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»الوكالء« يتابعون سير العملية 
التعليمية بالكليات والعمادات

منصة رقمية إلصدارات دار 
النشر

طالبًا وطالبة ببرامج الدراسات العليا

استقبلت العمادة أكثر من 17 ألف طلب.. وبدء الدراسة في دكتوراه اإلعالم 

.. مع المراجعين

الدرا�سة يف  وانتظام  بدء  اإدارة اجلامعة على  من حر�ص  انطالقاً 

-1440 اجلامعي  العام  من  الأول  الف�سل  اجلامعة يف  كليات  جميع 

1441هـ و�سعياً نحو ا�ستمرار الأداء املتميز لكليات اجلامعة وتقدمي 
�سري  اجلامعة  وكالء  من  تفقد عدد  الطالب  اأف�سل جلميع  خدمات 

وبدء  والطالبات  الطالب  ل�ستقبال  جاهزيتها  من  والتاأكد  العمل 

الدرا�سة بكل جدية واقتدار.

تفقدية  ال�سلمان بجولة  الدكتور عبداهلل  وكيل اجلامعة  حيث   قام 

على فعاليات الربنامج التعريفي الذي نظمته عمادة ال�سنة امل�سرتكة، 

ورافقه يف اجلولة وكالء العمادة وقياداتها، وزار جميع الفعاليات وهي 

البطاقة  وت�سليم  اجلامعية  الكتب  وت�سليم  اجلامعية  البطاقة  اإ�سدار 

البنكية، ويف ختام اجلولة التقى بعدد من الطالب الذين حتدثوا عن 

اإنكم  وقال  اجلامعة،  يف  املقبولني  الطلبة  وهناأ  الدرا�سية،  جتربتهم 

مفخرة للوطن و�ست�ساهمون يف حتقيق روؤية الوطن 2030. 

تفا�صيل �ص3-2

للن�سر  �سعود  امللك  دارجامعة  اأطلقت   

جامعة  دار  لإ�سدارات  الرقمية  املن�سة 

كافة  اإدراج  بعد  للن�سر  �سعود  املــلــك 

اإ�سدارات اجلامعة من الكتب الدرا�سية 

واملراجع العلمية على من�ستها الرقمية، 

وفًقا لأحدث التقنيات امل�ستخدمة يف 

املن�سات الرقمية للكتب والإ�سدارات 

العلمية.

�سعود  امللك  جامعة  لــدار  التنفيذي  املدير  و�سرح 

للن�سر الدكتور مفلح بن علي ال�سغيرثي اأن هذه املن�سة الرقمية تعد 

تتويًجا ل�سراكة رائدة بني الدار واإحدى ال�سركات الوطنية املتخ�س�سة 

لتعميق  ت�سعى  التي   2030 ال�سعودية  العربية  اململكة  لروؤية  تفعياًل 

املكونات  اأحــد  باعتباره  واخلــا�ــص  الــعــام  القطاعني  بــني  ال�سراكة 

الرئي�سية لربنامج التحول الوطني.                       تفا�صيل �ص 4

ا���ص��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 

الأ�صبوع  العمر خالل  ب��دران  الدكتور 

املراجعني  من  ع��دًدا  املا�صي مبكتبه، 

اأم����ور وط����الب ومن�صوبي  اأول���ي���اء  م��ن 

اجل��ام��ع��ة، وق���د ا���ص��ت��م��ع م��ع��ال��ي��ه اإىل 

م���ط���ال���ب���ه���م وم����الح����ظ����ات����ه����م، ووع�����د 

ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى م��ع��اجل��ت��ه��ا مب��ا يخدم 

امل�صلحة العامة.

اأكد عميد الدرا�سات العليا الدكتور 

عادل بن حممد الهدلق اأنه مت قبول 

بــربامــج  وطــالــبــة  ــا  ــًب طــال  »3024«

الدرا�سي  للعام  العليا  الــدرا�ــســات 

توجهات  مع  ذلك  ويت�سق  1441هـ، 
للجامعة  ال�ــســرتاتــيــجــيــة  اخلــطــة 

يف  للتو�سع  الــداعــمــة   KSU2030
قبول طلبة الدرا�سات العليا.

الهدلق  د.  اأفــاد  ذاته  ال�سياق  ويف 

باأن عمادة الدرا�سات العليا ا�ستقبلت 

»17372« طلباً للتقدمي على »166« 

 57  – ماج�ستري   109« بــرنــاجمــاً 

الإلكرتونية  البوابة  عــرب  ــوراه«  ــت دك

ــرز  ــف ــيــات ال ــول؛ وبـــعـــد عــمــل ــب ــق ــل ل

واملفا�سلة وفق �سروط القبول بربامج 

الالئحة  »�سروط  العليا  الدرا�سات 

املوحدة للدرا�سات العليا باجلامعات 

ال�سعودية – ال�سروط العامة جلامعة 

اخلا�سة  الــ�ــســروط   – �سعود  املــلــك 

طالباً   »3024« قبول  مت  بالأق�سام« 

من   »%  17.4« بــنــ�ــســبــة  ــة  ــب وطــال

 »2537« منهم  املتقدمني،  اإجمايل 

للماج�ستري، »487« للدكتوراه، حيث 

مقابل  يف  طالبة   »1579« قبول  مت 

قبول »1445« طالًبا.

العليا  الدرا�سات  عميد  ثمن  وقد 

وتعاونهم  والكليات  الأق�سام  جهود 

الفرز  اإجـــراءات  لإنــهــاء  العمادة  مع 

القبول  �سروط  وتطبيق  واملفا�سلة 

و�سعتها  التي  الزمنية  اخلطة  وفــق 

العمادة.

بني  مــن  اأن  اإىل  الإ�ـــســـارة  جتــدر 

الربامج اجلديدة التي مت طرحها يف 

الدرا�سات العليا برنامج الدكتوراة يف 

الدرا�سة  بداأت  والذي  الإعالم  ق�سم 

فيه مع هذا الف�سل.

موهوبات الجامعة يحصدن مراكز متقدمة في التحول الرقميبرنامج تعريفي لمستجدي الصيدلة مجيب: لم أجد صديقًا سعوديًا حتى اآلن 0416 05
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انطالقًا من حر�ص اإدارة اجلامعة على بدء وانتظام 

الدرا�صة يف جميع كليات اجلامعة يف الف�صل الأول من 

ا�صتمرار  نحو  و�صعيًا  1440-1441هـ  اجلامعي  العام 

اأف�صل  وتقدمي خدمات  لكليات اجلامعة  املتميز  الأداء 

جلميع الــطــالب قـــام عـــدد مــن وكـــالء اجلــامــعــة بــزيــارة 

جاهزيتها  مــن  والــتــاأكــد  الــعــمــل  �ــصــر  لتفقد  للكليات 

ل�صتقبال الطالب والطالبات وبدء الدرا�صة بكل جدية 

واقتدار.

ال�سلمان  عبداهلل  الدكتور  اجلامعة  وكيل  حيث   قام 

الذي  التعريفي  الربنامج  فعاليات  على  تفقدية  بجولة 

نظمته عمادة ال�سنة امل�سرتكة، ورافقه يف اجلولة وكالء 

اإ�سدار  وهي  الفعاليات  جميع  وزار  وقياداتها،  العمادة 

وت�سليم  اجلامعية  الكتب  وت�سليم  اجلامعية  البطاقة 

من  بعدد  التقى  اجلولة  ختام  ويف  البنكية،  البطاقة 

الطالب الذين حتدثوا عن جتربتهم الدرا�سية.

وقد هناأ ال�سلمان الطلبة املقبولني يف اجلامعة، وقال 

اإنكم مفخرة للوطن و�ست�ساهمون يف حتقيق روؤية الوطن 

.2030
خالل  اليوم  راأيته  ما  اأ�سعدين  لقد  ال�سلمان:  وقال 

املا�سي  يف  اأن��ه  ومتنيت  التعريفي  للربنامج  زي��ارت��ي 

حينما يقبل الطلبة يف جميع جامعات اململكة اأن يكون 

اهلل  بتوفيق  واملتميز   املتقن  امل�ستوى  بهذا  ا�ستقبالهم 

تعاىل.

من جهته  ك�سف عميد ال�سنة الأوىل امل�سرتكة الدكتور 

عبداملجيد بن عبدالعزيز اجلريوي عن اإ�سدار البطاقة 

اجلامعية لأكرث من 2200 طالب وطالبة يف اليوم الأول 

 من الربنامج التعريفي.

د. النمي يزور كلية التربية
والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  زار 

على  ل��ل��وق��وف  ال��رتب��ي��ة،  كلية  النمي  حممد  ال��دك��ت��ور 

ا���س��ت��ع��دادات ا���س��ت��ق��ب��ال ال��ط��ل��ب��ة ���س��ب��اح ي���وم الأح���د 

الرتبية  كلية  عميد  ا�ستقباله  يف  وكان  1441/1/2ه�، 

الأق�سام،  وروؤ�ساء  الكلية  ووك��الء  ال�سايع  فهد  الدكتور 

واطلع د. النمي خالل اجلولة على �سري العملية التعليمية 

بالكلية يف القاعات الدرا�سية وقاعات الت�سجيل لطالب 

الكلية، كما مت مناق�سة املوا�سيع التي ت�ساهم يف تطوير 

العملية التعليمية.

الرتبية  كلية  عميد  قدم  التفقدية  الزيارة  نهاية  ويف 

حر�سه  على  اجلامعة  م��دي��ر  مل��ع��ايل  وت��ق��دي��ره  �سكره 

اجلامعة  ولوكيل  التعليمية  العملية  ب�سري  واهتمامه 

لل�سوؤون التعليمية والأكادميية على زيارته للكلية.

.. ويزور السياحة واآلثار ومعهد 
اللغويات

ا�ستقبل الدكتور عبداهلل املنيف عميد كلية ال�سياحة 

الدكتور حممد  3 حمرم  الثنني  والآث��ار مبكتبه �سباح 

والأكادميية،  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  النمي 

الذي قام بزيارة تفقدية اطلع خاللها على ا�ستعدادات 

العام  الدرا�سة مع بداية  الكلية لنتظام �سري  وجاهزية 

الدرا�سي للعام اجلامعي 1441ه�.

ح�سر اللقاء مع الوكيل كل من م�ساعد وكيل اجلامعة 

عبدالرحمن  د.  الدرا�سية  والربامج  اخلطط  ل�سوؤون 

الطالبية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  وم�ساعد  العنقري، 

عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  والأ�ستاذ  املنيع،  عثمان  د. 

احلميدي من اإدارة املتابعة، ومن الكلية الوكالء وروؤ�ساء 

الأق�سام الذين رافقوا د. النمي يف جولة �سملت مرافق 

على  للوقوف  الدرا�سية  القاعات  من  وع���دداً  الكلية 

العملية  جن��اح  يف  ي�سهم  اأن  �ساأنه  من  ما  كل  جاهزية 

التعليمية.

ويف نهاية الزيارة ودع العميد ومرافقيه وكيل اجلامعة 

مقدمني �سكرهم وامتنانهم لهذه الزيارة.

كما زار الدكتور النمي معهد اللغويات العربية �سباح 

الدرا�سي  الف�سل  اأي��ام  اأول  1441/1/1ه�  الأح��د  يوم 

لالطالع على �سري العملية التعليمية، وكان يف ا�ستقباله 

الدكتور �سعد بن حممد  العربية  اللغويات  عميد معهد 

القحطاين ووكالء املعهد وروؤ�ساء الأق�سام.

جتول الوكيل يف اأق�سام املعهد وزار عدًدا من القاعات 

امل�ستويات  خمتلف  من  املنح  طالب  والتقى  الدرا�سية 

واجلن�سيات، وقد اأبدى الوكيل �سعادته با�ستعداد املعهد 

الطالب  وح�سور  ال��درا���س��ي  الف�سل  ب��داي��ة  م��ع  ال��ت��ام 

واكتمال تنظيم اجلداول الدرا�سية.

اجلامعة  وكيل  زي��ارة  املعهد  عميد  ثمن  جانبه  من 

لل�سوؤون التعليمية والأكادميية، كما اأبدى العميد حر�ص 

املعهد الدائم على متثيل اجلامعة ب�سكل يليق بها.

د. النمي يتفقد جاهزية كلية 
علوم الرياضة

والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  زار 

والن�ساط  ال��ري��ا���س��ة  ع��ل��وم  كلية  ال��ن��م��ي،  حم��م��د  د. 

املوافق  1441ه�  حمرم   3 الثنني  يوم  �سباح  البدين 

2019/9/2م ملتابعة ا�ستعدادات وجاهزية الكلية للعام 
الدرا�سي اجلديد ومتابعة �سري العمل، وكان يف ا�ستقباله 

عميد الكلية د. �سليمان بن عمر اجللعود، ووكالء الكلية 

التدري�ص  هيئة  واأع�ساء  الأكادميية  الأق�سام  وروؤ�ساء 

ووطالب الكلية.

ا�ستقبال  اآلية  على  بالطالع  جولته  النمي  د.  ب��داأ 

لهم  الإل��ك��رتوين  الت�سجيل  وت��ق��دمي خ��دم��ات  ال��ط��الب 

انتقل  ث��م  وتوجيههم،  منهم  امل�ستجدين  وم�����س��اع��دة 

اإىل  وا�ستمع  الكلية  ومعامل  الدرا�سية  القاعات  اإىل  

املعامل  م�سريف  وكذلك  ومرئياتهم  احل�سور  الطالب 

عن اخلدمات التي يقدمونها، ويف ختام الزيارة اجتمع 

مع عمادة الكلية، وقدم �سكره للكلية على ا�ستعداداتها 

وللجهود املبذولة لبدء عام درا�سي مميز.

.. ويزور اآلداب
ا�ستقبل عميد كلية الآداب الدكتور نايف بن ثنيان اآل 

�سعود، الأ�سبوع املا�سي، وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية 

النمي، وذلك يف ظل زيارة  والأكادميية الدكتور حممد 

ال�ستعدادات  ملتابعة  اجلامعة  كليات  لبع�ص  الوكيل 

وجاهزية الكلية للعام الدرا�سي احلايل، بالإ�سافة اإىل 

وا�ستمع  منهم،  امل�ستجدين  وم�ساعدة  املعوقات  ت�سهيل 

اإىل الطالب والعوائق التي تواجهم و�سبل حلها.

د. عسيري يقف على انطالق 
الدراسة بالسنة األولى المشتركة

الدكتور  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكيل  وق��ف 

يو�سف بن عبده ع�سريي على �سري الدرا�سة يف عمادة 

من  الأول  الدرا�سي  اليوم  يف  امل�سرتكة  الأوىل  ال�سنة 

ال�سنة  عميد  بح�سور  وذل��ك  الأول،  الدرا�سي  الف�سل 

عبدالعزيز  بن  عبداملجيد  الدكتور  امل�سرتكة  الأوىل 

اجلريوي ووكالء العمادة وعدد من م�سوؤوليها.

انتظام  اإطار حر�ص اجلامعة على  الزيارة يف  وتاأتي 

الف�سل  بداية  مع  الأك��م��ل  الوجه  على  الدرا�سة  �سري 

الدرا�سي الأول من العام اجلامعي 1441ه�؛ والوقوف 

على جاهزية العمادة ل�ستقبال الطلبة.

وقد د. اطلع ع�سريي على خطوات ومراحل الربنامج 

عام.  كل  يف  للطالب  العمادة  تنظمة  وال��ذي  التعريفي 

الأجهزة  باأحدث  واملجهزة  احلا�سب  معامل  تفقد  كما 

واملعامل  التعلم  م�سادر  ومراكز  التعليمية،  والتقنيات 

املجهزة للهيئة التدري�سية والطالب والقاعات الدرا�سية 

واملكاتب الإدارية.  كما جتّول ال�سيف يف مرافق العمادة 

الطالبية  والأن��دي��ة  العمادة  وبهو  املعامل  م�ستعر�ساً 

ومركز اخلدمات الطالبية ومواقف الطالب وعدد من 

املرافق. كما اطلع على اأماكن ا�ستقبال الطالب ومراكز 

اخلدمات وبوابات الدخول واخلروج.

اأكملت  اإن العمادة  جولته  خ��الل  ع�سريي  د.  وق��ال 

ا�ستعداداتها لبداية الدرا�سة من خالل توفري وت�سخري 

وكالء الجامعة يتابعون سير العملية التعليمية في مختلف 
الكليات والعمادات
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بتوجيهات مدير الجامعة..

السلمان: أسعدني اسقبال الطلبة بهذا المستوى المتقن 
د. ال�صلمان خالل زيارته معر�ص الربنامج التعريفي بالأوىل امل�صرتكة

د. ع�صري متفقدًا �صر ال�صتعدادات

د. النمي يتفقد جاهزية »علوم الريا�صة«

د. احلميزي يتفقد كلية العلوم



ا�ستعداد  من  اليوم  راأي��ت��ه  ما  واإن  الإمكانيات،  كامل 

الكبرية  اجل��ه��ود  خ��الل  م��ن  ال�سدر  يثلج  العمادة  يف 

وال�ستعداد املتميز.

والعم�ل  اجل��ودة  ثقاف�ة  لرت�سيخ  ال��زي��ارة  ه��ذه  تاأتي 

امللك  اأن جامعة  على  تاأكيداً  املُثلى،  الأداء  وفق معايري 

امل�سرتكة ما�سية  الأوىل  ال�سنة  �سعود ممثلة يف عمادة 

يف رحلة التطوير واجلودة للحفاظ على التميز والريادة 

لدن حكومة خادم  بدعم ل حمدود من  ثم  اهلل،  بعون 

ثم  اهلل  العهد حفظهم  و�سمو ويل  ال�سريفني  احلرمني 

بجهود جميع من�سوبي اجلامعة والعمادة. 

كما اأبدى د. ع�سريي اإعجابه باإمكانيات العمادة من 

كوادر ب�سرية واأجهزه تقنية عالية اجلودة  مقدما �سكره 

للجميع.

.. ويتفقد عددًا من كليات 
الجامعة 

اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  توجيهات  تنفيذ  اإط���ار  يف 

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  تفقد  العمر،  بدران  الدكتور 

جاهزية  ع�سريي  عبده  بن  يو�سف  الدكتور  والتطوير 

اإ�سافة  كليات اجلامعة،  التعليمية يف عدد من  العملية 

اإىل ال�سنة الأوىل امل�سرتكة.

لبدء  الأول  ال��ي��وم  منذ  التفقدية  ال��زي��ارات  ب���داأت 

الأوىل  ال�سنة  عمادة  تفقد  حيث  باجلامعة  الدرا�سة 

كما  1441ه�،  2 حم��رم  الأح��د  ي��وم  وذل��ك  امل�سرتكة، 

�سمل برنامج زيارات د. ع�سريي عدداً من الكليات يوم 

الثنني3 حمرم 1441ه�، حيث بداأت بزيارة كلية الأمري 

�سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة حيث 

الكلية،  عميد  �سليح  ها�سم  الدكتور  ا�ستقباله  يف  كان 

لل�سوؤون  الكلية  وكيل  الرزيني  اهلل  �سيف  وال��دك��ت��ور 

ق�سم  رئي�ص  امل��ربد  عبداملجيد  والدكتور  الأك��ادمي��ي��ة، 

اخلدمات الإ�سعافية.

يف  ك��ان  حيث  املجتمع،  كلية  ع�سريي  د.  زار  ث��م 

ا�ستقباله الدكتور عبداهلل الزهراين عميد كلية املجتمع، 

للتطوير واجلودة،  الكلية  وكيل  الفراج  اأ�سامة  والدكتور 

والدكتور �سغري ال�سغري وكيل الكلية لل�سوؤون التعليمية 

والأكادميية.

جدول  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكيل  واختتم 

التطبيقية  الدرا�سات  كلية  بزيارة  التفقدية  الزيارات 

اأمين  الدكتور  ا�ستقباله  يف  كان  حيث  املجتمع  وخدمة 

احليدري  عبدال�سالم  والدكتور  الكلية،  عميد  التميمي 

حر�ص  الزيارة  وخالل  واجل��ودة،  للتطوير  الكلية  وكيل 

د. ع�سريي على لقاء عدد من اأع�ساء هيئة التدري�ص، 

الدرا�سية  القاعات  وتفقد  الأق�سام، والطالب،  وروؤ�ساء 

واملعامل. 

واجل��ودة  التطوير  عمادة  عميد  ع�سريي،  د.  راف��ق 

املكلف الدكتور جربيل بن ح�سن العري�سي، وممثل اإدارة 

املتابعة، والعالقات العامة والإعالم، ومكتب الوكيل.

د. الحميزي يتفقد سير العملية 
التعليمية بكلية العلوم

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  وكيل اجلامعة  زار 

على  للوقوف  العلوم  كلية  احلميزي  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور 

ا�ستعدادات الكلية للعام الدرا�سي ١٤٤١ه�، وقد رافقه 

الداغري  نا�سر  الدكتور  الكلية  عميد  اجلولة  خ��الل 

على  اط��ل��ع  حيث  الأق�����س��ام،  وروؤ���س��اء  الكلية  ووك���الء 

جتهيزات القاعات الدرا�سية وعلى وحدة �سوؤون الطالب 

بوكالة الكلية لل�سوؤون الأكادميية لالطالع على ت�سجيل 

الطالب. كما قام بزيارة النادي الريا�سي بالكلية.

اأن كلية العلوم ت�ستقبل يف كل ف�سل  اجلدير بالذكر 

الأوىل  ال�سنة  من  م�ستفيد   ٢٧٠٠٠ يقارب  ما  درا�سي 

امل�سرتكة يف امل�سارين ال�سحي والعلمي، بالإ�سافة اإىل 

الهند�سة  كليات  وطالب  الكلية  طالب  من  امل�ستفيدين 

الأغذية  وعلوم  والتخطيط  والعمارة  احلا�سب  وعلوم 

والزراعة والرتبية وكلية اإدارة الأعمال، حيث يتوزعون 

على ٤٨٠ �سعبة لعدد ١٩٦ مقرًرا خدمًيا.

انطالق األسبوع التعريفي بمدينة 
الطالبات 

للطالبات  التعريفي  التهيئة  اأ�سبوع  فعاليات  انطلقت 

متام  يف  للطالبات،  اجلامعية  امل�ستجدات باملدينة 

1441ه�  حم��رم   2 الأح��د  ي��وم  �سباح  من   8 ال�ساعة 

املوافق 1 �سبتمرب 2019م.

على  اجلامعة  اإط��ار حر�ص  الربنامج يف  هذا  وياأتي 

تهيئة الطالبة امل�ستجدة، حيث مت تقدمي عر�ص تعريفي 

الإر�سادية  باملعلومات  وتزويدهن  والأنظمة  باللوائح 

والتي من خاللها يتم تعريفهن باخلدمات، وما لهن من 

حقوق وما عليهن من واجبات، حيث متثل هذه املرحلة 

اأهم مراحل حياتهن واأكرثها دقة.

بن  غادة  د.  الطالبات  ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة  قامت 

�سيف وعميدة اأق�سام العلوم الإن�سانية د. غزيل العي�سى 

مي�ساء  د.  الطبية  والدرا�سات  العلوم  اأق�سام  وعميدة 

القر�سي، بجولة على جميع الكليات للتاأكد من بدء �سري 

الدرا�سة والت�سجيل ب�سورة ان�سيابية، حيث كانت بداية 

والرتجمة«  اللغات  »كلية  الإن�سانية  بالكليات  اجلولة 

كتيبات  توزيع  طريق  عن  بالكلية  بالتعريف  والقيام 

ون�سرات وق�سم خا�ص تعريفي بالنوادي املوجودة بالكلية 

والنادي   – الفرن�سي  ون��ادي   – الرتجمة  »ن��ادي  وه��ي 

الثقايف«.

ن�سرة  وزع��ت  حيث  الآداب«  »كلية  قدمته  ما  تالها 

باأ�سماء املرافق املعتمدة للجامعة لي�سهل تعرف الطالبة 

لها، وتوزيع برو�سرات تعديل اجلداول الدرا�سية.

عقبها »كلية الرتبية« وتهيئة بهو الكلية واحتوائه على 

»نافذتي«  ومكتب  الأكادميي  والإر�ساد  الت�سجيل  اأماكن 

والدعم  امل�ساعدة  �سبل  اأف�سل  يقدم  وال��ذي  اخلدمي 

من  املطلوبة  الإج��راءات  لت�سهيل  و�سرعة  �سهولة  بكل 

الطالبة.

الإع��اق��ة  ذوات  الطالبات  مركز  زي���ارة  مت  ��ا  واأي�����سً

والطالع على التقنيات امل�ساندة لالحتياجات ال�سمعية 

والب�سرية، كما اأ�سرفت وحدة ال�سوؤون الأكادميية بتوزيع 

واللتزامات  احلقوق  ووثيقة  للطالبة  املهاري  ال�سجل 

الطالبية وال�سجل الأكادميي لها.

تالها كلية »ال�سياحة والآثار« وعر�ص مكتبة متنقلة 

من  تقدمه  وما  الكلية  بن�ساط  للتعريف  الكليات  بني 

وتراث  اآثار  ملعرفة  الطالبات  ترثي  واأن�سطة  معلومات 

مملكتنا احلبية.

ال�سيا�سية«،  والعلوم  »احلقوق  لكلية  جولة  ثم  ومن 

املتمثلة  الأعمال«  اإدارة  »كلية  بزيارة  اجلولة  واأكملت 

بالإر�ساد الأكادميي بعمل دليل اإر�سادي يخت�ص بجميع 

امل�ستجدة، حيث  الطالبة  التي تهم  الأكادميية  ال�سوؤون 

اأق�سام كثرية احتوت على من�سورات تعريفية  تواجدت 

تواجد  والإجنليزية، ولوحظ  العربية  باللغتني  وكتيبات 

املحا�سبة  »نادي  وهي  بالكلية  الطالبية  لالأندية  مميز 

بها  والتعريف  واملالية«  الب�سرية  امل��وارد  اإدارة  ون��ادي 

ب�سورة عامة.

