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رعى حفل تخريج الدفعة « »58ودعاهم لتلبية نداء رائد التنمية والوطن

أمير الرياض :أرجو أن يوفق الطالب
في خدمة وطنهم
مدير الجامعة :نعقد بكم وعليكم اآلمال والطموحات في نقل وطنكم إلى مصاف الدول المتقدمة
رعى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل
بن بندر بن عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض
م�ساء الثالثاء املا�ضي  26رج��ب 1440هـ
امل���واف���ق � 2أب���ري���ل 2019م ،ح��ف��ل ت��خ��ري��ج
ط��ل��اب ج���ام���ع���ة امل���ل���ك ����س���ع���ود يف خم��ت��ل��ف
ال��ت��خ�����ص�����ص��ات وال����درج����ات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ذي��ن
ميثلون الدفعة الثامنة واخلم�سني ،وذلك
بالإ�ستاد الريا�ضي باملدينة اجلامعية.
م�سرية التنمية
وبعد �أن �أخذ �سموه مكانه عزف ال�سالم
امللكي ،ثم بد�أت م�سرية الطالب اخلريجني،
بعدها ب���د�أ احل��ف��ل اخل��ط��اب��ي امل��ع��د بهذه
املنا�سبة بتالوة �آيات من القر�آن الكرمي ،ثم
�ألقى معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران
العمر كلمة هن�أ فيها الطالب اخلريجني بهذا
اليوم ال�سعيد على اجلميع ،حيث الكل يبني
عليه الآمال والطموحات يف خدمة الوطن
ودفع م�سرية التنمية والتفاعل الإيجابي مبا
يتوافق مع ر�ؤية اململكة .2030
اكتمال الفرح
وق���ال معاليه :نلتقي ال��ي��وم ،لنتقا�سم

البهجة ،م�ستب�شرين باكتمال الفرح ،ومتام
النجاح ،على جناحي اللهفة يف احتفالية
تكرميية لتخريج دفعة ج��دي��دة م��ن طلبة
جامعة امللك �سعود ،وهي الدفعة الثامنة
واخلم�سون ،التي ُقدر لها �أن تتزامن مع ر�ؤية
اململكة « »2030التي �صيغت وف َق برنامج
تغيري واع��د ،يف مرحلة بالغة الأهمية يف
جماالت العمل والتطوير ،لتكون ر�ؤية �إنتاج،
وبناء وطن جديد ب�صفات ع�صرية ت�ستلهم
التحوالت احلديثة ،وتتعاطى مع ظروف
املرحلة ،ونلتقي وقد عقدت اجلامعة بهم
وعليهم الآمال والطموحات يف نقل وطنهم
�إىل م�صاف الدول املتقدمة.
جودة اخلريج
و�أ���ض��اف� :إن جامعة امللك �سعود تدرك
دورها يف منظومة التعليم العايل نحو دفع
م�����س��ارات النه�ضة الوطنية ،وه��ي لذلك
ال حتر�ص على تخريج الأع���داد بقدر ما
حت��ر���ص ع��ل��ى ن��وع��ي��ة اجل����ودة يف الطلبة
املتخرجني القادرين على �صناعة م�ستقبل
�أف�ضل.
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د .العمر :جامعتكم تدرك دورها في منظومة التعليم العالي نحو
دفع مسارات النهضة الوطنية

وب��ي�ن م��ع��ال��ي��ه �أن اجل��ام��ع��ة ح��ر���ص��ت
على جتويد مناهجها ،وجت��دي��د خططها
الأكادميية والبحثية ،لتكون مواكبة للتحوالت
احلديثة يف عامل اليوم ،وملبية الحتياجات
�سوق العمل ،ونحن يف هذا �إمنا ننطلق من
توجيهات خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل
عهده الأمني  -حفظهما اهلل  -يف احلر�ص
على �صناعة م�ستقبل �شبابنا املتح�صن

بالعلم واملعرفة.
وهن�أ معاليه املتخرجني و�آباءهم الكرام
و�أم��ه��ات��ه��م ال��ف��ا���ض�لات ال��ذي��ن ي���رون الآن
غر�سهم وك�أنهم يرون �أنف�سهم ،متمنياً لهم
جمي ًعا م�ستقبلاً واعدًا وم�شر ًقا ،م�صحو ًبا
بتوفيق اهلل تعاىل ورعايته.
كلمة اخلريجني
عقب ذلك �ألقيت كلمة اخلريجني الذين

عربوا خاللها عن بالغ �شكرهم وتقديرهم
لكل من �ساندهم يف م�سريتهم العلمية ومن
�ساهم يف تطوير مهاراتهم العملية ،مثمنني
ال��رع��اي��ة الكرمية وااله��ت��م��ام املبا�شر من
حكومة خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل
عهده الأمني والدعم غري املحدود يف جميع
مراحل التعليم التي مروا بها؛ بعدها كرم
الأمري في�صل بن بندر املتفوقني ،والتقطت
درع��ا تذكار ًيا من
ال�صور ،ثم ت�سلم �سموه ً

مدير جامعة امللك �سعود بهذه املنا�سبة.
تهنئة �أمريية
ويف ختام احلفل �أع��رب �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري في�صل بن بندر بن عبدالعزيز
بت�صريح �صحفي ع��ن �سعادته مب�شاركة
اخلريجني فرحتهم وتهنئته اخلال�صة لهم
بهذا اليوم ،وقال �سموه« :نحتفل بهذه الدفعة

التي ت�شكل حجر زاوية يف م�سرية الوطن،
ويتميز احلفل ال��ي��وم بالتنظيم والرتتيب
العايل» ،مقد ًما �شكره ملعايل مدير جامعة
امللك �سعود ومن�سوبي اجلامعة .و�أ�ضاف
�سموه «�أرج��و �أن يوفق الطالب يف خدمة
وطنهم ويلبوا ن��داء رائ��د التنمية والوطن
وحامي حماهم خ��ادم احلرمني ال�شريفني
و�سمو ويل عهده الأمني».
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الحازمي بروفيسورًا في كلية الطب
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حفل استقبال ألعضاء هيئة التدريس الجدد في «الطب»

كتب :م�ساعد الغنيم
�صدرت موافقة املجل�س العلمي بجامعة
امللك �سعود على ترقية الدكتور حمدان
احلازمي احلربي ،ا�ست�شاري جراحة
امل�سالك البولية للأطفال بق�سم اجلراحة
ومدير وحدة م�ساندة �أع�ضاء هيئة التدري�س
واملعيدين بكلية الطب واملدينة الطبية؛ �إىل
درجة بروفي�سور.

«تعزيز» تتعامل مع «الضغوط»
�أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد يف كلية الطب مع م�س�ؤويل الكلية

امل�شاركني يف الفعالية
نظمت اللجنة الدائمة لتعزيز ال�صحة النف�سية «تعزيز» فعالية يوم
االثنني  25رجب 1440هـ بعنوان «التعامل مع ال�ضغوط» ،قدمها الدكتور
�أحمد الهادي �أ�ستاذ الطب النف�سي بكلية الطب وامل�شرف على كر�سي
�سابك لأبحاث ال�صحة النف�سية وتطبيقاتها وع�ضو جلنة «تعزيز» ،وقد
�أقيمت املحا�ضرة يف خيمة الأن�شطة الطالبية ببهو اجلامعة.

كتب :م�ساعد الغنيم
نظمت وحدة م�ساندة �أع�ضاء هيئة التدري�س
واملعيدين بكلية الطب ،حفل ا�ستقبال لأع�ضاء
هيئة التدري�س واال�ست�شاريني اجل���دد الذين
ان�ضموا للهيئة الأكادميية واال�ست�شارية بكلية
ال��ط��ب وامل��دي��ن��ة الطبية اجلامعية بعد �إمت��ام
البعثات الدرا�سية لعامي  2018و2019م.
و�أو���ض��ح رئي�س وح��دة م�ساندة �أع�ضاء هيئة
التدري�س الدكتور حمدان احلازمي �أن كلية الطب
واملدينة الطبية اجلامعية ا�ستقبلت خالل عامي
 2018و2019م� ،أربعة و�أربعني �أ�ستاذاً م�ساعداً
وا�ست�شار ًيا ،منهم اثنان وثالثون �أ�ستاذاً م�ساعداً
من الذكور والإن���اث ،واثنا ع�شر ا�ست�شارياً يف
خمتلف التخ�ص�صات ال��ط��ب��ي��ة ،ال��ذي��ن تلقوا
تدريبهم يف كندا� ،أمريكا� ،أ�سرتاليا و�أوروبا.

و�أع���رب عن اع��ت��زازه ملا و�صلت �إليه جامعة
امللك �سعود ممثل ًة بكلية الطب من مكانة �أكادميية
و�صحية وبحثية مرموقة ،م�شرياً �إىل �أن الكوادر
اجلديدة �ست�سهم ب���إذن اهلل يف موا�صلة طريق
التميز لهذه الكلية ،م�ضيفاً ب���أن كلية الطب
احتفلت العام املا�ضي بعودة مائة من �أع�ضاء هيئة
التدري�س واال�ست�شاريني ،منهم �سبعة و�سبعون
�أ���س��ت��اذاً م�ساعداً من ال��ذك��ور والإن���اث ،وثالثة
وع�شرون ا�ست�شارياً يف خمتلف التخ�ص�صات
الطبية .كما بلغ عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية
الطب  745ع�ض ًوا ومائتي ا�ست�شاري.
من جانبه �أ���ش��ار عميد كلية الطب الدكتور
خالد فودة �إىل �أن هذه الكوادر امل�ؤهلة يف �أف�ضل
امل�ؤ�س�سات العلمية العاملية تعد رافداً للكلية لأداء
وظيفتها يف خدمة املجتمع والبحث العلمي يف

التخ�ص�صات الطبية املختلفة ومبا يتنا�سب مع
امل�شاريع ال�ضخمة والتجهيزات التقنية احلديثة
التي ت�شهدها الكلية واملدينة الطبية اجلامعية
يف ظل الدعم غري املحدود الذي يلقاه القطاع
ال�صحي م��ن احلكومة الر�شيدة بقيادة خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،و�سمو ويل عهده الأمني ـ حفظهما اهلل
ـ م�شرياً �إىل �أن هذا مل يكن ليتحقق �إال بف�ضل
من اهلل ثم باالهتمام الكبري الذي توليه اجلامعة
بكلية الطب واملدينة الطبية اجلامعية والدعم
املتوا�صل لكل ما يحقق متيزها يف خدمة املجال
الطبي وتعزيزها ،ومبتابعة م�ستمرة من معايل
وزي��ر التعليم ،وهو ما جعل كلية الطب �صرحاً
علمياً وطبياً تباهي اململكة بتميزه خ�لال 50
عاماً م�ضت.

استالم مبدئي لمشروع كلية
السياحة ومبنى الوثائق
زار وكيل اجلامعة للم�شاريع الدكتور
عبداهلل ال�صقري الأحد املا�ضي م�شروع كلية
ال�سياحة والآث��ار ،وم�شروع مبنى الوثائق،
وذل��ك ل�لاط�لاع على امل�شروعني متهيداً
لعملية اال�ستالم ،وكان برفقته مدير عام
الإدارة العامة للم�شاريع املهند�س �إبراهيم
بن �سعود النامي ،ومدير �إدارة الإ�شراف
ع��ل��ى التنفيذ امل��ه��ن��د���س ف���واز ب��ن �صياح
ال�شمري.
ب����د�أت ال���زي���ارة ب��ج��ول��ة يف م��راف��ق كال

امل�شروعني ،حيث اطلع الوكيل ب�إيجاز عن
�أعمال اال�ستالم االبتدائي يف امل�شروعني،
وال���ذي م��ن املتوقع االنتهاء منهما خالل
الفرتة القليلة القادمة.
وت���أت��ي ه��ذه ال��زي��ارة التفقدية يف �إط��ار
حر�ص وكالة اجلامعة للم�شاريع على تنفيذ
م�شاريع اجلامعة وفقاً للمعايري واملوا�صفات
العاملية ،والتي ت�سهم يف بناء مدينة جامعية
منوذجية مبعايري عاملية داعمة لبناء جمتمع
املعرفة.

الوصول الشامل يزور «المجتمع»
و«الدراسات التطبيقية»

�أ .العتيبي خالل زيارة «الدرا�سات التطبيقية»
زار املدير الإداري لربنامج الو�صول ال�شامل �أ� .سعد بن �سليم العتيبي
وفريق عمل من الربنامج ،كلية املجتمع يوم اخلمي�س  21رجب 1440هـ
ومت لقاء وكيل الكلية لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية د� .صغري ال�صغري ،وذلك
لدرا�سة ت�أهيل مباين الكلية بخدمات الو�صول ال�شامل وبراجمه ،وكانت
هناك جولة مت االط�لاع خاللها على متطلبات الو�صول ال�شامل للكلية
وامل�ستفيدين بها.
كما زار املدير الإداري للربنامج �أ� .سعد بن �سليم العتيبي وفريق عمل من
الربنامج كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع يوم اخلمي�س  21رجب
1440هـ ،ومت لقاء عميد الكلية د� .أمين التميمي ،وذلك لدرا�سة ت�أهيل
مباين الكلية بخدمات الو�صول ال�شامل وبراجمه ،وكانت هناك جولة مت
االطالع على متطلبات الو�صول ال�شامل للكلية وامل�ستفيدين منها.

 ..وخالل زيارته «املجتمع»

د .ال�صقري يطلع على �أعمال امل�شروع

حتت �شعار «البحث العلمي م�ستقبل وطن»

ملتقى اآلداب العلمي الثاني يجيز  19بحثًا
كتبت� :إيالف العثمان
نظمت وكالة الدار�سات العليا
وال��ب��ح��ث العلمي بكلية الآداب
«ملتقى الآداب العلمي الثاين»
برعاية عميد كلية الآداب د .نايف
بن ثنيان �آل �سعود ،وا�ستهل امللتقى
ب�آيات من الذكر احلكيم ،عقبها
كلمة للدكتور فار�س الذكري وكيل
الكلية للدار�سات العليا والبحث
العلمي� ،سلط خاللها ال�ضوء على
الر�ؤية البعيدة لوكالة الدار�سات
العليا والبحث العلمي ور�سالتها
ال�سامية و�أه��داف��ه��ا الطموحة
املتمثلة يف ال��ري��ادة والتميز يف
جم���ال ال���درا����س���ات الإن�����س��ان��ي��ة
واالجتماعية.
و�أ�شار الدكتور الذكري �إىل �أن
ملتقى الآداب العلمي الثاين هدف
�إىل حتقيق ر�ؤية ور�سالة اجلامعة
وكلية الآداب والإ�سهام يف تعزيز
امل�سرية الأكادميية وتعزيز الإنتاج
والتميز البحثي لطالب وطالبات
كلية الآداب ،م�ضيفاً �أن �أكرث من
خم�سة وع�شرين بحثاً من خمتلف
التخ�ص�صات قدمت للجنة العلمية
مت �إجازة ت�سعة ع�شر بحثاً منها.
ب��ع��ده��ا ف��ق��رة ك��ل��م��ة ال��ط�لاب

امل�����ش��ارك�ين �أل��ق��ت��ه��ا ن��ي��اب��ة عنهم
ال��ط��ال��ب��ة نهية ال��دو���س��ري التي
ذك��رت �أن امللتقى ينمي القدرات
البحثية لطلبة الدرا�سات العليا
وي�����س��ه��م يف �إث��رائ��ه��م ويك�سبهم
اخل�ب�رات وامل��ه��ارات ،م���ؤك��د ًة �أن
امللتقى يعد فر�صة ثمينة يف ظل
ال�صعوبات التي يواجهها الباحثون
يف ن�شر �أبحاثهم.
عقب كلمة الطالب امل�شاركني
مت عر�ض فيلم تعريفي للملتقى،
بعدها �ألقى عميد كلية الآداب د.
نايف بن ثنيان كلمته والتي ركز
خاللها على �أهمية البحث العلمي
ال��ذي ال يقت�صر على امل�ؤ�س�سات
الأك��ادمي��ي��ة ب��ل �إن فائدته تكون
للوطن �أي�ضاً ،و�أن البحث العلمي
يعترب �أح��د العنا�صر الأ�سا�سية
ال��ت��ي ت��ق��وم عليها ر�ؤي���ة ،2030
والأب����ح����اث ت�����س��اه��م يف حت��وي��ل
االقت�صاد من «ريعي» يعتمد على
امل����وارد الطبيعية �إىل اقت�صاد
املعرفة.
بعد كلمة عميد كلية الآداب مت
تكرمي اللجنة العلمية ملتلقى الآداب
العلمي الثاين ممث ً
ال بوكيل الكلية
للدرا�سات العليا والبحث العلمي

الدكتور فار�س الذكري ،وم�ساعدة
الوكيلة للدرا�سات العليا الدكتورة
�سناء العتيبي ،وم�شرف وح��دة
البحث العلمي الدكتور عبدامللك
ال�شلهوب ،ورئي�سة وحدة البحث
العلمي الدكتورة نورة القحطاين،
و�سكرتري الوحدة ومن�سق اللجنة
الأ�ستاذ م�ساعد الغزي.
اف��ت��ت��ح��ت اجل��ل�����س��ة الأوىل
للملتقى ل��درا���س��ات اجلغرافية
وعلم املعلومات ،و�أوىل البحوث
ال��ت��ي ق��دم��ت درا����س���ة يف م��دى
مالءمة تطبيق نظرية كريت�سالر
ع��ل��ى ال�سهل ال�ساحلي ملنطقة
ج���ازان للباحثَني حمود العنزي
وحممد الزهراين� ،أم��ا الدرا�سة
الثانية فكانت للطالبة �شيخة
العاجزة يف دور ال�سياحة الذكية
يف �إبراز معامل اجلذب ال�سياحي
ملدينة الريا�ض ،حيث قامت بطرح
ف��ك��رة م��وق��ع يت�ضمن م�����س��ارات
املعامل التاريخية والرتفيهية ملدينة
الريا�ض.
ب��ع��ده��ا ق���دم���ت درا�����س����ة يف
فل�سفة �إدارة املعرفة يف تطوير
وت��ن��ظ��ي��م الأداء يف امل��ك��ت��ب��ات
ومراكز املعلومات :درا�سة نظرية

للباحث ه��اين احلاجي ،وختمت
اجلل�سة الأوىل بدرا�سة التوزيع
املكاين ملرا�صد ال ِأهلَّة يف اململكة
العربية ال�سعودية با�ستخدام نظم
امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة للباحث
حممد العتيبي.
ويف ختام اليوم الأوىل للملتقى
مت عر�ض اجلل�سة الثانية لدرا�سات
ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة ،و�أول بحث
درا���س��ة الطالبة ري��ه��ام املطريي
ح���ول ك�����س��ر ال�����ص��ورة النمطية
لل�سمنة يف �أدب اليافعني ،بعدها
درا���س��ة الطالبة �أن��ف��ال العوي�شز
ح���ول ���ص��ورة امل����ر�أة يف الإع�ل�ام
ال�سعودي م��ن خ�لال كاريكاتري
الر�سام عبدال�سالم الهليل ،تلتها
درا���س��ة الطالبة ن���ورة البويريد
ع��ن ل��غ��ة امل��ق��اوم��ة ل���دى �شعراء
فل�سطني من خالل حتليل ق�صائد
ثالثة �شعراء مقاومة ،هم �سميح
قا�سم وحم��م��ود دروي�����ش وتوفيق
زياد ،وكان �آخر البحوث التي مت
عر�ضها يف اليوم الأول للملتقى
درا�سة للطالبة رمي العتيبي حول
اكت�شاف قدرة الطالب ال�سعوديني
يف معرفة الأفعال التي تتابني بني
بنيتني يف اللغة الإجنليزية.
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برنامج «عالم جديد» يبدأ
استقبال الطلبات اليوم

ك�شف وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي املكلّف رئي�س اللجنة
الدائمة لربنامج «ع��امل جديد» الدكتور
خالد احلميزي �أن برنامج «عامل جديد»
ي��ب��د�أ ال��ي��وم الأح����د با�ستقبال طلبات
مبتعثي جامعة امللك �سعود الدار�سني
مبرحلة املاج�ستري والدكتوراه يف �أف�ضل
 50جامعة عاملية مرموقة بح�سب ت�صنيف
د.احلميزي
�شنغهاي؛ ودعا احلميزي �إىل زيارة موقع
برنامج عامل جديد https://eservices.ksu.
 /edu.sa/newscholarلالطالع على ال�شروط واملجاالت الدرا�سية
املعتمدة يف الت�صنيف.

تدشين مقر كلية المجتمع
الجديد ..غدًا

برعاية معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر تد�شن كلية املجتمع
مقرها اجلديد والواقع بامللز «تقاطع طريق �صالح الدين مع �شارع اجلامعة»،
وذلك يوم غد االثنني � 3شعبان 1440هـ املوافق � 8أبريل 2019م.
مبان؛ مبنى رقم  1وخم�ص�ص للأن�شطة الطالبية،
يتكون املقر من ٍ 6
املكتبة ،ال�صالة الريا�ضية ،وح��دة الأن�شطة الطالبية ،وح��دة التدريب
والتوظيف امل�ساندة ،مبنى رقم  2وهو خم�ص�ص لعمادة الكلية ،مبنى
رقم  3وهو خم�ص�ص لق�سمي العلوم الإداري��ة والآداب والرتبية ،مبنى
رقم  4وهو خم�ص�ص لق�سمي علوم احلا�سب والعلوم الطبيعية ،بالإ�ضافة
�إىل �إدارة الف�صل الأول امل�شرتك ،مبنى رقم  5وهو خم�ص�ص للأن�شطة
التعليمية ( )12قاعة درا�سية بالإ�ضافة ملعمل خم�ص�ص للفيزياء ،مبنى رقم
 6وهو خم�ص�ص كذلك للأن�شطة التعليمية «قاعات درا�سية» ،بالإ�ضافة
�إىل خدمات الطالب وبع�ض املكاتب الإداري��ة ،كذلك ي�ضم املبنى معامل
للحا�سب الآيل ،وي�ستفيد منها جميع �أق�سام الكلية وعددها «.»13

أخبار

17
5

فعالية توعوية بسرطان القولون في «الطبية»
اخ��ت��ت��م��ت ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��ت��وع��وي��ة
ب�سرطان القولون التي نظمها مركز
القولون وامل�ستقيم ومركز الأورام
يف كلية ال��ط��ب وامل��دي��ن��ة الطبية
اجلامعية ،بح�ضور الدكتور عمر
العبيد ،وال��دك��ت��ور ثامر الرتيكي،
والدكتور خالد ال�صالح.
ويف ختام الفعالية تقدم القائمون
بال�شكر وال��ت��ق��دي��ر مل��ع��ايل مدير
اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران العمر،
وعميد كلية الطب الدكتور خالد
فودة؛ على دعمهم الكبري واهتمامهم
الدائم واملتوا�صل وعلى جهودهم
املبذولة لإجناح هذه الفعالية ،والتي
�أقيمت مبحيط �إ�ستاد جامعة امللك
�سعود.

التطوير والجودة تشارك في فعالية «بالجودة
أحدث الفرق»

�شاركت وك��ال��ة ع��م��ادة التطوير
واجل��ودة برئا�سة وكيلتها الدكتورة
دارة بنت �أ�سعد الدي�سي يف فعالية
«باجلودة �أحدث الفرق» التي نظمتها
وح����دة ال��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة بكلية
العلوم الطبية التطبيقية ،والتي
�أقيمت يف بهو الكلية يوم الثالثاء
1440/7/19هـ من ال�ساعة -12

 1:30م ،وذلك لن�شر ثقافة التطوير
واجلودة وزيادة الوعي بني الطالبات
يف �أهمية اجلدية يف تعبئة ا�ستبانات
�شركاء اجلودة.
وق���د ع��ر���ض امل��ك��ت��ب التنفيذي
للخطة اال�سرتاتيجية بالعمادة لعبة
التفكري اال�سرتاتيجي والتي ت�ساعد
امل�شاركات على تو�ضيح مفاهيم

التخطيط اال���س�ترات��ي��ج��ي ،ولعبة
« »LUDO SWOTال��ت��ي تتيح
فهم طريقة حتليل «�سوات» وتطبيقه
يف �إدارات��ه��ن ملعرفة مكامن القوة
وال�ضعف والفر�ص والتحديات.
كما �أو�ضحت وحدة �إدارة الهوية
كيفية ا�ستخدام �شعار الهوية املطورة
عن طريق ن�شاط قدمته للم�شاركات

وعر�ضت وح��دة اجل��ودة واالعتماد
الأكادميي فيديو تعريفياً لوحدات
ال���ع���م���ادة ،وا���س��ت��ب��ان��ة االن�����ض��م��ام
ب�شريكات التطوير واجل���ودة .كما
�شاركت وحدة �إتقان بفيديو تعريفي
لنظام �إتقان وم��اذا يقدم ملن�سوبي
اجلامعة.

636
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 5ورش عمل على هامش
مؤتمر التعليم العالي
ك�شف الدكتور �صالح الق�سومي عميد عمادة التطوير واجلودة
نائب رئي�س اللجنة العليا للإ�شراف على �إعداد وتنظيم م�شاركة
اجلامعة يف فعاليات املعر�ض وامل ��ؤمت��ر ال��دويل للتعليم العايل
2019م ،الذي يعقد حتت رعاية خادم احلرمني ال�شريفني -يحفظه
اهلل -مبركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض خالل الفرتة
من 2019/4/13-10م� ،أن اجلامعة �سوف تعقد خم�سة ور�ش
عمل بهذه الفعالية الدولية ،حيث تعقد ور�شة العمل الأوىل بعنوان:
جامعة امللك �سعود «فر�ص ا�ستثمارية واعدة» يقدمها الدكتور علي
م�سملي ،وذلك يوم الأربعاء 2019/4/10م ال�ساعة احلادية ع�شرة
�صباحاً بالقاعة «ب».
وتعقد ور�شة العمل الثانية بعنوان :تطبيقات التحول الرقمي يف
جامعة امللك �سعود يقدمها كل من الدكتور عبد الرحمن اخلنيفر،
والدكتور عمر ال�صالح ،يوم اخلمي�س 2019/4/11م ال�ساعة
احلادية ع�شرة �صباحاً بالقاعة «ب».
�أما ور�شة العمل الثالثة فهي بعنوان :معامل وخمتربات جامعة
امللك �سعود «�شراكة ومتيز» يقدمها كل من الدكتورة مها داغ�ستاين،
والدكتور خالد اجللعود ،والدكتور يو�سف الدليقان ،وذل��ك يوم
اجلمعة 2019/4/12م ال�سابعة م�سا ًء بالقاعة «ب» ،فيما ي�شهد
يوم ال�سبت 2019/4/13ور�شتي عمل بالقاعة «�أ» ،حيث يقدم
ور�شة العمل الرابعة كل من الدكتور خالد ال�شريف ،والدكتور
�أن�س التويجري ،والدكتور �صالح الفراج بعنوان :التدريب والتنمية
الب�شرية يف جامعة امللك �سعود «ر�ؤية اقت�صادية» ،وذلك يف احلادية
ع�شرة �صباحاً ،وبعدها يقدم وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير
الدكتور يو�سف ع�سريي ،ور�شة عمل بعنوان :االعتماد الأكادميي
«خطوات يف م�سرية التحول» ،وذل��ك يف ال�ساعة الثانية م�ساء،
و�أ�ضاف الدكتور الق�سومي �أن الفرتة املخ�ص�صة لكل ور�شة هي
خم�سون دقيقة ،ويتوقع �أن ت�شهد �أقباالً كبرياً.
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حاصالن على جائزة الملك فيصل في الطب والعلوم

مدير الجامعة يستقبل البرفيسور أولسون والبرفيسور بارك
ا�ستقبل معايل مدير اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب���دران العمر يف مكتبه
ال�ب�رف���ي�������س���ور ب����ي����ورن �أول�������س���ون
والربفي�سور �أل��ن ب��ارك احلا�صالن
على جائزة امللك في�صل العاملية يف
الطب والعلوم ،برفقة وفد من كلية
العلوم برئا�سة عميد الكلية الدكتور
نا�صر الداغري ووكالء الكلية.
وقد رحب معايل مدير اجلامعة
ب��ال��وف��د ال���زائ���ر ،وق���دم ل��ه��م نبذة
خمت�صرة عن جامعة امللك �سعود
ودوره����ا يف ن�شر ال��ع��ل��وم داخ��ل��ي�اً

وخ����ارج����ي����اً م����ن خ��ل��ال ك��ل��ي��ات��ه��ا
وم��ع��اه��ده��ا ،وم����ن ج��ان��ب �آخ����ر،
�شكر الربفي�سور ب��ي��ورن �أول�سون
وال�برف��ي�����س��ور �أل����ن ب����ارك م��ع��ايل
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة على ا�ستقبالهم،
وتباحثا �سبل تطوير التعاون العلمي
امل�شرتك.
جدير بالذكر� ،أن العاملني قاما
بزيارة كلية العلوم و�إلقاء حما�ضرات
ع��ل��م��ي��ة يف ق��اع��ة ح��م��د اجل��ا���س��ر
يف اجلامعة منظمة من قبل كلية
العلوم.

