
د.  اجلامعة  مدير  معايل  ت��راأ���س 

امل�شارك  اجلامعة  وفد  العمر  بدران 

التعليم  يف  الثالث  اجلودة  ملتقى  يف 

تقومي  هيئة  نظمته  ال���ذي  ال��ع��ايل 

املركز  يف  ممثلة  والتدريب  التعليم 

الوطني للتقومي والعتماد الأكادميي، 

�شفر   11 اخل��م��ي�����س  ي����وم  وذل�����ك 

الرئي�شة  املوؤمترات  بقاعة  1441ه�، 
القت�شادية  البوابة  فريمونت  بفندق 

والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  بالريا�س، 

�شباحاً.
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العمر  ب��دران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  تراأ�س 

الجتماع الأول من الدورة التا�شعة ملجل�س جائزة الأمري 

�شلطان بن عبدالعزيز العاملية للمياه الذي عقد يف مقر 

لأبحاث  �شلطان  الأم��ري  مبعهد  للجائزة  العامة  الأمانة 

يوم  �شعود  امللك  جامعة  يف  وال�شحراء  وامل��ي��اه  البيئة 

2019م،  اأكتوبر   8 املوافق  1441ه�  �شفر   9 الثالثاء 

ا�شتهل معاليه اجلل�شة بالدعاء ملوؤ�ش�س اجلائزة وداعمها 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن عبدالعزيز رحمه 

اهلل، والثناء على فكرة اجلائزة الرائدة التي تهدف اإىل 

املياه  جمال  يف  املبدعني  العلماء  وبحوث  جهود  تقدير 

يف �شتى اأنحاء العامل على اإجنازاتهم املتميزة يف اإيجاد 

احللول العلمية الكفيلة باإذن اهلل للو�شول اإىل توفري املياه 

ال�شاحلة لال�شتعمال والتقليل من ندرتها واملحافظة على 

ا�شتدامتها.

تناولت اأعمال اجلل�شة مناق�شة الو�شع الإداري واملايل 

والفني للجائزة، والطالع على مذكرة التفاهم التي وقعت 

بني اجلامعة وموؤ�ش�شة �شلطان بن عبدالعزيز اآل �شعود 

اخلريية، اإ�شافة ملناق�شة الروؤية امل�شتقبلية للبوابة الدولية 

للف�شاء من اأجل املياه Space4Water Portal التي 

نفذتها اجلائزة مع مكتب الأمم املتحدة ل�شوؤون الف�شاء 

اخلارجي، ومت الإع��الن عن انطالقتها يف حفل ت�شليم 

للمياه يف  العاملية  عبدالعزيز  بن  �شلطان  الأم��ري  جائزة 

احلرمني  خادم  رعاية  اأقيم حتت  الذي  الثامنة  دورتها 

ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز يحفظه اهلل يف مقر 

الأمم املتحدة يف نيويورك يف اأكتوبر 2018م.

للرت�شيح  املقدمة  الأع��م��ال  على  املجل�س  اطلع  كما 

2019م  اأكتوبر  بداية  حتى  للجائزة  التا�شعة  ل��ل��دورة 

والتي و�شلت اإىل 64 مر�شحاً من 32 دولة حول العامل، 

وعلى التقرير ال�شنوي لأن�شطة اجلائزة يف عام  2018م 

واحلملة الإعالمية للجائزة يف الدورة التا�شعة، ويف ختام 

الجتماع مت اعتماد قوائم جلان الفح�س الأويل وجلان 

للرت�شيح  املتقدمة  لالأعمال  الختيار  وجل��ان  التحكيم 

نهاية  حتى  الرت�شيحات  ت�شتقبل  التي  التا�شعة  للدورة 

دي�شمرب 2019م.

يرعى معايل مدير جامعة امللك �شعود الدكتور 

الثالثاء  ي��وم��ي  العمر  عبدالرحمن  ب��ن  ب���دران 

البخاري  »�شحيح  ن���دوة:  ال��ق��ادم��ني  والأرب���ع���اء 

ومناهجها،  اأن��واع��ه��ا،  امل��ع��ا���ش��رة:  وال���ق���راءات 

وم�شادرها« بقاعة 26 ب  باللهو الرئي�س والتي 

الدرا�شات  بق�شم  ممثلة  الرتبية  كلية  تنظمها 

الإ�شالمية م�شار ال�شنة وعلومها، وتهدف الندوة 

اإىل اإبراز منزلة كتاب »�شحيح البخاري« ومكانته 

من كتب احلديث النبوي ال�شريف، تاأطري املعايري 

حتر�س  كما  الكتاب،  ذلك  مع  للتعامل  املنهجية 

القراءات  مناهج  اأهم  على  التعّرف  على  الندوة 

ال��ب��خ��اري،  ل�شحيح  امل��ع��ا���ش��رة  وال���درا����ش���ات 

اأ�شحاب  الندوة عدد من  وي�شارك يف  وتقييمها، 

املعايل وال�شعادة، وجمع من اأع�شاء التدري�س يف 

اجلامعات ال�شعودية، ونخبة من الباحثني.

اجلامعة  وطالبات  ط��الب  من  كبرية  ن�شبة  ميتلك 

ينمي  اأن  بع�شهم  ا�شتطاع  وق��د  متنوعة،  م��واه��ب 

التي  الربامج  من خالل  وي�شتثمرها  وي�شقلها  موهبته 

املتفوقني  الطالب  برنامج  خا�شة  اجلامعة،  تنظمها 

بينما مل  الطالبية،  ال�شراكة  مركز  وبرامج  واملوهوبني 

جمموعة  اآراء  ا�شتطلعنا  وقد  ذل��ك،  بع�شهم  ي�شتطع 

لكت�شاف  الفر�شة  لهم  تتوفر  مل  الذين  الطالب  من 

منا  �شعياً  اجلامعة،  مواهبهم يف  ا�شتثمار  اأو  �شقل  اأو 

لتحديد الأ�شباب والعوامل التي منعتهم من ذلك وطرح 

القرتاحات التي يرونها منا�شبة وناجعة لن�شر ظاهرة 

اكت�شاف املواهب وتنميتها و�شقلها وا�شتثمارها.. 
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افتتح معايل مدير اجلامعة الدكتور 

�شفر   4 اخلمي�س  ي��وم  العمر  ب��دران 

1441ه� فعاليات اليوم العاملي للمعلم 
بال�شراكة  الرتبية  كلية  نظمته  ال��ذي 

مبنطقة  للتعليم  العامة  الإدارة  م��ع 

للتطوير  ال��وط��ن��ي  وامل��رك��ز  ال��ري��ا���س 

املهني التعليمي بوزارة التعليم، تزامًنا 

امل��واف��ق  للمعلم،  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  م��ع 

للخام�س من اأكتوبر من كل عام، حتت 

م�شتقبل  ال�شباب:  »املعلمون  �شعار 

وزارة  وكيل  بح�شور  وذل��ك  املهنة«، 

الدكتور  اجل��ام��ع��ي  للتعليم  التعليم 

عام  وم��دي��ر  اخل��ري��ف،  عبدالرحمن 

التعليم مبنطقة الريا�س الأ�شتاذ حمد 

الوهيبي، وامل�شرف على املركز الوطني 

للتطوير املهني التعليمي الدكتور اأحمد 

اجلهيمي، وعدد من القيادات الرتبوية 

التعليمية،  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 

وم�شاركة يف  م�شارك  األف  من  واأكرث 

وافتتح  والن�شائي.  الرجايل  الق�شمني 

فيه  �شاركت  ال��ذي  املعر�س  معاليه 

من  جهة  وع�شرين  خم�س  م��ن  اأك��رث 

اإىل  وا�شتمع  اجلامعة  وخ��ارج  داخ��ل 

امل�شاركة،  اجلهات  م�شريف  من  �شرح 

ال�شرتاتيجية  اخلطة  معاليه  ود�شن 

لكلية الرتبية »2018-2030«، واأطلق 

الإطار املفاهيمي لكلية الرتبية.
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وظائف أكاديمية للجنسين عميد اآلداب يلتقي 
كتب: مو�صى حداديالطالب

توافر جمموعة  عن  �شعود  امللك  جامعة  اأعلنت 

من الوظائف الأكادميية »للرجال والن�شاء« مبرتبة 

ل�شغلها  اأ�شتاذ«  م�شارك،  اأ�شتاذ  م�شاعد،  »اأ�شتاذ 

جهات  بعدة  للعمل  وذلك  موؤهلة،  �شعودية  بكوادر 

داخل اجلامعة.

والراغبات  الراغبني  بجميع  اجلامعة  واأهابت 

يف ال��ت��ق��دمي على ال��وظ��ائ��ف امل��ذك��ورة والط���الع 

املوقع  زي��ارة  املطلوبة  وال�شروط  امل��وؤه��الت  على 

باجلامعة  الب�شرية  امل���وارد  لعمادة  الإل��ك��رتوين 

اأن  اإىل  م�شريًة   /http://dfpa.ksu.edu.sa
التقدمي يبداأ اليوم الأحد 1441/2/14ه� وي�شتمر 

ملدة خم�شة اأيام عمل.

الجامعة تشارك في 
»ملتقى الجودة«

ات اجتماع مجلس جائزة سلطان العالمية للمياه انطالق ندوة »صحيح البخاري والقراء
المعاصرة«.. الثالثاء 

طالب: أولوية الدراسة تفقدنا صقل المواهب

55 ورشة 
و25 جناحًا 

بيوم 
المعلم

1420 شرطة الدرعية تحقق في حادث دهس مراقب مرور مدينة الطالباتغيداء حجازي: نستطيع تحقيق أحالمنا رغم اإلعاقة
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كتبت: هوازن كتبي

يف اإطار ال�سراكة اال�سرتاتيجية بني جامعة امللك �سعود واجلمعية 

ال�سعودية اخلريية ملر�ض الزهامير، اأقامت املدينة اجلامعية للطالبات 

املعر�ض التثقيفي للتوعية مبر�ض الزهامير، حتت �سعار »ع�ساه ح�ض 

ما ينطفي« يف الفرتة من 7-11 �سفر 1441هـ املوافق -6 10اكتوبر 

2019م.
بن  بنت حممد  م�ساوي  االأمــرية  ال�سمو  �ساحبة  املعر�ض  افتتحت 

الزهامير،  ملر�ض  ال�سعودية  اجلمعية  رئي�سة  نائبة  �سعود  اآل  عبداهلل 

�سيف،  بن  غادة  الدكتورة  الطالبات  ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة  بح�سور 

وم�ساعدة وكيلة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات د. مي املعمر، وم�ساعدة 

غزيل  د.  واملالية  االإداريــة  لل�سوؤون  الطالبات  ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة 

العي�سى، ووكيالت الكليات.

واأن�سطة  املر�ض  تثقيفية حول  معلومات  لزواره  املعر�ض  ا�ستعر�ض 

تفاعلية عا�ست من خاللها من�سوبات وطالبات اجلامعة جتربة �سعور 

امل�ساب مبر�ض الزهامير يف االأماكن العامة ومعاناتهم من ن�سيان جميع 

ما حولهم، با�ستخدام نظارة الواقع االفرتا�سي، كما مت ا�ستعرا�ض بيئة 

مري�ض الزهامير يف املنزل وامل�ست�سفى وكيفية التعاي�ض معهم.

كما حر�ست اجلامعة على تنظيم ح�سور طالبات املدار�ض لفعاليات 

املعر�ض امل�ساحب بهدف رفع م�ستوى الوعي ال�سحي لدى الطالبات.

اآل �سعود دور اجلامعة يف دعم اجلمعية،  وثمنت االأمرية م�ساوي 

التوعوية والتي تعك�ض االهتمام  وتبنيها لعدد من االأن�سطة والربامج 

والرعاية التي توليها اجلامعة مل�سوؤولياتها املجتمعية.
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بالتعاون مع اجلمعية اخلريية ملر�ض الزهامير المؤشرات  بين كرسي  تفاهم  مذكرة 
السكري وجمعية  الحيوية 

للموهوبين شعرية  أمسية 

37 ضابطًا من  الرياضة تستقبل  علوم 
المدني الدفاع 

معرض »عساه حس ما 
الطالبات بمدينة  ينطفي« 

التصميم  مبادئ  دورة 
الموهوبين للطالب 

الجودة  »ملتقى  في  تشارك  الجامعة 
العالي« التعليم  في  الثالث 

تراأ�ض معايل مدير اجلامعة د. بدران العمر وفد اجلامعة امل�سارك 

هيئة  نظمته  الــذي  الــعــايل  التعليم  يف  الثالث  اجلـــودة  ملتقى  يف 

للتقومي واالعتماد  الوطني  التعليم والتدريب ممثلة يف املركز  تقومي 

االأكادميي، وذلك يوم اخلمي�ض 11 �سفر 1441هـ، بقاعة املوؤمترات 

ال�ساعة  بالريا�ض،  االقت�سادية  البوابة  فريمونت  بفندق  الرئي�سة 

الثامنة والن�سف �سباحاً.

و�سم وفد اجلامعة عميد عمادة التطوير واجلودة، وكيلة العمادة 

باملدينة اجلامعية للطالبات، و�سبعة من عمداء كليات اجلامعة هي: 

الطبية  العلوم  كلية  ال�سيا�سية،  والعلوم  احلقوق  كلية  العلوم،  كلية 

كلية  االأعمال،  اإدارة  كلية  والزراعة،  االأغذية  علوم  كلية  التطبيقية، 

االآداب، وكلية االأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة، 

اإىل روؤ�ساء االأق�سام ووكيلة الق�سم يف الربامج التي ح�سلت  اإ�سافة 

والتدريب،  التعليم  تقومي  الرباجمي من هيئة  االعتماد  موؤخًرا على 

حيث يتم تكرمي هذه الكليات.

