
املفتوح  الف�صلي  اللقاء  عقد  الرتبية  كلية  تعتزم 

مرحلة  طالب  مع  ال�صايع  فهد  الدكتور  الكلية  لعميد 

البكالوريو�س، وذلك يوم غٍد االثنني 1441/2/8هـ من 

ع�صرة  الثانية  اإىل  �صباحاً  والن�صف  العا�صرة  ال�صاعة 

ظهراً يف مقر الكلية.

و�صرح الدكتور �صعيد ال�صمراين وكيل الكلية لل�صوؤون 

االأكادميية اأن كلية الرتبية اعتادت على عقد هذا اللقاء 

درا�صي،  ف�صل  كل  دوري  ف ب�صكل  بهد

عــلــى وقــــــــــوف عــــمــــيــــد الـــكـــلـــيـــة 

وتطلعاتهم  الــطــالب  هــمــوم 

اللقاء  هذا  وياأتي  التطويرية، 

اجلامعة  حلر�س  امــتــداداً 

عــــلــــى فــــتــــح قــــنــــوات 

بني  املبا�صر  التوا�صل 

الــطــالب ومــ�ــصــوؤويل 

اجلامعة.
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بداأت عدد من املعار�س التجارية واملطاعم واملقاهي 

وتقدمي  ر�صمياً  العمل  مــوؤخــراً  اجلــامــعــة«  »جـــادة  يف 

اخلدمات و�صط اإقبال من �صكان العا�صمة الريا�س، بعد 

انتهاء اأعمال االإن�صاء والبناء.

ويعد امل�صروع الواقع على م�صاحة 71000 مرت مربع 

اأحد ا�صتثمارات جامعة امللك �صعود بذراعها االقت�صادي 

»�صركة وادي الريا�س« مع �صركة املراكز العربية والتي 

وقع فيها الطرفان اتفاقية لهذا امل�صروع عام 1436هـ 

ومتتد  اجلامعة،  ل�صالح  امل�صروع  ريع  ويعود  2015م، 
واإعادة  والت�صغيل  البناء  بنظام  30 عاماً  ملدة  االتفاقية 

امللكية.

وت�صتمل »جادة اجلامعة« التي تعد االأوىل من نوعها 

على م�صتوى اجلامعات باململكة على مراكز ت�صوق الأرقى 

العالمات التجارية وعدد من املطاعم واملقاهي و�صاالت 

عر�س �صينمائية.

ويتميز م�صروع »جادة اجلامعة« مبوقعه اال�صرتاتيجي 

�صمن  االأول  عبدالعزيز  بن  تركي  االأمــر  طريق  على 

حدود املدينة اجلامعية. 

بدران  د.  اجلامعة  مدير  معايل  اأن  بالذكر  اجلدير 

متابعة  اأجــل  من  للم�صروع  تفقدية  بــزيــارة  قــام  العمر 

التجهيزات واالأعمال املنفذة وا�صتمع اإىل �صرح من قبل 

طالب  من  عــدًدا  والتقى  امل�صروع،  ومنفذي  امل�صوؤولني 

اجلامعة والزائرين للجادة.

.. ويفتتح فعاليات اليوم العالمي للمعلم بكلية التربية
افتتح معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر 

اخلمي�س املا�صي فعاليات اليوم العاملي للمعلم الذي 

العامة  االإدارة  مع  بال�صراكة  الرتبية  كلية  نظمته 

للتطوير  الوطني  واملركز  الريا�س  للتعليم مبنطقة 

اليوم  مع  تزامًنا  التعليم،  بــوزارة  التعليمي  املهني 

العاملي للمعلم، املوافق للخام�س من اأكتوبر من كل 

عام، حتت �صعار: املعلمون ال�صباب: م�صتقبل املهنة، 

وذلك بح�صور وكيل وزارة التعليم للتعليم اجلامعي 

الدكتور عبدالرحمن اخلريف.

ال�صايع  فهد  الدكتور  الرتبية  كلية  عميد  واأكــد 

لدوره  تثميًنا  ياأتي  باملعلم  الرتبية  كلية  احتفاء  اأن 

من  الرتبية  كلية  واأن  املجتمع،  بناء  يف  املحوري 

وروؤيتها  املهنية،  م�صوؤوليتها  ا�صت�صعار  منطلق 

اال�صرتاتيجية،  خطتها  يف  اأقرتها  التي  ور�صالتها 

ما  بكل  الرتبوي  التغير  قيادة  على  دوًما  حتر�س 

روؤية  حتقيق  يف  وي�صهم  التعليمية  العملية  يدعم 

ال�صلة  ذات  الــرامــج  ذلــك  ومــن   ،2030 اململكة 

باملعلم وتطويره املهني امل�صتمر.

مدير الجامعة يفتتح الدورة التأسيسية الـ13 ألعضاء هيئة التدريس الجدد

جــادة الجامعـــــة

20

تعاون أكاديمي مع جامعة
محمد بن راشد للطب 03

ة اختراع في »تناول  براء
األنسولين بالفم«

براءة  على  ال�صرفاكتانت  اأبحاث  كر�صي  ح�صل 

بعنوان:  االأمريكي،  الـــراءات  مكتب  من  اخــرتاع 

بوليمرات  طــريــق  عــن  بالفم  االأنــ�ــصــولــني  »تــنــاول 

املعدة«، عن طريق حتميل االأن�صولني على بوليمرات

طبيعية م�صتخرجة من ق�صور الروبيان، مت تعديل 

تركيبها الكيميائي لت�صل اإىل حجم النانو وامليكرو 

الإمكانية اإعطائها للمر�صى يف كب�صوالت عن طريق 

باالأن�صولني  حمملة  وهي  املواد  اأثبتت  حيث  الفم، 

املعدي،  لل�صائل  �صاعة   24 ملــدة  ممتازة  مقاومة 

وكان معدل خروجها جيداً يف ال�صائل املراري، مما 

البيولوجي  الن�صاط  بجانب  اإيجابية  نتائج  يعطي 

االآمن لتلك املواد لتطبيقها يف عالج مر�صى ال�صكر 

عن طريق الفم بدياًل للحقن.

عميد التربية يلتقي 
طالب البكالوريوس.. غدًا

م�شتخرجة من ق�شور الروبيان..

06

بدء العمل في

15 »ناصية حلم« لدعم الكفيفات03 بهمتي أعلو ال بجسدي لقاء رابطة الخريجين

د.ال�شايع
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مب�صاركة وزارة ال�صحة وهيئة الهالل الأحمر

مت الإعالن عن الدورات التدريبية ل�صهر �صفر

للخدمات  األول  الدولي  المؤتمر  انطالق 
الطارئة الطبية 

الدراسات  بكلية  الفعاليات  خطة  اعتماد 
لتطبيقية ا

لسائقي  تدريبية  دورة 
باإلسكان الحافالت 

مجلس حواري خامس 
لبات   للطا

يتدربن  متفوقات   5
التخصصي بمستشفى 

بلغة  البرمجة  دورة في 
للطالبات »بايثون« 

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  افتتح 

وال��ت��ط��وي��ر ال��دك��ت��ور ي��و���س��ف بن 

ع��ب��ده ع�����س��ري »امل���وؤمت���ر ال���دويل 

الطارئة«  الطبية  للخدمات  الأول 

�سلطان  الأم��ر  كلية  نظمته  ال��ذي 

الطبية  للخدمات  عبدالعزيز  ب��ن 

الطارئة، على مدى يومني، مب�ساركة 

وزارة ال�سحة، وهيئة الهالل الأحمر 

املوفنبيك  بفندق  وذلك  ال�سعودي، 

بالريا�ض.

بداأ احلفل املعد باآيات من القراآن 

األقى عميد كلية الأمر  الكرمي، ثم 

للخدمات  عبدالعزيز  بن  �سلطان 

ها�سم  ال��دك��ت��ور  ال��ط��ارئ��ة  الطبية 

»يف  ف��ي��ه��ا:  ق���ال  ك��ل��م��ة  �سليح  ب��ن 

اجلامعات  تلقاه  ال��ذي  الدعم  ظل 

والأهلية  منها  احلكومية  ال�سعودية 

لزاًما  كان  الر�سيدة،  حكومتنا  من 

علينا كمن�سوبي اجلامعات والكليات 

اأن نرتقي بربامج اخلدمات الطبية 

تخريج  اإىل  ن�سعى  واأن  ال��ط��ارئ��ة 

تقدمي  يف  ت�سهم  متميزة  ك��ف��اءات 

باحرتافية  الطارئة  الطبية  الرعاية 

عالية، من خالل العناية مبدخالت 

تتكرر  ل  حتى  وعملياته  ال��ربام��ج 

الأخ���ط���اء ال�����س��اب��ق��ة ال��ت��ي األ��ق��ت 

حقبة  يف  التخ�س�ض  على  بظاللها 

�سابقة«.

برامج  زي��ادة  واأ���س��اف: »يف ظل 

اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة ال���ط���ارئ���ة يف 

والذي �ساحبه  والكليات  اجلامعات 

زيادة يف اأعداد اخلرجني، كان لزاًما 

على القطاعات وموؤ�س�سات املجتمع 

من  ال�ستفادة  والع�سكري  امل��دين 

اخل��ري��ج��ني يف ال��ق��ي��ام مب��ه��ام من 

الطبية  اخلدمات  تخ�س�ض  �سميم 

خريجي  اإىل  ت�سند  التي  الطارئة 

الرعاية  كتقدمي  اأخرى،  تخ�س�سات 

ال��ط��ب��ي��ة ال���ط���ارئ���ة يف امل���دار����ض، 

ال�سالمة  الأ����س���واق،  ال��ت��ج��م��ع��ات، 

والإخ��الء  الإنقاذ  ال��ك��وارث،  واإدارة 

الطبي والع�سكري، وغر ذلك«.

بعد ذلك األقى معايل رئي�ض هيئة 

الدكتور  ال�سعودي  الأحمر  الهالل 

كلمة  القا�سم  ع��ب��داهلل  ب��ن  حممد 

اجلهود  على  اجلامعة  فيها  �سكر 

املوؤمتر، م�ستعر�ساً  لتنظيم  املبذولة 

الأحمر  الهالل  اإجن��ازات هيئة  اأهم 

ت���درج خططها  وم���دى  ال�����س��ع��ودي 

اململكة  روؤي����ة  م��ع  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

.2030
الدكتور  ك��ّرم  احلفل  نهاية  وف��ى 

ي���و����س���ف ع�������س���ري امل�������س���ارك���ني 

والداعمني للموؤمتر.

توقيع  مت  امل��وؤمت��ر  هام�ض  وعلى 

الأم���ر  ب��ني كلية  ت��ف��اه��م  ات��ف��اق��ي��ة 

للخدمات  عبدالعزيز  ب��ن  �سلطان 

ال��ط��ب��ي��ة ال��ط��ارئ��ة وك��ل��ي��ة الأم���ر 

ال�سحية  للعلوم  الع�سكرية  �سلطان 

بالظهران، تهدف اإىل تعزيز التعاون 

والتعليمية  الأكادميية  املجالت  يف 

والبحثية.

ك��م��ا ���س��ه��د امل���وؤمت���ر ع��ق��د لقاء 

خلريجي الكلية احلاليني وال�سابقني 

تبادل  خالله  مت  ال�ست،  بدفعاتها 

اخل�����ربات ال��ع��ل��م��ي��ة م���ع ع���دد من 

لال�ستفادة  الدويل  املوؤمتر  متحدثي 

الطبية  للرعاية  امليداين  املجال  يف 

امل�ساهمني  تكرمي  مت  كما  الطارئة، 

الفّعالني يف عملية تقدمي املقرتحات 

وتطوير  ج��ودة  لرفع  والنطباعات 

معطيات الكلية.

اأعدت وحدة العالقات املجتمعية 

يف كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة 

ال��درا���س��ي  للعام  خطتها  املجتمع 

ه��ذه  وت��رت��ك��ز  1441/1440ه�، 
اخلطة على القيام بزيارات متعددة 

اإىل مرافق داخل اجلامعة وخارجها 

والقيام مب�ساركات جمتمعية، حيث 

زي���ارات  ب��رتت��ي��ب  ال��وح��دة  �ستقوم 

ال�سعودية  الت�سالت  �سركة  ت�سمل 

امل��وارد  و�سندوق  ال�سورى  وجمل�ض 

الرائدة،  ال�سركات  وبع�ض  الب�سرية 

الفعاليات  بع�ض  تنفيذ  اإىل  اإ�سافة 

هذه  وتهدف  املجتمعية.  والأن�سطة 

والن�ساطات  وامل�ساركات  الزيارات 

التي  املجتمعية  ال�سراكة  تعزيز  اإىل 

متثل اأحد الأهداف الرئي�سية للكلية 

ودورها يف خدمة املجتمع.

مركز  اأع��ل��ن  ال�سياق  ذات  ويف 

ال��ت��دري��ب ب��ال��ك��ل��ي��ة ع��ن ال����دورات 

1441ه�،  �سفر  ل�سهر  التدريبية 

وت�ستهدف  اأدن���اه،  اجل��دول  ح�سب 

ال������دورات ال���رج���ال وال��ن�����س��اء من 

وميكن  وخارجها،  اجلامعة  داخ��ل 

الإلكرتوين:  املوقع  بزيارة  الت�سجيل 

https://cascs-tc.ksu.edu.

ال�ستجابة  رمز  ا�ستخدام  اأو    /sa
ال�سريع.

لل�سالمة  العامة  الإدارة  بادرت 

ب���اإدارة  ممثلة  اجلامعي  والأم���ن 

يف  دورة  بتنظيم  بالإ�سكان  الأمن 

واإر�ساد  لتوعية  املرورية  ال�سالمة 

مبدار�ض  النقل  حافالت  �سائقي 

احلذر  لتوخي  اجلامعة،  اإ�سكان 

للطالب  والتنزيل  التحميل  اأثناء 

الأحد  يوم  يف  وذلك  والطالبات، 

23 حمرم 1441ه� قدمها ممثل 
بن  �سلطان  بالإ�سكان  ال�سالمة 

مفلح املالكي.

وقد عرب الأ�ستاذ مو�سى قحل 

مدير عام الإدارة العامة لل�سالمة 

والأمن اجلامعي عن مدى �سكره 

مثل  لعقد  الإ�سكان  اأم��ن  لإدارة 

الوعي  تزيد  التي  ال��دورات  هذه 

ل����دى ال�����س��ائ��ق��ني وت�����س��اه��م يف 

اأبنائنا  �سالمة  على  املحافظة 

الطالب والطالبات.

كتبت: �سارة ال�سويداء 

املتفوقني  الطلبة  برنامج  نظم 

وامل��وه��وب��ني امل��ج��ل�����ض احل����واري 

اخل��ام�����ض ل��ل��ط��ال��ب��ات، ق��دم��ت��ه 

الع�سيمي  �سهد  املوهوبة  الطالبة 

بعنوان  وك���ان  ال��ع��ل��وم  كلية  م��ن 

»خ���و����ض ال���ت���ج���ارب اجل��ام��ع��ي��ة 

اخلمي�ض  ي���وم  وذل���ك  ب���ات���زان«، 

املدينة  ١٤٤١ه������ يف  حم���رم   ٢٧

اجلامعية للطالبات.

ح�سر املجل�ض طالبات اجلامعة 

املتفوقات واملوهوبات من خمتلف 

الطالبة  حتدثت  وق��د  الكليات، 

يف  الع�سيمي«  »�سهد  امل��وه��وب��ة 

ال�سخ�سية  جتربتها  عن  اجلل�سة 

يف اجل��ام��ع��ة، وخ���و����ض ال��غ��م��ار 

كانت  حيث  احلياتية،  والتجارب 

ثم  متخ�س�ض،  ن���اٍد  يف  ع�����س��واً 

عن  اأي�ساً  لنادي، وحتدثت  قائدًة 

�سر املهنة املعدل وهو نقطة القوة، 

املف�سلة،  املجالت  يف  والزدي���اد 

ختمت  ث���م  ال����وق����ت،  وت��ن��ظ��ي��م 

اجلامعة  ميادين  ب��اأه��م  اجلل�سة 

املحفزة كربنامج الطلبة املتفوقني 

الطالبية  وال�سراكة  واملوهوبني 

والأندية املتخ�س�سة.

كتبت: �سارة ال�سويداء

ب���ت���ن�������س���ي���ق م���������س����رتك ب��ني 

ب���رن���ام���ج ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��ف��وق��ني 

وامل���وه���وب���ني وم���رك���ز الأب���ح���اث 

مبركز امللك فهد الوطني لالأورام 

في�سل  امل��ل��ك  مل�ست�سفى  ال��ت��اب��ع 

برنامج  تن�سيق  مت  التخ�س�سي، 

تدريب باملركز خم�س�ض لطالبات 

ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ب��اإ���س��راف 

الكريع رئي�ض  خولة  الربوف�سورة 

فهد  امللك  الأبحاث مبركز  مركز 

لالأورام والفريق العامل معها.

وقد ا�ستفاد من هذا الربنامج 

هن:  متفوقات  ط��ال��ب��ات  خم�ض 

ال��دو���س��ري،  رمي  الغيهب،  ���س��ذا 

الثاقب،  �سهد  القحطاين،  روان 

وهتون العلي، ومت التدريب بثالثة 

اأق�سام رئي�سية باملركز، هي ق�سم 

ا�ستخراج احلم�ض النووي، وق�سم 

 Western وق�سم الأن�����س��ج��ة، 

.blot
وك��ان��ت الأب���ح���اث اأث��ن��اء ف��رتة 

الثدي،  ب�سرطان  تتعلق  التدريب 

و����س���رط���ان ال����غ����دة، و���س��رط��ان 

ملدة  التدريب  امتد  وقد  القولون، 

�ستة اأ�سابيع.

املتفوقني  الطلبة  برنامج  نظم 

يف  م��ق��دم��ة  دورة  وامل���وه���وب���ني 

الربجمة بلغة بايثون �سمن برنامج 

الواحة الإثرائية ال�سيفية باملدينة 

قدمتها  ل��ل��ط��ال��ب��ات،  اجل��ام��ع��ي��ة 

بالتعاون  امل��ت��ف��وق��ات  ال��ط��ال��ب��ات 

وهن:   ACM �سطر  طالبات  مع 

فرح  الغامدي،  مها  الفهيد،  نورة 

اجل���رب���وع، ه��ن��اء امل��ال��ك��ي، رمي 

احلا�سب  علوم  كلية  من  حممد، 

املعلومات.

تعليم  اإىل  ال�����دورة  وه��دف��ت 

الربجمة  الطالبات اأ�سا�سيات 

واإك�سابهن  بايثون،  لغة  با�ستخدام 

مهارات التفكر الناقد واملهارات 

التعريف  الدورة  و�سملت  التقنية، 

ب��امل��ت��غ��رات واأن������واع ال��ب��ي��ان��ات، 

الطباعة،  جمل  ا�ستخدام  وكيفية 

التكرار  حلقات  ا�ستخدام  وكيفية 

مفهوم  و�سرح  واملكتبات  وال��دوال 

وما  التوجه،  الكائنية  ال��ربجم��ة 

اإىل ذلك. ويف نهاية الدورة متكن 

الطالبات من اإنتاج برنامج م�سّغر 

 »Hangman« لعبة  عن  عبارة 

ول��ع��ب��ة »ح���ج���رة ورق����ة م��ق�����ض« 

با�ستخدام لغة بايثون.
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بطالبها  تحتفي  العلوم 
لمستجدين ا

برعاية مدير اجلامعة
تدريبية دورة   35 من  واأكرث  م�ستفيدًا   26614

توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن راشد للطب

الخريجين رابطة مركز  اللقاء األول ألعضاء  عقد 

كتب: عبدالرحمن املن�صور

وّقع معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران 

العمر, ومعايل مدير جامعة حممد بن را�شد 

الإم��ارات  دول��ة  يف  ال�شحية  والعلوم  للطب 

العربية املتحدة الدكتور عامر اأحمد �شريف, 

الأكادميي  التعاون  جمال  يف  تفاهم  مذكرة 

بني كليات الطب يف اجلامعتني. 

اجلامعة  جهود  �شمن  املذكرة  هذه  وتاأتي 

يف تعزيز ال�شتفادة املتبادلة بني اململكة ودولة 

والتعليمي  الأك��ادمي��ي  امل��ج��ال  يف  الإم����ارات 

والبحثي. وت�شمنت املذكرة اإعداد برامج تطوير 

هيئة  اأع�شاء  زي��ارات  وتبادل  الطبي,  التعليم 

الأكادميية,  واخل��رات  والباحثني,  التدري�س 

واإقامة م�شاريع بحثية م�شرتكة, وتنظيم ندوات 

وموؤمترات علمية ودورات تدريبية.

م��ب��ادرة  اخلريجني  م��رك��ز  اأط��ل��ق 

م�شتوى  على  الأوىل  ه��ي  ن��وع��ي��ة, 

اجل���ام���ع���ات ال�������ش���ع���ودي���ة, ح��ي��ث 

م���ع ع��دد  ل���ق���اء  اإىل ع��ق��د  ع��م��د 

جامعة  وخ��ري��ج��ات  خ��ري��ج��ي  م��ن 

الدرجات  خمتلف  يف  �شعود  امللك 

بني  حقيقية  �شراكة  لبناء  العلمية 

روؤيتها  لتحقيق  وخريجيها  اجلامعة 

.KSU2030
لوكيل  بكلمة  اللقاء  افتتح  وق��د 

اجل���ام���ع���ة ل���ل�������ش���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

�شعود  الدكتور  األقاها  والأكادميية 

اجلامعة  اأن  فيها  اأو�شح  الكثريي, 

الب�شرية  اأهمية القوى  تدرك مدى 

كرثوة حمركة لكافة عمليات البناء 

والتطوير يف املجتمع, لذا كان من 

املهم بناء عالقة ارتباطية تفاعلية 

كقوة  اجلامعة  خريجي  بني  دائمة 

واجلامعة نف�شها.

واأكد د. الكثريي اأن هذه اخلطوة 

تعد  اخلريجني  مركز  من  املباركة 

وقناة  اخلريجني  لنتماء  تعزيًزا 

والتوا�شل  الت�����ش��ال  ق��ن��وات  م��ن 

م����ع اجل���ام���ع���ة ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 

اخلريجني  اأول��ئ��ك  م��ه��ارات  تنمية 

واخلريجات, وكذلك تطوير برامج 

�شوق  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  اجل��ام��ع��ة 

اجلامعة  لر�شالة  ودع��م��ا  العمل, 

واأهدافها وروؤيتها.

ب��ع��د ذل���ك ق���ام ال��دك��ت��ور اأن�����س 

اخلريجني  مركز  م�شرف  ال�شعالن 

باحل�شور  فيها  رحب  كلمة  باإلقاء 

وع�����رف م���ن خ��الل��ه��ا ب��امل��رك��ز, 

م��ن اأه��داف��ه ومنها:  وذك���ر ع���دداً 

اجلامعة  بني  حقيقة  �شراكة  بناء 

 KSU روؤي���ة  لتحقيق  وخريجيها 

ثقافة  ن�شر  يف  امل�شاهمة   ,2030
الن���ت���م���اء وت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ة بني 

ال�شتفادة  وخريجيها,  اجلامعة 

م���ن اخل���ري���ج���ني وخ���رات���ه���م يف 

التعليمية,  املناهج  خطط  تطوير 

من  متكاملة  بيانات  ق��اع��دة  بناء 

متعلقة  ودرا�����ش����ات  اإح�������ش���اءات 

باخلريجني و�شوق العمل.

اخلريجني  مركز  اأن  اأو�شح  كما 

يهتم باملبادرات واخلطط والرامج 

وامل�����ش��اري��ع امل�����ش��رتك��ة م��ع جهات 

اإىل  وي�شعى  والتوظيف,  التدريب 

اخلريج   م��ع  التوا�شل  ج�شور  م��د 

تفاعلية  بيئة  وب��ن��اء  العمل  ورب 

حمفزة للخريج. 

احل�شور  حديثه  نهاية  يف  ودعا 

لطرح  ال��ع��م��ل؛  ور���ش��ة  ل��ل��ب��دء يف 

ع����دد م���ن امل����ب����ادرات امل��ق��رتح��ة 

مل�شروع رابطة اخلريجني, ومن ثم 

الت�شويت عليها, وقد مت تقدمي عدد 

ع�شرة  اأرب��ع  املبادرات جت��اوزت  من 

م��ب��ادرة م��ن��ه��ا: ت��ق��دمي الإع��الن��ات 

الوظيفية من ال�شركات واملوؤ�ش�شات 

مركز  من�شة  يف  وو�شعها  املتعاقدة 

اخلريجني, اإقامة لقاء ا�شت�شاري ربع 

�شنوي ي�شم نخبة من داخل اجلامعة 

مع  تفاهم  مذكرة  عقد  وخارجها, 

اجتماعية  كم�شوؤولية  ال�����ش��رك��ات 

هيئة  اإن�شاء  ال�شركات,  ه��ذه  على 

ا�شت�شارية لدعم اخلريجني.

الطالب  لقاء  الداغري  نا�شر  الدكتور  العلوم  كلية  عميد  افتتح 

امل�شتجدين, والذي نظمته الأندية الطالبية, بالتعاون مع وكالة الكلية 

الأق�شام, والعديد  الكلية وروؤ�شاء  الأكادميية, وح�شره وكالء  لل�شوؤون 

من الطالب اجلدد.

بداأ اللقاء باآيات من القراآن الكرمي, ثم األقى العميد كلمة رحب من 

خاللها بالطالب امل�شتجدين ومتنى لهم مزيداً من التقدم والإجناز, 

وبني �شعادته اأن اأبواب م�شوؤويل الكلية مفتوحة جلميع الطالب فيما 

يخ�س ا�شتف�شاراتهم وت�شاوؤلتهم. كما بني حر�س الكلية على تخريج 

طالب متميز, وتقدمي كافة اخلدمات الالزمة له مل�شاعدته على التميز 

بني خريجي اجلامعات, وبني اأن الكلية اأن�شاأت وحدة تدريب ووحدة 

وجميع  الكلية  اأن  اأو�شح  كما  العمل.  ل�شوق  الطالب  لتاأهيل  ابتكار 

من�شوبيها ت�شعى خلدمة الطالب وتعتره ابناً من اأبنائها, وت�شعى لقرب 

الطالب من اإدارة وعمادة الكلية ملا ي�شب يف م�شلحة الطالب والكلية.

الرتكي  نا�شر  الدكتور  الأكادميية  لل�شوؤون  الكلية  وكيل  األقى  ثم 

التقدم  من  مزيداً  لهم  ومتنى  امل�شتجدين  بالطالب  فيها  رحب  كلمة 

والإجناز, بعدها قدم عر�شاً اإلكرتونياً للتعريف بنظام اجلامعة والكلية 

الأكادميي ا�شتمل على �شرح لأق�شام الكلية واملر�شدين الأكادمييني.

الأندية  على  امل�شرف  القحطاين  خالد  الدكتور  األقى  ذل��ك  بعد 

منهم  ومتنى  بالطالب,  بها  رح��ب  التي  كلمته  الكلية  يف  الطالبية 

الت�شجيل وامل�شاركة يف الأندية الطالبية املتواجدة بالكلية ملا تقدمه من 

خدمات كثرية للطالب منها الزيارات امليدانية, وملا فيها من جت�شيد 

لروح التعاون واملعرفة بني الطالب, واأ�شار اإىل اأن كلية العلوم عملت 

ريا�شات  توفري  مت  بحيث  العام  لهذا  الريا�شي  النادي  تطوير  على 

الإلكرتونية وذهنية.

كما قدم الدكتور حممد النويهي نبذة عن برنامج الطلبة املوهوبني 

الرنامج,  على  التقدمي  وكيفية  اجلامعة,  ترعاه  وال��ذي  واملتفوقني 

وطريقة املنح واحلوافز التي تقدم للطالب عن طريق الرنامج, وبعد 

ذلك مت فتح باب الأ�شئلة املبا�شرة للطالب والتي اأجاب عليها العميد 

ووكالء الكلية.

�شدر العدد الأول من املجلد الثالث ملجلة علوم الريا�شة والرتبية 

يف  ومتخ�ش�شة  �شنوية  ن�شف  علمية حمكمة  وهي جملة  البدنية, 

علوم  كلية  عن  ت�شدر  البدنية  والرتبية  الريا�شة  علوم  جم��الت 

العربية  باللغتني  �شعود  امللك  بجامعة  البدين   والن�شاط  الريا�شة 

والإجنليزية. ولالطالع على هذا العدد ميكن زيارة الرابط التايل:

https://csspa.ksu.edu.sa/sites/csspa.ksu.edu.

ولالطالع   sa/files/imce_images/12_7_1440.pdf
https://csspa. :على الأعداد ال�شابقة ميكن زيارة الرابط التايل

ksu.edu.sa/ar/jsppe_issues

لمجلة علوم  صدور عدد جديد 
الرياضة



التطوير  ع��م��ادة  وك��ي��ل  ق���دم 

واجل��������ودة ل�������ش���وؤون ال��ت��ط��وي��ر 

ور�شة  ال�شلويل،  م�شفر  الدكتور 

»اآل���ي���ات حتديث  ب��ع��ن��وان  ع��م��ل 

علوم  لكلية  اال�شرتتيجية  اخلطة 

الريا�شة والن�شاط البدين ومناذج 

االإعداد«.

بداأت ور�شة العمل بكلمة لعميد 

والن�شاط  الريا�شة  ع��ل��وم  كلية 

البدين الدكتور �شليمان اجللعود، 

لوكالة اجلامعة  ال�شكر  قدم فيها 

يف  ممثلة  وال��ت��ط��وي��ر  للتخطيط 

عمادة التطوير واجلودة ملا تقدمه 

ل��وح��دات اجلامعة من  م��ن دع��م 

لالعتماد  ال��رام��ج  تاأهيل  خ��الل 

الالزم  الدعم  وتقدمي  االأكادميي، 

تنفيذ  اأو  حت��دي��ث  اأو  الإع�����داد 

اخلطة اال�شرتاتيجية للكلية.

التطوير  عمادة  وكيل  ق��دم  ثم 

ور�شة  التطوير  ل�شوؤون  واجل��ودة 

حم���اورة  ت�شمنت  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل 

اخلطط  تعريف  اأهمها  من  عدة 

التخطيط  واأ�ش�س  اال�شرتاتيجية، 

لبناء  ع���ام  وخم��ط��ط  ال��ن��اج��ح، 

حتقيقها  وكيفية  اال�شرتاتيجية 

باالإ�شافة  املوؤ�ش�شة،  لطموحات 

ال���روؤي���ة  ���ش��ي��اغ��ة  م��ع��اي��ر  اإىل 

وال��ر���ش��ال��ة واالأه������داف وال��ق��ي��م 

وامل����ب����ادرات ال��داع��م��ة، وك��ذل��ك 

وكيفية �شياغتها  االأداء  موؤ�شرات 

مبا يتوافق مع الهدف اأو املبادرة.

عقب ذلك مت فتح باب احلوار 

على  وال����رد  ال��ع��ام��ة  للمناق�شة 

ت�شاوؤالت امل�شاركني حول �شياغة 

واآل��ي��ات  اال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة 

تنفيذ املبادرات.

ح�����ش��ر ال��ور���ش��ة م���ن ع��م��ادة 

عبد  الدكتور  واجل���ودة  التطوير 

النعيم الكا�شف، واالأ�شتاذ �شلطان 

العالقات  بوحدة  ال�شالم  العبد 

العامة واالإع��الم، ومن كلية علوم 

البدين ح�شر  والن�شاط  الريا�شة 

اأع�شاء  من  وع��دد  الكلية،  وك��الء 

هيئة التدري�س واملوظفني. 
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اإلحصاء  »تطبيقات 
العلوم  في 

غدًا والرياضيات« 

ورشة عمل لوحدة 
الهوية  إدارة 

الطالبات بمدينة 

يف  البحثي  التميز  مركز  ينظم 

والريا�شيات  العلوم  تعليم  تطوير 

»اأفكر« عند الثانية ع�شرة والن�شف 

من ظهر غد االثنني حلقة النقا�س 

ال�����ش��اد���ش��ة وال�����ش��ت��ني ب��ع��د امل��ائ��ة، 

�شمن �شل�شلة حلقات النقا�س التي 

بعنوان  اأ�شبوعياً  امل��رك��ز  يعقدها 

اأب��ح��اث  يف  االإح�����ش��اء  »تطبيقات 

من  وال��ري��ا���ش��ي��ات«  ال��ع��ل��وم  تعليم 

بن  حمد  االأ�شتاذ  وتقدمي  اإع���داد 

دكتوراه  طالب  القحطاين  حممد 

امللك  جامعة   - الرتبية  كلية  يف 

�شعود - املدرب يف اأ�شاليب البحث 

العلمي واالإح�شاء التطبيقي، وذلك 

يف قاعة رقم »1اأ33« بكلية الرتبية 

املدينة  يف  ول��ل�����ش��ي��دات  ل��ل��رج��ال، 

الرتبية  كلية  للطالبات  اجلامعية 

الدور   »72« معمل   »2« رقم  مبنى 

االأول.

الطبية  العلوم  كلية  لدعوة  تلبية 

اإدارة  وح���دة  ع��ق��دت  التطبيقية 

التطوير  ع��م��ادة  ب��وك��ال��ة  ال��ه��وي��ة 

الكلية  بقاعة  عمل  ور�شة  واجلودة 

باملدينة اجلامعية للطالبات، بعنوان 

»اآلية ا�شتخدام ال�شعار وتطبيقاته« 

ت�شمنت جمموعة من النقاط التي 

باأهمية  التعريف  تدور حول حمور 

و�شرورة  ال�شحيح  ال�شعار  تطبيق 

كما  مب��ع��اي��ره،  واالل��ت��زام  التقيد 

ا�شتعر�شت اأمثلة لالأخطاء ال�شائعة 

لل�شعار، ومت التنويه باأهمية الرجوع 

على  امل��وج��ود  االإر����ش���ادي  للدليل 

اإدارة  لوحدة  االإلكرتونية  ال�شفحة 

التطوير  ل��ع��م��ادة  التابعة  ال��ه��وي��ة 

واجلودة.

