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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

الجامعة تحتفل باليوم الوطني 89
«التربية» تحتفي بيوم
المعلم العالمي ..الخميس
برعاية معايل مدير اجلامعة الدكتور ب��دران
العمر ،تنظم كلية الرتبية فعالية اليوم العاملي
للمعلم بال�شراكة مع الإدارة العامة للتعليم مبنطقة
الريا�ض واملركز الوطني للتطوير املهني التعليمي
بوزارة التعليم ،وبح�ضور عدد من القيادات الرتبوية
من خمتلف اجلهات التعليمية ،و�أكرث من ثالثمائة
معلم ومعلمة ،وذلك �صباح يوم اخلمي�س � ٤صفر
١٤٤١هـ ،املوافق 2019/10/3م.
و�أ���ش��ار عميد كلية الرتبية ال��دك��ت��ور فهد بن
�سليمان ال�شايع �إىل �أن احتفاء كلية الرتبية باملعلم
خ�ص�صت
ي�أتي تزامناً مع اليوم العاملي للمعلم ،حيث ّ
اليوني�سكو اخلام�س من �أكتوبر من كل عام يوماً
عامل ًيا لالحتفاء باملعلم ،وذلك تقديراً لدوره املحوري
يف بناء املجتمع ،ورفعت اليوني�سكو هذا العام �شعار
«املعلمون ال�شباب م�ستقبل املهنة».
و�أو�ضح د .ال�شايع �أن كلية الرتبية من منطلق
ا�ست�شعار م�س�ؤوليتها املهنية ،ور�ؤيتها ور�سالتها التي
�أقرتها يف خطتها اال�سرتاتيجية ،حتر�ص دو ًما على
قيادة التغيري الرتبوي ،وذل��ك مبا يخدم العملية
التعليمية وي�سهم يف حتقيق ر�ؤي��ة اململكة ،2030
ومن ذلك الربامج ذات ال�صلة باملعلم وتطويره.
تفا�صيل �ص 7-6

بحث مستجدات التيقظ
الدوائي لألدوية المسوقة

نظم كر�سي �أب��ح��اث الأم����ان ال��دوائ��ي باجلامعة
اللقاء العلمي اخلام�س للأمان الدوائي حتت عنوان
«م�ستجدات م�ؤ�شرات و�أ�س�س ممار�سات التيقظ الدوائي
اجل��ي��دة ل�ل�أدوي��ة امل�سوقة» ،ي��وم الأرب��ع��اء  19حمرم
1441هـ املوافق � 18سبتمرب 2019م يف قاعة الدرعية
باجلامعة ،وذلك برعاية وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي الدكتور خالد بن �إبراهيم احلميزي
وبح�ضور وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير م�ست�شار
كر�سي �أبحاث الأمان الدوائي الدكتور يو�سف بن عبده
ع�سريي وعميد عمادة البحث العلمي الدكتور حممد
الوابل ووكيل عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية
ال��دك��ت��ور عبداحلميد العليوي ،وبح�ضور ع��دد من
املخت�صني واملمار�سني ال�صحيني.
تفا�صيل �ص 6

القبول والتسجيل يوصي بمراجعة الخطة االستراتيجية
د.الحيزان :
خسارة اإلعالم التقليدي
يعني فقدان المصداقية

حذر الدكتور حممد احليزان �أ�ستاذ الإع�لام من
خطورة التق�سيم بني ف�ضاء الإعالم التقليدي واجلديد
قائ ً
ال« :يجب �أال نعمل على تك�سري جماديف الإعالم
التقليدي الوطني �أمام �شبكات التوا�صل االجتماعي،
و�إال �سنخ�سر �أهم مقوماته وهي امل�صداقية» .جاء ذلك
يف �أوىل فعاليات امللتقى الإعالمي للعام الثاين على
التوايل بندوة بعنوان «االجتاهات البحثية احلديثة يف
�ضوء الإعالم اجلديد».

04

أوبئة تهدد حياة الماليين

18

وق���ال د.احل���ي���زان« :ل��ع��ل �أو���ض��ح م��ث��ال على ذلك االجتماعي.
ووجه دعوة لكل القائمني على �أق�سام الإعالم يف
حمل لواء الإع�لام الوطني ق�ضية خا�شقجي ،يف
اململكة وجمعيات الإعالم� ،أن ي�صنعوا �شكل
حني تراجعت �شبكات التوا�صل االجتماعي
الإعالم املنتظر ،وهو ما ي�ستدعي تدريب
الفتقادها امل�صداقية» ،م ��ؤك��داً على �أن
�أع�ضاء هيئة التدري�س و�إع��ادة ت�أهيلهم
الإع�لام اجلديد مل ي��أت بعد ،مع �ضرورة
من خالل تقدمي دورات تدريبية مكثفة
ا�ستحداث �صناعة اح�تراف��ي��ة مت��زج بني
ودورية يف جمال الإعالم الرقمي.
التقليدي واجل��دي��د ،ي��ق��وده��ا �إع�لام��ي��ون
تفا�صيل �ص5
مهنيون ول��ي�����س رواد �شبكات التوا�صل
د .احليزان

236

تغطية
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تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني 89

الكليات والعمادات تزدان باالحتفاالت والفعاليات

د .بدران العمران خالل م�شاركته يف احتفال اجلامعة باليوم الوطني
تغطية :مهند الذييبي -هوازن كتبي�-سارة احلمدان-
ر�ؤى ال�سليّم  -رانية ال�شهراين
�أحيت اجلامعة �صباح يوم الثالثاء 2019/9 /24م،
ً
احتفاال مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني الــ 89للمملكة،
وذلك يف البهو الرئي�سي للجامعة ،وت�أتي هذه الذكرى
ال�سنوية الغالية لتحيي م���آث��ر ق��ي��ادة ه��ذه ال��ب�لاد ،ويف
م��ق��دم��ت��ه��م امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل ���س��ع��ود –رحمه اهلل-
م�ؤ�س�س وموحد اململكة ،و�أبنا�ؤه الذين خلفوه من بعده
يف قيادة هذه البالد ،امللك �سعود ،وامللك في�صل ،وامللك
خ��ال��د ،وامل��ل��ك ف��ه��د ،وامل��ل��ك ع��ب��داهلل – رح��م��ه��م اهلل -
وامللك �سلمان بن عبدالعزيز ،وويل عهده الأمني حممد
ب��ن �سلمان – حفظهم اهلل  -وال��ذي��ن ق���ادوا ال��ب�لاد �إىل
بر الأمان ،و�أحدثوا نه�ضة تنموية يف خمتلف املجاالت.
ً
تزامنا مع احتفاالت اململكة
وت�أتي هذه االحتفالية
باليوم الوطني الــ ،89وبرعاية كرمية من �إدارة اجلامعة
ً
ممثلة مب��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران العمر،
وح�����ض��ور وك�ل�اء اجل��ام��ع��ة ،وع��م��داء ال��ك��ل��ي��ات ،و�أع�����ض��اء
هيئة ال��ت��دري�����س وم��وظ��ف��ي اجل��ام��ع��ة ،وك��ذل��ك ال��ط�لاب
املنت�سبون �إىل هذه اجلامعة يف خمتلف التخ�ص�صات،
ومن خمتلف اجلن�سيات.
املوهوبون ي�شاركون
�شارك طلبة جامعة امللك �سعود املوهوبني من برنامج
الطلبة املتفوقني واملوهوبني يف احلفل ال��ذي �أقامته
اجلامعة مبنا�سبة اليوم الوطني  89يف البهو الرئي�سي
مبقر اجلامعة يوم الثالثاء  25حمرم 1441هـ ،حيث
ا�ستمع معايل مدير اجلامعة د .بدران العمر واحل�ضور
مللحمة �شعرية وطنية نظمها الطالب املوهوب �سعيد
ال�شهراين و�شاركه يف �إلقائها املوهوبان �أ�سامة فقيهي
وعبداهلل �آل رباح ،كما �شارك يف احلفل كل من الطالب
املوهوب علي العجمي بق�صيدة نبطية واملوهوب طالل
القحطاين بق�صيدة ف�صحى ،وقد �أ�شاد معايل مدير
اجلامعة بتميز الق�صائد �شاكراً �أ�صحابها ،كما تقدمت
�إدارة برنامج الطلبة املتفوقني وامل��وه��وب�ين بال�شكر
للطلبة املوهوبني على ا�ستجابتهم وم�شاركتهم املتميزة

وللموهوبني امل�شاركني بتنظيم الفعالية يزيد الغامدي
وفي�صل العجرو�ش وفار�س �آل �سامل ومهند الذييبي
�سائلني املوىل لهم مزيداً من التميز والنجاح.
«عرب عن وطنك» ب�ش�ؤون املكتبات
احتفلت عمادة �ش�ؤون املكتبات باليوم الوطني التا�سع
والثمانني للمملكة العربية ال�سعودية من خالل برنامج
ثقايف وطني منوع افتتحه وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الدكتور خالد احلميزي وعميد
�ش�ؤون املكتبات الدكتور من�صور الزامل واملدعوين وجمع
كبري من من�سوبي اجلامعة وطالبها ،وذلك يوم الثالثاء
 25حمرم 1441هـ يف بهو مكتبة امللك �سلمان املركزية.
بد�أت الفعالية بتد�شني معر�ض اليوم الوطني ،والذي
ا�شتمل على بع�ض ال�صور الفوتوغرافية التاريخية
�إىل جانب عدد كبري من املطبوعات النادرة والكتب
التي تتحدث عن تاريخ اململكة وم�ؤ�س�س الوطن امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن و�أبنائه ،كما يعتني ب�إبراز
�سرية وم�سرية خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز حفظه اهلل� ،إ�ضافة �إىل عر�ض �أفالم وثائقية
ولوحة «ع�بر عن وطنك» التي ي�سطر فيها من�سوبو
اجلامعة �أجمل الر�سائل.
ويف نهاية الفعالية �أعرب وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي د .احلميزي يف كلمة بهذه املنا�سبة
عن �سعادته وفخره قائال�« :إن هذه املنا�سبة الوطنية
التي نحتفل بها جميعاً ونتذكر �إجناز التوحيد وامللحمة
البطولية التي وحدت �أرج��اء �شبه اجلزيرة حتت راية
التوحيد و�أ�صبحنا يف �أمن ورخاء ومنو وتطور ،فبا�سمي
وبا�سم كافة من�سوبي اجلامعة وطالبها نتقدم ب�أجمل
التهاين والتربيكات �إىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز مبنا�سبة هذا اليوم الوطني،
ون�س�أل اهلل �أن يعيده علينا وبلدنا يف تقدم وتطور
وا�ستقرار ،وهذا ما نلم�سه يف وقتنا احلا�ضر من دعم
كبري للتعليم».
ويف ختام كلمته �أو�صى الطالب باملحافظة على هذه
النعمة والعمل بجد و�إخال�ص للم�ساهمة يف بناء هذا
الوطن الذي �أعطانا الكثري.
م��ن جانبه �أع���رب عميد ���ش��ؤون املكتبات الدكتور

«حائط إلكتروني» في التربية
يف �إط����ار م�شاركتها يف اح��ت��ف��االت
اجلامعة مبنا�سبة اليوم الوطني 89
ً
ً
إلكرتونيا
حائطا �
�أعدت كلية الرتبية
للتعبري ع��ن م�شاعر احل���ب والفخر
واالع��ت��زاز بهذا الوطن الغايل وذلك
مب���ن���ا����س���ب���ة ال�����ي�����وم ال����وط����ن����ي ال������ـ 89
للمملكة العربية ال�سعودية.
وك���ت���ب���ت ال���ك���ل���ي���ة :الأوط���������ان ُت��ب��ن��ى
ب�سواعد �أبنائها وتفخر كلية الرتبية
�أنها ت�سهم ب�صناعة قادة التغيري من
امل��ع��ل��م�ين وامل��ع��ل��م��ات ل��ت��ح��ق��ي��ق ر�ؤي����ة
 ،2030حفظ اهلل وطننا ووالة �أمرنا
و�أمننا ،ونهديكم احلائط الإلكرتوين

للتعبري عن م�شاعركم باليوم الوطني
.89

و���س��ط��ر م��ن�����س��وب��و ال��ك��ل��ي��ة ع���ب���ارات
متنوعة و�أبيات �شعر بهذه املنا�سبة.

من�سوبو املدينة الطبية خالل احتفالية اليوم الوطني
ال��زام��ل بكلمة رف��ع من خاللها �أ�سمى �آي��ات التهاين
والتربيكات �إىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني و�إىل
ال�شعب ال�سعودي الكرمي مبنا�سبة اليوم الوطني.
كما احتفلت املكتبة املركزية يف املدينة اجلامعية
للطالبات بهذه املنا�سبة الوطنية.
م�سابقات بكلية «الريا�ضة»
�ضمن خطة الأن�شطة الطالبية وبح�ضور عميد
كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين الدكتور �سليمان
اجللعود ،احتفلت الكلية باليوم الوطني ال�سعودي ،وذلك
يف متام ال�ساعة  9.30من �صباح يوم الثالثاء  25حمرم
1441هـ ،وذلك يف م�سرح الأن�شطة الطالبية بالكلية.
�أقيم بهذه املنا�سبة حفل تخللته العديد من الفقرات،
بد�أ بالقر�آن الكرمي ثم كلمة الكلية بهذه املنا�سبة �ألقاها
رئي�س وحدة الأن�شطة الطالبية د .عبداهلل ال�شهري،
وق�صيدة وطنية ،وم�سابقات ،وفيلم وثائقي عن �إجنازات
الوطن ،ويف ختام احلفل كان هناك �ضيافة مت �إعدادها
خ�صي�صاً لهذه املنا�سبة.
وقد ح�ضر هذ االحتفال وكالء الكلية ،ور�ؤ�ساء الأق�سام
الأكادميية ،وجمموعة من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ومدير
�إدارة الكلية ،وعدد من املوظفني والطالب من الأق�سام
املختلفة.
«عالمة فارقة» بكلية املجتمع
نظمت كلية املجتمع �صباح ي��وم ال��ث�لاث��اء امل��واف��ق
1441/1/25هـ احتفاالً مبنا�سبة ال��ذك��رى التا�سعة
والثمانني لليوم الوطني للمملكة ،وت�ضمن االحتفال
عدداً من الفعاليات والربامج املنوعة لطالب ومن�سوبي
الكلية تعبرياً عن فرحة �أب��ن��اء الوطن بهذه املنا�سبة
العزيزة على قلوبهم.
وبهذه املنا�سبة �صرح عميد الكلية الدكتور عبداهلل
الزهراين� ،أن يوم الثالث والع�شرين من �سبتمرب ميثل
عالمة فارقة يف تاريخ هذا الوطن وفر�صة ال�ستذكار
جهود م�ؤ�س�س اململكة امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
�آل �سعود  -طيب اهلل ث��راه -يف توحيده وجمع �شتاته
و�إر�ساء دعائم م�سرية البناء والتطور واالزده��ار التي
قادها �أبنا�ؤه ال�بررة الذين تعاقبوا على �سدة احلكم،
حتى عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -قائد احلزم والعزم
و�سمو ويل عهده الأم�ين للنهو�ض بالوطن واملواطن
وحتقيق تطلعاتهم.
كما ن��وه د .ال��زه��راين على �أن ال�شعب ال�سعودي
مب�شاعر االع��ت��زاز والفخر يج�سد يف ه��ذه املنا�سبة
الوطنية الوالء للت�ضحية بالغايل والنفي�س فدا ًء لوطنه
ريا خلف قيادته الر�شيدة لتحقيق
وحماي ًة ملنجزاته و�س ً
الأه��داف والأولويات وال��ر�ؤى التي ر�سمها قادة بالدنا
الغاليه ،داعياً املوىل �أن يحفظ قادتنا وبالدنا وين�صر
جنودنا املرابطني على احل���دود لن�صرة احل��ق وع��زة
البالد.
«همة حتى القمة» مبدينة الطالبات
اكت�ست املدينة اجلامعية للطالبات يوم الثالثاء 25
حمرم 1441هـ املوافق � 24سبتمرب 2019م ،باللون
الأخ�ضر احتفاالً باليوم الوطني ال�سعودي  89حتت

�شعار «همة حتى القمة» برعاية وكيلة �شو�ؤن الطالبات
الدكتورة غادة بن �سيف ،حيث نظمت �إدارة العالقات
العامة والإعالم باملدينة اجلامعية للطالبات بالتعاون مع
العمادات امل�ساندة والكليات الإن�سانية والكليات العلمية
الطبية وجميع قطاعات اجلامعة والأن��دي��ة الطالبية
وع��م��ادة ���ش��ؤون ال��ط�لاب ل�ش�ؤون الطالبات يف البهو
الرئي�سي.
وبف�ضل اجلهود التي حققتها اململكة يف عهد امللك
�سلمان  -حفظه اهلل  -يف فرتة وجيزة لتنمية وتطوير
وتوفري فر�ص للمر�أة ومتكينها يف عدة جماالت ،حر�صت
املدينة اجلامعية للطالبات باالحتفال بهذه املنا�سبة
و�إ�شراكها باليوم الوطني ،حيث بد�أت م�سرية الطالبات
من الكليات والتجمع يف البهو الرئي�سي للجامعة بعمل
لوحة جت�سد خارطة اململكة و�أداء الن�شيد الوطني.
�شهد احل��ف��ل ح�����ض��و ًرا كثي ًفا م��ن ك��اف��ة من�سوبات
اجلامعة من طالبات وع�ضوات هيئة تدري�س وعميدات
ووك��ي�لات اجل��ام��ع��ة ،ق��دم احلفل ع��دة �صور خمتلفة
ملظاهر االحتفاالت الوطنية حيث افتتح احلفل بامل�سرح
بال�سالم امللكي ،ويليه تالوة �آيات من القر�آن الكرمي ،ثم
�إلقاء كلمة لوكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات د .غادة
بن �سيف قالت فيها� :إن �أبهى �صور االحتفال بذكرى
هذا اليوم الوطني الكبري يف تاريخه و�إجنازه ،هو جتديد
وت�أكيد االلتزام بنطاق امل�س�ؤولية وحتمل الأمانة ،والعمل
الد�ؤوب على امل�شاركة يف التنمية ال�شاملة ،وما ذاك �إال
وفا ًء وترجمة وا�ضحة مل�شاعر الوطنية والوالء.
بعدها مت عر�ض فيلم وثائقي ربط املا�ضي باحلا�ضر
وج�سد م�شاعر احلب لهذا الوطن ،ثم تعالت الأ�صوات
ال�شجية ب�أوبريت حلب الوطن ،بعد ذلك قدم نادي امل�سرح
لوحة تراثية بعنوان «همة فوق القمة» تاله �صورة �أخرى
لتج�سيد الوالء والتكاتف بق�صيدة «�أغلى وطن» م�شاركة
مركز ذوات الإعاقة ،واختتم احلفل بالفقرة املميزة التي
قدمت ا�ستعرا�ض املهارات القتالية خلريجات الدفعة
الأوىل لريا�ضة اجل��ودو بجامعة امللك �سعود ،والتي
ات�سمت بدرجة عالية من االحرتاف والتمكن .يذكر �أن
الدفعة مت تدريبها من قبل االحتاد ال�سعودي للجودو
داخل حرم املدينة اجلامعية للطالبات �ضمن الربنامج
التدريبي الأول من نوعه يف اململكة العربية ال�سعودية
لتعليم الإناث مهارات الدفاع عن النف�س ،وذلك ب�إ�شراف
طاقم ن�سائي خمت�ص بريا�ضة اجلودو.
و�أقيم معر�ض م�صاحب للحفل يف بهو مبنى امل�سرح
الرئي�سي ،حب الوطن لي�س لون وال �شعار نحمله ,حب
الوطن عمل و�إجن��از ,فرحة ووح��دة ,وكل عام والوطن
بخري.
«ب�صمة وطن» يف الطبية التطبيقية
نظمت كلية العلوم الطبية التطبيقية الثالثاء املا�ضي،
مبنا�سبة اليوم الوطني الـ 89حتت �شعار «همة حتى
القمة» ،وذل��ك يف بهو الكلية الرئي�س ،بح�ضور عميد
الكلية الدكتور يزيد بن عبدامللك �آل ال�شيخ ،و�أع�ضاء
هيئة التدري�س ،واملوظفني ،وجمع من الطالب.
وا�شتملت االحتفالية ال��ت��ي �أ���ش��رف عليها ق�سم
العالقات العامة ووح��دة الأن�شطة الطالبية بالكلية
على العديد من الفقرات املتنوعة ،حيث مت عر�ض فيلم

تغطية
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احتفالية طب الطوارئ

د .احلميزي ي�شارك يف حفل املكتبات

جانب من احتفالية بهو اجلامعة

العلوم الطبية التطبيقية يف اليوم الوطني

احتفال الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع

د .نايف �آل �سعود ي�شارك يف حفل كلية الرتبية

وثائقي ق�صري يحوي م�سرية الإجنازات ال�سعودية خالل
عام كامل ،وكذلك عر�ض مرئي �آخر ت�ضمن تاريخ ملوك
ٍ
اململكة ،و�أبرز م�آثرهم عرب التاريخ .كما �أقامت الكلية
معر�ضاً م�صاحباً بعنوان «ب�صمة وطن»� ،ضم العديد من
الأجنحة والأركان الطالبية.
وق��د �أو���ض��ح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية
الدكتور يزيد بن عبدامللك �آل ال�شيخ� ،أن اليوم الوطني
يعد منا�سبة غالية انطلقت معها ب�شائر النماء والتطور
والتنمية منذ �أر�سى قواعدها جاللة امللك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن �آل �سعود  -طيب اهلل ثراه  -داعياً اهلل �أن
يحفظ بالدنا وحكامها و�شعبها من كل مكروه.
ون ّوه �آل ال�شيخ بالتطور الكبري الذي ي�شهده القطاع
التعليمي يف اململكة يف �ضوء «ر�ؤية  »2030التي تطمح
�إىل ر�سم م�ستقبل واعد للبالد يف �شتى املجاالت.
وتناول اجلميع القهوة العربية داخل اخليمة الرتاثية
التي �أع���دت لهذه املنا�سبة ،بالإ�ضافة �إىل الأك�لات
ال�شعبية ،كما ُو ِّزعت الهدايا داخل وخارج الكلية على
�أنغام عدد من الأغاين الوطنية.
«الرتبية» ت�شارك يف احتفاالت اليوم الوطني
برعاية عميد كلية الرتبية الدكتور فهد ال�شايع،
�أقامت وحدة الأن�شطة الطالبية بالكلية الثالثاء املا�ضي
احتفاالً مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سعودي  89حتت �شعار
«همة حتى القمة» ،وذل��ك يف البهو الرئي�سي بالكلية
وبح�ضور عدد من عمداء العمادات والكليات ،بالإ�ضافة
�إىل وكالء كلية الرتبية ور�ؤ�ساء الأق�سام و�أع�ضاء هيئة
التدري�س والطالب.
ب��د�أ احلفل بال�سالم امللكي ،ث��م جت��ول د .ال�شايع
و�ضيوفه ال��ك��رام بني جنبات املعر�ض و�أرك��ان��ه ،حيث
ا�شتمل احلفل على كلمات ترحيبية و�إل��ق��اء ق�صائد
�شعرية ومعرو�ضات ولوحات عن اليوم الوطني ،واختتم
احلفل ب�أخذ ال�صور التذكارية اجلماعية على من�صة
الت�صوير ،وت��دوي��ن ع��ب��ارات ال�شكر والعرفان للوطن
وللجنود البوا�سل على احلد اجلنوبي وذلك على لوحة
تدوين امل�شاعر الوطنية.
وم��ن جانبه رف��ع امل�شرف على الأن�شطة الطالبية

بالكلية الأ�ستاذ �سلطان ال�شاهني التهاين والتربيكات
خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،ول�سمو ويل عهده الأمني ولل�شعب مبنا�سبة
اليوم الوطني الـ  89وما حتقق للوطن من �إجن��ازات
وجن��اح��ات على جميع الأ�صعدة واملحافل .كما وجه
�شكره لعميد كلية الرتبية.
من جانب �آخر �أ�شار امل�شرف على الن�شاط الثقايف
واالجتماعي بالكلية الطالب ريان املنيف �أن ثمرة هذا
املعر�ض �أتت بجهود م�شرتكة من الأندية التخ�ص�صية
اخلم�سة بالكلية ومب�شاركة طالب الكلية من خمتلف
الأق�سام �سواء مبرحلة البكالوريو�س �أو الدرا�سات
العليا لن�شر قيم تعزيز قيم االنتماء للوطن ،واالعتزاز
بالهوية الوطنية ال�سعودية للزائرين.
كما �شاركت كلية الرتبية �ضمن االحتفالية ال�سنوية
التي تقيمها اجلامعة مبنا�سبة اليوم الوطني ،بد ًءا
مب�شاركة طالبات الكلية ومن�سوباتها يف امل�سرية التي
انطلقت من بهو املدينة اجلامعية للطالبات ،ثم توالت
الفعاليات داخل الكلية التي تزينت باللونني الأبي�ض
والأخ�ضر ،وقد متيزت كلية الرتبية بتنوع الفعاليات
التي نظمتها بهذه املنا�سبة ك ��أداء الن�شيد الوطني،
وفعالية العر�ضة ال�سعودية وال��رق�����ص بال�سيوف
واال�ستعرا�ض بالزي ال�سعودي التقليدي ،بالإ�ضافة �إىل
جتهيز ركن للم�أكوالت ال�شعبية وامل�شروبات واحللويات
املزينة باللون الأخ�ضر وال��ت��ي تعود رمزيتها للعلم
ال�سعودي.
 ..وفعالية «حنا وطن» يف الإ�سكان
نظمت وك��ال��ة اجلامعة للم�شاريع بامل�شاركة مع
اجلمعية التعاونية متعددة الأغرا�ض مهرجان «حنا
وطن» ب�سكن �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني «املرحلة
الثانية» على مدى خم�سة �أيام احتفاالً باليوم الوطني
التا�سع والثمانني للمملكة العربية ال�سعودية ،وت�ضمن
املهرجان ا�ستعرا�ض تاريخ اململكة العربية ال�سعودية
ومراحل توحيدها منذ عهد امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز
«طيب اهلل ث��راه» و�أبنائه امللوك من بعده -رحمهم
اهلل جميعاً  -وحتى ه��ذا العهد الزاهر عهد خادم
احلرمني ال�شريفني وويل عهده حفظهما اهلل ،حتت

احتفال كليات جامعة امللك �سعود فرع املزاحمية

راية التوحيد وعلى منهاج را�سخ ثابت قوامه هدي كتاب
اهلل و�سنة نبيه.
ت�ضمن امل��ه��رج��ان الأن��ا���ش��ي��د ال��وط��ن��ي��ة وال��ع��رو���ض
امل�سرحية وامل�سابقات الثقافية والعر�ضة النجدية ،التي
تفاعل معها احل�ضور من خالل ارتداء اللونني الأخ�ضر
والأبي�ض ورفع �أع�لام اململكة وترديد الن�شيد الوطني
ال�سعودي.
 ..و«همة حتى القمة» بكلية التمري�ض
احت�ضن بهو كلية التمري�ض «ب��ن��ات» ي��وم الثالثاء
 25حم��رم 1441هـ احتفاالً مبنا�سبة اليوم الوطني

17
3

ال�سعودي ،وابتد�أ احلفل بال�سالم الوطني تَبعته فقرة
الأوبريت با�شرتاك جمموعة من طالبات الكلية لتكوين
عر�ض فني متنا�سق ينب�ض بكل ُحب ،تلته ق�صيدة �شعرية
تعرب عن الفخر مبجد ملوك اململكة واالع��ت��زاز بهذه
الأر�ض النقية.
كما ت�ضمن االحتفال ركناً للت�صوير بالإ�ضافة مل�شاركة
ال��رع��اة «معجنات ديام�س � -ضيافة فنجالك  -مياه
حممل املدينة  -حلويات نت َْف  -من�سقة الورد البندري
الوعيل  -حلويات خمبز البيت» يف توفري �ضيافة احلفل
وتوزيعاته.

436

أخبار
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وفد المجمع العلمي العراقي يزور المكتبة المركزية

زار وف���� ٌد م��ن امل��ج��م��ع العلمي
العراقي م�ؤخراً مكتبة امللك �سلمان

املركزية وكان يف ا�ستقبالهم رئي�س
وح��دة العالقات العامة والإع�ل�ام

الأ�ستاذ حممد الهالل وفريق العمل،
و�ضم الوفد كل من :د� .سحاب ر�شم،
د .لطيفة عبدالر�سول ،د .حممد
ح�سني علي ،وال�سيد �أحمد احلميد.
ب����د�أت اجل��ول��ة ب��زي��ارة املتحف
اخل��ا���ص باملكتبة واالط��ل�اع على
ال��ن��وادر من ال�صور واملخطوطات،
ومن ثم اال�ستماع �إىل حما�ضرة عن
ال��ت��ع��رف على اخل��دم��ات املعرفية
ملكتبات جامعة امللك �سعود ،وم�صادر
ومقتنيات املكتبة وم��ا تقدمه من
خدمات للباحثني والباحثات.

ه��دف��ت ال���زي���ارة ل�لاط�لاع على
�آخر التطورات التقنية احلديثة يف
جمال املكتبات واملعلومات ،و�أبدى
الوفد ال��زائ��ر �إعجابه مبا حتتويه
املكتبة من مقتنيات وما تقدمه من
خدمات ،وتوقف الوفد كثرياً عند
ق�سم املخطوطات والكتب النادرة.
كما قام الوفد العراقي ب�إهداء
جم��م��وع��ة م���ن ال��ك��ت��ب اخل��ا���ص��ة
ملكتبات جامعة امللك �سعود.