بكلية  وبدايتها  العلمية  الكليات  زي��ارة  متت  بعدها 

نظمت  كما  الثقايف،  بالنادي  واملتمثلة  »ال�سيدلة« 

التطبيقية،  الطبية  العلوم  الأ�سنان، وكلية  كليات »طب 

احلا�سب  وكليةعلوم  العلوم،  وكلية  التمري�ص،  وكلية 

�سمر  »بنظام  والتعريف  ترحيبية  لوحات  واملعلومات« 

تعديل  من  امل�ستجدة  الطالبة  ميكن  الذي  الإلكرتوين« 

والإ�سافة  احلذف  طلبات  واإر�سال  الدرا�سي  اجل��دول 

والتعديل للمقررات من املنزل بكل �سهولة ويوفر الوقت 

الت�سجيل  لآلية  تطويًرا  يعد  حيث  للطالبات،  واجلهد 

ال�سوؤون  اإدارة  ق�سم  تواجد  اإىل  بالإ�سافة  ال��ي��دوي، 

الأكادميية والطالبية املتمثلة بوحدة م�ساندة الطالبات 

العملي  التدريب  جهات  اإىل  الطالبات  بنقل  تهتم  التي 

والزيارات امليدانية اخلارجية.

تعريفية  باأركان  طالباتها  الطب«  »كلية  وا�ستقبلت 

الأكادميي  الإر�ساد  وق�سم  واملختربات  الطبية  باملعامل 

وت�سجيع عالقة  التعليمة  املهمة  اإجناح  ي�سهم يف  الذي 

اأهدافها  لتحقيق  وامل��ر���س��دة  الطالبة  ب��ني  امل�ساركة 

ال�سخ�سية واملهنية.

لقاء تعريفي لمستجدات »علوم 
الرياضة«

البدين  والن�ساط  الريا�سة  علوم  كلية  ا�ستقبلت 

املقبولت  امل�ستجدات  الطالبات  اجلامعية  باملدينة 

وكيلة  بت�سريف  1441ه�،  اجلامعي  العام  يف  للدرا�سة 

�سيف،  بن  غ��ادة  الدكتورة  الطالبات  ل�سوؤون  اجلامعة 

وامل�سرفة  الطبية  والدرا�سات  العلوم  اأق�سام  وعميدة 

على الكلية الدكتورة مي�ساء القر�سي لالطالع على �سري 

العملية التعليمية.

وقد مت اإعداد برنامج تعريفي للطالبات امل�ستجدات 

الإج��راءات  لتي�سري  الإر�سادية  باملعلومات  لتزويدهن 

والتعريف  بها،  القيام  عليهن  يلزم  التي  الأك��ادمي��ي��ة 

باأنظمة اجلامعة والكلية، واللوائح الدرا�سية، واملعلومات 

وتكفل  ت�ساعدهن  ال��ت��ي  اجل��وان��ب  بكافة  املرتبطة 

اخلطة  وتقدمي  اجلامعية،  الدرا�سة  يف  النتظام  لهن 

الدرا�سية، والفر�ص الوظيفية املتوقعة للخريجة.

قدمتها  متنوعة  واأن�سطة  فعاليات  اللقاء  وت�سمن 

اجلامعية  املدينة  داخل  جولة  واأي�ساً  الكلية،  طالبات 

املهمة؛  والإدارات  العمادات  مبقار  الطالبات  لتعريف 

متمنني للطالبات عاماً درا�سياً حافاًل بالعطاء والإجناز 

ومليئاً باحليوية والن�ساط.
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أسبوع التهيئة التعريفي للطالبات 
المستجدات بالمدينة الجامعية للطالبات

د. ع�صري يف الأوىل امل�صرتكة

د. النمي خالل تفقده كلية  الآداب



بالتعاون  ال�صيدلة  كلية  نظمت 

الكلية  يف  ال��ط��اب��ي��ة  الأن���دي���ة  م���ع 

3 حمرم   -  2 والثنني  الأح��د  يومي 

لطابها  تعريفياً  برناجماً  -1441ه� 

امل�صتجدين وجميع من�صوبيها، يف بهو 

الكلية، بهدف تعريف الطاب باأق�صام 

ووحدات الكلية وتخ�ص�صاتها.

عميد  الطاب  ا�صتقبال  يف  وك��ان 

ووك��اء  ال�صم�صان  د.اأو�����س  الكلية 

ت�صمن  كما  الأق�صام،  وروؤ�صاء  الكلية 

اليوم من�صات تفاعلية لأق�صام الكلية 

الأن�صطة  اإىل  بالإ�صافة  ووحداتها، 

ال��ط��اب��ي��ة ب��ال��ك��ل��ي��ة ل��ل��ت��ع��ري��ف بها 

وا�صتف�صارات  اأ�صئلة  على  والإج��اب��ة 

ال�صيدلة  كلية  يف  مت  كما  ال��ط��اب، 

فعاليات  تنظيم  الن�صائي  ب�صطرها 

ولقاءات مماثلة.

عمل  مت  التعريفي  اليوم  نهاية  يف 

للطاب  الكلية  اأرج���اء  ح��ول  ج��ول��ة 

طابية  حقائب  وتوزيع  امل�صتجدين 

ُمفيدة وهدايا تذكارية.
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السنوي الملتقى  جاهزية  تناقش  والجودة«  »التطوير 

السنوي اللقاء  ينظم  التربوية«  »اإلدارة 

النشر منصة رقمية إلصدارات دار 

»CanSat« مسابقة  في  والمشاركين  الفائزين  تكريم 

التطوير  ع��م��ادة  عميد  ع��ق��د 

جربيل  الدكتور  املكلف  واجل���ودة 

ب��ن ح�����ص��ن ال��ع��ري�����ص��ي اج��ت��م��اع��اً 

مع  بالعمادة  الجتماعات  بقاعة 

ووكيل  للتطوير،  ال��ع��م��ادة  وك��ي��ل 

عمادة  ووكيلة  ل��ل��ج��ودة،  ال��ع��م��ادة 

التطوير واجلودة باملدينة اجلامعة 

للطالبات، ووحدة العاقات العامة 

والإعام.

ه�����دف الج���ت���م���اع مل��ن��اق�����ص��ة 

توجيهات وكيل اجلامعة للتخطيط 

والتطوير ب�صاأن ال�صتعداد لتنظيم 

الثالث  ال�صنوي  للملتقى  الوكالة 

تعقده  ال��ذي  والتطوير  للتخطيط 

الوكالة �صنوياً برعاية معايل مدير 

العمر،  ب���دران  الدكتور  اجلامعة 

وي�����ص��ارك ف��ي��ه وك����اء ال��ك��ل��ي��ات 

للتطوير  امل�����ص��ان��دة  وال���ع���م���ادات 

الوكيات  وم�����ص��اع��دات  واجل���ودة 

للتطوير واجلودة، وروؤ�صاء وحدات 

ال���ت���ط���وي���ر واجل��������ودة ب���وح���دات 

اجلامعة. 

ب��ح�����ص��ور ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��رب��ي��ة 

ال�صايع،  �صليمان  بن  فهد   الدكتور 

اللقاء  الربوية  الإدارة  ق�صم  نظم 

1441ه�،  للعام  للق�صم  ال�صنوي 

 وذلك بح�صور وكاء الكلية ورئي�س 

وطلبة  التدري�س   هيئة  واأع�����ص��اء 

الإدارة  ق�صم  يف  العليا  الدرا�صات 

الربوية.

الإدارة  ق�صم  رئي�س  رح��ب  وق��د 

داود  بن  اإبراهيم  الدكتور  الربوية 

الداود يف م�صتهل كلمته باحل�صور، 

املقبولني  و الطالبات  الطاب  وهناأ 

لهذا العام، واأكد اأن ثقته يف طاب 

كلية  ودفع  كبرية.  الق�صم  وطالبات 

الربية للدخول �صمن قائمة اأف�صل 

١٠٠ كلية تربية عاملًيا �صمن ت�صنيف 

�صنغهاي العاملي للجامعات. 

احلبيب  فهد  د.  ق��ال  جهته  من 

رئي�س  واأول  التدري�س  هيئة  ع�صو 

دور  له  الق�صم  اإن  كلمته  يف  للق�صم 

كبري يف دعم موؤ�ص�صات التعليم العام 

والعايل وقطاعات الدولة املختلفة.

ال��دك��ت��ور  ا���ص��ت��ع��ر���س  جهته  م��ن 

تطوير  عمادة  وكيل  ال�صبيعي  خالد 

املهارات عدداً من النقاط املهمة كما 

دعا الطلبة لزيارة املوقع الإلكروين 

والطاع  العليا  الدرا�صات  لعمادة 

كما دعاهم  واللوائح،  الأنظمة  على 

لزيارة مرافق اجلامعة ومنها عمادة 

من  وال���ص��ت��ف��ادة  امل��ه��ارات  تطوير 

تقدمها  ال��ت��ي  التدريبية  ال��ربام��ج 

العمادة.

بنت  لينا  الدكتورة  د.  األقت  كما 

�صليمان اخلليوي وكيلة الق�صم كلمة 

فهد  د.  الكليه  بعميد  فيها  رحبت 

وطالبات  وبطاب  ال�صايع  �صليمان 

الق�صم، واأكدت على اأهمية التوا�صل 

د.  األقت  كما  وطابه.  الق�صم  بني 

فيها  رح��ب��ت  كلمة  املنقا�س  ���ص��ارة 

بالطلبة امل�صتجدين وامل�صتجدات.

ك��م��ا ت��خ��ل��ل ال��ل��ق��اء ع��ر���س عن 

ال��درا���ص��ات  يف  التقنية  ا�صتخدام 

العليا قدمته الطالبة منال اآل عثمان 

وزانة ال�صهري، كما ا�صتعر�س اأمني 

اخلم�صي  زي���د  ال��ط��اب��ي  املجل�س 

نظام واأعمال املجل�س خال الفرة 

املا�صية.

الطلبة  ق���ام  ال��ل��ق��اء  خ��ت��ام  ويف 

اجلدد بجولة على مرافق اجلامعة، 

يف  املاج�صتري  طالب  احلفل  وق��دم 

الق�صم �صلطان الزهراين.

امللك  جامعة  ل���دار  التنفيذي  امل��دي��ر  ���ص��رح 

ال�صغيرثي  علي  بن  مفلح  الدكتور  للن�صر  �صعود 

اأن الدار اأمتت بحمد اهلل وتوفيقه اإطاق املن�صة 

الرقمية لإ�صدارات دار جامعة امللك �صعود للن�صر 

الكتب  من  اجلامعة  اإ���ص��دارات  كافة  اإدراج  بعد 

الدرا�صية واملراجع العلمية على من�صتها الرقمية، 

املن�صات  يف  امل�صتخدمة  التقنيات  لأحدث  وفًقا 

الرقمية للكتب والإ�صدارات العلمية.

ل�صراكة  تتويًجا  الرقمية  املن�صة  هذه  وتاأتي 

رائ���دة ب��ني ال���دار واإح����دى ال�����ص��رك��ات الوطنية 

العربية  امل��م��ل��ك��ة  ل���روؤي���ة  تفعيا  املتخ�ص�صة 

ال�صعودية 2030 التي ت�صعى لتعميق ال�صراكة بني 

القطاعني العام واخلا�س باعتباره اأحد املكونات 

الرئي�صية لربنامج التحول الوطني.

التنفيذي  وبهذه املنا�صبة ال�صعيدة وجه املدير 

ال��دار  �صكر  للن�صر  �صعود  امل��ل��ك  جامعة  ل���دار 

ومن�صوبيها ملعايل مدير اجلامعة د. بدران العمر 

رئي�س جمل�س اإدارة الدار واأع�صاء املجل�س؛ على 

النوعي  تلقاه من دعم وموؤازرة لهذا امل�صروع  ما 

مكانة  تعزيز  يف  ي�صهم  اأن  ال���دار  ترجو  ال��ذي 

لإنتاجها  ال��دائ��م  وال��و���ص��ول  العلمية  اجلامعة 

العلمي دون التاأثر بحواجز الزمان واملكان.

كما �صكر مدير الدار فريق العمل من من�صوبي 

ال����دار وال�����ص��ري��ك م��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���س على 

اثني ع�صر  ال��دوؤوب على مدى  العمل  موا�صلتهم 

�صهًرا لإجناز هذه امل�صروع.

اإتاحة  على  حر�صت  ال��دار  اأن  بالذكر  جدير 

هيئة  لأع�صاء  املن�صة  لهذه  امل��ج��اين  الو�صول 

ال�صعودية  اجلامعات  يف  والباحثني  التدري�س 

خال  من  والطالبات  للطاب  رمزية  وبر�صوم 

 Ios،« التطبيق املتاح على متاجر الأجهزة الذكية

.»android
با�صتخدام كلمة  التطبيق  اإىل  الو�صول  وميكن 

»�صلة  املتاجر  اإىل  وال��و���ص��ول   »Semanoor«
امللك  جامعة  دار  مكتبة  اختيار  ثم  امل�صريات« 

�صعود للن�صر وتنزيل املحتوي املراد الطاع عليه 

والبدء يف ا�صتخدام اأدوات اإثراء املحتوي بح�صب 

رغبة امل�صتخدم.

بن  وليد  الدكتور  الهند�صة  كلية  عميد  ك��رم 

حممد زاهد مبكتبه، موؤخراً، عدًدا من الطاب 

ال�صطناعي  القمر  م�صابقة  يف  �صاركوا  الذين 

بح�صور  وذلك   ،»CanSat �صات  »كان  »الُعلبة« 

مركز  على  امل�صرف  البداح  عبداملح�صن  الدكتور 

العميد  وقام  بالكلية،  الطابي  والبتكار  الإبداع 

بت�صليم اجلوائز وال�صهادات للفائزين يف امل�صابقة. 

ك��م��ا مت ت��ك��رمي ط���اب امل��ج��م��وع��ات الأخ����رى 

ب�صهادات م�صاركة يف امل�صابقة.

الطاب:  الأول  باملركز  الفائز  الفريق  �صم 

�صالح  عبدالرحمن  احل��م��ادي،  بجد  م�����ص��اري 

عبدالعزيز  عبدالرحمن حممد حمودة،  بابطني، 

الهند�صة«.  بكلية  »طاب  البدر  عبدالرحمن  بن 

وائل  م��ن:  الثاين  باملركز  الفائز  الفريق  وتكون 

الكياين،  يا�صر  عبدالرحمن  ال��ع��ل��ي،  مو�صى 

علوم  بكلية  »ط����اب  ال��ك��ي��اين  غ���امن  حم��م��د 

احلا�صب واملعلومات«، و�صم الفريق الفائز باملركز 

حممد  ح��م��اد،  اأح��م��د  اأ�صامة  ال��ط��اب:  الثالث 

عبداهلل امل�صفر  »طاب بكلية الهند�صة«، حممد 

احلا�صب  علوم  بكلية  »طالب  النجراين  حممود 

واملعلومات«. 

الإبداع والبتكار  اأن مركز  اإىل  الإ�صارة  جتدر 

املنظمة  اجل��ه��ة  ه��و  الهند�صة  بكلية  ال��ط��اب��ي 

�صات  »كان  »الُعلبة«  ال�صطناعي  القمر  مل�صابقة 

تقريًبا،  �صهرين  منذ  انطلقت  التي   ،»CanSat
يزيد  ما  بني  من  املنا�صبني  الطاب  اختيار  ومت 

كليات  خمتلف  م��ن  وطالبة  طالب   »300« ع��ن 

الطاب  ُق�صم  ث��م  رغبتهم،  �صجلوا  اجل��ام��ع��ة 

امل�صاركون اإىل »6« فرق، باأعداد تراوح  بني »4« 

اإىل »7« طاب يف كل فريق، بالإ�صافة اإىل فريق 

كلية علوم  »7« طالبات من  يتكون من  للطالبات 

الت�صهيات  املركز  ووف��ر  واملعلومات،  احلا�صب 

والأدوات والتدريب الازم لتتناف�س فرق الطاب 

القمر  اأج����زاء  وب��رجم��ة  وت�صنيع  ت�صميم  يف 

ال�صطناعي »الُعلبة«، ومن ثم دمج جميع اأنظمته 

والفرعية يف علبة �صغرية بحجم علبة  الرئي�صة 

على  الطاب  ح�صل  حيث  الغازية،  امل�صروبات 

ال�صغرية  املتحكمات  تدريبية يف: برجمة  دورات 

الأردوينو »Arduino«، وت�صميم وت�صنيع هيكل 

الأب��ع��اد  ثاثية  بالطباعة  ال�صطناعي  القمر 

.»3DPrinting«

بعد ذلك قام كل فريق بت�صميم القمر اخلا�س 

با�صتخدام  القمر  هيكل  ت�صنيع  ث��م  وم��ن  ب��ه، 

الطابعات ثاثية الأبعاد مبركز الإبداع والبتكار 

وبرجمة  دمج  ثم  ومن  الهند�صة،  بكلية  الطابي 

الأقمار  اإط��اق  ومت  العلبة،  يف  القمر  مكونات 

موقع  يف  خا�س  بالون  با�صتخدام  ال�صطناعية 

املنزل ال�صم�صي امل�صتدام داخل املدينة اجلامعية 

للطاب، ومت تقييم اأداء الفرق امل�صاركة واأقمارها 

يف �صوء »6« معايري حمددة.

انطالق اللقاء الطالبي للفصل 
األول بكلية المجتمع

برنامج 
تعريفي 

لمستجدي 
»الصيدلة«

اإن اأن�س فا اأن�صى رجل الإعام املهيب، الذي تتلمذ على يديه جيل من 

الإعاميني والأكادمييني، الدكتور عبدالرحمن بن حممد ال�صبيلي »اأبوطال« 

ذاكرة  تر�صخت يف  �صفات عديدة  فريدا يف  كان منوذجا  فقد  اهلل،  رحمه 

طابه وحمبيه.

كان د. ال�صبيلي ذا ح�صور متميز، وكان ال�صعودي الوحيد يف ق�صم الإعام، 

وكان يدر�س مقرر »تاريخ الإعام ال�صعودي« حيث كنا يف حالة انبهار مبا 

ميلك من كاريزما �صخ�صية، وتدفق علمي يف معاجلة ق�صايا الإعام، فهو اإذ 

يحدثنا عن الإعام ال�صعودي كاأنه يتكلم عن حمطات يف حياة عبدالرحمن 

ال�صبيلي.

كذلك ل اأن�صى دماثة خلقه ورقيه يف التعامل معنا - نحن مع�صر الطاب 

اأحدنا معلومة عنه، فرفع طالب يده  - فذات يوم طرح مو�صوعا ل ميلك 

قائا: هل ميكن اأن اأطرح راأيي يا دكتور؟ فما كان من »اأبي طال« اإل اأن 

الأكادميي، واحرام كل  الراأي يف احلرم  اأخاذ عن حرية  انطلق يف حديث 

�صاحب راأي، ف�صا عن اأن يكون طالبا مبادرا، موؤكدا اأن اجلامعة حم�صن 

للحوار والنقا�س والفكر الإبداعي.

وبعد ردح من الزمن قابلت د. عبدالرحمن ال�صبيلي وهو رئي�س جمل�س 

اإدارة اإحدى املوؤ�ص�صات ال�صحفية، لأجد الرجل مل يتغري يف توا�صعه وحر�صه 

وتوجيهه ال�صادق الذي ينم عن �صخ�صية تعي�س ب�صام ورقي داخلي انعك�س 

يف �صلوك عفوي، ملك به قلوب اجلميع.

تعد  التي  املوؤلفات  من  بعدد  الإعامية  املكتبة  ال�صبيلي  الدكتور  اأث��رى 

اإ�صافة نوعية، ومن ذلك درا�صات حتليلية ملراحل تاريخ الإعام ال�صعودي، 

فباتت مرجعية لاأكادمييات الإعامية داخل وخارج الوطن.

مل يغب ا�صم ال�صبيلي عن ق�صم الإعام؛ فكان هناك توا�صل م�صتمر، وكان 

منزله مفتوحا لكل اإعامي ولكل باحث، ويجود - رحمه اهلل - مبا ميلك من 

علم ومعرفة وكتب لكل زائريه، ومل يبخل يوما على اأحد.

ولعل ما يجعلني اأ�صعر ببع�س الوفاء لهذا العلم الإعامى الوطني اأن اأول 

للراحل،  كانت  الإع��ام  زي��ارات جلنة خريجي ق�صم  �صل�صلة  اإطار  زيارة يف 

حيث اأكد يف كلمته لوفد اللجنة اأنه رهن الإ�صارة لكل ما يخدم اخلريجني 

والق�صم، واأ�صعدنا باإهداءات جمموعة من كتبه القيمة؛ حيث ت�صم مكتبته 

الغنية مراجع نادرة يف التخ�ص�س.

األ رحم اهلل فقيد الإعام والوطن الدكتور عبدالرحمن ال�صبيلي.

في وداع مؤرخ اإلعالم 

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

makinzyadel@ksu.edu.sa

نظمت كلية املجتمع اللقاء التعريفي للعام اجلامعي 1441/1440ه�، 

وذلك يوم الثنني املوافق 3 حمرم 1441ه�، بح�صور الدكتور عبداهلل 

بن عطية الزهراين عميد الكلية.

من  ال�صتفادة  على  الطاب  الكلية  عميد  ح��ّث  اللقاء  بداية  يف 

الإمكانات والت�صهيات واحلوافز التي توفرها اجلامعة والكلية وبذل 

اجلهد والجتهاد ليكونوا خري من ميثل جامعتهم ووطنهم.

واأو�صح اأن اجلامعة �صعت اإىل توفري البيئة التعليمية املنا�صبة التي 

لهم  ووف��رت  وال�صلوكي  واملهاري  املعريف  الطالب  حت�صيل  يف  ت�صهم 

جميع و�صائل التميز، كما بني يف كلمته اأهمية التزام الطالب بح�صور 

وفرته  مما  وال�صتفادة  العلمي  التح�صيل  م�صتوى  ورفع  املحا�صرات 

الدولة - حفظها اهلل - من اإمكانيات.

كذلك حّث العميد الطاب على ال�صتفادة من الدورات التدريبية 

التي توفرها الكلية ب�صورة جمانية لطابها من خال وحدة التدريب 

و�صهولة  مهاراتهم  �صقل  يف  ي�صهم  الذي  الأمر  امل�صاندة،  والتوظيف 

انخراطهم يف �صوق العمل، وبنّي اأهمية هذه الدورات يف البناء املهاري 

للطاب ومتييزهم عن غريهم يف ظل تزايد املناف�صة على الوظائف، 

وخ�صو�صاً يف ظل ربط هذه الدورات بال�صجل املهاري للطالب.

الأكادميي  الإر�صاد  وح��دة  من  الطاب  ا�صتفادة  اأهمية  اأك��د  كما 

الطاب  اإملام  زيادة  ي�صهم يف  ذلك  لأّن  املر�صدين،  مراجعة  و�صرورة 

مبتطلبات التخرج.

من جانبه ا�صتعر�س الدكتور �صغري بن حممد ال�صغري وكيل الكلية 

لل�صوؤون التعليمية والأكادميية اأبرز الق�صايا التي تواجه الطاب خال 

م�صريتهم الدرا�صية، ومنها احلاجة اإىل زيادة وعي الطاب باملقررات 

ال�صر�صادية  الدرا�صية  للخطة  وفقاً  اجتيازها  و�صرورة  الختيارية، 

اإنهاء  بعد  اأربعة ف�صول درا�صية  املقررات على  تلك  توزيع  تبني  التي 

امل�صتخدمة  الأكادميية  بالأنظمة  التعريف  وكذلك  امل�صرك،  الف�صل 

باجلامعة والتي يقوم الطالب با�صتخدامها خال فرة درا�صته بالكلية.
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د�سن مدير جامعة جازان الأ�ستاذ 

الدكتور مرعي بن ح�سني القحطاين، 

امليداين  للم�سح  التنفيذية  الأعمال 

جمل�س  بقاعة  للمو�سوعة،  الأث��ري 

اجلامعة بالربج الإداري، وذلك بعد 

»مو�سوعة  م�سروع  تبني  اإعالنه عن 

اآثار منطقة جازان«.

عمل  ف��ري��ق  بح�سور  ذل��ك  ج��اء 

العامة  الهيئة  ومم��ث��ل  امل��و���س��وع��ة، 

باملنطقة  الوطني  والرتاث  لل�سياحة 

املهند�س حممد منري.

امل�سرف  اجلامعة  مدير  واأو�سح 

العام على املو�سوعة، اأن هذا امل�سروع 

يهدف لتوثيق وح�سر وجمع ما تزخر 

تاريخية،  اآثار  به منطقة جازان من 

وميدانية  علمية  منهجية  وتطوير 

للتنقيب عنها وتوثيقها، واأ�ساف اأن 

م�سروع مو�سوعة اآثار جازان �سيمثل 

وللوطن  للمنطقة  نوعية  اإ���س��اف��ة 

عموًما، واأن اجلميع �سيحتفل قريباً 

اأهداف  بتحقيق هذا الإجناز. وعن 

الآداب  كلية  عميد  ك�سف  امل�سروع 

ح�سن  الدكتور  الإن�سانية  والعلوم 

على  التنفيذي  وامل�سرف  خ��رم��ي، 

اأن هذا امل�سروع النوعي  املو�سوعة؛ 

وتوثيق  ح�سر  اإىل  يهدف  والفريد 

الرتاث الإن�ساين والتاريخي ملنطقة 

عليه  املحافظة  جانب  اإىل  ج��ازان، 

الع�سر،  ولغة  يتوافق  مبا  وت�سويقه 

ونقلها اإىل الأجيال القادمة.

اإقامة  الق�سيم  جامعة  اأعلنت 

روح  لبث   ،»20 »اب��ت��ك��ار  حا�سنة 

البتكار  م��وؤ���س��ر  ودع���م  املناف�سة 

تلك  ت�ستهدف  ح��ي��ث  والإب������داع، 

احلا�سنة طالب وطالبات اجلامعة 

ممن لديهم م�ساريع تخرج.

مالًيا  دعًما  امل�سروع  يقدم  كما 

تزيد  ل  بقيمة  ال��ت��خ��رج  مل�ساريع 

اإ�سافة  م�سروع،  لكل   5000 على 

اإىل جوائز حتفيزية، حيث يح�سل 

�ساحب املركز الأول على 15 األف 

على  للم�سرف   5000 اإىل  اإ�سافة 

�ساحب  يح�سل  فيما  امل�����س��روع، 

 ،10000 ع��ل��ى  ال���ث���اين  امل���رك���ز 

و�ساحب املركز الثالث على 5000، 

واملركز الرابع على 3000، واملركز 

اخلام�س على األفي ريال.