واجلودة  التطوير  عمادة  وا�شلت 

الكليات  لدعم  التخ�ش�شية  جولتها 

حيث  للطالبات،  اجلامعية  باملدينة 

االآداب،  كلية  بزيارة  موؤخًرا  قامت 

وكالة  وكيلة  العمادة  فريق  ت��راأ���س 

الدكتور  واجل���ودة  التطوير  عمادة 

من  املكون  وفريقها  الدي�شي  دارة 

جميع وحدات العمادة.

بتقدمي  وح���دة  ك��ل  ق��ام��ت  حيث 

متعددة  حم���اور  فيه  بينت  ع��ر���س 

منها اإجنازات كلية االآداب، وت�شليط 

ال�������ش���وء ع���ل���ى حت���دي���ث اخل��ط��ة 

مت  ح��ي��ث  للكلية،  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

االنتهاء من حتديثها بن�شبة 100%، 

تنمية  م�����ش��روع  ت��د���ش��ني  مت  ك��م��ا 

املهارات الكتابية االأكادميية باللغتني 

طالب  ل��دى  واالإجن��ل��ي��زي��ة  العربية 

»بكالوريو�س  االآداب  كلية  وطالبات 

مع  تزامًنا  ودك��ت��وراه«،  وماج�شتر 

الزيارة التخ�ش�شية.

اأروى  ال��دك��ت��ورة  ال��ل��ق��اء  ح�شر 

وم�شاعدة  الكلية،  وكيلة  الر�شيد 

امل��ف��رح،  ح�شة  ال��دك��ت��ورة  الوكيلة 

ومن�شوبات الكلية املعنيات بالتطوير 

اأع�شاء هيئة التدري�س  واجلودة من 

واإداري��ات، كما متت املناق�شة والرد 

ع��ل��ى ت�����ش��اوؤالت احل��ا���ش��رات من 

من�شوبات الكلية.

تنمية  م�شروع  اأن  بالذكر  جدير 

مت  االأك��ادمي��ي��ة  الكتابية  امل��ه��ارات 

التنفيذي  املكتب  قبل  م��ن  دع��م��ه 

عمادة  يف  اال�شرتاتيجية  للخطة 

التطوير واجلودة.

لتلبية االحتياجات التدريبية..

والجودة«  »التطوير  بين  تعاون  اتفاقية 
المهارات« و»تطوير 

جولتها  تواصل  والجودة«  »التطوير 
الطالبات بمدينة  التخصصية 

كلية  استراتيجية  تحديث 
الرياضة علوم 

تحتفل  المكتبات«  »شؤون 
للترجمة العالمي  باليوم 

واجل���ودة،  التطوير  ع��م��ادة  م��ن  ك��ل  وق��ع��ت 

تهدف  تعاون  اتفاقية  املهارات،  تطوير  وعمادة 

اإىل تعزيز اأوجه التعاون والتن�شيق بني جناحي 

يف  ممثلة  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكالة 

التدريبية  االحتياجات  لتلبية  وذلك  العمادتني، 

ملن�شوبي اجلامعة واملجتمع من اأجل تنمية مهنية 

م�شتدامة.

تدريبية  برامج  تنفيذ  االتفاقية  تت�شمنت 

وفًقا خلطة التدريب امل�شرتكة واملتفق عليها بني 

العمادتني. وقع االتفاقية كل من الدكتور جريل 

واجل���ودة،  التطوير  ع��م��ادة  عميد  العري�شي 

عمادة  على  امل�شرف  با�شطح  ع��ادل  والدكتور 

تطوير املهارات.

املكتبات  �شوؤون  عمادة  نظمت 

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

للرتجمة،  العاملي  اليوم  فعاليات 

�شفر   1 االث���ن���ني  ي����وم  وذل�����ك 

�شبتمر   ٣٠ امل���واف���ق  ١٤٤١ه������ 

على  الفعالية  وا�شتملت  ٢٠١٩م، 

عدد من االأن�شطة الثقافية تفعياًل 

لهذا اليوم.

األ��ق��ت امل��رتج��م��ة اأم���ل املطر 

»اأ�شا�شيات  بعنوان  حما�شرة  ي 

باأهم  للتعريف  الطبية«  الرتجمة 

امل�����ش��ط��ل��ح��ات امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 

املجال الطبي، اإىل جانب التوقيع 

الرتجمة  »خمت�شر  كتابها  على 

الطبية« للزائرات.

ك��م��ا ���ش��اح��ب احل�����دث ع��دة 

ن�����ش��اط��ات م��ن��ه��ا: ك��ت��اب��ة اأ���ش��م��اء 

احل�������ش���ور ب��ال��ل��غ��ت��ني ال��ع��رب��ي��ة 

اخلطاطة  بح�شور  واالإجنليزية 

ف��اط��م��ة ال�����ش��رام��ي، ب��االإ���ش��اف��ة 

يف  ال�شائعة  اجلمل  اأه��م  لعر�س 

لغة االإ�شارة واأنواعها.

ت�شليط  اإىل  الفعاليات  هدفت 

ال�شوء على اأهمية مهنة الرتجمة 

يف العامل، والتطرق اإىل مميزاتها 

البارز  ودوره���ا  الع�شر،  ه��ذا  يف 

ب��ني االأمم  ال��ت��وا���ش��ل  ت��ع��زي��ز  يف 

وال�شعوب.

الرومي سيرة ومسيرة« اختتام ندوة »د. 

كتب: �سامل الدو�سري

ن��ظ��م ك��ر���ش��ي ال���ق���راآن ال��ك��رمي 

ب��ع��ن��وان »د. فهد  ن���دوة  وع��ل��وم��ه 

ع��ب��دال��رح��م��ن ال����روم����ي ���ش��رة 

كلية  ب��ق��اع��ة  وذل����ك  وم�����ش��رة« 

بكلمة  الندوة  وافتتحت  الرتبية، 

عمر  د.  الكر�شي  على  امل�شرف 

باحل�شور  رح��ب  ال��ذي  الدهي�س 

واأكد اأن هذه الندوة تاأتي تتويًجا 

الرومي وما قدمه  الدكتور  ملكانة 

من جهود بحثية وموؤلفات علمية 

يف جمال القراآن الكرمي وعلومه.

الندوة  �شيف  األقى  ذل��ك  بعد 

قدم  كلمة  الرومي  فهد  الدكتور 

فيها �شكره لكر�شي القراآن الكرمي 

الندوة،  هذه  تنظيم  على  وعلومه 

على  ب��ال��ن��ف��ع  ت��ع��ود  اأن  م��ت��م��ن��ًي��ا 

جمال  يف  وال��دار���ش��ني  الباحثني 

القراآن الكرمي وعلومه.

احلياة  االوىل  اجلل�شة  تناولت 

ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ع��ائ��ل��ي��ة واجل���ه���ود 

العلمية  وامل��وؤل��ف��ات  التدري�شية 

اجلل�شة  ب��داأت  ذلك  بعد  للدكتور 

الدكتور  فيها  حاور  والتي  الثانية 

�شيف  ال�����ش��ه��ري  ع��ب��دال��رح��م��ن 

الكتاب  تد�شني  مت  كما  ال��ن��دوة. 

فهد  »د.  ب���ع���ن���وان  ال���ت���ذك���اري 

ع��ب��دال��رح��م��ن ال����روم����ي ���ش��رة 

وم�شرة«، وهو عبارة عن مقاالت 

م��ه��داة  حمكمة  علمية  وب��ح��وث 

للدكتور بهذه املنا�شبة.
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اآلداب و»السياحة واآلثار« 
الوطني باليوم  تحتفالن 

فعالية  تنظم  »تعزيز« 
الخميس غالية«..  »حياتك 

مبنا�سبة االحتفاء باليوم العاملي لل�سحة النف�سيه 2019

لخطة  الختامية  العمل  ورشة 
الرياضة« »علوم 

89 الوطني  باليوم  تحتفل  الطبية  المدينة 

.. و»طب األسنان« تحيي ذكرى اليوم الوطني

اللغة  بقسم  ندوة  العراق«  »العربية في 
لعربية ا

التطبيقية الطبية  في  »المتفوقين«  بـ تعريفي  ركن 

نظمت املدينة الطبية فعاليات اليوم الوطني 

89 حتت �شعار »وطن وتاريخ« يف بهو البانوراما 
بح�شور  اجل��ام��ع��ي،  خ��ال��د  امل��ل��ك  مب�شت�شفى 

العمر،  ب��دران  الدكتور  مديراجلامعة  معايل 

وعميد كلية الطب الدكتور خالد فودة، واملدير 

الطبية  باملدينة  ال�شحية  لل�شوؤون  التنفيذي 

ومديري  الهر�شي،  اأحمد  الدكتور  اجلامعية 

اأع�شاء  من  وعدد  الأق�شام  وروؤ�شاء  الإدارات 

من  الطبية  املدينة  ومن�شوبي  التدري�س  هيئة 

خمتلف الأق�شام والإدارات.

وجناحاً  متنوعة،  فعاليات  احلفل  ت�شمن 

خا�شاً يحكي تاريخ اململكة مب�شاركة دارة امللك 

الأجنحة  من  للعديد  بالإ�شافة  عبدالعزيز، 

الرتاثية، و�شهدت الفعالية اإقبالً كبرياً، و�شجل 

لهذا  والوفاء  ال�شادق  احلب  كلمات  احل�شور 

لليوم  التذكارية  اللوحة  على  الغايل  الوطن 

الوطني 89.

كما نظم م�شت�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 

بالريا�س احتفالً مبنا�شبة اليوم الوطني 89، يف 

البهو الرئي�شي للم�شت�شفى، ح�شر احلفل نائب 

الزهراين،  فريد  د.  بامل�شت�شفى  الطبي  املدير 

وروؤ�شاء  الأكلبي  م�شفر  املر�شى  �شوؤون  ومدير 

امل�شت�شفى  الإدارات وموظفو  ومديرو  الأق�شام 

من خمتلف الأق�شام والإدارات، وت�شمن احلفل 

عدًدا من الفعاليات.

يف ذك����رى ال���ي���وم ال��وط��ن��ي 89 

اح��ت��ف��ل��ت ك��ل��ي��ة وم�����ش��ت�����ش��ف��ى طب 

ب��ذك��رى اليوم  الأ���ش��ن��ان اجل��ام��ع��ي 

عميد  بح�شور  ال�شعودي  الوطني 

ومدير  الرفاعي،  حممد  د.  الكلية 

امل�شت�شفى د. فهد اخل�شريي، وذلك 

يف  2019م   /9  /24 الثالثاء  ي��وم 

بهو امل�شت�شفى. 

حيث مت تزيني امل�شت�شفى وتقدمي 

الهدايا للح�شور كما ت�شمن احلفل 

معربة  بق�شيدة  ب��دًءا  فقرات  ع��دة 

بفيلم  م��روًرا  الوطن  لهذا  عن حبنا 

كلية  اإجن������ازات  ي��ج�����ش��د  وث��ائ��ق��ي 

اجلامعي  الأ�شنان  طب  وم�شت�شفى 

عليها  ع��ر���س  ل��ل��وط��ن  وج���داري���ة 

جمموعة من الر�شومات املعربة عن 

روؤى الوطن ونهاية بلوحة #وطني_

لتعبري  م�شاحة  كانت  والتي  جمدي 

احل�شور عن حبهم للوطن.

يف اإطار جهود ق�شم اللغة العربية 

واآدابها عقدت يوم الأحد 16 حمرم 

»العربية  ب��ع��ن��وان  ن���دوة  ١٤٤١ه�����، 

على  املحافظة  قوانني  العراق:  يف 

�شالمتها«، وذلك بالتعاون مع مركز 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل 

الندوة  واأدار  العربية،  اللغة  خلدمة 

الدكتور عبدالرحمن الفهد.

و�شارك يف الندوة املجمع العلمي 

الدكتور �شحاب  العراقي مكوًنا من 

بق�شم  الأ���ش��ت��اذ  الأ����ش���دي،  حممد 

ب��غ��داد،  جامعة  يف  العربية  اللغة 

والدكتور حممد ح�شني علي العاين، 

يف  العربية  اللغة  بق�شم  الأ���ش��ت��اذ 

لطيفة  وال��دك��ت��ورة  ك��رب��الء،  جامعة 

الأ���ش��ت��اذة  ال�شايف،  عبدالر�شول 

جامعة  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  بق�شم 

امل�شتن�شرية.

ا�شتفتحت الندوة بكلمة ترحيبية 

للدكتور حممود املحمود با�شم مركز 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل، ث��م ب����داأت بكلمة 

ل��ل��دك��ت��ور ���ش��ح��اب الأ����ش���دي، اأب���ان 

وكيفية  العربية،  اللغة  ف�شل  فيها 

املحافظة على �شالمتها، م�شت�شهًدا 

التي  ال�شعرية  والأب��ي��ات  ب��الآي��ات 

مو�شًحا  العربية،  اللغة  احتوتها 

ك��ون��ه��ا وع�����اًء ل��ل��ع��ل��م واحل�����ش��ارة، 

وحفاظ  والتعلم،  للحياة  و�شالحها 

الأوائل عليها.

ث��م حت���دث ب��ع��د ذل���ك ال��دك��ت��ور 

منحته  اأن  ب��ع��د  ال���ع���اين،  حم��م��د 

وقتها  ال�شايف  لطيفة  ال��دك��ت��ورة 

من  امل��غ��زى  ع��ن  مت�شائاًل  الكامل، 

�شتى  يف  للعربية  جم��ام��ع  وج����ود 

الباعث  وعن  العربي،  العامل  بلدان 

العربية،  حلماية  قوانني  وج��ود  يف 

العربية  اللغة  تواريخ جمامع  �شارًدا 

يف العامل العربي، مثنًيا على جممع 

اللغة العربية على ال�شبكة وموقعها 

مكة، ومن ثم ناقًدا ومف�شاًل للقانون 

�شالمة  على  احلفاظ  يف  العراقي 

١٩٧٧م،  عام  امل�شدر  العربية  اللغة 

واأخ���رًيا داع��ًي��ا اإىل ���ش��رورة وجود 

القانون  ح��وزة  يف  تنفيذية  �شلطة 

و�شعته  كما  القانون  ه��ذا  ليطبق 

اللجنة الت�شريعية.

املجال  تُ���رك  ال��ن��دوة  خ��ت��ام  ويف 

وط��الب  الأ���ش��ات��ذة  م��ن  للح�شور 

اآرائ��ه��م  لإب����داء  العليا  ال��درا���ش��ات 

ومداخالتهم حول الندوة.

كتبت: �سارة ال�سويداء

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة 

باإ�شراف  تعريفياً  ركناً  للطالبات 

التابع  واملوهوبني  املتفوقني  وح��دة 

لربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني، 

وذلك �شمن اللقاء التعريفي لعمادة 

الطالبات  ل�شوؤون  الطالب  �شوؤون 

1441ه�، من يوم الثالثاء وحتى يوم 
اخلمي�س 18 - 20 حمرم 1441ه�، 

احلربي  منال  ال��دك��ت��ورة  ب��اإ���ش��راف 

ال��ع��ل��وم  بكلية  ال��ربن��ام��ج  من�شقة 

الربنامج  وفريق  التطبيقية  الطبية 

من الق�شم الن�شائي.

و����ش���ارك ع���دد م���ن ال��ط��ال��ب��ات 

املتفوقات هن اخلريجة مي البقمي، 

ال�شليمي،  هيفاء  ال��غ��ام��دي،  وف��اء 

ال��غ��ام��دي،  ���ش��ادن  الع�شبلي،  رول 

امل�شاركات  دور  وكان  اأمرية ح�شني، 

بالربنامج،  التعريف  هو  الركن  يف 

وطريقة اللتحاق به، ودور املن�شقة 

التي  امل��م��ي��زات  واأه���م  الكلية،  يف 

يقدمها الربنامج للطالبات، وقد مت 

توزيع من�شورات تعريفية للطالبات.

رعى عميد كلية الآداب الدكتور نايف بن ثنيان اآل �شعود، وعميد 

كلية ال�شياحة والآثار الدكتور عبداهلل املنيف، احتفالية كلية ال�شياحة 

والآثار وكلية الآداب ب�»اليوم الوطني89« للمملكة العربية ال�شعودية، 

وذلك يوم الأربعاء 26 حمرم 1441ه� يف بهو كلية الآداب.

الفعالية بق�س �شريط معر�س م�شور �شارك فيه خمتلف  ود�شنت 

الأق�شام الأكادميية بالكليتني، ثم قدمت العر�شة الوطنية ولوحات من 

الفنون ال�شعبية التي تفاعل معها احل�شور.

الدكتور عبداهلل  والآثار  ال�شياحة  كلية  اأخرى هنا عميد  من جهة 

املنيف القيادة الر�شيدة ممثلة يف مقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك 

�شلمان بن عبدالعزيز و�شمو ويل العهد الأمري حممد بن �شلمان وكافة 

البالد  لهذه  متمنياً  ال�89،  الوطني  اليوم  بذكرى  ال�شعودي  ال�شعب 

اخلري والتقدم والرقي والرخاء يف كافة املجالت.

تنظم  2019؛  النف�شية  لل�شحة  العاملي  باليوم  الحتفاء  اإط��ار  يف 

فعاليتني  »تعزيز«  باجلامعة  النف�شية  ال�شحة  لتعزيز  الدائمة  اللجنة 

1441ه�  �شفر   11 اخلمي�س  يوم  �شتعقدان  غالية«  »حياتك  بعنوان 

املوافق 10 اأكتوبر 2019م من ال�شاعة العا�شرة �شباحاً حتى ال�شاعة 

الثانية ع�شرة ظهراً.

مب�شاركة  الآداب  لكلية  املقابلة   –  7 اأ  القاعة  يف  للرجال  الأوىل 

الدكتور حميد ال�شايجي اأ�شتاذ الدرا�شات الجتماعية بكلية الآداب، 

والدكتور فهد املن�شور اأ�شتاذ الطب النف�شي بكلية الطب.

الثانية للن�شاء يف ال�شاحة اخلارجية لبهو املدينة اجلامعية للطالبات 

واملقابلة للمكتبة املركزيه، مب�شاركة نخبة من ع�شوات هيئة التدري�س 

باأق�شام علم النف�س، الدرا�شات الجتماعية، الطب النف�شي.

�شرح بذلك رئي�س اللجنة الدائمة لتعزيز ال�شحة النف�شية الدكتور 

فهد الدليم.

�شليمان  د.  البدين  والن�شاط  الريا�شة  علوم  كلية  عميد  برعاية 

اجللعود اأقيمت �شباح يوم الثالثاء 1441/1/25ه� ور�شة العمل الرابعة 

وذلك   2025-2020 للكلية  الإ�شرتاتيجية  اخلطة  لبناء  واخلتامية 

بح�شور وكالء الكلية وروؤ�شاء الأق�شام الأكادميية واأع�شاء هيئة التدري�س 

من خمتلف الأق�شام واإدارة الكلية وموظفيها.

ثم  ال�شرتاتيجية،  اخلطة  ع�شو  اجلهني  اأ�شامة  د.  للور�شة  ق��دم 

ل�شوؤون  واجل��ودة  التطوير  عمادة  وكيل  ال�شلويل  م�شفر  الدكتور  قدم 

التطوير حما�شرة وكانت بعنوان »�شرح معايري واإجراءات اإعداد اخلطة 

للح�شور  املجال  بفتح  الور�شة  اختتمت  ثم  واملبادرات«،  ال�شرتاتيجية 

لطرح الأ�شئلة واملداخالت.

كتب: طارق املطريي

امل��ه��ارات  تطوير  ع��م��ادة  نظمت 

بالتعاون مع برنامج الطلبة املتفوقني 

دورات خم�ش�شة  ثالث  واملوهوبني 

لطالب وطالبات اجلامعة املتفوقني 

واملتفوقات.

ب��ع��ن��وان  ك��ان��ت  الأوىل  ال�����دورة 

»اأ���ش��ا���ش��ي��ات ال��ت��ف��وق ال��درا���ش��ي«، 

يوم  واأق��ي��م��ت  للطالب  خ�ش�شت 

وال�����دورة  19 حم�����رم،  الأرب����ع����اء 

الدرا�شي«،  »التفوق  بعنوان  الثانية 

يوم  واأقيمت  للطالبات،  خ�ش�شت 

اخلمي�س 20 حمرم، والدورة الثالثة 

بعنوان »اأ�شا�شيات البحث العلمي«، 

يوم  واأق��ي��م��ت  للطالب،  خ�ش�شت 

الثالثاء 25 حمرم.

ال������دورات �شمن  ه���ذه  وت���اأت���ي 

الربنامج الذي اأعده برنامج الطلبة 

امل��ت��ف��وق��ني وامل���وه���وب���ني ل��ط��الب 

يرعاهم  الذين  اجلامعة  وطالبات 

الربنامج يف م�شار الطلبة املتفوقني.

يف  البحثي  التميز  م��رك��ز  نظم 

»اأفكر«  والريا�شيات  العلوم  تطوير 

وال�شتني  اخلام�شة  النقا�س  حلقة 

بعد املائة بعنوان »البحث املختلط: 

يوم  املتتابع«  التف�شريي  الت�شميم 

الث��ن��ني امل��ا���ش��ي ١٤٤١/٢/١ه������� 

املدينة  يف  ٢٠١٩/٩/٢٠م  املوافق 

اجلامعية للطالبات- كلية الرتبية.

ب�شكر من  النقا�س  ابتداأت حلقة 

جنالء  ال��دك��ت��ورة  احللقة  مقدمة 

ق�شم  يف  م�شاعد  -اأ���ش��ت��اذ  البيز 

لإتاحتهم  املركز  املبكرة-  الطفولة 

مو�شوع  ومناق�شة  ط���رح  ف��ر���ش��ة 

ال�شتف�شارات  اأهم  واإي�شاح  بحثها، 

املتعلقة مبو�شوع البحث.

اختيار  اأن  البيز  اأو�شحت  وق��د 

مو�شوع البحث جاء نظراً حلداثته 

يف العامل ويف املراجع العربية ب�شكل 

لو�شيلة  الباحثني  وحاجة  خا�س، 

للظواهر  ���ش��ام��ل��ة  ب�����ش��ورة  تنظر 

ي�شمح  مم���ا  ال��ب��ح��ث؛  وم��و���ش��وع 

بالدخول بعمق يف الظواهر واإي�شاح 

ال�شبب الكامل خلف النتائج.

النقا�س �شاركت  ويف ختام حلقة 

بع�س  ال��ط��ال��ب��ات  م���ع  ال��ب��اح��ث��ة 

اأهمية  البحثية، كان منها  الن�شائح 

حتديد الفكرة البحثية م�شبقاً بدقة 

تفا�شيل  يف  اخلو�س  قبل  وو�شوح 

الت�شميم، مما قد ي�شكل عائًقا يف 

اخلطوات الالحقة.

يناقش  »أفكر« 
التفسيري  التصميم 

المختلط للبحث 

3 دورات في 
المهارات  تطوير 

قين  للمتفو
والمتفوقات



العمر  ب���دران  ال��دك��ت��ور  اجلامعة  مدير  معايل  افتتح 

�سباح الأحد املا�سي، برنامج الدورة التاأ�سي�سية الثالثة 

وك��اء  بح�سور  اجل���دد،  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  ع�سرة 

واأع�ساء  امل�ساندة  والعمادات  الكليات  وعمداء  اجلامعة 

ه��ي��ئ��ة ال���ت���در����س، وك�����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال��ه وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 

للتخطيط والتطوير الدكتور يو�سف بن عبده ع�سريي، 

الدكتور ع��ادل بن  امل��ه��ارات  وامل�سرف على عمادة تطوير 

�سعيد با�سطح ومن�سوبو العمادة.

3 مرتكزات
بداأ احلفل باآيات من الذكر احلكيم، ثم األقى امل�شرف 

على عمادة تطوير املهارات الدكتور عادل با�شطح كلمة 

بهذه املنا�شبة رحب فيها مبعايل مدير اجلامعة ووكالء 

اجلامعة واأع�شاء وع�شوات هيئة التدري�س. وقال: »تقوم 

وهي:  رئي�شية  ثالثة  مرتكزات  على  اجلامعة  ر�شالة 

التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع، وعليه فاإن دور 

الأ�شتاذ اجلامعي يتمركز حول تلك الوظائف بدرجات 

امل�شتمر  التطوير  اإىل  ملحة  حاجة  وهناك  متفاوتة، 

يف  احلديثة  التقنيات  وا�شتخدام  الدرا�شية،  للمناهج 

املتعلم  فاأ�شبح  مراحلها،  ب�شتى  التعليمية  املوؤ�ش�شات 

يجد م�شادر كثرية غري تقليدية يعتمد عليها يف التعلم، 

التقليدية غري قادرة على  التعليمية  مما جعل الأمناط 

مواجهة متطلبات هذه التطورات، ومن هنا كان اهتمام 

و�شقل  التدري�س  هيئة  بع�شو  املهارات  تطوير  عمادة 

مهاراته العلمية والتدري�شية والبحثية ورفع قدرته على 

الت�شال باملجتمع وم�شاعدته يف مهمته الكبرية واملتمثلة 

القدرة  لها  للطالب اجلامعي  بناء �شخ�شية متوازنة  يف 

امل�شكالت،  القرارات وحل  واتخاذ  الناقد  التفكري  على 

املجتمعية  امل�شاركة  على  الأث��ر  عظيم  له  �شيكون  مما 

البناءة وامل�شاهمة يف بناء جمتمع املعرفة«.

ت�سخري الإمكانات

واأ�شاف د. با�شطح: »وعمادة تطوير املهارات ت�شعى 

اإىل ت�شخري كافة اجلهود والإمكانات لدعم جودة التعليم 

اجلامعة  وكالة  عليها  حتر�س  والتي  خمرجاته  وتعزيز 

امل�شرف  واختتم  اجلامعة«.  واإدارة  والتطوير  للتخطيط 

على عمادة تطوير املهارات كلمته بتقدمي ال�شكر اجلزيل 

�شكره  قدم  كما  اللقاء،  لرعايته  اجلامعة  مدير  ملعايل 

اجلامعة  وكيل  ع�شريي  عبده  يو�شف  الدكتور  ل�شعادة 

للتخطيط والتطوير ملتابعته امل�شتمرة ل�شري عمل العمادة 

�شكر  كما  العمادة.  وبرامج  لأن�شطة  الدائم  وتوجيهه 

اجلهود  على  والزميالت  الزمالء  من  العمادة  من�شوبي 

التي يبذلها اجلميع يف خدمة جامعتنا احلبيبة.

الرتقاء باملعايري

والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكيل  األقى  ذلك  بعد 

باملعايري  الرت��ق��اء  اأن  منطلق  »م��ن  فيها:  وج��اء  كلمته، 

ركائز  اأح��د  يعد  العايل  التعليم  يف  الدولية  اجلامعية 

روؤية اململكة 2030، ويف ظل التقدم العلمي والتقنيات 

العلمي  الإب���داع  و�شائل  يف  الهائل  والت�شارع  احلديثة 

ولبد  كان  فاإنه  املجالت،  جميع  يف  والتقني  والفكري 

اأن ت�شعى جامعة امللك �شعود لأخذ مكانتها املنا�شبة بني 

املجتمع  وا�شحة يف  ب�شمة  لها  لتكون  املوؤ�ش�شات،  هذه 

املحلي والعاملي، ولن يكون ذلك اإل بف�شل جهود كوكبة 

من اأع�شاء هيئة التدري�س املميزين واملبدعني واملدربني 

العتماد  معايري  على  واحل��ف��اظ  التعليم  ج��ودة  لرفع 

الأكادميي املوؤ�ش�شي«.

برامج تطويرية مميزة

اجلامعة  وك��ال��ة  ت�شعى  ذل��ك  ���ش��وء  »وع��ل��ى  وق���ال: 

املهارات  تطوير  عمادة  يف  متمثلة  والتطوير  للتخطيط 

خالل  من  التدري�س  هيئة  ع�شو  اإع��داد  يف  للم�شاهمة 

تقدمي برامج تطويرية متميزة تعنى بالتاأهيل والتطوير 

كفاءة  ورف��ع  امل�شتمر  والتح�شني  والتثقيف  والتدريب 

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  برنامج  وياأتي  العلمي،  البحث 

اجلدد من اأهم الربامج التي تنظمها اجلامعة يف م�شار 

التطوير املهني، والذي يهتم بتخريج زمالء من اأع�شاء 

ا�شرتاتيجيات  با�شتخدام  املتميزين،  التدري�س  هيئة 

تدري�شية حديثة، وبيئة تعليمية منا�شبة، وبحوث علمية 

هادفة، ومناهج متطورة، وتقومي م�شتمر، وات�شال جيد 

لدعائم  تطويراً  يعد  املقا�شد  هذه  وحتقيق  باملجتمع، 

�شعود  امللك  قدرة جامعة  ويقوي من  التعليمية  العملية 

ملواجهة التناف�شية العاملية املتطورة«.

تطوير التدري�س اجلامعي

اإن جامعة  القول  الدكتور ع�شريي: »ميكننا  واأ�شاف 

امللك �شعود تعنى بالتدري�س اجلامعي من خالل تطوير 

الذاتي،  التعلم  مهارات  وتنمية  التدري�س،  هيئة  اأع�شاء 

تقوم  كما  اجلامعة،  من�شوبي  امل�شتمر جلميع  والتطوير 

بدعم البحوث والدرا�شات يف جمالت التعلم والتدري�س، 

وتدريب القيادات الأكادميية والإدارية وخدمة املجتمع، 

ت�شخر  �شعود  امللك  اأن جامعة  للجميع  اأوؤك��د  اأن  واأحب 

العملية  لدعم  وخدماتها  واإدارات��ه��ا  اإمكانياتها  جميع 

لي�شبح  التدري�س  هيئة  ع�شو  عمل  وجتويد  التعليمية 

متميزا ليتمكن من تخريج طالب على م�شتوى يليق با�شم 

اجلامعة ويتميز بني اأقرانه من اجلامعات الأخرى«.

برنامج رائد

واختتم كلمته ب�شكر معايل مدير اجلامعة على دعمه 

بجهد  تقوم  والتي  امل��ه��ارات  تطوير  ولعمادة  وللوكالء 

كبري يف تقدمي هذا الربنامج املميز وجلميع من�شوبيها 

وكل من �شاهم يف اإجناح هذا العمل الرائد. كما خ�س 

بال�شكر الزمالء والزميالت من اأع�شاء هيئة التدري�س 

الذين اأمتوا الربنامج و�شعوا اإىل تطوير اأنف�شهم، وقدم 

ال�شكر لهم  ل�شعورهم بامل�شوؤولية والتبعات امللقاة على 

للم�شرف  والتقدير  بال�شكر  �شعادته  واختتم  عاتقهم، 

العمادة  من�شوبي  وجميع  املهارات  تطوير  عمادة  على 

على هذا اجلهد الطيب واملتميز.

انطاق الفعاليات

هيئة  اأع�شاء  بتكرمي  اجلامعة  مدير  قام  ذلك  بعد 

التدري�س اجلدد احلا�شلني على �شهادة اإمتام الربنامج 

وتكليفاته املطلوبة، ثم انطلقت فعاليات برنامج التهيئة، 

حيث بداأت بلقاء مع وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير 

الدكتور يو�شف بن عبده ع�شريي ا�شتعر�س فيه امل�شاريع 

التطويرية للجامعة يف ظل روؤية 2030، بعد ذلك كلمة 

والأكادميية  التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  وكيل  مل�شاعد 

الكثريي،  نا�شر  بن  �شعود  الدكتور  التعليمي  للتطوير 

التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  وكيل  ع��ن  نيابة  األقاها 

والأكادميية، حتدث فيها عن الوكالة وتنظيمها الإداري 

والأهداف ال�شرتاتيجية لها، وا�شتعر�س بع�س اللوائح 

التي تهم ع�شو هيئة التدري�س باجلامعة، ثم ا�شتمع اإىل 

الأ�شتاذ اجلامعي  يتعلق مب�شوؤوليات  ا�شتف�شاراتهم وما 

جتاه اأ�شاليب التعليم والتعلم.

املكونات واملراحل

الدكتور �شالح  وحتدث وكيل عمادة تطوير املهارات 

عمادة  على  امل�شرف  عن  نيابة  ال�شمراين  عبداهلل  بن 

تطوير املهارات عن التدريب والتطوير املهني باجلامعة، 

وقدم نبذة عن عمادة تطوير املهارات ومهامها واأهدافها 

اأع�شاء  من  اجلامعة  ملن�شوبي  تقدمها  التي  واخلدمات 

ا�شتعر�س  ذلك  بعد  وطالب،  وموظفني  التدري�س  هيئة 

اجلدد  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  برنامج  عن  امل�شوؤول 

الدكتور اأ�شرف عبدالباقي املكونات واملراحل التي مير 

توفرها  التي  اخلدمات  جميع  وعر�س  الربنامج،  بها 

التدري�س  هيئة  ع�شو  ل�شتيفاء  املهارات  تطوير  عمادة 

متطلبات اإمتام الربنامج وتكليفاته املطلوبة.

الن�سر العلمي

عمادة  وكيل  مع  بلقاء  الثاين،  اليوم  برنامج  انطلق 

بن  عبداحلميد  البحثية د.  للكرا�شي  العلمي  البحث 

عبداهلل العليوي نيابة عن عميد البحث العلمي، حيث 

بع�س  وك��ذل��ك  والأب��ح��اث،  العلمي  الن�شر  ع��ن  حت��دث 

لأع�شاء  العمادة  تقدمها  التي  واخل��دم��ات  الفعاليات 

هيئة التدري�س وتوفري البيئة املنا�شبة وامل�شجعة لبث روح 

املناف�شة بني الباحثني.