إطالق مشروع «طور جامعتك» بمدينة الطالبات

رع��ت ال��دك��ت��ورة دارة الدي�سي وكيلة عمادة
التطوير واجلودة م�ؤخراً انطالق م�شروع «ط ّور
جامعتك» املنعقد بالبهو الرئي�سي للمدينة
اجل��ام��ع��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات ،ح��ي��ث ح�����ض��ر �إط�ل�اق
امل�����ش��روع ع��دد كبري م��ن من�سوبات اجلامعة
وك��ان يف ا�ستقبالهم فريق عمل امل�شروع ممثل
بنائبة امل�شرف على �إدارة التخطيط التطويري
الدكتورة م�شاعل املقبل ومديرة امل�شروع الأ�ستاذة
�سارة ال�سحيمي ،والفريق امل�ساند بوكالة عمادة
التطوير واجلودة.
و�شهد الإط�ل�اق �إق��ام��ة رك��ن دعائي يت�ضمن
جم�سمات ل�شرح فكرة م�شروع ط� ّور جامعتك،
وي�سعى ه��ذا الإط�ل�اق �إىل ا�ستقطاب وج��ذب
الأف��ك��ار التطويرية وامل��ب��ادرات املميزة و�إط�لاق
ال��ط��اق��ات الكامنة وغ��ر���س روح الإب����داع خللق

لقاء تعريفي
بعمادة «شؤون
الطالبات»

بيئة تعليمية للطالبات ال�ستمرارية روح العطاء
وال�شعور باالنتماء للجامعة.
وقد �شارك يف �إطالق امل�شروع عدد كبري من
الطالبات املتعاونات ،حيث قمن بتقدمي �شرح
للزوار عن فكرة امل�شروع ،و�أهدافه ،و�آلية امل�شاركة
فيه .كما ت�ضمن الركن لوحة فلينية بعنوان «كن
�شريكنا يف التطوير و�ساهم ب�أفكارك التطويرية»
لكتابة الأفكار ،وكذلك جزء ترفيهي يحتوي على
�أفكار مب�سطة وهدايا رمزية للم�شاركات ،كما
مت توزيع مطويات وبع�ض الهدايا التي حتمل
الروابط الإلكرتونية للم�شروع.
ك��م��ا ان��ط��ل��ق��ت ب��ال��ب��ه��و ال��رئ��ي�����س��ي للجامعة
وال�ساحات اخلارجية م���رو ًرا مبباين الكليات
م�سرية مكونة من « »30طالبة مرتديات �أو�شحة
تت�ضمن ا�سم امل�شروع ،وباركود امل�شاركة.

كتبت :جواهر القحطاين
نظمت عمادة �ش�ؤون الطالب ل�ش�ؤون
الطالبات لقاء تعريفياً للطالبات ا�ستمر
مل��دة � 3أي���ام بهدف تعريف الطالبات
باخلدمات التي تقدمها عمادة �ش�ؤون
الطالب ل�ش�ؤون الطالبات ،وت�شجيعهن

ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف الأن�����ش��ط��ة والأن���دي���ة
وال�شراكة الطالبية ،وكذلك االلتحاق
ب��ال��دورات وال��ور���ش التدريبية مبركز
تنمية امل��ه��ارات ،والتعريف بال�سجل
امل���ه���اري ودوره يف ت��وث��ي��ق واع��ت��م��اد
�إجن����ازات الطالبة وت��ع��ري��ف الطالبة

بخدمات ال�صندوق الطالبي وكيفية
�آلية اال�شرتاك بالنادي الريا�ضي.
وقامت وكيلة عمادة �شو�ؤن الطالب
ل�����ش���ؤون ال��ط��ال��ب��ات اال����س���ت���اذة روئ
القفيدي وم�ساعدتها �أ .نورة الكبي�سي
بجولة على �أركان الفعالية.

دورة في «التفوق
الدراسي» للموهوبات
كتبت� :سارة ال�سويداء
نظمت ع��م��ادة تطوير امل��ه��ارات
وب��ال��ت��ع��اون م���ع ب��رن��ام��ج الطلبة
املتفوقني واملوهوبني دورة بعنوان
«ال��ت��ف��وق ال���درا����س���ي» للطالبات
املتفوقات وامل��وه��وب��ات يف املدينة
اجلامعية للطالبات.
ق������دم������ت ال���������������دورة د.رمي
العبيكان ،وبح�ضور  22طالبة
من املتفوقات من خمتلف كليات
اجل����ام����ع����ة ،وارت�����ك�����زت حم����اور
ال���دورة على الطريق �إىل التفوق
ال���درا����س���ي ،وواق����ع ال��درا���س��ة يف
امل���رح���ل���ة اجل���ام���ع���ي���ة ،ال���دواف���ع
للدرا�سة والتفوق ،احلما�س الذاتي،
امل��ج��م��وع��ات ال��درا���س��ي��ة الف ّعالة،
و�أ�سرار التفوق للطالبات ،واملذاكرة
ب���ذك���اء ،وط����رق جت��ن��ب امل��ل��ه��ي��ات
�أثناء الدرا�سة ،و�أمثلة لربجميات
م�ساعدة لتجنب االن�شغال باجلوال،
�إ�ضافة لأمن���اط التعلم ،ومنحنى
التذكر ،وطرق احلفظ ،واخلرائط
الذهنية ،واالختبارات واال�ستعداد
لها ،وو�سائل تقنية م�ساعدة على
ال��ت��ف��وق ال��درا���س��ي ،وم��ع��وق��ات يف
ط��ري��ق ال��ت��ف��وق ،و�أه����م ال��و���ص��اي��ا
�إىل التفوق الدرا�سي ،واالهتمام
بالتخ�ص�ص وحتقيق الطموح ،ودافع
االحت�ساب وطلب الأج���ر بالعلم،
و�إع��م��ار الأر����ض ،وخدمة الإ�سالم
واملجتمع ،ومتعة التعلم ،واال�ستعانة
باهلل والثقة بالنف�س.

آفاق أكاديمية
آفاق أكاديمية
د .عادل المكينزي

نحو مجتمع حيوي

من �أبرز مرتكزات ر�ؤية اململكة  2030التي ر�سمت خريطة التطور والتقدم
للأعوام القادمة هو «جمتمع حيوي» واحليوية مبعانيها الوا�سعة تعني جتدد يف
العطاء وقوة يف مواجهة التحديات و�إبداع يف معاجلة امل�شكالت.
وال �شك �أن هذه ال�صفات تتمثل يف يف اجليل ال�شبابي الذي ميثل ن�سبة الثلثني
يف املجتمع ال�سعودي ،وميلك املهارة والقدرة والطموح لتحقيق تلك الربامج
وامل�شاريع احل�ضارية التي يرنو �إليها �صناع الر�ؤية.
يظل العن�صر الب�شري هو املرتكز الأ�سا�س يف م�سرية التنمية امل�أمولة وحتويل
الر�ؤية �إىل واقع عملي ملمو�س ،لذا حر�ص والة الأمر  -يحفظهم اهلل  -كل
احلر�ص على تذليل كل ال�صعوبات للإن�سان يف هذه البالد املباركة ،لالنطالق
وامل�شاركة ب�أق�صى طاقة مبا ي�سهم يف تطوير الطاقات وتعزيز املهارات املطلوبة
لتح�سني م�ستوى وجودة الإجناز وحتقيق الأهداف.
وقد تنبه �صانع القرار �إىل التحديات التي تكبل عطاء الأفراد وقد ُ
حتول دون
م�شاركتهم بفعالية يف �ساحة العطاء ،و�سعى نحو �إزالة تلك املعوقات وحماربة كل
ما من �ش�أنه تعطيل م�سرية العمل يف حتقيق �أهداف الر�ؤية وي�ؤثر ب�شكل �سلبي
خا�صة حماربة الف�ساد بكل �أ�شكاله.
ولعلنا ن�ست�صحب ال�شراكة املجتمعية والأ�سرية يف غر�س القيم والأخ�لاق
ال�سامية يف النفو�س وتعزيز مفاهيم ال�شفافية وال�صدق يف التعامل والعالقات،
مبا ينعك�س �إيجا ًبا على امل�ستوى ال�شخ�صي عرب التميز والإبداع وحتقيق الذات
وعلى امل�ستوى املجتمعي عرب �إجناز تنموي.
من املمار�سات ال�سلبية التي ت�أكل من ر�صيد املجتمع وتنخر يف �شجرة التنمية
«داء الك�سل» و«االعتماد على الآخرين»� ،أو ما يُعرف بـ«الوا�سطة» و«الفزعة»
يف �إجناز املهام ال�شخ�صية وحتقيق الأه��داف ،بل �أحيا ًنا تتعداها �إىل ال�سعى
للح�صول على منفعة �أو مك�سب مايل �أو وظيفي دون وجه حق.
هذه «املمار�سات» اخلاطئة مل يكن لها �أن ت�ستمر لوال عوامل متعددة؛ �أحدها
الأ�سرة ،فالوالدان قد يع ّودان االبن �أو االبنة على الركون �إىل الدعة والراحة
واحل�صول على متع احلياة املختلفة دون جهد �أو تعب ،وي�شب هذا الإن�سان على
ذلك النمط من الرتبية باعتباره حقاً طبيعياً ،فلما يكرب يتحول من االعتماد
على الوالدين �إىل االعتماد على الأقارب واملعارف ليوفر على نف�سه بذل اجلهد
والكد.
ً
�ضغطا
بالطبع ،هذا النمط من الأفراد يظلون عالة على الآخرين وميثلون
على �أ�سرهم ومعارفهم ،فتجد لديهم متالزمة التذمر وعدم الر�ضا ،لذلك �أرى �أن
احلاجة ما�سة ال�ست�شعار الأ�سر لدورها يف �أن تكون رافدًا �أ�سا�س ًيا ملجتمع حيوي.
وعلى ال�شاب وال�شابة ممن عا�شوا حياة الدعة والتواكل التحول نحو الوعي
بتحديات املرحلة والت�أكد ب�أن «حتديات احلياة» لن يواجهها الوالدان بالنيابة
عنهم ،وهذا ي�ستدعي ت�أمل ما وهبهم اهلل من طاقات و�إمكانات ومهارات والعمل
على ا�ستثمارها وتطويرها ،حتى يكملوا رحلة احلياة بنجاح و�سعادة ..و«همة
حتى القمة».

makinzyadel@ksu.edu.sa

«القبول والتسجيل» يوصي
بمراجعة الخطة االستراتيجية

عقد جمل�س عمادة �ش�ؤون القبول والت�سجيل اجتماعه الأول للعام
اجلامعي 1441هـ ،وذلك برئا�سة عميدها الدكتور �سعد بن عمران.
و�أبدى د .بن عمران �شكره وتقديره للدكتور با�سل ال�سدحان على جهوده
املبذولة �إبان عمله وكي ً
ال ثم عميداً لعمادة �ش�ؤون القبول والت�سجيل،
ً
و�أ�شار �إىل الأثر الإيجابي لبع�ض الإج��راءات التي متت م�ؤخرا ،ومنها
�إتاحة طلب تغيري القبول عن طريق بوابة النظام الأكادميي ،وذلك ملن
مت قبوله باجلامعة لهذا العام ،وكذلك �إتاحة التقدمي على بوابة القبول
لربامج الدبلوم واالنتقايل عن طريق ال�شبكة العنكبوتية دون احلاجة
لتكبد الطالب �أو الطالبة عناء احل�ضور ومراجعة اجلامعة.
بعد ذلك ،مت مناق�شة اخلطة اال�سرتاتيجية للعمادة وموقف العمادة
من نظام �إدارة اجلودة «الآي��زو» ،حيث �أو�صى املجل�س مبراجعة اخلطة
اال�سرتاتيجية احلالية من قبل وحدة التطوير واجلودة بالعمادة .كما مت
مناق�شة اخلدمات الإلكرتونية التي مت �إ�ضافتها حديثاً للنظام الأكادميي
يف �سبيل ا�ستكمال �أمتتة جميع �إجراءات �أعمال القبول والت�سجيل.

كتب :طارق املطريي
ورشة عمل في نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني
اتصاالت الجيل م�ؤخراً ور�شة عمل بعنوان «ات�صاالت اجليل
اخلام�س» قدمها املحا�ضر وانغ ت�شاو من
الخامس
مركز تدريب هواوي العاملية ،ح�ضرها �أكرث
من  100طالب وطالبة من خمتلف كليات

اجلامعة ،حتدث فيها املحا�ضر عن دوافع
ا�ستخدام اجليل اخلام�س واخلدمات التي
يوفرها هذا اجليل من االت�صاالت ،يذكر
�أن اجلامعة وقعت يف وقت �سابق مذكرة
تفاهم مع «هواوي» للتدريب بقطاع تقنية
املعلومات واالت�صاالت.
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للعام الثاين على التوايل وبال�رشاكة مع جمعية الإعالم واالت�صال

استئناف الملتقى اإلعالمي بندوة عن «االتجاهات البحثية الحديثة»
د .الحيزان :حان الوقت لتغيير خارطة التدريس
لتتناسب مع الشكل االتصالي الجديد
د .المطيري :البحوث ستتحول لما يشبه «أكشاك
بيع» ما لم نمتلك أدوات نقدية وفلسفية
د .المكينزي :هناك ضرورة للمزج بين اإلعالم
وتخصصات أخرى في مثل هذه الدراسات
د .حنان :نحتاج خطة دراسية نستطيع االحتكام
إليها الختيار موضوعات البحوث
تغطية :دان��ة �إب��راه �ي��م -ال�ع�ن��ود الفايز-
لطيفة املبرييك
ب� ��د�أ امل�ل�ت�ق��ى الإع�ل�ام ��ي �أوىل ف�ع��ال�ي��ات��ه
ل�ل�ع��ام ال �ث��اين ع�ل��ى ال �ت��وايل ب �ن��دوة بعنوان
«االجت� ��اه� ��ات ال�ب�ح�ث�ي��ة احل��دي �ث��ة يف ��ض��وء
الإع �ل�ام اجل��دي��د» ،ق��دم�ه��ا ال��دك�ت��ور حممد
بن عبدالعزيز احليزان ،وذلك يوم الأربعاء
� � 18س �ب �ت �م�بر 2019م مب � ��درج « »4ك�ل�ي��ة
الآداب ،الدور الأر�ضي للن�ساء ،ومدرج كلية
الآداب للرجال ،بح�ضور نخبة من �أع�ضاء
وع�ضوات هيئة التدري�س والباحثني وطالب
ال��درا� �س��ات ال�ع�ل�ي��ا بجامعتي امل�ل��ك �سعود،
والإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.
�أدار ال�ن��دوة الدكتور على العنزي رئي�س
ق�سم الإع�ل��ام ،م��رح�ب� ً�ا ب��ال��دك�ت��ور احل �ي��زان،
ً
ومثمنا جهوده يف خمتلف جماالت الإعالم
البحثي والتطبيقي وال�سيا�سة والتعليم،
يف حني �أعرب الدكتور احليزان عن �سعادته
لوجوده يف جامعة امللك �سعود ،ورحب بدوره
ب�ك��ل �سبل م��د ج���س��ور ال �ت �ع��اون بينها وب�ين
جامعة الإمام.
خارطة التدري�س
يف ال��ب��داي��ة� ،أك����د ال��دك��ت��ور احل��ن��ي��زان
على ���ض��رورة تغيري خ��ارط��ة التدري�س يف

احلقل الأك��ادمي��ي مبا يتنا�سب مع ال�شكل
االت�صايل اجلديد ،م�شرياً �إىل التغريات
ال��ت��ي الح��ق��ت بع�ض الأدوات والأ�ساليب
البحثية الرقمية ،ومنها �أدوات قيا�س حجم
االنت�شار واالجتاهات ،والأدوات البحثية،
�إىل جانب ظهور �أ�ساليب قيا�س بديلة مثل
قيا�س ك�ل�اوت ،ومقيا�س ك�ي�رت ،وحتليل
االنطباعات.
�صناعة احرتافية
وا�ستعر�ض �سعادته حجم اخل�سارة التي
تعر�ض لها الإع�لام التقليدي يف ال�سنوات
الأخرية ،والتي من �أهمها ال�سبق ال�صحفي،
حم��ذراً من خطورة التق�سيم اجلامد بني
ف�ضاء الإع�لام التقليدي واجلديد قائ ً
ال:
«ي��ج��ب �أال نعمل ع��ل��ى تك�سري جم��ادي��ف
الإع�ل�ام التقليدي الوطني �أم���ام �شبكات
التوا�صل االجتماعي ،و�إال �سنخ�سر �أهم
مقوماته وهي امل�صداقية».
م�ستطرداً« :لعل �أو�ضح مثال على ذلك
حمل لواء الإعالم الوطني ق�ضية خا�شقجي،
يف ح�ي�ن ت���راج���ع���ت ���ش��ب��ك��ات ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي الفتقادها امل�صداقية» ،م�ؤكداً
على �أن الإع�لام اجلديد مل ي��أت بعد ،مع
�ضرورة ا�ستحداث �صناعة احرتافية متزج
بني التقليدي واجلديد ،يقودها �إعالميون

مهنيون ول��ي�����س رواد �شبكات التوا�صل
االجتماعي.
ووج��ه دع��وة لكل القائمني على �أق�سام
الإع�لام يف اململكة وجمعيات الإع�لام� ،أن
ي�صنعوا �شكل الإع�ل�ام املنتظر ،وه��و ما
ي�ستدعي تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س
و�إع���ادة ت�أهيلهم من خ�لال تقدمي دورات
تدريبية مكثفة ودوري��ة يف جم��ال الإع�لام
الرقمي.
ر�ؤية مقارنة
ويف نهاية العر�ض قدم د .احليزان ر�ؤية
مقارنة لقيا�س و�سائل االت�صال الرقمية يف
مرحلة ما قبل �شبكات التوا�صل االجتماعي،
وال��ت��ي تعنى بقيا�س امل��واق��ع الإلكرتونية
وتنح�صر يف حركة التفاعل معها ،ممث ً
ال
لها بتحليل جوجل والك�سا ،ومرحلة ما بعد
ظهور �شبكات التوا�صل االجتماعي التي
تطلبت �أدوات مبتكرة و�آل��ي��ات ق���ادرة مع
هذا الكم من املعلومات ،م�ستعر�ضاً فئات
امل�ستفيدين من بحوث الإع�ل�ام اجلديد،
املتمثلة يف املعلنني ومراكز البحوث والدول
وحتديداً اجلهات الأمنية.
�أك�شاك مبيعات
يف ختام الندوة مت فتح باب املداخالت
وب���د�أت مبداخلة الدكتور مطلق املطريي

�أ�ستاذ الإعالم والعالقات الدولية بالق�سم،
والتي انتقد فيها اقت�صار الباحثني على
االعتماد على برامج �إلكرتونية ت�شرح وتف�سر
�سلوك امل�ستخدم يف �شبكات التوا�صل
االجتماعي ،والتي من �ش�أنها حتويل البحوث
الإعالمية ملا ي�شبه «�أك�شاك مبيعات» دون
امتالك الأدوات النقدية والفل�سفية لتحليل
العملية االت�صالية.
خطة جديدة
تال ذل��ك مداخلة للدكتورة حنان �سليم
�أ���س��ت��اذ الإذاع����ة والتلفزيون ح��ول �آل��ي��ات
اختيار املو�ضوعات اجلديدة التي تت�سق مع
الإع�لام الرقمي ،ما يتطلب االحتكام �إىل
خطة جديدة ت�شمل �أهم هذه املو�ضوعات،
مع �ضرورة تدريب طالب الدرا�سات العليا
على تطبيق النظريات القدمية ب�شكلها
امل�����س��ت��ح��دث ال���ذي يتنا�سب م��ع الإع�ل�ام
الرقمي ولي�س التقليدي.
الذكاء اال�صطناعي
ث��م مداخلة الأ���س��ت��اذ عا�صم احلظيف
باحث دكتوراه من جامعة الإمام حممد بن
�سعود الإ�سالمية حول �أهمية �إملام الباحثني
بامل�صطلحات واملفاهيم اجلديدة اخلا�صة
بال�شبكات االج��ت��م��اع��ي��ة وم��ن��ه��ا «ال��ذك��اء
اال�صطناعي».

درا�سات بينية
و�أخ�يراً مداخلة الدكتور عادل املكينزي
الأ���س��ت��اذ امل�����ش��ارك بق�سم الإع��ل�ام ،ال��ذي
�ألقى ال�ضوء على �أهمية الدرا�سات متعددة
التخ�ص�صات ،وال��ت��ي يتم امل��زج فيها بني
تخ�ص�ص الإعالم ،وتخ�ص�صات �أخرى مثل
احلا�سب الآيل ،املعلومات ،وذلك من �أجل
�إجناز مثل هذه البحوث بكفاءة.
د .احليزان يف �سطور
جدير بالذكر �أن الدكتور حممد عبدالعزيز
احل��ي��زان� ،أ�ستاذ بكلية الإع�ل�ام واالت�صال
بجامعة الإمام حممـد بن �سعود الإ�سالمية،
وع�ضو جمل�س ال�شورى ،وقد تقلد العديد من
املنا�صب منها امل�ست�شار الإعالمي ملعايل وزير
التعليم العايل ،وعميد كلية الإعالم واالت�صال
بجامعة الإمام حممـد بن �سعود الإ�سالمية،
ورئي�س اللجنة الت�أ�سي�سية املكلفة ب�إن�شاء ق�سم
الإع�ل�ام االل��ك�تروين باجلامعة االلكرتونية
ال�سعودية ،وله العديد من البحوث وامل�ؤلفات
الإع�لام��ي��ة ،وم��ن��ه��ا «ال��ب��ح��وث الإع�لام��ي��ة:
�أ�س�سها� ،أ�ساليبها ،جماالتها»« ،التعر�ض
اجلماهريي للتلفزيون يف اململكة العربية
ال�سعودية»« ،ا�ستخدامات االت�صال الهاتفي
يف اململكة العربية ال�سعودية» ،و«الإعالم
ال�سياحي :مفهومه ومقوماته».

نظمه كر�سي الأمان الدوائي بالتزامن مع اليوم العاملي ل�سالمة املر�ضى

لقاء علمي يبحث مستجدات التيقظ الدوائي لألدوية المسوقة
حتت رعاية وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الدكتور خالد بن
�إبراهيم احلميزي وبح�ضور وكيل اجلامعة
للتخطيط وال��ت��ط��وي��ر م�ست�شار كر�سي
�أب��ح��اث الأم���ان ال��دوائ��ي الدكتور يو�سف
بن عبده ع�سريي وعميد عمادة البحث
العلمي الدكتور حممد الوابل ووكيل عمادة
البحث العلمي للكرا�سي البحثية الدكتور
عبداحلميد العليوي ،وبح�ضور عدد من
املخت�صني واملمار�سني ال�صحيني؛ نظم
كر�سي �أبحاث الأم��ان الدوائي باجلامعة
اللقاء العلمي اخلام�س للأمان الدوائي
حتت عنوان «م�ستجدات م�ؤ�شرات و�أ�س�س
ممار�سات التيقظ الدوائي اجليدة للأدوية
امل�سوقة» وذل��ك ي��وم الأرب��ع��اء  19حمرم
1441هـ املوافق � 18سبتمرب 2019م يف
قاعة الدرعية باجلامعة.
يف بداية اللقاء �ألقى د .خالد احلميزي
كلمة رح���ب فيها ب��احل�����ض��ور يف رح��اب
جامعة امللك �سعود و�أثنى على ما يقدمه
كر�سي �أبحاث الأمان الدوائي من فعاليات
علمية م�ستمرة مبا يخدم جمال ال�سالمة
الدوائية يف اململكة العربية ال�سعودية،
متمن ًيا �أن يكون هذا اللقاء العلمي اخلام�س
للأمان الدوائي لقاء مفيداً وم�ستمراً.
كما �ألقى املدير العام ل�شركة بوهرجنر
�إجنلهامي د .وليد امل�شاق كلمة الراعي

اال���س�ترات��ي��ج��ي ل��ل��ق��اء العلمي اخلام�س
للأمان الدوائي.
بعد ذلك �ألقى امل�شرف العام على كر�سي
�أبحاث الأمان الدوائي باجلامعة الدكتور
طارق بن حممد احلوا�سي كلمة رحب فيها
باحل�ضور متمنياً لهم اال�ستفادة من �أعمال
وتو�صيات اللقاء العلمي اخلام�س للأمان
الدوائي ،مبا ي�ساهم يف تعزيز ال�سالمة
الدوائية باململكة العربية ال�سعودية وفق
ر�ؤية .2030
وقدم د .احلوا�سي �شكره جلامعة امللك
���س��ع��ود ممثلة يف وك��ال��ة ع��م��ادة البحث
العلمي للكرا�سي البحثية على الدعم
الدائم لكر�سي �أبحاث الأمان الدوائي يف

�سبيل تقدم اجلامعة على �صعيد امل�ستوى
البحثي يف هذا املجال.
بعد ذلك انطلقت �أعمال اللقاء العلمي
اخل��ام�����س ل�ل�أم��ان ال���دوائ���ي باجلل�سات
العلمية والتي �ضمت  10متحدثني من
ك��اف��ة القطاعات على امل�ستوى العاملي
واملحلي ملناق�شة م�ستجدات م�ؤ�شرات
و�أ�س�س ممار�سات التيقظ الدوائي اجليدة
للأدوية امل�سوقة.
وك��ان��ت �أب���رز املوا�ضيع العلمية التي
نُوق�شت يف اللقاء :الأ�س�س اجليدة ملمار�سة
التيقظ ال��دوائ��ي عاملياً وحملياً ،لوائح
و�أن��ظ��م��ة التيقظ ال��دوائ��ي وم�ستجدات
ه��ذا امل��ج��ال .كما �صاحب اللقاء ور�شة

عمل تخ�ص�صية مت تدريب احل�ضور فيها
على �آلية التعامل مع م�ؤ�شرات الأعرا�ض
اجلانبية للأدوية و�إدارة الإ�شارة ل�ضمان
�سالمة املر�ضى.
جدير بالذكر �أن اللقاء العلمي اخلام�س
للأمان الدوائي يتزامن مع اليوم العاملي
ل�سالمة امل��ر���ض��ى ال���ذي تنظمه منظمة
ال�صحة العاملية.
و����ش���ارك يف ه���ذا ال��ل��ق��اء م��ا ي��ق��ارب
 200م�شارك ح�ضروا اجلل�سات العلمية
امل�صاحبة للقاء العلمي اخلام�س للأمان
ال��دوائ��ي وال��ت��ي ق��ام بتقدميها نخبة من
املتخ�ص�صني يف جمال ال�سالمة الدوائية.
كما ح�ضر  50م�شار ًكا يف ور�شة العمل

والتي حتدثت عن �إدارة الإ�شارة وال�سالمة
الدوائية.
ك��م��ا ���ش��رف ال��ل��ق��اء م�����ش��ارك��ة برنامج
م�ساعد الباحث الت�أهيلي ،وه��ي �إح��دى
امل���ب���ادرات التطويرية اجل��دي��دة لعمادة
البحث العلمي ممثلة بوكيلة عمادة البحث
العلمي للأق�سام الن�سائية الدكتورة عبري
بنت عبد املعطي امل�صري ،امل�شرف على
برنامج م�ساعد الباحث الت�أهيلي ،ويعد
ك��ر���س��ي �أب���ح���اث الأم�����ان ال���دوائ���ي �أح��د
امل�ستفيدين من هذه املبادرة.
ويف ختام اللقاء ق��دم امل�شرف العام
لكر�سي برنامج م�ساعد الباحث الت�أهيلي
�أبحاث الأمان الدوائي بجامعة امللك �سعود
الدكتور ط��ارق احلوا�سي �شكره جلامعة
امللك �سعود ووكالة عمادة البحث العلمي
للكرا�سي البحثية على دعمهما املتوا�صل
يف �إجناح اللقاء العلمي اخلام�س للأمان
الدوائي.
بعد ذلك كرم د .احلوا�سي املتحدثني
والرعاة واللجان امل�شاركة يف تنظيم اللقاء
العلمي اخل��ام�����س ،وال��ذي��ن �ساهموا يف
�إجناح اللقاء ،راج ًيا من اهلل العلي القدير
�أن تعود خمرجات ه��ذا اللقاء بالفائدة
العلمية على جميع احل�ضور مبا ي�ساهم يف
تعزيز ال�سالمة الدوائية باململكة العربية
ال�سعودية.
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بت�رشيف مدير اجلامعة وبال�رشاكة مع تعليم الريا�ض ومركز التطوير املهني

كلية التربية تحتفي بيوم المعلم العالمي الخميس القادم
د .الشايع :تحرص كلية التربية على قيادة
د .النملة :يشارك في الفعالية أكثر من عشرين
التغيير التربوي بما يسهم في تحقيق الرؤية
جهة ذات عالقة من داخل وخارج الجامعة
د .التويجري :تتضمن الفعالية  55ورشة وبرنامجًا تدريبيًا تستهدف أكثر من ألف معلم ومعلمة
برعاية وت�شريف معايل مدير
اجلامعة ال��دك��ت��ور ب���دران العمر،
تنظم كلية الرتبية فعالية اليوم
العاملي للمعلم بال�شراكة مع الإدارة
العامة للتعليم مبنطقة الريا�ض
وامل��رك��ز الوطني للتطوير املهني
التعليمي بوزارة التعليم ،وبح�ضور
ع��دد م��ن ال��ق��ي��ادات ال�ترب��وي��ة من
خمتلف اجلهات التعليمية ،و�أكرث
من ثالثمائة معلم ومعلمة ،وذلك
���ص��ب��اح ي���وم اخل��م��ي�����س � ٤صفر
١٤٤١هـ ،املوافق 2019/10/3م.
م�ستقبل املهنة
و�أ����ش���ار ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�ترب��ي��ة
الدكتور فهد بن �سليمان ال�شايع
�إىل �أن اح��ت��ف��اء
ك����ل����ي����ة ال��ت�رب����ي����ة
ب����امل����ع����ل����م ي�����أت����ي
ت��زام��ن �اً م��ع ال��ي��وم
ال��ع��امل��ي ل��ل��م��ع��ل��م،
ح���ي���ث خ��� ّ��ص�����ص��ت
ال����ي����ون����ي���������س����ك����و
اخل�����ام�����������س م���ن
�أك����ت����وب����ر م����ن ك��ل
ع���ام ي��وم��اً ع��امل� ًي��ا
لالحتفاء باملعلم،
وذل�������ك ت���ق���دي���راً
ل��دوره املحوري يف
بناء املجتمع ،ورفعت اليوني�سكو
هذا العام �شعار «املعلمون ال�شباب
م�ستقبل املهنة».

