية 3 �أق�سام رئي�سية 

�لعامة،  �الآد�ب  وق�سم  �ملرور،  »ق�سم 

و�لق�سم �لتجاري«، و�حتوى كل ق�سم 

من  �لعديد  على  �الأق�سام  ه��ذه  من 

معينة،  مبو��سيع  �ملخت�سة  �الأرك��ان 

بحقوقه،  �مل�ستهلك  توعية  ركن  منها 

وركن �لغ�ش �لتجاري، وركن �ل�سريبة 

حقوق  ورك���ن  �ح��ت�����س��اب��ه��ا،  وكيفية 

�أركان  لعدة  �إ�سافة  �لفكرية،  �مللكية 

تقريب  يف  ت�ساعد  ترفيهية  �أخ��رى 

�ل�سورة لالأذهان من خالل �ألعاب و�ألغاز وم�سابقات.

ق�سية ت�سهر

لكونهم  فائزين  لعدة  جو�ئز  على  �ل�سحب  مت  كما 

عر�ش  مت  ت�سهري  ق�سية  وحتليل  ��ستنتاج  يف  �ساهمو� 

وقائعها عليهم، بهدف زيادة �لوعي حول هذه �جلرمية 

مت�ش  لكونها  �رتكابها  على  �ملرتتبة  �لنظامية  و�لعقوبة 

وتنتهك خ�سو�سية �الإن�سان يف �ملجتمع، وخ�سو�ًسا مع 

و�سائل  يف  �لت�سهري  جر�ئم  من  متعددة  �سور  �نت�سار 

�لتو��سل �الجتماعي.

50 األف م�ستفيد
و�إق��ب��ال  بتفاعل  #عي�ش_�لقانون  ح��دث  حظي 

ر�ئعني، حيث و�سل عدد �مل�ستفيدين و�مل�ستفيد�ت �إىل 

يقت�سر  ومل  وم�ستفيدة،  م�ستفيد  �أل��ف   50 يقارب  ما 

�لتفاعل على �حلدث يف �أر�ش �لو�قع فح�سب؛ بل حظي 

�أف��ع��ال ر�ئ��ع��ة ع��ر و�سائل  ب���ردود 

�سارك  حيث  �الجتماعي،  �لتو��سل 

بانطباعاتهم  و�مل��ن��ظ��م��ون  �ل����زو�ر 

�لقانون،  عي�ش  و�آر�ئهم حول حدث 

و�إعجاب  تنم عن ر�سا  كانت  و�لتي 

كبريين بجهود �لفريق.

اأهمية الفعالية

تزد�د �حلاجة ملثل هذه �لفعاليات 

�لتقعيد  بازدياد  و�لوعي  و�لتثقيف 

يف  �لقو�نني  و��ست�سد�ر  �لنظامي 

لكون  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة 

�أال  يجب  ون�سو�سه  �لقانون  فهم 

�إن  حيث  �ملتخ�س�ش،  على  يقت�سر 

حكمه وتبعاته �ستطال �جلميع؛ فال 

يعتد باالعتذ�ر بجهل �أحد بالقانون، و�إمنا يفرت�ش علم 

�جلريدة  يف  ن�سره  مبجرد  كافة  به  و�ملعنيني  �ملجتمع 

لز�ًما علينا كمتخ�س�سني  �أنه كان  يعني  �لر�سمية؛ مما 

ن�سر �لوعي و�لثقافة �لقانونية و�حلقوقية �إىل �ملجتمع 

كافة.

نحو جمتمع حقوقي

�حلقوق  لكلية  �الجتماعي  �لثقايف  �ل��ن��ادي  متكن 

�لفعالية، من حتقيق  �ل�سيا�سية من خالل هذه  و�لعلوم 

�لعبارة  يف  ت�سب  و�لتي  �مل��رج��وة  �أه��د�ف��ه  من  �لكثري 

فعالياته  من  �لكثري  يف  �لنادي  تبناها  �لتي  �ل�سهرية 

�لنادي  »مًعا نحو جمتمع حقوقي«، وقد توجه  وجهوده 

�لذين  �لنجاح  و�سركاء  و�لرعاة  �جلهات  جميع  ب�سكر 

ر�ية  مًعا  نعلي  �أن  متمنني  �لفعالية،  �إجناح  يف  �أ�سهمو� 

�لقانون يف �ملجتمع �ل�سعودي كافة.

17 15تقرير  العدد 1331 - الأحد 5 جمادى الآخرة 1440هـ املوافق 10 فرباير 2019م

حظيت بتفاعل واإقبال رائعني وو�سل عدد امل�ستفيدين اإىل 50 األفًا من اجلن�سني

ثقافي واجتماعي »الحقوق« يطلق فعالية
#عيش_القانون بساحة البجيري

ُعقدت الفعالية على مدى يومي 18-19 جمادى الأوىل وهدفت لرفع م�ستوى الوعي املجتمعي بالقانون

حمتوى الفعالية توعوي بطابع ترفيهي قريب من جميع الفئات العمرية والتعليمية وت�سمنت 3 اأق�سام



الأب��ح��اث  وتظهر  باملخاطر،  م��ل��يء  الف�ضاء 

فقد  اأي�ًضا،  ال�ضرطان  ي�ضبب  قد  اأن��ه  اجلديدة 

در�س باحثون يف جامعة اأريزونا ثماين عينات دم 

اأكرث  اأو  اأ�ضهر  �ضتة  نحو  اأم�ضوا  رواد ف�ضاء  من 

على حمطة الف�ضاء الدولية، وقارنوها بعينات من 

جمموعة حتكُّم ل تت�ضمن رواد ف�ضاء، وظهر من 

خاللها اأن ال�ضفر اإىل الف�ضاء ي�ضعف قدرة رواد 

الف�ضاء على حماربة الأمرا�س، ومنها اللوكيميا.

ووجد البحث الذي مولته نا�ضا، والذي ن�ضر يف 

دورية »جورنال اأوف اأباليد فيزيولوجي« تراجًعا 

حماربة  عن  امل�ضوؤولة  البي�ضاء  اخلاليا  اأداء  يف 

لدى  ال�ضرطانية  واخلاليا  ال�ضائعة  الفريو�ضات 

 90 ملدة  الف�ضاء  يف  البقاء  وبعد  الف�ضاء،  رواد 

يوًما، انخف�ضت قدرة رواد الف�ضاء على حماربة 

اللوكيميا بن�ضبة %50.

اأن��ن��ا �ضمعنا ع��ن ارت��ب��اط  وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن 

ي��وؤك��د  ���ض��اب��ًق��ا،  الف�ضائي  بال�ضفر  ال�����ض��رط��ان 

هذا  وج��ود  تثبت  درا�ضة  اأول  هذه  اأن  الباحثون 

بعده.  ولي�س  الف�ضائي،  ال�ضفر  خ��الل  اخلطر 

وقال ريت�ضارد �ضيمب�ضون، املوؤلف الرئي�س للورقة 

واأ�ضتاذ علوم التغذية بجامعة اأريزونا »ت�ضعى نا�ضا 

ووكالت الف�ضاء الأخرى اإىل التاأكد من الأخطار 

ويزداد  الطويلة،  الف�ضائية  بالرحالت  املرتبطة 

خطر اإ�ضابة رواد الف�ضاء بال�ضرطان يف رحالت 

الف�ضاء الطويلة، ب�ضبب التعر�س اإىل الإ�ضعاع«.

بعد  يثبت  مل  ال��ف��ري��ق  اإن  �ضيمب�ضون  وق���ال 

اخلاليا  اأداء  انخفا�س  بني  مبا�ضرة  �ضلة  وجود 

القاتلة لل�ضرطان، وقابلية رواد الف�ضاء لالإ�ضابة 

عن  ن��اجًت��ا  النخفا�س  يكون  فقد  بال�ضرطان، 

اأن  وثبت  والإ�ضعاع،  اجلاذبية  وانعدام  الإجهاد 

الغذائية  الأن��ظ��م��ة  وبع�س  الريا�ضة  ممار�ضة 

على  املناعي  اجل��ه��از  اأداء  حت�ضن  املتخ�ض�ضة 

الأر�س، وياأمل �ضيمب�ضون وفريقه اأن ينطبق ذلك 

يف الف�ضاء.

وي�ضكل البحث خطوة اأوىل مهمة ملعرفة اأ�ضباب 

الف�ضائي،  ال�ضفر  خالل  املناعي  اجلهاز  تراجع 

وعندها �ضنبحث عن طريقة للحفاظ على �ضحة 

كواكب  اإىل  الطويلة  الرحالت  يف  الف�ضاء  رواد 

اأخرى كاملريخ.

ابتكره باحثون بجامعة كولومبيا

ل األفكار 
ِّ
نظام جديد يحو
إلى كالم

ابتكر باحثون من جامعة كولومبيا نظاًما خوارزمياً يرتجم الأفكار اإىل 

كالم مفهوم، يف خطوة متقدمة قد يكون لها اأعظم الأثر يف حياة من ُحرموا 

القدرة على الكالم. وقال الباحث نيما م�ضجراين يف تدوينة »اإن اأ�ضواتنا 

ويف  حولنا،  من  والعامل  �َضرنا 
ُ
واأ اأ�ضدقائنا  مع  نتفاعل  اأن  على  ت�ضاعدنا 

تو�ضلنا  الدرا�ضة  بهذه  لكن  اأو مر�س عذاب عظيم؛  فقدانها جراء حادثة 

اإىل و�ضيلة ل�ضرتجاع تلك القدرة، اإذ اأثبتنا اأن اأفكار هوؤلء امل�ضابني ميكن 

ترجمتها بالتقنية املنا�ضبة فيفهمها اأي �ضامع«.

جتربة

اأن  ريبورت�س«  »�ضاينتفك  يف جملة  موؤخراً  نُ�ضرت  بحثية  ورقة  يف  جاء 

بحث الفريق الكولومبي بداأ بخوارزمية قادرة على اإن�ضاء كالم ككالم الب�ضر، 

اإيكو  اأم��ازون  يعتمد عليها يف  التي  ذاتها  »التقنية  اأنها  واأو�ضح م�ضجراين 

و�ضريي يف اأجهزة اآبل لإن�ضاء ردود لأ�ضئلة امل�ضتخِدمني«، ثم طلب الباحثون 

اأن  دماغية  جراحية  لعمليات  اخلا�ضعني  ال�ضرع  مر�ضى  من  خم�ضة  من 

اأمناط ع�ضبية يف  اإىل �ضخ�س وهو ينطق عدة ُجَمل، وبحثوا عن  يُ�ضُغوا 

ن�ضاط امل�ضابني الدماغي؛ ثم ا�ضتعملوا تلك الأمناط يف تدريب خوارزميتهم 

ر ال�ضوتي »فوكودر«- على ترجمة املوجات الدماغية اإىل  -يْدعونها امل�ضفِّ

كالم.