لقاء مفتوح

الإلكرتونية  التعامالت  عمادة  وكيل  قدم  ذلك  بعد 

نبذة  ال�شالح  اإبراهيم  بن  عمر  الدكتور  والت�شالت 

والربامج  واخلدمات  واأهدافها،  ور�شالتها  العمادة  عن 

العديدة التي تقدمها لأع�شاء هيئة التدري�س، بعد ذلك 

العمادة  مع  مفتوح  لقاء  مع  موعد  على  امل�شاركني  كان 

ا�شتمعوا فيه اإىل اآراء ومقرتحات اأع�شاء هيئة التدري�س 

ر�شالة  ويلبي  اجلامعي  الأ�شتاذ  يخدم  مبا  ومناق�شتها 

ل�شوؤون  اجلامعة  وكيلة  �شعادة  م��ع  لقاء  ث��م  ال��ع��م��ادة، 

الطالبات الدكتورة غادة بنت عبدالعزيز بن �شيف مت من 

لوكالة اجلامعة  التطويرية  امل�شاريع  ا�شتعرا�شت  خالله 

ل�شتف�شارات  ا�شتمعت  ذلك  وبعد  الطالبات،  ل�شوؤون 

اأع�شاء هئية التدري�س »ن�شاء« والإجابة عليها.

الدكتور  العلمي  املجل�س  اأم���ني  حت��دث  جانبه  م��ن 

الرتقية  �شوابط  عن  غيهب  اآل  اأحمد  بن  عبداللطيف 

على  اأج���اب  ث��م  التدري�س،  هيئة  لأع�شاء  الأك��ادمي��ي��ة 

ا�شتف�شارات احل�شور، بعد ذلك قدم عميد عمادة املوارد 

الب�شرية الدكتور �شامل بن �شالح الرجيعي كلمة عر�س 

واأهدافها، واخلدمات  ور�شالتها  العمادة  نبذة عن  فيها 

التي تقدمها لأع�شاء هيئة التدري�س، كما مت ا�شتعرا�س 

الرجيعي  الدكتور  وذكر  والقرارات،  اللوائح  من  العديد 

واإدارة  كافة  العمادة  اإدارات  ب��ه  تقوم  م��ا  عر�شه  يف 

اأع�شاء هيئة التدري�س خا�شة من خدمات لأع�شاء هيئة 

التدري�س متمثلة بوحداتها املختلفة، وكذلك حتدث عن 

الدور اخلدمي الذي تقوم به اإدارة عالقات اأع�شاء هيئة 

التدري�س حيال اإجناز الأعمال اخلا�شة وما ت�شعى اإليه 

اإدارة  عن  باحلديث  عر�شه  واختتم  م�شتقباًل،  الإدارة 

اخلدمات الإلكرتونية بالعمادة واخلدمات التي تقدمها 

من خالل اأمتتة بع�س الإج��راءات الإداري��ة وفق اأنظمة 

الأ�شئلة  با�شتقبال  العر�س  اختتم  ذلك  بعد  اإلكرتونية، 

وال�شتف�شارات اخلا�شة باأع�شاء هيئة التدري�س اجلدد 

والإجابة عليها.
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د. ع�سريي: الربنامج تطوير للعملية التعليمية ويعزز قدرة اجلامعة على التناف�سية العاملية

د. با�سطح: ن�سعى لت�سخري كافة اجلهود والإمكانات لدعم جودة التعليم وتعزيز خمرجاته

الـ13 ألعضاء  التأسيسية  الدورة  يفتتح  الجامعة  مدير 
الجدد التدريس  هيئة 
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من يعتقد اأن العمل التطوعي اأو امل�شاركة يف الربامج والدورات 

للطاقات،  وهدر  للوقت  م�شيعة  التطوعية،  واحلمالت  والفعاليات 

فهو خمطئ، خ�شو�شاً يف فرتة الدرا�شة اجلامعية، فاأنت يف هذه 

الفرتة، عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، يف اأوج ن�شاطك وهمتك 

وقدرتك على اجلد واالجتهاد واكت�شاب القدرات وتطوير اخلربات 

واملهارات.

وخمطئ اأكرث من يعتقد اأن »العمل التطوعي« هو عطاء دون اأخذ، 

اأو اأداء دون مقابل، اأو جهد �شائع، فـ»املقابل« قد ال يكون مبا�شراً اأو 

مادياً دائماً، خ�شو�شاً يف فرتة االإعداد والتهيئة وبناء الذات، التي 

تعي�شها اأنت حالياً، ونظرتك يجب اأن ال تكون ماديًة بحتة، فهناك 

مكا�شب معنوية »الحقة« يوفرها لك »العمل التطوعي« قد ال تقدر 

بثمن.

اجتماعي  اأو  مهاري  برنامج  وكل  متار�شه،  تطوعي«  »عمل  كل 

ت�شارك به، وكل فعالية اأو ندوة اأو دورة تدريبية حت�شرها، �شتكون 

و�شت�شتفيد  امل�شتقبل،  والعملي يف  املهاري  لر�شيدك  مهمة  اإ�شافة 

منها عاجاًل اأو اآجاًل، و�شت�شهم يف �شناعة �شخ�شيتك وتعزيز قدراتك 

ومهاراتك وخرباتك وزيادة فر�شك يف النجاح وحتقيق الذات.

درا�شته  يف  جمتهداً  كان  �شخ�شياً،  اأعرفهم  ممن  الطالب  اأحد 

ومواظباً على احل�شور والدرا�شة واأداء الواجبات واالختبارات طيلة 

معدالً  واأحــرز  ح�شناً  بــالًء  اأبلى  وقد  اجلامعية،  الدرا�شة  �شنوات 

مرتفعاً عند التخرج، لكنه عانى كثرياً عند االلتحاق ب�شوق العمل، 

فتنقل بني اأكرث من وظيفة، حتى ا�شتقر به احلال موؤخراً يف وظيفة 

متوا�شعة.

فرتة  ا�شتثمروا  الذين  الطالب  من  العديد  هناك  املقابل  يف 

الواجبات  واأداء  املحا�شرات  ح�شور  يف  لي�س  اجلامعية،  الدرا�شة 

واالختبارات وح�شب، بل وازنوا بني ذلك وبني امل�شاركة يف الربامج 

لهم  وفر  مما  الفعاليات،  وتنظيم  التطوعية  واالأعــمــال  التدريبية 

فر�شاً اأكرب يف �شوق العمل وقدرة اأكرب على التاأقلم و�شناعة النجاح.

االأندية الطالبية التابعة لعمادة �شوؤون الطالب توفر الفر�شة لك 

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، للم�شاركة يف االأعمال التطوعية 

امل�شاركة،  من  نف�شك  حتــرم  فال  التدريبية،  والـــدورات  والــربامــج 

وهناك العديد من اجلمعيات واجلهات داخل وخارج اجلامعة تتيح 

خالل  من  ومهاراتك  خرباتك  و�شقل  قدراتك  لتعزيز  املجال  لك 

»العمل التطوعي«.

ال تدع �شنوات الدرا�شة اجلامعية مت�شي دون ا�شتثمار، �شاهم يف 

حتقيق �شعار اليوم الوطني لهذا العام »همة حتى القمة« من خالل 

فاأنت  ومهاراتك،  وقدراتك  لذاتك  و�شناعتك  ال�شخ�شية  »همتك« 

 ،»2030 »روؤيــة  تتحقق  خاللك  ومن  امل�شتقبل،  وعدة  الوطن  اأمل 

وفالك التوفيق والنجاح والتميز.

استثمارك األكبر

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

اأطلقت جامعة اجلوف متمثلة بعمادة �شوؤون املكتبات، برنامج الوعي 

 Information 1441هـ   – 1440هـ  اجلامعي  للعام  املعلوماتي 

االأهـــداف  حتقيق  و�شائل  كــاإحــدى   »Literacy Program« ILP
وعي  لديه  بحثي  اأكادميي  اإىل جمتمع  للو�شول  للعمادة،  االإ�شرتاتيجية 

بكفاءة  معها  والتعامل  للمعلومات  الو�شول  على  ذاتًيا  وقادر  معلوماتي 

ومهارة عالية.

واأو�شح مدير اإدارة عمادة �شوؤون املكتبات فهد الزامل اأن فكرة الربنامج 

الذي �شينطلق من املكتبة املركزية واملكتبات الفرعية التابعة لها، تتلخ�س 

كيفية احل�شول على م�شادر  كافة على  من�شوبي اجلامعة  يف م�شاعدة 

ا�شتخدامها ومهارات  وكيفية  املتعددة،  اأماكنها  باأنواعها ومن  املعلومات 

التعامل معها.

املعلوماتي  الوعي  ورفع  ن�شر  خالل  من  تهدف  العمادة  اأن  واأ�شاف 

Information Literacy بني من�شوبيها، اإىل حتقيق توا�شل معريف 
م�شادر  م�شتجدات  اأحــدث  على  للح�شول  م�شتمر،  ب�شكل  ومعلوماتي 

املعلومات.

للطلبة  االإر�شادية  التهيئة  يحقق  املعلوماتي  الوعي  اأن  الزامل  وذكر 

هيئة  اأع�شاء  واطــالع  اجلــدد،  التدري�شية  الهيئة  واأع�شاء  امل�شتجدين 

التدري�س والطلبة على اأهمية املعلومات يف حياتهم العلمية واالأكادميية، 

االإر�شادي  الربنامج  تطبيق  يف  تكمن  الربنامج  تنفيذ  اآليات  اأن  موؤكًدا 

ورقية  ومطويات  مطبوعات  واإعـــداد  وخدماتها،  باملكتبة  للتعريف 

وخدماتها  باجلامعة،  املكتبات  اأق�شام  تو�شح  تعريفية  واإلكرتونية 

االإلكرتونية والتقليدية، وكيفية حتقيق اال�شتفادة منها.

وجرى ت�شكيل جلاٍن داخل الكليات للقيام مبهمة توعية اأع�شاء هيئة 

ومد  منه  لال�شتفادة  للمكتبات  ح�شورهم  وتن�شيق  بالربنامج  التدري�س 

للعمادة  االإ�شرتاتيجية  االأهــداف  وحتقيق  املكتبة  مع  التوا�شل  ج�شور 

واملنبثقة من اإ�شرتاتيجية جامعة اجلوف.

جامعة الجوف تطلق برنامج الوعي 
المعلوماتي

makinzyadel@ksu.edu.sa

امللك  جامعة  مدير  معايل  تراأ�س 

اهلل  رجــاء  بن  فالح  الدكتور  خالد 

الثاين  االجتماع  مــوؤخــراً  ال�شلمي، 

اجلامعي  للعام  اجلــامــعــة  ملجل�س 

مبدينة  الرئي�س  مبقرها  1441هـ، 
للجنة  العام  االأمــني  بح�شور  اأبها، 

االخت�شا�شات  ملــبــا�ــشــرة  املــوؤقــتــة 

اإىل جمل�س  مــ�ــشــنــدة  كــانــت  ــتــي  ال

بن  حممد  الدكتور  العايل  التعليم 

ووكيلة  ووكالء  ال�شالح،  عبدالعزيز 

اجلامعة، وعمداء وعميدات الكليات 

والعمادات امل�شاندة.

ا�شتعر�س وكيل  وخالل االجتماع 

اجلامعة للدرا�شات العليات والبحث 

اجلامعة  جمل�س  اأمـــني   – العلمي 

عبدالرحمن  بــن  �شعد  الــدكــتــور   –
على  املدرجة  املو�شوعات  العمري 

ــخــذ جمل�س  جـــدول االأعـــمـــال، وات

اجلامعة حيالها عدًدا من التو�شيات 

ـــادميـــي،  ــخــدم الــعــمــل االأك ــي ت ــت ال

ــاغــم مـــع اخلــطــط الــوطــنــيــة  ــن ــت وت

الطموحة.

ـــد اأو�ـــشـــى املــجــلــ�ــس بـــاإقـــرار  وق

بكالوريو�س علم ال�شمع بق�شم علوم 

العلوم  كلية  يف  الــطــبــي  الــتــاأهــيــل 

واإقـــرار  باأبها،  التطبيقية  الطبية 

بكالوريو�س اأمرا�س التخاطب بق�شم 

علوم التاأهيل الطبي يف كلية العلوم 

الطبية التطبيقية باأبها، كما اأو�شى 

اجلامعية  الكلية  باإن�شاء  املجل�س 

مبحافظة احلرجة.

الهند�شة،  بكلية  الق�شيم ممثلة  اأعلنت جامعة 

للموؤمتر  العلمية  امللخ�شات  ا�شتقبال  بــدء  عن 

اململكة  يف  ال�شم�شية  الــطــاقــة  »اآفــــاق  ـــدويل  ال

العربية ال�شعودية: التطبيقات والتحديات«، الذي 

1441هـ  �شعبان   9  -  8 الفرتة  خالل  �شينعقد 

املوافق 1 - 2 اإبريل 2020م.

ودعـــت اجلــامــعــة الــراغــبــني يف املــ�ــشــاركــة يف 

االأبــحــاث  ملخ�شات  ــال  ــش اإر� الــــدويل،  املــوؤمتــر 

https://events. املوؤمتر  رابط  العلمية، عرب 

qu.edu.sa/vsesa2020، حيث يتم ا�شتقبال 
2019م، على  اأكتوبر   31 امللخ�شات حتى تاريخ 

اأن يتم االإعالن عن امللخ�شات املقبولة يف تاريخ 

15 نوفمرب 2019م.
االأكــادميــيــني  دعــــوة  اإىل  املـــوؤمتـــر  ويـــهـــدف 

والباحثني يف تطبيقات الطاقة ال�شم�شية وخرباء 

اخلــربات  لتبادل  والــعــامل،  اململكة  يف  ال�شناعة 

وتطوير  تعزيز  اإىل  اإ�شافة  والنتائج،  والتحديات 

تقنيات الطاقة ال�شم�شية الواعدة لدعم وحتقيق 

االإ�شهام يف حتقيق  2030، وكذلك  اململكة  روؤية 

االقت�شاد  تنوع  2030 يف  اململكة  روؤيــة  اأهــداف 

القائم حالًيا على النفط لتحويل اململكة من دولة 

م�شدرة  ــة  دول اإىل  النفط  ت�شدير  يف  متقدمة 

للطاقة امل�شتدامة.

اللجنة  رئي�س  الهند�شة،  كلية  عميد  واأو�شح 

اأن  امل�شيقح،  م�شعل  الدكتور  للموؤمتر  العلمية 

 2030 اململكة  روؤيـــة  مــع  متا�شًيا  يعد  املــوؤمتــر 

وتقليل  الوطني،  االقت�شاد  اإىل دعم  تهدف  التي 

باأهمية  الوعي  واإيــجــاد  النفط،  على  االعتماد 

الطاقة ال�شم�شية كم�شدر وفري للطاقة املتجددة 

يف اململكة العربية ال�شعودية، كما يغطي املوؤمتر 

الو�شع احلايل والتطورات يف تقنيات وتطبيقات 

املثال:  �شبيل  علي  ومنها  ال�شم�شية،  الطاقة 

والكهرو�شوئية،  احلــراريــة،  ال�شم�شية  الطاقة 

والعمارة ال�شم�شية.

ا�شتخدام  على  �شريكز  املوؤمتر  اأن  اإىل  واأ�شار 

هند�شة الطاقة ال�شم�شية يف التطبيقات املختلفة 

داخل االأو�شاط االأكادميية واحلكومية وال�شناعية 

من  واال�شتفادة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف 

التجارب ال�شابقة يف هذا املجال احليوي.

من  عــدداً  �شيناق�س  املوؤمتر  اأن  امل�شيقح  وبني 

الكهربائية  الــطــاقــة  توليد  بينها  مــن  املــحــاور 

وحتلية  وتخزينها،  ال�شم�شية،  الطاقة  با�شتخدام 

التدفئة  تطبيقات  وكذلك  با�شتخدامها،  املياه 

والتربيد بالطاقة ال�شم�شية، والتطبيقات ال�شلبية 

والن�شطة للطاقة ال�شم�شية على املباين، باالإ�شافة 

اإىل حمور تطبيقات الطاقة ال�شم�شية يف جمال 

النقل، واإدارتها يف اململكة العربية ال�شعودية.

اعتماد إنشاء كلية جامعية بمحافظة »الحرجة«

بدء استقبال الملخصات العلمية لمؤتمر »آفاق 
الطاقة الشمسية«

ا�ــشــتــ�ــشــافــت جــامــعــة الــطــائــف 

جمــمــوعــة مــن طـــالب اجلــامــعــات 

الــزيــارة  يف  املــ�ــشــاركــني  اخلليجية 

الطالبية الـ28 جلامعات وموؤ�ش�شات 

التعليم العايل لدول جمل�س التعاون 

اخلليجي، خالل الفرتة من 16 اإىل 

20 حمرم 1441هـ..
الطالب  �ــشــوؤون  عميد  واأو�ــشــح 

ــور بندر  ــدكــت بــجــامــعــة الــطــائــف ال

الــوفــود  عــدد  اأن  البقمي،  معي�س 

الطالبية امل�شاركة يف الزيارة بلغ 15 

وفداً، �شمت اأكرث من 120 �شخ�ًشا 

بني طالب وم�شرفني وجلان عاملة.

الزيارة  اأن  البقمي  الدكتور  واأكد 

تــعــزيــز  اإىل  هـــدفـــت  الـــطـــالبـــيـــة 

ــعــالقــات بني  ــعــارف وتــقــويــة ال ــت ال

طالب اجلامعات اخلليجية، وزيادة 

والتعليمي  االجــتــمــاعــي  الــتــوا�ــشــل 

والثقايف وتبادل اخلربات واملعرفة، 

حتت  تاأتي  الــزيــارة  هــذه  اأن  مبيناً 

اإ�شراف االأمانة العامة لدول جمل�س 

بها  وتــ�ــشــارك  اخلليجي،  الــتــعــاون 

العايل  التعليم  وموؤ�ش�شات  جامعات 

بدول جمل�س التعاون.

جامعة الطائف تستضيف 15 وفدًا من 
جامعات الخليج



مفتاح البركة وسر السعادة
من يهجر القراآن الكرمي، فلن ينعم - غالباً - بربكة الوقت، و�سرتك�ض 

عقارب �ساعته رك�ًسا حتى ليخّيل اإليه اأنه يعي�ض يف عامل يُدار باآلة زمنية 

وخيوطها  احلنون،  ووجهها  الدافئ  بك�سائها  الأي��ام  �سم�ض  فيه  تغرب 

كانبعاث احلبور  الأمان  النف�ض  تبعث يف  التي  املتلألئة  الرباقة  الذهبية 

حد عجز احلروف والكلمات عن ترجمة ال�سعور الذي يعلو ق�سمات �سبي 

الناعمة  ال�ساطئ  رمال  يوم عا�سف عن  اأم��واج هوجاء يف  بريء قذفته 

حتى ملأت �سرخاته املكلومة اأرجاء اليمِّ فاأ�سكنته واأمواجه حتى رّدته اإىل 

اأمه الروؤوم التي كادت اأن تُثكل؛ لريمتي يف اأح�سان نبع احلنان، وينبوع 

الأمان، وجّنة النعيم!

بعتمة  م�سوًبا  غروًبا  يومه  �سم�ض  �ستغرب  الكرمي  القراآن  يهجر  من 

ب�ساعاتها  التفريط  على  واحل�سرة  الندم  ذّرات  معها  تُذرُّ  كاحلة  �سوداء 

ا، وتطوى معها �سفحات الأيام دون اأن تُفتح، ويبزغ فجر �سناها الو�ّساء  ذرًّ

الذي يعّم الآفاق من جديد! لذلك، ثّمْن �ساعات يومك الأربع والع�سرين، 

ا حدَّ الغرق  واجعل للقراآن يف بدايتها ن�سيباً؛ لرُي�ّض يومك بالربكات ر�سًّ

فيها، وليغدَو قلبك ريا�ًسا غّناء يغّرد ويطرب من غمرة ال�سرور طرًبا كما 

ترتّن الع�سافري وت�سدو باأهازيج الأن�ض يف البكور؛ لأنها توّكلت على من 

�سّواها واأحياها وزّينها واأهداها �سنوف احُل�سن واللون، فُكفيت هّم عناء 

رزقها تغدو ِخما�ًسا وتروح ِبطاًنا!

لطيفة ال�سكيت 

طالبة يف كلية اللغات والرتجمة

التعلم  و�سائل  اأول  ال��ق��راءة  تعد 

تكت�سب  خ��لل��ه��ا  ف��م��ن  واأق��دم��ه��ا، 

والتعلم  وامل��ب��ادئ  وال��ع��ل��وم  املعرفة 

ولأهمية  الأفكار،  فتتولد  امل�ستدام 

تعاىل  فقال  بها  اهلل  اأم��ر  ال��ق��راءة 

 ِبا�ْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق«.
ْ
»اْقَراأ

ت�����س��اع��د ال���ق���راءة ع��ل��ى ال��ت��اأم��ل 

اأدوات  اأحد  القراءة  وتعد  والتدبر، 

الطب التكميلي كالأع�ساب وممار�سة 

والعمل  واليوجا  وال�سلة  الريا�سة 

وغريها من اأدوات الطب التكميلي.

وي����ع����رف ال����ع����لج ب���ال���ق���راءة 

فيه  ت��ك��ون  حيث  »بيبليوثريابي«، 

اأو  امل�ست�سفيات  عن  بديًل  املكتبات 

الرئي�سي  ال�سبب  اإن  اإذ  جزًءا منها، 

اجلهل  اإىل  يعود  عموًما  للأمرا�ض 

اأن  كما  ال�سحي،  التثقيف  وع��دم 

تن�ساأ  املعرفية  اخلريطة  يف  اخللل 

ت�سيب  خ��اط��ئ��ة  م��ع��ت��ق��دات  ع��ن��ه 

الإن�سان بالأمرا�ض النف�سية.

تعتمد فكرة العلج بالقراءة على 

عن  والتخفيف  ال�سحي  التثقيف 

والت�سجيع،  الدافعية  وخلق  النف�ض 

مبنظور  وت��رى  الأم���ور  فهم  فيتغري 

�سحيح ويتغري التفكري ال�سلبي اإىل 

اإيجابي فيتم ال�سفاء باإذن اهلل.

و�سول  يف  ال��ق��راءة  ت�ساعد  كما 

على  فت�ساعد  ل��ل��م��خ  الأك�����س��ج��ن 

ي�ساعد  مما  تغذيته 

امل��ه��ارات  تطوير  يف 

وتو�سيع املدارك لدى 

الإن�������س���ان، اإ���س��اف��ة 

ت�����وؤدي  ذل�����ك  اإىل 

اإىل  بتدبر  ال��ق��راءة 

الق�سعريرة واخل�سية 

والقلب  اجللد  وتاأثر 

ال�سكينة  وح�����دوث 

وك���ل���ه���ا اإ������س�����ارات 

ف�������س���ي���ول���وج���ي���ة 

ع�سبية.

ت��ع��اىل  اهلل  ق���ال 

ْح�����َس��َن 
َ
اأ َل  نَ���زَّ  

ُ َّ
»اهلل

��ثَ��اِنَ  مَّ تَ�َساِبًها  مُّ ِك��تَ��اًب��ا  ��ِدي��ِث  احْلَ

يَْخ�َسْوَن  الَِّذيَن  ُجلُوُد  ِمنُْه  تَْق�َسِعرُّ 

اإىل  َوُقلُوبُُهْم  ُجلُوُدُهْم  تَِلُن  ثُمَّ  َربَُّهْم 

دار�سات  اأ���س��ارت  وق��د   .» ِ
َّ

اهلل ِذْك���ِر 

يف  اأثرها  الكرمي  القراآن  لتلوة  اأن 

تهدئ  ف�سيولوجية  تغريات  اإح��داث 

اجلهاز الع�سبي وتخفف التوتر.

وي��ع��د ال��ع��لج ب��ال��ق��راءة علجا 

م��ف��ي��ًدا يف ال��ع��لج ال���روح���ي، كما 

النف�سي  امل��ر���ض  ع��لج  يف  ي�ساعد 

مع الدواء، كذلك مع املر�ض البدن 

القراءة علجاً  النف�سي، وبهذا تعد 

َفعالً للكثري من الأمرا�ض خ�سو�ًسا 

الكتئاب  مثل  النف�سية  الأم��را���ض 

وامل�ساكل  والو�ساو�ض 

وكلها  الج��ت��م��اع��ي��ة 

من اأمرا�ض الع�سر.

وك�����ذل�����ك ي��ف��ي��د 

ال���ع���لج ب���ال���ق���راءة 

ال��ف��وب��ي��ا  ع����لج  يف 

م��ث��ل ف��وب��ي��ا ال��ظ��لم 

املرتفعة  والأم���اك���ن 

املغلقة،  والأم���اك���ن 

علج  يف  يفيد  كما 

ال�سلوكية  الأم��را���ض 

م���ث���ل ال��ع��ن�����س��ري��ة 

والأنانية  والعرقية 

وغريها.

بالقراءة  العلج  ي�ستخدم  اأي�سا 

املدمنن  باإعطاء  الإدم��ان  يف علج 

كتيبات عن خطورة الإدم��ان وطرق 

النتكا�سة  والوقاية من  ال�سفاء منه 

القراءة  ت�ساعد  اأي�سا  ال�سفاء،  بعد 

امل��زم��ن��ة  الأم������را�������ض  ع�����لج  يف 

و�سغط  وال�����س��رط��ان  ك��ال�����س��ك��ري 

بقراءة  وغريها  والكول�سرتول  الدم 

الكتيبات التي ت�ساعد على التعاي�ض 

مع الأمرا�ض.

بالقراءة  العلج  ي�ستخدم  اأي�سا 

ويف  التنا�سلية  الأم��را���ض  ع��لج  يف 

علج ال�سره وفقدان ال�سهية والنهام 

وال�سمنة وال�سيخوخة، وللقراءة دور 

يف تخفيف الآلم املزمنة، كما اأفادت 

درا�سات اإىل اأن الإن�سان يكون اأكرث 

اإذا  ب��الأم��را���ض  للإ�سابة  عر�سة 

للقراءة  تكون  وبذلك   يقراأ،  كان ل 

الأمرا�ض  من  لكثري  فوائد علجية 

بالقراءة  ال�سفاء  الع�سرية.ولتحقيق 

يجب الإميان باملادة املكتوبة خا�سة 

وعلى  ال�سماوية  بالكتب  الإمي���ان 

والعتقاد يف  الكرمي  القراآن  راأ�سها 

ُل  »َونُنَزِّ تعاىل  اهلل  قال  به،  ال�سفاء 

ِم��َن الْ��ُق��ْراآِن َم��ا ُه��َو �ِسَفاءٌ َوَرْح��َم��ٌة 

ِل��لْ��ُم��وؤِْم��ِن��نَ«، وق��ال »ق��ل هو للذين 

اآمنوا هدًى و�سفاء«.

الإ�سلمية  الو�سطى  الع�سور  يف 

لعلج  الكرمي  القراآن  ي�ستخدم  كان 

الكتب  ا�ستخدمت  كما  امل��ر���س��ى. 

املقد�سة والكتابات الدينية يف علج 

املر�سى يف اأوروبا واأمريكا، وهو ما 

اأدى اإىل اإن�ساء مكتبات يف املوؤ�س�سات 

من  اأول  اليونانيون  ويعد  العلجية، 

ا�ستخدموا القراءة يف العلج.

ملحاربة  مهمة  ال��ق��راءة  واأخ����رًيا 

الأمرا�ض،  اأخطر  يعد  الذي  اجلهل 

ال��ذات  لتحقيق  فر�سة  وال���ق���راءة 

وزي��ادة  النف�سية  احل��ال��ة  وحت�سن 

وا�ستغلل  والتعلّم  والتطّور  الثقافة 

الوقت فعليك باغتنام الفر�سة.

كلية ال�سيدلة

من جمال اللغة العربية احتواوؤها 

الركبان،  بها  �سارت  وِحَكماً  اأمثالً 

وت���ك���ررت ع��ل��ى م���دى امل��ن��ا���س��ب��ات 

والأزم����ان، وه��و م��ا ي��دل على قوة 

وبلغة اجلمل والعبارات التي يعرب 

بها النا�ض عن اأفكارهم وم�ساعرهم.

وم����ن اأ���س��ه��ر الأم����ث����ال ق��ول��ه��م 

ورد  وقد  اللنب«،  �سيعت  »ال�سيَف 

بن  عمرو  ه��و  املثل  ه��ذا  قائل  اأّن 

عمرو بن عدا�ض، وهو اأحد الوجهاء 

والأث��ري��اء يف ق��وم��ه، وك��ان يُ�سرب 

وكان  وال��ك��رم،  ال�سخاء  يف  املثل  به 

ولكنها  ل��ه،  ع��م  اب��ن��ة  يحب  ع��م��رو 

ومع  كثرياً،  العمر  يف  ت�سغره  كانت 

ما  و�سرعان  خلطبتها  ت��ق��ّدم  ذل��ك 

وافق اأبوها، فمن ذا الذي ي�ستطيع 

الرثاء،  بهذا  وهو  عمراً  يرف�ض  اأن 

هذه  على  مكرهة  كانت  الفتاة  لكن 

ذلك  يعلم  يكن  مل  وعمرو  الزيجة، 

منها.

وك��ان  عمه  ابنة  م��ن  عمر  ت��زوج 

ما  كثرًيا  فكان  و�سخًيا  معها  كرمًيا 

يعاملها بكل  الهدايا وكان  لها  يقدم 

كانت  ذل��ك  رغ��م  ولكنها  وح��ب،  ود 

تعامله بكل جفاء فكانت تنظر لبنات 

جيلها وهم يتزوجن من ال�سباب ومن 

تنعى  وتظل  العمر،  مقتبل  يف  هم 

حظها الذي اأوقعها يف ذلك ال�سيخ 

الكبري، وظلت هكذا على حالها كلما 

بجفاء  تقابله  وحنو  برقة  يعاملها 

بالكره  منها  اأح�����ض  حتى  وق�����س��وة 

فواجهها بذلك وقال لها: اأي�سرك ان 

نعم،  فرحة:  وهي  فقالت  اأطلقك؟ 

اأحزنت كلماتها عمراً لكنه اأ�سر اأن 

يطلقها، ووقع الطلق يف ال�سيف.

وي���ق���ال اإن���ه���ا ع����ادت اإل���ي���ه بعد 

اأزرى بها الدهر وطلبت  �سنن وقد 

مانع  ل  اأنها  اإىل  وملحت  م�ساعدته 

فقال  زوج��ًة،  اإليه  العودة  من  لديها 

لها »ال�سيَف �سيعت اللنب«.

ي�سيع  مل���ن  ي��ق��ال  امل��ث��ل  وه����ذا 

وي�ستفاد  الطمع،  ب�سبب  الفر�سة 

حده  عند  املرء  وقوف  �سرورة  منه 

من  لأم��ر  تخطيه  وع��دم  ومقدرته 

الأمور اأو �سبب من الأ�سباب، وجوب 

النا�ض  اإعطاء  والإن�ساف يف  العدل 

والت�سلط  التجرب  وع��دم  حقوقهم 

قريبة  �سخ�سية  مل�سلحة  عليهم 

الطامع  ت��اأدي��ب  وج���وب  بعيدة،  اأو 

وزجره من اأجل اأن يعود اإىل الر�سد 

وال�سواب.

عبد ال�سميع اأولوافيمي اأبو 

امتنان - نيجرييا

اللغويات العربية 

ماج�ستري يف تعليم العربية 

للناطقن بغريها

���س��ع��ادة  اأ���س��ك��ر  ال���ب���داي���ة  يف 

لتناوله  الطيا�ض  فهد  ال��دك��ت��ور 

م��و���س��وع ال��ت��ب��اع��د ب��ن ال��ط��لب 

الوافدين  وال��ط��لب  ال�سعودين 

زاوي���ة  اجل��ام��ع��ي يف  احل����رم  يف 

»ن���اف���ذة« ب��اأح��د اأع����داد ر���س��ال��ة 

املا�سية. اجلامعة 

اأتت من حوار  املقال  ولعل فكرة 

اأح���د ال��ط��لب ال��واف��دي��ن – وه��و 

اإن��دون��ي�����س��ي - يف زاوي����ة »واف���د« 

اأنه مل يجد �سديقا  ا�ستكى  والذي 

�سعوديا حتى الآن.

اأو »اجلفاء«  التباعد  اإن مو�سوع 

بن الطلب الوافدين وال�سعودين، 

من  لكليهما  م�سرا  لكونه  موؤ�سف 

بينهم  فجوة  فيه  ملا  متعددة  ن��واح 

تعيق فوائد كثرية، ومن الواجب اأن 

يتم النظر يف اأ�سباب هذه الفجوة، 

وال�سعي اإىل اإزالتها.

ق���د ع����رثت ع��ل��ى بع�ض  واأن������ا 

ذك���ره���ا يف  اأود  ال��ت��ي  الأ����س���ب���اب 

ما  راأ�سها  على  التالية؛  الأ�سطر 

ذك����ره ال��ك��ات��ب امل��وق��ر م��ن غياب 

بينهم  م�سرتكة  ترفيهية  اأن�سطة 

ميل  ك��ذل��ك  اجلامعية،  البيئة  يف 

الطالب اإىل اأبناء جن�سيته يف اأماكن 

عامة وحتى يف القاعات الدرا�سية 

اأحيانا مانع كبري يف ال�ستفادة من 

تبادل الآراء والأفكار والتعرف على 

فيه  اأخ��رى  ناحية  وم��ن  الثقافات، 

�سرر لطلب املنح اخلارجية حيث 

الثمينة،  الفر�سة  هذه  لهم  اأتيحت 

اللغة  ميار�سوا  اأن  ي�ستطيعون  فهم 

العربية مع اأهلها، اإ�سافة اإىل ذلك 

ميكن لهم التعرف على ح�سارة هذا 

البلد املبارك.