قررت إطالق قافلة للتعريف بالبرنامج في أقسام الطالب والطالبات

«المهارات» تطلق برنامج «جاهز »3في اإلجازة الصيفية
�أعلنت عمادة تطوير املهارات عن
�إطالق الن�سخة الثالثة من برنامج
«ج���اه���ز» يف الإج������ازة ال�صيفية
املقبلة ،وذلك بهدف تزويد الطالب
وال��ط��ال��ب��ات ب��امل��ع��ارف وامل���ه���ارات
ال�لازم��ة مل��واءم��ة احتياجات �سوق
العمل امل�ستقبلية ،وتنمية مهاراتهم
مب��ا ي��ت��واءم م��ع توجه اململكة نحو
ت��وط�ين ق��ط��اع تقنية امل��ع��ل��وم��ات،
ومتكني امل��ر�أة وزي��ادة م�شاركتها يف
�سوق العمل ،كذلك توفري معارف
ن��وع��ي��ة للمتميزين وامل��ه��ت��م�ين يف
املجاالت التقنية املختلفة و�إك�سابهم
امل���ه���ارات ال�ل�ازم���ة ال��ت��ي مت ّكنهم
من ال�سعي نحو حتقيق �أهدافهم،
وامل���واءم���ة ب�ين خم��رج��ات التعليم
واحتياجات �سوق العمل.

يت�ضمن الربنامج �أربعة م�سارات:
 م�سار علم البيانات وحتليلال��ب��ي��ان��ات ال�ضخمة امل��ع��ت��م��د من
.DEEL EMC
 م�سار قواعد البيانات املعتمدمن .ORACLEL
 م�سار الأمن ال�سيرباين املعتمدم��ن مركز التميز لأم��ن املعلومات
بجامعة امللك �سعود بالتعاون مع
�شركة .IBM
 م�سار هند�سة ال�شبكات املعتمدمن .CISCO
و�أو����ض���ح امل�����ش��رف ع��ل��ى ع��م��ادة
تطوير املهارات الدكتور ع��ادل بن
�سعيد با�شطح� ،أن العمادة ت�سعى
دائ � ًم��ا لتبني امل���ب���ادرات ال��ت��ي من
�ش�أنها النهو�ض مبخرجات اجلامعة،
وتقدميها كمنتج ف��اع��ل يف هذا
الوطن.
ودعا الدكتور با�شطح الطالب
وال��ط��ال��ب��ات لال�ستفادة م��ن هذا
الربنامج ملا له من �أهمية كبرية
يف ح��ي��ات��ه��م ال��وظ��ي��ف��ي��ة ،وب��دع��م
ال حم����دود م��ن وك��ال��ة اجل��ام��ع��ة

للتخطيط والتطوير.
وللت�سجيل يف الربنامج التعريفي،
ومزيد من املعلومات ميكن زي��ارة
امل��وق��ع الإل��ك�تروين لعمادة تطوير
امل��ه��ارات ع�بر ال��راب��ط http://
dsd.ksu.edu.sa
م��ن ج��ان��ب��ه �أك���د امل�����ش��رف على

ب��رن��ام��ج «ج��اه��ز» املهند�س �أحمد
ب��ن يحيى فلو�س �أن العمادة قرر
�إط�لاق قافلة تعريفية بالربنامج،
يف عدد من كليات اجلامعة «طالب
وطالبات» بهدف التعريف بالربنامج
والرتويج له والرد على ا�ستف�سارات
الطالب والطالبات حول الربنامج.

دورة تدريبية في اإلدارة الرياضية للقطاعات األمنية

نظم ق�سم الإدارة الريا�ضية
وال�تروي��ح��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع وح��دة
العالقات املجتمعية بكلية علوم
الريا�ضة والن�شاط البدين ،دورة
ت��دري��ب��ي��ة يف ال��ت��ن��ظ��ي��م والإدارة
ال��ري��ا���ض��ي��ة للقطاعات الأم��ن��ي��ة،
الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي ،وذل��ك برعاية
ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ور �أح��م��د
الفا�ضل ،والأم�ي�ن العام لالحتاد
ال�سعودي لقوى الأم���ن الداخلي
العقيد املهند�س �سعيد القرين،
ورئي�س ق�سم الإدارة الريا�ضية
والرتويحية وامل�شرف العام على
الدورة الدكتور عبدالإله ال�صلوي،
ورئي�س وحدة العالقات املجتمعية
الدكتور �أحمد الع�صيمي ،ومدير
�إدارة الكلية الأ�ستاذ عبداهلل الباز
وع��دد من �أع�ضاء هيئة التدري�س
امل�شاركني يف ال���دورة ،بالإ�ضافة

للمتدربني امل�شاركني يف هذه الدورة.
ب����د�أ احل��ف��ل مب��ق��دم��ة للدكتور
ع���ب���داهلل ال�����ش��ه��ري ،ب��ع��ده��ا ك��ان
هناك عر�ض لتقرير خمت�صر عما
مت يف هذه ال��دورة للأ�ستاذ �أحمد
ال�ضياف ،ثم كلمة للدكتور عبدالإله
ال�صلوي ،بعد ذلك كلمة املتدربني
�ألقاها نيابة عنهم النقيب خالد
جعفر ،بعدها �ألقى العقيد املهند�س

�سعيد القرين كلمة �شكر فيها كل
القائمني على هذه الدورة ،بعد ذلك
ق��ام عميد الكلية بت�سليم ال��دروع
التذكارية وتكرمي الفائزين بدوري
القدم والطائرة يف الدورة ثم ت�سليم
املتدربني �شهادات الدورة ،ومن ثم
مت التقاط �صورة جماعية ثم اختتم
العقيد امل��ه��ن��د���س �سعيد ال��ق��رين
الدورة مبحا�ضرة للمتدربني.

«يوم األرض» في كلية الدراسات التطبيقية

نظمت كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع
ً
معر�ضا للطالبات مبنا�سبة يوم الأر���ض العاملي ،وذلك
يوم الثالثاء املا�ضي  26رجب 1440هـ املوافق � 2أبريل
2019م ،ب�إ�شراف رئي�سة جلنة �صديقات البيئة الدكتورة
رمية العجمي ،التي �أو�ضحت �أن الهدف من وجود هذه
اللجنة هو رفع الوعي ب�أهمية احلفاظ على البيئة والذي
ي��ب��د�أ �أوالً م��ن جامعاتنا وعلى الأخ�����ص م��ن طالباتنا
العزيزات.
ركزت الفعالية جهودها على ثالثة جوانب رئي�سية:
الأول رف��ع ال��وع��ي البيئي فيما يخ�ص �أ���ض��رار رمي
النفايات ،الثاين االحتطاب اجلائر ،الثالث �إعادة تدوير
الورق وعلب البال�ستيك الفارغة.
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يف ملعب املدينة اجلامعية باملليداء

«فيصل بن مشعل» يتقدم مسيرة
خريجي الدفعة  16بجامعة القصيم

�أمري الق�صيم يتقدم امل�سرية و�إىل ميينه مدير اجلامعة د .الداود
ق����اد �أم��ي��ر م��ن��ط��ق��ة ال��ق�����ص��ي��م
الأم�ير الدكتور في�صل بن م�شعل
ب��ن �سعود ب��ن عبدالعزيز ،م�ساء
الثالثاء  26مار�س 2019م ،م�سرية
�أبنائه الطالب من خريجي الدفعة
ال�ساد�سة ع�شرة من جامعة الق�صيم
يف يوم فرحتهم املنتظرة ،يف ملعب
املدينة اجلامعية باملليداء ،حيث
ت��و���ش��ح اجل��م��ي��ع مب�شالح التتويج
الأك���ادمي���ي ملرحلة البكالوريو�س

واملاج�ستري والدكتوراه.
وحمل اخلريجون يف خطواتهم
لذة التعب ،وثمرة الإجناز ،قادمني
ب�شموخ خل��دم��ة ال��دي��ن ،واملليك
وال��وط��ن ،حيث ق��اد �أم�ير منطقة
الق�صيم امل�����س�يرة ،ي��راف��ق��ه مدير
اجلامعة الدكتور عبدالرحمن بن
ح��م��د ال�����داود ،و�أع�����ض��اء جمل�س
اجلامعة ،ليبد�أ ا�ستعرا�ض طابور
ال�����ش��رف للخريجني م��ن خمتلف

الكليات.
ّ
وا�صطف اخلريجون يف طابور
ال�شرف ،كلية تلو الأخرى متر �أمام
من�صة احلفل ،حيث بد�أت مع كلية
ال�شريعة وال��درا���س��ات الإ�سالمية
التي �ض ّمت  771طالباً ،وكلية اللغة
العربية وال��درا���س��ات االجتماعية
 393ط��ال��ب��اً ،وك��ل��ي��ة االق��ت�����ص��اد
والإدارة  193طالباً ،وكلية الزراعة
وال��ط��ب ال��ب��ي��ط��ري  160ط��ال��ب�اً،

ا�ست�ضافت كلية ط��ب الأ�سنان
بجامعة اجلوف ،يوم اخلمي�س 21
رجب 1440هـ املوافق  28مار�س
2019م االجتماع ال��ـ  27لعمداء
كليات طب الأ�سنان باململكة.
و�أك�����د م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة
الدكتور �إ�سماعيل الب�شري ،على
�أه��م��ي��ة ال��ت��وا���ص��ل وال��ت��ق��ارب بني

جامعات اململكة ،ملوا�صلة التطور
وال��ن��م��و واالزده�����ار ال���ذي ي�شهده
التعليم يف اململكة ب��ق��ي��ادة خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل
عهده الأم�ي�ن  -حفظهما اهلل ،-
داعياً املجتمعني �إىل تقدمي املزيد
لتطوير العملية التعليمية يف جمال

طب الأ�سنان.
ون��اق�����ش االج��ت��م��اع ع�����دداً من
املو�ضوعات امل��درج��ة على ج��دول
الأع��م��ال ،ومتابعة تنفيذ تو�صيات
االج��ت��م��اع��ات ال�����س��اب��ق��ة ،وحم���اور
�أخ��رى تهم ال�ش�أن الأكادميي و�آلية
العمل بالكليات واخلريجني و�أطباء
االمتياز والتدريب.

انطلقت االثنني املا�ضي � 1أبريل
2019م بجامعة ت��ب��وك فعاليات
«اليوم الهند�سي» الذي نظمته كلية
الهند�سة باجلامعة ،حت��ت رعاية
م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور
ع��ب��داهلل ال��ذي��اب��ي ،وح�ضور وك�لاء
اجلامعة ون��ائ��ب الرئي�س لتطوير
الأع���م���ال يف ���ش��رك��ة «ب���ي �إي���ه اي
�سي�ستمز ال�سعودية» املهند�س عماد
الراجح.
ب���د�أ احل��ف��ل ب ��آي��ات م��ن ال��ق��ر�آن
الكرمي ،تال ذلك عر�ض مرئي عن
م�شاريع التخرج الفائزة يف كلية
ال��ه��ن��د���س��ة ،ث��م �أل��ق��ى عميد كلية
الهند�سة الدكتور �إبراهيم عطوي

كلم ًة� ،شكر يف م�ستهلها معايل مدير
اجلامعة على رعايته للحفل ،م�ؤكدًا
على متيز الطالب يف م�شاريعهم
امل��ط��روح��ة ,م��ن��وهً ��ا بجهودهم يف
هذا ال�صدد .بعد ذلك �ألقى معايل
مدير اجلامعة كلمة بهذه املنا�سبة
ق��ال فيها� :إن ه��ذا ال��ي��وم ه��و يوم
تتويج وت��ك��رمي لطلبتنا املتميزين
ال��ذي��ن عملوا وج���دوا واج��ت��ه��دوا،
فهنيئاً لهم مبا قدموا من م�شاريع
مميزة ،م�شرياً يف ذات ال�سياق �إىل
تد�شني �سم ّو ويل العهد يف قاعدة
امللك عبدالعزيز اجلوية �أول طائرة
ت��دري��ب ن��ف��اث��ه م��ن ط���راز «ه���وك»
ج��رى جتميعها وت�صنيع ع��دد من

�أجزائها ب� ٍأيد �سعودية ،واليوم نحن
هنا يف جامعة تبوك نرعى فعاليات
«اليوم الهند�سي» ون�شاهد منتجات
و�أعمال �أبنائنا الطالب التي تدعو
للفخر ،وهذا كله يتما�شى مع ر�ؤية
اململكة  2030الطموحة ،م�ؤكدًا �أن
اجلامعة �ستكون املحطة الأوىل التي
تتبنى امل�شاريع الفائزة واملتميزة،
داع ًيا يف الوقت نف�سه �إىل موا�صلة
اجلهد والعمل وال�صرب.
ويف خ��ت��ام احل��ف��ل ك���رم معاليه
�أق�سام كلية الهند�سة احلا�صلة على
االعتماد الدويل الأكادميي ،كما مت
تكرمي الطالب الفائزين مب�شاريع
التخرج املتميزة.

وكلية العلوم  152طالباً ،وكلية
الهند�سة  154طالباً ،وكلية الطب
 70طالباً ،وكلية طب الأ�سنان 27
طالباً ،وكلية احلا�سب  57طالباً،
وكلية ال�صيدلة  99طالباً ،وكلية
العلوم الطبية التطبيقية  52طالباً،
وكلية املجتمع بربيدة  64طالباً،
وكلية املجتمع بعنيزة  37طالباً.
و�ض ّمت امل�سرية  544طالباً من
كلية العلوم والآداب يف حمافظة
الر�س ،و 125طالباً من كلية العلوم
والآداب يف حمافظة عنيزة ،و31
طالباً م��ن كلية العلوم ال�صحية
التطبيقية بالر�س ،و 177طالباً
من كلية العلوم والآداب باملذنب،
و 34طالباً من كلية ال�صحة العامة
املعلوماتية ال�صحية بالبكريية،
و 211ط��ال��ب�اً م��ن كلية الرتبية،
و 53ط��ال��ب �اً م���ن ك��ل��ي��ة ال��ع��م��ارة
والتخطيط ،و 265طالباً من كلية
العلوم والآداب بعقلة ال�صقور ،و15
طالباً من كلية ال�صيدلة بعنيزة،
و 37طالباً من كلية الطب والعلوم
الطبية التطبيقية يف عنيزة ،و19
طالباً م��ن كلية ط��ب الأ���س��ن��ان يف
الر�س ،و 19طالباً من كلية �إدارة
الأع��م��ال بالر�س ،و 51طالباً من
كلية الهند�سة يف عنيزة.

جامعة الجوف تستضيف اجتماع عمداء «طب األسنان»

مدير جامعة تبوك يرعى فعاليات اليوم
الهندسي ومشاريع التخرج

جامعات سعودية
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آفاق أكاديمية
آفاق أكاديمية
د .عادل المكينزي

الريادة في صناعة القيادة

ت�سهم منظومة التعليم العايل يف تنمية املجتمع اقت�صاد ًيا واجتماع ًيا وتقن ًيا
وعلم ًيا عرب بناء جمتمع املعرفة ،ومن ذلك �إعداد الكفاءات الب�شرية املزودة
ب�أحدث املعارف والقيم واملهارات.
وت�ضطلع اجلامعات ب�أدوار عديدة ومتنوعة على ال�صعيد العلمي والأكادميي
والبحثي وخدمة املجتمع ،ويدخل �ضمن �أدوار اجلامعات ،وبخا�صة اجلامعات
الرائدة منها ،ح�سن اختيار وت�أهيل وبناء الكفاءات و�صناعة القيادات ،من خالل
معايري دقيقة ت�شمل اختيار و�إعداد الكوادر امل�ؤهلة والقادرة على تقدمي �إ�ضافة
نوعية للحياة اجلامعية واملجتمع ،ومن ثم �إمداد الوطن بكوادر وكفاءات متميزة
وقادرة على �صناعة الفرق.
�أوىل خطوات بناء و�صناعة القادة تتمثل يف ح�سن االختيار الدقيق للمعيد من
بني �آالف الطلبة املتميزين ،ليحظى ب�صفة ع�ضو هيئة تدري�س ،ثم ابتعاثه �إىل
�أرقى اجلامعات والأكادمييات العاملية ليعود بت�أهيله العايل وثقافته التطويرية
وين�ضم لكوكبة رواد العمل الأكادميي لي�ستمر يف تطوير قدراته العلمية و�صقل
مهاراته القيادية ب�شكل م�ستمر؛ مبا ي�ؤهله للقيام ب��أدوار �إداري��ة على �صعيد
اجلامعة �أو م�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة.
تعد البيئة اجلامعية �أف�ضل بيئة ل�صهر الطاقات والقدرات و�إعداد وتطوير
وت�أهيل القيادات ،وهذا ما متيزت به جامعتنا الرائدة ،جامعة امللك �سعود ،حيث
تتبع �آلية مميزة و�صارمة يف اختيار و�إعداد وت�أهيل �أع�ضاء هيئة التدري�س ،من
الناحية العلمية والإدارية والقيادية ،وكان من ثمار ذلك �إمداد الوطن بكوادر
قيادية متمكنة وم�ؤهلة وقادرة على تبو�ؤ �أعلى املنا�صب ،فكان منهم الوزراء
ومديرو ال�شركات ورياديو الأعمال.
هذه الآلية ال�صارمة التي متيزت بها جامعتنا تنبع من ا�ستيعاب الإدارة للدور
احليوي املطلوب يف ظل �إدارة ديناميكية تقود ر�ؤي��ة ال�سعودية  2030وذلك
بالتحول من القيادة التقليدية التي تخ�ضع ل�ضغوط التنمية املت�سارعة؛ �إىل
قيادة تقود التغيري مزودة مبهارات متجددة متكنها من �إدارة التحول بكفاية
واقتدار .وها نحن ن�شهد اليوم بكل فخر واعتزاز� ،صدور القرارات امللكية
املباركة التي وجه بها قائد هذه البالد ،خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود يحفظه اهلل؛ والتي ت�شرف مبوجبها ،عدد من من�سوبي
جامعتنا الرائدة ،باختيارهم مديري جامعات يف �إطار التعيينات اجلديدة التي
وجهت بها القيادة الكرمية .و�إنني �إذ �أهنئ الزمالء الكرام و�أبارك لهم تعيينهم
يف مواقع قيادية ِ يّ
وتول هذه الأمانة وامل�س�ؤولية الكبرية التي �أوكلها لهم قادة هذه
البالد املباركة؛ ف�إن الفخر يتوا�صل ويتجدد بهذه امل�ؤ�س�سة الأكادميية العمالقة
والرائدة التي ت�صنع وتقدم قيادات وطنية من طراز رفيع ت�سهم بفعالية يف منو
وازدهار وتنمية الوطن.
makinzyadel@ksu.edu.sa
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030
أ.د .يوسف بن عبده عسيري

فر�ص ا�ستثمارية واعدة
ت�سعى اجلامعة من خالل م�شاركتها يف املعر�ض وامل�ؤمتر الدويل
للتعليم ال��ع��ايل 2019م ال��ذي يعقد حت��ت رع��اي��ة خ��ادم احلرمني
ال�����ش��ري��ف�ين -يحفظه اهلل -مب��رك��ز ال��ري��ا���ض ال���دويل ل��ل��م��ؤمت��رات
واملعار�ض يف الفرتة من 2019/4/13-10م ،لتحقيق ع��دد من
الأهداف ،ولعل الك�شف عن الأذرع اال�ستثمارية املتنوعة باجلامعة
وجهود اجلامعة يف تنفيذ مبادرة التحول �إىل جامعة غري ربحية تعد
�أحد �أهم �أهداف هذه امل�شاركة.
وم��ن خ�لال ور���ش العمل التي تعقدها اجلامعة �ضمن فعاليات
املعر�ض وامل�ؤمتر ال��دويل للتعليم العايل 2019م ،تك�شف اجلامعة
عن هذه اجلهود ،ومن ور�ش العمل التي ن�ستعر�ضها اليوم ور�شة عمل
«جامعة امللك �سعود فر�ص ا�ستثمارية واعدة» التي يقدمها الدكتور
علي بن حممد م�سملي ،امل�شرف على مكتب حتقيق الر�ؤية باجلامعة.
وقد قدم �سعادته ملخ�صاً لأهم حمتويات هذه الور�شة ،م�شرياً
�إىل �أنها تت�ضمن ثالثة حماور رئي�سة هي :حتول اجلامعة :مكت�سبات
وممكنات ،واملنجزات التي حتققت يف مبادرة حتول اجلامعة اىل
م�ؤ�س�سة غري ربحية ،والفر�ص اال�ستثمارية باجلامعة ،وت�سعى هذه
الور�شة التي تت�ضمن العديد من ال�شواهد والأمثلة �إىل حتقيق عدد
من الأه���داف من بينها :التعريف ب��الأه��داف املن�شودة من حتول
اجلامعة �إىل جامعة غ�ير ربحية ،وا�ستعرا�ض امل�شاريع التي مت
تنفيذها لتحقيق هذه املبادرة ،والك�شف عن دور الفر�ص اال�ستثمارية
وتنمية الإيرادات يف دعم حتول اجلامعة.
كما ت�شري ه��ذه الور�شة املهمة �إىل ف��وائ��د حت��ول اجلامعة اىل
م�ؤ�س�سة م�ستقلة غري ربحية ،وبيان �أهمية اال�ستفادة من الفر�ص
اال�ستثمارية باجلامعة وطرق تنمية الإيرادات الذاتية لدعم مبادرة
حت��ول اجلامعة ،ومتكني اجلامعة من حتقيق �أهدافها واملناف�سة
العاملية .من جانب �آخر �أود التذكري �أن هذه الور�شة �سوف تقدم
مب�شيئة اهلل يوم الأربعاء املوافق 2019/4/10م ال�ساعة احلادية
ع�شرة �صباحاً بالقاعة «ب» ،وي�سعدنا دعوتكم وح�ضوركم.
تنويه :بكل الود واالمتنان يطيب يل دعوة جميع وحدات اجلامعة
ومن�سوبيها ،واجل��ه��ات امل�ستفيدة م��ن خم��رج��ات اجلامعة لزيارة
جناح اجلامعة امل�شارك يف املعر�ض وامل�ؤمتر الدويل للتعليم العايل
2019م ،وح�ضور ور���ش العمل امل�صاحبة التي يقدمه نخبة من
الزمالء الأعزاء.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

الشهرة بين يديك
ي�سعى العديد من النا�س للو�صول �إىل
ال�شهرة ،وك�سب حمبة النا�س لهم ،مما
يدفعهم ملحاولة �إظهار �أنف�سهم ،وتعريف
�أن��ف�����س��ه��م ل�ل�آخ��ري��ن م���ن خ�ل�ال م��واق��ع
التوا�صل االجتماعي «»social media
ال�صحف الإلكرتونية ،نظراً
�أو من خالل ُ
لفوائد ال�شهرة ،حيث �إ ّنها تو�صل ر�سالة
الفرد بوقت وجهد �أق��� ّل ،وتك�سب الفرد
مكانة مميزة ،وتتيح ل�صاحبها بناء العديد
من العالقات ،كما �أ ّنها من املمكن �أن تنتج
ل�صاحبها مبلغاً م��ال��ي�اً ،فكيف تكت�سب
محمد وليد الحلبي ال�شهرة؟!
عليك �أوالً �إيجاد القدوة والنموذج املميز
ال��ذي �ستم�شي على خطواته ،ث ّم القراءة
عن �أعمال ال�شخ�ص «القدوة والنموذج» ،واالطالع على م�سريته ،ملعرفة
كيف ّية امل�شي على خطاه للح�صول على ال�شهرة ،واجعل لك �صوتاً وب�صمة
ومل�سات بني �أل�سنة النا�س ،وحاول دائماً �أن ت�شتهر بكل ما هو مفيد ،بحيث
يكون لك �سمعة وذكر بكل خري ،وتذكر �أن احلياة مواقف ودرو�س وال يح�صد
كل امرئ �إال ما زرع.
ق�سم الإعالم
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لله دركم يا طالب المنح
عالقتي مع ط�لاب املنح عالقة
�أ�صيلة قدمية ام��ت��دت ق��راب��ة ربع
ق��رن من ال��زم��ان ،خالطتهم ب�شتى
جن�سياتهم وخم��ت��ل��ف �أع��م��اره��م
وتخ�ص�صاتهم ،خالطتهم هنا يف
اململكة العربية ال�سعودية ويف رحاب
جامعتنا العريقة جامعة امللك �سعود،
خالطتهم طالباً زمي ً
ال لهم وخالطتهم
موظفاً خادماً لهم ،راودتني نف�سي
غري مرة للكتابة عنهم وعن طبيعة
عالقتي معهم ،وماذا حدث يل من
تغيري �إيجابي مبخالطتهم ،وعقدت
العزم قبل فرتة على ذلك فاخرتت
ب���داي��� ًة ع��ن��وان��ا مل��ق��ال��ت��ي وو�سمته
بـ«هكذا علمني ط�لاب امل��ن��ح»� ،أو
«هكذا تعلمت من طالب املنح» ،ثم
ا�ستح�سنت عنوا ًنا �آخر ملقالتي «هلل
َد ُّر ُكم يا طالب املنح» و�أح�س�ست �أن
هذا العنوان �أقرب ما يكون للتعبري
عما يجول يف خاطري.
قبل �أن �أل��ج يف �صميم مقالتي
ي�ستح�سن بيان معنى قولهم «هلل
درك» ف��ال��در يف الأ���ص��ل :م��ا يدر
�أي ما ينزل من ال�ضرع من اللنب،
وم��ن الغيم من املطر ،وه��و ههنا،
كناية عن فعل املمدوح ال�صادر عنه،
و�إمنا ن�سب فعله �إليه تعاىل ،ق�صداً
للتعجب منه لأن اهلل تعاىل من�شئ