�أن�صْت

بعدئذ حان وقت اختبار دقة اجلهاز يف ترجمة الأفكار، فطلب الباحثون 

من امل�ضابني الإ�ضغاء اإىل �ضخ�س يعّد من ال�ضفر اإىل ت�ضعة، يف حني كانوا 

ثم  الت�ضجيالت خلوارزميتهم،  اأخ�ضعوا  ثم  الدماغية،  الإ�ضارات  ي�ضجلون 

بة حُتلِّل املُخَرجات »وت�ضقلها،«  ا�ضتعملوا �ضبكة ع�ضبونية ا�ضطناعية مدرَّ

الكالم اخلارج لختبار و�ضوحه.  اإىل  الإن�ضات  11 �ضخ�ًضا  ثم طلبوا من 

نحو  وتكرارها يف  الأ�ضوات  فهم  ا�ضتطاعوا  »الأ�ضخا�س  م�ضجراين  وقال 

%75 من املرات، وهذه ن�ضبة اأعلى من ن�ضب جميع املحاولت ال�ضابقة، لقد 
م لنا ذلك امل�ضفر ال�ضوتي احل�ضا�س وال�ضبكات الع�ضبونية ال�ضطناعية  قدَّ

الأ�ضوات التي كان �ضمعها امل�ضابون بدقة مذهلة«.

قارئ عقول

هذا النظام ل يرتجم يف الوقت الراهن اإل الأفكار التي تن�ضاأ يف عقل 

ال�ضخ�س حني ي�ضتمع كالًما، لكْن يخطط الباحثون لختبار اإمكانية تكرار 

هذه الدرا�ضة من دون ا�ضتماع، باإجرائها وال�ضخ�س يتكلم اأو يفكر يف التكلم.

واأ�ضاف م�ضجراين »اإْن فّكر م�ضتخِدم اجلهاز يف جملة »اأحتاج اإىل كوب 

الدماغية  الإ�ضارات  يحوِّل  اأن  احلالة  هذه  يف  نظامنا  فيمكن  مثاًل،  ماء« 

بال  كبرياً  و�ضيكون هذا فتحاً  اإىل كالم ملفوظ،  الفكرة  الناجتة عن هذه 

مبالغة، اإذ �ضيتيح لأي �ضخ�س فقد قدرته على الكالم من جراء اإ�ضابة اأو 

دا«. مر�س الفر�ضة لالت�ضال بالعامل جمدَّ

ذكاء اصطناعي يتعقب كرات 
التنس ويتوقع اتجاه الضربة التالية

ميكن اأن تلعب �ضحة توقعاتك ل�ضربات خ�ضمك يف لعبة التن�س دوًرا مهًما 

كوينزلند  جامعة  من  باحثون  ابتكر  لذا  خ�ضارتك،  اأو  ربحك  يف حتديد 

الالعب  ل�ضربات  معينة  قرارات  حتليل  بو�ضعه  ا�ضطناعًيا  ذكاء  التقنية 

تتيح اإمكانية التنبوؤ ب�ضرباته الالحقة.

على  ينعك�س  الريا�ضة  هذه  يف  تغيرًيا  البتكار  هذا  يحدث  اأن  وميكن 

الالعبني وامل�ضجعني،  وي�ضف الباحثون كيفية ابتكار الذكاء ال�ضطناعي 

النف�ضي اخلا�س بريا�ضة التن�س، وذلك عن طريق دمج العمليات العقلية 

ب�ضبكة  القادمة،  ال�ضربات  لتوقع  الب�ضريون  الالعبون  ي�ضتخدمها  التي 

ع�ضبية.

التن�س  ريا�ضة  خرباء  اأن  ال�ضابقة  الأع�ضاب  علم  درا�ضات  واأظهرت 

دماغهم  من  اأج��زاء  التالية،  اخل�ضم  ب�ضربة  تنبئهم  عند  ي�ضتخدمون 

الذكريات  عن  ف�ضاًل  بالتجارب،  املرتبطة  املت�ضل�ضلة  بالذكريات  مرتبطة 

ال�ضطناعي  ذك��اءه  الفريق  وزود  واملفاهيم.  باملعرفة  املرتبطة  الدللية 

اجلديد بهذه املعلومات واأطلق عليه اخت�ضاًرا ا�ضم »اإم اإ�س اإ�س- جان«.

�ضدها  �ضربة   8،780 بنحو  املرتبطة  البيانات  الباحثون  وا�ضتخدم 

و»نوفاك  فيديرير«  و»روج��ر  ن��ادال«  »رافائيل  هم  حمرتفني  تن�س  لعبو 

العام  يف  للرجال  واملنفردة  املفتوحة  اأ�ضرتاليا  بطولة  خالل  دجوكوفك« 

واختباره  التن�س  لريا�ضة  امل�ضمم  ال�ضطناعي  الذكاء  لتدريب   ،2012
البيانات  اآي«  »ه��اوك-  الكرة  تعقب  نظام  و�ضجل  نتائجه.  من  والتحقق 

اإىل  و�ضوًل  انطالقها  وزاوي��ة  و�ضرعتها  الكرة  م�ضار  من  اب��ت��داًء  كافة 

حركات قدمي الالعب.

وبعد تدريب النظام على نحو 70% من البيانات املتاحة، اأجرى الفريق 

اختباًرا بالعتماد على نحو 25% فقط من البيانات لتحري قدرة الذكاء 

ال�ضطناعي على التنبوؤ بنوع ال�ضربة املقبلة وموقعها. وكان النظام قادًرا 

بدقة ترتاوح  اأم خمطئة  كانت  رابحة  ال�ضربة؛  بنوع  التنبوؤ  بالنتيجة على 

ن�ضبتها بني 82 و 89%، ومبوقع الكرة مبعدل 0.93 مرت.

مبجموعة  تزويده  بعد  واختربه  ذاته  النظام  ذلك  بعد  الفريق  ودرب 

اأربعة لعبني  اأداها  التي  ال�ضربات  من  التي جمعت  البيانات  من  اأ�ضغر 

يتغري  ال�ضطناعي مل  الذكاء  اأداء  اأن  اإىل  ليتو�ضلوا  البطولة،  اآخرين يف 

تغرًيا ملحوًظا، بل كان اأداوؤه يف م�ضتوى مماثل تقريًبا، ما يدل على اأن 

النظام ميكن اأن يكون فعاّلً حتى يف حالت نق�س البيانات.

اأن  كمنظومتهم  ملنظومة  فيه  ميكن  م�ضتقبل  اإىل  الباحثون  ويتطلع 

يتيح  ا�ضطناعي  ذكاء  بنظام  التن�س  مباراة  ت�ضور  التي  الكامريات  تزود 

اإمكانية توقع ال�ضربة التالية لالعب وتعقب جمريات املباراة بطريقة اأكرث 

الذكاء  النوع من  ا�ضتخدام هذا  اأي�ًضا  للمدربني  للم�ضجعني. وميكن  اإثارة 

ال�ضطناعي لتدريب الالعبني على مبارياتهم املقبلة، يف حماولة الدخول 

اإىل عقل اخل�ضم قبل مواجهته يف امللعب.

جامعة أريزونا تكشف أخطارًا مرتبطة 
بالرحالت الفضائية

نتائجها  ن�ضرت  حديثة  درا���ض��ة  اأظ��ه��رت 

املبكر  النوم  اأن  كومونيكاي�ضن«  »نيت�ضر  جملة 

باكًرا من  ال�ضتيقاظ  على  والقدرة  من عدمه 

عدمه عائدة اإىل اجلينات التي توؤثر اأكرث من 

350 منها على ال�ضاعة البيولوجية.
جامعة  م��ن  وي���دون  مايكل  ال��ب��اح��ث  وق���ال 

اإك�ضرت واأحد معدي الدرا�ضة: »تظهر درا�ضتنا 

وال�ضتيقاظ  املبكر  النوم  اأو  ال�ضهر  حب  اأن 

اإىل عوامل جينية«.  منه  عائد يف جزء  املبكر 

»حول  املزيد  مبعرفة  الدرا�ضة  ه��ذه  وت�ضمح 

الآليات التي حتكم ال�ضاعة البيولوجية«.

اجل�ضم  وظائف  البيولوجية  ال�ضاعة  وتنظم 

املناعي مرورا  النظام  اإىل  النوم  الرئي�ضية من 

من  الكثري  واأث��ب��ت  واجل���وع،  اجل�ضد  ب��ح��رارة 

انتظامها  ع���دم  ب��ني  راب���ط  وج���ود  الأب���ح���اث 

وبع�س الأمرا�س مثل اأمرا�س القلب وال�ضكري 

احلام�س  بيانات  الباحثون  وحلل  والزهامير. 

قواعد  من  �ضخ�س  األ��ف   700 لنحو  ال��ن��ووي 

يقولون  اأ�ضخا�س  جينات  بني  تقارن  بيانات 

اإنهم ي�ضتيقظون باكًرا من عدمه، ودر�س هوؤلء 

�ضخ�س  األ��ف   85 من  اأك��رث  بيانات  ذل��ك  بعد 

�ضوار  خالل  من  لديهم  النوم  ع��ادات  �ضجلت 

را�ضد للحركة، ومتكنوا من حتديد 327 جينة 

توؤثر على النوم فيما كان يعرف 24 منها فقط.

وتوؤثر هذه اجلينات على �ضاعة ال�ضتيقاظ 

النوم  نوعية  على  توؤثر  ل  اأنها  اإل  الطبيعي 

وج��ود  اإىل  كذلك  الباحثون  واأ���ض��ار  وم��دت��ه، 

جينية،  لأ�ضباب  موؤخًرا  ال�ضتيقاظ  بني  رابط 

واحتمال اأكرب لالإ�ضابة بانف�ضام ال�ضخ�ضية اأو 

تعميق  �ضرورة  على  �ضددوا  لكنهم  الكتئاب، 

هذه الأبحاث.

وقد يكون ال�ضتيقاظ باكًرا �ضلوًكا اإيجابًيا، 

ذل��ك عائد  ك��ان  اإن  ت��ب��ت  ال��درا���ض��ة مل  ل��ك��ن 

اأمن��اط  لأن  ب�ضاطة  بكل  اأو  جينية  لأ�ضباب 

ب��اك��ًرا،  ال�ضتيقاظ  م��ع  اأك��رث  متكيفة  احل��ي��اة 

امل�ضوؤولة  الوحيدة  لي�ضت  اجلينات  اأن  بيد 

التغذية  تلعب  حيث  ال�ضتيقاظ،  �ضعوبة  عن 

والتعر�س لنور ا�ضطناعي والعمل والن�ضاطات 

دوًرا اأي�ًضا.