اللغة  ا���س��ت��خ��دام  يف  الإف�����راط 

العامية من قبل الطلب ال�سعودين 

التباعد  ت�سبب  التي  العوائق  من 

بينهم وبن الوافدين، لأن معظمهم 

ل يفهمونها بكل و�سوح، فاإذا فهمها 

مل يقدر على النطق بها كما هي.

وم����ن الأ����س���ب���اب اأي�������س���ا ع��دم 

ال�����س��ك��ن  ب��ي��ن��ه��م يف  الخ����ت����لط 

اجلامعي.

يا�سر اأ�سعد

كلية الآداب، ق�سم اللغة العربية

الهند

ال�سوؤال امللح الآن وغًدا: كيف يل 

اإىل  للو�سول  اأفكاري  يف  اأرتقي  اأن 

قرارات ذات جودة عالية؟!

اأن  ال��درا���س��ات  بع�ض  اأ����س���ارت 

الأ���س��خ��ا���ض ال��ع��ادي��ن ي��خ��ط��ر يف 

يف  الأف���ك���ار  اآلف  ي��وم��ًي��ا  عقلهم 

خم��ت��ل��ف اجل����وان����ب وامل����ج����الت 

التفكري  ويعترب  والعملية،  احلياتية 

حتقيق  خ��ط��وات  اأول  الإي��ج��اب��ي 

حلول  اإيجاد  على  وي�ساعد  النجاح، 

التي  للم�ساكل  و���س��ري��ع��ة  �سليمة 

يواجهها.

جمموعة  الأفكار  بجودة  يق�سد 

يهدف  التي  والإج�����راءات  املعايري 

ال��ب��ي��ئ��ة  حت�����س��ن  اإىل  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 

الفكر  اأن  ومبا  لل�سخ�ض،  الفكرية 

من  �سل�سلة  ي��ع��ت��رب 

العقلية  الن�ساطات 

حتفز نتيجة موؤثرات 

داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة؛ 

ه��ن��ا ت����ربز اأه��م��ي��ة 

اله���ت���م���ام ب��ال��ع��ق��ل 

اإخ�ساعه  خلل  من 

مل���زي���د م���ن ال��ت��ع��ل��م 

والبحث يف جمالت 

م����ت����ن����وع����ة خ������ارج 

د  وت��ع��وَّ تخ�س�سك، 

ع��ل��ى ط���رح اأ���س��ئ��ل��ة 

حلول  لديك  لتوجد 

وتعزيز  لتنمية  لها 

وتطوير  ع��ن��دك  ال��رتك��ي��ز  م�ستوى 

لتخاذ  امل�ساكل  ح��ل  يف  ق��درات��ك 

ق���رارات ذات ج��ودة 

عالية.

وت��ع��ت��م��د ج����ودة 

ال���ق���رار ع��ل��ى ع��دة 

اأولً  اأبرزها:  قواعد 

ق�����رارات  ت��ت��خ��ذ  ل 

نف�ض  يف  ب��اجل��م��ل��ة 

ال���ف���رتة ال��زم��ن��ي��ة، 

ف��رتة  نف�سك  اأع���ط 

قرار  كل  بن  زمنية 

واآخ�����ر ح��ت��ى ي��ك��ون 

�سائباً  ال��ق��رار  ه��ذا 

ع��ن  م���ن���ع���زل  ويف 

����س���دى ال����ق����رارات 

ال�سابقة، ثانياً اجمع قدر امل�ستطاع 

احلديثة  واملعلومات  البيانات  كافة 

اتخاذ قرارك  ال�سلة مبو�سوع  ذات 

و�سنفها جيًدا ثم اتخذ القرار.

ثالثاً لي�ض من اخلطاأ اأن ت�ست�سري 

العلمية والعملية  من ميتلك اخلربة 

ج��ودة  اإىل  للو�سول  م��ا  مب��و���س��وع 

ال�ست�سارة  عملية  واجعل  ق��رارك 

من��ط��اً م��ن الأمن����اط اخل��ا���س��ة بك 

رابعاً  اتخاذ قرارات م�سريية،  عند 

اجعل  بل  تقليدية  اأفكارك  ل جتعل 

منط تفكرييك اإبداعياً، اقراأ كثرًيا، 

اأفكار  ذوي  اأ�سخا�ض  م��ع  توا�سل 

باأفكار غري  اأ�سدقاء  اخرت  مبدعة، 

منطية.

ه���ن���ا ����س���وف ي��ن��ع��ك�����ض ف��ك��رك 

الإيجابي املبدع على جودة قراراتك.

كلية ال�سياحة والآثار
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

الطالب يف الوثيقة املطورة

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

ن�سل عزيزي القاري اإىل حمطة الطالب �سمن عدد من املحطات التي 

قطعناها ل�ستعرا�ض الن�سخة املطورة لوثيقة معايري العتماد الرباجمي 

اأن  بعد  الأك��ادمي��ي،  والعتماد  للتقومي  الوطني  املركز  اأ�سدرها  التي 

والأه��داف،  »الر�سالة  وهي  الأوىل،  الثلثة  املعايري  �سوًيا  ا�ستعر�سنا 

املقالة  هذه  وتتناول  والتعلم«،  التعليم  جودته،  و�سمان  الربنامج  اإدارة 

»بت�سرف« املعيار الرابع »الطلب«، وبح�سب الوثيقة املطورة فاإنه: يجب 

اأن تكون معايري و�سروط قبول الطلب يف الربنامج وا�سحة ومعلنة، واأن 

يتم تطبيقها بعدالة. واأن تكون املعلومات اخلا�سة بالربنامج ومتطلبات 

بحقوقهم  الطلب  تعريف  يتم  اأن  ويجب  متوفرة،  فيه  الدرا�سة  اإكمال 

التوجيه والإر�ساد  وواجباتهم، كما يجب على الربنامج تقدمي خدمات 

الفاعلة والأن�سطة غري ال�سفية والإثرائية لطلبه، واأن يعمل الربنامج 

على تقومي جودة جميع اخلدمات والأن�سطة املقدمة لطلبه، وحت�سينها 

اأن كل برنامج يجب  اإي�ساح ذلك تذكر الوثيقة  ومتابعة خريجيه. وعن 

اأن يت�سمن ما يلي: 

يوجد لدى الربنامج معايري و�سروط معتمدة وُمعلنة لقبول وت�سجيل 

الطلب، تتنا�سب مع طبيعة الربنامج وتُطبق بعدالة، واأن تتلءم اأعداد 

الهيئة  »مثل:  له  املتاحة  امل���وارد  مع  الربنامج  يف  املقبولن  الطلب 

التعليمية – القاعات الدرا�سية – املعامل – الأجهزة«، ويوفر الربنامج 

املعلومات الأ�سا�سية للطلب، مثل: متطلبات الدرا�سة، اخلدمات، ويطبق 

تعلمه  ما  ومعادلة  اإليه  للنتقال  ومعتمده  عادلة  واإج��راءات  �سيا�سات 

الطلب �سابقاً، ويقدم تهيئة �ساملة للطلب اجلدد، مبا ي�سمن فهمهم 

الكامل لأنواع اخلدمات والإمكانيات املتاحة لهم، كما يعِرف الربنامج 

التظلم  واإج���راءات  ال�سلوك،  وقواعد  وواجباتهم  بحقوقهم  الطلب 

وال�سكاوى والتاأديب ويطبقها بعدالة، ويتوفر لطلب الربنامج خدمات 

فعالة للإر�ساد والتوجيه الأكادميي واملهني والنف�سي والجتماعي، من 

خلل كوادر موؤهلة وكافية، وتُطبق اآليات ملئمة للتعرف على الطلب 

برامج  وتتوفر  الربنامج،  واملتعرثين يف  واملتفوقن  واملبدعن  املوهوبن 

الربنامج  لطلب  تتوفر  كما  ودعمهم،  وحتفيزهم  لرعايتهم  منا�سبة 

ومهاراتهم،  قدراتهم  لتنمية  املجالت  من  العديد  يف  �سفية  ل  اأن�سطة 

ويتوفر لطلب الربنامج وخريجيه اأن�سطة اإ�سافية لتطويرهم مهنياً، مبا 

يتفق مع خمرجات التعلم و�سوق العمل.

عموماً،  اخلا�سة  الفئات  وم��راع��اة  ال��ط��لب،  تقومي  عملية  وع��ن 

والنتظام تذكر الوثيقة ما يلي: 

من  والتحقق  الطلب  تقدم  ملتابعة  فعالة  اإج��راءات  الربنامج  يُطبق 

ا�ستيفائهم ملتطلبات التخرج، ويُطبق اآلية فعالة للتوا�سل مع اخلريجن 

من  وال�ستفادة  اآرائهم  وا�ستطلع  واأن�سطته،  منا�سباته  يف  واإ�سراكهم 

خرباتهم، ودعمهم، ويوفر قواعد بيانات حمدثة و�ساملة عنهم، وتُطبق 

وقيا�ض  للطلب  املقدمة  اخلدمات  وج��ودة  كفاية  لتقومي  فٌعالة  اآليات 

الربنامج  ويراعي  التح�سن،  النتائج يف  من  وال�ستفادة  عنها،  ر�ساهم 

الدولين«،  الطلب  الإعاقة،  »مثل: ذوي  الحتياجات اخلا�سة لطلبه 

ويطبق اآليات فعالة ل�سمان انتظام طلبه يف احل�سور وامل�ساركة الفعالة 

يف اأن�سطة املقررات واخلربة امليدانية، ويوجد متثيل منا�سب للطلب يف 

املجال�ض واللجان ذات ال�سلة.

اإنني على ثقة اأن براجمنا الأكادميية توفر لطلبنا الدعم املنا�سب، 

والتاأهيل الذي يوؤهلهم مب�سيئة اهلل يف اأن يكونوا ع�سد التنمية امل�ستقبلية 

وحتقيق طموحات وطني.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

العالج بالقراءة »بيبليوثيرابي«

مناسبة قولهم »الصيف ضيعت اللبن«

تعقيب على »وافد لم يجد صديقًا«

4 قواعد لجودة القرارات واألفكار

أ. د. عالء السرابي

أ. د. جمال الدين هريسه



يومنا الوطني.. أمن وأمان 
واستقرار

التا�سعة  ال��ذك��رى  ال��ي��وم  حت��ل 

الأر����ض  ه��ذه  لعطاء  وال��ث��م��ان��ون 

وثمانون  ت�سعة  واملثمر،  امل�ستمر 

عاماً ونحن على اأر�سها ومل ت�ستِك 

ونحن  ت�سعة وثمانون عاماً  يوماً! 

وا�ستقرارها،  واأمانها  اأمنها  يف 

ت�سعة وثمانون عاماً وهذه الأر�ض 

يف كل عام تزداد تقدماً وازدهاراً 

بالدي  هي  الأر���ض  هذه  وبهجة! 

الغالية اململكة العربية ال�سعودية، 

نعم، هي احل�سن الدافئ وامللجاأ 

لكل خائف، هي الدار التي ترحب 

مباليني احل��ج��اج ك��ل ع��ام وهي 

امل�ساكل  فيها  حت��ل  التي  ال���دار 

وجه  الباب يف  تغلق  مل  التي  ال��دار  وه��ي  ال��دول  بني  ال�سيا�سية 

ال�سيف قط!  يف ذكرى اليوم الوطني لبالدي العظيمة التي اأ�سبح 

عمرها اليوم ت�سعة وثمانني عاماً بف�سل هلل ثم بف�سل موؤ�س�سها 

ث��راه،  اهلل  طيب  �سعود  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  الإم���ام 

الذي وحد قبائل هذه الأر�ض على �سهادة »ل اإله اإل اهلل حممد 

وال�سورى  ال��راأي  واأح��ل  �سفهم  وجمع  كلمتهم  وّح��د  اهلل«  ر�سول 

بينهم، فما كان منهم اإل املبايعة على ال�سمع والطاعة واأعطاهم 

عبدالعزيز الأمن والراحة. تعي�ض بالدنا اليوم بف�سل اهلل ومنته 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  ال�ُسُعد  على  ملحوظاً  وازده��اراً  تطوراً 

بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اأيده 

اهلل و�سمو ويل العهد اأمري ال�سباب الأمري حممد بن �سلمان بن 

عبدالعزيز حفظه اهلل.

رئي�ض املجل�ض التن�سيقي يف برنامج املوهوبني

وطن الطموح
قائٌد طموح، و�سعٌب طموح، ووطٌن طموح.

مبقولة  العهد  ويل  �سمو  ال�سباب  قائد  يخرج  اأن  عجب   ل 

»طموحنا عنان ال�سماء« التي ما اإن قالها حتى بلغت م�سارق البالد 

ومغاربها، فال �سعب يعيقنا ول م�ستحيل يثنينا. 

انتهى  فاإذا  �سباًحا  جامعته  اإىل  يخرج  ال�سعودي  ال�ساب  ترى 

من حما�سراته، توجه اإىل دوامه امل�سائي لي�ساهم يف تنمية عجلة 

اإىل منزله ا�ستعداًدا ليوم  انتهاء يومه رجع  اأِزف  القت�ساد، فاإذا 

اآخر يف خدمة وطنه وجمتمعه، وهكذا هي �سائُر اأيامه. 

لوكهيد  �سركة  العهد  ويل  زار  عندما  والف�ساء«،  الأر���ض  »لنا 

مت  وال��ذي  الأول،  ال�سعودي  ال�سناعي  القمر  على  اّطلع  مارتن، 

ت�سنيعه مب�ساركة مهند�سني �سعوديني، كتب على اآخر قطعٍة منه 

»فوق هام ال�سحب« طموحنا مل يقت�سر على الأر�ض فح�سب ول 

عنان ال�سماء بل تعدى ذلك واأكرث لي�سل اإىل الف�ساء اخلارجي. 

مع  وجلو�سهم  بالراحة  �سحوا  رجاٌل  البوا�سل«  الوطن   »رجالت 

اأهاليهم يف �سبيل حمايتنا من اأي مكروٍه ل قدر اهلل، يخرتق ج�سد 

حرًبا،  بالده  تخو�ض  ل  من  حال  نعي�ض  بينما  الر�سا�ض  اأحدهم 

ال�سكر لهم والدعاء لهم بال�سداد والعون.  وال�سكر كذلك ل�سباب 

الواقفني على  التنمية،  امل�ساهمني يف دفع عجلة  الوطن الطموح 

ثغور القت�ساد.

 كل عاٍم والوطن بخري، كل عام والوطن طموح بهّمة �سبابه، كل 

عام والوطن يف #همة_حتى_القمة 

عبدالعزيز فالح احلربي

طالب امل�سار الدبي يف برنامج املوهوبني

17 9الرأي

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

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

عاماًل  الإي��ج��اب��ي��ة  العقلية  تُ��ع��د 

بالنف�ض،  ال��ث��ق��ة  زي����ادة  يف  ه��ام��اً 

من  وتقلل  املزاجية،  احلالة  حت�سن 

وبع�ض  بالتوتر  الإ�سابة  احتمالت 

ال�سطرابات ال�سلبية الأخرى.

جمرد  بها  يق�سد  ل  الإيجابية 

البت�سامة والبهجة، ولكن تدور حول 

منظور الفرد العام للحياة والرتكيز 

على كل ما هو جيد فيها.

احل��ي��اة  حت���دي���ات  م��واج��ه��ة  اإن 

بال�سرورة  يعني  ل  اإيجابية  بنظرة 

جتنب اأو جتاهل الأ�سياء ال�سيئة، بل 

ينطوي على ال�ستفادة الق�سوى من 

تلك املواقف وحماولة روؤية الأف�سل 

يف ذلك.

من  كل  مع  بالتعامل  الأمر  يتعلق 

وجهة  وحتديد  وال�سلبية  الإيجابية 

نظر حمددة واأن تظل متفائاًل ب�سكل 

عام. كما يعلم اجلميع باأن ال�سعادة 

التعامل  كيفية  لكن  دائمة،  لي�ست 

مع حالت املزاج ال�سيئ والعواطف 

ال�سعبة عندما تاأتي هو الأهم.

الإيجابي«  »التفكري  يكُمن مفهوم 

امل�سرق من  يركز على اجلانب  باأنه 

احلياة مع توقع نتائج اإيجابية، هي 

بدرجة  الق��رتاب  لك  تتيح  طريقة 

كافية من عمق امل�سكلة »اإن ُوجدت« 

ح���ت���ى ت��ت��م��ك��ن م��ن 

اأف�سل  على  العثور 

طريقة ملعاجلتها.

ول����ك����ي ت�����س��ب��ح 

اأك�������رث اإي���ج���اب���ي���ًة، 

ي�����ج�����ب ع����ل����ي����ك: 

ق����ب����ول احل��ق��ي��ق��ة، 

احل�����������س�����ول ع��ل��ى 

التفكري  احل��ق��ائ��ق، 

الإي����ج����اب����ي����ات  يف 

مبنظور  وال�سلبيات 

ع�����ق�����الين ب���ح���ت، 

من  قليل  ا�ستخدام 

اجلهد وكثري من الرتكيز. اإن اختيار 

الطريقة املثلى والتي نتعامل بها مع 

املواقف عامل هام جداً يف امل�ساعدة 

ب�سكل  العقلية  قدرتنا  على حت�سني 

للتفكري  م�ساحة  تُعطي  ل  ملحوظ. 

ال�سلبي، فاأنت بذلك تقلل من جودة 

العديد  هناك  ق��رارات��ك.  و  اأدائ���ك 

املرتبطة  واخل�سائ�ض  ال�سمات  من 

يف  الرغبة  منها:  اإيجابية،  بعقلية 

ب��ذل جهد واغ��ت��ن��ام ال��ف��ر���ض ب��دلً 

ثمارها  تُوؤتي  لن  جهود  حتمل  من 

ل  الأ�سياء  ب��اأن  الإق��رار  »التفاوؤل«، 

»القبول«،  تُريد  ما  اإىل  دائماً  تُوؤدي 

الأمل  وخيبة  ال�سدائد  مع  التعامل 

وال����ف���������س����ل ب������دلً 

م����ن ال����س���ت�������س���الم 

تثمني  »امل�����رون�����ة«، 

يف  اجليدة  الأ�سياء 

احل��ي��اة »الم��ت��ن��ان«، 

ال�����وع�����ي وت���ع���زي���ز 

الرتكيز  على  القدرة 

»العقل«.

التفاوؤل  تبني  اإن 

وال��ق��ب��ول وامل���رون���ة 

والم��ت��ن��ان وال��ع��ق��ل 

تطوير  على  ي�ساعد 

ع��ق��ل��ي��ة اإي���ج���اب���ي���ة 

التحكم  واحلفاظ عليها. ل ميكنك 

الأفكار  يف  ول  املزاجية  حالتك  يف 

التي تظهر يف راأ�سك، ولكن ميكنك 

اختيار كيفية التعامل معها.

يف  بالت�ساوؤم  ت�سعر  اأن  باأ�ض  ل 

باختيار  ُق��م  لكن  الأح��ي��ان،  بع�ض 

اأف�سل طرق ال�ستجابة لذلك فهذا 

���س��وف ي��ف��ي��دك اأك����رث ع��ل��ى امل��دى 

الطويل.

جمرد  لي�ض  الإي��ج��اب��ي  التفكري 

بالغ  اأمر  لكنه  �سعور جيد فح�سب، 

وتطوير  وبناء  ل�ستك�ساف  الأهمية 

ال�سعادة.  لبناء  ال��الزم��ة  امل��ه��ارات 

ال�سلبي  التفكري  حتويل  كيفية  تعلم 

اإىل تفكري اإيجابي. العملية ب�سيطة، 

ولكنها ت�ستغرق وقتاً ملمار�ستها.

اأك��رث  ت�سبح  اأن  ت��ري��د  كنت  اإذا 

تفكري  يف  ت�����س��ارك  واأن  ت���ف���اوؤلً 

حتديد  اأولً  فعليك  اإيجابية،  اأك��رث 

فيها  تفكر  ما  ع��ادًة  التي  املجالت 

ب�سكل �سلبي ثم حاول اإيجاد طريقة 

لتدويرها ب�سكل اإيجابي.

ت�سعر  ت�سحك،  فعندما  ابت�سم، 

الأوق��ات  عند  وبخا�سة  اأق��ل  بتوتر 

الأ�سخا�ض  اأن  من  تاأكد  ال�سعبة. 

املحيطني بك هم اأ�سخا�ض اإيجابيون 

عليهم  العتماد  ميكنك  وداع��م��ون 

املفيدة.  والتعليقات  امل�سورة  لتقدمي 

من  ال�سلبيون  الأ�سخا�ض  يزيد  قد 

ويجعلونك  ل��دي��ك  التوتر  م�ستوى 

التحكم يف  على  قدرتك  ت�سكك يف 

الإجهاد بطرق �سحية.

حالتك  ت��ك��ون  ع��ن��دم��ا  خ��ت��ام��اً، 

ال��ذه��ن��ي��ة م��ت��ف��ائ��ل��ة ب�����س��ك��ل ع���ام، 

مع  التعامل  على  ق��درة  اأك��رث  تكون 

اأف�سل  ب�سكل  احل��ي��اة  �سغوطات 

اليجابي  تفكريك  بناءة.  وبطريقة 

حتماً  �سيوؤدي  باإخال�ض،  العمل  مع 

اإىل النجاح باإذن اهلل. 

اأ�ستاذ اجليوفيزياء امل�سارك

ق�سم اجليولوجيا واجليوفيزياء- 

كلية العلوم

التي  امل��واق��ف  م��ن  الكثري  مت��ر 

التفكري  م��ن  حالة  يف  جتعلنا  ق��د 

التعجب  اإىل  ت�سل  ورمب��ا  العميق 

التي  واأبعادها وعواقبها  �سببها  يف 

ل  ع��واق��ب  اإىل  ت�سل  اأن  نخ�سى 

من  كعدد  مت��ام��اً  عقباها،  يحمد 

البع�ض يف  ا�ستوقفتني مع  املواقف 

الجتماعية  واملنا�سبات  املجال�ض 

فاأجد اأقلية من احلا�سرات خا�سًة 

م���ن ه���م ب��ع��م��ر امل��راه��ق��ة واأك���ر 

ُكل  الفرتا�سية  بعواملهم  غارقات 

اأجهزتهم  �سرقتهم  قد  حدة،  على 

مع  نق�سيها  التي  ال�سويعات  هذه 

الأهل والأقارب.

هل  اأك��رث:  اأتعجب  جعلني  ومما 

لهذه الدرجة دخلنا دائرة الإدمان؟ 

اأو  املقطع  اأو  احلديث  هذا  هل  اأو 

ل  اأن  لدرجة  مهم  العبثي  الت�سفح 

ريثما  ال�ساعات  من  ب�سعاً  يتاأجل 

ينتهي لقاوؤنا مع الأهل والأحباب!

لبثت  قد  الأن��ث��ى  ه��ذه  اأج��د  قد 

يليق  ما  ولب�ض  التجمل  �ساعات يف 

ه��ذا  ي�سرقها  ول��ك��ن  للمنا�سبة، 

ال��وق��ت  ن�سف  م��ن  اأك���رث  اجل��ه��از 

بها  ي�سل  فقد  الوقت،  ُجّل  ورمبا 

الإدمان الذي قد يجعلها يف عاملها 

ل  ح��ال��ة  يف  لت�سبح  ال��الواق��ع��ي 

حديث!  من  حولها  ي��دور  ما  تعي 

اأجهزتنا  �سرَقتنا  ال��درج��ة  األ��ه��ذه 

العامل  اإىل  الواقعية  عواملنا  م��ن 

الالواقعي!

على  ي��خ��ف��ى  ول  ن��ع��ل��م  وك���م���ا 

التوا�سل  ب��رام��ج  ف��ائ��دة  اجلميع 

اأنها  ننكر  ل  ول��ك��ن  الج��ت��م��اع��ي، 

ال�سالح  هذا  واأن  حدين  ذو  �سالح 

من  نحن  ن��ك��ون  اأن  امل��ف��رت���ض  م��ن 

اأ�سبه  ويجعلنا  ميلكنا  اأن  ل  منلكه 

من  ي�سرقنا  اأن  لدرجة  له  بالعبيد 

الأقارب  و�سمرات  الأهل  جل�سات 

اأخبارهم،  ومعرفة  معهم  واحلديث 

دون  باأج�سادنا  حا�سرين  فن�سبح 

عقولنا، وهذا من وجهة نظري يعد 

ال�سلوكي  العالج  ي�ستوجب  مر�ساً 

لهذا  ا�ستخدامنا  �سياغة  واإع��ادة 

ُكرث  امل�سروقني  وحقيقًة  اجلهاز. 

يف ه���ذا ال��وق��ت ل��ي�����ض ف��ق��ط من 

الأمر  و�سل  بل  الآخرين  جمال�سة 

اإىل اأن ياأكل اأحدنا ويق�سي حاجته 

- اأعزكم اهلل - واجلهاز يف يده ل 

بال  وه��ذا  النوم،  وقت  اإل  يفارقه 

خطري  وموؤ�سر  تداعياته  له  �سك 

والجتماعية  ال�سحية  الناحية  من 

 Krut �على ال�سواء؛ ففي درا�سة ل

1998، يف اأثر ا�ستخدام الإنرتنت 
وال�سحة  الجتماعي  التفاعل  على 

الدرا�سة  تو�سلت  للفرد  النف�سية 

الإنرتنت  ا�ستخدام  ك��رثة  اأن  اإىل 

ل�ساعات  ال�سا�سة  خلف  واجللو�ض 

طويلة يوؤدي اإىل حالة من الكتئاب 

الجتماعية.  والوحدة 

احلقيقية  الجتماعية  فاحلياة 

ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال����واق����ع امل��ل��م��و���ض 

بالنظرات  الآخ��ري��ن  ب��ني  املتبادل 

اجل�سد،  ول��غ��ة  ال�����س��وت  ون���رات 

ف�����س��اًل ع��ل��ى احل��ر���ض يف اأوق���ات 

من  ال��ت��ج��رد  على  الأح��ب��اب  ل��ق��اء 

ي�ستظل حتته  وما  الإنرتنت  هيمنة 

ومن  اجتماعي،  توا�سل  برامج  من 

الأجهزة حمفزة  هذه  اأن  املفرت�ض 

التي  الأوق��ات  يف  وم�سلية  وملهمة 

نحن من نحددها ف�ساًل عن و�سع 

الجتماعات  اأوق��ات  يف  ال�سروط 

اجلهاز  ن�ستخدم  ل  اأن  الأه��ل  مع 

للحاجة. اإّل  بتاتاً 

اأ�سبحت  اأنني  اأع��رف  كيف  اإذاً 

غ���ارًق���ا/����ة يف ب��رام��ج ال��ت��وا���س��ل 

عزيزي  نف�سك  ا�ساأل  الجتماعي! 

اأم �َسرقت من  القارئ: هل �ُسرقت 

�ُسرقت  كنت  واإن  الواقعي؟  عاملي 

ن��ف�����س��ك، �سع  ف���ب���ادر ل���س��ت��ع��ادة 

تعلمها  ف��اأن��ت  وال��ب��دائ��ل  احل��ل��ول 

جيداً وُكن عازماً على ذلك.

اأروى عثمان العثمان 

باحثة يف علم الجتماع

قوة التفكير اإليجابي

سرقنا أم سرقتنا برامج التواصل؟

د. سطام المدني

يزيد الغامدي

َ ُُ



لوحة الفعاليات

8 �صفر7 �صفر

14 �صفر7 �صفر

15 �صفر8 �صفر

14 �صفر7 �صفر

14 �صفر8 �صفر

16 �صفر8 �صفر

معرضدورة

دورةمنتدى

معرضدورة

مؤتمرورشة

منتدىبرنامج

فعالياتورشة

�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

نظام التح�سني املتميز »كايزن« للموظفني

الوقت: من ١٠ �ص اإىل ٢٫٣٠م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ قاعة ٤

 البناء ال�سعودي ٢٠١9

الوقت:   من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: �سركة معار�ص الريا�ص

املكان: مركز الريـا�ص الـدويل للمعار�ص واملوؤمترات

 ال�سعودي االأردين لتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت 

٢٠١9

اجلهة املنظمة: العربية االأوىل

املكان: فندق موفنبيك 

9ـ اإعداد مقيمي اجلودة الداخليني

الوقت: من ٤م اإىل ٨م

اجلهة املنظمة: مركز التدريب بكلية الدرا�سات 

التطبيقية وخدمة املجتمع

املكان: كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع

ت�سميم وبناء املقرر الدرا�سي »التخ�س�سات العلمية 

واالإن�سانية« الأع�ساء هيئة التدري�ص اجلدد

الوقت: من ٤م اإىل 9م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ قاعة ٤

ال�سعودي الدويل للمخبوزات واملعجنات

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: �سركة اأعايل لتنظيم املعار�ص 

واملوؤمترات

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

توظيف تطبقات قوقل يف العمليات االإدارية 

للموظفني

الوقت: من ١٠ �ص اإىل ٢٫٣٠م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ قاعة٢

�سال�سل االإمداد واخلدمات اللوج�ستية ٢٠١9

الوقت: من ٨�ص اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: مكا�سب ال�سرق

املكان: فندق الفور�سيزنز

اإعداد التقارير للموظفني

الوقت: من ١٠ �ص اإىل ٢٫٣٠م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: كلية املجتمع

 �سناعه الرتفية ٢٠١9

الوقت: من ٨�ص اإىل ١١٫٤٥م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: فندق الريتز كارلتون

ت�سميم وبناء املقرر الدرا�سي »التخ�س�سات ال�سحية« 

الأع�ساء هيئة التدري�ص اجلدد

الوقت: من 9�ص اإىل ٢م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: كلية الطب

مو�سم الريا�ص

الوقت:  من ٨�ص اإىل ١١٫٤٥م

اجلهة املنظمة: موا�سم ال�سعودية

املكان: الريا�ص
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22 ربيع �لأول22 �صفر

13 ربيع �لثاين24 �صفر

18 جمادى �لأوىل6 ربيع �لأول

5 ربيع �لثاين24 �صفر

18 جمادى �لوىل1 ربيع �لأول

18 جمادى �لأوىل7 ربيع �لأول

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: ح�ضا�ضية القمح

امل�ؤلف: اأحمد بن علي ال�ضرخي

ال�ضنة: 1440

و�ضف الكتاب:

 يناق�س هذا الكتاب بع�س الأمرا�س التي ت�سيب القمح، مثل ح�سا�سية القمح، 

الغرواين،  والداء  الدبقي،  الداء  البطني،  الداء  ال�سيلياك،  مر�س  واجلل�تني، 

وب�س�رة علمية دقيقة، كذلك يتناول طرق عالجها وت�سخي�سها.

عن�ان الكتاب: اختبار قابلية ا�ضتخدام الأجهزة الطبية

تط�ير  كيفية  الطبية«  الأجهزة  ا�ستخدام  قابلية  »اختبار  كتاب  يتناول 

الأجهزة الطبية وزيادة فعاليتها، كما تتمثل اأهميته يف م�ساعدة املهتمني 

والباحثني  والطالب  والأطباء  الطبية  الأجهزة  جمال  يف  واملتخ�س�سني 

 Michael الكتاب  هذا  األف  وقد  الطبي،  املجال   العاملني يف  وجميع 

Wiklund وترجمه حممد �سمري طليمات .

إصدارات دار جامعة الملك سعود

مفكرة الشهر

الزراعي ال�سعودي

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

�سعودي موبايل �سو

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: جمموعة ال�سدمي املا�سي لتنظيم 

املوؤمترات واملعار�ص

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

 االأ�سرة ال�سعودية الثاين

الوقت: من 9�ص اإىل٨م

اجلهة املنظمة: جمل�ص �سوؤون االأ�سرة

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

 ال�سعودي الدويل الثاين لل�سيدلة ٢٠١9

الوقت:  من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: اأول عربية للمعار�ص واملوؤمترات

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

ال�سعودي للقانون الثاين

الوقت: من ٨�ص اإىل ٥م

اجلهة املنظمة: برهان املعرفة ولك�سي�ص نك�س�ص

املكان : قاعة امللك في�سل للموؤمترات - فندق 

اإنرتكونتيننتال

 ال�سعودي للبال�ستيك وال�سناعات البرتوكيماوية

الوقت:  من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

 االإنتاج الفني الدويل الدورة الثانية

الوقت:  من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: االأبعاد الثالثة لتنظيم املعار�ص 

واملوؤمترات

املكان: فندق كراون بالزا الريا�ص

 االإعالم ال�سعودي

الوقت: من ٨�ص اإىل ٨م

اجلهة املنظمة: هيئة ال�سحفيني ال�سعوديني

املكان : فندق هيلتون الريا�ص

 اال�ستثمار يف امل�ستقبل

الوقت: من 9�ص اإىل ٦م

اجلهة املنظمة: �سندوق اال�ستثمارات العامة

املكان: فندق الريتز كارلتون

 ال�سعودي للطباعة والتغليف

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

معر�ص الدويل ال�سعودي للنقل و اخلدمات 

اللوج�ستية ٢٠١9

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

 واملوؤمتر الدويل لل�سياحة

االلوقت: من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص
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طائ�شة  ع��رب��ة  ه��ن��اك  ك��ان��ت  اإذا 

من  ب�5  ت�شطدم  اأن  و���ش��ك  ع��ل��ى 

امل�شاة وتقتلهم بينما ميكنك اأن تقوم 

بتحويل م�شار العربة لإنقاذ 5 اأرواح 

ولكن يف هذه احلالة هناك �شخ�ص 

واحد ميكن اأن يلقى حتفه، فما هو 

القرار الذي �شتتخذه؟

رمب���ا ي���رى ال��ب��ع�����ص اأن����ه ميكن 

اإنقاذ  مقابل  واحد  بفرد  الت�شحية 

5 اأ�شخا�ص، ورمبا يختار البع�ص األ 
تلك  ب�شاأن  اأ�شا�شه  ق��راًرا من  يتخذ 

اإطار  يتم طرحها يف  التي  املع�شلة، 

با�شم  تعرف  �شهرية  علمية  جتربة 

»م�شكلة العربة الأخالقية«.

