
أوبئة تهدد حياة الماليينالقبول والتسجيل يوصي بمراجعة الخطة االستراتيجية

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

http://rs.ksu.edu.sa/ العدد 1347 - الأحد 30 حمرم 1441هـ املوافق 29 �سبتمرب 2019م 20 �سفحة

الجامعة تحتفل باليوم الوطني 89
ب��دران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  برعاية 

العاملي  اليوم  فعالية  الرتبية  كلية  تنظم  العمر، 

للمعلم بال�شراكة مع الإدارة العامة للتعليم مبنطقة 

التعليمي  املهني  للتطوير  الوطني  واملركز  الريا�ض 

بوزارة التعليم، وبح�شور عدد من القيادات الرتبوية 

من خمتلف اجلهات التعليمية، واأكرث من ثالثمائة 

�شفر   ٤ اخلمي�ض  يوم  �شباح  وذلك  ومعلمة،  معلم 

١٤٤١ه�، املوافق 2019/10/3م.

بن  فهد  ال��دك��ت��ور  الرتبية  كلية  عميد  واأ���ش��ار 

�شليمان ال�شايع اإىل اأن احتفاء كلية الرتبية باملعلم 

ياأتي تزامناً مع اليوم العاملي للمعلم، حيث خ�ّش�شت 

يوماً  عام  كل  من  اأكتوبر  من  اخلام�ض  اليوني�شكو 

عاملًيا لالحتفاء باملعلم، وذلك تقديراً لدوره املحوري 

يف بناء املجتمع، ورفعت اليوني�شكو هذا العام �شعار 

»املعلمون ال�شباب م�شتقبل املهنة«.

منطلق  من  الرتبية  كلية  اأن  ال�شايع  د.  واأو�شح 

ا�شت�شعار م�شوؤوليتها املهنية، وروؤيتها ور�شالتها التي 

اأقرتها يف خطتها ال�شرتاتيجية، حتر�ض دوًما على 

العملية  يخدم  مبا  وذل��ك  الرتبوي،  التغيري  قيادة 

 ،2030 اململكة  روؤي��ة  وي�شهم يف حتقيق  التعليمية 

ومن ذلك الربامج ذات ال�شلة باملعلم وتطويره.

تفا�صيل �ص 7-6

باجلامعة  ال��دوائ��ي  الأم����ان  اأب��ح��اث  كر�شي  نظم 

عنوان  حتت  الدوائي  لالأمان  اخلام�ض  العلمي  اللقاء 

»م�شتجدات موؤ�شرات واأ�ش�ض ممار�شات التيقظ الدوائي 

19 حمرم  الأرب��ع��اء  ي��وم  امل�شوقة«،  ل��الأدوي��ة  اجل��ي��دة 

1441ه� املوافق 18 �شبتمرب 2019م يف قاعة الدرعية 
باجلامعة، وذلك برعاية وكيل اجلامعة للدرا�شات العليا 

احلميزي  اإبراهيم  بن  خالد  الدكتور  العلمي  والبحث 

م�شت�شار  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكيل  وبح�شور 

كر�شي اأبحاث الأمان الدوائي الدكتور يو�شف بن عبده 

الدكتور حممد  العلمي  البحث  وعميد عمادة  ع�شريي 

البحثية  للكرا�شي  العلمي  البحث  عمادة  ووكيل  الوابل 

من  ع��دد  وبح�شور  العليوي،  عبداحلميد  ال��دك��ت��ور 

املخت�شني واملمار�شني ال�شحيني.

تفا�صيل �ص 6

من  الإع��الم  اأ�شتاذ  احليزان  حممد  الدكتور  حذر 

خطورة التق�شيم بني ف�شاء الإعالم التقليدي واجلديد 

قائاًل: »يجب األ نعمل على تك�شري جماديف الإعالم 

التوا�شل الجتماعي،  �شبكات  اأمام  الوطني  التقليدي 

واإل �شنخ�شر اأهم مقوماته وهي امل�شداقية«. جاء ذلك 

الثاين على  للعام  امللتقى الإعالمي  اأوىل فعاليات  يف 

التوايل بندوة بعنوان »الجتاهات البحثية احلديثة يف 

�شوء الإعالم اجلديد«.

وق���ال د.احل���ي���زان: »ل��ع��ل اأو���ش��ح م��ث��ال على ذلك 

خا�شقجي، يف  ق�شية  الوطني  الإع��الم  لواء  حمل 

الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  تراجعت  حني 

اأن  على  م��وؤك��داً  امل�شداقية«،  لفتقادها 

بعد، مع �شرورة  ي��اأت  الإع��الم اجلديد مل 

بني  مت��زج  اح��رتاف��ي��ة  �شناعة  ا�شتحداث 

اإع��الم��ي��ون  ي��ق��وده��ا  واجل��دي��د،  التقليدي 

التوا�شل  �شبكات  رواد  ول��ي�����ض  مهنيون 

الجتماعي.

ووجه دعوة لكل القائمني على اأق�شام الإعالم يف 

اململكة وجمعيات الإعالم، اأن ي�شنعوا �شكل 

الإعالم املنتظر، وهو ما ي�شتدعي تدريب 

تاأهيلهم  واإع��ادة  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء 

من خالل تقدمي دورات تدريبية مكثفة 

ودورية يف جمال الإعالم الرقمي.

تفا�صيل �ص5

»التربية« تحتفي بيوم 
المعلم العالمي.. الخميس

بحث مستجدات التيقظ 
الدوائي لألدوية المسوقة

د.الحيزان :
خسارة اإلعالم التقليدي 
يعني فقدان المصداقية

0418

د. احليزان



تغطية: مهند الذييبي- هوازن كتبي-�سارة احلمدان- 

ر�ؤى ال�سلّيم - رانية ال�سهراين

اأحيت اجلامعة �سباح يوم الثالثاء 24/ 2019/9م، 

الــ89 للمملكة،  الوطني  اليوم  احتفااًل مبنا�سبة ذكرى 

الذكرى  �تاأتي هذه  الرئي�سي للجامعة،  البهو  �ذلك يف 

الــبــالد، �يف  هــذه  قــيــادة  مــاآثــر  لتحيي  الغالية  ال�سنوية 

–رحمه اهلل-  �ــســعــود  اآل  عــبــدالــعــزيــز  املــلــك  مــقــدمــتــهــم 

موؤ�س�س �موحد اململكة، �اأبنا�ؤه الذين خلفوه من بعده 

يف قيادة هذه البالد، امللك �سعود، �امللك في�سل، �امللك 

خــالــد، �املــلــك فــهــد، �املــلــك عــبــداهلل – رحــمــهــم اهلل - 

�امللك �سلمان بن عبدالعزيز، ��يل عهده االأمني حممد 

بــن �سلمان – حفظهم اهلل - �الــذيــن قـــاد�ا الــبــالد اإىل 

بر االأمان، �اأحدثوا نه�سة تنموية يف خمتلف املجاالت.

اململكة  احتفاالت  تزامنًا مع  �تاأتي هذه االحتفالية 

باليوم الوطني الــ89، �برعاية كرمية من اإدارة اجلامعة 

ممثلًة مبــعــايل مــديــر اجلــامــعــة الــدكــتــور بـــدران العمر، 

�حــ�ــســور �كـــالء اجلــامــعــة، �عــمــداء الــكــلــيــات، �اأعــ�ــســاء 

هيئة الــتــدريــ�ــس �مــوظــفــي اجلــامــعــة، �كــذلــك الــطــالب 

التخ�س�سات،  اإىل هذه اجلامعة يف خمتلف  املنت�سبون 

�من خمتلف اجلن�سيات.

املوهوبون ي�ساركون

�سارك طلبة جامعة امللك �سعود املوهوبني من برنامج 

اأقامته  ال��ذي  احلفل  يف  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة 

اجلامعة مبنا�سبة اليوم الوطني 89 يف البهو الرئي�سي 

1441ه�، حيث  25 حمرم  الثالثاء  يوم  مبقر اجلامعة 

ا�ستمع معايل مدير اجلامعة د. بدران العمر واحل�سور 

�سعيد  املوهوب  الطالب  نظمها  وطنية  �سعرية  مللحمة 

فقيهي  اأ�سامة  املوهوبان  اإلقائها  يف  و�ساركه  ال�سهراين 

وعبداهلل اآل رباح، كما �سارك يف احلفل كل من الطالب 

املوهوب علي العجمي بق�سيدة نبطية واملوهوب طالل 

مدير  معايل  اأ�ساد  وقد  ف�سحى،  بق�سيدة  القحطاين 

اأ�سحابها، كما تقدمت  اجلامعة بتميز الق�سائد �ساكراً 

بال�سكر  وامل��وه��وب��ني  املتفوقني  الطلبة  برنامج  اإدارة 

املتميزة  وم�ساركتهم  ا�ستجابتهم  على  املوهوبني  للطلبة 

الغامدي  يزيد  الفعالية  بتنظيم  امل�ساركني  وللموهوبني 

الذييبي  ومهند  �سامل  اآل  وفار�س  العجرو�س  وفي�سل 

�سائلني املوىل لهم مزيداً من التميز والنجاح.

»عرب عن �طنك« ب�سوؤ�ن املكتبات

احتفلت عمادة �سوؤون املكتبات باليوم الوطني التا�سع 

ال�سعودية من خالل برنامج  العربية  والثمانني للمملكة 

للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  افتتحه  منوع  وطني  ثقايف 

وعميد  احلميزي  خالد  الدكتور  العلمي  والبحث  العليا 

�سوؤون املكتبات الدكتور من�سور الزامل واملدعوين وجمع 

كبري من من�سوبي اجلامعة وطالبها، وذلك يوم الثالثاء 

25 حمرم 1441ه� يف بهو مكتبة امللك �سلمان املركزية.
بداأت الفعالية بتد�سني معر�س اليوم الوطني، والذي 

التاريخية  الفوتوغرافية  ال�سور  بع�س  على  ا�ستمل 

والكتب  النادرة  املطبوعات  من  كبري  عدد  جانب  اإىل 

امللك  الوطن  وموؤ�س�س  اململكة  تاريخ  عن  تتحدث  التي 

باإبراز  يعتني  كما  واأبنائه،  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 

�سرية وم�سرية خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

عبدالعزيز حفظه اهلل، اإ�سافة اإىل عر�س اأفالم وثائقية 

من�سوبو  فيها  ي�سطر  التي  وطنك«  عن  »ع��ر  ولوحة 

اجلامعة اأجمل الر�سائل.

للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  اأعرب  الفعالية  نهاية  ويف 

العليا والبحث العلمي د. احلميزي يف كلمة بهذه املنا�سبة 

الوطنية  املنا�سبة  هذه  »اإن  قائال:  وفخره  �سعادته  عن 

التي نحتفل بها جميعاً ونتذكر اإجناز التوحيد وامللحمة 

راية  اجلزيرة حتت  �سبه  اأرج��اء  وحدت  التي  البطولية 

التوحيد واأ�سبحنا يف اأمن ورخاء ومنو وتطور، فبا�سمي 

باأجمل  نتقدم  وطالبها  اجلامعة  من�سوبي  كافة  وبا�سم 

التهاين والتريكات اإىل مقام خادم احلرمني ال�سريفني 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز مبنا�سبة هذا اليوم الوطني، 

وتطور  تقدم  يف  وبلدنا  علينا  يعيده  اأن  اهلل  ون�ساأل 

وا�ستقرار، وهذا ما نلم�سه يف وقتنا احلا�سر من دعم 

كبري للتعليم«.

ويف ختام كلمته اأو�سى الطالب باملحافظة على هذه 

هذا  بناء  للم�ساهمة يف  واإخال�س  بجد  والعمل  النعمة 

الوطن الذي اأعطانا الكثري.

الدكتور  املكتبات  ���س��وؤون  عميد  اأع���رب  جانبه  م��ن 

التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  خاللها  من  رف��ع  بكلمة  ال��زام��ل 

واإىل  ال�سريفني  احلرمني  خادم  مقام  اإىل  والتريكات 

ال�سعب ال�سعودي الكرمي مبنا�سبة اليوم الوطني.

اجلامعية  املدينة  يف  املركزية  املكتبة  احتفلت  كما 

للطالبات بهذه املنا�سبة الوطنية.

م�سابقات بكلية »الريا�سة«

عميد  وبح�سور  الطالبية  الأن�سطة  خطة  �سمن 

�سليمان  الدكتور  البدين  والن�ساط  الريا�سة  علوم  كلية 

اجللعود، احتفلت الكلية باليوم الوطني ال�سعودي، وذلك 

يف متام ال�ساعة 9.30 من �سباح يوم الثالثاء 25 حمرم 

1441ه�، وذلك يف م�سرح الأن�سطة الطالبية بالكلية.
اأقيم بهذه املنا�سبة حفل تخللته العديد من الفقرات، 

بداأ بالقراآن الكرمي ثم كلمة الكلية بهذه املنا�سبة األقاها 

ال�سهري،  عبداهلل  د.  الطالبية  الأن�سطة  وحدة  رئي�س 

وق�سيدة وطنية، وم�سابقات، وفيلم وثائقي عن اإجنازات 

الوطن، ويف ختام احلفل كان هناك �سيافة مت اإعدادها 

خ�سي�ساً لهذه املنا�سبة.

وقد ح�سر هذ الحتفال وكالء الكلية، وروؤ�ساء الأق�سام 

الأكادميية، وجمموعة من اأع�ساء هيئة التدري�س، ومدير 

اإدارة الكلية، وعدد من املوظفني والطالب من الأق�سام 

املختلفة.

»عالمة فارقة« بكلية املجتمع 

امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  �سباح  املجتمع  كلية  نظمت 

التا�سعة  ال��ذك��رى  مبنا�سبة  احتفالً  1441/1/25ه� 
الحتفال  وت�سمن  للمملكة،  الوطني  لليوم  والثمانني 

عدداً من الفعاليات والرامج املنوعة لطالب ومن�سوبي 

املنا�سبة  بهذه  الوطن  اأب��ن��اء  فرحة  عن  تعبرياً  الكلية 

العزيزة على قلوبهم. 

عبداهلل  الدكتور  الكلية  عميد  �سرح  املنا�سبة  وبهذه 

�سبتمر ميثل  من  والع�سرين  الثالث  يوم  اأن  الزهراين، 

ل�ستذكار  وفر�سة  الوطن  هذا  تاريخ  يف  فارقة  عالمة 

جهود موؤ�س�س اململكة امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

�ستاته  توحيده وجمع  ث��راه- يف  �سعود - طيب اهلل  اآل 

التي  والزده��ار  والتطور  البناء  م�سرية  دعائم  واإر�ساء 

احلكم،  �سدة  على  تعاقبوا  الذين  ال��ررة  اأبناوؤه  قادها 

بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  عهد  حتى 

عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه اهلل - قائد احلزم والعزم 

واملواطن  بالوطن  للنهو�س  الأم��ني  عهده  ويل  و�سمو 

وحتقيق تطلعاتهم.

ال�سعودي  ال�سعب  اأن  على  ال��زه��راين  د.  ن��وه  كما 

املنا�سبة  ه��ذه  يف  يج�سد  والفخر  الع��ت��زاز  مب�ساعر 

لوطنه  والنفي�س فداًء  بالغايل  للت�سحية  الولء  الوطنية 

وحمايًة ملنجزاته و�سرًيا خلف قيادته الر�سيدة لتحقيق 

بالدنا  قادة  ر�سمها  التي  وال��روؤى  والأولويات  الأه��داف 

وين�سر  وبالدنا  قادتنا  يحفظ  اأن  املوىل  داعياً  الغاليه، 

وع��زة  احل��ق  لن�سرة  احل���دود  على  املرابطني  جنودنا 

البالد.

»همة حتى القمة« مبدينة الطالبات

 25 الثالثاء  يوم  للطالبات  اجلامعية  املدينة  اكت�ست 

باللون  2019م،  24 �سبتمر  املوافق  1441ه�  حمرم 

حتت   89 ال�سعودي  الوطني  باليوم  احتفالً  الأخ�سر 

�سعار »همة حتى القمة« برعاية وكيلة �سووؤن الطالبات 

العالقات  اإدارة  نظمت  �سيف، حيث  بن  غادة  الدكتورة 

العامة والإعالم باملدينة اجلامعية للطالبات بالتعاون مع 

العمادات امل�ساندة والكليات الإن�سانية والكليات العلمية 

الطالبية  والأن��دي��ة  اجلامعة  قطاعات  وجميع  الطبية 

البهو  يف  الطالبات  ل�سوؤون  ال��ط��الب  ���س��وؤون  وع��م��ادة 

الرئي�سي.

امللك  عهد  اململكة يف  التي حققتها  اجلهود  وبف�سل 

�سلمان - حفظه اهلل - يف فرتة وجيزة لتنمية وتطوير 

وتوفري فر�س للمراأة ومتكينها يف عدة جمالت، حر�ست 

املنا�سبة  بهذه  بالحتفال  للطالبات  اجلامعية  املدينة 

واإ�سراكها باليوم الوطني، حيث بداأت م�سرية الطالبات 

من الكليات والتجمع يف البهو الرئي�سي للجامعة بعمل 

لوحة جت�سد خارطة اململكة واأداء الن�سيد الوطني.

من�سوبات  ك��اف��ة  م��ن  كثيًفا  ح�����س��وًرا  احل��ف��ل  �سهد 

اجلامعة من طالبات وع�سوات هيئة تدري�س وعميدات 

�سور خمتلفة  ع��دة  احلفل  ق��دم  اجل��ام��ع��ة،  ووك��ي��الت 

ملظاهر الحتفالت الوطنية حيث افتتح احلفل بامل�سرح 

بال�سالم امللكي، ويليه تالوة اآيات من القراآن الكرمي، ثم 

غادة  د.  الطالبات  ل�سوؤون  اجلامعة  لوكيلة  كلمة  اإلقاء 

بذكرى  الحتفال  �سور  اأبهى  اإن  فيها:  قالت  �سيف  بن 

هذا اليوم الوطني الكبري يف تاريخه واإجنازه، هو جتديد 

وتاأكيد اللتزام بنطاق امل�سوؤولية وحتمل الأمانة، والعمل 

الدوؤوب على امل�ساركة يف التنمية ال�ساملة، وما ذاك اإل 

وفاًء وترجمة وا�سحة مل�ساعر الوطنية والولء.

بعدها مت عر�س فيلم وثائقي ربط املا�سي باحلا�سر 

وج�سد م�ساعر احلب لهذا الوطن، ثم تعالت الأ�سوات 

ال�سجية باأوبريت حلب الوطن، بعد ذلك قدم نادي امل�سرح 

لوحة تراثية بعنوان »همة فوق القمة« تاله �سورة اأخرى 

لتج�سيد الولء والتكاتف بق�سيدة »اأغلى وطن« م�ساركة 

مركز ذوات الإعاقة، واختتم احلفل بالفقرة املميزة التي 

الدفعة  خلريجات  القتالية  املهارات  ا�ستعرا�س  قدمت 

والتي  �سعود،  امللك  بجامعة  اجل��ودو  لريا�سة  الأوىل 

ات�سمت بدرجة عالية من الحرتاف والتمكن. يذكر اأن 

للجودو  ال�سعودي  الحتاد  قبل  من  تدريبها  مت  الدفعة 

الرنامج  للطالبات �سمن  املدينة اجلامعية  داخل حرم 

ال�سعودية  العربية  اململكة  نوعه يف  من  الأول  التدريبي 

لتعليم الإناث مهارات الدفاع عن النف�س، وذلك باإ�سراف 

طاقم ن�سائي خمت�س بريا�سة اجلودو.

واأقيم معر�س م�ساحب للحفل يف بهو مبنى امل�سرح 

الرئي�سي، حب الوطن لي�س لون ول �سعار نحمله، حب 

واإجن��از، فرحة ووح��دة، وكل عام والوطن  الوطن عمل 

بخري.

»ب�سمة �طن« يف الطبية التطبيقية

نظمت كلية العلوم الطبية التطبيقية الثالثاء املا�سي، 

حتى  »همة  �سعار  حتت  ال�89  الوطني  اليوم  مبنا�سبة 

عميد  بح�سور  الرئي�س،  الكلية  بهو  يف  وذل��ك  القمة«، 

واأع�ساء  ال�سيخ،  اآل  عبدامللك  بن  يزيد  الدكتور  الكلية 

هيئة التدري�س، واملوظفني، وجمع من الطالب.

ق�سم  عليها  اأ���س��رف  ال��ت��ي  الحتفالية  وا�ستملت 

بالكلية  الطالبية  الأن�سطة  ووح��دة  العامة  العالقات 

على العديد من الفقرات املتنوعة، حيث مت عر�س فيلم 

تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني 89

الكليات والعمادات تزدان باالحتفاالت والفعاليات
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احــتــفــاالت  يف  م�ساركتها  اإطــــار  يف 

 89 الوطني  اليوم  اجلامعة مبنا�سبة 

اإلكرت�نيًا  اأعدت كلية الرتبية حائطًا 

�الفخر  احلـــب  م�ساعر  عــن  للتعبري 

�ذلك  الغايل  الوطن  بهذا  �االعــتــزاز 

مبـــنـــا�ـــســـبـــة الـــــيـــــوم الــــوطــــنــــي الـــــــ 89 

للمملكة العربية ال�سعودية.

�كـــتـــبـــت الـــكـــلـــيـــة: االأ�طـــــــــان ُتــبــنــى 

الرتبية  كلية  �تفخر  اأبنائها  ب�سواعد 

اأنها ت�سهم ب�سناعة قادة التغيري من 

املــعــلــمــني �املــعــلــمــات لــتــحــقــيــق ر�ؤيــــة 

2030، حفظ اهلل �طننا ��الة اأمرنا 
�اأمننا، �نهديكم احلائط االإلكرت�ين 

للتعبري عن م�ساعركم باليوم الوطني 

.89
��ــســطــر مــنــ�ــســوبــو الــكــلــيــة عـــبـــارات 

متنوعة �اأبيات �سعر بهذه املنا�سبة.

»حائط إلكتروني« في التربية

من�سوبو املدينة الطبية خالل احتفالية اليوم الوطني د. بدران العمران خالل م�ساركته يف احتفال اجلامعة باليوم الوطني



وثائقي ق�سري يحوي م�سرية الإجنازات ال�سعودية خالل 

عاٍم كامل، وكذلك عر�س مرئي اآخر ت�سمن تاريخ ملوك 

الكلية  اأقامت  التاريخ. كما  واأبرز ماآثرهم عر  اململكة، 

معر�ساً م�ساحباً بعنوان »ب�سمة وطن«، �سم العديد من 

الأجنحة والأركان الطالبية.

التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  عميد  اأو���س��ح  وق��د 

الدكتور يزيد بن عبدامللك اآل ال�سيخ، اأن اليوم الوطني 

يعد منا�سبة غالية انطلقت معها ب�سائر النماء والتطور 

والتنمية منذ اأر�سى قواعدها جاللة امللك عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن اآل �سعود - طيب اهلل ثراه - داعياً اهلل اأن 

يحفظ بالدنا وحكامها و�سعبها من كل مكروه.

ال�سيخ بالتطور الكبري الذي ي�سهده القطاع  اآل  ونّوه 

التعليمي يف اململكة يف �سوء »روؤية 2030« التي تطمح 

اإىل ر�سم م�ستقبل واعد للبالد يف �ستى املجالت.

وتناول اجلميع القهوة العربية داخل اخليمة الرتاثية 

الأك��الت  اإىل  بالإ�سافة  املنا�سبة،  لهذه  اأع���دت  التي 

على  الكلية  وخارج  داخل  الهدايا  ُوزِّعت  كما  ال�سعبية، 

اأنغام عدد من الأغاين الوطنية.

»الرتبية« ت�سارك يف احتفاالت اليوم الوطني

ال�سايع،  فهد  الدكتور  الرتبية  كلية  عميد  برعاية 

اأقامت وحدة الأن�سطة الطالبية بالكلية الثالثاء املا�سي 

احتفالً مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سعودي 89 حتت �سعار 

بالكلية  الرئي�سي  البهو  يف  وذل��ك  القمة«،  حتى  »همة 

وبح�سور عدد من عمداء العمادات والكليات، بالإ�سافة 

اإىل وكالء كلية الرتبية وروؤ�ساء الأق�سام واأع�ساء هيئة 

التدري�س والطالب.

ال�سايع  د.  جت��ول  ث��م  امللكي،  بال�سالم  احلفل  ب��داأ 

حيث  واأرك��ان��ه،  املعر�س  جنبات  بني  ال��ك��رام  و�سيوفه 

ق�سائد  واإل��ق��اء  ترحيبية  كلمات  على  احلفل  ا�ستمل 

�سعرية ومعرو�سات ولوحات عن اليوم الوطني، واختتم 

من�سة  على  اجلماعية  التذكارية  ال�سور  باأخذ  احلفل 

للوطن  والعرفان  ال�سكر  ع��ب��ارات  وت��دوي��ن  الت�سوير، 

وللجنود البوا�سل على احلد اجلنوبي وذلك على لوحة 

تدوين امل�ساعر الوطنية. 

الطالبية  الأن�سطة  على  امل�سرف  رف��ع  جانبه  وم��ن 

والتريكات  التهاين  ال�ساهني  �سلطان  الأ�ستاذ  بالكلية 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز  ال�سريفني  خلادم احلرمني 

ولل�سعب مبنا�سبة  الأمني  ول�سمو ويل عهده  �سعود،  اآل 

اإجن��ازات  من  للوطن  حتقق  وما   89 ال�  الوطني  اليوم 

وجه  كما  واملحافل.  الأ�سعدة  جميع  على  وجن��اح��ات 

�سكره لعميد كلية الرتبية.

الثقايف  الن�ساط  على  امل�سرف  اأ�سار  اآخر  جانب  من 

اأن ثمرة هذا  والجتماعي بالكلية الطالب ريان املنيف 

التخ�س�سية  الأندية  من  م�سرتكة  بجهود  اأتت  املعر�س 

خمتلف  من  الكلية  طالب  ومب�ساركة  بالكلية  اخلم�سة 

الدرا�سات  اأو  البكالوريو�س  مبرحلة  �سواء  الأق�سام 

العليا لن�سر قيم تعزيز قيم النتماء للوطن، والعتزاز 

بالهوية الوطنية ال�سعودية للزائرين.

كما �ساركت كلية الرتبية �سمن الحتفالية ال�سنوية 

بدًءا  الوطني،  اليوم  مبنا�سبة  اجلامعة  تقيمها  التي 

التي  امل�سرية  الكلية ومن�سوباتها يف  مب�ساركة طالبات 

انطلقت من بهو املدينة اجلامعية للطالبات، ثم توالت 

الأبي�س  باللونني  تزينت  التي  الكلية  داخل  الفعاليات 

الفعاليات  بتنوع  الرتبية  كلية  متيزت  وقد  والأخ�سر، 

الوطني،  الن�سيد  ك��اأداء  املنا�سبة  بهذه  نظمتها  التي 

بال�سيوف  وال��رق�����س  ال�سعودية  العر�سة  وفعالية 

وال�ستعرا�س بالزي ال�سعودي التقليدي، بالإ�سافة اإىل 

جتهيز ركن للماأكولت ال�سعبية وامل�سروبات واحللويات 

للعلم  رمزيتها  تعود  وال��ت��ي  الأخ�سر  باللون  املزينة 

ال�سعودي.

.. �فعالية »حنا �طن« يف االإ�سكان

مع  بامل�ساركة  للم�ساريع  اجلامعة  وك��ال��ة  نظمت 

»حنا  مهرجان  الأغرا�س  متعددة  التعاونية  اجلمعية 

وطن« ب�سكن اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني »املرحلة 

الثانية« على مدى خم�سة اأيام احتفالً باليوم الوطني 

ال�سعودية، وت�سمن  العربية  للمملكة  التا�سع والثمانني 

ال�سعودية  العربية  اململكة  تاريخ  ا�ستعرا�س  املهرجان 

ومراحل توحيدها منذ عهد  املوؤ�س�س امللك عبدالعزيز 

-رحمهم  بعده  من  امللوك  واأبنائه  ث��راه«  اهلل  »طيب 

خادم  عهد  الزاهر  العهد  ه��ذا  وحتى   - جميعاً  اهلل 

اهلل، حتت  حفظهما  عهده  وويل  ال�سريفني  احلرمني 

راية التوحيد وعلى منهاج را�سخ ثابت قوامه هدي كتاب 

اهلل و�سنة نبيه.

وال��ع��رو���س  ال��وط��ن��ي��ة  الأن��ا���س��ي��د  امل��ه��رج��ان  ت�سمن 

امل�سرحية وامل�سابقات الثقافية والعر�سة النجدية، التي 

تفاعل معها احل�سور من خالل ارتداء اللونني الأخ�سر 

الوطني  الن�سيد  وترديد  اململكة  اأع��الم  ورفع  والأبي�س 

ال�سعودي.

.. �»همة حتى القمة« بكلية التمري�س

الثالثاء  ي��وم  »ب��ن��ات«  التمري�س  كلية  بهو  احت�سن 

الوطني  اليوم  مبنا�سبة  احتفالً  1441ه�  حم��رم   25

فقرة  تَبعته  الوطني  بال�سالم  احلفل  وابتداأ  ال�سعودي، 

الأوبريت با�سرتاك جمموعة من طالبات الكلية لتكوين 

عر�س فني متنا�سق ينب�س بكل ُحب، تلته ق�سيدة �سعرية 

بهذه  والع��ت��زاز  اململكة  ملوك  مبجد  الفخر  عن  تعر 

الأر�س النقية.

كما ت�سمن الحتفال ركناً للت�سوير بالإ�سافة مل�ساركة 

مياه   - فنجالك  �سيافة   - ديام�س  »معجنات  ال��رع��اة 

حممل املدينة - حلويات نتَْف - من�سقة الورد البندري 

الوعيل - حلويات خمبز البيت« يف توفري �سيافة احلفل 

وتوزيعاته.
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احتفال كليات جامعة امللك �سعود فرع املزاحمية

جانب من احتفالية بهو اجلامعةد. احلميزي ي�سارك يف حفل املكتباتاحتفالية طب الطوارئ

د. نايف اآل �سعود ي�سارك يف حفل كلية الرتبيةاحتفال الدرا�سات التطبيقية �خدمة املجتمعالعلوم الطبية التطبيقية يف اليوم الوطني
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المركزية المكتبة  يزور  العراقي  العلمي  المجمع  وفد 

الطالبات بمدينة  جامعتك«  إطالق مشروع »طور 
العلمي  امل��ج��م��ع  م��ن  وف����ٌد  زار 

العراقي م�ؤخراً مكتبة امللك �سلمان 

رئي�س  ا�ستقبالهم  يف  وكان  املركزية 

والإع���ام  العامة  العاقات  وح��دة 

الأ�ستاذ حممد الهال وفريق العمل، 

و�سم ال�فد كل من: د. �سحاب ر�سم، 

حممد  د.  عبدالر�س�ل،  لطيفة  د. 

ح�سني علي، وال�سيد اأحمد احلميد.

املتحف  ب��زي��ارة  ب����داأت اجل���ل��ة 

على  والط����اع  باملكتبة  اخل��ا���س 

واملخط�طات،  ال�س�ر  من  ال��ن���ادر 

ومن ثم ال�ستماع اإىل حما�سرة عن 

املعرفية  اخل��دم��ات  على  ال��ت��ع��رف 

ملكتبات جامعة امللك �سع�د، وم�سادر 

من  تقدمه  وم��ا  املكتبة  ومقتنيات 

خدمات للباحثني والباحثات.

ه��دف��ت ال���زي���ارة ل��اط��اع على 

احلديثة يف  التقنية  التط�رات  اآخر 

واأبدى  واملعل�مات،  املكتبات  جمال 

حتت�يه  مبا  اإعجابه  ال��زائ��ر  ال�فد 

املكتبة من مقتنيات وما تقدمه من 

عند  كثرياً  ال�فد  وت�قف  خدمات، 

ق�سم املخط�طات والكتب النادرة.

باإهداء  العراقي  ال�فد  قام  كما 

جم��م���ع��ة م���ن ال��ك��ت��ب اخل��ا���س��ة 

ملكتبات جامعة امللك �سع�د.

عمادة  وكيلة  الدي�سي  دارة  ال��دك��ت���رة  رع��ت 

»طّ�ر  م�سروع  انطاق  م�ؤخراً  واجل�دة  التط�ير 

للمدينة  الرئي�سي  بالبه�  املنعقد  جامعتك« 

اجل��ام��ع��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات، ح��ي��ث ح�����س��ر اإط���اق 

اجلامعة  من�س�بات  م��ن  كبري  ع��دد  امل�����س��روع  

ممثل  امل�سروع  عمل  فريق  ا�ستقبالهم  يف  وك��ان 

التط�يري  التخطيط  اإدارة  على  امل�سرف  بنائبة 

الدكت�رة م�ساعل املقبل ومديرة امل�سروع الأ�ستاذة 

عمادة  ب�كالة  امل�ساند  والفريق  ال�سحيمي،  �سارة 

التط�ير واجل�دة.

يت�سمن  دعائي  رك��ن  اإق��ام��ة  الإط���اق  و�سهد 

جامعتك،  ط��ّ�ر  م�سروع  فكرة  ل�سرح  جم�سمات 

وج��ذب  ا�ستقطاب  اإىل  الإط���اق  ه��ذا  وي�سعى 

واإط��اق  املميزة  وامل��ب��ادرات  التط�يرية  الأف��ك��ار 

خللق  الإب����داع  روح  وغ��ر���س  الكامنة  ال��ط��اق��ات 

العطاء  روح  ل�ستمرارية  للطالبات  تعليمية  بيئة 

وال�سع�ر بالنتماء للجامعة.