منها  الفقرات  من  بالعديد  الثالث  اجلودة  ملتقى  برنامج  ويزخر 

املوؤ�س�سي،  االأداء  على  االأكــادميــي  االعتماد  اأثــر  عن  علمية  جل�سة 

وتوظيف اخلريجني، واأثره على التنمية الوطنية، وكذلك حلقة نقا�ض 

بعنوان »ما بعد االعتماد: االأثر واال�ستدامة«، قدمها الدكتور يو�سف 

بن عبده ع�سريي وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير، والدكتورة هيفاء 

جمل الليل رئي�سة جامعة عفت، والدكتور اأمين بن اأ�سعد عبده االأمني 

العام للهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية، واأدار النقا�ض الدكتور 

املوؤ�س�سي  لالعتماد  التنفيذي  املدير  نائب  الغامدي  علي  بن  �سالح 

.NCAAA باملركز الوطني للتقومي واالعتماد االأكادميي

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  وقع 

جمعية  ورئي�ض  احلميزي  خالد  الدكتور  العلمي 

عبدالعزيز  االأ�ستاذ  اخلريية  ال�سعودية  ال�سكري 

اأبــحــاث  كر�سي  بــني  تفاهم  مــذكــرة  احلــمــيــدي، 

املوؤ�سرات احليوية لالأمرا�ض املزمنة بجامعة امللك 

�سعود وجمعية ال�سكري ال�سعودية اخلريية، وذلك 

يوم اخلمي�ض 4 �سفر 1441هـ املوافق 3 اأكتوبر 

عميد  بح�سور  الت�سريفات،  قاعة  يف  2019م 
البحث العلمي الدكتور حممد الوابل وعميد كلية 

احليوية  املوؤ�سرات  كر�سي  على  وامل�سرف  العلوم 

لالأمرا�ض املزمنة الدكتور نا�سر الداغري ووكيل 

الدكتور  البحثية  للكرا�سي  العلمي  البحث  عمادة 

عبداحلميد العليوي ووكيل عمادة البحث العلمي 

لالأق�سام الن�سائية الدكتورة عبري امل�سري.

وبني الدكتور نا�سر الداغري عميد كلية العلوم 

املوؤ�سرات احليوية  اأبحاث  وامل�سرف على كر�سي 

لالأمرا�ض املزمنة اأن هذه االتفاقية تاأتي امتداًدا 

اخلا�سة  العلمية  والــدرا�ــســات  البحوث  الإجــراء 

من  املــدار�ــض  ا�ستفادة  مــدى  وقيا�ض  باجلمعية، 

حمالت التوعية والتثقيف ال�سحي وتوفري اأف�سل 

اخلدمات ال�سحية ملر�سى ال�سكري يف املدار�ض، 

داء  انت�سار  من  للتقليل  الكامل  الدعم  وتقدمي 

ال�سكري نظراً لعالقته ببع�ض االأمرا�ض االأخرى 

على  الهامة  وتاأثرياته  »د«  فيتامني  نق�ض  ومنها 

معظم اأفراد املجتمع. واأ�ساف الدكتور الداغري 

اأن هذه االتفاقية ت�سهم يف تكامل اجلهود املبذولة 

مبجال  يتعلق  فيما  واجلمعية  الكر�سي  قبل  من 

لعمادة  �سكره  »د« مقدماً  وفيتامني  ال�سكري  داء 

البحثية  الكرا�سي  بوكالة  ممثلة  العلمي  البحث 

جلهودهم املبذولة لتوقيع مذكرة التفاهم وللدعم 

وامل�ساندة للكرا�سي البحثية ب�سكل عام.

كتب: طارق املطريي 

يف  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  برنامج  نظم 

اأم�سية  موؤخراً  اجلامعة،  ببهو  الرتفيهي  املركز 

يف  املوهوبني  اجلامعة  طلبة  من  الأربعة  �سعرية 

و�سعد  الــقــحــطــاين،  طــالل  هــم  ال�سعر،  جمــال 

ال�سهراين، وعلي العجمي، وعلي القدميي، حيث 

�سارك الطالب ال�سعراء بق�سائد ف�سحى ونبطية 

متنوعة تفاعل معها احل�سور ونالت ا�ستح�سانهم، 

اأن الطالب املوهوبني قد �ساركوا بق�سائد  يذكر 

وطنية يف احلفل الذي اأقامته اجلامعة يف ذكرى 

اليوم الوطني 89.

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

ــن قــطــاع الـــدفـــاع املـــدين والــقــطــاعــات  وفــــداً م

الع�سكرية املختلفة مكون من ٣٧ �سابطاً، يتقدمهم 

قائد مركز تدريب اللياقة البدنية والن�ساط البدين 

الكلية  وكيل  بح�سور  القبي�سي،  اإبراهيم  العقيد 

من  وعــدد  فقيهي  حممد  د.  االأكادميية  لل�سوؤون 

اأع�ساء هيئة التدري�ض واإدارة الكلية وموظفيها.

بداأ اال�ستقبال بكلمة ترحيبية، ثم مت عر�ض فيلم 

االأطروحات  بع�ض  ُقدمت  ثم  الكلية  عن  وثائقي 

والــكــلــمــات الــقــ�ــســرية حـــول مــاميــكــن لــالأقــ�ــســام 

الدكتور  بــداأهــا  للع�سكريي،  تقدميه  االأكــادميــيــة 

بعد  حمرو�ض،  يا�سر  الدكتور  ثم  الفا�سل  اأحمد 

ذلك االأ�ستاذ معد دفرت دار، ثم ا�سرتاحة ق�سرية.

االأكادميية  االأق�سام  اإىل  االنتقال  مت  ذلك  بعد 

وكذلك زيارة خمتربات الكلية يف ق�سمي »امليكانيكا 

اجلهد  وف�سيولوجيا  احلركي  وال�سلوك  احليوية 

البدين« وا�ستمعوا خالل هذه الزيارة ل�سرح كامل 

ويف  الكلية،  ومن�سوبي  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء 

ختام الزيارة مت التقاط ال�سور اجلماعية.

كتب: طارق املطريي 

املتفوقني  الطلبة  برنامج  نظم 

بعنوان  دورة  مــوؤخــراً  واملوهوبني 

»مبادئ الت�سميم«، قدمها الطالب 

من  العجرو�ض  في�سل  املــوهــوب 

كلية الهند�سة، ح�سر الدورة عدد 

من  املوهوبني  اجلامعة  طلبة  من 

حيث  اجلــامــعــة،  كليات  خمتلف 

تعلم املتدربون اأنواع ال�سور واأهم 

وا�ستخداماتها،  ال�سائعة  ال�سيغ 

كما تعرف املتدربون على االألوان 

الت�سميم  ـــــان  واأرك وتن�سيقها، 

ـــرتوين وعــنــا�ــســره، واأهـــم  ـــك االإل

يطرحها  اأن  يجب  التي  االأ�سئلة 

بتنفيذ  ـــدء  ـــب ال ــل  ــب ق ــمــم  املــ�ــس

الأهم  التطرق  مت  كما  الت�سميم، 

يف  امل�سمم  ت�ساعد  التي  املواقع 

عمله،  وت�سهيل  مهاراته  تطوير 

وتاأتي هذه الدورة �سمن الربنامج 

ملوهوبي  الف�سل  هذا  املخ�س�ض 

م�سار  اأعــــده  والــــذي  اجلــامــعــة 

الطلبة املوهوبني يف الربنامج.
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وا�سعة تعليمية  و�رشاكات  م�سارًكا  جناًحا  و25  تدريبية  ور�سة   55

د. اخلريف: نريد اأن تكون مهنة التعليم مهنة امل�ستقبل وقادرة على املناف�سة دوليًا

للمعلم  العالمي  اليوم  فعاليات  يفتتح  الجامعة  مدير 
التربية بكلية 

اف���ت���ت���ح م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 

يوم اخلمي�س  العمر  ب��دران  الدكتور 

ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  1441ه�  ���ص��ف��ر   4
كلية  نظمته  ال��ذي  للمعلم  العاملي 

الرتبية بال�صراكة مع الإدارة العامة 

وامل��رك��ز  ال��ري��ا���س  مبنطقة  للتعليم 

التعليمي  املهني  للتطوير  الوطني 

ب�����وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م، ت��زام��ًن��ا م���ع ال��ي��وم 

للخام�س  امل��واف��ق  للمعلم،  ال��ع��امل��ي 

م�����ن اأك�����ت�����وب�����ر م�����ن ك�����ل ع��������ام، حت��ت 

م�صتقبل  ال�صباب:  »املعلمون  �صعار 

وزارة  وك��ي��ل  وذل���ك بح�صور  امل��ه��ن��ة«، 

الدكتور  اجلامعي  للتعليم  التعليم 

عام  وم��دي��ر  اخل��ري��ف،  عبدالرحمن 

الأ�صتاذ  الريا�س  مبنطقة  التعليم 

حمد الوهيبي، وامل�صرف على املركز 

التعليمي  املهني  للتطوير  الوطني 

ال���دك���ت���ور اأح���م���د اجل��ه��ي��م��ي، وع���دد 

الرتبوية من خمتلف  القيادات  من 

األف  من  واأك��ر  التعليمية،  اجلهات 

م�������ص���ارك وم�������ص���ارك���ة يف ال��ق�����ص��م��ن 

الرجايل والن�صائي.

واف��ت��ت��ح م��ع��ال��ي��ه امل��ع��ر���س ال���ذي 

������ص�����ارك�����ت ف����ي����ه اأك����������ر م������ن خ��م�����س 

وع�����ص��ري��ن ج��ه��ة م���ن داخ�����ل وخ����ارج 

����ص���رح من  اإىل  وا���ص��ت��م��ع  اجل���ام���ع���ة 

م�����ص��ريف اجل���ه���ات امل�������ص���ارك���ة، ود���ص��ن 

معاليه اخلطة ال�صرتاتيجية لكلية 

واأط��ل��ق  الرتبية »2030-2018«، 

الإطار املفاهيمي لكلية الرتبية.

م�صتقبل املهنة

العاملي  اليوم  فعاليات  انطلقت 

وزارة  وكيل  مع  مفتوح  بلقاء  للمعلم 

الدكتور  اجلامعي  للتعليم  التعليم 

»برامج  عن  اخلريف  عبدالرحمن 

امل��ه��ن��ة«،  وم�ستقبل  امل��ع��ل��م  اإع����داد 

تناول فيه روؤية الوزارة نحو حتديث 

وخطتها  امل��ع��ل��م،  ب��رام��ج  وت��ط��وي��ر 

اللقاء  واأدار  ال�ساأن،  بهذا  التنفيذية 

والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكيل 

الدكتور يو�سف عبده ع�سريي.

قيادة التغيري

الدكتور  الرتبية  كلية  واأكد عميد 

فهد ال�سايع اأن احتفاء كلية الرتبية 

باملعلم ياأتي تثميًنا لدوره املحوري يف 

من  الرتبية  كلية  واأن  املجتمع،  بناء 

منطلق ا�ست�سعار م�سوؤوليتها املهنية، 

يف  اأقرتها  التي  ور�سالتها  وروؤيتها 

خطتها اال�سرتاتيجية، حتر�ص دوًما 

ما  بكل  الرتبوي  التغيري  قيادة  على 

يف  وي�سهم  التعليمية  العملية  يدعم 

ومن   ،2030 اململكة  روؤي��ة  حتقيق 

باملعلم  ال�سلة  ذات  ال��رام��ج  ذل��ك 

وتطويره املهني امل�ستمر.

تطور مهني

على  حتر�ص  الكلية  اأن  واأ�ساف 

واملبادرات  الرامج  من  عدد  تنفيذ 

والتي  �سركائها،  م��ع  ال�سلة  ذات 

للكلية  اال�سرتاتيجية  اخلطة  حتقق 

كلية  اأدوار  حت��ول  م��ب��ادرة  وب��رام��ج 

 ،2030 اململكة  روؤي��ة  وف��ق  الرتبية 

ا�ست�سافة  على  الكلية  حر�ست  لذا 

اأكر قدر من املعلمني واملعلمات يف 

الدعم  لهم  وقدمت  رحاب اجلامعة 

كما  مهني،  تطوير  وبرامج  املعنوي 

امليدان  يف  زي��ارت��ه��م  على  حر�ست 

اأكرث  ال�ساأن  بهذا  ونظمت  الرتبوي 

مهني  ت��ط��ور  ب��رن��ام��ج  ع�سرين  م��ن 

تعليم  يف  التدريب  مراكز  يف  َم  ُق���دِّ

كما  املعلم،  يوم  مع  تزامًنا  الريا�ص 

منها  وفود  يزور  اأن  الكلية  حر�ست 

املدار�ص وخا�سة مدار�ص  من  عدداً 

تقدمي  اأج��ل  م��ن  اجلامعية  املدينة 

واملعلمات  للمعلمني  والدعم  ال�سكر 

يف يومهم العاملي.

الق�صم الن�صائي

الكلية  وكيلة  اأ�سارت  جانبها  من 

الدكتورة رجاء باحاذق اإىل الرامج 

املتنوعة املقدمة يف الق�سم الن�سائي 

وثمنت  ل��ل��ط��ال��ب��ات،  ال��ك��ل��ي��ة  مب��ق��ر 

للطالبات  اجلامعة  وكيلة  ت�سريف 

بن  عبدالعزيز  بنت  غ��ادة  الدكتورة 

�سيف وتد�سينها املعر�ص امل�ساحب، 

وع����دد م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وال��رام��ج 

ج��ل��و���ص  د.  واأك������دت  امل�����س��اح��ب��ة، 

م�ساركة  فعالية  على  القحطاين 

املنا�سبة  تغطية  يف  االإع��ام  و�سائل 

للمعلم.  املجتمعي  ال���دور  الأهمية 

وكيات  بجهود  رج��اء  د.  واأ���س��ادت 

االأق�سام ومن�سوبي الكلية. 