حديثة  علمية  درا�شة  اأثبتت  وقد 

اأجراها فريق علماء نف�ص من جامعة 

ت��ك�����ش��ا���ص يف اأو����ش���ن، ���ش��م ع��امل 

النف�ص بريترام غورون�شكي وزمالءه، 

الت�شتو�شتريون،  مكمالت  تناول  اأن 

ح�شا�شية  اأك����ر  الإن�����ش��ان  ي��ج��ع��ل 

للقيم الأخالقية التقليدية، ويق�شي 

غري  خ��ي��ارات  اتخاذ  اإمكانية  على 

بامليل  و�شفه  ميكن  ملا  م�شت�شاغة، 

اإىل فعل املزيد من اخلري يف مواقف 

»م�شكلة  جتربة  تطرحها  التي  مثل 

العربة«.

ا���ش��ت��خ��دم ال��ب��اح��ث��ون، اأ���ش��ك��الً 

خم��ت��ل��ف��ة م���ن »م�����ش��ك��ل��ة ال��ع��رب��ة« 

ارتفاع  اأدى  كيف  لتبني  ال�شهرية، 

ت�شتو�شتريون  ه��رم��ون  م�شتويات 

ال�شناعي اإىل جعل 

معينة،  بطرق  يت�شرفون  النا�ص 

خمتلفة  اأ�شكالً  التجارب  وطرحت 

ت�شاأل  التي  امل��ح��ور،  الفكرة  لنف�ص 

اأحد امل�شاركني عما اإذا كان �شيتخذ 

اأ�شخا�ص عن   5 باإنقاذ حياة  ق��راراً 

كان  اإذا  عربة  م�شار  حتويل  طريق 

ذلك يعني اأن قراره يعني اأنه �شيقتل 

�شخ�ًشا اآخر.

التي  ال��درا���ش��ة،  نتائج  تتعار�ص 

 Nature Human« ن�شرتها دورية

من  �شبقها  م��ا  م��ع   ،»Behavior
تاأثري  اأن  اإىل  ت�شري  حيث  اأب��ح��اث، 

�شلوك  على  الت�شتو�شتريون  هرمون 

الإن�شان واآلية �شنع القرار يعد اأكر 

تعقيداً مما كان يُفرت�ص �شابقاً.

ال��ع��دي��د  اأن  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 

يف  بحثت  ال�شابقة  الدرا�شات  من 

الأحكام الأخالقية من خالل عد�شة 

املخ  ون�شاط  ال�شلوكية  ال�شتجابات 

تخ�شي�ص  يتم  مل  اأن��ه  اإل  املقابل، 

دور  ل�شتك�شاف  البحث  من  الكثري 

مثل  الأ�شا�شية  البيولوجية  العوامل 

م�شتويات الهرمونات.

تاأثري هرمون  ا�شتك�شاف  وبهدف 

البحث  فريق  ق��ام  الت�شتو�شتريون، 

ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  عملية  مب��ق��ارن��ة 

مت  ���ش��خ�����ص  ل�100  الأخ���الق���ي���ة 

و100 ممن  ال��ه��رم��ون  اإع��ط��اوؤه��م 

ت��ن��اول��وا ال�����دواء ال��وه��م��ي، وُق���دم 

مت�شابهة  مع�شلة   24 للم�شاركني 

اخلا�شة  الكال�شيكية  املع�شلة  مع 

م�شتمدة  منها  كل  ال��رتام«،  ب�»عربة 

اختيارها  مت  واقعية،  اأح���داث  م��ن 

للتمييز بني �شنع القرار النفعي وما 

ي�شمى باتخاذ قرار »بدون اأهواء«.

غورون�شكي:  بروفي�شور  وق���ال 

»النتائج التي مت التو�شل اإليها توؤكد 

تعزز  الت�شتو�شتريون  مكمالت  اأن 

امليل الفطري نحو القيم الأخالقية 

يجب  لكن  والتقليدية،  الإيجابية 

يف  والعالقة  ال�شببية  بني  التمييز 

الع�شبية  ال�شماء  الغدد  حم��ددات 

تكون  اأن  ميكن  الب�شري،  لل�شلوك 

على  الت�شتو�شتريون  مكمالت  اآث��ار 

الرتباط  عك�ص  الأخالقية  الأحكام 

بني الت�شتو�شتريون الذي يتم اإفرازه 

ب�شكل طبيعي والأحكام الأخالقية«.

العقل المنظم
يف  ال�����ش��ائ��ب  التفكري 

زمن املعلومات الغزيرة

ج��ي��ه.  دان���ي���ي���ل  د. 

ليفين

ه����ذا  ث����ن����اي����ا  يف 

املوؤلف  تناول  الكتاب، 

ال�����دك�����ت�����ور دان����ي����ل 

ع��امل  ل��ي��ف��ي��ن،  ج. 

بجامعة  الأع�����ش��اب 

م��ك��غ��ي��ل، م��و���ش��وع 

م���واج���ه���ة ال��ع��ق��ل 

ال��ب�����ش��ري ل��غ��زارة 

و���ش��ي��ل امل��ع��ل��وم��ات 

مثيل  لها  ي�شبق  والتي مل  الزمن،  يف هذا 

يف التاريخ، وطريقة تعامله معها وتذُكّرها، واأو�شح اأن اأدمغتنا 

اأ�شبحت اأكر عماًل وان�شغالً مما كانت عليه يف املا�شي، واأننا 

يف حاجة ما�شة اإىل تنظيم عقولنا والبيئة املحيطة بنا؛ ملا لذلك 

من اأثر فعال يف اتخاذ القرارات ال�شائبة.

تنظيم الدماغ

وقدم يف هذا الكتاب �شرًحا لكيفية عمل الدماغ، وكيف ينظم 

هذا الفي�ص من املعلومات، وكيف ميكن تنظيم البيئة املحيطة 

بنا يف املنزل، ومكان العمل، واإدارة الوقت. واأجاب عن العديد 

بع�ص  على  الدماغ  يركز  مل��اذا  مثل:  ال�شلة  ذات  الأ�شئلة  من 

بعينها؟  اأ�شياء  ر  لتذُكّ يدفعنا  الذي  ما  ويغفل غريها؟  الأ�شياء 

م لنا طريقة عمل الدماغ لننظم البيئة املحيطة  وما الذي يقِدّ

بنا؛ مثل: املنزل، مكان العمل، والوقت، والعالقات الجتماعية، 

وكذلك �شنع القرار ال�شائب؟

تطور النظام الع�صبي

يتاألف الكتاب من ثالثة اأجزاء تقع يف »528« �شفحة؛ حتدث 

منذ فجر  الب�شر،  لدى  الع�شبي  النظام  تطور  املقدمة عن  يف 

التاريخ يف ع�شر ال�شيد واللتقاط، وعن كيفية تكيفه مع البيئة 

املحيطة، وذكر اأن الإن�شان كان يعتمد على الذاكرة والأ�شوات 

التاريخي، وخزائن حفظ  التقومي  الكتابة ولحًقا  قبل اخرتاع 

علماء  اأَنّ  ذَك��ر  كما  الذكية.  والهواتف  واحلوا�شيب،  امللفات، 

النف�ص املعريِفّ اأثبتوا اأَنّ الذاكرة ل ميكن اأن يعّول عليها ب�شكل 

للذاكرة:  اخلارجية  امل�شادر  من  نوعنينْ  هناك  واأَنّ  مطلق، 

اأحُدهما يتوافق مع نظام الدماغ، والآخر يعار�شه، ويكمن جناح 

الإن�شان يف معرفته طريقة اأنظمة الدماغ والتوافق معه، ومن 

ذلك نظام النتباه.

م�صادر الذاكرة

يعترب  ال��واح��د  الوقت  يف  املهام  د  ت��ع��ُدّ اأن  ليفين  د.  وق��رر 

امل�شادر  ا�شتخدم  من  اأول  واأن  والرتكيز،  النتباه  لنظام  عدواً 

اخلارجية للذاكرة هم الإغريق، وكذلك امل�شريون القدماء من 

رئي�شتني  طريقتني  هناك  اأن  واأو�شح  املكتبة،  اخ��رتاع  خالل 

ميكننا من خاللهما ال�شيطرة وحت�شني عملية النتباه: الأوىل 

والأخرى  وترميزها،  املعلومات  اإدخال  الرتكيز يف طريقة  هي 

تنظيم طريقة ا�شرتجاعها.

اآلية الرتكيز

الأ�شا�ص  تعد  التي  الرتكيز،  اآلية  اإىل  الأول  اجل��زء  تطرق 

اأهمية، وو�شف كيفية عمل نظام النتباه، وبنَيّ  العقلي الأكر 

الكثري من اجللوكوز  امل�شتت بني عدة مهام يحرق  اأن الرتكيز 

الطاقة  اإنهاك  اإىل  ي��وؤدي  ثَ��م  وم��ن  ال��دم��اغ«،  »وق��ود  املوؤك�شج 

العقلية.

بعنوان  الأول  الف�شل  فجاء  ف�شلني؛  اجل��زء  ه��ذا  وت�شمن 

تاريخ  ف�شل  ال��ق��رارات؛  من  العديد  املعلومات،  من  »الكثري 

املعرفة املفرطة«، وكان الف�شل الثاين هو »اخلطوة الأوىل نحو 

ال�شواب؛ كيف تعمل الذاكرة والرتكيز«.

�صيكولوجية الذاكرة

النظام  ا���ش��ت��خ��دام  كيفية  ع��ن  ال��ث��اين، حت��دث  اجل���زء  يف 

اأربعة  يف  وج��اء  للعقل،  اأف�شل  لتنظيم  للذاكرة  ال�شيكولوجي 

هي  ما  منازلنا؛  »تنظيم  عنوان  الثالث  الف�شل  حمل  ف�شول: 

البداية املثلى لتتجه لالأف�شل؟!« وحتدث يف الف�شل الرابع عن 

وحمل  الآن«،  النا�ص  يتوا�شل  كيف  الجتماعي؛  عاملنا  »تنظيم 

الف�شل اخلام�ص عنوان »تنظيم وقتنا؛ ما هو ال�شّر؟«، بينما جاء 

الف�شل ال�شاد�ص بعنوان »تنظيم املعلومات للقرارات امل�شريية؛ 

عندما تكون احلياة على املحك«. اأّما الف�شل ال�شابع فقد تناول 

»تنظيم عامل الأعمال؛ كيف ن�شتحدث القيمة«.

اأهمية درج اخلردة

»كيف  الثامن مو�شوع  الف�شل  تناول يف  الثالث،  ويف اجلزء 

نعلم اأطفالنا؛ م�شتقبل العقل املنظم”، واختتم الكتاب بالف�شل 

التا�شع والأخري الذي جاء بعنوان »كل �شيء اآخر، اأهمية درج 

اخلردة!«.

قــــــــــــــــرأت لك..

منظمة  عن  �شادر  تقرير  ح��ذر 

دولية معنية باحلفاظ على الطبيعة 

الأ���ش��ج��ار  ن�����ش��ف  م���ن  اأك����ر  اأن 

»الأ���ش��ل��ي��ة« و»ال��ن��ادرة« يف اأوروب���ا 

التي ل توجد يف مكان اآخر بالعامل 

مهددة النقرا�ص.

للحفاظ  ال��دويل  »الحت��اد  وقال 

تقييم  اأح��دث  يف  الطبيعة«،  على 

اأوروب��ا  يف  البيئي  التنوع  ح��ول  له 

اأكر من  اإع��داده  وال��ذي �شاهم يف 

150 خبرياً، اإن اأكر من %58 من 
البالغ  الأ�شلية  الأ�شجار  اأ�شناف 

 15% واإن  م��ه��دد،   454 ع��دده��ا 

من  واح��دة  خطوة  بعد  على  منها 

النقرا�ص.

وح���������ددت درا������ش�����ة ����ش���اع���م 

الحت���اد يف اإع���داده���ا ب��ال��ت��ع��اون 

اأمل��ان��ي��ا،  م���ع ج��ام��ع��ة م��ن�����ش��ن يف 

تهدد  ال��ت��ي  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��ع��وام��ل 

الأ�شجار  من  الكبرية  الن�شبة  هذه 

التالية:  ب��ال��ع��وام��ل  ب��الن��ق��را���ص، 

النحبا�ص  ال��غ��ازي��ة،  الن��ب��ع��اث��ات 

اإ�شافة  املناخي،  التغري  احلراري، 

و»ق��ط��ع  احل�����ش��ري��ة  التنمية  اإىل 

كعوامل  امل�شتدام«  غري  الأ�شجار 

الأوروب��ي��ة  الأ�شجار  تهدد  اأخ��رى 

�شيلة. الأ

»الحتاد  مدير  با�ص،  لوك  واأكد 

يف  الطبيعة«  على  للحفاظ  الدويل 

يقودها  التي  »الأن�شطة  اأن  اأوروب��ا 

انخفا�ص  ع��ن  اأ�شفرت  الإن�����ش��ان« 

اأعداد الأنواع ال�شجرية املهمة.

على  للحفاظ  املنظمة  واأو���ش��ت 

ب��اإن�����ش��اء حمميات  الأ���ش��ج��ار  ه��ذه 

وب��ت��ك��ث��ي��ف م���راق���ب���ة ال���غ���اب���ات 

تاأثري  ح��ول  الأب��ح��اث  ومب�شاعفة 

الغابات عامًة  الناخي على  التغيري 

على  ك��ل  الأ�شخا�ص  اأن���واع  وعلى 

حدة.

واأ������ش�����ارت ال���درا����ش���ة ب�����ش��ك��ل 

 Aesculus« �شجرة  اإىل  خا�ص 

ال��ت��ي   »hippocastanum
األعاب  ي�شتخدم خ�شبها يف �شناعة 

الأ�شجار  من  النوع  وهذا  الأطفال، 

اآخر  قبل  ما  منذ  اأوروب���ا  يف  ينمو 

ال��ع�����ش��ر اجل���ل���ي���دي، وق����د ب���ات 

وفطريات  ح�شرات  ب�شبب  مهدداً 

بالإ�شافة ل�شتخدام الب�شر املفرط 

مهددة  ال�شجرة  ه��ذه  وب��ات��ت  لها، 

وبلغاريا،  اليونان  يف  كبري  ب�شكل 

كما دخلت حالة اخلطر الداهم يف 

األبانيا.

مكتب  على  العمل  ي�شاعدك  قد 

فو�شوي وغري مرتب، على التفكري 

لدرا�شة  وفًقا  اإبداًعا،  اأكر  ب�شكل 

علماء  وج��د  فقد  ج��دي��دة،  علمية 

ميكن  بالفو�شى  حماًطا  كونك  اأن 

ويحفز  الإبداعي  التفكري  يعزز  اأن 

الأفكار اجلديدة.

عامل  قبل  من  الدرا�شة  اأجريت 

فوه�ص  كاثلني  الربوفي�شور  النف�ص 

ال��ب��اح��ث��ني يف ج��ام��ع��ة  وزم�������الوؤه 

م��ي��ن��ي�����ش��وت��ا، م��ي��ن��ي��اب��ول��ي�����ص، ومت 

الأ�شخا�ص  �شلوك  تخطيط  خاللها 

الذين يعملون على مكاتب فو�شوية 

من  �شل�شلة  م��ع  نظيفة  واأخ����رى 

التجارب.

»اإن  فوي�ص:  الربوفي�شور  وق��ال 

بالفو�شى  تت�شم  غرفة  يف  وجودك 

ال�شركات  ت��ري��ده  ���ش��يء  اإىل  اأدى 

وهو  اأكر  واملجتمعات  وال�شناعات 

الإبداع«.

ال�شابقة  الأب��ح��اث  وج��دت  لقد 

النا�ص  ت��دف��ع  النظيفة  البيئة  اأن 

عدم  مثل  جيدة،  اأ�شياء  فعل  اإىل 

والقمامة  اجلرمية،  يف  النخراط 

مع  لكن  الكرم،  من  املزيد  واإظهار 

احل�شول  ميكن  اأن��ه  وجدنا  ذل��ك، 

على نتائج قيمة حًقا من كونك يف 

و�شع فو�شوي.

من  ُطلب  ع��دة جت��ارب،  اأول  يف 

اأحد  يف  ا�شتبيانات  ملء  امل�شاركني 

يف  املهمة  البع�ص  اأك��م��ل  املكاتب، 

اأن  حني  يف  ومنظم،  نظيف  مكتب 

بذلك يف مكتب  قام  الآخر  البع�ص 

الأوراق  كانت  حيث  م��ه��ذب،  غ��ري 

مكتظة وتكد�شت اللوازم املكتبية.

للم�شاركني  اأتيحت  ذل��ك،  بعد 

خريية  جلمعية  ل��ل��ت��ربع  ال��ف��ر���ش��ة 

وجبة  ب��ت��ن��اول  ل��ه��م  ال�����ش��م��اح  ومت 

التفاح  اأو  ال�شوكولتة  من  خفيفة 

اأثناء خروجهم، وقد �شجع التواجد 

فعل  على  النا�ص  نظيفة  غرفة  يف 

تربعوا  حيث  منهم،  متوقع  هو  ما 

ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة، وك��ان��وا اأك��ر 

عر�شة لختيار التفاح على �شريط 

احللوى.

ومع ذلك، كان للفو�شى ف�شائلها 

امل�شاركني  من  ُطلب  حيث  كذلك، 

اإىل  ال��ت��و���ش��ل  ب��دي��ل��ة،  يف جت��رب��ة 

تن�ص  لكرات  جديدة  ا�شتخدامات 

يف  امل�شاركني  اأن  ورغ��م  الطاولة، 

عدد  نف�ص  اأع��ط��وا  فو�شية  غرفة 

اجلديدة  لال�شتخدامات  الأف��ك��ار 

النظيفة،  الغرف  يف  نظرائهم  مثل 

ولكن مت ت�شنيف اأفكارهم على اأنها 

عند  والإب��داع  لالهتمام  اإثارة  اأكر 

تقييمها من قبل ق�شاة حمايدين.

»اإن  فوي�ص:  الربوفي�شور  وق��ال 

غري  اأو  نظيفة  البيئة  ه��ذه  جعل 

يف  كبرًيا  فرًقا  اأح��دث  قد  مهذبة 

�شلوك النا�ص«.

العمل على مكتب غير مرتب يجعلك أكثر إبداعًا

مكمالت »التستوستيرون« تعزز الميل نحو القيم األخالقية

أشجار أوروبا »األصيلة« و»النادرة« مهددة باالنقراض
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واالختالف  ال���راأي  اح��رام  يعد 

ت��زال  وال  ك��ان��ت  زم��ان��ي��ة  مع�ضلة 

فالكثري  حياته،  يف  االإن�ضان  ترافق 

واحل��روب  واالأزم����ات  امل�ضاكل  م��ن 

كان اأحد اأ�ضبابها عدم وجود ثقافة 

احرام الراأي واالختالف.

الثقايف  االإث��راء  عملية  اأن  ورغم 

والعلمي ومقيا�س تطور االأمم، تقوم 

ال���راأي،  اخ��ت��الف  ثقافة  ق��وة  على 

من  جعل  ال��ع��ق��ول  ان��غ��الق  اأن  اإال 

ترابط  اأ�ضعفت  ع��داوة  االختالف 

املجتمع وت�ضاحمه.

كما  الثقافة،  بهذه  َعمل  ديننا 

كبري  دور  ل��ه  ف��االإ���ض��الم  تاريخنا، 

} ت��ع��اىل  اهلل  ب��ق��ول  تعزيزها  يف 

و{واأمرهم  االأم��ر}،  يف  و�ضاورهم 

�ضورى بينهم}، يف اإ�ضارة اإىل اأهمية 

للتو�ضل  واالختالف  الراأي  احرام 

�ضيء  كل  يف  وال��دق��ة  احلكمة  اإىل 

عليه  حممد،  الر�ضول  احلياة.  يف 

ال�ضالة وال�ضالم، كان يُعلّم اأ�ضحابه 

ال���راأي واالخ��ت��الف  اح���رام  ثقافة 

وقف  بدر  معركة  ففي  بها،  ويعمل 

امل��اء،  اآب���ار  عند  امل�ضلمني  جي�س 

اأح��د  امل��ن��ذر  ب��ن  احل��ب��اب  فت�ضاءل 

وحياً  هذا  كان  اإن  النبي  اأ�ضحاب 

علم  وعندما  راأي،  هو  اأم  اهلل  من 

اأعطى  اهلل  من  وحياً  يكن  مل  اإن��ه 

راأيه الع�ضكري باأخذ كل االآبار ومنع 

جي�س العدو من ال�ضرب، فعمل بها 

النبي، وكانت النتيجة الن�ضر.

االأندل�س  يف  الزالقة  معركة  يف 

»األ��ف��ون�����ض��و  اأر����ض���ل   1086 ع���ام 

وق��ائ��د  ق�ضتالة  م��ل��ك  ال�����ض��اد���س« 

يو�ضف  العربي  القائد  اإىل  اجلي�س 

املعركة  لتاأجيل  ر�ضالة  تا�ضفني  بن 

اإىل يوم االثنني، نظراً الأن اجلمعة 

وال�ضبت واالأحد هي اأعياد امل�ضلمني 

القائد  فعقد  وامل�ضيحيني،  واليهود 

العربي َمل�ضاً لل�ضورى �ضم القادة 

واأهل الراأي، وقد اأجمعوا على اأنها 

خدعة واأن الهجوم �ضيكون ُمباغتاً، 

ا�ضتطالع  ���ض��راًي��ا  ال��ع��رب  ف��اأر���ض��ل 

اأن ه��ن��اك حت��رك��اً  م���ن  وت����اأك����دوا 

وخا�ضوا  له  فا�ضتعدوا  ع�ضكرياً، 

القتال، وكانت النتيجة الن�ضر.

واالأمثلة  االإ���ض��الم  اأن  طاملا  اإذاً 

اح��رام  اأن  على  ت��دل  التاريخية 

ال�����راأي واالخ���ت���الف ي���وؤدي���ان اىل 

ال�����ض��واب، ف��ل��م��اذا ال من��ل��ك ه��ذه 

يتم  ومل��اذا ال  ك��اف؟  ب�ضكل  الثقافة 

العمل بها؟

ولكن  ل��ه��ا،  ح�ضر  ال  االأ���ض��ب��اب 

املوروث  االأول  �ضببني:  اإيراد  ميكن 

بع�س  مثل  ال�ضلبي،  االج��ت��م��اع��ي 

العادات والتقاليد، حيث تربط قوة 

الراأي  ال�ضخ�ضية والرجولة بفر�س 

ال��واح��د وع���دم ق��ب��ول االخ��ت��الف، 

واإر�ضاد  توجيه  وجود  عدم  والثاين 

لهذه الثقافة يف العملية التعليمية.

م��واد  اإ���ض��اف��ة  اإىل  املهتمني  بع�س  ي��دع��و 

احلوار  ثقافة  ون�ضر  لتعليم  ومقررات  درا�ضية 

تكون  الن�سء، وقد  االآخر بني  ال��راأي  واح��رام 

هذه الفكرة �ضائبة ومقبولة، لكن تنمية ثقافة 

احل��وار واح���رام ال���راأي واالخ��ت��الف، تتطلب 

م��واد  م��رد  م��ن  اأك��ر  املتخ�ض�ضني،  ح�ضب 

االأ�ضرة  دور  ميثل  حيث  درا�ضية،  مقررات  اأو 

اأظفاره،  نعوم  منذ  للفرد  االجتماعي  واملحيط 

هذه  وتاأ�ضيل  لغر�س  وم��وؤث��راً  مهماً  ع��ام��اًل 

الثقافة يف االأفراد.

و�ضائل  وا���ض��ت��ث��م��ار  ا���ض��ت��خ��دام  ي��ج��ب  ك��م��ا 

لن�ضر  االجتماعي  التوا�ضل  ومواقع  االإع��الم 

الربامج  خ��الل  م��ن  وتعزيزها  الثقافة  ه��ذه 

اإ�ضافة  خ���رباء،  ي��د  على  امل��ع��دة  واالإع��الن��ات 

لتفعيل  احلوارية  واملواقع  املنتديات  ال�ضتثمار 

وامل��وؤمت��رات  ال��ن��دوات  وت��ق��دمي  الثقافة،  ه��ذه 

من  وال�ضباب  االأطفال  ودعوة  التوعية  وور�س 

املدار�س واجلامعات.

يجب اأن تبتعد احللول عن اأ�ضلوب التحفيظ 

احل��واري��ة  واحل��ل��ق��ات  النقا�س  على  وتعتمد 

تهّذب  هادفة  لتكون  لالآخر  الفر�ضة  واإعطاء 

على  ال�ضيطرة  كيفية  وتعلمه  ال�ضباب  عقل 

االجتماعي  امل��وروث  على  ليتغلب  انفعاالته، 

اإىل عمل  الثقافة حتتاج  ال�ضلبي، فتنمية هذه 

م�ضتوى  كل  االأجيال يف  يرافق  �ضنوات  ي�ضتمر 

من درا�ضتهم وحياتهم بتاأثري خمتلف.

ال���راأي  اح���رام  ثقافة  تنت�ضر  اأن  امل��اأم��ول 

من  بدءاً  ت�ضاعدي،  هرمي  ب�ضكل  واالختالف 

املنزل واالأ�ضرة ثم املدر�ضة اإىل اأعلى املنا�ضب 

ببيئة متفتحة  ننعم  اأن  واملراتب، عندها ميكن 

الراأي،  وقبول  والنقا�س  للحوار  وقابلة  ومرنة 

ويحل الت�ضامح والرابط بني مكونات املجتمع، 

باعتبار اأن ثقافة احرام الراأي واالختالف من 

اأهم مقايي�س تقدم ال�ضعوب.

ثقافة الحوار واحترام الرأي اآلخر

فكر خارج 
الصندوق

المقررات الدراسية ال تكفي وحدها

صورة نقدية

قضية طالبية

طول ساعات اليوم الدراسي 
وتوقيتها!

املقررات  �ضاعات  ح��ول  راأي��ه��م  اجلامعة  ط��الب  بع�س  اأب��دى 

اأمرين  ال�ضاعة، وعرب بع�ضهم عن رغبة قوية يف  تزيد عن  التي 

والثاين  املحا�ضرات،  بني  »الربيك«  �ضاعات  تقليل  االأول  اثنني؛ 

ال�ضاعة ولو بفا�ضل ملدة  التي تزيد عن  الف�ضل بني املحا�ضرات 

مع  وتفاعله  وحما�ضه  ن�ضاطه  الطالب  ي�ضتعيد  بحيث  دقائق   10
فيها  تنعدم  التي  النظرية  املحا�ضزات  يف  وخ�ضو�ًضا  الدر�س، 

يف  املحا�ضرات  تبداأ  اأن  يف�ضل  واالأغلب  ال�ضفية،  الن�ضاطات 

ال�ضباحية.. الفرة 

الرتكيز وتفقد  طويلة 

بندر املالكي، تخ�ض�س اللغة االإجنليزية، امل�ضتوى الثاين، كلية 

االآداب، لديه مادة ت�ضتمر �ضاعاتها ثالث �ضاعات متوا�ضلة، وهي 

اأثناء  الركيز  وتفقد  طويلة  الأنها  نظره،  وجهة  من  منا�ضبة  غري 

دقائق  ع�ضر  الطويلة  ال�ضاعات  بني  تكون  اأن  ومتنى  املحا�ضرة، 

راحة على االأقل ال�ضرجاع الركيز، اأما املقررات التي متتد من 

الفراغ  اأوق��ات  بخالف  اإ�ضكالية،  متثل  فال  �ضاعتني  اإىل  �ضاعة 

وتنهك  والن�ضاط  الركيز  تفقد  حيث  املحا�ضرات،  بني  الطويلة 

البدن والعقل الأنها جتعل الطالب ينتظر 

املحا�ضرة التالية كثرًيا.

املحا�ضرات ما بني 

اأ�ضامة فقيهي، تخ�ض�س عمارة وعلوم بناء، امل�ضتوى اخلام�س، 

كلية العمارة والتخطيط، يرى اأنه من الطبيعي اأن تكون ال�ضاعات 

التخ�ض�ضات  يف  وخ�ضو�ضاً  �ضاعات،  اأرب��ع  اإىل  ومتتد  طويلة 

معها  ي�ضعر  ال  العملية  التخ�ض�ضات  اإن  حيث  والعملية،  العلمية 

الطالب بامللل اأثناء املحا�ضرة، لكن رغم ذلك يف�ضل اأن يكون بني 

االأفكار  جلمع  االأقل  على  راحة  دقائق  ع�ضر  الطويلة  ال�ضاعات 

ال�ضاعات  التوقيت يف�ضل فقيهي  الن�ضاط، وبخ�ضو�س  وا�ضتعادة 

الفرة  قبل  وتنتهي  �ضباحا   10 من  تبداأ  التي  امل�ضائية  قبل  ما 

امل�ضائية.

ال�ضاعات تق�ضيم 

وجهة  من  العا�ضر:  امل�ضتوى  ال�ضيدلة،  كلية  العمري،  علي 

نظري املحا�ضرة التي متتد الأكر من �ضاعة يجب اأن تق�ضم وتوزع 

على مدار اأيام االأ�ضبوع، الأن اجللو�س لفرة طويلة يفقد الطالب 

املحا�ضرة  من  الثانية  ال�ضاعة  يف  الطالب  اأن  والغالب  الركيز، 

يقل تركيزه، ومن ناحية توقيت املحا�ضرات وال�ضاعات الدرا�ضية 

يف�ضل العمري اأن تبداأ املحا�ضرات من ال�ضاعة 11 �ضباًحا اإىل 

الركيز  فيها  يكون  ال  ال�ضباحية  الفرة  الأن  الظهرية،  بعد  ما 

عالياً بعك�س بداية الفرة امل�ضائية.

�ضفية  ن�ضاطات 

والعلوم  احل��ق��وق  كلية  ق��ان��ون،  تخ�ض�س  العتيبي،  حممد 

اأجد  الدرا�ضية  من خالل جتربتي  ال�ضابع:  امل�ضتوى  ال�ضيا�ضية، 

الأن  مملة  تكون  فاأكر  �ضاعتني  اإىل  متتد  التي  املحا�ضرات  اأن 

الغالب، وهذا  االأ�ضلوب يف  بنف�س  املحا�ضرة  يلقي  املقرر  اأ�ضتاذ 

ممل جدا ويفقد الركز ب�ضبب عدم تنوع االأ�ضلوب يف املحا�ضرة، 

ونادًرا ما ياأتيك اأ�ضتاذ وينوع يف االأ�ضلوب اأثناء املحا�ضرة، واأرى 

مثل  املحا�ضرة  اأثناء  ن�ضاطات  هناك  يكون  اأن  ال��الزم  من  اأن 

الفرة  اأف�ضل  وكذلك  العرو�س،  واأي�ًضا  واملناق�ضات  املجموعات 

الركيز  ويكون  ب�ضرعة  الوقت مير  الأن  للمحا�ضرات  ال�ضباحية 

الفرة  الدار�ضة يف  تعودنا على  ال�ضغر  منذ  فنحن   فيها جيًدا 

ال�ضباحية.

شارك في نقد هذه الصورة أو 
التعليق عليها، وأرسل مشاركتك 

إلى إيميل رسالة الجامعة قبل 
نهاية دوام يوم األربعاء، وسوف 

يتم نشر أجمل تعليق.
RESALAH@KSU.EDU.SA



ا�ضت�ضافت جامعة الأمرية نورة 

بنت عبدالرحمن ممثلة يف عمادة 

امل�ضتمر،  والتعليم  املجتمع  خدمة 

1441هـ  �ضفر   6 ال�ضبت  اأم�س 

2019م،  اأكـــتـــوبـــر   5 املـــوافـــق 

الجــتــمــاع الـــــدوري »اخلــامــ�ــس 

والثالثني« لعمداء خدمة املجتمع 

باجلامعات  امل�ضتمر  والتعليم 

ال�ضعودية، بح�ضور معايل مديرة 

اجلامعة الدكتورة اإينا�س العي�ضى.

من:  كل  الجتماع  يف  و�ضارك 

والتعليم  املجتمع  خدمة  عــمــادة 

بعنوان  علمية  بــورقــة  امل�ضتمر 

يف  الـــرائـــدة  املحلية  ــتــجــارب  »ال

بع�س  �ــضــوء  يف  املجتمع  خــدمــة 

العام  الأمــني  العاملية«،  التجارب 

باأعمال  القائمة  املــوؤقــتــة  للجنة 

الدكتور  الــعــايل  التعليم  جمل�س 

ال�ضالح  عبدالعزيز  بــن  حممد 

كافة  من  املجتمع  خدمة  وعمداء 

ال�ضعودية  احلكومية  اجلامعات 

اجلامعة  ووكيلة  عميد   26 بعدد 

ــات  ـــادميـــي واخلــدم لــلــدعــم الأك

ــادة  الـــطـــالبـــيـــة، ووكــــيــــالت عــم

امل�ضتمر  والتعليم  املجتمع  خدمة 

نــــورة بنت  ـــــرية  الأم يف جــامــعــة 

عبدالرحمن.