جامعة جازان تطلق مسحًا ميدانيًا

جامعة القصيم 
تنشئ حاضنة 
»ابتكار 20«

�سملت 100 طالبة يف مرحلة الدرا�سات العليا

بجامعة  الطالبات  أول دفعة من  التحاق 
فهد الملك 

لأول مرة يف تاريخ جامعة امللك فهد للبرتول 

العام  اجلامعة  لقرار جمل�س  واإن��ف��اذاً  وامل��ع��ادن، 

بداأت  بها؛  الطالبات  التحاق  بدء  ب�ساأن  املا�سي 

الدرا�سة  طالبة   100 نحو  احل��ايل،  العام  مطلع 

يف  وذل��ك  العليا،  ال��درا���س��ات  ملرحلة  باجلامعة 

احلا�سب  وع��ل��وم  ال��ري��ا���س��ي��ات،  تخ�س�سات: 

بعد  قبولهن  مت  والالتي  الأعمال،  واإدارة  الآيل، 

يف  املتبعة  القبول  و���س��روط  معايري  اجتيازهن 

اأكرث  بني  من  باجلامعة  العليا  الدرا�سات  اأنظمة 

من 600 طالبة من املتقدمات.

جل�سته  يف  واف��ق  ق��د  اجلامعة  جمل�س  وك��ان 

2018م،  مايو   22 يف  عقدت  التي  ال�ساد�سة 

بربامج  اللتحاق  للطالبات  املجال  اإتاحة  على 

يف  وال��دك��ت��وراه«  »املاج�ستري  العليا  ال��درا���س��ات 

البدء  يكون  اأن  على  نوعية،  تخ�س�سات  ع��دة 

احلايل  الدرا�سي  العام  بداية  يف  الدرا�سة  يف 

1441ه�/ 2019 2020-م. 
وقامت اجلامعة منذ اتخاذ هذ القرار بت�سكيل 

والبحثية  التعليمية  البيئة  لتهيئة  الالزمة  اللجان 

واملوظفات  التدري�س،  وهيئة  للطالبات  املنا�سبة 

يف  اجل��دي��دة  التجربة  ل��ه��ذه  الفاعلة  والإدارة 

اجلامعة.

ومت��ك��ن��ت اجل��ام��ع��ة م��ن و���س��ع خ��ط��ة دقيقة 

لتحقيق متطلبات بدء الدرا�سة ب�سورة منوذجية، 

وت�سمن ذلك تهيئة املباين الدرا�سية، وا�ستقطاب 

الن�سائية  الكفاءات  التدري�س من  نخبة من هيئة 

املتميزة من خريجي اجلامعات املرموقة، وو�سع 

برامج تعريفية عن اجلامعة واأنظمتها ومميزاتها، 

واأخرى تطويرية تقدمها عمادة التطوير الأكادميي 

عن طرق التدري�س والتعامل مع الطالبات، وفر�س 

البحوث العلمية يف اجلامعة. 

للطالبات  تعريفياً  برناجماً  ذل��ك  �سمل  كما 

والواجبات،  واحلقوق  اجلامعية،  الأنظمة  عن 

واخلدمات التعليمية والتقنية والإر�سادية املقدمة 

لهن، وطرق التميز الدرا�سي امل�ساعدة لنجاحهن، 

ومقابلة بع�س امل�سوؤولني وزيارة من�ساآت اجلامعة.

»�سهل  اجلامعة  مدير  رح��ب  املنا�سبة  وبهذه 

التدري�س  ن�ساأت عبداجلواد«، بع�سوات هيئة  بن 

والطالبات  اجل��ام��ع��ة،  يف  العمل  ب���داأن  ال��الت��ي 

متميزة  م�سرية  لهن  متمنياً  ب��ه��ا،  امللتحقات 

اجلامعة  اأن  واأّك����د  ل��ل��وط��ن،  نوعية  واإجن����ازات 

للطالبات  ال��ف��ر���س��ة  اإت��اح��ة  خ���الل  م��ن  تتطلع 

حكومتنا  طموحات  حتقيق  اإىل  بها  للدرا�سة 

بقيادة   2030 اململكة  روؤية  وتوجهات  الر�سيدة، 

الأم��ني،  عهده  وويل  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 

موؤهلة  ن�سائية  قيادات  اإع��داد  يف  اهلل،  حفظهم 

اأن اجلامعة  اإىل  لقطاعات تنموية مهمة. واأ�سار 

لهذا  اأ�سا�سية  مرتكزات  احل�سبان  يف  اأخ���ذت 

الهدف؛ منها البناء على �سمعة اجلامعة واجلودة 

متميز  تعليم  توفري  و�سرورة  عليها،  �سارت  التي 

على  والرتكيز  الطالب،  لتعليم  م�سابه  للطالبات 

الكم، وال�ستمرار يف  العمل ولي�س  النوع وفر�س 

براجمها  يف  اجلامعة  تتبعه  الذي  الرتكيز  مبداأ 

واأن�سطتها ومبادراتها الأكادميية والبحثية.

»اأول 100 يوم« عبارة �سائعة اأ�سبحت عرفاً تقليدياً يف املجال ال�سيا�سي 

حيث  والأكادميي،  الريا�سي  كاملجال  اأخرى  ويف جمالت  والقت�سادي، 

يكون تداولها كمعيار وموؤ�سر لالأداء والإجناز. وباتت هذه العبارة ت�سكل 

على  يعمل  �سلبياً  يكون  وقد  ل��الأداء،  اإيجابياً حمفزاً  يكون  قد  هاج�ساً 

حتقيق  عن  وت�سرفه  الإن�سان  تربك  التي  ال�سغوط  من  املزيد  اإ�سافة 

 First« الأهداف الرئي�سية. تقول هيلدا قولد مديرة امل�ساريع يف �سركة

يوم:  مائة  اأول  اأهمية  عن  التدريب  املن�سور يف جملة  مقالها  100« يف 
»قبل عقدين من الزمن، �سمح للمدير التنفيذي املعني حديًثا برتف فرتة 

ال�ستقرار ملدة ثالثة اأ�سهر، لقد ولت تلك الأيام. يتم الآن اإ�سدار الأحكام 

ب�سرعة اأكرب بكثري« . وت�سيف ال�سيدة قولد: »تعترب اإجنازات القائد يف 

املائة يوم الأوىل مبثابة موؤ�سر على اإمكاناته القيادية يف امل�ستقبل«.

اأول 100 يوم يف اأي تخ�س�س جديد اأو يف اأي مكان  ميكن اأن تكون 

�سخ�سي  وتقدم  اإجن��از  ولتحقيق  الوجود  لإثبات  حتدي  مبثابة  جديد 

ومهني، ولذا من الأهمية اأن يعد الطالب والطالبة اأنف�سهم جيًدا والقيام 

لهم  ت�سمن  وا�سرتاتيجيات  نقاط  عدة  على  تعتمد  عمل  خطة  باإعداد 

الأقل  على  واملهنية،اأو  ال�سخ�سية  الإجن��ازات  من  الأدن��ى  احلد  حتقيق 

احلد  حتقيق  على  وت�ساعد  امل�سافات  تخت�سر  التي  الأدوات  امتالك 

الأعلى من الإجنازات والأهداف.

من  اأول  هو  روزفلت  فرانكلني  الأمريكي  الرئي�س  يعترب  وتاريخياً، 

ابتكر م�سطلح »املائة يوم الأوىل«، وذلك عندما وعد ال�سعب الأمريكي 

منت�سف  القت�سادي يف  الركود  ملواجهة  رئي�سية  مبادرات  عدة  باإطالق 

الأربعينيات، حيث ي�سري الأ�ستاذ ع�سام الفياليل يف كتابة بعنوان »خطة 

املائة يوم للقيادات الإ�سرتاتيجية« اإىل اأن تلك املائة يوم الأوىل للرئي�س 

الأمريكي روزفلت قد اأ�سبحت فيما بعد ت�ستخدم ملعايرة الإجنازات التي 

امل�سطلح  هذا  اأ�سبح  ذلك  بعد  ثم  اجلديد،  الأمريكي  الرئي�س  يحققها 

وتقييم  يتم ر�سد  انتخابه، حيث  يتم  اأمريكي جديد  رئي�س  لكل  مرافقاً 

اأداء هذا الرئي�س اجلديد وجودة قراراته من خالل الأيام املائة الأوىل 

من فرتة حكمه. بل اإن هذا امل�سطلح اأ�سبح معياراً وموؤ�سراً لر�سد وتقييم 

اأداء الروؤ�ساء التنفيذيني لل�سركات ومدراء اجلامعات واملوؤ�س�سات املالية 

الإداري  العمل  ومنط  الإ�سرتاتيجية  وتوجهاتهم  و�سوح خططهم  ومدى 

لديهم.

وعندما نريد اأن ن�ستخدم هذا امل�سطلح للطالب ب�سكل عام، فذلك لأن 

حياة الطالب الدرا�سية وال�سخ�سية متر بعدة حتولت ومنعطفات تعمل 

وهذه  واملنهجية،  الفكرية  حيويته  وبناء  الذاتية  �سخ�سيته  ت�سكيل  على 

التحولت واملنعطفات حتمل معها الكثري من التحديات واملعوقات التي 

قد تعمل على انحراف الطالب عن م�ساره املثايل املطلوب، ودخوله يف 

متاهات ذاتية اأو فكرية اأو منهجية اأو �سلوكية قد ل مي�سي معها بعيداً يف 

حتقيق جناحاته واأهدافه املرحلية وامل�ستقبلية.

ولعل واحدة من اأهم املنعطفات يف حياة الطالب هي تلك تلك املرحلة 

هذه  حتمله  ما  بكل  الثانوية  املرحلة  من  فيها  ينتقلون  التي  النتقالية 

املرحلة من ب�ساطة يف التفكري وعفوية يف ال�سلوك اإىل املرحلة اجلامعية، 

مبا فيها من �سمولية ون�سج وتكلف والتزام، ولهذا يتعر�س الطالب عادة  

يف هذه املرحلة النتقالية اإىل بع�س ال�سطرابات والحباطات التي قد 

توؤثر على م�ستوى وجودة التح�سيل العلمي والأكادميي، ولذا اأ�سبح من 

حياتهم  من  الأوىل  الأ�سهر  اأهمية  الطالب  هوؤلء  يدرك  اأن  ال�سروري 

املهارات  من  جمموعة  وتنمية  بتعلم  جيداً  لها  ي�ستعدوا  واأن  اجلامعية 

ب�سالم دون �سرر  الفرتة  لهم جتاوز هذه  التي ت�سمن  وال�سرتاتيجيات 

وا�سح اأو فكر مرتبك.

ال�سرتاتيجيات  تلك  من  بع�ساً  اأ�ستعر�س  القادمة  املقالت  ولعلي يف 

والأولويات واملهارات التي اأن�سح الطالب بتدوينها وتعلمها والعمل على 

تنميتها وامتالكها لتكون خارطة طريق ت�سيء لهم امل�سارات املثالية التي 

فريدة  جتربة   اجلامعية  املرحلة  من  لتجعل  فيها  ال�سري  عليهم  ينبغي 

ورحلة جميلة مليئة بالنجاحات والإجنازات.

أول 100 يوم في حياة الطالب 
الجامعي

 وقفات أكاديمية
د. خليل اليحيا

 وقفات أكاديمية

كلية الطب



»د. الشبيلي«.. رائد اإلعالم السعودي
الإعالم  رواد  من  رائداً  ال�شبيلي  �شالح  بن  الدكتور عبدالرحمن  يعد 

نوعه،  من  الفريد  باأ�شلوبه  متيز  وعلمية  ثقافية  ومو�شوعة  ال�شعودي 

واجلميع �شهد له بذلك، وقد ولد يرحمه اهلل، يف منطقة الق�شيم عام 

1944م وتويف يوم 7/30/ 2019 »طيب اهلل ثراه«.
ابتداأ العمل الإعالمي يف التلفزيون والإذاعة، ثم ُعني يف من�شب مدير 

عام للتلفزيون ثم اأ�شبح وكياًل لوزارة الإعالم، كما عمل اأي�شاً يف جمال 

من  العديد  وا�شتلم  �شعود  امللك  جامعة  يف  اأ�شتاًذا  عمل  حيُث  التعليم، 

املنا�شب، وح�شل »رحمه اهلل« على و�شام امللك عبدالعزيز من الدرجة 

خادم  قبل  من  تكرميه  مت  حيث   »31 اجلنادرية  »مهرجان  يف  الأوىل 

احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز يحفظه اهلل.

ال�شعودي،  الإعالم  رواد  اأهم  من  ال�شبيلي  عبدالرحمن  الدكتور  يُعد 

الدكتوراه يف  �شهادة  على  يح�شل  �شعودي  اأول  وهو  اأعالمه،  من  وَعلَماً 

�شهرة  ذو  تلفزيوين  جنم  وهو   1971 �شنة  اأوهايو  جامعة  من  الإعللالم 

والأكللر  املتنوعة  بكتابته  متيز  معروف،  واأكللادميللي  وكاتب  »خم�شرم«، 

جمالية من ناحية الأ�شلوب، واأ�شدر عدة كتب، اأ�شهرها واأكرها انت�شاراً 

كتاب »اأعالم بال اإعالم« وكتاب »الإعالم يف اململكة العربية ال�شعودية«.

عمل رحمه اهلل بجد وم�شوؤولية فخدم املجتمع ال�شعودي من عدة نواٍح، 

ال�شبيلي  د.  ذكر  وقد  الريا�ض،  وتلفزيون  اإذاعة  تاأ�شي�ض  �شاهم يف  فقد 

»رحمه اهلل« يف عدة لقاءات وحوارات اأن بداية ن�شاأة التلفزيون ال�شعودي 

واجهت �شعوبات فنية قبل ظهور التكنولوجيا، وكانت �شعبة جداً مقارنة 

بالوقت احلا�شر من ناحية التقنية كالإ�شاءة واملونتاج والإخراج وو�شائل 

الت�شال وو�شائل الإعالم اجلديدة.

وبعد فرتة من م�شاهمته يف تاأ�شي�ض التلفزيون والإذاعة توىل من�شب 

ما  وتنويعه  الإعالمي  الطرح  جتديد  يف  و�شاهم  التلفزيون،  عام  مدير 

البديهة  و�شرعة  باحلنكة  والتاريخ وغريها، ومتيز  والثقافة  املعرفة  بني 

واحل�ض الإعالمي العايل.

خلّف الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي »رحمه اهلل« اإرًثا معرفياً واإعالمياً 

وثقافياً مميزاً للجميع، و�شتبقى ذكراه خالدة على مر الأزمنة، و�شيرتك 

رحيله اأثراً يف ال�شاحة الإعالمية ال�شعودية والعربية.

كيان عبداهلل

كلية الآداب ل تخ�ش�ض اإعالم

ات�شال مفاجئ

وكنت  1984م،  عللام  خللريللف  يف 

وقتها على و�شك النتهاء من درا�شة 

يف  كلللوللللورادو  بجامعة  املاج�شتري 

الهند�شية،  امل�شاريع  اإدارة  اخت�شا�ض 

املنزيل يف �شقتي  الهاتف  رن جر�ض 

وكانت  بللكللولللورادو،  بللولللدر  مبدينة 

باأن من كان على اخلط  مفاجاأة يل 

الأ�شتاذ  زميلي  ولحًقا  اأخللي  الآخللر 

فار�ض  بللن  طللارق  املتقاعد  الدكتور 

الفار�ض »اأبو فرا�ض« يف ق�شم الهند�شة 

الكيميائية بجامعة امللك �شعود، وكالنا 

ممنونان لها يف ابتعاثنا، وكان وقتها 

على و�للشللك النللتللهللاء مللن اأطللروحللة 

كوملبيا  برت�ض  جامعة  يف  الللدكللتللوراه 

بكندا.وقد حثني الأخ اأبو فرا�ض حينها 

يف  الللدكللتللوراه  لربنامج  التقدم  على 

الهند�شة املدنية بجامعة برت�ض كوملبيا 

بكندا، وكان عدد املبتعثني ال�شعوديني 

يف كندا حيتئذ قلياًل يف التخ�ش�شات 

من  الكبري  الللعللدد  خللالف  املختلفة 

جامعة  وتعترب  املللتللدربللني،  الأطللبللاء 

برت�ض كوملبيا مميزة علمًيا كما تتمتع 

مدينة فانكوفر بجمال الطبيعة وطيبة 

قبول  لدي  وقتها  وكللان  فيها،  النا�ض 

بجامعة كونكورديا يف مونرتيا بكندا 

وجامعة ليدز بربيطانيا، وكنت عازماً 

على مغادرة بولودر لكت�شاف مدينة 

خمتلفة  اأكادميية  ومنظومة  اأخلللرى 

الأكللادميللي  امللل�للشللرف  ن�شيحة  وفلللق 

جيم�ض  الربف�شور  كولورداو  بجامعة 

ديكمن املميز اأكادميًيا يف جمال اإدارة 

الهند�شية،  امل�شاريع 

واللللللذي تللخللرج على 

يلللده يف الللدرا�للشللات 

الللعللللليللا الللعللديللد من 

والقادة  الأكللادميلليللني 

الإداريللني ال�شعوديني 

هند�شة  جمللللال  يف 

واإدارة الت�شييد.

وقلللللد ا�للشللتللخللرت 

وتللللوجللللهللللت  اهلل 

جلامعة برت�ض كوملبيا 

وح�شلت  بفانكوفر 

بتوفيق من اهلل على 

درجلللة الللدكللتللوراه يف 

خالل  و�شاأتطرق  املدنية،  الهند�شة 

الأ�شاتذة  مللن  لعدد  احللللايل  املللقللال 

اجلامعيني الكرام، كما �شاأفرد مقالة 

الفار�ض  طللارق  الدكتور  عللن  اأخلللرى 

تتطرق ل�شريته العلمية املخت�شرة.

اأ�شاتذة موؤثرون:

ميللثللل اأعلل�للشللاء هلليللئللة الللتللدريلل�للض 

اأي  يف  املفكرين  نخبة  اجلامعيون 

بلد، ومركز ثقل وتاأثري فكري وثقايف 

املجتمع  فئات  على  مللوؤثللر  وتنموي 

املختلفة واأي�ًشا على بع�شهم البع�ض 

اأ�شتذكر  فعندما  معي،  ح�شل  كما 

بعد  منهم  تعلمت  ممللن  اأ�للشللاتللذتللي، 

ح�شويل على الدكتوراه وهم كثريون 

و�شاأذكر هنا على �شبيل املثال من زال 

عالًقا بالذاكرة.

هلللوؤلء وغللريهللم مللن النخب من 

اأ�شحاب العلم والثقافة والأدب ورجال 

الأعمال، التقيت بهم 

يف منتديات وجمال�ض 

ثقافية جلها باململكة 

ال�شعودية،  العربية 

فللل�لللشلللاًل عللللن ملليللزة 

اللل�للشللكللن اجلللامللعللي 

والتي تتيح لك املعرفة 

بزمالء  والخلللتلللالط 

مناطق  خمتلف  مللن 

من  واأحلليللاًنللا  وطننا 

واأجنبية  عربية  دول 

جل  يف  اأ�شاتذة  وهم 

التخ�ش�شات العلمية 

والللرتبللويللة والأدبلليللة؛ 

وينمي  والتاآخي  املعرفة  يللري  مما 

النتماء اإىل الوطن وزيادة كفاءة الأداء 

لع�شو هيئة التدري�ض يف بيئة �شحية 

وترفيهية وتعليمية، ويف اأمان �شكني 

وفرته اجلامعة م�شكورة والتي بدورها 

والتدري�ض  العلمي،  البحث  تللدعللم 

رئي�شية  كللاأهللداف  املجتمع  وخللدمللة 

للجامعة، كما �شمعتها من معايل مدير 

وفق  العمر.  بدران  الدكتور  اجلامعة 

بداية  يف  تعرفت  الزمني،  الت�شل�شل 

م�شواري الأكادميي عام 1993م على 

ال�شديق الويف معايل الدكتور �شعود 

موؤ�ش�شة  رئي�ض  املتحمي،  �شعيد  بن 

اللللوزراء  جمل�ض  وع�شو  »مللوهللبللة«، 

�شابًقا، اإذ ح�شر يل حما�شرة عامة 

يف كلية الهند�شة عن تطبيقات علوم 

 Artificial ال�شطناعي  الللذكللاء 

Intelligence عندما كان هذا العلم 

نادراً وجديداً ويف بداياته،، اإل اأنه يف 

ال�شنوات الأخرية ونتيجة تقدم تقنيات 

تطبيقاته  اأ�شبحت  الآيل  احلا�شب 

اأبرزها  ومن  وناجحة  وكثرية  جتارية 

حمركات البحث يف الإنرتنت و�شناعة 

وتطبيقات   Iphone الذكي  اجلوال 

القطاعات  كللل  يف  اأخلللرى  معرفية 

التقنية والقت�شادية.

عند لقائي مبعايل الدكتور �شعود 

املتحمي حفظه اهلل، كان وقتها ع�شو 

علوم  بكلية  الللالمللع  التدري�ض  هيئة 

لنا، وكان مو�شوع  املجاورة  احلا�شب 

املحا�شرة اأعاله حمل اهتمامه كونه 

واملتخ�ش�شني  اخلريجني  اأوائللل  من 

بحثي  تعاون  وتبعه  املجال،  هللذا  يف 

م�شرتك نتج عنه ن�شر اأوراق علمية.  

يف  لحًقا  رئا�شته  حتت  عملت  كما 

الدرجة  وطنًيا من  وكللان  مهام،  عدة 

الأوىل و�شخ�شية عامة بروؤى وا�شحة 

ومتمر�ًشا بالإدارة وفائًقا بالأداء، ونتج 

عللن ذلللك ثقة ويل الأملللر بلله، وتبًعا 

فقد عزف عن عرو�ض مغرية للعمل 

بالقطاع اخلا�ض تفوق مادًيا بكثري ما 

ح�شل عليه يف العمل بالدولة.

ولعلي اأذكر بهذا املقام ابنته النجيبة 

الدكتورة ي�شرى بنت �شعود املتحمي، 

علوم  بكلية  التدري�ض  هيئة  ع�شو 

احلا�شب بجامعة امللك �شعود، والتي 

بدورها رغبت بالعمل الأكادميي تاأثراً 

�شر  »البنت  املثل  قول  وعلى  باأبيها، 

اأبيها«!... يتبع

هند�شة مدنية

مع نهاية العطلة ال�شيفية، ي�شتعد 

والللطللالللبللات يف خمتلف  الللطللالب 

لبدء عام درا�شي  الدرا�شية  املراحل 

نحو  لنطالقة  فر�شة  وهي  جديد، 

يلي  فيما  جللديللدة.  اإيجابية  بللدايللة 

اأن  اأهم ع�شر ن�شائح يجب  �شاأ�شُرد 

تُوؤخذ بعني العتبار.

اأولً: عليك اأن تُدرك جيداً قيمة العلم 

و�شرفه، فالعلم هو ثوب من اجلمال وبه 

تزين اخل�شال وهو خريٌ من املال، ولن 

تزال يف رُقي ورفعة ما دام العلم رفيقك، 

هدفك،  والتفوق  طريقك،  والجتهاد 

والتخرج بامتياز غايتك.

العام،  لهذا  اأهدافك  حدد  ثانياً: 

ركلللز علللللى اجللللوانلللب الللتللي ميكنك 

عما ل ميكنك  فيها عو�شاً  التحكم 

تغيريه، اجعل العام الدرا�شي اجلديد 

مع  وا�شحاً  تكون  لكي  رائللعللاً  وقتاً 

نف�شك ب�شاأن ما تريد حتقيقه، لي�ض 

العالمات،  اأو  الللدرجللات  يف  فقط 

ولكن من حيث العادات التي ترغب 

يف تطويرها اأو امل�شاريع التي ترغب 

يف اإكمالها، اجعل لك اأهداًفا ذكية.

الدرا�شة  بيئة  برتتيب  ُقللم  ثالثاً: 

باللوازم  قائمة  وعمل  بك  اخلا�شة 

الأ�شا�شية املطلوبة، تاأكد من اأن بيئة 

على  اخرتتها حتتوي  التي  الدرا�شة 

كل ما حتتاج اإليه واأنها منا�شبة.

رابعاً: حاول اأن تتخل�ض من التوتر 

اأن�شب  وتطبيق  باتباع  وذلللك  لديك 

الطرق وال�شرتاجتيات، كل ما عليك 

ي�شاعدك  ما  معرفة  هو  به  القيام 

على ال�شرتخاء.

خام�شاً: �شع اأف�شل اخلطط التي 

تراها منا�شبة لإدارة وقتك بطريقة 

فعالة، من اأهمها �شبط اأوقات النوم 

مينحك  فهذا  مبكراً،  وال�شتيقاظ 

وقت  والفهم  الرتكيز  على  الللقللدرة 

ال�شرح حتى تقبل املعلومات اجلديدة 

لأنلله  ال�شهر  عللن  ابتعد  واملتنوعة، 

والأع�شاب  لالأج�شام  ومتعب  مرهق 

ويُ�شعر باخلمول والك�شل ويُبطئ من 

القدرة على ال�شتيعاب.

للا: ل تللخللجللل ملللن طللرح  �للشللاد�للشً

الأ�شئلة وطلب امل�شاعدة فيما يتعلق 

بامل�شكالت التي ل تفهمها.

�شابعاً: من املهم ت�شمني التمرينات 

يكون  واأن  اليومية،  البدنية حلياتك 

لديك منط حياة ن�شط للحفاظ على 

وج�شمك،  عقلك  بني  �شحي  تللوازن 

فالعقل ال�شليم يف اجل�شم ال�شليم.

تللنللدمللج يف  اأن  حلللللاول  ثلللاملللنلللاً: 

وخربات  مهارات  اكت�شب  الأن�شطة، 

لي�شت  فالدرا�شة  جللديللدة،  حياتية 

فقط للح�شول على درجات عالية يف 

نهاية الف�شل الدرا�شي.

حتب،  مبا  نف�شك  كافئ  تا�شعاً: 

ومهامك  بللواجللبللاتللك  قلليللامللك  عللنللد 

الدرا�شية املطلوبة منك.

عا�شراً: اعقد العزم على التغيري 

والتجديد والتح�شني مبا فيه منفعة 

وتكوين �شورة ح�شنة، وذلك بت�شحيح 

الأخلللطلللاء والإقلللللالع عللن الللعللادات 

لبلوغ  بو�شعك  مللا  ابلللذل  ال�شلبية، 

عامك  واغتنم  الرفيعة،  املنزلة  هذه 

ليكون  اأوللله،  من  اجلديد  الدرا�شي 

عاماً متميزاً، وُكن مثابراً مبادراً، ول 

توؤجل عمل اليوم اإىل الغد.