وقد �سارك يف اإطاق امل�سروع عدد كبري من 

�سرح  بتقدمي  قمن  حيث  املتعاونات،  الطالبات 

للزوار عن فكرة امل�سروع، واأهدافه، واآلية امل�ساركة 

فيه. كما ت�سمن الركن ل�حة فلينية بعن�ان »كن 

�سريكنا يف التط�ير و�ساهم باأفكارك التط�يرية« 

لكتابة الأفكار، وكذلك جزء ترفيهي يحت�ي على 

كما  للم�ساركات،  رمزية  وهدايا  مب�سطة  اأفكار 

حتمل  التي  الهدايا  وبع�س  مط�يات  ت�زيع  مت 

الروابط الإلكرتونية للم�سروع.

للجامعة  ال��رئ��ي�����س��ي  ب��ال��ب��ه���  ان��ط��ل��ق��ت  ك��م��ا 

الكليات  مبباين  م���روًرا  اخلارجية  وال�ساحات 

م�سرية مك�نة من »30« طالبة مرتديات اأو�سحة 

تت�سمن ا�سم امل�سروع، وبارك�د امل�ساركة.

من اأبرز مرتكزات روؤية اململكة 2030 التي ر�سمت خريطة التط�ر والتقدم 

لاأع�ام القادمة ه� »جمتمع حي�ي« واحلي�ية مبعانيها ال�ا�سعة تعني جتدد يف 

العطاء وق�ة يف م�اجهة التحديات واإبداع يف معاجلة امل�سكات.

ول �سك اأن هذه ال�سفات تتمثل يف يف اجليل ال�سبابي الذي ميثل ن�سبة الثلثني 

الربامج  تلك  لتحقيق  والطم�ح  والقدرة  املهارة  وميلك  ال�سع�دي،  املجتمع  يف 

وامل�ساريع احل�سارية التي يرن� اإليها �سناع الروؤية.

يظل العن�سر الب�سري ه� املرتكز الأ�سا�س يف م�سرية التنمية املاأم�لة وحت�يل 

كل   - يحفظهم اهلل   - الأمر  ولة  لذا حر�س  ملم��س،  واقع عملي  اإىل  الروؤية 

احلر�س على تذليل كل ال�سع�بات لاإن�سان يف هذه الباد املباركة، لانطاق 

وامل�ساركة باأق�سى طاقة مبا ي�سهم يف تط�ير الطاقات وتعزيز املهارات املطل�بة 

لتح�سني م�ست�ى وج�دة الإجناز وحتقيق الأهداف.

وقد تنبه �سانع القرار اإىل التحديات التي تكبل عطاء الأفراد وقد حُت�ل دون 

م�ساركتهم بفعالية يف �ساحة العطاء، و�سعى نح� اإزالة تلك املع�قات وحماربة كل 

ما من �ساأنه تعطيل م�سرية العمل يف حتقيق اأهداف الروؤية وي�ؤثر ب�سكل �سلبي 

خا�سة حماربة الف�ساد بكل اأ�سكاله.

والأخ��اق  القيم  غر�س  يف  والأ�سرية  املجتمعية  ال�سراكة  ن�ست�سحب  ولعلنا 

ال�سامية يف النف��س وتعزيز مفاهيم ال�سفافية وال�سدق يف التعامل والعاقات، 

مبا ينعك�س اإيجاًبا على امل�ست�ى ال�سخ�سي عرب التميز والإبداع وحتقيق الذات 

وعلى امل�ست�ى املجتمعي عرب اإجناز تنم�ي.

من املمار�سات ال�سلبية التي تاأكل من ر�سيد املجتمع وتنخر يف �سجرة التنمية 

و»الفزعة«  ب�»ال�ا�سطة«  يُعرف  ما  اأو  الآخرين«،  على  و»العتماد  الك�سل«  »داء 

ال�سعى  اإىل  تتعداها  اأحياًنا  بل  الأه��داف،  ال�سخ�سية وحتقيق  املهام  اإجناز  يف 

للح�س�ل على منفعة اأو مك�سب مايل اأو وظيفي دون وجه حق.

هذه »املمار�سات« اخلاطئة مل يكن لها اأن ت�ستمر ل�ل ع�امل متعددة؛ اأحدها 

اإىل الدعة والراحة  الرك�ن  اأو البنة على  الأ�سرة، فال�الدان قد يعّ�دان البن 

واحل�س�ل على متع احلياة املختلفة دون جهد اأو تعب، وي�سب هذا الإن�سان على 

العتماد  يتح�ل من  يكرب  فلما  طبيعياً،  باعتباره حقاً  الرتبية  النمط من  ذلك 

على ال�الدين اإىل العتماد على الأقارب واملعارف لي�فر على نف�سه بذل اجلهد 

والكد.

النمط من الأفراد يظل�ن عالة على الآخرين وميثل�ن �سغًطا  بالطبع، هذا 

على اأ�سرهم ومعارفهم، فتجد لديهم متازمة التذمر وعدم الر�سا، لذلك اأرى اأن 

احلاجة ما�سة ل�ست�سعار الأ�سر لدورها يف اأن تك�ن رافًدا اأ�سا�سًيا ملجتمع حي�ي.

وعلى ال�ساب وال�سابة ممن عا�س�ا حياة الدعة والت�اكل التح�ل نح� ال�عي 

بالنيابة  ال�الدان  ي�اجهها  لن  احلياة«  باأن »حتديات  والتاأكد  املرحلة  بتحديات 

عنهم، وهذا ي�ستدعي تاأمل ما وهبهم اهلل من طاقات واإمكانات ومهارات والعمل 

و�سعادة.. و»همة  بنجاح  يكمل�ا رحلة احلياة  ا�ستثمارها وتط�يرها، حتى  على 

حتى القمة«.

نحو مجتمع حيوي

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

makinzyadel@ksu.edu.sa

»القبول والتسجيل« يوصي 
بمراجعة الخطة االستراتيجية

للعام  الأول  اجتماعه  والت�سجيل  القب�ل  �س�ؤون  عمادة  جمل�س  عقد 

اجلامعي 1441ه�، وذلك برئا�سة عميدها الدكت�ر �سعد بن عمران.

واأبدى د. بن عمران �سكره وتقديره للدكت�ر با�سل ال�سدحان على جه�ده 

والت�سجيل،  القب�ل  �س�ؤون  لعمادة  عميداً  ثم  وكيًا  عمله  اإبان  املبذولة 

ومنها  م�ؤخراً،  التي متت  الإج��راءات  لبع�س  الإيجابي  الأثر  اإىل  واأ�سار 

النظام الأكادميي، وذلك ملن  القب�ل عن طريق ب�ابة  اإتاحة طلب تغيري 

مت قب�له باجلامعة لهذا العام، وكذلك اإتاحة التقدمي على ب�ابة القب�ل 

احلاجة  دون  العنكب�تية  ال�سبكة  طريق  عن  والنتقايل  الدبل�م  لربامج 

لتكبد الطالب اأو الطالبة عناء احل�س�ر ومراجعة اجلامعة.

العمادة  للعمادة وم�قف  ال�سرتاتيجية  بعد ذلك، مت مناق�سة اخلطة 

اأو�سى املجل�س مبراجعة اخلطة  اإدارة اجل�دة »الآي��زو«، حيث  من نظام 

ال�سرتاتيجية احلالية من قبل وحدة التط�ير واجل�دة بالعمادة .كما مت 

مناق�سة اخلدمات الإلكرتونية التي مت اإ�سافتها حديثاً للنظام الأكادميي 

يف �سبيل ا�ستكمال اأمتتة جميع اإجراءات اأعمال القب�ل والت�سجيل.

كتبت: �سارة ال�سويداء 

امل��ه��ارات  تط�ير  ع��م��ادة  نظمت 

الطلبة  ب��رن��ام��ج  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون 

بعن�ان  دورة  وامل�ه�بني  املتف�قني 

للطالبات  ال���درا����س���ي«  »ال��ت��ف���ق 

املدينة  يف  وامل���ه���ب��ات  املتف�قات 

اجلامعية للطالبات.

د.رمي  ال���������������دورة  ق������دم������ت 

طالبة   22 العبيكان، وبح�س�ر 

كليات  خمتلف  من  املتف�قات  من 

اجل����ام����ع����ة، وارت�����ك�����زت حم����اور 

التف�ق  اإىل  الطريق  على  ال���دورة 

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 والتف�ق، احلما�س الذاتي، 

الفّعالة،  ال��درا���س��ي��ة  امل��ج��م���ع��ات 

واأ�سرار التف�ق للطالبات، واملذاكرة 

ب���ذك���اء، وط����رق جت��ن��ب امل��ل��ه��ي��ات 

لربجميات  واأمثلة  الدرا�سة،  اأثناء 

م�ساعدة لتجنب الن�سغال باجل�ال، 

ومنحنى  التعلم،  لأمن���اط  اإ�سافة 

واخلرائط  احلفظ،  وطرق  التذكر، 

وال�ستعداد  والختبارات  الذهنية، 

على  م�ساعدة  تقنية  وو�سائل  لها، 

ال��ت��ف���ق ال��درا���س��ي، وم��ع���ق��ات يف 

ط��ري��ق ال��ت��ف���ق، واأه����م ال������س��اي��ا 

والهتمام  الدرا�سي،  التف�ق  اإىل 

بالتخ�س�س وحتقيق الطم�ح، ودافع 

بالعلم،  الأج���ر  وطلب  الحت�ساب 

الإ�سام  وخدمة  الأر����س،  واإع��م��ار 

واملجتمع، ومتعة التعلم، وال�ستعانة 

باهلل والثقة بالنف�س.

دورة في »التفوق 
للموهوبات الدراسي« 

تعريفي  لقاء 
»شؤون  بعمادة 

الطالبات«

ورشة عمل في 
الجيل  اتصاالت 

الخامس

كتبت: جواهر القحطاين 

نظمت عمادة �س�ؤون الطاب ل�س�ؤون 

الطالبات لقاء تعريفياً للطالبات ا�ستمر 

الطالبات  تعريف  بهدف  اأي���ام   3 مل��دة 

�س�ؤون  عمادة  تقدمها  التي  باخلدمات 

وت�سجيعهن  الطالبات،  ل�س�ؤون  الطاب 

ل��ل��م�����س��ارك��ة يف الأن�����س��ط��ة والأن���دي���ة 

اللتحاق  وكذلك  الطابية،  وال�سراكة 

مبركز  التدريبية   وال���ر���س  ب��ال��دورات 

بال�سجل  والتعريف  امل��ه��ارات،  تنمية 

واع��ت��م��اد  ت���ث��ي��ق  يف  ودوره  امل���ه���اري 

الطالبة  وت��ع��ري��ف  الطالبة  اإجن����ازات 

وكيفية  الطابي  ال�سندوق  بخدمات 

اآلية ال�سرتاك بالنادي الريا�سي.

 وقامت وكيلة عمادة �س�وؤن الطاب 

ل�����س���ؤون ال��ط��ال��ب��ات ال����س���ت���اذة روئ 

الكبي�سي  ن�رة  اأ.  وم�ساعدتها  القفيدي 

بج�لة على اأركان الفعالية.

كتب: طارق املطريي

نظم برنامج الطلبة املتف�قني وامل�ه�بني 

م�ؤخراً ور�سة عمل بعن�ان »ات�سالت اجليل 

ت�ساو من  وانغ  اخلام�س« قدمها املحا�سر 

مركز تدريب ه�اوي العاملية، ح�سرها اأكرث 

من 100 طالب وطالبة من خمتلف كليات 

اجلامعة، حتدث فيها املحا�سر عن دوافع 

ا�ستخدام اجليل اخلام�س واخلدمات التي 

ي�فرها هذا اجليل من الت�سالت، يذكر 

مذكرة  �سابق  وقت  وقعت يف  اجلامعة  اأن 

تفاهم مع »ه�اوي« للتدريب بقطاع تقنية 

املعل�مات والت�سالت.
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للعام الثاين على التوايل وبال�رشاكة مع جمعية االإعالم واالت�صال

نظمه كر�صي االأمان الدوائي بالتزامن مع اليوم العاملي ل�صالمة املر�صى

الحديثة« البحثية  »االتجاهات  عن  بندوة  اإلعالمي  الملتقى  استئناف 

المسوقة لألدوية  الدوائي  التيقظ  مستجدات  يبحث  علمي  لقاء 

التدريس  لتغيير خارطة  الوقت  الحيزان: حان  د. 
الجديد االتصالي  الشكل  مع  لتتناسب 

»أكشاك  لما يشبه  البحوث ستتحول  المطيري:  د. 
نقدية وفلسفية أدوات  نمتلك  لم  ما  بيع« 

االحتكام  نحتاج خطة دراسية نستطيع  د. حنان: 
البحوث موضوعات  الختيار  إليها 

للمزج بين اإلعالم  المكينزي: هناك ضرورة  د. 
الدراسات وتخصصات أخرى في مثل هذه 

الفايز-  ال��ع��ن��ود  اإب��راه��ي��م-  دان���ة  تغطية: 

لطيفة املبرييك

اأوىل ف��ع��ال��ي��ات��ه  امل��ل��ت��ق��ى الإع����ام����ي  ب����داأ 

ل��ل��ع��ام ال��ث��اين ع��ل��ى ال���ت���وايل ب��ن��دوة بعنوان 

»الجت����اه����ات ال��ب��ح��ث��ي��ة احل��دي��ث��ة يف ���ض��وء 

الإع����ام اجل���دي���د«، ق��دم��ه��ا ال��دك��ت��ور حممد 

بن عبدالعزيز احليزان، وذلك يوم الأربعاء 

ك��ل��ي��ة   »4« مب������درج  2019م  ���ض��ب��ت��م��ر   18
للن�ضاء، ومدرج كلية  الأر�ضي  الدور  الآداب، 

اأع�ضاء  من  نخبة  بح�ضور  للرجال،  الآداب 

وع�ضوات هيئة التدري�س والباحثني وطاب 

�ضعود،  امل��ل��ك  بجامعتي  ال��ع��ل��ي��ا  ال��درا���ض��ات 

والإمام حممد بن �ضعود الإ�ضامية.

رئي�س  العنزي  على  الدكتور  ال��ن��دوة  اأدار 

ق�ضم الإع�����ام، م��رح��ب��ًا ب��ال��دك��ت��ور احل��ي��زان، 

ومثمنًا جهوده يف خمتلف جمالت الإعام 

والتعليم،  وال�ضيا�ضة  والتطبيقي  البحثي 

يف حني اأعرب الدكتور احليزان عن �ضعادته 

لوجوده يف جامعة امللك �ضعود، ورحب بدوره 

ال��ت��ع��اون بينها وب��ني  ب��ك��ل �ضبل م��د ج�����ض��ور 

جامعة الإمام.

خارطة التدري�س

يف ال��ب��داي��ة، اأك����د ال��دك��ت��ور احل��ن��ي��زان 

يف  التدري�س  خ��ارط��ة  تغيري  ���ض��رورة  على 

ال�ضكل  مع  يتنا�ضب  مبا  الأك��ادمي��ي  احلقل 

التغريات  اإىل  م�ضرياً  اجلديد،  الت�ضايل 

والأ�ضاليب  الأدوات  بع�س  لح��ق��ت  ال��ت��ي 

البحثية الرقمية، ومنها اأدوات قيا�س حجم 

البحثية،  والأدوات  والجتاهات،  النت�ضار 

اأ�ضاليب قيا�س بديلة مثل  اإىل جانب ظهور 

وحتليل  ك���ريت،  ومقيا�س  ك���اوت،  قيا�س 

النطباعات.

�ضناعة احرتافية

التي  اخل�ضارة  حجم  �ضعادته  وا�ضتعر�س 

ال�ضنوات  يف  التقليدي  الإع��ام  لها  تعر�س 

الأخرية، والتي من  اأهمها ال�ضبق ال�ضحفي، 

بني  اجلامد  التق�ضيم  خطورة  من  حم��ذراً 

قائًا:  واجلديد  التقليدي  الإع��ام  ف�ضاء 

جم��ادي��ف  تك�ضري  ع��ل��ى  نعمل  األ  »ي��ج��ب 

�ضبكات  اأم���ام  الوطني  التقليدي  الإع���ام 

اأهم  �ضنخ�ضر  واإل  الجتماعي،  التوا�ضل 

مقوماته وهي امل�ضداقية«.

ذلك  على  مثال  اأو�ضح  »لعل  م�ضتطرداً: 

حمل لواء الإعام الوطني ق�ضية خا�ضقجي، 

يف ح���ني ت���راج���ع���ت ���ض��ب��ك��ات ال��ت��وا���ض��ل 

موؤكداً  امل�ضداقية«،  لفتقادها  الجتماعي 

بعد، مع  ي��اأت  الإع��ام اجلديد مل  اأن  على 

متزج  احرتافية  �ضناعة  ا�ضتحداث  �ضرورة 

اإعاميون  يقودها  واجلديد،  التقليدي  بني 

التوا�ضل  �ضبكات  رواد  ول��ي�����س  مهنيون 

الجتماعي.

اأق�ضام  على  القائمني  لكل  دع��وة  ووج��ه 

اأن  الإع��ام،  اململكة وجمعيات  الإع��ام يف 

ما  وه��و  املنتظر،  الإع���ام  �ضكل  ي�ضنعوا 

التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  تدريب  ي�ضتدعي 

دورات  تقدمي  خ��ال  من  تاأهيلهم  واإع���ادة 

الإع��ام  ودوري��ة يف جم��ال  مكثفة  تدريبية 

الرقمي.

روؤية مقارنة

ويف نهاية العر�س قدم د. احليزان روؤية 

مقارنة لقيا�س و�ضائل الت�ضال الرقمية يف 

مرحلة ما قبل �ضبكات التوا�ضل الجتماعي، 

الإلكرتونية  امل��واق��ع  بقيا�س  تعنى  وال��ت��ي 

ممثًا  معها،  التفاعل  حركة  يف  وتنح�ضر 

لها بتحليل جوجل والك�ضا، ومرحلة ما بعد 

التي  الجتماعي  التوا�ضل  �ضبكات  ظهور 

مع  ق���ادرة  واآل��ي��ات  مبتكرة  اأدوات  تطلبت 

فئات  م�ضتعر�ضاً  املعلومات،  من  الكم  هذا 

اجلديد،  الإع���ام  بحوث  من  امل�ضتفيدين 

املتمثلة يف املعلنني ومراكز البحوث والدول 

وحتديداً اجلهات الأمنية.

اأك�ضاك مبيعات

املداخات  باب  فتح  مت  الندوة  ختام  يف 

املطريي  مطلق  الدكتور  مبداخلة  وب���داأت 

بالق�ضم،  الدولية  والعاقات  الإعام  اأ�ضتاذ 

على  الباحثني  اقت�ضار  فيها  انتقد  والتي 

العتماد على برامج اإلكرتونية ت�ضرح وتف�ضر 

التوا�ضل  �ضبكات  يف  امل�ضتخدم  �ضلوك 

الجتماعي، والتي من �ضاأنها حتويل البحوث 

دون  مبيعات«  »اأك�ضاك  ي�ضبه  ملا  الإعامية 

امتاك الأدوات النقدية والفل�ضفية لتحليل 

العملية الت�ضالية.

خطة جديدة

�ضليم  حنان  للدكتورة  مداخلة  ذل��ك  تا 

اآل��ي��ات  ح��ول  والتلفزيون  الإذاع����ة  اأ���ض��ت��اذ 

اختيار املو�ضوعات اجلديدة التي تت�ضق مع 

اإىل  الحتكام  يتطلب  ما  الرقمي،  الإع��ام 

املو�ضوعات،  اأهم هذه  ت�ضمل  خطة جديدة 

العليا  الدرا�ضات  مع �ضرورة تدريب طاب 

ب�ضكلها  القدمية  النظريات  تطبيق  على 

الإع���ام  م��ع  يتنا�ضب  ال���ذي  امل�����ض��ت��ح��دث 

الرقمي ولي�س التقليدي.

الذكاء ال�ضطناعي

احلظيف  عا�ضم  الأ���ض��ت��اذ  مداخلة  ث��م 

باحث دكتوراه من جامعة الإمام حممد بن 

�ضعود الإ�ضامية حول اأهمية اإملام الباحثني 

اخلا�ضة  اجلديدة  واملفاهيم  بامل�ضطلحات 

»ال��ذك��اء  وم��ن��ه��ا  الج��ت��م��اع��ي��ة  بال�ضبكات 

ال�ضطناعي«.

درا�ضات بينية

املكينزي  عادل  الدكتور  مداخلة  واأخ��رياً 

ال��ذي  الأ���ض��ت��اذ امل�����ض��ارك بق�ضم الإع����ام، 

األقى ال�ضوء على اأهمية الدرا�ضات متعددة 

بني  فيها  امل��زج  يتم  وال��ت��ي  التخ�ض�ضات، 

مثل  اأخرى  وتخ�ض�ضات  الإعام،  تخ�ض�س 

اأجل  من  وذلك  املعلومات،  الآيل،  احلا�ضب 

اإجناز مثل هذه البحوث بكفاءة.

د. احليزان يف �ضطور

جدير بالذكر اأن الدكتور حممد عبدالعزيز 

والت�ضال  الإع���ام  بكلية  اأ�ضتاذ  احل��ي��زان، 

الإ�ضامية،  �ضعود  بن  الإمام حمم�د  بجامعة 

وع�ضو جمل�س ال�ضورى، وقد تقلد العديد من 

املنا�ضب منها امل�ضت�ضار الإعامي ملعايل وزير 

التعليم العايل، وعميد كلية الإعام والت�ضال 

الإ�ضامية،  �ضعود  بن  الإمام حمم�د  بجامعة 

ورئي�س اللجنة التاأ�ضي�ضية املكلفة باإن�ضاء ق�ضم 

اللكرتونية  باجلامعة  الل��ك��رتوين  الإع���ام 

ال�ضعودية، وله العديد من البحوث واملوؤلفات 

الإع��ام��ي��ة، وم��ن��ه��ا »ال��ب��ح��وث الإع��ام��ي��ة: 

جمالتها«، »التعر�س  اأ�ضاليبها،  اأ�ض�ضها، 

العربية  اململكة  يف  للتلفزيون  اجلماهريي 

الهاتفي  الت�ضال  ال�ضعودية«، »ا�ضتخدامات 

ال�ضعودية«، و»الإعام  العربية  اململكة  يف 

ال�ضياحي: مفهومه ومقوماته«.

للدرا�ضات  اجلامعة  وكيل  رعاية  حتت 

بن  خالد  الدكتور  العلمي  والبحث  العليا 

اإبراهيم احلميزي وبح�ضور وكيل اجلامعة 

كر�ضي  م�ضت�ضار  وال��ت��ط��وي��ر  للتخطيط 

يو�ضف  الدكتور  ال��دوائ��ي  الأم���ان  اأب��ح��اث 

البحث  عمادة  وعميد  ع�ضريي  عبده  بن 

العلمي الدكتور حممد الوابل ووكيل عمادة 

الدكتور  البحثية  للكرا�ضي  العلمي  البحث 

من  عدد  وبح�ضور  العليوي،  عبداحلميد 

نظم  ال�ضحيني؛  واملمار�ضني  املخت�ضني 

باجلامعة  الدوائي  الأم��ان  اأبحاث  كر�ضي 

الدوائي  لاأمان  اخلام�س  العلمي  اللقاء 

حتت عنوان »م�ضتجدات موؤ�ضرات واأ�ض�س 

ممار�ضات التيقظ الدوائي اجليدة لاأدوية 

19 حمرم  الأرب��ع��اء  ي��وم  وذل��ك  امل�ضوقة« 

2019م يف  18 �ضبتمرب  املوافق  1441ه� 
قاعة الدرعية باجلامعة.

يف بداية اللقاء األقى د. خالد احلميزي 

رح��اب  يف  ب��احل�����ض��ور  فيها  رح���ب  كلمة 

يقدمه  ما  واأثنى على  �ضعود  امللك  جامعة 

كر�ضي اأبحاث الأمان الدوائي من فعاليات 

علمية م�ضتمرة مبا يخدم جمال ال�ضامة 

ال�ضعودية،  العربية  اململكة  يف  الدوائية 

متمنًيا اأن يكون هذا اللقاء العلمي اخلام�س 

لاأمان الدوائي لقاء مفيداً وم�ضتمراً.

كما األقى املدير العام ل�ضركة بوهرجنر 

الراعي  كلمة  امل�ضاق  وليد  د.  اإجنلهامي 

اخلام�س  العلمي  ل��ل��ق��اء  ال���ض��رتات��ي��ج��ي 

لاأمان الدوائي.

بعد ذلك األقى امل�ضرف العام على كر�ضي 

الدكتور  باجلامعة  الدوائي  الأمان  اأبحاث 

طارق بن حممد احلوا�ضي كلمة رحب فيها 

باحل�ضور متمنياً لهم ال�ضتفادة من اأعمال 

لاأمان  اخلام�س  العلمي  اللقاء  وتو�ضيات 

ال�ضامة  تعزيز  يف  ي�ضاهم  مبا  الدوائي، 

وفق  ال�ضعودية  العربية  باململكة  الدوائية 

روؤية 2030.

وقدم د. احلوا�ضي �ضكره جلامعة امللك 

البحث  ع��م��ادة  وك��ال��ة  يف  ممثلة  ���ض��ع��ود 

الدعم  على  البحثية  للكرا�ضي  العلمي 

الدوائي يف  الأمان  اأبحاث  الدائم لكر�ضي 

�ضبيل تقدم اجلامعة على �ضعيد امل�ضتوى 

البحثي يف هذا املجال.

بعد ذلك انطلقت اأعمال اللقاء العلمي 

باجلل�ضات  ال���دوائ���ي  ل��اأم��ان  اخل��ام�����س 

من  متحدثني   10 �ضمت  والتي  العلمية 

العاملي  امل�ضتوى  على  القطاعات  ك��اف��ة 

موؤ�ضرات  م�ضتجدات  ملناق�ضة  واملحلي 

واأ�ض�س ممار�ضات التيقظ الدوائي اجليدة 

لاأدوية امل�ضوقة.

التي  العلمية  املوا�ضيع  اأب���رز  وك��ان��ت 

نُوق�ضت يف اللقاء: الأ�ض�س اجليدة ملمار�ضة 

لوائح  وحملياً،  عاملياً  ال��دوائ��ي  التيقظ 

وم�ضتجدات  ال��دوائ��ي  التيقظ  واأن��ظ��م��ة 

ور�ضة  اللقاء  �ضاحب  كما  امل��ج��ال.  ه��ذا 

فيها  تدريب احل�ضور  عمل تخ�ض�ضية مت 

الأعرا�س  موؤ�ضرات  مع  التعامل  اآلية  على 

ل�ضمان  الإ�ضارة  واإدارة  لاأدوية  اجلانبية 

�ضامة املر�ضى.

جدير بالذكر اأن اللقاء العلمي اخلام�س 

العاملي  اليوم  مع  يتزامن  الدوائي  لاأمان 

منظمة  تنظمه  ال���ذي  امل��ر���ض��ى  ل�ضامة 

ال�ضحة العاملية.

و����ض���ارك يف ه���ذا ال��ل��ق��اء م��ا ي��ق��ارب 

العلمية  اجلل�ضات  ح�ضروا  م�ضارك   200
لاأمان  اخلام�س  العلمي  للقاء  امل�ضاحبة 

من  نخبة  بتقدميها  ق��ام  وال��ت��ي  ال��دوائ��ي 

املتخ�ض�ضني يف جمال ال�ضامة الدوائية. 

العمل  ور�ضة  يف  م�ضارًكا   50 ح�ضر  كما 

والتي حتدثت عن اإدارة الإ�ضارة وال�ضامة 

الدوائية. 

برنامج  م�����ض��ارك��ة  ال��ل��ق��اء  ���ض��رف  ك��م��ا 

اإح��دى  وه��ي  التاأهيلي،  الباحث  م�ضاعد 

لعمادة  اجل��دي��دة  التطويرية  امل���ب���ادرات 

البحث العلمي ممثلة بوكيلة عمادة البحث 

عبري  الدكتورة  الن�ضائية  لاأق�ضام  العلمي 

على  امل�ضرف  امل�ضري،  املعطي  عبد  بنت 

ويعد  التاأهيلي،  الباحث  م�ضاعد  برنامج 

ك��ر���ض��ي اأب���ح���اث الأم�����ان ال���دوائ���ي اأح��د 

امل�ضتفيدين من هذه املبادرة.

العام  امل�ضرف  ق��دم  اللقاء  ختام  ويف 

التاأهيلي  الباحث  برنامج م�ضاعد  لكر�ضي 

اأبحاث الأمان الدوائي بجامعة امللك �ضعود 

جلامعة  �ضكره  احلوا�ضي  ط��ارق  الدكتور 

العلمي  البحث  ووكالة عمادة  �ضعود  امللك 

املتوا�ضل  دعمهما  على  البحثية  للكرا�ضي 

لاأمان  اخلام�س  العلمي  اللقاء  اإجناح  يف 

الدوائي.

املتحدثني  احلوا�ضي  د.  كرم  ذلك  بعد 

والرعاة واللجان امل�ضاركة يف تنظيم اللقاء 

يف  �ضاهموا  وال��ذي��ن  اخل��ام�����س،  العلمي 

اإجناح اللقاء، راجًيا من اهلل العلي القدير 

بالفائدة  اللقاء  ه��ذا  خمرجات  تعود  اأن 

العلمية على جميع احل�ضور مبا ي�ضاهم يف 

العربية  باململكة  الدوائية  ال�ضامة  تعزيز 

ال�ضعودية.



مدير  معايل  وت�شريف  برعاية 

العمر،  ب���دران  ال��دك��ت��ور  اجلامعة 

اليوم  فعالية  الرتبية  كلية  تنظم 

العاملي للمعلم بال�شراكة مع الإدارة 

الريا�ض  مبنطقة  للتعليم  العامة 

املهني  للتطوير  الوطني  وامل��رك��ز 

وبح�شور  التعليم،  بوزارة  التعليمي 

ع��دد م��ن ال��ق��ي��ادات ال��رتب��وي��ة من 

واأكرث  التعليمية،  اجلهات  خمتلف 

وذلك  ومعلمة،  معلم  ثالثمائة  من 

�شفر   ٤ اخل��م��ي�����ض  ي���وم  ���ش��ب��اح 

١٤٤١ه�، املوافق 2019/10/3م.

املهنة م�ستقبل 

واأ����ش���ار ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة 

ال�شايع  �شليمان  بن  فهد  الدكتور 

اح��ت��ف��اء  اأن  اإىل 

ك����ل����ي����ة ال����رتب����ي����ة 

ب����امل����ع����ل����م ي����اأت����ي 

ت��زام��ن��اً م��ع ال��ي��وم 

ال��ع��امل��ي ل��ل��م��ع��ل��م، 

�����ش��ت  ح���ي���ث خ�����شّ

ال����ي����ون����ي���������ش����ك����و 

اخل�����ام�����������ض م���ن 

اأك����ت����وب����ر م����ن ك��ل 

ع���ام ي��وم��اً ع��امل��ًي��ا 

باملعلم،  لالحتفاء 

وذل�������ك ت���ق���دي���راً 

يف  املحوري  ل��دوره 

اليوني�شكو  ورفعت  املجتمع،  بناء 

هذا العام �شعار »املعلمون ال�شباب 

املهنة«. م�شتقبل 

التغيري قيادة 

واأو����ش���ح ال��دك��ت��ور ال�����ش��اي��ع اأن 

ا�شت�شعار  منطلق  من  الرتبية  كلية 

م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا امل��ه��ن��ي��ة، وروؤي��ت��ه��ا 

خطتها  يف  اأقرتها  التي  ور�شالتها 

على  دوما  حتر�ض  ال�شرتاتيجية، 

بكل  وذلك  الرتبوي  التغيري  قيادة 

وي�شهم  التعليمية  العملية  يخدم  ما 

 ،2030 اململكة  روؤي���ة  حتقيق  يف 

ال�شلة  ذات  ال��رام��ج  ذل��ك  وم��ن 

امل�شتمر،  املهني  وتطويره  باملعلم 

تد�شني  على  الكلية  و�شتحر�ض 

ذات  واملبادرات  الرامج  من  عدد 

حتقق  والتي  �شركائها،  مع  ال�شلة 

للكلية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 

كلية  اأدوار  حتول  مبادرة  وبرامج 

ال��رتب��ي��ة وف���ق روؤي���ة 

.2030 اململكة 

امل�شاركة اجلهات 

ب��������دوره اأو�����ش����ح 

ال��دك��ت��ور حم��م��د بن 

النملة  عبدالرحمن 

املعر�ض  جلنة  رئي�ض 

للمنا�شبة  امل�شاحب 

م���������ش����ارك����ة اأك������رث 

جهة  ع�����ش��ري��ن  م���ن 

م���ن داخ�����ل وخ����ارج 

اأبرز  ومن  اجلامعة، 

الإدارة  اجلهات  تلك 

الريا�ض،  مبنطقة  للتعليم  العامة 

املهني  للتطوير  الوطني  وامل��رك��ز 

ومكتب  التعليم،  ب��وزارة  التعليمي 

ال���رتب���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، اإ���ش��اف��ة 

ل��ع��دد م��ن اجل��ه��ات 

اجلامعة  داخ��ل  من 

الرتبوي  املركز  مثل 

والتنمية  للتطوير 

واجلمعية  املهنية، 

ال�������ش���ع���ودي���ة ل��ل��ع��ل��وم ال���رتب���وي���ة 

ال�شعودية  واجلمعية  والنف�شية، 

التميز  ومركز  اخلا�شة،  للرتبية 

العلوم  تعليم  تطوير  يف  البحثي 

وال����ري����ا�����ش����ي����ات، 

العلمية  والأق�����ش��ام 

ب��ك��ل��ي��ة ال���رتب���ي���ة، 

وع���دد م��ن امل��راك��ز 

واجل��ه��ات الأخ���رى 

العالقة. ذات 

55 ور�سة 
وبرناجمًا

اأو�شح  جهته  من 

ال��دك��ت��ور اأن�����ض بن 

التويجري،  اإبراهيم 

امل�����������ش�����رف ع��ل��ى 

امل����رك����ز ال���رتب���وي 

بكلية  املهنية  والتنمية  للتطوير 

ال��رتب��ي��ة، ورئ��ي�����ض جل��ن��ة ب��رام��ج 

عقد  �شيتم  اأن��ه  املهني،  التطوير 

خ��م�����ض وخ��م�����ش��ني 

ور����������ش���������ة ع���م���ل 

وب���رن���ام���ج ت��دري��ب��ي 

التطوير  ت�شتهدف 

امل��ه��ن��ي لأك�����رث م��ن 

ومعلمة  معلم  األ��ف 

وط����ال����ب وط���ال���ب���ة 

ت�����دري�����ب م���ي���داين 

ي���ن���ف���ذه���ا خ�����راء 

كلية  من  وخمت�شون 

والإدارة  ال��رتب��ي��ة 

ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 

الوطني  واملركز  الريا�ض  مبنطقة 

وهيئة  التعليمي  املهني  للتطوير 

عدد  يف  والتدريب  التعليم  تقومي 

م���ن امل���ج���الت ال��ن��وع��ي��ة وال��ت��ي 

اململكة  روؤية  تواكب 

و���ش��ي��ت��م   ،2030
الرامج  هذه  تنفيذ 

ال��رتب��ي��ة  ك��ل��ي��ة  يف 

وم���راك���ز ال��ت��دري��ب 

ال���ت���اب���ع���ة ل������الإدارة 

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�����ض 

والأحد 4 ، 7 �شفر 

باإذن اهلل  1441ه�  
تعاىل.