وتـــــنـــــاول الجــــتــــمــــاع حمـــور 

الواقع  يف  الجتماعي  ال�ضتثمار 

احلايل وعالقته بتوجيه خمرجات 

والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادات 

العمل  ل�ضوق  ومواءمتها  امل�ضتمر 

وفق متطلبات التغري الجتماعي، 

عمادات  وطموحات  روؤى  كذلك 

امل�ضتمر  والتعليم  املجتمع  خدمة 

روؤيــة  حتقيق  نحو  التحول  حــول 

اململكة2030.
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تتلخ�ص يف االنتماء والنزاهة والتميز وااللتزام باجلودة واالحرتافية

يبحثون  المجتمع  خدمة  عمداء 
في  االجتماعي«  »االستثمار 

الحالي الواقع 

طالب  م�ضاركات  اإجــمــايل  بلغ 

امل�ضابقات  يف  اململكة  وطــالــبــات 

والإقليمية  الدولية  والأوملبيادات 

ح�ضلوا   2019 للعام  م�ضاركة   11
خاللها على 32 ميدالية.

وحقق طالب اململكة يف اأوملبياد 

 3 للريا�ضيات  والبا�ضفيك  اآ�ضيا 

ميداليات  و4  ف�ضية،  ميداليات 

تقدير،  �ــضــهــادات  و3  ــة،  ــزي ــرون ب

الأوروبي  الريا�ضيات  اأوملبياد  ويف 

للبنات يف اأوكرانيا حققت طالبات 

واأخــرى  ف�ضية،  ميدالية  اململكة 

برونزية، و�ضهادة تقدير.

اأوملــبــيــاد  يف  اململكة  وتــقــدمــت 

املتحدة  اململكة  يف  الريا�ضيات 

5 ميداليات  بح�ضول طالبنا على 

وميدالية  برونزية،  ميداليات   4«

الكيمياء  اأوملــبــيــاد  ويف  ف�ضية«، 

الطالب  ح�ضل  فرن�ضا  يف  الدويل 

ف�ضية  ميدالية  على  ال�ضعوديون 

ومــيــدالــيــتــني بـــرونـــزيـــتـــني، ويف 

املقام  للفيزياء  الآ�ضيوي  الأوملبياد 

ميدالية  اأ�ضرتاليا حقق طالبنا  يف 

برونزية.

ويف ملدوفا حيث اأوملبياد البلقان 

للريا�ضيات حققت اململكة ميدالية 

برونزية،  ميداليات  وثالث  ف�ضية، 

كما نال الطالب يف اأوملبياد البلقان 

املقامة  الريا�ضيات  يف  للنا�ضئني 

يف قرب�س 5 ميداليات »ميداليتني 

ف�ضيتني،  مــيــدالــيــتــني  ذهــبــيــتــني، 

مــيــدالــيــة بـــرونـــزيـــة«، وحــ�ــضــدت 

جوائز  و3  كربى  جوائز   5 اململكة 

ــدويل  ال اإنــتــل  معر�س  يف  خا�ضة 

للعلوم والهند�ضة املقام يف الوليات 

املتحدة الأمريكية من 12 - 17/ 

مايو/ 2019.

الأوملبياد  يف  اململكة  وح�ضدت 

الأوروبي للفيزياء بجمهورية لتفيا 

وحقق  وبرونزية،  ذهبية  ميداليتني 

الربونزية  امليدالية  �ضعودي  طالب 

يف الأوملبياد الدويل للمعلوماتية يف 

اأذربيجان.

ــقــات  ــاب ــض ــ� وتــ�ــضــنــف هـــــذه امل

عالية  �ضنوية  عاملية  كم�ضابقات 

امل�ضتوى، وتعد من اأقوى املناف�ضات 

تخ�ض�ضات،  عدة  وت�ضمل  العلمية، 

وتعقد يف ف�ضل ال�ضيف با�ضت�ضافة 

اإحدى الدول امل�ضاركة مب�ضاركة ما 

يزيد عن 100 دولة.

�ضاركت وزارة التعليم دول العامل 

يف الحتفاء باليوم العاملي للمعلم - 

اأكتوبر  من  اخلام�س  ي�ضادف  الذي 

- ويتج�ضد يف هذا التاريخ املبادرة 

املتحدة  الأمم  منظمة  تبنتها  التي 

للرتبية والثقافة والعلوم »اليون�ضكو« 

منذ عام 1994، حيث ياأتي احتفال 

حتت   2019 الــعــام  لــهــذا  املنظمة 

م�ضتقبل  ال�ضباب:  »املعلمون  �ضعار 

املهنة«.

واأو�ضح امل�ضرف العام على املركز 

التعليمي  املهني  للتطوير  الوطني 

دول  اأن  اجلهيمي  اأحــمــد  الدكتور 

اليوم  بذكرى  �ضنوياً  حتتفل  العامل 

بـــدوره  لــالإ�ــضــادة  للمعلم،  الــعــاملــي 

من  واململكة جزء  العظيمة،  ومهنته 

الــدول  م�ضاف  يف  بل  العامل،  هــذا 

املتقدمة التي تويل التعليم اهتماماً 

بالغاً، فقيادتنا الر�ضيدة حفظها اهلل 

له  التعليم وخ�ض�ضت  دعمت قطاع 

امليزانية،  من  ا�ضتحواذ  ن�ضبة  اأعلى 

و�ضريحة  وا�ــضــحــة  اإ�ــضــارة  وهـــذه 

يف  وال�ضتثمار  باملواطن  لالهتمام 

اأ�ضا�س  يعّد  الذي  الب�ضري  العن�ضر 

للتغيري  املوؤثر  واملحرك  تنمية،  اأي 

والــتــطــويــر، وهـــو مــا تــراهــن عليه 

الدولة يف ال�ضنوات القادمة لتحقيق 

روؤية اململكة الطموحة 2030 .

ــز  ــرك امل اأن  ــمــي  اجلــهــي واأبـــــــان 

التعليمي  املهني  للتطوير  الوطني 

الأخــرى  الـــوزارة  قطاعات  ي�ضارك 

للمعلم  العاملي  باليوم  الحتفال  يف 

من خالل تقدمي نبذة عن براجمه، 

كلية  مع  بال�ضراكة  تدريبية  ودورات 

الرتبية بجامعة امللك �ضعود والإدارة 

الريا�س،  مبنطقة  للتعليم  العامة 

ومت يف يوم املعلم تنفيذ 32 فعالية 

وور�س  تدريبياً  برناجماً   16 �ضملت 

عمل و16 م�ضاركة تت�ضمن عرو�ضاً 

التعليمي،  املهني  التطوير  مل�ضاريع 

ومعلمات  ملعلمني  و»بـــو�ـــضـــرتات« 

م�ضاركني يف املبادرات والربامج.

واأ�ضار اجلهيمي اإىل اأن الهتمام 

والعناية باملعلم واملعلمة ل يقف عند 

و�ضعت  الـــوزارة  اإن  بل  اليوم،  هــذا 

دعم  الإ�ضرتاتيجية  خطتها  �ضمن 

لهم  وقدمت  مهنياً،  واملعلمة  املعلم 

التدري�ضية،  املــمــار�ــضــات  اأفــ�ــضــل 

ُمــدد  يف  التطوير  فر�ضة  واأتــاحــت 

فاإن  اليوم  هــذا  ولأهمية  خمتلفة، 

املهني  للتطوير  الــوطــنــي  املــركــز 

التعليمي �ضارك يف الحتفال باليوم 

تنفيذ  خـــالل  مــن  للمعلم  الــعــاملــي 

يف  املهني  التطوير  برامج  من  عدد 

الرتبية  كلية  �ضعود  امللك  جامعة 

يومي اخلمي�س والأحد 4، 7 �ضفر 

1441هـ.

لجامعة  المطورة  الهوية  يدشن  التعليم  وزير 
نورة األميرة 

ميدالية دولية   32 المملكة يحصدون  طالب 
عام 2019

المعلم بيوم  االحتفاء  العالم  تشارك دول  »التعليم« 

اآل  حمد  الدكتور  التعليم  ــر  وزي معايل  رعــى 

جلامعة  املــطــورة  الهوية  تد�ضني  حفل  ال�ضيخ، 

عنوان  حتــت  عبدالرحمن  بنت  نـــورة  الأمــــرية 

»تاأ�ضي�س وبناء« يف مقر اجلامعة، بح�ضور معايل 

مديرة اجلامعة الدكتورة اإينا�س العي�ضى وعدد من 

امل�ضوؤولني والنخب الثقافية والإعالمية.

وياأتي اإطالق الهوية املطورة للجامعة تزامنا مع 

اليوم الوطني للمملكة 89، ليعك�س الإرادة اجلادة 

للجامعة يف حتقيق اأهداف روؤية اململكة 2030، 

وامل�ضاهمة يف الرتقاء مبفهوم التعليم اجلامعي، 

والعمل على �ضناعة وعي معريف بفل�ضفة اجلامعة 

نحو خمرجاتها الأ�ضا�ضية يف م�ضرية التنمية.

من  اآيات  ثم  الوطني  بالن�ضيد  احلفل  وا�ضتهل 

القراآن الكرمي، تالها تد�ضني معايل وزير التعليم 

لهوية اجلامعة التي تتلخ�س يف النتماء والنزاهة 

والتميز واللتزام باجلودة والحرتافية املهنية.

اأن  فيها  ــد  اأك كلمة  معاليه  األــقــى  ذلــك  عقب 

برنامج  زاوية يف  وموؤ�ض�ضاته ميثل حجر  التعليم 

التحول الوطني، وتعد املراأة اليوم �ضريكاً اأ�ضا�ضياً 

الهوية  تــكــون  اأن  ــا  راجــًي الــربنــامــج،  تنفيذ  يف 

العلم، ووثبة  اجلديدة انطالقة جديدة يف �ضماء 

نوعّية ت�ضهم يف التحول الوطني يف جمال التعليم.

الدكتورة  اجلامعة  مديرة  معايل  كلمة  تالها 

اإينا�س العي�ضى ثمنت فيها رعاية معايل الدكتور 

اآل ال�ضيخ لهذا احلدث املهم يف تاريخ اجلامعة، 

يف  اأجنـــزت  وا�ضعة  خــطــوات  اأن  اإىل  واأ�ــضــارت 

الأ�ضهر املا�ضية على كافة الأ�ضعدة، من اأجل اأن 

يكون التغيري يف الهوية لي�س على م�ضتوى »الهوية 

الب�ضرية« فح�ضب بل على م�ضتوى الإ�ضرتاتيجيات 

واإدماج املفاهيم املعرفية والإبداعية.

واأ�ضافت: اأن حزمة من املبادرات النوعية هي 

اجلامعة  رغبة  يرتجم  لالإعالن، مبا  طريقها  يف 

اخلالقة،  ـــروؤى  وال لالأفكار  حا�ضنة  تكون  ــاأن  ب

واأيقونة  اجلامعي،  التعليم  م�ضافة جلودة  وقيمة 

يف  ال�ضعودية  املـــراأة  وم�ضاركة  ح�ضور  دعــم  يف 

حتقيق روؤية اململكة 2030.

عقب ذلك األقت عميدة كلية الت�ضاميم والفنون 

ورئي�ضة جلنة تطوير الهوية الدكتورة مها خياط 

كلمة قالت فيها: ت�ضرفت كلية الت�ضاميم والفنون 

لأجله  و�ضعت  وكان حتدًيا  اجلامعة،  هوية  ببناء 

خطة عمل مكثفة للخروج بهوية مطورة جتمع بني 

الأ�ضالة والعراقة واحلداثة والتميز.

مل�ضاهدة  احلــ�ــضــور  دعــت  كلمتها  خــتــام  ويف 

يعرب  الذي  وبناء«  »تاأ�ضي�س  بعنوان  مرئي  مقطع 

عن اجلامعة وحكاية هذا الإجناز.

واختتم احلفل بتكرمي عدد من القيادات الذين 

خدموا اجلامعة خالل الع�ضر �ضنوات ال�ضابقة.

اإلهي، حيث  القراءة ثقافة قبل اأن تكون مهارة وهواية، وهي وحي 

كانت اأول اآية من القراآن الكرمي »اقراأ با�ضم ربك الذي خلق«، والتي 

نزلت على اأمة اأمية ل تقراأ ول تكتب، فناف�ضت بها الأمم الأخرى يف 

ميادين العلوم الطبيعية والإن�ضانية والجتماعية والطبية.

والقراءة عملية معرفية حيوية تلهم عقولنا للتفكري وحوا�ضنا للتاأمل 

وف�ضولنا لالإ�ضباع، واإىل وقت قريب، كانت القراءة هي ال�ضكل الوحيد 

حيث  طويلة،  ل�ضنوات  الهتمام  دائرة  يف  وبقيت  ال�ضخ�ضي،  للرتفيه 

يتناف�س املثقفون والأدباء والوجهاء والعلماء وغريهم من عامة النا�س 

معرفية  ح�ضيلة  لبناء  واملجلدات  الكتب  واقتناء  القراءة  ميادين  يف 

ولغوية وبالغية ت�ضاعدهم يف م�ضار تخ�ض�ضاتهم.

ول �ضك اأن القراءة اجليدة تنعك�س على املزاج ال�ضخ�ضي، وجتعلنا 

يف م�ضتوى اأف�ضل، لهذا تاأتي القراءة �ضمن اأهم ال�ضفات التي يتميز 

بها الأ�ضخا�س الناجحون. يقول توم كوريل اخلبري يف جمال العادات 

والرثوات: »عادة الأ�ضخا�س الأقل جناحاً يقروؤون ملجرد الت�ضلية، بينما 

بالتطوير  املتعلقة  الكتب  لقراءة  متعط�ضون  فهم  القمة  الأ�ضخا�س يف 

وحت�ضني الذات«.

وي�ضت�ضهد رائد الأعمال الدويل واملدرب املخت�س يف اأمناط احلياة 

بول برون�ضون بعدد من امل�ضاهري والأثرياء والناجحني الذين ميار�ضون 

تاألقهم  ا�ضتمرار  على  العادة  هــذه  وانعكا�س  يومي،  ب�ضكل  الــقــراءة 

وجناحاتهم. بل حتى ال�ضيد بول برون�ضون ي�ضف نف�ضه اأنه كان طالباً 

�ضعيفاً يف املرحلة الثانوية حتى زار املكتبة لأول مرة وقراأ اأول كتاب 

يف حياته يف عمر الثامنة ع�ضرة، ثم لحقاً غريت القراءة من حياته 

ورائد  كمدرب  الدويل  امل�ضتوى  على  واحرتام  بتقدير  يحظى  واأ�ضبح 

اأعمال مرموق.

القراءة مهمة للرتفيه ال�ضخ�ضي، وهي كذلك مهمة للتنمية الذاتية، 

وهي بالتاأكيد اأكرث اأهمية للحياة الأكادميية واملهنية، فالكتب واملراجع 

م�ضادر  اأهــم  اأحــد  ت�ضكل  العلمية  واملجالت  واملقالت  واملخطوطات 

ا�ضتخراج هذه  وبالقراءة ميكن  والباحثني،  للطالب  املوثقة  املعلومات 

والق�ض�س  والفر�ضيات  والنظريات  واحلقائق  املعلومات  من  الكنوز 

والتجارب، بل وحتى امل�ضاعر والأفكار.

يف املقابل، قد تكون القراءة مملة جداً ومّرة كالعلقم عندما يتعامل 

وهنا  وموؤمل،  قاتل  روتني  اإىل  فتتحول  لزم  اأمٌر  وكاأنها  الطالب  معها 

ال�ضخ�ضي  املــزاج  تعكري  على  وتعمل  للوقت،  م�ضيعة  القراءة  ت�ضبح 

والإتـزان النف�ضي. ولأجل هذا ل بد من تنمية مهارة القراءة وحتويلها 

لهواية من خالل تعلم ا�ضرتاتيجيات القراءة والتدرج فيها وال�ضرب على 

ذلك.

ولعل من اأجمل فوائد القراءة اأنها تعمل على حت�ضني مدارك الطالب، 

وجتعله اأكرث فهماً وا�ضتيعاباً للعامل من حوله من خالل الإطالع على 

والقراءة  احلياة.  يف  ومبادئهم  ومواقفهم  وظروفهم  الآخرين  جتارب 

وجتعله  والعلوم  املعارف  من  الإن�ضان  ر�ضيد  زيــادة  على  تعمل  اأي�ضاً 

مبا�ضرة  تت�ضل  اأنها  القراءة  فوائد  ومن  ودرايــة.  وحكمة  ثقافة  اأكرث 

بالعقل بينما يبقى القارئ �ضامتاً يتمعن يف احلروف والكلمات واجلمل 

والعبارات، وهنا يكمن جوهر النمو ال�ضخ�ضي والتعلم الذاتي من خالل 

قراءة وجهات نظر الكّتاب واملوؤلفني حول احلياة.

أهمية القراءة للطالب الجامعي

 وقفات أكاديمية
د. خليل اليحيا

 وقفات أكاديمية

alkhaleel@ksu.edu.sa - 

كلية الطب

د. اجلهيمي
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الكرسي«: »فارسة  العبدالله  نوف 
بجسدي! أعلو ال  بهمتي 

الملك سعود جامعة  وخريجة  الخاصة  االحتياجات  ذوات  من 

نوف بنت عبدالرحمن العبداهلل، 

خريجة جامعة امللك �سعود، ُمقعدة 

م��ن��ذ ب���داي���ات امل���رح���ل���ة امل��ت��و���س��ط��ة، 

واإرادة  ع��ال��ي��ة  ه��م��ة  ���س��اح��ب��ة  لكنها 

ق���وي���ة وع����زمي����ة ت��ق��ه��ر امل�����س��ت��ح��ي��ل، 

واج�����ه�����ت ال����ع����دي����د م�����ن ال���ع���ق���ب���ات 

وال������ت������ح������دي������ات، وك����������ان حم���ي���ط���ه���ا 

الأ�سري خري داعم وم�ساند لها بعد 

كتابًا  اأ���س��درت  وتوفيقه،  اهلل  ف�سل 

اأ���س��ب��ه م���ا ي��ك��ون ب��ال�����س��رية ال��ذات��ي��ة 

عنوانه »فار�سة الكر�سي«، اخت�سرت 

ف��ي��ه ق�����س��ة م��ع��ان��ات��ه��ا، وم�����س��ريت��ه��ا 

التعليمية بدءًا باملرحلة البتدائية 

ورغم  اجلامعية،  للمرحلة  و���س��وًل 

الإ���س��اب��ة ورغ��م الأمل ورغ��م خ��ذلن 

والتفاوؤل  الر�سا  نربة  فاإن  البع�ض، 

والإي���ج���اب���ي���ة وع���ل���و ال��ه��م��ة ت�����س��ب��غ 

انطباعًا  وتعطي  الكتاب،  �سفحات 

ع����ن »اإن���������س����ان����ة« م���وؤم���ن���ة ورا����س���ي���ة 

نف�ض  �ساحبة  وق����دره،  اهلل  بق�ساء 

ك���ب���رية وق���ل���ب ����س���اٍف وه���م���ة ع��ال��ي��ة 

وعزمية ل تلني..

- يف البداية حديثنا عن حكاية 

حيث  من  الكر�سي«  »فار�سة  كتابك 

والتطلعات. والر�سالة  الفكرة 

يف  حياتي  ت�صوير  الكتاب  فكرة 

منها،  اال�صتلهام  اأراد  ملن  �صطور 

عبثاً  يخلقنا  مل  اهلل  اأن  والر�صالة 

وال �صدى وال للكدر واحلزن، ولكن 

و�صامية  عظيمة  لر�صالة  خلقنا 

والعمل. العبادة  وهي 

فرتكز  والتطلعات  االأهداف  اأما 

املظلمة  اجل���وان���ب  جت��اه��ل  ع��ل��ى 

باجلوانب  واال�صتمتاع  احلياة  يف 

امل�صاحة  كانت  ل��و  حتى  امل�صيئة 

���ص��غ��رة، ت��ع��زي��ز وت��ق��وي��ة االإمي���ان 

على  وال��ت��وك��ل  وال��ق��در  بالق�صاء 

على  بعباده  لطفه  وا�صت�صعار  اهلل 

اإ�صافة  به،  الظن  وح�صن  حال  اأي 

بها  يرفل  التي  النعم  ال�صت�صعار 

والعمل،  بالقول  و�صكرها  االإن�صان 

واجلد واملثابرة واالإقدام والنفع.

ك�����ث�����رية  حت���������دي���������ات  ه��������ن��������اك   -

الجتماعية  ح��ي��ات��ك  يف  واج��ه��ت��ك 

اأ�سعبها؟ ما  والأكادميية.. 

حياتي  يف  واجهني  م��ا  اأ�صعب 

االج��ت��م��اع��ي��ة م��و���ص��وع ال��ع��م��ال��ة 

االأكادميية  حياتي  ويف  املنزلية، 

اأع�����ص��اء  بع�ض  جت���اوب  ع��دم 

الوعي  وعدم  التدري�ض  هيئة 

ذوي  ف��ئ��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��ام��ل 

االإعاقة.

تخ�س�سك  ع��اق��ة  م��ا   -

بكتابك؟ الأكادميي 

ق�صة  يحكي  كتابي 

و�صخ�صيتي،  ح��ي��ات��ي 

طردية  العالقة  لذلك 

حياتي   ،%١٠٠

اأدي�������ره�������ا 

لتنظيم  با

وال���ت���خ���ط���ي���ط وال����وق����ت ول��ي�����ض 

ت��األ��ي��ف��ي  ب��ال��ع�����ص��وائ��ي��ة، ح��ت��ى يف 

لكتابي.

اأ���س��رت��ك يف حت�سيلك  دور  م��ا   -

وموؤلفك؟ العلمي 

كان الأ�صرتي وال يزال دور كبر 

العلمي،  حت�صيلي  ويف  حياتي  يف 

والركيزة  االأ�صا�ض  اهلل  بعد  وه��م 

امل�صتوى  ل��ه��ذا  اأو���ص��ل��ت��ن��ي  ال��ت��ي 

فقد  »كتابي«  وبخ�صو�ض  العلمي، 

بالكامل. ومتثلته  الدور  كفيتهم 

- كيف ت�سفني ردود الأفعال من 

واملحيطني  بك؟ال��ق��ري��ب��ني 

ال������ك������ت������اب 

مفاجاأة  ك��ان 

كانت  ف��ال��ردود  للجميع،  مده�صة 

ردود  امل��ت��وق��ع،  م��ن  بكثر  اأع��ل��ى 

معربة  وم�صاعر  جميلة  اإيجابية 

ب��ال�����ص��ع��ادة وال���ف���رح���ة ال���ت���ي ال 

وح��از  بكلمات  و�صفها  اأ�صتطيع 

والف�صل  امل�صرف  االإع��ج��اب  على 

هلل.

- حدثينا عن خا�سة جتربتك 

وال������ر�������س������ال������ة ال������ت������ي ت���وج���ه���ي���ن���ه���ا 

لأ���س��رت��ك وحم��ي��ط��ك الج��ت��م��اع��ي 

والأكادميي.

جتربتي مل تكن اإال ب�صمة واأثراً 

للبقاء يل يف حياتي وبعد مماتي.

االأ�صرة،  ِنعَم  الأ�صرتي:  ر�صالتي 

ومازلتم،  فيني  اأديتم حق اهلل 

مي��ت��ع��ن��ي  اأن  اهلل  اأ�����ص����األ 

بوجودكم بال كدر.

ر����ص���ال���ت���ي مل��ح��ي��ط��ي 

ت��ك��ن  ال  االج���ت���م���اع���ي: 

ه����م����ت����ك ب���ج�������ص���دك 

ف���ت�������ص���ع���ف، ول��ت��ك��ن 

ه����م����ت����ك ب���ق���ل���ب���ك 

ح�����ت�����ى ل�������و ك�����ان 

متهالكاً  ج�صدك 

ب�����االب�����ت�����الءات 

واأم����������ام����������ك 

ع���ق���ب���ات، ف��ال 

والحتزن  تياأ�ض 

همة  يف  وام�ض 

ح��ت��ى ال��ق��م��ة. 

ر�����ص����ال����ت����ي 

مل���ح���ي���ط���ي 

ت�����ص��ع��ون  ال  االأك����ادمي����ي: 

ال�����ص��ع��وب��ات وال��ع��ق��ب��ات 

االإع��اق��ة،  ذوي  ط��ري��ق  يف 

اإل��ي��ه��م ن��ظ��رة  ت��ن��ظ��روا  ال 

ورف�����ض،  وازدراء  احتقار 

حقهم  م���ن  مت��ن��ع��وه��م  ال 

اأعلوا ال  االأكادميي، بهمتي 

بج�صدي.

اأن����ك  ي����ب����دو وا�����س����ح����ًا   -

بف�سل  قوية  همة  �ساحب 

احل��ب��ي��ب��ة،  ك��م��م��ل��ك��ت��ن��ا  اهلل، 

ه������ذا  يف  اأخ���������������رية  ك�����ل�����م�����ة 

اللقاء؟

بد  ال  حياتنا  يف  الهمة 

ينب�ض،  كالقلب  تكون  اأن 

عروقنا  يف  يجري  وكالدم 

باالإجناز  ت�صر  واأج�صادنا 

نخذل  ال  الدائم،  والعطاء 

بهممنا،  نرتقي  بل  اأنف�صنا، 

واأن������ا اب���ن���ة ه����ذه ال��ب��الد 

امل���ب���ارك���ة، واأ���ص��ت��ل��ه��م من 

التي  اململكة  وطموح  همة 

همة   ٢٠٣٠ روؤي��ة  �صتحقق 

القمة. حتى 

اأخرية كلمة 

م��ن  ك����ل  اأ����ص���ك���ر  اوالً 

م��وؤلفي  ظه�ور  يف  �صاهم 

اجلامعة  م��ن  ���ص��واء  االأول 

طب�اعة  يف  �صاه�م  من  اأو 

ر�صالة  اأ�صكر  كما   الكتاب 

اجل�����ام��ع��ة ع��ل��ى ال��ل��ق��������اء 

ودعمي.

هوياقيان: ال توجد لغة أصعب من »الصينية«
حوار: في�سل الدو�سري

هو  اأم��ن،  بالعربي  اأو  ياقيان،   هو 

ال�صن،  جمهورية  من  املنح  اأحد طالب 

ال��ت��ح��ق ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ص��ع��ود ال��ع��ام 

لوحده  ي��اأت  مل  ق��دوم��ه  عند  امل��ا���ص��ي، 

ال��ري��ا���ض،  اإىل  ا���ص��ط��ح��ب زوج��ت��ه  ب��ل 

مواليد  م��ن  اب��ن��ت��ه  اأن  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 

اأي  اليوم  حتى  ير  مل  اإنه  قال  اململكة، 

اللقاء  ه��ذا  ويف  ال�صعودية،  يف  جم��رم 

ال�صعودية  ب��ال��ع��الق��ات  ي��اق��ي��ان  اأ���ص��اد 

وتقديره حلكومة  �صكره  ورفع  ال�صينية، 

ح�صن  على  ال�صريفن  احلرمن  خ��ادم 

ال�صيافة. وكرم  املعاملة 

امللك  اإىل ج��ام��ع��ة  ان�����س��م��م��ت  ك��ي��ف   -

�سعود؟

على  يقدمون  ال�صينين  من  الكثر 

اجلامعة كل عام، واأنا كان تقدميي قبل 

�صنوات. باأربع  القبول 

العربية؟ اللغة  تعلمت  كيف   -

اللغة  معاهد  ب��اأح��د  ك��ان��ت  ب��داي��ات��ي 

بل  اأكتف بذلك  ال�صن، ومل  العربية يف 

ذهبت اإىل اأحد املعاهد يف االأردن، لكي 

اللغة  واأتعلم  العربي  اأنخرط يف املجتمع 

املمار�صة. خالل  من 

- م����ا ال���ن���ظ���رة ال���ع���ام���ة ال���ت���ي ي���راه���ا 

لل�سعودية؟ ال�سينيون 

ال�����ص��ع��ودي  امل��ج��ت��م��ع  ن��ع��ل��م ع���ن  ال 

العامل،  عن  ما  نوعاً  منغلق  الأنه  �صيًئا، 

معلوماتكم،  اإىل  ال��و���ص��ول  م�صتحيل 

مع  اليوم  لكن  �صعبة،  اإليها  والتاأ�صرة 

�صوف  ال�صياحية  ال��ت��اأ���ص��رات  اإط���الق 

خطوة  وه��ذه  ل��ي��ه��ا  اإ ال��ق��دوم  ن�صتطيع 

ولكم. لنا  عظيمة 

ت�������س���ن���ي���ف���ات ع���امل���ي���ة اخ���ت���ل���ف���ت يف   -

ت�����س��ن��ي��ف اإح�����دى ال��ل��غ��ت��ني ال��ع��رب��ي��ة اأو 

راأيك؟  ما  لغة  كاأ�سعب  ال�سينية 

ال ت��وج��د ل��غ��ة اأ���ص��ع��ب م���ن ال��ل��غ��ة 

فقط  رم���وزاً  حت��وي  كونها  ال�صينية، 

تت�صمن  ال��واح��دة  والكلمة  ح��روف،  ال 

املعاين. من  العديد 

ال��ل��غ��ة  ت���دري�������ض  يف  ي�������ك  راأ م����ا  اإذًا   -

اململكة؟ يف  ال�سينية 

اأرى اأن ال�صعودية �صتلتحق بدول العامل 

االأول، الأن الزيادة يف اللغات تفتح جماالً 

�صي�صتطيع  اأي�صاً  احل�صاري،  للتوا�صل 

التجارة  اإىل  الدخول  ال�صعودي  املواطن 

بالب�صائع ال�صينية بال عوائق.

ت���ق���دم���ه���ا  ال������ت������ي  اخل�������دم�������ات  م�������ا   -

هي؟ وكيف  املنح؟  لطاب  اجلامعة 

حقيقة ال اأ�صتطيع اإح�صاء اخلدمات، 

معاين  كل  بطياتها  وحتمل  كثرة  فهي 

مكافاأة،  يقدم  من  فهنا  واحلب،  االأخوة 

يف  وهناك  اجلامعي،  بال�صكن  وغرفة 

بال  وح��ج  عمرة  لنا  يقدم  املنح  اإدارة 

مقابل.

- م���ا االأ����ص���ي���اء ال��ت��ي ج��ذب��ت��ك يف 

ال�صعودية؟

فم�صاحة  وم��ن��وع��ة،  ك��ث��رة  اأ���ص��ي��اء 

بتنوع  ���ص��اع��دت��ه��ا  ال�����ص��ا���ص��ع��ة  امل��م��ل��ك��ة 

ال��ت�����ص��اري�����ض وال��ب��ي��ئ��ة، ج��م��ع��ت ب��ن 

ال��ب��اردة  واالأج���واء  والبحر،  ال�صحراء 

فقبل  واحل�����ص��ارة،  ال��ب��ادي��ة  واحل����ارة، 

فرتة زرت مدينة الدرعية الأنها عا�صمة 

االأوىل. ال�صعودية 

هنا؟ بال�ستقرار  ت�سعر  هل   -

التي  االأماكن  اأف�صل  من  اأنها  اأعتقد 

يل  ي�صبق  فلم  االإن�����ص��ان،  بها  ي�صتقر 

ال�صكان  اإن  ب��ل  جم��رم،  راأي���ت  اأن  هنا 

البع�ض. بع�صهم  ي�صاعدون 

- م����ا ط���م���وح���ك ب���ع���د ت���خ���رج���ك م��ن 

العربية؟ اللغة  ق�سم 

اأريد  هنا،  القادم  م�صتقبلي  �صيكون 

ال�صينية. اللغة  ال�صعودين  اأعلم  اأن 

اأخرية؟ كلمة   -

ال�صريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  ن�صكر 

فر�صة  الإعطائنا  الر�صيدة  وحكومته 

االإن�����ص��ان،  بها  حت��دث  لغة  اأول  لتعلم 

جتعلنا  �صاأنها  من  التي  ومب�صاعداتك 

بالدرا�صة، واالآن عالقتنا  ال نفكر �صوى 

بربامج  ال�صن  تقوم  حيث  اأقوى،  معكم 

هنا. عديدة  �صناعية 

 ال�سم: هو ياقيان

اجلن�سية: ال�سني 

الكلية: الآداب

الق�سم: اللغة العربية 

احلالة: متزوج 



توقع العلماء منذ فرتة طويلة وجود كوكب تا�سع يدور يف مدار بعيد جًدا 

اأجرام  فيها  تدور  التي  الغريبة  امل��دارات  �سكل  يف�سر  ما قد  ال�سم�س  عن 

اأخرى يف جمموعتنا ال�سم�سية.

الفكرة  من  انطالًقا  غريبة  فكرة  حالًيا  فلكية  فيزياء  عاملا  ويقرتح 

ال�سابقة: رمبا يوجد ثقب اأ�سود اأو جمموعة من الثقوب ال�سوداء تدور حول 

ال�سم�س بعد كوكب نبتون.

ن�سر عاملا فيزياء فلكية من جامعتي دورهام واإيلينوي يف �سيكاجو بحًثا 

يو�سح فكرتهما يف وقت �سابق على موقع اآركايف، وذكرا اأنه رمبا التقط 

مدار ال�سم�س ثقباً اأ�سود بدائياً كان يهيم يف الف�ساء وما زال هذا الثقب اأو 

هذه الثقوب تدور حول املجموعة ال�سم�سية، وكتبا »ميثل التقاط ثقب اأ�سود 

التا�سع واأو�سحا وجود احتمال اللتقاط  حر تف�سرًيا مهًما الأ�سل الكوكب 

ثقب اأ�سود بدائي«.