حب السهر أو النوم المبكر عائد إلى عوامل جينية
على ذمة باحث بجامعة اإك�سرت
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�أظهر تقرير حديث �أن 57 باملئة 

�ت�صال  لديهم  �ل��ع��امل  �صكان  م��ن 

ج��ن��وب  ���ص��ك��ان  و�أن  ب���الإن���رن���ت، 

�لأك��ر  �لكتلة  ميثلون  �آ�صيا  �صرق 

ع��ل��ى وج���ه �ل���ك���رة �لأر����ص���ي���ة من 

��صتخد�مهم  ���ص��اع��ات  ع��دد  حيث 

ب��اأي  مقارنة  �لعنكبوتية،  لل�صبكة 

�لتقرير  وح�صب  �أخ����رى.  منطقة 

ميل«  »ديلي  �صحيفة  �صلطت  �لذي 

�حتلت  عليه،  �ل�صوء  �لريطانية 

�لإمار�ت �صد�رة قائمة �لدول فيما 

�لتو��صل  مو�قع  با�صتخد�م  يتعلق 

�لج��ت��م��اع��ي، وت��ن��ب��اأ �ل��ت��ق��ري��ر ب��اأن 

م�صتخدمو  �صيق�صيه  �ل��ذي  �لوقت 

يف  �لإن��رن��ت  على  �لرقمي  �ل��ع��امل 

2019، �صيو�زي 1.2 مليار �صنة.
ويبلغ متو�صط �لوقت �لذي يق�صيه 

جنوب  منطقة  بلد�ن  من   3 قاطنو 

�صرق �آ�صيا عر �لإنرنت   �أكرث من 8 

�صاعات يف �ليوم، وت�صدرت �لقائمة 

�لفلبني �لتي يق�صي فيها �لفرد نحو 

10 �صاعات ودقيقتني �أمام �لإنرنت 

كل يوم، وفقا للتقرير �جلديد.

�مل��ر�ك��ز  �إىل  ت��اي��ان��د  و�ن�صمت 

�أن  وج���د  ح��ي��ث  �لأوىل،  �خلم�صة 

فيه  ي�صتخدم  �لذي  �لوقت  متو�صط 

�لفرد �لإنرنت يبلغ 9 �صاعات و11 

 8 �إندوني�صيا  �صجلت  بينما  دقيقة، 

�صاعات.

�ململكة  يف  �لأ�صخا�ص  ويق�صي 

�ملتحدة ما يقرب من 8 �صاعات عر 

�لأمريكيون  بينما مي�صي  �لإنرنت، 

8 �صاعات و31 دقيقة.
�ليابانيني  �أن  �لتقرير  و�أظ��ه��ر 

�لإنرنت،  على  وق��ت  �أق��ل  يق�صون 

دقيقة،  و45  �صاعات   3 م�صجلني 

وجاء بعدهم �ل�صينيون.

ب��الأرق��ام  �ل��در����ص��ة  و��صتعانت 

�ل���ت���ي وف����ره����ا ك����ل م����ن م��وق��ع��ي 

 We Are»و  »HootSuite«

Social«، ومزجت بني �لوقت �لذي 
�لإنرنت  �أمام  �مل�صتخدمون  يق�صيه 

و�لهو�تف  �لكمبيوتر  �أج��ه��زة  ع��ر 

�جلو�لة.

�إفريقيا  جنوب  �لفلبني  وتبعت 

وك��ول��وم��ب��ي��ا و�ل���ر�زي���ل م��ن حيث 

يق�صيها  �لتي  �ليومية  �ل�صاعات 

على  �لإنرنت  ��صتخد�م  يف  �لفرد 

�لتقرير  �لكمبيوتر.ويك�صف  �أجهزة 

�لذي ي�صلط �ل�صوء على ��صتخد�مات 

�لإنرنت لعام 2019، �أن 57 باملئة 

�لآن  مت�صلون  �ل��ع��امل  ���ص��ك��ان  م��ن 

�ملتو�صط  يف  ويق�صون  ب��الإن��رن��ت، 

يومًيا. �لإن��رن��ت    على  �صاعة   6.5

ووجد �أن معظم �لوقت �لذي يق�صيه 

�مل�صتخدمون عر �لإنرنت يتم عر 

�لهو�تف  مثل  �ملحمولة،  �لأج��ه��زة 

�لذكية و�لأجهزة �للوحية.

و�لبلد�ن �لأقل ��صتخد�ًما لو�صائل 

نيجرييا،  هي  �لجتماعية  �لإع��ام 

من  ب��امل��ئ��ة   16 ي�صتخدمها  ح��ي��ث 

 12 بن�صبة  كينيا  تليها  �ل�����ص��ك��ان، 

باملئة.
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عودة خدمة المكالمات الجماعية على 
»فيس تايم«.. قريبًا

�أعلنت »�آبل« �أن خدمة �ملكاملات �جلماعية على تطبيقها »في�ص تامي« 

على  �لعتذ�ر  مقّدمة  �ملقبل،  �لأ�صبوع  جم��دد�  �لت�صغيل  قيد  �صتو�صع 

�خللل �لأمني �لذي دفعها �إىل تعليق هذه �خلا�صية.

وجاء يف بيان �صادر عن �ملجموعة �لأمريكية »�أ�صلحنا �خللل �لأمني 

على خو�دمي �آبل، و�صوف نحّدث �لرجمية لو�صع �خلدمة قيد �لت�صغيل 

�لأ�صبوع �ملقبل«.

تاأثرو�  �لذين  زبائننا  من  �لعتذ�ر  بخال�ص  »نتقّدم  »�آب��ل«:  و�أو�صحت 

بالعطل ومن كل هوؤلء �لذين �أثار هذ� �خللل �لأمني قلقهم، ون�صكر لكم 

�صركم«.

�ملكاملات �جلماعية  تعليق خدمة  �إىل  �ملعلوماتية  ��صطر عماق  وقد 

عر تطبيق »في�ص تامي« موؤخر�ً، ريثما يحّدث نظام �لت�صغيل »�آي �أو �إ�ص« 

عند كل �مل�صتخدمني.

�أ�صخا�ص  لعدة  ت�صمح  �لتي  لهذه �خلا�صية  �كت�صف م�صتخدمون  وقد 

بالتحادث عر �لفيديو، �أنه من �ملمكن �ل�صتماع �إىل م�صتخدمني وحتى 

ت�صويرهم من دون علمهم.

alarabiya :مل�صدر�

»واتساب« إضافات ثورية قادمة في 
2019

ي�صتعد »و�ت�صاب« للك�صف عن �لعديد من �لتحديثات �ملميزة هذ� �لعام 

�لتطبيق  لزيادة عدد م�صتخدمي  وذلك  تقنية،  و�صائعات  ت�صريبات  وفق 

�لبالغ عددهم 1.5 مليار.

يف  �نتظارها  طال  �لتي  �ملو��صفات  من  �ملظلم«  »�لنمط  ميزة  وتعد 

تطبيق �ملر��صات �لفورية �ل�صهري، وهي �لتي جتعل قر�ءة �لر�صائل عر 

»و�ت�صاب« �أقل �صرر� على �أعني �مل�صتخدمني.

و�صتتيح هذه �مليزة �لتي يتوقع دجمها يف »و�ت�صاب« هذ� �لعام بح�صب 

تقرير ن�صرته �صحيفة »�ل�صن« �لريطانية، قر�ءة �لن�صو�ص �لبي�صاء على 

خلفية د�كنة �للون.

على  تعمل  »و�ت�صاب«  فاإن   WABetaInfo موقع  ذكر  ما  وبح�صب 

نهائًيا  �أن يحدد موعًد�  �لكود �خلا�ص بهذه �مليزة �صمن تطبيقها، دون 

لإطاقها، مرجًحا �أن يحدث ذلك �لعام �جلاري.

و�إىل جانب »�لنمط �ملظلم«، تعمل »و�ت�صاب« على �إ�صافة جديدة تتمثل 

يف متكني �مل�صتخدمني من �ل�صتماع �إىل �لر�صائل �ل�صوتية �لو�ردة �إليهم 

و�حًد� تلو �لآخر »�آلًيا« دون �حلاجة �إىل نقر كل و�حد منها بعد �نتهاء 

�ل�صابق.

�لعام،  هذ�  �لتطبيق  مهمة يف  �أمنية  ميزة  �إ�صافة  �أي�ًصا  �ملرجح  ومن 

وهي »ب�صمة �لإ�صبع«، و�لتي �صتكون �صرورية عند فتح �لتطبيق للتحقق 

غري  �أ�صخا�ص  �أيدي  يف  �لر�صائل  وقوع  وجتنب  �مل�صتخدمني،  هوية  من 

م�صرح لهم بقر�ءتها.
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»جيوش عدم اإلعجاب« تجبر يوتيوب على طلب المساعدة
�لفيديو  م�صاركة  خ��دم��ة  ق��ال��ت 

يوتيوب �إنها تريد من �صناع �ملحتوى 

ملعاجلة  �أف��ك��ار  ب�صاأن  م�صاعدتها 

�ملن�صة،  م�صكات  �أب��رز  من  و�ح��دة 

وه���ي »ج��ي��و���ص ع���دم �لإع���ج���اب« 

ي�صيئون  �ل��ذي��ن  �مل�صتخدمني  م��ن 

من  �لإعجاب«  »ع��دم  زر  ��صتخد�م 

بعينه  فيديو  على  حملة  �صن  خال 

باملحتوى  �ل�����ص��رر  �إحل����اق  ب��ه��دف 

و�لقنو�ت.

�إد�رة  ل��ي��وجن، م��دي��ر  ت��وم  وق���دم 

ي���وت���ي���وب، ���ص��رح��اً  �مل�����ص��اري��ع يف 

ع��ن �ل���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ات »�ل��ت��ي متت 

وتناول  خفيف«،  ب�صكل  مناق�صتها 

مو�صوع »غوغاء عدم �لإعجاب«، يف 

�إ�صد�ر حديث من �صل�صلة �ل�صركات 

�صناعة  �إىل  يوتيوب  م��ن  �ملوجهة 

.Creator Insider ملحتوى�

وتُ��ط��ل��ق ع���ب���ارة »غ���وغ���اء ع��دم 

�لإعجاب« على �مل�صتخدمني �لذين، 

�إن �صعرو� بال�صيق من �صاحب قناة 

�أو فيديو معني، قررو� تنفيذ هجوم 

على  بال�صغط  يقومون  منظم حيث 

زر ع��دم �لإع��ج��اب مما ي��وؤدي �إىل 

�حلط من قيمة �ملحتوى.