الن�سائي الق�سم 

الدكتورة  الكلية  وكيلة  واأك��دت 

رجاء بنت عمر باحاذق اأهمية هذا 

على  الرتبية  كلية  وحر�ض  اليوم، 

خالل  م��ن  فيه،  باملعلم  الح��ت��ف��اء 

كلية  مقر  يف  الفعاليات،  من  عدد 

الن�شائي، وذلك من  الرتبية بال�شق 

املتزامن  امل�شاحب  املعر�ض  خالل 

ال�شق  مقر  يف  املقام  املعر�ض  مع 

اإ�شافة  الرتبية،  كلية  من  الرجايل 

التطوير  ب��رام��ج  م��ن  ع���دد  لعقد 

امليدان الرتبوي، وت�شعد  املهني يف 

من  كبري  عدد  با�شت�شافة  الكلية 

التعليمية  وال��ق��ي��ادات  امل��ع��ل��م��ات 

خ���الل ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة، واأ���ش��ادت 

وطالبات  من�شوبات  جميع  بتفاعل 

برامج  لتقدمي  بال�شتعداد  الكلية 

املعلم،  خلدمة  وتطوعهن  مميزة 

مكانته. وتعزيز 

قوية دفعة 

م���ن ج��ان��ب��ه اأك���د 

بن  حممد  ال��دك��ت��ور 

ع���ب���داهلل ال�����ش��ه��ري 

وحدة  على  امل�شرف 

ال���ع���الق���ات ال��ع��ام��ة 

بالكلية  والإع������الم 

ال��رتب��ي��ة  ك��ل��ي��ة  اأن 

حتتفي كل عام بهذه 

منها  اإمياناً  املنا�شبة 

مع  التفاعل  باأهمية 

ذات  املنا�شبات  ك��ل 

ال���ع���الق���ة ب��روؤي��ت��ه��ا 

واأهدافها  ور�شالتها 

ال�شرتاتيجية، ومبا ي�شهم يف حتقيق 

روؤية اململكة ٢٠٣٠ فيما يخ�ض بناء 

الإن�شان والرثوة الب�شرية.

كلية  احت�شان  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

دفعًة  ي�شكل  الفعالية  لهذه  الرتبية 

ق��وي��ًة وح��اف��ًزا داع��ًم��ا مل��ن ه��م يف 

واملعلمات،  املعلمني  م��ن  امل��ي��دان 

امل�شتقبل  ومعلمات  ملعلمي  وكذلك 

م��ن ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات يف بذل 

يقومون  ما  اأهمية  واإثبات  املزيد 

فهم  املجتمع؛  هذا  يف  دور  من  به 

اأهم اأعمدة بناء املجتمع من خالل 

الناجح. التعليم 

وفعاليات جديدة برامج 

الإع��الم��ي��ة  اللجنة  رئي�ض  وب��ني 

داود  بن  اإبراهيم  الدكتور  للمنا�شبة 

ال��رتب��ي��ة على  كلية  ال����داود ح��ر���ض 

اإظهار هذه املنا�شبة كل عام بال�شورة 

كل  الكلية  ت�شيف  واأن  لها،  املاأمولة 

عام برامج وفعاليات 

يف مثل هذه املنا�شبة 

حيث �شيقدم من�شوبو 

ال��ك��ل��ي��ة ع������دداً من 

امليدان  يف  ال��رام��ج 

ال����رتب����وي اح��ت��ف��اء 

ب��امل��ع��ل��م وت���ق���دي���را 

ل���������دوره، اإ����ش���اف���ة 

للرامج التي اأعتادت 

تقدميها  على  الكلية 

معر�ض  من  ع��ام  كل 

م�شاحب ت�شارك فيه 

عدد من اجلهات من 

وا�شت�شافة  اجلامعة  وخ��ارج  داخ��ل 

واملعلمات وتقدمي  املعلمني  عدد من 

برامج تطوير مهني لهم.

د. باحاذق: 
يستضيف القسم 
النسائي عددًا من 

المعلمات والقيادات 
التعليمية ومعرضًا 

مصاحبًا

يوم المعلم36  العدد 1347 - الأحد 30 حمرم 1441هـ املوافق 29 �سبتمرب 2019م6

بت�رشيف مدير اجلامعة وبال�رشاكة مع تعليم الريا�ض ومركز التطوير املهني

د. التويجري: تتضمن الفعالية 55 ورشة وبرنامجًا تدريبيًا تستهدف أكثر من ألف معلم ومعلمة

د. النملة: يشارك في الفعالية أكثر من عشرين 
جهة ذات عالقة من داخل وخارج الجامعة 

د. الشايع: تحرص كلية التربية على قيادة 
التغيير التربوي بما يسهم في تحقيق الرؤية

كلية التربية تحتفي بيوم المعلم العالمي الخميس القادم

د. الشهري: 
هذه الفعالية 

تشكل دافعًا قويًا 
وحافًزا لمن هم 
في الميدان من 
معلمين ومعلمات

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

للبرامج المعتادة 
في كل عام

المعلمون الشباب.. مستقبل المهنة
بال  وقائدها  التعليمية  العملية  روح  املعلم  يُعدُّ 

دونه، فهو  توؤدي غر�شها من  اأن  منازع، فال ميكن 

اأداة التغيري والتطوير ملهنة التعليم، وبه ومن خالله 

يحقق التعليم ر�شالته، ول ميكن اأن يُحدث التعليم 

فرًقا واأثًرا دون اأن يكون من خالل املعلم، ول ميكن 

لأيِّ نظام تعليمي اأن يكون اأف�شل من واقع معلميه، 

فاملعلم هو بو�شلة التعليم احلقة، وموؤ�شره الرئي�ض.

وبناًء على ما �شبق؛ خ�ش�شت اليوني�شكو يوًما عامليًّا للمعلم؛ ل�تاأكيد 

ر�شالته ودوره يف تقدم املجتمعات، ورفعت يف احتفائها بيوم املعلم العاملي 

 Young - لهذا العام 2019م �شعار »املعلمون ال�شباب: م�شتقبل املهنة

Teachers: The future of the Profession«، وتبنت اليوني�شكو 
هذا ال�شعار للتاأكيد باأن م�شتقبل مهنة التعليم يعتمد حتًما على املعلمني 

اجلدد اإعداًدا واختياًرا وتطويًرا مهنيًّا م�شتمًرا لهم.

ونحن يف اململكة العربية ال�شعودية نعي�ض روؤية تطويرية كرى »روؤية 

اململكة 2030« يعتمد حتقيق براجمها واأهدافها ومبادراتها على تاأهيل 

اأبناء هذا الوطن املعطاء، ويُعدُّ التعليم هو الركيزة الأ�شا�ض لتحقيق ذلك، 

ول غرو اأن يكون املعلمون بذلك هم قادة التغيري ورواده.

ومواكبًة لهذه املتطلبات التنموية الكرى؛ �شعت وت�شعى وزارة التعليم 

املهني  وتطويرهم  املعلمني  اأف�شل  لتاأهيل  والعايل-  العام  -بقطاعيها 

امل�شتمر، وتاأتي مبادرات تاأهيل املعلم وتطويره يف قمة مبادرات الوزارة 

وم�شروعاتها، اإذ تطمح الوزارة اإىل اأن تقود تلك املبادرات وامل�شروعات؛ 

املمار�شني  اإع��داد  تتطلب  الرتبوي  التغيري  قيادة  اإن  الرتبوي.  التغيرَي 

معتقداتهم  وتعزيز  وبحثيًّا،  مهنيًّا  وتطويرهم  املتميزين  ال��رتب��وي��ني 

واجتاهاتهم الإيجابية نحو مهنتهم با�شتمرار، ومتكينهم من قيادة التغيري 

الرتبوي؛ للم�شاركة بفاعلية يف م�شرية بناء وطنهم وحتقيق روؤيته، والإ�شهام 

اقت�شاد  بناء  اأبناوؤه  يقود  اأن  يتطلع  لوطن طموح  بناء جمتمع حيوي  يف 

مزدهر، مع املحافظة على ِقَيمه وريادته يف حميطه العربي والإ�شالمي، 

ودوره املحوري عامليًّا �شمن اأقوى اقت�شاديات العامل والقوى املوؤثرة فيه.

اأ. د. فهد بن �شليمان ال�شايع

عميد كلية الرتبية بجامعة امللك �شعود

رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية ال�شعودية للعلوم الرتبوية والنف�شية

المعلم ويومه العالمي
بذكرى يوم املعلم  حتتفل دول العامل �شنوياً 

العاملي منذ عام 1994م، لالإ�شادة بدوره ومهنته 

التعليمية، واململكة العربية ال�شعودية جزء من 

كرى ممثلة  اأهمية  التعليم  تويل  العامل،  هذا 

بوزارة التعليم التي تتلقى الدعم والهتمام من 

لدن خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 

عبدالعزيز اآل �شعود وويل عهده الأمني حممد 

بن �شلمان اأيدهم اهلل.

حيث تهتم بركائز املنظومة التعليمية والتي منها »املعلم« فتوليه 

منا�شبة وتطوير مهني  تعليمية  بيئة  توفري  اأجل  اأكر من  اهتماًما 

وتطوير  متنوعة  ومنهجية  ا�شرتاتيجية  وخطط  مالئم،  وتدريبي 

اإح�شا�شهم  من  ويعزز  حقوقهم  على  احلفاظ  ي�شمن  م�شتمر؛ 

بامل�شوؤولية العظمى والقيام بواجباتهم الوطنية واملجتمعية.

والتعليم املميز واملتنوع ي�شنع اآمال ال�شعوب ويحقق لها م�شتوى 

معي�شة اأف�شل، ول ميكن حتقيق نواجت تعليمية طموحة دون معلم 

موؤهل وخمل�ض، فاملعلم هو اأهم العوامل املوؤثرة يف البيئة التعليمية 

واملرتكز الأول فيها.

مكانة  لرفع  النتباه اىل احلاجة  يلفت  للمعلم  العاملي  اليوم  اإن 

املجتمع  لأج��ل  بل  فقط  واملتعلم  املعلم  لأج��ل  لي�ض  التعليم  مهنة 

وت�شتثمر  وتتقدم  الأمم  تنه�ض  فبالعلم  القادم،  واجليل  وامل�شتقبل 

املوارد وت�شتخرج الرثوات وتبنى احل�شارات.

فاهلل  الرفيعة،  املنزلة  ه��ذه  له  فهنيئاً  عظيم،  ف�شل  للمعلم 

النملة يف جحرها وحتى  ال�شموات والأر�ض حتى  واأهل  ومالئكته 

احلوت يف جوف البحر لي�شلون على معلم النا�ض اخلري. 

وبالعلم يدرك اأق�شى املجد من اأمم ول رقي بغري العلم لالأمم.

اأ. د. اأحمد بن عبدالرحمن اجلهيمي

امل�شرف العام على املركز الوطني للتطوير املهني التعليمي

أساس البناء وصمام األمان
املعلم هو اأ�شا�ض بناء الأمة و�شمام 

املربي  فهو  ول��الأج��ي��ال،  لها  الأم���ان 

ال���ذي ي��غ��ر���ض ال��ق��ي��م وال��ف�����ش��ائ��ل يف 

اأمة  هناك  تكون  لن  وبدونه  النفو�ض، 

تنه�ض. وح�شارة  ترقى 

يعتر يوم اخلام�ض من �شهر اأكتوبر 

من كل عام من اأهم الأيام يف تاريخنا 

يف  به  املحتفى  املعلم  مكانة  لعظيم  الأم��ة،  تاريخ  يف  بل 

ذلك اليوم، وياأتي �شعار الحتفاء باليوم العاملي هذا العام 

باأهمية  اإمياناً  املهنة«  م�شتقبل  ال�شباب،  »املعلمون   2019
والرقي  التطوير  يف  املعلمني  م��ن  اجل��دي��د  اجليل  ه��ذا 

ي�شتجد من تطور معريف وتقني  لتواكب ما  التعليم  مبهنة 

اأهدافها  يف  ترتكز  التي   2030 اململكة  لروؤية  ومواكبة 

الوطن. �شباب  على 

 - اهلل  حفظهم   - الأم��ر  ولة  توجيهات  من  وانطالقاً 

القادمة،  لالأجيال  التعليمية  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  يف 

للتعليم  العامة  الإدارة  ب��ني  امل��رم��ة  لل�شراكة  وتفعياًل 

�شعود،  امللك  بجامعة  الرتبية  وكلية  الريا�ض  مبنطقة 

حر�شت اإدارة التعليم على تفعيل هذه ال�شراكة مع الكلية 

مكانته  لتعزيز  املعلم  بيوم  الحتفاء  يف  معها  بامل�شاركة 

من خالل تبادل اخلرات وتكامل الأدوار وال�شتفادة من 

الرتبوي  امليدان  يخدم  مبا  املتاحة  والإمكانيات  الفر�ض 

التعليم  وزارة  اأه��داف  وف��ق  املن�شودة  الأه��داف  ويحقق 

 .2030 وروؤية اململكة 

اأ. حمد بن نا�شر الوهيبي

مدير عام التعليم مبنطقة الريا�ض
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يوم المعلم
�ليوم ف�ضل �ملعلم وجهوده �جلبارة و�أهميته يف  �لعالمَ يف هذ�  يذكر 

�حلياة، حيث يحتفل �لعال باليوم �لعاملي للمعلمني يف 5 ت�ضرين �لأول/

�لعمل  منظمة  عن  �ضادرة  م�ضرتكة  تو�ضية  على  بناًء  �ضنوياً،  �أكتوبر 

�لدولية ومنظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة »�ليون�ضكو« عام 

1966 و�ملتعلّقة باملعلمني وحقوقهم.
و�أثنى  ل�ضاأنه،  وتعظيًما  �إعجاًز�  �لقلم  �ضورة  وجل  �أنزل �هلل عز  لقد 

على �لعلم و�أهله، وحتفل �ل�ضنة �لنبوية �لكرمية بالعديد من �لن�ضو�ص 

�هتمت  ذلك  على  وبناًء  و�ملعلمني،  �لعلم  �ضاأن  تعلي  �لتي  و�ل�ضو�هد 

�لعملية  بتح�ضني   2020 �لوطني  �لتحول  بر�مج  يف  �لر�ضيدة  حكومتنا 

�لتعليمية وبناء جيل من �ملتعلمني معززين بالقيم و�ملهار�ت �لأ�ضا�ضية.

من  �أجيال  مع  �لحتفال  �لغر�ء  جامعتنا  يف  �لرتبية  كلية  وت�ضارك 

�ملعلمني و�ملعلمات �أ�ضحاب �خلرب�ت، باإقامة هذه �لندوة وعقد �لور�ص 

حتت �ضعار »�ملعلمون �ل�ضباب: م�ضتقبل �ملهنة« عرفاًنا منا بدورهم يف 

بناء �مل�ضتقبل وحتقيق طموح �لوطن. 

يطيب يل يف ذكرى يوم �ملعلم �أن �أ�ضطر كلمات �ضكر وتقدير وعرفان 

لكل معلمة علمتني خالل م�ضريتي ولها �أثر يف بناء �ضخ�ضيتي و�ضاهمت 

يف تر�كم �خلرب�ت لدي، �ضكًر� ر�ضول �لعلم.

د. رجاء عمر باحاذق

وكيلة كلية �لرتبية

أحق الناس بالشكر
عندما  �لتعبري  ع��ن  تعجز  �حل����روف  �إن 

نتحدث عن ف�ضل �ملعلم، فما من عبار�ت مدح 

كر�ص  �لذي  �ملعلم  تفي حق  �ضكر  ق�ضائد  ول 

�أغلب �أوقاته لينقل طالبه وتالميذه من ظلمة 

�جلهل �إىل نور �لعلم و�ملعرفة.

�ليوم �لعاملي للمعلم �إ�ضارة و��ضحة لأهمية 

وتكرميه  مكانته  وبيان  �ملجتمع  �ملعلم يف  دور 

و�إعطائه �ملنزلة �لكبرية و�إبر�ز دوره يف �لعملية �لتعليمية.

�إن �إقامة مثل هذه �لفعالية يف كلية �لرتبية بجامعة �مللك �ضعود- 

�إعطاء  يف  و�ملعلمات  للمعلمني  د�عًما  وحافًز�  قويًة  دفعًة  لت�ضكل 

�ملزيد ولإثبات �أهمية ما يقومون به من وظيفة يف هذ� �ملجتمع.

�إن �ملعلم �لناجح هو �أهم �أعمدة بناء �لتعليم �لناجح؛ فاملعلم هو 

�أ�ضا�ص �ملجتمع ومربي �لأجيال، وكما قيل �إذ� �أردنا �ضناعة جمتمع 

و�لرتقاء به، فعلينا ب�ضناعة �ملعلم، فاملعلمون �أحّق �لنا�ص بال�ضكر، 

فهم من يعطي �لأمل وي�ضنع �لفر�ص، من يزرع يف قلوب �لأجيال 

�ضغف �ملعرفة و�لطموح.

د. حممد بن عبد�هلل �ل�ضهري

ع�ضو هيئة �لتدري�ص بق�ضم �ملناهج وطرق �لتدري�ص

و�مل�ضرف على وحدة �لعالقات �لعامة و�لإعالم بكلية �لرتبية

معلم التربية الفنية والطريق للريادة
باليوم  �مللك �ضعود  �لرتبية بجامعة  كلية  حتتفل 

�ملوكل  �لدور  من  �نطالقاً  عام،  كل  للُمعمَلم  �لعاملي 

روؤية  لتحقيق  �ملجتمع  موؤ�ض�ضات  مل�ضاركة  للكلية 

�ململكة 2030، و�عتز�ز�ً بالقيم �لقائمة على �ملبادئ 

�لإ�ضالمية و�لهوية �لوطنية و��ضت�ضعار �لدور لبناء 

لوطن طموح،  مزدهر�ً  �قت�ضاد�ً  يحقق  �ضاب  جيل 

لذ� فاإن �ليوم �لعاملي للمعلم هذ� �لعام جاء مهتماً 

ب�»�ملعلمون �ل�ضباب: م�ضتقبل �ملهنة«.

�إن �مل�ضتقبل بعد �هلل يقع يف �أيدي �ملُعلم �ل�ضاب �حلا�ضل على �لقدر 

�لكايف من �لتعليم و�لتدريب و�لنفتاح على طرق �لبحث و�لتطور �لعلمي، 

و�ملتقن ملهار�ت �لتو��ضل، وياأتي ذلك بالهتمام من كافة �جلهات بالدول 

و�حد،  �آن  يف  كاًل  و�لرتبوي  �لأكادميي  مب�ضتو�ه  للنهو�ص  و�ملنظمات 

�نطالقاً من �ل�ضعار �ملعلن عنه ملنظمة »�ليون�ضكو« باليوم �لعاملي �ل� 70 

للمعلمني يف عام 2018، وهو »�ضمان تقدمي تعليم جيد يقت�ضي وجود 

معلمني موؤهلني«. 

من  لكثري  و�مل�ضتقبل  �لعقول  بناء  �ل�ضباب يف  �ملعلمني  بدور  و�إمياناً 

�لأفر�د، �ضعت كلية �لرتبية �إىل تو�ضيع مفهوم �لنجاح من »�إعد�د ممار�ص 

تربوي« �إىل »تطويرهم مهنياً وبحثياً وجعلهم قادة للتغيري«.

و�نطالقاً من ذلك �ضعى ق�ضم �لرتبية �لفنية �إىل ��ضتحد�ث برنامج 

تخ�ض�ضي وهو »�لت�ضاميم و�لفنون« و�لذي ي�ضعى للدفع بقاطرة �لتغيري 

�إتاحة  �ملعلم لطالبه، ودر��ضة كيفية  تاأهيل  �لرتبوي و�ضيا�ضاته ل�ضالح 

�لفر�ص �لكافية للتطور �ملهني �مل�ضتمر للمعلم، �ل�ضاب.

ويزوده  �جلمال  �لطالب  يعلم  �لذي  �لفنية  �لرتبية  معلم  دور  وياأتي 

باملهار�ت �لفنية وي�ضاهم يف تر�ضيخ قيم �لتعلم ومو�كبة برنامج جودة 

و�لإث��ر�ء  للتنويع  و�ل�ضعي   ،»2030 روؤي��ة  حتقيق  بر�مج  »�أح��د  �حلياة 

للم�ضار�ت �لتخ�ض�ضية و�لتم�ضك باأعلى �ملعايري للجودة و�لتميز لتحمل 

�ل�ضبيل  هو  �لفنية  �لرتبية  فمعلم  �لإيجابي،  �لتغيري  قيادة  م�ضوؤولية 

للريادة.

لقد ركزت روؤية 2030 على �أهمية تطوير �ملنظومة �لرتبوية وتطوير 

�ملعلم وتاأهيله �ضو�ء من خالل بر�مج �لدر��ضات �لعليا �أو يف �أثناء عمله 

معلم  يحر�ص  لذ�  �لتعليمية،  �لعملية  يف  �لأ�ضا�ص  حجر  لكونه  كمعلم، 

و�مل�ضاركة يف  �ملتخ�ض�ضة  �لرتبوية  �لبحوث  �إعد�د  �لفنية على  �لرتبية 

من  ليتمكن  و�لتاأهيلية،  �ملهنية  و�لرب�مج  �لبحثية  و�مللتقيات  �ل��دور�ت 

للو�ضول  �لتدري�ص،  �لتفكري وحت�ضني ممار�ضاته و�لتغلب على حتديات 

�إىل جمتمع حيوي متذوق للفن لوطن طموح.

د. حممد بن عبد�لرحمن �لنملة

رئي�ص ق�ضم �لرتبية �لفنية

لبنة أساسية في نهضة األمم
قيمة  تبقى  وكرثتها،  �لحتفالت  تنوع  مع 

يحتفل  فاجلميع  خمتلفة،  باملعلم  �لحتفال 

مبن مد له يد �لعون و�ضاهم يف بنائه وحتقيق 

�ضري  نتتبع  وحني  �ل�ضعاب،  وتخطي  �لأم��اين 

�لعظيم  �لأث���ر  للمعلمني  �أن  جن��د  �لناجحني 

بناء  �أ�ضا�ضية يف  لبنة  فاملعلم  �لوفري،  و�ل�ضبق 

نه�ضة �لأمم و�ضر تقدمها، وف�ضله متعد جلميع 

�أفر�د �ملجتمع �ملحلي، ولن تنه�ص �أمة �أو تتميز �إل مبعلمني �أكفاء 

و�إمياناً  باإخال�ضهم،  وي�ضيئونه  باإبد�عهم  �لطريق  معال  ير�ضمون 

من �لقيادة حفظها �هلل باأهمية دور �ملعلم و�أثره على �ملجتمع، كان 

لهم وملا يقدمون �لن�ضيب يف تطلعات روؤية �ململكة 2030.

 د. �أن�ص بن �إبر�هيم �لتويجري

�مل�ضرف على �ملركز �لرتبوي للتطوير و�لتنمية �ملهنية

يوم المعلم العالمي
�لعامة  �لإد�رة  بال�ضر�كة مع  �لعاملي،  �ملعلم  بيوم  �لرتبية  كلية  حتتفي 

للتعليم مبنطقة �لريا�ص، حتت �ضعار »�ملعلمون �ل�ضباب: م�ضتقبل �ملهنة«، 

و�إق��ر�ر�  �لكلية،  طلبة  لدى  �لتدري�ص  مبهنة  �لعتز�ز  روح  لبث  تاأكيد�ً 

بدورهم يف بناء �مل�ضتقبل وتربية �لأجيال �لقادمة.

�إعد�د �ملعلم، على م�ضامني روؤية �ململكة 2030  وقد ��ضتند برنامج 

�أن يكون هناك تعليم جيد دون وجود  وم�ضتهدفاتها، فلي�ص من �ملمكن 

معلمني خمل�ضني ومعتزين مبهنتهم، وموؤهلني ملمار�ضتها يف �ضوء كافة 

�لظروف و�ملتغري�ت �لتي متر بها جمتمعاتهم.

وحتر�ص كلية �لرتبية يف �ضعيها هذ� �إىل حتقيق ر�ضالة جامعة �مللك 

�ملجتمع  تخدم  �إبد�عية  بحوث  و�إنتاج  مميز،  تعليم  تقدمي  يف  �ضعود 

للتعلم  بيئة حمفزة  �إيجاد  من خالل  �ملعرفة،  �قت�ضاد  بناء  يف  وت�ضهم 

و�لإبد�ع �لفكري، و�لتوظيف �لأمثل للتقنية، و�ل�ضر�كة �ملحلية و�لعاملية 

�لفاعلة.

�أ. د. ن�ضال بنت �ضعبان �لأحمد

�أ�ضتاذ �لعلوم بق�ضم �ملناهج وطرق �لتدري�ص



الهمة تبعتها القمة
هذه �لعبارة �ملنتقاة ك�شعار لذكرى �ليوم �لوطني ٨٩، ترمز �إىل عدة 

ب��اإذن �هلل  له  �ملغفور  بهمة  ب��د�أت  و�شاخمة وعظيمة، حيث  معان جليلة 

موحد هذه �لبالد �مللك عبد�لعزيز �آل �شعود طيب �هلل ثر�ه، على توحيد 

�لبالد حتت ر�ية و�حدة وهي ر�ية �لتوحيد، بَعلَم مميز وجميد يحمل يف 

ثناياه كلمة »ال �إله �إال �هلل حممد ر�شول �هلل« و�نطلق بر�ية �لهمة هذه نحو 

�لقمة ووحد كيان هذه �الأمة و�أبدل �لفرقة و�لتناحر بالوحدة و�لتكامل.

ملوك  بهمة  ونهجه  �أ�شلوبه  على  �شارو�  �لذين  �أبناوؤه  بعده  من  وتبعه 

يتو�رثونها  �لهمة  هذه  و�أ�شبحت  �لبطوالت  وجمد  �لهدى  منار�ت  على 

تلو كابر. �ليوم �لوطني يوم مميز وغاٍل على كل مو�طن ومو�طنة  كابًر�ً 

تطوره  ونتابع  �ل�شامخ  �لوطن  هذ�  بد�يات  فيه جميعاً  ونتذكر  ن�شرتجع 

ونه�شته وتقدمه وهمته يف جميع �ملجاالت. فبالهمة و�شلنا للقمة وبزوغ 

عهد  وهو  �ملميز  �لعهد  هذ�  ويف  �حلمد  وهلل  �الأم��ة  هذه  وتاريخ  فجر 

�الأمري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  عهده  وويل  �شلمان  �مللك  ومليكنا  و�لدنا 

حممد بن �شلمان حفظهما �هلل وباأفكارهما �لنرية و�مل�شيئة و�ملميزة يف 

�شتى �ملجاالت و�لتي بانت و�شطعت يف م�شاعرهما جتاه �شعبهما وم�شاعر 

�شعبهما جتاههما، وهي م�شاعر متبادلة متثلت باملحبة و�لفرح و�ل�شعادة 

و�لتفاوؤل و�ل�شرور، و�أدت بطريقة مبا�شرة �إىل ��شتمر�ر �ل�شعب �ل�شعودي 

ين ووالة �أمره ووطنه  بال�شلوك �الإيجابي �ملعتاد مبو�قف �لعز و�لفخر بالِدّ

ويا مليكي وويل  يا ديني  كله. فلك ومني  �لن�شء على حب ذلك  وتربية 

عهده ويا وطني �شالمي وتقديري و�حرت�مي، ودمتم عز�ً وذخر�ً وفخر�ً 

و�شموًخا رغم �أنف �حلاقدين وح�شد �حلا�شدين.

د.  نا�شر برج�ش بن مطلب

ع�شو �جلمعية �ل�شعودية للعلوم �لرتبوية و�لنف�شية

�أ�شلوب  ه��ي  �الأك��ادمي��ي��ة  �لكتابة 

للكتابة يتطلب ��شتخد�م لغة ر�شينة 

مدعومة باالأدلة، وهي ال تختلف عن 

�الأمناط �الأخرى للكتابة مثل �لكتابة 

�الأدبية �أو �ملهنية �أو غري ذلك، يف كونها 

�ملطروح  �ملو�شوع  يكون  �أن  ت�شتلزم 

�مل�شتهدفة،  �ل�شريحة  مثري� الهتمام 

م�����ش��ادر  ع���ن  ب��ح��ًث��ا  تت�شمن  و�أن 

تكون  و�أن  لها،  وت�شجياًل  �ملعلومات 

ح�شب منهجية و��شحة وت�شتخدم لغة 

�شليمة. ذلك �أن �شالمة �للغة - بغ�ش 

�أ�شا�ش  �لتخ�ش�ش-  هي  �لنظر عن 

�لكتابة �الأكادميية �جليدة، فال �شيء 

�شيجعل �لقارئ يتوقف عن �لقر�ءة �إال 

�ل�شياغات �ل�شيئة و�الأخطاء �لنحوية 

و�الإمالئية �ل�شائدة.

باأنها  ع��ام��ة  ب�شفة  تت�شم  وه���ي 

نزيهة وغري �شخ�شية الإي�شال �ملعرفة 

�لتي مت �لتحقيق فيها عن كثب �إىل 

ناقد وم�شتنري، وهو جمهور  جمهور 

 - تعزيز  �إىل  وتهدف  �الأك��ادمي��ي��ن؛ 

�لنقا�شات  �أو  �ملفاهيم   - حت��دي  �أو 

�ملطروحة يف �ملحيط �الأكادميي، و�إىل 

للمو�شوعات  ن��ق��دي  حتليل  ت��ق��دمي 

على  ينطوي  �مل��ث��ارة، 

ح����ج����ج و������ش����ح����ة 

على  مبنية  �لتنظيم 

�الأدل�����ة و�الأ���ش��ب��اب، 

م����ع جت���ن���ب �ل��ل��غ��ة 

�لعاطفية �أو �ملتحيزة، 

�لكاتب  و�ف��ق  ف�شو�ء 

�شخ�شًيا على �لفكرة 

عليها،  ي��و�ف��ق  مل  �أم 

بدقة  تقدميها  يجب 

ومو�شوعية.

و�ل�����غ�����ر������ش م��ن 

�الأك��ادمي��ي��ة،  �لكتابة 

ك��م��ا ه��و �حل����ال مع 

هو  �الأخ����رى،  �لكتابة  �أن���و�ع  معظم 

�لتو��شل، فهي متثل نافذة على فكر 

تكون  �أن  ينبغي  ثم  ومن  يكتبها،  من 

باأف�شل طريقة بحيث تقنع �لقارئ باأن 

�لكاتب يفهم ما يتكلم عنه.

وم���ه���ار�ت �ل��ك��ت��اب��ة �الأك��ادمي��ي��ة 

يحتاجها  �ل��ي��وم،  ع��امل  يف  �شرورية 

�ل��ط��ال��ب و�ل��ب��اح��ث و�مل��ع��ل��م ورج��ل 

و�لتقارير  �ملقاالت  الإع��د�د  �الأعمال، 

و�لعرو�ش �لتقدميية و�الأور�ق �لبحثية 

�لعلمية  و�ل��ر���ش��ائ��ل 

و�شفية  ����ش���ورة  يف 

مقنعة  حتليلية  �أو 

وب�شورة  ن��اق��دة،  �أو 

عن  تعرب  �ح��رت�ف��ي��ة 

�حل�������دود �ل��ف��ك��ري��ة 

ك��ان  م��ه��م��ا  لكاتبها 

تخ�ش�شه.

�ل���در�����ش���ات  ويف 

�ل��ع��ل��ي��ا ع���ل���ى وج���ه 

يحتاج  �خل�����ش��و���ش 

�لطالب �إىل �كت�شاب 

م����ه����ار�ت �ل��ك��ت��اب��ة 

�الأك����ادمي����ي����ة ح��ت��ى 

�الأكادميية  �ملهام  تنفيذ  من  يتمكنو� 

�مللقاة على عاتقه، فهم يحتاجون لنوع  

�مل�شتنرية  باحلجج  �ملدعومة  �لكتابة 

�لقائمة على �الأدلة، �شو�ء من م�شادر 

علمية، كما هو �حلال يف ورقة بحثية، 

�أو نتائج در��شة �أو جتربة �أو �قتبا�شات 

من ن�ش �أ�شلي كما يف مقالة للتحليل 

يعطي  �الأدل����ة  فا�شتخد�م  �الأدب����ي؛ 

م�شد�قية للحجة.