اإنها جمرد نظرية ورمبا تكون غري واقعية، 

النظرية،  م��ن  ال��ت��اأك��د  العلماء  ب��اإم��ك��ان  لكن 

امل��ادة  من  بثقوب  حماطة  ال�سوداء  فالثقوب 

املظلمة تطلق اإ�سارات ت�سمى اإ�سارات االإبادة، 

وقال موؤلفا البحث اأن ر�سد اأي منها �سي�سري 

الواقع  هو يف  البعيد  التا�سع  الكوكب  اأن  اإىل 

ثقب اأ�سود.

ك���ان ج����زًءا من  ال���ذي  امل��ع��دن  اأّدى  رمب���ا 

تقنية  اإىل  الدينا�سورات  اأباد  الذي  الكويكب 

جديدة لعالج االأورام ال�سرطانية �سوئيًّا على 

نحو انتقائي.

زمالء  مع  ووريك  جامعة  من  علماء  تعاَون 

و���س��وي�����س��را وجامعة  وف��رن�����س��ا  ال�����س��ن  م��ن 

هرييوت واط على تطوير تقنية يُ�ستعمل فيها 

لتن�سيط مرّكب من عن�سر االإريديوم،  ال�سوء 

يقتل ال�سرطان بطريقة مل ي�سبق لها مثيل، اإذ 

يهاِجم م�سدر طاقة حيويًّا للخاليا ال�سرطانية 

نطاق  ًعا  مو�سِّ ْك�ُسج؛ 
َ
التَّاأ نق�س  حالة  يف  حتى 

ال�سرطانات املمكن عالجها.

بحثية  ورق����ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة يف  ه���ذه  ��ل��ت  ُف�����سِّ

ورمب��ا  كيم�سرتي،  نيت�سر  دوري���ة  يف  نُ�سرت 

مكافحة  تر�سانة  اإىل  جديًدا  �سالًحا  ت�سيف 

املر�سى  مناعة  زي��ادة  اإىل  وت��وؤدي  ال�سرطان، 

�سد ال�سرطانات امل�ستقبلية.

على  الديناميكي«  ال�سوئي  »العالج  يَعتمد 

ال�سرطانية،  االأورام  على  للق�ساء  ال�سوء 

�ًسا  »حُم�سِّ يُدعى  كيميائي  مرّكب  بتن�سيط 

�سوئيًّا« يُنِتج يف وجود ال�سوء جزيئات تهاِجم 

العالج  هذا  يف  فيمكن  ال�سرطانية؛  اخلاليا 

دة ال�ستهداف  ت�سليط ال�سوء على مناطق حمدَّ

الورم دون االأن�سجة العادية.

احلالية  ال��ع��الج  ه��ذا  و�سائل  اأن  امل�سكلة 

حن  يف  االأك�����س��ج��ن،  وج���ود  ع��ل��ى  معتمدة 

اإن  -اأي  التاأك�سج  ناق�سة  عديدة  اأوراًم���ا  اأن 

االإم���داد  نق�س  م��ن  قليل،  فيها  االأك�سجن 

ر  الدموي غالًبا-؛ لكن الفريق العلْمي هذا طوَّ

ًبا من معدن االإريديوم ي�ستطيع قتل  اأخرًيا مركَّ

انخفا�س  حالة  يف  حتى  ال�سرطانية  اخلاليا 

تركيز االأك�سجن.

باإمكان  اأن  امل�سرتك  البحثي  الفريق  واأك��د 

هذه التقنية عالج اأي ورم ميكن ت�سليط �سوء 

والرئة  ال��دم��اغ  �سرطانات  �سيما  وال  عليه، 

وامل����ريء وامل��ث��ان��ة واجل��ل��د، م��ع االإ����س���ارة اأن 

املتحدة  اململكة  منه يف  يعاين  املثانة  �سرطان 

�سنويًّا نحو 10 اآالف اإن�سان!
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آلية جديدة لتحويل 
الحرارة إلى كهرباء

عالما فلك وجود ثقب أسود 
حول الشمس

احل��رارة  اللتقاط  ج��دي��دة  اآل��ي��ة  العلماء  م��ن  دويل  فريق  اكت�سف 

ن�سرته جملة  الذي  وباإمكان االكت�ساف اجلديد  اإىل كهرباء،  وحتويلها 

احلرارة  من  كبرية  بكفاءة  طاقة  توليد  االأمريكية،  اأدفان�س�س  �ساين�س 

الناجتة عن م�سادر متنوعة؛ مثل عوادم ال�سيارات وم�سابر الف�ساء بن 

الكوكبية والعمليات ال�سناعية.

وقال جوزيف هريمانز، املوؤلف امل�سارك يف الدرا�سة اأ�ستاذ الهند�سة 

امليكانيكية والف�سائية والعامل يف تقنية النانو يف جامعة والية اأوهايو 

طاقة  ا�ستخال�س  من   االكت�ساف  هذا  ب�سبب  »�سنتمكن  االأمريكية: 

كهربائية من احلرارة اأكرث مما نفعل اليوم وهو ما مل يكن يتوقع اأحد 

اإمكانية ح�سوله«.

وهي  باراماجنونز،  ت�سمى  االكت�ساف على جزيئات �سغرية  ويعتمد 

جزيئات غري ممغنطة متاًما اإال اأنها حتمل تدفًقا مغناطي�سًيا ب�سيًطا، 

عند  املغناطي�سية  قوته  يفقد  املغناطي�س  الأن  مهمة  اجلزيئات  وهذه 

اأ�سكال  من  �سكل  وهي  امل�سايرة؛  املغناطي�سية  اإىل  ويتحول  ت�سخينه 

بزواله،  وتزول  خارجي  مغناطي�سي  جمال  بوجود  تظهر  املغناطي�سية 

وتوليد  االإل��ك��رتون��ات  حتريك  يف  مهًما  دوًرا  الباراماجنونز  فتلعب 

الكهرباء.

وينتج عن التدفق املغناطي�سي -التي يدعوه العلماء الدوامة- نوًعا 

من الطاقة ي�سمى الكهروحرارية الناجت عن جر �سبه اجل�سيم ماجنون، 

الغرفة حتى  يُ�ستخدم جلمع الطاقة يف درجة حرارة  وهو ما مل يكن 

االكت�ساف احلايل.

ال  البارامغناطي�سية  املواد  ت�سخن  اأن  �سائًدا  »كان  هريمانز:  وقال 

يحدث �سيًئا، اإال اأننا اكت�سفنا عدم �سحة ذلك، اإذ وجدنا طريقة جديدة 

اإىل  احل��رارة  حتول  مواد  -وهي  احلرارية  املو�سالت  اأ�سباه  لت�سميم 

كهرباء، ومل تكن املواد الكهروحرارية التقليدية التي نعرفها على مدار 

الع�سرين عاًما املا�سية فعالة ومنحتنا قدًرا �سئياًل من الطاقة، لذا مل 

تنت�سر على نطاق وا�سع. اإال اأن الطريقة اجلديدة غريت هذا املفهوم«.

تزداد  اإذ  الطاقة من احل��رارة،  املغانط جزًءا مهًما يف جمع  ومتثل 

له،  املقابل  اجلانب  ت�سخن  عند  املغناطي�س  جوانب  اأحد  مغناطي�سية 

يف  املوجودة  االإلكرتونات  يدفع  ما  وهو  دوران،  حالة  ذلك  عن  وينتج 

معظم  يفقده  املغناطي�س  ت�سخن  اأن  اإال  الكهرباء،  ويولد  املغناطي�س 

هريمانز  ي�سميها  باراماجنيت�س  اإىل  ويحوله  املغناطي�سية  خوا�سه 

»�سبه مغناطي�س« ومل يفكر اأحد قبل االكت�ساف اجلديد يف ا�ستخدام 

الباراماجنيت�س لال�ستفادة من احلرارة يف اإنتاج الكهرباء، اإذ مل يعرف 

العلماء �سابًقا قدرتها على جمع الطاقة.

من  ملليار  االإلكرتونات  تدفع  الباراماجنونز  اأن  البحث  فريق  ووجد 

املليون من الثانية، وهي فرتة تكفي جلمع الطاقة من الباراماجنيت�س.

ل لها فريق باحثون من جامعَتي هيو�سنت  تو�سَّ باحثون بجامعة �أوهايو:

الخاليا  يدمر  معدني  مركب  ابتكار 
بالضوء السرطانية 

إلنتاج  وعملية  جديدة  طريقة 
منحنية إلكترونيات 

إلنتاج  وعملية  جديدة  طريقة 
منحنية إلكترونيات 

م���ع���ل���وم 

اأن العد�سات 

ال�����ال������س�����ق�����ة 

اأو  ل��ل�����س��ح��ة  امل��ت��اِب��ع��ة 

من  خرجت  للنظر  حة  امل�سحِّ

منذ  واقًعا  و�سارت  العلمي  اخليال  �سفحات 

زمن بعيد، لكّنا مل نتو�سل بعد اإىل طريقة عملية 

لت�سنيعها مع دمج اأجهزة اإلكرتونية ُمنحنية فيها.

ل فريق باحثن  اإال اأن هذا تغرّي اأخرًيا، اإذ تو�سَّ

اإىل  ب��ول��در  وك���ول���ورادو  هيو�سنت  جامعتَْي  م��ن 

االإ�سايف  الدمغ  »طباعة  ا�سمها  جديدة  طريقة 

العد�سات  لت�سنيع  اخت�ساًرا«،  »كا�س  املطاِبق« 

االإلكرتونيات  من  وغريها  ال�سم�سية  واخلاليا 

بحثية  ورق��ة  ونُ�سرْت  االأب��ع��اد؛  ثالثية  املنحنية 

ا�ستعمال  ل  تف�سِّ اإلكرتونيك�س  نيت�سر  دوري��ة  يف 

التقنية اجلديدة -التي اأ�سري اإليها اأي�ًسا يف دورية 

نيت�سر- يف اإنتاج عدد من االأجهزة املنحنية التي 

ال تنا�سبها طرائق االإنتاج احلالية.

االأ�ستاذ امل�سارك بق�سم الهند�سة امليكانيكية يف 

جامعة هيو�سنت واملوؤلف للورقة البحثية، كوجناجن 

اإن  لرنى  حالية  تقنيات  عدة  »اختربنا  قال:  يو، 

كانت تنا�سب ت�سنيع االإلكرتونيات املنحنية، فلم 

نوفق؛ بل كان لكل منها قيود وم�سكالت«.

باحًثا يف  اأي�ًسا  يعمل  -ال��ذي  يو  ابتكر  ولهذا 

جامعة  يف  الفائقة  للمو�سلية  تك�سا�س  مركز 

هيو�سنت- وفريقه طريقة جديدة قالوا اإنها تفتح 

عديدة،  منحنية  اإلكرتونيات  لت�سنيع  عمليًّا  باًبا 

االإلكرتونيات  اإىل  لالرتدار  القابلة  االأجهزة  من 

ال�سوئية وتقنيات االت�ساالت والطب احليوي.

االأج��ه��زة  تُ�سنع  م��ا  »ع����ادة  ال��ب��اح��ث��ون  ك��ت��ب 

اأْن  امل�سكلة  لكن  حة،  ُم�سطَّ ب��اأدوات  االإلكرتونية 

منحنية  ِبُنى  تتطلب  عديدة  تطبيقات  ظهرت 

ث��الث��ي��ة االأب���ع���اد، ك��االأج��ه��زة ال��ق��اب��ل��ة ل��الرت��داء 

ت�سنيعها حتدًيا  ف�سار  ال�سوئية؛  واالإلكرتونيات 

بالطبع، النعدام طرائق الت�سنيع العملية«.

اأ�ساف يو اإن تقنيات الت�سنيع احلالية - ومنها 

االإلكرتونيات  تنا�سب  ال   - امليكروّي  الت�سنيع 

اأ�ساًل  مة  م�سمَّ الأنها  االأبعاد،  الثالثية  املنحنية 

االأبعاد؛ على  ثنائية  اإلكرتونيات م�سطحة  الإنتاج 

الرغم من ازدياد احلاجة اإىل االأجهزة االإلكرتونية 

ال���������ت���������ي 

ِب��ًن��ى  تتطلب 

م��ن��ح��ن��ي��ة ث��الث��ي��ة 

االأب���ع���اد، ك��ال��ع��د���س��ات 

ال��ال���س��ق��ة ال��ذك��ي��ة واأج���ه���زة 

الت�سوير املنحنية والهوائيات واخلاليا ال�سم�سية 

املحّدبة وما �سابه.

وت��ل��ك االأج��ه��زة ف��وق ه��ذا �سغرية -ت���رتاوح 

تتطلب  و�سنتيمرتات-  مليمرتات  بن  اأحجامها 

دقة ت�سنيع ميكروّية؛ فاقرتح يو وفريقه طريقة 

الت�سنيع اجلديدة املدعوة »طباعة كا�س«.

والطريقة هكذا: تُنفخ بالونة مطاطية وتُطلى 

ويُ�سغط  دم��غ،  ك��اأداة  تُ�ستعَمل  ثم  لزجة،  مب��ادة 

فيلت�سق  م�سبًقا،  �ُسنع  اإل��ك��رتوين  ج��ه��از  بها 

على  وتطبعه  البالونة  ترفعه  ثم  اللزجة،  باملادة 

الباحثون يف  وو�سف  املنحنية؛  االأ�سطح  خمتلف 

اأجهزة  ت�سنيع  يف  للطريقة  ا�ستعمالهم  ورقتهم 

منحنية خمتلفة، منها: هوائيات �سغرية، وكريات 

وعد�سات  حمدبة،  �سم�سية  وخاليا  �سيليكونية، 

ا�ستخدمها  التي  كا�س«  »طابعة  ذكية.  ال�سقة 

الباحثون طابعة يدوية، لكنهم ابتكروا اإىل جانبها 

ل زيادة االإنتاج. ن�سخة موؤَت�َْمتة قال يو اإنها �ست�سهِّ



ن��ب��ه ف��ري��ق خم��ت�����ص يف الأم����ن 

اأن  اإىل  قوقل،  �شركة  من  الرقمي 

بنظام  تعمل  التي  الذكية  الهواتف 

من  ع��دًدا  ت�شم  بالكامل،  اأن��دروي��د 

الربامج خبيثة، وقدر عددها ب�400 

تطبيق مثبت مل يخ�شع للفح�ص.

وهذه هي اأول مرة يجري الك�شف 

فقد  الأم�����ر،  ه���ذا  م��ث��ل  ع��ن  فيها 

قوقل  ل�شركة  �شابقة  تقارير  كانت 

ت�شري اإىل وجود تطبيقات �شارة يف 

التابع  �شتور«  »بالي  التحميل  موقع 

لل�شركة.

ون�����ش��ح��ت ق��وق��ل ب��ت��ف��ادي تلك 

التطبيقات، من خالل تنزيل برامج 

عن  ف�شاًل  الفريو�شات،  �شد  قوية 

الآم���ن على  ال��و���ش��ع  اإىل  ال��دخ��ول 

اكت�شاف  ح��ال  ال��ذك��ي يف  اجل��ه��از 

بتحديث  والقيام  جمهول،  تطبيق 

ٍجديد للجهاز يف كل مرة يطلب من 

امل�شتخدم القيام بذلك.

يهدد  الذي  الأخري  التحذير  لكن 

اأك��رب،  اأن��دروي��د، ميثل خطراً  ع��امل 

على  يح�شلون  امل�شتخدمني  لأن 

ي�شعرون  وهم  الذكية  الأجهزة  هذه 

من  خالية  كونها  م��ن  بالطمئنان 

وهي  وال�شارة،  اخلبيثة  التطبيقات 

ب��ال��ف��ع��ل م���وج���ودة يف اجل��ه��از من 

امل�شدر.

اخلبيثة  التطبيقات  هذه  وبع�ص 

اأخ��رى يف  �شارة  برامج  ترافقه  قد 

اخللفية، وبع�شها قد ي�شهل عمليات 

الحتيال بوا�شطة الإعالنات.

ل��ك��ن ���ش��رك��ة ق��وق��ل اأك�����دت، يف 

على  ينطبق  ل  الأم��ر  اأن  تقريرها، 

ال�شركات الكبرية امل�شنعة لالأجهزة 

الكامل،  اأندرويد  بنظام  تعمل  التي 

مثل �شام�شونغ وقوقل نف�شها، واإمنا 

على  تعتمد  التي  ال�شركات  على  

اأي  امل�شدر،  مفتوح  اأندرويد  نظام 

الأقل كلفة. 

�شركة   200 من  اأك��ر  واأخفقت 

الختبارات،  يف  لالأجهزة  م�شنعة 

اخلبيثة  ل��ل��ربجم��ي��ات  و���ش��م��ح��ت 

بالهجوم على الأجهزة عن بعد.

skynewsarabia :امل�شدر

اإطالق  عن  قوقل،  �شركة  اأعلنت 

 Android »نظام »اأندرويد 10 جو

Go edition 10 للهواتف الذكية 
منخف�شة املوا�شفات، ومعه العديد 

من املزايا اجلديدة.

وقالت عمالقة التقنية الأمريكية 

يف من�شور على مدونتها: »يف العديد 

ما  غالًبا  ال��ع��امل،  الأم��اك��ن يف  م��ن 

تكون الهواتف الذكية ذات امل�شتوى 

الأوىل  ال��ط��ري��ق��ة  ه��ي  املنخف�ص 

والوحيدة للو�شول اإىل الإنرتنت«.

واأ�شافت: »ولأننا طورنا اأندرويد 

اأن  ليكون للجميع، فاإننا �شعينا اإىل 

يكون جعل هذه الأجهزة ذات اأ�شعار 

معقولة وجودة عالية اأولوية ق�شوى، 

ولهذا ال�شبب اأطلقنا نظام اأندرويد 

وهو   ،2018 عام  يف  جو«  »اإ�شدار 

للهواتف  خ�شي�ًشا  م�شمم  ن��ظ��ام 

الذكية بذاكرة »رام« تبلغ �شعتها 1.5 

جيجابايت اأو اأقل«.

»اإ�شدار   10 اأندرويد  نظام  ومع 

جو«، قالت قوقل: اإن النظام اأ�شبح 

اأ���ش��رع، واأك���ر اأم��ًن��ا، مب��ا يف ذلك 

التبديل  على  امل�شتخدمني  م�شاعدة 

اأ���ش��رع  نحو  على  التطبيقات  ب��ني 

ودون ا�شتهالك الكثري من الطاقة. 

ك��م��ا ح�����ش��ن��ت ال�����ش��رك��ة ال�����ش��رع��ة 

التطبيقات  اأ�شبحت  اإذ  واملوثوقية، 

مقارنة   10% بن�شبة  اأ�شرع  ت�شتغل 

بنظام اأندرويد 9 »اإ�شدار جو«.

ول���زي���ادة اخل�����ش��و���ش��ي��ة، ق��ال��ت 

»اإ�شدار   10 اأندرويد  اإن  ال�شركة: 

ج����و« ي��ت�����ش��م��ن ط��ري��ق��ة ج��دي��دة 

خ�شي�ًشا  ق��وق��ل  بنتها  للت�شفري 

املوا�شفات،  املنخف�شة  للهواتف 

»اأدي��ن��ات��وم«  ا���ش��م  عليها  واأط��ل��ق��ت 

هذه  اأن  واأو�شحت   .Adiantum
دون  بكفاءة  للعمل  بُنيت  التقنية 

احل��اج��ة ل��ع��ت��اد خ��ا���ص، م��ا يعني 

ج��و«  »اإ����ش���دار  ه��وات��ف  جميع  اأن 

ذاته  الأمان  م�شتوى  على  �شتح�شل 

دون التفريط بالأداء.

وق���ال���ت ق��وق��ل يف م��ن�����ش��وره��ا: 

»ترقب اإطالق هواتف جديدة بنظام 

»اإ�شدار جو« يف وقت   10 اأندرويد 

لحق من ف�شل اخلريف احلايل«.

ول���ت���ق���دمي جت�������ارب ج����دي����دة، 

من  ع��دد  تقدمي  عن  غوغل  اأعلنت 

التحديثات على تطبيق »قوقل جو« 

ميزة  ذل��ك  Google Go، مبا يف 
القراءة اجلهرية القائمة على الذكاء 

كما  الويب،  ل�شفحات  ال�شطناعي 

»غوغل  تطبيق  التحديثات  �شملت 

يتيح  ال��ذي   Google Lens لنز« 

الرتجمة عن طريق الكامريا فقط.

اأن���ه خالل  اإىل  واأ���ش��ارت ق��وق��ل 

اأطلقت  املا�شية،   18 ال���  الأ���ش��ه��ر 

اأكر من 500 �شركة 1،600 هاتف 

جو«  »اإ�شدار  اأندرويد  بنظام  يعمل 

يف اأكر من 180 دولًة، مبا يف ذلك: 

ونيجرييا،  اأفريقيا،  وجنوب  الهند، 

والربازيل، والوليات املتحدة.

يف  اأنه  اإىل  ال�شركة  اأ�شارت  كما 

هواتف  �شعر  ينخف�ص  الدول  بع�ص 

اأندرويد »اإ�شدار جو« اإىل نحو 27 

دولًرا اأمريكًيا فقط.
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مايكرو�شوفت  ���ش��رك��ة  ح���ذرت 

احلا�شب  اأجهزة  اآلف  اإ�شابة  من 

جميع  يف  وي��ن��دوز  بنظام  العاملة 

من  جديدة  ب�شاللة  العامل  اأنحاء 

على  تعتمد  التي  ال�شارة  الربامج 

اإط��ار  م��ن  ن�شخة  وتثبيت  تنزيل 

وا�شع  نطاق  على  امل�شتخدم  العمل 

حت��وي��ل  اأج����ل  م���ن   »Node.js«

الأنظمة امل�شابة اإىل وكالء واإجراء 

النقرات. احتيال عرب  عمليات 

ال�شارة،  الربامج  اكت�شاف  ومت 

تقرير  يف   »Nodersok« امل�شماة 

 »Divergent«و مايكرو�شوفت 

لأول  تالو�ص،  �شي�شكو  تقرير  يف 

وجرى  ال�شيف،  ف�شل  خالل  مرة 

ت��وزي��ع��ه��ا ع���رب اإع���الن���ات ���ش��ارة 

 HTA ملفات  تنزيل  اإىل  عمدت 

على  ب��ال��ق��وة   »HTML »تطبيق 

امل�شتخدمني. حوا�شيب  اأجهزة 

وب������داأ امل�����ش��ت��خ��دم��ون ال��ذي��ن 

 »HTA« م��ل��ف��ات  ع��ل��ى  ع�����روا 

عملية  يف  بت�شغيلها،  وقاموا  هذه 

تت�شمن  امل��راح��ل  متعددة  اإ�شابة 

 ،»JavaScript«و  ،»Excel«

عمدت  والتي   ،»PowerShell«و
وتثبيت  ت��ن��زي��ل  اإىل  ال��ن��ه��اي��ة  يف 

.»Nodersok« الربامج ال�شارة

ال�شارة  الربامج  حتتوي  كذلك 

لكل  متعددة  مكونات  على  نف�شها 

وحدة  وهناك  اخلا�ص،  دوره  منها 

تعطيل  حت��اول   »PowerShell«
 »Windows Defender«

 ،»Windows Update«و

وه��ن��اك م��ك��ون ل��ت��ع��زي��ز اأذون����ات 

م�شتوى  اإىل  ال�����ش��ارة  ال���ربام���ج 

النظام.

من  م��ك��ون��ني  ه���ن���اك  اأن  ك��م��ا 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال�����ش��رع��ي��ة وه��م��ا: 

تطبيق  ه���و   ،»WinDivert«
والتفاعل  ال�شبكة  ح��زم  للتقاط 

وه���و   »Node.js«و م���ع���ه���ا، 

لت�شغيل  م��ع��روف��ة  م��ط��ورة  اأداة 

خ����وادم  ع��ل��ى   »JavaScript«
الويب.

مايكرو�شوفت  لتقارير  ووف��ق��اً 

ال�شارة  ال��ربام��ج  ف��اإن  و�شي�شكو، 

 »WinDivert« ت�����ش��ت��خ��دم 

احلوا�شيب  ع��ل��ى   »Node.js«و

اإىل  لتحويلها  امل�شابة  امل�شت�شيفة 

�شارة. بن�شاطات  للقيام  وكالء 

اأن  م��اي��ك��رو���ش��وف��ت  وت���دع���ي 

احلوا�شيب  حتول  ال�شارة  الربامج 

وك��الء  اإىل  امل�شابة  امل�شت�شيفة 

بينما  ال�����ش��ارة،  ال��ب��ي��ان��ات  ل��ن��ق��ل 

ال�شارة  الربامج  اإن  �شي�شكو  تقول 

امل�شت�شيفة  احلوا�شيب  ت�شتخدم 

عرب  الحتيال  عمليات  يف  امل�شابة 

النقرات.

ومي��ك��ن لأ����ش���ح���اب ال��ربجم��ي��ة 

ت��وزي��ع   »Nodersok« اخلبيثة 

اإ�شافية  اأخرى لأداء مهام  وحدات 

ت��وزي��ع  ح��ت��ى  اأو  وق�����ت،  اأي  يف 

برامج  مثل  ثانوية،  �شارة  برجمية 

اأو   – ران�شومواري   – الفدية  طلب 

امل�شرفية. طروادة  اأح�شنة 

لتجنب   – وتن�شح مايكرو�شوفت 

بعدم  الأ�شخا�ص   – الإ�شابة متاماً 

امل��وج��ودة   HTA ملفات  ت�شغيل 

اإذا كانوا ل  اأنظمتهم، خا�شًة  على 

للملفات. الدقيق  امل�شدر  يعرفون 

aitnews امل�شدر: 

تحذير أمني من خطورة 
متصفح »إكسبلورر«

ثغرة  من  »اإك�شبلورر«  م�شتخدمي  »مايكرو�شوفت«  �شركة  حذرت 

اأمنية خطرية يف مت�شفحها، متّكن خمرتقي الأنظمة من ال�شيطرة 

على اأجهزة الكمبيوتر التي ت�شتخدم الربنامج.

بطريقة  الذاكرة  ت�شتهدف  الأمنية  »الثغرة  اأن  ال�شركة  وذك��رت 

خبيثة مبلفات  برجمية  زراع��ة  على  ق��ادًرا  الخ��رتاق  منفذ  جتعل 

كاملة،  ب�شالحيات  امل�شتخدم  دخول  حال  ويف  احلايل.  امل�شتخدم 

ي�شبح املخرتق قادًرا على التحكم بالنظام كامال«، وفق ما نقل موقع 

»ما�شابل« املتخ�ش�ص بالأخبار التقنية.

وتقود الثغرة امل�شتخدم لزيارة موقع اإلكرتوين يتيح ملخرتق النظام 

»الكمبيوتر  على  املخزنة  امللفات  وح��ذف  تعديل  اأو  برامج  تنزيل 

ال�شحية«، واإن�شاء ح�شابات جديدة ب�شالحيات كاملة.

ويعود الف�شل يف اكت�شاف هذه الثغرة اخلطرية ملجموعة حتليل 

التهديدات التابعة لقوقل، علًما باأنها ل تعد املرة الأوىل التي يعاين 

فيها »اإك�شبلورر« من ثغرات اأمنية.

و�شبق خلرباء اأن دعوا امل�شتخدمني للتوقف عن ا�شتعمال املت�شفح 

نظًرا لكونه عر�شة لهجمات خمرتقي الأنظمة لوجود نقاط �شعف 

عديدة فيه.

skynewsarabia :امل�شدر

»واتساب« لن يعمل على هذه 
األجهزة بحلول فبراير 2020

من  ملجموعة  نهائي  ب�شكل  الدعم  اإيقاف  وات�شاب  �شركة  قررت 

اإ�ص«،  اأو  واآي  »اأندرويد  نظامي  بوا�شطة  العاملة  الذكية  الهواتف 

هذه  دعم  اإنهاء  العامل  �شيوًعا يف  الأكر  املرا�شلة  تطبيق  ويخطط 

هذه  اأج��ل  من  اإ�شدار  لتطوير  يخطط  ل  لأن��ه  والأنظمة  الهواتف 

املن�شات.

وقالت وات�شاب: اإن امل�شتخدمني – بالن�شبة لبع�ص اأنظمة الت�شغيل 

القدمية – لن يتمكنوا من اإن�شاء ح�شابات جديدة اأو اإعادة التحقق 

من احل�شابات احلالية.

واأنظمة  الهواتف  وات�شاب  يف  ال�شائعة  الأ�شئلة  �شفحة  واأدرجت 

الت�شغيل التي لن يعمل عليها تطبيق املرا�شلة الفورية بحلول �شهر 

فرباير من عام 2020.

اخلا�شة  ال�شائعة  الأ�شئلة  �شفحة  عرب  الدرد�شة  تطبيق  واأبلغ 

الت�شغيل  نظام  بوا�شطة  تعمل  التي  اأندرويد  هواتف  جميع  اأن  به 

»Android 2.3.7« واأجهزة اآيفون العاملة بوا�شطة نظام الت�شغيل 

»iOS 7« لن تدعم وات�شاب بحلول الأول من �شهر فرباير 2020.

aitnews :امل�شدر

برمجيات خبيثة تستهدف »ويندوز«

400 تطبيق تهدد هواتف »أندرويد« الذكية

»أندرويد جو 10« للهواتف منخفضة المواصفات
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يف كل يوم نقدم على خطوة جديدة يف حياتنا، ولكننا ال ندري ما 

وقد  حليفنا،  الف�شل  يكون  فقد  عليها،  �شنتح�شل  التي  النتائج  هي 

نحقق جناحات كبرية.

ومنا من يرى االحتماليات االإيجابية يف كل �شيء، يف حني يحطم 

اآخرون هذه االحتماليات برمتها، وهنا يجدر بنا احلديث عن الفرق 

املتفائل  بني  االختالفات  من  العديد  وهناك  والتفاوؤل،  الت�شاوؤم  بني 

واملت�شائم التي تدفعك اإىل طرح ال�شوؤال التايل على نف�شك: اأنا اأنتمي 

اإىل اأي فئة منهما؟

امل�شتقبل  بناء  على  قادر  واأنه  ال�شيطرة  باأنه ميتلك  املتفائل  يوؤمن 

بالطريقة التي يريد، فهو ال يرى اأي �شبب يف اأال يكون الغد اأف�شل من 

اليوم، ومهما كانت الظروف اأو جتارب الف�شل ال�شابقة، فال يعني ذلك 

�شيئاً اإن كان ال�شخ�ص متفائاًل.

لكن، ال ي�شعر املت�شائم بامتالك ال�شيطرة على حياته وغالباً ما يتوقع 

االأ�شواأ، لذلك فهو يعتقد باأن امل�شتقبل �شيكون اأ�شواأ من احلا�شر.

الرتكيز يف امل�شتقبل

والدرو�ص  اجلميلة  الذكريات  �شوى  املا�شي  من  املتفائل  ياأخذ  ال 

واإمنا  املا�شي،  التي ح�شلت يف  ال�شلبية  لالأمور  ياأبه  وال  واخلببرات، 

باأنه  يوؤمن  الببذي  وامل�شتقبل  احلا�شر  الوقت  يف  التفكري  على  يركز 

�شيكون اأف�شل.

اأما املت�شائم، فال يركز يف امل�شتقبل، حتى واإن فكر فيه فاإنه ميتلك 

ال�شيء  املا�شي  على  يبنيه  الأنببه  امل�شتقبل،  نحو  �شلبية  نظرة  دائماً 

وجتاربه ال�شلبية ال�شابقة.

الثقة يف نف�شه 

ميتلك املتفائل القدر الكايف من الثقة يف نف�شه، االأمر الذي ي�شمح 

اأية عقبات قد تعرت�ص طريقه، واال�شتمرار يف التقدم يف  له بتجاوز 

حياته.

كل  �شحية  باأنه  دائماً  يعتقد  فهو  بذلك،  املت�شائم  يوؤمن  ال  لكن، 

الظروف التي تدور من حوله، وهو ال ميتلك الثقة يف اأنه قادر على 

تغيري الظروف ال�شيئة التي قد مير بها.

يقول املتفائل دائماً: »ما الذي يتوجب القيام به يف املرحلة الالحقة؟ 

هناك العديد من اخليارات«، يف حني يقول املت�شائم: »ما الذي يتوجب 

القيام به يف املرحلة الالحقة؟ هناك العديد من امل�شكالت التي يتوجب 

مني التعامل معها«.

�شحيح اأن االإيجابية ت�شاعد على تخطي عقبات �شعبة يف حياتك، 

ولكن، هل يتمتع املتفائلون ب�شحة اأف�شل من ال�شلبيني؟

 بناًء على جمموعة درا�شات من الواليات املتحدة واأوروبا، االإجابة 

هي نعم.

 

ي�شاعد التفاوؤل الب�شر على التعامل مع االأمرا�ص التي يعانون منها، 

هو  اأي�شاً  املبهرة  االأمببور  ومن  اجلراحية،  العمليات  من  التعايف  ويف 

حت�شينه لل�شحة العامة وطول العمر.

اأنواع التفاوؤل

هناك نوعان اأ�شا�شيان للتفاوؤل هما:

وال  الفرد،  مل�شتقبل  االإيجابية  النظرة  على  يعتمد  الببذي  التفاوؤل 

يكون هذا يف جانب واحد اأو جانبني يف احلياة، بل من خالل توقعات 

اإيجابية يف احلياة عامة وامل�شتقبل.

ال�شيئة  لالأخبار  ال�شخ�ص  �شرح  كيفية  على  يعتمد  الذي  التفاوؤل 

واجليدة، فقد ينقل ال�شلبي خًرا ما بحيث ينظر اإليه كحال لن يتغري 

اأو باأنه �شيوؤثر يف كل �شيء يف حياته اأو يلوم نف�شه على كل �شيء؛ اأما 

املتفائل، ف�شينظر للجانب امل�شرق ويركز على االإيجابيات يف كل موقف 

و�شيكون واثًقا باالإيجابية التي �شتكون يف جوانب اأخرى من احلياة.