1200 معلم ومعلمة
وذكر امل�سرف على املركز الرتبوي 

بكلية  املهنية  والتنمية  للتطوير 

التويجري  اأن�����ص  ال��دك��ت��ور  ال��رتب��ي��ة 

خم�ص  �سركائها  م��ع  الكلية  تنفيذ 

وخ��م�����س��ني ور����س���ة ع��م��ل ت��دري��ب��ي��ة 

املهني  التطوير  ا�ستهدف  م�ساحبة 

حلوايل 1200 معلم ومعلمة وطالب 

قدمها  م���ي���داين  ت���دري���ب  وط��ال��ب��ة 

الرتبية  كلية  من  وخمت�سون  خراء 

مبنطقة  للتعليم  ال��ع��ام��ة  واالإدارة 

للتطوير  الوطني  وامل��رك��ز  الريا�ص 

املهني التعليمي وهيئة تقومي التعليم 

والتدريب واجلهات االأخرى امل�ساركة 

يف عدد من املجاالت النوعية والتي 

وتنفذ   ،2030 اململكة  روؤية  تواكب 

الرتبية  كلية  يف  وال��رام��ج  الور�ص 

ل��اإدارة  التابعة  التدريب  وم��راك��ز 

العامة للتعليم مبنطقة الريا�ص.

25 جناحًا و7 عار�صن
النملة  حممد  الدكتور  واأو���س��ح 

ورئي�ص  الفنية  الرتبية  ق�سم  رئي�ص 

جلنة املعر�ص، م�ساركة 25 جناًحا 

متثل 7 عار�سني من خارج اجلامعة، 

تنظيم  يف  ال��ك��ل��ي��ة  ���س��رك��اء  وه���م 

الفعالة اإدارة تعليم الريا�ص واملركز 

اإ�سافة  التعليمي،  املهني  الوطني 

ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج، 

وال��ت��دري��ب،  التعليم  تقومي  وهيئة 

التعليم  لتقنيات  تطوير  و���س��رك��ة 

وجائزة التعليم للتميز ومن�سة نون 

اأكادميي التعليمية، كما �سارك 18 

عار�ًسا من داخل اجلامعة.

تنوع الفعاليات

من جانبه اأو�سح الدكتور اإبراهيم 

الداود رئي�ص ق�سم االإدارة الرتبوية 

ورئي�ص اللجنة االإعامية للمنا�سبة، 

اأن برنامج احتفالية هذا العام �سهد 

تنوًعا يف فعالياته.

اجتماع مو�صع

ذك����ر ذل����ك ل��ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة 

امل�سرف على وحدة العاقات العام 

الدكتور  الرتبية  بكلية  واالإع����ام 

اأو���س��ح  وال���ذي  ال�����س��ه��ري،  حممد 

الكلية  يف  املعلم  ي��وم  ن�ساطات  اأن 

الكلية  ا�ست�سافة  اأي�ًسا  �ساحبها 

وعميدات  لعمداء  مو�سع  الجتماع 

وكيل  م��ع  باململكة  الرتبية  كليات 

اجلامعي  للتعليم  التعليم  وزارة 

ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن اخل��ري��ف 

عميًدا  ع�سرين  م��ن  اأك��رث  ح�سره 

املجتمعون  فيه  وناق�ص  وعميدة، 

وتطوير  حتديث  م�ستجدات  اآخ��ر 

برامج اإعداد املعلم.

تعاون مميز

اجلامعة  مدير  معايل  اأ�ساد  وقد 

ال��دك��ت��ور ب����دران ال��ع��م��ر ب��ال��ت��ع��اون 

امل��ت��م��ي��ز ب���ني اجل���ام���ع���ات وك��اف��ة 

الكبري  وبالتعاون  التعليم،  قطاعات 

واملثمر بني كلية الرتبية يف اجلامعة 

وقطاعات الوزارة نحو جتويد العمل 

ق��ادرة  اأج��ي��ال  بناء  يف  ي�ساهم  مب��ا 

يحقق  مبا  امل�ستقبل  ا�ستيعاب  على 

واأثنى   .2030 اململكة  روؤية  اأهداف 

اال�سرتاتيجية  اخلطة  على  معاليه 

كلية  جناح  اإن  وق��ال  الرتبية،  لكلية 

م��وؤ���س��رات جناح  اأح���د  ه��و  الرتبية 

جامعة امللك �سعود، موؤكداً اأن حر�ص 

اال�سرتاتيجية  اخلطة  يف  ال��زم��اء 

على  باملحافظة  اهتمامهم  يعك�ص 

عليه  ح�سلت  التي  املتقدمة  املراكز 

الكلية يف الت�سنيفات العاملية.
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يف ثالث جل�ساته لهذا العام

البكالوريوس  يلتقي طالب  اآلداب  عميد 
العليا والدراسات 

الدكتوراه«.. ورشة عمل  برنامج  »بناء 
الرياضة في علوم 

تكرم  الرياضة«  »علوم 
السابق عميدها 

التفوق  مهارات  محاضرة حول 
التطبيقية« »الدراسات  في  الدراسي 

بخيمة  1441/2/3هـ  الأربعاء  يوم  م�ساء  الريا�سة  علوم  كلية  نظمت 

عميد  الفا�سل  اأحمد  للدكتور  تكرمي  حفل  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اإ�سكان 

الكلية ال�سابق، ويف نهاية احلفل قام عميد الكلية الدكتور �سليمان اجللعود 

بت�سليم درع التكرمي للدكتور اأحمد الفا�سل، وذلك تقديرا جلهوده املميزة 

خالل فرتة عمله عميًدا للكلية، متمنني له دوام التوفيق والنجاح، بعد ذلك 

تناول اجلميع ماأدبة الع�ساء.

اأقيمت مبقر كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع وحتت اإ�سراف 

الدكتور اإبراهيم التويجري رئي�س ق�سم العلوم الإدارية والإن�سانية حما�سرة 

بعنوان »مهارات التفوق الدرا�سي« قدمها الدكتور بندر اآل حمدان، و�سارك 

خاللها  ومت  التدري�س،  هيئة  واأع�ساء  الكلية  طالب  من  كبري  عدد  فيها 

احلوار مع الطالب والرد على الأ�سئلة وال�ستف�سارات.

المستجدين ولقاء  الفصلي  اللقاء  تنظم  والترجمة«  »اللغات 

يعتمد  »التربية«  مجلس 
المحدثة الجودة  سياسة 

العامة  العالقات  وحــدة  نّظمت 

مع  بالتعاون  الآداب  بكلية  والإعالم 

النادي الثقايف والجتماعي الثالثاء 

الكلية  لعميد  املفتوح  اللقاء  املا�سي 

�سعود  اآل  ثنيان  بن  نايف  الدكتور 

البكالوريو�س  وطالبات  طــالب  مع 

العليا،  الدرا�سات  وطالبات  وطالب 

ونقل  الكلية  مدرج  يف  اللقاء  واأقيم 

للطالبات  التلفزيونية  الدائرة  عرب 

ــة اجلــامــعــيــة مبــ�ــســاركــة  ــن يف املــدي

د.  الأكادميية  لل�سوؤون  الكلية  وكيل 

عبدالوهاب اأبا اخليل ووكيل الكلية 

للدرا�سات العليا والبحث العلمي د. 

فار�س الذكري وبح�سور وكيل الكلية 

للتطوير واجلودة د. �سليمان النا�سر 

واأع�ساء  الأق�سام  روؤ�ساء  من  وعدد 

من  كبرية  واأعـــداد  التدري�س  هيئة 

الطالب.

واأ�ساد العميد بالكلية وباأق�سامها 

املــوقــع  اأن  وذكـــــر  وخــريــجــيــهــا، 

ـــربامـــج املــ�ــســانــدة  الإلـــكـــرتوين وال

م�ساعدة  يف  كبري  ب�سكل  �ساهمت 

يتعلق  فيما  والــطــالــبــات  الــطــالب 

ــافــة  والإ�ــس واحلــــذف  بالت�سجيل 

ــي كانت  ــت وغــريهــا مــن الأمـــــور ال

من  كــبــرياً  وجــهــداً  وقــتــاً  ت�ستهلك 

الطالب يف ال�سابق.

كما اأ�سار اإىل اأن مثل هذه اللقاءات 

بني  التوا�سل  لتعزيز  الفر�سة  تتيح 

الكلية  واإدارة  والطالبات  الطالب 

ومناق�سة  التدري�س  هيئة  واأع�ساء 

على  يُ�سِكل  وما  الأكادميية  الأمــور 

الأكادميية.  م�سريتهم  يف  الطالب 

كما اأثنى على اأع�ساء هيئة التدري�س 

كلما  وقــال:  واملتميزين.  املجتهدين 

جــاداً  الــتــدريــ�ــس  هيئة  ع�سو  كــان 

وخمل�ساً يف مهنته التعليمية، �ساهم 

وبناتنا  اأبنائنا  ذلك يف تطور وتفوق 

اأ�سار  كما  الدرا�سية.  م�سريتهم  يف 

اإىل حر�س الكلية على دعم البحث 

كافة  وتذليل  به  والرتــقــاء  العلمي 

ال�سعوبات اأمام الباحثني والطالب، 

اجلامعة  مــديــر  دعـــم  اإىل  واأ�ـــســـار 

ووكالئها للكلية والكليات الأخرى.

بــعــد ذلـــك متــت اإتـــاحـــة املــجــال 

لالأ�سئلة وال�ستف�سارات واملداخالت 

واأع�ساء  والطالبات  الــطــالب  مــن 

والتي  والباحثني،  التدري�س  هيئة 

ــة  ــس ــدرا� ــى نــظــام ال ا�ــســتــمــلــت عــل

للعملية  املنّظمة  واللوائح الأكادميية 

يف  �سارك  وقــد  وغــريهــا،  التعليمة 

الإجابة والتعليق عليها وكالء الكلية 

وروؤ�ساء الأق�سام.

الكلية  وكالة  اأقامت  اجللعود  �سليمان  الدكتور  الكلية  عميد  برعاية 

العليا  الدرا�سات  عمادة  مع  بالتعاون  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

يوم  الدكتوراه«، وذلك �سباح  برنامج  »بناء  بعنوان  باجلامعة ور�سة عمل 

الأحد 7 �سفر 1441هـ مبركز م�سادر التعلم يف الكلية، بح�سور وكالء 

التدري�س من خمتلف  هيئة  واأع�ساء  الأكادميية  الأق�سام  وروؤ�ساء  الكلية 

العليا  الدرا�سات  الكلية وموظفيها، وجمموعة من طلبة  واإدارة  الأق�سام 

واأع�ساء النادي الطالبي.

وقاد هذه الور�سة وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي د.طارق 

من  العربي  ال�سيد  فادي  للدكتور  حما�سرة  هناك  كان  كما  ال�ساحلي. 

ويف  الدكتوراه«،  برنامج  »بناء  بعنوان  باجلامعة  العليا  الدرا�سات  عمادة 

نهاية ور�سة العمل مت فتح املجال للح�سور لطرح الأ�سئلة واملداخالت.

كتب: حممد باكرمان 

والرتجمة  اللغات  كلية  نّظمت 

الثــنــني املــا�ــســي فــعــالــيــة الــلــقــاء 

امل�ستجدين  الطلبة  ولقاء  الف�سلي 

الطالبية  الأن�سطة  اإطـــار  �سمن 

للكلية،  الإداري  الطاقم  بح�سور 

الدكتور  الكلية  عميد  يتقدمهم 

الكلية  ــل  ــي ووك ــقــرين  ال ــم  ــراهــي اإب

بندر  الدكتور  الأكادميية  لل�سوؤون 

الكلية  ووكيل  حمدان  اآل  فهد  بن 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

ووكيل  �سلمة  بــن  �سامي  الدكتور 

الدكتور  واجلــودة  للتطوير  الكلية 

اأق�سام  وروؤ�ساء  القحطاين  مبارك 

هيئة  اأعـــ�ـــســـاء  ــب  ــجــان ب الــكــلــيــة 

التدري�س والطالب.

فــقــرات  ــمــان  ث ــقــاء  ــل ال ت�سمن 

بــعــنــوان  ــت  ــان ك الأوىل  خمــتــلــفــة؛ 

للم�ستجد:  ــة  ــادميــي الأك ــاة  »احلــي

األقاها  الــطــريــق«،  على  ب�سمات 

م�سدًيا  حمدان،  اآل  بندر  الدكتور 

املــهــارات  �سياق  يف  قّيمة  ن�سائح 

الأكادميية،  وال�ست�سارة  اجلامعية 

اجلامعية،  اخلــدمــات  عــن  ف�ساًل 

ـــب ومــكــتــبــة  ـــطـــال كـــ�ـــســـنـــدوق ال

للطلبة  ومو�سًحا  �سلمان،  امللك 

امل�ستجدين الأدوار التي يقوم بها كل 

ال�ست�ساري  الطالبي  املجل�س  من 

يف الكلية وجلنة احلقوق الطالبية.

عنوان  الثانية  الفقرة  وحملت 

قّدمها  جديدة«  لغة  تعلّم  »مهارات 

اللغة  بق�سم  التدري�س  هيئة  ع�سو 

الإجنــلــيــزيــة والــرتجــمــة الأ�ــســتــاذ 

�سادي اإبراهيم، وتطّرق اإىل اأحدث 

اللغات  تعلّم  يف  املــفــيــدة  الــطــرق 

ما  اأبـــرز  اإىل  م�ستنًدا  ــدة،  اجلــدي

تو�سل اإليه العلم يف هذا اجلانب.

يف حني اأتت الفقرة الثالثة بعنوان 

للمبتدئني«،  الــرتجــمــة  »اأدوات 

ــا عــ�ــســو هــيــئــة الــتــدريــ�ــس  ــاه ــق األ

والرتجمة  الإجنليزية  اللغة  بق�سم 

حاًثا  القحطاين،  �سايف  الدكتور 

الطالب على اإتقان اللغتني الأ�سل 

والهدف والإملام باجلوانب الثقافية 

للن�س  والــ�ــســيــاقــيــة  والــتــاريــخــيــة 

ل�سمان اجلودة يف عملية الرتجمة.

اإىل  ــك  ذل بعد  الكلمة  انتقلت 

اإبــراهــيــم  الــدكــتــور  الكلية  عميد 

القرين الذي ا�ستهل الفقرة الرابعة 

عميد  مع  املفتوح  »اللقاء  بعنوان 

اجلــدد  بالطلبة  مــرحــًبــا  الكلية« 

التوفيق  لهم  ومتمنًيا  والقدامى، 

وال�سداد يف م�سريتهم اجلامعية.