ويحتاجون يف نف�ش �لوقت لالختيار 

�ملنطقي،  و�لتنظيم  للكلمة،  �لدقيق 

تقوم  �لتي  �ل�شخ�شية  غري  و�للهجة 

بطريقة  و�الإقناع  و�لتحليل  باالإبالغ 

مبا�شرة.  من �الأ�شاليب �لفعالة لتعليم 

مهار�ت �لكتابة �الأكادميية: ��شتخد�م 

�شو�بطها،  بيان  يف  �لعملية  �الأمثلة 

�لر�شائل  حتكيم  معايري  و��شتخد�م 

�لعلمية كمر�شد ملتطلباتها، و��شتخد�م 

�أمناط خمتلفة من �ملالحظات �لناقدة 

�لتي يتم ��شتقبالها، �شو�ء من �الأ�شاتذة 

�الأق�������ر�ن، م���ن خ���الل نهج  �أو م���ن 

��شتخد�م �لتغذية �لر�جعة.

ومي��ك��ن �أن ي��ت��م ذل���ك م��ن خ��الل 

�أو  »�لالمنهجية«  �لدر��شية  �ل��دور�ت 

من خالل �لتوجيه و�الإر�شاد، فهناك 

�أع����د�د م��ت��ز�ي��دة م��ن �ل��ط��الب ذوي 

�ملتجان�شة؛  �لتعليمية غري  �خللفيات 

ولي�ش  �لعليا  بالدر��شات  يلتحقون 

لديهم معرفة باملبادئ �لتي يقوم عليها 

�خلطاب �الأكادميي �لذي يعتمد على 

�لكتابة �الأكادميية �ملن�شبطة.

عميد تطوير و�جلودة

�أ�شتاذ علم �ملعلومات

قلت:

يحميِك ربُّ �لبيِت يا �أر�َش �لوطن

من كلِّ مكروٍه ومن كلِّ �لفنت

و�أد�م ر�يَة ِع��زنا خ��ّفاق�ًة

جت�لو ظالم �لت�يِه و�لفك�ِر �لعف��ن

وب��ع��د، »�ل��ي��وم �ل��وط��ن��ي« منا�شبة 

حترك روحي و�أحا�شي�شي؛ فال �أملك 

�أمامها �إال �أن �أعي�ش �حلدث، ال �أملك 

�إال �أن �أكتب..

��شم  �ل�شعودية«  �لعربية  »�ململكة 

له ما له من �لثقل و�لفخامة، ��شم مل 

ياأت من فر�غ، ويكفي �أن من �عتمده 

�َر يف �شجل �لتاريخ هو  و�أطلقه لي�شطَّ

�ملوؤ�ش�ش �ملوحد �شاحب �لف�شل بعد 

وتثبيت  �لكيان  ه��ذ�  ن�شوء  يف  �هلل 

�ملنا�شل  �لبطل  و��شتقر�ره،  �أطنابه 

»���ش��ق��ر �جل���زي���رة« ع��ب��د�ل��ع��زي��ز بن 

عبد�لرحمن �آل �شعود رحمة �هلل عليه 

ور�شو�نه، وذلك عام 1932م بعد �أن 

�شم بقية �أرجاء �لبالد �إىل ملكه، وقد 

كانت -فقط- جند و�حلجاز.

ياأتي يوم 23 �شبتمرب من كل عام 

فيه  تتجدد  لل�شعودين  وطنًيا  يوًما 

�لعظيم؛ فبعد  ذك��رى ذل��ك �حل��دث 

عام  منذ  �مل��ح��اوالت  و�شتى  �ل�شتات 

عبد�لعزيز  للملك  ��شتوى  1902م، 
�لتوحيد  وه��ذ�  �لبالد،  م��دن  توحيد 

م��ن ف�شة  �إل��ي��ه على طبق  ي���اأت  مل 

باالإ�شر�ر  ج��اء  بل  وعناء،  جهد  بال 

بهّمة  �جل��ه��اد،  ومو��شلة  وبالعزمية 

و�لف�ر  و�لكر  �جِلباه،  وَع�َرق  �لرجال 

حر  حتت  و�لفلو�ت،  عرب�ل�شحاري 

�ل�شم�ش يف �لقيظ، وحتت وبل �ل�شماء 

يف زمهرير �ل�شتاء. �إنها ذكرى غالية 

لق�شة كفاح ما يز�ل �الأج��د�د يروون 

حتى  و�أحفادهم  الأبنائهم  تفا�شيلها 

�ليوم ويُكربونها؛ فيغر�شون بذلك فيهم 

تقدير ذلك �جلهد، وحب هذه �الأر�ش، 

و�ملنتظر من هوؤالء �الأبناء �لذين منَّ 

�هلل عليهم �أن ولدو� ون�شوؤو� على �أر�ش 

قد ��شتقرت �أركانها، ونبعت خري�تها، 

مع �أمن يعم �أرجاءها، يُنتظرمنهم - 

جياًل بعد جيل - �أن يكونو� عرب �لزمن 

ور�فعي  وعتادها،  وعدتها  حر��شها، 

ر�يتها و�شانعي م�شتقبلها.

من  للوطن  �حلقيقي  �حل��ب  �إن 

�أْن  �آن  وطبيعي وجميل يف  �الإمي���ان، 

له  فتُ�شطر  ب��ذل��ك؛  �مل�شاعر  ت�شج 

�لعبار�ت، وتُردد له �ل�شعار�ت، وتُنظم 

�لق�شائد، وتُغنى �الأحا�شي�ش؛ فالوطن 

غاٍل وي�شتحق �لكثري، و�ملزيد �ملزيد، 

ولكن ما �أمتناه وغريي -�إ�شافة �إىل 

عليه  �لرتكيز  �إىل  و�أدع��و  �شبق-  ما 

�أن ال ندع �ملنا�شبة متر  الأهميته هو 

�شكليًّا وح�شب، بل �أن تُ�شتثمر فعليا 

و�لعطاء  �ل��والء  مفاهيم  ببث  وذل��ك 

لي�ش  حبه  و�أن  و�شورهما،  للوطن 

جمرد َعلٍم على �الأكتاف يرفع �أو يف 

�الأي���دي يحمل، وال جم��رد ع��ب��ار�ٍت 

تُنظم  ق�شائَد  وال  وتُ����ردد،  حُت��ف��ظ 

ثم  وقًتا  تُ�شتثار  والم�شاعر  وتُن�شد، 

تخمد، �إمنا هو - مع كل ذلك وقبله- 

�شلوك و�أفعال ونظام حياة.

ال �شك يف �شدق �مل�شاعر و�لنيات، 

»�لتفعيل«؛  ينق�شه  بع�شهم  ول��ك��ن 

�لتنفيذ،  وقف  مع  حًبا  بهذ�  فيكون 

يف حن �أن �حلب �ل�شادق �لفاعل هو 

�لذي ي�شدق �لقوَل فيه �لعمل، نعم، 

هو �لذي ترتجمه �الأفعال؛ فاعتز�زي 

و�لوطنية  و�للغوية  �لدينية  بهويتي 

�أ�شمى �شور �حلب، و�أن �أدع �لع�شبية 

�ملنتنة �ملفرقة من �أهم �شور �حلب، و�أن 

�أغار على �شمعة وطني ومكانته حب، 

و�أن �أخل�ش يف عملي و�أر�قب �هلل فيه 

حب. و�أن �أح��ارب �لف�شاد �بتد�ًء من 

نف�شي حب، و�أن �أجند نف�شي ملا فيه 

�لنظام  رفعة وطني حب، و�حرت�مي 

و�ملقيم  للز�ئر  ق��دوة  �أك��ون خري  و�أن 

ملتزًما  رقيب-  وبال   – ي�شبح  حتى 

ب��االآد�ب و�لقو�نن حب، و�أن �أحافظ 

على مكت�شبات �لوطن حب، و�أن �أمثل 

وطني خارَجه خرَي متثيل حب، و�أن 

و�الإحباط  �لتثبيط  عبار�ت  �أرف�ش 

�أ�شارك يف  و�أن  �لثقة حب،  وزعزعة 

�الأعمال �لتطوعية و�أدعمها حب، و�أن 

�أحافظ على بيئته �لفطرية بكل مافيها 

حب، وغري ذلك كثري؛ فحب �لوطن 

م�شاهُد ولوحات ي�شعب ح�شرها.

�إن �ملرءَ - كما هو معروف - قليل 

بنف�شه كثري باإخو�نه؛ ولذ� فاإْن َعمَل 

كلٌّ منا على نف�شه؛ ف�شيكون تلقائًيا 

�شي�شكل  وحينئٍذ  موؤثًر� يف حميطه، 

فاعاًل،  مًعا جمتمًعا  �ملجتمع  �أف��ر�د 

ووطًنا متقدًما.

ختاًما، �أردد معكم �أبياًتا يف �لوطن 

حممد  بن  ح�شن  �ل�شعودي  لل�شاعر 

�لزهر�ين يتكلم فيها بل�شان كل حمب:

بدي ِع�شَق قافيتي
ُ
يا موطني، كيف �أ

ول�شت و� �أ�شفي بال�شاع�ِر �للَّ�ِش�ن

فتحُت عيني فكنَت �لنوَر ياوطًنا

�شِربُت ع�شَق�ك يف مهدي مع �للنِب

فما �أنا غريُ جزٍء منك حَتِملُني

بكلِّ عطٍف، و�أنت �لروُح يف بدين

دمت يا وطني ر�فًعا كلمة �لتوحيد 

عامًر� �شورها!

�أ. �جلوهرة �ملعيوف

ق�شم �للغة �لعربية و�آد�بها

�حلمد هلل �لذي �أنعم علينا وعلى 

�لقومي،  �لدين  بهذ�  �لغالية  بالدنا 

و�ل�شالة و�ل�شالم على �لنبي �الأمي، 

�آله  �شيدنا حممد بن عبد�هلل وعلى 

و�شحابته �الأخيار �أجمعن.

�أن��ك مهد  يا وطني  يكفيك �شرفاً 

وقلعة  �ل��ر���ش��ال��ة،  ومنطلق  �ل��ن��ب��وة، 

�الإ�شالم �حل�شينة، ومنارة �لتوحيد �إىل 

�ل�شاعة. نعي�ش ذكرى �الحتفاء  قيام 

باليوم �لوطني �لتا�شع و�لثمانن حتت 

مبنا�شبة  �لقّمة«  حتى  »هّمة  �شعار 

ون�شر  �هلل،  حر�شها  �ململكة  توحيد 

ربوعها،  على  و�الأم���ان  �الأم���ن  نعمة 

طيب  عبد�لعزيز  �مللك  �ملوؤ�ش�ش  بيد 

ويالت  �أن عانت من  بعد  ث��ر�ه،  �هلل 

�لتجزئة، و�لتناحر و�حلروب و�لتناف�ش 

بن �لقبائل و�الأمر�ء، فمن يقر�أ تاريخ 

جند و�حلجاز وما كان يدور فيها من 

حروب وفو�شى و��شطر�بات، وفقد�ن 

قيمة  علم  و�الأم�����ان،  �الأم����ن  لنعمة 

�ملنا�شبة  هذه  و�أهمية  فيه،  نحن  ما 

�لز�هر خلادم  �لعهد  �لتاريخية. ويف 

�حلرمن �ل�شريفن �مللك �شلمان بن 

عبد�لعزيز، وبدعم وموؤ�زرة �شمو ويل 

عهده �الأم��ن �الأم��ري 

حممد بن �شلمان بن 

عبد�لعزيز– يحفظهم 

����ش��ت��م��رت   - �هلل 

�مل�شرية �خلرية تطرق 

ك���ل �أب������و�ب �ل��ت��ق��دم 

و�ل��ت��ط��ور و�ل��ن��م��و يف 

خم��ت��ل��ف �مل���ج���االت 

وحت���ق���ق �إجن�������از�ت 

مكنت  كبرية؛  تنموية 

ب��الدن��ا �ل��ع��زي��زة من 

�لتحديات  م��و�ج��ه��ة 

�ل��ع��امل��ي��ة، و�الرت��ق��اء 

ب����ج����ودة �ل��ت��ع��ل��ي��م، 

للمو�رد  �مل�شتد�مة  �لتنمية  وحتقيق 

�لب�شرية.

�إّن �لدعم �لكبري �لذي �أولته �لدولة 

للتعليم و�جلامعات، مكنها من حتقيق 

�أن  على  �شاعدتها  مهمة  �إجن����از�ت 

وبحثية  �أك��ادمي��ي��ة  موؤ�ش�شات  تكون 

ر�ئدة و�شلت �إىل مكانة مرموقة بن 

جامعات �إقليمية وعلى م�شتوى عاملي، 

مع حر�ش جامعة �مللك �شعود على �أن 

روؤية  �ال�شرت�تيجية  خططها  تو�كب 

�ململكة 2030م.

�ل��ع��ه��د  ه����ذ�  �إن 

�مل����ي����م����ون، ي��ع��ك�����ش 

�مل�شرق  �ململكة  وج��ه 

�مل�شيء وهي مت�شي 

ب���خ���ط���و�ت و�ث���ق���ة 

��شتقر�رها  ظ��ل  يف 

�هلل،  بف�شل  و�أمنها، 

�ل��ق��ي��ادة  بف�شل  ث��م 

�لر�شيدة بقيادة ملك 

ح����ازم، ويف ���ش��ادق، 

�أحب و�أعطى ب�شخاء 

حباً  �جلميع  فبادله 

عهد  وويل  ووف������اًء، 

طموح و�شاحب روؤية م�شتقبلية فريدة، 

نظره  وبعد  بحكمته  �ململكة  خطت 

و�الإن�شان  باالأر�ش  �لبالغ  و�هتمامه 

عمالقة  نوعية  خطو�ت  و�مل�شتقبل، 

و�أف��رزت  و�لبعيد،  �لقريب  بها  �شهد 

�الأ���ش��ع��دة،  ك��اف��ة  على  ب���ارزة  نتائج 

ورخاًء  و�أماًنا  �أمًنا  كذلك  و�نعك�شت 

يف  و�ملو�طنات  �ملو�طنن  كافة  على 

�شتى جماالت �حلياة.

لنكن �إيجابين وفاعلن فنتو��شى 

مب��ب��ادر�ت  �ملنا�شبة  ه��ذه  با�شتثمار 

ومقرتحات مفيدة �إيجابية و�مل�شاهمة 

لك  لتكون   2030 روؤي���ة  حتقيق  يف 

عمر�ً �آخر، ولن�شع منهجية متما�شكة 

و�ل���روح  �ل��ت��ف��اوؤل  الإح��ي��اء  ومتكاملة 

�لوطنية �ل�شرعية يف نفو�ش �الأجيال، 

الأجله  ر�شمياً  حُت�����ش��ُد  ي��وم��اً  ك��ون��ه 

عو�مل �لتهيئة �لنف�شية و�الجتماعية 

و�الإعالمية و�لعاطفية.

�أب��د �لدهر مهد  �شتبقى يا وطني 

وم��اأرزه  �حل�شن،  وح�شنه  �الإ�شالم 

وملجاأه بعد �هلل تعاىل �إىل يوم �لدين، 

حفظ �هلل بالدنا، و�أد�م عليها �أمنها 

ليوم  بدينها  عزيزة  وجعلها  و�أمانها، 

�لدين، خادمة لالإ�شالم ولالإن�شانية يف 

كل مكان وزمان.

ويف �خلتام �أدعو �هلل �لعلي �لقدير 

�أن يحفظ خادم �حلرمن �ل�شريفن 

�مللك �شلمان بن عبد�لعزيز و�شمو ويل 

عهده �الأمن �الأمري حممد بن �شلمان 

�إن��ه نعم �مل��وىل ونعم  بن عبد�لعزيز، 

�لن�شري.

عميد كلية علوم �لريا�شة 

و�لن�شاط �لبدين
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التعليم والتعلم يف الوثيقة املطورة

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

��شتمر�ر�ً لدعم جهود بر�مج �جلامعة للح�شول على �العتماد ن�شتكمل 

عزيزي �لقارئ رحلة ��شتعر��ش �لن�شخة �ملطورة لوثيقة معايري �العتماد 

�الأكادميي،  و�العتماد  للتقومي  �لوطني  �ملركز  �أ�شدرها  �لتي  �لرب�جمي 

�لوثيقة  و�لتعلم، وبح�شب هذه  �لتعليم  �لثالث وهو  �ملعيار  نتناول  حيث 

تكون  �أن  �إنه يجب  »بت�شرف«،  و�لتعلم  �لتعليم  تذكر يف عملية  �ملطورة 

ومت�شقة  حمددة  �لربنامج  يف  �لتعلم  وخمرجات  �خلريجن  خ�شائ�ش 

مع متطلبات �الإطار �ل�شعودي للموؤهالت و�ملعايري �الأكادميية و�ملهنية، 

تعليم  ��شرت�تيجيات  �لتدري�ش  و�أن تطبق هيئة  �لعمل،  ومتطلبات �شوق 

�ملختلفة،  �لتعلم  وفعالة وتالئم خمرجات  ومتنوعة  تقومي  وتعلم وطرق 

كما يجب �أن يتم تقومي مدى حتقق خمرجات �لتعلم من خالل و�شائل 

متنوعة، و�أن ي�شتفاد من �لنتائج يف عمليات �لتح�شن �مل�شتمر.

�ملطورة  �لوثيقة  تذكر  �لتعلم  وخمرجات  �خلريجن  خ�شائ�ش  وعن 

خريجيه  خ�شائ�ش  يحدد  �لربنامج  �أن  �ل��رب�جم��ي  �العتماد  ملعايري 

حددت  �لدر��شي  للمنهج  تناولها  ويف  �مل�شتهدفة،  �لتعلم  وخمرجات 

و�ملعايري  بال�شيا�شات  �ل��ربن��ام��ج  يلتزم  منها:  �ملتطلبات  م��ن  ع���دد�ً 

�لدر��شي،  �ملنهج  وتعديل  وتطوير  ت�شميم  يف  �ملوؤ�ش�شية  و�الإج���ر�ء�ت 

وير�عي �ملنهج �لدر��شي حتقيق �أهد�ف �لربنامج وخمرجاته �لتعليمية 

وير�جع  �لتخ�ش�ش،  جمال  يف  و�ملهنية  و�لتقنية  �لعلمية  و�لتطور�ت 

�لعامة  �ملتطلبات  بن  �لتو�زن  �لدر��شية  دورية، وحتقق �خلطة  ب�شورة 

�لنظرية و�لتطبيقية، كما تر�عي  ومتطلبات �لتخ�ش�ش، وبن �جلو�نب 

�خلطة  بناء  يف  ير�عى  كما  �لدر��شية،  �ملقرر�ت  بن  و�لتكامل  �لتتابع 

»�إن  �ملختلفة  للم�شار�ت  �لكافية  �ملتطلبات  حتديد  للربنامج  �لدر��شية 

�أن�شطة  يت�شمن  �ملناظرة،  و�لرب�مج  �لعاملية  للممار�شات  طبقاً  وجدت« 

�شفية وغري �شفية متكاملة ت�شهم يف حتقيق خمرجات �لتعلم، وترتبط 

خمرجات �لتعلم يف �ملقرر�ت مع خمرجات �لتعلم يف �لربنامج، وتتو�فق 

�مل�شتخدمة مع خمرجات  �لتقييم  و�لتعلم وطرق  �لتعليم  ��شرت�تيجيات 

وت�شجيع  �لطالب.  و�لتعلم حول  �لتعليم  ��شرت�تيجيات  وتتمركز  �لتعلم، 

مع  �مليد�نية  الأن�شطة �خلربة  �لتعلم  وتتو�فق خمرجات  �لن�شط،  �لتعلم 

خمرجات تعلم �لربنامج، ويتم حتديد ��شرت�تيجيات �لتدريب و�لتقييم 

و�أماكن �لتدريب �ملنا�شبة لتحقيق هذه �ملخرجات.

كما تناولت �لوثيقة �ملطورة جودة �لتدري�ش وتقييم �لطالب حدد عدد�ً 

من �ملتطلبات منها: يتابع �لربنامج �لتز�م هيئة �لتدري�ش با�شرت�تيجيات 

�لتعليم و�لتعلم وطرق �لتقييم �لو�ردة يف تو�شيفات �لربنامج و�ملقرر�ت 

على  �لتدري�ش  لهيئة  �لالزم  �لتدريب  ويقٌدم  �آليات حمددة،  خالل  من 

تو�شيف  يف  �مل��ح��ددة  �لتقييم  وط��رق  و�لتعلم  �لتعليم  ��شرت�تيجيات 

و�ملتطورة،  �حلديثة  للتقنية  �لفعال  و�ال�شتخد�م  و�ملقرر�ت،  �لربنامج 

ويُزٌود �لطالب يف بد�ية تدري�ش كل مقرر مبعلومات �شاملة عنه، ويطبق 

�الإب��د�ع  وت�شجيع  �لتدري�ش  يف  �لتميز  وحتفيز  لدعم  �آليات  �لربنامج 

ومعلنة  و��شحة  �إج��ر�ء�ت  �إىل   �إ�شافة  �لتدري�ش؛  هيئة  لدى  و�البتكار 

للتحقق من جودة طرق �لتقييم وم�شد�قيتها و�لتاأكد من م�شتوى حت�شيل 

�لطالب، وت�شتخدم �إجر�ء�ت فٌعالة للتحقق من �أن �الأعمال و�لو�جبات 

�لتي يقدمها �لطالب هي من �إنتاجهم، وتُقٌدم تغذية ر�جعة للطالب عن 

�أد�ئهم ونتائج تقوميهم يف وقت ميكنهم فيه من حت�شن �أد�ئهم.

وكيل �جلامعة للتخطيط و�لتطوير

اكتساب مهارات الكتابة األكاديمية

باقة حب للوطن

شعار »همة حتى القمة«

د. سليمان الجلعود

أ. د. جبريل العريشي
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن
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اأج����ده����ا ف��ر���س��ة ���س��ان��ح��ة يل 

مب��ن��ا���س��ب��ة ي��وم��ن��ا ال��وط��ن��ي الأغ���ر 

و�سادق  التهاين  بخال�ص  لأت��ق��دم 

التربيكات لوالدنا وويل اأمرنا خادم 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

العربية  اململكة  ملك  بن عبدالعزيز 

ال�����س��ع��ودي��ة، ول����ويّل ع��ه��ده الأم���ني 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 

اب روؤية  بن �سلمان بن عبدالعزيز َعرَّ

اململكة 2030، �سائلة املوىل القدير 

وال�����س��داد  وال��ت��وف��ي��ق  ال��ع��ون  لهما 

�سراً  يحمل  م��ن  ك��ل  على  والن�سر 

لهذا الوطن املعطاء الذي عّم خريه 

جميع اأنحاء الدنيا.

جاحد؛  اإل  القول  هذا  يُنكر  ول 

لهذا  املوؤ�س�ص  عهد  منذ  فاململكة 

بن  عبدالعزيز  امللك  الكبري  الكيان 

وهي  اهلل،  رحمهما  عبدالرحمن 

معروفة مبواقفها اإىل جانب ق�سايا 

العرب وامل�سلمني وعلى راأ�سها ق�سّية 

امللك  معها  وق���ف  ال��ت��ي  فل�سطني 

بواكري  منذ  وقالباً  قلباً  عبدالعزيز 

اململكة  ���س��ارك��ت  ح��ي��ث  ظ��ه��وره��ا، 

النظامية  وغ��ري  النظامية  بقواتها 

كثري  وا�ست�سهد  1948م،  حرب  يف 

الطاهرة  فل�سطني  تراب  منهم على 

يف �سبيل ا�سرتداد حق الفل�سطينيني 

امل�سلوب.

وا���س��ت��م��ر دع���م امل��م��ل��ك��ة امل���ادي 

للفل�سطينيني  والإغ��اث��ي  وامل��ع��ن��وي 

جميع  يف  الفل�سطينية  وللق�سية 

مراحل تاريخها حتى اليوم، فجميع 

ال�سعودية  العربية  اململكة  ملوك 

كانت  حكمها  على  ت��ن��اوب��وا  ال��ذي��ن 

الق�سية الفل�سطينية �سغلهم ال�ساغل 

احلايل،  عهدنا  حتى  الأول  وهّمهم 

الذي  الظهران  قمة  موؤمتر  ولي�ص 

حفظه  �سلمان  امل��ل��ك  عليه  اأط��ل��ق 

ال��ق��د���ص«، ودع��وت��ه  اهلل »م���وؤمت���ر 

على  م���وؤمت���ر  ع��ق��د  اإىل  ال��ق��ري��ب��ة 

التعاون  ملنظمة  الأق��ط��اب  م�ستوى 

حكومة  �سيا�سات  ب�سبب  الإ�سالمي 

الأرا���س��ي  جت��اه  الرعناء  اإ�سرائيل 

الفل�سطينية؛ اإل دلياًل على الهتمام 

الفل�سطينية،  بالق�سية  ال��ك��ب��ري 

ومنح  امل����ادي،  ال��دع��م  ع��ن  ناهيك 

الإقامات النظامية لآلف موؤلفة من 

الذين مي�سك بع�سهم  الفل�سطينيني 

اخلا�ص  القطاع  مفا�سل  من  بكثري 

يف البالد.

كما اأن اململكة هي رائدة الت�سامن 

التي  ال�ساهرة  والعني  الإ�سالمي، 

احلجاج  خ��دم��ة  �سبيل  يف  ت��ن��ام  ل 

عددهم  يتزايد  الذين  واملعتمرين 

الت�سهيالت  بف�سل  ع��ام  بعد  عاماً 

يف  �سواء  اململكة  لهم  تقّدمها  التي 

مكة املكرمة اأو املدينة املنورة، اأو يف 

اأمنهما،  اإليهما ويف  املو�سلة  الطرق 

وكذلك  بينهما،  التنقل  وت�سهيل 

التنقل بني خمتلف م�ساعر احلج يف 

مكة املكرمة.

ال�سعودية  العربية  اململكة  ومتّثل 

املحافل  جميع  يف  املعتدل  ال�سوت 

درجت  التي  �سيا�ستها  يف  الدولية 

ع��ل��ى اإن��ت��ه��اج��ه��ا يف ع��الق��ات��ه��ا مع 

الدول على م�ستوى العامل.

ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  اهلل  ح��ف��ظ 

و�سعبها  قيادتها  وحفظ  ال�سعودية 

من ح�سد احلا�سدين وكيد الكائدين، 

وك���ل ي���وم وط��ن��ي واجل��م��ي��ع بخري 

و�سحة وعافية و�سعادة ورخاء.

اأ. د. اإلهام بنت اأحمد البابطني

اأ�ستاذ التاريخ الإ�سالمي 

واحل�سارة الإ�سالمية 

ق�سم التاريخ � كلية الآداب

للتقومي  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  ي��ق��وم 

وال��ق��ي��ا���ص ع��ل��ى م���دار ال��ع��ام بعدة 

اخ����ت����ب����ارات اإج����ب����اري����ة ل��ل��ط��الب 

وال��ط��ال��ب��ات مب��ق��اب��ل م����ادي لعدة 

اأهداف منها القدرة على ال�ستنتاج، 

الريا�سية،  امل�سائل  وح��ل  والفهم، 

الثالث  ذي  الختبار  نتيجة  وتعترب 

�ساعات الفي�سل يف م�سرية الطالب 

 70% ن�سبة  والطالبة حيث حت�سد 

من معدل الن�سبة املركبة للقبول يف 

اجلامعات لغالبية التخ�س�سات بينما 

يف  �سنوات  ال��ث��الث  نتيجة  حت�سد 

الثانوية مبعدل%30 فقط!

الختبار  اجتياز  ن�سبة  يحدد  كما 

للدرا�سات  املتقدمني  للجامعيني 

وما  اأدن��ى،  %70 كحد  ن�سبة  العليا 

اأن يجتاز الطلبة كل هذة الختبارات 

ت�سرتطه  اآخ��ر  باختبار  يقابل  حتى 

للمفا�سلة  احلكومية  اجلهات  بع�ص 

الوظيفية. كما تاأتي هذة الختبارات 

اجل��ه��ود  ال�����س��يء  بع�ص  متجاهلة 

املبذولة من املعلمني داخل ال�سفوف 

بالعتبار  الأخ���ذ  وع���دم  املدر�سية 

اختالف طبقات القدرة لدى الطالب 

مبختلف مناطق اململكة.

اإىل عدة  املنطق قد يجرنا  وهذا 

الختبارات  هذة  اأع��دت  هل  اأ�سئلة: 

خمرجات  يف  الثقة  لعدم  املتتابعة 

اجلامعي  والتعليم  ال��ع��ام  التعليم 

ليتم  للطالب  ال��ف��ردي��ة  وال���ق���درات 

الدرا�سية  ال�سنوات  جهد  اخ��ت��زال 

مفرتق  تكون هي  �ساعات  ثالث  يف 

الطرق الذي ل مفر منه؟!

املربر  ال�سبب  وما 

الأكرب  الن�سبة  لأخذ 

لختبار  امل��ع��دل  م��ن 

القيا�ص ل من الن�سبة 

املدرا�سية؟

ومل������������اذا ي���ك���ون 

الخ����ت����ب����ار م��وح��د 

جزئني  يف  الأ���س��ئ��ل��ة 

ك���م���ي ول���ف���ظ���ي م��ع 

يعك�ص  ل  باأنه  العلم 

يقدم  الذي  امل�ستوى 

باملدار�ص؟

التعقيدات  ومل��اذا 

املتواجدة يف �سروط 

و�سائل  اإح�سار  ع��دم  من  الختبار 

اإجابة  وح�سر  كاحلا�سبة  م�ساعدة 

وع��دم  واح����دة  دقيقة  يف  ال�����س��وؤال 

مراجعة اأ�سئلة الختبار قبل الت�سليم 

وك��اأن  خطي؟!  تعهد  على  والتوقيع 

مع  عينه  بحد  بجرم  يقوم  الطالب 

اأن املركز بنف�سه يقوم باإعداد  العلم 

دورات تدريبية على طبيعية الأ�سئلة 

نقاط  ع��دة  يف  تناق�ساً  ي�سكل  مما 

اأنه من اجلدير  كما  الختبار!  حول 

بالذكر ت�سريح نائب املركز الوطني 

للتقومي والقيا�ص يف اإحدى املقابالت 

اأ�سباب  »م��ن  ق��ال:  اإذ   ،2014 ع��ام 

الناحية  من  القيا�ص  اختبار  وج��ود 

كبرية  ن�سبة  وج��ود  كون  العلمية هو 

من الطلبة بحوايل 12 األف حا�سلني 

 ،100% مبعدل  مئوية  ن�سبة  على 

وبالتايل قد لت�ستوعبهم اجلامعات 

وكرثة الطلب على بع�ص التخ�س�سات 

كالهند�سة  ال��ق��وي��ة 

وغ������ريه������ا وك��������اأن 

التخ�س�سات  ه���ذه 

حم�سورة على الطلبة 

املتفوقني فقط، ومن 

ه�����ذا امل���ن���ط���ل���ق مت 

فر�ص اختبار القيا�ص 

ل��ي��ق��ي�����ص ال���درج���ة 

للطالب،  احلقيقية 

ال��ط��ال��ب  اأن  ك���م���ا 

احل�����ا������س�����ل ع��ل��ى 

%100 من جمهوده 
يعيقه  ل  ال�سخ�سي 

الختبار«. ا.ه�.

الأ�ستاذ  ق��ول  من  اأ�ستنتج  ولعلي 

ن��ائ��ب امل��رك��ز اأن���ه ب��دل م��ن افتتاح 

ل�ستيعاب  اأخ��رى  ومعاهد  جامعات 

و�سع  مت  فقد  اخل��ري��ج��ني،  الطلبة 

ويح�سر  امل�ساألة  ه��ذه  يحل  اختبار 

عدد املقبولني يف اجلامعات وبالتايل 

على  رك��زوا  اأنهم  كما  التكلفة!  تقل 

الكامل  امل��ع��دل  ���س��اح��ب  ال��ط��ال��ب 

تقل  الذين  الطلبة  بع�ص  متجاهلني 

ن�سبتهم عن ذلك بكثري واللذين توؤثر 

�سلبًيا  عليهم  القيا�ص  اختبار  ن�سبة 

كون  املنزل  يف  يجل�ص  يجعلهم  مما 

لدخول  توؤهلهم  بالقيا�ص ل  ن�سبتهم 

و�سعت  اجلامعات  وك��اأن  اجلامعة، 

فقط للطالب املتفوقني درا�سيا.

جملة  �سحيح  املنطق غري  وه��ذا 

وت��ف�����س��ي��اًل، وال���دل���ي���ل ع��ل��ى ذل��ك 

يف  التخ�س�سات  وت��ن��وع  اخ��ت��الف 

اجلامعات، فلكل طالب موقعه الذي 

ي�ستحقه وميوله التي ينجذب اإليها، 

بالطب  يرغبون  الطالب  كل  فلي�ص 

والهند�سة والريا�سيات والتقنية، فال 

والطبيب  املعلم  هناك  يكون  اأن  بد 

واملكيكانيكي  وامل����زارع  وال�سرطي 

التنمية  عجلة  لت�ستمر  وامل��ع��م��اري 

داخل البلد. وبعد �سنوات عانى منها 

بع�ص الطالب وقد ظلم بع�سهم ومل 

�سرح  الآخ��ر؛  للبع�ص  الفر�سة  تتح 

اأنه  التعليم  ب��وزارة  امل�سوؤولني  اأح��د 

يجب اإعادة النظر كليا يف اختبارات 

حتقيقها  ع����دم  ب�����س��ب��ب  ال��ق��ي��ا���ص 

لالأهداف التي و�سعت من اأجلها.