قيادة التغيري
و�أو����ض���ح ال��دك��ت��ور ال�����ش��اي��ع �أن
كلية الرتبية من منطلق ا�ست�شعار
م�����س ��ؤول��ي��ت��ه��ا امل��ه��ن��ي��ة ،ور�ؤي��ت��ه��ا
ور�سالتها التي �أقرتها يف خطتها
اال�سرتاتيجية ،حتر�ص دوما على
قيادة التغيري الرتبوي وذلك بكل
ما يخدم العملية التعليمية وي�سهم
يف حتقيق ر�ؤي���ة اململكة ،2030
وم��ن ذل��ك ال�برام��ج ذات ال�صلة
باملعلم وتطويره املهني امل�ستمر،
و�ستحر�ص الكلية على تد�شني
عدد من الربامج واملبادرات ذات
ال�صلة مع �شركائها ،والتي حتقق
اخل��ط��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة للكلية
وبرامج مبادرة حتول �أدوار كلية
ال�ترب��ي��ة وف���ق ر�ؤي���ة
اململكة .2030
اجلهات امل�شاركة
ب��������دوره �أو�����ض����ح
ال��دك��ت��ور حم��م��د بن
عبدالرحمن النملة
رئي�س جلنة املعر�ض
امل�صاحب للمنا�سبة
م���������ش����ارك����ة �أك���ث��ر
م���ن ع�����ش��ري��ن جهة
م���ن داخ�����ل وخ����ارج
اجلامعة ،ومن �أبرز
تلك اجلهات الإدارة
العامة للتعليم مبنطقة الريا�ض،
وامل��رك��ز الوطني للتطوير املهني
التعليمي ب��وزارة التعليم ،ومكتب

د .باحاذق:
يستضيف القسم
النسائي عددًا من
المعلمات والقيادات
التعليمية ومعرضًا
مصاحبًا

المعلمون الشباب ..مستقبل المهنة
يُع ُّد املعلم روح العملية التعليمية وقائدها بال
منازع ،فال ميكن �أن ت�ؤدي غر�ضها من دونه ،فهو
�أداة التغيري والتطوير ملهنة التعليم ،وبه ومن خالله
يحقق التعليم ر�سالته ،وال ميكن �أن يُحدث التعليم
فر ًقا و�أث ًرا دون �أن يكون من خالل املعلم ،وال ميكن
لأيِّ نظام تعليمي �أن يكون �أف�ضل من واقع معلميه،
فاملعلم هو بو�صلة التعليم احلقة ،وم�ؤ�شره الرئي�س.
وبنا ًء على ما �سبق؛ خ�ص�صت اليوني�سكو يو ًما عامل ًّيا للمعلم؛ لـت�أكيد
ر�سالته ودوره يف تقدم املجتمعات ،ورفعت يف احتفائها بيوم املعلم العاملي
لهذا العام 2019م �شعار «املعلمون ال�شباب :م�ستقبل املهنة Young -
 ،»Teachers: The future of the Professionوتبنت اليوني�سكو
هذا ال�شعار للت�أكيد ب�أن م�ستقبل مهنة التعليم يعتمد حت ًما على املعلمني
اجلدد �إعدادًا واختيا ًرا وتطوي ًرا مهن ًّيا م�ستم ًرا لهم.
ونحن يف اململكة العربية ال�سعودية نعي�ش ر�ؤية تطويرية كربى «ر�ؤية
اململكة  »2030يعتمد حتقيق براجمها و�أهدافها ومبادراتها على ت�أهيل
�أبناء هذا الوطن املعطاء ،ويُع ُّد التعليم هو الركيزة الأ�سا�س لتحقيق ذلك،
وال غرو �أن يكون املعلمون بذلك هم قادة التغيري ورواده.
ومواكب ًة لهذه املتطلبات التنموية الكربى؛ �سعت وت�سعى وزارة التعليم
بقطاعيها العام والعايل -لت�أهيل �أف�ضل املعلمني وتطويرهم املهنيامل�ستمر ،وت�أتي مبادرات ت�أهيل املعلم وتطويره يف قمة مبادرات الوزارة
وم�شروعاتها� ،إذ تطمح الوزارة �إىل �أن تقود تلك املبادرات وامل�شروعات؛
ري الرتبوي� .إن قيادة التغيري الرتبوي تتطلب �إع��داد املمار�سني
التغي َ
ال�ترب��وي�ين املتميزين وتطويرهم مهن ًّيا وبحث ًّيا ،وتعزيز معتقداتهم
واجتاهاتهم الإيجابية نحو مهنتهم با�ستمرار ،ومتكينهم من قيادة التغيري
الرتبوي؛ للم�شاركة بفاعلية يف م�سرية بناء وطنهم وحتقيق ر�ؤيته ،والإ�سهام
يف بناء جمتمع حيوي لوطن طموح يتطلع �أن يقود �أبنا�ؤه بناء اقت�صاد
مزدهر ،مع املحافظة على قِ َيمه وريادته يف حميطه العربي والإ�سالمي،
ودوره املحوري عامل ًّيا �ضمن �أقوى اقت�صاديات العامل والقوى امل�ؤثرة فيه.
�أ .د .فهد بن �سليمان ال�شايع
عميد كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية

ال�ت�رب���ي���ة ال��ع��رب��ي
ل��������دول اخل���ل���ي���ج،
والأم����ان����ة ال��ع��ام��ة
جل����ائ����زة ال��ت��ع��ل��ي��م
ل��ل��ت��م��ي��ز ،و���ش��رك��ة
ت��ط��وي��ر ل��ت��ق��ن��ي��ات
ال��ت��ع��ل��ي��م� ،إ���ض��اف��ة
ل��ع��دد م��ن اجل��ه��ات
من داخ��ل اجلامعة
مثل املركز الرتبوي
للتطوير والتنمية
املهنية ،واجلمعية
ال�������س���ع���ودي���ة ل��ل��ع��ل��وم ال�ت�رب���وي���ة
والنف�سية ،واجلمعية ال�سعودية
للرتبية اخلا�صة ،ومركز التميز
البحثي يف تطوير تعليم العلوم
وال����ري����ا�����ض����ي����ات،
والأق�����س��ام العلمية
ب��ك��ل��ي��ة ال�ت�رب���ي���ة،
وع���دد م��ن امل��راك��ز
واجل��ه��ات الأخ���رى
ذات العالقة.
 55ور�شة
ً
وبرناجما
من جهته �أو�ضح
ال��دك��ت��ور �أن�����س بن
�إبراهيم التويجري،
امل�����������ش�����رف ع��ل��ى
امل����رك����ز ال�ت�رب���وي
للتطوير والتنمية املهنية بكلية
ال�ترب��ي��ة ،ورئ��ي�����س جل��ن��ة ب��رام��ج
التطوير املهني� ،أن��ه �سيتم عقد

خ��م�����س وخ��م�����س�ين
ور����������ش���������ة ع���م���ل
وب���رن���ام���ج ت��دري��ب��ي
ت�ستهدف التطوير
امل��ه��ن��ي لأك��ث��ر م��ن
�أل��ف معلم ومعلمة
وط����ال����ب وط���ال���ب���ة
ت�����دري�����ب م���ي���داين
ي���ن���ف���ذه���ا خ��ب��راء
وخمت�صون من كلية
ال�ترب��ي��ة والإدارة
ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م
مبنطقة الريا�ض واملركز الوطني
للتطوير املهني التعليمي وهيئة
تقومي التعليم والتدريب يف عدد
م���ن امل���ج���االت ال��ن��وع��ي��ة وال��ت��ي
تواكب ر�ؤية اململكة
 ،2030و���س��ي��ت��م
تنفيذ هذه الربامج
يف ك��ل��ي��ة ال�ترب��ي��ة
وم���راك���ز ال��ت��دري��ب
ال���ت���اب���ع���ة ل���ل���إدارة
ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م
مب��ن��ط��ق��ة ال��ري��ا���ض
ي����وم����ي اخل��م��ي�����س
والأحد � 7 ، 4صفر
1441هـ ب�إذن اهلل
تعاىل.
الق�سم الن�سائي
و�أك��دت وكيلة الكلية الدكتورة
رجاء بنت عمر باحاذق �أهمية هذا
اليوم ،وحر�ص كلية الرتبية على

د .الشهري:
هذه الفعالية
تشكل دافعًا قويًا
وحافزا لمن هم
ً
في الميدان من
معلمين ومعلمات

أساس البناء وصمام األمان

االح��ت��ف��اء باملعلم فيه ،م��ن خالل
عدد من الفعاليات ،يف مقر كلية
الرتبية بال�شق الن�سائي ،وذلك من
خالل املعر�ض امل�صاحب املتزامن
مع املعر�ض املقام يف مقر ال�شق
الرجايل من كلية الرتبية� ،إ�ضافة
لعقد ع���دد م��ن ب��رام��ج التطوير
املهني يف امليدان الرتبوي ،وت�سعد
الكلية با�ست�ضافة عدد كبري من
امل��ع��ل��م��ات وال��ق��ي��ادات التعليمية
خ�ل�ال ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ،و�أ���ش��ادت
بتفاعل جميع من�سوبات وطالبات
الكلية باال�ستعداد لتقدمي برامج
مميزة وتطوعهن خلدمة املعلم،
وتعزيز مكانته.
دفعة قوية
م���ن ج��ان��ب��ه �أك���د
ال��دك��ت��ور حممد بن
ع���ب���داهلل ال�����ش��ه��ري
امل�شرف على وحدة
ال���ع�ل�اق���ات ال��ع��ام��ة
والإع���ل��ام بالكلية
�أن ك��ل��ي��ة ال�ترب��ي��ة
حتتفي كل عام بهذه
املنا�سبة �إمياناً منها
ب�أهمية التفاعل مع
ك��ل املنا�سبات ذات
ال���ع�ل�اق���ة ب��ر�ؤي��ت��ه��ا
ور�سالتها و�أهدافها
اال�سرتاتيجية ،ومبا ي�سهم يف حتقيق
ر�ؤية اململكة  ٢٠٣٠فيما يخ�ص بناء
الإن�سان والرثوة الب�شرية.

و�أ���ش��ار �إىل �أن احت�ضان كلية
الرتبية لهذه الفعالية ي�شكل دفع ًة
ق��وي� ًة وح��اف �زًا داع � ًم��ا مل��ن ه��م يف
امل��ي��دان م��ن املعلمني واملعلمات،
وكذلك ملعلمي ومعلمات امل�ستقبل
م��ن ال��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات يف بذل
املزيد و�إثبات �أهمية ما يقومون
به من دور يف هذا املجتمع؛ فهم
�أهم �أعمدة بناء املجتمع من خالل
التعليم الناجح.
برامج وفعاليات جديدة
وب�ين رئي�س اللجنة الإع�لام��ي��ة
للمنا�سبة الدكتور �إبراهيم بن داود
ال����داود ح��ر���ص كلية ال�ترب��ي��ة على
�إظهار هذه املنا�سبة كل عام بال�صورة
امل�أمولة لها ،و�أن ت�ضيف الكلية كل
عام برامج وفعاليات
يف مثل هذه املنا�سبة
حيث �سيقدم من�سوبو
ال��ك��ل��ي��ة ع������دداً من
ال�برام��ج يف امليدان
ال��ت�رب����وي اح��ت��ف��اء
ب��امل��ع��ل��م وت���ق���دي���را
ل���������دوره� ،إ����ض���اف���ة
للربامج التي �أعتادت
الكلية على تقدميها
كل ع��ام من معر�ض
م�صاحب ت�شارك فيه
عدد من اجلهات من
داخ��ل وخ��ارج اجلامعة وا�ست�ضافة
عدد من املعلمني واملعلمات وتقدمي
برامج تطوير مهني لهم.

د .الداود :تضيف
الكلية كل عام
برامج وفعاليات
جديدة إضافة
للبرامج المعتادة
في كل عام

المعلم ويومه العالمي

املعلم هو �أ�سا�س بناء الأمة و�صمام
الأم���ان لها ول�ل�أج��ي��ال ،فهو املربي
ال���ذي ي��غ��ر���س ال��ق��ي��م وال��ف�����ض��ائ��ل يف
النفو�س ،وبدونه لن تكون هناك �أمة
ترقى وح�ضارة تنه�ض.
يعترب يوم اخلام�س من �شهر �أكتوبر
من كل عام من �أهم الأيام يف تاريخنا
بل يف تاريخ الأم��ة ،لعظيم مكانة املعلم املحتفى به يف
ذلك اليوم ،وي�أتي �شعار االحتفاء باليوم العاملي هذا العام
« 2019املعلمون ال�شباب ،م�ستقبل املهنة» �إمياناً ب�أهمية
ه��ذا اجليل اجل��دي��د م��ن املعلمني يف التطوير والرقي
مبهنة التعليم لتواكب ما ي�ستجد من تطور معريف وتقني
ومواكبة لر�ؤية اململكة  2030التي ترتكز يف �أهدافها
على �شباب الوطن.
وانطالقاً من توجيهات والة الأم��ر  -حفظهم اهلل -
يف تقدمي �أف�ضل اخلدمات التعليمية للأجيال القادمة،
وتفعي ً
ال لل�شراكة امل�برم��ة ب�ين الإدارة العامة للتعليم
مبنطقة الريا�ض وكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود،
حر�صت �إدارة التعليم على تفعيل هذه ال�شراكة مع الكلية
بامل�شاركة معها يف االحتفاء بيوم املعلم لتعزيز مكانته
من خالل تبادل اخلربات وتكامل الأدوار واال�ستفادة من
الفر�ص والإمكانيات املتاحة مبا يخدم امليدان الرتبوي
ويحقق الأه��داف املن�شودة وف��ق �أه��داف وزارة التعليم
ور�ؤية اململكة .2030

حتتفل دول العامل �سنوياً بذكرى يوم املعلم
العاملي منذ عام 1994م ،للإ�شادة بدوره ومهنته
التعليمية ،واململكة العربية ال�سعودية جزء من
هذا العامل ،تويل التعليم �أهمية كربى ممثلة
بوزارة التعليم التي تتلقى الدعم واالهتمام من
لدن خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود وويل عهده الأمني حممد
بن �سلمان �أيدهم اهلل.
حيث تهتم بركائز املنظومة التعليمية والتي منها «املعلم» فتوليه
اهتما ًما �أكرب من �أجل توفري بيئة تعليمية منا�سبة وتطوير مهني
وتدريبي مالئم ،وخطط ا�سرتاتيجية ومنهجية متنوعة وتطوير
م�ستمر؛ ي�ضمن احلفاظ على حقوقهم ويعزز من �إح�سا�سهم
بامل�س�ؤولية العظمى والقيام بواجباتهم الوطنية واملجتمعية.
والتعليم املميز واملتنوع ي�صنع �آمال ال�شعوب ويحقق لها م�ستوى
معي�شة �أف�ضل ،وال ميكن حتقيق نواجت تعليمية طموحة دون معلم
م�ؤهل وخمل�ص ،فاملعلم هو �أهم العوامل امل�ؤثرة يف البيئة التعليمية
واملرتكز الأول فيها.
�إن اليوم العاملي للمعلم يلفت االنتباه اىل احلاجة لرفع مكانة
مهنة التعليم لي�س لأج��ل املعلم واملتعلم فقط بل لأج��ل املجتمع
وامل�ستقبل واجليل القادم ،فبالعلم تنه�ض الأمم وتتقدم وت�ستثمر
املوارد وت�ستخرج الرثوات وتبنى احل�ضارات.
للمعلم ف�ضل عظيم ،فهنيئاً له ه��ذه املنزلة الرفيعة ،فاهلل
ومالئكته و�أهل ال�سموات والأر�ض حتى النملة يف جحرها وحتى
احلوت يف جوف البحر لي�صلون على معلم النا�س اخلري.
وبالعلم يدرك �أق�صى املجد من �أمم وال رقي بغري العلم للأمم.

�أ .حمد بن نا�صر الوهيبي
مدير عام التعليم مبنطقة الريا�ض

�أ .د� .أحمد بن عبدالرحمن اجلهيمي
امل�شرف العام على املركز الوطني للتطوير املهني التعليمي
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يوم المعلم
مَ
العال يف هذا اليوم ف�ضل املعلم وجهوده اجلبارة و�أهميته يف
يذكر
احلياة ،حيث يحتفل العامل باليوم العاملي للمعلمني يف  5ت�شرين الأول/
�أكتوبر �سنوياً ،بنا ًء على تو�صية م�شرتكة �صادرة عن منظمة العمل
الدولية ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة «اليون�سكو» عام
 1966واملتعلّقة باملعلمني وحقوقهم.
لقد �أنزل اهلل عز وجل �سورة القلم �إعجازًا وتعظي ًما ل�ش�أنه ،و�أثنى
على العلم و�أهله ،وحتفل ال�سنة النبوية الكرمية بالعديد من الن�صو�ص
وال�شواهد التي تعلي �ش�أن العلم واملعلمني ،وبنا ًء على ذلك اهتمت
حكومتنا الر�شيدة يف برامج التحول الوطني  2020بتح�سني العملية
التعليمية وبناء جيل من املتعلمني معززين بالقيم واملهارات الأ�سا�سية.
وت�شارك كلية الرتبية يف جامعتنا الغراء االحتفال مع �أجيال من
املعلمني واملعلمات �أ�صحاب اخلربات ،ب�إقامة هذه الندوة وعقد الور�ش
حتت �شعار «املعلمون ال�شباب :م�ستقبل املهنة» عرفا ًنا منا بدورهم يف
بناء امل�ستقبل وحتقيق طموح الوطن.
يطيب يل يف ذكرى يوم املعلم �أن �أ�سطر كلمات �شكر وتقدير وعرفان
لكل معلمة علمتني خالل م�سريتي ولها �أثر يف بناء �شخ�صيتي و�ساهمت
يف تراكم اخلربات لدي� ،شك ًرا ر�سول العلم.
د .رجاء عمر باحاذق
وكيلة كلية الرتبية

يوم المعلم العالمي
حتتفي كلية الرتبية بيوم املعلم العاملي ،بال�شراكة مع الإدارة العامة
للتعليم مبنطقة الريا�ض ،حتت �شعار «املعلمون ال�شباب :م�ستقبل املهنة»،
ت�أكيداً لبث روح االعتزاز مبهنة التدري�س لدى طلبة الكلية ،و�إق��رارا
بدورهم يف بناء امل�ستقبل وتربية الأجيال القادمة.
وقد ا�ستند برنامج �إعداد املعلم ،على م�ضامني ر�ؤية اململكة 2030
وم�ستهدفاتها ،فلي�س من املمكن �أن يكون هناك تعليم جيد دون وجود
معلمني خمل�صني ومعتزين مبهنتهم ،وم�ؤهلني ملمار�ستها يف �ضوء كافة
الظروف واملتغريات التي متر بها جمتمعاتهم.
وحتر�ص كلية الرتبية يف �سعيها هذا �إىل حتقيق ر�سالة جامعة امللك
�سعود يف تقدمي تعليم مميز ،و�إنتاج بحوث �إبداعية تخدم املجتمع
وت�سهم يف بناء اقت�صاد املعرفة ،من خالل �إيجاد بيئة حمفزة للتعلم
والإبداع الفكري ،والتوظيف الأمثل للتقنية ،وال�شراكة املحلية والعاملية
الفاعلة.
�أ .د .ن�ضال بنت �شعبان الأحمد
�أ�ستاذ العلوم بق�سم املناهج وطرق التدري�س

يوم المعلم
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لبنة أساسية في نهضة األمم

معلم التربية الفنية والطريق للريادة

مع تنوع االحتفاالت وكرثتها ،تبقى قيمة
االحتفال باملعلم خمتلفة ،فاجلميع يحتفل
مبن مد له يد العون و�ساهم يف بنائه وحتقيق
الأم��اين وتخطي ال�صعاب ،وحني نتتبع �سري
الناجحني جن��د �أن للمعلمني الأث���ر العظيم
وال�سبق الوفري ،فاملعلم لبنة �أ�سا�سية يف بناء
نه�ضة الأمم و�سر تقدمها ،وف�ضله متعد جلميع
�أفراد املجتمع املحلي ،ولن تنه�ض �أمة �أو تتميز �إال مبعلمني �أكفاء
ير�سمون معامل الطريق ب�إبداعهم وي�ضيئونه ب�إخال�صهم ،و�إمياناً
من القيادة حفظها اهلل ب�أهمية دور املعلم و�أثره على املجتمع ،كان
لهم وملا يقدمون الن�صيب يف تطلعات ر�ؤية اململكة .2030
د� .أن�س بن �إبراهيم التويجري
امل�شرف على املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية

حتتفل كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود باليوم
العاملي لل ُم َعلم كل عام ،انطالقاً من الدور املوكل
للكلية مل�شاركة م�ؤ�س�سات املجتمع لتحقيق ر�ؤية
اململكة  ،2030واعتزازاً بالقيم القائمة على املبادئ
الإ�سالمية والهوية الوطنية وا�ست�شعار الدور لبناء
جيل �شاب يحقق اقت�صاداً مزدهراً لوطن طموح،
لذا ف�إن اليوم العاملي للمعلم هذا العام جاء مهتماً
بـ«املعلمون ال�شباب :م�ستقبل املهنة».
�إن امل�ستقبل بعد اهلل يقع يف �أيدي املُعلم ال�شاب احلا�صل على القدر
الكايف من التعليم والتدريب واالنفتاح على طرق البحث والتطور العلمي،
واملتقن ملهارات التوا�صل ،وي�أتي ذلك باالهتمام من كافة اجلهات بالدول
واملنظمات للنهو�ض مب�ستواه الأكادميي والرتبوي ك ً
ال يف �آن واحد،
انطالقاً من ال�شعار املعلن عنه ملنظمة «اليون�سكو» باليوم العاملي الـ 70
للمعلمني يف عام  ،2018وهو «�ضمان تقدمي تعليم جيد يقت�ضي وجود
معلمني م�ؤهلني».
و�إمياناً بدور املعلمني ال�شباب يف بناء العقول وامل�ستقبل لكثري من
الأفراد� ،سعت كلية الرتبية �إىل تو�سيع مفهوم النجاح من «�إعداد ممار�س
تربوي» �إىل «تطويرهم مهنياً وبحثياً وجعلهم قادة للتغيري».
وانطالقاً من ذلك �سعى ق�سم الرتبية الفنية �إىل ا�ستحداث برنامج
تخ�ص�صي وهو «الت�صاميم والفنون» والذي ي�سعى للدفع بقاطرة التغيري
الرتبوي و�سيا�ساته ل�صالح ت�أهيل املعلم لطالبه ،ودرا�سة كيفية �إتاحة
الفر�ص الكافية للتطور املهني امل�ستمر للمعلم ،ال�شاب.
وي�أتي دور معلم الرتبية الفنية الذي يعلم الطالب اجلمال ويزوده
باملهارات الفنية وي�ساهم يف تر�سيخ قيم التعلم ومواكبة برنامج جودة
احلياة «�أح��د برامج حتقيق ر�ؤي��ة  ،»2030وال�سعي للتنويع والإث��راء
للم�سارات التخ�ص�صية والتم�سك ب�أعلى املعايري للجودة والتميز لتحمل
م�س�ؤولية قيادة التغيري الإيجابي ،فمعلم الرتبية الفنية هو ال�سبيل
للريادة.
لقد ركزت ر�ؤية  2030على �أهمية تطوير املنظومة الرتبوية وتطوير
املعلم وت�أهيله �سواء من خالل برامج الدرا�سات العليا �أو يف �أثناء عمله
كمعلم ،لكونه حجر الأ�سا�س يف العملية التعليمية ،لذا يحر�ص معلم
الرتبية الفنية على �إعداد البحوث الرتبوية املتخ�ص�صة وامل�شاركة يف
ال��دورات وامللتقيات البحثية والربامج املهنية والت�أهيلية ،ليتمكن من
التفكري وحت�سني ممار�ساته والتغلب على حتديات التدري�س ،للو�صول
�إىل جمتمع حيوي متذوق للفن لوطن طموح.
د .حممد بن عبدالرحمن النملة
رئي�س ق�سم الرتبية الفنية

أحق الناس بالشكر
�إن احل����روف تعجز ع��ن التعبري عندما
نتحدث عن ف�ضل املعلم ،فما من عبارات مدح
وال ق�صائد �شكر تفي حق املعلم الذي كر�س
�أغلب �أوقاته لينقل طالبه وتالميذه من ظلمة
اجلهل �إىل نور العلم واملعرفة.
اليوم العاملي للمعلم �إ�شارة وا�ضحة لأهمية
دور املعلم يف املجتمع وبيان مكانته وتكرميه
و�إعطائه املنزلة الكبرية و�إبراز دوره يف العملية التعليمية.
�إن �إقامة مثل هذه الفعالية يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود-
لت�شكل دفع ًة قوي ًة وحافزًا داع ًما للمعلمني واملعلمات يف �إعطاء
املزيد ولإثبات �أهمية ما يقومون به من وظيفة يف هذا املجتمع.
�إن املعلم الناجح هو �أهم �أعمدة بناء التعليم الناجح؛ فاملعلم هو
�أ�سا�س املجتمع ومربي الأجيال ،وكما قيل �إذا �أردنا �صناعة جمتمع
واالرتقاء به ،فعلينا ب�صناعة املعلم ،فاملعلمون �أحقّ النا�س بال�شكر،
فهم من يعطي الأمل وي�صنع الفر�ص ،من يزرع يف قلوب الأجيال
�شغف املعرفة والطموح.
د .حممد بن عبداهلل ال�شهري
ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم املناهج وطرق التدري�س
وامل�شرف على وحدة العالقات العامة والإعالم بكلية الرتبية
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الرأي
جامعتي في 2030
جامعتي في 2030
أ.د .يوسف بن عبده عسيري

التعليم والتعلم يف الوثيقة املطورة
ا�ستمراراً لدعم جهود برامج اجلامعة للح�صول على االعتماد ن�ستكمل
عزيزي القارئ رحلة ا�ستعرا�ض الن�سخة املطورة لوثيقة معايري االعتماد
الرباجمي التي �أ�صدرها املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي،
حيث نتناول املعيار الثالث وهو التعليم والتعلم ،وبح�سب هذه الوثيقة
املطورة تذكر يف عملية التعليم والتعلم «بت�صرف»� ،إنه يجب �أن تكون
خ�صائ�ص اخلريجني وخمرجات التعلم يف الربنامج حمددة ومت�سقة
مع متطلبات الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت واملعايري الأكادميية واملهنية،
ومتطلبات �سوق العمل ،و�أن تطبق هيئة التدري�س ا�سرتاتيجيات تعليم
وتعلم وطرق تقومي ومتنوعة وفعالة وتالئم خمرجات التعلم املختلفة،
كما يجب �أن يتم تقومي مدى حتقق خمرجات التعلم من خالل و�سائل
متنوعة ،و�أن ي�ستفاد من النتائج يف عمليات التح�سني امل�ستمر.
وعن خ�صائ�ص اخلريجني وخمرجات التعلم تذكر الوثيقة املطورة
ملعايري االعتماد ال�براجم��ي �أن الربنامج يحدد خ�صائ�ص خريجيه
وخمرجات التعلم امل�ستهدفة ،ويف تناولها للمنهج الدرا�سي حددت
ع���دداً م��ن املتطلبات منها :يلتزم ال�برن��ام��ج بال�سيا�سات واملعايري
والإج���راءات امل�ؤ�س�سية يف ت�صميم وتطوير وتعديل املنهج الدرا�سي،
ويراعي املنهج الدرا�سي حتقيق �أهداف الربنامج وخمرجاته التعليمية
والتطورات العلمية والتقنية واملهنية يف جمال التخ�ص�ص ،ويراجع
ب�صورة دورية ،وحتقق اخلطة الدرا�سية التوازن بني املتطلبات العامة
ومتطلبات التخ�ص�ص ،وبني اجلوانب النظرية والتطبيقية ،كما تراعي
التتابع والتكامل بني املقررات الدرا�سية ،كما يراعى يف بناء اخلطة
الدرا�سية للربنامج حتديد املتطلبات الكافية للم�سارات املختلفة «�إن
وجدت» طبقاً للممار�سات العاملية والربامج املناظرة ،يت�ضمن �أن�شطة
�صفية وغري �صفية متكاملة ت�سهم يف حتقيق خمرجات التعلم ،وترتبط
خمرجات التعلم يف املقررات مع خمرجات التعلم يف الربنامج ،وتتوافق
ا�سرتاتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم امل�ستخدمة مع خمرجات
التعلم ،وتتمركز ا�سرتاتيجيات التعليم والتعلم حول الطالب .وت�شجيع
التعلم الن�شط ،وتتوافق خمرجات التعلم لأن�شطة اخلربة امليدانية مع
خمرجات تعلم الربنامج ،ويتم حتديد ا�سرتاتيجيات التدريب والتقييم
و�أماكن التدريب املنا�سبة لتحقيق هذه املخرجات.
كما تناولت الوثيقة املطورة جودة التدري�س وتقييم الطالب حدد عدداً
من املتطلبات منها :يتابع الربنامج التزام هيئة التدري�س با�سرتاتيجيات
التعليم والتعلم وطرق التقييم الواردة يف تو�صيفات الربنامج واملقررات
من خالل �آليات حمددة ،ويقدٌم التدريب الالزم لهيئة التدري�س على
ا�سرتاتيجيات التعليم والتعلم وط��رق التقييم امل��ح��ددة يف تو�صيف
الربنامج واملقررات ،واال�ستخدام الفعال للتقنية احلديثة واملتطورة،
ويُز ٌود الطالب يف بداية تدري�س كل مقرر مبعلومات �شاملة عنه ،ويطبق
الربنامج �آليات لدعم وحتفيز التميز يف التدري�س وت�شجيع الإب��داع
واالبتكار لدى هيئة التدري�س؛ �إ�ضافة �إىل �إج��راءات وا�ضحة ومعلنة
للتحقق من جودة طرق التقييم وم�صداقيتها والت�أكد من م�ستوى حت�صيل
الطالب ،وت�ستخدم �إجراءات ف ٌعالة للتحقق من �أن الأعمال والواجبات
التي يقدمها الطالب هي من �إنتاجهم ،وتُقدٌم تغذية راجعة للطالب عن
�أدائهم ونتائج تقوميهم يف وقت ميكنهم فيه من حت�سني �أدائهم.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