اأمــــا الــفــقــرة اخلــامــ�ــســة، فقد 

حملت عنوان »جتربتنا يف التدريب 

حتدث  حيث  اخلارجي«،  ال�سيفي 

الطالب  من  نخبة  الفقرة  هذه  يف 

الـــذيـــن ا�ــســتــفــادوا مـــن بــرنــامــج 

الذي  اخلارجي  ال�سيفي  التدريب 

تقدمه الكلية، معربني عن �سكرهم 

وعما  الكلية  لإدارة  وامــتــنــانــهــم 

�ساهمت  كبرية  فــائــدة  مــن  مل�سوه 

يف تطّورهم على امل�ستويني اللغوي 

والثقايف.

بــثــالث فقرات  الــلــقــاء  واخــتـُـتــم 

الآتي:  النحو  على  كانت  اإ�سافية، 

الفقرة ال�ساد�سة بعنوان »التطوع يف 

احلياة اجلامعية«، والفقرة ال�سابعة 

بعنوان »بطولة البالي�ستي�سن بكلية 

الفقرة  واأخرًيا  والرتجمة«،  اللغات 

ــعــنــوان »الــتــ�ــســجــيــل يف  الــثــامــنــة ب

الأندية الطالبية بالكلية«.

تـــراأ�ـــس عــمــيــد كــلــيــة الــرتبــيــة 

رئي�س جمل�س الكلية الدكتور فهد 

جمل�س  جل�سات  ثــالــث  ال�سايع، 

ُعقدت  التي  العام،  لهذا  الكلية 

الكلية  جمل�س  اجتماعات  بقاعة 

اأع�ساء  بح�سور  الكلية   مببنى 

املجل�س.

ــس املــجــلــ�ــس املــوا�ــســيــع  ــ� ــاق ون

املـــدرجـــة يف جـــــدول الأعـــمـــال 

وهـــــي الـــتـــاأكـــيـــد عـــلـــى تــعــمــيــم 

ب�ساأن  العليا  الــدرا�ــســات  عميد 

املعيدين  قــبــول  اإجـــــراءات  ربــط 

برامج  يف  باجلامعة  واملحا�سرين 

ببوابة  الدرا�سات العليا اإلكرتونياً 

ــاء فرتة  ــن الــقــبــول الإلـــكـــرتوين اأث

قبول  وعــدم  العتيادية  التقدمي 

الطلبات الورقية.

حيال  الأقــ�ــســام  جمال�س  راأي 

ومالحظاتهم  مرئياتهم  ــــداء  اإب

ورقة  ن�سر  �سرط  اإ�سافة  ب�ساأن 

الن�سر  قــبــول  تــقــدمي  اأو  علمية 

�سمن  حمكمة  علمية  جملة  يف 

�سروط القبول يف برامج الدكتوراه 

للكليات الإن�سانية بناًء على تعميم 

عميد الدرا�سات العليا.

ا�ستحداث  وحمددات  �سوابط 

العليا  الدرا�سات  برامج  وتطوير 

ــات  ــس ــدرا� ال بق�سمي  اخلــا�ــســة 

الإ�سالمية والدرا�سات القراآنية.

مــواعــيــد و�ـــســـروط الــتــحــويــل 

لطالب  اأقــ�ــســامــهــا  وبـــني  للكلية 

وطالبات البكالوريو�س.

للدرا�سات  الكلية  وكيل  واأ�سار 

الدكتور  العلمي  والبحث  العليا 

حممد بن فوزان العمر اأن املجل�س 

وافق على تو�سيات الأق�سام فيما 

يتعلق بالبتعاث والدرا�سات العليا 

واملجل�س العلمي.

بــدران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  اأ�سدر 

العمر قراراً اإدارياً بتكليف الدكتور زياد الأحمد، 

ع�سو هيئة التدري�س بكلية العلوم م�ساعداً لوكيل 

ل�سوؤون  والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة 

التدريب والتعلم التطبيقي.
د. الأحمد
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يف ثاين فعالياته للعام الدرا�سي احلايل

الملتقى اإلعالمي يناقش »أخالقيات اإلعالم الجديد«

 - ال�سديـــري  اجلوهــرة  متــابعة: 

ملــى القحطاين - فيو�ض ال�سبيعي

ن��ظ��م امل��ل��ت��ق��ى الإع���ام���ي ث��اين 

الثاين  ال��درا���س��ي  للعام  فعالياته 

ع���ل���ى ال����ت����وايل ب����ن����دوة ب��ع��ن��وان 

»اأخاقيات الإعام يف ظل الإعام 

عبدامللك  الدكتور  قدمها  اجلديد« 

وذل��ك  ال�سلهوب،  عبدالعزيز  ب��ن 

2019م  اأك��ت��وب��ر   2 الأرب��ع��اء  ي��وم 

ال��دور  الآداب،  كلية   »3« مب��درج 

كلية  وم����درج  ل��ل��ن�����س��اء،  الأر����س���ي 

بح�سور  وذل���ك  ل��ل��رج��ال،  الآداب 

التدري�س  هيئة  وع�سوات  اأع�ساء 

وطالبات وطاب اجلامعة.

اجلديد الإعالم  تطبيقات 

ال�سلهوب  ال��دك��ت��ور  وج��ه  وق��د 

لعميد  ال�سكر  ال��ن��دوة  ب��داي��ة  يف 

ثنيان  ب��ن  ن��اي��ف  د.  الآداب  كلية 

العنزي  على  والدكتور  �سعود،  اآل 

والدكتورة  الإع���ام،  ق�سم  رئي�س 

وذلك  الق�سم،  وكيلة  ال�سهيل  عهود 

ق�سم  اأن�سطة  لكل  دعمهم  على 

اأهمية  ذلك  بعد  متناولً  الإع��ام، 

طرح هذا املو�سوع يف ظل التطور 

التقني وت�ساعد اأعداد م�ستخدمي 

وتنامي  اجلديد  الإعام  تطبيقات 

اإخبارية  كو�سيلة  عليها  العتماد 

متميزة. واإعامية  وات�سالية 

لل�سلوك دليل 

ال�����س��ل��ه��وب  د.  ا���س��ت��ع��ر���س  ث���م 

على  الإع���ام  اأخ��اق��ي��ات  تعريف 

واملعايري  املبادئ  من  منظومة  اأنها 

�سلوك  ت��ر���س��ي��د  ت�����س��ت��ه��دف  ال��ت��ي 

حتقيق  على  ا�ستناداً  الإعاميني، 

التوازن من خال معادلة، طرفاها 

الإعامية. وامل�سوؤولية  احلرية 

للمعايري  مقارنة  روؤية  قدم  كما 

الإع��ام  بني  امل�سرتكة  الأخاقية 

اجل����دي����د وال���ت���ق���ل���ي���دي، وه���ي 

املو�سوعية،  الآن��ي��ة،  امل�سداقية، 

ج��م��ع  والأم�����ان�����ة يف  وال�������س���دق 

التي  امل��ع��اي��ري  وت��ل��ك  امل��ع��ل��وم��ات، 

الإع���ام  منظومة  بها  ا���س��ت��اأث��رت 

والتي  املتعددة  بتطبيقاته  اجلديد 

ارت���ب���ط���ت مب�����س��ك��ات وظ���واه���ر 

اخل�سو�سية  منها  جديدة  اأخاقية 

البيانات  والتاعب يف  الإلكرتونية 

وامل���ع���اجل���ة ال���رق���م���ي���ة ل��ل�����س��ور 

الت�سعيبية  ال��رواب��ط  وا���س��ت��خ��دام 

امللكية. حقوق  وانتهاك 

تويرت منوذج خمتلف

وق����د خ�����س ال�����س��ل��ه��وب ت��وي��رت 

الإع���ام  لو�سائل  كمثال  ب��ال��ذك��ر 

اجل���دي���د م�����س��ت�����س��ه��داً ل�����دوره يف 

منوذج  خلق  يف  ال�سعودي  املجتمع 

ال��ط��رح  يف  الإع����ام  م��ن  خمتلف 

وال��ت��ف��اع��ل و���س��رع��ة ن��ق��ل اخل��ر 

واملعرة،  احلية  بال�سورة  وتدعيمه 

الأم����ر ال���ذى ���س��ج��ع ال��ع��دي��د من 

التطبيق  على  احلديثة  الدرا�سات 

ع��ل��ي��ه، وم��ن��ه��ا درا����س���ة اأج���راه���ا 

باحثون يف معهد »ما�سات�سو�ست�س« 

ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ح���ول اأخ��اق��ي��ات 

يف  ن�سرها  ومت  اجل��دي��د  الإع���ام 

science يف مار�س ٢٠١٨،  جملة 

م��ف��اداه��ا  بنتيجة  خ��رج��ت  وال��ت��ي 

على  تنت�سر  الكاذبة  الأخ��ب��ار  اأن 

احلقيقية  الأخبار  من  اأ�سرع  توتري 

وب���ف���ارق م��ل��ح��وظ، م��ف�����س��رة ذل��ك 

حداثة  اأك��ر  الكاذبة  الأخ��ب��ار  اأن 

ف�سلوا  املبحوثني  واأن  وجت��دي��ًدا، 

من  اأول  ب��ك��ون��ه��م  الن��ت��ب��اه  ج���ذب 

بالأخبار اجلديدة. ي�سارك 

الأخالقية املمار�سات  مناذج 

بع�س  ال�سلهوب  ا�ستعر�س  كما 

التي  الأخاقية  املمار�سات  مناذج 

الإع���ام اجل��دي��د، ومنها  اأف��رزه��ا 

تركيب  واملتحيز،  الكاذب،  التوثيق 

اأو  ���س��ور  اإر���س��ال  فيديو،  مقاطع 

اأنها  على  ق��دمي��ة  فيديو  مقاطع 

حديثة، ممثًا على هذه املمار�سات 

مت  لإ���س��اع��ات  وت��غ��ري��دات  بنماذح 

تعلق  فيما  ت��وت��ري،  ع��ل��ى  ن�سرها 

جلثة  �سلمان  امللك  حمل  باإ�ساعة 

الفغم،  عبدالعزيز  اللواء  حار�سه 

احلقيقية  بال�سورة  مقارنتها  مع 

الأمري  جثمان  ت�سييع  من  امللتقطة 

 ،2011 ع��ام  اهلل  رح��م��ه  �سلطان 

وه���و م���ا ا���س��ت��ل��زم ظ��ه��ور م��واق��ع 

ت��ت�����س��دى مل��ث��ل ه���ذه الإ���س��اع��ات، 

واإظ��ه��ار  ت�سحيحها  على  وتعمل 

احلقيقة.

املهنية الأعراف 

املرتتبة  النتائج  ا�ستطرد  كما 

من  والتي  املمار�سات،  ه��ذه  على 

م�ستخدمي  من  كثري  حترر  اأهمها 

اأية  من  اجلديد  الإعام  تطبيقات 

وجت��اه  املجتمع  جت��اه  م�سوؤوليات 

اأفراده، وخروج كثري منهم عن قيم 

يتعلق  فيما  واأخاقياته  املجتمع 

خليط  ظهور  مع  امل�سامني،  بن�سر 

املتباينني يف درجة  من الإعاميني 

املهنية  والأعراف  بالقيم  التزامهم 

والأخاقية.

اأخالقي �سبط 

انطلق ال�سلهوب مما �سبق بطرح 

اأي مدى نحن بحاجة  ت�ساوؤل »اإىل 

ل���اإع���ام  اأخ���اق���ي  ���س��ب��ط  اإىل 

خال  من  عليه  واأجاب  اجلديد؟« 

هذا  يف  املتنوعة  الباحثني  روؤى 

وم��ق��رتح��ات  روؤى  وق���دم  امل��ج��ال، 

تعمل  م�ستقبلية  ودرا�سات  لبحوث 

املنظومة،  هذه  وحتليل  ر�سد  على 

واأخرى تهدف اإىل �سياغة خارطة 

يف  ال�سائدة  ل��اأخ��اق��ي��ات  ط��ري��ق 

تعمل  ودرا�����س����ات  ال��ب��ي��ئ��ة،  ه���ذه 

ع��ل��ى حت��ل��ي��ل وم��ق��ارن��ة ال��ظ��واه��ر 

تنظم  ال��ت��ي  الأخ��اق��ي��ة اجل��دي��دة 

الإعامي. العمل 

امل�ساركة قبل  فكر 

دع��وة  ال�سلهوب  وج��ه  خ��ت��ام��اً، 

مل�����س��ت��خ��دم��ي م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 

امل�ساركة«،  قبل  »فكر  الجتماعي 

للح�سور،  املداخات  باب  فتح  ثم 

وال��ت��ي ب���داأت مب��داخ��ل��ة ال��دك��ت��ورة 

امل�ساعد  الأ�ستاذ  الدبيخي  اأري��ج 

بق�سم الإعام، والتي تركزت حول 

املو�سوع،  حيث  من  الندوة  اأهمية 

بانت�سار  ملا و�سفته  وتوقيت طرحه 

ال�����س��ائ��ع��ات يف م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل 

اله�سيم،  يف  ك��ال��ن��ار  الج��ت��م��اع��ي 

من  م��زي��داً  ي�ستلزم  ال���ذي  الأم���ر 

اله���ت���م���ام مب���ق���رر اأخ���اق���ي���ات 

وذلك  الرقمي،  وخا�سة  الإع��ام، 

جميع  يف  م�ساند  كمقرر  بطرحه 

يف  فقط  ولي�س  اجل��ام��ع��ة  كليات 

الإعام. ق�سم 

وقد اأ�سار الدكتور عبدامللك رداً 

على ذلك اإىل القرار الذي اتخذته 

مراجعة  بخ�سو�س  التعليم  وزارة 

ال��درا���س��ي��ة،  للخطط  اجل��ام��ع��ات 

ت�سمني  اح��ت��م��ال��ي��ة  ع��ل��ى  م���وؤك���داً 

»ع��رب«  م��ن  البديلة  امل��واد  بع�س 

و»�سلم« مقررات للرتبية الإعامية 

الإعامية. والأخاقيات 

التطبيق خ�سو�سية 

الدكتور ح�سن  تا ذلك مداخلة 

من�سور الذي عر عن مدى اتفاقه 

كقواعد  الأخ��اق��ي��ات  تعريف  م��ع 

خ�سو�سية  اإىل  م�سرياً  لل�سلوك، 

الإ�سامية،  اأدبياتنا  يف  تطبيقها 

وحم�����ذراً م���ن خ���ط���ورة ا���س��رتاك 

بالت�سال  القائمني  مع  اجلمهور 

الإع��ام��ي��ة،  الر�سالة  �سناعة  يف 

بالرتبية  الهتمام  ا�ستوجب  مما 

الإعامية مبا �سي�ساهم يف جتويد 

كبري. ب�سكل  الإعامي  العمل 

د. الشلهوب لمستخدمي مواقع التواصل االجتماعي: فكر قبل المشاركة!
د. أريج: حان الوقت لطرح »أخالقيات اإلعالم« كمقرر مساند في جميع الكليات

د. منصور: هناك خطورة الشتراك الجمهور في صناعة الرسالة اإلعالمية
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رفع مدير جامعة جازان الدكتور مرعي 

وعظيم  �شكره  بالغ  القحطاين،  ح�شني  بن 

امللك  ال�شريفني  احلرمني  خل��ادم  امتنانه 

الأمني  عهده  وويل  عبدالعزيز،  بن  �شلمان 

الأمري حممد بن �شلمان، نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير الدفاع؛ حل�شول اجلامعة على العتماد املوؤ�ش�شي الكامل 

من املركز الوطني للتقومي والعتماد الأكادميي.