باأن  ر�سالة  اأوج��ه  اأن  اأود  من هنا 

غالبيتنا اإن مل يكن جميعنا ل�سنا �سد 

مركز القيا�ص ول فكرة الختبارات، 

بالعتبار  الأخ���ذ  يتم  اأن  لب��د  لكن 

العديد من الأمور كالعدل وامل�ساواة 

وال��ق��درات  التعليمية  وامل�ستويات 

التعقيدات  وت�سهيل  ال�سخ�سية، 

مقارنة  الدرا�سة  حم�سلة  وم��راع��اة 

ا�سماً  يكون  واأن  القيا�ص،  مبح�سلة 

على م�سى »قيا�ص« ولي�ص »اختيار«.

وختاما بالدنا وهلل احلمد تزخر 

واملبتكر  واملتفوق  الواعي  بال�سباب 

واملجتهد واملتميز يف �ستى املجالت، 

لرنتقي  املبذولة  باجلهود  ثقة  وكلنا 

ببالدنى اإىل م�ساف الدول املتقدمة 

يف ال���ع���امل ب��ق��ي��ادة ���س��ي��دي خ���ادم 

عهده  وويل  ال�سريفني  احل��رم��ني 

الأمني حفظهم اهلل و�سدد خطاهم.

ع�سو اجلمعية ال�سعودية للعلوم 

ال�سيا�سية 

مملكتنا الحبيبة في يومها الوطني 89

»مركز القياس« من البداية إلى إعادة النظر

عبدالملك القباع

قبلة الباحثين وروضة الطالبين
قبلة  املركزية  �سلمان  امللك  مكتبة  اأن  على  اثنان  يختلف  ل 

لطالب العلم والباحثني والقراء واملثقفني، على اختالف م�ساربهم 

كماً  لحتوائها  اإل  ذاك  وما  م�ستوياتهم،  وتدرج  طبقاتهم  وتباين 

هائاًل من اأوعية املعلومات املختلفة يف �ستى املعارف والفنون، ما 

للباحثني  قبلة  فكانت  ال�سنية  واملنزلة  العلية  املكانة  هذه  بواأها 

للطالبني. ورو�سة 

املعلومة  عن  الباحث  اأمام  العقاب  ودكت  ال�سعاب  ذللت  وقد 

الآلية  املكتية  فهار�ص  يف  متمثل  معلوماتي  تقني  نظام  بف�سل 

املعلومات  قواعد  وكذلك  املتقنة،  ومداخله  املتعددة  باأ�سكاله 

الر�سمي،  موقها  على  وتتيحها  املكتبة  فيها  ت�سرتك  التي  العاملية 

املكتبة  رواد  على  ت�سهل  التي  والتقليدية  الذاتية  الإع��ارة  ونظام 

و�سهولة. ي�سر  بكل  واإرجاعها  الكتب  ا�ستعارة 

ومما جعل هذا ال�سرح العلمي ال�سامخ يف تقدم وازدهار تعاقب 

املا�سية  ال�سنوات  طوال  املتخ�س�سة  والفنية  الإداري��ة  اخل��ربات 

العام  الإ���س��راف  اإ�سناد  باخلري  املب�سر  فمن  ه��ذا،  وقتنا  حتى 

واملعلومات  املكتبات  علم  يف  املتخ�س�سة  الكفاءات  لأحد  للعمادة 

الأكادميي  والتعليم  املكتبات  اإدارة  يف  الطويلة  اخلربة  لهم  ممن 

واملعلومات. املكتبات  لعلم 

لذا، فامل�سوؤولية عليه عظيمة والآمال املعلقة به ج�سيمة، وعلى 

قدر اأهل العزم تاأتي العزائم، فمن املنا�سب اأن ا�سع يف هذا املقال 

يف  عن�سر  اأهم  خدمة  يف  ت�سهم  اأن  اأرج��و  التي  الوم�سات  بع�ص 

وزائرين. الباحثني من طالب  التعليمية وهم  العملية 

بكافة  العلم  واأه��ل  للباحثني  قبلة  اآنفا  ذك��رت  كما  املكتبة  اإن 

م�����س��ت��وي��ات��ه��م، ف��م��ن ال�����س��روري ح��م��اي��ة اأف��ك��اره��م وع��ق��ائ��ده��م 

الكثب  تو�سع  بحيث  بهم  ال�سارة  املعلومات  م��ن  و�سلوكياتهم 

املجموعات  قاعة  يف  �سارة  واآراًء  اأفكاًرا  حتتوي  التي  واملقالت 

حمدودة الطالع حتى ل تتاح اإل للمتخ�س�سني امل�سطلعني بالعلم 

والب�سرية.

اإن املكتبة من حق اجلميع ال�ستفادة منها وكثري من اأفراد هذا 

اأبلَغ من الإعالم  األيها ول  الوطن بحاجة ما�سة باأن يعرف طريقه 

اإي�سال الإعالن التثقيفي لهم بحيث  الر�سمي وال�سو�سل ميديا يف 

اأفكارهم  لت�سحيح  بها  والرتباط  املكتبة  باأهمية  الن�صء  يعرف 

مداركهم. وتو�سع  ثقافتهم  وزيادة  معلوماتهم  وتوثيق 

مرافق اجلامعة  لكثري من  اإر�سادية  لوحات  املالحظ وجود  من 

اإليها  ي�سل  بحيث  املكتبة  موقع  اإىل  تر�سد  لوحات  يوجد  ول 

الباحث بكل ي�سر و�سهولة من جميع مداخل اجلامعة.

بها  الرتباط  على  عموًما  املكتبة  ورواد  الباحثني  يعني  اإن مما 

اإليها من  املو�سلة  املداخل  بوابات  واملداومة على ذلك فتح جميع 

جميع الجتاهات من غري قيود حتى يت�سنى لهم الوقوف يف اأقرب 

نقطة اإىل بوابات املكتبة وخا�سة بعد نهاية فرتة الدوام الر�سمي 

امل�سائية. الفرتة  يف 

امل�سرف  حر�ص  من  اأرى  ما  النقاط  ه��ذه  لكتابة  دفعني  لقد 

العام على عمادة املكتبات ومن معه من فريق عمل متميز ل�سماع 

وفتح  البناء  النقد  وتقبل  ناجعة  حلول  على  امل�ستملة  القرتاحات 

من  ن�ساهده  مبا  كذلك  ومغتبطون  متفائلون  ونحن  لذلك،  قلوبهم 

العريقة. والنهو�ص مبكتبنا  التطور  ال�سري احلثيث يف طريق 

ح�سن بن بداح

عمادة �سوؤون املكتبات
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15 �صفر4 �صفر

14 �صفر30 حمرم

14 �صفر2 �صفر

16 �صفر7 �صفر

معرضفعالية

دورةمؤتمر

معرضمعرض

مؤتمرفعالية

منتدىمعرض

فعالياتمنتدى

�سنرتال اجلامعة 4670000

مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581

مكتب وكيل اجلامعة 4670109

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

4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتط�ير واجل�دة 4670527

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  مكتب 

4670110
مكتب وكيل اجلامعة للم�ساريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399

عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت 4675723

عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864

عمادة تط�ير املهارات 4670693

عمادة اجل�دة 4679673

عمادة ال�سنة التح�سريية 4696238

عمادة القب�ل والت�سجيل 4678294

عمادة الدرا�سات العليا 4677609

عمادة البحث العلمي 4673355

عمادة �س�ؤون الطالب 4677724

عمادة �س�ؤون املكتبات 4676148

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

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

4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�سة 4354400

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

الإدارة العامة لالإعالم والعالقات اجلامعية 4678159

وكالة اجلامعة للتط�ير : 4698368

ر�سالة اجلامعة 4678781

م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 4670011

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

4670445
م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100

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

4775607
اإ�سعاف اجلامعة 4671699

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

4675557
بالغات ال�سيانة باملنطقة الأكادميية 4678666

�سيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000

جممع اخلدمات 4673000

جممع امللك �سع�د التعليمي 4682066 / 4682068

اإدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي »غرفة العمليات« 950

الدفاع املدين باجلامعة 0955

الإدارة العامة لل�سيانة: من داخل اجلامعة 1515

الإدارة العامة لل�سيانة: من خارج اجلامعة 0118061515

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات  8051197

عميدة الكليات الإن�سانية     8053169

عميدة الكليات العلمية   8050063

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

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

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

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

ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي    8050913 

�سيانة املدينة اجلامعية للطالبات 53161  80

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:

0118054450 - 0118054451

أرقام 
تلفونات 
تهمك..

عمادة �ض�ؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

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

»الأح�ال املدنية«

�  اإ�سدار �سهادة امليالد.

� اإ�سافة امل�اليد ل�سجل الأ�سرة� 

� تبليغ ولدة.

»اجل�ازات وال�ضتقدام«

� جتديد ج�از �سفر لل�سع�ديني.

� اإ�سدار تاأ�سريات ال�ستقدام لعّمال 

املنازل وال�سائقني.

� اإ�سدار اإقامة وجتديدها.

� متديد تاأ�سرية الزيارة للقادمني لزيارة 

من�س�بي اجلامعة املتعاقدين.

� تاأ�سرية خروج وع�دة.

»املرور«

� جتديد رخ�س القيادة.

� جتديد ال�ستمارة.

� ا�ستبدال ل�حات ال�سيارة

الخدمات 
الحكومية

الدورة التاأ�شي�شية الثالثة ع�شرة

الوقت: من ١٠�ص

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ١٧ الدور الرابع قاعة الدرعية

 البناء ال�شعودي 2٠١9

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: �شركة معار�ص الريا�ص

املكان: مركز الريـا�ص الـدويل للمعار�ص واملوؤمترات

ال�شنوي الثالث للهيئة العامة للغذاء والدواء

الوقت: من 9�ص اإىل١٠م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

9ـ اإعداد مقيمي اجلودة الداخليني

الوقت:  من ٤م اإىل ٨م

اجلهة املنظمة: مركز التدريب بكلية الدرا�شات 

التطبيقية وخدمة املجتمع

املكان : كلية الدرا�شات التطبيقية وخدمة املجتمع

 رايات

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: راية لتنظيم املعار�ص واملوؤمترات

املكان: قاعة اخلزامى للمنا�شبات واملوؤمترات

ال�شعودي الدويل للمخبوزات واملعجنات

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: �شركة اأعايل لتنظيم املعار�ص 

واملوؤمترات

املكان : مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

اإندك�ص ال�شعودية

الوقت: من 9�ص اإىل ٥م

اجلهة املنظمة: دي اإم جي للفعاليات

املكان: مركز الريـا�ص الـدويل للمعار�ص واملوؤمترات

�شال�شل الإمداد واخلدمات اللوج�شتية 2٠١9

الوقت: من ٨�ص اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: مكا�شب ال�شرق

املكان: فندق الفور�شيزنز

 خطوة للتوظيف

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: موؤ�ش�شة قلو ورك

املكان: فندق الفي�شلية - قاعة الأمري �شلطان الكربى

 �شناعه الرتفية 2٠١9

الوقت: من ٨�ص اإىل ١١٫٤٥م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان : فندق الريتز كارلتون

 ال�شعودي الأردين لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت 

2٠١9

اجلهة املنظمة: العربية الأوىل

املكان: فندق موفنبيك 

مو�شم الريا�ص

الوقت: من ٨�ص اإىل ١١٫٤٥م

اجلهة املنظمة: موا�شم ال�شعودية

املكان : الريا�ص
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22 ربيع الأول22 �صفر

13 ربيع الثاين24 �صفر

18 جمادى الوىل6 ربيع الأول

5 ربيع الثاين24 �صفر

18 جمادى الوىل1 ربيع الأول

18 جمادى الوىل7 ربيع الأول

فعاليةمعرض

معرضمنتدى

معرضمؤتمر

منتدىمهرجان

معرضمبادرة

معرضمعرض

سدوكو قاعدة اللعبة:

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

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

ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

�سغرية، اأو من 9 مربعات كبرية 

يحت�ي كل منها على 9 خانات 

�سغرية.

على الالعب اكمال ال�سبكة 

 ،9 اىل   1 من  اأرق���ام  ب�ا�سطة 

مرة  رق��م  كل  ا�ستعمال  �سرط 

واحدة فقط، يف كل خط اأفقي 

ويف ك��ل خ��ط ع��م���دي ويف كل 

مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

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

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

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

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

عن�ان الكتاب: م�ا�ضيع رئي�ضية يف اكت�ضاب اللغة الثانية

Vivian Cook :امل�ؤلف

املرتجم: ع�دة �ضخيرّ العنزي

ال�ضنة: 1440

و�ضف الكتاب:

يتناول هذا الكتاب ثمانية م�ا�سيع رئي�سية يف اكت�ساب اللغة الثانية، اختارها 

امل�ؤلِّفان فيفيان ك�ك وديفيد �سينجلت�ن.، حيث جمعا ثمانية. ومن اأهم امل�ا�سيع 

التي تناولها الكتاب: العمر الأن�سب لتعلم اللغة الثانية، واأهمية النح� والكتابة 

واملفردات يف عملية التعلم، والكيفية التي تتناغم بها اللغات املتعددة يف عقل 

الإن�سان، ودور بح�ث علم اكت�ساب اللغة الثانية يف التعليم والتعلم. 

مقدمة يف اأ�ض�ل الرتبية اخلا�ضة

Michael Farrell :امل�ؤلف

املرتجم: اأحمد عبدالعزيز التميمي

ة والتي تتمثل يف مراحل  يُتناول هذا الكتاِب عدًدا من امل�ا�سيع املُِهمَّ

لَفْهم  النمطية  ال�س�ر  عن  �س�رة خمتلفة  ور�سم  اخلا�سة  الرتبية  تط�ُّر 

الرتبية اخلا�سة وت��سيل خدماتهاوالتعرُّف على اأ�س�ل الرتبية اخلا�سة.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

مفكرة الشهر

الزراعي ال�شعودي

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

�شعودي موبايل �شو

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: جمموعة ال�شدمي املا�شي لتنظيم 

املوؤمترات واملعار�ص

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

 الأ�شرة ال�شعودية الثاين

الوقت: من 9�ص اإىل٨م

اجلهة املنظمة: جمل�ص �شوؤون الأ�شرة

املكان: جمل�ص �شوؤون الأ�شرة - طريق الدمام

 ال�شعودي الدويل الثاين لل�شيدلة 2٠١9

الوقت: ـ من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: اأول عربية للمعار�ص واملوؤمترات

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

ال�شعودي للقانون الثاين

الوقت: من ٨�ص اإىل ٥م

اجلهة املنظمة: برهان املعرفة ولك�شي�ص نك�ش�ص

املكان: قاعة امللك في�شل للموؤمترات - فندق 

اإنرتكونتيننتال

 ال�شعودي للبال�شتيك وال�شناعات البرتوكيماوية

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

 الإنتاج الفني الدويل الدورة الثانية

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: الأبعاد الثالثة لتنظيم املعار�ص 

واملوؤمترات

املكان : فندق كراون بالزا الريا�ص

 الإعالم ال�شعودي

الوقت: من ٨�ص اإىل ٨م

اجلهة املنظمة: هيئة ال�شحفيني ال�شعوديني

املكان : فندق هيلتون الريا�ص

 ال�شتثمار يف امل�شتقبل

الوقت: من 9�ص اإىل ٦م

اجلهة املنظمة: �شندوق ال�شتثمارات العامة

املكان: فندق الريتز كارلتون

 ال�شعودي للطباعة والتغليف

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

١٨ـ معر�ص الدويل ال�شعودي للنقل واخلدمات 

اللوج�شتية 2٠١9

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

 واملوؤمتر الدويل لل�شياحة

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

حمرم

1441ه�

( �سبتمرب )

2019م
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ال�سعوديني  املييوظييفييني  عييدد  بلغ 

يف  وتييدريييبييهييم  ابتعاثهم  مت  الييذييين 

اخليييارج اإ�ييسييافيية اإىل املييوفييدييين يف 

من  درا�ستهم  ال�ستكمال  الييداخييل 

نحو  احلكومي  القطاع  يف  العاملني 

اآالف مييوظييف، وذلييك خالل  اأربييعيية 

ا�ستكمال  و�سكل  املييا�ييسييي،  الييعييام 

للماج�ستري  الييعييليييييا  اليييدرا�يييسيييات 

املائة  يف   60 للموظفني  والدكتوراه 

منها.

وبح�سب اإح�سائية حكومية �سادرة 

عن وزارة اخلدمة املدنية، ت�سدرت 

وال�سحية  الطبية  التخ�س�سات 

الفرتة  لالبتعاث خالل  طلًبا  االأكرث 

يقدر  حيث  املائة،  يف  بي45  نف�سها 

للدرا�سة  واملوفدين  املبتعثني  عييدد 

وجاء  وموظفة،  موظفا   1799 نحو 

املرتبة  الرتبوية يف  العلوم  تخ�س�ص 

املبتعثني  املوظفني  عدد  يف  الثانية 

للدرا�سة والتدريب، حيث مت ابتعاث 

واملالية  االإدارييية  تليه  882 موظًفا، 
فيما  موظف،   600 واإيفاد  بابتعاث 

اأقل  الزراعية  العلوم  تخ�س�ص  جاء 

التخ�س�سات التي مت االبتعاث فيها، 

وذلك بابتعاث موظف واحد، واإيفاد 

االآخر للدرا�سة يف الداخل.

ابتعاثهم  مت  ميين  عييدد  بلغ  فيما 

واإيفادهم يف تخ�س�ص العلوم الدينية 

والثقافية بي221 موظًفا، اأما اللغات 

تخ�س�سات  ثم  موظًفا،   171 فبلغ 

تخ�س�سات  تليها  االآيل،  احلا�سب 

ثم  مييوظييًفييا،  بي55  واملهنية  الفنية 

مييوظييًفييا،  بي50  الهند�سية  الييعييلييوم 

والبيئية  الطبيعية  العلوم  واأخيييرًيا 

بي33 موظًفا.

اخلدمة  وزارة  وقعت  ذلييك  اإىل 

للت�سديق  الوطني  واملييركييز  املدنية 

االت�ساالت  ليييوزارة  التابع  الرقمي 

وتقنية املعلومات اتفاقية لال�ستفادة 

من منظومة الت�سديق الرقمي.

باخ�سوين  في�سل  املهند�ص  وقال 

اإن  املييدنييييية،  اخلييدميية  وزارة  وكيييييل 

الرقمي  الت�سديق  اتفاقية  توقيع 

امل�ساريع  من  ملجموعة  امتداًدا  يعد 

وزارة  عليها  تعمل  التي  واملييبييادرات 

وزارة  �سريكتها  مع  املدنية  اخلدمة 

ممثلة  املعلومات  وتقنية  االت�ساالت 

ييا وحييدة  يف بييرنييامييج »ييي�ييسيير« واأييي�ييسً

الوطني  واملييركييز  الرقمي  التحول 

لييلييتيي�ييسييديييق الييرقييمييي، ميييوؤكيييًدا اأن 

�ستكون  الرقمي  الت�سديق  منظومة 

يف  التطبيقات  ميين  لكثري  ممييهييدة 

الييرقييمييي يف وزارة  الييتييحييول  جمييال 

اخلدمة املدنية، مو�سًحا اأن الوزارة 

تييعييمييل عييلييى جمييمييوعيية كييبييرية من 

الربامج التي اأمتتة العمليات املتعلقة 

خدمات  و�ستكون  الب�سرية  باملوارد 

املمكنات  اأحييد  الرقمي  الت�سديق 

االأ�سا�سية لتلك امل�ساريع.

الماء يبحث عن إدارة
بييين حييامييد  د. حمييمييد 

الغامدي

جامعة امللك في�سل

ال�سغل  هيييي  املييييييياه 

هناك  للعامل.  ال�ساغل 

مييين ييييهيييدد الييعييطيي�ييص 

حييييياتييه، وهيينيياك من 

يييهييدد امليييياء الييغييزييير 

حييييياتييه، هيينيياك ديييار 

فيييييهييا املييييياه نييييادرة، 

ديار مكتنزة  وهناك 

املياه،  �سنوف  بكل 

يحتفل  ميين  هيينيياك 

بيييييقيييييدوم امليييطييير، 

وهناك من ال يكرتث، ولكن هناك 

ومن  مفقود،  واأغلى  موجود  اأرخ�ص  هو  املاء  اأن  يدرك  ال  من 

اأكرث من  يدرك  االإح�ساء،  واحة  ينابيع  مياه  غزارة  يوماً  عا�ص 

غريه خطورة ا�ستنزاف املياه اجلوفية.

مالمح الن�ضوب

الكتاب؛  هييذا  موؤلف  عا�ص 

اليييدكيييتيييور حمييمييد بييين حييامييد 

وع�سو  املياه،  خبري  الغامدي 

العلوم  كلية  التدري�ص يف  هيئة 

جامعة  يف  واالأغذية  الزراعية 

ن�سوب  مالمح  في�سل؛  امللك 

التاريخية،  الينابيع  تلك  مياه 

ق�سية  لييديييه  تخلقت  وهييكييذا 

خلفيته  وميين  اجلوفية،  املييييياه 

كييان  اليييذي  واليييواقيييع  العلمية 

عظم  ا�ست�سعر  عليه،  �ساهداً 

امل�سوؤولية، واأ�سبحت ق�سية املياه اجلوفية وما يتعلق بها جزءاً 

ال يتجزاأ من حياته.

94 مقالة
اإدارة« عن هموم وق�سايا املياه  يبوح كتاب »املاء يبحث عن 

اجلوفية يف اململكة وما يتعلق بها، باأربع وت�سعني مقالة، كتبت 

جريدة  يف   ،2005 العام  من  بييدءاً  �سنوات  �سبع  مييدار  على 

 ،2005 العام  مقاالت  املوؤلف مبجموعة  بداأ  ال�سعودية،  اليوم 

مثل؛  مو�سوعات  فيها  تناول  »التنبوؤات«  عنوان  حملت  والتي 

الت�سحر وم�سكالته، وعن ذكرياته مع عيون االإح�ساء؛ التي كان 

عددها فيما م�سى 70 عيناً تنتج كل منها 80 مرتاً مكعباً يف 

الدقيقة ويرتفع عمود املاء من بع�سها اإىل مرتين، والتي ن�سبت 

مييرتاً حتت   20 من  اأكييرث  بعد  2000 على  عام  واأ�سبحت يف 

�سطح االأر�ص.

ال�ضوؤال الكبري

»ال�سوؤال الكبري« كان عنوان مقاالت عام 2006، تطرق فيها 

اإىل ندرة املياه وامللوثات، وارتفاع من�سوب مياه البحار، وبع�ص 

االإح�سائيات مثل: اأن معدل ا�ستهالك الفرد من املياه يف اأمريكا 

اأفريقيا  250 لرتاً؛ ويف  اأوروبييا  اليوم؛ ويف  لرًتا يف   550 يبلغ 

300 لرت. كما حتدث عن  ال�سعودية فيبلغ  اأمييا يف  لييرتاً؛   30
ال�سيول، وال�سدود التي بلغت تكاليفها 3 مليارات ريال بهدف 

عن  وت�ساءل  ال�سيول،  مياه  من  مكعب  مرت  مليون   850 حجز 

جدوى هذه ال�سدود قائاًل: اأين ذهب املاء يف كل هذه ال�سدود 

لل�سدود،  بدائل  املياه اجلوفية؟ وقدم  تناق�ص من�سوب  يف ظل 

وفن  اململكة،  يف  اجلافة  للزراعة  احل�ساري  بالر�سيد  ودلييل 

االإدارة املائية التي تراكمت عرب االأجيال.

اإجراءات فورية

اتخاذ  ال�سروري  »من  بعنوان   2007 العام  مقاالت  توجت 

اإجراءات فورية«، و�سح فيها بع�ص الق�سايا العاجلة عن املياه، 

يف  التنمية  خطط  عن  املعلومات  وبع�ص  الزراعية،  والتنمية 

اململكة.

يف  ال�سدود  انت�سار  من  حذر  فقد  للمياه  خبرياً  وباعتباره 

املناطق اجلافة، واملمار�سات اخلاطئة يف التعامل مع �سح املياه 

واقع  »موؤ�سرات  عنوان  حملت  التي   2008 العام  مقاالت  يف 

امل�ستقبل«. واختار »لفحة الن�سوب« عنواناً ملقاالت عام 2009 

وتطرق فيها اإىل ق�سايا التو�سع االأفقي يف الزراعة، الذي زاد 

بن�سبة 2449% يف 1990 مقارنة مع عام 1975، وعن ارتفاع 

اأ�سعار الغذاء، والتنمية الزراعية امل�ستدامة.

دالالت عميقة

»اإن  قييال:  عميقة«،  »دالالت   2010 لعام  االأول  املقال  ويف 

وجنح  ال�سنني  عرب  ثابتة  بالبيئة  املت�سلة  العلمية  احلقائق 

االإن�سان التحكم يف كل �سيء اإال البيئة«. كما اأ�سار اإىل احلاجة 

الإ�سدار قانون وطني للمياه. ويف عام 2011 كتب عن »اإهدارنا 

ملياه االأمطار«، وحتدث عن االأرا�سي البور، واملعونات الزراعية. 

ويف ا�ست�سراف مل�ستقبل املياه كتب عن »مياه االأجيال القادمة« 

عدم  ثمن  �ستدفع  القادمة  االأجيال  اأن  من  وحذر   ،2012 يف 

اال�ستفادة من مياه االأمطار، وا�ستنزاف املياه اجلوفية.

قــــــــــــــــرأت لك..

عنها  ك�سفت  اإح�ساءات  اأظهرت 

يف  واالجتماعية  النف�سية  االإدارة 

امل�سابني  عدد  اأن  ال�سحة،  وزارة 

واالأمرا�ص  الع�سبية  باال�سطربات 

العام  خييالل  بيياالكييتييئيياب  املرتبطة 

األفاً   54 بلغ  1439هي،  الهجري 

اإ�ييسييابييات  بييني  مييا  ميي�ييسييابيياً  و622 

جديدة او مرتددة اأو منوم ومراجع 

ال�سحة  واأقيي�ييسييام  الييعيييييادات  يف 

النف�سية يف الوزارة.

امل�سابني  االأرقيييام  هييذه  وت�سمل 

النف�سية  االأق�سام  يراجعون  الذين 

الوزارة فقط، غري  م�ست�سفيات  يف 

الذين يتحملون كلفة العالج النف�سي 

نييظييراً  اليييعيييييييادات اخليييا�يييسييية،  يف 

التاأمني  �سركات  رف�ص  ال�ستمرار 

حتى االآن تغطية كلفة الدخول اإىل 

الطبيب النف�سي، والتي ترتاوح بني 

500 - 800  ريال للمرة الواحدة، 
النف�سي  العالج  اأدوييية  عن  ف�ساًل 

املييرتييفييعيية الييثييميين، والييتييي ييييرتاوح 

ريال   700 اإىل   100 بني  �سعرها 

الواحد. لل�سنف 

النف�سي  اال�ييسييتيي�ييسيياري  وحييييذر 

تزايد  من  الييعييويف،  خالد  الدكتور 

حاالت االكتئاب يف ال�سعودية، داعياً 

اللجوء  باأهمية  املجتمع  توعية  اإىل 

مل�ساعدتهم.  النف�سيني  االأطباء  اإىل 

كما راأى اأ�ستاذ علم النف�ص الرتبوي 

الدكتور  �سابقاً  »طيبة«  جامعة  يف 

يكون  قد  االكتئاب  اأن  ثاين  ح�سن 

منت�سراً ب�سورة كبرية، لكنها لي�ست 

وا�سحة اأو ملمو�سة، وعزا ذلك اإىل 

ب�سبب  مرئيني  غييري  املكتئبني  اأن 

املجتمع،  عن  وانعزالهم  انطوائهم 

اأو  االنييتييحييار  حييياالت  اأن  مييعييتييرباً 

اإىل  موؤ�سر  به  والتهديد  حماولته 

وجود االكتئاب.

وعيييرف مييوقييع »جمييمييع االأميييل« 

لييليي�ييسييحيية اليينييفيي�ييسييييية يف الييريييا�ييص 

نف�سي  »ا�ييسييطييراب  بيياأنييه  االكتئاب 

االإح�سا�ص  بفقدان  االإن�سان  ي�سيب 

الن�ساط  نق�ص  اإىل  اإ�سافة  باملتعة، 

واالإحيي�ييسييا�ييص بيياخلييمييول والييتييعييب 

وا�ييسييطييراب اليينييوم واليي�ييسييهييييية مع 

ال�سعور ب�ساآلة الذات ولوم النف�ص، 

تفكري  اليي�ييسييديييدة  درجييياتيييه  ويف 

واالإقدام  املوت  املفرط يف  امل�ساب 

كو�سيلة  االنييتييحييار  عييلييى  اأحيييييانيياً 

للخال�ص«.

عييالج  اأن  اإىل  املييوقييع  واأ�يييسيييار 

ت�سل  جيدة  نتائج  يعطي  االكتئاب 

ميكن  املييئيية،  يف   90  –  85 اإىل 

يعي�ص  اأن  بعدها  امل�ساب  لل�سخ�ص 

حياة اأف�سل ملوؤها االأمل والن�ساط، 

ميي�ييسييدداً عييلييى �يييسيييرورة مييراجييعيية 

مالحظة  فيييور  املخت�ص  الطبيب 

االأعرا�ص.

وبييحيي�ييسييب ميييوقيييع »اجلييمييعييييية 

اليي�ييسييعييودييية لييطييب االأ�يييسيييرة« فيياإن 

من  املييئيية  يف   17 ي�سيب  امليير�ييص 

مراحل  ميين  مييا  مرحلة  يف  الب�سر 

العمر، كما اأن ن�سبة اإ�سابة الن�ساء 

عند  عليه  هييي  مييا  �سعف  تييعييادل 

الفعلي  ال�سبب  اأن  وذكيير  الييرجييال، 

ويعتقد  مييعييروف.  غييري  لالكتئاب 

عدم  اإىل  يعود  �سببه  اأن  االأطييبيياء 

اأو  الييدميياغ  يف  الكيميائي  الييتييوازن 

االإن�سان،  حياة  يف  االأحييداث  تاأثري 

اأو  خ�سو�ساً وفاة االأحياء والطالق 

االنتقال من امل�سكن اأو خ�سارة مال 

اأو فقدان عزيز.

العلماء،  ميين  جمييمييوعيية  فييوجييئ 

بييهييا ك�سفت  قييياميييوا  درا�يييسييية  بيييياأن 

قد  طريقة  عن  ال�سدفة،  مبح�ص 

لوقف  فقط  لي�ص  ال�سبيل  تييكييون 

اأي�ًسا  تعك�ص  قد  واإمنا  ال�سيخوخة، 

»اأ�سغر  ال�سخ�ص  وجتييعييل  اآثييارهييا 

عمًرا«.

وكييانييت درا�ييسيية قييد اأجييريييت يف 

على  االأمييريكييييية،  كاليفورنيا  والييية 

9 مييتييطييوعييني، بيييهيييدف الييتييو�ييسييل 
يف  االأنيي�ييسييجيية  ال�ييسييتييعييادة  لطريقة 

�سماء  غدة  وهي  ال�سعرتية،  الغدة 

اأعلى  الهوائية  الق�سبة  على  تقع 

االأطفال  لييدى  كبرية  تكون  القلب، 

التقدم  مييع  ال�سمور  يف  وت�ستمر 

اإفييراز  عن  م�سوؤولة  وهييي  بالعمر، 

 »Thymosin« »هرمون »ثيمو�سني

الذي ينظم بناء املناعة يف اجل�سم، 

وييي�ييسيياعييد عييلييى اإنييييتيييياج اخليياليييا 

اللمفاوية.

وقام العلماء باإعطاء امل�ساركني 3 

كامل، وهي هرمون  ملدة عام  اأدوية 

النمو وعالجان لل�سكري، وذلك الأن 

اأن هرمون  اأظهرت  درا�سات �سابقة 

النمو يحفز جتديد اخلاليا يف الغدة 

ي�سبب  اأن  ميكن  لكنه  ال�سعرتية، 

ال�سبب  وهو  ال�سكري،  مر�ص  اأي�ًسا 

وراء منح املتطوعني اأدوية ال�سكري.

اليينييتييائييج، فوجئ  وبييعييد درا�يييسييية 

الييعييلييميياء بيييياأن اأعيييميييار امليي�ييسيياركييني 

بييواقييع عامني  قييلّييت  الييبيييييولييوجييييية 

عمر  بح�ساب  وذلك  العام،  ون�سف 

ال�ساعة  با�ستخدام  واالأن�سجة  الدم 

ذكرت جملة  ما  وفق  اجلينية،  فوق 

»نيت�سر«.

اليييبييياحيييث يف جييامييعيية  واأعيييييييرب 

�ستيف  االأميييريكييييييية،  كيياليييييفييورنيييييا 

هيييورفييياث، وهيييو اأحييييد امليي�ييسيياركييني 

بييياليييدرا�يييسييية، عيييين �ييسييدمييتييه ميين 

وقال  لها،  التو�سل  مت  التي  النتائج 

من  نتمكن  اأن  »توقعت  لي»نيت�سر«: 

اجلينية،  فوق  ال�ساعة  عمل  اإبطاء 

لكن لي�ص عك�سها!«.

النتائج  اأن  من  الباحثون  ويحذر 

الدرا�سة ما زالت  لها  التي تو�سلت 

اأولية، خا�سة واأنها مل ت�سمل �سوى 

الوقت  يف  م�سريين  اأ�ييسييخييا�ييص،   9
اأثييبييتييت  حيييال  اأنييييه يف  اإىل  نييفيي�ييسييه 

فاإن  نتائج م�سابهة،  اأخرى  درا�سات 

هييذا قييد يييرتك تيياأثييريا هائال على 

حياة الب�سر، وعلى الرعاية ال�سحية 

وعالقة املجتمع بال�سيخوخة ككل.