الهمة تبعتها القمة
هذه العبارة املنتقاة ك�شعار لذكرى اليوم الوطني  ،٨٩ترمز �إىل عدة
معان جليلة و�شاخمة وعظيمة ،حيث ب��د�أت بهمة املغفور له ب��إذن اهلل
موحد هذه البالد امللك عبدالعزيز �آل �سعود طيب اهلل ثراه ،على توحيد
البالد حتت راية واحدة وهي راية التوحيد ،ب َعلَم مميز وجميد يحمل يف
ثناياه كلمة «ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل» وانطلق براية الهمة هذه نحو
القمة ووحد كيان هذه الأمة و�أبدل الفرقة والتناحر بالوحدة والتكامل.
وتبعه من بعده �أبنا�ؤه الذين �ساروا على �أ�سلوبه ونهجه بهمة ملوك
على منارات الهدى وجمد البطوالت و�أ�صبحت هذه الهمة يتوارثونها
وغال على كل مواطن ومواطنة
كاب ًراً تلو كابر .اليوم الوطني يوم مميز
ٍ
ن�سرتجع ونتذكر فيه جميعاً بدايات هذا الوطن ال�شامخ ونتابع تطوره
ونه�ضته وتقدمه وهمته يف جميع املجاالت .فبالهمة و�صلنا للقمة وبزوغ
فجر وتاريخ هذه الأم��ة وهلل احلمد ويف هذا العهد املميز وهو عهد
والدنا ومليكنا امللك �سلمان وويل عهده �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان حفظهما اهلل وب�أفكارهما النرية وامل�ضيئة واملميزة يف
�شتى املجاالت والتي بانت و�سطعت يف م�شاعرهما جتاه �شعبهما وم�شاعر
�شعبهما جتاههما ،وهي م�شاعر متبادلة متثلت باملحبة والفرح وال�سعادة
والتفا�ؤل وال�سرور ،و�أدت بطريقة مبا�شرة �إىل ا�ستمرار ال�شعب ال�سعودي
بالدين ووالة �أمره ووطنه
بال�سلوك الإيجابي املعتاد مبواقف العز والفخر ِ ّ
وتربية الن�شء على حب ذلك كله .فلك ومني يا ديني ويا مليكي وويل
عهده ويا وطني �سالمي وتقديري واحرتامي ،ودمتم عزاً وذخراً وفخراً
ً
و�شموخا رغم �أنف احلاقدين وح�سد احلا�سدين.
د .نا�صر برج�س بن مطلب
ع�ضو اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية
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شعار «همة حتى القمة»
احلمد هلل الذي �أنعم علينا وعلى
بالدنا الغالية بهذا الدين القومي،
وال�صالة وال�سالم على النبي الأمي،
�سيدنا حممد بن عبداهلل وعلى �آله
و�صحابته الأخيار �أجمعني.
يكفيك �شرفاً يا وطني �أن��ك مهد
ال��ن��ب��وة ،ومنطلق ال��ر���س��ال��ة ،وقلعة
الإ�سالم احل�صينة ،ومنارة التوحيد �إىل
قيام ال�ساعة .نعي�ش ذكرى االحتفاء
باليوم الوطني التا�سع والثمانني حتت
�شعار «ه ّمة حتى الق ّمة» مبنا�سبة
توحيد اململكة حر�سها اهلل ،ون�شر
نعمة الأم���ن والأم���ان على ربوعها،
بيد امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز طيب
اهلل ث��راه ،بعد �أن عانت من ويالت
التجزئة ،والتناحر واحلروب والتناف�س
بني القبائل والأمراء ،فمن يقر�أ تاريخ
جند واحلجاز وما كان يدور فيها من
حروب وفو�ضى وا�ضطرابات ،وفقدان
لنعمة الأم����ن والأم�����ان ،علم قيمة
ما نحن فيه ،و�أهمية هذه املنا�سبة
التاريخية .ويف العهد الزاهر خلادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز ،وبدعم وم�ؤازرة �سمو ويل

اململكة 2030م.
عهده الأم�ين الأم�ير
�إن ه����ذا ال��ع��ه��د
حممد بن �سلمان بن
امل����ي����م����ون ،ي��ع��ك�����س
عبدالعزيز–يحفظهم
وج��ه اململكة امل�شرق
اهلل  -ا���س��ت��م��رت
امل�ضيء وهي مت�ضي
امل�سرية اخلرية تطرق
ب���خ���ط���وات واث���ق���ة
ك���ل �أب������واب ال��ت��ق��دم
يف ظ��ل ا�ستقرارها
وال��ت��ط��ور وال��ن��م��و يف
و�أمنها ،بف�ضل اهلل،
خم��ت��ل��ف امل���ج���االت
ث��م بف�ضل ال��ق��ي��ادة
وحت���ق���ق �إجن�������ازات
الر�شيدة بقيادة ملك
تنموية كبرية؛ مكنت
ح����ازم ،ويف ���ص��ادق،
ب�لادن��ا ال��ع��زي��زة من
�أحب و�أعطى ب�سخاء
م��واج��ه��ة التحديات
د .سليمان الجلعود
فبادله اجلميع حباً
ال��ع��امل��ي��ة ،واالرت��ق��اء
ووف������ا ًء ،وويل عهد
ب����ج����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م،
وحتقيق التنمية امل�ستدامة للموارد طموح و�صاحب ر�ؤية م�ستقبلية فريدة،
خطت اململكة بحكمته وبعد نظره
الب�شرية.
�إنّ الدعم الكبري الذي �أولته الدولة واهتمامه البالغ بالأر�ض والإن�سان
للتعليم واجلامعات ،مكنها من حتقيق وامل�ستقبل ،خطوات نوعية عمالقة
�إجن����ازات مهمة �ساعدتها على �أن �شهد بها القريب والبعيد ،و�أف��رزت
تكون م�ؤ�س�سات �أك��ادمي��ي��ة وبحثية نتائج ب���ارزة على ك��اف��ة الأ���ص��ع��دة،
رائدة و�صلت �إىل مكانة مرموقة بني وانعك�ست كذلك �أمنًا و�أما ًنا ورخا ًء
جامعات �إقليمية وعلى م�ستوى عاملي ،على كافة املواطنني واملواطنات يف
مع حر�ص جامعة امللك �سعود على �أن �شتى جماالت احلياة.
لنكن �إيجابيني وفاعلني فنتوا�صى
تواكب خططها اال�سرتاتيجية ر�ؤية

با�ستثمار ه��ذه املنا�سبة مب��ب��ادرات
ومقرتحات مفيدة �إيجابية وامل�ساهمة
يف حتقيق ر�ؤي���ة  2030لتكون لك
عمراً �آخر ،ولن�ضع منهجية متما�سكة
ومتكاملة لإح��ي��اء ال��ت��ف��ا�ؤل وال���روح
الوطنية ال�شرعية يف نفو�س الأجيال،
ك��ون��ه ي��وم �اً تحُ �����ش� ُد ر�سمياً لأجله
عوامل التهيئة النف�سية واالجتماعية
والإعالمية والعاطفية.
�ستبقى يا وطني �أب��د الدهر مهد
الإ�سالم وح�صنه احل�صني ،وم ��أرزه
وملج�أه بعد اهلل تعاىل �إىل يوم الدين،
حفظ اهلل بالدنا ،و�أدام عليها �أمنها
و�أمانها ،وجعلها عزيزة بدينها ليوم
الدين ،خادمة للإ�سالم وللإن�سانية يف
كل مكان وزمان.
ويف اخلتام �أدعو اهلل العلي القدير
�أن يحفظ خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو ويل
عهده الأمني الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز� ،إن��ه نعم امل��وىل ونعم
الن�صري.
عميد كلية علوم الريا�ضة
والن�شاط البدين

الكتابة الأك��ادمي��ي��ة ه��ي �أ�سلوب
للكتابة يتطلب ا�ستخدام لغة ر�صينة
مدعومة بالأدلة ،وهي ال تختلف عن
الأمناط الأخرى للكتابة مثل الكتابة
الأدبية �أو املهنية �أو غري ذلك ،يف كونها
ت�ستلزم �أن يكون املو�ضوع املطروح
مثريا الهتمام ال�شريحة امل�ستهدفة،
و�أن تت�ضمن ب��ح � ًث��ا ع���ن م�����ص��ادر
املعلومات وت�سجي ً
ال لها ،و�أن تكون
ح�سب منهجية وا�ضحة وت�ستخدم لغة
�سليمة .ذلك �أن �سالمة اللغة  -بغ�ض
النظر عن التخ�ص�ص -هي �أ�سا�س
الكتابة الأكادميية اجليدة ،فال �شيء
�سيجعل القارئ يتوقف عن القراءة �إال
ال�صياغات ال�سيئة والأخطاء النحوية
والإمالئية ال�سائدة.
وه���ي تت�سم ب�صفة ع��ام��ة ب�أنها
نزيهة وغري �شخ�صية لإي�صال املعرفة
التي مت التحقيق فيها عن كثب �إىل
جمهور ناقد وم�ستنري ،وهو جمهور
الأك��ادمي��ي�ين؛ وتهدف �إىل تعزيز -
�أو حت��دي  -املفاهيم �أو النقا�شات
املطروحة يف املحيط الأكادميي ،و�إىل
ت��ق��دمي حتليل ن��ق��دي للمو�ضوعات

وال��ر���س��ائ��ل العلمية
امل��ث��ارة ،ينطوي على
يف ����ص���ورة و�صفية
ح����ج����ج وا�����ض����ح����ة
�أو حتليلية مقنعة
التنظيم مبنية على
�أو ن��اق��دة ،وب�صورة
الأدل�����ة والأ���س��ب��اب،
اح�تراف��ي��ة تعرب عن
م����ع جت���ن���ب ال��ل��غ��ة
احل�������دود ال��ف��ك��ري��ة
العاطفية �أو املتحيزة،
لكاتبها م��ه��م��ا ك��ان
ف�سواء واف��ق الكاتب
تخ�ص�صه.
�شخ�ص ًيا على الفكرة
ويف ال���درا����س���ات
�أم مل ي��واف��ق عليها،
ال��ع��ل��ي��ا ع���ل���ى وج���ه
يجب تقدميها بدقة
اخل�����ص��و���ص يحتاج
ومو�ضوعية.
وال�����غ�����ر������ض م��ن أ .د .جبريل العريشي الطالب �إىل اكت�ساب
م����ه����ارات ال��ك��ت��اب��ة
الكتابة الأك��ادمي��ي��ة،
الأك����ادمي����ي����ة ح��ت��ى
ك��م��ا ه��و احل����ال مع
معظم �أن���واع الكتابة الأخ����رى ،هو يتمكنوا من تنفيذ املهام الأكادميية
التوا�صل ،فهي متثل نافذة على فكر امللقاة على عاتقه ،فهم يحتاجون لنوع
من يكتبها ،ومن ثم ينبغي �أن تكون الكتابة املدعومة باحلجج امل�ستنرية
ب�أف�ضل طريقة بحيث تقنع القارئ ب�أن القائمة على الأدلة� ،سواء من م�صادر
علمية ،كما هو احلال يف ورقة بحثية،
الكاتب يفهم ما يتكلم عنه.
وم���ه���ارات ال��ك��ت��اب��ة الأك��ادمي��ي��ة �أو نتائج درا�سة �أو جتربة �أو اقتبا�سات
�ضرورية يف ع��امل ال��ي��وم ،يحتاجها من ن�ص �أ�صلي كما يف مقالة للتحليل
ال��ط��ال��ب وال��ب��اح��ث وامل��ع��ل��م ورج��ل الأدب����ي؛ فا�ستخدام الأدل����ة يعطي
الأعمال ،لإع��داد املقاالت والتقارير م�صداقية للحجة.
ويحتاجون يف نف�س الوقت لالختيار
والعرو�ض التقدميية والأوراق البحثية

الدقيق للكلمة ،والتنظيم املنطقي،
واللهجة غري ال�شخ�صية التي تقوم
بالإبالغ والتحليل والإقناع بطريقة
مبا�شرة .من الأ�ساليب الفعالة لتعليم
مهارات الكتابة الأكادميية :ا�ستخدام
الأمثلة العملية يف بيان �ضوابطها،
وا�ستخدام معايري حتكيم الر�سائل
العلمية كمر�شد ملتطلباتها ،وا�ستخدام
�أمناط خمتلفة من املالحظات الناقدة
التي يتم ا�ستقبالها� ،سواء من الأ�ساتذة
�أو م���ن الأق�������ران ،م���ن خ�ل�ال نهج
ا�ستخدام التغذية الراجعة.
ومي��ك��ن �أن ي��ت��م ذل���ك م��ن خ�لال
ال��دورات الدرا�سية «الالمنهجية» �أو
من خالل التوجيه والإر�شاد ،فهناك
�أع����داد م��ت��زاي��دة م��ن ال��ط�لاب ذوي
اخللفيات التعليمية غري املتجان�سة؛
يلتحقون بالدرا�سات العليا ولي�س
لديهم معرفة باملبادئ التي يقوم عليها
اخلطاب الأكادميي الذي يعتمد على
الكتابة الأكادميية املن�ضبطة.
عميد تطوير واجلودة
�أ�ستاذ علم املعلومات

قلت:
البيت يا � َ
ِ
ِ
أر�ض الوطن
رب
يحميك ُّ
من ك ِّل مكروهٍ ومن ك ِّل الفنت
و�أدام راي َة ِعــزنا خــ ّفاقـ ًة
جتـلو ظالم التـيهِ والفكـرِ العفــن
وب��ع��د« ،ال��ي��وم ال��وط��ن��ي» منا�سبة
حترك روحي و�أحا�سي�سي؛ فال �أملك
�أمامها �إال �أن �أعي�ش احلدث ،ال �أملك
�إال �أن �أكتب..
«اململكة العربية ال�سعودية» ا�سم
له ما له من الثقل والفخامة ،ا�سم مل
ي�أت من فراغ ،ويكفي �أن من اعتمده
َّ
لي�سطـ َر يف �سجل التاريخ هو
و�أطلقه
امل�ؤ�س�س املوحد �صاحب الف�ضل بعد
اهلل يف ن�شوء ه��ذا الكيان وتثبيت
�أطنابه وا�ستقراره ،البطل املنا�ضل
«���ص��ق��ر اجل���زي���رة» ع��ب��دال��ع��زي��ز بن
عبدالرحمن �آل �سعود رحمة اهلل عليه
ور�ضوانه ،وذلك عام 1932م بعد �أن
�ضم بقية �أرجاء البالد �إىل ملكه ،وقد
كانت -فقط -جند واحلجاز.
ي�أتي يوم � 23سبتمرب من كل عام
يو ًما وطن ًيا لل�سعوديني تتجدد فيه
ذك��رى ذل��ك احل��دث العظيم؛ فبعد
ال�شتات و�شتى امل��ح��اوالت منذ عام
1902م ،ا�ستوى للملك عبدالعزيز
توحيد م��دن البالد ،وه��ذا التوحيد

�شكل ًّيا وح�سب ،بل �أن تُ�ستثمر فعليا
وذل��ك ببث مفاهيم ال��والء والعطاء
للوطن و�صورهما ،و�أن حبه لي�س
جمرد َع ٍلم على الأكتاف يرفع �أو يف
الأي���دي يحمل ،وال جم��رد ع��ب� ٍ
�ارات
تحُ ��ف��ظ وتُ����ردد ،وال ق�صائ َد تُنظم
وتُن�شد ،والم�شاعر تُ�ستثار وقتًا ثم
تخمد� ،إمنا هو  -مع كل ذلك وقبله-
�سلوك و�أفعال ونظام حياة.
ال �شك يف �صدق امل�شاعر والنيات،
ول��ك��ن بع�ضهم ينق�صه «التفعيل»؛
فيكون بهذا ح ًبا مع وقف التنفيذ،
يف حني �أن احلب ال�صادق الفاعل هو
الذي ي�صدق القو َل فيه العمل ،نعم،
هو الذي ترتجمه الأفعال؛ فاعتزازي
بهويتي الدينية واللغوية والوطنية
�أ�سمى �صور احلب ،و�أن �أدع الع�صبية
املنتنة املفرقة من �أهم �صور احلب ،و�أن
�أغار على �سمعة وطني ومكانته حب،
و�أن �أخل�ص يف عملي و�أراقب اهلل فيه
حب .و�أن �أح��ارب الف�ساد ابتدا ًء من
نف�سي حب ،و�أن �أجند نف�سي ملا فيه
رفعة وطني حب ،واحرتامي النظام
و�أن �أك��ون خري ق��دوة للزائر واملقيم
حتى ي�صبح – وبال رقيب -ملتز ًما
ب��الآداب والقوانني حب ،و�أن �أحافظ
على مكت�سبات الوطن حب ،و�أن �أمثل

اكتساب مهارات الكتابة األكاديمية

باقة حب للوطن

مل ي����أت �إل��ي��ه على طبق م��ن ف�ضة
بال جهد وعناء ،بل ج��اء بالإ�صرار
وبالعزمية وموا�صلة اجل��ه��اد ،به ّمة
وعـ َرق اجلِ باه ،والكر والفـر
الرجال َ
عربال�صحاري والفلوات ،حتت حر
ال�شم�س يف القيظ ،وحتت وبل ال�سماء
يف زمهرير ال�شتاء� .إنها ذكرى غالية
لق�صة كفاح ما يزال الأج��داد يروون
تفا�صيلها لأبنائهم و�أحفادهم حتى
اليوم ويُكربونها؛ فيغر�سون بذلك فيهم
تقدير ذلك اجلهد ،وحب هذه الأر�ض،
واملنتظر من ه�ؤالء الأبناء الذين منَّ
اهلل عليهم �أن ولدوا ون�ش�ؤوا على �أر�ض
قد ا�ستقرت �أركانها ،ونبعت خرياتها،
مع �أمن يعم �أرجاءها ،يُنتظرمنهم -
جي ً
ال بعد جيل � -أن يكونوا عرب الزمن
حرا�سها ،وعدتها وعتادها ،ورافعي
رايتها و�صانعي م�ستقبلها.
�إن احل��ب احلقيقي للوطن من
الإمي���ان ،وطبيعي وجميل يف �آن �أ ْن
ت�ضج امل�شاعر ب��ذل��ك؛ فتُ�سطر له
العبارات ،وتُردد له ال�شعارات ،وتُنظم
الق�صائد ،وتُغنى الأحا�سي�س؛ فالوطن
غال وي�ستحق الكثري ،واملزيد املزيد،
ٍ
ولكن ما �أمتناه وغريي �-إ�ضافة �إىل
ما �سبق -و�أدع��و �إىل الرتكيز عليه
لأهميته هو �أن ال ندع املنا�سبة متر

ري متثيل حب ،و�أن
وطني
َ
خارجه خ َ
�أرف�ض عبارات التثبيط والإحباط
وزعزعة الثقة حب ،و�أن �أ�شارك يف
الأعمال التطوعية و�أدعمها حب ،و�أن
�أحافظ على بيئته الفطرية بكل مافيها
حب ،وغري ذلك كثري؛ فحب الوطن
م�شاه ُد ولوحات ي�صعب ح�صرها.
�إن املر َء  -كما هو معروف  -قليل
بنف�سه كثري ب�إخوانه؛ ولذا ف�إ ْن َعم َل
ك ٌّل منا على نف�سه؛ ف�سيكون تلقائ ًيا
ٍ
وحينئذ �سي�شكل
م�ؤث ًرا يف حميطه،
�أف��راد املجتمع م ًعا جمتم ًعا فاع ً
ال،
ووطنًا متقد ًما.
ختا ًما� ،أردد معكم �أبيا ًتا يف الوطن
لل�شاعر ال�سعودي ح�سن بن حممد
الزهراين يتكلم فيها بل�سان كل حمب:
يا موطني ،كيف �أُبدي ِع�ش َق قافيتي
ول�ست وا �أ�سفي بال�شاعـرِ اللَّ ِ�سـن
فتحتُ عيني فكنتَ النو َر ياوطنًا
اللنب
�شرِ بتُ ع�ش َقـك يف مهدي مع ِ
ري جزءٍ منك تحَ مِ لُني
فما �أنا غ ُ
ٍ
عطف ،و�أنت الرو ُح يف بدين
بك ِّل
دمت يا وطني راف ًعا كلمة التوحيد
عام ًرا �سورها!
�أ .اجلوهرة املعيوف
ق�سم اللغة العربية و�آدابها
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ت�صدر عن ق�سم الإعالم
بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

ت - 4673555/ف4673479 /

الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .فهد بن عبداهلل الطيا�ش

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

altayash@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

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

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

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

resalah2@ksu.edu.sa

الطباعة

التوزيع
وكالة زهرة ا�سيا
للدعاية والإعالن
امل�شاركة

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

مدير ق�سم الإعالنات
ماجد بن علي القا�سم

ت - 4677605/ف4678529 /

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

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة

عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج
ت - 4678781/ف4678989 /
aalfulaij@ksu.edu.sa

مملكتنا الحبيبة في يومها الوطني 89
�أج����ده����ا ف��ر���ص��ة ���س��ان��ح��ة يل
مب��ن��ا���س��ب��ة ي��وم��ن��ا ال��وط��ن��ي الأغ���ر
لأت��ق��دم بخال�ص التهاين و�صادق
التربيكات لوالدنا وويل �أمرنا خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة ،ول����و ّ
يل ع��ه��ده الأم�ي�ن
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز َع َّراب ر�ؤية
اململكة � ،2030سائلة املوىل القدير
لهما ال��ع��ون وال��ت��وف��ي��ق وال�����س��داد
والن�صر على ك��ل م��ن يحمل �شراً
لهذا الوطن املعطاء الذي ع ّم خريه
جميع �أنحاء الدنيا.
وال يُنكر هذا القول �إال جاحد؛
فاململكة منذ عهد امل�ؤ�س�س لهذا
الكيان الكبري امللك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن رحمهما اهلل ،وهي
معروفة مبواقفها �إىل جانب ق�ضايا

العرب وامل�سلمني وعلى ر�أ�سها ق�ض ّية
فل�سطني ال��ت��ي وق���ف معها امللك
عبدالعزيز قلباً وقالباً منذ بواكري
ظ��ه��وره��ا ،ح��ي��ث ���ش��ارك��ت اململكة
بقواتها النظامية وغ�ير النظامية
يف حرب 1948م ،وا�ست�شهد كثري
منهم على تراب فل�سطني الطاهرة
يف �سبيل ا�سرتداد حق الفل�سطينيني
امل�سلوب.
وا���س��ت��م��ر دع���م امل��م��ل��ك��ة امل���ادي
وامل��ع��ن��وي والإغ��اث��ي للفل�سطينيني
وللق�ضية الفل�سطينية يف جميع
مراحل تاريخها حتى اليوم ،فجميع
ملوك اململكة العربية ال�سعودية
ال��ذي��ن ت��ن��اوب��وا على حكمها كانت
الق�ضية الفل�سطينية �شغلهم ال�شاغل
وه ّمهم الأول حتى عهدنا احلايل،
ولي�س م�ؤمتر قمة الظهران الذي
�أط��ل��ق عليه امل��ل��ك �سلمان حفظه

اهلل «م����ؤمت���ر ال��ق��د���س» ،ودع��وت��ه
ال��ق��ري��ب��ة �إىل ع��ق��د م����ؤمت���ر على
م�ستوى الأق��ط��اب ملنظمة التعاون
الإ�سالمي ب�سبب �سيا�سات حكومة
�إ�سرائيل الرعناء جت��اه الأرا���ض��ي
الفل�سطينية؛ �إال دلي ً
ال على االهتمام
ال��ك��ب�ير بالق�ضية الفل�سطينية،
ناهيك ع��ن ال��دع��م امل����ادي ،ومنح
الإقامات النظامية لآالف م�ؤلفة من
الفل�سطينيني الذين مي�سك بع�ضهم
بكثري من مفا�صل القطاع اخلا�ص
يف البالد.
كما �أن اململكة هي رائدة الت�ضامن
الإ�سالمي ،والعني ال�ساهرة التي
ال ت��ن��ام يف �سبيل خ��دم��ة احلجاج
واملعتمرين الذين يتزايد عددهم
عاماً بعد ع��ام بف�ضل الت�سهيالت
التي تقدّمها لهم اململكة �سواء يف
مكة املكرمة �أو املدينة املنورة� ،أو يف

الطرق املو�صلة �إليهما ويف �أمنهما،
وت�سهيل التنقل بينهما ،وكذلك
التنقل بني خمتلف م�شاعر احلج يف
مكة املكرمة.
ومت ّثل اململكة العربية ال�سعودية
ال�صوت املعتدل يف جميع املحافل
الدولية يف �سيا�ستها التي درجت
ع��ل��ى �إن��ت��ه��اج��ه��ا يف ع�لاق��ات��ه��ا مع
الدول على م�ستوى العامل.
ح��ف��ظ اهلل امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�سعودية وحفظ قيادتها و�شعبها
من ح�سد احلا�سدين وكيد الكائدين،
وك���ل ي���وم وط��ن��ي واجل��م��ي��ع بخري
و�صحة وعافية و�سعادة ورخاء.
�أ .د� .إلهام بنت �أحمد البابطني
�أ�ستاذ التاريخ الإ�سالمي
واحل�ضارة الإ�سالمية
ق�سم التاريخ ـ كلية الآداب

«مركز القياس» من البداية إلى إعادة النظر
ي��ق��وم امل��رك��ز ال��وط��ن��ي للتقومي
وال��ق��ي��ا���س ع��ل��ى م���دار ال��ع��ام بعدة
اخ����ت����ب����ارات �إج����ب����اري����ة ل��ل��ط�لاب
وال��ط��ال��ب��ات مب��ق��اب��ل م����ادي لعدة
�أهداف منها القدرة على اال�ستنتاج،
والفهم ،وح��ل امل�سائل الريا�ضية،
وتعترب نتيجة االختبار ذي الثالث
�ساعات الفي�صل يف م�سرية الطالب
والطالبة حيث حت�صد ن�سبة 70%
من معدل الن�سبة املركبة للقبول يف
اجلامعات لغالبية التخ�ص�صات بينما
حت�صد نتيجة ال��ث�لاث �سنوات يف
الثانوية مبعدل 30%فقط!
كما يحدد ن�سبة اجتياز االختبار
للجامعيني املتقدمني للدرا�سات
العليا ن�سبة  70%كحد �أدن��ى ،وما
�أن يجتاز الطلبة كل هذة االختبارات
حتى يقابل باختبار �آخ��ر ت�شرتطه
بع�ض اجلهات احلكومية للمفا�ضلة
الوظيفية .كما ت�أتي هذة االختبارات
متجاهلة بع�ض ال�����ش��يء اجل��ه��ود
املبذولة من املعلمني داخل ال�صفوف
املدر�سية وع���دم الأخ���ذ باالعتبار
اختالف طبقات القدرة لدى الطالب
مبختلف مناطق اململكة.
وهذا املنطق قد يجرنا �إىل عدة
�أ�سئلة :هل �أع��دت هذة االختبارات
املتتابعة لعدم الثقة يف خمرجات
التعليم ال��ع��ام والتعليم اجلامعي
وال���ق���درات ال��ف��ردي��ة للطالب ليتم
اخ��ت��زال جهد ال�سنوات الدرا�سية
يف ثالث �ساعات تكون هي مفرتق
الطرق الذي ال مفر منه؟!

ال��ق��وي��ة كالهند�سة
وما ال�سبب املربر
وغ���ي��ره������ا وك���������أن
لأخذ الن�سبة الأكرب
ه���ذه التخ�ص�صات
م��ن امل��ع��دل الختبار
حم�صورة على الطلبة
القيا�س ال من الن�سبة
املتفوقني فقط ،ومن
املدرا�سية؟
ه�����ذا امل���ن���ط���ل���ق مت
ومل������������اذا ي���ك���ون
فر�ض اختبار القيا�س
االخ����ت����ب����ار م��وح��د
ل��ي��ق��ي�����س ال���درج���ة
الأ���س��ئ��ل��ة يف جزئني
احلقيقية للطالب،
ك���م���ي ول���ف���ظ���ي م��ع
ك���م���ا �أن ال��ط��ال��ب
العلم ب�أنه ال يعك�س
احل�����ا������ص�����ل ع��ل��ى
امل�ستوى الذي يقدم
 100%من جمهوده
باملدار�س؟
عبدالملك القباع
ال�شخ�صي ال يعيقه
ومل��اذا التعقيدات
االختبار» .ا.هـ.
املتواجدة يف �شروط
ولعلي �أ�ستنتج من ق��ول الأ�ستاذ
االختبار من ع��دم �إح�ضار و�سائل
م�ساعدة كاحلا�سبة وح�صر �إجابة ن��ائ��ب امل��رك��ز �أن���ه ب��دال م��ن افتتاح
ال�����س ��ؤال يف دقيقة واح����دة وع��دم جامعات ومعاهد �أخ��رى ال�ستيعاب
مراجعة �أ�سئلة االختبار قبل الت�سليم الطلبة اخل��ري��ج�ين ،فقد مت و�ضع
والتوقيع على تعهد خطي؟! وك��أن اختبار يحل ه��ذه امل�س�ألة ويح�صر
الطالب يقوم بجرم بحد عينه مع عدد املقبولني يف اجلامعات وبالتايل
العلم �أن املركز بنف�سه يقوم ب�إعداد تقل التكلفة! كما �أنهم رك��زوا على
دورات تدريبية على طبيعية الأ�سئلة ال��ط��ال��ب ���ص��اح��ب امل��ع��دل الكامل
مما ي�شكل تناق�ضاً يف ع��دة نقاط متجاهلني بع�ض الطلبة الذين تقل
حول االختبار! كما �أنه من اجلدير ن�سبتهم عن ذلك بكثري واللذين ت�ؤثر
بالذكر ت�صريح نائب املركز الوطني ن�سبة اختبار القيا�س عليهم �سلب ًيا
للتقومي والقيا�س يف �إحدى املقابالت مما يجعلهم يجل�س يف املنزل كون
ع��ام � ،2014إذ ق��ال« :م��ن �أ�سباب ن�سبتهم بالقيا�س ال ت�ؤهلهم لدخول
وج��ود اختبار القيا�س من الناحية اجلامعة ،وك ��أن اجلامعات و�ضعت
العلمية هو كون وج��ود ن�سبة كبرية فقط للطالب املتفوقني درا�سيا.
وه��ذا املنطق غري �صحيح جملة
من الطلبة بحوايل � 12ألف حا�صلني
على ن�سبة مئوية مبعدل  ،100%وت��ف�����ص��ي� ً
لا ،وال���دل���ي���ل ع��ل��ى ذل��ك
وبالتايل قد الت�ستوعبهم اجلامعات اخ��ت�لاف وت��ن��وع التخ�ص�صات يف
وكرثة الطلب على بع�ض التخ�ص�صات اجلامعات ،فلكل طالب موقعه الذي

ي�ستحقه وميوله التي ينجذب �إليها،
فلي�س كل الطالب يرغبون بالطب
والهند�سة والريا�ضيات والتقنية ،فال
بد �أن يكون هناك املعلم والطبيب
وال�شرطي وامل����زارع واملكيكانيكي
وامل��ع��م��اري لت�ستمر عجلة التنمية
داخل البلد .وبعد �سنوات عانى منها
بع�ض الطالب وقد ظلم بع�ضهم ومل
تتح الفر�صة للبع�ض الآخ��ر؛ �صرح
�أح��د امل�س�ؤولني ب��وزارة التعليم �أنه
يجب �إعادة النظر كليا يف اختبارات
ال��ق��ي��ا���س ب�����س��ب��ب ع����دم حتقيقها
للأهداف التي و�ضعت من �أجلها.
من هنا �أود �أن �أوج��ه ر�سالة ب�أن
غالبيتنا �إن مل يكن جميعنا ل�سنا �ضد
مركز القيا�س وال فكرة االختبارات،
لكن الب��د �أن يتم الأخ���ذ باالعتبار
العديد من الأمور كالعدل وامل�ساواة
وامل�ستويات التعليمية وال��ق��درات
ال�شخ�صية ،وت�سهيل التعقيدات
وم��راع��اة حم�صلة الدرا�سة مقارنة
مبح�صلة القيا�س ،و�أن يكون ا�سماً
على م�سى «قيا�س» ولي�س «اختيار».
وختاما بالدنا وهلل احلمد تزخر
بال�شباب الواعي واملتفوق واملبتكر
واملجتهد واملتميز يف �شتى املجاالت،
وكلنا ثقة باجلهود املبذولة لرنتقي
ببالدنى �إىل م�صاف الدول املتقدمة
يف ال���ع���امل ب��ق��ي��ادة ���س��ي��دي خ���ادم
احل��رم�ين ال�شريفني وويل عهده
الأمني حفظهم اهلل و�سدد خطاهم.
ع�ضو اجلمعية ال�سعودية للعلوم
ال�سيا�سية