وقال مدير اجلامعة، اإن الدعم غري املحدود الذي حظيت وحتظى به 

اجلامعة من القيادة الر�شيدة مّكنها من حتقيق اأعلى معايري العتماد 

جازان  منطقة  اأمري  ومتابعة  توجيهات  اأن  موؤكًدا  الأداء،  واجل��ودة يف 

بن  حممد  الأم��ري  بالنيابة  املنطقة  واأم��ري  نا�شر،  بن  حممد  الأم��ري 

عبدالعزيز، ووزير التعليم الدكتور حمد اآل ال�شيخ؛ تقف خلف الكثري 

ن�شاأتها  منذ  اجلامعة  حققتها  التي  والتاريخية  املتتالية  املنجزات  من 

وانتهاء بح�شولها على العتماد املوؤ�ش�شي الكامل.

وقال الدكتور القحطاين: لقد بذلت اجلامعة بتفاينيٍ من�شوبيها ومتيز 

لعمليات  خ�شعت  كما  املعايري،  كل  ل�شتيفاء  �شخمة  جهوًدا  طلبتها 

والعتماد  للتقومي  الوطني  امل��رك��ز  م��ن  امل�شتقل  اخل��ارج��ي  التقومي 

الأكادميي.

ونوه مدير جامعة جازان، ملن�شوبي اجلامعة للوفاء بتلك ال�شرتاطات 

والأكادميية  والإدارية  العلمية  الن�شاطات  اأوجه  لكل  ال�شاملة  واملعايري 

اجلامعة،  وطلبة  من�شوبي  املنا�شبة  بهذه  وهناأ  واخلدمية،  والبحثية 

ووكالة اجلامعة للتطوير وريادة الأعمال على تفانيهم يف العمل طيلة 

ال�شنوات املا�شية.

ح�رض حفل افتتاح »معر�س العال واحة العجائب« يف باري�س

مؤسسي  اعتماد 
جازان لجامعة  كامل 

عاملياً  الرائدة   ،Fortinet فورتينت  اأعلنت 

الوا�شعة  ال�����ش��ي��راين  الأم���ن  ح��ل��ول  يف جم��ال 

واملتكاملة، اأن جامعة تبوك �شتكون اأول موؤ�ش�شة 

تقدم  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  تعليمية 

ال�شبكات،  لأم��ن  فورتينت  اأك��ادمي��ي��ة  برنامج 

خراء  وتدريب  لتطوير  خ�شي�ًشا  �شمم  والذي 

الأمن ال�شيراين، ومتكينهم من التعامل مع اأي 

تهديدات جديدة، ومتطورة قد تلوح يف الأفق.

وت�شدر  للتدريب،  فر�شاً  الأكادميية  وتوفر 

ال�شيراين  الأم��ن  مبجال  بها  معرتًفا  �شهادات 

للطالب الذين يدر�شون كيفية حماية ال�شركات 

من التهديدات الإلكرتونية املحتملة.

الإقليمي  الرئي�س  نائب  بينيل،  اآلن  وق��ال 

الأو���ش��ط:  ال�شرق  مبنطقة  فورتينت  ل�شركة 

الأو�شط  ال�شرق  مبنطقة  ال�شركات  بذلت  لقد 

�شد  اأج��ل  من  ل�شنوات  ا�شتمرت  كبرية  جهوداً 

الأمن  مواهب  بني  املهارات  الكبرية يف  الفجوة 

وتعد  ال��ع��م��ل،  ���ش��وق  يف  املطلوبة  ال�����ش��ي��راين 

�شراكتنا مع جامعة تبوك خطوة نحو امل�شاعدة 

يف �شد تلك الفجوة مبجال اأمان ال�شبكات على 

امل�شتوى التاأ�شي�شي، واإعداد الطالب للمهن ذات 

العالقة باأمن ال�شبكات، ويوفر برنامج فورتنيت 

فر�شاً للتدريب، ومينح �شهادات معتمدة يف ذات 

املجال لطالب اجلامعة.

جامعة  طالب  اإع��داد  اإىل  الرنامج  وي�شعى 

جمال  يف  م�شتقبلية  جن��اح��ات  لإح���راز  تبوك 

اأمن ال�شبكات، من خالل املحا�شرات النظرية، 

والتجارب والتطبيقات العملية داخل املخترات 

املعنية، ما يوؤهلهم لنيل �شهادة الفورتينيت.

عمادة  عميد  املطريي،  �شعد  الدكتور  وق��ال 

فخورون  نحن  تبوك:  بجامعة  املعلومات  تقنية 

باأن نكون اأول جامعة باململكة وال�شرق الأو�شط 

تدر�س منهج اأكادميية فورتينيت لأمن ال�شبكات.

جتدر الإ�شارة اإىل اأن اأكادميية فورتينت لأمن 

ن�شئت خ�شي�شاً ل�شد النق�س العاملي 
ُ
ال�شبكات اأ

عاملة  قوة  وبناء  ال�شيراين،  الأم��ن  خ��راء  يف 

ماهرة يف جميع جوانب �شبكة فورتينت املتكاملة 

مبخترات  جمهزة  مثالية  تدريبية  بيئة  داخ��ل 

حديثة ومبدربني ذوي خرة.

وت�شدر  للتدريب،  فر�شاً  الأكادميية  وتوفر 

عاملة  قوة  بناء  يف  وت�شاعد  معتمدة،  �شهادات 

�شبكة  اأم���ان  ن��ظ��ام  ج��وان��ب  م��اه��رة يف جميع 

ب���اع���رتاف نخبة من  ال��ت��ي حت��ظ��ى  ف��ورت��ي��ن��ت 

املخت�شني يف هذا املجال.

التعليم  وزي����ر  م��ع��ايل  اأ����ش���در 

ال�شيخ  اآل  بن حممد  الدكتور حمد 

قرارات تعيني، وجتديد تعيني عدد 

بناًء  وذل��ك  اجلامعات،  عمداء  من 

التعليم  جمل�س  نظام  اأح��ك��ام  على 

العايل واجلامعات يف اململكة.

وا�شتملت القرارات على:

بن  عبدالرحمن  الدكتور/  تعيني 

ب��ري��ك ب��ن خ��ل��ف ال��ع��ل��ي��ان ال�سلمي 

ع��م��ي��دًا ل��ك��ل��ي��ة الت�������س���ال والإع�����ام 

بجامعة جدة.

�شليم  بن  اأحمد  الدكتور/  تعيني 

لعمادة  عميداً  الطحيني  �شالح  بن 

الإم���ام  بجامعة  الب�شرية  امل����وارد 

حممد بن �شعود الإ�شالمية.

ت���ع���ي���ني ال�����دك�����ت�����ور/ م�������س���ب���ب ب��ن 

عاي�ض بن عبداهلل الغامدي عميدًا 

لكلية الطب بجامعة بي�سة.

تعيني الدكتور/ حممد بن متعب 

لكلية العلوم  بن �شعيد كردم عميداً 

والآداب ب�شراة عبيدة.

تعيني الدكتور/ �سعيد بن �سالح 

للكلية  عميدًا  البحريي  اأح��م��د  ب��ن 

اجلامعية باأ�سم.

ت��ع��ي��ني ال���دك���ت���ورة/ ه���دى بنت 

عميدة  املحمد  �شعيد  بن  اإبراهيم 

لكلية ال�شحة وعلوم التاأهيل بجامعة 

الأمرية نورة بنت عبدالرحمن.

ت��ع��ي��ني ال����دك����ت����ورة/ اأح�������ام ب��ن��ت 

الزهراين عميدة  عي�سة بن حممد 

ل��ك��ي��ة ال���ت���م���ري�������ض ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 

عبدالعزيز.

تعيني الدكتورة/ فاطمة بنت جر 

لكلية  عميدة  ال�شلمي  ع��وا���س  ب��ن 

التمري�س بجامعة اأم القرى.

جت��دي��د تعيني ال��دك��ت��ور/ وج��دي 

ب�����ن ح���م���ي���د ب�����ن ح����م����ود اجل���دي���ب���ي 

ع���م���ي���دًا ل���ع���م���ادة ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 

بجامعة امللك عبدالعزيز.

عبداهلل  الدكتور/  تعيني  جتديد 

الرتك�شتاين  عبداهلل  بن  قربان  بن 

الإ�شالمي  القت�شاد  ملعهد  عميداً 

بجامعة امللك عبد العزيز.

ال��دك��ت��ور/ حممد  جت��دي��د تعيني 

ب����ن ع����ب����داهلل ب����ن ���س��وي��ل��ح امل��ال��ك��ي 

للكلية اجلامعية مبحافظة  عميدًا 

الليث.

ا�شكندر  الدكتور/  تعيني  جتديد 

بن حممد اآدم هو�شاوي عميداً لكلية 

الهند�شة مبحافظة الليث.

ال��دك��ت��ور/ حممد  جت��دي��د تعيني 

ب����ن ي��ح��ي��ى ب����ن م���ر����س���ي ال����زه����راين 

عميدًا لكلية علوم احلا�سب وتقنية 

املعلومات بجامعة الباحة.

المملكة  مندوبية  مقر  يزور  التعليم  وزير 
اليونسكو لدى 

الشبكات  ألمن  فورتينت  أكاديمية  تدشين 
تبوك في 

قرارات تعيين وتجديد تعيين عدد  صدور 
العمداء من 

بن  حمد  ال��دك��ت��ور  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  زار 

حممد اآل ال�شيخ الأ�شبوع املا�شي، مقر املندوبية 

املتحدة  الأمم  منظمة  ل��دى  للمملكة  ال��دائ��م��ة 

للرتبية والعلوم والثقافة »اليون�شكو« يف العا�شمة 

الفرن�شية باري�س، وذلك يف اإطار فعاليات زيارته 

افتتاح  حفل  يف  للم�شاركة  الفرن�شية  العا�شمة 

وتد�شني معر�س »العال واحة العجائب يف اجلزيرة 

العربية« املقام يف معهد العامل العربي بباري�س.

 وكان يف ا�شتقبال معاليه لدى زيارته املنظمة، 

الدكتور  اليون�شكو  لدى  للمملكة  الدائم  املندوب 

املندوبية،  وموظفو  البلوي  يو�شف  بن  اإبراهيم 

و�شوي�شرا  فرن�شا  يف  الثقايف  امللحق  بح�شور 

وم�شت�شار  الثنيان،  فهد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 

التعليم العايل يف املندوبية الدكتور خالد العمري، 

وزير  مبكتب  واملرا�شم  العامة  العالقات  ومدير 

التعليم بجدة الأ�شتاذ خالد غندوره.

يف  العمل  �شري  على  ال�شيخ  اآل  معايل   واطلع 

املنظمة،  يف  تبذلها  ال��ت��ي  واجل��ه��ود  امل��ن��دوب��ي��ة 

ال�شرتاتيجية  وال�شراكة  التعاون  اأوجه  ومناق�شة 

ع�شو  اململكة  باأن  علماً  واليون�شكو،  اململكة  بني 

اأ�ش�شت  التي  الع�شرين  ال���دول  �شمن  موؤ�ش�س 

منظمة اليون�شكو.

معر�س  افتتاح  حفل  ح�شر  قد  معاليه  وك��ان 

العال واحة العجائب يف اجلزيرة العربية واملقام 

الفرن�شية  العا�شمة  العربي  ال��ع��امل  معهد  يف 

 7 املا�شي  الث��ن��ني  تد�شينه  مت  وال���ذي  باري�س، 

اأكتوبر وفتح اأبوابه للجمهور يوم الأربعاء 9 اأكتوبر 

وي�شتمر حتى 19 يناير 2020م، ويف جميع اأيام 

الأ�شبوع ما عدا يوم الثنني من العا�شرة �شباًحا 

وحتى الثامنة م�شاًء.

حتدثنا يف العدد ال�شابق عن اأهمية وفوائد القراءة للطالب اجلامعي، 

ون�شتكمل اليوم لنقول اإن القراءة تعمل على تنمية اخليال والإبداع عند 

وجتارب  وروؤى  زوايا  ا�شتك�شاف  على  القراءة  ت�شاعده  حيث  القارئ، 

خمتلفة، متاماً كالطرق ال�شريعة التي تربط فيما بينها وتو�شلك لأماكن 

رغماً  تو�شلك  الطرق  من  الآخر  والبع�س  باختيارك،  بع�شها  خمتلفة 

عنك لأماكن تكت�شف لحقاً اأنها ت�شتحق الزيارة.