دراسة تكشف طريقة لوقف الشيخوخة و»عكسها«

4 آالف موظف حكومي مبتعث للدراسة والتدريب

54 ألف مصاب باالكتئاب في السعودية

العليا للدرا�سات   %60

ن�سبة اإ�سابة الن�ساء �سعف الرجال
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ه��ل ���ض��ب��ق ل��ك ح�����ض��ور موقف 

تناق�ش فيه جماعة مو�ضوعاً معَيّناً 

�أن  لك  يتبني  �حلديث  ويف جم��رى 

للروؤية  خم��ال��ف��اً  تقوله  م��ا  ل��دي��ك 

�ل�ضائدة يف �ملجموعة ولكنك �لتزمت 

�لعلم  �ل�ضمت؟ وهل فاجاأك الحقاً 

باأن �آخرين ي�ضاركونك وجهة نظرك 

ما  �إن  �أي�ضاً؟  �ل�ضمت  �لتزمو�  قد 

يجري معك يف هذ� �ملثال و مع كّل 

�لب�ضر هو ما ي�ضميه �إيرفنغ ياني�ش 

�جلمعي  بالتفكري   Irving Janis
.groupthinking

�ل��ت��ف��ك��ري �جل��م��ع��ي من���ط من 

حماكمة �حلقائق و�الآر�ء يتقدم فيه 

�ملجموعة  متا�ضك  على  �حل��ف��اظ 

و���ض��ي��ادت��ه��ا   cohesiveness
يف  �ل��ب��ح��ث  ع��ل��ى   solidarity

�لوقائع بحثاً مو�ضوعياً.

�مل���ل���ح على  �ل�����ض��غ��ط  ب�����ض��ب��ب 

�لتو�فقية تكُفّ �ملجموعات �الأفر�د 

�لنظر  بوجهات  �ل�ضوت  رف��ع  عن 

حتظى  ال  �لتي  �لناقدة  �لتقوميية 

�ملاألوف،  عن  �خلارجة  �أو  بالقبول 

�لفرد  لدى  يتدهور  لذلك  ونتيجًة 

للحقائق،  و�ختباره  �لعقلية،  كفاءته 

هذه  تناول  بد�أ  �الأخالقي.  وحكمه 

على  �حلديث  �لع�ضر  يف  �لظاهرة 

ثالثينات  يف   Lewin ليفاين  ي��د 

�لدر��ضات  و�أثبتت  �لع�ضرين  �لقرن 

و�لتجارب �لالحقة �رتباط �لتفكري 

�الإ���ض��ر�ر  ك��ِلّ ح��االت  �جلمعي مع 

ب��ق��درة �مل��ج��م��وع��ة ع��ل��ى �ل��ت��ق��ومي 

�إىل  و�لتو�ضل  للبد�ئل  �ملو�ضوعي 

�لقر�ر �جلماعي �الأمثل.

�آث��ار  تقلي�ش  �لباحثون  ي��ق��رح 

�ملجموعة  متا�ضك  على  �الإحل����اح 

ن�ضر  خالل  من  �جلمعي  و�لتفكري 

�ملنظمة  بيئة  يف  �لتالية  �ل��ظ��روف 

ودجمها جوهرياً يف ثقافتها:

- طرد �خلوف وت�ضجيع �لعنا�ضر 

�ل��ردد  وع��دم  باآر�ئهم  �لبوح  على 

وتاأكيد  حولهم  م��ا  ك��ل  �ن��ت��ق��اِد  يف 

للعمل هو حتقيق  �الأول  �لهدف  �أن 

�إر�ضاء  ولي�ش  �لتنظيمية  �مل�ضلحة 

�مل�ضوؤولني �إر�ضاء �ضخ�ضياً.

- �أن جتتنب �لقيادة طلب �الآر�ء 

بالر�أي  ذ�ته  �لوقت  يف  �الإيحاء  مع 

ِل لديها �ضلفاً وت�ضجيع �إعالنه  �ملف�َضّ

وتبِنّيه.

م�ضتقلة  جمموعات  ت�ضكيل   -

م���ت���ع���ددة وت�����ض��ج��ي��ع �ل��ن��ق��ا���ض��ات 

�ملفتوحة.

- مناق�ضة �الأم��ور مع �أف��ر�د من 

عنا�ضر  و�إدخ��ال  �ملجموعات  خارج 

م��ت��ج��ددة �إل��ي��ه��ا الإدخ�����ال �أف��ك��ار 

متجددة.

�ملو�ضوعي  �ل��ق��ائ��د  ح�����ض��ور   -

م�ضاركة  قبول  �إىل  �ل�ضاعي  �لنزيه 

كل �الأع�ضاء.

�الأع�ضاء  م��ن  و�ح���د  ح�ضور   -

وقيامه  �جتماع  كل  يف  �الأق��ل  على 

 devil”s �لنقي�ضني  حمامي  بدور 

حمامي  ي���ردد  وال   ،advocate
�لنقي�ضني يف ��ضتجو�ب وحتليل �أي 

كان  من  وكائناً  كانت  مهما  حقيقة 

�لقائل بها فرد�ً �أو جماعة.

و رغم �ملعنى �ل�ضلبي �لذي توحي 

�لنقي�ضني«  »حم��ام��ي  ت�ضمية  ب��ه 

بع�ش  يف  �ل�ضيطان«  »حم��ام��ي  �أو 

�ملو�قف، فاإَنّ ح�ضوره يعد مقيا�ضاً 

�لقر�ر�ت و�ضحة  ل�ضالمة  �ختبارياً 

�لبيئة �لتي تتخُذ فيها.

نف�ضك  �ملزيد عن  تعرف  �أن  يوماً  �أردت  هل 

ميكنك  حياتك؟  يف  �مل��وج��ودي��ن  �لنا�ش  وع��ن 

معرفة ذلك من خالل بو�ضلة �ل�ضخ�ضية.

�أد�ة ميكن من  �ل�ضخ�ضية عبارة عن  بو�ضلة 

خاللها �أوال حتديد �جتاه �ل�ضخ�ضية عن طريق 

متثيلها على �ضيء ي�ضبه �لبو�ضلة، و�لبو�ضلة كما 

هو معروف لها 4 �جتاهات رئي�ضية:

�ل�ضخ�ش  مييز  م��ا  �أه���م  وم��ن  ���ض��م��ايل:   -

حول  متمركز  بطبيعته،  قائد  �أن��ه  �ل�ضمايل 

�لهدف، �ضريع �حلركة، حا�ضم، و�ثق من نف�ضه، 

وتناف�ضي.

�ل�ضخ�ش  م��ا مي��ي��ز  �أه���م  وم���ن  ���ض��رق��ي:   -

د،  �ل�ضرقي �أنه مركز، دقيق، حمب للكمال، جُمَ

ومتما�ضك.

�ل�ضخ�ش  م��ا مي��ي��ز  �أه���م  - ج��ن��وب��ي: وم���ن 

ت�ضادمي،  غ��ري  ج��ي��د،  م�ضتمع  �أن���ه  �جلنوبي 

ح�ضا�ش، ع�ضو فريق.

يُق�ضم �لب�ضر ح�ضب �لبو�ضلة �ل�ضخ�ضية �إىل 

وغربي؛  �ضرقي،  جنوبي،  �ضمايل،  �أق�ضام:   4
منها  تنحدر  �لتي  �جلغر�فية  للمنطقة  تبًعا 

كل  �ضفات  �ملتخ�ض�ضون  ويعر�ش  �ضفاتهم، 

�لتي  و�الأخ���رى  حتركه  �لتي  و�ل��دو�ف��ع  ق�ضم، 

�إ�ضافة الإيجابياته �ضلبياته وطرق  تُثبط همته، 

لتغيري  �لتعامل معه، ويعطون م�ضاحة ون�ضائح 

نف�ضك باأن حتاول �لتمثل بكل �ل�ضفات �جليدة 

�ملوجودة يف �الأق�ضام �الأخرى.

�لبو�ضلة �ل�ضخ�ضية يق�ضم �ضخ�ضيات �لنا�ش 

�إىل �أربعة �أق�ضام �أ�ضا�ضية ت�ضمى »�لطبع �لغالب« 

ويتفرع  غربية)  جنوبية،  �ضرقية،  (�ضمالية، 

) غالبان«  دون  »طبعان  �أ�ضا�ضي  ق�ضم  كل  من 

�ضمايل �ضرقي �أو �ضمايل غربي، �ضرقي �ضمايل 

�أو �ضرقي جنوبي.. وهكذ�)؛ وكل طبع له طبع 

م�ضاد له متاماً، فال�ضمات لدى �لطبع �ل�ضمايل 

مثاًل �ضد �ل�ضمات �لتي لدى �جلنوبي.

»التفكير الجمعي« سلبياته وإيجابياته

فكر خارج 
الصندوق

بوصلة الشخصية.. أسلوب جديد لفهم الناس

صورة نقدية

قضية طالبية

المنتديات الطالبية بين اإليجابية 
والخصوصية

بالتجمعات  �خلا�ضة  �ملو�قع  على  �مل�ضتخدم  يتجول  عندما 

كبرية  كمية  �ضيلم�ش  �ل�ضعودية،  �جلامعات  بطالب  �خلا�ضة 

�ملعلومة  ن�ضر  يف  و�مل�����ض��اه��م��ة  �ل��ع��م��ل  وتنظيم  ب����د�ع  �الإ م��ن 

جتمعات  �إىل  �ملو�قع  تلك  وتنق�ضم  �لطالب،  قبل  من  و�ملعرفة 

وهم  �جلامعة،  من  و�أن�ضاأها طالب  عليها  قام  م�ضتقلة  طالبية 

من  توجيه  �أو  �إ�ضر�ف  �أي  بدون  �أمورها  وي�ضرفون  يديرونها 

ملفهوم  �لعملي  و�لتطبيق  �النتماء،  مدى  يعك�ش  وهذ�  �جلامعة، 

�لتطوع.

��ضتحد�ث  فكرة  �جلامعات  من  جمموعة  تّبنت  �ملقابل  ويف 

يكون  �أن  وتتطلب  �جلامعة،  لنف�ش  تابعة  تكون  نقا�ش  منتديات 

�أي  ت�ضجيل  يتم  ال  بحيث  �جلامعة،  يف  طالباً  فيها  �مل�ضركون 

�إدخاله رقمه �جلامعي وكلمة �ملرور �لتي زودته  �إال بعد  طالب 

در��ضته. بد�ية  بها يف  �جلامعة 

�لو�حدة،  للجامعة  �ملنتديات  تعدد  ظاهرة  وجود  ويالحظ 

منتديات  ث��الث��ة  م��ن  �أك���ر  ه��ن��اك  ي��ك��ون  �الأح��ي��ان  بع�ش  ويف 

يجد  ال  قد  عليها  �مل�ضتخدم  �ط��الع  عند  �لو�حدة،  للجامعة 

�الأق�ضام،  بنف�ش  �ملنتدى  نف�ش  لوجود  يدعو  منطقًيا  تف�ضري� 

�آخ��ري��ن! ينق�ش  �آخ���ر ومب��وؤ���ض�����ض��ني  ن��ط��اق  ����ض��م  ول��ك��ن��ه ع��ل��ى 

جهات  م��ن  �مل��ادي  و�ل��دع��م  �جلامعات  م��ن  �ل��دع��م  �ملنتديات 

تعترب  �لتي  �خلا�ش  �لقطاع  جهات  ال�ضيما  خارجية،  و�أطر�ف 

�مل�ضتهلك  �حلايل  و�ضعه  �أو  �لعمرية  بفئته  �جلامعي  �لطالب 

و�ضركات  �لطالب  خدمات  ومر�كز  كاملكتبات  ملنتجاتها  �الأول 

وغريها. �الت�ضاالت 

�أن  يفر�ش  �جلامعة  يف  و�لعاملني  �لتدري�ش  هيئة  �أع�ضاء 

للتو��ضل  و�ملنتديات  �لتجّمعات  هذه  قوي يف  تو�جد  لهم  يكون 

�لطالب  ب��ني  �ل��ه��ّوة  ل��ردم  ور�ق  مبا�ضر  ب�ضكل  �ل��ط��الب  م��ع 

و�خلوف  �الإد�رية،  �لتعقيد�ت  من  �لكثري  كونها  �لتي  و�الأ�ضتاذ 

�لطالب،  على  �لتدري�ش  هيئة  الأع�ضاء  �ملفتوحة  �ل�ضلطة  من 

ع�ضو  لتجريح  و�ضيلة  �إىل  �ملنتديات  تلك  من  بع�ش  فتحولت 

�ل�ضخ�ضي. �ضاأنه  من  و�النتقا�ش  �لتدري�ش  هيئة 

www.cksu. �ضعود  �مللك  جامعة  وطالبات  طالب  جتّمع 

وي�ضم  �لطالبية،  للتجمعات  متكاماًل  من��وذج��اً  يقدم   com
و�خل��دم��ات  �لنقا�ش  منتديات  مثل:  �مل��ك��ّون��ات  م��ن  جمموعة 

طالبية  وجملة  �ملعرفة«،  وتبادل  �لدكاترة  »تقييم  �الإلكرونية 

�إىل  باالإ�ضافة  �لطالبية،  و�مل��دون��ات  »نب�ضنا«  بعنو�ن  دوري��ة 

ثقافية  �ضخ�ضيات  ��ضت�ضافة  مثل  فيه،  م�ضتمرة  فعاليات 

م�ضتمر. ب�ضكل  معها  و�حلو�ر 

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
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�شاركوا يف تنظيم عدة فعاليات داخل اجلامعة وخارجها.. طالب اجلامعة:

الوحدة  الوطني تعزز  اليوم  احتفاالت  المشاركة في 
وثقافة خبرة  وتكسبنا  الوطنية 

الشمراني: المشاركة بهذه الفعاليات 
تعزز وحدتنا الوطنية وتعرفنا أكثر 

على تاريخ المملكة

عبدالرحمن: فعاليات السكن أعطت 
مؤشرًا طيبًا لمشاركة الطالب 

الوافدين باليوم الوطني

دخيل الله: جميع الفعاليات رائعة 
وهذه االحتفاالت تعتبر دافعًا 

وحافزًا لالفتخار بالوطن

العيسى: المشاركة في مثل هذه 
الفعاليات تصقل الطالب وتكسبهم 

خبرة في مجال التخصص

الرماح: شاهدت مجموعة من 
الفعاليات داخل وخارج الجامعة 

واكتسبت خبرة في تخصصي

ع���������ر جم������م������وع������ة م���������ن ط������اب 

وم��ن�����س��وب��ي اجل���ام���ع���ة ع���ن ف��خ��ره��م 

فعاليات  يف  ب��امل�����س��ارك��ة  واع���ت���زازه���م 

ال����ي����وم ال���وط���ن���ي 89 �����س����واء داخ����ل 

اأن  واأك�������دوا  اأو خ���ارج���ه���ا،  اجل��ام��ع��ة 

امل�ساركة يف مثل هذه الفعاليات تعزز 

امل�ساركني  وتك�سب  الوطنية  الوحدة 

ف��ي��ه��ا ث��ق��اف��ة ت��اري��خ��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة 

ور�سيدهم  خلرتهم  وت�سيف  اأك��ر 

وع��اق��ات��ه��م االج��ت��م��اع��ي��ة، ك��م��ا اأن��ه��ا 

ق��وي��ًا وح��اف��زًا لافتخار  داف��ع��ًا  تعد 

ب���ال���وط���ن وم���ن���ج���زات���ه ع���ر ت��اري��خ��ه 

امل���دي���د وت���اأك���ي���د ال������والء واالن���ت���م���اء 

لقيادته الر�سيدة.

تعزيز الوحدة

يا�سر ال�سمراين من كلية ال�سياحة 

الوطني  ال��ي��وم  اح��ت��ف��االت  اأن  اأك���د 

اجلامعة  خارج  احتفل  حيث  رائعة، 

يف طريق تركي االأول يف احتفاالت 

عرو�ض ال�سقور ال�سعودية واالألعاب 

امل�سرية،  �ساهد  وك��ذل��ك  ال��ن��اري��ة، 

اأج��ن��دة االح��ت��ف��االت  وت��ع��رف على 

كما  »عي�سها«،  ح�ساب  طريق  عن 

�سمن  كمنظم  اجلامعة  يف  �سارك 

فعالية اليوم الوطني، حيث العر�سة 

ال�سعودية ولوحات تاريخية وتعريف 

امل�ساركة  اأن  وراأى  اململكة،  بتاريخ 

ت�سيف  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه����ذه  مب��ث��ل 

والثقافية  التاريخية  الوحدة  لتعزيز 

اململكة،  تاريخ  على  اأك��ر  والتعرف 

خ��رة  امل�����س��ارك��ن  تك�سب  وك��ذل��ك 

ور�سيداً وعالقات اجتماعية اأكر.

خرة تخ�س�سية

اأم����ا م��ت��ع��ب م��اج��د ال���رم���اح من 

اأو�سح  فقد  واالآث��ار  ال�سياحة  كلية 

�سارع  الوطني يف  باليوم  اأنه احتفل 

العديد  �ساهد  حيث  االأول،  تركي 

اأ�سياء  على  وتعرف  الفعاليات  من 

جديدة ومتنوعة عن اململكة العربية 

ال�سعودية منذ عهد امللك عبدالعزيز 

- طيب اهلل ثراه - اإىل اليوم احلا�سر 

و�ساهد االألعاب النارية وا�ستعرا�ض 

الطريان اجلوي يف الدرعية وغريها 

كلية  �سارك يف  كما  الفعاليات.  من 

فعالية  بتنظيم  واالآث����ار  ال�سياحة 

على  ال��زوار  وتعريف  الوطني  اليوم 

م�سرياً  ال�سعودي،  وال��راث  االآث��ار 

اأن مثل هذه امل�ساركات تك�سبه  اإىل 

اخلرة يف تخ�س�سه الدرا�سي.

يوم الوطن

من  عبداهلل  عبدالرحمن  وق��ال 

كلية اللغات والرجمة: لقد ح�سرت 

ف��ع��ال��ي��ة ال��ك��ل��ي��ة، ح��ي��ث ���س��اه��دت 

ال��ع��ر���س��ة ال�����س��ع��ودي��ة وق��دم��وا لنا 

امللك  مكتبة  وزرت  العربية،  القهوة 

�سلمان املركزية، حيث �ساهدت فيها 

ال�سعودية،  للتعريف مبلوك  منوذجاً 

منوعة  ���س��اه��دت جم��م��وع��ة  ك��م��ا 

وامل��اأك��والت  والفلوكلور  الفنون  من 

وهذا  اململكة،  مناطق  خمتلف  من 

كما  ال��وط��ن  ب��ي��وم  البهجة  ي�سنع 

اجلامعة  �سكن  يف  فعاليات  وجدت 

وه����ذا ي��ع��ط��ي م���وؤ����س���راً ل��ل��ط��الب 

الوافدين باليوم الوطني واحتفاالت 

ال�سعودية.

افتخار بالوطن

دخيل  �سالح  الطالب  بدوره عر 

�سعادته  عن  الربية  كلية  من  اهلل 

وف��خ��ره واع���ت���زازه ب��امل�����س��ارك��ة يف 

وم�ساهدة  الوطني  اليوم  فعاليات 

مواقع،  عدة  يف  الفعاليات  خمتلف 

اأن���ه ح�سر االح��ت��ف��االت يف  واأك����د 

االأماكن حيث  والعديد من  الريا�ض 

�ساهد كل ما ي�سر املواطن ال�سعودي 

وقبول  اجل��ي��د  التنظيم  حيث  م��ن 

اإىل  واأ�سار  الوطن،  لفرحة  املجتمع 

اأن مثل هذه االحتفاالت تعتر دافعاً 

قوياً وحافزاً لالفتخار بالوطن.

احتفال مميز

وقال عبداهلل بن عي�سى العي�سى 

كلية  الطالبية يف  االأن�سطة  م�سرف 

كلية  داأب��ت  لقد  واالآث���ار:  ال�سياحة 

ب��وح��دة  واالآث�����ار ممثلة  ال�����س��ي��اح��ة 

االأن�����س��ط��ة ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م اح��ت��ف��ال 

كل  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة  مميز 

بجهود  التعريف  خالله  �سنة،  يتم 

يد  ال�سعودية  على  العربية  اململكة 

طيب  عبدالعزيز  امل��ل��ك  م��وح��ده��ا 

اهلل ث���راه، واأب��ن��ائ��ه امل��ل��وك ال��ررة، 

بالوطن من خالل  وكذلك االفتخار 

وتوزيع  التعريفية  احلمالت  اإقامة 

الرو�سورات اخلا�سة بهذا اليوم.

جمٌد لنا

الوطني  ال��ي��وم  اأن  العي�سى  واأك���د 

لنا  جمد  وه��و  عظيمة  منا�سبة  يعد 

ك�سعودين واالأمة العربية واالإ�سالمية، 

اليوم  فعالية  تنظيم  يف  �سارك  وق��د 

 12 واالآث��ار  ال�سياحة  بكلية  الوطني 

ب��داي��ة  م��ن  خططنا  ح��ي��ث  ط��ال��ب��اً، 

عمل  هناك  وكان  الدرا�سي،  الف�سل 

ليل نهار من خالل �سراء امل�ستلزمات 

باأق�سام  التعريف  وكذلك  بالفعالية، 

الكلية وكيف تخدم الوطن الغايل على 

م�ساركات  نظمنا  باأننا  علما  قلوبنا، 

امل�ساركات  باأن  وناأمل  خارج اجلامعة 

عمل  ت�سقل  الفعاليات  هذه  مثل  يف 

كون  الكثري،  لهم  وت�سيف  ال��ط��الب 

جمالهم يهتم بنف�ض املجال.
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العربية  »القيادات  برنامج  يجتاز  العبدلي 
بنجاح الشابة« 

12 شابًا وشابة سعوديين ضمن 

»القيادات  العبديل يف برنامج  �صارك الطالب �صالح 

ال�صباب  مركز  نظمه  ال��ذي  ال�صابة«  العربية  الإعالمية 

�صمو  رعاية  املتحدة حتت  العربية  الإم���ارات  العربي يف 

ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان، وا�صتمر ملدة 17 يومًا، 

ومتكن من اجتيازه والتخرج بنجاح، وت�صمن الربنامج 

الثالثة« العديد من ور�ش العمل وال��دورات  »يف ن�صخته 

التدريبية واملحا�صرات العلمية.

م�صاركات عاملية

العبديل عرب عن �شعادته وافتخاره يف امل�شاركة بهذا 

العديد  م�شاركة  اإىل  م�شرياً  بنجاح،  واجتيازه  الربنامج 

»رويتترز«  مثل  الكبرية  العاملية  الإعالمية  اجلهات  من 

رحالت  الربنامج  وتخلل  و»بلومبريغ«،  اإن«  اإن  و»�شي 

لالإعالم،  دبي  ومدينة  لالإعالم  اأبوظبي  ملدينة  ميدانية 

والتقى امل�شاركون ب�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  و�شمو  اأبوظبي،  عهد  ويل 

مكتوم نائب رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.

�صكر وامتنان

وعرب العبديل عن �شكره وامتنانه لعمادة كلية الآداب 

ق�شم  رئي�س  العنزي،  دبكل  علي  الدكتور  وبتتالأختت�تتس 

رائد  وزميله  هو  لقيها  التي  الت�شهيالت  على  الإعتتالم 

بن جمعة يف �شبيل تي�شري عملية امل�شاركة يف الربنامج، 

ويعترب العبديل وبن جمعة اأحد امل�شاركني من بني 12 

�شاباً و�شابة �شعوديني.

تدريب متقدم

برنامج  اأن  املنا�شبة،  بهذه  العبديل،  �شالح  واأكتتد 

برناجماً  ال�شابة«  يعد  الإعالمية  العربية  »القيادات 

تدريبياً متقدماً يتبع ملركز ال�شباب العربي حتت رعاية 

بالإعالم  الرقي  هدفه  زايتتد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 

العربي،  الوطن  من  اإعالمية  قيادات  وتاأهيل  العربي 

وقد و�شل عدد الذين تخرجوا يف الربنامج 100 �شاب 

و�شابة من خمتلف بلدان الوطن العربي.

برنامج مكثف

وحول مدة الربنامج اأكد العبديل اأنه ا�شتمر ملدة 17 

وت�شمن دورات تدريبية وور�س عمل وحما�شرات  يوماً 

جابر  علي  الأ�شتاذ  در�شوها  الذين  �شمن  من  علمية، 

والأ�شتاذ م�شطفى الآغا وغريهما من كبار الإعالميني، 

وكان الربنامج مكثفاً، حيث ن�شتمر يف التدريب ملدة ١٢ 

�شاعة يومًيا غري الزيارات ملوؤ�ش�شة دبي لالإعالم ومدينة 

اأبو ظبي لالإعالم وبلومربع و�شكاي نيوز.

نقاط قوة

يف  امل�شاركني  ال�شعوديني  عدد  اأن  العبديل  واأو�شح 

امللك  جامعة  ومتتن  و�شابة،  �شاباً   12 بلغ  التتدورة  هتتذه 

�شعود اأنا ورائد بن جمعة، وقد تقدمنا عن طريق املوقع 

الإلكروين، م�شرياً اإىل اأن �شهادة الربنامج تعد من اأقوى 

ال�شهادات على امل�شتوى العربي وت�شيف نقاط قوة يف 

ال�شرية الذاتية لكل م�شارك وخريج يف هذا الربنامج.

�صدى اإيجابي

لهذا  الكبري  الإيجابي  ال�شدى  اإىل  العبديل  واأ�شار 

الربنامج �شواء على امل�شتوى اخلليجي اأو املحلي، موجهاً 

ال�شكر والتقدير لق�شم الإعالم وعلى راأ�شه د. علي دبكل 

متعاوًنا جدا  كان  والذي  الإعتتالم،  ق�شم  رئي�س  العنزي 

بالقول:  لقاءه  العبديل  وختم  الت�شهيالت.  جميع  ووفر 

اأمتنى اأن يتواجد مثل هذا الربنامج يف ال�شعودية.

اكنبودي: أطمح إلكمال الماجستير في تدريب المعلمين
ال���ت���ح���ق ب���ال���درا����ص���ة يف اجل���ام���ع���ة ع��ن 

اأن��ه كان  الإل��ك��روين، ويبدو  املوقع  طريق 

حم��ظ��وظ��ًا لل��ت��ح��اق اث��ن��ن م���ن اأ���ص��ق��ائ��ه 

اأي�����ص��ًا ب��ال��درا���ص��ة يف اجل��ام��ع��ة، مم���ا وف��ر 

لهم جوًا قريبًا من الأجواء العائلية التي 

تخفف من وطاأة الغربة على اأمثالهم من 

الطالب الوافدين..

ان�صمامك  ق�صة  ع��ن  ب��داي��ًة  حدثنا   -

جلامعة امللك �صعود؟

�تتشتتعتتود  املتتلتتك  جتتامتتعتتة  اإىل  تتتقتتدمتتت 

عتتن طتتريتتق املتتنتتح اخلتتارجتتيتتة عتترب املوقع 

القبول يف  الإلتتكتتروين،  حيث علمت عن 

الدرا�شة  زمالء  عرب  �شعود  امللك  جامعة 

الذين  بلدي  يف  الدكاترة  بع�س  وكذلك 

تخرجوا يف جامعات اململكة.

-  اأين تعلمت اللغة العربية؟

بلدي  يف  العربية  اللغة  تعلمت   لقد 

نيجرييا عن طريق جامعة احلكمة هناك 

يف بلدي،  وهي جامعة اأهلية تدر�س العلوم 

ما  ت�شم  كانت  العربية،  واجلامعة  باللغة 

و تنق�شم  بلدي  يف  طالب   3000 يقارب 

اإىل عدة اأق�شام ومنها تعلم اللغة العربية 

والتتتدرا�تتتشتتتات الإ�تتشتتالمتتيتتة والتتدرا�تتشتتات 

والعلوم.

- كيف وجدت جامعة امللك �صعود؟ 

رائعة  جامعة  �شعود  امللك  جامعة   تعد 

اأع�شاء  وحتت�شن  املتتجتتالت،  جميع  يف 

بالطالب  جتتتدا  مهتمني  تتتدريتت�تتس  هيئة 

التعامل  كما جتد  التعليم ممتازة،  وجودة 

رائعة  معاملة  الطالب  �شوؤون  عمادة  يف 

يعطي  وهذا  اجلامعي،  بالطالب  وترتقي 

اإىل  الوافد  للطالب  كبرية  معنوية  دفعة 

اململكة العربية ال�شعودية.

- هل  لديك اأ�صدقاء �صعوديون؟

 ل.

- ملاذا؟ 

البلد،  هتتذا  على  جديد  طالب  لأنتتنتتي 

كما اأنني لزلت اأدر�س يف معهد اللغويات، 

لذلك فاإن اختالطي بالطالب ال�شعوديني 

قليل.

اإك��م��ال  ت��رغ��ب  ال����ذي  التخ�ص�ش  -  ما 

درا�صتك من خالله؟

 رغبتي اأن اأمتكن من درا�شة املاج�شتري 

تدريب  التتعتتايل يف  التتدبتتلتتوم  انتتتتتهتتاء  بعد 

املعلمني.

- طموحك بعد ذلك؟ 

اململكة  يف  التتدرا�تتشتتة  بتتعتتد  طتتمتتوحتتي 

اأن  بلدي،  اإىل  والعودة  ال�شعودية  العربية 

اأدرِّ�س اللغة العربية يف بالدي لكي تنت�شر 

باأن لدي  هناك لغة القراآن الكرمي،  علًما 

اأ�شقاء اثنان يدر�شان بنف�س اجلامعة.

- ماذا تقول لأهلك عند عودتك ؟ 

على �شربهم  اأهلي  اأ�شكر  اأن  اأود   اأولً 

عن  لهم  �شاأحكي  عودتي  لفراقي  وعند 

كمية اخلربة التي ا�شتفدت منها يف هذه 

التي  املعاملة  وح�شن  العريقة  اجلامعة 

لقيتها يف هذه البالد املباركة.

 ال�صم: اإبراهيم اكنبودي

اجلن�صية: نيجرييا 

معهد اللغويات العربية



الدكتور  التعليم  وزير  رفع معايل 

با�سمه  ال�سيخ  اآل  حممد  بن  حمد 

ومن�سوبات  من�سوبي  جميع  وبا�سم 

التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  التعليم  وزارة 

امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خل���ادم 

�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

و���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ر 

العهد  ويل  �سمو  �سلمان  بن  حممد 

وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

الدفاع – حفظهما اهلل -؛ مبنا�سبة 

اليوم الوطني ال� 89 لتوحيد اململكة 

على يد جاللة امللك عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن اآل �سعود رحمه اهلل.

بهذه  ت�سريح  يف  معاليه  وق���ال 

املنا�سبة: متر منا�سبة اليوم الوطني 

الوحدة  مب�سروع  لتذكرنا  ع��ام؛  كل 

امللك  جاللة  اأجله  من  �سعى  ال��ذي 

ورجاله   - اهلل  رحمه   - عبدالعزيز 

الإن�سان  �ستات  مل  يف  املخل�سون 

املباركة،  الدولة  هذه  وبناء  واملكان، 

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��الم، ال��ت��ي ميتد 

واأم��ان يف كل  اأمن  اليوم  اإىل  اأثرها 

ال��ده��ر يف خدمة  م��ك��ان، و���س��رف 

وقا�سديهما،  ال�سريفني  احلرمني 

ووحدة وتالحم القيادة مع ال�سعب، 

بني  وم��ت��وازن��ة  م�ستدامة  وتنمية 

متوا�سلة  ومنجزات  املناطق،  جميع 

ن��ح��و ال��ت��ق��دم وال���رق���ّي، وع��الق��ات 

عربي  وعمق  وموؤثرة،  دولية ممتدة 

واإ�سالمي لي�س له حدود.

عبدالعزيز  امللك  جامعة  اأطلقت 

فعالية   89 الوطني  اليوم  مبنا�سبة 

ون�ساطا مب�ساركة وكالت وعمادات 

وكليات ومراكز ومعاهد اجلامعة يف 

�سطري الطالب والطالبات، وركزت 

على  الفعاليات  تنوع  على  اجلامعة 

العديد  و�سملت  اأي���ام،  ثالثة  م��دى 

يف  تغريدة  لأف�سل  امل�سابقات  من 

حب الوطن واأف�سل �سورة تعرب عن 

عن  مقال  واأف�سل  الوطنية،  الهوية 

اململكة.

ون��ف��ذت اجل��ام��ع��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

للتربع  حملة  اجلامعي  امل�ست�سفى 

ب���ال���دم جل��ن��ودن��ا ال��ب��وا���س��ل، كما 

اململكة  جهود  معر�س  يف  �ساركت 

للتوعية باأ�سرار املخدرات يف مركز 

لتقدمي  بالإ�سافة  م��ول،  اليا�سمني 

م�ساعر  يعك�س  ق�سر  فيلم  عر�س 

جلنود  و�سكرهم  اجلامعة  من�سوبي 

امل�سرة  يف  وامل�����س��ارك��ة   ، ال��وط��ن 

الوطنية يف جممع العرب مول .

العديد  الطالبات  �سطر  و�سهد 

تراثية  فقرات  منها  الفعاليات  من 

عن مناطق اململكة، واأوبريت وطني، 

البوا�سل  جل��ن��ودن��ا  م��رئ��ي  وع��ر���س 

وطنية،  وق�سيدة  اجلنوبي،  باحلد 

الطالبات  جل��ه��ود  ع��ر���س  وك��ذل��ك 

جوائز،  على  احلا�سالت  املتميزات 

اأ�سمى  ال��ط��ال��ب��ات  �سطر  وج�����س��د 

املجتمعي  والتالحم  الوطنية  معاين 

من  ال�سجناء  اأ�سر  دعوة  خالل  من 

“جمعية تراحم”.
ويف �سياق غر ذي �سلة، احتلت 

املرتبة  عبدالعزيز  امل��ل��ك  جامعة 

�سمن  عاملياً،  و201  عربياً  الأوىل 

على  للجامعات  ت�سنيف  اأح���دث 

م�ستوى العامل، حيث اأ�سار ت�سنيف 

العايل  التعليم  جل��ودة   ” التاميز   ”
لعام 2020، اإىل تبووؤ جامعة امللك 

امل�ستوى  على  ال�سدارة  عبدالعزيز 

تليها  عاملياً،   201 واملرتبة  العربي 

امللك  جامعة  ثم  الفي�سل،  جامعة 

فهد للبرتول واملعادن، وجامعة امللك 

امللك  جامعة  وتليها  راب��ع��ة،  �سعود 

جامعة  ثم  ال�سحية،  للعلوم  �سعود 

الإمام  جامعة  وبعدها  خالد،  امللك 

عبدالرحمن بن في�سل.