قبلة الباحثين وروضة الطالبين
ال يختلف اثنان على �أن مكتبة امللك �سلمان املركزية قبلة
لطالب العلم والباحثني والقراء واملثقفني ،على اختالف م�شاربهم
وتباين طبقاتهم وتدرج م�ستوياتهم ،وما ذاك �إال الحتوائها كماً
هائ ً
ال من �أوعية املعلومات املختلفة يف �شتى املعارف والفنون ،ما
بو�أها هذه املكانة العلية واملنزلة ال�سنية فكانت قبلة للباحثني
ورو�ضة للطالبني.
وقد ذللت ال�صعاب ودكت العقاب �أمام الباحث عن املعلومة
بف�ضل نظام تقني معلوماتي متمثل يف فهار�س املكتية الآلية
ب�أ�شكاله املتعددة ومداخله املتقنة ،وكذلك قواعد املعلومات
العاملية التي ت�شرتك فيها املكتبة وتتيحها على موقها الر�سمي،
ونظام الإع��ارة الذاتية والتقليدية التي ت�سهل على رواد املكتبة
ا�ستعارة الكتب و�إرجاعها بكل ي�سر و�سهولة.
ومما جعل هذا ال�صرح العلمي ال�شامخ يف تقدم وازدهار تعاقب
اخل�برات الإداري��ة والفنية املتخ�ص�صة طوال ال�سنوات املا�ضية
حتى وقتنا ه��ذا ،فمن املب�شر باخلري �إ�سناد الإ���ش��راف العام
للعمادة لأحد الكفاءات املتخ�ص�صة يف علم املكتبات واملعلومات
ممن لهم اخلربة الطويلة يف �إدارة املكتبات والتعليم الأكادميي
لعلم املكتبات واملعلومات.
لذا ،فامل�س�ؤولية عليه عظيمة والآمال املعلقة به ج�سيمة ،وعلى
قدر �أهل العزم ت�أتي العزائم ،فمن املنا�سب �أن ا�ضع يف هذا املقال
بع�ض الوم�ضات التي �أرج��و �أن ت�سهم يف خدمة �أهم عن�صر يف
العملية التعليمية وهم الباحثني من طالب وزائرين.
�إن املكتبة كما ذك��رت �آنفا قبلة للباحثني و�أه��ل العلم بكافة
م�����س��ت��وي��ات��ه��م ،ف��م��ن ال�����ض��روري ح��م��اي��ة �أف��ك��اره��م وع��ق��ائ��ده��م
و�سلوكياتهم م��ن املعلومات ال�ضارة بهم بحيث تو�ضع الكثب
واملقاالت التي حتتوي �أفكا ًرا و�آرا ًء �ضارة يف قاعة املجموعات
حمدودة االطالع حتى ال تتاح �إال للمتخ�ص�صني امل�ضطلعني بالعلم
والب�صرية.
�إن املكتبة من حق اجلميع اال�ستفادة منها وكثري من �أفراد هذا
الوطن بحاجة ما�سة ب�أن يعرف طريقه �أليها وال �أبل َغ من الإعالم
الر�سمي وال�سو�شل ميديا يف �إي�صال الإعالن التثقيفي لهم بحيث
يعرف الن�شء ب�أهمية املكتبة واالرتباط بها لت�صحيح �أفكارهم
وتوثيق معلوماتهم وزيادة ثقافتهم وتو�سع مداركهم.
من املالحظ وجود لوحات �إر�شادية لكثري من مرافق اجلامعة
وال يوجد لوحات تر�شد �إىل موقع املكتبة بحيث ي�صل �إليها
الباحث بكل ي�سر و�سهولة من جميع مداخل اجلامعة.
�إن مما يعني الباحثني ورواد املكتبة عمو ًما على االرتباط بها
واملداومة على ذلك فتح جميع بوابات املداخل املو�صلة �إليها من
جميع االجتاهات من غري قيود حتى يت�سنى لهم الوقوف يف �أقرب
نقطة �إىل بوابات املكتبة وخا�صة بعد نهاية فرتة الدوام الر�سمي
يف الفرتة امل�سائية.
لقد دفعني لكتابة ه��ذه النقاط ما �أرى من حر�ص امل�شرف
العام على عمادة املكتبات ومن معه من فريق عمل متميز ل�سماع
االقرتاحات امل�شتملة على حلول ناجعة وتقبل النقد البناء وفتح
قلوبهم لذلك ،ونحن متفائلون ومغتبطون كذلك مبا ن�شاهده من
ال�سري احلثيث يف طريق التطور والنهو�ض مبكتبنا العريقة.
ح�سن بن بداح
عمادة �ش�ؤون املكتبات
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فعالية

 30حمرم
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معرض

� 4صفر

معرض

� 7صفر

منتدى

العدد  - 1347الأحد  30حمرم 1441هـ املوافق � 29سبتمرب 2019م

الدورة الت�أ�سي�سية الثالثة ع�شرة
الوقت :من �١٠ص
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ١٧الدور الرابع قاعة الدرعية

� 8صفر

معرض

�إندك�س ال�سعودية
الوقت :من �٩ص �إىل ٥م
اجلهة املنظمة :دي �إم جي للفعاليات
املكان :مركز الريـا�ض الـدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات

� 14صفر

مؤتمر

ال�سنوي الثالث للهيئة العامة للغذاء والدواء
الوقت :من �٩ص �إىل١٠م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للغذاء والدواء
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

� 14صفر

دورة

خطوة للتوظيف
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة قلو ورك
املكان :فندق الفي�صلية  -قاعة الأمري �سلطان الكربى

� 14صفر

منتدى

رايات
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :راية لتنظيم املعار�ض وامل�ؤمترات
املكان :قاعة اخلزامى للمنا�سبات وامل�ؤمترات

� 15صفر

معرض

ال�سعودي الأردين لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
2019
اجلهة املنظمة :العربية الأوىل
املكان :فندق موفنبيك

� 16صفر

فعاليات

البناء ال�سعودي 2019
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :شركة معار�ض الريا�ض
املكان :مركز الريـا�ض الـدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات

�سال�سل الإمداد واخلدمات اللوج�ستية 2019
الوقت :من �٨ص �إىل ٤م
اجلهة املنظمة :مكا�سب ال�شرق
املكان :فندق الفور�سيزنز
9ـ �إعداد مقيمي اجلودة الداخليني
الوقت :من ٤م �إىل ٨م
اجلهة املنظمة :مركز التدريب بكلية الدرا�سات
التطبيقية وخدمة املجتمع
املكان  :كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع
�صناعه الرتفية 2019
الوقت :من �٨ص �إىل ١١٫٤٥م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان  :فندق الريتز كارلتون

ال�سعودي الدويل للمخبوزات واملعجنات
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :شركة �أعايل لتنظيم املعار�ض
وامل�ؤمترات
املكان  :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض
مو�سم الريا�ض
الوقت :من �٨ص �إىل ١١٫٤٥م
اجلهة املنظمة :موا�سم ال�سعودية
املكان  :الريا�ض

لوحة الفعاليات

أرقام
تلفونات
تهمك..
الخدمات
الحكومية

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

مكتب وكيل اجلامعة للم�شاريع 4672787

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

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

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

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

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

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

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

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

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

�صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 80 53161

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:
0118054450 - 0118054451
«املرور»
ـ جتديد رخ�ص القيادة.
ـ جتديد اال�ستمارة.
ـ ا�ستبدال لوحات ال�سيارة
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� 22صفر

معرض

� 24صفر

مهرجان
� 24صفر

منتدى

 1ربيع الأول

مبادرة

 6ربيع الأول

مؤتمر

 7ربيع الأول

معرض

الزراعي ال�سعودي
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :شركة معار�ض الريا�ض املحدودة
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

 22ربيع الأول

فعالية

الإنتاج الفني الدويل الدورة الثانية
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :الأبعاد الثالثة لتنظيم املعار�ض
وامل�ؤمترات
املكان  :فندق كراون بالزا الريا�ض

 5ربيع الثاين

منتدى

�سعودي موبايل �شو
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :جمموعة ال�سدمي املا�سي لتنظيم
امل�ؤمترات واملعار�ض
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض
الإعالم ال�سعودي
الوقت :من �٨ص �إىل ٨م
اجلهة املنظمة :هيئة ال�صحفيني ال�سعوديني
املكان  :فندق هيلتون الريا�ض

الأ�سرة ال�سعودية الثاين
الوقت :من �٩ص �إىل٨م
اجلهة املنظمة :جمل�س �ش�ؤون الأ�سرة
املكان :جمل�س �ش�ؤون الأ�سرة  -طريق الدمام

معرض

اال�ستثمار يف امل�ستقبل
الوقت :من �٩ص �إىل ٦م
اجلهة املنظمة� :صندوق اال�ستثمارات العامة
املكان :فندق الريتز كارلتون

ال�سعودي للطباعة والتغليف
 18جمادى االوىل الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :شركة معار�ض الريا�ض املحدودة
معرض املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

ال�سعودي للقانون الثاين
الوقت :من �٨ص �إىل ٥م
اجلهة املنظمة :برهان املعرفة ولك�سي�س نك�س�س
املكان :قاعة امللك في�صل للم�ؤمترات  -فندق
�إنرتكونتيننتال

ال�سعودي للبال�ستيك وال�صناعات البرتوكيماوية
 18جمادى االوىل الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :شركة معار�ض الريا�ض املحدودة
معرض املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

18ـ معر�ض الدويل ال�سعودي للنقل واخلدمات
اللوج�ستية 2019
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :شركة معار�ض الريا�ض املحدودة
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

وامل�ؤمتر الدويل لل�سياحة
 18جمادى االوىل الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :شركة معار�ض الريا�ض املحدودة
معرض املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

 13ربيع الثاين
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ال�سعودي الدويل الثاين لل�صيدلة 2019
الوقت :ـ من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :أول عربية للمعار�ض وامل�ؤمترات
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

إصدارات دار جامعة الملك سعود
مقدمة يف �أ�صول الرتبية اخلا�صة
امل�ؤلفMichael Farrell :
املرتجم� :أحمد عبدالعزيز التميمي

عنوان الكتاب :موا�ضيع رئي�سية يف اكت�ساب اللغة الثانية
امل�ؤلفVivian Cook :
�شخي العنزي
املرتجم :عودة
رّ
ال�سنة1440 :
و�صف الكتاب:
يتناول هذا الكتاب ثمانية موا�ضيع رئي�سية يف اكت�ساب اللغة الثانية ،اختارها
امل�ؤلِّفان فيفيان كوك وديفيد �سينجلتون ،.حيث جمعا ثمانية .ومن �أهم املوا�ضيع
التي تناولها الكتاب :العمر الأن�سب لتعلم اللغة الثانية ،و�أهمية النحو والكتابة
واملفردات يف عملية التعلم ،والكيفية التي تتناغم بها اللغات املتعددة يف عقل
الإن�سان ،ودور بحوث علم اكت�ساب اللغة الثانية يف التعليم والتعلم.

الكتاب عددًا من املوا�ضيع املُهِ َّمة والتي تتمثل يف مراحل
يُتناول هذا
ِ
تط ُّور الرتبية اخلا�صة ور�سم �صورة خمتلفة عن ال�صور النمطية ل َف ْهم
الرتبية اخلا�صة وتو�صيل خدماتهاوالتع ُّرف على �أ�صول الرتبية اخلا�صة.

قاعدة اللعبة:

مفكرة الشهر

سدوكو

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

حمرم
1441هـ
) �سبتمرب (

2019م

ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام

ر�سالة اجلامعة على تويرت

ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

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

youtube : ResalahKSU

https://plus.google.com

@rsksu

@rsksu

https://www.facebook.com/rsksu
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دراسات

قــــــــــــــــرأت لك..
الماء يبحث عن إدارة
د .حم��م��د ب���ن ح��ام��د
الغامدي
جامعة امللك في�صل
امل���ي���اه ه���ي ال�شغل
ال�شاغل للعامل .هناك
م���ن ي���ه���دد ال��ع��ط�����ش
ح��ي��ات��ه ،وه��ن��اك من
ي��ه��دد امل����اء ال��غ��زي��ر
ح��ي��ات��ه ،ه��ن��اك دي��ار
ف��ي��ه��ا امل��ي��اه ن����ادرة،
وهناك ديار مكتنزة
بكل �صنوف املياه،
ه��ن��اك م��ن يحتفل
ب�����ق�����دوم امل���ط���ر،
وهناك من ال يكرتث ،ولكن هناك
من ال يدرك �أن املاء هو �أرخ�ص موجود و�أغلى مفقود ،ومن
عا�ش يوماً غزارة مياه ينابيع واحة الإح�ساء ،يدرك �أكرث من
غريه خطورة ا�ستنزاف املياه اجلوفية.
مالمح الن�ضوب
عا�ش م�ؤلف ه��ذا الكتاب؛
ال���دك���ت���ور حم��م��د ب���ن ح��ام��د
الغامدي خبري املياه ،وع�ضو
هيئة التدري�س يف كلية العلوم
الزراعية والأغذية يف جامعة
امللك في�صل؛ مالمح ن�ضوب
مياه تلك الينابيع التاريخية،
وه��ك��ذا تخلقت ل��دي��ه ق�ضية
امل��ي��اه اجلوفية ،وم��ن خلفيته
العلمية وال���واق���ع ال���ذي ك��ان
�شاهداً عليه ،ا�ست�شعر عظم
امل�س�ؤولية ،و�أ�صبحت ق�ضية املياه اجلوفية وما يتعلق بها جزءاً
ال يتجز�أ من حياته.
 94مقالة
يبوح كتاب «املاء يبحث عن �إدارة» عن هموم وق�ضايا املياه
اجلوفية يف اململكة وما يتعلق بها ،ب�أربع وت�سعني مقالة ،كتبت
على م��دار �سبع �سنوات ب��دءاً من العام  ،2005يف جريدة
اليوم ال�سعودية ،بد�أ امل�ؤلف مبجموعة مقاالت العام ،2005
والتي حملت عنوان «التنب�ؤات» تناول فيها مو�ضوعات مثل؛
الت�صحر وم�شكالته ،وعن ذكرياته مع عيون الإح�ساء؛ التي كان
عددها فيما م�ضى  70عيناً تنتج كل منها  80مرتاً مكعباً يف
الدقيقة ويرتفع عمود املاء من بع�ضها �إىل مرتين ،والتي ن�ضبت
و�أ�صبحت يف عام  2000على بعد �أك�ثر من  20م�تراً حتت
�سطح الأر�ض.
ال�س�ؤال الكبري
«ال�س�ؤال الكبري» كان عنوان مقاالت عام  ،2006تطرق فيها
�إىل ندرة املياه وامللوثات ،وارتفاع من�سوب مياه البحار ،وبع�ض
الإح�صائيات مثل� :أن معدل ا�ستهالك الفرد من املياه يف �أمريكا
يبلغ  550لرتًا يف اليوم؛ ويف �أوروب��ا  250لرتاً؛ ويف �أفريقيا
 30ل�تراً؛ �أم��ا يف ال�سعودية فيبلغ  300لرت .كما حتدث عن
ال�سيول ،وال�سدود التي بلغت تكاليفها  3مليارات ريال بهدف
حجز  850مليون مرت مكعب من مياه ال�سيول ،وت�ساءل عن
جدوى هذه ال�سدود قائ ً
ال� :أين ذهب املاء يف كل هذه ال�سدود
يف ظل تناق�ص من�سوب املياه اجلوفية؟ وقدم بدائل لل�سدود،
ودل��ل بالر�صيد احل�ضاري للزراعة اجلافة يف اململكة ،وفن
الإدارة املائية التي تراكمت عرب الأجيال.
�إجراءات فورية
توجت مقاالت العام  2007بعنوان «من ال�ضروري اتخاذ
�إجراءات فورية» ،و�ضح فيها بع�ض الق�ضايا العاجلة عن املياه،
والتنمية الزراعية ،وبع�ض املعلومات عن خطط التنمية يف
اململكة.
وباعتباره خبرياً للمياه فقد حذر من انت�شار ال�سدود يف
املناطق اجلافة ،واملمار�سات اخلاطئة يف التعامل مع �شح املياه
يف مقاالت العام  2008التي حملت عنوان «م�ؤ�شرات واقع
امل�ستقبل» .واختار «لفحة الن�ضوب» عنواناً ملقاالت عام 2009
وتطرق فيها �إىل ق�ضايا التو�سع الأفقي يف الزراعة ،الذي زاد
بن�سبة  %2449يف  1990مقارنة مع عام  ،1975وعن ارتفاع
�أ�سعار الغذاء ،والتنمية الزراعية امل�ستدامة.
دالالت عميقة
ويف املقال الأول لعام « 2010دالالت عميقة» ،ق��ال�« :إن
احلقائق العلمية املت�صلة بالبيئة ثابتة عرب ال�سنني وجنح
الإن�سان التحكم يف كل �شيء �إال البيئة» .كما �أ�شار �إىل احلاجة
لإ�صدار قانون وطني للمياه .ويف عام  2011كتب عن «�إهدارنا
ملياه الأمطار» ،وحتدث عن الأرا�ضي البور ،واملعونات الزراعية.
ويف ا�ست�شراف مل�ستقبل املياه كتب عن «مياه الأجيال القادمة»
يف  ،2012وحذر من �أن الأجيال القادمة �ستدفع ثمن عدم
اال�ستفادة من مياه الأمطار ،وا�ستنزاف املياه اجلوفية.
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 %60للدرا�سات العليا

 4آالف موظف حكومي مبتعث للدراسة والتدريب
بلغ ع��دد امل��وظ��ف�ين ال�سعوديني
ال��ذي��ن مت ابتعاثهم وت��دري��ب��ه��م يف
اخل���ارج �إ���ض��اف��ة �إىل امل��وف��دي��ن يف
ال��داخ��ل ال�ستكمال درا�ستهم من
العاملني يف القطاع احلكومي نحو
�أرب��ع��ة �آالف م��وظ��ف ،وذل��ك خالل
ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ،و�شكل ا�ستكمال
ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا للماج�ستري
والدكتوراه للموظفني  60يف املائة
منها.
وبح�سب �إح�صائية حكومية �صادرة
عن وزارة اخلدمة املدنية ،ت�صدرت
التخ�ص�صات الطبية وال�صحية
الأكرث طل ًبا لالبتعاث خالل الفرتة
نف�سها بـ 45يف املائة ،حيث يقدر
ع��دد املبتعثني واملوفدين للدرا�سة
نحو  1799موظفا وموظفة ،وجاء
تخ�ص�ص العلوم الرتبوية يف املرتبة
الثانية يف عدد املوظفني املبتعثني
للدرا�سة والتدريب ،حيث مت ابتعاث
 882موظ ًفا ،تليه الإداري��ة واملالية
بابتعاث و�إيفاد  600موظف ،فيما
جاء تخ�ص�ص العلوم الزراعية �أقل
التخ�ص�صات التي مت االبتعاث فيها،
وذلك بابتعاث موظف واحد ،و�إيفاد
الآخر للدرا�سة يف الداخل.

فيما بلغ ع��دد م��ن مت ابتعاثهم
و�إيفادهم يف تخ�ص�ص العلوم الدينية
والثقافية بـ 221موظ ًفا� ،أما اللغات
فبلغ  171موظ ًفا ،ثم تخ�ص�صات
احلا�سب الآيل ،تليها تخ�ص�صات
الفنية واملهنية بـ 55م��وظ�� ًف��ا ،ثم
ال��ع��ل��وم الهند�سية بـ 50م��وظ�� ًف��ا،
ي�را العلوم الطبيعية والبيئية
و�أخ� ً
بـ 33موظ ًفا.
�إىل ذل��ك وقعت وزارة اخلدمة
املدنية وامل��رك��ز الوطني للت�صديق

ن�سبة �إ�صابة الن�ساء �ضعف الرجال

الرقمي التابع ل���وزارة االت�صاالت
وتقنية املعلومات اتفاقية لال�ستفادة
من منظومة الت�صديق الرقمي.
وقال املهند�س في�صل باخ�شوين
وك��ي��ل وزارة اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة� ،إن
توقيع اتفاقية الت�صديق الرقمي
يعد امتدادًا ملجموعة من امل�شاريع
وامل��ب��ادرات التي تعمل عليها وزارة
اخلدمة املدنية مع �شريكتها وزارة
االت�صاالت وتقنية املعلومات ممثلة
يف ب��رن��ام��ج «ي�����س��ر» و�أي ً
�����ض��ا وح��دة

التحول الرقمي وامل��رك��ز الوطني
ل��ل��ت�����ص��دي��ق ال��رق��م��ي ،م����ؤك���دًا �أن
منظومة الت�صديق الرقمي �ستكون
مم��ه��دة لكثري م��ن التطبيقات يف
جم��ال ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي يف وزارة
مو�ضحا �أن الوزارة
اخلدمة املدنية،
ً
ت��ع��م��ل ع��ل��ى جم��م��وع��ة ك��ب�يرة من
الربامج التي �أمتتة العمليات املتعلقة
باملوارد الب�شرية و�ستكون خدمات
الت�صديق الرقمي �أح��د املمكنات
الأ�سا�سية لتلك امل�شاريع.

 54ألف مصاب باالكتئاب في السعودية

�أظهرت �إح�صاءات ك�شفت عنها
الإدارة النف�سية واالجتماعية يف
وزارة ال�صحة� ،أن عدد امل�صابني
باال�ضطربات الع�صبية والأمرا�ض
املرتبطة ب��االك��ت��ئ��اب خ�لال العام
الهجري 1439هـ ،بلغ � 54ألفاً
و 622م�����ص��اب��اً م��ا ب�ين �إ���ص��اب��ات
جديدة او مرتددة �أو منوم ومراجع
يف ال��ع��ي��ادات و�أق�����س��ام ال�صحة
النف�سية يف الوزارة.
وت�شمل ه��ذه الأرق���ام امل�صابني
الذين يراجعون الأق�سام النف�سية
يف م�ست�شفيات الوزارة فقط ،غري
الذين يتحملون كلفة العالج النف�سي

يف ال���ع���ي���ادات اخل���ا����ص���ة ،ن��ظ��راً
ال�ستمرار رف�ض �شركات الت�أمني
حتى الآن تغطية كلفة الدخول �إىل
الطبيب النف�سي ،والتي ترتاوح بني
 800 - 500ريال للمرة الواحدة،
ف�ض ً
ال عن �أدوي��ة العالج النف�سي
امل��رت��ف��ع��ة ال��ث��م��ن ،وال��ت��ي ي�ت�راوح
�سعرها بني � 100إىل  700ريال
لل�صنف الواحد.
وح����ذر اال���س��ت�����ش��اري النف�سي
الدكتور خالد ال��ع��ويف ،من تزايد
حاالت االكتئاب يف ال�سعودية ،داعياً
�إىل توعية املجتمع ب�أهمية اللجوء
�إىل الأطباء النف�سيني مل�ساعدتهم.

كما ر�أى �أ�ستاذ علم النف�س الرتبوي
يف جامعة «طيبة» �سابقاً الدكتور
ح�سن ثاين �أن االكتئاب قد يكون
منت�شراً ب�صورة كبرية ،لكنها لي�ست
وا�ضحة �أو ملمو�سة ،وعزا ذلك �إىل
�أن املكتئبني غ�ير مرئيني ب�سبب
انطوائهم وانعزالهم عن املجتمع،
م��ع��ت�براً �أن ح���االت االن��ت��ح��ار �أو
حماولته والتهديد به م�ؤ�شر �إىل
وجود االكتئاب.
وع���رف م��وق��ع «جم��م��ع الأم���ل»
ل��ل�����ص��ح��ة ال��ن��ف�����س��ي��ة يف ال��ري��ا���ض
االكتئاب ب���أن��ه «ا���ض��ط��راب نف�سي
ي�صيب الإن�سان بفقدان الإح�سا�س

باملتعة� ،إ�ضافة �إىل نق�ص الن�شاط
والإح�����س��ا���س ب��اخل��م��ول وال��ت��ع��ب
وا���ض��ط��راب ال��ن��وم وال�����ش��ه��ي��ة مع
ال�شعور ب�ض�آلة الذات ولوم النف�س،
ويف درج���ات���ه ال�����ش��دي��دة تفكري
امل�صاب املفرط يف املوت والإقدام
�أح��ي��ان��اً ع��ل��ى االن��ت��ح��ار كو�سيلة
للخال�ص».
و�أ����ش���ار امل��وق��ع �إىل �أن ع�لاج
االكتئاب يعطي نتائج جيدة ت�صل
�إىل  90 – 85يف امل��ئ��ة ،ميكن
لل�شخ�ص امل�صاب بعدها �أن يعي�ش
حياة �أف�ضل مل�ؤها الأمل والن�شاط،
م�����ش��دداً ع��ل��ى ����ض���رورة م��راج��ع��ة
الطبيب املخت�ص ف���ور مالحظة
الأعرا�ض.
وب��ح�����س��ب م���وق���ع «اجل��م��ع��ي��ة
ال�����س��ع��ودي��ة ل��ط��ب الأ����س���رة» ف���إن
امل��ر���ض ي�صيب  17يف امل��ئ��ة من
الب�شر يف مرحلة م��ا م��ن مراحل
العمر ،كما �أن ن�سبة �إ�صابة الن�ساء
ت��ع��ادل �ضعف م��ا ه��ي عليه عند
ال��رج��ال ،وذك��ر �أن ال�سبب الفعلي
لالكتئاب غ�ير م��ع��روف .ويعتقد
الأط��ب��اء �أن �سببه يعود �إىل عدم
ال��ت��وازن الكيميائي يف ال��دم��اغ �أو
ت�أثري الأح��داث يف حياة الإن�سان،
خ�صو�صاً وفاة الأحياء والطالق �أو
االنتقال من امل�سكن �أو خ�سارة مال
�أو فقدان عزيز.

� ً
أي�ضا مر�ض ال�سكري ،وهو ال�سبب
وراء منح املتطوعني �أدوية ال�سكري.
وب��ع��د درا����س���ة ال��ن��ت��ائ��ج ،فوجئ
ال��ع��ل��م��اء ب�����أن �أع���م���ار امل�����ش��ارك�ين
ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة ق��لّ��ت ب��واق��ع عامني
ون�صف العام ،وذلك بح�ساب عمر
الدم والأن�سجة با�ستخدام ال�ساعة
فوق اجلينية ،وفق ما ذكرت جملة
«نيت�شر».
و�أع�������رب ال���ب���اح���ث يف ج��ام��ع��ة
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا الأم�ي�رك���ي���ة� ،ستيف
ه���ورف���اث ،وه���و �أح����د امل�����ش��ارك�ين
ب���ال���درا����س���ة ،ع����ن ���ص��دم��ت��ه م��ن

النتائج التي مت التو�صل لها ،وقال
لـ«نيت�شر»« :توقعت �أن نتمكن من
�إبطاء عمل ال�ساعة فوق اجلينية،
لكن لي�س عك�سها!».
ويحذر الباحثون من �أن النتائج
التي تو�صلت لها الدرا�سة ما زالت
�أولية ،خا�صة و�أنها مل ت�شمل �سوى
� 9أ���ش��خ��ا���ص ،م�شريين يف الوقت
ن��ف�����س��ه �إىل �أن����ه يف ح���ال �أث��ب��ت��ت
درا�سات �أخرى نتائج م�شابهة ،ف�إن
ه��ذا ق��د ي�ترك ت���أث�يرا هائال على
حياة الب�شر ،وعلى الرعاية ال�صحية
وعالقة املجتمع بال�شيخوخة ككل.