املنح كتاباً ل�شيخنا
ال���ع���ج���ائ���ب ،ف��ك��ل
العالمة اب��ن ب��از يف
�شيء عظيم يريدون
التعليق على �صحيح
ال����ت����ع����ج����ب م���ن���ه
ال���ب���خ���اري ي��ق��ع يف
ين�سبونه �إليه تعاىل
�أربعة جملدات ،وبعد
وي�����ض��ي��ف��ون��ه �إل���ي���ه
�أ���س��ب��وع�ين ق��اب��ل��ت
تعاىل ،نحو قولهم:
�أح����ده����م و���س ��أل��ت��ه
هلل �أنت ،وهلل �أبوك،
م��������اذا ف����ع����ل ب��ع��د
فمعنى «هلل دره» :ما
ا���س��ت�لام��ه للكتاب،
�أعجب فعله.
ف����ق����ال :ي����ا دك���ت���ور
وق�������ال�������وا« :هلل
د .تيسير أبو حيمد
ق��ر�أت جملدين .هلل
درك» �أي هلل عملك،
يقال هذا ملن ميدح
درك؛ ق����ر�أتَ �أن���تَ
ويتعجب من عمله ،وقيل« :هلل درك جملدين و�أن��ا مل �أفتح بعد الغالف
من رجل» معناه هلل خريك ،وقيل :البال�ستيكي الذي مت تغليف الكتب
هلل درك �أي هلل ما خرج منك من ب��ه ،فا�ستحييت وك��ان ه��ذا املوقف
ع��ظ��ة ب��ل��ي��غ��ة يل ،وب��ع��ده��ا كنت
خري.
فلله درك��م ي��ا ط�لاب امل��ن��ح؛ �إذا �أ�سابقهم و�أتناف�س معهم يف �إنهاء
حادثتكم التزمت حمادثتكم باللغة امل��ت��ون وق���راءة الكتب ،ومثل ذلك
العربية الف�صحى لأنكم تتقنونها ا���س��ت��دراك��ات وتنبيهات ت ��أت��ي من
وتتحدثون بها وتفهمون من يتحدث بع�ضهم �سريعة جداً بعد توزيع بع�ض
معكم ب��ه��ا ،ف��ا���س��ت��ق��ام ل�����س��اين يف الكتب بيوم �أو يومني ،ف�سبحان من
حمادثاتي كلها وما عدت �أ�ست�سيغ بارك لهم يف �أوقاتهم و�أعانهم على
احلديث يف الغالب �إال بالف�صحى ،اال�ستفادة منها.
�أم���ا عنايتهم بكتاب اهلل ت�لاوة
ولفت ذل��ك نظر بع�ض طالبي يف
ً
وحفظا  -وكان حق ذلك �أن يقدم
حما�ضراتي.
هلل درك��م يا ط�لاب املنح؛ ف�أنتم وال ي��ؤخ��ر  -ف�شيء ع��ج��اب ،ول��ذة
�أ���ص��ح��اب همة عالية يف ال��ق��راءة وج��دوه��ا ف��ارت��اح��ت نفو�سهم� ،إذا
والبحث وامل��ن��اظ��رة ،ا�ستلم طالب ترافقنا معهم يف رحلة ر�أيت يف جيب

بع�ضهم م�صحفاً� ،أو فتح امل�صحف
م��ن ج��وال��ه وت�سمعه ي�ترمن بكتاب
اهلل طوال الوقت ،وبع�ضهم انزوى
وتخفى لرياجع ورده وحمفوظه� ،إذا
ات�صلت ببع�ضهم بعد الفجر ومل
جتد �إجابة �إال عند ال�سابعة اعتذر
�إل��ي��ك و�أخ�ب�رك �أن��ه يتعاهد كتاب
اهلل بعد الفجر ،همة عالية ونفو�س
�أعلى ،فماذا �أكتب؟! وم��اذا �أذك��ر؟!
وماذا �أترك؟!
�أنتم يا طالب املنح يف زماننا هذا
خ�ير م��ن ميثل م��ا ذك���ره املحدثون
يف كتب �أه��ل احلديث حتت عنوان
«الرحلة يف طلب العلم» ،جمعتني بكم
مواقف كثرية جداً ،منها امل�ؤثر ،ومنها
الطريف ،ومنها العفوي ،وال ي�سع
املجال لذكرها يف هذه العجالة.
لاب املنح ،ف�أنتم
هلل د ُّرك��م يا ط� َ
مِ ن ٌح من اهلل ،و�شكر اهلل حلكومتنا
ال��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى عنايتها الفائقة
بطالب املنح وبامل�سلمني عامة من
خارج اململكة ،و�شكر اهلل جلامعتنا
ومل��دي��ره��ا ووك�لائ��ه��ا ولإدارة املنح
ولل�صندوق اخل�ي�ري وجلميع من
خدم طالب املنح.
وهلل دركم يا طالب املنح ،وتقبلوا
حتيات حمبكم وخادمكم  ،،،تي�سري.
ثقافة �إ�سالمية

الترجمة وسيلة تواصل واستشراف معرفي للمملكة
�ضمن �إط���ار ق��ان��ون العالقات
الدولية ،ي�أتي مفهوم «العالقات
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة» ،وه���ي ع�لاق��ات
ر�سمية تهدف �إىل �إيجاد �صالت
ودي���ة ب�ين ال�����ش��ع��وب ق��ائ��م��ة على
ال��ف��ه��م امل��ت��ب��ادل ،ه���ذا ي��ع��ن��ي �أن
ال��ع�لاق��ات ب�ين ال�شعوب الب��د �أن
ت��ك��ون م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى م���ب���د�أ ���س�لام
فكري يحفظ الهوية الثقافية لكل
جمتمع من االخرتاق واالنتهاك.
والرتجمة هي و�سيلة �أ�سا�سية
ل��ل��ت��وا���ص��ل ال��ف��ك��ري وال��ت��ع��ارف
والتعاي�ش بني ال�شعوب مبختلف
ل��غ��ات��ه��م وح�����ض��ارات��ه��م و�أدي��ان��ه��م
وث��ق��اف��ات��ه��م ،وال ميكن لأي دول��ة
اال�ستغناء عنها ،وهنا نتحدث عن
الرتجمة ب�صفتها و�سيلة توا�صل
وا���س��ت�����ش��راف م��ع��ريف تلعب دوراً
�أ�سا�سياً يف حتقيق الأمن املجتمعي
وال�سالم الفكري.
جاء قرار «قائد ال�سالم الفكري
امللك �سلمان بن عبدالعزيز» ب�إن�شاء
«م��رك��ز ال��ت��وا���ص��ل واال���س��ت�����ش��راف
املعريف» �ضمن �إط��ار منهج فكري
�إ���س�لام��ي وا���ض��ح ي�ضمن الأم���ن
وال�����س�لام��ة ب�شكل ع���ام ،ويحمي
املجتمع ال�سعودي ب�شكل خا�ص
من الت�شوي�ش اخلارجي ال�سلبي.
من �ضمن �أه���داف ه��ذا املركز
متابعة ك��ل املعلومات الإعالمية
وال��درا���س��ات والبحوث اخلارجية
املتعلقة باململكة وحتليلها من
جميع اجلوانب والت�أكد من �صحتها
وم����دى ت���أث�يره��ا ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع،
وال���ع���م���ل ع��ل��ى ت�����ص��ح��ي��ح جميع
ال��دع��اي��ات املغر�ضة واملعلومات
املغلوطة وامل��وج��ه��ة امل ��ؤث��رة �سلباً
على ���ص��ورة الإ���س�لام وال��ب�لاد يف
اخل��ارج ،وهنا بالت�أكيد ي�أتي دور
هذا املركز و�أهميته يف الدفاع عن
الدين الإ�سالمي واململكة العربية
ال�سعودية.
الرتجمة تقوم ب�شكل �أ�سا�سي

ال�������س�ل�ام ال��ف��ك��ري
ع��ل��ى ف��ه��م امل��ع��ن��ى
وت�������ش���وي���ه ����ص���ورة
امل������راد ال������وارد يف
الإ�سالم وامل�سلمني
ال��ن�����ص الأ����ص���ل���ي،
وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
وال������ذي غ���ال���ب���اً ال
ال�سعودية على وجه
يتحقق للمرتجم �إال
اخل�������ص���و����ص ع��ن��د
بعد معرفة �سياق
ال���ق���ارئ الأج��ن��ب��ي،
ذل��ك ال��ن�����ص ،ولكن
وهذا بال �شك يعترب
الأمر هنا ال يقت�صر
م���ن �أخ���ط���ر �أن����واع
يف ف����ه����م امل���ع���ن���ى
الت�سويد احل�ضاري
م����ن ع����دم����ه ع��ل��ى
د .الحسين آل مهديه
dénigrement
ف��ه��م ���س��ي��اق الن�ص
 culturelال���ذي
الأ�صلي ،بل يتعدى
ذلك �إىل ال�سياق الأو�سع «ال�سياق ميكن �أن يحدث بكل �سهولة من
املكاين» الذي ت�أتي فيه الرتجمة خالل الرتجمة ،والذي �أ�شرنا �إىل
�أي ال��ب��ي��ئ��ة ،فالبيئة ال�سعودية خطورته يف بحثنا املن�شور باللغة
تختلف ع��ن البيئة الكندية على ال��ف��رن�����س��ي��ة يف امل��ج��ل��ة امل��غ��ارب��ي��ة
�سبيل املثال .وتغيري البيئة التي للغات «ال��ع��دد � ،8سنة ،2013
وجد من خاللها ن�ص �أو جملة �أو خمرب �أبحاث الل�سانيات».
ك��ل ه���ذا ي��ت��م مب��ج��رد الرتكيز
حتى كلمة ميكن �أن يغري املعنى
الأ���ص��ل��ي ال��ع��ام ل��ذل��ك ال��ن�����ص �أو على انتقاء امل��ق��االت التي حتمل
اجلملة �أو الكلمة ،بل ميكن �أي�ضاً معلومات جتذب القارئ الأجنبي
�أن ي��غ�ير م���راد ال��ك��ات��ب يف نف�س من ال�صحف ال�سعودية وترجمتها
الن�ص �أو اجلملة �أو الكلمة حتى ب�شكل اح�ت�رايف �إىل ع��دة لغات،
وو���ض��ع��ه��ا يف ���س��ي��اق��ات خمتلفة
و�إن كانت الرتجمة �صحيحة.
هذا يف احلقيقة ما تركز عليه تخدم �أهدافهم.
بع�ض م�ؤ�س�سات الن�شر والرتجمة
ب���ال���ت����أك���ي���د ،ال���ط���ري���ق���ة ال��ت��ي
وال��ب��ح��وث الإع�لام��ي��ة يف ال��ع��امل،
وه��ذا �أم��ر �أخ��ط��ر م��ن اخل��ط��أ يف ت�ستخدمها تلك امل�ؤ�س�سات من
ن��ق��ل معنى ال��ن�����ص امل�ترج��م ،لأن خ�لال ال�ترج��م��ة ف��ق��ط يف �سبيل
الأخطاء يف الرتجمة غالباً تكون م��غ��ال��ط��ة ال�������ص���ورة احل��ق��ي��ق��ي��ة
وا�ضحة للقارئ اجل��ي��د واملثقف ل�ل��إ����س�ل�ام وامل���م���ل���ك���ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�سعودية؛ تعترب حتدياً وا�ضحاً
امللم باملو�ضوع.
ه��ذه امل�ؤ�س�سات تقوم برتجمة لكل مرتجم �سعودي ،وقد جاءت
م���ق���االت ت�����ص��در يف ال�����ص��ح��ف ف��ك��رة �إن�����ش��اء «م��رك��ز ال��ت��وا���ص��ل
العربية ب�شكل ع��ام وتوظف تلك واال�ست�شراف املعريف» رداً فكرياً
الرتجمات يف �إطار خمتلف وفقاً على تلك احلمالت الدعائية �ضد
مل��ا ي��خ��دم م�صاحلها و�أه��داف��ه��ا اململكة ب�شكل ناجح وفعال.
وعلينا ك��أ���س��ات��ذة متخ�ص�صني
اخل��ا���ص��ة م��ن خ�ل�ال و���ض��ع تلك
ال�ترج��م��ات يف ���س��ي��اق��ات مكانية يف درا���س��ات الرتجمة �أن نو�ضح
ه���ذا اجل��ان��ب اخل��ف��ي واخل��ط�ير
خمتلفة عن �سياقها الأ�صلي.
ال��غ��ري��ب يف الأم�����ر �أن بع�ض للرتجمة ،فهي �سالح ذو حدين؛
تلك امل�ؤ�س�سات حتاول من خالل ميكن من خاللها حتقيق ال�سالم
ه��ذه الطريقة اخل��روج م��ن �إط��ار الفكري ،وميكن باملقابل �أن تكون

�سبباً يف خلق العنف الفكري بني
املجتمعات.
هذه هي الرتجمة� ،إما «ترجمة
�أمينة» مقيدة باملعنى العام لر�سالة
الن�ص وم��راد الكاتب �أو املتحدث
يف اللغة امل�صدر �أو «ترجمة غري
�أمينة» تراعي �أهواء �شخ�صية وال
ت�أخذ يف االعتبار مراد الكاتب �أو
املتحدث الأ�صلي ،وه��ذه الأخ�يرة
التي ميكن �أن نطلق على املرتجم
فيها كلمة «خائن» ،هي التي ت�ؤثر
�سلباً على املتلقي.
ال�ترج��م��ة مبفهومها ال�صحيح
ه��ي �أم��ان��ة ولي�ست خ��ي��ان��ة ،فهي
عبارة عن نقل ر�سالة يحملها ن�ص
مكتوب �أو منطوق من خالل �سياق
حمدد من لغة �إىل لغة �أخ��رى مع
الأخ���ذ يف االع��ت��ب��ار املعنى العام
لهذه الر�سالة وم��راد الكاتب �أو
امل��ت��ح��دث فيها و�إي�����ص��ال��ه بنف�س
الأثر للمتلقي يف اللغة الهدف.
�إذن ،الرتجمة تتطلب تركيزاً
واح�ت�راف���ي���ة ع���ال���ي���ة ،ف���ك���م م��ن
عناوين كتب حتمل كلمات ذات
معاين ثقافية �ضمنية ق��د تكون
�إيجابية من حيث اال�ستخدام يف
اللغة امل�صدر ولكنها ت�أخذ معاين
ثقافية �ضمنية مغايرة متاماً قد
تكون �سلبية من حيث اال�ستخدام
يف اللغة الهدف.
وك����م م���ن ع���ب���ارات ت�����س��ت��خ��دم
للتعبري الإيجابي يف لغة ولكنها
ت�أخذ وفقاً لبع�ض العادات معاين
عك�سية وم�ؤثرة �سلباً على املتلقي
معان لآيات
يف لغة �أخرى ،وكم من ٍ
ق��ر�آن��ي��ة و�أح��ادي��ث نبوية �شريفة
حت��ت��وي ع��ل��ى ك��ل��م��ات مطابقاتها
اللغوية يف اللغة ال��ه��دف تعطي
معاين مغايرة يف ديانة �أخرى.
كلية اللغات والرتجمة
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rs.ksu.edu.sa

rs.ksu.edu.sa

ت�صدر عن ق�سم الإعالم
بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

ت - 4673555/ف4673479 /

الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .فهد بن عبداهلل الطيا�ش

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

altayash@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

فهد العنزي  -جواهر القحطاين
هيا القريني  -وليد احلميدان
حممد العنزي  -قما�ش املني�صري

ت - 4673446/ف4678989 /
saldekeel@ksu.edu.sa

مديرة الق�سم الن�سائي
دمية بنت �سعد املقرن
ت 8051184 /

resalah2@ksu.edu.sa

الطباعة

التوزيع
وكالة زهرة ا�سيا
للدعاية والإعالن
امل�شاركة

مطابع جامعة امللك �سعود
ردمد 1319-1527
ت/4672870/ف4672894/

مدير ق�سم الإعالنات
ماجد بن علي القا�سم

ت - 4677605/ف4678529 /

املرا�سالت با�سم امل�شرف على الإدارة والتحرير
ر�سالة اجلامعة -كلية الآداب
جامعة امللك �سعود �ص.ب 2456.الريا�ض 11451
الربيد االلكرتوين resalah@ksu.edu.sa /
املو�ضوعات املن�شورة تعرب عن كتابها
والتعرب بال�ضرورة عن ر�أي اجلامعة �أو ال�صحيفة

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة

عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج
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من سرق نجاحي؟
ي��ق��وم ال��ن��ج��اح ع��ل��ى حت��دي��د
�أه��������داف �إي���ج���اب���ي���ة واق��ع��ي��ة
وم��ل��م��و���س��ة ب�شكل �صحيح ثم
ال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق��ه��ا ،ف����إذا
حقق �شخ�ص �أهدافه الإيجابية
و�إجنازاته يف فرتة زمنية حمدّ دة
وبعوامل حمدّ دة يطلق عليه �أنه
ناجح.
ولكن ك��ن على ح��ذر عزيزي
القارئ فهناك ل�صو�ص ي�سعون
دائماً ل�سرقة جناحك! واملق�صود

إضاءات نافذة

بالل�صو�ص هنا لي�س �أ�شخا�صاً
حم��ددي��ن ب��ل ع��وام��ل ت�سهم يف
عدم حتقيق جناحنا؛ وال�سارق
الرئي�سي يتمثل يف عدم وجود
دافع حقيقي واقعي للنجاح.
فخلق الدوافع �ضروري ج ًدا
للنجاح ،وانتبه من عدم وجود
ه��دف وا�ضح وحم��دد وواقعي،
ف��ذل��ك ���س��وف ي�سرق جناحك،
�أي�����ض��ا البيئة املحيطة ب��ك �إن
مل تكن حمفزة �ستكون �سارقة

لنجاحك.
�أ���س��ل��وب وط��ري��ق��ة ال��ت��ف��ك�ير
ال�سلبي �إح���دى ع��وام��ل �سرقة
جن��اح��ك ،ع��دم العناية بالذات
وااله���ت���م���ام ب���ه���ا وت��ط��وي��ره��ا
�ست�سرق جناحك ،االعتماد على
الآخرين يف كل �شيء �سوف يحد
من جناحك ،و�أخري اخلوف من
ال��ف�����ش��ل �أك�ب�ر ���س��ارق للنجاح،
وختاماً كن على يقني �أن جناحك
و�سعادتك تكمن فيك.

إضاءات نافذة
أ .د .محمد بن صالح النمي

غذاء العقل

أ .د .عالء السرابي

نماذج نبوية في التعليم التفاعلي
�أ�سلوب التعليم التفاعلي هو الأ�سلوب الذي
يعتمد على م�شاركة املتعلم م�شاركة �أ�سا�سة
يف عملية التعليم ،وال يعترب �أ�سلوباً حديثاً
كما يظن البع�ض ،فقد ا�ستخدم منذ القدم
يف تعليم اللغة ومهارات احلياة ال�ضرورية
كال�صيد والبحث عن الطعام؛ فكان املعلم
يقوم بدور امل�ساعد الذي ير�شد املتعلم �إىل
اكت�ساب امل��ه��ارة ،فال ينفع التلقني يف فهم
املهارة ،فلن جتد معلماً يعطي ال�سهم لتلميذه
فيقول لهو ���ص��وب على ال��ه��دف ث��م �أطلق
ال�سهم ثم ير�سله لي�صيد وحده ،بل يجب �أن
يذهب معه وير�شده وي�ساعده ليكت�سب مهارة
الرماية.
وكذلك الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقد
مار�س جميع �أنواع التعليم التفاعلي والن�شط،
ومن تلك الأ�ساليب الع�صف الذهني ،وجنده
يف احلديث :عن عبداهلل بن عمر ر�ضي اللله
عنه قال :قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:

«�إِنَّ مِ ��ن َّ
ال�ش َجرِ لمَ َ��ا بَ َر َكتُ ُه َك�َبَرَ َ َك��ةِ المْ ُ ْ�سل ِِم»
َف َظنَنْتُ �أَ َّن � ُه يَ ْعنِي الن َّْخل َ َة؛ َف�� َ�أ َردْتُ َ�أ ْن �أَ ُق��و َل
ِه َي الن َّْخل َ ُة يَا َر ُ�سو َل اللهَّ ِ؛ ثُ َّم الْتَ َف ُّت َف�إِ َذا �أَنَا
َع ِ
ِي
ا�ش ُر َع َ�ش َرةٍ َ�أنَا �أَ ْح َدثُ ُه ْم َف َ�س َك ُّت؛ َف َقا َل ال َّنب ُّ
�صلى اهلل عليه و�سلم ِ
«ه َي الن َّْخل َ ُة» .فطرح
�صلى اهلل عليه و�سلم املعلومة وترك �صحابته
يفكرون ماذا يق�صد.
كذلك التغذية الراجعة والتقومي ،وجنده
يف حديث عن الرباء بن عازب قال :قال النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم�« :إِ َذا �أَتَيْتَ َم ْ
�ض َج َع َك
�ض�أْ ُو ُ
َفتَ َو َّ
ِل�صلاَ ِة ثُ َّم ْ
ا�ض َط ِج ْع َعلَى
�ضو َء َك ل َّ
َ
الَيمْ َ ��نِ  ،ثُ َّم ُق ْل اللَّ ُه َّم �أ ْ�سل َ ْمتُ َو ْجهِ ي
ِ�ش ِّق َك ْ أ
�إِلَيْ َك َو َف َّو ْ
�ضتُ �أَ ْم��رِ ي �إِلَيْ َك َو�أَلجْ َ ���أْتُ َظ ْهرِ ي
�إِلَيْ َك َر ْغ َب ًة َو َر ْه َب ًة �إِلَيْ َك ،اَل َمل ْ َج َ�أ َو اَل َمن َْجا
�ك ،اللَّ ُه َّم �آ َمنْتُ ِبكِ تَاب َ
مِ ن َْك �إِ اَّل �إِلَ�يْ� َ
ِك ا َّل��ذِ ي
�أَنْ َزلْتَ َو ِبنَ ِب ِّي َك ا َّل��ذِ ي �أَ ْر َ�سلْتَ َ ،ف��إِ ْن ُم َّت مِ ْن
لَيْلَت َ
اج َعلْهُنَّ � ِآخ َر َما
ِك َف�أَنْتَ َعلَى الْفِ ْط َر ِة َو ْ
تَتَ َكلَّ ُم ِبهِ »َ .قا َلَ :ف َر َّد ْدتُ َها َعلَى ال َّنب ِِّي �صلى اهلل

عليه و�سلمَ ،فل َ َّما بَل َ ْغتُ اللَّ ُه َّم �آ َمنْتُ ِبكِ تَاب َ
ِك
ِك َقا َل :اَ
ا َّلذِ ي �أَنْ َزلْتَ ُقلْتُ َو َر ُ�سول َ
«ل َونَ ِب ِّي َك
ا َّلذِ ي �أَ ْر َ�سلْتَ ».
لقد ا�ستخدم �صلى اهلل عليه و�سلم هذه
اال�سرتاتيجية لتعليم �صحابته والأمة الدقة
يف نقل حديثه �صلى اهلل عليه و�سلم واحلر�ص
على �أذكار ما قبل النوم ،وغري هذه الأ�ساليب
الكثري.
وكما قلت ف�إن التعليم الن�شط يعد الطريقة
الأمثل يف التعليم وجنده يف �سرية الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وكذلك القر�آن الكرمي،
ولطاملا متنيت �أن يتم تفعيله خالل الدرا�سة
اجلامعية ب�شكل �أك�ب�ر ،ف����إن ل��ه خمرجات
مفيدة يجهلها البع�ض منها تطوير العمل
اجلماعي للطالب وارتفاع �سقف الإبداع يف
الأن�شطة املختلفة.
حممد �سعيد �سعدي الذبياين
تعليم �صحي وتعليم مر�ضى

فوائد عظيمة للسكن الجامعي
ال ي�شك �أح��د يف ت�أثري ال�سكن اجلامعي
على متعلمي اللغة العربية ،ن��ظ� ًرا مل��ا فيه
من فوائد عظيمة لهم ،وجامعة امللك �سعود
توفر لطالبها �سكنًا وا�س ًعا ي�ضم الآالف من
الطالب الوافدين وغريهم ،فالوافدون لديهم
فر�صة عظيمة ملمار�سة اللغة وامل�شاركة يف
الأن�شطة الطالبية ،عالوة على ذلك �أنه يزيد
الإن�سان اعتمادًا على ذاته.
�أوال ميكن للطالب �أن ميار�س اللغة بالتكلم
واملحادثة مع الطالب العرب وغريهم ،لأن
ه��ذه الفر�صة رمب��ا ال يح�صلها يف مكان
�آخ��ر ،خا�صة يف ب�لاده ،وهذا قد ح�صل يل
�شخ�ص ًيا ،مل �أنتبه �إىل التكلم واملحادثة
بالعربية يف ب�لادي ،واعرتتني امل�شكلة ملا

التحقت باجلامعة ،وتغلبت على تلك امل�شكلة
�إىل حد ما ب�سبب م�ساعدة �أ�صحاب ال�سكن،
فهنا يت�ضح دور ال�سكن اجلامعي ،و�أن��ه ال
يخلو من الفوائد.
ث��م الإق��ام��ة يف ال�سكن تتيح لنا فر�صة
امل�شاركة يف الأن�شطة الطالبية ،وهناك
درا���س��ات ت��ؤك��د �أن ه��ذه الأن�شطة لها �أث��ر
�إيجابي مبا�شر وم�ؤثر يف �شخ�صية املتعلمني،
�اع��ا مل��ي��ول��ه��م ورغ��ب��ات��ه��م
لأن��ه��ا حت��ق��ق �إ���ش��ب� ً
وحاجاتهم ،فثبت بهذا �أن مثل هذه الأن�شطة
تلعب دو ًرا حيو ًيا يف متكني الطالب على
اكت�ساب القدرات املهمة.
والعي�ش يف امل��ن��زل م��ع الأه���ل ي����ؤدي بك
لالعتماد عليهم يف كثري من الأعباء املنزلية،

�أما العي�ش يف املهجع فيعطيك فر�صة لتحمل
م�س�ؤولية نف�سك ،وع��دم ال�ت�ردد يف �إجن��از
�أعمالك وواجباتك� ،سواء منها ال�شخ�صية �أو
الدرا�سية �أو احلياتية.
ع�����ص��ارة ال��ق��ول �أن الإق���ام���ة يف ال�سكن
اجلامعي ال تخلو من فوائد مهمة عظيمة،
فهي ال��ت��ي تعطينا فر�صة مم��ار���س��ة اللغة
وامل�شاركة يف الأن�شطة ،كما �أنها تزيد الإن�سان
ا�ستقالالً واعتمادًا على نف�سه �أكرث من غريه،
فيجب علينا –كمتعلم اللغة العربية� -أن نغتنم
هذه الفر�صة ،ون�ستفيد منها حق اال�ستفادة.
يا�سر �أ�سعد
ق�سم اللغة العربية