اأك��ر  الت�سنيف  قائمة  و�سملت 

دول��ة،   92 م��ن  جامعة   1400 م��ن 

وحجم  التعليم  ج���ودة  م��راع��اة  م��ع 

امل�سادر  وتوثيق  و�سمعتها،  البحوث 

يف الدرا�سات، والدخل من ال�سناعة 

والروابط الدولية.
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التعليم لوزارة  الوطني  اليوم  الرياض يرعى حفل  أمير 

المباركة الدولة  وبناء  الوحدة  بمشروع  يذكرنا  الوطني  اليوم  التعليم:  وزير 

احتلت املرتبة الأوىل عربيا يف قائمة »التاميز«

أيام 89 فعالية في ثالثة  المؤسس تطلق  جامعة 

بن  في�سل  الأمر  امللكي  ال�سمو  رعى �ساحب 

بندر بن عبدالعزيز اأمر منطقة الريا�س، م�ساء 

اأقامته  1441ه� احلفل الذي  24 حمرم  الثنني 

وزارة التعليم مبنا�سبة اليوم الوطني 89 للمملكة، 

وذلك على م�سرح الوزارة يف طريق امللك عبداهلل 

بالريا�س حتت �سعار »همة حتى القمة«، بح�سور 

اآل  الدكتور حمد بن حممد  التعليم  وزير  معايل 

ال�سيخ، وعدد من اأ�سحاب املعايل، وقيادات وزارة 

التعليم.

وقدم �ساحب ال�سمو امللكي الأمر في�سل بن 

بندر بن عبدالعزيز اأمر منطقة الريا�س التهنئة 

�سمو ويل  واإىل  ال�سريفني،  ملقام خادم احلرمني 

ال�سعيد،  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  الأم��ني  عهده 

يكون  اأن  راجياً  ال�سعودي،  ال�سعب  اأبناء  وجلميع 

اإن�سان هذا الوطن متفوقاً يف جميع املجالت.

وقال �سموه: »اأ�سكر معايل وزير التعليم وزمالءه 

يف الإدارة العامة للتعليم مبنطقة الريا�س، واأي�ًسا 

يف جميع القطاعات على اإبراز هذا احلفل الذي 

يعك�س حمبة الوطن«.

اأن  الإع���الم  لو�سائل  حديثه  يف  �سموه  واأك��د 

اليوم،  هذا  مع  متزامنة  وحدة  تعي�س يف  اململكة 

وم�ستمرة باإذن اهلل كوطن واحد.

باأن  ت�سريحه  بندر  بن  في�سل  الأم��ر  واختتم 

هذا الوطن �سي�ستمر يف القمة باإذن اهلل م�ستمداً 

منهجه من كتاب اهلل و�سنة ر�سوله الكرمي عليه 

لكافة  وتقديره  �سكره  مقدماً  وال�سالم،  ال�سالة 

رجال الأمن يف منطقة الريا�س، ويف جميع مناطق 

وطننا العزيز على ما يبذلونه من اأداء وم�ساركة 

وتفاعل يف تنظيم احتفالت اليوم الوطني، متمنياً 

لهم التوفيق.

التعليم  وثقافة  بيئة  عن  جذرياً  تختلف  وثقافتها  اجلامعية  احلياة  بيئة 

من  اأك��رب  ق��دًرا  يحملون  وه��م  للجامعة  ع��ادة  الطالب  يذهب  حيث  العام، 

العام،  التعليم  �سنوات  من  املرتاكمة  املعرفية  اخلربة  ومن  الفكري  الن�سج 

التي  والدوافع  والطموحات  التوقعات  حجم  على  بال�سرورة  ينعك�س  وهذا 

هذه  اجلامعية.  للحياة  اإيجابية  كمحفزات  عالية  م�ستويات  يف  عادة  تكون 

وب�سكل متناٍم قدر كبر  الآخر  الطرف  الإيجابية ي�ساحبها على  املحفزات 

من ال�سغوط والإخفاقات والإحباطات، وذلك يف حال ف�سل الطالب/الطالبة 

يف التعامل مع هذه املحفزات ب�سكل منطقي و�سليم. ومن اأجل هذا جند اأن 

تغير الذهنية وتفعيلها لالأف�سل واإك�سابها القوة يعترب عاماًل موؤثراً و�سرورياً 

للتعامل مع خمتلف املواقف والظروف والتحديات يف احلياة اجلامعية.

واملعتقدات  الأفكار  جمموعة  اأنها  ملخ�سها  عدة  تعريفات  لها  الذهنية 

التي ت�سكل منط التفكر لالإن�سان، حيث يوؤثر هذا النمط على طريقة تفكر 

الأ�سخا�س وي�سيطر على �سلوكياتهم وعالقاتهم وروؤيتهم للعامل من حولهم. 

لتحقيق  ا�ستثمارها  ميكن  اإيجابية  اأداة  يكون  قد  التفكر  من  النمط  هذا 

ت�ساعد  والتي  املهنية،  اأو  الأكادميية  النواحي  يف  �سواء  �سخ�سية  جناحات 

ل�سعبية  موؤ�سراً  تكون  التي  وال�سداقات  العالقات  من  �سبكة  بناء  يف  كثراً 

ومتيز ال�سخ�س، وباملقابل قد تكون اأداة �سلبية تعمل على اإنطواء الأ�سخا�س 

واإنكفاءهم على اأنف�سهم وبالتايل تتابع اإخفاقاتهم وف�سلهم.

انتقال الطالب/الطالبة من املرحلة الثانوية بب�ساطتها وعفويتها للمرحلة 

تغيراً  ي�ستلزم  ومتطلباتها  واأجوائها  مناهجها  يف  تعقيداً  الأكر  اجلامعية 

للذهنية ملواكبة هذا الإنتقال والتاأقلم مع متطلبات احلياة اجلامعية، فالتفوق 

والنجاح يف املرحلة الثانوية قد ل يتكرر بنف�س القدر يف املرحلة اجلامعية 

طاملا مل يكن هناك حماولت لتغير الذهنية وحتديثها لتنا�سب التحديات 

�ستانفورد،  جامعة  يف  النف�س  علم  اأ�ستاذة  ديويك  ك��ارول  تقول  القادمة. 

واأّن لديهم  البارزين يولدون مبوهبة فائقة  املتفوقني  باأن  ال�سائد  »الإعتقاد 

عقلية ثابتة هو اعتقاد م�سئول عن قدر كبر من القلق والف�سل يف التعلم«.

الذهنية الثابتة غر القابلة للتغير والتحديث تخلق الكثر من امل�ساكل 

للطالب، فالطالب املتفوق يعتقد اأنه على قدر من الذكاء واملوهبة متكنه من 

التفوق والنجاح، وهذا العتقاد يجعله عر�سة اأحياناً لالإخفاق والف�سل وعدم 

حتقيق الطموحات املتوقعة، مما يجعله يدخل يف مرحلة ال�سك والرف�س لأي 

م�ساعدة اأو توجيه، ويكون يف مزاج �سلبي يجعله يف و�سع �سدام وخالف مع 

اأ�ساتذته وزمالئه. هذه النوعية من الذهنيات تبالغ كثراً يف تقدير ذواتها 

وذكائها، فتعتقد اأنها لي�ست بحاجة للعمل امل�ستمر والتخطيط املبكر واملثابرة 

الدائمة، كما اأنها لي�ست بحاجة لتغير ا�سرتاتيجياتها يف الدرا�سة، فتبقى 

على نف�س النمط التقليدي الذي كانت متار�سه يف املرحلة الثانوية، وعندما 

يح�سل لها اإخفاقات م�ستمرة ب�سبب هذه الذهنية اجلامدة تدخل يف اأزمات 

كان  بينما  الو�سع،  تغير  يف  اأم��اًل  البيئة  اأو  املكان  لتغير  وت�سعى  نف�سية، 

احلل الأمثل والأ�سهل هو تغير الذهنية ملواكبة التغير احلا�سل يف العملية 

النتقالية من املرحلة الثانوية للمرحلة اجلامعية.

النجاح  اأن  توؤمن  والتجديد  للتغير  القابلة  الذهنيات  النقي�س،  وعلى 

العتماد فقط على  دون  البدين  واجلهد  الذهني  النمو  ا�ستمرار  ياأتي من 

ولذلك  التعلم،  ثقافة  من  جزء  الأخطاء  اأن  اأي�ساً  وتوؤمن  الذاتية،  املوهبة 

اأدواتها  اأنف�سها وت�سعى لتح�سني  الذهنيات عادة ت�سر يف ت�سالح مع  هذه 

ومهاراتها حل�سد املزيد من النجاحات والإجنازات. يقول ال�سيد بالك ويل 

واآخرون يف بحث علمي عن نظريات الذكاء ال�سمنية اإن »تعزيز عقلية النمو 

حيث  احلياة،  ويف  املدر�سة  يف  عام  ب�سكل  بنجاحهم  يرتبط  الطالب  لدى 

يعتقد الطالب ذوو عقلية النمو اأنهم قادرون على تطوير ذكائهم ومهاراتهم«.

حتدثت قبل �سنتني مع جمموعة من طالب الطب يف ال�سنة الأوىل، وكان 

اأن الذهنية  اأف�سل طريقة للنجاح يف الكلية، فاأخربتهم  ال�سوؤال املعتاد عن 

التي جئتم بها من املرحلة الثانوية قد ل ت�ساعدكم يف امل�سي بعيداً لتحقيق 

اأحالمكم ما مل يتم تعديل وتغير هذه الذهنية وجعلها اأكر مرونة لتنا�سب 

املرحلة احلالية بكل متطلباتها وحتدياتها وظروفها. 

بالقلق  العامل  م�ستوى  على  الطب  كليات  يف  امل�سوؤولني  من  كثر  ي�سعر 

جتاه معدلت الإن�سحاب من الكلية وعدم ا�ستمرار الطالب يف درا�سة الطب 

بريجت  الدكتور  اأجراها  علمية  درا�سة  قامت  كاأطباء، حيث  منها  والتخرج 

ماهر واآخرون يف العام 2013 بر�سد اأ�سباب الت�سرب والن�سحاب من كلية 

الأكادميي  ال�سراع  اأن  الدرا�سة  ووج��دت  �سنوات،  ع�سر  مدى  على  الطب 

والعزلة الجتماعية والغياب املتكرر والكتئاب من اأهم العوامل التي تدفع 

الطالب لالإن�سحاب من الكلية والتحويل لكليات وتخ�س�سات اأخرى، وتعزو 

الدرا�سة حدوث ذلك اإىل تاأخر الإر�ساد الأكادميي يف التدخل املبكر ومعاجلة 

الواقعي  والتعامل  احلالية  املرحلة  واأهمية  لطبيعة  الطالب  فهم  اخللل يف 

اإىل وجود ق�سة �سخ�سية خلف كل  الدرا�سة  واأملحت  الكلية.  مع متطلبات 

ت�سرب اأو ان�سحاب. هذا الهاج�س عند كليات الطب على م�ستوى العامل يوؤكد 

على اأهمية تغير الذهنية للطالب/الطالبة وتطويرها للتوافق مع متطلبات 

الكلية والن�سجام معها واجتيازها دون معوقات اأو اإحباطات قد توؤثر على 

م�سرتهم الأكادميية. 

اإن تغير الذهنية يعني التعامل مع متطلبات وظروف الكليات والأق�سام 

ال�ست�سالم  ودون  الأح��الم،  يف  مبالغة  دون  كبرة  بواقعية  والتخ�س�سات 

تعني  الذهنية  كذلك  اجلامعيني.  الطالب  �ستواجه  قطعاً  التي  للتحديات 

التعامل مع الأفكار اخلاطئة عن التخ�س�س وذلك ب�سكل منطقي وعدم التاأثر 

بهذه الأفكار اأو الركون اإليها، والتي قد توؤثر على املدى البعيد يف ا�ستقرار 

الطالب/الطالبة يف حياتهم اجلامعية وال�سر ب�سكل معتدل باجتاه النهايات 

اجلميلة.

املرحلة  مع  والتعامل  منطقي،  ب�سكل  والتفكر  ذهنيتك  تغير  يف  اب��داأ 

الواقعية  م��ن  ب�سيء  وطموحاتها  وحتدياتها  متطلباتها  بكل  اجلامعية 

والن�سباط واملثابرة.

تغيير الذهنية للطالب الجامعي

 وقفات أكاديمية
د. خليل اليحيا

 وقفات أكاديمية

alkhaleel@ksu.edu.sa - 

كلية الطب

د. اآل ال�شيخ



م�ؤخراً  الأ�شخا�ص  اآلف  تظاهر 

يف ال��ع��ا���ش��م��ة ال�����ش���ي�����ش��ري��ة ب��رن 

اجليل  �شبكات  ن�شر  على  احتجاجاً 

اخلام�ص لالت�شالت يف البالد.

جتّمع�ا  الذين  املحتج�ن  ورف��ع 

للتنديد  ال�ش�ي�شري  الربملان  اأم��ام 

بتكن�ل�جيا يعتربونها �شارة بال�شحة 

اجليل  »قاطع�ا  عليها  كتب  لفتات 

اأعلى،  اأ�شرع،  »دائماً  اأو  اخلام�ص« 

اأبعد، على ح�شاب الإن�شان والبيئة، 

اأوقف�ا تكن�ل�جيا اجليل اخلام�ص«.

جمعية  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب��ة  وق���ال���ت 

اإىل  ال���ت���ي دع����ت  »ف��رن��ك��ن�����ش��ي��ا« 

اأوملان،  �شيبلر  تاملني  الحتجاجات، 

ال��ع��دد  ه���ذا  اإّن »جت��ّم��ع  ب��ي��ان،  يف 

اإىل  ق�ية  اإ�شارة  النا�ص  من  الكبري 

بال  اخلام�ص  اجليل  اإدخ��ال  رف�ص 

�ش�ابط«.

وب��ع��د ك����ري���ا اجل��ن���ب��ي��ة، ت��ع��ّد 

التي  ال����دول  اأوىل  ب��ني  ���ش���ي�����ش��را 

بنية  وهي  اخلام�ص،  اجليل  اأطلقت 

�شلب  يف  تقع  لالت�شالت  حتتية 

ال���لي��ات  ب��ني  تكن�ل�جية  م�اجهة 

املتحدة وال�شني.

وي���خ�������ش���ى راف���������ش����� اجل���ي���ل 

الإ�شعاعات  تداعيات  من  اخلام�ص 

ا�شطرت  فيما  الكهرومغنطي�شية، 

»جنيف  �ش�ي�شرية  مقاطعات  ع��ّدة 

حتت  ون��شاتل«  وف��راي��ب���رغ  وف���د 

جتميد  اإىل  ال�����ش��ع��ب��ي  ال�����ش��غ��ط 

ه�ائية.  اأب����راج  اإن�����ش��اء  اإج�����راءات 

وق��ال��ت ه���ذه امل��ق��اط��ع��ات اإن ه��ذا 

التجميد اإجراء وقائي.

بدوره، يدع� الحتاد ال�ش�ي�شري 

لالأطباء النافذ يف البالد اإىل احلذر، 

اأّن  علمياً  يثبت  مل  دام  »ما  ويق�ل: 

زيادة يف احلد الأق�شى لالإ�شعاعات 

على  ت��داع��ي��ات  ل��ه  لي�ص  احل��ال��ي��ة 

ال�شحة، يت�جب رف�ص زيادتها«.

اخلام�ص  اجليل  راف�ش�  وي�شعى 

لإطالق مبادرة لتنظيم ا�شتفتاء ح�ل 

امل�شاألة. و�شيك�ن عليهم جمع 100 

األف ت�قيع يف غ�ش�ن 18 �شهراً.

alarabiya :امل�شدر

�شت�شنع  اإن��ه��ا  اآب���ل  �شركة  ق��ال��ت 

ح�ا�شيبها اجلديدة من �شل�شلة »ماك 

برو« Mac Pro يف من�شاأتها ال�اقعة 

تك�شا�ص،  ولي���ة  يف  اأو���ش��ن  مبدينة 

اأعقاب بع�ص التخفي�شات  وذلك يف 

التي وفرتها احلك�مة الأمريكية على 

الر�ش�م اجلمركية.

وكان منظم� التجارة يف ال�ليات 

امل��ت��ح��دة ق��د واف���ق����ا ي����م اجلمعة 

اأ�شل 15 طلًبا  على 10 طلبات من 

جمركية  اإع���ف���اءات  على  للح�ش�ل 

اآب��ل و�شط عملية  مقدمة من �شركة 

تاأجيل اأو�شع نطاًقا لفر�ص ر�ش�م على 

اأجزاء احلا�ش�ب.

اآبل لالإعفاءات من  وكانت طلبات 

الر�ش�م اجلمركية خم�ش�شة ملك�نات 

مثل: ل�حات الدوائر املكتملة جزئًيا. 

»�شيت�شمن  بيان:  ال�شركة يف  وقالت 

مك�نات  اجلديد  ب��رو)  (م��اك  جهاز 

�شممتها، وط�رتها، و�شنعتها اأكرث من 

ع�شر �شركات اأمريكية لت�زيعها على 

العمالء الأمريكيني«.

قبل  من  اخلط�ة  هذه  اأن  ويُعتقد 

امل�ش�ؤولني الأمريكيني ميكن اأن ت�شهل 

على �شركة اآب��ل جتميع الأج��ه��زة يف 

ال���لي��ات املتحدة من خ��الل خف�ص 

ت��ك��ال��ي��ف ا���ش��ت��رياد ق��ط��ع ال��غ��ي��ار. 

اأح��دث  اأن  بيانها  يف  اآب��ل  واأ�شافت 

اإ�شدار من ح�ا�شيب »ماك برو« �ش�ف 

اأو�شن  من�شاأة  قريًبا يف  اإنتاجه  يبداأ 

ذاتها، حيث �شنعت الأجيال ال�شبقة 

من احلا�ش�ب. ومع ذلك، فاإن الأجزاء 

ال��شيطة ل تزال خا�شعة لل�شرائب.

اأن حا�ش�ب »ماك برو«  ي�شار اإىل 

اجلديد اأ�شبح نقطة جذب �شيا�شية 

يف وق��ت �شابق م��ن ال��ع��ام احل��ايل، 

ذك��رت �شحيفة وول �شرتيت  عندما 

تنقل  �ش�ف  اآب��ل  �شركة  اأن  ج���رن��ال 

اإنتاجه اإىل ال�شني.

اآب��ل، فقد قالت وقتئذ: »مثل  اأم��ا 

(م��اك  جهاز  ف��اإن  منتجاتنا،  جميع 

برو) اجلديد �ُشمم وُهند�ص يف ولية 

كاليف�رنيا، وه� يت�شمن مك�نات من 

عدة دول، مبا فيها ال�ليات املتحدة«.

aitnews :امل�شدر
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بريدها  اإمكانيات  ق�قل  ت��شع 

الإلكرتوين »جي ميل« ببع�ص الطرق 

اإدخال  طريق  عن  لالإعجاب  املثرية 

ال�ارد  �شندوق  يف  متقدمة  اأ�شكال 

اخلا�ص بك.

 fastcompany م�قع  ويق�ل 

ميل  ج��ي  يف  ال�حيدة  امل�شكلة  اإن 

خيارات  عن  البحث  مهمة  اأن  هي 

جديرة بالهتمام ميكن اأن ت�شتغرق 

امل�قع  ولذلك خ�ش�ص  وقًتا ط�ياًل، 

6 ميزات يتمتع بها جي ميل:
امل��رف��ق��ة  م��ل��ف��ات��ك  ت��خ��زي��ن   -

اأوت�ماتيكيا: رمبا لديك اأن�اع معينة 

اإىل  دائًما  التي حتتاج  الر�شائل  من 

�شحابي  م�قع  يف  مرفقاتها  حفظ 

الف�اتري  مثل  م�شاركتها،  ي�شهل 

اأو  ت��ق��اري��ر  اأو  ال��ع��م��الء  م��ن  واردة 

عرو�ص تقدميية من املقاولني. كما 

اأنه ميكنك اأن تدع »جي ميل« يتعامل 

مع ذلك عن طريق حفظ املرفقات 

نيابة عنك.

 Zap for ب��ت��ن��زي��ل  ق���م  ف��ق��ط 

 Zap for اأو    Dropbox
�شف  ث���م   ،Google Drive
التطبيق اإىل اإعدادات جي ميل عرب 

.the label
اإذا  ال��ن��ج��م��ي��ة:  ال���ر����ش���ائ���ل   -

جي  ع��رب   Slack ت�شتخدم  ك��ن��ت 

اأو  ر�شالة  حتفظ  اأن  وت��ري��د  ميل، 

ا�شرتجاعها، قم بنقلها اإىل �شندوق 

عن  بب�شاطة  ب��ك  اخل��ا���ص  ال�����ارد 

.Slack طريق متييزه بنجمة يف

م���ع  دائ�������������م  ات�������������ش������ال   -

تنظيم  ميكنك   :EVERNOTE
تطبيق  عرب  ومالحظاتك  اأف��ك��ارك 

اإع��دادات  يف  وتثبيته   Evernote
جي ميل.

- روؤي����ة ال��ت��غ��ري��دات امل��ه��م��ة يف 

ي�شكل  اأن  ميكن  ال�����ارد:  �شندوق 

البحث امل�شتمر على ت�يرت عن ا�شم 

اأو ذكر لكلمة رئي�شية م�شكلة  معني 

على  حت�شل  ل  ف��ل��م��اذا  حقيقية، 

تنبيهات تلقائية لأي ن�ع من الن�شاط 

حتتاج اإىل مراقبته؟

 Zapier Zap ل���ك  ���ش��ي��ت��ي��ح 

حتديد ا�شم م�شتخدم ت�يرت اأو حتى 

على  احل�ش�ل  ث��م  رئي�شية،  كلمة 

تنبيهات م�شتمرة »لك ولأي �شخ�ص 

ذكر  مت  كلما  ت�شمينه«  تريد  اآخ��ر 

امل�شطلح.

- تزامن اإخطارات الهاتف الذكي 

عام  يف  حتى  ال����ارد:  �شندوق  اإىل 

اله�اتف  اإ�شعارات  تزال  ل   ،2019
قمت  ف��اإذا  ال��زوال،  �شريعة  الذكية 

اأو  ق�شد  غري  عن  بعيًدا  ب�شحبها 

هاتفك  ت�شغيل  ب��اإع��ادة  قمت  حتى 

املحتمل  من  التنبيه،  ا�شتمرار  اأثناء 

على  اأخ���رى  م��رة  التنبيه  ت��رى  األ 

الإطالق.

ل��ذل��ك ت���اأك���د م���ن ع���دم ف��ق��دان 

مزامنة  طريق  ع��ن  مهم  �شيء  اأي 

الق�ش�ى  الأول���ي��ة  ذات  التنبيهات 

لديك من هاتفك مع ال��ش�ل للربيد 

ال�ارد يف جي ميل.

ه������ذه امل�����ي�����زة م���ت���اح���ة ف��ق��ط 

ي�شتخدم�ن  ال��ذي��ن  ل��الأ���ش��خ��ا���ص 

فتح  ���ش���ى  عليك  ف��م��ا  اأن���دروي���د، 

زر  ف���ق  والنقر   IFTTT تطبيق 

�شتطالبك  الكبري.   »Connect«
اخلدمة بت�شجيل الدخ�ل وتف�ي�شها 

لل��ش�ل اإىل ح�شابك.

- اإخبارك بحالة الطق�ص: اأخرًيا 

�شهلة  طريقة  ت�جد  اآخ���ًرا،  ولي�ص 

لإب��ق��ائ��ك ع��ل��ى اإط�����الع دائ����م عن 

ا�شتخدام   وذلك عرب  الطق�ص  حالة 

ال��ذي   IFTTT ال�شابق  التطبيق 

�شري�شل لك بريًدا اإلكرتونًيا يف اأي 

ليلة عندما يك�ن من املت�قع هط�ل 

الأمطار يف الي�م التايل.

skynewsarabia :امل�شدر

7 طرق لتأمين هاتفك النقال
اعتماد  زي���ادة  يف  وانت�شارها  الذكية  ال��ه���ات��ف  ت��ط���ر  �شاعد 

امل�شتخدمني عليها يف كل �شيء تقريًبا؛ ابتداًء من الت�ا�شل، وت�شفح 

الإنرتنت، ومتابعة العمل، والت�ش�ق، وحتى الرتفيه، والقائمة تط�ل.

ت�شري التقارير اإىل اأنه ي�جد نح� 2.71 مليار م�شتخدم لله�اتف 

الذكية يف العامل الي�م، هذه البيانات تعني اأن ن�شبة %35.13 من 

الأخرية  للدرا�شات  الي�م. ووفًقا  العامل ميتلك�ن هاتًفا ذكًيا  �شكان 

يفح�ص امل�شتهلك�ن ه�اتفهم الذكية مبعدل 52 مرة كل ي�م. ولكن 

يهتم�ن  منا ل  الكثري  فاإن  اعتمادنا على ه�اتفنا،  الرغم من  على 

بتاأمينها بال�شكل الكايف.

اأ�شبح هاتفك الذكي الي�م م�شدًرا ملعرفة كل �شيء عنك؛ ابتداًء 

امل�قع اجلغرايف بدقة، والت�اريخ، والأوق��ات، وماذا فعلت  تتبع  من 

تقدم  التي  وال�شركات  وبعده،  ال�يب  م�قع  اأو  التطبيق،  فتح  قبل 

خدماتك املف�شلة.

بالنظر يف اأب�شط احتياطات التاأمني والتي تتمثل يف قفل ال�شا�شة 

الرئي�شية، يُ�شري تقرير مركز Pew لالأبحاث اأن ما يقرب من 30% 

اأو ميزات  ال�شا�شة  ي�شتخدم�ن قفل  الذكية ل  اله�اتف  من مالكي 

الأمان الأخرى لتاأمني ال��ش�ل اإىل ه�اتفهم.

امل�شتخدمني  اأن جتعل  املمكن  الهف�ات من  اأن مثل هذه  ل �شك 

ال�شخ�شية  البيانات  �شرقة  ولتجنب  لالخرتاقات،  �شهلة  فري�شة 

هذه  ال�شبع  الأم��ان  احتياطات  اتخاذ  عليك  يجب  امل��رور،  وكلمات 

لتاأمني هاتفك ب�شكل كايف:

- �شبط قفل ال�شا�شة على هاتفك: يعترب قفل �شا�شتك الرئي�شية 

اأب�شط حل للحفاظ على خ�ش��شية بياناتك.

– جتنب �شحن هاتفك يف الأماكن العامة: ي�شري الكثري من خرباء 
الن�ع   – العامة  ال�شحن  هاتفك يف حمطات  �شحن  اأن  اإىل  الأم��ن 

امل�ج�د يف املطارات وحمطات النقل، والطائرات، ومراكز امل�ؤمترات 

والت�ش�ق – ميكن اأن يجعلك عر�شة لنتهاك اأمني.

قيد  يك�نا  ل  عندما  والبل�ت�ث  ف��اي،  ال���اي  ت�شغيل  اإيقاف   -

ال�شتخدام: فالخرتاق من خالل البل�ت�ث ه� �شكل �شائع ي�شتخدمه 

يرتك  الأح��ي��ان  م��ن  كثري  يف  خ�ش��شيتك.  لخ���رتاق  القرا�شنة 

الرغم  على  افرتا�شي  ب�شكل  الت�شغيل  قيد  البل�ت�ث  امل�شتخدم�ن 

من اإيقاف ت�شغيله ل يتطلب اإل نقرة اإ�شبع، اإل اأنه قد ميثل م�شكلة 

يف الأمان.

- ا�شتخدام تطبيقات حظر املكاملات غري املرغ�ب فيها: ت�جد 

العديد من التطبيقات مثل: Burner وFirewall التي ت�فر لك 

غري  واملت�شلني  املزعجني  املبيعات  ومندوبي  املت�شللني  من  حماية 

املرغ�ب فيهم من ال��ش�ل اإىل هاتفك.

- ت�قف عن ك�شر حماية جهازك: تت�شمن عملية »ك�شر احلماية« 

Jailbreaking له�اتف اآيف�ن، اأو عملية rooting لأجهزة اأندرويد 
عدًدا من املزايا اجلذابة مثل: ال�شماح لك بتخ�شي�ص هاتفك بحرية 

اأكرب، اأو حت�شني عمر البطارية، اأو تنزيل التطبيقات غري املعتمدة 

ببمتاجر التطبيقات. ولكن بالرغم من كل ذلك فاإنها جتعل اأجهزتك 

عر�شة للخطر، لذلك فكر مرتني قبل القيام بها.

 Hotspot على هاتفك: اله�ت �شب�ت Hotspot تاأمني ميزة -

هي ميزة ت�جد يف اله�اتف الذكية تتيح لها بث �شبكة ات�شال واي 

اأينما  يدك  متناول  فاي يف  واي  ات�شال  ت�فري  لك  يتيح  فاي، مما 

تذهب. لتجنب ذلك؛ قم بت�شفري Hotspot اخلا�ص بك با�شتخدام 

ت�شفري WPA2-PSK، متاًما مثلما ه� احلال بالن�شبة لأي جهاز 

ت�جيه »Router« تقليدي. مت اإ�شدار WPA2 يف عام 2006؛ وه� 

.LifeWire يتمتع باأق�ى خيار لت�شفري البيانات وفًقا مل�قع

- ا�شتخدم ال�شبكات اخلا�شة الفرتا�شية VPN: تق�م ال�شبكات 

اخلا�شة الفرتا�شية VPN بت�شفري ن�شاطك عرب الإنرتنت، وت�شمح 

لك بت�جيه زيارات امل�اقع اإىل خ�ادم خمتلفة؛ لإخفاء مكان ت�اجدك.

aitnews :امل�شدر

6 مميزات جديدة لبريد »جي ميل«

ب�صبب م�صارها ال�صحية

يف اأعقاب ت�صهيالت وفرتها احلكومة الأمريكية

تكنولوجيا 5G غير مرحب بها في سويسرا

صناعة ماك برو تعود للواليات المتحدة
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يبد�أ  �أن  ميكن  �لزمن،  من  طويلة  لفرتة  �لتوتر  ي�ستمر  عندما 

توؤثر يف  ج�سمك يف �النهيار، مثل هذه �حلالة من �ل�سغط �ملفرط 

جمموعة  ت�سمل  �أن  ميكن  و�لتي  �سحية،  م�ساكل  وت�سبب  حياتك 

ربطها  من  تتمكن  ال  قد  �لتي  �جل�سدية  �الأع��ر����ض  من  متنوعة 

بالتوتر. 

و�لغثيان  �ملعدة  ��سطر�بات  ذلك  يف  مبا  �له�سمية:  �مل�سكالت   •
ما  غالًبا  و�الإم�ساك،  و�الإ�سهال  و�لغاز�ت  �ملعدة  وحرقة  و�لتج�سوؤ 

يوؤثر �لتوتر يف �له�سم عن طريق تقليل �إنتاج �أحما�ض �ملعدة وتغيري 

�سرعة �نتقال �لطعام عرب �جل�سم. �أي�ًسا، نظًر� الأن �لتوتر ميكن �أن 

�إىل �ل�سغط على  ي�سبب زيادة يف توتر �لع�سالت، فقد يوؤدي ذلك 

بطنك وبقية �جلهاز �له�سمي، مما قد يوؤدي �إىل �سعورك بالتعب.

 

بالرغبة  �لكورتيزول  �الإج��ه��اد  هرمون  يرتبط  �ل�سهية:  تغري   •
تناول  �الإفر�ط يف  �إىل  يوؤدي  �لدهون، مما قد  �أو  �ل�سكر  تناول  يف 

عندما  �سلبي  ب�سكل  �لنوم  على  �لقدرة  تتاأثر  ما  وغالًبا  �لطعام، 

�رتفاع م�ستويات  �إىل  �لنوم ب�سكل كاٍف  بالتوتر، ويوؤدي عدم  ن�سعر 

م�ستويات  تنخف�ض  بينما  �ل�سهية«،  يزيد  »هرمون  هرمون �جلريلني 

ذلك،  وم��ع  �ل�سبع«.  مب�ساعر  مرتبط  »ه��رم��ون  �لليبتني  هرمون 

�سهيتهم. بفقد�ن  للتوتر  �الأ�سخا�ض  بع�ض  ي�ستجيب 

 

تناول  يف  �الإف���ر�ط  يف  �لرغبة  �إىل  باالإ�سافة  �ل���وزن:  زي��ادة   •
�لطعام ب�سبب �لتوتر، يوؤدي �لكورتيزول �أي�ًسا �إىل �حتفاظ �جل�سم 

ترتبط  ذلك،  على  عالوة  �لدهنية.  �خلاليا  حجم  وزيادة  بالدهون 

�لبطن. �لكورتيزول بزيادة �لدهون يف  �مل�ستويات �ملرتفعة من 

 

و�لكورتيزول  �الأدرينالني  �لتوتر مثل  توؤدي هرمونات  �ل�سد�ع:   •
�سد�ع  ت�سبب  �أن  ميكن  �لدموية  �الأوعية  يف  تغيري�ت  �إحد�ث  �إىل 

�لتوتر �أو �ل�سد�ع �لن�سفي، �إما خالل فرتة �لتوتر �أو يف �لفرتة ما 

بعد ذلك.