وهناك �شوؤال جديل: هل طالب اجلامعات يقراأون الكتب؟ 

اأ�شارت �شحيفة نيويورك تاميز يف تقرير لها ن�شر بتاريخ 2 اأغ�شط�س 

2018 اأن هناك جياًل يف احلرم اجلامعي نادراً ما يقراأ الكتب اأو ر�شائل 
الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  عر  يتنف�س  لكنه  الإل��ك��رتوين،  الريد 

وي�شعر بالعزلة والتوتر، ومع ذلك هو مغرم بحل م�شاكل العامل.

يف املقابل، اأ�شارت جملة اأتالنتيك يف تقرير لها ن�شر يف �شهر مايو 

احتجاجاً  بالعت�شام  الأمريكية  ييل  جامعة  طالب  قيام  اإىل   2019
على قرار اجلامعة بنقل ثالثة اأرباع الكتب يف مكتبتها اجلامعية التي 

ت�شم اأكرث من 15 مليون كتاب من اأجل اإن�شاء م�شاحات درا�شية اأكر، 

واتهموا اجلامعة بالف�شل يف فهم العالقة احلا�شمة بني الكتب والتعليم.

اأ�شا�شي يف  ركن  القراءة  اأن  فالأكيد  اجلدل،  هذا  نتائج  كانت  واأياً 

جناح اأي طالب جامعي، حيث ل يتحقق هذا النجاح اإّل بامتالك ثقافة 

العلمية  واملقالت  التخ�ش�شية  الكتب  على  امل�شتمر  والطالع  القراءة 

والأبحاث والدرا�شات احلديثة، ودائماً ما كنت اأ�شري اإىل اأهمية القراءة 

واأحث طالبي على ممار�شتها ب�شكل م�شتمر وتلقائي وعدم الركون اإىل 

املحا�شرات التي يعر�شها الأ�شاتذة يف ال�شاليدات.

يف  ومزاجهم  تتباين  املوؤلفني  اأ�شاليب  اأن  يدركوا  اأن  الطالب  على 

كاأنه  الذي  ال�شهل  املوؤلف  فهناك  يختلف،  امل�شتخدمة  الكلمات  انتقاء 

بقوالب  وي�شيغها  دارج��ة  كلمات  لنتقاء  مييل  حيث  بحر  من  يغرف 

مفهومة ومبا�شرة، وهناك املوؤلف ال�شعب الذي كاأنه ينحت يف �شخر 

باختياراته للكلمات املعقدة والأ�شاليب املركبة والتي حتتاج جلهد اأكر 

يف قراءتها وفهمها.

رغبتهم  حال  يف  والطالبات  للطالب  تو�شيات  جمموعة  يلي  فيما 

بتعزيز ثقافة القراءة وممار�شتها ب�شكل م�شتمر:

لقراءته  وم�شتعداً  متيقناً  كنت  اإذا  اإّل  كتاب  اأي  ب�شراء  تقم  ل   -

للمباهاة  مكتبة  تاأ�شي�س  ولي�س  القراءة  هو  فالق�شد  منه،  وال�شتفادة 

اأو ملجرد الزينة.

الكتب من مكتبة اجلامعة قبل �شرائها، وذلك  اأن ت�شتعري  - حاول 

لالطالع عليها ومعرفة مدى منا�شبتها حلاجتك، حتى ل تخ�شر قيمتها.

- ابداأ ب�شراء الكتب ذات ال�شفحات الأقل وابتعد قدر الإمكان عن 

املجلدات حتى تتمكن من ثقافة القراءة ومتتلك اخلرة يف ممار�شتها.

- ميكن اإن�شاء جمموعة قراءة مكونة من بع�س الأ�شدقاء والزمالء 

ل�شراء بع�س الكتب يف جمال التخ�ش�س وتدويرها بني املجموعة، وذلك 

اأولً بهدف تقليل التكلفة، وثانياً لمتالك احلما�س والإرادة والت�شجيع 

على ممار�شة القراءة.

جيل ال يقرأ!

 وقفات أكاديمية
د. خليل اليحيا

 وقفات أكاديمية

alkhaleel@ksu.edu.sa - 

كلية الطب

د. القحطاين

نظري ا�ستيفاء املعايري ومتيز املن�سوبني والطلبة
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لي�ضمح يل �أبنائي �لطالب يف هذه �مل�ضاحة �أن �أ�ضلط �ل�ضوء على �أحد 

�أبناء �لوطن �لذين حددو� م�ضارهم منذ نعومة �أظفارهم و�نطلقو� يف جد 

لنف�ضه  ر�ضمها  �لتي  �لأهد�ف  لتحقيق  و�لعطاء  �لعمل  ميادين  ون�ضاط يف 

ولعائلته ووطنه.

�ليوم �أحتدث عن رحيل �أحد �لرجال �لكبار �لذي غادرنا منذ �أيام قليلة 

بعد �أن قدم �ضجاًل حافاًل يف خدمة هذه �لبالد �ملباركة نحو حتقيق ما يرنو 

له ولة �لأمر من تنمية م�ضتد�مة يتفاأ ظاللها �أبناء �لوطن.

معايل �ملهند�س د.عبد�لعزيز �لز�مل رحمه �هلل، �أحد كو�در هذ� �لوطن 

و�إخال�س  بحما�س  ليعود  �لأكادميية،  �لعلمية  �ملوؤ�ض�ضات  �أكببر  من  نهل 

للم�ضاركة �لفاعلة يف بناء موؤ�ض�ضات �ل�ضناعة يف بالدي.

هذ� �لرجل منوذج للمو�طن �ل�ضالح عر �إجناز�ت عملية حققها بعيًد� 

عن �ضجيج �لإعالم وفال�ضات �لكامري�ت من خالل م�ضاركته يف عدد من 

�مليادين، �أبرزها بناء عمالق �لبرتوكيماويات »�ضابك«، و�لذي قال فيه رفيق 

عبد�هلل  عبد�لعزيز  على  �ختياري  »وقع  �لق�ضيبي:  د.غازي  �لر�حل  دربه 

وزمالئه  عبد�لعزيز  و�إىل  �ملنتدب،  و�لع�ضو  �لرئي�س  نائب  ليكون  �لز�مل 

يحبو  �ضناعي  وليد  من  »�ضابك«  �لأكببر يف حتويل  �لف�ضل  يعود  �لأو�ئببل 

�إىل عمالق �ضناعي مي�ضي بثقة يف �لعامل مع عمالقة �ل�ضناعة«. وهكذ� 

�أ�ضبحت �أهم �ضركات �لبرتوكيماويات يف �لعامل.

لنطالق  �ملنا�ضبة  �ل�ضخ�ضية  فيه  �هلل  يحفظهم  �لأمببر  ولة  وجد  وقد 

�ضناعات �ضعودية عر توليه حقيبة �ل�ضناعة، حيث عمل على فتح �آفاق 

�لقت�ضاد  عجلة  لتحرك  جمالتها  مبختلف  �ل�ضناعات  لنتعا�س  و��ضعة 

�لوطني يف �إطار تنويع م�ضادر �لدخل وتوفري فر�س جديدة لل�ضباب.

لقد �متزج �لر�حل يف حب �ل�ضناعة وغر�س ذلك يف عائلته.. فت�ضنم عدد 

�ل�ضركات �لوطنية، ومنهم م.�أ�ضامة �بن �لفقيد  �أبنائه قيادة عدد من  من 

�لذي �ختارته �لقيادة بتعيينه نائًبا لوزير �ل�ضناعة و�لرثوة �ملعدنية.. وهو 

بهذ� �لختيار يكمل م�ضرية و�لده.

�حل�ضارية  �لنه�ضة  يف  �أ�ضهم  بحق،  وطني  رجببل  �لز�مل  عبد�لعزيز 

للمملكة و�ضتظل جهوده و�أعماله خري �ضاهد على ما قدم.. وقد عرف �أبو 

�أ�ضامة خادًما لدينه ووطنه باذلً للخري..ف�ضاًل عما تك�ضف عنه �ضخ�ضيته 

من قلب نقي وخلق رفيع وتو��ضع جم ونز�هة و�بت�ضامة لتفارق حمياه.. 

فاأحبه كل من عرفه.

ويف �ضرية �لفقيد كتاب بعنو�ن: »بناء �ضناعة �لبرتوكيماويات يف �ململكة..

�إجناز وطني«، يو�ضح م�ضرية �لر�حل وق�ضة كفاحه و�أبحر يف ق�ضة �ضابك. 

وهو كتاب يح�ضن بالأجيال �إن تقر�أه.

و�إنني �إذ �أدعو لفقيد �ل�ضناعة و�لوطن باملغفرة و�لرحمة.. �أ�ضاأل �ملوىل 

�أن يكتب ما قدم يف ميز�ن ح�ضناته. وكاأن �ل�ضاعر عنى �لر�حل بقوله:

كم ر�حل يف �ضويد� �لقلب م�ضكنه

  �ضارت ركائبه و�لوجد ي�ضنينا

�أرو�حنا من لهيب �لفقد موجعة

ت�ضكو �لفر�ق وما �ضنت ماآقينا..  

رحيل رجل الصناعة

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

��ضتقبل معايل مدير جامعة �لإمام حممد بن �ضعود �لإ�ضالمية �لدكتور 

�أحمد بن �ضامل �لعامري، مبكتبه �لأ�ضبوع �ملا�ضي، �لق�ضاة �مل�ضاركني يف 

�لدورة �ملتخ�ض�ضة يف �لق�ضاء لق�ضاة �إفريقيا �لتي ينظمها �ملعهد �لعايل 
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1441/2 هب �إىل 1441/3/5هب.
ورحب معايل �لدكتور �لعامري، باأ�ضحاب �لف�ضيلة يف بلدهم �لثاين 

�لإ�ضالم يف  �أنهم ميثلون  �ل�ضعودية ويف �جلامعة، مبيناً  �لعربية  �ململكة 

دولهم و�أن �إقامة �لدورة يف �ملعهد �لعايل للق�ضاء باجلامعة هو �أحد ثمار 

�لتعاون �مل�ضرتك و�لبناء، م�ضيفاً �أن �ملعهد �لعايل للق�ضاء متخ�ض�س يف 

عاتقهم  على  �مللقاة  �لكبرية  �مل�ضوؤولية  ويعون حجم  �لببدور�ت  مثل هذه 

من ناحية �لتنظيم و�لتعليم، كما �أنه �ضبيل لزيادة �أو��ضر �ملحبة و�ملودة.

و�مل�ضتوى  وتخ�ض�ضها  �مل�ضاركة  بالكفاء�ت  ثقته  على  �لعامري  و�أكد 

�لعايل من �ملعرفة لديها، متمنياً �لتوفيق للجميع و�ل�ضتفادة �ملتكاملة.

من جانبه، عر �أ�ضحاب �لف�ضيلة �لق�ضاة عن �ضعادتهم بهذه �لدورة 

وما ي�ضر لهم من ح�ضورها و�مل�ضاركة بها، ورفعو� �ضكرهم للملكة �لعربية 

�ل�ضعودية وللجامعة على هذه �ل�ضت�ضافة، متمنني م�ضاركة قيمة وثرية 

غنية بتبادل �خلر�ت و�ملهار�ت و�ل�ضتفادة �لق�ضوى من خر�ت �ململكة 

يف جمال �لق�ضاء.

قارنة  وتهدف �لدورة �إىل �لطالع �ل�ضامل على �أبرز �لأبو�ب �لفقهية ممُ

و�ملنازعات  �ملعا�ضرة،  �لنو�زل  �أبرز  على  و�لطالع  �ملعا�ضرة،  بالأنظمة 

�لق�ضائية يف �لأبو�ب �لفقهية، و�إبر�ز �أدب �لقا�ضي مع �هلل، ومع نف�ضه 

�ل�ضعودية،  �لعربية  �ململكة  �لق�ضائي يف  �لتنظيم  و�إبر�ز  �خل�ضوم،  ومع 

وت�ضبيبها،  �لأحببكببام  �ضياغة  يف  �ملببهببارة  حت�ضيل  �خت�ضا�ضاته  وبيان 

و��ضتجالء معامل �لعد�لة و�لإن�ضاف يف �لنظام �جلنائي �لإ�ضالمي، وبيان 

مهار�ت  وتطوير  �ل�ضعودي،  و�لنظام  �لإ�ضالمية  �ل�ضريعة  يف  �لتحكيم 

�مل�ضاركني يف �لدورة وقمُدر�تهم، وتبادمُل �خلر�ت بينهم، وحتقيق �لتو��ضل 

بني �ملعهد �لعايل للق�ضاء، و�ملحاكم �ل�ضرعية يف دول قارة �إفريقيا.

مدير جامعة اإلمام يلتقي قضاة إفريقيا

makinzyadel@ksu.edu.sa

�ختتم �مللتقى �لقت�ضادي �لعلمي 

مببوؤخببًر�،  �أعماله  �لثانية  دورتببه  يف 

يف  �لقببتبب�ببضبباد  ق�ضم  نظمه  �لبببذي 

بجامعة  و�لأعبببمبببال  �لإد�رة  كلية 

ملدة  بنت عبد�لرحمن  نورة  �لأمببرية 

يومني، وذلك مبركز �ملحاكاة وتنمية 

�ملهار�ت �ل�ضريرية.

وقد ��ضتهلت �أعمال �مللتقى بكلمة 

�لإد�رة  كلية  عميدة  مببن  ترحيبية 

�لعريفي،  غادة  �لدكتورة  و�لأعمال 

�لقت�ضاد  ق�ضم  رئي�ضة  كلمة  تلتها 

�لدكتورة هند �لعفي�ضان �لتي �أعربت 

�لقت�ضاد  ق�ضم  �هتمام  عببن  فيها 

�لقت�ضادية  �لببتببطببور�ت  مبببو�كبببببة 

�لببعببربببيببة  �حلببا�ببضببلببة يف �ملببمببلببكببة 

روؤيببة  �أهبببد�ف  لتحقيق  �ل�ضعودية 

بتحديث  بد�يًة   ،2030 �ل�ضعودية 

�خلطط �لدر��ضية للطالبات لت�ضمل 

مقرر�ت جديدة كاقت�ضاديات �لبيئة 

�لقت�ضاد  �ملبب�ببضببتببد�مببة،  و�لتنمية 

�ل�ضلوكي،  �لقببتبب�ببضبباد  �لببعببقبباري، 

و�قت�ضاديات  �لببرقببمببي  �لقت�ضاد 

�لطاقة، بالإ�ضافة �إىل عقد جل�ضات 

تدريبية  عمل  وور�س  دورية  حو�رية 

حول �أهم �مل�ضتجد�ت على �ل�ضاحة 

�لقت�ضادية على �ل�ضعيدين �لوطني 

و�لإقليمي.