د. �شطام عبدالكرمي املدين

اأ�شتاذ اجليوفيزياء امل�شارك

ق�شم اجليولوجيا واجليوفيزياء- 

كلية العلوم

من املعروف اأن التقييم با�شتخدام 

 A الدرجات متعددة الفوا�شل »مثل

وB وC وD« هو من اأدوات حت�شني 

وظيفة  للله  اأن  ذلللك  التعلم،  عملية 

الطالب  تعريف  يف  تتمثل  مزدوجة، 

الوقت  نف�ض  ويف  اأدائلللله،  مب�شتوى 

قيا�ض هذا الأداء من منظور القائم 

بالتدري�ض. وثمة من يرى اأن التجارب 

الوجدانية للطالب - التي يواجهونها 

على  ت�شاعد  التقييم-   عمليات  يف 

املعروف  فمن  التعلم،  نتائج  حت�شني 

من  هللي  امل�شاعر  اأو  العواطف  اأن 

التعليمي  للللالأداء  املهمة  املللحللددات 

خالل  مللن  يقا�ض  واللللذي  للطالب 

و�شائل التقييم.

فامل�شاعر الإيجابية، مثل م�شاعر 

النجاح، هي من حمفزات التعلم مبا 

متنحه من اإح�شا�ض باملهارة يدفع اإىل 

رفع م�شتوى الأداء، فالطالب الذين 

لديهم جتارب تقييمية اإيجابية يزداد 

توجههم نحو التعمق فيما يدر�شونه 

عند  اأعلى  درجللات  على  ويح�شلون 

التقييم.

اأمًرا  تعد  الروؤية مل  اأن هذه  غري 

فهناك  بللله،  م�شلًما 

الأبحاث  من  العديد 

اإىل  ت�شري  احلديثة 

التقييم  طللللرق  اأن 

املللل�لللشلللتلللخلللدملللة يف 

اأن  ميكن  اجلامعات 

اآثللار �شارة  لها  يكون 

التعلم،  عملية  على 

والإحباط  فالنزعاج 

وخيبة الأمل؛ م�شاعر 

تللنللتللاب الللطللالب يف 

كللثللري ملللن الأحللليلللان 

نللتلليللجللة ملللمللار�للشللات 

لها  ويكون  التقييم، 

تاأثري �شلبي على قدرتهم على التعلم 

ب�شبب اآثارها ال�شلبية على املعاجلة 

القدرة  على  تنعك�ض  التي  الإدراكية 

اأو  تذكر  على  والقدرة  النتباه  على 

ا�شرتجاع املعلومات.

اإىل  التقييم  تللوؤدي طرق  قد  كما 

اإ�شعاف  واإىل  الغ�ض،  ظاهرة  وجود 

والتفكري  الللتللعللاوين  الللتللعلللللم  �شبل 

النقدي والتحفيز الأكادميي امل�شتقل، 

تقليل  من  ت�شببه  ما  اإىل  بالإ�شافة 

ملل�للشللاعللر الللثللقللة بني 

املعلمني والطالب.

وثمة من يعترب اأن 

التقييم يف حد ذاته، 

التقييم،  ولي�ض طرق 

هللو اأحلللد الأ�للشللبللاب 

للتوتر  الللرئلليلل�للشلليللة 

الطالب،  والقلق بني 

فللللنللللظللللًرا للللتلللزايلللد 

موؤ�ش�شات  تناف�شية 

فاإن  العايل،  التعليم 

يتعر�شون  الللطللالب 

ال�شغوط  مللن  ملزيد 

للللللللحللل�لللشلللول علللللى 

درجات اأعلى، وهو ما قد يزيد من 

اإجراء  عند  لديهم  التوتر  م�شتويات 

عملية التقييم؛ فالعالمات والدرجات 

التي يح�شلون عليها ت�شتخدمها هذه 

املوؤ�ش�شات لتخاذ القرارات املتعلقة 

باملنح الدرا�شية، وبنجاح الطالب اأو 

ر�شوبه اأو انتقاله اإىل امل�شتوى التايل 

من الدرا�شة.

امل�شاعر  كللل  فلي�شت  ذلللك،  ومللع 

متاًما  للتعلم،  »مفيدة«  الإيجابية 

ال�شلبية  امل�شاعر  لي�شت كل  اأنه  كما 

»�شيئة«؛ فعلى �شبيل املثال، قد توؤدي 

امل�شاعر الإيجابية مثل »الرتياح« اإىل 

انخفا�ض الدافع، يف حني اأن امل�شاعر 

ف�شل  مللن  »الللقلللللق«  مللثللل  ال�شلبية 

الختبار قد توؤدي اإىل زيادة الدافعية 

واحلما�ض والإ�شرار لتجنب مزيد من 

الإخفاقات.

لهم  يكون  اأن  للطالب  كما ميكن 

على  خمتلفة  وجدانية  اأفعال  ردود 

نف�ض املوقف ب�شبب اختالف اأهدافهم 

ال�شخ�شية، اأو م�شاعرهم جتاه اأدوات 

التقييم اأو ب�شبب اختالف  قدراتهم 

الذاتية، ف�شاًل عن تاأثري عوامل العمر 

الأكللادميللي،  والنلل�للشللبللاط  واجلن�ض 

وتاأثري العوامل الجتماعية والثقافية 

ال�شخ�شية، مثل اأ�شلوب تربية الأهل 

اقرتحت  كما  املهنية.  والطموحات 

الختالفات  اأن  الللدرا�للشللات  بع�ض 

اإىل  تللوؤدي  البيداغوجية  البيئات  يف 

عمليات  اأثللر  عن  متباينة  ت�شورات 

التقييم على ال�شتقاللية واملهارة.

عميد التطوير واجلودة

اأ�شتاذ علم املعلومات

الرأي36  العدد 1344 - الأحد 9 حمرم 1441هـ املوافق 8 �سبتمرب 2019م6

جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

وثيقة معايري االعتماد

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

تت�شمن  وثيقة  الأكادميي  والعتماد  للتقومي  الوطني  املركز  اأ�شدر 

»الن�شخة املطورة ملعايري العتماد الرباجمي«، وذلك حر�ًشا من املركز 

على تطوير اأعماله، ومواكبة التغريات العاملية يف جمال �شمان اجلودة 

اململكة2030  روؤية  حتقيق  يف  للم�شاركة  و�شعياً  الأكادميي،  والعتماد 

وبرنامج التحول الوطني.

وقد عمل املركز الوطني للتقومي والعتماد الأكادميي على حمورين 

اأ�شا�شيني هما:

املحور الأول: تطوير معايري العتماد الأكادميي املوؤ�ش�شي والرباجمي 

على م�شتوى البكالوريو�ض.

املحور الثاين: و�شع معايري جديدة للدرا�شات العليا.

جديدة  معايري  و�شع  اأو  املعايري  تطوير  عملية  اأن  الوثيقة  وك�شفت 

للدرا�شات العليا تاأتي �شمن مبادرات اخلطة ال�شرتاتيجية لهيئة تقومي 

التعليم، والتي عملت عليها الهيئة لتحقيق ثالثة اأهداف هي: 

الهدف الأول: رفع م�شتوى اجلودة يف موؤ�ش�شات التعليم العايل.

الهدف الثاين: �شمان التكامل مع الإطار ال�شعودي للموؤهالت.

الهدف الثالث: ال�شعي اإىل تقدمي نظام اعتماد �شهل التطبيق وفعال 

وموؤثر.

والعللتللمللاد  للتقومي  الللوطللنللي  املللركللز  اأن  الوثيقة  هللذه  ذكلللرت  كما 

الأكادميي، ويف �شبيل تطوير املعايري انطلق من عدة مرتكزات، اأهمها 

على  والرتكيز  العايل،  بالتعليم  العالقة  ذات  الوطنية  التوجهات  »دعم 

امللمو�ض الذي و�شلت  الن�شج  املخرجات وعلى الأثر، ومراعاة م�شتوى 

اجلللودة،  �شمان  جمللال  يف  اململكة  يف  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  اإليه 

التعليم  ملوؤ�ش�شات  اإعطاء م�شاحة  العاملية، مع  املمار�شات  والت�شاق مع 

العايل ملزيد من الإبداع والتميز«.

معايري  �شتة  على  الرباجمي  العتماد  معايري  وثيقة  ا�شتملت  وقد 

الربنامج  واإدارة  والأهلللداف،  الر�شالة  هي:  الربنامج،  اأن�شطة  تغطي 

و�شمان جودته، والتعليم والتعلم، والطالب، وهيئة التدري�ض، وم�شادر 

املعايري  معيار من هذه  كل  ويندرج حتت  والتجهيزات،  واملرافق  التعلم 

عدد من املحكات التي تعك�ض م�شتوى اجلودة فيه.

ولعلي عزيزي القارئ، �شوف اأ�شعى خالل عدد من املقالت القادمة 

بناًء على  »ال�شتة«  املعايري  ال�شوء على هذه  األقي  اأن  اإىل  -باإذن اهلل- 

وثيقة املركز الوطني ل�شمان اجلودة والعتماد الأكادميي، وذلك دعًما 

كليات  وتللدريللب  املعايري  هللذه  لن�شر  اجلامعة  بها  تقوم  التي  للجهود 

اجلامعة عليها مبا يي�شر عمليات العتماد الأكادميي القادمة باإذن اهلل.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

أساتذة مؤثرون عرفتهم! )1ـ 2(

العودة إلى الدراسة.. نصائح وتوجيهات

جدوى التقييم في مؤسسات التعليم العالي

أ. د. جبريل العريشي

أ. د. إبراهيم الحماد
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa

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

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

مع بدايات التوجه نحو تعلم اللغة 

بادئ  اخليارات يف  كانت  الإجنليزية 

الأم����ر حم����دودة للجيل ال��ق��دمي يف 

ال�سعودية، من حيث  العربية  اململكة 

الدول التي ميكن تعلم واكت�ساب تلك 

اللغة فيها، اإذ كانت ترتكز اآنذاك يف 

تنوعت  ثم  فقط،  واأمريكا  اإجن��ل��رتا 

الفر�ص لالأجيال الالحقة فاأ�سبحت 

من بني اخليارات دول اأخرى مثل كندا 

واأ�سرتاليا ونيوزيالندا وغريها.

وق��ي��ا���س��اً ع��ل��ى ذل���ك ومب���ا اأن��ن��ا 

تعلم  نحو  التوجه  ب��داي��ات  يف  اليوم 

تكون  اأن  فهل ميكن  ال�سينية،  اللغة 

وال��وج��ه��ات  اخل��ي��ارات  م��ن  ماليزيا 

ال�سينية؟! ال��ل��غ��ة  لتعلم   املنا�سبة 

م��ن واق���ع جت��رب��ت��ي اأث��ن��اء درا���س��ت��ي 

ل��ل��دك��ت��وراه يف دول����ة م��ال��ي��زي��ا ف��اإن 

الإجابة قد تكون »نعم«، وذلك لعدد 

من املربرات؛ اأولها اأن ن�سبة ال�سكان 

املاليزيني من اأ�سول �سينية بلغت يف 

حوايل  ٢٤٪، اأي  الإح�ساءات  بع�ص 

�سكان  م���ن  ن�سمة  م��الي��ني  �سبعة 

ماليزيا، واأ�سبحوا يتحكمون بحوايل 

املاليزي  القت�ساد  ٧٠٪ من خمزون 

وميثلون ثروة وطنية عالية من حيث 

ال�سينية  والثقافية  فاللغة  الثقافة، 

حا�سرتان بقوة يف ماليزيا �سواء يف 

العام  التعليم  جم��ال 

وكذلك  اجلامعي،  اأو 

ال��ع��ام��ة  يف احل���ي���اة 

امل��ال��ي��زي،  للمجتمع 

ك��الأح��ي��اء والأ���س��واق 

وال�سكن وامل�ست�سفيات 

وامل��ط��اع��م ح��ت��ى يف 

اإج����������ازات ال���دول���ة 

راأ�ص  كعيد  الر�سمية 

ال�سنة ال�سيني.

اأعتقد  كله  لذلك 

اأن الطالب ال�سعودي 

���س��ي��ج��د امل���ال���ي���زي 

يف  اأ���س��ت��اًذا  ال�سيني 

اجلامعة وزمياًل يف مقاعد الدرا�سة، 

لل�سكن  وم��ال��ًك��ا  وت���اج���ًرا،  وطبيًبا، 

وحتى  بل  وغريها،  ال�سيانة  وملراكز 

كثري  يف  و�سي�سعر  للتاك�سي،  �سائق 

من الأحياء اأنه يف ال�سني ولي�ص يف 

ماليزيا.

ب��ع��ب��ارة اأخ������رى، ف�����اإن ال��ط��ال��ب 

يف  الدرا�سة  يعتزم  ال��ذي  ال�سعودي 

ماليزيا، �سيجد اأن تعامله اليومي يف 

كثري من الأحيان مع اجلالية املاليزية 

ال�سينية اأكرث من تعامله مع املاليزيني 

الأ�سلييني »املاليو«.

ه��ن��اك ج��ان��ب اآخ����ر اأع���ت���ربه من 

اجلوانب التي لبد اأن 

العتبار  بعني  توؤخذ 

لإجن������������اح جت���رب���ة 

اللغة  لتعلم  البتعاث 

ال�سينية، واأعني بذلك 

النف�سية  اجل���وان���ب 

والجتماعية لطالبنا 

فمن  وم��راف��ق��ي��ه��م، 

ف��اإن  التجربة،  واق���ع 

اأخ���ذ ه��ذه اجل��وان��ب 

�سوف  العتبار  بعني 

من  بالتاأكيد  يخفف 

وطاأة الغربة وال�سدام 

ال���ث���ق���ايف ال�����س��ا���س��ع 

زي���ادة ن�سبة  يت�سبب يف  ق��د  وال���ذي 

الت�سرب والتعرث لدى الدار�سني.

اأحد  اأذكر يف هذا ال�سياق جتربة 

جاًرا  وكان  جدة  اأهل  من  الأ�سدقاء 

يل يف ماليزيا وقد جرب الدرا�سة يف 

ال�سني وماليزيا، و�سرح يل ما وجده 

هو وعائلته من الفرق ال�سا�سع الذي 

عاي�سوه يف كال البلدين، �سواء ما يتعلق 

بوطاأة الغربة اأو ال�سدام الثقايف.

ماليزيا  يف  ال�سينيني  اأن  اأظ���ن 

اأكرث لطافة ورقة يف الطباع وتفهًما 

امل�سلمني  وخ�����س��و���س��ي��ات  ل���ع���ادات 

مقارنة بال�سينيني يف ال�سني، ب�سبب 

الأ�سليني  للماليزيني  خمالطتهم 

»املاليو« لعقود من ال�سنيني.

ماليزيا جمعت  اإن  اأخ��رى،  بعبارة 

بني ميزتني؛ الأوىل هي البيئة املريحة 

والأك��رث تهيئة للدار�سني ال�سعوديني، 

فامل�ساجد والأ�سواق واملطاعم احلالل 

م��ت��وف��رة ب��ك��رثة، وك��ذل��ك امل��دار���ص 

واملركز  املرافقة  للعوائل  ال�سعودية 

فيه  تقام  ال�سعودي،والذي  الثقايف 

���س��الة اجل��م��ع��ة و���س��الة ال��رتاوي��ح 

والأعياد وكثري من الفعاليات الثقافية 

ال�سعوديني  للطلبة  والج��ت��م��اع��ي��ة 

وعوائلهم بخالف الواقع يف ال�سني.

اللغة  اأن  فهي  الثانية  امل��ي��زة  اأم��ا 

ماليزيا  يف  اأي�ًسا  معتمدة  ال�سينية 

وم�ستخدمة على نطاق وا�سع هناك. 

باخت�سار، اأعتقد اأنه لو مت التفكري 

يف فتح م�سار جتريبي مواٍز لدرا�سة 

بجانب  ماليزيا  يف  ال�سينية  اللغة 

امل�سار الرئي�ص يف دولة ال�سني فاأكاد 

اأن هذا امل�سار امل��وازي �سوف  اأج��زم 

يحقق خمرجات بجودة عالية وبن�سبة 

ت�سرب وتعرث اأقل بني الدار�سني، واهلل 

تعاىل اأعلم. 

كلية اللغات والرتجمة

دكتوراه يف اللغويات من جامعة 

ماليزيا الوطنية

ال��ع��ام اجل��دي��د  ه���ذا  م��ع مطلع 

بني  م��ا  وتتفاوت  امل�ساعر  تختلط 

للتعلم  ج��دي��دة  فر�سة  ي��رى  طالب 

واك��ت�����س��اب امل����ع����ارف وامل����ه����ارات 

اجلديدة ورفع املعدل، وطالب ينتابه 

الف�سل  من  واخل��وف  والتوتر  القلق 

عدو النجاح. 

يتبادر اإىل ذهني اليوم التعريفي 

اعتلى  حني  اجلامعة  يف  يل  الأول 

التح�سريية  ال�سنة  عميد  امل�سرح 

الدكتور ناجي اجلهني وقال باإيجاز 

يا  خمتلفة  مرحلة  »تنتظركم  ت��ام: 

اأكرث  تعطيكم  اأن  احر�سوا  اأبنائي، 

مما تاأخذ منكم«.

ال�سنة  اأع��ت��اب  على  ذا  اأن��ا  وه��ا 

ال�سهرية  اجل��م��ل��ة  اأردد  الأخ�����رية 

الب�سر«  كلمح  »مرت  �سبقوين  كمن 

اأمل  على  فيها  جتربتي  واأ�ستخل�ص 

اأن  واأرى  الطالب  زمالئي  تفيد  اأن 

ال�سنوات  ل��ه��ذه  احلقيقة  القيمة 

خمتلفاً  منها  تخرج  اأن  يف  تتجلى 

واأن  عما كنت عليه عندما دخلتها، 

الف�سل بعينه هو اأن تكون كما اأنت، 

مل يطرق التغيري بابك يوماً.

ه���ذا على  م��ق��ايل  ���س��اأرك��ز يف 

يختلف  رئ��ي�����س��ي��ة  ن���ق���اط  ث����الث 

ترتيبها باختالف طبيعة تخ�س�سك 

مطلب  فيها  وال���ت���وازن  ال��درا���س��ي 

ي��ن��ج��ي��ك م���ن م��ت��الزم��ة ال��ع��ط��ال��ة 

وي�سمن لك مكاناً ت�ستظل به.

يلعب املعدل الأكادميي دوراً مهًما 

يف رحلتك اجلامعية ويفتح لك اآفاقاً 

جديدة، فحفاظك على معدل مرتفع 

من  الكثري  لك  يوفر  امل�ستطاع  قدر 

ال��ف��ر���ص ك��ال��وظ��ائ��ف الأك��ادمي��ي��ة 

وبرامج البتعاث اخلارجي املتنوعة.

موؤ�س�ص  اجل��ربي��ن  اأح��م��د  ي��ق��ول 

وم���دي���ر ع���ام »���س��رك��ة ���س��م��اءات« 

الرائدة يف جمال الت�سويق الرقمي: 

اإن معدل الطالب املرتفع يخلق لدي 

اأت�ساءل  ولعلي  اإيجابياً،  انطباعاً 

كيف اأمكنهم احلفاظ على معدلت 

املليئة  م�����س��ريت��ه��م  ط����وال  ج��ي��دة 

ينم  وه��ذا  وال�سعوبات،  بال�سغوط 

امل�سوؤولية وقدرة  عن قدر كبري من 

ال�سغوط  التكيف حتت  على  عالية 

اإدارت��ه  على  قدرته  اإىل  بالإ�سافة 

لوقته بالتايل حتقيق نتائج جيدة.

ت�ساءلت  كما  �سائل  يت�ساءل  وقد 

يف �سنتي الأوىل، وها اأنا ذا اأرد: هل 

ل  ل،  بالطبع  يكفي؟  وح��ده  املعدل 

يكفي، فمعدلك اجليد دون مهارات 

تُذكر لن يجدي نفعاً، ف�سوق العمل 

مبهارات  تتحلى  اأن  يتطلب  ال��ي��وم 

وق������درات م��ل��م��و���س��ة ف��ه��ي م��ع��ي��ار 

حقيقي مييزك عن اأقرانك يف طلب 

الوظيفة.

احل�سر  ل  امل��ث��ال  �سيبل  ع��ل��ى 

ميلك  ل  حا�سوب  لطالب  قيمة  ل 

وحتليل  الربجمة  يف  تقنية  مهارات 

اإع��الم ل ميلك  اأو طالب  البيانات، 

مهارات التوا�سل »ال�ستماع التحدث 

املهارات  من  الكثري  وغريه  الكتابة« 

التي ل بد من اكت�سافها وال�سعي يف 

تاألقاً  لتزيدك  وتنميتها،  تطويرها 

القيادية  امل��ه��ارات  مثل  غ��ريك  عن 

والتفكري  امل�سكالت  حل  وم��ه��ارات 

الناقد والعاطفي.

قوة  نقطة  الجتماعية  عالقاتك 

فبناء  اجلامعي  الطالب  ر�سيد  يف 

زمالئك  مع  جيدة  اإيجابية  عالقة 

اأو مع من هم �سبقوك  يف اجلامعة 

التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  اأ�ساتذة  من 

فهم  اأع��ظ��م،  فر�ص  خللق  يخولك 

ال��دروب  �سقوا  الذين  اخل��ربة  اأه��ل 

من  املنعطفات  واأخ����ذوا  الطويلة 

قبلك ومروا بعقبات كثرية يف جمال 

درا�ستك، واحلر�ص على بناء عالقة 

مبنية على الحرتام املتبادل واملودة 

عائد مهم عليك بالنفع.

النابع  الإمي��ان  اأن  بالذكر  جدير 

اأ�ساتذتك جتاه قدراتك يقودك  من 

ن��ح��و ف���ر����ص م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة واع����دة 

تقلل  بن�سائحهم  وا���س��رت���س��ادك 

اأية  وعلى  الطريق،  ع��رثات  عليك 

حال خلف كل عرثة فر�سة للنهو�ص 

جمدداً والتعلم، والنجاحات ل تخلق 

اإل بالف�سل.

اأت����ذك����ر ه���ن���ا ق�����ول الأ����س���ت���اذ 

عبدالعزيز اأولياء املحا�سر يف ق�سم 

لديك  اخلطاأ  هام�ص  »اإن  الإع��الم 

اأي��ه��ا ال��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي ك��ب��ري، لن 

لن  فبدونه  اأخ��ط��اأت  اإن  اأحا�سبك 

اأخطئ  نعم  فاأخطئ«،  اأب��داً،  تتعلم 

التعلم  �سبيل  الطالب يف  اأيها  اليوم 

قدر ما ت�ساء فخطاأ الغد ل يغفر.

عبداهلل عبيد املطريي

كلية الآداب

اإعالم وعالقات عامة

دراسة اللغة الصينية في ماليزيا

المعدل وحده ال يكفي

د. شافي القحطاني

منطق تعليم اللغات والترجمة في المملكة
اململكة العربية ال�سعودية يف ظل روؤية 2030، روؤية جديدة »للبناء بالأبناء« 

متجهة نحو النخراط والندماج مع العامل اخلارجي على جميع الأ�سعدة؛ 

ال�سيا�سية والثقافية والدينية والعلمية، ومنذ تاأ�سي�ص اململكة بثباتها وا�ستقرارها 

العون والدعم  العامل مبجمله �سوى  ال�سيا�سي والديني والثقايف مل ير منها 

وامل�ساندة. ما نريد تاأكيده يف البداية هو دور واأهمية معرفة اللغات الأجنبية 

يف تنمية اجلانب الثقايف والفكري لدى الفرد يف املجتمع، فال�سخ�ص العارف 

واملتقن للغة اأجنبية على الأقل يف الغالب يتميز عن غريه ممن ل يعرفون �سوى 

لغتهم الأم.

اململكة العربية ال�سعودية كغريها من دول العامل اهتمت بهذا اجلانب التنموي 

بناًء على قناعة تامة ب�سرورة معرفة ثقافات  منذ ما يقارب الت�سعني عاماً 

وح�سارات و�سيا�سات الدول الأخرى. وقد تلخ�ص ذلك يف الرتكيز اأولً على 

تكثيف الهتمام بتعليم اللغة الإجنليزية ب�سفتها اللغة الأوىل عاملياً وميكن 

التوا�سل من خاللها مع عدد كبري من دول العامل، ثم جاء بعد ذلك اإدراك 

�سرورة واأهمية معرفة اأكرب عدد ممكن من لغات العامل الر�سمية من اأجل 

روؤية ومعرفة ح�سارات وثقافات الدول الأخرى من جهة وت�سهيل روؤية ومعرفة 

ال�سورة احلقيقية للمملكة العربية ال�سعودية من جهة اأخرى، ومن هنا مت اإن�ساء 

اأول كلية يف اململكة مب�سمى »كلية اللغات والرتجمة« بجامعة امللك �سعود.

تبنت هذه الكلية منذ تاأ�سي�سها دور املمول الأول ل�سوق العمل ال�سعودي بكوادر 

وطنية يف عدد من اللغات الأجنبية احلديثة »الفرن�سية، الأملانية، الإ�سبانية، 

الإيطالية، الرو�سية، الرتكية، الفار�سية، العربية، ال�سينية، اليابانية«، بالإ�سافة 

اإىل اللغة الإجنليزية. كل هذه اللغات جميع براجمها حتمل ا�سم اللغة املعنية، 

بالإ�سافة اإىل الرتجمة »مثال: »برنامج اللغة الفرن�سية والرتجمة«، وتت�سمن 

اأي�ساً جميع براجمها مزيًجا من مواد مهارات اللغة ومواد ترجمة من واإىل 

اللغة العربية يف عدد من املجالت »مثال: »الرتجمة التقنية والعلمية«، »ترجمة 

الن�سو�ص الإ�سالمية«، وغريها«، وحتمل �سهادة خريج الربنامج م�سمى درجة 

البكالوريو�ص يف الرتجمة »Bachelor degree of Translation«. اإل اأن 

هذا اخلريج عندما يجد فر�سة للعمل ب�سكل اأو باآخر ي�سطدم بالواقع ويجد 

نف�سه اأمام �سرورة ملحة ملوا�سلة تعلم اللغة. هذه الطريقة »دمج تعلم اللغة بتعلم 

الرتجمة« يف نظري غري منطقية وغري معمول بها يف جميع املعاهد واملدار�ص 

املتخ�س�سة التابعة جلامعات عاملية معروفة. رمبا ذلك هو ال�سبب احلقيقي يف 

وجود م�ساكل على م�ستوى تعليم اللغة ب�سكل عام و�سعوبة الفهم وال�ستيعاب 

لدى اأغلبية طالب جميع تلك الربامج حتى يف امل�ستويات املتقدمة »ال�سابع 

والثامن« وعدم متكن الطالب يف النهاية من اللغة، وبالتايل عدم قدرته على 

ممار�سة الرتجمة بال�سكل املطلوب يف �سوق العمل.