 

�لع�سالت  ت�ستد  �ل�����س��غ��ط،  حت��ت  �ل��ع�����س��الت:  و���س��د  �الآالم   •
�لتعر�ض  من  �أنف�سنا  غريزتنا حلماية  �إىل  يعود  وهذ�  �أكرب،  ب�سكل 

لالإ�سابات، ون�سبح على �أهبة �ال�ستعد�د. و�إذ� ��ستمر �لتوتر، ميكن 

�أن ت�ساب باآالم �لظهر ووجع يف �لرقبة و�آالم يف �لع�سالت و�لعظام 

�الأخرى.

 

�أحد  �أي�ًسا  هو  ب��االإره��اق  �ل�سعور  و�لتعب:  �لطاقة  �نخفا�ض   •
عقلك  يتعر�ض  فعندما  �الأج��ل،  طويل  للتوتر  �ل�سائعة  �الأع��ر����ض 

�ل�سديد  �ل�سعور  ي�سبب  مما  �إ�سايف،  ب�سكل  بالعمل  يبد�أ  للتوتر، 

بالتعب مع مرور �لوقت.

 

نزالت �لربد �ملتكررة و�اللتهابات: �لتوتر طويل �الأجل ي�سعف   •
�أكرث عر�سة لالإ�سابة بنزالت �لربد و�النفلونز�  �ملناعة مما يجعلك 

من  �أطول  وقًتا  �الأمر  ي�ستغرق  قد  �أي�ًسا،  �الأمر��ض.  من  وغريها 

�لعدوى. تتعافى من  �ملعتاد حتى 

 

�لتوتر  �أن  �آالم �ل�سدر وت�سارع �سربات �لقلب: معظمنا يدرك   •
يزيد من معدل �سربات �لقلب و�سغط �لدم. ومع ذلك، فاإن �ل�سيق 

�لكبري يف �ل�سدر ميكن �أن يكون �أي�ساً �أحد �أعر��ض �لتوتر، ويرجع 

ذلك جزئياً �إىل �سدة �لع�سالت.

 

�أمر  يومًيا  �سعرة   100 �إىل  ي�سل  ما  فقد�ن  �ل�سعر:  ت�ساقط   •
طبيعي. ومع ذلك، فاإن �لتوتر �ملزمن يزيد من �اللتهابات يف جميع 

�أنحاء �جل�سم، مما قد يوؤدي �إىل ت�ساقط �ل�سعر �أكرث من �ملعتاد.

 

�لتوتر،  تاأثري  �ل�سكر يف �لدم: عندما تكون حتت  �رتفاع ن�سبة   •
يطلق �لكبد ن�سبة جلوكوز �إ�سافية يف جمرى �لدم، مما قد يعر�سك 

يف �لنهاية خلطر كبري لالإ�سابة بالنوع �لثاين من مر�ض �ل�سكري.

�لنف�سية  لل�سحة  �لوطني  �ملركز   – : تطبيق قريبون  �مل�سدر 

�لنف�سية باجلامعة  �ل�سحة  لتعزيز  �لد�ئمة  �للجنة  •�إ�سر�ف 
»تعزيز«

أعراض صحية ترافق التوتر

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

- وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز التوجيه والإر�ساد الطالبي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114973926

- وحدة التوجيه والإر�ساد النف�سي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114673926

- الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية »طالبات«- هاتف: 0532291003

- ق�سم الطب النف�سي مب�ست�سفى امللك خالد اجلامعي- هاتف: 0114672402 

- م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي- هاتف: 0114786100

مشتقات الحليب تحمي األوعية الدموية من التلف

الجرعات العالية من فيتامين D ال تفيد العظام

أوبئة تهدد حياة الماليين والطائرات »متهمة«

حديثة  �أمريكية  در����س��ة  �أف���ادت 

تناول �جلنب وم�ستقات �حلليب  �أن 

�ل��غ��ذ�ئ��ي،  �ل��ن��ظ��ام  �سمن  ي��وم��ي��اً، 

�لتلف  من  �لدموية  �الأوعية  يحمي 

عالية  م�ستويات  تناول  عن  �لناجت 

من ملح �لطعام.

�ل���در�����س���ة �أج����ر�ه����ا ب��اح��ث��ون 

»بن�سلفانيا«، ون�سرو�  بجامعة والية 

ن��ت��ائ��ج��ه��ا، يف �ل��ع��دد �الأخ����ري من 
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�لعلمية.

�لبحث،  ن��ت��ائ��ج  �إىل  ول��ل��و���س��ول 

بالغاً  �سخ�ساً   11 �لفريق  ر�ق��ب 

�لدم،  �سغط  �رتفاع  من  يعانون  ال 

�أنظمة   4 �الأ�سخا�ض  ه��وؤالء  و�تبع 

منف�سلة من �لغذ�ء ملدة 8 �أيام لكل 

نظام.

�الأول  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �ل��ن��ظ��ام  وك���ان 

منخف�ض �ل�سوديوم �أو ملح �لطعام، 

كان  فيما  �جل���نب،  فيه  ي��وج��د  وال 

�ل�سوديوم،  �لثاين منخف�ض  �لنظام 

�أما  مرتفعة،  �جل��نب  ن�سبة  وكانت 

�ل��ث��ال��ث ف��ك��ان ع���ايل �ل�����س��ودي��وم، 

كان  فيما  �جل��نب،  على  يحتوي  وال 

ن�سب  مع  �ل�سوديوم،  عايل  �لر�بع 

مرتفعة من �جلنب.

�لغذ�ئية  �ل��وج��ب��ات  وت�سمنت 

منخف�سة �ل�سوديوم حو�يل 1500 

بينما  ي��وم��ي��اً،  �مل��ل��ح  م��ن  ملليغر�م 

عالية  �لغذ�ئية  �لوجبات  ت�سمنت 

�ل�سوديوم 5500 ملليغر�م من �مللح 

يومياً.

�لغذ�ئية  �ل��وج��ب��ات  وت�سمنت 

�ل��غ��ن��ي��ة ب��اجل��نب م��ا ي��ع��ادل 170 

وجبات   4 على  مق�سمة  غ��ر�م��اً، 

�أنو�ع خمتلفة  على  و�حتوت  يومياً، 

من �جلنب يومياً.

ن��ظ��ام غ��ذ�ئ��ي  ك���ل  ن��ه��اي��ة  ويف 

�لباحثون  قام  �أي��ام،   8 ملدة  ��ستمر 

وظائف  لقيا�ض  �ختبار�ت  باإجر�ء 

�الأوعية �لدموية لدى �مل�ساركني.

وخ�����س��ع �مل�������س���ارك���ون �أي�����س��اً 

عينة  وقدمو�  �لدم  �سغط  ملر�قبة 

��ستهلكو�  �أن��ه��م  م��ن  للتاأكد  ب��ول 

طو�ل  �مللح  من  �ل�سحيحة  �لكمية 

�الأ�سبوع.

�ل��ن��ظ��ام  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  ووج����د 

�لغذ�ئي عايل �جلنب، كان له تاأثري 

يف  �لدموية،  �الأوع��ي��ة  على  و��سح 

عن  �ل��ن��اج��م  �ل��ت��ل��ف  م��ن  حمايتها 

تناول �أغذية عالية �مللح، ومل يظهر 

�لتي  �ملجموعة  ل��دى  �لتاأثري  ذل��ك 

ال  لكن  �مللح  عالية  �أغذية  تناولت 

حتتوي على �جلنب.

قائد  �ألبا،  بيلي  �لدكتورة  وقالت 

قد  �لنتائج  »هذه  �إن  �لبحث  فريق 

�لنا�ض على حتقيق �لتو�زن  ت�ساعد 

مع  �جليد  �مل���ذ�ق  ذو  �لطعام  ب��ني 

�ملخاطر  من  �أدنى حد  �إىل  �لتقليل 

�ل��ن��اج��م��ة ع��ن ت��ن��اول �ل��ك��ث��ري من 

�مللح«.

كميات  »��ستهالك  �أن  و�أ�سافت 

زيادة  ي�سبب  �ل�سوديوم  من  كبرية 

ب�سحة  �ل�������س���ارة  �جل���زي���ئ���ات  يف 

�لقلب  و�سحة  �ل��دم��وي��ة  �الأوع��ي��ة 

يحتوي  �جل���نب  ل��ك��ن  ع���ام،  ب�سكل 

على م�ساد�ت �الأك�سدة �لتي تفكك 

وت�سهم يف  �ل�سارة،  تلك �جلزئيات 

وقاية �الأوعية �لدموية من خماطر 

تناول �مللح بكميات كبرية«.

وو����س���ع���ت م��ن��ظ��م��ة �ل�����س��ح��ة 

�ل��ع��امل��ي��ة، ب��ال��ت�����س��اور م���ع �ل���دول 

�الأع�������س���اء و�خل�����رب�ء �ل��دول��ي��ني، 

تو�سيات باتخاذ �إجر�ء�ت �حلد من 

تناول �مللح، �إىل حو�يل 5 غر�مات 

لل�سخ�ض �لو�حد يومياً.

�سنو�ت   3 د�مت  در��سة  �أظهرت 

ماكيج  مب��ع��ه��د  ب��اح��ث��ون  �أج���ر�ه���ا 

ل�سحة �لعظام و�ملفا�سل �لتابع لكلية 

�لطب يف كمنغ CSM، ون�سرت يف 

�الأمريكية  �لطبية  �جلمعية  دوري��ة 

فائدة يف  توجد  ال  �أنه   ،»JAMA«

من  عالية  جرعات  على  �حل�سول 

كان  ما  بخالف  وذلك   ،D فيتامني 

متوقعاً �سابقاً.

متطوع،   300 �لدر��سة  وتتبعت 

ترت�وح �أعمارهم بني 55 و70 عاًما، 

يف جتربة �سريرية ع�سو�ئية مزدوجة 

مع  �إن���ه  فر�سية  الختبار  �لتعمية 

�ستكون   ،D فيتامني  زيادة جرعات 

يف  باجلرعة  مرتبطة  زي��ادة  هناك 

ثلث  وتلقى  �ل��ع��ظ��ام.  وق���وة  كثافة 

وحدة   400 �لدر��سة  يف  �مل�ساركني 

من فيتامني D يوميا، وتناول �لثلث 

يومًيا،  دولية  وح��دة   4000 �لثاين 

 10000 فتناول  �الأخ��ري  �لثلث  �أم��ا 

وحدة دولية يومًيا.

ومت ��ستخال�ض نتائج، على عك�ض 

ما كان متوقًعا، باأنه ال يوجد �رتباط 

بجرعات   D فيتامني  مكمالت  بني 

�أع��ل��ى م��ن ت��ل��ك، �ل��ت��ي �أو���س��ت بها 

م�سحات  �أو  �لكندية  �ل�سحة  وز�رة 

بزيادة  ك��ن��د�،  يف  �لعظام  ه�سا�سة 

�لعظام.  ق��وة  �أو  �لعظام  كثافة  يف 

جهاز  ك�سف  فقد  ذل��ك،  من  وب��دالً 

�لعامل  �الأح��دث يف   ،XtremeCT
�لعظام  يف  �مل��ع��ادن  كثافة  لقيا�ض 

�ن��خ��ف��ا���ض  ح����دوث  ع���ن   ،BMD
ب�سبب �ختالف �جلرعات يف كثافة 

�لعظام، مع حدوث �أكرب �نخفا�ض يف 

10000 وحدة دولية لكل جمموعة 
حاجة  هناك  ف��اإن  وبالتايل  يومية، 

�إىل مزيد من �لبحث لتحديد ما �إذ� 

كانت �جلرعات �لكبرية توؤثر �سلبيا 

بالفعل على �سحة �لعظام.

وي����ق����ول ب���روف���ي�������س���ور ���س��ت��ي��ف 

ت�سري  �لباحثني،  فريق  م��ن  ب��وي��د، 

للبالغني  بالن�سبة  �أن��ه  �إىل  �لنتائج 

ف��اإن ج��رع��ات فيتامني  �الأ���س��ح��اء، 

من  ب��ه��ا  �ملُ��و���س��ى  بامل�ستويات   D
ما  �أي  �لعظام،  ه�سا�سة  م�سحات 

دولية  وحدة   2000 �إىل   400 بني 

للحفاظ  كافية  جرعة  تعد  يومًيا 

على �سحة �لعظام. 

نتائج ثانوية وح�سى �لكلى

و�أ�سارت نتائج ثانوية من �لدر��سة 

�إىل وجود خماوف تتعلق بال�سالمة 

عالية  م�ستويات  تناول  مع  �ملحتملة 

من  �لرغم  وعلى   .D فيتامني  من 

وج����ود ح����االت يف ج��م��ي��ع �ل��ف��رق 

�ل��ث��الث �ل��ت��ي ت��ط��وع��ت ل��ل��در����س��ة، 

�لذين  �مل�ساركني  �أن  �لباحثون  وجد 

�أعلى  ج��رع��ات  بتلقي  تكليفهم  مت 

�ليومية   D فيتامني  مكمالت  م��ن 

و10000  دول��ي��ة  وح���دة   4000«

�ل�سنو�ت  م��دى  على  دولية«  وح��دة 

لالإ�سابة  �أكرث عر�سة  كانو�  �لثالث 

»م�ستويات  �لبول  كال�سيوم  بفرط 

�لبول«،  يف  �لكال�سيوم  من  مرتفعة 

يتلقون  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك،  م��ع  مقارنة 

تعد حاالت  وال  �أق��ل.  يومية  جرعة 

حالة  �ل��ب��ول  يف  �لكال�سيوم  ف��رط 

�سائعة بني �لعامة، و�إمنا هي ترتبط 

بزيادة خطر �الإ�سابة بح�سى �لكلى 

وظ��ائ��ف  �خ��ت��الل  يف  ت�سهم  وق���د 

�لكلى.

بيلينغتون،  �إمي���ا  دك��ت��ور  وت��ق��ول 

ميكن  »م��ا  �لبحثي:  �لفريق  ع�سو 

�ل��در����س��ة  نتائج  م��ن  ��ستخال�سه 

من  �ل��ك��ب��رية  �جل���رع���ات  �أن  ه���و 

على  بالفائدة  تعود  ال   D فيتامني 

للبالغني  وبالن�سبة  �الإن�سان،  عظام 

وحدة   400 تعاطي  يعد  �الأ�سحاء، 

وال  معقولة،  ج��رع��ة  ي��وم��ي��اً  دول��ي��ة 

يُو�سى بتناول جرعات 4000 وحدة 

�أو �أعلى لغالبية �الأ�سخا�ض«.

من  دولية  خ��رب�ء  ح��ذرت جلنة 

متنامياً  تهديد�ً  يو�جه  �لعامل  �أن 

من �أمر��ض وبائية قد تقتل ماليني 

ج�سيماً  �سرر�ً  وتلحق  �الأ�سخا�ض 

ب��االق��ت�����س��اد �ل���ع���امل���ي، وط��ال��ب��ت 

على  �لعمل  ب�����س��رورة  �حل��ك��وم��ات 

�ال�ستعد�د للحد من هذ� �خلطر.

�لتاأهب     ر���س��د  جمل�ض  وق���ال 

مب�ساركة  �ن��ع��ق��د  �ل���ذي  �ل��ع��امل��ي، 

ومنظمة  �ل��دويل  �لبنك  جمموعة 

�الأم��ر����ض  �إن  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل�سحة 

�أوبئة  �إىل  تتحول  �لتي  �لفريو�سية 

ومر�ض  و�الإنفلونز�  �الإي��ب��وال  مثل 

�حل��اد  �لتنف�سي  �جل��ه��از  �ل��ت��ه��اب 

متز�يد  ب�سكل  ي�سعب  »����س���ارز«، 

ي�سهد  ع����امل  يف  ف��ي��ه��ا  �ل��ت��ح��ك��م 

ه�سة  ودول  �الأم��د  طويلة  نز�عات 

�ملجل�ض  و�عترب  ق�سرية.  وهجرة 

»�لتهديد  موؤخر�ً  �سدر  تقرير  يف 

تهديد�ً  �لعامل  ح��ول  وب��اء  بتف�سي 

�سريعة  ع����دوى  و�أن  ح��ق��ي��ق��ي��اً، 

ع�سر�ت  تقتل  �أن  ميكنها  �النت�سار 

�مل���الي���ني وت��ع��ط��ل �الق��ت�����س��اد�ت 

وتزعزع �الأمن �لوطني«.

تبذل  بينما  �أن��ه  �لتقرير  وذك��ر 

بع�ض �حلكومات و�ملنظمات �لدولية 

جهود�ً لتكون يف حالة يقظة وتاأهب 

لتف�ض و��سع لالأمر��ض منذ �نت�سار 

�الإيبوال يف غرب �إفريقيا بني عامي 

2014 و2016، �إال �أن هذه �جلهود 
»غري كافية على �الإطالق«.

و�أ�سافت جرو هارمل برونتالند، 

ملنظمة  �ل�سابقة  �ل��ع��ام��ة  �مل��دي��رة 

�ل�سحة �لعاملية و�لتي ر�أ�ست �جتماع 

�ملجل�ض، �أن �الأ�ساليب �ملتبعة حالًيا 

وحاالت  �الأمر��ض  مع  �لتعامل  يف 

�لطو�رئ �ل�سحية »تت�سم بدو�مات 

من �لذعر و�الإهمال«.

و�أ�سار �لتقرير �إىل �إنه مع �سفر 

�أنحاء  يف  �لب�سر  من  هائلة  �أع��د�د 

�أن  ميكن  يومًيا  بالطائر�ت  �لعامل 

لوباء  مماثل  وب��اء  حالًيا  يتف�سى 

»�الإنفلونز� �الإ�سبانية« �لذي تف�سى 

يُقدر  ما  بحياة  و�أودى   1918 عام 

وميكن  �سخ�ض،  مليون  بخم�سني 

�أن ينت�سر خالل �أقل من 36 �ساعة 

ويقتل ما يُقدر بني 50 و80 مليون 

خم�سة  نحو  على  ويق�سي  �سخ�ض 

يف �ملئة من �قت�ساد �لعامل.

تروت�سنربج،  ف��ان  �أك�سيل  وق��ال 

وع�سو  �لدويل  �لبنك  رئي�ض  نائب 

و�ل�سعف  �لفقر  »يفاقم  �ملجل�ض، 

تف�سي �الأمر��ض �ملعدية وي�ساعد�ن 

�مل��الئ��م��ة  �ل����ظ����روف  ت���وف���ري  يف 

لالأوبئة«.



م������اذا اأق�������ول و����س���ح���ُر الأر����������ضِ ط��وق��ن��ي!

م�����اذا اأق������ول وت���اه���ت يف ال���ه���وى ���ُس��ف��ن��ي!

يف دف������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����لَّ����ف����ت����ه����ا ب������دم������ي، اأ�����س����ك����ن����ت����ه����ا َب��������َدين

ب�����الأم�����ن وال�������س���ع���د والآم�����������ال ُت���ط���رين

ع����م����ري ف��������داك وق����ل����ب����ي ف����ي����ك م���رت���ه���ن

ي����ه����دي����ك اأع�����������ذب اأوت��������������اٍر م������ن ال���ل���ح���ِن

ت���ن�������س���اب م����ث����ل خ����ري����ر امل��������اء م�����ن ُم�������زِن

ع���ب���ق���اً و�����س����ح����راً واأ������س�����ك�����اًل م�����ن ال���ف���ِن

���ِن دي���ب���اج���ه���ا ث����م����ٌر ي���ه���ف���و ع���ل���ى ال���ُغ�������سُ

����س���غ���ف���اً ب���ح���ب رم�������ال ال���ب���ي���د واحُل���������س����ِن

ح�������َس���ِن اإىل  ����ٍن  ُح���������سْ وم������ن  رب������ي  ح����ب����اك 

اأر����������ض ال����ك����رام����ة واخل����������رات وال����ُي����م����ِن

اأن������ا ال�������س���ع���ودي، ك�����لُّ الأر���������ض حت�����س��دين

ل�����ل�����َع�����لَ�����ِن امل���������ي���������زان  اأول  يف  اأ����������س���������اء 

امل��������ِن   ذي  هلل  ال�����ت�����وح�����ي�����د  ل����������واوؤه����������ا 

واأ�������س������رق ال�������س���ب���ُح يف ال����ب����ي����داء واملُ��������دِن

ال�����زم�����ِن ب������ه يف ه�����ام�����ة  ع������ق������داً جت����ل����ت 

ح����م����اه����ا رب��������ي م������ن احل�����������س�����اد وال�����ف�����ِن

ف���������وق ال������ت������اآم������ر والأ������������س�����������رار وامل������ح������ِن

م�������اذا اأق��������ول ب����ذك����رى امل����ج����د ي����ا وط��ن��ي

م����������اذا اأق������������ول وروح������������ي ف����ي����ك ه����ائ����م����ٌة

ع���������اٌم ج�����دي�����ٌد م�����ن الأجم������������اد ن��ن��ق�����س��ه��ا

اأر����س���ي ���س��م��ائ��ي وم���ائ���ي ح�����س��ن ذاك���رت���ي

ك�������ل�������وؤل�������وؤٍة ق����ل����ب����ي  يف  زرع��������ت��������ك  اإين 

ت���ظ���ل���ل���ن���ي غ������ي������م������ات  ر������س�����م�����ت�����ك  اإين 

ُم�����ه�����ا ����س���ك���ب���ت روح���������ي ع����ل����ى ك����ف����ي اأق�����دِّ

وال�����ط�����ُر ح����لَّ����ق يف الأج������������واء م��غ��ت��ب��ط��اً

�����ق�����ًة ي�����������س�����دو ب�������زه�������ٍو ت�����ران�����ي�����م�����اً ُم�����َن�����مَّ

وال�����زه�����ُر ي��ه��م�����ض 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�������ُض ت���رف���ل يف ال�������س���ح���راء ���س��اه��دًة

اأر��������س�������ي ث�����������راِك ك����ن����ب����ع امل����������اء ط�����اه�����رًة

م����ه����د ال����ر�����س����ال����ة يف ال����دن����ي����ا وم��ن��ب��ت��ه��ا

اأن�������ا ال���������س����ع����ودي، ك������لُّ ال����ن����ا�����ض ت��ع��رف��ن��ي

ي���ع���ان���ق���ه���ا ال�����دن�����ي�����ا  ت�������������ألأ يف  جن����م����ي 

ت�����اآل�����ف�����ت ب����ع����د ط��������ول ال�������ن�������اأي مم���ل���ك���ٌة

ا����س���ت���وط���ن الأم��������ُن ف��ي��ه��ا ب���ع���د وح�����س��ت��ه��ا

��ح��ه��ا ع���ب���دال���ع���زي���ز ال���ف���ري���د ال�����س��ه��م و���سَّ

ي����زه����و ب�������س���رت���ه���ا ال�����ت�����اري�����ُخ م���ف���ت���خ���راً

�����س����اخم����ًة اهلل  ب������ع������ون  ت���������س����م����و  ت�����ظ�����ل 

ذكرى المجد

شعر: د. أسماء بنت عبدالكريم الحقيل
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إطالق منصة رقمية لمنشورات »دار الجامعة«

فعالية بمناسبة اليوم العالمي للترجمة بمدينة الطالبات.. غدًا

�سعود  امللك  جامعة  دار  وقعت 

املعلوماتية  التنمية  و�سركة  للن�سر 

1441/1/16هـــ  الأحــــد  يـــوم 

لإطــاق  م�سرتك  تعاون  اتفاقية 

ملن�سورات  اإثرائية  رقمية  من�سة 

ا�سرتاتيجية  عاقة  واإقامة  الدار 

ــوى الــرقــمــي  ــحــت يف خـــدمـــات امل

على  املبني  والبحثي  التعليمي 

اإ�سدارات دار جامعة امللك �سعود 

للن�سر. 

جامعة  دار  عن  التفاقية  وقــع 

امللك �سعود للن�سر املدير التنفيذي 

لـــلـــدار الــدكــتــور مــفــلــح بـــن علي 

�سركة  وقعها عن  فيما  ال�سغيرثي، 

عــام  مــديــر  املــعــلــومــاتــيــة  التنمية 

بن  عبدالرحمن  الأ�ستاذ  ال�سركة 

عبداهلل احلميدي. 

واأكد املدير التنفيذي لدار جامعة 

ال�سغيرثي  د.  للن�سر  �سعود  امللك 

ال�سركات  مع  امل�سرتك  التعاون  اأن 

خدمات  يف  واملتخ�س�سة  الوطنية 

ــن اأهــم  املــحــتــوى الــرقــمــي يــعــد م

للتطوير  الازمة  الفعالة  الو�سائل 

والبحث  التعليمية  العملية  وخدمة 

�سعود  املــلــك  جــامــعــة  يف  العلمي 

ت�سرتك  التي  الأخــرى  واجلامعات 

التي  اجلديدة  املن�سة  خدمات  يف 

�ستنتج عن هذه التفاقية.

صوت الصورة

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

جامعاتنا في يوم الوطن

د. فهد بن عبداهلل الطياش

يف  التاريخ  درو�ــس  اأهــم  من  در�ــس  وذكــراه  بهجة،  الوطن  يــوم 

التاريخي،  احل�سور  عن  لقرون  بادنا  غابت  اأن  فبعد  حياتنا، 

قمة  ل�ست�سافة  وت�ستعد  املتقدمة  الأمم  م�ساف  تقف يف  هي  ها 

الع�سرين.

يجعلنا  الكبري  الإرث  وهذا  والإجنازات،  بالأجماد  تاريخ حافل 

ل نحتفل بيومنا الوطني فقط، واإمنا ن�سعى لأن يكون نقطة حتول 

نحو املزيد من التقدم يف كل املجالت وعلى جميع امل�ستويات.

يعفيه  ل  واملــيــاديــن  الــ�ــســوارع  يف  املــواطــن  احتفال  كــان  فـــاإذا 

على  اأ�سعب  فالأمر  اأبنائه؛  وم�ستقبل  م�ستقبله  يف  التفكري  من 

يف  يتجاوز  ل  املوؤ�س�سي  الحتفال  يظل  لكن  املوؤ�س�سي،  امل�ستوى 

كثري من الأحيان الحتفال ال�سكلي واملتوقع اأعمق من هذا بكثري.

نحمد اهلل اأن جامعة امللك �سعود من اأوائل املوؤ�س�سات الوطنية 

يرى  من  هناك  هــذا  ومــع  الــوطــن،  ذكــرى  يف  التميز  تقدم  التي 

والقطاعات  الأق�سام  بني  املتناثرة  و»الفعاليات«  الحتفالت  اأن 

وجهة  فرد  ولكل  مركزي،  ح�سور  يف  اجلامعة  م�ساركة  ت�سعف 

ال�سواب وحتتمل اخلطاأ. نظر حتتمل 

جمهر  حتــت  ي�ستمر  اأن  يجب  الــوطــن  ــوم  ي يف  جامعتنا  دور 

التطوير والتميز، فهذه هي اجلامعة الأم التي ت�سع اللبنة الأوىل 

نرى  اأن  ي�سري  ول  الأكادميية،  موؤ�س�ساتنا  خطوات  من  كثري  يف 

وماذا  كنا؟  اأيــن  واملهم  الوطن،  يوم  يف  تتناف�س  الوطن  جامعات 

الكثري. يتوقع منا  القادم؟ فالكل  للعام  لدينا 

احتفال املدينة الطبية باليوم الوطني

»التخطيط والتطوير« تبحث 
تطوير »إتقان«

اأن  ع�سريي  يو�سف  الدكتور  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكيل  �سرح 

الوكالة عملت موؤخراً على اإعداد خطة �ساملة لتطوير برنامج »اإتقان« اإىل 

»اإتقان 2020«، وذلك تلبية ملتطلبات التغريات ال�سريعة التي تتطلب حتديث 

برنامج »اإتقان«.

العام  منذ  بناوؤه  مت  الــذي  »اإتقان«  لربنامج  احلــايل  النظام  اأن  وك�سف 

2015م اأثبت جناحه وفاعليته، حيث جنحت اجلامعة يف جتديد اعتمادها 
با�ستخدام  الربامج على العتماد  املوؤ�س�سي، وح�سلت عدد من  الأكادميي 

»اإتقان«  برنامج  تنفيذ حتديث  واإنه عند  الربنامج،  بهذا  املتوفرة  البيانات 

ب�سكل كامل، فاإنه �سي�ساهم يف رفع كفاءة الربامج واملقررات.

اجلامعي  العام  يف  ــه  اأن والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكيل  واأ�ــســاف 

2019/2018م قامت هيئة تقومي التعليم والتدريب ممثلًة بقطاعيها املركز 
ال�سعودي  والإطــار   »NCAAA« الأكــادميــي  والعتماد  للتقومي  الوطني 

للموؤهات »SAQF« بتغيري جذري ملتطلبات العتماد املوؤ�س�سي والرباجمي، 

واجلودة  التطوير  وعمادة  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكالة  عمدت  لذا 

لإجراء درا�سة م�ستفي�سة عن تاأثري الـتغيريات التي قام بها املركز الوطني 

للموؤهات  ال�سعودي  والإطار   »NCAAA« الأكادميي  والعتماد  للتقومي 

لهذه  وا�ستجابة  فنية،  تقارير   7 الدرا�سة  تلك  �سملت  بحيث   ،»SAQF«

التقارير تعمل اجلامعة حالياً على تطوير برنامج »اإتقان«.

وفد »الصحة العالمية« يزور مركز التوجيه واإلرشاد

والإر�ساد  التوجيه  مركز  ا�ستقبل 

الطابي بجامعة امللك �سعود بعيادة 

الرئي�سي،  بالبهو  التدخني  مكافحة 

منظمة  مــن  امل�ستوى  رفــيــع  وفـــداً 

امل�سوؤول  بقيادة  العاملية  ال�سحة 

وذلك  فو،  بو  دونق  الدكتور  الطبي 

يوم اخلمي�س 1441/1/20هـ.

اطلع الوفد على جممل املبادرات 

بال�سراكة  املركز  عليها  يقوم  التي 

مع وزارة ال�سحة، كما جتول داخل 

وا�ستمع  التدخني  مكافحة  عــيــادة 

حمتوياتها،  عن  مف�سل  �سرح  اإىل 

جممل  عــن  �سرح  اإىل  ا�ستمع  كما 

املركز  قام  التي  والربامج  املبادرات 

التبغ  مكافحة  جمال  يف  بتنفيذها 

مكافحة  عيادة  على  امل�سرف  قدمه 

التدخني الأ�ستاذ في�سل العنزي.

منظمة  ممثل  اأثــنــى  جانبه،  مــن 

على  بــوفــو  دونـــق  العاملية  ال�سحة 

بالغ  اهتمام  من  املركز  به  يقوم  ما 

اجلامعة،  وطلبه  من�سوبي  ب�سحة 

لي�س فيما يخ�س التدخني فح�سب، 

بل يف كل ما مل�سه خال زيارته من 

اأهمية  اإىل  لفتاً  اجلامعة،  جهود 

مواجهة عادة التدخني لدى املدخنني 

و�سولً  الإقــاع،  على  وم�ساعدتهم 

من  خايل  �سحي  حياة  اأ�سلوب  اإىل 

التدخني.

مع  ال�سحة  وزارة  بتعاون  واأ�ساد 

ال�سحية،  الثقافة  ن�سر  اجلامعة يف 

والرتقاء باملجتمع اجلامعي وتنويره 

الفرد  على  التبغ  تعاطي  بخطورة 

واملجتمع.

جلسة حوار للمتفوقين مع خبير من 
جامعة واشنطن

كتب: طارق املطريي

الثامنة  احلــواريــة  اجلل�سة  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  برنامج  عقد 

ع�سرة مع خبري، وا�ست�ساف فيها الدكتور GuoZhong Cao من جامعة 

وا�سنطن بالوليات املتحدة الأمريكية.

ح�سر اجلل�سة عدد من الطلبة املتفوقني من خمتلف كليات اجلامعة، ودار 

النقا�س حول تطوير املهارات الدرا�سية والأكادميية للطالب اأثناء الدرا�سة 

اجلامعية، وكذلك اأهمية البحث العلمي وكيفية اختيار موا�سيع البحث.

ويف ختام اجلل�سة مت توزيع �سهادات على الطاب احلا�سرين والتقاط 

خرباء  مع  العلمية  اللقاءات  �سمن  اجلل�سة  هذه  وتاأتي  التذكارية،  ال�سور 

وعلماء والتي يقدمها برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني ملتفوقي وموهوبي 

اجلامعة من طاب وطالبات.

تنظم عمادة �سوؤون املكتبات باملدينة اجلامعية 

�سباحاً   ١٠ ال�ساعة  عند  الثنني  غداً  للطالبات 

اليوم العاملي للرتجمة  فعاليات متنوعة مبنا�سبة 

قاعة  الأول،  ــدور  ال املركزية،  املكتبة  يف  وذلــك 

الواحة الثقافية.

اأهمها  متنوعة  اأن�سطة  الفعاليات  وتت�سمن 

اأمل  تقدمها املرتجمة  الطبية  الرتجمة  لقاء عن 

املطريي، تتحدث فيه عن دور املرتجم احليوي، 

من  الطبي  املــرتجــم  عاتق  على  يقع  ملــا  تــاأكــيــداً 

بني  املعلومة  نقل  دقة  يف  تتمثل  كبرية  م�سوؤولية 

كتاب  تد�سني  اإىل  اإ�سافة  ومري�سه.  الطبيب 

»خمت�سر امل�سطلحات الطبية« وور�سة عمل عن 

لغة الإ�سارة، وفعاليات دمج خط العربي مع خط 

كنوع  حمرتفات  خطاطات  باإ�سراف  الإجنليزي 

من اأنواع الرتجمة الفنية وامتزاجها ثقافيا.