�لتي  �خل��ط��ط  �إن  ل��ي��وجن  وق���ال 

يوتيوب  يف  حالياً  تناولها  ي��ج��ري 

منح  تت�صمن  �حل���ايل  �ل��وق��ت  يف 

»ل  �أنهم  �ختيار  �لقنو�ت  �أ�صحاب 

ي�صبح  وبذلك  �لتقييمات«،  يريدون 

�لإع���ج���اب  وع����دم  �لإع���ج���اب  زر� 

�خلطط  تت�صمن  كما  مرئيني،  غري 

مطالبة من يختار »عدم �لإعجاب« 

حتى  �أو  ذل��ك،  ور�ء  �ل�صبب  بتبيان 

�إلغاء زر »عدم �لإعجاب« متاماً.

ومبا �أن �إح�صاء�ت مقاطع �لفيديو 

مهمة ل�صناع �ملحتوى، فاإن خيار »ل 

و�إز�لة ميزة »عدم  �لتقييمات«  �أريد 

�لإع��ج��اب« يبدو غ��ري ع��ادل وغري 

دميقر�طي بالن�صبة لفريق يوتيوب.

و���ص��ل��ط ل��ي��وجن �ل�����ص��وء ع��ل��ى �أن 

يوتيوب  يف  �ملنتجات  تطوير  فريق 

ع��دم  �إب�������د�ء  ح�����الت  �أن  ي�����درك 

�لإعجاب لي�صت جميعها من »غوغاء 

عدم �لإعجاب«، �إذ �إن بع�صها يكون 

ينقرون  م�صتخدمون  فهناك  �أ�صلياً، 

رف�صهم  ع��ن  للتعبري  �ل����زر  ع��ل��ى 

�أو  �ملعلومات  نق�ص  ب�صبب  للفيديو 

لأ�صباب �صرعية �أخرى.

�أن  �إىل  ف��ريج«  »ذ�  موقع  و�أ���ص��ار 

�صاهدو�  �لذين  �لقنو�ت  �أ�صحاب 

زر  يظهر  �أل  �قرحو�  ليوجن  فيديو 

»عدم �لإعجاب« �إل بعد �أن ي�صاهد 

منه،  ج��زء�ً  عليه  بالنقر  يرغب  من 

ناجم  �لنقر  قر�ر  �أن  يُعرف  وبذلك 

عن �لتعبري عن �لر�أي ولي�ص جمرد 

»هجمة غوغاء«.

يوتيوب  من�صة  �إن  ليوجن  وق��ال 

ولكن  ف���وري،  تغيري  �أي  جُت��ري  ل��ن 

مبجرد �أن يقرر فريق �ملنتج ما يجب 

فعله، �صيُعلن للجميع عن �لقر�ر�ت 

�جلديدة.
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جنوب شرق آسيا الكتلة األكبر في استخدام اإلنترنت

»آبل« تصعد معركتها مع »فيسبوك«
�عرفت قوقل �أن �أحد تطبيقاتها 

�لتي  نف�صها  �آب���ل  �صيا�صات  �نتهك 

����ص��ت��خ��دم��ه��ا ت��ط��ب��ي��ق ف��ي�����ص��ب��وك 

�ل�صبكة  ب��ني  مب�صاكل  ت�صبب  �ل��ذي 

�لجتماعية و�ل�صركة �مل�صنعة لهو�تف 

�آيفون، لكن عماقة �لبحث �أ�صلحت 

�مل�صكلة قبل تفاعل �آبل معها.

و�صعدت �آبل معركتها مع في�صبوك 

بعد �أن ك�صف تقرير �أنها كانت توزع 

 ،Facebook Research تطبيق 

وهو �لرنامج �لذي �صمح لها بجمع 

����ص��ت��خ��د�م  كيفية  ح���ول  �ل��ب��ي��ان��ات 

�صكل  مما  �صري،  ب�صكل  �أجهزتهم، 

�إ�صاءة ب�صاأن ��صتخد�م نظام �آبل لتوزيع 

�لتطبيقات �خلا�صة باملوظفني وجمع 

بيانات مو�صعة عن �مل�صتخدمني.

�لذين  �مل�صتخدمني  قوقل  وتدعو 

يبلغون من �لعمر 18 عاًما و�أكرث »�أو 

13 �إذ� كان جزًء� من جمموعة عائلية« 
لتنزيل �لتطبيق عن طريق رمز خا�ص 

�صهادة  با�صتخد�م  �لت�صجيل  وعملية 

�ملوؤ�ص�صة. وت�صمح �صهاد�ت �ملوؤ�ص�صات 

للم�صتخدمني  �آب���ل  �أبطلتها  �ل��ت��ي 

�لتطبيقات  بتثبيت  �ل�����ص��رك��ة  يف 

�مل��رور  دون  مبا�صرة،  و��صتخد�مها 

لرقابة  �لذي يخ�صع  �آبل  عر متجر 

�صارمة، لكن قو�عد �آبل تفر�ص �أن 

هذه �لأن��و�ع من �لتطبيقات ل ميكن 

��صتخد�مها �إل من قبل �ملوظفني يف 

�ل�صركة.وقامت قوقل بتوزيع تطبيقها 

 Screenwise Meter �مل�صمى 

بنف�ص �لطريقة، مما يعني �أنه باإمكان 

�إلغاء تر�خي�صها للموؤ�ص�صة، كما  �آبل 

فعلت مع في�صبوك، وهو ما كان ميكن 

�أن مينع موظفي غوغل من ��صتخد�م 

تطبيقات د�خلية معينة، مبا يف ذلك 

�لتجريبية من تطبيقات  �لإ�صد�ر�ت 

 Screenwise آيفون. وجمع تطبيق�

فعله  م���ا  ك���ل  ق��وق��ل  م���ن   Meter
�مل�صاركون على هو�تفهم مقابل �ملال، 

وقالت غوغل يف بيان: »ل ينبغي �أن 

 Screenwise Meter يعمل تطبيق

�ل��ت��ط��وي��ر  ب��رن��ام��ج  iOS مب��وج��ب 
�خلا�ص ب�صركة �آبل. كان هذ� خطاأ. 

ونحن نعتذر«.

»لقد عطلنا هذ�  �لبيان:  و�أ�صاف 

هذ�   .iOS �أج��ه��زة  على  �لتطبيق 

ود�ئ��ًم��ا.  مت��اًم��ا  �خ��ت��ي��اري  �لتطبيق 

�مل�صتخدمني  مع  �صريحني  كنا  لقد 

لبياناتهم  ��صتخد�منا  طريقة  ح��ول 

�إمكانية  لدينا  ولي�ص  �لتطبيق،  يف 

يف  �مل�صفرة  �لبيانات  �إىل  �لو�صول 

وميكن  �لأج��ه��زة،  وعلى  �لتطبيقات 

يف  �ل���ص��ر�ك  �إل��غ��اء  للم�صتخدمني 

�لرنامج يف �أي وقت«. و�أطلقت قوقل 

 ،2012 ع��ام  يف  م��رة  لأول  �لتطبيق 

 25 �مل�صتخدمني  ع��ل��ى  وع��ر���ص��ت 

و�لذي  لتثبيته،  �أق�صى  كحد  دولًر� 

بك�صب  للم�صتخدمني  �لآن  ي�صمح 

يتيح  بينما  و�أجهزة،  هد�يا  بطاقات 

�لبيانات.  وحتليل  م��ر�ق��ب��ة  لقوقل 

و�أع�����ادت ع��م��اق��ة �ل��ب��ح��ث ت�صمية 

�لعامة �لتجارية للرنامج كجزء من 

 Cross Media Panel برناجمي 

 Google Opinion Rewards و
�لذي يكافئ �مل�صتخدمني على تثبيت 

�أنظمة �لتتبع على هو�تفهم �ملحمولة 

�حلا�صب  جل��ه��از  �ل��وي��ب  ومت�صفح 

وجهاز �لتوجيه و�لتلفزيون. وبخاف 

�صر�حة  �أك��رث  قوقل  ف��اإن  في�صبوك، 

حول كيفية عمل بر�مج جمع بيانات 

جمعه  يتم  وما  بها،  �خلا�ص  �لبحث 

كما  مبا�صر،  ب�صكل  ب��ه  يرتبط  وم��ا 

خيار  �مل�صتخدمني  �لتطبيق  مينح 

»و�صع �ل�صيف« عندما ل يرغبون يف 

�أن �صخ�ًصا  �أو  �مل��رور،  مر�قبة حركة 

�أ�صغر من 13 عاًما ي�صتخدم �جلهاز. 

وتقول قوقل �إن �لتطبيق ي�صاعدها يف 

��صتخد�م  كيفية  حول  �ملزيد  معرفة 

�لأ�صخا�ص لاأجهزة �ملحمولة مقابل 

�أجهزة �حلا�صب �ملحمولة، و��صتهاك 

�لو�صائط، و��صتخد�م منتجات قوقل.

حول  �لت�صريح  عن  �آب��ل  و�متنعت 

�إج��ر�ء  لتخاذ  تخطط  كانت  �إذ�  ما 

�صد قوقل لنتهاكها �لقو�عد نف�صها 

�لذي  �لأمر  �نتهكتها في�صبوك،  �لتي 

�أن يلقي عبًئا على تطوير  من �صاأنه 

�لعمل  وم��و����ص��ل��ة  ق��وق��ل  منتجات 

�ليومي، �لذي قد يكون �أكرث �صرر�ً من 

جمرد �إز�لة طريقة جتمع من خالها 

معلومات تناف�صية.
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شاشات األجهزة المحمولة مدمرة لذاكرة الصغار

السجائر اإللكترونية مفيدة لترك التدخين

توقعات باكتشاف السبب الرئيسي للزهايمر قريبًا

�أن  ك�����س��ف��ت در������س����ة ح���دي���ث���ة 

فاعلية  �أكرث  �لإلكرتونية  �ل�سجائر 

مرتني تقريًبا يف م�ساعدة �ملدخنني 

ع��ل��ى �لإق�����اع ع��ن �ل��ت��دخ��ني، من 

للنيكوتني  ب��دي��ل��ة  �أخ����رى  و���س��ائ��ل 

�ملحاة  و�حل��ب��وب  �لا�سقات  مثل 

و�لعلكة.

�سملت  �لتي  �لدر��سة،  ووج��دت 

قر�بة 900 مدخن، �أن 18 باملئة من 

�لإلكرتونية  �ل�سجائر  م�ستخدمي 

غ�سون  يف  مدخنني  غري  �أ�سبحو� 

ب��امل��ئ��ة ح��اول��و�  ع���ام، م��ق��اب��ل 9.9 

�لإقاع با�ستخد�م و�سائل �أخرى.