ن�ستطيع بالقراءة �أن نخلق مع الكتاب واملفكرين �صداقة نح�س بف�ضلها ،ون�شعر
بوجودها ،وهذه ال�صداقة ت�أخذ طابعاً خا�صاً ،فالقارئ �أخذ من �صديقه امل�ؤلف
�أح�سن و�أجمل ما عنده ،لأن امل�ؤلف ال يكتب يف كتابه �إال كل ما فيه فائدة �أو �إنتاج
يُحمد له؛ يف حني �أننا يف �صداقتنا العادية مكلفون –وال حيلة لنا يف ذلك –�أن
ن�سمع من �أ�صدقائنا الذين نعي�ش معهم اجلميل والقبيح والنافع والفا�سد من
�أفكارهم وتخيالتهم دون ا�ستئذان ،فك�أن القراءة تخلق نوعاً من ال�صداقة �أعلى
قيمة من �صداقتنا العادية.
يف القراءة �إزالة لفوارق الزمان واملكان ،فنعي�ش يف �أعمار النا�س جميعاً ونعي�ش
معهم �أينما كانوا و�أينما ذهبوا ،بالإ�ضافة �إىل ذلك القراءة �سياحة للعقل الب�شري
بني ريا�ض احلا�ضر و�أطالل املا�ضي ،لأن فيها نقلة من عامل �ضيق حمدود الأفق
�إىل عامل �آخر �أو�سع �أفقاً و�أبدع غاية.
�إن القراءة هي الو�سيلة الوحيدة التي ت�صل بالإن�سان �إىل قمة الوعي والإدراك،
وت�صنع منه ف�صيحاً ومتحدثاً وكاتباً ومفكراً ،وال�شعوب التي ال تقر�أ ال ت�صنع
ح�ضارة �أبداً ،ورغم االنفجار املعريف واملعلوماتي الذي ي�شهده عاملنا املعا�صر ومهما
�أبحر النا�س يف ف�ضاء الإنرتنت والقنوات يبقى اجللو�س بني يدي الكتاب له طعمه
ومذاقه اخلا�ص ،وال يزال الكتاب يحتل مكانة مرموقة بني م�صادر املعرفة.
�إن عاملنا اليوم ينظر للقراءة بنف�س الأهمية التي ينظر بها للكالم وامل�شي،
والقارئ الذي يقر�أ ويفهم ما يقر�أ ب�سرعة ،ميكنه �أن ينجز من الأعمال �أ�ضعاف ما
ينجزه القارئ العادي.
والقراءة لي�ست هدفاً يف حد ذاتها ،و�إمنا هي الو�سيلة الأوىل للتعلم واملعرفة
والتفاعل الإيجابي ،خا�صة �إذا ما اعتمد املربون على �صيغة دائمة للتفاعل
الإيجابي مع الأبناء من خالل القراءة باملناق�شة والتحليل وتبادل الر�أي والتعليق
على ما يقر�ؤه االبن.
�أبنائي وبناتي الطالب والطالبات:
تتباين طرق القراءة باختالف املادة املقروءة ،فاملقالة تقر�أ ب�أ�سلوب ،والكتاب له
�أ�سلوب ،والتحقيقات لها �أ�سلوب خمتلف ،لذا ال ي�صح �أن تقر�أ جميع املواد بطريقة
واحدة ،فتبد�أ من �أول كلمة وتنطلق نحو �آخر كلمة بخطى بطيئة متثاقلة ،فتتوقف
يف منت�صف الطريق ورمبا قبل ذلك �ضجراً ومل ً
ال ،فما احلل؟
�أوالً :عند �شراء الكتاب – �أو ما تريد قراءته – �أو ا�ستعارته البد �أن تقر�أ ا�سم
الكتاب والعناوين الفرعية له ،ثم تقر�أ الفهر�س ،وتنتقي بع�ض ال�صفحات وتقر�أها
حتى ت�أخذ فكرة �سريعة عن الكتاب ،بعد ذلك تقدم على ال�شراء �أو اال�ستعارة.
ثانياً :تدرج يف القراءة ،فال تبد�أ بالكتب الكبرية املمتلئة بامل�صطلحات املعقدة،
وا�ستمر يف القراءة ،لأن االنقطاع ي�سبب خموالً قد يعيدك �إىل ما كنت عليه قبل
القراءة ،وتذ ّكر �أن القراءة ريا�ضة العقل.
ثالثاً :اجللو�س ب�شكل قائم يف مقعد �أو خلف مكتب مع االلتزام مبكان منتظم
للقراءة يف مكان جيد التهوية والإ�ضاءة يخلق لك قراءة جادة ونافعة.
رابعاً :تدوين املالحظات ،وو�ضع العناوين اجلانبية للأفكار الرئي�سة يقود �إىل
قراءة واعية ومركزة.
خام�ساً :ال تذهب �إىل القراءة و�أنت يف حالة غري م�ستقرة ،ف�إن عملية اال�ستيعاب
تعتمد بدرجة عالية على مقدار ح�ضورك الذهني.
�ساد�ساً :احر�ص �أن تقر�أ و�أنت ب�شوق وحمبة للقراءة ،فقراءة الراغب املحب
لي�ست كقراءة املكره امل�ضطر ،واجعل عقلك وم�شاعرك وعواطفك تدفعك �إىل
القراءة.
و�أخرياً القارئ اجليد يحدد هدفه من القراءة قبل البدء يف م�شروعه ،وحينما
ينتهي من ذلك امل�شروع ال ينهي عالقته به ،بل يعمد �إىل تثبيت ما قر�أه باملراجعة.
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
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املكان :فندق فريمونت الريا�ض

� 11شعبان

فعالية

التوجهات احلديثة يف ميدان الدمج ال�شامل لذوي
الإعاقة يف التعليم العايل
الوقت :من ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مركز التدريب بالإدارة العامة والأمن اجلامعي

� 11شعبان

ورشة

ال�سعودي لبناء ال�سينما
الوقت :من�٨ص �إىل ٢٫٤٠م
اجلهة املنظمة :عيون املدن لتنظيم الفعاليات
املكان :فندق فور�سيزونز

�صالون املجوهرات
الوقت :من ٦م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :ريد �سنيدي لتنظيم املعار�ض
املكان :فندق الفي�صلية
القواعد والإجراءات التنظيمية للطالب والطالبات
ذوي الإعاقة باجلامعة
الوقت :من ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مركز التدريب بالإدارة العامة والأمن اجلامعي
ال�سالمة الكيميائية يف املختربات
الوقت :من �٩ص �إىل ١م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :كلية العلوم مبنى  ٥ق�سم الكيمياء قاعة ٢ب ٧٨

بلو�سوم
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة عبدالعزيز بن طالل و�سُ َرى
بنت �سعود للتنمية الإن�سانية
املكان :مركز بوليفارد الريا�ض التجاري
خطط الإخالء والطوارئ للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
الوقت :من ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مركز التدريب بالإدارة العامة والأمن
اجلامعي

لوحة الفعاليات

أرقام
تلفونات
تهمك..
الخدمات
الحكومية

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

مكتب وكيل اجلامعة للم�شاريع 4672787

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

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

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

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

4670445
م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100
م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي «الطوارئ والإ�سعاف»
4775607
�إ�سعاف اجلامعة 4671699
ب�لاغ��ات �أع��ط��ال احل��ا���س��ب الآيل باملنطقة الأك��ادمي��ي��ة
4675557
بالغات ال�صيانة باملنطقة الأكادميية 4678666
�صيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000
جممع اخلدمات 4673000
جممع امللك �سعود التعليمي 4682068 / 4682066
�إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي «غرفة العمليات» 950
الدفاع املدين باجلامعة 0955
الإدارة العامة لل�صيانة :من داخل اجلامعة 1515
الإدارة العامة لل�صيانة :من خارج اجلامعة 0118061515

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

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

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

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

�صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 80 53161

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:
0118054450 - 0118054451
«املرور»
ـ جتديد رخ�ص القيادة.
ـ جتديد اال�ستمارة.
ـ ا�ستبدال لوحات ال�سيارة

أجندة
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دكاكني
الوقت :من٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :جمعية �سند لدعم الأطفال املر�ضى
بال�سرطان
املكان :فندق فور�سيزونز

� 16شعبان

معرض

� 23شعبان

ورشة

ري�ستاتك�س الريا�ض العقاري
الوقت :من ٤م �إىل ١م
اجلهة املنظمة :رامتان للمعار�ض وامل�ؤمترات
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

� 16شعبان

معرض

� 24شعبان

معرض

اجلداول احل�سابية �أك�سل للموظفني اجلدد
الوقت :من �١٠ص �إىل ٢٫٣٠م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

� 16شعبان

ورشة

� 25شعبان

دورة

مهارات االت�صال الفعال للموظفني اجلدد
الوقت :من �١٠ص �إىل ٢٫٣٠م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

� 18شعبان

دورة

 8رم�ضان

معرض

القطاع املايل 2019
الوقت :من �٨ص �إىل ٤م
اجلهة املنظمة :وزارة املالية
املكان :مركز امللك عبدالعزيز الدويل للم�ؤمترات

� 19شعبان

مؤتمر

 12رم�ضان

معرض

العرو�ض التقدميية بوربوينت للموظفني اجلدد
الوقت :من �١٠ص �إىل ٢٫٣٠م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

� 20شعبان

برنامج

 16رم�ضان

معرض
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�أ�سا�سيات التقييم للموظفني اجلدد
التاريخ والوقت :من �١٠ص �إىل ٢٫٣٠م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س
�سعودي �إلينك�س
التاريخ والوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :شركة معار�ض الريا�ض املحدودة
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

الوالء الوظيفي والقيم الأخالقية للموظفني اجلدد
التاريخ والوقت :من �١٠ص �إىل ٢٫٣٠م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

ليايل اخلري ال�سابع
الوقت :من ٥م �إىل �٢ص
اجلهة املنظمة :معار�ض ال�شرق الأو�سط
املكان :قاعة اخلزامى للمنا�سبات وامل�ؤمترات

رايات
الوقت :من٩م �إىل �٢ص
اجلهة املنظمة :راية لتنظيم املعار�ض وامل�ؤمترات
املكان :قاعة اخلزامى للمنا�سبات وامل�ؤمترات

رم�ضان يف حارتنا
الوقت :من ٤م �إىل �٤ص
اجلهة املنظمة� :شركة بيلي قيت
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

إصدارات دار جامعة الملك سعود
عنوان الكتاب :املرجع يف التنظيم الذاتي :بحث ونظرية وتطبيقات
امل�ؤلف :وليد �شوقي �شفيق �سحلول
ال�سنة1438 :
و�صف الكتاب:
يتناول هذا الكتاب مفهوم وطبيعة التنظيم الذاتي و�أهميته يف فهم ال�سلوك
الب�شري وامل�شكالت العامة للتنظيم الذاتي ،كما ي�شمل عمليات التنظيم الأ�سا�سية،
والأبعاد املعرفية والف�سيولوجية ،بالإ�ضافة لتطور التنظيم والبعد االجتماعي،
والعالقة بني ال�شخ�صية والتنظيم الذاتي.

واقع اجلودة يف العمل احل�سبي
�إ�صدار لكر�سي امللك عبداهلل للح�سبة
يقدم هذا الكتاب الذي �صدر هذا العام 1440هـ و�ألفته الدكتوره حليمة بنت
عائ�ض �شويل درا�سة و�صفية تقوميية ملدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية،
حيث ت�ضمن عدة عنا�صر �أبرزها :اجلودة يف العمل احل�سبي  ،ومعايري وثمرات
اجلودة يف العمل احل�سبي ،ثم مناذج تطبيقية للجودة و�أثرها يف العديد من
امل�ؤ�س�سات داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها ،بالإ�ضافة �إىل درا�سة
ميدانية تطبيقية تعزز دور اجلودة داخل امل�ؤ�س�سات احل�سبية يف اململكة العربية
ال�سعودية.

مفكرة الشهر

وكالة الجامعة للتخطيط و التطوير  -إدارة اإلحصاء والمعلومات

�شعبان
1440هـ
) �أبريل (

2019م

قاعدة اللعبة:

سدوكو

ال�����س��ودوك��و ل��ع��ب��ة ي��اب��ان��ي��ة
���س��ه��ل��ة ،م���ن دون ع��م��ل��ي��ات
ح�سابية.
تت�ألف �شبكتها من  81خانة
�صغرية� ،أو من  9مربعات كبرية
يحتوي كل منها على  9خانات
�صغرية.
على الالعب اكمال ال�شبكة
بوا�سطة �أرق���ام من  1اىل ،9
�شرط ا�ستعمال كل رق��م مرة
واحدة فقط ،يف كل خط �أفقي
ويف ك��ل خ��ط ع��م��ودي ويف كل
مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام

ر�سالة اجلامعة على تويرت

ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

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

youtube : ResalahKSU

https://plus.google.com

@rsksu

@rsksu

https://www.facebook.com/rsksu
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دراسات

قــــــــــــــــرأت لك..

أفكار صغيرة لحياة كبيرة
كرمي ال�شاذيل

ق��دم امل�ؤلف ك��رمي ال�شاذيل يف ه��ذا الكتاب جمموعة من
الأفكار ال�صغرية التي ميكن من خاللها لكل �شخ�ص �أن يحقق
نتائج عظيمة وحياة كبرية:
 ق�ل�م��ك ��ص�ي��اد:الأف���ك���ار رزق من
اهلل ي�سوقه �إليك
ولي�س م��ن العقل
والذكاء التفريط
يف ه����ذا ال����رزق
ف���������رب ف����ك����رة
زارتك اليوم جاء
�أوان تنفيذها
بعد �سنني ،ف�إذا
مل تكن �ساكنة
يف دفرت يقيدها
فرمبا جاء �أوان ما ذهب و�ضاع تف�صيله.
 حطم �صنمك :الأنانية والكرب والغرور حتيل حياة املرء منا�إىل جحيم م�ستمر ،والنف�س تهوى التمجيد لكن النف�س التي
يرو�ضها �صاحبها ويجربها على �أن تت�سم بالتوا�ضع ،وحتاول
دائماً �أن تظهر اجلانب اخلري عند النا�س هي التي ت�ست�شعر
ب�صدق حالوة العطاء و�سكينة التوا�ضع.
 ع�ش يومك :اليوم هو ما منلكه ومنلك اال�ستمتاع به ،ع�شيومك وا�ستفد من جتارب املا�ضي من غري �أن تعي�ش م�شاكله
وهمومه ،ثق بخالقك ال��ذي يعطي للطائر رزق��ه يو ًما بيوم،
�إنه اليقني باهلل والتوكل عليه والثقة مبا عنده ،الأف�ضل قادم
�شريطة �أن حت�سن الظن بخالقك وال ت�ضيع يومك.
 احلياة لي�ست حالة طوارئ :ا�ستمتع بحياتك وع�ش احلياةب�سكون وهدوء ،ف�إن وجدت نف�سك يف م�ضمارها املحموم فاجل�أ
لركن اهلل ،ركعتني يف جوف الليل ومناجاة ال ي�سمعها �سواه،
وحلظات تدبر وت�أمل تنجيك من �شرك احلياة الغرار.
 كن �صاحب يد بي�ضاء� :إن متعة العطاء تفوق لذة الأخذ،فالأوىل روحانية خال�صة تتملك وجدانك و�أحا�سي�سك ،والثانية
مادية بحتة حمدودة امل�شاعر.
 عقلك ال مكانك هو ما يجب �أن يتغري :ما دام عقلك معكفلن يفيدك التغيري يف �شيء ،يجب �أن تطرد من ذهنك �أن
الظروف �إذا تغريت فتكون �أكرث قدرة على الإنتاج والعطاء ،كال
بل ت�ستطيع الإنتاج والعطاء من الآن ،غري �أفكارك ومعتقداتك،
ت�سلح بالإيجابية والإ�صرار وابد�أ يف مواجهة احلياة ب�صدر ال
يخ�شى الهزمية.
 ال�شهيق املنقذ :عندما تغ�ضب خذ دفقة �أك�سجني تدخلال�صدر فتطفئ ن��اره وتخرج حاملة معها لهب الغيظ الذي
بداخلك� ،إن امل�ساحة بني �أن تنفذ غ�ضبك �أو تكظمه ب�سيطة
جداً يف الوقت «مقدار �شهيق» لكنها خطرية فقد ت�سبب غ�ضبة
كوارث ،وقد مينع كظمك غيظك بال ًء عظيماً.
ً
فطنا :قال ر�سول هلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال يلدغ
 كنامل�ؤمن من جحر مرتني» .وتقول حكمة الأج��داد� :إن خدعك
�أحد مرة ف�أنت طيب ،و�إذا كرر خداعه ف�أنت �أحمق .امل�ؤمن
كي�س فطن قد يخدع مرة حل�سن ظنه �أو كرم طبعه لكنه �أبداً
لي�س بالغر ال�ساذج.
 ال ت��رك��ب ال �ق �ط��ار وه ��و ي �ت �ح��رك� :أن تركب القطار وهويتحرك يعني �أن��ك ف�شلت يف تنظيم وقتك و�أن��ك ترك�ض يف
الوقت ال�ضائع ،كن حري�صاً على وقتك �أكرث من حر�صك على
درهمك ودينارك وكن �أول من ي�ستقل القطار.
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أدنى معدالت حصة الفرد من المياه المتجددة في العالم بدول الخليج
ق���دم ال��دك��ت��ور ح��م��و ال��ع��م��راين،
من�سق م�شروع «قرية نت» ،واخلبري
املغربي يف جم��ال ال��زراع��ة والأم��ن
الغذائي ،تقريراً لور�شة «الطريق
�إىل �إدارة مائية م�ستدامة» التي
ُعقدت يف القاهرة م�ؤخراً ،جاء فيه
�أن دول جمل�س التعاون اخلليجي
ت��ع��اين واح����داً م��ن �أدن����ى م��ع��دالت
ح�صة الفرد من املياه املتجددة يف
العامل� ،إذ ال تزيد هذه احل�صة على
 177مرتاً مك ّعباً يف ال�سنة.
وج��اء يف درا�سة عنوانها «�إدارة
م�صادر املياه يف املنطقة العربية:
ال��ت��ح��دي��ات وال��ف��ر���ص وال��ت��غ�ّي�رّ ات»
�ألقيت يف نف�س الور�شة �أن امل�شكلة
ال تنح�صر يف هذه املنطقة العرب ّية
وحدها ،ذلك �أن تقريراً �آخر ،و�ضعه
اخلبريان �ساربجيت ناهال ،وفالريي
لوكا�س -لوكلني ،حل�ساب «بنك �أوف
�أم�يرك��ا» و«م�يري��ل لن�ش» ،عنوانه:
«ال��ث��ورة ال��زرق��اء :امل��اء يف العامل»،
ذك��ر �أن �شح امل��ي��اه حقيقة عاملية،
�إذ �إن  783مليون ن�سمة يف العامل،
ال يح�صلون على مياه �شرب نقية،
و�أن امل���اء يقع الآن حت��ت �ضغوط

م��ت��ع��اظ��م��ة ،ع��ل��ى ط���ريف امل��ع��ادل��ة:
طرف العر�ض «نق�ص املياه العذبة،
و�سوء التوزيع ،واجلودة املنخف�ضة،
وه��در امل���اء ،وال��ت��غ�ّي�رّ املناخي وما
ي�س ّببه» وط���رف ال��ط��ل��ب «ت�����س��ارع
كبري يف ا�ستهالك املاء يف الزراعة،
وال�صناعة ،واملنازل ،والبلديات».
وامل�����ؤ�����ش����رات م��ق��ل��ق��ة ،ح�سب
الدرا�سة ،فهي ت�شري �إىل �أننا بلغنا
ق ّمة ال�ضغوط على طلب امل��اء يف
ال��ع��امل ،و�أن حت��دّ ي��ات عر�ض امل��اء

وا�سعة النطاق .فالطلب يُنتظر �أن
يفوق العر�ض بن�سبة  ،40٪يف �سنة
 ،2030وع��ن��دئ��ذ �سيعاين ن�صف
الب�شرية �أزمة مياه� ،أما الو�ضع الآن
فهو ي�شري �إىل �أن  1,2مليار ن�سمة
�أي نحو ُخم�س الب�شرية ،يعانون ندرة
يف امل��ي��اه ،و�أن  500مليون ن�سمة
�آخ��ري��ن يقرتبون م��ن ه��ذه احل��ال،
فيما يعاين  1,6مليار ن�سمة� ،أي
نحو رب��ع �سكان ال��ك��رة الأر���ض��ي��ة،
نق�صاً باملاء.

الطقس البارد يقلص عمر بطارية السيارات الكهربائية
ذكرت درا�سة �أعدها نادي ال�سيارات «�أيه�.أيه.
�أيه» يف الواليات املتحدة �أن الطق�س البارد ميكن
�أن يخف�ض كمية الطاقة القابلة لال�ستخدام يف
بطاريات ال�سيارات الكهربائية ب�أكرث من .40%
وت ��ؤك��د ه��ذه النتائج �شكوك الكثريين من
�أ�صحاب ال�سيارات الكهربائية واحل��اج��ة �إىل
بذل املزيد من اجلهد من �أجل �إقناع امل�شرتين
املحتملني لل�سيارات الكهربائية بعدم الرتاجع
عن ه��ذه اخلطوة ب�سبب اخل��وف من قلة مدى
ال�سيارة.
�أج��رى ن��ادي ال�سيارات «�أي��ه�.أي��ه�.أي��ه» ،الذي
ي�ضم  59مليون ع�ضو ،اختبارات خلم�س �سيارات
كهربائية يف ظ��روف مناخية خمتلفة ،و�شمل
االختبار �سيارات «�آي ثري» من «بي�.إم.دبليو»
الأملانية «و�شيفورليه بولت» من جرنال موتورز
الأمريكية «وني�سان ليف» م��ن «ني�سان موتور
اليابانية» و«�إ�س  75دي» من «تي�سال» الأمريكية
و»�إي جولف» من «فولك�سفاجن» الأملانية.
ومتت قيادة هذه ال�سيارات يف درجات حرارة
تتفاوت من  75درجة فهرنهايت «9ر 23درجة
مئوية» �إىل  20درج��ة فهرنهايت «�سالب �ست
درجات مئوية».
و�أظهرت الدرا�سة �أن كمية الكهرباء املوجودة
يف البطارية تنخف�ض بن�سبة  41%تقري ًبا عندما
تكون درجة حرارة اجلو هي عند درجة التجمد.
وهذا يعني �أن ال�سيارة الكهربائية التي ت�ستطيع
قطع م�سافة  100كيلومرت قبل احل��اج��ة �إىل

�إع��ادة �شحن بطاريتها يف ال�صيف ،لن ت�ستطيع
قطع �أكرث من  56كيلومرتًا عندما تنخف�ض درجة
حرارة اجلو �إىل �أقل من ال�صفر.
وبح�سب النادي ف��إن االختبار �أج��ري مرتني
الأوىل مع ت�شغيل جهاز تكييف ه��واء ال�سيارة
والثانية بدون ت�شغيل مكيف الهواء ،وقد انخف�ض
مدى ال�سيارة ب�شدة عندما مت ا�ستخدام كهرباء
البطارية يف تدفئة قمرة ال�سيارة و�إذابة اجلليد
املتجمع على ن��واف��ذه��ا وزج��اج��ه��ا ،يف املقابل

القهوة تطيل
العمر

 �أغلى دقائق العمر :ال ت�سمح للحياة ال�سريعة �أن ت�سرق منكحلظات التعبد والطاعة ،ال جتعل من �صالتك روتيناً ت�ؤديه يف
وقت معني بال روح �أو وعي ،اللحظات التي تختلي بها بذاتك
لتقيم فيها نف�سك وتنظف فيها روحك من �شوائب احلياة هي
�أغلى دقائق احلياة.
 ال تعب زمانك :دع التذمر وال�شكوى جانباً ،ال تنظر للنا�سعلى �أنهم �شياطني فتكون مثلهم وال مالئكة فت�صطدم بغري
ذل��ك ،ولكن منهم من ي�سري يف موكب ال�شياطني ،ومنهم من
يحلق مع �أ�سر املالئكة ،فال ت�سب الزمان وال تنع الدهر لكونك
قابلت �أحد �شياطني الإن�س.

و�أكدت الدرا�سة �أن هذه امل�شكلة
التي تعد من التحديات الأ�سا�سية
ال��ت��ي ت��واج��ه املجتمعات العربية
ع��م��وم�اً ،ت�ستدعي ج��ه��وداً م��ر ّك��زة
يف غياب الو�سائل املثالية ل�ضبط
ا�ستعمال امل�ساحات والأر���ض ومياه
الأن��ه��ار ،وع��دم اتباع و�سائل زي��ادة
امل��ردود االقت�صادي للماء ،وكذلك
عدم الو�صول �إىل حلول مل�شكلة ال
مركزية امل�س�ؤولية يف تنفيذ �سيا�سات
�إدارة الأرا�ضي واملياه.
فلما كانت هذه امل�س�ؤولية موزّعة
ع��ل��ى ع���دد ك��ب�ير م��ن امل��ؤ���س�����س��ات
وال���وزارات ،ت��رى الدرا�سة �ضرورة
�إن�����ش��اء هيئة م�ؤ�س�سية م�ستقلة
تتحمل وحدها �إدارة املوارد املائية،
وتق ّيم التوازن املثايل بني العر�ض
والطلب ،على �أ�سا�س اجتماعي-
اقت�صادي �سليم ،وثمة حاجة عاجلة
الآن �إىل بداية جادة لإن�شاء �شبكات
من املراكز الدرا�سية املتخ�ص�صة،
احل�سا�سة هذه ،من �أجل
يف املناطق
ّ
تطوير جمموعة من احللول البديلة،
ميكن �أن يَختار منها �صناع القرار ما
يرونه منا�سباً للتطبيق.