دراسة تكشف طريقة لوقف الشيخوخة و«عكسها»
ف��وج��ئ جم��م��وع��ة م��ن العلماء،
ب�����أن درا����س���ة ق���ام���وا ب��ه��ا ك�شفت
مبح�ض ال�صدفة ،عن طريقة قد
ت��ك��ون ال�سبيل لي�س فقط لوقف
ال�شيخوخة ،و�إمنا قد تعك�س � ً
أي�ضا
�آث��اره��ا وجت��ع��ل ال�شخ�ص «�أ�صغر
عم ًرا».
وك��ان��ت درا���س��ة ق��د �أج��ري��ت يف
والي��ة كاليفورنيا الأم�يرك��ي��ة ،على
 9م��ت��ط��وع�ين ،ب���ه���دف ال��ت��و���ص��ل
لطريقة ال���س��ت��ع��ادة الأن�����س��ج��ة يف
الغدة ال�صعرتية ،وهي غدة �صماء
تقع على الق�صبة الهوائية �أعلى

القلب ،تكون كبرية ل��دى الأطفال
وت�ستمر يف ال�ضمور م��ع التقدم
بالعمر ،وه��ي م�س�ؤولة عن �إف��راز
هرمون «ثيمو�سني» «»Thymosin
الذي ينظم بناء املناعة يف اجل�سم،
وي�����س��اع��د ع��ل��ى �إن����ت����اج اخل�لاي��ا
اللمفاوية.
وقام العلماء ب�إعطاء امل�شاركني 3
�أدوية ملدة عام كامل ،وهي هرمون
النمو وعالجان لل�سكري ،وذلك لأن
درا�سات �سابقة �أظهرت �أن هرمون
النمو يحفز جتديد اخلاليا يف الغدة
ال�صعرتية ،لكنه ميكن �أن ي�سبب
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«التفكير الجمعي» سلبياته وإيجابياته
ه��ل ���س��ب��ق ل��ك ح�����ض��ور موقف
تناق�ش فيه جماعة مو�ضوعاً مع َّيناً
ويف جم��رى احلديث يتبني لك �أن
ل��دي��ك م��ا تقوله خم��ال��ف�اً للر�ؤية
ال�سائدة يف املجموعة ولكنك التزمت
ال�صمت؟ وهل فاج�أك الحقاً العلم
ب�أن �آخرين ي�شاركونك وجهة نظرك
قد التزموا ال�صمت �أي�ضاً؟ �إن ما
يجري معك يف هذا املثال و مع ك ّل
الب�شر هو ما ي�سميه �إيرفنغ ياني�س
 Irving Janisبالتفكري اجلمعي
.groupthinking
ال��ت��ف��ك�ير اجل��م��ع��ي من���ط من
حماكمة احلقائق والآراء يتقدم فيه
احل��ف��اظ على متا�سك املجموعة
و���س��ي��ادت��ه��ا
cohesiveness
 solidarityع��ل��ى ال��ب��ح��ث يف
الوقائع بحثاً مو�ضوعياً.
ب�����س��ب��ب ال�����ض��غ��ط امل���ل���ح على
التوافقية ّ ُ
تكف املجموعات الأفراد
عن رف��ع ال�صوت بوجهات النظر
التقوميية الناقدة التي ال حتظى
بالقبول �أو اخلارجة عن امل�ألوف،
ونتيج ًة لذلك يتدهور لدى الفرد
كفاءته العقلية ،واختباره للحقائق،
وحكمه الأخالقي .بد�أ تناول هذه
الظاهرة يف الع�صر احلديث على
ي��د ليفاين  Lewinيف ثالثينات
القرن الع�شرين و�أثبتت الدرا�سات
والتجارب الالحقة ارتباط التفكري

التفكير النقدي

17
13

قضية طالبية
المنتديات الطالبية بين اإليجابية
والخصوصية

اجلمعي مع ك� ِ ّ�ل ح��االت الإ���ض��رار
ب��ق��درة امل��ج��م��وع��ة ع��ل��ى ال��ت��ق��ومي
املو�ضوعي للبدائل والتو�صل �إىل
القرار اجلماعي الأمثل.
ي��ق�ترح الباحثون تقلي�ص �آث��ار
الإحل����اح على متا�سك املجموعة
والتفكري اجلمعي من خالل ن�شر
ال��ظ��روف التالية يف بيئة املنظمة
ودجمها جوهرياً يف ثقافتها:
 طرد اخلوف وت�شجيع العنا�صرعلى البوح ب�آرائهم وع��دم ال�تردد
يف ان��ت��ق��ادِ ك��ل م��ا حولهم وت�أكيد
�أن الهدف الأول للعمل هو حتقيق
امل�صلحة التنظيمية ولي�س �إر�ضاء

فكر خارج
الصندوق
هل �أردت يوماً �أن تعرف املزيد عن نف�سك
وع��ن النا�س امل��وج��ودي��ن يف حياتك؟ ميكنك
معرفة ذلك من خالل بو�صلة ال�شخ�صية.
بو�صلة ال�شخ�صية عبارة عن �أداة ميكن من
خاللها �أوال حتديد اجتاه ال�شخ�صية عن طريق
متثيلها على �شيء ي�شبه البو�صلة ،والبو�صلة كما
هو معروف لها  4اجتاهات رئي�سية:
 ���ش��م��ايل :وم��ن �أه���م م��ا مييز ال�شخ�صال�شمايل �أن��ه قائد بطبيعته ،متمركز حول
الهدف� ،سريع احلركة ،حا�سم ،واثق من نف�سه،
وتناف�سي.
 ���ش��رق��ي :وم���ن �أه���م م��ا مي��ي��ز ال�شخ�صال�شرقي �أنه مركز ،دقيق ،حمب للكمال ،مجُ َ د،
ومتما�سك.
 ج��ن��وب��ي :وم���ن �أه���م م��ا مي��ي��ز ال�شخ�صاجلنوبي �أن���ه م�ستمع ج��ي��د ،غ�ير ت�صادمي،
ح�سا�س ،ع�ضو فريق.
يُق�سم الب�شر ح�سب البو�صلة ال�شخ�صية �إىل

بوصلة الشخصية ..أسلوب جديد لفهم الناس

� 4أق�سام� :شمايل ،جنوبي� ،شرقي ،وغربي؛
تب ًعا للمنطقة اجلغرافية التي تنحدر منها
�صفاتهم ،ويعر�ض املتخ�ص�صون �صفات كل
ق�سم ،وال��دواف��ع التي حتركه والأخ���رى التي
تُثبط همته� ،إ�ضافة لإيجابياته �سلبياته وطرق
التعامل معه ،ويعطون م�ساحة ون�صائح لتغيري
نف�سك ب�أن حتاول التمثل بكل ال�صفات اجليدة
املوجودة يف الأق�سام الأخرى.

صورة نقدية

شارك في التعبير عن فخرك
وفرحتك بمناسبة اليوم
الوطني ،وأرسل مشاركتك على
إيميل صحيفة رسالة الجامعة،
قبل نهاية دوام يوم األربعاء،
وسوف يتم نشر أجمل تعليق.
RESALAH@KSU.EDU.SA

امل�س�ؤولني �إر�ضاء �شخ�صياً.
 �أن جتتنب القيادة طلب الآراءمع الإيحاء يف الوقت ذاته بالر�أي
َّ
املف�ضلِ لديها �سلفاً وت�شجيع �إعالنه
وتب ِنّيه.
 ت�شكيل جمموعات م�ستقلةم���ت���ع���ددة وت�����ش��ج��ي��ع ال��ن��ق��ا���ش��ات
املفتوحة.
 مناق�شة الأم��ور مع �أف��راد منخارج املجموعات و�إدخ��ال عنا�صر
م��ت��ج��ددة �إل��ي��ه��ا لإدخ�����ال �أف��ك��ار
متجددة.
 ح�����ض��ور ال��ق��ائ��د املو�ضوعيالنزيه ال�ساعي �إىل قبول م�شاركة

كل الأع�ضاء.
 ح�ضور واح���د م��ن الأع�ضاءعلى الأق��ل يف كل اجتماع وقيامه
بدور حمامي النقي�ضني devil”s
 ،advocateوال ي�ت�ردد حمامي
النقي�ضني يف ا�ستجواب وحتليل �أي
حقيقة مهما كانت وكائناً من كان
القائل بها فرداً �أو جماعة.
و رغم املعنى ال�سلبي الذي توحي
ب��ه ت�سمية «حم��ام��ي النقي�ضني»
�أو «حم��ام��ي ال�شيطان» يف بع�ض
املواقف ،ف�إ َّن ح�ضوره يعد مقيا�ساً
اختبارياً ل�سالمة القرارات و�صحة
البيئة التي تتخ ُذ فيها.

البو�صلة ال�شخ�صية يق�سم �شخ�صيات النا�س
�إىل �أربعة �أق�سام �أ�سا�سية ت�سمى «الطبع الغالب»
)�شمالية� ،شرقية ،جنوبية ،غربية( ويتفرع
من كل ق�سم �أ�سا�سي «طبعان دون غالبان» )
�شمايل �شرقي �أو �شمايل غربي� ،شرقي �شمايل
�أو �شرقي جنوبي ..وهكذا(؛ وكل طبع له طبع
م�ضاد له متاماً ،فال�سمات لدى الطبع ال�شمايل
مث ً
ال �ضد ال�سمات التي لدى اجلنوبي.

عندما يتجول امل�ستخدم على املواقع اخلا�صة بالتجمعات
اخلا�صة بطالب اجلامعات ال�سعودية� ،سيلم�س كمية كبرية
م��ن الإب����داع وتنظيم ال��ع��م��ل وامل�����س��اه��م��ة يف ن�شر املعلومة
واملعرفة من قبل الطالب ،وتنق�سم تلك املواقع �إىل جتمعات
طالبية م�ستقلة قام عليها و �أن�ش�أها طالب من اجلامعة ،وهم
يديرونها وي�صرفون �أمورها بدون �أي �إ�شراف �أو توجيه من
اجلامعة ،وهذا يعك�س مدى االنتماء ،والتطبيق العملي ملفهوم
التطوع.
ويف املقابل ت ّبنت جمموعة من اجلامعات فكرة ا�ستحداث
منتديات نقا�ش تكون تابعة لنف�س اجلامعة ،وتتطلب �أن يكون
امل�شرتكون فيها طالباً يف اجلامعة ،بحيث ال يتم ت�سجيل �أي
طالب �إال بعد �إدخاله رقمه اجلامعي وكلمة املرور التي زودته
اجلامعة بها يف بداية درا�سته.
ويالحظ وجود ظاهرة تعدد املنتديات للجامعة الواحدة،
ويف بع�ض الأح��ي��ان ي��ك��ون ه��ن��اك �أك�ث�ر م��ن ث�لاث��ة منتديات
للجامعة الواحدة ،عند اط�لاع امل�ستخدم عليها قد ال يجد
تف�سريا منطق ًيا يدعو لوجود نف�س املنتدى بنف�س الأق�سام،
ول��ك��ن��ه ع��ل��ى ا���س��م ن��ط��اق �آخ���ر ومب��ؤ���س�����س�ين �آخ��ري��ن! ينق�ص
املنتديات ال��دع��م م��ن اجلامعات وال��دع��م امل��ادي م��ن جهات
و�أطراف خارجية ،ال�سيما جهات القطاع اخلا�ص التي تعترب
الطالب اجلامعي بفئته العمرية �أو و�ضعه احلايل امل�ستهلك
الأول ملنتجاتها كاملكتبات ومراكز خدمات الطالب و�شركات
االت�صاالت وغريها.
�أع�ضاء هيئة التدري�س والعاملني يف اجلامعة يفرت�ض �أن
يكون لهم تواجد قوي يف هذه التج ّمعات واملنتديات للتوا�صل
م��ع ال��ط�لاب ب�شكل مبا�شر وراق ل��ردم ال��ه � ّو ة ب�ين الطالب
والأ�ستاذ التي كونها الكثري من التعقيدات الإدارية ،واخلوف
من ال�سلطة املفتوحة لأع�ضاء هيئة التدري�س على الطالب،
فتحولت بع�ض من تلك املنتديات �إىل و�سيلة لتجريح ع�ضو
هيئة التدري�س واالنتقا�ص من �ش�أنه ال�شخ�صي.
جت ّمع طالب وطالبات جامعة امللك �سعود www.cksu.
 comيقدم من��وذج�اً متكام ً
ال للتجمعات الطالبية ،وي�ضم
جمموعة م��ن امل��ك� ّو ن��ات مثل :منتديات النقا�ش واخل��دم��ات
الإلكرتونية «تقييم الدكاترة وتبادل املعرفة» ،وجملة طالبية
دوري��ة بعنوان «نب�ضنا» وامل��دون��ات الطالبية ،با لإ�ضافة �إىل
فعاليات م�ستمرة فيه ،مثل ا�ست�ضافة �شخ�صيات ثقافية
واحلوار معها ب�شكل م�ستمر.
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�شاركوا يف تنظيم عدة فعاليات داخل اجلامعة وخارجها ..طالب اجلامعة:

المشاركة في احتفاالت اليوم الوطني تعزز الوحدة
الوطنية وتكسبنا خبرة وثقافة

الشمراني :المشاركة بهذه الفعاليات
تعزز وحدتنا الوطنية وتعرفنا أكثر
على تاريخ المملكة
ع � �ب� ��ر جم � � �م� � ��وع� � ��ة م � � � ��ن ط� �ل��اب
وم �ن �� �س��وب��ي اجل��ام �ع��ة ع ��ن ف�خ��ره��م
واع �ت��زازه��م ب��امل���ش��ارك��ة يف فعاليات
ال� �ي ��وم ال ��وط �ن ��ي � �� 89س ��واء داخ ��ل
اجل��ام �ع��ة �أو خ��ارج �ه��ا ،و�أك � � ��دوا �أن
امل�شاركة يف مثل هذه الفعاليات تعزز
الوحدة الوطنية وتك�سب امل�شاركني
ف�ي�ه��ا ث�ق��اف��ة ت��اري�خ�ي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة
�أك�ثر وت�ضيف خلربتهم ور�صيدهم
وع�لاق��ات�ه��م االج�ت�م��اع�ي��ة ،ك�م��ا �أن�ه��ا
تعد داف �ع� ً�ا ق��وي� ً�ا وح��اف��ز ًا لالفتخار
ب��ال��وط��ن وم �ن �ج��زات��ه ع�ب�ر ت��اري �خ��ه
امل ��دي ��د وت� ��أك� �ي ��د ال� � ��والء واالن �ت �م��اء
لقيادته الر�شيدة.
تعزيز الوحدة
يا�سر ال�شمراين من كلية ال�سياحة
�أك���د �أن اح��ت��ف��االت ال��ي��وم الوطني
رائعة ،حيث احتفل خارج اجلامعة

الرماح :شاهدت مجموعة من
الفعاليات داخل وخارج الجامعة
واكتسبت خبرة في تخصصي

يف طريق تركي الأول يف احتفاالت
عرو�ض ال�صقور ال�سعودية والألعاب
ال��ن��اري��ة ،وك��ذل��ك �شاهد امل�سرية،
وت��ع��رف على �أج��ن��دة االح��ت��ف��االت
عن طريق ح�ساب «عي�شها» ،كما
�شارك يف اجلامعة كمنظم �ضمن
فعالية اليوم الوطني ،حيث العر�ضة
ال�سعودية ولوحات تاريخية وتعريف
بتاريخ اململكة ،ور�أى �أن امل�شاركة
مب��ث��ل ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات ت�ضيف
لتعزيز الوحدة التاريخية والثقافية
والتعرف �أك�ثر على تاريخ اململكة،
وك��ذل��ك تك�سب امل�����ش��ارك�ين خ�برة
ور�صيداً وعالقات اجتماعية �أكرث.
خربة تخ�ص�صية
�أم����ا م��ت��ع��ب م��اج��د ال���رم���اح من
كلية ال�سياحة والآث��ار فقد �أو�ضح
�أنه احتفل باليوم الوطني يف �شارع

عبدالرحمن :فعاليات السكن أعطت
مؤشرًا طيبًا لمشاركة الطالب
الوافدين باليوم الوطني

تركي الأول ،حيث �شاهد العديد
من الفعاليات وتعرف على �أ�شياء
جديدة ومتنوعة عن اململكة العربية
ال�سعودية منذ عهد امللك عبدالعزيز
 طيب اهلل ثراه � -إىل اليوم احلا�ضرو�شاهد الألعاب النارية وا�ستعرا�ض
الطريان اجلوي يف الدرعية وغريها
من الفعاليات .كما �شارك يف كلية
ال�سياحة والآث����ار بتنظيم فعالية
اليوم الوطني وتعريف ال��زوار على
الآث��ار وال�تراث ال�سعودي ،م�شرياً
�إىل �أن مثل هذه امل�شاركات تك�سبه
اخلربة يف تخ�ص�صه الدرا�سي.
يوم الوطن
وق��ال عبدالرحمن عبداهلل من
كلية اللغات والرتجمة :لقد ح�ضرت
ف��ع��ال��ي��ة ال��ك��ل��ي��ة ،ح��ي��ث ���ش��اه��دت
ال��ع��ر���ض��ة ال�����س��ع��ودي��ة وق��دم��وا لنا

دخيل الله :جميع الفعاليات رائعة
وهذه االحتفاالت تعتبر دافعًا
وحافزًا لالفتخار بالوطن

القهوة العربية ،وزرت مكتبة امللك
�سلمان املركزية ،حيث �شاهدت فيها
منوذجاً للتعريف مبلوك ال�سعودية،
ك��م��ا ���ش��اه��دت جم��م��وع��ة منوعة
من الفنون والفلوكلور وامل��أك��والت
من خمتلف مناطق اململكة ،وهذا
ي�صنع البهجة ب��ي��وم ال��وط��ن كما
وجدت فعاليات يف �سكن اجلامعة
وه����ذا ي��ع��ط��ي م����ؤ����ش���راً ل��ل��ط�لاب
الوافدين باليوم الوطني واحتفاالت
ال�سعودية.
افتخار بالوطن
بدوره عرب الطالب �صالح دخيل
اهلل من كلية الرتبية عن �سعادته
وف��خ��ره واع���ت���زازه ب��امل�����ش��ارك��ة يف
فعاليات اليوم الوطني وم�شاهدة
خمتلف الفعاليات يف عدة مواقع،
و�أك����د �أن���ه ح�ضر االح��ت��ف��االت يف

العيسى :المشاركة في مثل هذه
الفعاليات تصقل الطالب وتكسبهم
خبرة في مجال التخصص

الريا�ض والعديد من الأماكن حيث
�شاهد كل ما ي�سر املواطن ال�سعودي
م��ن حيث التنظيم اجل��ي��د وقبول
املجتمع لفرحة الوطن ،و�أ�شار �إىل
�أن مثل هذه االحتفاالت تعترب دافعاً
قوياً وحافزاً لالفتخار بالوطن.
احتفال مميز
وقال عبداهلل بن عي�سى العي�سى
م�شرف الأن�شطة الطالبية يف كلية
ال�سياحة والآث���ار :لقد د�أب��ت كلية
ال�����س��ي��اح��ة والآث�����ار ممثلة ب��وح��دة
الأن�����ش��ط��ة ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م اح��ت��ف��ال
مميز مبنا�سبة ال��ي��وم الوطني كل
�سنة ،يتم خالله التعريف بجهود
اململكة العربية ال�سعودية على يد
م��وح��ده��ا امل��ل��ك عبدالعزيز طيب
اهلل ث���راه ،و�أب��ن��ائ��ه امل��ل��وك ال�بررة،
وكذلك االفتخار بالوطن من خالل

�إقامة احلمالت التعريفية وتوزيع
الربو�شورات اخلا�صة بهذا اليوم.
ٌ
جمد لنا
و�أك���د العي�سى �أن ال��ي��وم الوطني
يعد منا�سبة عظيمة وه��و جمد لنا
ك�سعوديني والأمة العربية والإ�سالمية،
وق��د �شارك يف تنظيم فعالية اليوم
الوطني بكلية ال�سياحة والآث��ار 12
ط��ال��ب �اً ،ح��ي��ث خططنا م��ن ب��داي��ة
الف�صل الدرا�سي ،وكان هناك عمل
ليل نهار من خالل �شراء امل�ستلزمات
بالفعالية ،وكذلك التعريف ب�أق�سام
الكلية وكيف تخدم الوطن الغايل على
قلوبنا ،علما ب�أننا نظمنا م�شاركات
خارج اجلامعة ون�أمل ب�أن امل�شاركات
يف مثل هذه الفعاليات ت�صقل عمل
ال��ط�لاب وت�ضيف لهم الكثري ،كون
جمالهم يهتم بنف�س املجال.

حكايتي
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ضمن  12شابًا وشابة سعوديين
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العبدلي يجتاز برنامج «القيادات العربية
الشابة» بنجاح

�شارك الطالب �صالح العبديل يف برنامج «القيادات
الإعالمية العربية ال�شابة» ال��ذي نظمه مركز ال�شباب
العربي يف الإم��ارات العربية املتحدة حتت رعاية �سمو
ً
يوما،
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،وا�ستمر ملدة 17
ومتكن من اجتيازه والتخرج بنجاح ،وت�ضمن الربنامج
«يف ن�سخته الثالثة» العديد من ور�ش العمل وال��دورات
التدريبية واملحا�ضرات العلمية.
م�شاركات عاملية
العبديل عرب عن �سعادته وافتخاره يف امل�شاركة بهذا
الربنامج واجتيازه بنجاح ،م�شرياً �إىل م�شاركة العديد
من اجلهات الإعالمية العاملية الكبرية مثل «روي�ترز»
و«�سي �إن �إن» و«بلومبريغ» ،وتخلل الربنامج رحالت
ميدانية ملدينة �أبوظبي للإعالم ومدينة دبي للإعالم،
والتقى امل�شاركون ب�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي ،و�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.
�شكر وامتنان
وعرب العبديل عن �شكره وامتنانه لعمادة كلية الآداب
وب��الأخ�����ص الدكتور علي دبكل العنزي ،رئي�س ق�سم
الإع�لام على الت�سهيالت التي لقيها هو وزميله رائد
بن جمعة يف �سبيل تي�سري عملية امل�شاركة يف الربنامج،
ويعترب العبديل وبن جمعة �أحد امل�شاركني من بني 12
�شاباً و�شابة �سعوديني.

تدريب متقدم
و�أك��د �صالح العبديل ،بهذه املنا�سبة� ،أن برنامج
«القيادات العربية الإعالمية ال�شابة» يعد برناجماً

تدريبياً متقدماً يتبع ملركز ال�شباب العربي حتت رعاية
�سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د هدفه الرقي بالإعالم
العربي وت�أهيل قيادات �إعالمية من الوطن العربي،

وقد و�صل عدد الذين تخرجوا يف الربنامج � 100شاب
و�شابة من خمتلف بلدان الوطن العربي.
برنامج مكثف
وحول مدة الربنامج �أكد العبديل �أنه ا�ستمر ملدة 17
يوماً وت�ضمن دورات تدريبية وور�ش عمل وحما�ضرات
علمية ،من �ضمن الذين در�سوها الأ�ستاذ علي جابر
والأ�ستاذ م�صطفى الآغا وغريهما من كبار الإعالميني،
وكان الربنامج مكثفاً ،حيث ن�ستمر يف التدريب ملدة ١٢
�ساعة يوم ًيا غري الزيارات مل�ؤ�س�سة دبي للإعالم ومدينة
�أبو ظبي للإعالم وبلومربع و�سكاي نيوز.
نقاط قوة
و�أو�ضح العبديل �أن عدد ال�سعوديني امل�شاركني يف
ه��ذه ال��دورة بلغ � 12شاباً و�شابة ،وم��ن جامعة امللك
�سعود �أنا ورائد بن جمعة ،وقد تقدمنا عن طريق املوقع
الإلكرتوين ،م�شرياً �إىل �أن �شهادة الربنامج تعد من �أقوى
ال�شهادات على امل�ستوى العربي وت�ضيف نقاط قوة يف
ال�سرية الذاتية لكل م�شارك وخريج يف هذا الربنامج.
�صدى �إيجابي
و�أ�شار العبديل �إىل ال�صدى الإيجابي الكبري لهذا
الربنامج �سواء على امل�ستوى اخلليجي �أو املحلي ،موجهاً
ال�شكر والتقدير لق�سم الإعالم وعلى ر�أ�سه د .علي دبكل
العنزي رئي�س ق�سم الإع�لام ،والذي كان متعاو ًنا جدا
ووفر جميع الت�سهيالت .وختم العبديل لقاءه بالقول:
�أمتنى �أن يتواجد مثل هذا الربنامج يف ال�سعودية.

اكنبودي :أطمح إلكمال الماجستير في تدريب المعلمين
اال�سم� :إبراهيم اكنبودي
اجلن�سية :نيجرييا
معهد اللغويات العربية

ال �ت �ح��ق ب ��ال ��درا�� �س ��ة يف اجل ��ام �ع ��ة ع��ن
طريق املوقع الإل �ك�تروين ،ويبدو �أن��ه كان
حم �ظ��وظ� ً�ا الل �ت �ح��اق اث �ن�ين م��ن �أ��ش�ق��ائ��ه
�أي �� �ض� ً�ا ب��ال��درا� �س��ة يف اجل��ام �ع��ة ،مم��ا وف��ر
ً
قريبا من الأجواء العائلية التي
لهم جو ًا
تخفف من وط�أة الغربة على �أمثالهم من
الطالب الوافدين..
 حدثنا ب��داي� ً�ة ع��ن ق�صة ان�ضمامكجلامعة امللك �سعود؟
ت��ق��دم��ت �إىل ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود
ع��ن ط��ري��ق امل��ن��ح اخل��ارج��ي��ة ع�بر املوقع
الإل��ك�تروين ،حيث علمت عن القبول يف
جامعة امللك �سعود عرب زمالء الدرا�سة
وكذلك بع�ض الدكاترة يف بلدي الذين
تخرجوا يف جامعات اململكة.
�أين تعلمت اللغة العربية؟لقد تعلمت اللغة العربية يف بلدي
نيجرييا عن طريق جامعة احلكمة هناك
يف بلدي،وهي جامعة �أهلية تدر�س العلوم
باللغة العربية ،واجلامعة كانت ت�ضم ما
يقارب  3000طالب يف بلدي وتنق�سم
�إىل عدة �أق�سام ومنها تعلم اللغة العربية
وال���درا����س���ات الإ���س�لام��ي��ة وال��درا���س��ات

والعلوم.
 كيف وجدت جامعة امللك �سعود؟تعد جامعة امللك �سعود جامعة رائعة
يف جميع امل��ج��االت ،وحتت�ضن �أع�ضاء
هيئة ت��دري�����س مهتمني ج���دا بالطالب
وجودة التعليم ممتازة ،كما جتد التعامل
يف عمادة �ش�ؤون الطالب معاملة رائعة
وترتقي بالطالب اجلامعي ،وهذا يعطي
دفعة معنوية كبرية للطالب الوافد �إىل
اململكة العربية ال�سعودية.
 هللديك �أ�صدقاء �سعوديون؟ال.
 ملاذا؟لأن��ن��ي طالب جديد على ه��ذا البلد،
كما �أنني الزلت �أدر�س يف معهد اللغويات،
لذلك ف�إن اختالطي بالطالب ال�سعوديني
قليل.
 ما التخ�ص�ص ال ��ذي ت��رغ��ب �إك �م��الدرا�ستك من خالله؟
رغبتي �أن �أمتكن من درا�سة املاج�ستري
بعد ان��ت��ه��اء ال��دب��ل��وم ال��ع��ايل يف تدريب
املعلمني.

 طموحك بعد ذلك؟ط��م��وح��ي ب��ع��د ال��درا���س��ة يف اململكة
العربية ال�سعودية والعودة �إىل بلدي� ،أن
�أد ِّر�س اللغة العربية يف بالدي لكي تنت�شر
هناك لغة القر�آن الكرمي ،عل ًما ب�أن لدي
�أ�شقاء اثنان يدر�سان بنف�س اجلامعة.

 ماذا تقول لأهلك عند عودتك ؟�أوالً �أود �أن �أ�شكر �أهلي على �صربهم
لفراقي وعند عودتي �س�أحكي لهم عن
كمية اخلربة التي ا�ستفدت منها يف هذه
اجلامعة العريقة وح�سن املعاملة التي
لقيتها يف هذه البالد املباركة.

36
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تعليم عالي

وقفات أكاديمية
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أمير الرياض يرعى حفل اليوم الوطني لوزارة التعليم

وقفات أكاديمية
د .خليل اليحيا

تغيير الذهنية للطالب الجامعي
بيئة احلياة اجلامعية وثقافتها تختلف جذرياً عن بيئة وثقافة التعليم
العام ،حيث يذهب الطالب ع��ادة للجامعة وه��م يحملون ق��د ًرا �أك�بر من
الن�ضج الفكري ومن اخلربة املعرفية املرتاكمة من �سنوات التعليم العام،
وهذا ينعك�س بال�ضرورة على حجم التوقعات والطموحات والدوافع التي
تكون عادة يف م�ستويات عالية كمحفزات �إيجابية للحياة اجلامعية .هذه
متنام قدر كبري
املحفزات الإيجابية ي�صاحبها على الطرف الآخر وب�شكل
ٍ
من ال�ضغوط والإخفاقات والإحباطات ،وذلك يف حال ف�شل الطالب/الطالبة
يف التعامل مع هذه املحفزات ب�شكل منطقي و�سليم .ومن �أجل هذا جند �أن
ال م�ؤثراً و�ضرورياً
تغيري الذهنية وتفعيلها للأف�ضل و�إك�سابها القوة يعترب عام ً
للتعامل مع خمتلف املواقف والظروف والتحديات يف احلياة اجلامعية.
الذهنية لها تعريفات عدة ملخ�صها �أنها جمموعة الأفكار واملعتقدات
التي ت�شكل منط التفكري للإن�سان ،حيث ي�ؤثر هذا النمط على طريقة تفكري
الأ�شخا�ص وي�سيطر على �سلوكياتهم وعالقاتهم ور�ؤيتهم للعامل من حولهم.
هذا النمط من التفكري قد يكون �أداة �إيجابية ميكن ا�ستثمارها لتحقيق
جناحات �شخ�صية �سواء يف النواحي الأكادميية �أو املهنية ،والتي ت�ساعد
كثرياً يف بناء �شبكة من العالقات وال�صداقات التي تكون م�ؤ�شراً ل�شعبية
ومتيز ال�شخ�ص ،وباملقابل قد تكون �أداة �سلبية تعمل على �إنطواء الأ�شخا�ص
و�إنكفاءهم على �أنف�سهم وبالتايل تتابع �إخفاقاتهم وف�شلهم.
انتقال الطالب/الطالبة من املرحلة الثانوية بب�ساطتها وعفويتها للمرحلة
اجلامعية الأكرث تعقيداً يف مناهجها و�أجوائها ومتطلباتها ي�ستلزم تغيرياً
للذهنية ملواكبة هذا الإنتقال والت�أقلم مع متطلبات احلياة اجلامعية ،فالتفوق
والنجاح يف املرحلة الثانوية قد ال يتكرر بنف�س القدر يف املرحلة اجلامعية
طاملا مل يكن هناك حماوالت لتغيري الذهنية وحتديثها لتنا�سب التحديات
القادمة .تقول ك��ارول ديويك �أ�ستاذة علم النف�س يف جامعة �ستانفورد،
«الإعتقاد ال�سائد ب�أن املتفوقني البارزين يولدون مبوهبة فائقة و�أنّ لديهم
عقلية ثابتة هو اعتقاد م�سئول عن قدر كبري من القلق والف�شل يف التعلم».
الذهنية الثابتة غري القابلة للتغيري والتحديث تخلق الكثري من امل�شاكل
للطالب ،فالطالب املتفوق يعتقد �أنه على قدر من الذكاء واملوهبة متكنه من
التفوق والنجاح ،وهذا االعتقاد يجعله عر�ضة �أحياناً للإخفاق والف�شل وعدم
حتقيق الطموحات املتوقعة ،مما يجعله يدخل يف مرحلة ال�شك والرف�ض لأي
م�ساعدة �أو توجيه ،ويكون يف مزاج �سلبي يجعله يف و�ضع �صدام وخالف مع
�أ�ساتذته وزمالئه .هذه النوعية من الذهنيات تبالغ كثرياً يف تقدير ذواتها
وذكائها ،فتعتقد �أنها لي�ست بحاجة للعمل امل�ستمر والتخطيط املبكر واملثابرة
الدائمة ،كما �أنها لي�ست بحاجة لتغيري ا�سرتاتيجياتها يف الدرا�سة ،فتبقى
على نف�س النمط التقليدي الذي كانت متار�سه يف املرحلة الثانوية ،وعندما
يح�صل لها �إخفاقات م�ستمرة ب�سبب هذه الذهنية اجلامدة تدخل يف �أزمات
نف�سية ،وت�سعى لتغيري املكان �أو البيئة �أم� ً
لا يف تغيري الو�ضع ،بينما كان
احلل الأمثل والأ�سهل هو تغيري الذهنية ملواكبة التغيري احلا�صل يف العملية
االنتقالية من املرحلة الثانوية للمرحلة اجلامعية.
وعلى النقي�ض ،الذهنيات القابلة للتغيري والتجديد ت�ؤمن �أن النجاح
ي�أتي من ا�ستمرار النمو الذهني واجلهد البدين دون االعتماد فقط على
املوهبة الذاتية ،وت�ؤمن �أي�ضاً �أن الأخطاء جزء من ثقافة التعلم ،ولذلك
هذه الذهنيات عادة ت�سري يف ت�صالح مع �أنف�سها وت�سعى لتح�سني �أدواتها
ومهاراتها حل�صد املزيد من النجاحات والإجنازات .يقول ال�سيد بالك ويل
و�آخرون يف بحث علمي عن نظريات الذكاء ال�ضمنية �إن «تعزيز عقلية النمو
لدى الطالب يرتبط بنجاحهم ب�شكل عام يف املدر�سة ويف احلياة ،حيث
يعتقد الطالب ذوو عقلية النمو �أنهم قادرون على تطوير ذكائهم ومهاراتهم».
حتدثت قبل �سنتني مع جمموعة من طالب الطب يف ال�سنة الأوىل ،وكان
ال�س�ؤال املعتاد عن �أف�ضل طريقة للنجاح يف الكلية ،ف�أخربتهم �أن الذهنية
التي جئتم بها من املرحلة الثانوية قد ال ت�ساعدكم يف امل�ضي بعيداً لتحقيق
�أحالمكم ما مل يتم تعديل وتغيري هذه الذهنية وجعلها �أكرث مرونة لتنا�سب
املرحلة احلالية بكل متطلباتها وحتدياتها وظروفها.
ي�شعر كثري من امل�س�ؤولني يف كليات الطب على م�ستوى العامل بالقلق
جتاه معدالت الإن�سحاب من الكلية وعدم ا�ستمرار الطالب يف درا�سة الطب
والتخرج منها ك�أطباء ،حيث قامت درا�سة علمية �أجراها الدكتور بريجت
ماهر و�آخرون يف العام  2013بر�صد �أ�سباب الت�سرب واالن�سحاب من كلية
الطب على مدى ع�شر �سنوات ،ووج��دت الدرا�سة �أن ال�صراع الأكادميي
والعزلة االجتماعية والغياب املتكرر واالكتئاب من �أهم العوامل التي تدفع
الطالب للإن�سحاب من الكلية والتحويل لكليات وتخ�ص�صات �أخرى ،وتعزو
الدرا�سة حدوث ذلك �إىل ت�أخر الإر�شاد الأكادميي يف التدخل املبكر ومعاجلة
اخللل يف فهم الطالب لطبيعة و�أهمية املرحلة احلالية والتعامل الواقعي
مع متطلبات الكلية .و�أملحت الدرا�سة �إىل وجود ق�صة �شخ�صية خلف كل
ت�سرب �أو ان�سحاب .هذا الهاج�س عند كليات الطب على م�ستوى العامل ي�ؤكد
على �أهمية تغيري الذهنية للطالب/الطالبة وتطويرها للتوافق مع متطلبات
الكلية واالن�سجام معها واجتيازها دون معوقات �أو �إحباطات قد ت�ؤثر على
م�سريتهم الأكادميية.
�إن تغيري الذهنية يعني التعامل مع متطلبات وظروف الكليات والأق�سام
والتخ�ص�صات بواقعية كبرية دون مبالغة يف الأح�لام ،ودون اال�ست�سالم
للتحديات التي قطعاً �ستواجه الطالب اجلامعيني .كذلك الذهنية تعني
التعامل مع الأفكار اخلاطئة عن التخ�ص�ص وذلك ب�شكل منطقي وعدم الت�أثر
بهذه الأفكار �أو الركون �إليها ،والتي قد ت�ؤثر على املدى البعيد يف ا�ستقرار
الطالب/الطالبة يف حياتهم اجلامعية وال�سري ب�شكل معتدل باجتاه النهايات
اجلميلة.
اب��د�أ يف تغيري ذهنيتك والتفكري ب�شكل منطقي ،والتعامل مع املرحلة
اجلامعية بكل متطلباتها وحتدياتها وطموحاتها ب�شيء م��ن الواقعية
واالن�ضباط واملثابرة.
 alkhaleel@ksu.edu.saكلية الطب