قال  �لنتائج،  تلك  على  وتعليقاً 

بجامعة  �لباحث  ميت�ش  ريت�سارد 

�ملتحدة، و�لذي  بالوليات  مي�سيغان 

�ل�سجائر  ح���ول  در�����س���ات  �أج����رى 

يف  ي�سارك  مل  ولكن  �لإل��ك��رتون��ي��ة، 

ر�ئعة  �أنباء  �لدر��سة�جلديدة، »هذه 

يرغبون  �ل��ذي��ن  �ل�سجائر  ملدخني 

يف �لتوقف عن �لتدخني، هذ� دليل 

مقنع«.

يف  ي�ستخدم  ل  �لتبغ  �أن  ي��ذك��ر 

توجد  ولكن  �لإلكرتونية،  �ل�سجائر 

فيها �سو�ئل حتتوي على �لنيكوتني، 

�سكل  على  �مل�ستخدم  ي�ستن�سقها 

كربى  تبغ  ���س��رك��ات  وتبيع  دخ���ان، 

توباكو  �أمريكان  بريت�ش  مثل  عديدة 

توباكو  وجابان  بر�ند�ش  و�إم��ربي��ال 

�ل�سجائر �لإلكرتونية.

من  �ل���ع���دي���د  ي��ع��ت��رب  ح���ني  ويف 

�ل�سجائر  ��ستخد�م  �ل�سحة  خرب�ء 

�لإل���ك���رتون���ي���ة و���س��ي��ل��ة ف��ع��ال��ة يف 

م�ساعدة �ملدخنني على �لإقاع عن 

�لتبغ، �إل �أن �لعلماء منق�سمون ب�ساأن 

على  �ملحتملة  و�أ�سر�رها  فو�ئدها 

�ل�سحة �لعامة.

وقال خرب�ء م�ستقلون �إن �لدر��سة 

�لأحدث، �لتي مولها �ملعهد �لوطني 

�ل���ربي���ط���اين ل��ل��ب��ح��وث �ل�����س��ح��ي��ة 

كوين  جامعة  من  باحثون  و�أجر�ها 

م����اري يف ل��ن��دن، ق��وي��ة و�أج��ري��ت 

ب�سورة جيدة.

قد  �لأب���ح���اث  بع�ش  �أن  ي��ذك��ر 

�أ�سارت يف �ل�سابق �إىل �أن �ل�سجائر 

�ملدخنني  ت�ساعد  قد  �لإلكرتونية 

�ل��ت��دخ��ني  وق���ف  �أو  ت��ق��ل��ي��ل  ع��ل��ى 

�أثارت  �أخرى  در��سات  لكن  نهائيا، 

بني  ��ستخد�مها  ب�ساأن  �مل��خ��اوف 

�ملر�هقني.

�أك��رب  خ��ام�����ش  �ل��زه��امي��ر  يعترب 

ويك�سف  �لعامل،  يف  �لوفاة  �أ�سباب 

�أب��ح��اث  خ���ال  م���ن  �لآن  ع��ل��م��اء 

جديدة، عن توقعات ب�ساأن �كت�ساف 

�ل�سبب �لرئي�سي ور�ء هذ� �ملر�ش.

ن�سرته  متعمق  بحث  وبح�سب 

نوًعا  ف��اإن  �ساينت�ست«،  »نيو  جملة 

مر�ش  يف  �مل��وج��ودة  �لبكترييا  من 

قد  �للثوية«  »بورفريومونا�ش  �للثة 

يكون لها عاقة بتطور �لزهامير.

كيف يحدث الزهامير؟

ب�سبب  �ل��زه��امي��ر ع��ادة  ي��ح��دث 

تر�كم نوعني من �لربوتني يف �لدماغ 

وتعمل  و»�ل��ت��او«  »�لأميلويد«  هما 

ه���ذه �ل��ربوت��ي��ن��ات، ع��رب �ل��رت�ك��م 

�مل�����س��ت��م��ر، ع��ل��ى ح��ج��ب �ل��رو�ب��ط 

�إىل  يوؤدي  ما  �لدماغ،  يف  �لع�سبية 

حل  يف  و�سعوبات  �لذ�كرة  فقد�ن 

�ململكة  ويف  �للغة،  وكذلك  �مل�ساكل 

�ملتحدة وحدها هناك حو�يل 520 

�خل��رف  م��ن  يعانون  �سخ�ش  �أل��ف 

�لناجم عن مر�ش �لزهامير.

بكترييا ذات �صلة

وجدت جمموعة من �لأبحاث �أن 

�أن  ميكن  �لبورفريومونا�ش  بكترييا 

بالزهامير يف  �سبيًها  �لتهاًبا  ت�سبب 

�لدماغ، وقد وجدت هذه �لبكترييا 

يف �أدم���غ���ة �ل��ن��ا���ش �ل��ذي��ن ت��وف��و� 

مبر�ش �لزهامير، ولي�ش من �ملوؤكد 

يف  �ل�سبب  ه��ي  ه��ل  �للحظة  �إىل 

هذ� �ملر�ش، �أم �أن ظهورها مرتبط 

�لدماغ،  يف  ح�سل  �لذي  بالت�سرر 

غري �أن �ختباًر� على �لفئر�ن �أظهر 

�أن وجودها كان �سابًقا للمر�ش.

الزهامير يتطور

فيها  تتم  م��رة  �أول  ه��ذه  تعترب 

�لدماغ  يف  �لبكترييا  ه��ذه  در����س��ة 

�ل���ب�������س���ري، ع���رب ج��ام��ع��ة و���س��ط 

�أن  وت��ب��ني  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة،  لنك�سري 

من  يعانون  ل  �ل��ذي��ن  �لأ���س��خ��ا���ش 

�لزهامير لديهم �أثر لهذه �لبكترييا 

�أن  وميكن  �أق��ل،  مب�ستويات  ولكن 

لرت�كم  عقود  عدة  �لأم��ر  ي�ستغرق 

�لإ�سابة  وحدوث  و�لتاو،  �لأميلويد 

�أن  �لباحثون  ويعتقد  بالزهامير، 

هذ� �لبحث �حلديث يعترب �خرت�ًقا 

�كت�ساف  ب��اجت��اه  رئي�سية  وخ��ط��وة 

ي�سرون  لكنهم  �مل��ر���ش،  م�سببات 

على �ل��ق��ي��ام مب��زي��د م��ن �لأب��ح��اث 

للتاأكيد.

تقف �لثقة بالنف�ش عائًقا �أمام كثريين لتدفعهم نحو �لتفكري 

�ل�سلبي وتعيق تطورهم؛ ما يوؤثر �سلًبا يف حالتهم �لنف�سية؛ لذلك 

ي�سرنا �أن نو�سح يف �ملو�سوع �لتايل �لطرق �ملوؤدية �إىل تدين �لثقة 

بالنف�ش، وتاأثري�ت تدين �لثقة بالنف�ش، مزودة بن�سائح لتعزيزها.

نبذة موجزة عن �لثقة بالنف�ش:

تعرف �لثقة بالنف�ش باأنها نظرة �ل�سخ�ش �إىل نف�سه، ومعتقد�ته 

حيث  ل�سخ�سيته،  و�لإيجابية  �ل�سلبية  و�جلو�نب  قدر�ته،  حول 

متنح �لثقة بالنف�ش �ملرء نظرة �إيجابية، بينما يوؤدي تدنيها �إىل 

نظرة �سلبية جتاه �لذ�ت.

�أ�سباب تدين �لثقة بالنف�ش:

تتعدد �أ�سباب تدين �لثقة بالنف�ش، وياأتي من �أهمها �لتايل:

�أولً: جتارب يف �أثناء �لطفولة، حيث قد يوؤدي �ملرور باأوقات 

�سعبة، كالتعر�ش للم�سايقة يف �ملدر�سة �أو م�ساكل عائلية، �إىل 

تدين �لثقة بالنف�ش، علًما �أنها قد ت�ستمر �إىل مر�حل تالية من 

�لعمر.

ثانًيا: جتارب �حلياة �ل�سعبة، فيمكن لبع�ش �لتجارب �ل�سعبة 

ثقته  من  تقلل  �أن  كالإ�سابة مبر�ش مزمن،  �ملرء،  بها  �لتي مير 

بنف�سه.

ثالًثا: بع�ش �سمات �ل�سخ�سية، حيث ت�ساعد بع�ش �خل�سائ�ش 

يف �ل�سخ�سية، كالنزعة �إىل �لتفكري �ل�سلبي، على ت�سويه �سورة 

�ملرء �أمام نف�سه.

ر�بًعا: �ل�سعور بالختاف، فقد يوؤدي �سعور �ملرء بالختاف 

�إىل  ما،  بيئة  يف  �لتاأقلم  على  �لقدرة  بعدم  ك�سعوره  غريه،  عن 

تاأثري�ت �سلبية ت�سمل نظرته �إىل ذ�ته.

خام�ًسا: تعامل �لآخرين، حيث يقلل تعامل �لآخرين �ل�سلبي مع 

�ملرء �لذي ل ي�سعره بقيمته من ثقته بنف�سه.

باأمر��ش  �لإ�سابة  ت��وؤدي  فقد  �لنف�سية،  �لأمر��ش  �ساد�ًسا: 

نف�سية ما �إىل �سعوبة قيام �ملرء باأعماله �ليومية، و�نعز�له عن 

�ملجتمع ب�سبب �لو�سمة �لتي تر�فق ذلك فت�سعف ثقته بنف�سه.

�إىل  بالنف�ش  �لثقة  ت��دين  ي��وؤدي  بالنف�ش:  �لثقة  ت��دين  تاأثري 

�أمر��ش  �إىل  يوؤدي  قد  ذلك  باأن  علًما  �ل�سلبي،  �لتفكري  حدوث 

نف�سية، كالكتئاب و�لقلق يف حال ��ستمر فرت�ت طويلة، كما قد 

�لتجارب؛  من  باخلوف  �ل�سعور  بالنف�ش يف  �لثقة  تدين  يت�سبب 

ما يوؤدي �إىل خوف �ل�سخ�ش من جتربة �أ�سياء جديدة، وبالتايل 

يف  �سلًبا  فيوؤثر  يريدها  �لتي  �حلياة  على  �حل�سول  من  مينعه 

نف�سيته، كما �أنها توؤدي �إىل �لعزلة �لجتماعية؛ ما ي�سبب �سعور 

�ل�سخ�ش بالوحدة وم�ساكل نف�سية �أخرى، كما ي�سهم تدين �لثقة 

يف حدوث �سلوكيات �سلبية كالإدمان على �ملخدر�ت؛ ما ي�سبب 

م�ساكل نف�سية خطرية.