اكت�شف علماء جامعة �إيهوا الن�سائية يف كوريا
اجلنوبية ما يثبت �أن القهوة متنع فقدان بروتني
الكوالجني ال��ذي يحافظ على مرونة ونعومة
اجللد ،وذلك ح�سب درا�سة �شملت  680امر�أة
ترتاوح �أعمارهن بني � 60 - 40سنة ،و�إ�ضافة

لهذا� ،أثبت علماء جامعة كوفنرتي الربيطانية
�أن الكافيني ي�ساعد على زيادة القوة الع�ضلية
لدى كبار ال�سن ،مما ي ��ؤدي �إىل طول العمر.
كما �أثبت علماء من اليابان �أن القهوة حتتوي
على مواد تبطئ منو �أنواع خمتلفة من �سرطان

ف�إن ال�سيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين �أو
الديزل «ال�سوالر» تعتمد على احلرارة الناجمة
عن االحرتاق الداخلي يف التدفئة دون �أن حتتاج
�إىل كهرباء �إ�ضافية لت�شغيل املكيف.
ودع���ا ن���ادي ال�����س��ي��ارات الأم��ري��ك��ي �أ�صحاب
ال�سيارات الكهربائية �إىل االلتفات النخفا�ض
مدى ال�سيارة مع انخفا�ض درجة احلرارة حتى
يتجنبوا نفاد طاقة البطارية �أثناء �أي رحلة ودون
وجود �إمكانية لإعادة �شحن البطارية.
الربو�ستاتا ،ولكن هذه لي�ست اخلا�صية املفيدة
الوحيدة للقهوة.
ومن اخل�صائ�ص املفيدة للقهوة �أنها حتمي
من تطور الزهامير ،فقد �أثبت علماء مركز
بحوث مر�ض �أل��زه��امي��ر يف تامبا بالواليات
املتحدة� ،أن تناول القهوة يقي من هذا املر�ض.
ووف ًقا للخرباء ،ف�إن الكافيني يعمل مبثابة حاجز
بني اجلهاز الع�صبي املركزي وبني امل��واد غري
املرغوب بها التي ميكن �أن ت�صل عرب الأوعية
الدموية مثل الكول�سرتول ،وق��د بينت نتائج
درا�ستهم �أن تناول ثالثة فناجني من القهوة
يوم ًيا يخف�ض خطر الإ�صابة مبر�ض �ألزهامير
بن�سبة .65%
ويف �سياق ذي �صلة �أثبتت نتائج درا���س��ة
وا�سعة �أج��راه��ا علماء كلية الطب يف جامعة
ه��ارف��ارد واجل��ام��ع��ة الوطنية يف �سنغافورة
وم�ست�شفى الن�ساء يف بريغهام� ،أن �أم��را���ض
القلب �أق��ل انت�شا ًرا بني حمبي تناول القهوة،
و�أثبت الباحثون �أن الأ�شخا�ص الذين يتناولون
 5-3فناجني من القهوة يوم ًيا ،هم �أقل عر�ضة
للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوع��ي��ة الدموية
بثالث مرات تقري ًبا.
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عوامل زيادة التركيز
ال�ت�رك���ي���ز ه���و �أع���ل���ى درج����ات
االن��ت��ب��اه ،ويتمثل يف ال��ق��درة على
جت��اه��ل ج��م��ي��ع الأم�����ور ال��ت��ي من
�ش�أنها �أن ت�شتت الأفكار ،والرتكيز
على الأم��ور الهامة فقط ،وتوجيه
مو�ضوع واح��د للنظر
الذهن �إىل
ٍ
�إل��ي��ه م��ن جميع اجل��وان��ب وح�صر
التفكري فيه.
ت���وج���د ع����دة مت���اري���ن ل���زي���ادة
الرتكيز ،منها :تعداد الكلمات يف
كتاب ،وتكرار
فقرة من فقرات �أي ٍ
ذلك للت�أكد من �أن العدد الناجت يف
املرة الأوىل �صحيحاً ،وبعد القيام
بتعداد كلمات فقرة واحدة و�إتقانه
ي��ت��م االن��ت��ق��ال �إىل ت��ع��داد كلمات
فقرتني ،وعندما ي�صبح الأمر �سه ً
ال
ميكن االنتقال �إىل تعداد كلمات
كتاب ما ،ويجب
�صفحة كاملة من ٍ
التعداد دون ا�ستخدام الأ�صابع،
و�إمنا با�ستخدام العينني فقط.
طريقة �أخ���رى ل��زي��ادة الرتكيز
تتمثل يف ال��ع��د م��ن � 100إىل 1
بطريقة عك�سية بالذهن فقط دون
ٍ
ب�صوت م�سموع،
النطق ب��الأع��داد
�أو العد من � 1إىل  100مع تخطي
ث�لاث��ة �أع����داد ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال
 100,97,94وهكذا ،ويكون العد
ٍ
ب�صوت م�سموع
بالذهن دون النطق
بالأعداد.
ميكن �أي�ضاً تكرار عبارة ب�سيطة
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يف الذهن ملدة خم�س دقائق ،وعندما
يرى املرء �أن عقله بد�أ بالرتكيز يف
العبارة ،و�إتقان تكرارها يف الذهن
ميكن االنتقال �إىل تكرارها ملدة 10
دقائق بدالً من خم�س دقائق ،ودون
انقطاع يف الرتكيز.
ومن التمارين الأخرى التي ميكن
القيام بها للم�ساعدة على الرتكيز
تخ�صي�ص وقت حمدد من كل يوم
للرتكيز يف خرب ،من �صحيفة ما ،ثم
�إبعاد ال�صحيفة ،والتفكري برتكيز
يف ه���ذا اخل�ب�ر مل���دة ال ت��ق��ل عن
 15-10دقيقة ،والإحاطة باخلرب
من جميع اجلوانب مع الأخذ بعني
االعتبار ر�أي الكاتب والأ�شخا�ص

فكر خارج
الصندوق
ال �شك �أن ال�شخ�صية الإيجابية �أك�ثر حباً
للحياة ومتتعاً بنعم اهلل وقرباً من عباده وتفاع ً
ال
معهم ،وهناك عدة عوامل متكنك من اكت�ساب
الإيجابية منها :ع��دّ النعم و�إح�صاء الأ�شياء
الإيجابية والإجن����ازات امل��وج��ودة يف حياتك،
مثل :التعليم ،وال�صحة ،والعالقات االجتماعية،
املادي ،وكذلك حتديد الأ�شياء ال�سلبية
والو�ضع
ّ
يف احلياة؛ بهدف تقدير النعم التي �أنعم اهلل
�سلبي
بها على الإن�سان ،واملوزانة بني ما هو
ّ
إيجابي ،والعمل على حت�سني الأمور ال�سلبية.
و�
ّ
ق�ضاء امل��زي��د م��ن ال��وق��ت م��ع الأ�شخا�ص
الإيجابيني ،وحماولة االقرتاب منهم ،والتفاعل
مع الأ�شخا�ص الذين ينظرون �إىل احلياة بتفا�ؤل
للح�صول على الت�شجيع ،والإلهام ،وال�سعادة،
وحماولة االبتعاد عن م�شاعر الب�ؤ�س واالكتئاب.
�أي�ضاً ين�صح بتحديد ال�سلوكيات وجماالت
�سلبي،
احل��ي��اة التي يتم التفكري بها ب�شكل
ّ
وتغيريها حتى ي�صبح الإن�����س��ان �أك�ثر ت��ف��ا�ؤالً

خلك إيجابي
و�إيجابية ،فهناك الكثري من املجاالت التي عادة
يتم التفكري بها �سلباً �سواء يف العمل� ،أو البيت،
�أو العالقات االجتماعية� ،أو يف روتني احلياة.
اتباع منط حياة �صحي وممار�سة التمارين
ال��ري��ا���ض� ّي��ة مل���دّ ة  30دقيقة يف غالبية �أي��ام
ويكن جتزئة الوقت �إىل ثالث فرتات
الأ�سبوع ،مُ
خالل النهار� ،أي ممار�سة التمارين الريا�ضية
مل���دّ ة  10دق��ائ��ق ك��� ّل ف�ت�رة ،وم���ن ال�����ض��روري
االلتزام بهذا النمط لأنّ الريا�ضة ت�ؤ ّثر �إيجابياً
على امل��زاج ،وتقلّل التوتر ،كما يُن�صح باتباع
�صحي ،وتعلّم ممار�سات �صح ّية
نظام غذائي
ّ
لل�سيطرة على التوتر.
ح�س الفكاهة
وال نن�سى االبت�سامة وامتالك ّ
حيث �أثبتت الدرا�سات �أن االبت�سامة يف وجه
الآخرين ت�ساعد على ال�شعور بال�سعادة ،وت�ؤ ّثر
على ردود الفعل املر�سلة �إىل دم��اغ الإن�سان،
وتعمل على حت�سني امل�شاعر ،وعند اجلمع بني
االبت�سامة والتفكري الإيجابي �ستكون النتائج
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شارك في نقد هذه الصورة أو التعليق عليها،
وأرسل مشاركتك إلى إيميل صحيفة رسالة
الجامعة ،قبل نهاية دوام يوم األربعاء ،وسوف
يتم نشر أجمل تعليق
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واملعلومات الواردة يف اخلرب ،وتذكر
املعلومات ال�سابقة عنه ،وحماولة
الو�صول �إىل ر�أي حا�سم يتعلق به.
بكل الأحوال يجب ح�صر الق�ضايا
وال�����ش��ؤون التي حتتاج �إىل تفكري
وتركيز ،ثم ترتيبها تبعاً لأولويتها،
ث��م ت��ن��اول ال��ق�����ض��ي��ة الأه����م فيها
والرتكيز فيها من خمتلف اجلوانب
لب�ضع دقائق ،والإجابة عن جميع
الت�سا�ؤالت التي تدور حولها ،ومن
ثم حتديد الأمور ،واحللول التي مت
التو�صل �إليها وكتابتها على الورق،
وا�ستعرا�ضها عند االنتهاء وتكرار
ذلك ،ثم �إ�ضافة الأفكار اجلديدة
�إىل القدمية �إىل �أن يتم االنتهاء من

الق�ضية ،ثم االنتقال �إىل الق�ضية
التي تليها من حيث الأهمية .هناك
ع��وام��ل ل��زي��ادة ال�ترك��ي��ز �أب��رزه��ا:
التفكري ب�شيء واحد فقط وب�شكل
كامل ،الت� يّأن وجتنب ال�سرعة يف
االنتقال من �أم��ر �إىل �آخ��ر ،جتنب
االن��ت��ق��ال م��ن �إح�����س��ا���س �إىل �آخ��ر
ب�سرعة� ،إجناز �أمر واحد يف الوقت
الواحد ،احل�صول على املعلومات
خ�لال ف�ترة زمنية لي�ست طويلة،
فكلما ق��ل��ت ال��ف�ترة ال��زم��ن��ي��ة يف
احل�صول على املعلومات كلما زاد
الرتكيز.

يف لقاء ودي مع جمموعة من ط�لاب اجلامعة ح��ول نظرتهم
وتقييمهم للف�صل ال�صيفي؛ �أبدى غالبية الطالب امل�شاركني ت�أييدهم
للف�صل ال�صيفي ب�شكل كبري وق��وي ،وع�بروا عن �أ�سباب منطقية
لت�أييدهم لذلك وت�شجيع الطالب على االلتحاق بالف�صل ال�صيفي،
م�ؤكدين �أن اجلامعة �ساعدت الطالب من خ�لال توفري الف�صل
ال�صيفي لهم وااللتحاق به ملا فيه من اخت�صار امل�شوار اجلامعي على
الطالب وم�ساعدتهم على ا�ستثمار �أوقات فراغهم والتخرج يف وقت
ق�صري ،يف حني عار�ضت ن�سبة قليلة منهم الف�صل ال�صيفي.
�ضد ال�صيفي
عبدالعزيز ه��ارون ،ماج�ستري لغويات ،امل�ستوى ال��راب��ع ،معهد
اللغويات العربية ،ق��ال� :أن��ا �ضد الف�صل ال�صيفي م��ن ناحيتي
ال�شخ�صية ،لأين �أري���د �أن �أنتهز الفر�صة حلفظ وق���راءة امل��واد
الدينية ،كما �أنني �أف�ضل ق�ضاء الإجازة ال�صيفية مع الأهل والأقارب
والأ�صدقاء ،وتلبية الزيارات واملنا�سبات االجتماعية.
ا�ستثمار الإجازة
�أما يزن �سعد الغنام� ،أحياء دقيقة ،امل�ستوى الثامن ،كلية العلوم،
فقد خالف هارون وعرب عن ت�أييده التام للف�صل ال�صيفي ،وقال� :أنا
مع الف�صل ال�صيفي لأن بع�ض الطالب يكون لديه �ضغط درا�سي،
فبالتايل يريد �أن يخفف على نف�سه بع�ض املواد الدرا�سية واخت�صار
بع�ض ال�ساعات اجلامعية من خالل ا�ستثمار الإج��ازة فيما يعود
بالفائدة والنفع للطالب.
تعوي�ض ما فات
من جانبه �أكد �إبراهيم بركات ،لغات وترجمة ،امل�ستوى الثالث،
�أنه مع الف�صل ال�صيفي لأن بع�ض الطالب يريد �أن يتخرج يف وقت
ق�صري ،و� ً
أي�ضا هناك بع�ض طالب الذين ي�ضطرون حلذف بع�ض
امل��ق��ررات �أثناء ال�سنة الدرا�سية فيكون الف�صل ال�صيفي فر�صة
لتعوي�ض املقررات املرتاكمة عليه.
تخفيف ال�ضغط
حممد الغامدي� ،إعالم ،عالقات عامة ،امل�ستوى الثامن ،يرى �أن
الف�صل ال�صيفي يخفف ال�ضغط على الطالب من ناحية املقررات
الدرا�سية واجل���داول الف�صلية وم�ستويات الدرا�سة وال�ساعات
اجلامعية ،وميكن ت�سميته بالوقت الإ�ضايف لينهي الطالب املقررات
املرتاكمة عليه ويركز على املقررات القادمة والرتكيز على التعليم.
يخت�صر الف�صول الدرا�سية
وختاماً قال م�شاري نا�صر الرباق� ،إعالم ،امل�ستوى الرابع� :أنا مع
الف�صل ال�صيفي وبقوة ،لأنه يخدم الطالب من ناحية التخرج يف وقت
ق�صري ويخت�صر بع�ض الف�صول الدرا�سية وينهيها للطالب و� ً
أي�ضا
يخت�صر بع�ض املواد الدرا�سية.

�أف�ضل و�أكرث ت�أثرياً ،علماً �أن ال�ضحك خالل
اليوم يقلّل ال�شعور بالتوتر.
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أكد وجود تكامل بين التخصصات الثالثة

د .دبكل :آن األوان لرفع معايير القبول في قسم اإلعالم
خريج الصحافة يستطيع العمل في العالقات العامة وخريج العالقات يستطيع العمل في الصحافة
في زياراتي للصحف المحلية أجد أن أغلبية من يعمل في الصحيفة من خريجي العالقات العامة

حوار :نواف اخلمي�س
يعد ق�سم الإع�ل�ام بجامعة امل�ل��ك �سعود
�أول ق�سم �أكادميي لدرا�سة وتدري�س الإعالم
يف منطقة اخلليج العربي ،حيث ت�أ�س�س عام
1392هـ1972 /م �ضمن جمموعة �أق�سام
ك�ل�ي��ة الآداب ،و ُت �ع��د ال��درا� �س��ات الإع�لام �ي��ة
م��ن م�ي��ادي��ن ال��درا��س��ات العلمية ال�ه��ام��ة يف
املجتمع احلديث واملعا�صر ،وقد زادت هذه
الأهمية يف زم��ن ث��ورة االت�صاالت وتقنيات
الإع �ل ��ام احل��دي �ث��ة؛ يف ه ��ذا ال �ل �ق��اء يلقي
ال��دك �ت��ور ع �ل��ي دب �ك��ل ال �ع �ن��زي رئ �ي ����س ق�سم
الإعالم ال�ضوء على �أهمية الق�سم و�أق�سامه
ور��س��ال�ت��ه و�أه ��داف ��ه وي�ج�ي��ب ع�ل��ى ت���س��ا�ؤالت
بع�ض الطالب..
 حدثنا بداية عن �أهمية ق�سم الإع�لامور�ؤيته ور�سالته و�أهدافه...
يعمل ق�سم الإع�لام على حتقيق ر�ؤيته
ور�سالته ،وف��ق دوره العلمي يف اجلامعة،
ومكانته يف املجتمع ،ومب��ا يدعم عالقاته
مع امل�ؤ�س�سات الأكادميية العربية والدولية،
وي�سعى الق�سم منذ ت�أ�سي�سه لتحقيق عدة
�أه�����داف ،م��ن��ه��ا :ت��خ��ري��ج ك����وادر �إع�لام��ي��ة
�أك���ادمي���ي���ة ق�����ادرة ع��ل��ى حت��م��ل م��ه��ام��ه��ا
وم�س�ؤولياتها يف عمليات التطوير والتنمية،
درا����س���ة امل�����ش��ك�لات الإع�ل�ام���ي���ة وو���ض��ع
املعاجلات لها ،مواكبة التطورات ال�ضخمة
يف و�سائل الإعالم وا�ستيعابها ومن ثم نقلها
�إىل الطالب وتدريبهم عليها ،امل�شاركة يف
خطط التنمية املختلفة يف املجتمع ،وخلق
جيل �إعالمي م�ستوعب للر�سالة الإعالمية
على �أ�س�س علمية للرقي مب�ستوى الأداء
امل��ه��ن��ي ،و�إع�����داد ال��ك��ف��اءات يف امل��ج��االت
الإع�لام��ي��ة امل�سموعة واملرئية وامل��ق��روءة،
بحيث تكون م�ؤهلة علمياً ومدربة عملياً.

 ن�ل�اح��ظ ت��وج��ه �أغ� �ل ��ب ط�ل�اب ال�ق���س��م�إىل تخ�ص�ص العالقات العامة ،ما ال�سبب
بر�أيكم؟
الإق��ب��ال على تخ�ص�ص العالقات عامة
لي�س مقت�صراً على ق�سم الإع�لام بجامعة
امل��ل��ك �سعود ب��ل ه��و ت��وج��ه ع��امل��ي يف كل
اجل��ام��ع��ات ���س��واء يف ال�����ش��رق �أو ال��غ��رب،
وال�سببهو توفر الفر�ص الوظيفية خلريجي
هذا التخ�ص�ص وعدم حمدوديتها� ،إ�ضافة
ال�ستطاعة متخ�ص�ص العالقات العامة على
العمل يف عدة جماالت �أخ��رى ،ومن وجهة
نظري ي�ستطيع خريج ال�صحافة العمل يف
العالقات العامة ،كما �أن خريج العالقات
ال��ع��ام��ة ي�ستطيع ال��ع��م��ل يف امل���ؤ���س�����س��ات
الإعالمية،لذلك تبد�أ خطة الق�سم بالإعالم
العامثم يبد�أ التخ�ص�ص يف امل�ستوى ال�سابع
وبعدها التدريب ،ويف زي��ارات��ي لل�صحف
املحلية �أجد �أغلبية من يعمل يف ال�صحيفة
من خريجي العالقات العامة وهذا دليل
على ع��دم حم��دودي��ة تخ�ص�ص العالقات

العامةعلى عمل معني.
 -يف ظل تطور و�سائل الإعالمهل تراجع
الإق � �ب� ��ال ع �ل��ى ال �ت �خ �� �ص �� �ص��ات الأخ � � ��رى يف
الق�سم؟
الإقبال على تخ�ص�ص ال�صحافة حمدود
منذ فرتة بعيدة العتقاد البع�ض مبحدودية
الفر�ص الوظيفية خلريجي هذا التخ�ص�ص،
وهذا خط�أ ،فخريجو ال�صحافة ي�ستطيعون
العمل يف العالقات العامة وهذا بالو�صف
الوظيفي ،و�أعتقد �أن تطور و�سائل الإعالم
مل ي��ح��د م��ن ع��م��ل ال�����ص��ح��اف��ة والإذاع�����ة
والتلفزيونبل على العك�س.
 م ��ا الأ� � �ض� ��رار �أو ال �� �س �ل �ب �ي��ات ال �ن��اجت��ةع ��ن ن �ق ����ص ع� ��دد امل �ل �ت �ح �ق�ين ب�ت�خ���ص�� َ��ص��ي
«ال �� �ص �ح��اف��ة» و«الإذاع� � � ��ة وال �ت �ل �ف��زي��ون» من
وجهة نظركم؟
ال يوجد نق�ص يف عدد الطالب امللتحقني
بتخ�ص�ص «الإذاعة والتلفزيون»�أما تخ�ص�ص
«ال�صحافة» فهناك نق�ص ،وال�ضرر املتوقع
عدم توفر متخ�ص�صني يف ال�صحافة� ،أ�ضف

�إىل ذل��ك �أن تخ�ص�صي العالقات العامة املمار�سة والتنظيموالتدريب.
وال�صحافة متقاربان ،يعتمد كل منهما على
 هل ت� ��رى �أن خ��ري �ج��ي ق �� �س��م الإع �ل��امالكتابة والن�شر ،و�إذا مل يكن متخ�ص�ص
العالقات العامة جيداً يف الكتابة والن�شر جاهزون ل�سوق العمل؟
فال ي�ستطيع �أن ي���ؤدي وظيفته على �أكمل
لكي نكون من�صفني خريج اجلامعة ال
وجه.
�إذاً من ه��ذا الباب ن�ستطيع القول �إن يكون جاهزاً 100%ل�سوق العمل،هو يكون
خريج ال�صحافة ي�ستطيع العمل يف العالقات جاهزاً من حيث املهارات الأ�سا�سية ،لكنه
العامة وم��ن املمكن �أن يكون له الأول��وي��ة بحاجة جلهات تتبناه وتدربهعلىاملعطيات
بالعمل يف العالقات العامةولكن عدم وعي التي يحتاج �أن يتعامل معها وال يجدها يف
الطالب بهذه الأ�شياء هو ما يجعل االجتاه التدريب خالل فرتة الدرا�سة، و�سوق العمل
�إىل العالقات العامة �أكرث ،وامليزة �أن هناك له ظروف بيئية خمتلفة ،�إذاً الطالب جاهز
تكام ً
ل�سوق العمل مبدئياً ،وهذا ع��رف عاملي،
ال بني التخ�ص�صات الثالثة.
 ما �أه��م امل�ه��ارات التي يحتاجها طالب وق��د مت �إق���رار تدريب ميداين مل��دة ف�صلق�سم الإع�لام وم��ا العوامل التي ت�ساهم يف درا���س��ي كامل لهذا ال��غ��ر���ض ،وه��ذه امل��دة
ت�ؤهل الطالب ل�سوق العمل بن�سبة ،50%
رفع مهاراته؟
طالب الإعالم يحتاج للعديد من املهارات؛ واخلم�سني الأخرى يكت�سبها يف �سوق العمل
مهارة الكتابة ،مهارة احل�ضور ،مهارة الإلقاء ،من خالل التدريب �أو ور�ش العمل.
مهارة االختزال ،مهارة القراءة ،ويجب على
 مبادرات نادي الإع�لام ما ت�أثريها علىمتخ�ص�ص الإعالم �أن يكون �سريع البديهة
ومتفاع ً
ال بالإ�ضافة �إىل مهارات ا�ستخدام الق�سم وهل هناك �إقبال من الطالب على
احلا�سب الآيل والتطبيقات ،ومن هذا الباب برامج النادي؟
لنادي الإع�لام �أثر �إيجابي على الق�سم،
�أعتقد �أن معايري القبول يف ق�سم الإعالم
يجب �أن ترتفع لأن هذه املهارات �أ�صبحت وهو فر�صة ومرجعية للتعامل امل��ي��داين
منت�شرةو�أ�صبح الطالب يف املرحلة الثانوية بني الطالب والإع�لام ،وقد انعك�س ب�شكل
�إي��ج��اب��ي وب�����ص��وره ذهنية للق�سم ،فاليوم
يجيدونهاوهي �أ�سا�سية لطالب الإعالم.
 ما دور الق�سم يف �إك�ساب الطالب مثل ن�شاهد طالبنا هم من ينظمون ويدعونويقدمون وي�ضعون كل �أ�سا�سيات الفعالية،
هذه املهارات و�صقلها؟
نحن ن�شجع الطالب على العمل ولدينا و�أعتقد �أن �أندية طالب الإعالم قدمت دوراً
خم��ت�برات للتعامل م��ع احل��ا���س��ب الآيل ،كبرياً لي�س فقط يف الق�سم �أو الكلية بل
بالإ�ضافة �إىل الن�شاطات الال�صفية مثل على م�ستوى اجلامعة ،وهي من خمرجات
ن��ادي الإع�ل�ام والتي م��ن خاللها يكت�سب الطالب الأ�سا�سية ،وهناك �إق��ب��ال كبري
ال��ط��ال��ب م��ه��ارات ال��ت��ع��ام��ل م��ع الآخ��ري��ن لدرجة �أن بع�ض الطالب ال يجدون مقاعد
ومهارات العمل اجلماعي ،وي�سعى الق�سم و�أنا بدوري طلبت �أن يفتح االنت�ساب لطالب
ل��ل��م��زج ب�ين امل���ه���ارات واملعرفة ،املعرفة نادي الإعالم لي�شاهدوا بعينهم الفعاليات
يكت�سبها من خ�لال املحا�ضرات والقراءة وت���زداد فر�صهم للتدريب بالإ�ضافة �إىل
االختبارات وامل��ه��ارات يكت�سبها من خالل التدريب امليداين.

شكر إدارة الجامعة على كل ما وفرته للطالب الوافدين ..غازي:

ثان
كتخصص
«اإلعالم»
لدراسة
لنا
الفرصة
إتاحة
أتمنى
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حوار :حممد عبداجلليل �سالم
نور غازي ،طالب وافد من قرغيز�ستان،
در�س اللغة العربية يف م�صر ثم التحق
بجامعة امللك �سعود ،ال ليكمل درا�سة
اللغة العربية �أو �أحد تخ�ص�صات
ً
تخ�ص�صا
ال�شريعة الإ�سالمية ،بل اختار
ً
ً
خمالفا بذلك نهج
بعيدا عنهما،
�أغلبية الطالب الوافدين ،ومتنى على
�إدارة اجلامعة �أن تتيح له ولزمالئه
الوافدين درا�سة تخ�ص�ص «الإعالم» �إىل
جانب التخ�ص�ص الرئي�سي ،فما هو
ذلك التخ�ص�ص ،وما �أ�سباب اختياره،
وما الأهداف والطموحات التي ي�سعى
لتحقيقها؟!

 كيف التحقت بجامعة امللك �سعود؟يف البداية كنت �أدر���س اللغة العربية
يف م�صر ،ولكن مل �أوف��ق ب�سبب ظروف
ح�صلت يل ،ف��ا���ض��ط��ررت ل��ل��ع��ودة �إىل
ب�لادي ،ويف حينها كان زمالئي يقدمون
طلبات االلتحاق بجامعة امللك �سعود عرب
املوقع الإلكرتوين ،و�أنا كنت معهم وطلبت
منهم �أن ي�ساعدوين يف التقدمي ،وتابعت
املو�ضوع حتى جاءين القبول بعد خم�سة
�أ�شهر واحلمد هلل.

 م��ا ه��و تخ�ص�صك وم��ا ال��ذي دفعكلدرا�سته؟
تخ�ص�صي لغة �إجنليزية ،وكما تعرف
ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة ل��غ��ة ع��امل��ي��ة� ،أع��ل��م
�أن ال��ط�لاب ال��واف��دي��ن ه��ن��ا ي����أت���ون يف
الغالب لدرا�سة اللغة العربية وال�شريعة
الإ�سالمية ،وال��ذي دفعني لدرا�سة اللغة
الإجن��ل��ي��زي��ة �أين �أري���د يف امل�ستقبل �أن
�أترجم ال�شريعة الإ�سالمية للعامل و�أريد
�أن �أر�سل ر�سالة تربوية ومعنوية يف بالدي
وللعامل � ً
أي�ضا.
 ه ��ل وف� � ��رت ل ��ك اجل ��ام� �ع ��ة م ��ا ك�ن��تحتتاجه؟
نعم لقد وف���رت يل ال�سكن املجاين

والتخفي�ض يف امل��ط��اع��م ،ويف ك��ل �سنة
تذاكر �إىل بلدي ،و�أه��م �شيء وفرته يل
اجلامعة ال��ذه��اب للحج وال��ع��م��رة ،و�أن��ا
ممنت لذلك و�أ�شكر اجلامعة على ذلك.
 �شيء �أثار ف�ضولك يف اجلامعة و�أردتمعرفته؟
قبل �أن �ألتحق باجلامعة بحثت عنها
ووجدتها يف ترتيب �أف�ضل مائتي جامعة
عاملية ،وقد �أثار ذلك ف�ضويل وت�أكدت �أنها
من �أف�ضل و�أع��رق اجلامعات يف اململكة
و�أنا مت�أكد �أن هناك من يريد الدرا�سة يف
هذه اجلامعة ،و�أنا �أعترب الدرا�سة فيها
فخراً وطموحاً ،كوين من �أحد طالب هذه
اجلامعة.
 م� ��ا ط� �م ��وح ��ك يف اجل ��ام� �ع ��ة وب �ع��دالتخرج؟
طموحي اجل��ام��ع��ي �أن �أح�����ص��ل على
البكالوريو�س ،و�إذا ح�صلت يل الفر�صة
�أود �أن �أكمل درا�ستي �إىل �أن �أح�صل على
الدكتوراه ،وبعد تخرجي �س�أزور واحدة من
البلدان الأجنبية الإجنليزية و�أقوي لغتي
الإجنليزية هناك و�أزيد من خرباتي و�أعود
�إىل بالدي و�أعمل يف قطاع التعليم لأربي
�أجياالً بالرتبية الإ�سالمية املرتجمة.