اأين املنطق هنا يف تعليم اللغات الأجنبية والرتجمة؟

تعلم الرتجمة، �سئنا اأم اأبينا، ل ميكن اأن ياأتي اإل بعد الإملام التام بلغات 

علم  يف  ن�سميها  كما   ،»langues du travail« العمل  لغات  اأو  الرتجمة 

الرتجمة، والأوىل بنا يف راأيي اأن نعمل �سمن اإطار هذا املبداأ املطبق حالياً يف 

اأقوى واأعرق معاهد ومدار�ص الرتجمة يف العامل، ونركز يف املقام الأول »يف 

مرحلة البكالوريو�ص على وجه اخل�سو�ص« وباأهمية عالية، خالل اأربع �سنوات 

جامعية، على اجلانب اللغوي فقط وب�سكل منطقي و�سحيح يتوافق مع واقعنا 

يف اململكة من ناحية ومع القدرات الذهنية املتفاوتة للطالب من ناحية اأخرى، 

وهنا نق�سد الطالب ال�سعوديني على وجه اخل�سو�ص. ويكون الرتكيز على 

الرتجمة ب�سقيها ال�سفهي والتحريري �سمن برامج درا�سات عليا متخ�س�سة 

توؤهل ل�سوق العمل »حالياً يوجد برنامج ماج�ستري الرتجمة - لغة اإجنليزية، 

برنامج ماج�ستري درا�سات الرتجمة – لغة فرن�سية«. الأف�سل اإذن هو اإعادة 

النظر يف جميع برامج البكالوريو�ص يف اأق�سام كلية اللغات والرتجمة والعمل على 

 Langues« تهيئتها كربامج متخ�س�سة يف تعليم اللغات الأجنبية التطبيقية

Etrangères Appliquées« فقط من قبل خمت�سني يف هذا املجال، مع 
ال�ستعانة يف البداية بطاقم تدري�سي متخ�س�ص من بلد اللغة مكون من �سخ�سني 

على الأقل لكل برنامج. وا�ستحداث برامج درا�سات عليا متخ�س�سة يف الرتجمة 

والرتجمة الفورية جلميع اللغات املطلوبة يف �سوق العمل، يتوىل ال�سراف عليها 

طاقم خمت�ص يف املجال، ويقوم بالتدري�ص والتدريب فيها خمت�سون من ذوي 

اخلربة والكفاءة العملية العالية.

د. احل�سني حممد اآل مهديه

اأ�ستاذ درا�سات الرتجمة امل�ساعد- كلية اللغات والرتجمة
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لوحة الفعاليات

18 حمرم9 حمرم

19 حمرم11 حمرم

22 حمرم17 حمرم

18 حمرم10 حمرم

19 حمرم17 حمرم

29 حمرم17 حمرم

منتدىمؤتمر

مؤتمرملتقى

فعاليةمؤتمر

معرضمؤتمر

معرضمؤتمر

فعاليةمؤتمر

�سنرتال اجلامعة 4670000

مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581

مكتب وكيل اجلامعة 4670109

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

4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتط�ير واجل�دة 4670527

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  مكتب 

4670110
مكتب وكيل اجلامعة للم�ساريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399

عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت 4675723

عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864

عمادة تط�ير املهارات 4670693

عمادة اجل�دة 4679673

عمادة ال�سنة التح�سريية 4696238

عمادة القب�ل والت�سجيل 4678294

عمادة الدرا�سات العليا 4677609

عمادة البحث العلمي 4673355

عمادة �س�ؤون الطالب 4677724

عمادة �س�ؤون املكتبات 4676148

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

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

4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�سة 4354400

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

الإدارة العامة لالإعالم والعالقات اجلامعية 4678159

وكالة اجلامعة للتط�ير : 4698368

ر�سالة اجلامعة 4678781

م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 4670011

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

4670445
م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100

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

4775607
اإ�سعاف اجلامعة 4671699

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

4675557
بالغات ال�سيانة باملنطقة الأكادميية 4678666

�سيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000

جممع اخلدمات 4673000

جممع امللك �سع�د التعليمي 4682066 / 4682068

اإدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي »غرفة العمليات« 950

الدفاع املدين باجلامعة 0955

الإدارة العامة لل�سيانة: من داخل اجلامعة 1515

الإدارة العامة لل�سيانة: من خارج اجلامعة 0118061515

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات  8051197

عميدة الكليات الإن�سانية     8053169

عميدة الكليات العلمية   8050063

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

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

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

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

ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي    8050913 

�سيانة املدينة اجلامعية للطالبات 53161  80

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:

0118054450 - 0118054451

أرقام 
تلفونات 
تهمك..

عمادة �ض�ؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

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

»الأح�ال املدنية«

�  اإ�سدار �سهادة امليالد.

� اإ�سافة امل�اليد ل�سجل الأ�سرة� 

� تبليغ ولدة.

»اجل�ازات وال�ضتقدام«

� جتديد ج�از �سفر لل�سع�ديني.

� اإ�سدار تاأ�سريات ال�ستقدام لعّمال 

املنازل وال�سائقني.

� اإ�سدار اإقامة وجتديدها.

� متديد تاأ�سرية الزيارة للقادمني لزيارة 

من�س�بي اجلامعة املتعاقدين.

� تاأ�سرية خروج وع�دة.

»املرور«

� جتديد رخ�س القيادة.

� جتديد ال�ستمارة.

� ا�ستبدال ل�حات ال�سيارة

الخدمات 
الحكومية

الثالث للجمعية ال�سعودية للعالج الطبيعي

الوقت:  من ٩�ص اإىل ٥م

اجلهة املنظمة: اجلوهرة الغنية لتنظيم املعار�ص 

واملوؤمترات

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

ال�سعودي االأردين لتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت 

201٩

الوقت: من 10�ص اإىل٤م

اجلهة املنظمة: العربية االأوىل

املكان: فندق موفنبيك 

ال�سحة العاملي

والوقت:  من ٩�ص اإىل ٥م

اجلهة املنظمة: اإنفورما للمعار�ص

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

 يوروموين 201٩ ال�سعودي

الوقت:  من ٨�ص اإىل٦م

اجلهة املنظمة: يوروموين للموؤمترات

املكان: فندق الفي�سلية 

�سعودي اأوف�سك 201٩

الوقت: من ٨�ص اإىل ٤م

اجلهة املنظمة:�سركة معار�ص الريا�ص املحدودة

املكان: الريتز كارلتون

ع�ست يا وطني الثاين

الوقت: من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: معار�ص ال�سرق االأو�سط

املكان: قاعة اأو�سا

حلول اأمن املعلومات ملنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال 

اأفريقيا 201٩

الوقت: من ٨�ص اإىل ٣٫٤٥م

اجلهة املنظمة: فريت�سوبورت

املكان: فندق كراون بالزا الريا�ص 

األوان ال�سعودية

الوقت: من ٤م اإىل10م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث 

الوطني

املكان: مركز الريـا�ص الـدويل للمعار�ص واملوؤمترات 

ال�سعودي الدويل لل�سالمة من احلرائق النفطية

الوقت:17 من ٨�ص اإىل 11٫٤٥م

اجلهة املنظمة: �سركة معار�ص الريا�ص

املكان: فندق ريتز كارلتون الريا�ص

األوان ال�سعودية

الوقت: من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: اإنفورما للمعار�ص

املكان: الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني

الريا�ص الدويل للذكاء اال�سطناعي واأمتتة العمليات 

االآلية

الوقت:  من ٩�ص اإىل٤م

اجلهة املنظمة: �سركة عالقات

املكان: فندق ماريوت

اإندك�ص ال�سعودية

الوقت:  من ٩�ص اإىل ٥م

اجلهة املنظمة: دي ام جي للفعاليات

املكان: مركز الريـا�ص الـدويل للمعار�ص واملوؤمترات
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7 ربيع الأول1 �سفر

13 ربيع الثاين8 �سفر

18 جمادى الوىل22 �سفر

22 ربيع الأول4 �سفر

18 جمادى الوىل14 �سفر

18 جمادى الوىل24 �سفر

معرضمؤتمر

معرضمعرض

معرضمعرض

فعاليةمعرض

معرضمؤتمر

معرضمنتدى

سدوكو قاعدة اللعبة:

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

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

ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

�سغرية، اأو من 9 مربعات كبرية 

يحت�ي كل منها على 9 خانات 

�سغرية.

على الالعب اكمال ال�سبكة 

 ،9 اىل   1 من  اأرق���ام  ب�ا�سطة 

مرة  رق��م  كل  ا�ستعمال  �سرط 

واحدة فقط، يف كل خط اأفقي 

ويف ك��ل خ��ط ع��م���دي ويف كل 

مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

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

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

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

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

نهاية الذاكرة: التاريخ الطبيعي لل�سيخ�خة ومر�س الزهامير

ح�سني  اأحمد  وترجمة:   ،Jay Ingram مل�ؤلفه:  الذاكرة«  »نهاية  كتاب  يُعد 

مر�س  لتاريخ  �سرًدا  للن�سر،  �سع�د  امللك  جامعة  دار  عن  وال�سادر  جمممي، 

ملكافحته،  املبذولة  واجله�د  للمر�س،  العلمية  اخللفية  ي��سح  الزهامير، حيث 

وكذلك نبذة عن اآخر ما مت الت��سل اإليه ب�ساأن معاجلته.

ي�ستهدف كتاب )نهاية الذاكرة( -بطريقة ت�ع�ية تثقيفية مي�سرة- �سريحة 

وكذلك  ال�سيخ�خة،  معنى  فهم  يرغب�ن يف  الذين  ل�سيما  املجتمع  من  وا�سعة 

التثقيفية  للمكتبة  اإث��راء  الكتاب  هذا  يُعد  كما  الدماغ.  عمل  بكيفية  املهتمني 

ال�سحية يف املجتمع العربي ح�ل مر�س الزهامير.

الأمري تركي الأول بن عبدالعزيز اآل �ضع�د

كتاباً  وح�سارتها  العربية  اجلزيرة  تاريخ  للدرا�سات  �سلمان  امللك  مركز  اأ�سدر 

بعن�ان (الأمري تركي الأول بن عبدالعزيز اآل �سع�د) عدد �سفحاته 228�سفحة، 

وي�ستعر�س  اليحيى،  عبدالعزيز  بن  واإبراهيم  الب�سر،  بن حممد  وليد  اإعداد  من 

للملك  البكر  البن  �سع�د،  اآل  عبدالعزيز  ابن  الأول  تركي  الأم��ري  �سرية  الكتاب 

عبدالعزيز -رحمهما اهلل- مدعماً بال�ثائق وال�س�ر والروايات املعا�سرة.

وعلى الرغم من ق�سر عمره، اإذ وافته املنية، يف �سنة الرحمة 1337ه�/1918م، 

البالد،  لت�حيد  الأوىل  املراحل  ملعا�سرته  بالأحداث  حافلة  كانت  حياته  اأن  اإل 

وقيامه مبهام ع�سكرية واأمنية واإدارية خالل تلك احلقبة، ناهيك عما متتع به من 

خ�سال و�سفات ا�سرتعت انتباه املحيطني به ومن قابلهم من العرب والأجانب، ومع 

ذلك كله مل يت�سّد اأحد لكتابة �سريته واإبراز اإجنازاته.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

مفكرة الشهر

ال�سنوي الثالث للهيئة العامة للغذاء والدواء

الوقت: من ٩�ص اإىل10م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

الدويل ال�سعودي للنقل واخلدمات اللوج�ستية 201٩

الوقت:  من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: �سركة معار�ص الريا�ص املحدودة

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

البناء ال�سعودي 201٩

الوقت: من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: �سركة معار�ص الريا�ص

املكان: مركز الريـا�ص الـدويل للمعار�ص واملوؤمترات

ال�سعودي الدويل الثاين لل�سيدلة 201٩

الوقت: من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: اأول عربية للمعار�ص واملوؤمترات

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

الزراعي ال�سعودي

الوقت: من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: �سركة معار�ص الريا�ص املحدودة

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

ال�سعودي للبال�ستيك وال�سناعات البرتوكيماوية

الوقت: من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: �سركة معار�ص الريا�ص املحدودة

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

رايات

الوقت:  من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: راية لتنظيم املعار�ص واملوؤمترات

املكان: قاعة اخلزامى للمنا�سبات واملوؤمترات

�سعودي موبايل �سو

الوقت:  من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: جمموعة ال�سدمي املا�سي لتنظيم 

املوؤمترات واملعار�ص

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

�سال�سل االإمداد واخلدمات اللوج�ستية 201٩

الوقت: من ٨�ص اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: مكا�سب ال�سرق

املكان: فندق الفور�سيزنز

ال�سعودي للطباعة والتغليف

الوقت: من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: �سركة معار�ص الريا�ص املحدودة

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

االأ�سرة ال�سعودية الثاين

الوقت: ـ من ٩�ص اإىل٨م

اجلهة املنظمة: جمل�ص �سوؤون االأ�سرة

املكان: جمل�ص �سوؤون االأ�سرة - طريق الدمام

املوؤمتر الدويل لل�سياحة

الوقت:  من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: �سركة معار�ص الريا�ص املحدودة

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

حمرم

1441ه�

( �سبتمرب )

2019م



الآخ��ري��ن  م��ن  م��ا نطلب  غ��ال��ب��اً 

النظر اإىل الن�صف اململوء من الكوب 

اإذا ما واجهوا حتديات تدفعهم اإىل 

الياأ�س من احلياة، دون اأن نعرف اأن 

على  اإيجابي  تاأثري  له  الطلب  هذا 

املدى الطويل على حياتهم.

فقد ك�صفت درا�صة حديثة �صحة 

هذه املقولة واأثرها الإيجابي الكبري، 

اإىل  النظر  اأو  التفاوؤل  اأن  اأثبتت  اإذ 

قد  ال��ك��وب،  م��ن  امل��م��ل��وء  الن�صف 

يدفع �صاحبه اإىل حياة اأطول، ت�صل 

عاما،   85 اإىل  الأح��ي��ان  بع�س  يف 

»غارديان«  �صحيفة  ذك��رت  ما  وفق 

الربيطانية.

التي  الأوىل  امل��رة  لي�صت  وه��ذه 

ترتبط فيها درا�صة التفاوؤل باملنافع 

ال�صحية، اإذ وجدت درا�صات �صابقة 

اأقل  ب�صكل  يتعر�صون  املتفائلني  اأن 

والوفاة  القلب  لأمرا�س  من غريهم 

املبكرة.

ل��ك��ن ال��درا���ص��ة اجل���دي���دة، التي 

اأجراها باحثون من جامعة بو�صطن 

اأن  اإىل  متيل  املتحدة،  الوليات  يف 

التفاوؤل ميكن اأن يلعب اأي�صا دورا يف 

اإطالة حياة اأ�صحابه.

وقالت لوينا يل، املوؤلفة الرئي�صية 

بجامعة  ال��ط��ب  كلية  يف  للدرا�صة 

ت�صري  الدرا�صة  نتائج  اإن  بو�صطن، 

اإىل احتمال مثري يتعلق بقدرتنا على 

تعزيز ال�صحة من خالل ممار�صات 

مثل  اإيجابية،  واجتماعية  نف�صية 

التفاوؤل.

الدرا�صة  على  القائمون  وحلل 

بحثيني  م�����ص��روع��ني  م���ن  ب��ي��ان��ات 

�صمل  اأح��ده��م��ا  �صابقني،  طويلني 

والآخ���ر  امل��م��ر���ص��ات  م��ن  جمموعة 

رك��ز على ع��دد من ال��رج��ال، وذلك 

منذ عام 1986 مرورا بعام 2004 

و�صول اإىل 2014.

امراأة   70 حوايل  الفريق  وق�صم 

�صملتهم الدرا�صة اإىل 4 جمموعات 

ب��ن��اء على  ال���ع���دد،  م��ت�����ص��اوي��ة يف 

عمر  قارنوا  ثم  للتفاوؤل،  نتائجهم 

اأك��ره��م ت��ف��اوؤل م��ع الأق���ل ت��ف��اوؤل، 

م��ع م��راع��اة ع��وام��ل م��ث��ل اجلن�س 

والعرق والتعليم والظروف ال�صحية 

والنف�صية.

اأك���ر  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  واأظ����ه����رت 

كان  الن�صاء  من  تفاوؤل  املجموعات 

باملئة،   15 بن�صبة  اأط���ول  عمرهن 

من  باملئة   11 اأن  وج��دت  ح��ني  يف 

لديهم  كان  اإيجابية  الأك��ر  الرجال 

عمر اأطول.

اأن  اإىل  الأب����ح����اث  واأ������ص�����ارت 

الأ�صخا�س الأكر تفاوؤل قد يتبعون 

اأ�صلوب حياة اأكر �صحة، لذلك اأخذ 

التي  العوامل  احل�صبان  يف  التحليل 

ت�صمل م�صتويات التمارين الريا�صية 

وتناول  والتدخني  الغذائي  والنظام 

نتائج  الكحولية.ووجدت  امل�صروبات 

الدرا�صة يف �صفوف الن�صاء، اأن عمر 

 9 بن�صبة  اأط��ول  ك��ان  تفاوؤل  الأك��ر 

حني  يف  غريهن،  مع  مقارنة  باملئة 

تفاوؤل  الأك��ر  الرجال  اأعمار  كانت 

مع  مقارنة  باملئة،   10 بن�صبة  اأطول 

غريهم من املجموعة نف�صها.

سوسيولوجيا اإلنترنت

د. ندمي من�صوري

اإىل  ال������ول������وج  اإن 

الرقمي  الف�صاء  ع��امل 

وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه اأ���ص��ب��ح 

الثقافات  لفهم  �صرورة 

احل���دي���ث���ة امل��ت�����ص��ك��ل��ة 

ال�صباب  تفاعل  نتيجة 

م����ع ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ومنتجاتها؛ حيث بات 

اليوم  ال�صباب  جيل 

“اجليل  عليه  يطلق 

ن���ظ���ًرا  الرقمي” 

جميع  رق��م��ن��ة  اإىل 

الأج������ه������زة ال��ت��ي 

ي�صتخدمها.

�أمناط غري تقليدية

من  تقليدية  غ��ري  اأمن���اط  خلق  يف  الإن��رن��ت  اأ���ص��ه��م  لقد 

اجلماعات، والعالقات الجتماعية والتفاعالت التي ل ترتبط 

العالقات  ه��ذه  تت�صكل  جغرافية؛  ح��دود  اأو  قومية  اأو  بهوية 

ب�صكل  والأب��ع��اد  امل��ع��امل  د  وغ��ري حم��دَّ م�صروط،  غ��ري  ب�صكل 

الف�صاء  �صمن  امل�صركة  الهتمامات  اأ�صحاب  ويحددها  حر، 

املعلوماتي الواحد.

جمتمع �فرت��ضي

ي�صعى الدكتور ندمي من�صوري من خالل كتابه »�صو�صيولوجيا 

من  العديد  خالل  من  الإنرنت  ملحتوى  النفاذ  اإىل  الإنرنت« 

املو�صوعات التي يعاي�صها اأي م�صتخدم ب�صكل يومي، كما يحاول 

يف  تاأثرياتها  لفهم  الداخل  من  ودرا�صتها  الظواهر  هذه  فهم 

املجتمع الذي نعي�س فيه، بعد ت�صكُّل املجتمع الفرا�صي الذي 

ولَّده الإنرنت، وبات يزاحم حياتنا اليومية.

هوية خفية

جمتمع  م��و���ص��وع  الأول  ف�صله  يف  ال��ك��ت��اب  ه���ذا  ت��ن��اول 

و�صماته،  اأن��واع��ه  عن  وحت��دث  اجلديد،  واملجتمع  الإن��رن��ت، 

اخلفية  والهوية  والالمركزية  واخليائلية  الفرا�صية  ومنها 

والختيارية والت�صاركية.

جيل خمتلف

العربي”  وال�صباب  “الإنرنت  بعنوان  الثاين  الف�صل  وجاء 

متابعته  خالل  اهتماماته  واأب��رز  اجليل  هذا  وعر�س مميزات 

لالإنرنت، ول�صيما املدونات ومواقع التوا�صل الجتماعي، حيث 

فيزيائيًّا  خمتلف  الرقمي  اجليل  دماغ  اأن  الدرا�صات  اأظهرت 

يف  م�صتمرة  عقولهم  واأن  ال�صابق،  اجليل  دماغ  عن  وكيميائيًّا 

التغري نتيجة املحفزاِت الإلكرونية من حولهم.

�لإنرتنت و�لإعالم

والإع��الم،  الإنرنت  عالقة  اإىل  تطرق  الثالث  الف�صل  ويف 

و�صرح التغريات التي تعر�صت لها املفاهيم الإعالمية، واختالف 

الإعالم اجلديد عن الإعالم التقليدي، ودوره يف عملية التغري 

يف املجتمع.

�نتماء �آيل

وامل��واط��ن  الإن��رن��ت  م��و���ص��وع  ت��ن��اول  ال��راب��ع  الف�صل  ويف 

الدولة  مفهوم  يخلق  اأن  الإنرنت  ا�صتطاع  حيث  الفرا�صي؛ 

الفرا�صية التي يعي�س بداخلها مواطنون افرا�صيون يتمتعون 

الذي  ال�صخ�س  باأنه  ويعرف  الرقمية،  والهوية  الآيلِّ  بالنتماء 

ي�صارك �صخ�ًصا اآخر عالقة رقمية عرب احلا�صوب، ولكن هذه 

بة من اإن�صان واآلة،  العالقة لي�صت اإن�صانية باملطلق، بل هي مركَّ

اأو اإن�صان وحا�صوب.

لغة �لدرد�ضة

واأفرد الف�صل اخلام�س لعالقة الإنرنت واللغة التي اأ�صبحت 

و�صرح  الإنرنت،  م�صتخدمي  بني  ا  جدًّ وا�صع  ب�صكل  متداولة 

اأ�صولها واأنواعها مثل: لغة الدرد�صة، والالتينية، والفرانكواآراب، 

والرموز والنفعالت، والأرقام.

قو�عد و�آد�ب

التخاطب  وقواعد  الإن��رن��ت  تناول  ال�صاد�س  الف�صل  ويف 

الإلكروين التي تعك�س اآداب التوا�صل بني امل�صتخدمني؛ للتعرف 

على تفا�صيل هذه القواعد، وجتاوزات التوا�صل الجتماعي.

�لدبلوما�ضية �لرقمية

الإنرنت  خماطر  مو�صوع  اإىل  تطرق  ال�صابع  الف�صل  ويف 

الأخالقية، وعر�س اأنواعها وانعاك�صاتها يف املجتمع. وا�صتقراأ 

الف�صُل الثامن اأثر الإنرنت يف القت�صاد واملفاهيم القت�صادية 

احلديثة، ول�صيما التجارة الإلكرونية والإعالنات الإلكرونية 

وتاأثرياتها. وجاء الف�صل التا�صع بعنوان “الإنرنت وال�صيا�صة” 

وكيفية ت�صكيل الراأي العام، وحتدث عن الدبلوما�صية الرقمية 

التي تطرح مفاهيم جديدة يف عامل ال�صيا�صة.

قــــــــــــــــرأت لك..

اأثبتت درا�صة بريطانية حديثة اأن 

ن�صبة كبرية من الأ�صاليب العالجية 

التي يقدمها الأطباء ل تكون فعالة 

يف  مثبت،  ه��و  كما  ال��ك��ايف  بالقدر 

ال��وق��ت ال����ذي ق��د حت��ق��ق جت��ارب 

ع��الج��ي��ة م��ث��رية ل��ل��ج��دل ال�����ص��ف��اء 

املطلوب.

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن الم��ت��ث��ال 

مفتاح  ه��و  الطبيب  تعليمات  اإىل 

الدرا�صة  ف��اإن  املر�س،  من  ال�صفاء 

اجلديدة التي اأجرتها املجلة الطبية 

الربيطانية، رمبا حتتم اإعادة النظر 

يف هذه الفكرة.

 40 اأن  اإىل  ال��درا���ص��ة  وخل�صت 

ب��امل��ئ��ة ف��ق��ط م��ن ال��ع��الج��ات التي 

 3 حني  يف  فعالة،  الأطباء  يقدمها 

تكون  اأو  نفعا  ل جتدي  منها  باملئة 

اآثار �صلبية، بينما 6 باملئة منها  لها 

غري نافعة على الإطالق.

هو  اخل����رباء،  ح�صب  وال��الف��ت 

من هذه  باملئة   50 فعالية  مدى  اأن 

العالجات تبقى جمهولة.

مفر  ل  امل��ن��ط��ل��ق،  ه����ذا  وم����ن 

وفقا  التجريبية،  ال��ع��الج��ات  م��ن 

للدرا�صة، فبع�س املر�صى م�صتعدون 

هناك  يكن  مل  اإن  املغامرة  خلو�س 

دواء اأو عالج معروف ملر�صهم.

وعلى حد تعبري بع�س الأطباء، يف 

كثري من الأحيان، �صمحت عالجات 

الكثريين،  حياة  اإنقاذ  من  جتريبية 

اأخرى  طبية  جت��ارب  ت�صببت  مثلما 

يف هالك البع�س.

فبع�س  ب��ذل��ك،  ي�صهد  وال��ت��اري��خ 

���ص��ب��ب وف��اة  اإن  ت��ق��ول  ال��ت��ك��ه��ن��ات 

ج��ورج  ال�صابق  الأم��ريك��ي  الرئي�س 

عالجية  اأ�صاليب   1799 وا�صنطن 

ا�صتنزاف  اأب��رزه��ا  للجدل،  م��ث��رية 

م��ن ج�صده  ال���دم  م��ن  ك��ب��رية  كمية 

تعادل 40 باملئة.