للملتقى  �لأوىل  �جلل�ضة  ود�رت 

�ل�ضعودية يف  �جلامعات  »دور  حول 

برنامج �لتحول �لوطني« بينما د�رت 

�ملر�أة  »متكني  حول  �لثانية  �جلل�ضة 

�ل�ضعودية  روؤيببة  ظل  يف  �ل�ضعودية 

2030 و�آثارها �لقت�ضادية«.
�لقت�ضادي  �مللتقى  مع  وتز�مناً 

�لببعببلببمببي، �أقبببببام �ملببعببهببد �لببعببقبباري 

ق�ضم  مبببع  بببالببتببعبباون  �لبب�ببضببعببودي 

�لقت�ضاد بكلية �لإد�رة و�لأعمال يف 

�إىل  قمُ�ّضم  تدريبي  برنامج  �جلامعة 

عنو�ن:  تدريبية حتت  دور�ت  ثالث 

�لو�ضاطة �لعقارية، مقدمة يف �إد�رة 

�ملببر�فببق، مقدمة يف �حتبباد �ملبباّلك، 

وذلببببك بببحبب�ببضببور مببا يببقببارب 250 

من�ضوبات  مببن  دورة  لكل  �ضخ�ًضا 

�لكلية.

جامعة  �أعلنت  �آخببر،  جانب  ويف 

عبد�لرحمن،  بببنببت  نبببورة  �لأمببببرية 

علمية  در��بببضبببة  مبب�ببضببروع  �إطبببببالق 

�ملوؤ�ض�س  �مللك  �ضقيقة  عن  موثقة 

عبد�لرحمن،  بببنببت  نبببورة  �لأمببببرية 

وياأتي هذ� �مل�ضروع يف �إطار حر�س 

�لن�ضاء  تاريخ  ر�ضد  على  �جلامعة 

�ل�ضعوديات �لبارز�ت ومنهن �لأمرية 

�أهم  كاإحدى  بنت عبد�لرحمن  نورة 

�أدو�ر  من  قدمته  ملا  �ل�ضخ�ضيات 

ِوفق  �ملبببر�أة  �ضبيل متكني  يف  بببارزة 

مرحلة  وهبببي  مرحلتها  معطيات 

�ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  تاأ�ضي�س 

عببلببى يبببد �ملبببلبببك عبببببد�لببعببزيببز بن 

رحمه   - �ببضببعببود  �آل  عبببببد�لببرحببمببن 

�لأجببيببال  تعريف  و�أهمية   ،  - �هلل 

�ملعا�ضرة ب�ضريتها �لتي ت�ضكل فارًقا 

يف تاريخ �ملر�أة �لعربية.

�لببتبباريببخ  �أ�ببضببتبباذ  تكليف  وجبببرى 

�حلديث و�ملعا�ضر يف جامعة �لأمرية 

نورة و�لباحثة �ملتخ�ض�ضة يف تاريخ 

�لعربية،  �ململكة و�جلزيرة  �ملر�أة يف 

�حلائزة على جائزة �مللك عبد�لعزيز 

يف تاريخ �ململكة، �لدكتورة دلل بنت 

خملد �حلربي لعمل �لدر��ضة.

�حلربي،  دلل  للدكتورة  ووفببًقببا 

على  مرتكزة  �ضتكون  �لدر��ضة  فاإن 

�ملحلية  �لببوثببائببق  مببن  �ل�ببضببتببفببادة 

و�خلارجية و�لرو�يات �ل�ضفهية وتتبع 

كل ما ن�ضر يف �لكتب و�ملر�جع، ومن 

ثم �إعد�د �ضرية �لأمرية َوْفق منوذج 

ويظهر  حياتها  مر�حل  يتتبع  علمي 

دورها ومكانتها.

نظمت جامعة �مللك في�ضل مثلة 

�لإ�ضرت�تيجي  �لتخطيط  ببببباإد�رة 

مبببببادر�ت  »تطوير  بعنو�ن  تببدريببًبببا 

مببعببايل  بببحبب�ببضببور   »2030 روؤيبببببة 

مببديببر �جلببامببعببة �لببدكببتببور حممد 

بببن عبببببد�لببعببزيببز �لببعببوهببلببي ووكبببالء 

�جلامعة وعمد�ء �لكليات و�لعماد�ت 

�لتدري�س  هيئة  و�أع�ضاء  �مل�ضاندة، 

و�ملوظفني من �جلن�ضني، و�ملهتمني، 

وذلك يف مقر �جلامعة.

�أن  �لعوهلي  �لببدكببتببور  و�أو�ببضببح 

�لب�ضرية  بالكفاء�ت  ثرية  �جلامعة 

�لتي متكنها من طرح مبادر�ت نوعية 

ت�ضهم يف حتقيق بر�مج روؤية �ململكة 

عو�مل  جميع  متتلك  و�أنها   ،2030

�لببروؤيببة  جتبباه  موقفها  تعزيز  جنبباح 

ملا متلكه  �لوطنية،  وحتقيق غاياتها 

مببوؤكببًد�  �ضخم،  معريف  ر�ضيد  مببن 

�ضتبادر  ما  وعمق  نوعية  يف  �لثقة 

بطرحه �جلامعة من مبادر�ت.

تف�ضيلي  عر�س  �لتدريب  وتخلل 

�لببتببخببطببيببط  �إد�رة  فبببريبببق  قبببدمبببه 

�لإ�ببضببرت�تببيببجببي ببباجلببامببعببة، تببنبباول 

تبيان  مبببع  بببباملبببببببادر�ت  �لببتببعببريببف 

�لببب�بببضبببروط �لبببالزمبببة لببقبببببول تلك 

�ملبادر�ت، و�ضرح �أهم بر�مج �لروؤية 

وتو�ضيح  �ملبادر�ت،  من  �مل�ضتهدفة 

�آلية تعبئة منوذج بناء �ملبادرة �إ�ضافة 

�إىل جمموعة من �ملد�خالت.

اختتام الملتقى االقتصادي العلمي بجامعة األميرة نورة

»تطوير مبادرات رؤية  تدريب عملي لـ
2030« بجامعة الملك فيصل

�مللك  جامعة  مدير  معايل  د�ضن 

عبد�لرحمن  �لببدكببتببور  عبد�لعزيز 

للجنة  �لأول  �للقاء  �أعمال  �ليوبي، 

�لإ�ضر�فية �لعليا على مركز �ملناهج 

 6 ع�ضويتها  يف  وت�ضم  �لتعليمية، 

وكببالببة  وتنظمه  حببكببومببيببة،  جببهببات 

مثلة  �لتعليمية  لل�ضوؤون  �جلامعة 

يف مركز �ملناهج �لتعليمية، بح�ضور 

وكبببالء �جلببامببعببة وعببمببد�ء ووكبببالء 

�لعماد�ت و�لكليات، وذلك يف قاعة 

�جتماعات جمل�س �جلامعة.

فيه  ت�ضارك  �لذي  �للقاء  ويهدف 

وز�رة �خلدمة �ملدنية، ووز�رة �لعمل 

و�لببتببنببمببيببة �لجببتببمبباعببيببة، و�لببغببرفببة 

�لتجارية �ل�ضناعية مبحافظة جدة، 

و�ضركة  �ل�ضعودية،  �أر�مكو  و�ضركة 

�لعربي  �لنقد  وموؤ�ض�ضة  �ببضببابببك، 

مببو�ءمببة  �إىل حتببقببيببق  �لبب�ببضببعببودي؛ 

�ضوق  �حتياج  مع  �لتعليم  خمرجات 

�خلريجني  قببدر�ت  وتطوير  �لعمل، 

و�لببعببمببل  للمناف�ضة  و�خلببريببجببات 

بالكفاءة �ملطلوبة يف جميع �ملجالت 

تلبي  �لتي  �لعلمية  و�لتخ�ض�ضات 

�حتياجات �ضوق �لعمل يف �لقطاعني 

�حلكومي و�خلا�س.

مرئي عن  بعر�س  �للقاء  و��ضتهل 

للمناهج  �لإلكرتوين  �لنظام  تد�ضني 

»مببنببهبباج« ثبببم كببلببمببة ملببعببايل مببديببر 

�جلامعة رحب فيها باجلميع، وقال: 

�أن �ضر�كتنا مع �ضوق �لعمل  »ندرك 

�إ�ببضببرت�تببيببجببيببة تخدم  هببي �ببضببر�كببة 

خمرجات �جلامعة وتطورها ملا فيه 

ون�ضعى  �لغايل،  وطننا  وتقدم  رفعة 

�للقاء  �أن تكون فعاليات هذ�  معكم 

بجهودكم وم�ضاركتكم �إ�ضافة نوعية، 

لها،  �ملر�ضومة  �لأهببببد�ف  وتببخببدم 

�ململكة  روؤيببة  لتحقيق  معاً  و�ضنعمل 

.»2030
�حتياجات  حماور:  �للقاء  و�ضمل 

�لببر�مببج،  وت�ضنيف  �لببعببمببل  �ببضببوق 

�لببببر�مببببج �لبببببيببنببيببة، �لببكببفببايببات 

�لرنامج.  نهاية  و�ختبار  و�ملهار�ت، 

��ضتبانة  توزيع  �للقاء  خالل  وجرى 

فتح  ذلببك  بعد  �ملببقببدمببة،  للعرو�س 

باب نقا�س مع �أع�ضاء �للجنة، �لذي 

�أبرزها  تو�ضيات،  عببدة  �إىل  خل�س 

بني  �ل�ضر�كة  �أهمية  على  �لتاأكيد 

مركز �ملناهج يف �جلامعة وقطاعات 

�ضوق �لعمل مبا ينعك�س على تطوير 

مهار�ت خريجي وخريجات �جلامعة 

�للجنة  و�أن تكون  وفر�س توظيفهم، 

مرجًعا يف تطوير �لر�مج �لأكادميية 

و�لتو�ضية  �لببدر��ببضببيببة  وخببطببطببهببا 

��ضتمر�ر جهود  و�أهمية  باعتمادها، 

مركز �ملناهج يف �إحد�ث نقلة نوعية 

يف �إعادة هيكلة �لر�مج �لأكادميية 

مبا يتو�فق مع متطلبات �ضوق �لعمل، 

وحث جميع �لقطاعات على �لتعامل 

و�لدعم لرنامج »منهاج« �لإلكرتوين 

�لر�مج  �عتماد  �إجبببر�ء�ت  لت�ضريع 

و�خلطط �لدر��ضية يف �جلامعة.

جامعة المؤسس تناقش تطوير المناهج

اأطلقت م�رشوع درا�سة علمية م�ثقة عن �سقيقة امل�ؤ�س�س



اإلنسان كائن اجتماعي
علم  يف  عليها  متعارف  مقولة  هناك 

كائن  »الإن�����س��ان  اأن  مفادها  الج��ت��م��اع 

اجتماعي بطبعه« ول ي�ستطيع اأن يعي�ش 

دون  اأو  منعزلة  ج��زي��رة  يف  اأو  مب��ف��رده 

توا�سل وتفاعل مع غريه من الب�سر.

ب��الأرق��ام،  ذل��ك  على  م��ث��الً  لن�سرب 

الثنني،  اإىل  يوؤدي  الذي  »1« هو  الرقم 

اإل���خ،   ،»3« ل��ل��رق��م  يف�سي   »2« ورق���م 

وال�سوؤال املطروح ما موؤدى ال�سفر وماذا 

ميكن اأن يتكون منه، نفرت�ش اأن ال�سفر 

غري  اإ�سافية  قيمة  عليه  املتعارف  وفق 

بينما  بغريها،  ذات معنى  متكاملة فهي 

الأرقام من ١-٩ لها قيمتها اأ�سا�سا منذ 

القدم، ويتحدد معنى كل رقم بناًء على املعايري واملفاهيم العرفية العاملية، 

فالأ�سفار لها �سبه باجلمادات، ي�سخرها الإن�سان لرغباته ويعتمدها يف 

خدمة نف�سه واإ�سباع حاجاته.

الب�سر �سفر، لي�ش لها قيمة حتى توظفها  اإن كل ما متتلكه من دون 

وتفيدك وتلم�ش جدواها، فمتى ما ان�سم �سفر مع اأي رقم من الأرقام 

�سار ذا دللة رقمية عالية.

اأنك بحاجة اإىل غريك لت�ستقيم وتهداأ  اأن تفهم  من هنا يجب عليك 

اجتماعي  وكائن  وروح،  ب�سر  باخت�سار  فاأنت  خرباتها،  وتن�سج  حياتك 

بالطبع وقوي بالإخوة واملاديات، والعك�ش غري �سحيح.

قال ال�ساعر:

النا�ش للنا�ش من بدو وحا�سرة

بع�ش لبع�ش واإن مل ي�سعروا خدم

يقول ربنا {يا اأيها الّنا�ش اإنا خلقناكم من ذكر واأنثى وجعلناكم �سعوبا 

وقبائل لتعارفوا} الآية.