 م��ا امل�ن��اط��ق ال�ت��ي زرت �ه��ا يف ال��ري��ا���ضوخارجها؟
زرت يف الريا�ض الدمل واخلرج و�شقراء
ومهرجان امللك عبدالعزيز للإبل ،وخارج
ال��ري��ا���ض ذهبت �إىل املنطقة ال�شرقية
ومنطقة الق�صيم وزرت بع�ض الأماكن
املقد�سة وامل�ساجد التاريخية و� ً
أي�ضا

منطقة احلجاز بالكامل.
 كلمة نختم بها هذا اللقاء؟ت��راودين فكرة درا�سة الإع�لام بجانب
تخ�ص�ص اللغة الإجنليزية؛ بهدف تدري�س
الإع�ل�ام���ي�ي�ن يف ب��ل�ادي يف امل�ستقبل
وال���وق���وف ���ض��د �أي ه��ج��م��ات �إع�لام��ي��ة
على ب�لادي بالتعاون مع بع�ض زمالئي
متخ�ص�صي ال�شريعة الإ�سالمية.
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تتمثل يف  4متاحف رئي�سية ومعر�ض دائم

تقرير
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متاحف كلية العلوم تجذب طالب مراحل
التعليم العام
استقبلت الكلية أكثر من
 1100طالب وطالبة من جميع
مراحل التعليم خالل عام
1439/1440هـ
سخرت عمادة الكلية جميع
اإلمكانيات المادية والبشرية
ووضعت خطة متكاملة
الستقبال الزوار
�إعداد� :سلطان ال�شويرخ
ت�شكل املتاحف العلمية نقاط جتمع مهمة للمهتمني
يف ن�شر واكت�ساب املعرفة يف جميع جماالت العلوم بكل
�أبعادها ومظاهرها ،وتكمن ه��ذه الأهمية يف التعريف
بالعلوم املختلفة من خالل عر�ض املقتنيات املتحفية
التي ت�ساهم يف تثقيف ال��زوار ،ومن هذا املنطلق �أولت
كلية العلوم اهتمامً ا كبريًا يف تعزيز العالقة بني املتحف
واملجتمع ب�شكل عام وللطلبة ب�شكل خا�ص.
�صرح علمي كبري
تعترب كلية العلوم بجامعة امللك �سعود ذات كفاءة
عالية يف تدري�س جميع التخ�ص�صات العلمية املنت�شرة
يف كل جامعات العامل� ،إ�ضافة �إىل �أنها ت�ضم �أف�ضل
املتاحف العلمية على م�ستوى جامعات اململكة والتي
تعد مق�صدًا للزوار من طالب مراحل التعليم العام،
وحتتل مكانة كبرية يف جم��ال البحوث العلمية بني
كليات اجلامعة وت�ضم نخبة كبرية من العلماء والأ�ساتذة
والطاقم امل�ساعد لهم ما يجعلها ذات ت�أثري علمي كبري
وتعد �صرحاً تعليمياً عند الطالب والدار�سني.
 4متاحف
ل��ذل��ك ك��ان م��ن الطبيعي �أن حت��ر���ص كلية العلوم
منذ ت�أ�سي�سها على �أن تقوم بالدور املنوط بها على
وجه يتنا�سب مع �إمكاناتها الب�شرية ومع م�س�ؤولياتها
وتطلعاتها يف خدمة املجتمع ،ويف هذا التقرير نلقي
ال�ضوء على خدمة ا�ستقبال طالب املدار�س يف التعليم
العام ملتاحف الكلية ك�أحد اخلدمات التي تقدمها كلية
العلوم يف جمال خدمة املجتمع ،حيث يوجد يف كلية
العلوم عدد �أربعة متاحف رئي�سية بالإ�ضافة للمعر�ض
الدائم ،وهي:
 املتحف اجليولوجيك:يحتوي على املعادن القيمة ،الأحافري املر�شدة ،وعدد
كبري من عينات ال�صخور النادرة من خمتلف مناطق
اململكة ،بالإ�ضافة �إىل عينات نادرة �أخرى من مناطق
متنوعة من العامل.
 متحف علم احليوان:ي�ضم حيوانات وطيوراً و�أ�سماكاً وبرمائيات وزواحف

وجمموعة من احل�شرات من اململكة العربية ال�سعودية
وما ميكن احل�صول عليه من حيوانات البالد الأخرى.
 القبة الفلكية:جمهزة ب�أحدث التجهيزات اخلا�صة بالر�صد الفلكي
حلركة النجوم والكواكب وحركة ال�شم�س والقمر وتدقيق
حالة الك�سوف واخل�سوف.
 املع�شبة واحلديقة النباتية:ت�شتمل على �أحوا�ض زراعية وبيوت حممية وم�ستودع
ب��ذور وبها ما يزيد عن �أربعة �آالف عينة جمففة من
نباتات اململكة مع ّرفـة ب�أ�سمائها العلمية وف�صائلها
والأماكن التي جمعت منها وتاريخ جمعها.
 املعر�ض الدائم للعلوم:وال��ذي يهدف لتعزيز الوعي ل��دى املجتمع ب�أهمية
املتاحف وج��ذب اجلمهور لزيارتها لالطالع على ما
تكتنزه من مقتنيات ت�ساهم من خالله يف ن�شر العلوم
وتعزز االرتباط بحب التعلم.
خطة متكاملة
�سخرت عمادة الكلية م�شكورة متمثلة بعميد الكلية

الدكتور نا�صر بن حممد الداغري جميع الإمكانيات
امل��ادي��ة والب�شرية وو�ضعت خطة متكاملة ال�ستقبال
املدار�س الراغبة يف زيارة الكلية والتعرف على معاملها؛
حيث مت ت�صميم وطباعة من��وذج طلب زي���ارة للكلية
تقوم املدر�سة بتعبئة النموذج و�إر�ساله للكلية �إلكرتونياً
ليت�سنى لق�سم العالقات العامة والإعالم يف الكلية بعد
ذلك بالتن�سيق مع املدار�س على برنامج زمني منا�سب
ال�ستقبالهم عند مدخل الكلية والتجول بهم داخ��ل
املتاحف والتعريف مبقتنياته.
برنامج الزيارة
تقدم �إىل الكلية خالل الف�صل الدرا�سي الأول للعام
اجلامعي 1440/1439هـ « »34طلب زيارة من خمتلف
مراحل التعليم العام ،يت�ضمن برنامج الزيارة ا�ستقبال
الزائرين �أوالً يف مبنى الكلية رقم « »4ومن ثم التجول
يف رح���اب املتحف اجليولوجي ث��م القبة ال�سماوية
واملر�صد الفلكي واملعر�ض الدائم للعلوم ومن ثم االنتقال
�إىل مبنى الكلية رقم « »5لزيارة متحف علم احليوان
واملع�شبة النباتية ،ويف جميع املتاحف يتواجد م�شرفون
متخ�ص�صون لتقدمي �شرح تف�صيلي للطلبة والإجابة
عن اال�ستف�سارات ،وقبل ختام ال��زي��ارة يقدم للطلبة
وحر�صا من الكلية على تطوير براجمها
وجبات خفيفة،
ً

فريدة من نوعها
�أو� � �ض� ��ح الأ�� �س� �ت ��اذ ع �ب��دال��رح �م��ن ال �� �س �ن �ي��دي �أح ��د
امل���ش��رف�ين ع�ل��ى ط�ل�اب امل ��دار� ��س ال ��زائ ��رة ل�ل�ك�ل�ي��ة� ،أن
املتاحف امل��وج��ودة يف كلية العلوم ف��ري��دة م��ن نوعها،
كونها تقدم املعارف العلمية بطريقة ممتعة وم�شوقة
من خ�لال عرو�ض علمية تفاعلية يقدمها امل�شرفون
وخ�صو�صا ور�شة
على املتاحف� ،إىل جانب ور�ش العمل
ً
عمل التحنيط والتي كانت �شيقة للطالب و�ساهمت
ب�إثرائهم بعلوم طرق التحنيط ومواده وطرق احلفاظ
والتعامل مع املحنطات.
و�أ�ضاف �أن عر�ض القبة ال�سماوية واملر�صد ال�شم�سي
يف ق�سم الفيزياء والفلك �ساهم ب�شكل كبري يف تثقيف
ال�ط�ل�ب��ة ب��أه�م�ي��ة ر� �ص��د ح��رك��ة ال �ك��واك��ب والأق� �م ��ار يف
ً
جمموعتنا ّ
فروعا
ال�شم�سية ،كما �أن ال��زي��ارة تغطي

ك�ث�يرة م��ن ال�ع�ل��وم م�ث��ل اجل�ي��ول��وج�ي��ا واجل�ي��وف�ي��زي��اء
وعلم النبات والأحياء الدقيقة وهي خم�ص�صة لطلبة
املدار�س على وجه اخل�صو�ص.
ك �م��ا ب�ي�ن ال �ط��ال��ب �أجم � ��د ال �ع �ن��زي �أح � ��د ال �ط�لاب
الزائرين ب�أنه ا�ستمتع بالزيارة وبني مدى اال�ستفادة
العلمية ال �ت��ي ت�ل�ق��اه��ا يف جم��ال ال�ع�ل��وم وع �ل��ى وج��ه
اخل�صو�ص مقر القبة ال�سماوية واملر�صد ال�شم�سي
ومتحف علم احليوان ،و�أ�شاد بتفاعل امل�شرفني على
املتاحف من خالل تفانيهم يف الرد على اال�ستف�سارات
وطريقتهم ال�شيقة يف طرح امل��ادة العلمية من خالل
ال �ع��رو���ض التفاعلية داع �ي� ً�ا ط�ل�اب امل��دار���س الأخ ��رى
بتجربة ال��زي��ارة ،كما متنى ت�ك��رار ال��زي��ارة يف القريب
العاجل.

وخدمتها وحتقيق م�ستوى ر�ضا متميز ف�إنها ت��وزع
ا�ستبانات على الزوار جلمع املالحظات والتطلعات.
حتليل �إح�صائي
ونتيجة التحليل الإح�صائي لال�ستبيانات وجد �أن
ا�ستجابة املدار�س اخلا�صة كانت �أعلى من املدار�س
احلكومية ،حيث �أظهرت مدار�س الثانوية ا�ستجابة
 % 75مقارنة مبراحل االبتدائي واملتو�سط ،وقد �أثار
خا�صا للزوار بن�سبة 83
متحف علم احليوان اهتما ًما
ً
 %يليه متحف اجليولوجيا ثم متحف القبة الفلكية
وجاء معر�ض الكلية يف املرتبة الأخرية.
ا�ستفادة علمية
و�أفاد التحليل الإح�صائي �أن التوا�صل ال�شخ�صي كان
هو املهيمن ملعرفتهم بكلية العلوم وما تقدمه للزوار،
وكان الدافع الرئي�سي للزوار هو اال�ستفادة العلمية.
كما �أو���ص��ت جميع امل��دار���س ب��ت��ك��رار ال��زي��ارة وحث
املدار�س الأخرى والعائالت والأ�صدقاء � ً
أي�ضا خلو�ض
هذه التجربة ،وكان الر�ضا العام ملا تقدمه كلية العلوم
لزوارها �سائداً ،ومما ال�شك فيه �أن هذه اال�ستبانات
حتظى باهتمام كبري من قبل كلية العلوم وجاري العمل
على تطوير املتاحف وطرق التوا�صل مع املجتمع لتحقق
الكلية �أهدافها املن�شودة بالتزامن مع �أهداف الزوار.

36
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جامعات عالمية
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باحث بجامعة �ستانفورد :نريد �أن ت�صبح بارعة ك�أمهر ال�سائقني

خوارزميات جديدة لتسريع استجابة
السيارات ذاتية القيادة

�صممه باحثون بجامعة ديفي�س كاليفورنيا

أول حاسوب حيوي قابل
إلعادة البرمجة

حول م�سار دائري دون انحراف �أو فقدان يف
ال�سيطرة.
ً
عو�ضا
لكن ملاذا ا�ستخدمت �شبكة ع�صبية
ع���ن من����وذج ب�����س��ي��ط ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ق��وان�ين
الفيزيائية؟ يف البداية ،متثل ال�شبكة الع�صبية
نوعا من �أنظمة ال��ذك��اء اال�صطناعي �صمم
ً
عمو ًما على غرار منوذج الدماغ البيولوجي.

تو�صل مهند�سون يف جامعة ليلند �ستانفورد
ج��ون�ي��ور� ،إىل و�سيلة ل�ت��دري��ب ال���س�ي��ارات ذات�ي��ة
ال �ق �ي��ادة ع �ل��ى االن �ع �ط��اف ب���س��رع��ة ك �ب�ي�رة مثل
��س�ي��ارات ال�سباق ،ووف �ق� ً�ا ملجلة نيو �ساينت�ست،
فقد ت ��ؤدي اكت�شافات املهند�سني الناجتة عنه
�إىل زي ��ادة م�ستوى الأم� ��ان يف ال���س�ي��ارات ذات�ي��ة
القيادة املخ�ص�صة لنقل الركاب فقط ،وذلك �إن
ا�ضطرت لالنحراف فج�أة لتتجنب اال�صطدام.
�أمهر من ال�سائقني
ن�شرت ورق��ة علمية عن هذا االكت�شاف يف
جملة �ساين�س روبوتيك�س ،ويف بيان �صحايف،
�صرح ناثان �سبلربج وهو امل�ؤلف الرئي�س وطالب

الدرا�سات العليا يف ق�سم الهند�سة امليكانيكية
يف اجلامعة «نريد �أن ت�صبح خوارزمياتنا بارعة
ك�أمهر ال�سائقني ،ون�أمل �أن تتفوق عليهم كذلك،
ون�ضع ن�صب �أعيننا �سالمة الركاب ،لذلك ن�سعى
لت�شغيل املركبات ذاتية القيادة يف جميع احلاالت
املمكنة� ،سواء كانت قيادة عادية على الأ�سفلت
عايل االحتكاك �أو على اجلليد والثلج».
�شبكات ع�صبية
درب املهند�سون �شبكة ع�صبية ببيانات من
� 200ألف عينة حركية ،وت�شمل اختبارات قيادة
على �أ�سطح زلقة كاجلليد والثلج .وت�شاهد يف
الفيديو �سيارة فولك�س فاجن جي تي �آي تتحرك

�سلوك ديناميكي
واكت�شف الباحثون �أن ال�شبكة الع�صبية
تتوقع احلركة على الأ�سطح التي تقود عليها
ال�سيارة ب�شكل �أف�ضل ،وحت�سب درج��ة ثبات
ال�سيارة على الطريق على نحو �أف�ضل من
اخلوارزميات الب�سيطة.
وجاء يف الورقة العلمية «بدرا�سة الكيفية
ال��ت��ي ي�����س��خ��ر ب��ه��ا امل��ت�����س��اب��ق��ون االح��ت��ك��اك
ب�ين ال�سيارة وال��ط��ري��ق لتجنب اال���ص��ط��دام،
ا�ستطاعت ال�شبكة الع�صبية �أن تتعلم ال�سلوك
الديناميكي للمركبة على خمتلف الأ�سطح».
�سباق �إىل امل�ستقبل
ويف املح�صلة ،قدمت ال�سيارة ذاتية القيادة
املعززة ب�شبكة ع�صبية �أداء �أ�سرع من ال�سيارات
ذاتية القيادة العادية ،غري �أنها مل تكن ب�سرعة
اخلبري الب�شري ،لأنها تفتقر �إىل ا�ستعدادية
ال�سائق الب�شري لالنحراف عن امل�سار لال�ستفادة
من االحتكاك �أق�صى ما �أمكن وتخفي�ض الزمن.
وقال ناثان« :يحدونا الأمل يف تطوير مركبات
�شهدت خوارزمياتها تفاعالت �أكرث ب�آالف املرات
مما �شهدناه ،وعندئذ قد تتفوق املركبات ذاتية
القيادة ب�سرعتها على الب�شر».

ركالت «ميسي» الحرة تثير علماء جامعة برشلونة

يبدو �أن النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي قد
�أتقن مهارة تنفيذ الركالت احلرة ب�شكل �أقرب
«للمثالية» ،الأم��ر ال��ذي دف��ع علماء وباحثني
لدرا�سة التقنية التي ي�ستخدمها قائد بر�شلونة
الإ�سباين خالل التنفيذ.
و�أ���ص��ب��ح��ت رك�ل�ات مي�سي احل���رة حديث
ال�ساعة يف ال�صحافة الريا�ضية ،وال�سبب �إتقان
النجم الأرجنتيني لها م ��ؤخ � ًرا ب�شكل خ��ارق
للعادة ،حيث �سجل من  12ركلة حرة منذ بداية

باحثون كوريون
يحذرون من
«إنفلونزا» مميتة

ع��ام  ،2018وه��و رق��م مل ي�صل له �أي فريق
�أوروبي يف الدوريات اخلم�س الكربى.
و�أك����د ع��ل��م��اء يف ق�سم ال��ف��ي��زي��اء بجامعة
ب��ر���ش��ل��ون��ة� ،أن مي�سي يعتمد ع��ل��ى «ظ��اه��رة
ماغنو�س» الفيزيائية ،التي تعتمد على دوران
اجل�سم «ال��ك��رة» وال��ق��وة ال��ت��ي تتولد ب�سبب
ريا حادًا يف امل�سار.
الدوران والتي تفر�ض تغي ً
ووف ًقا لتقرير ن�شرته اجلامعة ،ي�ضع مي�سي
ً
�ضغطا �أكرب على جزء الكرة ال�سفلي ،مما ينتج

عن التفاف الكرة بقوة وتغيري م�سارها ب�شكل
حاد.
ومن ناحية �أخرى ،ن�شرت �صحيفة «ماركا»
ت��ق��ري � ًرا ي��ظ��ه��ر ال�����س��ب��ب ال��رئ��ي�����س��ي لتح�سن
«الربغوث» يف تنفيذ الركالت احلرة ،لتكت�شف
�أن ال�سر «غري املتوقع» يكمن يف قدمه اليمنى.
وي�ستخدم مي�سي ال��ق��دم اليمنى لإ�سناد
ج�سده �أثناء تنفيذ ال�ضربة ،بينما يلوح قدمه
الي�سرى لركل الكرة.
يف ال�سابق ،كانت قدم مي�سي اليمنى «الثابتة»
متيل عند التنفيذ ،حتى يبدو ك�أنه م�ستند �إىل
حافة القدم اخلارجية فقط.
غ�ّيط طريقته
مي�سي
�أم��ا الآن ،فيبدو �أن
رّ
املعتادة ،حتى �أ�صبح يثبت قدمه اليمنى ب�شكل
كامل على الأر�ض دون �أي ميالن ،خالل تنفيذ
الركالت احلرة.
كما الحظ اخلرباء �أن طريقة حركة ج�سده
�أثناء تنفيذ ال�ضربة قد تغريت ،فمي�سي يبدو
«م���وزو ًن���ا» �أك�ث�ر خ�لال التنفيذ ،على عك�س
ال�سابق ،عندما كان مي�سي مييل ب�شكل حاد
خ�لال ال�ضربة .وب��الإ���ض��اف��ة لتغيري طريقة
التنفيذ ،قالت ال�صحيفة �إن مي�سي كثف من
تدريباته على ال�ضربات احل���رة ،با�ستخدام
احل��واج��ز البال�ستيكية التي تقف بينه وبني
املرمى على طريقة احلائط الب�شري.

حذر باحثون يف جامعة كوريا اجلنوبية من �ساللة
�إنفلونزا خطرية تنت�شر بني احليوانات ،مبقدورها التحور
واالنتقال من القطط والكالب �إىل الب�شر.
ونظ ًرا لالختالف عن غريها ،فمن املرجح �أن تنت�شر
هذه ال�ساللة ب�سرعة �أكرب بني الب�شر ،لذا ين�صح العلماء
مبراقبة احليوانات عن كثب ،ومراجعة بيطري يف حال
ظهرت عليها �أعرا�ض العدوى.
وتو�صل العلماء يف درا�ستهم التي ا�ستمرت لع�شر
�سنوات� ،إىل �أن احتمال انتقال �إنفلونزا الطيور �إىل
الكالب وارد ،بينما قد يختلط الفريو�س عند الكالب
مث ً
ال ب�ساللة �أخرى قابلة لالنتقال للب�شر دون �أي مقاومة.

ات�سمت احلوا�سيب احليوية بالق�صور ب�سبب عدم قدرتها على �إعادة
برجمة ال�شيفرات على احلم�ض النووي .وقال ديفيد دوتي عامل احلا�سوب
من جامعة ديفي�س كاليفورنيا �إن ا�ستخدام حوا�سيب احلم�ض النووي �أ�شبه
بت�صميم حا�سوب جديد من �أدوات جديدة لت�شغيل برنامج جديد .و�صمم
دوت��ي وفريقه �أول حا�سوب معتمد على احلم�ض النووي ميكن برجمته
و�إعادة برجمته كاحلوا�سيب الأخرى؛ ما ميثل قفزة ثورية قد تقود �إىل جيل
جديد من احلو�سبة احليوية.
وو�صف دوتي وعلماء �آخرون من جامعة ديفي�س ومعهد كاليفورنيا للتقنية
وجامعة هارفارد يف بحث ن�شر م�ؤخ ًرا يف دورية نيت�شر حا�سو ًبا معتمدًا على
احلم�ض النووي يت�ضمن  355قطعة من احلم�ض النووي �أ�شبه بالدارات
املوجودة يف احلوا�سيب التقليدية.
برناجما خمتل ًفا تنفذ
متكن الفريق من برجمة حا�سوبه للعمل على 21
ً
وظائف �سهلة مثل العد واالختيار من القائمة والتعرف على كلمات ميكن
قراءتها يف االجتاهني .و�صف موقع وايرد نتائج الدرا�سة باجلمال وقلة
الفائدة يف الوقت ذاته ،لكنها قد ت�ؤدي �إىل �إر�ساء قاعدة جليل جديد من
احلوا�سيب احليوية املرنة القابلة للربجمة .تتفوق احلوا�سيب التقليدية على
�أنظمة احلوا�سيب احليوية ب�سبب تطورها� .إذ يعد احلا�سوب النقال اليوم
نتاج عقود من التطوير ،ولهذا ف�إن كتابة برنامج جديد ال تتطلب درا�سة
مواد علمية ودارات وجميع املجاالت الأخرى التي قادت �إىل تركيب �أول
حا�سوب يف العامل.

على ذمة باحثني بجامعة تورنتو

تأثيرات «سحرية» للقهوة حتى
دون شربها
ك�شفت درا�سة حديثة
�����ص����درت ع����ن ج��ام��ع��ة
«ت����ورن����ت����و»� ،أن جم���رد
م�شاهدتنا للقهوة �أو �شم
رائحتها �أو م�شاهدة �أي
�شيء يذكرنا بالقهوة من
���ش��أن��ه حتفيز �أدم��غ��ت��ن��ا،
وجعلنا يقظني �أكرث.
وبح�سب الأ�ستاذ بق�سم
الإدارة يف جامعة تورنتو �سكاربورو وكلية رومتان ل�ل�إدارة� ،سام ماغليو،
ف�إن للقهوة ت�أثريات تتجاوز تفاعلها مع اجل�سم عند تذوقها ،حيث �إن ر�ؤية
امل�شروب �أو �أي �شيء متعلق به ذو تداعيات نف�سية ،وي�ؤثر يف طريقة تفكرينا
و�سلوكنا.
و�أ���ش��ار ماغليو �إىل �أن��ه غال ًبا ما ن�صادف �إ���ش��ارات «حمفزة» مت�صلة
بالقهوة �أو تخطر يف بالنا حتى دون �أن نتناولها فعل ًيا� ،أي يحدث حتفيز
«ف�سيولوجي» ،بتجاوبنا مع تلك الإ�شارات كما لو �شربنا القهوة يف احلقيقة.
وي�شري م�صطلح «التحفيز» يف علم النف�س �إىل كيفية تن�شيط مناطق
معينة من الدماغ ،و�إي�صالها حلالة من اليقظة والوعي والتنبه ،بفعل عدد
من الأ�شياء مثل م�شاعرنا و�أنظمتنا الع�صبية وامل�شروبات الغنية بالكافيني.
و�شملت الدرا�سة �إجراء �أربعة جتارب �شارك فيها �أ�شخا�ص من ثقافات
خمتلفة ،وبح�سب ماغليو ف�إن لنتائجها �أهمية بالغة يف معرفة املزيد حول
ريا �إىل �أن
كيفية معاجلة الأ�شخا�ص للمعلومات واتخاذ ال��ق��رارات ،م�ش ً
هناك مرحلة قادمة للدرا�سة �سرتكز على الت�أثريات للم�شروبات والأغذية
الأخرى.

وتعلي ًقا على الدرا�سة ،قال الدكتور داي�سوب �سونغ،
�أح���د الباحثني يف اجلامعة ال��ك��وري��ة« :ح��ت��ى الآن مل
تكن الكالب تعترب من الكائنات احلا�ضنة للإنفلونزا،
�إال �أن ما تو�صلنا �إليه يفر�ض �ضرورة تعزيز مراقبة
انت�شار الفريو�سات من احليوانات الأليفة مبا فيها تلك
الكائنات».
و�أو���ض��ح �سونغ �أن فريقه اكت�شف �إمكانية اندماج
�إنفلونزا الطيور مع �إنفلونزا اخلنازير لإ�صابة الكالب
بفريو�س جديد ا�سمه  ،CIVmvوفق ما ذكرت �صحيفة
«ديلي ميل» الربيطانية.
وم��ن الآث����ار امل�ترت��ب��ة على ال�ساللة اجل��دي��دة لدى

احل��ي��وان��ات معاناتها م��ن �ضيق يف ال�شعب الهوائية
وال�سعال و�سيالن العينني والعط�س والإره��اق وتراجع
ال�شهية.
وبح�سب الأرق��ام التي ك�شفها �سونغ ،ف�إن «�إنفلونزا
الكالب» مميتة بن�سبة عالية ،حيث قتلت  40يف املئة من
القطط التي تف�شى لديها الفريو�س.
ويعمل فريق الدكتور �سونغ على تطوير لقاح خا�ص
بالإنفلونزا� ،إال �أن حتوره ال�سريع يحول دون ذلك وي�صعب
من مهمة العلماء.
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صحة

ي�سمح لك بتناول الطعام قدر ما تريد دون اكت�ساب الوزن..