يف الوقت ذاته جتدر الإ�صارة اإىل 

بع�س  اإيجاد  الأطباء  حم��اولت  اأن 

الطرق لإنقاذ مر�صاهم اأتت بثمارها 

ذلك  على  مثال  وخري  م��رات،  عدة 

ما حدث يف اأواخر ال�صبعينات حني 

اقرح خمت�صون ح�صاد نخاع العظم 

لعالج �صرطان الثدي.

اأث��ارت  العالجية  الطريقة  ه��ذه 

ج���دل ك��ب��ريا اآن������ذاك خل��ط��ورت��ه��ا 

و���ص��ع��ف م�����ص��داق��ي��ت��ه��ا، ل��ك��ن بعد 

اختفى  قد  ال��ورم  اأن  تبني  �صنوات 

من ن�صف الأ�صخا�س الذين خ�صعوا 

للعالج.

اأن ل �صري  الأط��ب��اء  ي��رى  اليوم، 

يف اللجوء اإىل جتارب طبية لإنقاذ 

حياة املر�صى، لكن من الالزم القيام 

باأبحاث مطولة لتفادي الآثار.

بجامعة  حديثة  درا���ص��ة  ك�صفت 

جمدى  حممد  الباحث  قدمها  بنها 

بق�صم  امل���در����س  دوري�������س  ف�����وزى 

الهند�صة الكهربائية بكلية الهند�صة 

ب�صربا عن فائدة ا�صتخدام جزئيات 

عزل  م���واد  اأداء  لتح�صني  ال��ن��ان��و  

الكابالت الأر�صية.

واأ�صار الباحث اأن ا�صتخدام هذة 

اأنظمة  خلق  على  ي�صاعد  التقنية 

عزل جديدة قادرة على حتمل جهود 

الزيادة  املعتاد عليها دون  اأعلى من 

يف م�صاحة مقطع العزل.

حت�صني  اأن  ال��درا���ص��ة  واأث��ب��ت��ت 

وامليكانيكية  الكهربائية  اخل�صائ�س 

�صيوعا يف  الأك��ر  ملادتي عزل هما 

ع���زل ال��ك��اب��الت الأر���ص��ي��ة، وهما 

وال��ب��ويل  ك��ل��وراي��د  فينيل  ال��ب��ويل 

لذلك مت  الكثافة؛  منخف�س  اإيثيلني 

اأح��د  اإ���ص��اف��ة  حت�صينة ع��ن ط��ري��ق 

الأنواع من الدقائق النانوية.

وتكتل  ت��راك��م  تقليل  اأج���ل  وم��ن 

ولتح�صني  النانوية  ال��دق��ائ��ق  تلك 

الندماج بينهما وبني املادة العازلة 

من  بنوعني  �صطحها  معاجلة  مت 

تن�صيط  عمل  بعد  ال��رب��ط  معامل 

ل�����ص��ط��ح��ه��ا ب��ا���ص��ت��خ��دام امل��ي��ث��ان  

اأ�صيد. �صلفونك 

فح�س  مت   اأن���ه  الباحث  واأك���د   

الختبارات  كافة  واإج���راء  العينات 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ل��ل��ت��اأك��د م���ن ن��ت��ائ��ج 

الر�صالة. واأ�صاف الباحث اأن نتائج 

ي�صتفيد  اأن  ميكن  ال��درا���ص��ة  ه��ذه 

تعمل  التي  ال�صركات  جميع  منها 

يف  الهربائية  ال��ك��اب��الت  جم��ال  يف 

اأن��ه  اإىل  م�صريا  وخ��ارج��ه��ا،  م�صر 

جار ت�صجيل الدرا�صة كرباءة اخراع 

حملية باأكادميية البحث العلمي.

استخدام تكنولوجيا النانو يحسن أداء الكابالت الكهربائية

التفاؤل يطيل العمر

دراسة: 40٪ فقط من العالجات والنصائح الطبية »فعالة«
�سككت يف العرف ال�سائد ب�رضورة المتثال لتعليمات الأطباء
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والطالبات  الطالب  بع�ض  ي�شعر 

مب��خ��اوف وت��وت��ر وق��ل��ق يف ب��داي��ة 

منهم  وخ�شو�ًشا  درا�شي،  عام  كل 

امل�شتجدون، وقد يبدو هذا ال�شعور 

طبيعياً ومنطقياً اإذا بقي يف حدوده 

معه  ال��ت��ع��ام��ل  واأم���ك���ن  الطبيعية 

والتغلب عليه، لكنه قد يتحول اإىل 

نوع من اأنواع الرهاب االجتماعي يف 

حال زاد عن حده وعجز ال�شخ�ض 

عن جتاوزه وال�شيطرة عليه.

بالذعر  بالرهاب  امل�شاب  ي�شعر 

احل�شا�شية  اأع��را���ض  عليه  وت��ب��دو 

مبجرد مواجهته للجمهور، لكن ذلك 

ال يعني اأن عليه االنعزال عن النا�ض 

اأو البقاء على حاله، حيث اإن جميع 

كما  للعالج،  قابلة  ال��ره��اب  اأن���واع 

مارك�ض  ا�شحق  الربوفي�شور  يقول 

النف�شية  االأم��را���ض  موؤ�ش�شة  م��ن 

 King’s College ج��ام��ع��ة  يف 

.London
 with« وحتدث مارك�ض يف كتابه

بذل  اأهمية  عن   »Fear Living
جهد �شخ�شي يف مواجهة الرهاب، 

والبدء بطلب امل�شاعدة عندما ميتد 

تاأثري الرهاب على حياة ال�شخ�ض، 

اأو  درا�شته  ت��رك  اإىل  ي�شطر  فقد 

وظيفته، اأو البقاء يف املنزل لتجنب 

لقاء النا�ض، وهي حالة معيقة توؤثر 

يف %8 من النا�ض يف مرحلة ما من 

حياتهم.

الطبيب  ال��ربوف��ي�����ش��ور  وي��ق��ول 

�شالكوفي�شكي�ض  ب���ول  ال��ن��ف�����ش��ي 

 King’s College ج��ام��ع��ة  يف 

ال����ره����اب  »ي����ع����د   :London
للحياة  اإع��اق��ًة  اأك���ر  االج��ت��م��اع��ي 

الطبيعية من اأنواع الرهاب االأخرى، 

اأف�شل  ال�شادقة  االبت�شامة  وتعد 

عالج مبدئي للرهاب االجتماعي«.

االجتماعي  ال��ره��اب  اأن  يُعتقد 

ي��ب��داأ غ��ال��ب��اً ع��ن��د ال��ب��ل��وغ، وتعد 

التي  االأ�شياء  مع  االأطفال  »موؤالفة 

طريقة  �شغرهم؛  منذ  يخافونها« 

جيدة ملنع تطور الرهاب لديهم.

الذاتي،  بالتعر�ض  العالج  ويعد 

نوعاً من العالج ال�شلوكي االإدراكي 

اجلهد  كتب  با�شتخدام   »CBT«

ال�شخ�شي، اأو جمموعات امل�شاعدة 

ب��رن��ام��ج  مب�����ش��اع��دة  اأو  ال��ذات��ي��ة، 

اخل��وف  مقاتل  ي�شمى  حا�شوبي 

.FearFighter
وق����د ح�����ش��ل ه����ذا ال��ربن��ام��ج 

ال�شحية  اخل��دم��ات  موافقة  على 

الوطنية NHS، ومت تطويره ب�شكٍل 

الذين  االأ�شخا�ض  ملعاجلة  اأ�شا�شي 

نوبات  من  اأو  الرهاب  من  يعانون 

ال��ذع��ر، وق��د اأظ��ه��رت ال��درا���ش��ات 

اأن ب��رن��ام��ج »م��ق��ات��ل اخل���وف« قد 

ح�����ش��ن االأع���را����ض ل���دى امل��ر���ش��ى 

القلقني اأو امل�شابني بالرهاب بنف�ض 

امل�شتوى تقريباً الذي ح�شنه العالج 

اإىل  الدخول  ويتطلب  لوجه،  وجهاً 

تكون  وق��د  طبية،  اإحالة  الربنامج 

لبع�ض  االكتئاب �شرورية  م�شادات 

االأ���ش��خ��ا���ض ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون من 

الرهاب.

املحظوظون بيننا هم من ي�شعون راأ�شهم على 

الذين  بينما  ف��وراً،  وينامون   - لياًل   - الو�شادة 

النوم دون  يتقلبون ويحاولون  االأرق  يعانون من 

جدوى، مما قد يوؤثر �شلباً على حياتهم اليومية 

وقدرتهم على اأداء مهامهم.

عدم  من  والطالبات  الطالب  اأغلب  يعاين 

انتظام نومهم نتيجة االإجازة ال�شيفية الطويلة، 

لكنهم مطالبون اليوم، اأكر من اأي وقت م�شى، 

بتعديل ذلك النظام، وعالج ال�شاعة البيولوجية 

لياًل  وك���اٍف  ه��ان��ئ  ب��ن��وم  ينعموا  ك��ي  ل��دي��ه��م، 

وي�شتثمروا �شاعات نهارهم بكل كفاءة واقتدار.

عندما يكون ال�شخ�ض قد تعود على ال�شهر 

فاإنه  والفراغ،  االإجازة  نتيجة  نهاراً  والنوم  لياًل 

بال �شك �شوف يجد �شعوبة بالغة يف ا�شرتجاع 

نظام النوم الطبيعي وا�شتعادة التوقيت ال�شحيح 

لل�شاعة البيولوجية.

تتمثل يف  النوم  نظام  ل�شبط  اأف�شل طريقة 

من خالل  نهار  طيلة  النوم  الرغبة يف  مقاومة 

وال�شرب  ج��اذب،  اجتماعي  بن�شاط  االن�شغال 

لبدايات الليل ثم اخللود للنوم يف اأجواء هادئة، 

والتعود على هذا النظام تدريجياً.

اإال  الفرا�ض  اإىل  اخللود  بعدم  اأي�شاً  ين�شح 

اإىل  النعا�ض  وينق�شم  بالنعا�ض،  ال�شعور  بعد 

االأول اخل��دار، وهو متالزمة من  اأن��واع؛  ثالثة 

باأحالم  م�شحوًبا  يكون  الذي  املفرط  النعا�ض 

حاالت  اإىل  باالإ�شافة  النهار،  خ��الل  اليقظة 

قبل  اأو  النوم  قبل  الهلو�شة  اأو  النوم  �شلل  من 

اال�شتيقاظ.

وهو  ال�شبب،  جمهول  النعا�ض  الثاين:  النوع 

النعا�ض املبالغ به، والذي يفوق املعدل الطبيعي 

يكون  ال�شخ�ض  اأن  رغم  النهار،  �شاعات  خالل 

قد نام عددا كافيا من ال�شاعات.

ال��ن��وم ط��وي��اًل، حيث يعاين  ال��ث��ال��ث:  ال��ن��وع 

مزيد  اإىل  يحتاجون  ال��ذي��ن  االأ�شخا�ض  منه 

من  اك��ر  ب�شببه  وينامون  ال��ن��وم،  �شاعات  من 

املتو�شط، وكلما ناموا اأكر يكون اأداوؤهم طبيعًيا 

ال  عندما  يرتاجع  اأن  املمكن  من  لكنه  وكاماًل، 

ينامون عدد ال�شاعات التي يحتاجون اإليه.

للنعا�ض  الرئي�ض  ال�شبب  ف��ان  ذل���ك،  وم��ع 

النوم  �شاعات  نق�ض  هو  النهار  اثناء  املفرط 

خالل الليل.

واجه مخاوفك االجتماعية بابتسامة

فكر خارج 
الصندوق

أسباب اضطرابات النوم وأهمية تنظيمه

صورة نقدية

قضية طالبية

طالب الجامعة بين سهر 
الليل ونوم النهار!

حممد عبداجلليل

اأجري مع عدد من الطالب حول مدى قدرتهم على  يف حوار 

تنظيم فعالياتهم اليومية وعلى راأ�شها النوم لياًل، وهل يح�شرون 

اإىل اجلامعة بعد اأخذهم ق�شطاً كافياً من النوم لياًل اأم يح�شرون 

دون نوم؛ اأكد اأغلبية امل�شاركني اأهمية النوم لياًل لكنهم عربوا عن 

العقبة  هذه  جتاوز  على  قدرتهم  وعدم  النوم«  »خلبطة  ا�شتمرار 

حتى االآن..

االأجواء ال ت�ساعد

حممد بن �شعيد، تخ�ش�ض لغات وترجمة، قال: اأرى اأهمية النوم 

اأزال  وال  االآن  حتى  نومي  تنظيم  اأ�شتطع  مل  حقيقًة  لكنني  لياًل، 

اأ�شهر الليل واأنام النهار، ب�شبب اأن نظام البيت واأفراد االأ�شرة كلهم 

قد اختلف طيلة االإجازة ال�شيفية، واأرى اأن اأجواء ال�شيف لدينا ال 

ت�شاعد على انتظام النوم لياًل.

عالج فوري

اأنه  اأكد  الثاين  امل�شتوى  االآداب،  كلية  تاريخ،  العجمي،  عبداهلل 

متكن منذ اليوم االأول للدوام من عالج م�شكلة ال�شهر لياًل والنوم 

نهاراً، حيث اإنه اأجرب نف�شه على البقاء م�شتيقظاً طيلة نهار اليوم 

االأول للدوام، حتى اأدى �شالة الع�شاء وتناول وجبة خفيفة ثم توجه 

عميق  بنوم  ا�شتمتع  وبذلك  النعا�ض،  اأنهكه  اأن  بعد  الفرا�ض  نحو 

وا�شتيقظ �شباح اليوم التايل بكل همة ون�شاط وحما�ض.

�ساعات حمدودة

�شالح العمري، كلية علوم الريا�شة والن�شاط البدين، امل�شتوى 

اأف�شل  حم��دودة  ل�شاعات  ولو  لياًل  النوم  اأن  اأعتقد  قال:  الثالث 

اإىل  اأح�شر  واأ�شاف: عندما  ل�شاعات معدوة.  النهار ولو  نوم  من 

اجلامعة دون اأن اأنام لياًل اأ�شعر بالك�شل واخلمول واالإرهاق وعدم 

الرتكيز، بخالف حايل عندما اأح�شر وقد منت يف الليلة ال�شابقة 

وزمالئي  نف�شي  اأن�شح  لذلك  النوم،  من  كافياً  ق�شطاً  واأخ��ذت 

بتنظيم جدولهم اليومي وبدء العام الدرا�شي بقوة وحما�ض ون�شاط 

وعزم على النجاح والتفوق.

ال�سهر اإدمان 

عبدالعزيز الف�شلي، اأكد اأنه اأدمن ال�شهر لياًل حتى بات النوم 

عنده �شبه م�شتحيل، واأرجع �شبب ذلك لعدة عوامل، اأهمها: بدء 

االإجازة ال�شيفية يف �شهر رم�شان املبارك وما �شاحبه من التعود 

على النوم نهاراً وال�شهر  لياًل، اإ�شافة لطول فرتة االإجازة وحرارة 

اجلو نهاراً وما ي�شببه ذلك من خمول وك�شل طيلة النهار.

لبا�س الليل 

من جانبه اأكد ثامر ال�شهراين، اأن والده �شارم وحازم وحري�ض 

جداً على اتباع النظام ال�شحي يف البيت �شواء من ناحية النوم اأو 

التغذية اأو االلتزام باالآداب العامة، ورغم اأنه كان واإخوته يت�شايقون 

من تعليمات وت�شدد والدهم �شابقاً اإال اأنهم اكت�شفوا عندما كربوا 

اأن كل ذلك كان يف �شاحلهم، ودعا ال�شهراين جميع زمالئه اإىل 

النظام الطبيعي  اإىل   ال�شهر لياًل قدر امل�شتطاع والرجوع  جتنب 

الذي فطر اهلل النا�ض عليه، حيث قال تعاىل: »وجعلنا الليل لبا�شا 

وجعلنا النهار معا�شا«.

شارك في نقد هذه الصورة 
أو التعليق عليها، وأرسل 

مشاركتك على إيميل صحيفة 
رسالة الجامعة، قبل نهاية دوام 

يوم األربعاء، وسوف يتم نشر 
أجمل تعليق.

RESALAH@KSU.EDU.SA
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جتاوزت 100 يوم وعدوها اأطول اإجازة يف تاريخ التعليم العام والعايل

مهاريًا  الصيفية  اإلجازة  استثمروا  الجامعة  طالب 
وترفيهيًا ومعرفيًا 

األحمري: عملت في مؤسسة اليمامة 
التي تناسب تخصصي لصقل 

موهبتي بالعمل الميداني

السويلم: خصصت اإلجازة الصيفية 
للنقاهة والترفيه وسافرت في جولة 

لعدة دول أوروبية

العنزي: حضرت برانامجًا تدريبيًا 
إضافة لبرنامج تطوعي في إحدى 

الشركات الدوائية

آدم: سجلت في ناٍد لممارسة 
الرياضة وعمل التمارين وسافرت 

إلى السودان للسياحة

الرشود: اإلجازة لم تكن طويلة 
بالقدر الكافي وأتمنى أن تكون كل 

اإلجازات لمدة أربعة أشهر!

ا���س��ت��ث��م��ر ع�����دد ك���ب���ر م����ن ط���اب 

وطالبات اجلامعة الإجازة ال�سيفية 

ونافعة  مفيدة  جم��الت  يف  املا�سية 

ال��درا���س��ي  امل�ستوى  على  ���س��واء  لهم 

الرتفيهي،  اأو  امل��ع��ريف  اأو  امل��ه��اري  اأو 

اأنها  واأك���دوا خ��ال ه��ذا ال�ستطاع 

كانت الإجازة الأطول على الإطاق 

يف ت���اري���خ ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام وال���ع���ايل 

ح��ي��ث جت����اوزت امل��ائ��ة ي����وم، و�سملت 

�سهر رم�سان املبارك وعيدي الفطر 

والأ������س�����ح�����ى، وم������ا ي���راف���ق���ه���م���ا م��ن 

منا�سبات وزيارات وفعاليات.

عمل ميداين

خالد  الطالب  يقول  البداية  يف 

اأن��ا  الأح��م��ري م��ن ق�سم الإع����ام: 

طالب بق�سم الإعام ولقد ا�ستغليت 

الف�سل  مواد  باأخذ  ال�سيف  اإج��ازة 

ال�سيفي، وكذلك العمل يف موؤ�س�سة 

تخ�س�سي  تنا�سب  ال��ت��ي  اليمامة 

�سقل  ذل��ك  من  والهدف  باجلامعة 

موهبتي بالعمل امليداين.

برنامج تطوعي

العنزي  ع��ب��داهلل  ال��ط��ال��ب  اأم���ا 

التا�سع  امل�ستوى  ال�سيدلة  كلية  من 

فقال: لدينا يف الكلية مرحلة تدريب 

على  اإل��زام��ي��ة  وه��ي  �سهر،  مدتها 

برنامج  اإىل  بالإ�سافة  طالب،  كل 

تطوعي للتدريب يف اإحدى ال�سركات 

وقد  اأ�سابيع،  اأربعة  مدته  الدوائية 

ا�ستفدت من الربنامج ال�سيفي عرب 

خطة نلتزم بها حيث يوجد �سيدلية 

داخلية وخارجية.

فرتة تدريب 

واأ�ساف العنزي قائًا: مل اأ�سافر 

ال�سيف  ف��رة  اململكة خ��ال  خ��ارج 

لعدم وجود وقت منا�سب حيث بداأت 

امل��ب��ارك،  رم�����س��ان  ب�سهر  الإج����ازة 

التدريب،  ف��رة  مبا�سرة  ذل��ك  ت��ا 

من  العديد  ق��راءة  من  وق��د متكنت 

بال�سيدلة  تخ�س�سي  غ��ر  الكتب 

والتاريخ  الأدب  وكتب  رواي��ات  مثل 

علًما باأنني ل اأتابع التلفاز ول حتى 

مناف�سات الكرة. 

عمرة وزيارة

ال�سيدلة  كلية  م��ن  اآدم  ي��ا���س��ر 

ح�سر  اأن���ه  اأك���د  التا�سع  امل�ستوى 

خ����ال ف�سل  ال���ت���دري���ب  ب��رن��ام��ج 

كما  �سهر،  م��دت��ه  وال���ذي  ال�سيف 

مثل  اململكة  يف  الأم��اك��ن  بع�ض  زار 

املنورة،  املدينة  وزي��ارة  العمر  اأداء 

مدة  ال�سودان  بلده  اإىل  �سافر  كما 

فرة  وق�سى  اأهله  وزار  اأ�سبوعني 

واأ�ساف  لل�سياحة.  بالإ�سافة  العيد 

قائًا: اأي�ًسا �سجلت يف ناٍد ملمار�سة 

اأربعة  ملدة  متارين  وعمل  الريا�سة 

اأيام يف الأ�سبوع.

دورات تطوير الذات

من  ح�سني  اأب��ا  عبدالعزيز  وق��ال 

كلية اإدارة الأعمال امل�ستوى الثالث: 

اأ�سافر،  ومل  �سيفياً  ف�سًا  اآخذ  مل 

الأه���ل، حيث  م��ع  لن�سغايل  وذل��ك 

ك��ن��ت اأ���س��ت��غ��ل اأوق�����ات ف��راغ��ي يف 

وكاأ�ض  اأمريكا  كوبا  بطولة  م�ساهدة 

اإيل  تاأتي  واأ���س��اف:  اأفريقيا.  اأمم 

التي  اخلا�سة  الر�سائل  من  العديد 

ال��دورات  من  العديد  بتنظيم  تفيد 

ال���ط���اب  ت���ط���وي���ر  اخل���ا����س���ة يف 

باجلامعة ل�ستغالها فرة ال�سيف.

ترفيهي اجتماعي

من  الر�سود  عبدالعزيز  الطالب 

ال�سابع  امل�ستوى  الأ�سنان  طب  كلية 

يرى اأن الإجازة مل تكن طويلة بالقدر 

الكايف، واأمتنى اأن تكون كل اإجازات 

ال�سيف ملدة اأربعة اأ�سهر، واأفاد اأنه 

اأن  ب�سبب  �سيفياً  ف�سًا  ياأخد  مل 

املواد حمدودة مثل »عرب« و»�سلم« 

ولن ت�سيف �سيئاً، ويف�سل اأن يق�سي 

واملنا�سبات  ال��زي��ارات  يف  الإج���ازة 

عن  الرفيه  وب��رام��ج  الجتماعية 

النف�ض ا�ستعداداً لعام جامعي طويل، 

ال�سيفية  الإجازة  �سافر خال  وقد 

اإىل الإمارات العربية املتحدة لفرة 

تقارب الأ�سبوعني والهدف من ذلك 

ال�سياحة وك�سر الروتني.

فرتة نقاهة

وقال الطالب في�سل ال�سويلم من 

ال�سابع:  كلية طب الأ�سنان امل�ستوى 

اأغلب  لأن  �سيفياً  ف�سًا  اآخ��ذ  مل 

بل  تخ�س�سية،  غر  ال�سيفي  مواد 

وكذلك  تطوعية،  برامج  يف  عملت 

لفرة  امل���ي���داين  ال��ع��م��ل  يف جم���ال 

معينة من ال�سيف، وخ�س�ست فرة 

حيث  النف�ض  عن  والرفيه  للنقاهة 

�سافرت يف جولة لعدة دول اأوروبية 

لك�سر  وجورجيا  اأذربيجان  �سملت 

الن�ساط  وجت��دي��د  ال��روت��ني،  عامل 

واحلما�ض حتى نعود للدرا�سة ونبداأ 

بداية قوية.
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رغم  لبحوث طالبنا..  مصدر  »الجامعة«  مكتبة 
اإلنترنت وجود 

المهيدات: د.  السعودية..  الجامعات  بمستوى  أشاد 

يعد الدكتور حممد حممود املهيدات، من 

العرب  الللطللاب  م�ستوى  يف  خللبللرًا  الأردن، 

باللغة الإجنليزية، حيث �سبق له التدري�س 

و�سلطنة عمان  الأردن  من  كل  اجلامعي يف 

املللملللللكللة  اإىل  يللنللتللقللل  اأن  قللبللل  واللللبلللحلللريلللن، 

اللغة  ق�سم  �سعود  امللللللك  بجامعة  ويلتحق 

م�ستوى  اأن  يللرى  الآداب،  بكلية  الإجنليزية 

التعليم العام يف اأغلب الدول العربية ب�سكل 

عام �سعيف، لكنه يختلف من دولة لأخرى، 

يتحدثون  الللبللحللريللن  الللطللاب يف  اأن  ويلللرى 

الإجنللللليللزيللة بللطللاقللة ويللجلليللدونللهللا اأكلللر من 

لختاطهم  العربية  ال�سعوب  مللن  غللرهللم 

بعدة جاليات..

اإىل  ان�سمامك  عن  البداية حدثنا  يف   -

جامعة امللك �سعود؟

كنت اأعمل يف الأردن ثم انتقلت اإىل العمل 

وعملت  �سنوات،   6 مل��دة  عمان  �سلطنة  يف 

ومن  �سنوات،   6 البحرين  جامعة  يف  اأي�سا 

حيث  �سعود  امللك  جامعة  اإىل  تقدمت  ثم 

علمت اأن اجلامعة بحاجة اإىل اأع�ساء هيئة 

تدري�س عن طريق ال�ستقطاب، ومت قبويل 

فيها، واليوم اأ�سبح يل 7 �سنوات اأعمل يف 

اجلامعة.

- ماذا كنت تعرف عن جامعة امللك �سعود 

قبل قدموك اإليها؟

اجلامعات  مقدمة  يف  اأنها  اأع��رف  كنت 

وكنت  ممتازة  و�سمعتها  والعربية  ال�سعودية 

العاملي  ت�سنيفها  اأن  واأع���رف  عنها  اق���راأ 

العمل  اأمتنى  متقدم ومنذ فرتة زمنية كنت 

يف الريا�س.

- مللا الللفللرق بللن اجلللامللعللات الأربللللع التي 

عملت فيها؟

من  اأكرب حجما  �سعود  امللك  تعد جامعة 

حيث  �سابقا  فيها  عملت  التي  اجلامعات 

التحتية  والبنية  متوفرة  اخل��دم��ات  جت��د 

مكتبة  تدري�س  هيئة  ع�سو  ولكل  مكتملة 

اخلا�س، واأعداد الطالب يتنا�سب مع حجم 

اجلامعة واأعداد اأع�ساء هيئة التدري�س، كما 

العاملي،  الت�سنيف  حيث  من  الأف�سل  اأنها 

ويف جامعة امللك �سعود يلزم كل ع�سو هيئة 

اجلامعات  غ��ر  البحوث  بتقدمي  تدري�س 

الأخرى ومتت ترقيتي يف اجلامعة لتقدميي 

اأبحاث.