رعى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن
بندر بن عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض ،م�ساء
االثنني  24حمرم 1441هـ احلفل الذي �أقامته
وزارة التعليم مبنا�سبة اليوم الوطني  89للمملكة،
وذلك على م�سرح الوزارة يف طريق امللك عبداهلل
بالريا�ض حتت �شعار «همة حتى القمة» ،بح�ضور
معايل وزير التعليم الدكتور حمد بن حممد �آل
ال�شيخ ،وعدد من �أ�صحاب املعايل ،وقيادات وزارة
التعليم.
وقدم �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن

بندر بن عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض التهنئة
ملقام خادم احلرمني ال�شريفني ،و�إىل �سمو ويل
عهده الأم�ين مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سعيد،
وجلميع �أبناء ال�شعب ال�سعودي ،راجياً �أن يكون
�إن�سان هذا الوطن متفوقاً يف جميع املجاالت.
وقال �سموه�« :أ�شكر معايل وزير التعليم وزمالءه
يف الإدارة العامة للتعليم مبنطقة الريا�ض ،و� ً
أي�ضا
يف جميع القطاعات على �إبراز هذا احلفل الذي
يعك�س حمبة الوطن».
و�أك��د �سموه يف حديثه لو�سائل الإع�ل�ام �أن

اململكة تعي�ش يف وحدة متزامنة مع هذا اليوم،
وم�ستمرة ب�إذن اهلل كوطن واحد.
واختتم الأم�ير في�صل بن بندر ت�صريحه ب�أن
هذا الوطن �سي�ستمر يف القمة ب�إذن اهلل م�ستمداً
منهجه من كتاب اهلل و�سنة ر�سوله الكرمي عليه
ال�صالة وال�سالم ،مقدماً �شكره وتقديره لكافة
رجال الأمن يف منطقة الريا�ض ،ويف جميع مناطق
وطننا العزيز على ما يبذلونه من �أداء وم�شاركة
وتفاعل يف تنظيم احتفاالت اليوم الوطني ،متمنياً
لهم التوفيق.

وزير التعليم :اليوم الوطني يذكرنا بمشروع الوحدة وبناء الدولة المباركة
رفع معايل وزير التعليم الدكتور
حمد بن حممد �آل ال�شيخ با�سمه
وبا�سم جميع من�سوبي ومن�سوبات
وزارة التعليم �أ�سمى �آي��ات التهاين
خل���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
و���ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�ي�ر
حممد بن �سلمان �سمو ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزير
الدفاع – حفظهما اهلل -؛ مبنا�سبة
اليوم الوطني الـ  89لتوحيد اململكة

د� .آل ال�شيخ

على يد جاللة امللك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن �آل �سعود رحمه اهلل.
وق���ال معاليه يف ت�صريح بهذه
املنا�سبة :متر منا�سبة اليوم الوطني
كل ع��ام؛ لتذكرنا مب�شروع الوحدة
ال��ذي �سعى من �أجله جاللة امللك
عبدالعزيز  -رحمه اهلل  -ورجاله
املخل�صون يف مل �شتات الإن�سان
واملكان ،وبناء هذه الدولة املباركة،
على مبادئ ثابتة ورا�سخة من كلمة
ال��ت��وح��ي��د اخل���ال���دة ،وق��ي��م ال��ع��دل

وامل�����س��اواة وال�����س�لام ،ال��ت��ي ميتد
�أثرها �إىل اليوم �أمن و�أم��ان يف كل
م��ك��ان ،و���ش��رف ال��ده��ر يف خدمة
احلرمني ال�شريفني وقا�صديهما،
ووحدة وتالحم القيادة مع ال�شعب،
وتنمية م�ستدامة وم��ت��وازن��ة بني
جميع املناطق ،ومنجزات متوا�صلة
��ي ،وع�لاق��ات
ن��ح��و ال��ت��ق��دم وال���رق� ّ
دولية ممتدة وم�ؤثرة ،وعمق عربي
و�إ�سالمي لي�س له حدود.

احتلت املرتبة الأوىل عربيا يف قائمة «التاميز»

جامعة المؤسس تطلق  89فعالية في ثالثة أيام

�أطلقت جامعة امللك عبدالعزيز
مبنا�سبة اليوم الوطني  89فعالية
ون�شاطا مب�شاركة وكاالت وعمادات
وكليات ومراكز ومعاهد اجلامعة يف
�شطري الطالب والطالبات ،وركزت
اجلامعة على تنوع الفعاليات على
م��دى ثالثة �أي���ام ،و�شملت العديد
من امل�سابقات لأف�ضل تغريدة يف
حب الوطن و�أف�ضل �صورة تعرب عن
الهوية الوطنية ،و�أف�ضل مقال عن
اململكة.
ون��ف��ذت اجل��ام��ع��ة ب��ال��ت��ع��اون مع
امل�ست�شفى اجلامعي حملة للتربع
ب���ال���دم جل��ن��ودن��ا ال��ب��وا���س��ل ،كما
�شاركت يف معر�ض جهود اململكة
للتوعية ب�أ�ضرار املخدرات يف مركز
اليا�سمني م��ول ،بالإ�ضافة لتقدمي
عر�ض فيلم ق�صري يعك�س م�شاعر
من�سوبي اجلامعة و�شكرهم جلنود

ال��وط��ن  ،وامل�����ش��ارك��ة يف امل�سرية
الوطنية يف جممع العرب مول .
و�شهد �شطر الطالبات العديد
من الفعاليات منها فقرات تراثية
عن مناطق اململكة ،و�أوبريت وطني،
وع��ر���ض م��رئ��ي جل��ن��ودن��ا البوا�سل
باحلد اجلنوبي ،وق�صيدة وطنية،
وك��ذل��ك ع��ر���ض جل��ه��ود الطالبات

املتميزات احلا�صالت على جوائز،
وج�����س��د �شطر ال��ط��ال��ب��ات �أ�سمى
معاين الوطنية والتالحم املجتمعي
من خالل دعوة �أ�سر ال�سجناء من
“جمعية تراحم”.
ويف �سياق غري ذي �صلة ،احتلت
جامعة امل��ل��ك عبدالعزيز املرتبة
الأوىل عربياً و 201عاملياً� ،ضمن

�أح���دث ت�صنيف للجامعات على
م�ستوى العامل ،حيث �أ�شار ت�صنيف
” التاميز ” جل��ودة التعليم العايل
لعام � ،2020إىل تبو�ؤ جامعة امللك
عبدالعزيز ال�صدارة على امل�ستوى
العربي واملرتبة  201عاملياً ،تليها
جامعة الفي�صل ،ثم جامعة امللك
فهد للبرتول واملعادن ،وجامعة امللك
�سعود راب��ع��ة ،وتليها جامعة امللك
�سعود للعلوم ال�صحية ،ثم جامعة
امللك خالد ،وبعدها جامعة الإمام
عبدالرحمن بن في�صل.
و�شملت قائمة الت�صنيف �أك�ثر
م��ن  1400جامعة م��ن  92دول��ة،
م��ع م��راع��اة ج���ودة التعليم وحجم
البحوث و�سمعتها ،وتوثيق امل�صادر
يف الدرا�سات ،والدخل من ال�صناعة
والروابط الدولية.
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تقنية

 6مميزات جديدة لبريد «جي ميل»
تو�سع قوقل �إمكانيات بريدها
الإلكرتوين «جي ميل» ببع�ض الطرق
املثرية للإعجاب عن طريق �إدخال
�أ�شكال متقدمة يف �صندوق الوارد
اخلا�ص بك.
ويقول موقع fastcompany
�إن امل�شكلة الوحيدة يف ج��ي ميل
هي �أن مهمة البحث عن خيارات
جديرة باالهتمام ميكن �أن ت�ستغرق
وقتًا طوي ً
ال ،ولذلك خ�ص�ص املوقع
 6ميزات يتمتع بها جي ميل:
 ت��خ��زي��ن م��ل��ف��ات��ك امل��رف��ق��ة�أوتوماتيكيا :رمبا لديك �أنواع معينة
من الر�سائل التي حتتاج دائ ًما �إىل
حفظ مرفقاتها يف موقع �سحابي
ي�سهل م�شاركتها ،مثل الفواتري
واردة م��ن ال��ع��م�لاء �أو ت��ق��اري��ر �أو
عرو�ض تقدميية من املقاولني .كما
�أنه ميكنك �أن تدع «جي ميل» يتعامل
مع ذلك عن طريق حفظ املرفقات
نيابة عنك.

ف��ق��ط ق���م ب��ت��ن��زي��ل Zap for
Zap for
� Dropboxأو
 ،Google Driveث���م �ضف
التطبيق �إىل �إعدادات جي ميل عرب
.the label
 -ال���ر����س���ائ���ل ال��ن��ج��م��ي��ة� :إذا

ك��ن��ت ت�ستخدم  Slackع�بر جي
ميل ،وت��ري��د �أن حتفظ ر�سالة �أو
ا�سرتجاعها ،قم بنقلها �إىل �صندوق
ال����وارد اخل��ا���ص ب��ك بب�ساطة عن
طريق متييزه بنجمة يف .Slack
 -ات�������������ص������ال دائ�������������م م���ع

 :EVERNOTEميكنك تنظيم
�أف��ك��ارك ومالحظاتك عرب تطبيق
 Evernoteوتثبيته يف �إع��دادات
جي ميل.
 ر�ؤي����ة ال��ت��غ��ري��دات امل��ه��م��ة يف�صندوق ال����وارد :ميكن �أن ي�شكل

ب�سبب م�ضارها ال�صحية

تكنولوجيا  5Gغير مرحب بها في سويسرا

تظاهر �آالف الأ�شخا�ص م�ؤخراً
يف ال��ع��ا���ص��م��ة ال�����س��وي�����س��ري��ة ب��رن
احتجاجاً على ن�شر �شبكات اجليل
اخلام�س لالت�صاالت يف البالد.
ورف��ع املحتجون الذين جت ّمعوا
�أم��ام الربملان ال�سوي�سري للتنديد
بتكنولوجيا يعتربونها �ضارة بال�صحة
الفتات كتب عليها «قاطعوا اجليل

اخلام�س» �أو «دائماً �أ�سرع� ،أعلى،
�أبعد ،على ح�ساب الإن�سان والبيئة،
�أوقفوا تكنولوجيا اجليل اخلام�س».
وق���ال���ت ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����س جمعية
«ف��رن��ك��ن�����س��ي��ا» ال���ت���ي دع����ت �إىل
االحتجاجات ،تاملني �شيبلر �أوملان،
يف ب��ي��ان� ،إنّ «جت � ّم��ع ه���ذا ال��ع��دد
الكبري من النا�س �إ�شارة قوية �إىل

رف�ض �إدخ��ال اجليل اخلام�س بال
�ضوابط».
وب��ع��د ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة ،ت��ع��دّ
���س��وي�����س��را ب�ين �أوىل ال����دول التي
�أطلقت اجليل اخلام�س ،وهي بنية
حتتية لالت�صاالت تقع يف �صلب
مواجهة تكنولوجية ب�ين ال��والي��ات
املتحدة وال�صني.

وي���خ�������ش���ى راف���������ض����و اجل���ي���ل
اخلام�س من تداعيات الإ�شعاعات
الكهرومغنطي�سية ،فيما ا�ضطرت
ع��دّة مقاطعات �سوي�سرية «جنيف
وف��ود وف��راي��ب��ورغ ونو�شاتل» حتت
ال�����ض��غ��ط ال�����ش��ع��ب��ي �إىل جتميد
�إج�����راءات �إن�����ش��اء �أب����راج هوائية.
وق��ال��ت ه���ذه امل��ق��اط��ع��ات �إن ه��ذا
التجميد �إجراء وقائي.
بدوره ،يدعو االحتاد ال�سوي�سري
للأطباء النافذ يف البالد �إىل احلذر،
ويقول« :ما دام مل يثبت علمياً �أنّ
زيادة يف احلد الأق�صى للإ�شعاعات
احل��ال��ي��ة لي�س ل��ه ت��داع��ي��ات على
ال�صحة ،يتوجب رف�ض زيادتها».
وي�سعى راف�ضو اجليل اخلام�س
لإطالق مبادرة لتنظيم ا�ستفتاء حول
امل�س�ألة .و�سيكون عليهم جمع 100
�ألف توقيع يف غ�ضون � 18شهراً.
امل�صدرalarabiya :

يف �أعقاب ت�سهيالت وفرتها احلكومة الأمريكية

صناعة ماك برو تعود للواليات المتحدة

ق��ال��ت �شركة �آب���ل �إن��ه��ا �ست�صنع
حوا�سيبها اجلديدة من �سل�سلة «ماك
برو»  Mac Proيف من�ش�أتها الواقعة
مبدينة �أو���س�تن يف والي���ة تك�سا�س،
وذلك يف �أعقاب بع�ض التخفي�ضات
التي وفرتها احلكومة الأمريكية على
الر�سوم اجلمركية.

وكان منظمو التجارة يف الواليات
امل��ت��ح��دة ق��د واف���ق���وا ي���وم اجلمعة
على  10طلبات من �أ�صل  15طل ًبا
للح�صول على �إع���ف���اءات جمركية
مقدمة من �شركة �آب��ل و�سط عملية
ت�أجيل �أو�سع نطا ًقا لفر�ض ر�سوم على
�أجزاء احلا�سوب.

وكانت طلبات �آبل للإعفاءات من
الر�سوم اجلمركية خم�ص�صة ملكونات
مثل :لوحات الدوائر املكتملة جزئ ًيا.
وقالت ال�شركة يف بيان�« :سيت�ضمن
جهاز )م��اك ب��رو( اجلديد مكونات
�صممتها ،وطورتها ،و�صنعتها �أكرث من
ع�شر �شركات �أمريكية لتوزيعها على

العمالء الأمريكيني».
ويُعتقد �أن هذه اخلطوة من قبل
امل�س�ؤولني الأمريكيني ميكن �أن ت�سهل
على �شركة �آب��ل جتميع الأج��ه��زة يف
ال��والي��ات املتحدة من خ�لال خف�ض
ت��ك��ال��ي��ف ا���س��ت�يراد ق��ط��ع ال��غ��ي��ار.
و�أ�ضافت �آب��ل يف بيانها �أن �أح��دث
�إ�صدار من حوا�سيب «ماك برو» �سوف
يبد�أ �إنتاجه قري ًبا يف من�ش�أة �أو�سنت
ذاتها ،حيث �صنعت الأجيال ال�سبقة
من احلا�سوب .ومع ذلك ،ف�إن الأجزاء
الو�سيطة ال تزال خا�ضعة لل�ضرائب.
ي�شار �إىل �أن حا�سوب «ماك برو»
اجلديد �أ�صبح نقطة جذب �سيا�سية
يف وق��ت �سابق م��ن ال��ع��ام احل��ايل،
عندما ذك��رت �صحيفة وول �سرتيت
ج��ورن��ال �أن �شركة �آب��ل �سوف تنقل
�إنتاجه �إىل ال�صني.
�أم��ا �آب��ل ،فقد قالت وقتئذ« :مثل
جميع منتجاتنا ،ف���إن جهاز )م��اك
�صمم وهُند�س يف والية
برو( اجلديد ُ
كاليفورنيا ،وهو يت�ضمن مكونات من
عدة دول ،مبا فيها الواليات املتحدة».
امل�صدرaitnews :

البحث امل�ستمر على تويرت عن ا�سم
معني �أو ذكر لكلمة رئي�سية م�شكلة
حقيقية ،ف��ل��م��اذا ال حت�صل على
تنبيهات تلقائية لأي نوع من الن�شاط
حتتاج �إىل مراقبته؟
���س��ي��ت��ي��ح ل���ك Zapier Zap
حتديد ا�سم م�ستخدم تويرت �أو حتى
كلمة رئي�سية ،ث��م احل�صول على
تنبيهات م�ستمرة «لك ولأي �شخ�ص
�آخ��ر تريد ت�ضمينه» كلما مت ذكر
امل�صطلح.
 تزامن �إخطارات الهاتف الذكي�إىل �صندوق ال���وارد :حتى يف عام
 ،2019ال تزال �إ�شعارات الهواتف
الذكية �سريعة ال��زوال ،ف ��إذا قمت
ب�سحبها بعيدًا عن غري ق�صد �أو
حتى قمت ب��إع��ادة ت�شغيل هاتفك
�أثناء ا�ستمرار التنبيه ،من املحتمل
�أال ت��رى التنبيه م��رة �أخ���رى على
الإطالق.
ل��ذل��ك ت����أك���د م���ن ع���دم ف��ق��دان

�أي �شيء مهم ع��ن طريق مزامنة
التنبيهات ذات الأول��وي��ة الق�صوى
لديك من هاتفك مع الو�صول للربيد
الوارد يف جي ميل.
ه������ذه امل�����ي�����زة م���ت���اح���ة ف��ق��ط
ل�ل�أ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ي�ستخدمون
�أن���دروي���د ،ف��م��ا عليك ���س��وى فتح
تطبيق  IFTTTوالنقر ف��وق زر
« »Connectالكبري� .ستطالبك
اخلدمة بت�سجيل الدخول وتفوي�ضها
للو�صول �إىل ح�سابك.
ريا
أخ
�
الطق�س:
 �إخبارك بحالةً
ولي�س �آخ��� ًرا ،توجد طريقة �سهلة
لإب��ق��ائ��ك ع��ل��ى �إط��ل��اع دائ����م عن
حالة الطق�س وذلك عرب ا�ستخدام
التطبيق ال�سابق  IFTTTال��ذي
�سري�سل لك بريدًا �إلكرتون ًيا يف �أي
ليلة عندما يكون من املتوقع هطول
الأمطار يف اليوم التايل.
امل�صدرskynewsarabia :

 7طرق لتأمين هاتفك النقال
�ساعد ت��ط��ور ال��ه��وات��ف الذكية وانت�شارها يف زي���ادة اعتماد
امل�ستخدمني عليها يف كل �شيء تقري ًبا؛ ابتدا ًء من التوا�صل ،وت�صفح
الإنرتنت ،ومتابعة العمل ،والت�سوق ،وحتى الرتفيه ،والقائمة تطول.
ت�شري التقارير �إىل �أنه يوجد نحو  2.71مليار م�ستخدم للهواتف
الذكية يف العامل اليوم ،هذه البيانات تعني �أن ن�سبة  35.13%من
�سكان العامل ميتلكون هات ًفا ذك ًيا اليوم .ووف ًقا للدرا�سات الأخرية
يفح�ص امل�ستهلكون هواتفهم الذكية مبعدل  52مرة كل يوم .ولكن
على الرغم من اعتمادنا على هواتفنا ،ف�إن الكثري منا ال يهتمون
بت�أمينها بال�شكل الكايف.
�أ�صبح هاتفك الذكي اليوم م�صد ًرا ملعرفة كل �شيء عنك؛ ابتدا ًء
من تتبع املوقع اجلغرايف بدقة ،والتواريخ ،والأوق��ات ،وماذا فعلت
قبل فتح التطبيق� ،أو موقع الويب وبعده ،وال�شركات التي تقدم
خدماتك املف�ضلة.
بالنظر يف �أب�سط احتياطات الت�أمني والتي تتمثل يف قفل ال�شا�شة
الرئي�سية ،يُ�شري تقرير مركز  Pewللأبحاث �أن ما يقرب من 30%
من مالكي الهواتف الذكية ال ي�ستخدمون قفل ال�شا�شة �أو ميزات
الأمان الأخرى لت�أمني الو�صول �إىل هواتفهم.
ال �شك �أن مثل هذه الهفوات من املمكن �أن جتعل امل�ستخدمني
فري�سة �سهلة لالخرتاقات ،ولتجنب �سرقة البيانات ال�شخ�صية
وكلمات امل��رور ،يجب عليك اتخاذ احتياطات الأم��ان ال�سبع هذه
لت�أمني هاتفك ب�شكل كايف:
 �ضبط قفل ال�شا�شة على هاتفك :يعترب قفل �شا�شتك الرئي�سية�أب�سط حل للحفاظ على خ�صو�صية بياناتك.
– جتنب �شحن هاتفك يف الأماكن العامة :ي�شري الكثري من خرباء
الأم��ن �إىل �أن �شحن هاتفك يف حمطات ال�شحن العامة – النوع
املوجود يف املطارات وحمطات النقل ،والطائرات ،ومراكز امل�ؤمترات
والت�سوق – ميكن �أن يجعلك عر�ضة النتهاك �أمني.
 �إيقاف ت�شغيل ال��واي ف��اي ،والبلوتوث عندما ال يكونا قيداال�ستخدام :فاالخرتاق من خالل البلوتوث هو �شكل �شائع ي�ستخدمه
القرا�صنة الخ�ت�راق خ�صو�صيتك .يف كثري م��ن الأح��ي��ان يرتك
امل�ستخدمون البلوتوث قيد الت�شغيل ب�شكل افرتا�ضي على الرغم
من �إيقاف ت�شغيله ال يتطلب �إال نقرة �إ�صبع� ،إال �أنه قد ميثل م�شكلة
يف الأمان.
 ا�ستخدام تطبيقات حظر املكاملات غري املرغوب فيها :توجدالعديد من التطبيقات مثل Burner :و Firewallالتي توفر لك
حماية من املت�سللني ومندوبي املبيعات املزعجني واملت�صلني غري
املرغوب فيهم من الو�صول �إىل هاتفك.
 توقف عن ك�سر حماية جهازك :تت�ضمن عملية «ك�سر احلماية» Jailbreakingلهواتف �آيفون� ،أو عملية  rootingلأجهزة �أندرويد
عددًا من املزايا اجلذابة مثل :ال�سماح لك بتخ�صي�ص هاتفك بحرية
�أكرب� ،أو حت�سني عمر البطارية� ،أو تنزيل التطبيقات غري املعتمدة
ببمتاجر التطبيقات .ولكن بالرغم من كل ذلك ف�إنها جتعل �أجهزتك
عر�ضة للخطر ،لذلك فكر مرتني قبل القيام بها.
 ت�أمني ميزة  Hotspotعلى هاتفك :الهوت �سبوت Hotspotهي ميزة توجد يف الهواتف الذكية تتيح لها بث �شبكة ات�صال واي
فاي ،مما يتيح لك توفري ات�صال واي فاي يف متناول يدك �أينما
تذهب .لتجنب ذلك؛ قم بت�شفري  Hotspotاخلا�ص بك با�ستخدام
ت�شفري  ،WPA2-PSKمتا ًما مثلما هو احلال بالن�سبة لأي جهاز
توجيه « »Routerتقليدي .مت �إ�صدار  WPA2يف عام 2006؛ وهو
يتمتع ب�أقوى خيار لت�شفري البيانات وف ًقا ملوقع .LifeWire
 ا�ستخدم ال�شبكات اخلا�صة االفرتا�ضية  :VPNتقوم ال�شبكاتاخلا�صة االفرتا�ضية  VPNبت�شفري ن�شاطك عرب الإنرتنت ،وت�سمح
لك بتوجيه زيارات املواقع �إىل خوادم خمتلفة؛ لإخفاء مكان تواجدك.
امل�صدرaitnews :
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أعراض صحية ترافق التوتر
عندما ي�ستمر التوتر لفرتة طويلة من الزمن ،ميكن �أن يبد�أ
ج�سمك يف االنهيار ،مثل هذه احلالة من ال�ضغط املفرط ت�ؤثر يف
حياتك وت�سبب م�شاكل �صحية ،والتي ميكن �أن ت�شمل جمموعة
متنوعة من الأع��را���ض اجل�سدية التي قد ال تتمكن من ربطها
بالتوتر.
• امل�شكالت اله�ضمية :مبا يف ذلك ا�ضطرابات املعدة والغثيان
ش� وحرقة املعدة والغازات والإ�سهال والإم�ساك ،غال ًبا ما
والتج� ؤ
ي�ؤثر التوتر يف اله�ضم عن طريق تقليل �إنتاج �أحما�ض املعدة وتغيري
�سرعة انتقال الطعام عرب اجل�سمً � .
أي�ضا ،نظ ًرا لأن التوتر ميكن �أن
ي�سبب زيادة يف توتر الع�ضالت ،فقد ي�ؤدي ذلك �إىل ال�ضغط على
بطنك وبقية اجلهاز اله�ضمي ،مما قد ي�ؤدي �إىل �شعورك بالتعب.
• تغري ال�شهية :يرتبط هرمون الإج��ه��اد الكورتيزول بالرغبة
يف تناول ال�سكر �أو الدهون ،مما قد ي�ؤدي �إىل الإفراط يف تناول
الطعام ،وغال ًبا ما تت�أثر القدرة على النوم ب�شكل �سلبي عندما
ن�شعر بالتوتر ،وي�ؤدي عدم النوم ب�شكل ٍ
كاف �إىل ارتفاع م�ستويات
هرمون اجلريلني «هرمون يزيد ال�شهية» ،بينما تنخف�ض م�ستويات
هرمون الليبتني «ه��رم��ون مرتبط مب�شاعر ال�شبع» .وم��ع ذلك،
ي�ستجيب بع�ض الأ�شخا�ص للتوتر بفقدان �شهيتهم.
• زي��ادة ال���وزن :بالإ�ضافة �إىل الرغبة يف الإف���راط يف تناول
الطعام ب�سبب التوتر ،ي�ؤدي الكورتيزول � ً
أي�ضا �إىل احتفاظ اجل�سم
بالدهون وزيادة حجم اخلاليا الدهنية .عالوة على ذلك ،ترتبط
امل�ستويات املرتفعة من الكورتيزول بزيادة الدهون يف البطن.
• ال�صداع :ت�ؤدي هرمونات التوتر مثل الأدرينالني والكورتيزول
�إىل �إحداث تغيريات يف الأوعية الدموية ميكن �أن ت�سبب �صداع
التوتر �أو ال�صداع الن�صفي� ،إما خالل فرتة التوتر �أو يف الفرتة ما
بعد ذلك.
• الآالم و���ش��د ال��ع�����ض�لات :حت��ت ال�����ض��غ��ط ،ت�شتد الع�ضالت
ب�شكل �أكرب ،وهذا يعود �إىل غريزتنا حلماية �أنف�سنا من التعر�ض
للإ�صابات ،ون�صبح على �أهبة اال�ستعداد .و�إذا ا�ستمر التوتر ،ميكن
�أن ت�صاب ب�آالم الظهر ووجع يف الرقبة و�آالم يف الع�ضالت والعظام
الأخرى.
• انخفا�ض الطاقة والتعب :ال�شعور ب��الإره��اق هو � ً
أي�ضا �أحد
الأع��را���ض ال�شائعة للتوتر طويل الأج��ل ،فعندما يتعر�ض عقلك
للتوتر ،يبد�أ بالعمل ب�شكل �إ�ضايف ،مما ي�سبب ال�شعور ال�شديد
بالتعب مع مرور الوقت.
• نزالت الربد املتكررة وااللتهابات :التوتر طويل الأجل ي�ضعف
املناعة مما يجعلك �أكرث عر�ضة للإ�صابة بنزالت الربد واالنفلونزا
وغريها من الأمرا�ضً � .
أي�ضا ،قد ي�ستغرق الأمر وقتًا �أطول من
املعتاد حتى تتعافى من العدوى.
• �آالم ال�صدر وت�سارع �ضربات القلب :معظمنا يدرك �أن التوتر
يزيد من معدل �ضربات القلب و�ضغط الدم .ومع ذلك ،ف�إن ال�ضيق
الكبري يف ال�صدر ميكن �أن يكون �أي�ضاً �أحد �أعرا�ض التوتر ،ويرجع
ذلك جزئياً �إىل �شدة الع�ضالت.
• ت�ساقط ال�شعر :فقدان ما ي�صل �إىل � 100شعرة يوم ًيا �أمر
طبيعي .ومع ذلك ،ف�إن التوتر املزمن يزيد من االلتهابات يف جميع
�أنحاء اجل�سم ،مما قد ي�ؤدي �إىل ت�ساقط ال�شعر �أكرث من املعتاد.
• ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم :عندما تكون حتت ت�أثري التوتر،
يطلق الكبد ن�سبة جلوكوز �إ�ضافية يف جمرى الدم ،مما قد يعر�ضك
يف النهاية خلطر كبري للإ�صابة بالنوع الثاين من مر�ض ال�سكري.
امل�صدر  :تطبيق قريبون – املركز الوطني لل�صحة النف�سية
•�إ�شراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�صحة النف�سية باجلامعة
«تعزيز»
للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�سية باجلامعة:
 وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية -هاتف0114674801 : مركز التوجيه والإر�شاد الطالبي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114973926 : وحدة التوجيه والإر�شاد النف�سي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114673926 : الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية «طالبات» -هاتف0532291003 : ق�سم الطب النف�سي مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي -هاتف0114672402 : -م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي -هاتف0114786100 :
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مشتقات الحليب تحمي األوعية الدموية من التلف
�أف���ادت درا���س��ة �أمريكية حديثة
�أن تناول اجلنب وم�شتقات احلليب
ي��وم��ي �اً� ،ضمن ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي،
يحمي الأوعية الدموية من التلف
الناجت عن تناول م�ستويات عالية
من ملح الطعام.
ال���درا����س���ة �أج����راه����ا ب��اح��ث��ون
بجامعة والية «بن�سلفانيا» ،ون�شروا
ن��ت��ائ��ج��ه��ا ،يف ال��ع��دد الأخ��ي�ر من
دورية Journal of Nutrition
العلمية.
ول��ل��و���ص��ول �إىل ن��ت��ائ��ج البحث،
راق��ب الفريق � 11شخ�صاً بالغاً
ال يعانون من ارتفاع �ضغط الدم،
واتبع ه ��ؤالء الأ�شخا�ص � 4أنظمة
منف�صلة من الغذاء ملدة � 8أيام لكل
نظام.
وك���ان ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي الأول
منخف�ض ال�صوديوم �أو ملح الطعام،