لماذا أتفاءل؟
«يرى املت�شائم امل�صاعب يف كل فر�صة ،ويرى املتفائل الفر�صة يف كل
امل�صاعب»
ماذا نعني بالتفا�ؤل؟
التفا�ؤل هو النظر على احلياة من اجلانب امل�شرق ،ما يعزز من �سعادتنا،
ويحفزنا على العمل والإب��داع ،ويبعدنا عن امل�شاعر ال�سلبية ،فالتفا�ؤل هو
النظرة التي ترى العامل على �أنه مكان �إيجابي.
التفا�ؤل �صفة يجب �أن تكون �شائعة �أكرث مما هي عليه الآن ،فنحن نرى
العديد من املت�شائمني يف حياتنا مما ي�ؤثر يف تفا�ؤلنا �أي�ضاً ،والتفا�ؤل مهم لأنه
ي�ساعد على النظر �إىل احلياة ب�شكل �إيجابي ملواجهة امل�شاكل بثقة ،و�سيتحدث
هذا املقال عن التفا�ؤل وت�أثريه يف ال�صحة اجل�سدية والنف�سية وغريه.
التفا�ؤل وال�صحة اجل�سدية
للتفا�ؤل عالقة بزيادة طول العمر ،بالإ�ضافة �إىل �أن��ه يح�سن اجلهاز
املناعي ،مما يقينا من الأمرا�ض بفعالية �أكرث ويقينا �أي�ضاً من الأمرا�ض
املزمنة ،وي�ساعد الكثري على الت�أقلم مع الأخبار ال�سيئة؛ �إ�ضافة �إىل ذلك،
ي�ؤدي التفا�ؤل �إىل تعزيز ال�سعادة والإيجابية لدى الأفراد ،كما يح�سن من
الدعم االجتماعي ويحد ممن يعانون من القلق واالكتئاب ،كما �أن املتفائلني
غالباً ما ميلكون �سلوكيات �أف�ضل مقارن ًة بغريهم.
التفا�ؤل وال�صحة النف�سية
التفا�ؤل عامل مهم يف التعامل مع الأخبار ال�سلبية التي تواجهنا
يف حياتنا ،وي�ساعد �أي�ضاً على جعل ردود �أفعالك جتاه هذه الأخبار
والأح��داث �أف�ضل ،ويبدو �أن للتفا�ؤل دوراً يف احلماية من الأح��داث
ال�صعبة وت�أثريها يف �صحتنا النف�سية ،ولها دور �أي�ضاً يف م�ساعدتك
على �إدارة حياتك ب�شكل �إيجابي ،ما يعزز من ثقتك بنف�سك� ،إ�ضافة
لذلك ،يتميز املتفائلون بقدرتهم على التعايف من التجارب املخيبة ب�سرعة
ويجدون حلوالً للم�شاكالت التي تواجههم ب�شكل �أكرث فاعلية.
ً
متفائال؟
هل ي�ستطيع املت�شائم �أن ي�صبح
نعم ،التفا�ؤل �صفة من املمكن اكت�سابها مع الوقت وهنالك الكثري من الطرق
لت�صبح �شخ�صاً �إيجابياً ،ومن املمكن �أن يتعلم ال�شخ�ص املت�شائم كيف ي�صبح
متفائ ً
ال ،وع��اد ًة ما يكون ذلك عن طريق املحيط الذي يتعامل معه الفرد،
فعندما يكون الوالدان �أو الأ�صدقاء �أو املعلمون متفائلني �ستزداد نزعة التفا�ؤل
والإيجابية لدى الطفل �أو املراهق �أو حتى الرا�شد و البالغ على حد �سواء.
�أ�سباب تدفعنا �إىل التفا�ؤل:
نقدم لكم فيما يلي �أ�سباباً تدفعنا نحو التفا�ؤل يف هذه احلياة:
العامل يف حال �أف�ضل بكثري من ال�سنني املا�ضية عك�س ما يظنه البع�ض.
اقت�صاد العامل يف منو وحت�سن رغم التقلبات ال�سيا�سيه .
زاد متو�سط �أعمار النا�س وحياتهم يف العامل.
م�ستويات املعي�شه يف حت�سن ملحوظ .
التعليم و�صل �إىل مناطق عديدة مل تكن تنعم به.
تنام.
توظيف التقنيه ب�شكل عام خلدمة االن�سانيه يف ازدياد و ٍ
وهنالك العديد من الأ�سباب الأخرى يف العامل ويف حياتنا ال�شخ�صية
تدفعنا لنكون متفائلني �أكرث نحو احلياة وامل�ستقبل.
االختيارات:
ال يعني وقوعنا يف الظروف ال�سلبية �أن ن�سمح لها ب��أن تتحكم يف
م�شاعرنا ،فنحن منتلك اخليار يف تغيري ما ن�شعر به ،وي�ؤثر التفا�ؤل
ب�شكل كبري يف طريقة التفكري ويف جممل حياتنا عمو ًما.
اخليارات الإيجابية:
ميكننا برجمة �أنف�سنا على التفكري الإيجابي مع مرور الوقت ،فكل ما
يلزم هو القيام باخليار الإيجابي دائماً حتى تكت�سب عادة التفا�ؤل ،ومن
الأ�ساليب الناجحة وال�سهلة هي �أن تواجه الأفكار وامل�شاعر التي مرت
عليك خالل اليوم ،وعند مالحظة �أي م�شاعر �سلبية عليك القيام مبا يلي:
ثوان ب�سيطة يف النظر �إىل
كن مدركاً متاماً لأفكارك وم�شاعرك،
واق�ض ٍ
ِ
امل�شاعر التي ت�شعر بها حتديداً
قرر �أن تفكر يف �أفكار �أكرث �إيجابية ،وقد يكون هذا بتذكر الأمور التي
ت�شعرك باالمتنان كوجود الأحباب بقربك �أو جناحك وتقدمك يف العمل
 ،فكر ب�أكرب قدر ممكن من الأفكار الإيجابية ،حتقق من م�شاعرك وانظر
�إىل احلالة التي �أ�صبحت عليها.
ما الأمور التي حتفز للتفا�ؤل وتدفعنا له؟
 الأ�صدقاء الإيجابيون :احر�ص على ق�ضاء الوقت مع �أكرث الأ�شخا�ص�إيجابية من حولك.
 ابحث عن م�صادر �إلإلهام :هناك العديد من الطرق التي ميكن �أن ت�ساعدكعلى �إحاطة نف�سك مب�صادر �إلهام ،كق�ضاء بع�ض الوقت مع الأطفال املبت�سمني
�أو قراءة كتب ملهمة او اال�ستماع لبع�ض الأ�شخا�ص امل�ؤثرين يف جمتمعك .
 كن ممتناً :يوجد دائماً �أ�سباب ت�ساعدك على ال�شعور باالمتنان،لذا؛ عليك االعرتاف بذلك وال�شعور بال�سعادة لوجودها بحياتك دائماً.
 م�ساعدة الآخ��ري��ن :ي�سهم تقدمي امل�ساعدة والعون للآخرين يفحتقيق الإرتياح النف�سي وال�سعادة ،وحت�سن املزاج ،كما ي�ساعد ذلك على
تعزيز ال�شعور بذاتك و قيمتها العظيمه .
 ال تعطي م�شكالتك �أكرب من حجمها :حاول قدر الإمكان جتنبالرتكيز يف امل�شكلة بطريقة خاطئة جترك خلف �أوهام �أكرب بكثري من
احلجم احلقيقي ملا �أنت فيه و ما هي عليه هذه ال�صعوبات
تطبيق قريبون� :إ�شراف اللجنة الوطنية لتعزيز ال�صحة النف�سية
•�إ�شراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�صحة النف�سية باجلامعة «تعزيز»
للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�سية باجلامعة:
 وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية -هاتف0114674801 : مركز التوجيه والإر�شاد الطالبي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114973926 : وحدة التوجيه والإر�شاد النف�سي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114673926 : الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية «طالبات» -هاتف0532291003 : ق�سم الطب النف�سي مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي -هاتف0114672402 : -م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي -هاتف0114786100 :

17
17

عالج جيني جديد ضد السمنة

يبدو �أن �أمنية �شريحة كبرية من الب�شر املتمثلة
يف رغبتهم بتناول الطعام قدر ما يريدون دون
اخلوف من اكت�ساب الوزن ،قد ت�صبح واقعاً يف
امل�ستقبل القريب؛ فقد َّ
مت��ت �إزال��ة جني يُعرف
ب��ا���س��م « »RCAN1يف ال��ف��ئ��ران ،وب��ع��د ذل��ك
َّ
متت تغذيتها بنظام غذائي عايل الدهون ،فلم
يزد وزنها �أبداً حتى بعد التهامها هذه الأطعمة
لفرتات طويلة.
وي�أمل الفريق العلمي العاملي ،الذي قام بهذا

االختبار بقيادة داميان كيتينغ من جامعة فلندرز
يف �أ���س�ترال��ي��ا وب��اح��ث��ون م��ن جامعة تك�سا�س،
ال�سمنة
باتّباع النهج نف�سه على الب�شر ملكافحة ّ ُ
والأمرا�ض اخلطرية مثل مر�ض ال�سكري.
ي��ق��ول الربوفي�سور كيتنغ ،م��ن خمترب علم
الف�سيولوجيا اجلزيئية واخللوية يف كلية الطب
وال�صحة العامة يف فلندرز« :نعرف �أن كثرياً من
النا�س يكافحون من �أجل �إنقا�ص الوزن� ،أو حتى
التحكم يف وزنهم لأ�سباب خمتلفة؛ والنتائج يف

مع التقدم يف العمر ،تتغري طريقة عمل اجل�سم
وحرقه للدهون ،لذا ين�صح العديد من الأطباء
باالنتباه �أكرث �إىل النظام الغذائي اليومي.
وت�شمل الأط��ع��م��ة ال��ت��ي ي��ج��ب جتنبها بعد
الأربعني ،على �سبيل املثال ،الأن��واع التي ميكن
�أن تزيد م��ن خطر الإ���ص��اب��ة ب��أم��را���ض القلب،
وال�سرطان وغريهما ،بح�سب ما ي�ؤكد خرباء
التغذية.
 الدونات :تعد الدونات واحدة من بني �أكرثالأطعمة �شعبية يف العامل ،لكن القطعة ال�صغرية
منها حتتوي على نحو � 10أون�صات من ال�سكر،
و� 340سع ًرا حرار ًيا و 19غرا ًما من الدهون ،مما
يت�سبب يف نهاية املطاف بزيادة الوزن .كما �أنها
حتتوي على ن�سبة عالية من الكول�سرتول والزيت
وال�سكر .كما �أ�شارت بع�ض الأبحاث �إىل �إمكانية
�أن ت�ؤدي �إىل الإ�صابة بال�سرطان.
 الكحول :بالإ�ضافة �إىل �ضررها ب�شكل عام،تعترب الكحول مليئة بال�سعرات احلرارية ،وت�شكل
ريا
تلك ال�سعرات احلرارية الإ�ضافية �ضر ًرا كب ً
على الأم��ع��اء ،وق��د ي����ؤدي الإ���س��راف يف �شرب
اخلمر �إىل �صعوبات يف القدرة على التنف�س .كما
تفقد الكحول الوعي وتزيد من رغبة متناولها يف
تناول الكربوهيدرات وال�سكر يف اليوم التايل.
 امل�شروبات الغازية :يحذر العلماء من �أنالإفراط يف تناول امل�شروبات الغازية قد ي�ضعف
العظام ويجعلك �أكرث عر�ضة للإ�صابة بك�سور،
ويلقي العلماء باللوم يف ذل��ك على الكافيني

لأنه قد يقلل من امت�صا�ص الكالي�سيوم ويزيد
م��ن �إخ��راج��ه ع��ن طريق ال��ب��ول ،ول��ذا وج��د �أن
الت�أثري ال�ضار للم�شروبات الغازية يكون �أكرث مع
امل�شروبات التي حتتوي على الكافيني ،كما �أن
حم�ض الفو�سفوريك املوجود بكرثة يف امل�شروبات
الغازية قد ي�ساعد على ه�شا�شة العظام والإ�صابة
بال�سمنة وارتفاع �ضغط الدم.
 الأطعمة املقلية :يتفق جميع املخت�صني على�ضرر الأطعمة املقلية بجميع �أنواعها مبا يف ذلك
اللحوم والدجاج ،فعملية القلي ت�ضيف املزيد من

هذه الدرا�سة ميكن �أن تعني تطوير حبة دواء
ت�ستهدف وظيفة  RCAN1وت�ؤدي �إىل فقدان
الوزن».
وامل��ع��روف �أن هناك نوعني م��ن ال��ده��ون يف
ج�سم الإن�سان ،الدهون البنية التي حترق الطاقة،
والدهون البي�ضاء التي تخزن الطاقة.
وي��ق��ول ال�بروف��ي�����س��ور كيتنغ �إن تعطيل ال��ـ
« »RCAN1ي�����س��اع��د ع��ل��ى حت��وي��ل ال��ده��ون
البي�ضاء غري ال�صحية �إىل دهون بنية �سليمة ،مما
ال�س ْمنَة.
يقدّ م طريقة عالج حمتملة يف مكافحة ّ ُ
وي�ضيف« :لقد ط َّورنا بالفعل �سل�سلة من الأدوية
التي ت�ستهدف الربوتني الذي ي�صنعه هذا اجلني،
ونحن الآن ب�صدد اختبارها ملعرفة ما �إذا كانت
متنعه ،وما �إذا كانت قد متثل عقاقري حمتملة
ال�سمنة ،وهذا يعني �أن اجل�سم
جديدة ملكافحة ّ ُ
�سيخزن كمية �أقل من الدهون دون حاجة الفرد
�إىل تقليل ا�ستهالك الطعام �أو ممار�سة مزيد من
التمارين».
ومعلوم �أن ثلثي البالغني الأ�سرتاليني وربع
ال�سمنة .كما
الأطفال يعانون من زيادة الوزن �أو ّ ُ
�أن الإح�صاءات يف هذا ال�ش�أن باتت مثرية للقلق
يف بلدان عديدة مثل بريطانيا والواليات املتحدة.

 6أطعمة عليك تجنبها بعد األربعين!

الزيوت وامل��واد الدهنية عليها ،ما ي�سبب زيادة
الوزن.
 الدقيق الأب��ي�����ض :ع��ادة م��ا يحول اجل�سمالطحني الأبي�ض �إىل جلوكوز ،يتم تخزينه ب�سهولة
كدهون .كما يه�ضم الدقيق الأبي�ض ببطء �أكرب،
ويبقى يف املعدة لأطول فرتة ممكنة.
 اللحوم امل�صنعة :ت�شكل اللحوم امل�صنعةعام ً
ريا على �صحة الإن�سان وتزيد من
ال خط ً
فر�ص �إ�صابته ب�سرطان املثانة ،و�أمرا�ض القلب
والديدان الأ�سطوانية والأمرا�ض الفريو�سية.

النشاط الرياضي يساعد في عالج تلف الغضاريف
�أف�����ادت درا����س���ة ط��ب��ي��ة ج��دي��دة �أن ت��ده��ور
الغ�ضاريف ب�سبب ه�شا�شة العظام ،ميكن الوقاية
منه مب�ساعدة التمارين الريا�ضية والن�شاط
احلركي ،و�أو�ضحت الدرا�سة ،بح�سب ما نقلت
عنها «وك��ال��ة �أن��ب��اء ال�شرق الأو����س���ط» ،فوائد
التمارين الريا�ضية على الأن�سجة التي ت�شكل
مفا�صلنا.
ولأول م��رة� ،أظهر الباحثون كيف �أن القوى
امليكانيكية التي تعاين منها اخلاليا يف املفا�صل
�أثناء التمارين ،متنع تدهور الغ�ضاريف عن طريق
تثبيط عمل اجلزيئات االلتهابية التى ت�سبب
التهاب املفا�صل.
و�أظ��ه��ر الباحثون ف��ى جامعة «ك��وي��ن م��اري»
الربيطانية� ،أن هذا الت�أثري امل�ضاد لاللتهابات ناجت
عن تن�شيط بروتني معني ،ي�سمى «،»HDAC6
وقد لوحظ �أن الأدوي��ة التى منعت تن�شيط ذلك
الربوتني ،منعت الآثار امل�ضادة لاللتهابات الناجتة
ع��ن الن�شاط ال��ب��دين ،ف��ى ح�ين �أن العالجات
الدوائية الأخرى كانت قادرة على حماكاة فوائد

ممار�سة الريا�ضة.
وي�أمل الباحثون �أن ت�ساعد هذه النتائج يف
البحث عن عالجات اللتهاب املفا�صل ،الذي
ي�صيب املاليني حول العامل.
وي�شري الباحثون �إىل �أن النتائج قد ت ��ؤدي

�إىل نهج عالجي جديد كلياً يعرف با�سم الطب
امليكانيكي ،حيث حتاكي العقاقري ت�أثري القوى
امليكانيكية ملنع الآثار ال�ضارة لاللتهابات وعالج
احلاالت املختلفة ،مثل التهاب املفا�صل.
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كاميرات ذكية تكشف
اللص قبل تنفيذ جريمته

«واتساب»
تستعد لطرح
ميزات جديدة

تعمل خدمة الرتا�سل الفوري وات�ساب يف
ال��وق��ت ال��راه��ن على اختبار ع��دد م��ن املزايا
اجلديدة ،مبا يف ذلك الو�ضع الليلي ،و�إمكانية
قفل التطبيق عن طريق ب�صمة الأ�صبع.
ووجد موقع  ،WABetaInfoاملتخ�ص�ص
يف ر�صد املزايا التجريبية يف تطبيق وات�ساب
على نظامي �أندرويد و�آي �أو �إ�س� ،أن الإ�صدار
التجريبي ذا الرقم  2.19.82ت�ضمن �إظهار
ا�سم امللف ال�صوتي �أ�سفل الر�سائل ال�صوتية
التي تُ�شارك عرب اخلدمة.
�أما الو�ضع الليلي ،فقد قال املوقع �إن وات�ساب
بد�أت اختباره يف تطبيقها على نظام �أندرويد،
وذلك بعد اختباره على نظام �آي �أو �إ�س يف �شهر
ت�شرين الأول�/أكتوبر املا�ضي� ،أي قبل نحو 5
�أ�شهر.
وقال � WABetaInfoإن وات�ساب �أعادت،
مع الو�ضع الليلي ،ت�صميم ق�سم الإع���دادات

جلعله متواف ًقا مع الو�ضع اجلديد .و�أ�ضاف
�أن الو�ضع الليلي متاح الآن �ضمن الإع��دادات
فقط.
و�إىل جانب الو�ضع الليلي وعر�ض �أ�سماء
امللفات ال�صوتية ،وجد موقع WABetaInfo
�أن وات�ساب تخترب � ً
أي�ضا يف الإ�صدار 2.19.83
م��ن تطبيقها ب��ع�����ض التح�سينات يف ق�سم
امل�صادقة .Authentication
وق���ال امل��وق��ع �إن وات�����س��اب ح�سنت واجهة
امل�ستخدم للميزة لتت�ضمن بع�ض الإع���دادات
اجلديدة ،مثل «ا�ستخدام ب�صمة الأ�صبع لفتح
القفل» ،Use fingerprint to unlock
كما ت�ضمن قفل التطبيق تلقائ ًيا بعد مدة زمنية
يحددها امل�ستخدم ،وهي :فو ًرا �أو بعد دقيقة،
�أو بعد  10دقائق� ،أو بعد  30دقيقة.
يُ�شار �إىل �أن املزايا اجلديدة التي تختربها
وات�ساب تُ�ضاف �إىل العديد من املزايا الأخرى

ال ت��زال يف املرحلة التجريبية � ً
أي�ضا ،مبا يف
ذلك ميزة جديدة ت�سمح مل�ستخدميها مبعرفة
ع��دد م��رات �إع���ادة توجيه وحت��وي��ل الر�سائل
التي ير�سلونها للم�ستخدمني الآخرين ،والتي
يبدو �أنها � ً
أي�ضا ت�أتي يف �إطار �سعيها ملحاربة
«الت�ضليل والإ�شاعات».
كما تعمل وات�ساب � ً
أي�ضا على اختبار ميزة
ت�سهل على م�ستخدميها ت�صفح الإن�ترن��ت،
وذل��ك عن طريق فتح �صفحات الويب �ضمن
واجهة مت�صفح مدمج على نحو ي�شبه ما توفره
تطبيقات التوا�صل االجتماعي الأخرى ،مبا يف
ذلك في�سبوك املالكة لها ،و�إن�ستجرام.
وميكن تنزيل الإ���ص��دار التجريبي الأح��دث
والن�سخة النهائية من متجر جوجل بالي.
امل�صدرaitnews :

بروتوكول  HTTPSلالتصال اآلمن ليس آمنًا دائمًا
�أ�شار باحثون �أمنيون من جامعة
كا فو�سكاري يف �إيطاليا وجامعة
فيينا للتكنولوجيا يف النم�سا �إىل �أن
بع�ض مواقع الويب التي ت�ستخدم
بروتوكول  HTTPSال تزال ترتك
ات�صاالتها مك�شوفة ،و�أن نقاط
ال�ضعف يف  HTTPSقد ت�سمح
للمهاجمني بالتطفل على بياناتك.
وحلل الباحثون �أف�ضل � 10آالف
موقع على �شبكة الإن�ترن��ت ،وف ًقا
لت�صنيف �شركة  Alexaللتحليالت
اململوكة ل�شركة �أم���ازون ،ت�ستخدم
بروتوكول  ،HTTPSووج��دوا �أن
ما يقرب من  5.5يف املئة من هذه
املواقع معر�ضة ال�ستغالل بروتوكول
�أمان النقل .TLS
وتعر�ض الكثري من املواقع �أيقونة
قفل �أخ�ضر �صغري يف �شريط عنوان
مت�صفح الويب ،مما ي�شري �إىل موقع
الويب الذي ت��زوره حال ًيا ي�ستخدم
ب��روت��وك��ول  HTTPSلالت�صال
الآمن.
ويحميك  HTTPSمن هجمات
ال��رج��ل يف ال��و���س��ط ،مم��ا ي�ضمن
ع���دم ر�ؤي����ة �أي �شخ�ص لكلمات
مرورك و�سجل البحث واملحتويات
احل�سا�سة الأخرى.
وت�ستخدم معظم مواقع الويب
ال�شائعة تقري ًبا بروتوكول HTTPS
لت�شفري البيانات بني مت�صفح الويب
وخوادم الويب التي يت�صل بها.
ويتم ت�شفري بروتوكول االت�صال
يف  HTTPSبا�ستخدام بروتوكول
�أم��ان طبقة النقل  ،TLSاملعروف

�ساب ًقا با�سم طبقة املقاب�س الآمنة
.SSL
ويدعي الباحثون �أن العيوب التي
اكت�شفوها هي نتيجة جمموعة من
امل�شكالت يف كيفية تنفيذ املواقع
لأنظمة ت�شفري  TLSوف�شلها يف
ت�صحيح الأخطاء املعروفة يف TLS
و.SSL
لكن �أ�سو�أ �شيء يف هذه العيوب
هو �أنها خفية مبا فيه الكفاية بحيث
ال ي��زال القفل الأخ�ضر يظهر� ،إذ
عند زيارتك ملثل هذا املوقع� ،سيظل
القفل الأخ�ضر يظهر يف �شريط
عناوين املت�صفح ،مم��ا يجعل من
ال�صعب اكت�شاف هذه العيوب.

وطور الباحثون ،الذين �سيقدمون
نتائجهم الكاملة يف ن��دوة IEEE
الأربعني حول الأمن واخل�صو�صية،
والتي تعقد يف �شهر مايو مبدينة
�سان فران�سي�سكو ،تقنيات حتليل
.TLS
وقد ت�سمح هذه الثغرات الأمنية
للمهاجمني بفك ت�شفري املعلومات
مثل ملفات تعريف ارتباط اجلل�سة،
لكنها لن تكون مفيدة يف ا�ستخراج
�شيء ح�سا�س مثل كلمة املرور ،لكن
ه��ن��اك بع�ض ال��ع��ي��وب ال��ت��ي ميكن
�أن ت�سمح للمهاجمني بفك ت�شفري
كل حركة م��رور الويب تقري ًبا بني
امل�ستعر�ض وخادم الويب.

كما �أن هناك نقاط �ضعف ت�سمح
للمهاجمني بفك ت�شفري ومعاجلة
البيانات التي يتم نقلها بني املت�صفح
وخادم الويب.
ويدعي الباحثون �أن جميع املواقع
الإلكرتونية ال��ـ � 10آالف التي مت
اختبارها ت�شمل � ً
أي�ضا ح��وايل 91
�ألف من النطاقات ذات ال�صلة التي
تعد �إما نطاقات فرعية �أو تت�شارك
يف املوارد مع �أف�ضل � 10آالف موقع.
وق���د ت�����ؤدي ث��غ��رات HTTPS
�ضمن هذه املواقع �إىل زيادة العدد
الإجمايل للمواقع املت�أثرة.
وك�شفت نقاط ال�ضعف �أن 898
موق ًعا ،من �إجمايل � 10آالف موقع
�إلكرتوين مت اختبارها ،كانت قابلة
لالخرتاق ،بينما قدم  977موق ًعا
�صفحات ب�أمان منخف�ض.
وقال كني وايت ،Kenn White
وهو مهند�س �أمني ومدير م�شروع
Open
Crypto
Audit
� ،Projectإن العيوب التي اكت�شفها
الباحثون لي�ست بال�ضرورة نقاط
�ضعف حرجة.
و�أ�����ض����اف« :ي��ح��ت��م��ل �أن ي��ك��ون
ال��ك��ث�ير م��ن ن��ق��اط ال�����ض��ع��ف ه��ذه
قاب ً
ال لال�ستغالل ،لكنها قد ال تكون
ً
�أه��داف��ا ج��ذاب��ة للمت�سللني ،لأنهم
�سوف يبذلون مزيدًا من اجلهد»،
لكنه �أكد �أن النتائج ال تزال مهمة
كجزء من م��ب��ادرات �أك�بر لتنظيف
الويب.
امل�صدرaitnews :

جناحا
حقق فيلم « »Minority Reportللممثل الأمريكي توم كروز
ً
ريا منذ �إطالقه عام  ،2002لكن ما مل يتخيله ماليني امل�شاهدين حول
كب ً
العامل ،هو �إمكانية تطبيق تقنية م�شابهة يف �أر�ض الواقع ،وهو ما حدث
يف اليابان ،بف�ضل كامريات مراقبة ت�ضبط ال�سارق قبل �أن يقوم بال�سرقة.
وقامت �شركة يابانية بابتكار تقنية جديدة ،يتم و�صلها بكامريات املراقبة
يف املتاجر ،وهي قادرة على مراقبة النا�س وك�شف ال�سارقني قبل �أن ينفذوا
جرميتهم.
وتعتمد تقنية الذكاء اال�صطناعي على جمموعة من العوامل لتحديد
هوية ال�سارق� ،إذ تقوم بتحليل وجوه النا�س ب�صورة فورية ،ومراقبة لغة
�أج�سادهم ،وت�صرفاتهم ،لتحديد ما �إذا كان ال�شخ�ص مثريا لل�شك �أم ال،
ح�سب ما ذكرت وكالة «بلومبريغ».
وبعد جمع البيانات ،مينح الربنامج الأ�شخا�ص املوجودين يف املكان،
«عالمة» �أو «تقيي ًما».
ويف ح��ال �سجل �شخ�ص ما عالمة مرتفعة� ،أي �أن��ه حمل �شك ،ف�إن
الربنامج ير�سل تنبي ًها للعاملني يف املتجر ،عرب تطبيق ذكي على هواتفهم،
للتوجه لذلك ال�شخ�ص.
وعلى الفور ،يتوجه �أحد العاملني يف املتجر �إىل ال�شخ�ص حمل ال�شك،
لي�س�أله عما �إذا كان بحاجة للم�ساعدة.
ويقول خرباء الأمن� ،إن تطبيق هذه الطريقة من قبل العاملني يف املتجر،
�سيمنع الل�ص من ال�سرقة و�سيخيفه.
وبالفعل ،فقد جل�أ عدد من املتاجر اليابانية لهذه التقنية اجلديدة ملنع
ال�سرقات ،وقد �أثبتت جناحها يف متجر بعد �أن مت �ضبط �شخ�ص وهو يقوم
بال�سرقة.
امل�صدرskynewsarabia :