ن�سائح لزيادة �لثقة بالنف�ش:

-1 تخل�ش من �لأفكار �ل�سلبية �لتي تر�ودك عن نف�سك و�جعل 

نظرتك �إليها مليئة بالإيجابية قدر �لمكان.

يف  تر�ها  �لتي  و�ل�سلبية  �لإيجابية  �جلو�نب  �إىل  تعّرف   2-

نف�سك وحاول �لتخل�ش من �ل�سلبية .

-3 ي�سعب عليك �ل�سعور بالثقة �إن �سعرت باأنك غري م�ستعد؛ 

لذ� يجب �أن حت�ّسر نف�سك ملا �ستو�جه لتعزز ثقتك بنف�سك.

-4 حّدد لنف�سك �أهد�ًفا �سغرية وحققها لتح�ّسن من نظرتك 

�إىل نف�سك. 

-5 مار�ش �أن�سطة ت�سعرك بال�سعادة، وتعلم �أنك جيد يف �أد�ئها 

لتزيد ثقتك بنف�سك.

�إليها يف عملك مثًا؛ لت�سعر  -6 طّور مهار�تك كالتي حتتاج 

بثقة ور�حة �أكرب يف �أثناء �لقيام بها.

-7 كّون عاقات �جتماعية �إيجابية مع �أ�سخا�ش ت�سعر بالر�حة 

�إيجابيني  �أنا�ش  �أكرث مع  وقًتا  �لتحدث معهم، فكلما ق�سيت  يف 

يقدمون لك �لدعم، كلما حت�سنت �سورتك لنف�سك.

يعني  فذلك  تفعله؛  مما  متاأكًد�  تكون  �أن  على  �حر�ش   8-

تقديرك لنف�سك و�لآخرين، وي�ساعدك ذلك �أي�ًسا على �لتو��سل 

مع �لآخرين باحرت�م متبادل.

-9 ح�ّسن من مظهرك �خلارجي عرب ممار�سة �لريا�سة وتناول 

طعاًما �سحًيا، ملا له من �أثر كبري يف حت�سني نظرتك �إىل نف�سك .

�مل�سدر: تطبيق قريبون من �إعد�د: �للجنة �لوطنية لتعزيز 

�ل�سحة �لنف�سية

•�إ�سر�ف �للجنة �لد�ئمة لتعزيز �ل�سحة �لنف�سية باجلامعة 
»تعزيز«

تدني الثقة بالنفس من أجل صحة 
نفسية

للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�صية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�صية بق�صم علم النف�س بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز التوجيه والإر�صاد الطالبي بعمادة �صوؤون الطالب- هاتف: 0114973926

- وحدة التوجيه والإر�صاد النف�صي بعمادة �صوؤون الطالب- هاتف: 0114673926

- الوحدة النف�صية بق�صم علم النف�س باملدينة اجلامعية »طالبات«- هاتف: 0532291003

- ق�صم الطب النف�صي مب�صت�صفى امللك خالد اجلامعي- هاتف: 0114672402 

- م�صت�صفى امللك عبدالعزيز اجلامعي- هاتف: 0114786100

�أو���س��ح��ت در�����س���ة ج��دي��دة �أن 

من  �لكثري  يق�سون  �لذين  �ل�سغار 

�لتلفزيون  �سا�سات  �أم���ام  �ل��وق��ت 

و�أج����ه����زة �ل��ك��م��ب��ي��وت��ر �ل��ل��وح��ي 

يكت�سبون  ل  قد  �لذكية  و�لهو�تف 

�ل��ق��در ن��ف�����س��ه م��ن م���ه���ار�ت حل 

�مل�����س��ك��ات و�ل��ت��و����س��ل �ل��ازم��ة 

ممن  بنظر�ئهم  مقارنة  للمدر�سة 

�ل�سا�سات. �أمام  �أقل  وقًتا  يق�سون 

يف  �مل�ساركون  �لأطفال  وق�سى 

�ملتو�سط  يف  �ساعة   17 �لدر��سة 

عندما  �ل�سا�سات  �أم��ام  �أ�سبوعًيا 

�ساعة  و25  �لثانية  �سن  يف  كانو� 

�لثالث،  �لعام  بلوغهم  مع  �أ�سبوعًيا 

وي��ت��ج��اوز ه���ذ� ك��ث��رًي� ت��و���س��ي��ات 

�لأك����ادمي����ي����ة �لأم���ريك���ي���ة ل��ط��ب 

و�ح��دة  ���س��اع��ة  بق�ساء  �لأط��ف��ال 

حتى  �ل�سا�سات  �أم��ام  يومًيا  فقط 

يكفي  م��ا  ق�ساء  لل�سغار  يت�سنى 

و�لتو��سل  �للعب  يف  �ل��وق��ت  م��ن 

ومع  رعايتهم  على  �لقائمني  م��ع 

ماديجان  �سريي  وقالت  نظر�ئهم. 

وهي  �لدر��سة  يف  �لباحثني  كبرية 

م���ن ج��ام��ع��ة ك����اجل����اري وم��ع��ه��د 

�ألربتا  مل�ست�سفى  �لتابع  �لأب��ح��اث 

لاأطفال يف كند�: »غالًبا ما يكون 

�سلوًكا  �ل�����س��ا���س��ات  �أم���ام  �ل��وق��ت 

من  �لكثري  على  ينطوي  ل  �سلبًيا 

قليلة  ف��ر���س��ا  ويت�سمن  �حل��رك��ة 

ماديجان  و�أ�سافت  للتعلم«.  للغاية 

يكمن  �مل�سكلة  �أن جزًء� من  موؤكدًة 

قد  تكون  ل  �ل�سغار  �أدمغة  �أن  يف 

�ل��ك��اف��ي��ة جلعلهم  ب��ال��درج��ة  من��ت 

يطبقون ما يتعلمونه من �ل�سا�سات 

ر�أو�  »�إذ�  وتابعت:  �ل��و�ق��ع.  على 

�سخ�ًسا ي�سع مكعبات فوق بع�سها 

ذلك  ف��اإن  �ل�سا�سة،  على  �لبع�ش 

يف  ذل��ك  فعل  على  ي�ساعدهم  ل 

�ل��و�ق��ع«. وم��ن �لأ���س��ب��اب �لأخ��رى 

يق�سيه  �ل��ذي  �لوقت  جتعل  �لتي 

يبطئ  �ل�سا�سات  �أم���ام  �ل�سغار 

�أن��ه��م ي��ه��درون بذلك  من��وه��م ه��و 

��ستغالها  ميكنهم  �لتي  �ل�ساعات 

�أو  �مللونة  ب��الأق��ام  �ل�سخبطة  يف 

ت�ساعدهم  �لتي  �لألعاب  ممار�سة 

على تعلم ركل �لكرة مثًا.

و�أ����س���اف���ت م���ادي���ج���ان: »ه���ذه 

�لطفولة  مهمة يف مرحلة  �ملهار�ت 

�ملبكرة لأن �إتقان �ملهار�ت مطلوب 

�لنمو،  م��ن  م��زي��د  ي��ط��ر�أ  �أن  ق��ب��ل 

حتتاج للم�سي قبل �لرك�ش وحتتاج 

�أن  قبل  �مللونة  بالأقام  لاإم�ساك 

��سمك«. تكتب 

ون�سرت �لدر��سة يف دورية جاما 

لطب �لأطفال و�سارك فيها 2441 

و�أجنب على  كند�،  �لأمهات يف  من 

�لتي  �لزمنية  �لفرتة  ب�ساأن  �أ�سئلة 

م�ساهدة  يف  �أب��ن��اوؤه��م  يق�سيها 

مقاطع  �أو  �لأف���ام  �أو  �لتلفزيون 

�أو  �لفيديو  �ألعاب  يف  �أو  �لفيديو 

و�أجهزة  �لكمبيوتر  �سا�سات  �أم��ام 

من  وغ��ريه��ا  �ل��ل��وح��ي  �لكمبيوتر 

�لذكية. كالهو�تف  �لأجهزة 

من  توموبولو�ش  �سوزي  وقالت 

ل��اأط��ف��ال  ها�سنفيلد  م�ست�سفى 

ت�سارك  مل  و�لتي  نيويورك  مبدينة 

�حلد  لاآباء  »ميكن  �لدر��سة:  يف 

من �ملخاطر �إذ� كان �ملحتوى �لذي 

�ل�سا�سة  ع��ل��ى  �ل��ط��ف��ل  ي�����س��اه��ده 

و�إذ�  تعليمية  �أغر��ش  وله  مائًما 

�مل�ساهدة«. �لأطفال  �ساركو� 

وتابعت عرب �لربيد �لإلكرتوين: 

»ي��ن��ب��غ��ي ع���ل���ى �لآب��������اء �إغ�����اق 

هناك  يكون  ل  عندما  �لتلفزيون 

وقبل  �لوجبات  و�أثناء  ي�ساهده  من 

ب�ساعة و�حدة«. �لنوم  ميعاد 

درا�صة حديثة تك�صف نتيجة �صادمة
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ال�سعودية مبظاهر طبيعية و�سياحية متنوعة،  العربية  اململكة  تزخر 

وترتبع جزر  وال�سواطئ،  وال�سحاري  والوديان  وال�سهول  ت�سمل اجلبال 

اأجمل اجلزر يف  من  واحدة  باعتبارها  املظاهر  تلك  قمة  فر�سان على 

البحر الأحمر.

تقع جزر َفَر�َسان جنوب �سرق اجلزء اجلنوبي من البحر الأحمر، ويبلغ 

عن  وتبعد  ن�سمة،   ٢٣٠٠٠ �سكانها حوايل  وعدد  ٢٦٤ جزيرة،  عددها 

�سواحل َجاَزان بحوايل ٤٠ كيلومرتاًً، ومتتد جمموعة اجلزر بني درجتي 

عر�ض ٢٠ َ ١٦ ْ و ٢٠ َ ١٧ ْ �سمالً وخطي طول ٢٤ َ ٤١ ْ و ٢٨ َ ٤٢ ْ �سرقاً.

كان  التي  الأفريقي  اجلانب  يف  َدْه��لَ��ك  ج��زر  َفَر�َسان  ج��زر  وتقابل 

يف  ال���آيلء  عن  بحثاً  والَيَمن  وَج���اَزان  َفَر�َسان  جزر  اأه��ايل  يق�سدها 

م�سائدها الغنية باملحار، بالإ�سافة اإىل ما كانوا يقومون به من ال�سيد 

اإىل �سواحل جزر َفَر�َسان نف�سها.