التفاوؤل ومر�شى القلب وارتفاع �شغط الدم

اأمرا�ص  مثل  املعينة،  االأمرا�ص  وبع�ص  التفاوؤل  بني  رابط  هنالك 

القلب وارتفاع �شغط الدم، حيث ي�شاعد التفاوؤل على حماية القلب 

من النوبات القلبية ومن التنومي يف امل�شت�شفى، حيث يعاين ال�شلبيون 

من خطر اأكر للتنومي يف امل�شفى ب�شبب اأمرا�ص القلب؛ اإ�شافة اإىل 

ذلك، يخف�ص التفاوؤل �شغط الدم مما يقلل خطر االإ�شابة باأمرا�ص 

القلب يف املقام االأول.

التفاوؤل وال�شحة عامة

يعزز التفاوؤل حماية القلب والدورة الدموية وال�شحة عامة اأي�شاً، 

فتزيد ن�شبة املحافظة على ال�شحة عندما تكون نظرة الفرد اإيجابية 

اإىل احلياة، وال يفيد التفاوؤل اجل�شد فقط بل ال�شحة النف�شية وب�شكل 

كبري اأي�شاً.

امل�شدر: تطبيق قريبون – املركز الوطني لل�شحة النف�شية 

•اإ�شراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�شحة النف�شية باجلامعة »تعزيز«

مقارنة بين التفاؤل والتشاؤم 

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

نمط الحياة الصحي يقي من سرطان الثدي

تعليق احترازي لمبيعات زانتاك وعقاقير عالج حرقة المعدة

»اختبار جديد« يكشف 20 نوعا من السرطان

مغناطيس بحجم حوت أزرق يكشف أمراض الدماغ

حديثة،  اأمريكية  درا�شة  اأظهرت 

حاالت  ثلث  من  الوقاية  ميكن  اأنببه 

االإ�بببشببباببببة ببب�ببشببرطببان البببثبببدي بني 

طريق  عن  العامل،  حببول  ال�شيدات 

احلياة  منط  يف  اأ�شا�شية  تعديالت 

الببببوزن  اإدارة  اأبببببرزهببببا  البببيبببومبببي، 

الدرا�شة  الببكببحببول.  عببن  واالبببتببعبباد 

مايو  مب�شت�شفيات  باحثون  اأجراها 

كلينك االأمريكية، وعر�شوا نتائجها 

البب�ببشببنببوي جلمعية  املبببوؤمتبببر  اأمبببببام 

ال�شمالية،  باأمريكا  الطمث  انقطاع 

الذي عقد يف الفرتة بني 25 ب 28 

�شيكاغو  مبدينة  �شبتمر/اأيلول 

اأن  الباحثون  واأو�ببشببح  االأمببريكببيببة. 

اأنببواع  اأكببر  يعتر  الببثببدي  �شرطان 

البب�ببشببرطببان �ببشببيببوًعببا بببني الببنبب�ببشبباء، 

التي  الدرا�شات  من  العديد  وت�شري 

تركز على الوقاية منه، اإىل اأن اإجراء 

اأف�شل  احلياة  منط  على  تعديالت 

واأ�شهل اأ�شكال الوقاية من املر�ص.

التي  درا�ببشببتببهببم  اأن  واأ�بببشبببافبببوا 

�ببشببادرة  تببو�ببشببيببات  اإىل  ا�ببشببتببنببدت 

والهيئات  املنظمات  مببن  عببدد  عببن 

اأن  اأثبببببتببت  االأمببريكببيببة،  ال�شحية 

حتدث  التي  االأ�شا�شية  التعديالت 

فارًقا يف الوقاية من �شرطان الثدي، 

وممببار�ببشببة  البببببوزن،  اإدارة  ت�شمل 

الن�شاط البدين، والتغذية ال�شليمة، 

الكحول، وهذه  واالبتعاد عن �شرب 

ثلث  متببنببع  اأن  ميببكببن  الببتببعببديببالت 

االإ�شابات ب�شرطان الثدي.

دهون  اأن  اإىل  الباحثون  واأ�ببشببار 

اجل�شم الزائدة تزيد خطر االإ�شابة 

االأن�شولني،  فرط  نتيجة  بال�شرطان 

وزيببببببببادة هببببرمببببون اإ�ببببشببببرتاديببببول 

وااللتهابات.

واعببتببر مببركببز البب�ببشببيببطببرة على 

االأمرا�ص والوقاية منها يف الواليات 

وحده  البدين  الن�شاط  اأن  املتحدة، 

ميببكببن اأن ميببنببع واحببببدا مببن كببل 8 

اأن  كما  الثدي،  �شرطان  من  حاالت 

الكحول ي�شبب 6.4 باملئة من حاالت 

االإ�شابة باملر�ص.

يف املببقببابببل، الحبببظ الببببباحببثببون 

اخلبب�ببشببراوات غري  ا�ببشببتببهببالك  اأن 

الببنبب�ببشببويببة ببببكبببرة، يببخببفبب�ببص خطر 

وت�شمل  الثدي،  ب�شرطان  االإ�شابة 

الورقية  اخل�شراوات  الن�شوية  غري 

القرنبيط،  الروكلي،  ال�شبانخ،  مثل 

امللفوف، اجلزر، اخليار، الباذجنان، 

والفلفل.

كلينج،  جوليانا  الدكتورة  وقالت 

الدرا�شة  هذه  البحث:  فريق  قائدة 

ملقدمي  القيمة  االأفكار  بع�ص  توفر 

لديهم  الببذيببن  ال�شحية  الببرعببايببة 

توجيه  يف  امل�شاعدة  على  الببقببدرة 

�شحية،  حياة  اأمنبباط  لتبني  الن�شاء 

االإ�شابة  خطر  من  بدورها  �شتقلل 

ب�شرطان الثدي.

الأبحاث  الدولية  للوكالة  ووفًقا 

ال�شحة  ملنظمة  التابعة  ال�شرطان، 

العاملية، فاإن �شرطان الثدي هو اأكر 

اأنواع االأورام �شيوًعا بني الن�شاء يف 

ومنطقة  عامة،  العامل  اأنحاء  جميع 

اإذ يتم  االأو�ببشببط خببا�ببشببة،  البب�ببشببرق 

حالة  مليون   1.4 نحو  ت�شخي�ص 

اإ�شابة جديدة كل عام، ويودي بحياة 

اأكر من 450 األف �شيدة �شنوًيا.

قببالببت �ببشببركببة »�بببشبببي.يف.اإ�بببص« 

اإنها  ال�شحية  للرعاية  االأمببريكببيببة 

»زانببتبباك«  عقار  مبيعات  �شتوقف 

املبب�ببشببهببور لبببعبببالج حبببرقبببة املبببعبببدة، 

على  حتتوي  لها  اأخبببرى  ومنتجات 

�شيدلياتها  يف  رانببيببتببيببديببن،  مبببادة 

بعدما اكت�شفت اإدارة الغذاء والدواء 

االأمريكية وجود اآثار ملادة م�شرطنة 

معروفة يف بع�ص من تلك العقاقري.

والببببدواء  الببغببذاء  اإدارة  وكببانببت 

االأمببببريكببببيببببة اأعببببلببببنببببت مببببوؤخببببراً 

مادة  من  �شئيلة  كميات  اكت�شافها 

»اإن- ا�شم  عليها  يطلق  م�شرطنة 

بع�ص  يف  نيرتو�شودمييثيالمني« 

االأقرا�ص، كما اكت�شفته يف عدد من 

التي يتم  الببدم  اأدويببة عببالج �شغط 

وا�شع، مما  نطاق  على  ا�شتخدامها 

ت�شبب يف نق�ص هذه العقاقري.

تعليق  اإن  »�ببشببي.يف.اإ�ببص«  وقالت 

الذي  الوقت  احببرتازي يف  املبيعات 

والببدواء  الببغببذاء  اإدارة  فيه  توا�شل 

كانت  اإذا  مببا  مببراجببعببة  االأمببريكببيببة 

امل�شتويات املنخف�شة من مادة »اإن.

دي.اإم.اإيببه« املوجودة يف رانيتيدين، 

قد  زانتاك،  يف  الفعالة  املببادة  وهو 

ت�شكل خطًرا على �شحة املر�شى.

بببيببان  واأ�بببشبببافبببت البب�ببشببركببة يف 

زانببتبباك  منتجات  �شحب  يببتببم  »مل 

واملنتجات االأخرى التي حتتوي على 

الغذاء  اإدارة  ت�شدر  ومل  رانيتيدين، 

والدواء االأمريكية تو�شية باأن يوقف 

تعاطي  احلببايل  الوقت  يف  املر�شى 

رانيتيدين«.

التابعة  �ببشببانببدوز  وحبببدة  وكببانببت 

اأيببام  قبل  اأعلنت  نوفارت�ص  ل�شركة 

وقف توزيع زانتاك يف كل اأ�شواقها، 

مبا يف ذلك الواليات املتحدة وكندا، 

املنظمة  اجلهات  اإعببالن  بعد  وذلك 

املتحدة  الواليات  االأدوية يف  لقطاع 

واأوروبا مراجعة �شالمة العقار.

اأن  حديثة  طبية  درا�ببشببة  ذكبببرت 

االآن  التطوير  قيد  دم جديد  اختبار 

ميكن اأن ي�شاعد يف اكت�شاف 20 نوًعا 

من ال�شرطان، وفقا للتجارب اجلارية 

يف  لل�شرطان  فاربر  دانببا  معهد  يف 

واأعلن  املتحدة.  بالواليات  بو�شطن 

الببتببجببارب، حدد  اأنبببه خببالل  املعهد 

االختبار ب�شكل �شحيح 32 باملئة من 

مر�شى املرحلة االأوىل من ال�شرطان، 

ببباملببئببة مببن مببر�ببشببى املببرحببلببة  و76 

»نيويورك  الثانية، بح�شب  �شحيفة 

االختبار  وكببان  االأمريكية.  بو�شت« 

فيها  التي مل يخطئ  للدرجة  دقيقا 

الت�شخي�ص ب�شكل كبري، حيث بلغت 

ن�شبة الت�شخي�ص اخلاطئ 0.6 باملئة 

فقط.

جيفري  الببدرا�ببشببة،  موؤلف  وقببال 

فاربر  دانبببا  معهد  مببن  اأوكبب�ببشببنببارد 

جزء  وهببو  بو�شطن،  يف  لل�شرطان 

هارفارد:  بجامعة  الطب  كلية  من 

الفحو�شات  اأن  اإىل  عملنا  »اأ�ببشببار 

اجلببببديببببدة تببتببفببوق عببلببى الببطببرق 

النووي  احلم�ص  لت�شل�شل  التقليدية 

من  مببتببعببددة  اأ�ببشببكببال  اكت�شاف  يف 

ال�شرطان يف عينات الدم«.

الدرا�شة  نتائج  »تظهر  واأ�ببشبباف 

اجلديدة اأن مثل هذه املقاي�شات هي 

االأ�شخا�ص  لفح�ص  جمدية  و�شيلة 

بحثا عن ال�شرطان«.

الباحثون  قبببام  الببدرا�ببشببة،  ويف 

بتحليل احلم�ص النووي اخلايل من 

الدم  يدخل جمرى  والذي  اخلاليا، 

بعد اأن انف�شل عندما ماتت اخللية 

االأم يف اأكر من 3500 عينة دم.

اأكر  من  املر�شى  وتتاألف عينات 

مبا  ال�شرطان،  مببن  نببوًعببا   20 مببن 

امل�شتقبلي  الثدي  �شرطان  ذلك  يف 

وامل�شتقيم  والببقببولببون  الببهببرمببوين 

واملبببريء واملبببرارة واملببعببدة والببراأ�ببص 

والببعببنببق والبببرئبببة و�ببشببرطببان البببدم 

الببلببيببمببفبباوي واملببايببلببومببا املببتببعببددة 

و�شرطان املبي�ص والبنكريا�ص.

اأكر  فرن�شيون  باحثون  يطور 

املغناطي�شي  بالرنني  اأ�شعة  جهاز 

الت�شخي�ص  من  �شيمكن  العامل  يف 

املبببببكببر الأمببببرا�ببببص مببثببل البب�ببشببلببل 

على  اجلببهبباز  ويحتوي  الببرعببا�ببص، 

مببغببنبباطببيبب�ببص كبببببري بببببوزن احلبببوت 

االأزرق.

وقبببال نببيببكببوال�ببص ببببوالن املببديببر 

نتمكن  »قد  امل�شروع:  لهذا  العلمي 

مراحله  يف  املببر�ببص  اكت�شاف  مببن 

ب�شورة  نراقبه  وبالتايل  املبكرة 

اأدق«.

اجلديد،  االأ�شعة  جهاز  وي�شمل 

الفرن�شيون  الباحثون  يطوره  الذي 

اأ�شطواين  مغناطي�شاً كبرياً جديداً 

ذلك  من  بكثري  اأثقل  لكنه  ال�شكل 

املبب�ببشببتببخببدم حببالببًيببا، ويبببببلببغ طببول 

اأمتار،  خم�شة  العمالق  املغناطي�ص 

ووزنه  اأي�شا،  اأمتار  وقطره خم�شة 

130 طًنا مرتًيا، وهو بوزن حوت 
اأزرق.

املبب�ببشببروع  اأن  بببببوالن  واأ�بببشببباف 

»بفهم  للعلماء  اأيبب�ببشببا  �شي�شمح 

عمله  وكببيببفببيببة  لببلببدمبباغ  اأفبب�ببشببل 

مرتبطة  اأمور  خ�شائ�ص  وبدرا�شة 

املو�شيقى  مثل  الب�شري  باجلن�ص 

واللغة«. والريا�شيات 



عادة ما ي�سار اإىل �سخ�ص جنا من عدة حوادث باأنه »كالقطة ب�سبعة 

اأر�اح«! هذا القول ال�سائع يدفعنا للت�سا�ؤل يف معناه، هل يعني حرفًيا اأن 

القطط تعود للحياة اإن ماتت �سبع مرات؟!

على الرغم من �سخافة هذا التف�سري، لكن يبد� اأن هناك �سبًبا �جيًها 

حول هذا القول اأ� اخلرافة، �يعتمد على �جهة نظر معّينة.

هذه  �لتف�سري  عديدة!  اأر�اًح��ا  للقطط  اأن  على  �سعوب  عدة  اتفقت 

لّقب  من  اأّ�ل  عن  �البحث  تاريخًيا  فيها  النظر  علينا  يتوّجب  املقولة، 

القطط بذلك.

قتلها، حتى  �حّرموا  كالآلهة  القطط  عاملوا  القدمية  م�سر  فراعنة 

كما  حنّطوها  التي  الأليفة  لدفن قططهم  ملكية  مقابر  اأنهم خ�س�سوا 

جرت العادة مع موتاهم. �كانت عقوبة من يقتل قطة �لو باخلطاأ ت�سل 

حد املوت!

��ساد اعتقاد قدمي عند الفراعنة اآمنوا به ��سدقوه باأن القطط هي 

من  ثمانية  الآلهة  لهذه  �اأن  ال�سم�ص«  »اآلهة  اأ�  رع«  »اأت��وم  الإل��ه  �سورة 

الأبناء »ح�سب اعتقادهم«، �مع جمع اأر�اح الآلهة الثمانية مع ر�ح اآلهة 

ال�سم�ص، يُ�سبح املجموع ت�سعة.

من هنا �ساد اعتقاد باأن للقطط ت�سعة اأر�اح، حتى اأن البع�ص يُوؤمن 

باأن الرقم 9 يجلب احلظ حتى اليوم، كال�سني على �سبيل املثال.

اأخ��رى،  حيوانات  بها  تتمتع  ل  ج�سدية  مهارات  للقطط  اإن  �حيث 

كمر�نة ج�سدها الكبرية التي جتعلها تُغرّي من ��سعيتها اأثناء ال�سقوط 

لت�سقط دائًما على اأرجلها، فقد اعتقد الفراعنة اأن لها اأكرث من ر�ح، 

�اأنها قادرة على النجاة من احلوادث املختلفة، �كلّما جنت من حادث 

مميت نق�ست ر�ح من اأر�احها ال�سبعة اأ� الت�سعة.

جتعلها  العالية  �مر�نتها  الر�سيقة  �حركتها  اخلفيف  القطة  فوزن 

تتكّيف ب�سهولة مع �ُسبل النجاة من احلوادث �لو كانت �سئيلة، �تُده�سنا 

ب�سقوطها على اأطرافها الأربعة يف كل مرة ت�سقط من علو د�ن اأن تُ�ساب 

لتمت�ص  ُم�سممة  القطط  لدى  القلب  ع�سلة  اإن  حتى  اأذى،  اأ�  بخد�ص 

ال�سدمات مهما بلغت قوتها حتى ل يتوّقف القلب عند الإ�سابة باأذى.

ل اختالف على اأن للقطط اأر�اح عديدة كما اأ�ساعت الأ�سطورة، لكن 

بع�ص الد�ل تعتقد اأن لها �سبعة اأر�اح، كالأ�ساطري الإ�سبانية �العربية 

�الرتكية، �يف بع�ص الثقافات الغربية يُ�ساع اأن لها ت�سعة اأر�اح كالثقافة 

اأعمال  يف  الأ�سطورة  لهذه  الإ�سارة  مت  اإنه  حتى  القدمية،  الإجنليزية 

امل�سرحي الإجنليزي �يليام �سك�سبري، يف م�سرحيته »ر�ميو �جولييت«.

تعد العمارة ناجحة اإن نتج عنها مبنى حمقق 

بناء  م��واد  م��ن  �م��ك��ون  الوظيفية،  للمتطلبات 

حملية، �اإل ا�ستحال اإىل كتل متكلفة، �عنا�سر 

بوا�سطة  يتم  البناء  ك��ان  ال�سابق  يف  مكلفة. 

اخل�سب  �لأن  الأ���س��ج��ار،  �ج����ذ�ع  الأح���ج���ار، 

هناك  تكن  فلم  ق��درة حم���د�دة يف حتمله،  ل��ه 

م�سافات كبرية لعر�ص �طول املبنى.

ظهرت  الإن�سائية؛  البناء  تقنيات  تطور  �مع 

مبادئ  على  تعتمد  التي  الفراغية  املن�ساآت 

ن��ق��ل �ت��وزي��ع الأح���م���ال، �م���ن ذل���ك ال��ق��ب��اب، 

اأم��ن،  �بناء  اأ����س��ع،  بفراغات  �سمحت  �التي 

احلد،  ه��ذا  عند  الهند�سة  اإب���داع  يتوقف  �مل 

لالأبنية  �سوتية  خوا�ص  امل�سممون  اكت�سف  بل 

املقو�سة؛ ا�ستخدمت هذه اخلوا�ص ب�سكل بديع 

يف م�ساجد امل�سلمني القدمية 

لنقل �توزيع ال�سوت.

�م�����ع ت���ق���دم ال��ت��ق��ن��ي��ات، 

امل�سلحة،  اخلر�سانة  �ظ��ه��ور 

�ظ��ه��ور ال��ك��ه��رب��اء، �م��ك��رات 

املعماريني  ميل  �مع  ال�سوت، 

تال�سى  �الب�ساطة،  لل�سرعة 

على  اأ�سبحت  بل  القبة،  د�ر 

من  املبنى  على  عبًئا  العك�ص، 

حيث ارتفاع تكلفتها الإن�سائية 

مقارنة بال�سقف امل�ستوي، �من 

كم�ستت  العك�سي  حيث عملها 

ل�سوت ال�سماعات ��سانع لبوؤر مزعجة لل�سدى، 

هذا ف�ساًل عن �سذ�ذ �سكلها اخلارجي يف حال 

امل�سجد  اأعلى  يف  اأقحمت 

ل��ل��ن�����س��ب  م����راع����اة  د�ن 

املبني  ل��ك��ت��ل��ة  اجل��م��ال��ي��ة 

كاملة.

الأ�ان  اآن  ف����ه����ل 

يتخففوا  لأن  للمعماريني 

م����ن اأح�����م�����ال الأف����ك����ار 

لها  يعد  التي مل  املعمارية 

مرر يف هذا الع�سر!

د. �أحمد ر�شدي طومان

�أ�شتاذ م�شاعد يف 

�لعماره وعلوم �لبناء 

كلية �لعمارة و�لتخطيط

touman@ksu.edu.sa

يحدث �مي�ص الرق ��سوت الرعد يف نف�ص 

الوقت تقريباً يف ما يُ�سّمى بالعا�سفة الرعدّية، 

�لكن الإن�سان على الأر�ص يرى �مي�ص الرق قبل 

�سماع �سوت الرعد، �يعود ذلك اإىل حقيقة اأّن 

300.000.000 مرت يف  ب�سرعة  ينطلق  ال�سوء 

الثانية الواحدة، مقارنة مع �سرعة ال�سوت الذي 

�بالتايل  الثانية،  يف  مرًتا   340 ب�سرعة  ينطلق 

بكثري،  ال�سوت  �ُسرعة  تفوق  ال�سوء  فاإن �سرعة 

مما يجعل الرق يظهر قبل الرعد.

�سعى  التي  الظواهر  من  الرق  تعتر ظاهرة 

العلماء اإىل البحث عنها �تف�سريها، حيث لطاملا 

�سكل الرق خطراً كبرياً على املركبات الف�سائية 

�الإلكرت�نية، �غريها من الأجهزة، �لكن البحث 

اأ�سبح اأكرث �سهولة ب�سبب تطوير اأد�ات الر�سد، 

حيث يحدث الرق ب�سبب �جود ُج�سيمات تنمو 

�تتفاعل داخل ال�سحب، ثم تت�سادم، �بفعل هذه 

ال�سطدامات تُ�سبح ال�سحابة م�سحونة.

�ي����رى ال��ب��اح��ث��ون ب��ع��د اإج�����راء ال��ك��ث��ري من 

اأن  يُف�ّسل  ال�سغرية  اجل�سيمات  اأن  الدرا�سات 

تكون  �اأن  اإيجابية،  ب�سحنات  م�سحونة  تكون 

�سالبة،  ب�سحنات  م�سحونة  الأك��ر  اجُل�سيمات 

الأكر  اجل�سيمات  �سحب  على  اجلاذبية  لتعمل 

�ساحبة ال�سحنات ال�سالبة اإىل اأ�سفل ال�سحابة، 

�تنتقل اجل�سيمات الأ�سغر اإىل اأعلى ال�سحابة، 

�بعد اأن تتم عملية الف�سل بني اجل�سيمات، ين�ساأ 

الكهربائي  التفريغ  يحُدث  ثم  كهربائي،  ت�سخم 

داخل ال�سحابة نف�سها، اأ� مع �سحابة اأخرى، اأ� 

بينها �بني الأر�ص، حيث يُطلق على هذا التفريغ 

ا�سم ظاهرة الرق.

يحدث الرعد بفعل ال�سواعق، �هو عبارة عن 

تيار من الإلكرت�نات التي تندفع داخل ال�سحب، 

حد�ثه  قبول  �مي��ّر  �الأر�����ص  ال�سحب  ب��ني  اأ� 

باملراحل الآتية: يتّم ت�سخني الهواء الذي يحيط 

 27760 اإىل  حرارته  درج��ة  لت�سل  بالإلكرت�ن 

درج���ًة م��ئ��وي��ًة، �ب��ه��ذا ي��ك��ون اأع��ل��ى ح���رارًة من 

الهواء متاماً،  يرد  ثم  اأ�سعاف،  بثالثة  ال�سم�ص 

الذي  اجُلزئي  الفراغ  من  كبرياً  اأنبوباً  ُم�سّكاًل 

الهواء  �يتمّدد  يتو�ّسع  ثم  الرق،  مب�سار  يحيط 

اهتزاز  اإىل حد�ث  ي��وؤّدي  �هذا  كبرية،  ب�سرعة 

يُحدث �سرخاً �سخماً، �عندما تقل الهتزازات 

يُعرف  ����س��دى  ���س��وت  عنها  ين�ساأ  ت��دري��ج��ّي��اً، 

بالرعد.

حممد اإبراهيم مباركي 

كلية العلوم

القباب في عمارة المساجد

رؤية البرق قبل سماع الرعد  

عمرانيات

جيولوجيات

القطط بسبعة أرواح!

غرائب حول العالم

لوحة بعنو�ن:

»ديرتي«

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

ر�سم: جا�سم بن حممد احلمود

جامعة امللك �سعود

امل�����س��در: م��ن ك��ت��اب م��ع��ر���ص ذاك���رة 

�طنية بعيون طالبية
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جادة الجامعة.. نبض من الخارج

د. فهد بن عبداهلل الطياش

بها  وتخلق  اجلامعة  تقيمها  التي  بامل�شاريع  منا  الكثري  ي�شتب�شر 

»جادة  وم�شروع  الربحية،  غري  املالية  مواردها  وتعزز  الوظائف 

الناب�ض  الريا�ض  قلب  يف  امل�شاريع  ه��ذه  اأح��دث  من  اجلامعة« 

الت�شوق  م�شاريع  ول��ك��ن  ال��واق��ع،  ثقافة  م��ع  ويتعاي�ض  ب��احل��ي��اة 

اأو  ال�شبب  هو  فما  اجلامعي،  احلرم  داخل  يف  تف�شل  واخلدمات 

الأ�شباب؟

بعينه،  ل�شبب  الف�شل  ع��زو  ي�شعب  واإمن��ا  التخمني  اأري��د  ل   

الكليات  بهو  باملتاجرة يف  وغامرت  م�شهورة  مقاٍه  تقدمت  فعندما 

وان�شراف  بح�شور  املرتبطة  جتارتها  ملو�شمية  واعية  وهي  اأتت 

فاأمتنى  اجل��ذب  �شباق  اجلامعة  ج��ادة  دخ��ول  مع  واأم��ا  الطالب، 

اإبداعية  اأفكار  لتقدمي  الفر�شة  موؤ�ش�شات وجتار اجلادة  اأن متنح 

اأو  باإدخال خدماتها اإىل املمرات بني الكليات ولو ب�شكل ترويجي 

مو�شمي. والأهم اأن تقدم تلك املن�شاآت التجارية ما يتنا�شب وجادة 

اجلامعة �شواء من اخلدمة اأو �شبط ال�شلوكيات امل�شينة، فكما مت 

�شبط املدينة الريا�شية بتعاون بني الأمن العام واجلامعي واملرور 

�شيتم �شبط مماثل ملا يدور يف اجلادة.

فعالية »اأطفالنا اأمانة« للحد من الإعاقة يف الريا�ض بارك

اجتماع لجنة معوقات البحث العلمي 
لعضوات التدريس في »العلوم«

خالد  الدكتور  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات  اجلامعة  وكيل  �شرف 

وبح�شور  الوابل  حممد  الدكتور  العلمي  البحث  عميد  يرافقه  احلميزي 

العلوم الدكتور نا�شر الداغري ووكالء الكلية وروؤ�شاء الأق�شام  عميد كلية 

وع�شوات هيئة التدري�ض يف الق�شم الن�شوي يف كلية العلوم اجتماع »جلنة 

وكيل  لإط��الع  وذل��ك  التدري�ض«،  هيئة  لع�شوات  العلمي  البحث  معوقات 

اجلامعة على نتائج وتو�شيات الور�ض التي اأقامتها الكلية بهذا اخل�شو�ض 

يف وقت �شابق عن معوقات البحث العلمي لع�شوات هيئة التدري�ض. 

ناق�ض املجتمعون مو�شوع زيادة وتفعيل دور البحث العلمي بالكلية بهدف 

للريادة  وال�شعي  والن�شائي  الرجايل  للق�شم  لالأبحاث  العلمي  امل�شتوى  رفع 

واجلودة فيما يتعلق بالبحث العلمي �شمن اخلطة ال�شرتاتيجية للكلية.

»الملك سعود« تشارك في لقاء »المتحدثين 
الرسميين في الجامعات السعودية«

»ناصية حلم« تسهم في دعم »الكفيفات«

بالأ�شتاذ  ممثلة  �شعود  امللك  جامعة  �شاركت 

العامة  الإدارة  مدير  العجمي  جويعد  بن  خالد 

»املتحدثون  لقاء  والإع��الم يف جل�شات  للعالقات 

الإ�شكالت  ال�شعودية..  اجلامعات  الر�شميون يف 

خالد  امللك  نظمته جامعة  والذي  والطموحات«، 

اأكتوبر   1 امل��واف��ق  1441ه�  �شفر   2 اأب��ه��ا  يف 

ال��ر���ش��م��ي��ني يف  امل��ت��ح��دث��ني  ب��ح�����ش��ور  2019م 

التعليم  وزارة  ومتحدث  ال�شعودية،  اجلامعات 

للتعليم اجلامعي.

متنوعة  حوارية  جل�شات  خم�ض  اللقاء  و�شهد 

ع��ل��ى م���دى ي��وم��ني، ���ش��ارك ف��ي��ه��ا امل��ت��ح��دث��ون 

الر�شميون يف اجلامعات ال�شعودية، كما �شاركت 

والأكادميية،  الإعالمية  ال�شخ�شيات  بع�ض  فيها 

الداآب  بكلية  الإع��الم  ق�شم  رئي�ض  �شارك  حيث 

نقا�ض  بحلقة  العنزي  دب��ك��ل  ب��ن  علي  ال��دك��ت��ور 

الإع��الم��ي  املتحدث  مفهوم  خاللها  م��ن  ت��ن��اول 

والبحث عن املعلومة والأخرى املتحدث الإعالمي 

والإعالم اجلديد.

منها  تو�شيات  ع��دة  اللقاء  ختام  يف  و���ش��در 

الر�شمي  للمتحدث  تكفل  التي  الآل��ي��ات  اإي��ج��اد 

عليها  ي�شتند  التي  املعلومة  اإىل  الو�شول  �شرعة 

واملت�شارع  املتنوع  الإع��الم  يحتاجه  ما  تقدمي  يف 

من معلومات اأو اإجابات يف وقت منا�شب، اإ�شافة 

للمتحدثني  ال��دوري��ة  اللقاءات  ه��ذه  انعقاد  اإىل 

وا�شت�شافة  ال�شعودية،  اجلامعات  يف  الر�شميني 

يفاد  اأن  ميكن  التي  الإعالمية  الأ�شماء  بع�ض 

و�شع  كذلك  الر�شمي،  املتحدث  عمل  يف  منها 

الر�شمي يف  املتحدث  ينظم عمل  دليل  اأو  لئحة 

اجلامعة، ويحدد م�شوؤولياته، وواجباته، وحقوقه، 

وا�شتحداث م�شمى م�شاعد للمتحدث الر�شمي.

والتكامل  التن�شيق  التو�شيات  ت�شمنت  كما 

الإعالمية  واملراكز  العامة  العالقات  اإدارات  بني 

بها،  املنوط  عملها  لتوؤدي  الر�شمي،  واملتحدث 

الر�شميني  للمتحدثني  متخ�ش�شة  دورات  وعمل 

ولالإعالميني.

وق���ع���ت وك���ي���ل���ة اجل��ام��ع��ة 

ل�����ش��وؤون ال��ط��ال��ب��ات ال��دك��ت��ورة 

�شيف،  ب��ن  عبدالعزيز  غ���ادة 

نيابة عن معايل مدير اجلامعة 

مذكرة  العمر،  ب��دران  الدكتور 

تفاهم مع �شركة »نا�شية حلم« 

الجتماعية والوقفية، بح�شور 

م�����ش��اع��دة وك��ي��ل��ة اجل��ام��ع��ة 

ذوات  الطالبات  مركز  ومديرة 

الإع���اق���ة وع���دد م��ن اأع�����ش��اء 

املدينة  مبقر  وذل��ك  ال�شركة، 

اجلامعية للطالبات.

اإىل  الت���ف���اق���ي���ة  ت���ه���دف 

اجلامعة  ب��ني  املثمر  ال��ت��ع��اون 

»نا�شية حلم« يف دعم  و�شركة 

امل��ك��ف��وف��ني م��ن خ���الل توفري 

والتعليمية،  املنهجية،  الكتب 

املطبوعة  املختلفة  والتثقيفية 

ب��ط��ري��ق��ة ب����راي����ل، ل��ت��م��ك��ني 

وتعزيز  القراءة،  من  الكفيفات 

مهاراتهن،  وتنمية  ثقافتهن، 

املكتبات  اإث��راء  اإىل  بالإ�شافة 

باملكفوفني  املخت�شة  واملراكز 

مب��خ��ت��ل��ف ف��ئ��ات��ه��م ال��ع��م��ري��ة، 

وذلك من خالل اإطالق مبادرة 

»كلنا نقراأ« وحتقيق الدعم لها.

لقاء تعريفي لطالب »الرياضة«

اأقيم موؤخراً اللقاء التعريفي الف�شلي لطالب كلية علوم الريا�شة والن�شاط 

البدين حتت رعاية عميد الكلية د.�شليمان اجللعود وبح�شور وكالء الكلية 

وروؤ�شاء الأق�شام الأكادميية والوحدات الإدارية بالكلية، وذلك يف مدرج ق�شم 

الرتبية البدنية.

يف بداية اللقاء تقدم الطالب بخال�ض التهاين والتربيكات للدكتور اجللعود 

د.  التعليمية  لل�شوؤون  الكلية  وكيل  األقى  ثم  للكلية،  تعيينه عميداً  مبنا�شبة 

التي تخ�ض  الأكادميية  الأمور  الكثري من  فيها  اأو�شح  كلمة  حممد فقيهي 

كلمة  اللهيبي  د.عبداهلل  البدنية  الرتبية  ق�شم  رئي�ض  األقى  اأي�شاً  الطالب، 

والأخذ  الطالب،  اأ�شئلة  املجال ل�شتقبال  بعدها مت فتح  للطالب.  توعوية 

باملقرتحات املقدمة من الطالب، ويف نهاية اللقاء اأكد عميد الكلية اأن كل 

اإمكانيات الكلية جمهزة وم�شخرة خلدمة الطالب.