خطوات بسيطة إلطالة
عمر بطارية «آيفون»
يعاين كثري من م�ستخدمي هواتف �آيفون من م�شكلة نفاد البطارية
ب�سرعة كبرية ،وهي مع�ضلة ميكن حلها باتباع جمموعة من الن�صائح
التي تطيل عمرها.
وتكمن اخلطوة الأوىل يف عالج م�شكلة نفاد بطارية الهاتف بالعثور
على التطبيقات التي ت�ستنزفها ،حيث يحتوي �آيفون �أداة متكن امل�ستخدم
من معرفة مثل تلك الربامج.
ومي��ك��ن اكت�شاف تلك التطبيقات بالتوجه �إىل قائمة �إع���دادات
 Settingsومن ثم البطارية  ،Batteryوالنقر بعدها على خيار «�آخر
� 10أيام» ،والذي يك�شف عن التطبيقات التي ا�ستعملت البطارية ب�شدة
يف غ�ضون هذه الفرتة الزمنية.
وبح�سب ما نقلت �صحيفة «�صن» الربيطانية عن خ�براء تقنيني،
ف�إنه ين�صح بحذف الربامج التي ت�ستنزف طاقة البطارية وال ي�ستعملها
ريا.
امل�ستخدم كث ً
ومن ال�ضروري � ً
أي�ضا التحقق مما �إذا كانت بطارية هاتفك بحاجة
�إىل تبديل ،وميكنك معرفة ذلك بالتوجه �إىل الإعدادات ومن ثم ق�سم
البطارية واختيار .Battery Health
و�إن كانت الن�سبة الواردة يف امل�ؤ�شر �أقل من  80يف املئة ،فذلك يدل
على انتهاء عمر البطارية ،وغال ًبا ما يحدث ذلك بعد ما يقارب 500
عملية �شحن كاملة.
كذلك ين�صح بتفعيل منط الطاقة املنخف�ض �أو  ،Low Powerالذي
ريا من طاقة
يغلق بع�ض املزايا املتوفرة على الهاتف وت�ستهلك قد ًرا كب ً
البطارية.
ومن املفيد � ً
أي�ضا تفعيل ميزة «ال�سطوع التلقائي» ،التي تطيل عمر
البطارية ،وت�ضمن تعديل الإ�ضاءة وفقا للظروف املحيطة التي يتواجد
بها امل�ستخدم.
ويف�ضل عدم تفعيل االت�صال الال�سلكي ب�شبكة «الواي فاي» يف حال
عدم ا�ستخدام الإنرتنت ال�ستنزافها الكبري للطاقة ،وهو ما ينطبق � ً
أي�ضا
على بيانات الهاتف �أو .Mobile Data
وعلى نحو مماثل ،يجب تفعيل و�ضع الطريان �أو Airplane Mode
يف حال غياب االت�صال ب�أي نوع من ال�شبكات ،لأن ذلك يجرب الهاتف عن
�إيقاف عمليات البحث عن �شبكات لالت�صال بها.
يرا فال بد من اتباع �إج��راءات حتمي البطارية لتطيل عمرها،
و�أخ� ً
كعدم تعري�ضها لدرجات حرارة �شديدة االرتفاع �أو االنخفا�ض.
امل�صدرskynewsarabia :
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غرائب حول العالم

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

سكان جزيرة ال يرون إال اللون
األبيض واألسود

لوحة بعنوان:

همس التراث
ال���ل���وح���ه ت�����ص��ف ج�����زءاً
م��ن ال���زي ال�تراث��ي النجدي
ل��دى الن�ساء ق��دمي �اً ،بدمج
بع�ض اخل��ام��ات على الر�سم
البورتريه.
�سجاء بنت عبداهلل
الع�ضيبي
جامعة الق�صيم

عمرانيات
ي��ت��ج��ه امل��ج��ت��م��ع ال�����س��ع��ودي ب�����س��رع��ة نحو
ال�شيخوخة� ،إذ ت�شري الإح�صائيات �أن عدد
امل�سنني ال��ذي��ن تفوق �أع��م��اره��م ال�ستني �سنة
�سيناهز  3ماليني بحلول  2030و�أنهم ينمون
مبعدل يفوق النمو ال�سكاين للمملكة ،وعليه ف�إن
ن�سبة امل�سنني �ستتجاوز لأول مرة ن�سبة �صغار
ال�سن «�أق��ل من � 15سنة» بحلول عام 2045م
حيث �ست�صبح  % 22للم�سنني مقابل % 17
لل�صغار .كما �أن متو�سط العمر يف اململكة اليوم
يناطح منت�صف ال�سبعينات ،ويُتوقع �أن يتعدى
عتبة الثمانني بعد �سنوات.
يُ�ستنتج من كل هذا �أن املجتمع ال�سعودي ي�شيخ
ب�سرعة وهو يتح�ضر �أي�ضاً ب�سرعة �أكرب حيث
بلغت ن�سبة التح�ضر فيه حالياً  ،% 85وبالتايل
فلي�س �أمام هذا املجتمع املت�شايخ �إال بيئة املدينة
م�لاذاً وم�ستقراً له ،وال�س�ؤال املطروح ب�إحلاح
يف هذا ال�صدد هو :هل مدن اململكة م�ستعدة
ال�ستيعاب هذا العدد الهائل من امل�سنني؟!
�إن التطور ال�سريع لفئة امل�سنني �سيفر�ض
حت��دي��ات ك��ب�يرة على امل���دن ال�سعودية وعلى
املخططني و�أ�صحاب ال��ق��رار املعنيني بال�ش�أن
العمراين ،ف�إذا كانت فئة ال�شباب تطغى حالياً
على املظهر العام للمدينة ال�سعودية ف�إنها بعد
عقدين ونيف �ستنقلب ال�صورة ر�أ�ساً على عقب
و�سيغلب عليها منظر ال�شيوخ ال��ذي��ن تتثاقل
خطاهم وهم يتحركون يف املدينة.
�إذا كانت املدينة ال�سعودية ب�شكلها احلايل
ت�ستع�صي احل��رك��ة يف �أرج��ائ��ه��ا على ال�شباب
اليافع فكيف �سيكون احلال بامل�سنني الذين مل
يبق لهم من عنفوان ال�شباب �إال الذكرى وخارت
قواهم ومل يعد بو�سعهم القيام بنف�س الأن�شطة
التي كانوا يقومون بها قبل ال�ستني؟
ن�صف فئة امل�سنني �سيعانون م��ن م�شاكل
�صحية مزمنة و�سيعانون من حمدودية القيام
ببع�ض الوظائف؛ لهذه الأ�سباب وغريها يتعني

جيولوجيات
هي م�صدر طاقة بديل ونظيف ومتجدد ،وهي
طاقة حرارية مرتفعة ذات من�ش�أ طبيعي خمتزنة
يف ال�صهارة يف باطن الأر�ض ،ويقدر �أن �أكرث من
 % 99من كتلة الكرة الأر�ضية عبارة عن �صخور
تتجاوز حرارتها  1000درجة مئوية.
ترتفع درجة احلرارة بزيادة تعمقنا يف جوف
الأر�ض مبعدل نحو  2.7درجة مئوية لكل 100
مرت يف العمق� ،أي �أنها ت�صل �إىل معدل  55درجة
مئوية على عمق  2كيلومرت ،وت�ستخدم الطاقة
احل��راري��ة ب�شكل �أ�سا�سي يف توليد الكهرباء،
ويعود ا�ستعمال الطاقة احلرارية �إىل �أكرث من
� 10.000سنة عندما ا�ستخدم الهنود احلمر
الينابيع ال�ساخنة لطهي الطعام.
ال تتوفر الطاقة احل��راري��ة ب�صورة مبا�شرة
يف الطبيعة �إال فيما ي�صل الأر���ض من ح��رارة
ال�شم�س واحل��رارة اجلوفية للأر�ض ،وه��ذا ما
يجعل احل��رارة اجلوفية �سهلة اال�ستغالل فهي
طاقة م�ستدامة ووا�سعة االنت�شار.
يقدر احتياطى الطاقة احلرارية اجلوفية يف

مدينة صديقة للمسنين
ع��ل��ى امل�������س����ؤول�ي�ن عن
التخطيط واملعنيني بال�ش�أن
العمراين �أن ينربوا من الآن
ل��و���ض��ع ت�����ش��ري��ع��ات عمرانية
لإيجاد بيئة عمرانية تنا�سب
امل�����س��ن�ين age-friendly
 citiesوت�شجع على الت�شيخ
الن�شط .active ageing
ي�������ض���ط���ر امل�������س���ن���ون م��ن
اجل��ن�����س�ين ،يف ظ���ل ال��و���ض��ع
احل���ايل للمدينة ال�سعودية،
ل�ل�ان���ك���ف���اء ع���ل���ى ذوات����ه����م
واالنعزال يف بيوتهم وا�ستهالك خمتلف �أدوية
�أمرا�ض القلب والأوعية وال�ضغط وال�سكر وما
�إىل ذل��ك؛ ه��ذا بغ�ض النظر ع��ن حالة القلق
وال�ضجر التي ت�ساورهم وتع�صف بهم ،و�إن هم
�أرادوا اخلروج ترويحاً عن النف�س لبع�ض الوقت،
ف�إن البيئة العمرانية غري مهي�أة متاماً حلركتهم،
فال�شوارع منظرها كئيب و�أر�صفتها �ضيقة
ومليئة بالعوائق ،وال مقرات خدمات منا�سبة
يلج�أون �إليها �أو �أماكن تالقي لن�سج عالقات
اجتماعية مع نظرائهم.
من هنا ف�إنه حري ب�أهل االخت�صا�ص البحث
يف كيفية �صياغة بيئات �سكنية وعمرانية
تنا�سب امل�سنني وت�ساعدهم على الن�شاط الدائم
واحلركة امل�ستمرة .كما ينبغي البحث �أي�ضاً يف
كيفية �إع��ادة �صياغة املدن احلالية لتتكيف مع
ظ��روف امل�سنني وتنا�سب حاالتهم وحتفزهم
على امل�شاركة االجتماعية والأن�شطة الفكرية
واحلركية.
هذا بال�ضبط ما دعت �إليه املنظمة العاملية
لل�صحة ع���ام  2006حينما ع��رف��ت املدينة
ال�صديقة للم�سنني ب�أنها مدينة ت�شجع املتقدمني
يف ال�سن على الت�شيخ الن�شط بتعظيمها لفر�ص
التمتع بال�صحة وامل�شاركة االجتماعية وال�شعور

ب������الأم������ان وال�������س�ل�ام���ة
ل��ي��ن��ع��م امل�����س��ن��ون ب��ح��ي��اة
ج��ي��دة مفعمة باحليوية
والن�شاط.
ب��ت��ع��ب�ير �أدق ،ينبغي
�إح����داث ت��غ�يرات جذرية
ل��ن��م��وذج امل��دي��ن��ة احلالية
ال��ت��ي ت��ق��وم على ت�سهيل
حركة ال�سيارة خم�ص�صة
ل��ل��ط��رق امل�����س��ف��ل��ت��ة فيها
ح�����������وايل  % 40م���ن
م�����س��اح��ت��ه��ا .ك��م��ا ينبغي
�إع��ادة النظر كلياً يف تخطيط الإ�سكان والنقل
واخل��دم��ات ب��أن��واع��ه��ا «ال�صحية والرتفيهية
والتجارية والدينية وما �إىل ذلك».
املدينة ال�صديقة للم�سنني ينبغي �أن تقوم
�أ�سا�ساً على ت�سهيل حركة امل�سن وتوفري الو�صول
ال�شامل املي�سر ملختلف مواقع اخلدمات ال�صحية
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال�ترف��ي��ه��ي��ة دون ع��ن��اء ودون
معوقات .كما يتعني مراعاة االحتياجات احلركية
واالجتماعية والنف�سية للم�سنني ومتكينهم من
القيام مبختلف الأن�شطة دون م�ضايقات ودون
�إق�صاء لباقي ال�شرائح العمرية.
بقي �أن ن�شري �أنه ال يف�صلنا عن �سنة 2045
«�سنة طغيان ن�سبة امل�سنني يف املجتمع» �سوى
ما يربو عن عقدين من الزمن وهي فرتة �إعداد
املخططات الهيكلية واال�سرتاتيجية للمدن؛
لهذا من ال�ضروري �أن تعكف الأجهزة الفنية
والتخطيطية يف مدن اململكة بالعمل على �إعادة
�صياغة مدنها بهدف ت�شكيل بيئات عمرانية
�صديقة للم�سنني وحمفزة للت�شيخ الن�شط.
�أ .د .طاهر عبداحلميد لدرع
�أ�ستاذ التخطيط والت�صميم العمراين
tledraa@ksu.edu.sa

الطاقة الحرارية الجوفية

ح����زام ع��م��ق��ه 2000
مرت حتت �سطح الأر����ض ما
يعادل ما ينتجه  250مليار
طن من الفحم من الطاقة،
نظر ًيا ميكن �أن يغطي هذا
امل��ق��دار م��ن ال��ط��اق��ة حاجة
ال���ع���امل م���ن ال���ط���اق���ة مل��دة
� 100000سنة قادمة.
ه���ن���اك ع����دة اي��ج��اب��ي��ات
للطاقة احل��راري��ة اجلوفية،
من �أهمها �أنها طاقة متجددة
ومتوفرة بكميات كبرية جداً ،وغري م�ضرة للبيئة،
وال ت�سبب �أي تلوث �سواء يف ا�ستخراجها �أو
يف حتويلها �أو ا�ستعمالها ومن مميزاتها اي�ضا
املردود العايل للطاقة امل�ستخرجة.
رغم كل مميزات الطاقة احلرارية اجلوفية،
والتي جعلتها يف طليعة م�صادر الطاقة البديلة
امل�ستقبلية� ،إال �أن هناك عوامل ت�صعب انت�شارها
على الأق���ل يف وقتنا احل���ايل ،وم��ن �أب���رز تلك

منوعات
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ال��ع��وام��ل ارت��ف��اع كلفة �إق��ام��ة حم��ط��ات توليد
الكهرباء با�ستخدام الطاقة احلرارية اجلوفية،
ويرجع ال�سبب يف ذلك �إىل �صعوبة حفر �آبار
ب�أعماق �سحيقة قد ت�صل �إىل عمق  5كيلومرتات
وو�سط درج��ات ح��رارة مرتفعة وب�أعداد كبرية
تتيح �إن�شاء حمطة قوى متو�سطة القدرة.
م .م�شعل نا�صر �آل كدم
مركز الدرا�سات الزلزالية

تقع جزيرة «ينجيالب» يف �أرخبيل باملحيط الهادي بالقرب من دولة
الفلبني و�إندوني�سيا ،وتتميز ب�أن �سكانها الذين ال يتجاوز عددهم 700
�شخ�ص ،ال ي�ستطيعون التمييز بني �ألوان ال�سماء والبحر الزرقاء وخ�ضرة
الزرع الأخ�ضر اجلميل ،فهم ال يرون �سوى اللون الأبي�ض واللون الأ�سود.
يقال �إن �سبب ذلك �إ�صابة ه�ؤالء الأ�شخا�ص بعمى الألوان منذ ال�صغر،
وقد انت�شر ب�سبب عامل وراثي ،نتج عن �إع�صار قوي �أ�صاب اجلزيرة
عام  1775وقتل جميع �سكانها �إال حوايل � 20شخ�صاً فقط هم من
جنوا من ذلك الإع�صار ،و�أعقب ذلك الإع�صار جماعة كبرية ودرجة
وفيات عالية.
ومبا �أن الزواج من الأجانب كان مرفو�ضاً ب�شدة ل�سكان هذه اجلزيرة
فقد تزوجوا من بع�ضهم البع�ض ،ولذلك ان�شرت ه��ذه احلالة .كما
�أن �سكان هذه اجلزيرة لهم ح�سا�سية قوية �ضد �أ�شعة ال�شم�س وال
ي�ستطيعون العمل حتت �ضوء ال�شم�س.
يف املقابل وهبهم اهلل تعاىل ميزة �أخرى ،وهي �أنهم يرون يف الليل
�أف�ضل من باقي الب�شر فهم يرون �سمكة معينة ت�سبح يف املنطقة املجاورة
بو�ضوح كامل �أثناء الليل ،لذلك ي�سهرون لي ً
ال ويعملون يف �صيد الأ�سماك
وال ي�ستطيعون العمل �أثناء النهار.
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د .فهد بن عبداهلل الطياش

متعاقد ال ينسانا وال ننساه
�شاركت جمموعة م��ن طالبات ق�سم الإع�ل�ام – �شعبة املرئي
وامل�سموع -يف �إنتاج برنامج وثائقي عن خريجي الق�سم منذ ت�أ�سي�سه،
ولفت انتباهي �أثناء م�شاركتي يف �أعمال التقييم �أن بع�ض تلك ال�صور
ت�ضم جمموعات من دفعتي والتي ت�ضم حال ًيا الكثري من جنوم املجتمع
ال�سعودي ،كما كانت ت�ضم �أ�ساتذتنا من املواطنني واملتعاقدين ،ومن
بينهم � ً
أي�ضا الكثري من النجوم يف �سماء الإعالم ،ف�أما املواطن فرتعاه
اجلامعة عرب جلان املتقاعدين ،و�أما املتعاقد فيغادر وتبقى �صورته
يف قلوب من تتلمذ على يديه وتبقى �صوره يف الأر�شيف الب�صري
للجامعة ،وكان من بني تلك ال�صور للإعالمي امل�صري املتخ�ص�ص يف
برامج الأطفال حممود �شعبان واملعروف بـ«بابا �شارو» ،والذي �أخرج
�سل�سلة �ألف ليلة وليلة ،ف�أعادتني تلك و�أخرى مع �أ�ساتذة �أفا�ضل
غادروا وبقيت ذكراهم العطرة و�صورهم ،ولكن ظل ال�س�ؤال حائ ًرا:
ماذا فعلنا بعد �أن غادرونا حتى توفاهم اهلل؟
�أعتقد �أن هناك الكثري من املواقف الإن�سانية النبيلة ا�ستمرت مع
الكثري منهم على امل�ستويني الفردي واملهني ،ولكن هناك غياب على
امل�ستوى امل�ؤ�س�سي ،ف�أمتنى من الإخ��وة املتعاقدين مع جامعتنا �أن
ي�شاركونا يف ر�سالة اجلامعة للخروج بت�صور لتبقى اجلامعة واململكة
حا�ضرة يف �أنف�سهم ،كما هي م�شاعر وقلوب طالبنا وطالباتنا التي
حفرت حمبتهم بدواخلها.

لأول مرة  ..فريق الآداب يحقق ك�أ�س معايل مدير اجلامعة

altayash@ksu.edu.sa

اجلامعة تك�شف عن ت�صميم جناحها..

العمر يدعو لزيارة جناح الجامعة بمعرض ومؤتمر التعليم العالي
وج��ه معايل مدير اجلامعة الدكتور ب��دران العمر
الدعوة جلميع من�سوبي اجلامعة واجلهات امل�ستفيدة من
خمرجاتها لزيارة جناح اجلامعة امل�شارك يف املعر�ض
وامل�ؤمتر الدويل للتعليم العايل 2019م الذي يعقد حتت
رعاية كرمية من خ��ادم احلرمني ال�شريفني -يحفظه
اهلل -مبركز الريا�ض ال��دويل للم�ؤمترات واملعار�ض
خالل الفرتة من 2019/4/13-10م ،وح�ضور ور�ش
العمل التي تقدمها اجلامعة يف هذا امل�ؤمتر.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن اجلامعة تعمل على تنفيذ خطة
عمل تهدف من خاللها �إىل ا�ستمرار متيز اجلامعة
املعتاد� ،سواء كان ذلك من خالل ت�صميم جناح اجلامعة،
وم�ساحته ،وموقعه� ،أو من خالل املحتوى الذي تقدمه
فيه� ،إ�ضافة �إىل ور���ش العمل التي تعقدها اجلامعة
وتتناول فيها مو�ضوعات تدعم ر�ؤي��ة اململكة،2030
وتك�شف عن ا�سرتاتيجية اجلامعة لدعم حتقيق هذه
الر�ؤية.
و�أو�ضح معاليه �أنه مت مراعاة �أن يكون جناح اجلامعة
يف موقع مميز على املمر الذهبي باملعر�ض� ،إ�ضافة �إىل
ت�صميم وبناء جناح يعرب عن اعتزاز اجلامعة بهويتها
املعربة عن عراقتها بني اجلامعات الوطنية.
كما �أ���ش��ار �إىل �أن اجل��ام��ع��ة حر�صت �أن تعك�س
م�شاركتها الأذرع اال�ستثمارية للجامعة وجهودها

للم�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية اململكة  ،2030حيث
تقدم ه��ذه الأذرع اال�ستثمارية تعريفاً بكافة
�أن�شطتها وخمرجاتها.
وم���ن ه���ذه اجل���ه���ات «ب��رن��ام��ج �أوق����اف
اجل��ام��ع��ة ،معهد الت�صنيع امل��ت��ق��دم ،معهد
ري���ادة الأع��م��ال ،وادي الريا�ض للتقنية،
معهد امللك عبداهلل للبحوث والدرا�سات
اال�ست�شارية ،مكتب حتقيق الر�ؤية ،معهد
امللك عبداهلل بن عبد العزيز لأبحاث
التقنيات املتناهية ال�صغر «ال��ن��ان��و»،
وبرنامج «�إت��ق��ان» بعمادة التطوير واجل���ودة ،واملدينة
الطبية� ،إ�ضافة �إىل اجلهات املعنية بالدرا�سات العليا

ابتدائية «الملك سعود» تحتفي بـ 4
مؤلفين من طالبها

يف ب��ادرة حتفيزية من قائد ابتدائية جممع امللك
�سعود التعليمي بال�سكن اجلامعي الأ�ستاذ �أحمد �أبو
قطا�شة ،مت تد�شني �أربعة كتب قام بت�أليفها الطالب:
 عبدالعزيز حممد القحطاين ،وم�ؤلفه حتت عنوان«ديني �سلوكي».
 عاي�ض علي القحطاين ،وم��ؤل��ف��ه حت��ت عنوان«ت�أمالت يف عظمة اهلل».
 �سامي طاهر الدرع ،وم�ؤلفه حتت عنوان «حكاياوعرب».
 في�صل فواز احلكمي ،وم�ؤلفه حتت عنوان «ال�صراعبني اخلري وال�شر».
وذك���ر امل�����ش��رف الإع�ل�ام���ي يف امل��در���س��ة الأ���س��ت��اذ
عبدالرحمن العمري �أن ذل��ك ج��اء ثمرة ع��دة دورات

قدمها د .حممد املالكي للطالب واملعلمني حتت عنوان
«كيف ت�ؤلف كتا ًبا».
وقد ا�ستعر�ض كل م�ؤلف كتابه ب�شيء من التف�صيل
�أمام احل�ضور والدافع احلقيقي وراء �إجنازه مل�ؤلفه.

والبحث العلمي ،والتعليم والتدريب وخدمة
امل��ج��ت��م��ع .ك��م��ا يك�شف ج��ن��اح اجل��ام��ع��ة عن
اجلهود املتميزة للمدينة اجلامعية للطالبات،
والتعاون ال��دويل بني اجلامعة وامل�ؤ�س�سات
الأكادميية العريقة يف العامل.
ووج��ه معايل الدكتور ب��دران الدعوة
جلميع اجلهات املعنية لال�ستفادة من
ال��ف��ر���ص اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��ت��ي تقدمها
اجلامعة من خالل �أذرعها اال�ستثمارية،
ال��ت��ي ت��دع��م م��ب��ادرت��ه��ا اال�سرتاتيجية
للتحول �إىل جامعة غري ربحية.
فيما ك�شف الدكتور يو�سف ع�سريي ،وكيل اجلامعة

للتخطيط والتطوير رئي�س اللجنة العليا للإ�شراف على
�إع��داد وتنظيم م�شاركة اجلامعة يف فعاليات املعر�ض
وامل�ؤمتر الدويل للتعليم العايل2019م ،الذي يعقد حتت
رعاية خادم احلرمني ال�شريفني -يحفظه اهلل -مبركز
الريا�ض ال��دويل للم�ؤمترات واملعار�ض خ�لال الفرتة
من 2019/4/13-10م ،عن ت�صميم جناح اجلامعة
امل�شارك يف هذه الفعالية الدولية.
و�أو�ضح �أن اجلامعة ممثلة يف جلان العمل بذلت جهوداً
كبرية يف عمليات ا�ستقبال ودرا���س��ة العرو�ض الفنية
املقدمة للجامعة ،كما و�ضعت هذه اللجان موا�صفات
دقيقة ت�ضمن من خاللها ت�صميم وبناء وتنفيذ جناح
متميز يعرب عن هوية اجلامعة ،و�أن يت�ألف من طابقني،
ويحتوي على مكان خم�ص�ص لكبار ال�شخ�صيات زوار
اجلناح يف الطابق العلوي ،و�أن يحتوي على �ستة �أركان
«�أق�سام» ،حيث يتم توزيع اجلهات امل�شاركة يف اجلامعة
على هذه الأركان ال�ستة ،ويخ�ص�ص �شا�شة رقمية لكل
ركن من هذه الأركان� ،إ�ضافة �إىل �شا�شة عر�ض كبرية
على املمر الرئي�س للجناح ،وتوفري مكان خم�ص�ص لعر�ض
الكتب اخلا�صة باجلامعة «املطبوعة والإلكرتونية».
و�أ�ضاف الدكتور ع�سريي �أن جناح اجلامعة يقع على
م�ساحة  54مرتًا مرب ًعا ،على املمر الذهبي باملعر�ض،
مما يتيح له موقعاً مميزاً.

ملتقى دوري أول لطالب
التربية الميدانية

برعاية عميد كلية الرتبية الدكتور فهد ال�شايع وبح�ضور وكالء الكلية
ور�ؤ�ساء الأق�سام و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،نظمت وكالة الكلية لل�ش�ؤون
الأكادميية فعالية بعنوان «امللتقى الدوري الأول لطالب الرتبية امليدانية»،
ً
معر�ضا ميدان ًيا ببهو كلية
وذل��ك يوم اخلمي�س 1440/7/28هـ� ،شمل
الرتبية والعديد من الفعاليات التقدميية مببنى .7
ت�ضمن الربنامج لقا ًء علم ًيا بعنوان «كفايات املعلمني» قدمه الدكتور
فهد ال�سحيمي ،كما ت�ضمن الربنامج عر�ضاً لأبرز التجارب واملمار�سات
املميزة لطالب الرتبية امليدانية خالل الف�صل احلايل ،حيث ر�شح  6طالب
من �أق�سام خمتلفة لعر�ض جتاربهم املميزة بامللتقى كممار�سني تربويني يف
الرتبية امليدانية ،كم �ضم امللتقى معر�ضاً �شارك فيه الطالب وامل�شرفون
والأق�سام ،والذي قدم موجزًا لأبرز جتاربهم لهذا الف�صل ،حيث كان العدد
الكلي لطالب الرتبية امليدانية  248طال ًبا.كما كرم ق�سم ال�سيا�سات الرتبوية
وبح�ضور عميد كلية الرتبية د .فهد ال�شايع امل�شرفني وامل�شرفات الأكادمييني
وخريجي وخريجات الق�سم للعام  1439 /1438والعام .1440 /1439

كليات المزاحمية
تكرم خريجيها
الخميس القادم

حت����ت رع����اي����ة م���ع���ايل م��دي��ر
اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب����دران العمر
وبح�ضور امل�شرف العام على فرع
الكليات اجلامعية باملزاحمية ،يقيم
ف���رع اجل��ام��ع��ة ب��امل��زاح��م��ي��ة حفل
ت��ك��رمي ل��ط�لاب ال��ف��رع اخلريجني
يف كلية �إدارة الأعمال التطبيقية،
كلية علوم احلا�سب التطبيقي وكلية
الهند�سة التطبيقية ،وذلك يف متام
ال�ساعة  11من �صباح يوم اخلمي�س
القادم � 6شعبان 1440هـ ،وذلك يف
مدرج كلية علوم احلا�سب التطبيقي
مبجمع الكليات باملزاحمية.