وي�سم اأرخبيل جزر َفَر�َسان عدداً كبرياً من اجلزر من اأكربها، واأهمها 

اح، وهي اجلزر الوحيدة امل�سكونة  ِقيْد وُقَمّ جزيرة َفَر�َسان الكربى وال�َسّ

ب�سفة دائمة من الَفَر�َسانيني، ويبلغ طول جزيرة َفَر�َسان الكربى حوايل 

ِقيد طولها  وعر�سها يرتاوح بني ٥ و ٨ كيلومرتات، وال�َسّ ٦٦ كيلومرتاً 

نحو ٣٥ كيلومرتاً وعر�سها ١٠ كيلومرتات.  

املتنزهني  اأو  ال�سيادين  بع�ض  من  ت�سكن  قد  فهي  اجل��زر  بقية  اأم��ا 

ولكن لفرتة ق�سرية جداً، وبع�ض اجلزر يوجد بها مراكز دائمة ل�س�ح 

يف  الزراعة  من  وقليل  ال�سمك  ب�سيد  �سكانها  معظم  ويعمل  احل��دود، 

بع�ض الواحات مثل زراعة الدخن والذرة وال�سمام.

تركي منيف املطريي

كلية العلوم

طابعات  امل�ستقبلية  البناء  طرق  اأح��دث  من 

هذه  ت�ستطيع  حيث  الأب��ع��اد،  ث�ثية  امل��ب��اين 

وجتمع  �ساعة،   48 خ�ل  منزل  اإجناز  التقنية 

هذه التقنية بني اجلودة والزمن، فبقدر احلاجة 

يف  امل�ستدامة  التكنولوجيا  دور  لتفعيل  املا�سة 

»هل  ه��و:  ال�سوؤال  اأن  اإل  الإ�سكانية  امل�ساألة 

من  كثري  منها  تعاين  التي  الإ�سكانية  امل�ساألة 

اأم  والزمن  اجل��ودة  يف  تنح�سر  النامية  ال��دول 

اإن ق�سية الإ�سكان هي ق�سية اأر�ض ومتويل ثم 

النامية  ال��دول  من  كثري  يف  الأر���ض  بناء؟تعترب 

احل�سول  دون  تعوق  التي  العقبات  اأك��رب  م��ن 

العمرانية  فاملخططات  املي�سر،  ال�سكن  على 

يحول  مما  الأرا���س��ي  اأ�سعار  من  ترفع  للمدن 

قطعة  على  املحدود  الدخل  ذوي  ح�سول  دون 

اأر�ض لل�سكن يف املخططات العمرانية، لذلك ل 

غرابه اإذا وجدنا اأكرث من %50 من �سكان كثري 

املناطق  يف  يعي�سون  النامية  البلدان  مدن  من 

الع�سوائية.

اإن ���س��وق ال��ع��ق��ارات يف ك��ث��ري م��ن ال��ب��ل��دان 

ال�سكن  على  احل�سول  يف  ي�ساعد  ل  النامية 

الأرا���س��ي،  �سعر  يف  امل�ساربة  ب�سبب  املي�سر، 

-20 يتجاوز  األ  يجب  الأر����ض  قطعة  ف�سعر 

ولكن  للمبنى،  الإجمالية  التكلفة  م��ن   30%

�سعر قطعة الأر�ض يف كثري من 

 50٪ يزيد على  النامية  البلدان 

يف  الفعلية  امل�سكن  تكلفة  م��ن 

اأغلب احلالت.

مي�سراً  ال�سكن  ي��ك��ون  ل��ك��ي 

امل�سكن  �سعر  ي��زي��د  األ  ي��ج��ب 

�سنوات   3 ملدة  الفرد  دخل  عن 

رقم  اأعلى  ينتمي  املتو�سط،  يف 

ال�سكن  تكلفة  يف  عاملي  قيا�سي 

فعلى  ك��ون��غ،  ه��ون��غ  مدينة  اإىل 

�سغرية،  مدينة  اأنها  من  الرغم 

تكلفة  متو�سط  اأن  وج��د  فقد 

املنزل يبلغ ما يعادل دخل 11.4 �سنة.

الأخرى  الكبرية  املدن  بع�ض  املوؤ�سر يف  هذا 

والوليات   ،6.3 لندن   ،6.1 نيويورك  كالتايل: 

املتحدة ككل 3.3. يف اململكة العربية ال�سعودية 

ملوظف  ال�سهري  ال��رات��ب  متو�سط  اأن   وج��د 

حكومي يبلغ 8000 ريال �سعودي وهو ما يعني 

�سنوًيا،  دولر   24000 و  �سهرًيا  دولر   2000
للفي�  دولر   328000 املنزل  �سعر  ومتو�سط 

لل�سقة  دولر   150.000 وح���وايل  ال�سكنية 

املواطن  يحتاج  الأرق��ام،  لهذه  ووفقاً  ال�سكنية، 

العادي اإىل دفع دخله بالكامل ملدة 13.6 �سنة 

تكاليف  حتمل  من  يتمكن  حتى 

 6.25 وم���دة  ال�سكنية   الفي� 

ول  �سغرية،  �سقة  ليوفر  �سنة 

مي�سرة،  عقارية  قرو�ض  توجد 

م�سرفية  ق��رو���س��اً  ه��ن��اك  لكن 

ل�سدادها  طويلة  ف��رتات  ت��اأخ��ذ 

الفائدة. ب�سعر 

الأمثل  اخليار  اأن  اخل��سة 

الإ���س��ك��ان��ي��ة  امل�����س��األ��ة  لتخفيف 

ينح�سر يف زيادة الدخل ال�سنوي 

تكاليف  خ��ف�����ض  م���ع  ل��ل�����س��ك��ان 

الوحدة ال�سكنية »مبا فيها �سعر 

الأر�ض واملبنى«، بالإ�سافة اإىل توفري القرو�ض 

العقارية الإ�سكانية املي�سرة لي�سبح �سعر امل�سكن 

ل يزيد عن 3-4 الدخل ال�سنوي. اإذا ما توفرت 

البناء  هذه الظروف ن�ستطيع توظيف تكنلوجيا 

وامل���واد  امل��ه��ارات  على  تعتمد  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة 

املباين  طابعات  فيها  مبا  امل�ستدامة،  املحلية 

ث�ثية الأبعاد لإنتاج م�ساكن م�ستدامة يف زمن 

قيا�سي وبجودة عالية.

اأ. د. عبداهلل حممد العابد

اأ�ستاذ الت�سميم العمراين والإ�سكان

كلية العمارة والتخطيط 

م�سغ  اإىل  ينظر  ال��ع��امل  دول  خمتلف  يف 

عليه  يوافق  قد  ف��ردي  ت�سرف  باأنها  العلكة 

اأما  الآخ��ر،  البع�ض  ي�ستهجنه  وق��د  البع�ض، 

يف  العلكة  م�سغ  يت�سبب  فقد  �سنغافورة  يف 

العلكة  م�سغ  يحظر  ق��ان��ون  فهناك  �سجنك، 

كما   ،1992 عام  منذ  الدولة  �سارم يف  ب�سكل 

اأن هناك حظر ا�سترياد لها.

مب�سغ  فيها  ي�سمح  التي  الوحيدة  احلالة 

النيكوتني،  علكة  ه��ي  �سنغافورة  يف  العلكة 

والتي ميكنك احل�سول عليها من خ�ل و�سفة 

دولر   1000 بقيمة  غرامة  وهناك  الطبيب، 

�سبب  ويرجع  ال�����س��وارع،  يف  ب�سقها  حالة  يف 

لإزالة  احلكومة  تتكبدها  التي  للتكاليف  ذلك 

حذر،  على  كن  اإذن  ال�سوارع.  من  العلكة  اآثار 

بخ�ض،  بثمن  بلد  يف  ت�سرتيه  ال��ذي  فالعلك 

وجتده يف خمتلف املح�ت الكربى وال�سغرية، 

فهو  �سنغافورة،  جمهورية  يف  كذلك  جتده  لن 

لغرامة  يعر�سك  وقد  هناك  للم�ساكل  جالب 

ت�سل اإىل األف دولر!

تكنولوجيا البناء واإلسكان الميسر

1000 دوالر غرامة مضغ العلكة

عمرانيات

غرائب حول العالم

264 جزيرة في فرسان

جيولوجيات

لوحة بعنوان:

استشراف 
المستقبل

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

هذا العمل ي�سور الأ�سالة العربية ل�سبه اجلزيرة 

العربية، والتي تتج�سد يف جميع ما يحمل اجلمل 

حيث  بها،  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  مّيزه  �سفات  من 

زّود ج�سمه بقدرات خارقة للعادة متكنه من التغلب 

على كل م�ساعب ال�سحراء، لذلك لقب »ب�سفينة 

امل�ستقبل  ا�ست�سراف  اللوحة  وت�سور  ال�سحراء« 

وتطلعاته.

رانيا بنت عبداهلل املحيميد

جامعة الق�صيم



»التربية البدنية« في ضيافة المكتبة المركزية

قدم ندوة نظمها نادي الإعالم

الغنامي: اإلعالم الرقمي صدى 
الصحافة والتلفزيون

مجموعة أركان مكتبية في 
بهو »العلوم«

دورة في »فن إدارة 
الوقت«.. للطالبات

كتبت: �سحر العي�سى

اأقام نادي االإعالم االثنني املا�صي عرب من�صته ندوة بعنوان »املذيع 

مقدم  فيها  ا�صت�صاف  الرقمي«،  االإعللالم  حتول  ظل  يف  التلفزيوين 

برنامج ترند ال�صعودية يف قناة mbc يو�صف الغنامي.

اإىل  تتجه  ال�صعودية  الكفاءات  اأن  الللنللدوة  خللالل  الغنامي  واأكللد 

القطاع  بللاأن  منوهاً  الوظيفي،  االأمللان  اأجللل  من  اخلا�صة  القطاعات 

اخلا�ص مثل »mbc« و»روتانا« يجدد نف�صه ب�صكل دوري ويهتم باآراء 

املجتمع ويواكب تطلعاتهم ويوافق اأفكارهم، وهذا ما يفتقده التلفزيون 

ال�صعودي.

املقدمة يف  االإخللبللاريللة  امللللواد  اأن   mbc قناة  املللذيللع يف  واأ�للصللاف 

التلفزيون �صداها يكون اأعلى يف مواقع التوا�صل االجتماعي.

ال�صرية  »�صناعة  بعنوان  دورة  اأ. ماجد اجلريوي  اختتم  من جانبه 

يومني  مللدار  على  قدمها  للذات«،  الت�صويق  وا�صرتاتيجيات  الذاتية 

متتاليني.