ال�سعودي  الطالب  م�ستوى  جتللد  كيف   -

مقارنة بطاب الدول الأخرى كونك عملت 

يف عدة دول؟

غره  من  اأك��ر  مرفه  ال�سعودي  الطالب 

خ�سو�ساً عند مقارنته بالطالب يف الأردن 

كل  له  يتوفر  حيث  العربية،  ال��دول  وبع�س 

�سيء حتى املكافاأة، لذلك جتد الطالب يف 

قبولهم  ل�سعوبة  اأكر جدية  الأخرى  الدول 

لبد  وكذلك  باحل�سور  عليهم  والت�سديد 

اجلامعة  يف  قبوله  ليتم  متميزاً  يكون  اأن 

�سلطنة  يف  اأم���ا  وظ��ي��ف��ة،  على  واحل�����س��ول 

والرفاهية  هناك  الطالب  فم�ستوى  عمان 

املوفرة له مقاربة للطالب ال�سعودي، وكذلك 

يف  الطالب  مييز  ما  اأن  غر  البحرين  يف 

الإجنليزية بطالقة  يتحدثون  اأنهم  البحرين 

ال�سعوب  من  غرهم  من  اأك��ر  ويجيدونها 

العربية لختالطهم بعدة جاليات.

العام يف  التعليم  - كيف جتد خمرجات 

الدول العربية؟

ب��ال��دول  مقارنة  �سعيف  ال��ع��ام  التعليم 

املتقدمة وال�سبب يعود لعدم وجود جدية اأو 

اأنف�سهم وثقافة املجتمع  حتد لدى الطالب 

تنعك�س على الطالب وجتد رفاهية التعلم.

- جند مكتبة اجلامعة خالية اأين دوركم 

الللطللاب  لت�سجيع  تللدريلل�للس  هيئة  كللاأعلل�للسللاء 

على زيارتها؟

التقارير  بكتابة  ال��ط��الب  نكلف  نحن 

املراجع  ل�ستخراج  املكتبة  زيارة  طريق  عن 

من  امل�سادر  تكون  اأن  ونرف�س  املكتبة  من 

عاملاً  اأ�سبح  النرتنت  اأن  علما  الإن��رتن��ت، 

الطالب  باإمكان  واأ�سبح  ووا�سعاً  متكاماًل 

يف  موقع  اأي  وزي��ارة  املعلومات  يف  الإبحار 

العامل عرب الأجهزة الذكية.

- هل زرت مناطق اأخرى غر الريا�س؟

زرت مكة املكرمة واملدينة املنورة والدمام 

بلدي  اإىل  �سفري  من خالل  عرعر  وكذلك 

ملهرجان  وب��ري��دة  املزاحمية  وزرت  الأردن 

التمور وجميع اجلولت كانت زيارات ب�سفة 

�سخ�سية ولي�ست عملية.

- اأين تتجول يف الريا�س؟ 

اأذهب مع اأ�سرتي اإىل املجمعات التجارية 

واملنتزهات واملطاعم.

- هل تتابع الدوري ال�سعودي؟ 

فريق  اأ�سجع  حيث  املباريات  بع�س  اأتابع 

الحتاد واأعرفه قبل قدومي اإىل ال�سعودية.

- ماذا يعني لك دوار الكتاب؟

والبحث،  واملعرفة  للعلم  رم��زاً  يل  يعني 

امللك  جممع  امل��دار���س  اليمني  على  وجت��د 

تاأتي  ثم  املختلفة،  التعليمي مبراحله  �سعود 

خارج  ملن  و�سفاً  ال���دوار  واأ�سبح  الكليات 

اجلامعة ورمزاً لأهمية العلم يف هذا البلد 

الكرمي.

مجيب: لم أجد صديقًا سعوديًا حتى اآلن!
وافللد  اأندوني�سي  طالب  جميب  اأغللو�للس 

امللك  بللجللامللعللة  اللللللغللويللات  يللدر�للس مبعهد 

اللغة  واأ�سا�سيات  تعلم مبادئ  وقد  �سعود، 

قدومه  قبل  اأندوني�سيا  بلللللده  يف  العربية 

ويطمح  بللاملللعللهللد،  والللتللحللاقلله  اململكة  اإىل 

تعليم  العليا يف جمال  الدرا�سات  لإكمال 

اللللللغللة الللعللربلليللة للللللنللاطللقللن بللغللرهللا، وقللد 

اللللللقللاء مبلل�للسللتللوى التعليم  اأ�لللسلللاد يف هلللذا 

يف جلللاملللعلللة امللللللللك �لللسلللعلللود بلل�للسللكللل خللا�للس 

املللملللللكللة ب�سكل علللام وبللتللقللدمي  وجللامللعللات 

املنح للطاب الوافدين..

- كلليللف انلل�للسللمللمللت اإىل جللامللعللة امللللللك 

�سعود؟

حيث  للجامعة  الإلكرتوين  املوقع  عرب 

لدي �سديق من بلدي يدر�س يف اجلامعة 

وهو من اأخربين بطريقة الت�سجيل.

ال�سعودية وعن  مللاذا كنت تعرف عن   -

اجلامعة؟

اأع���رف ال��ع��دي��د م��ن اجل��ام��ع��ات منها 

اجلامعة الإ�سالمية يف املدينة املنورة وهي 

باملدينة  مرتبطة  لأنها  بلدي  يف  معروفة 

املنورة لذلك جتدها معروفة، اأما ال�سعودية 

ال�سريفني  احلرمني  بالد  باأنها  فمعروفة 

وقلب العامل العربي والإ�سالمي، ومعروف 

اأنها تقدم املنح الدرا�سية للوافدين.

- اأين تعلمت اللغة العربية؟

تعلمت مبادئ واأ�سا�سيات اللغة العربية 

يف  البتدائية  املرحلة  يف  كنت  اأن  منذ 

بلدي.

- ما بعد معهد اللغويات اىل اأين تتجه 

رغبتك بالتخ�س�س؟

ب�سراحة اإذا انتهيت من الربنامج اأريد 

املاج�ستر  مرحلة  اإىل  الدرا�سة  موا�سلة 

يف اللغة العربية، وهناك برنامج ماج�ستر 

يف معهد اللغويات.

اأيللن تق�سي وقتك باجلامعة ما بعد   -

الدرا�سة؟

الريا�سية  الأن�سطة  بع�س  يف  اأ�سارك 

والتعليمية والدورات.

- هل زرت مناطق غر الريا�س؟

زرت م��ك��ة امل��ك��رم��ة وامل��دي��ن��ة امل��ن��ورة 

فر�سة  وج��دت  ول��و  الأ�سدقاء  بع�س  مع 

للذهاب اإىل مناطق اأخرى �ساأذهب.

 - هل لديك اأ�سدقاء �سعوديون؟

باعتباري طالباً جديداً مل اأجد �سديقاً 

�سعودياً حتى الآن.

ال�سعودية  اللللعلللادات  تللعللرف عللن  - ملللاذا 

والأكل ال�سعودي؟

اأما  لالأكل،  بالن�سبة  »الكب�سة«  اأع��رف 

وكذلك  ال�سعودي  الزي  فاأعرف  العادات 

هواية بناء املخيمات 

- وماذا عن الريا�س اىل اأين تذهب !! 

كمكتبة  التجارية  املجمعات  اىل  اأذهب 

جرير وقد زرت دار الفتاء وقد ذهب اىل 

البطحاء واأماكن قدمية 

- ما طموحك بعد التخرج؟

اجلامعة  يف  تعلمته  ما  لتطبيق  اأطمح 

بلدي  يف  العربية  اللغة  تعليم  حيث  من 

بال�سكل ال�سحيح وبالطريقة احلديثة.

ال�سم: اغو�س جميب 

اجلن�سية: اأندون�سيا 

الكلية: معهد اللغويات 

الق�سم: اللغويات التطبيقية 

احلالة: اأعزب 
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تعد اأعباء العمل الثقيلة و�ضغوط املواعيد النهائية من الأمور املرتبطة 

بالعمل ب�ضكل كبري، فمن منا ل ي�ضعر بالإرهاق وال�ضغط اأحياًنا؟ ولكن 

عندما تدفعك �ضغوط العمل اإىل الإرهاق النف�ضي، فهذا يوؤدي اإىل م�ضكلة 

خطرية، ل توؤثر فقط يف اأدائك و�ضعادتك، �ضواًء يف الوظيفة اأو خارجها، 

ولكن اأي�ًضا يف اأداء فريقك وموؤ�ض�ضتك.

مكونات الإرهاق النف�ضي ومراحله

الإرهاق هو متالزمة مكونة من ثالثة مكونات تن�ضاأ ا�ضتجابًة لل�ضغوط 

املزمنة اأثناء العمل، وهي كالتايل:

• الإنهاك: يف حالة الإنهاك، جتد اأنك غري قادر على الرتكيز اأو روؤية 
ال�ضابق تبدو  الروتينية واملمتعة يف  املهام  ال�ضاملة لالأمور؛ حتى  ال�ضورة 

�ضاقة، وي�ضبح من ال�ضعب جر نف�ضك اإىل داخل املكتب وخارجه، كاأن خزان 

الوقود الذي يزودك بالطاقة فارغ متاًما، ومل يتم جتديده ب�ضكل كاٍف.

تاآكل الرتباط  ال�ضخ�ضية وميثل هذا  تبدد  اأي�ًضاأ  ي�ضمى  ال�ضخرية:   •
بالعمل، وهي و�ضيلة لإبعاد نف�ضك نف�ضًيا عن العمل، فبدًل من ال�ضعور 

من  وغ��ريه��م  وعمالئك  وزم��الئ��ك  وم�ضاريعك  مهامك  يف  بال�ضتثمار 

املتعاونني، ت�ضعر باأنك منف�ضل، �ضلبي، وحتى قا�ٍس.

• عدم الفعالية: ي�ضري هذا اإىل م�ضاعر العجز وعدم الإجناز والإنتاجية، 
وي�ضعر الأ�ضخا�س الذين يعانون من اأعرا�س الإرهاق هذه بانزلق مهاراتهم 

والقلق من اأنهم لن يتمكنوا من النجاح يف مواقف معينة اأو اإجناز مهام 

معينة، وغالًبا ما يتطور جنًبا اإىل جنب مع الإنهاك وال�ضخرية لأن النا�س ل 

ي�ضتطيعون الأداء يف اأوجه عند نفاد الوقود وفقدان ال�ضلة بعملهم.

كيفية التعايف من الإرهاق النف�ضي

طاقتك  ال�ضروري جتديد  من  اأولوياتك:  من  بالذات  العناية  اجعل   •
البدنية والعاطفية، بالإ�ضافة اإىل قدرتك على الرتكيز، من خالل اإعطاء 

والت�ضال  الريا�ضة  وممار�ضة  والتغذية  اجليدة  النوم  لعادات  الأول��وي��ة 

الجتماعي واملمار�ضات التي تعزز التزان والرفاهية مثل التاأمل والكتابة 

وال�ضتمتاع بالطبيعة.

والتجديد  وال�ضرتخاء  الراحة  اأن  النظر: يف حني  وجهات  حتويل   •
اإل  الفعالية،  ويعزز  ال�ضخرية  من  ويحد  الإره��اق  من  يخفف  اأن  ميكن 

العودة  عند  لالإرهاق،  اجلذرية  الأ�ضباب  كامل  ب�ضكل  يعاجلان  ل  اأنهما 

اإىل املكتب، قد ل تزال تواجه نف�س عبء العمل امل�ضتحيل، اأو النزاعات 

التي ل ميكن الدفاع عنها، لذا؛ يجب اأن نلقي نظرة فاح�ضة على عقلك 

وافرتا�ضاتك، ما هي مواقفك التي يجب اأن تكون ثابتة، واأي منها ميكنك 

تغيريه؟ ميكن اأن يوؤدي تغيري املنظور اخلا�س بك اإىل اإحداث تاأثري �ضلبي 

يف اجلوانب غري املرنة، اإذا كان الإرهاق ميثل م�ضكلة اأ�ضا�ضية، ا�ضاأل نف�ضك 

عن املهام التي ميكنك تفوي�ضها لغريك لتوفري وقت وطاقة هادفني للعمل 

املهم الآخر.

• قلل من تعر�ضك مل�ضببات التوتر يف العمل: �ضتحتاج اأي�ًضا اإىل ا�ضتهداف 
الأن�ضطة والعالقات عالية القيمة التي ل تزال تثري �ضغوًطا غري �ضحية، 

يت�ضمن ذلك اإعادة حتديد توقعات الزمالء والعمالء وحتى اأفراد الأ�ضرة 

ب�ضاأن ما تريد اأن تفعله واإىل اأي مدى، وكذلك القواعد الأ�ضا�ضية للعمل 

معهم، قد جتد من يعار�ضك، لكن يجب اأن يعلم امل�ضككون اأنك جتري هذه 

التغيريات لتح�ضني اإنتاجيتك على املدى الطويل وحماية �ضحتك.

ابحث عن فر�س للتوا�ضل: اإن العالج الأف�ضل لالإرهاق النف�ضي يف   •
ال�ضخ�ضية  الأ�ضخا�س وتنمية  البحث عن تفاعالت غنية بني  العمل هو 

املهنية امل�ضتمرة، ابحث عن املدربني واملوجهني الذين ميكنهم م�ضاعدتك 

التطوع  ويعترب  التعلم،  وفر�س  الإيجابية  العالقات  وتفعيل  على حتديد 

للخروج من  ب�ضكل خا�س  فعالة  اأخرى  لالآخرين طريقة  امل�ضورة  لتقدمي 

احللقة ال�ضلبية.

امل�ضدر: تطبيق قريبون – املركز الوطني لل�ضحة النف�ضية

• اإ�ضراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�ضحة النف�ضية باجلامعة »تعزيز«

اإلرهاق النفسي وضغط العمل

للتوا�سل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�سحة النف�سية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801
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عقار لعالج السكري يحمل أمال لمرضى القلب

تحول جيني يتيح مناعة طبيعية ضد األيدز

اأن  حديثة  دولية  درا�ضة  ك�ضفت 

وا�ضع  نطاق  على  ي�ضتخدم  عقاراً 

النوع  م��ن  ال�ضكري  م��ر���س  ل��ع��الج 

خطر  يخف�س  اأن  مي��ك��ن  ال��ث��اين، 

الإ�ضابة بق�ضور القلب.

باحثون  ال��درا���ض��ة  اأج����رى  وق���د 

ال�ضويد،  يف  كارولين�ضكا  مبعهد 

»�ضتاتين�س  م��ع��ه��د  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

���ض��ريوم« يف ال���دمن���ارك، ون�����ض��روا 

نتائجها يف العدد الأخري من دورية 

 British Medical Journal
العلمية.

ق�ضور  مر�ضى  يفقد  م��ا  وع���ادة 

القلب قدرتهم على �ضخ الدم ب�ضكل 

�ضليم، وبالتايل ل يتم اإمداد اأع�ضاء 

ال��دم  م��ن  وف���رية  بكميات  اجل�ضم 

ال�ضعور  اإىل  ي��وؤدي  ما  والأك�ضجني، 

امل�ضتمر بالإنهاك والتعب.

بالإنهاك  ال�ضعور  ج��ان��ب  واإىل 

ت�ضمل  ال�ضاقني،  ت��ورم  اأو  والتعب 

الأعرا�س ال�ضعور ب�ضيق يف التنف�س 

وتراجع  م��ث��اًل،  ال���درج  �ضعود  عند 

ال���ق���درة ع��ل��ى ب���ذل امل��ج��ه��ود، اأو 

الإ�ضابة بحالة عامة من الوهن.

واأجرى الفريق درا�ضته لكت�ضاف 

التي   »SGLT2« مثبطات  فاعلية 

وهي   ،»gliflozins« اأي�ضاً  ت�ضمى 

اإع��ادة  التي متنع  الأدوي���ة  م��ن  فئة 

ام��ت�����ض��ا���س ال��غ��ل��وك��وز يف ال��ك��ل��ى، 

يف  ال�ضكر  ن�ضبة  تخف�س  وبالتايل 

الدم، وت�ضتخدم لعالج ال�ضكري من 

النوع الثاين.

الدرا�ضة،  نتائج  اإىل  وللتو�ضل 

ا���ض��ت��خ��دم ال��ب��اح��ث��ون ع�����دداً من 

حتتوي  التي  الوطنية،  ال�ضجالت 

على بيانات حول الأدوية والأمرا�س 

و�ضبب الوفاة، وغريها من البيانات، 

بال�ضكري  مري�س  األ��ف   21 لقرابة 

م��ن ال��ن��وع ال���ث���اين، ال��ذي��ن ب���داأت 

مبثبطات  ال��ع��الج  منهم  جمموعة 

اأب��ري��ل/ن��ي�����ض��ان  ب��ني   »SGLT2«

الأول  ودي�����ض��م��رب/ك��ان��ون   ،2013
.2016

وت��خ��ف�����س ه���ذه الأدوي������ة خطر 

الإ�ضابة بق�ضور القلب، اإ�ضافة اإىل 

الدموية،  والأوع��ي��ة  القلب  اأمرا�س 

التي تعد اإحدى امل�ضاعفات ال�ضائعة 

ملر�س ال�ضكري، وفق الباحثني.

املجموعة  اأن  اأي�����ض��اً  ووج�����دوا 

انخف�س  الأدوي��ة،  تلك  تناولت  التي 

بن�ضبة  القلب  ق�ضور  خطر  لديها 

القلب  ب��اأم��را���س  وال���وف���اة   ،34%
مبر�ضى  م��ق��ارن��ة   ،20% بن�ضبة 

ال�ضكري للذين مل يتناولوا مثبطات 

.»SGLT2«

والأوعية  القلب  اأم��را���س  وتاأتي 

الدموية يف �ضدارة اأ�ضباب الوفيات 

يفوق  اإذ  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف 

عدد  عنها  الناجمة  الوفيات  ع��دد 

اأ�ضباب  م��ن  اأي  ع��ن  الناجمة  تلك 

منظمة  وف���ق  الأخ�����رى،  ال��وف��ي��ات 

نحو  ميوت  كذلك  العاملية،  ال�ضحة 

اأمرا�س  ج��راء  ن�ضمة  مليون   17.3
ما  املنظمة،  بح�ضب  �ضنوياً،  القلب 

الوفيات  جم��م��وع  م��ن   %30 ميثل 

وفاة  املتوقع  ومن  ع��ام،  كل  بالعامل 

 2030 بحلول  �ضخ�س  مليون   23
ب�ضبب الأمرا�س القلبية �ضنوياً.

اإ�ضبان عن حتول  ك�ضف باحثون 

جيني نادر جدا، م�ضوؤول عن مر�س 

 100 ح��واىل  يطال  الع�ضالت  يف 

�ضخ�س، من �ضاأنه اأن يحدث مناعة 

املناعة  نق�س  مر�س  �ضد  طبيعية 

الب�ضرية املكت�ضبة »الأيدز«.

وع��رب ال��ب��اح��ث��ون الإ���ض��ب��ان عن 

هذه  اأبحاثهم  متهد  اأن  يف  اأملهم 

للتو�ضل 

»اأت�س  الفريو�س  �ضد  عالج  اإىل 

وك��ال��ة  ذك��رت��ه  مل��ا  وف��ًق��ا  اآي يف«، 

فران�س بر�س.

اجليني  ال��ت��ح��ول  ه���ذا  وي���اأت���ي 

م��ن هذا  اأول  بعد حت��ول  اجل��دي��د 

النوع، كان قد اكت�ضف بعد نقله اإىل 

ب�»مري�س  املعروف  ب��راون  تيموثي 

برلني« الذي �ضفي من الأيدز بف�ضل 

عملية زرع خلاليا جذعية تت�ضمن 

�ضي  »�ضي  اجلينة  ن��ادًرا يف  حتول 

�ضد  طبيعية  مناعة  متنح   »5 اآر 

الفريو�س، وفًقا لعلماء.

فاإن  الإ�ضبان،  للباحثني  ووفًقا 

التحول اجلديد يطال جينة اأخرى 

اأكرث  وهي   ،»3 اأو  بي  اإن  »تي  هي 

اجليني  التحول  يف  تلك  من  ن��درة 

�ضنوات  ق��ب��ل  ر���ض��د  وق���د  الأول، 

اأ�ضيبوا  اإ�ضبانية  عائلة  اأفراد  عند 

مبر�س ع�ضلي نادر جًدا يحول دون 

منو الع�ضالت.

ما  الطريق  اأن  من  الرغم  وعلى 

للعلماء  يت�ضنى  اأن  قبل  زال طوياًل 

ال�ضتفادة من هذا التحول للتو�ضل 

هذا  فاإن  لالأيدز،  م�ضاد  دواء  اإىل 

الكت�ضاف يوؤكد اأن اجلينة »تي اإن 

بي اأو 3« هي و�ضيلة مثرية لالهتمام 

لقطع الطريق اأمام انت�ضار فريو�س 

الأي����دز. وك��ان اأط��ب��اء لح��ظ��وا اأن 

عدًدا من الباحثني املعنيني بفريو�س 

»اأت�س اآي يف« امل�ضبب ملر�س الأيدز، 

اجلينة  منف�ضل  ب�ضكل  يدر�ضون 

يف  ب���ارًزا  دوًرا  ت���وؤدي  التي  عينها 

و�ضول الفريو�س اإىل اخلاليا.

وتو�ضل الأطباء مع علماء وراثة 

بنقل  املخترب  يف  قاموا  مدريد  يف 

ماأخوذة  دم  عينات  اإىل  الفريو�س 

تعاين  التي  الإ�ضبانية  العائلة  من 

اأن  من املر�س الع�ضلي، وتبني لهم 

بهذا  للم�ضابني  اللمفاوية  اخلاليا 

مقاومة  على  ق��ادرة  النادر  املر�س 

الأيدز، حيث يتعذر على الفريو�س 

الو�ضول اإىل اخلاليا.

وقال عامل الفريو�ضات يف معهد 

لل�ضحة يف مدريد  الثالث  كارلو�س 

خو�ضيه األكامي، الذي اأ�ضرف على 

جملة  يف  ن�ضرت  ال��ت��ي  ال��درا���ض��ة 

»بلو�س باثوجن« الأمريكية، اإن هذا 

التعمق  على  ي�ضاعدهم  الكت�ضاف 

يف فهم كيفية و�ضول الفريو�س اإىل 

اأموًرا  »هناك  اأن  م�ضيًفا  اخلاليا، 

كثرية ما زلنا جنهلها عن الأيدز«.

7 أعراض للسكتة الدماغية يجب الحذر منها
تهملها  األ  فعليك  الطارئة،  ال�ضحية  الأع��را���س  ببع�س  �ضعرت  اإذا 

لأنها قد تكون موؤ�ضًرا على متاعب خطرية مثل الإ�ضابة ب�ضكتة دماغية، 

اإىل ا�ضت�ضارة الطبيب. وبح�ضب ما نقل  اأن ت�ضارع  ولذلك يتوجب عليك 

املحتملة  الإ�ضابة  قرب  على  موؤ�ضر  اأول  فاإن   ،»»boredpanda« موقع 

الوجه  اأو  اليد  اأع�ضاء  يف  بتنمل  الإن�ضان  �ضعور  هو  الدماغية،  بال�ضكتة 

والرجل، ويجري ذلك غالبا يف ن�ضف اجل�ضم فقط. اأما املوؤ�ضر الثاين فهو 

الإح�ضا�س بالدوار، ف�ضاًل عن ال�ضعور بنوع من اخلفة يف الراأ�س، ورمبا 

التعر�س لإغماءة يف بع�س الأحيان في�ضبح الإن�ضان غري قادر على امل�ضي 

ا�ضطراب  هو  الأعرا�س؛  هذه  ثالث  اأن  الأطباء  ويو�ضح  طبيعي.  ب�ضكل 

الإن�ضان، على  يداهم  اإىل جانب �ضداع »متقطع«  ب�ضكل مفاجئ،  الروؤية 

نحو مفاجئ، ويتكرر بني احلني والآخر. اأما املوؤ�ضر اخلام�س على اإ�ضابة 

حمتملة بال�ضكتة، فهو مالحظة �ضعوبات غري معهودة يف الفهم والكالم، 

وي�ضاف هذا اإىل اإح�ضا�س مفاجئ بفقدان الرتكيز وال�ضطراب كموؤ�ضر 

�ضاد�س.

ويحذر الأطباء من ال�ضعوبات املفاجئة يف التنف�س كموؤ�ضر �ضابع، لأنها 

قد تكون تنبيها، ويف حال مل تقم بت�ضخي�س مبكر، فاإن العواقب قد ت�ضل 

حتى الوفاة املفاجئة.
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ال�سلطات  بيين  ت�سوية  اإطيييار  يف 

�سيتوجب  قوقل،  و�سركة  الأمريكية 

بن  يرتاوح  مبلًغا  الأخرية  تدفع  اأن 

كغرامة،  دولر  مليون  و200   150
التابع  يوتيوب  موقع  بانتهاك  تتعلق 

لها قانوًنا يتعلق بحماية الأطفال.

واأفادت تقارير �سحفية اأن موقع 

يوتيوب، الذي ي�سم مليار م�ستخدم 

�ييسييهييرًيييا، ويييلييقييى رواًجييييا كييبييرًيا يف 

انتهك  وال�سباب،  املراهقن  اأو�ساط 

الأطفال  تعر�ض  خالل  من  القانون 

جمع  اأو  لئييقيية،  غييري  لت�سجيالت 

بيانات �سخ�سية عنهم.

وذكرت �سحيفة »نيويورك تاميز« 

تعمم  اأن  املنتظر  من  اأنه  الأمريكية 

»اأف  للتجارة  الفيدرالية  اللجنة 

هذا  املتحدة  الوليات  يف  �سي«  تي 

م�سرية  املقبل،  �سبتمرب  يف  القرار 

التييفيياق  اأنيييه يف حيييال حييظييي  اإىل 

مبوافقة وزارة العدل، فهو �سي�سبح 

اأهم التفاقات ب�ساأن حماية احلياة 

اخلا�سة لالأطفال.