وال ي��وج��د فيه اجل�ب�ن ،فيما كان
النظام الثاين منخف�ض ال�صوديوم،
وكانت ن�سبة اجل�بن مرتفعة� ،أما
ال��ث��ال��ث ف��ك��ان ع���ايل ال�����ص��ودي��وم،
وال يحتوي على اجل�بن ،فيما كان
الرابع عايل ال�صوديوم ،مع ن�سب
مرتفعة من اجلنب.
وت�ضمنت ال��وج��ب��ات الغذائية
منخف�ضة ال�صوديوم حوايل 1500
ملليغرام م��ن امل��ل��ح ي��وم��ي�اً ،بينما
ت�ضمنت الوجبات الغذائية عالية
ال�صوديوم  5500ملليغرام من امللح
يومياً.
وت�ضمنت ال��وج��ب��ات الغذائية
ال��غ��ن��ي��ة ب��اجل�بن م��ا ي��ع��ادل 170
غ��رام �اً ،مق�سمة على  4وجبات
يومياً ،واحتوت على �أنواع خمتلفة
من اجلنب يومياً.
ويف ن��ه��اي��ة ك���ل ن��ظ��ام غ��ذائ��ي

ا�ستمر ملدة � 8أي��ام ،قام الباحثون
ب�إجراء اختبارات لقيا�س وظائف
الأوعية الدموية لدى امل�شاركني.
وخ�����ض��ع امل�������ش���ارك���ون �أي�����ض��اً
ملراقبة �ضغط الدم وقدموا عينة
ب��ول للت�أكد م��ن �أن��ه��م ا�ستهلكوا
الكمية ال�صحيحة من امللح طوال
الأ�سبوع.
ووج����د ال��ب��اح��ث��ون �أن ال��ن��ظ��ام
الغذائي عايل اجلنب ،كان له ت�أثري
وا�ضح على الأوع��ي��ة الدموية ،يف
حمايتها م��ن ال��ت��ل��ف ال��ن��اج��م عن
تناول �أغذية عالية امللح ،ومل يظهر
ذل��ك الت�أثري ل��دى املجموعة التي
تناولت �أغذية عالية امللح لكن ال
حتتوي على اجلنب.
وقالت الدكتورة بيلي �ألبا ،قائد
فريق البحث �إن «هذه النتائج قد
ت�ساعد النا�س على حتقيق التوازن

ب�ين الطعام ذو امل���ذاق اجليد مع
التقليل �إىل �أدنى حد من املخاطر
ال��ن��اج��م��ة ع��ن ت��ن��اول ال��ك��ث�ير من
امللح».
و�أ�ضافت �أن «ا�ستهالك كميات
كبرية من ال�صوديوم ي�سبب زيادة
يف اجل���زي���ئ���ات ال�������ض���ارة ب�صحة
الأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة و�صحة القلب
ب�شكل ع���ام ،ل��ك��ن اجل�ب�ن يحتوي
على م�ضادات الأك�سدة التي تفكك
تلك اجلزئيات ال�ضارة ،وت�سهم يف
وقاية الأوعية الدموية من خماطر
تناول امللح بكميات كبرية».
وو����ض���ع���ت م��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة
ال��ع��امل��ي��ة ،ب��ال��ت�����ش��اور م���ع ال���دول
الأع�������ض���اء واخل��ب��راء ال��دول��ي�ين،
تو�صيات باتخاذ �إجراءات احلد من
تناول امللح� ،إىل حوايل  5غرامات
لل�شخ�ص الواحد يومياً.

أوبئة تهدد حياة الماليين والطائرات «متهمة»
ح��ذرت جلنة خ�براء دولية من
�أن العامل يواجه تهديداً متنامياً
من �أمرا�ض وبائية قد تقتل ماليني
الأ�شخا�ص وتلحق �ضرراً ج�سيماً
ب��االق��ت�����ص��اد ال���ع���امل���ي ،وط��ال��ب��ت
احل��ك��وم��ات ب�����ض��رورة العمل على
اال�ستعداد للحد من هذا اخلطر.
ب
وق���ال جمل�س ر���ص��د الت�أه 
ال��ع��امل��ي ،ال���ذي ان��ع��ق��د مب�شاركة
جمموعة البنك ال��دويل ومنظمة
ال�صحة ال��ع��امل��ي��ة� ،إن الأم��را���ض
الفريو�سية التي تتحول �إىل �أوبئة
مثل الإي��ب��وال والإنفلونزا ومر�ض
ال��ت��ه��اب اجل��ه��از التنف�سي احل��اد
«����س���ارز» ،ي�صعب ب�شكل متزايد
ال��ت��ح��ك��م ف��ي��ه��ا يف ع����امل ي�شهد
نزاعات طويلة الأم��د ودول ه�شة
وهجرة ق�سرية .واعترب املجل�س
يف تقرير �صدر م�ؤخراً «التهديد
بتف�شي وب��اء ح��ول العامل تهديداً
ح��ق��ي��ق��ي �اً ،و�أن ع����دوى �سريعة
االنت�شار ميكنها �أن تقتل ع�شرات
امل�ل�اي�ي�ن وت��ع��ط��ل االق��ت�����ص��ادات
وتزعزع الأمن الوطني».
وذك��ر التقرير �أن��ه بينما تبذل

بع�ض احلكومات واملنظمات الدولية
جهوداً لتكون يف حالة يقظة وت�أهب
لتف�ش وا�سع للأمرا�ض منذ انت�شار
الإيبوال يف غرب �إفريقيا بني عامي
 2014و� ،2016إال �أن هذه اجلهود
«غري كافية على الإطالق».
و�أ�ضافت جرو هارمل برونتالند،
امل��دي��رة ال��ع��ام��ة ال�سابقة ملنظمة
ال�صحة العاملية والتي ر�أ�ست اجتماع
املجل�س� ،أن الأ�ساليب املتبعة حال ًيا

يف التعامل مع الأمرا�ض وحاالت
الطوارئ ال�صحية «تت�سم بدوامات
من الذعر والإهمال».
و�أ�شار التقرير �إىل �إنه مع �سفر
�أع��داد هائلة من الب�شر يف �أنحاء
العامل بالطائرات يوم ًيا ميكن �أن
يتف�شى حال ًيا وب��اء مماثل لوباء
«الإنفلونزا الإ�سبانية» الذي تف�شى
عام  1918و�أودى بحياة ما يُقدر
بخم�سني مليون �شخ�ص ،وميكن

�أن ينت�شر خالل �أقل من � 36ساعة
ويقتل ما يُقدر بني  50و 80مليون
�شخ�ص ويق�ضي على نحو خم�سة
يف املئة من اقت�صاد العامل.
وق��ال �أك�سيل ف��ان تروت�سنربج،
نائب رئي�س البنك الدويل وع�ضو
املجل�س« ،يفاقم الفقر وال�ضعف
تف�شي الأمرا�ض املعدية وي�ساعدان
يف ت���وف�ي�ر ال����ظ����روف امل�لائ��م��ة
للأوبئة».

الجرعات العالية من فيتامين  Dال تفيد العظام
�أظهرت درا�سة دامت � 3سنوات
�أج���راه���ا ب��اح��ث��ون مب��ع��ه��د ماكيج
ل�صحة العظام واملفا�صل التابع لكلية
الطب يف كمنغ  ،CSMون�شرت يف
دوري��ة اجلمعية الطبية الأمريكية
«� ،»JAMAأنه ال توجد فائدة يف
احل�صول على جرعات عالية من
فيتامني  ،Dوذلك بخالف ما كان
متوقعاً �سابقاً.
وتتبعت الدرا�سة  300متطوع،
ترتاوح �أعمارهم بني  55و 70عا ًما،
يف جتربة �سريرية ع�شوائية مزدوجة
التعمية الختبار فر�ضية �إن���ه مع
زيادة جرعات فيتامني � ،Dستكون
هناك زي��ادة مرتبطة باجلرعة يف
كثافة وق���وة ال��ع��ظ��ام .وتلقى ثلث
امل�شاركني يف الدرا�سة  400وحدة
من فيتامني  Dيوميا ،وتناول الثلث
الثاين  4000وح��دة دولية يوم ًيا،
�أم��ا الثلث الأخ�ير فتناول 10000
وحدة دولية يوم ًيا.
ومت ا�ستخال�ص نتائج ،على عك�س
ما كان متوق ًعا ،ب�أنه ال يوجد ارتباط
بني مكمالت فيتامني  Dبجرعات
�أع��ل��ى م��ن ت��ل��ك ،ال��ت��ي �أو���ص��ت بها
وزارة ال�صحة الكندية �أو م�صحات
ه�شا�شة العظام يف ك��ن��دا ،بزيادة

يف كثافة العظام �أو ق��وة العظام.
وب��دالً من ذل��ك ،فقد ك�شف جهاز
 ،XtremeCTالأح��دث يف العامل
لقيا�س كثافة امل��ع��ادن يف العظام
 ،BMDع���ن ح����دوث ان��خ��ف��ا���ض
ب�سبب اختالف اجلرعات يف كثافة
العظام ،مع حدوث �أكرب انخفا�ض يف
 10000وحدة دولية لكل جمموعة
يومية ،وبالتايل ف��إن هناك حاجة
�إىل مزيد من البحث لتحديد ما �إذا
كانت اجلرعات الكبرية ت�ؤثر �سلبيا
بالفعل على �صحة العظام.
وي����ق����ول ب���روف���ي�������س���ور ���س��ت��ي��ف

ب��وي��د ،م��ن فريق الباحثني ،ت�شري
النتائج �إىل �أن��ه بالن�سبة للبالغني
الأ���ص��ح��اء ،ف ��إن ج��رع��ات فيتامني
 Dبامل�ستويات املُ��و���ص��ى ب��ه��ا من
م�صحات ه�شا�شة العظام� ،أي ما
بني � 400إىل  2000وحدة دولية
يوم ًيا تعد جرعة كافية للحفاظ
على �صحة العظام.
نتائج ثانوية وح�صى الكلى
و�أ�شارت نتائج ثانوية من الدرا�سة
�إىل وجود خماوف تتعلق بال�سالمة
املحتملة مع تناول م�ستويات عالية
من فيتامني  .Dوعلى الرغم من

وج����ود ح����االت يف ج��م��ي��ع ال��ف��رق
ال��ث�لاث ال��ت��ي ت��ط��وع��ت ل��ل��درا���س��ة،
وجد الباحثون �أن امل�شاركني الذين
مت تكليفهم بتلقي ج��رع��ات �أعلى
م��ن مكمالت فيتامني  Dاليومية
« 4000وح���دة دول��ي��ة و10000
وح��دة دولية» على م��دى ال�سنوات
الثالث كانوا �أكرث عر�ضة للإ�صابة
بفرط كال�سيوم البول «م�ستويات
مرتفعة من الكال�سيوم يف البول»،
مقارنة م��ع �أول��ئ��ك ،ال��ذي��ن يتلقون
جرعة يومية �أق��ل .وال تعد حاالت
ف��رط الكال�سيوم يف ال��ب��ول حالة
�شائعة بني العامة ،و�إمنا هي ترتبط
بزيادة خطر الإ�صابة بح�صى الكلى
وق���د ت�سهم يف اخ��ت�لال وظ��ائ��ف
الكلى.
وت��ق��ول دك��ت��ور �إمي���ا بيلينغتون،
ع�ضو الفريق البحثي« :م��ا ميكن
ا�ستخال�صه م��ن نتائج ال��درا���س��ة
ه���و �أن اجل���رع���ات ال��ك��ب�يرة من
فيتامني  Dال تعود بالفائدة على
عظام الإن�سان ،وبالن�سبة للبالغني
الأ�صحاء ،يعد تعاطي  400وحدة
دول��ي��ة ي��وم��ي�اً ج��رع��ة معقولة ،وال
يُو�صى بتناول جرعات  4000وحدة
�أو �أعلى لغالبية الأ�شخا�ص».
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قصيدة

ذكرى المجد
م � � ��اذا �أق� � � ��ول ب� ��ذك� ��رى امل� �ج ��د ي� ��ا وط �ن��ي
م � � � ��اذا �أق � � � � ��ول وروح � � � � ��ي ف � �ي� ��ك ه ��ائ� �م� � ٌة
ع� � � ��ا ٌم ج � ��دي� � � ٌد م � ��ن الأجم � � � � ��اد ن �ن �ق �� �ش �ه��ا
�أر�� �ض ��ي ��س�م��ائ��ي وم ��ائ ��ي ح���ض��ن ذاك��رت��ي
�إين زرع� � � �ت � � ��ك يف ق � �ل � �ب� ��ي ك � � �ل � � ��ؤل � � ��ؤ ٍة
�إين ر� � �س � �م � �ت � ��ك غ� � �ي� � �م � ��ات ت �ظ �ل �ل �ن ��ي
� �س �ك �ب ��ت روح � � � ��ي ع� �ل ��ى ك� �ف ��ي �أق � � ِّد ُم � �ه � ��ا
وال� � �ط �ي� ُ�ر ح� � َّل ��ق يف الأج � � � � ��واء م �غ �ت �ب �ط �اً
ي � �� � �ش� ��دو ب� � ��زه � � � ٍو ت � ��ران� � �ي� � �م� � �اً ُم � � َن � � َّم � �ق � � ًة
وال� ��زه � � ُر ي �ه �م ����س ل �ل �ن ��� ْ�س �م��ات ف��اب�ت���س�م��ت
وال � �ن � �خ � � ُل ب ��ا�� �س� �ق� � ٌة ت� �خ� �ف ��ي ل ��واع �ج �ه ��ا
وال � ِع �ي ��� ُ�س ت��رف��ل يف ال �� �ص �ح��راء � �س��اه��د ًة
�أر� � � �ض� � ��ي ث � � � � ��راكِ ك� �ن� �ب ��ع امل � � � ��اء ط � ��اه � ��ر ًة
م� �ه ��د ال ��ر�� �س ��ال ��ة يف ال ��دن � �ي ��ا وم �ن �ب �ت �ه��ا
�أن � � ��ا ال� ��� �س� �ع ��ودي ،ك � � ُّ�ل ال� �ن ��ا� ��س ت �ع��رف �ن��ي
جن � �م� ��ي ت � � �ل� � ��ألأ يف ال � ��دن � �ي � ��ا ي �ع��ان �ق �ه��ا
ت � ��آل � �ف � ��ت ب � �ع� ��د ط� � � ��ول ال� � � �ن� � � ��أي مم �ل �ك � ٌة
ا� �س �ت��وط��ن الأم� � � � ُ�ن ف �ي �ه��ا ب �ع��د وح���ش�ت�ه��ا
ع �ب��دال �ع��زي��ز ال� �ف ��ري ��د ال �� �ش �ه��م و�� َّ�ش �ح �ه��ا
ي� ��زه� ��و ب �� �س�ي�رت �ه��ا ال� � �ت � ��اري� � � ُخ م �ف �ت �خ��راً
ت � �ظ � ��ل ت� ��� �س� �م ��و ب � � �ع� � ��ون اهلل � � �ش� ��اخم � � ًة

م � ��اذا �أق � � ��ول و� �س �ح � ُر الأر� � � ِ� ��ض ط��وق �ن��ي!
م � ��اذا �أق� � ��ول وت ��اه ��ت يف ال� �ه ��وى �� ُ�س�ف �ن��ي!
يف دف �ت��ر امل� �ج ��د ي� ��ا ع� � ْب� �ق ��ي وي � ��ا ��س�ك�ن��ي
ف �ي �ه��ا ي �ط �ي��ب وي �ح �ل��و ب ��ال� � ُدج ��ى َو�� َ�س �ن��ي
غ� � َّل� �ف� �ت� �ه ��ا ب� � ��دم� � ��ي� ،أ�� �س� �ك� �ن� �ت� �ه ��ا َب � � � �دَين
ب � ��الأم � ��ن وال �� �س �ع ��د والآم � � � � ��ال مُت �ط ��رين
ع � �م� ��ري ف� � � ��داك وق� �ل� �ب ��ي ف� �ي ��ك م��رت �ه��ن
ي� �ه ��دي ��ك �أع� � � � ��ذب �أوت� � � � � � ��ا ٍر م � ��ن ال� �ل� �ح � ِ�ن
ت� �ن� ��� �س ��اب م� �ث ��ل خ� ��ري� ��ر امل� � � ��اء م � ��ن ُم� � ��زنِ
ع� �ب� �ق� �اً و� � �س � �ح� ��راً و�أ�� � �ش� � �ك � ��ا ًال م� ��ن ال� �ف�ن ِ�ن
دي� �ب ��اج� �ه ��ا ث � �م � � ٌر ي �ه �ف��و ع� �ل ��ى ال� � ُغ� �� ُ��ص � ِ�ن
� �ش �غ �ف �اً ب �ح ��ب رم � � ��ال ال �ب �ي ��د وا ُ
حل� ��� �ض � ِ�ن
ح� �ب ��اك رب � ��ي وم � ��ن ُح � �� �ْ�س � ٍ�ن �إىل ح ��� َ�س� ِ�ن
�أر� � � � ��ض ال � �ك� ��رام� ��ة واخل� � �ي� ��رات وال� � ُي� �م � ِ�ن
�أن � ��ا ال� ��� �س� �ع ��ودي ،ك� � ُّ�ل الأر�� � � ��ض حت���س��دين
�أ� � � � �ض� � � ��اء يف �أول امل � � � �ي� � � ��زان ل � �ل � � َع � �لَ� � ِ�ن
ن
ل � � � ��وا�ؤه � � � ��ا ال� � �ت � ��وح� � �ي � ��د هلل ذي امل� �ن� � ِ
و�أ�� � �ش � ��رق ال �� �ص �ب � ُح يف ال � �ب � �ي ��داء واملُ� � � ��دنِ
ع � � �ق� � ��داً جت � �ل� ��ت ب� � ��ه يف ه � ��ام � ��ة ال � ��زم � � ِ�ن
ح � �م ��اه ��ا رب � � ��ي م � ��ن احل � �� � �س� ��اد وال � �ف �ت� ِ�ن
ف� � � ��وق ال� � �ت� � ��آم � ��ر والأ� � � � � �ش� � � � ��رار وامل� � �ح � � ِ�ن
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د .فهد بن عبداهلل الطياش

جامعاتنا في يوم الوطن
ي��وم الوطن بهجة ،وذك��راه در���س من �أه��م درو���س التاريخ يف
حياتنا ،فبعد �أن غابت بالدنا لقرون عن احل�ضور التاريخي،
ها هي تقف يف م�صاف الأمم املتقدمة وت�ستعد ال�ست�ضافة قمة
الع�شرين.
تاريخ حافل بالأجماد والإجنازات ،وهذا الإرث الكبري يجعلنا
ال نحتفل بيومنا الوطني فقط ،و�إمنا ن�سعى لأن يكون نقطة حتول
نحو املزيد من التقدم يف كل املجاالت وعلى جميع امل�ستويات.
ف����إذا ك��ان احتفال امل��واط��ن يف ال�����ش��وارع وامل��ي��ادي��ن ال يعفيه
من التفكري يف م�ستقبله وم�ستقبل �أبنائه؛ فالأمر �أ�صعب على
امل�ستوى امل�ؤ�س�سي ،لكن يظل االحتفال امل�ؤ�س�سي ال يتجاوز يف
كثري من الأحيان االحتفال ال�شكلي واملتوقع �أعمق من هذا بكثري.
نحمد اهلل �أن جامعة امللك �سعود من �أوائل امل�ؤ�س�سات الوطنية
التي تقدم التميز يف ذك��رى ال��وط��ن ،وم��ع ه��ذا هناك من يرى
�أن االحتفاالت و«الفعاليات» املتناثرة بني الأق�سام والقطاعات
ت�ضعف م�شاركة اجلامعة يف ح�ضور مركزي ،ولكل فرد وجهة
نظر حتتمل ال�صواب وحتتمل اخلط�أ.
دور جامعتنا يف ي��وم ال��وط��ن يجب �أن ي�ستمر حت��ت جمهر
التطوير والتميز ،فهذه هي اجلامعة الأم التي ت�ضع اللبنة الأوىل
يف كثري من خطوات م�ؤ�س�ساتنا الأكادميية ،وال ي�ضري �أن نرى
جامعات الوطن تتناف�س يف يوم الوطن ،واملهم أ�ي��ن كنا؟ وماذا
لدينا للعام القادم؟ فالكل يتوقع منا الكثري.

احتفال املدينة الطبية باليوم الوطني

altayash@ksu.edu.sa

وفد «الصحة العالمية» يزور مركز التوجيه واإلرشاد

ا�ستقبل مركز التوجيه والإر�شاد
الطالبي بجامعة امللك �سعود بعيادة
مكافحة التدخني بالبهو الرئي�سي،
وف���داً رف��ي��ع امل�ستوى م��ن منظمة
ال�صحة العاملية بقيادة امل�س�ؤول

الطبي الدكتور دونق بو فو ،وذلك
يوم اخلمي�س 1441/1/20هـ.
اطلع الوفد على جممل املبادرات
التي يقوم عليها املركز بال�شراكة
مع وزارة ال�صحة ،كما جتول داخل

ع��ي��ادة مكافحة التدخني وا�ستمع
�إىل �شرح مف�صل عن حمتوياتها،
كما ا�ستمع �إىل �شرح ع��ن جممل
املبادرات والربامج التي قام املركز
بتنفيذها يف جمال مكافحة التبغ

قدمه امل�شرف على عيادة مكافحة
التدخني الأ�ستاذ في�صل العنزي.
م��ن جانبه� ،أث��ن��ى ممثل منظمة
ال�صحة العاملية دون���ق ب��وف��و على
ما يقوم به املركز من اهتمام بالغ
ب�صحة من�سوبي وطلبه اجلامعة،
لي�س فيما يخ�ص التدخني فح�سب،
بل يف كل ما مل�سه خالل زيارته من
جهود اجلامعة ،الفتاً �إىل �أهمية
مواجهة عادة التدخني لدى املدخنني
وم�ساعدتهم على الإق�لاع ،و�صوالً
�إىل �أ�سلوب حياة �صحي خايل من
التدخني.
و�أ�شاد بتعاون وزارة ال�صحة مع
اجلامعة يف ن�شر الثقافة ال�صحية،
واالرتقاء باملجتمع اجلامعي وتنويره
بخطورة تعاطي التبغ على الفرد
واملجتمع.

إطالق منصة رقمية لمنشورات «دار الجامعة»

وقعت دار جامعة امللك �سعود
للن�شر و�شركة التنمية املعلوماتية
ي���وم الأح����د 1441/1/16هـــ
اتفاقية تعاون م�شرتك لإط�لاق
من�صة رقمية �إثرائية ملن�شورات
الدار و�إقامة عالقة ا�سرتاتيجية
يف خ���دم���ات امل��ح��ت��وى ال��رق��م��ي
التعليمي والبحثي املبني على
�إ�صدارات دار جامعة امللك �سعود
للن�شر.
وق��ع االتفاقية عن دار جامعة
امللك �سعود للن�شر املدير التنفيذي
ل���ل���دار ال��دك��ت��ور م��ف��ل��ح ب���ن علي
ال�شغيرثي ،فيما وقعها عن �شركة

التنمية امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة م��دي��ر ع��ام
ال�شركة الأ�ستاذ عبدالرحمن بن
عبداهلل احلميدي.
و�أكد املدير التنفيذي لدار جامعة
امللك �سعود للن�شر د .ال�شغيرثي

�أن التعاون امل�شرتك مع ال�شركات
الوطنية واملتخ�ص�صة يف خدمات
امل��ح��ت��وى ال��رق��م��ي ي��ع��د م��ن �أه��م
الو�سائل الفعالة الالزمة للتطوير
وخدمة العملية التعليمية والبحث

العلمي يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود
واجلامعات الأخ��رى التي ت�شرتك
يف خدمات املن�صة اجلديدة التي
�ستنتج عن هذه االتفاقية.

فعالية بمناسبة اليوم العالمي للترجمة بمدينة الطالبات ..غدًا

تنظم عمادة �ش�ؤون املكتبات باملدينة اجلامعية
للطالبات غداً االثنني عند ال�ساعة � ١٠صباحاً
فعاليات متنوعة مبنا�سبة اليوم العاملي للرتجمة
وذل��ك يف املكتبة املركزية ،ال��دور الأول ،قاعة
الواحة الثقافية.

وتت�ضمن الفعاليات �أن�شطة متنوعة �أهمها
لقاء عن الرتجمة الطبية تقدمها املرتجمة �أمل
املطريي ،تتحدث فيه عن دور املرتجم احليوي،
ت���أك��ي��داً مل��ا يقع على عاتق امل�ترج��م الطبي من
م�س�ؤولية كبرية تتمثل يف دقة نقل املعلومة بني

الطبيب ومري�ضه� .إ�ضافة �إىل تد�شني كتاب
«خمت�صر امل�صطلحات الطبية» وور�شة عمل عن
لغة الإ�شارة ،وفعاليات دمج خط العربي مع خط
الإجنليزي ب�إ�شراف خطاطات حمرتفات كنوع
من �أنواع الرتجمة الفنية وامتزاجها ثقافيا.

«التخطيط والتطوير» تبحث
تطوير «إتقان»
�صرح وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور يو�سف ع�سريي �أن
الوكالة عملت م�ؤخراً على �إعداد خطة �شاملة لتطوير برنامج «�إتقان» �إىل
«�إتقان  ،»2020وذلك تلبية ملتطلبات التغريات ال�سريعة التي تتطلب حتديث
برنامج «�إتقان».
وك�شف �أن النظام احل��ايل لربنامج «�إتقان» ال��ذي مت بنا�ؤه منذ العام
2015م �أثبت جناحه وفاعليته ،حيث جنحت اجلامعة يف جتديد اعتمادها
الأكادميي امل�ؤ�س�سي ،وح�صلت عدد من الربامج على االعتماد با�ستخدام
البيانات املتوفرة بهذا الربنامج ،و�إنه عند تنفيذ حتديث برنامج «�إتقان»
ب�شكل كامل ،ف�إنه �سي�ساهم يف رفع كفاءة الربامج واملقررات.
و�أ���ض��اف وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير �أن��ه يف العام اجلامعي
2019/2018م قامت هيئة تقومي التعليم والتدريب ممثل ًة بقطاعيها املركز
الوطني للتقومي واالعتماد الأك��ادمي��ي « »NCAAAوالإط��ار ال�سعودي
للم�ؤهالت « »SAQFبتغيري جذري ملتطلبات االعتماد امل�ؤ�س�سي والرباجمي،
لذا عمدت وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير وعمادة التطوير واجلودة
لإجراء درا�سة م�ستفي�ضة عن ت�أثري الـتغيريات التي قام بها املركز الوطني
للتقومي واالعتماد الأكادميي « »NCAAAوالإطار ال�سعودي للم�ؤهالت
« ،»SAQFبحيث �شملت تلك الدرا�سة  7تقارير فنية ،وا�ستجابة لهذه
التقارير تعمل اجلامعة حالياً على تطوير برنامج «�إتقان».

جلسة حوار للمتفوقين مع خبير من
جامعة واشنطن

كتب :طارق املطريي
عقد برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني اجلل�سة احل��واري��ة الثامنة
ع�شرة مع خبري ،وا�ست�ضاف فيها الدكتور  GuoZhong Caoمن جامعة
وا�شنطن بالواليات املتحدة الأمريكية.
ح�ضر اجلل�سة عدد من الطلبة املتفوقني من خمتلف كليات اجلامعة ،ودار
النقا�ش حول تطوير املهارات الدرا�سية والأكادميية للطالب �أثناء الدرا�سة
اجلامعية ،وكذلك �أهمية البحث العلمي وكيفية اختيار موا�ضيع البحث.
ويف ختام اجلل�سة مت توزيع �شهادات على الطالب احلا�ضرين والتقاط
ال�صور التذكارية ،وت�أتي هذه اجلل�سة �ضمن اللقاءات العلمية مع خرباء
وعلماء والتي يقدمها برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني ملتفوقي وموهوبي
اجلامعة من طالب وطالبات.