كتبت: الرين املطريي

عدة  عر�ص  خاللها  ومت  العلوم  كلية  بهو  يف  »حللرف«  فعالية  اأقيمت 

اأركان مكتبية للكتب العربية القيمة، ومن �صمن هذه االأركان ركن »متجر 

�صفحات«، وهو عبارة عن متجر اإلكرتوين يتوفر به كتب من اأغلب دور 

الن�صر العربية، كما يحر�ص هذا املتجر على اإقامة معار�ص داخل الريا�ص 

وخارجها.

باالإ�صافة اإىل ركن »بوك ت�صينو«، وهي مكتبة متميزة تهتم بالفئة التي 

اإنها ت�صوق للقراءة اأكرث من الكتب  ال تقراأ واملبتدئني يف القراءة، حيث 

التي تعر�صها، وجتذب هذه الفئة اإليها من خالل ت�صنيفاتها للكتب، حيث 

الذات،  وتطوير  والروايات  والق�ص�ص  الب�صيطة  العلمية  الكتب  تعر�ص 

االأدوات  اأهم  التي عر�صت  املكتبية  »�صهال«  ملن�صة  ركن  هناك  كان  كما 

القرطا�صية وامل�صتلزمات املكتبة.

علوم  بكلية  البدنية  الرتبية  ق�صم  نظم 

زيللارة  مللوؤخللراً،  البدين  والن�صاط  الريا�صة 

ملكتبة امللك �صلمان املركزية، وا�صتمع الطالب 

خالل الزيارة ل�صرح واٍف من االأ�صتاذ حممد 

البحث  وطريقة  املكتبة  عن  املنيع  اإبراهيم 

اإىل  وحتويلها  الكتب  ن�صخ  وكيفية  فيها، 

على  الللطللالب  اطلع  كما  اإلللكللرتونلليللة،  ن�صخ 

عدد من ر�صائل املاج�صتري العلمية والبحوث 

البدنية  الللرتبلليللة  جملللال  يف  املتخ�ص�صة 

اأ�صتاذ  مع  ومناق�صتها  الريا�صية،  واالأن�صطة 

حممد  ملجد  الدكتور  لهم  واملللرافللق  املقرر 

ال�صديري.

رئي�ص  اللهيبي  عللبللداهلل  الللدكللتللور  واأكلللد 

الق�صم على اأن م�صاركة الطالب الدائمة يف 

معرفة  تطوير  ت�صهم يف  الزيارات  هذه  مثل 

الطالب وقدرته على البحث.

كتبت: قما�ش املني�سري

الللوقللت«  اإدارة  »فللن  بعنوان  دورة  مللوؤخللراً  اأقيمت 

للطالبات، تخللها عدة نقا�صات وم�صاركات من احل�صور 

وا�صتغالل  االأوليات  وترتيب  اخلطط  و�صع  كيفية  عن 

الوقت يف التطوير الذاتي ونتائجه، وكان هناك تركيز 

على جتنب الع�صوائية يف العمل وذكر �صلبياتها وتاأثريها 

املدربات  اللللدورة  هللذه  نظمت  واملجتمع.  الفرد  على 

العنود الطبي�صي، جند اجلمعة، تغريد الدبيان.

صوت الصورة

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

 المأزق الثقافي للفعاليات العلمية البينية 

د. فهد بن عبداهلل الطياش

فرق وبون �صا�صع بني قراءة معلومات جغرافية تك�صف عن ريادة 

معلومات  توظيف  وبني  اخلرائط،  ور�صم  اجلغرافيا  يف  امل�صلمني 

رقمية تفاعلية بني يدي امل�صتخدم، فنحن اأمام مفرتق طرق، اإما 

اال�صتمرار يف بكائية �صياع املجد اأو اقتحام معركة الريادة والتميز 

والتناف�ص العلمي، بالدنا اختارت التناف�ص مثل بقية �صعوب الكون، 

وموؤمتر املعلومات اجلغرافية منوذج للعديد من الفعاليات العلمية 

بجامعاتنا ال�صعودية التي تخدم هذا امل�صار التناف�صي. ولكن يعيب 

بع�صها اأنها حم�صورة داخل بع�ص االأق�صام العلمية التي ت�صتطيع 

اأن متتد خارج اجلامعة، ولكن ت�صاب عيونها بالعمى الثقايف عندما 

يتعلق االأمر بالتعاون العلمي البيني مع االأق�صام العلمية واجلمعيات 

العلمية االأخرى.

التي  الرتاكمية  الثقافة  هي  واإمنا  املق�صود  باالأمر  لي�ص  وهو   

نحتاج اأن نقف اأمام بع�ص تداعياتها ال�صلبية ودعم مبادرات نوعية 

تفتح اآفاق التعاون بني وحدات اجلامعة العلمية دون بخ�ص جهود 

الريادة التي تقوم بها وحدة علمية على ح�صاب �صاحب املبادرة، 

اأ�صنفها بجدار ف�صل بني يف العقول  اأن  اأكاد  اأو  ممار�صة ثقافية 

قبل احلقول، في�صعب القفز عليه، ويكمن احلل يف حتطيمه.  
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#عي�شـ ــــ القانون.. يف البجريي

مت خاللها اإزالة اأورام منت�رشة على الغ�شاء الربيتوين

باستخدام  متقدمة  جراحية  عملية  نجاح 
المسخن الكيميائي 

كتب: عبدالرحمن املن�سور 

جنح فريق طبي يف املدينة الطبية 

�صعود  امللك  بجامعة  الطب  وكلية 

متقدمة  جراحية  عملية  اإجللراء  يف 

الغ�صاء  املنت�صرة على  الإزالة االأورام 

الكيميائي  وا�للصللتللخللدام  الللربيللتللوين 

اجلراحي  املنظار  بوا�صطة  امل�صخن 

ذي الفتحة الواحدة.

اإجراء  من  الطبي  الكادر  ومتكن 

تُعد  الللتللي  املتقدمة  العملية  هللذه 

االأوائللللل  وملللن  املللملللللكللة  يف  االأوىل 

الدكتور  من  الفريق  وتكّون  عاملياً، 

بكلية  م�صاعد  اأ�صتاذ  الرتيكي  ثامر 

العامة  اجلراحة  وا�صت�صاري  الطب 

وجراحة القولون وامل�صتقيم وجراحة 

والدكتور  الطبية،  باملدينة  االأورام 

اأ�للصللتللاذ م�صاعد  عللبللداهلل احلللربللي 

التخدير  وا�صت�صاري  الطب  بكلية 

باملدينة  لهما  امللل�للصللاعللد  والللفللريللق 

الطبية اجلامعية.

هذا  اأن  الرتيكي  الدكتور  واأفللاد 

عن  عللادة  يتم  العمليات  من  النوع 

الإجرائها،  البطن  كامل  فتح  طريق 

ويلللرتتلللب علللللى ذللللك زيلللللادة االأمل 

واإنللللهللللاك اجللل�للصللم وفلللللرتة اأطللللول 

ال�لللصلللتلللعلللادة امللللر�لللصلللى نللقللاهللتللهللم، 

واملمار�صات  الدرا�صات  اأن  م�صيفاً 

املناظري  تقنية  تفوق  اأثبتت  الطبية 

اجلراحية على الطرق التقليدية يف 

ال�صائعة كاملرارة  العمليات  كثري من 

وما �صابهها؛ ولكن يف املقابل مل يتم 

اجلراحية  املناظري  تقنية  ا�صتخدام 

اأورام الغ�صاء الربيتوين  يف عمليات 

�صائع،  ب�صكل  الكيميائي  والت�صخني 

اجلراحي  املنظار  تقنية  وباالأخ�ص 

يتم  مل  اإذ  اللللواحلللدة،  الفتحه  ذي 

ت�صجيل اأي حالة يف اأي من املجالت 

الطبية، وبذلك تعد هذه احلالة من 

اأوائل احلاالت عاملًيا.

هللذا  اأن  الللرتيللكللي  د.  واأ�لللصلللاف 

مكن  املتميز  اجلللراحللي  االإجلللللراء 

ا�صتعادة  مللن  اهلل  بف�صل  املري�ص 

نللقللاهللتلله بلللوقلللت وجللليلللز للليللغللادر 

اأيللام،  ثالثة  غ�صون  يف  امل�صت�صفى 

اأن  يف  اأمله  عن  الرتيكي  د.  وعللرب 

ت�صجيع  يف  االإجنلللللاز  هلللذا  ي�صهم 

ا�صتخدام  على  املتخ�ص�صة  املراكز 

العمليات  املناظري الإجراء مثل هذه 

ليعم نفعها باإذن اهلل �صريحة اأو�صع 

من مر�صى اأورام الغ�صاء الربيتوين.

مللن جللانللبلله اأكلللد الللدكللتللور عمر 

الطب  بكلية  م�صارك  اأ�صتاذ  العبيد 

وا�صت�صاري اجلراحة العامة وجراحة 

القولون وامل�صتقيم وجراحة ال�صمنة، 

وامل�صتقيم  الللقللولللون  مللركللز  رئي�ص 

هذه  اأن  اإىل  الطبية،  املللديللنللة  يف 

نظراً  النادرة  العمليات  من  العملية 

ل�صعوبتها وما تتطلبه من دقة عالية 

جاء  النجاح  وهذا  متميزة،  ومهارة 

الطبي  بالكادر  ثم  اهلل  من  بف�صل 

ليوا�صل  بيننا  بوجوده  نفخر  الللذي 

�صل�صلة االإجنازات التي تُ�صجل با�صم 

املجال  يف  الغايل  الوطن  هذا  اأبناء 

الطبي  ال�صرح  هللذا  ويف  ال�صحي 

ال�صامخ.

بلللللدوره اأ�لللصلللار اللللدكلللتلللور خلليللال 

الطب  بكلية  اأ�صتاذ م�صارك  اخليال 

وا�صت�صاري اجلراحة العامة وجراحة 

القولون وامل�صتقيم وجراحة ال�صمنة، 

رئلليلل�للص وحللللدة اجللللراحلللة الللعللامللة 

اأن  اإىل  اجلامعية،  الطبية  باملدينة 

حققها  الللتللي  املتتالية  النجاحات 

يف  ال�صعوديون  والطبيبات  االأطباء 

يف  وخا�صة  التخ�ص�صات  خمتلف 

املجال اجلراحي واالإمكانات الكبرية 

الر�صيدة  حكومتنا  وفللرتللهللا  الللتللي 

ودعمها لهذا القطاع، مكنها من اأن 

تكون مرجعية عالجية على م�صتوى 

الفريق  مهنئاً  احلمد،  وهلل  املنطقة 

اجلراحي على هذا النجاح.

تفا�سيل �ش15