بالدفاع  تعنى  23 منظمة  وكانت 

عييين احليييقيييوق الييرقييمييييية وحييميياييية 

 ،2018 اأبريل  يف  قدمت  الأطفال، 

اللجنة  اإىل  قييوقييل  �ييسييد  �ييسييكييوى 

الفيدرالية للتجارة اتهمت فيها موقع 

يوتيوب بجمع معلومات خا�سة عن 

اجلغرايف  موقعهم  مثل  قا�سرين، 

التي ي�ستخدمونها واأرقام  والأجهزة 

علم  دون  مييين  وذلييييك  هييواتييفييهييم، 

اأهاليهم.

البيانات  هذه  املوقع  وا�ستخدام 

بح�سب  مكيفة  لإعييالنييات  للرتويج 

»فران�ض  ذكرته  ملا  وفقا  احلاجات، 

بر�ض«.

الثالث  اجلمعيات  هييذه  وقييالييت 

يوتيوب  ممار�سات  اإن  والع�سرين 

اخت�سار  املييعييروف  القانون  تنتهك 

العام  منذ  يحظر  الييذي  بييي»كييوبييا«، 

متعلقة  بيييييانييات  اأي  جييمييع   1998
من  ع�سرة  الثالثة  دون  بييالأطييفييال 

الييعييميير وا�ييسييتييخييدامييهييا لأغيييرا�يييض 

جتييارييية، ميين دون مييوافييقيية الأهييل 

ال�سريحة.

ي�سار اإىل اأن موقع يوتيوب، الذي 

بذله  لعدم  اأي�ًسا  لنتقادات  تعر�ض 

من  املوقع  حلماية  الكافية  اجلهود 

املتحر�سن بالأطفال، اأطلق يف العام 

2015 خدمة خا�سة بالأطفال دون 
�سن الثالثة ع�سرة، اأطلق عليها ا�سم 

مينع  مل  هذا  لكن  كيدز«،  »يوتيوب 

على  الرئي�سي  املييوقييع  احييتييواء  ميين 

الأطييفييال  ق�س�ض  ميين  كييبييري  عيييدد 

ور�سوم متحركة واإعالنات لألعاب.

مييوؤخييًرا  يوتيوب  موقع  وا�سطر 

اإىل اتخاذ تدابري �سارمة، من بينها 

منع التعليق على اأغلبية الت�سجيالت 

التي يظهر فيها قا�سرون.
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اللغة التي يفهمها الكمبيوتر
يتمكن  ومل  املاكينات  اإحييدى  تعطلت  اليابانية  امل�سانع  اأحييد  يف 

الفني الياباين من اإ�سالح العطل ووجب عليه قراءة كتيب الت�سغيل 

املكتوب باللغة الإجنليزية »وهو ل يعرف هذه اللغة« فتوجه م�سرًعا 

لكن  الإجنليزية  فهم  يعرف  كان  الذي  الكوري  الفني  �سديقه  نحو 

الفني  اأن تذكر �ساحبه  الكوري  اأن لبث  ي�ستطيع قراءتها ثم ما  ل 

فيفهم  الت�سغيل،  كتيب  يقراأ  الإجنليزي  التايل:  وفعلوا  الإجنليزي، 

الكوري الكالم ثم يرتجمه اإىل الياباين!

املعالج هو العقل املدبر يف احلا�سب ول يفهم اإل لغة �سعبة جد 

»مثل اليابانية« وت�سمى بلغة الآلة، وهي تكتب على �سكل جمموعة 

وكييود  رمييز  كييل  تذكر  الب�سر  على  وي�سعب  والييواحييد  ال�سفر  ميين 

»010111010001« وتوجد لغة اأخرى اأقل �سعوبة »مثل الكورية« 

وت�سمى بلغة التجميع ميكن اأن نتحدث بها مع املعالج، وهي عبارة 

عن بع�ض اجلمل الب�سيطة، مثل اجمع العدد الأول على الثاين و�سع 

الناجت يف املكان الثالث.

وحتى تقوم بذلك عليك معرفة عنوان كل عدد يف الذاكرة وهم 

على التوايل 2050 2051- - 2052

1ي LDA  2050 ا�ستدعى الرقم الأول من العنوان 2050 و�سعه 
يف املجمع.

B سع هذا الرقم املوجود يف املجمع يف امل�سجل� MOV B، A 2ي
  2051 العنوان  من  الثاين  الرقم  ا�ستدعى    LDA 2051 3ي

و�سعه يف املجمع 

4ي ADD B اجمع حمتوى ال�سجل B مع حمتوى املجمع
5ي STA 2052 �سع ناجت اجلمع يف هذا العنوان 2052

ي�سرط اأنها حتول ما نكتبه بها اإىل لغة الآلة »0101010111«. 

اأما اللغة التي تكون قريبة جداً من لغة الب�سر مثل اللغة الإجنليزية 

فهي ت�سمى لغات امل�ستوى العايل.

مثال اأريد جمع العددين، فلي�ض من الواجب عليك معرفة عناوين 

داخل  واملنطق  احل�ساب  وحدة  مع  التعامل  ول  الذاكرة  يف  املتغري 

املعالج A=2; B=3;  C=A+B، فما عليك عزيزي القارئ العبقري 

اأن تكتب بالإجنليزية ثم حتول اإىل لغة التجميع وبعدها حتول  اإل 

اإىل لغة الآلة.

حممد رجب �صادي

مهند�س حا�صبات وحتكم اآيل

كلية علوم الأغذية والزراعة

اتهام مايكروسوفت بانتهاك قواعد الخصوصية
البيانات  حماية  »جلنة  قالت 

اإن   ،DPA الييييهييييوليييينييييدييييية« 

مييايييكييرو�ييسييوفييت جتييمييع الييبيييييانييات 

اأنظمة  م�ستخدمي  ميين  بعد  عيين 

 Windows هيييييوم«  »وييييينييييدوز 

بيييييرو«  و»ويييييييينيييييييدوز   ،Home
وذلييييك   ،Windows Pro
لييقييواعييد  انيييتيييهييياك حمييتييمييل  يف 

اخل�سو�سية.

البيانات  حماية  »جلنة  وقالت 

عيييرت على  اإنييهييا  الييهييوليينييدييية«: 

من  البيانات  جمع  على  يييدل  مييا 

اختبار  اأثناء  مايكرو�سوفت  قبل 

تييغيييييريات حييميياييية اخليي�ييسييو�ييسييييية 

اأجيييرتيييهيييا  الييييتييييي  ويييييينيييييدوز  يف 

بناء  املا�سي  العام  مايكرو�سوفت 

الوكالة. من  طلب  على 

واأ�ييييسييييافييييت: »ليييقيييد الييتييزمييت 

مييايييكييرو�ييسييوفييت بييالتييفيياقيييييات 

املييربميية«، واأردفييييت: »وميييع ذلييك، 

ييا اأن  فييقييد اأظييهيير الييفييحيي�ييض اأييي�ييسً

مايكرو�سوفت جتمع بيانات اأخرى 

ونتيجة  بُعد.  عن  امل�ستخدمن  من 

تيييزال مييايييكييرو�ييسييوفييت  لييذلييك، ل 

اخل�سو�سية«. قواعد  تنتهك 

وقييييالييييت اجليييهييية الييتيينييظيييييمييييية 

نتائجها  اأحالت  اإنها  الهولندية: 

حيث  اأيييرليينييدا،  يف  نظريتها  اإىل 

مايكرو�سوفت.  ل�سركة  مقر  يوجد 

حماية  جلنة  قالت  جانبها،  ومن 

اليييبيييييييانيييات الأييييرلييينيييديييية: اإنييهييا 

املنظمن  ميين  املييعييلييومييات  تييلييقييت 

املا�سي. ال�سهر  الهولندين 

البيانات  حماية  »جلنة  وقالت 

الأييييرلييينيييديييية«: »لييقييد كيييان لييدى 

الهولندية  البيانات  حماية  جلنة 

مايكرو�سوفت،  مع  اأولية  م�ساركة 

الهولندية،  ال�سلطة  ومب�ساعدة من 

من  مييزيييد  عييلييى  قييريييًبييا  �سنعمل 

املييي�يييسييياركييية ميييع مييايييكييرو�ييسييوفييت 

مو�سوعية  ردود  على  للح�سول 

اأثريت«. التي  املخاوف  ب�ساأن 

عمالقة  قييالييت  جييانييبييهييا،  ومييين 

اليييربجميييييييات الأميييريكييييييية: اإنييهييا 

مييلييتييزميية بييحييميياييية خيي�ييسييو�ييسييييية 

عييمييالئييهييا، وقيييد حيي�ييسيينييت مييزايييا 

وم�ستخدمي  لالأفراد  اخل�سو�سية 

ال�سركات  من   10 ويندوز  اأنظمة 

الأخرية. ال�سنوات  يف  ال�سغرية 

واأ�يييسيييافيييت مييايييكييرو�ييسييوفييت: 

نييينيييا نيييرحيييب بيييهيييذه الييفيير�ييسيية  »اإ

الأدوات  مييين  امليييزييييد  لييتييحيي�ييسيين 

لهوؤلء  نقدمها  التي  واخليييييارات 

. مل�ستخدمن« ا
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»حماية األطفال« تكلف »قوقل« 150 مليون دوالر

برمجيات اختراق حساب مؤسس تويتر يثير 
الشكوك حول سياسة الشركة

تييعيير�ييض حيي�ييسيياب جييياك دور�ييسييي 

والرئي�ض  املوؤ�س�ض   Jack Dorsey
لالخرتاق،  تويرت  ل�سركة  التنفيذي 

ميييييوؤخيييييراً، حيييييث نيي�ييسيير املييخييرتق 

اإهانات  �سملت  تغريدات  جمموعة 

عن�سرية وتاأييدا للنازية، وا�ستمرت 

التغريدات نحو 15 دقيقة، قبل اأن 

حتذفها تويرت.

وقالت �سركة تويرت يف تغريدة اإن 

»رقم الهاتف املرتبط باحل�ساب قد 

ِقبل  من  اأمني  خطاأ  ب�سبب  اخييرُتق 

الهاتف  خلدمات  امليييزودة  ال�سركة 

للمخرتق  �سمح  وهيييذا  املييحييمييول، 

بيياإنيي�ييسيياء واإر�يييسيييال تييغييريييدات عرب 

 SMS الق�سرية  الن�سية  الر�سائل 

من رقم الهاتف«.

مبادلة احتيالية

دور�سي  يكون  اأن  املحتمل  وميين 

املعروفة  الحتيالية  للعملية  �سحية 

اأو ما   – SIM با�سم مبادلة بطاقة

املخت�سة  الأو�ييسيياط  يعرف يف  بييات 

 SIM اأو   ،SIM swap بييا�ييسييم 

يقوم  وهي ممار�سة   ،-  splitting
فيها اأحد املت�سللن بر�سوة اأو اإقناع 

املحمول  الييهيياتييف  �ييسييركيية  مييوظييف 

جهاز  اإىل  الييهيياتييف  رقيييم  بييتييبييديييل 

املت�سلل.

ومبيييجيييرد حتييكييم املُييييخييييرتق يف 

امليزات  اأحييد  ا�ستغل  دور�سي،  رقم 

 Tweet وهييي  باملن�سة  الييقييدمييية 

via text message، التي تديرها 
وهييي   ،Cloudhopper خييدميية 

عام  تويرت  عليها  ا�ستحوذت  خدمة 

الر�سائل  خييدميية  لتح�سن   2010
الن�سية الق�سرية.

ربط الهاتف باحل�ساب

 ،Cloudhopper وبا�ستخدام 

ن�سر  تيييوييييرت  مليي�ييسييتييخييدمييي  ميييكيين 

التغريدات عن طريق اإر�سال ر�سائل 

حيث   ،40404 رقيييم  اإىل  ن�سية 

رقم  ربييط  �سوى  النظام  يتطلب  ل 

هاتفك بح�سابك على تويرت – وهو 

ما يفعله معظم امل�ستخدمن بالفعل 

نتيجة   – منف�سلة  اأمنية  لأ�سباب 

لذلك عادة ما تكون ال�سيطرة على 

رقم هاتفك كافية لن�سر التغريدات 

معظم  لييدى  ولي�ض  ح�سابك،  على 

امل�ستخدمن اأي فكرة.

وبيياليينييظيير لييلييمييدة الييزميينييييية التي 

ا�ييسييتييميير فيييييهييا اخييييرتاق احليي�ييسيياب 

اأن  اإل  ب�سيطة،  مييدة  اأنييهييا  �سنجد 

باأوجه  تذكري  مبثابة  كييان  احلييادث 

ال�سعف اخلطرية يف املن�سة، والتي 

و�سلت اإىل احل�سابات ذات امل�ستوى 

اأ�سبحت  مييدى  اأي  واإىل  الأعييلييى، 

اآمنة.  غري  الهاتف  على  امل�سادقة 

لذلك اإذا كنت ت�ستخدم تويرت، يجب 

اآمن  ح�سابك  اأن  من  التاأكد  عليك 

قدر الإمكان.

تاأمن احل�ساب

لتاأمن  مهمة  خطوات  يلي  فيما 

ح�سابك على تويرت:

- تفعيل ميزة امل�سادقة الثنائية: 

امل�سادقة  ت�سغيل  دائماً  اجليد  من 

حتقق  كييخييطييوة   ،2FA الييثيينييائييييية 

بالإ�سافة  هويتك،  لتاأكيد  اإ�سافية 

اإىل كلمة املرور العادية. ولكن حتى 

الثنائية لن تفيد يف حال  امل�سادقة 

حل�سن   .SIM بطاقة  اخييرتاق  من 

احلظ، يوفر تويرت عدة طرق لتاأكيد 

الهوية اأكر اأماناً:

- من اأف�سل اخلطوات ا�ستخدام 

 Google« اليييهييياتيييف  تييطييبيييييق 

Authenticator«، والذي �سيوفر 
لك رموز لتاأكيد الهوية ي�سعب على 

املت�سلل الو�سول اإليها لأنه ل بد اأن 

ي�سل اإىل هاتفك فعلياً.

- اأو ا�ستخدام مفتاح اأمان فعلي، 

من  �سغرية  قطعة  عن  عبارة  وهييو 

ب�سكل  �ييسييراوؤهييا  ميكنك  الأجييهييزة 

منف�سل تن�سئ رموز اأمان. و�سيحتاج 

املفتاح  هييذا  �سرقة  اإىل  املت�سلل 

ليتمكن من الو�سول اإىل ح�سابك.

املرتبط  هيياتييفييك  رقيييم  تغيري   *

الطريقة  تعترب  تييويييرت:  بح�ساب 

الييوحيييييدة املييتيياحيية حييالييييياً لإيييقيياف 

الر�سائل  ا�ييسييتييخييدام  على  الييقييدرة 

اإىل  تييغييريييدات  لإر�يييسيييال  الن�سية 

هاتفك  رقييم  حييذف  هييي  ح�سابك 

من تويرت متاماً. ولكن القيام بذلك 

امل�سادقة  ميزة  تعطيل  اإىل  �سيوؤدي 

الثنائية يف ح�سابك.

لييذلييك ميييكيينييك ا�ييسييتييبييدال رقييم 

هيياتييفييك بييرقييم هيياتييف افييرتا�ييسييي 

احلقيقي،  رقمك  لإخييفيياء  جمهول 

الييرقييم  هيييذا  اإدارة  يييتييم  ل  حيييييث 

ولي�ض  اتيي�ييسييالت،  �سركة  بوا�سطة 

للمت�سلل  ميكن  �سخ�ض  اأي  هناك 

التحدث اإليه مل�ساعدته على التحكم 

يف رقمك.

املتحدة،  الييوليييات  يف  كنت  اإذا 

برقم  هاتفك  رقم  ا�ستبدال  ميكنك 

خدمة  بييوا�ييسييطيية  اإنيي�ييسيياوؤه  ميكنك 

�سخ�ض  واأي   ،Google Voice
خارج الوليات املتحدة �سيحتاج اإىل 

 Virtual مثل  بديلة  خدمة  اإيجاد 

اأرقاماً  توفر  خدمة  وهي   Phone
افرتا�سية  جمانية  واأرقيياميياً  حملية 

يف اأكر من 120 دولة.
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»مجالس« و»منصة التدريب اإللكتروني« 

د. فهد بن عبداهلل الطياش

مثل  مميز  جهد  ك��ل  م��ع  ت��ردد  ع��ب��ارة  في�شكر«,  يذكر  »جهد 

ت�شجع  جامعية  لبيئة  ثمرة  وهي  الإلكروين«,  التدريب  »من�شة 

اجلامعة,  يف  الزمالء  بني  امل�شركة  للجهود  ونتيجة  التميز  على 

يف  النجاح  جت�شد  وه��ي  وال�شكر.  الذكر  ت�شتحق  بالفعل  وه��ي 

رقمًيا  واخلربات  والتجارب  املهارات  ونقل  العلمي  التعاون  جهود 

املهارات  تطوير  وعمادة  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  بني جمموعة 

الإلكرونية. التعامالت  وعمادة 

يف  ت�شاعدي  ب�شكل  تتطور  اأنها  املن�شة  ملوقع  الزائر  ويلم�س   

ذاته  بحد  وهذا  اخلربة,  ونقل  التمكني  وخطوات  املحتوى  طبيعة 

�شي�شهل على من�شوبي اجلامعة ال�شتفادة من كثري من الربجميات 

ملن�شوبيها. ب�شكل جماين  اجلامعة  توفرها  التي 

البيانات  معاجلة  برامج  حزمة  يف  الإبحار  ي�شتطيع  منا  فكم   

تاأخذك  املن�شة  ومع  احلاجة  ح�شب  تعلمها  يتم  واإمن��ا  الب�شيطة 

برحلة معرفية يف �شاعات واأنت يف مكتبك دون احلاجة للح�شور 

ل�شخ�شي. ا

اأمتنى اأن ترتبط املن�شة مع خدمة »جمال�س« ول تقت�شر عليها, 

ب�شكل  حا�شرة  لتكون  ال��دورات  با�شم  اأيقونة  با�شتحداث  وذلك 

ورمبا  اأك��رب,  الفائدة  فتكون  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  لدى  دوري 

الرقمية.  املن�شة يف جمموعاتها  الأق�شام فتعزز دور  باملهمة  تقوم 

معايل مدير اجلامعة يلتقي الطالب امل�صتجدين بق�صم اللغة »ال�صينية« خالل تفقده كلية اللغات والرتجمة

22 طالبًا وطالبة يستكملون برنامج 
الرازي اإلثرائي في »التخصصي«

الرازي  برنامج  اجلامعة  كليات  خمتلف  من  وطالبة  طالباً   22 اأنهى 

في�شل  امللك  مب�شت�شفى  الأبحاث  مبركز  عقد  والذي  ال�شيفي  الإثرائي 

التخ�ش�شي خالل اإجازة ال�شيف, وامتد لأربعة اأ�شابيع و�شمل حما�شرات 

علماء  اإ�شراف  املختربات حتت  يف  عملي  وتدريب  عمل,  وور���س  علمية 

املهارات  بع�س  على  والطالبات  الطالب  تدريب  بهدف  الأبحاث,  مركز 

العملية والتعاي�س مع بئية العمل الفعلية علمياً وبحثياً واإعطاء الدار�شني 

اإىل فتح قنوات  الربنامج  التقنية, كما يهدف  الفر�شة لإظهار مهاراتهم 

التعاون بني اجلهات الأكادميية ومركز الأبحاث.

وقد هناأت اإدارة برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني الطلبة على هذا 

الإجناز املتميز, متمنني لهم مزيداً من التقدم والإبداع يف خدمة الوطن, 

اجلامعة  وطالبات  طالب  بها  يحظي  التي  والهتمام  بالرعاية  منوهة 

ووكيل  العمر  ب��دران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  قبل  من  املميزين 

اجلامعة لل�شوؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد النمي.

كتبت: روؤى ال�صلّيم

طريق  عن  طالباتها  الربية  كلية  ا�شتقبلت 

تنظيم فريق عملها لتوفري الإجابة على جميع 

ا�شتف�شارات الطالبات بتوفري طاولة خم�ش�شة 

العليا  للدرا�شات  واأخ��رى  الأكادميية  لل�شوؤون 

فريق  تواجد  مع  والبتعاث  العلمي  والبحث 

فخر التطوع لت�شجيل الطالبات بالإ�شافة اإىل 

طاولة خم�ش�شة لكل ق�شم يف الكلية »الربية 

علم   - التدري�س  وط��رق  املناهج   – اخلا�شة 

النف�س – الطفولة املبكرة – الربية الفنية – 

الإ�شالمية«  الدرا�شات   – القراآنية  الدرا�شات 

الدرا�شية  واخلطة  اأه��داف��ه  ق�شم  كل  ويوفر 

واملقررات اخلا�شة به وجمالت تاأهيل خريج 

الق�شم. 

كافة  لتوفري  عمل  فريق  تخ�شي�س  مت  كما 

املعلومات التي حتتاجها الطالبات امل�شتجدات 

بكلية الآداب وذلك بتخ�شي�س طاولة لكل ق�شم 

 – الجتماعية-اجلغرافيا  »الدرا�شات  بالكلية 

الإجنليزية  اللغة   – العربية  اللغة   – الإع��الم 

– التاريخ«.
وا�شتقبلت كلية اللغات والرجمة طالباتها يف 

اليوم الأول بتخ�شي�س طاولت لأهم الإدارات 

اجتماعيات  اأخ�شائيات  توفري  مع  الكلية,  يف 

مبن�شورات تفيد الطالبات مثل الإجازات التي 

تخ�س الطالبة ومدتها, كذلك التعريف بنادي 

والأهم من ذلك  التطوع  املرجم وفريق فخر 

الإر�شاد الأكادميي حيث جتد الطالبة الإجابة 

عن جميع ا�شتف�شاراتها الأكادميية.

بالتعريف  الأع���م���ال  اإدارة  كلية  وق��ام��ت 

بتخ�ش�شات الكلية عن طريق تخ�شي�س طاولة 

نظم  الت�شويق-   – »الإدارة  لديها  ق�شم  لكل 

املحا�شبة   - القت�شاد   - الإداري���ة  املعلومات 

خم�ش�شة  طاولة  اإىل  بالإ�شافة  املالية«,   –
وذلك  بالكلية,  الطالبية  بالأندية  للتعريف 

�شمن برناجمها ل�شتقبال الطالبات بعد ال�شنة 

الأوىل امل�شركة وتعريفهن بكل تخ�ش�س.

وفد وزارة العمل يبحث أوجه التعاون مع »اآلداب«

موهوبات الجامعة يحصدن مراكز متقدمة في مسابقة »التحول الرقمي« 

الآداب  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ا���ش��ت��ق��ب��ل 

الدكتور نايف بن ثنيان اآل �شعود يف 

فرع  مدير  املا�شي  الثالثاء  مكتبه 

الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 

يو�شف  الدكتور  الريا�س  مبنطقة 

لقاء  ال�شيايل, ومت عقد  م�شفر  بن 

لبحث  الكلية  جمل�س  يف  ت�شاوري 

امل�شرك بني  التعاون والعمل  اأوجه 

الكلية  وكيل  فيه  �شارك  اجلانبني 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات 

الذكري,  �شالح  بن  فار�س  الدكتور 

ورئي�س ق�شم علم الجتماع الدكتور 

ووكيلة  اجلا�شر,  �شعد  بن  عبداهلل 

الكلية الدكتورة اأروى الر�شيد, ومن 

هند  الدكتورة  الجتماع  علم  ق�شم 

�شعيد,  بنت  لنا  والدكتورة  العتيبي, 

كما  العبدالكرمي.  خلود  والدكتورة 

العمل  وزارة  فرع  جانب  من  ح�شر 

بالريا�س  الج��ت��م��اع��ي��ة  والتنمية 

مدير  القحطاين  معدية  الأ�شتاذة 

الإي����واء,  ل��ف��روع  الإ����ش���راف  اإدارة 

والأ�شتاذة وفاء املبارك مديرة اإدارة 

امل�شوؤولية الجتماعية بفرع الوزارة, 

والأ�شتاذة عفاف الروي�شد من اإدارة 

امل�شوؤولية الجتماعية.

كتبت: �صارة ال�صويداء 

ح�شد عدد من موهوبات اجلامعة مراكز متقدمة �شمن م�شابقة التطوير 

والإبداع من اأجل التحول الرقمي التي نظمتها �شركة هواوي بالتعاون مع 

جنم  لقب  على  ح�شلت  فقد  موؤخراً,  املعلومات  وتقنية  الت�شالت  وزارة 

امل�شتقبل واملركز الأول الطالبة املوهوبة مها نا�شر الرباك من كلية علوم 

احلا�شب واملعلومات بتطبيق »بديل«.

لعمليات  الرقمي  التحول  وتعجيل  تعزيز  اإىل  امل�شابقة  ه��ذه  وتهدف 

الت�شغيل وال�شيانة, وي�شاعد تطبيق »بديل« يف الهتمام بالبيئة والتقليل من 

ال�شتهالك اخلاطئ للموارد, واأي�شاً الق�شاء على جزء كبري من امل�شكالت 

ال�شحية والبيئية والقت�شادية املتنوعة, وامل�شاعدة يف رفع م�شتوى الوعي 

الجتماعي يف العادات ال�شحية والبيئية والجتماعية وبدائلها, وبالتوعية 

باأهمية التغذية ال�شليمة وماهية تلك التغذية.

من  مقدم  وه��و  ال��راب��ع  باملركز   »Volunteering« تطبيق  ف��از  كما 

الطالبتني �شارة املنيف وتغريد احل�شان من كلية علوم احلا�شب واملعلومات.

نظمتها �رشكة هواوي بالتعاون مع وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات

فريق »فخر 
التطوع« يشارك 

في استقبال 
الطالبات 
المستجدات

للكاتب توفيق احلكيم,  العدل«  امل�شرح م�شرحية »جمل�س  اإدارة  نفذت 

ومن اإخراج عائ�س البقمي, وذلك على م�شرح حمد اجلا�شر مبقر اجلامعة, 

وتدور اأحداث امل�شرحية بني قا�سٍ و�شكان قرية يعانون من فران القرية, 

فيما تخلل العر�س لوحات للمجاميع بقالب كوميدي. وقال م�شاعد مدير 

اإبراز  اإن م�شرح  اجلامعة حري�س على  ال�شمراين:  امل�شرح حممد  اإدارة 

اجلانب الأكادميي الحرايف امل�شرحي يف جميع عنا�شره بدقة عالية.

»مجلس العدل« على 
خشبة مسرح الجامعة

عميد الآداب ووفد العمل