معهد اللغويات العربية - نيجرييا

ق��د ي��رت��ب��ط اأح��دن��ا ب��ع��اق��ة مع 

من  ي��ع��اين  اأو  »م���زاج���ي«  �سخ�ش 

هذه  تكون  وق��د  نف�سي،  ا�سطراب 

وحتمية،  وطويلة  را�سخة  العاقة 

ك��ال��ع��اق��ة ب��ني الإخ����وة والأق����ارب 

اأو تكون عاقة عابرة،  والأ�سدقاء، 

اأو يف  كاأن تقابل �سخ�ساً يف املطار 

يجل�ش  �سخ�ساً  اأو  القطار  حمطة 

اأو  ال��ط��ائ��رة  ب��ج��ان��ب��ك يف ك��ر���س��ي 

يُ�����س��ام��رك حل��ظ��ات��ك ع��ل��ى مقاعد 

�سكنك  عن  ي�ساألك  لتجده  القطار 

عليك  وي��ح��ك��م  وظ��ي��ف��ت��ك،  ون�����وع 

م�����س��ار احل��دي��ث يف  وي��ح��دد  بهما 

ال��دق��ائ��ق ال��ق��ادم��ة، وي��ت��ا���س��ى كل 

وترمي  لوجهتك  الو�سول  بعد  هذا 

خلف  ا�ستقبلتها  التي  الكلمات  جّل 

حكمة  هناك  كانت  اإن  اإل  ظهرك 

ول  باإذنيك  عليها  فاأطبق  م�ستفادة 

عليك  األ���ّح  ل��و  حتى  رق��م��ك  تعطه 

ونراهم  حولنا  هم  من  اأم��ا  بذلك! 

�سهرياً،  حتى  اأو  اأ�سبوعياً  اأو  يومياً 

فقد يكون من بينهم اأي�ساً اأ�سخا�ش 

ا�سطراب  من  يعانون  اأو  مزاجيون 

نف�سي لكننا م�سطرون على التعاي�ش 

جتمعنا  اأوا�سر  هناك  م��ادام  معهم 

بهم كمجل�ش يُفتح اأو عمٌل تطور اإىل 

يدخلون  بع�سهم  اأن  فتجد  �سحبة، 

�سمن اإطار »النف�سيات«، والنف�سيات 

هنا  اأق�سدها  التي 

وا�سحة  كانت  »ول��و 

ب��امل��ع��ن��ى ال��ع��ام��ّي«، 

اأو�سحها  دعني  لكن 

القارئ  ع��زي��زي  ل��ك 

ب��اأ���س��ل��وب��ي اخل��ا���ش 

امل���م���زوج ب��اجل��ّدي��ة 

اخلال�سة.

بالنف�سية  اأق�سد 

ال�سخ�ش  ذل���ك  ه��و 

اأن  ي����ري����د  ال�������ذي 

»اجل����ّو  ي��ت��ح��ك��م يف 

ال����ع����ام« ل��ل��ج��ل�����س��ة 

ويُ�سرّيها كما ي�ساء، 

اأق�سد ذلك ال�سخ�ش الذي  اأنا  نعم 

لهذه  ق��راءت��ك  حلظة  ببالك  ج��اء 

ذلك  هو  بالنف�سية  اأق�سد  اجلملة، 

ما  موقف  اأجل  من  الذي  ال�سخ�ش 

تراه  ال��ي��وم،  ذل��ك  عمله  يف  اأ�سابه 

اخلا�ش  ملجل�سه  املعاناة  تلك  ينقل 

ب�سبب  تذّمر  اإىل  »اجلل�سة«  ويحّول 

ذلك املوقف.

ذلك  ب�»النف�سية«،  اأق�سد  نعم، 

يظهر  ي��وم��اً  ت���راهُ  ال���ذي  ال�سخ�ش 

ويوماً  ابت�سامته،  عمق  من  اأنيابه 

يكتمها وياأ�سرها خلف اأ�سجان باءت 

اأقل  عائلي  ب�سبب خاف  تظهر  اأن 

اأق�سد ذلك  مايُقال عنه تافه، نعم، 

جاء  الذي  ال�سخ�ش 

ببالك حلظة قراءتك 

لهذه اجلملة، اأق�سد 

الذي  ال�سخ�ش  ذلك 

يظل مُيازحك كيفما 

له  ترد  وحني  ي�ساء، 

»تطلع  باملثل  املزحة 

والليف  ال�سعف  اأم 

نعم  ب��داخ��ل��ه«!  اللي 

اأن������ا اأق�������س���د ه���ذا 

جاء  الذي  ال�سخ�ش 

ببالك حلظة قراءتك 

ل�����ه�����ذه اجل���م���ل���ة، 

بالنف�سية  اأق�����س��د 

يُردد  ما  دائماً  الذي  الإن�سان  ذلك 

ب�سحب  ول  برا�سي  اللي  »بت�سوون 

ع��ل��ي��ك��م؟« ن��ع��م اأن����ا اأق�����س��د ذل��ك 

حلظة  ببالك  ج��اء  ال��ذي  ال�سخ�ش 

قراءتك لهذه اجلملة.

ياأتيك  اأن  كله  هذا  من  والأ���س��واأ 

اأي  يتقّبل  ول  النف�سية«  »�ساحبنا 

راأيه  لتغيري  ول حم��اولت  نقا�سات 

يعطيك  ل  بل  اإقناعه،  حماولة  ول 

لإي�����س��اح وجهة  اإط���اق���اً  ف��ر���س��ة 

ن��ظ��رك، وي�����س��ت��م��ع ل��ك��ام��ك حتى 

تنتهي لريد عليك بكاٍم ل معنى له، 

يرى اأن وجهة نظره �سحيحة وكاأنها 

وحّي م�سابه للقراآن ل يقبل التغيري 

وعلينا  به،  النقا�ش  ول  امل�سا�ش  ول 

جميعاً الإميان التام به.

لقد عانيت كثرياً من الأ�سخا�ش 

وقررت  النف�سية،  وذوي  املزاجيني 

»اأخرياً« اأنني اأجعله يعي�ش كما يريد، 

درو�ساً  تُلّقنه  احلياة  تلك  و�ساأجعل 

»لعله  والل�سعات  ب��اخُل��ربات  مليئة 

اأنه  اأعلم  لأنني  يخ�سى«،  اأو  يتذكر 

من  الت�سّبع  ملرحلة  �سي�سل  ما  يوماً 

ي�ستيقظ  حتى  وال�سفعات  املواقف 

من »نف�سّيته«.

ب�سر،  اأننا  تاّماً  اإمياناً  موؤمن  اأنا 

اأحياناً هي  واأن الظروف اخلارجية 

وقراراتنا  نف�سياتنا  يف  تتحكم  من 

لكن  حياتنا،  وم�����س��ار  وم�ساعرنا 

توؤثر  جنعلها  اأن  املعقول  من  لي�ش 

ال�سلبية  ونن�سر  حولنا  هم  من  على 

لهم، جميعنا منر بظروف و�سغوط 

واملّتزن  الواعي  لكن  مقيتة،  حياتية 

وم�ساي�سة  التحكم  ي�ستطيع  من  هو 

بِرّ  اإىل  بها  وال�سري  الظروف  ه��ذه 

الأمان قدر الإمكان.

عنفوان  بكل  فرَحك  ع�ش حلظة 

مع  وت��ع��اي�����ش  ت��ق��ّي��ده��ا،  ول  مطلق 

حلظات حزنك باأقل من ذلك بكثري 

لأن الفرح ليدوم واحلزن ل ي�ستمر، 

وا�سحك .. يا جميل!

مكتبة امللك �سلمان املركزية

 2030 اململكة  روؤي����ة  ت�سمنت 

التعليم  اإتاحة  هو  الدولة  هدف  اأن 

ويف  متنوعة.  خ��ي��ارات  وف��ق  اجليد 

هذا ال�سياق فاإنه من الأهمية مبكان 

ال�سوؤال:  اإجابة عن  اأن نح�سل على 

»ملاذا يعد اإدراك ر�سا اخلريجني عن 

املوؤ�س�سة التعليمية اأمًرا مهًما؟« 

من  العديد  الباحثون  ذك��ر  لقد 

هذا  على  اإجابة  متثل  التي  النقاط 

ر�سا  اأن  ي��رى  م��ن  فثمة  ال�����س��وؤال. 

اخلريجني عن اأداء املوؤ�س�سة التعليمية 

تطوير عملها،  اأداة مفيدة يف  يعترب 

ومن ثم يف زيادة القيمة املدركة التي 

وخريجوها.  طابها  عليها  يتح�سل 

حيث ي�ستخدم هذا الر�سا يف تربير 

طلبات رفع ميزانيتها، ويف الت�سويق 

لها بني الطاب، كما ي�ستخدم لإثبات 

بذلت  التي  ال�ستثمارات  من  العائد 

ال��ربه��ان  ت��ق��دمي  ع��ن  ف�سًا  فيها، 

التعليمية  بامل�سوؤولية  قيامها  على 

فتحر�ش  لذا،  عاتقها.   على  امللقاة 

املوؤ�س�سات التعليمية على تقييم جودة 

الربامج التي تقدمها ودرجة فعالية 

ينت�سبون  الذين  واملعلمني  املدربني 

اإل����ي����ه����ا ب��وا���س��ط��ة 

باعتبار  خريجيها، 

اأنهم ميثلون اأ�سحاب 

الرئي�سيني  امل�سلحة 

ف��ي��م��ا ت���ق���دم���ه م��ن 

خدمة تعليمية. 

وت��ع��ت��رب اأ���س��ب��اب 

ر�����س����ا امل��ت��ع��ل��م��ني 

م����ن ال����ط����اب ع��ن 

التعليمية  ال��ربام��ج 

يف  انتظامهم  اأث��ن��اء 

التعليمية  املوؤ�س�سة 

اأ�سباب  نف�سها  ه��ي 

ر�سا اخلريجني عن 

اأداء هذه املوؤ�س�سة بوجه عام، حيث ل 

يت�سور اأن يكون هناك حالة من عدم 

الر�سا عند الطاب اأثناء تواجدهم 

بعد  عنها  را�سني  يكونون  ثم  فيها، 

التخرج منها. ولكن ينفرد اخلريجون 

ببعد اآخر للر�سا لي�ش موجوًدا لدى 

من  ال�ستفادة  م��دى  وه��و  الطاب، 

انتظموا  التي   - التعليمية  الربامج 

فيها - يف �سوق العمل. 

وق������د ح�������اول ال����ب����اح����ث����ون يف 

درا����س���ات���ه���م ق��ي��ا���ش 

عن  اخلريجني  ر�سا 

التعليمية  املوؤ�س�سات 

منها،  تخرجوا  التي 

واخ��ت��ل��ف��وا، م���ا بني 

درا���س��ة واأخ����رى، يف 

ت�سكل  التي  الأب��ع��اد 

يف جمملها حمددات 

ل��ه��ذا ال��ر���س��ا. وق��د 

التطور  اأن  ت��اح��ظ 

والفكري  ال�سخ�سي 

اأه���م حم��ددات  هما 

ر�����س����ا اخل���ري���ج���ني 

وف���ًق���ا ل��ل��ع��دي��د من 

ه��ذه ال��درا���س��ات. وث��م��ة م��ن اعترب 

التي  واملعرفية  الفكرية  البيئة  اأن 

توفرها املوؤ�س�سة التعليمية والإعداد 

يلتحقون  الذين  للطاب  الوظيفي 

بها هما عامان رئي�سيان يف حتقيق 

اقرتح  من  وهناك  اخلريجني.  ر�سا 

اخلدمة  جل��ودة  مهمة  اأب��ع��اد  ثاثة 

التعليمية، ومن ثم لر�سا اخلريجني، 

وهي  العايل،  التعليم  موؤ�س�سات  يف 

وهيئة  الدرا�سية،  املقررات  ت�سميم 

وثمة  التعليم.   وبيئة  ال��ت��دري�����ش، 

اأه��م  ه��م  اخلريجني  اأن  يعترب  م��ن 

لأنهم  التعليمية،  املوؤ�س�سة  اأ���س��ول 

اأن  كما  العمل،  �سوق  يف  ميثلونها 

مبا�سر  ب�سكل  تنعك�ش  اإجن��ازات��ه��م 

اأي حت�سينات على  عليها. لذا، فاإن 

املقدمة  التعليمية  اخل��دم��ة  ج���ودة 

القيمة  حت�سني  اإىل  تلقائًيا  ت���وؤدي 

واإىل  اخل��ري��ج��ني،  ل�سهادة  امل��درك��ة 

التعليمية  املوؤ�س�سة  �سورة  حت�سني 

ثم  وم��ن  للطاب.  جاذبيتها  وزي��ادة 

على  اخل��ري��ج��ون  يظل  اأن  فينبغي 

اإطاع على روؤية املوؤ�س�سة التعليمية 

واأولوياتها واأن ي�ساركوا فيها، بحيث 

تن�ساأ عاقة تاآزرية فيما بينهما. فهم 

بذلك ل يزيدون من قيمة ما تقدمه 

العمل  ل�سوق  تعليمية  خدمات  من 

العامل  ويجلبون جتربة  بل  فح�سب، 

الواقعي اإىل طابها.

اإن اخلريجني هم �سفراء املوؤ�س�سة 

التعليمية يف املجتمع، بل هم اأف�سل 

هوؤلء ال�سفراء.

عميد عمادة التطوير واجلودة 

ع�سو جمل�ش ال�سورى ال�سابق

وتتعلم  تفكر  ت��زال  ل  اأن��ك  طاملا 

وتعمل؛ �ستظل حياتك مليئة بالإثارة 

واملتعة والدفء؛ لأنها حياة متجددة 

بتفكريك، غنية بن�ساطك.

�سدقني عزيزي القارئ، اإن املتعة 

طعًما  فيها  جت��د  ال��ت��ي  احلقيقية 

ميكن  ل  لذاتك،  وتقديًرا  حلياتك، 

الدعة  اإىل  ال��رك��ون  يف  جتدها  اأن 

بالنوم  عليها  حت�سل  ولن  والراحة، 

والك�سل والقعود عن العمل، بل هي 

باإجنازاتك  وثيًقا  ارتباًطا  مرتبطة 

�ِسدها بكل خطوة تخطوها  التي جُتَ

نحو اأهدافك، وحتقيق طموحاتك.

قلبك،  تغمر  ب�سعادة  ت�سعر  اأمل 

كل عمل  نف�سك عقب  وراح��ة متاأ 

اأجن��زت��ه؟!  تكليف  كل  وبعد  اأدي��ت��ه، 

واإن  ف��اأه��ن��ئ��ك،  ب��ذل��ك  ���س��ع��رت  اإن 

وال�سجر  ال��ت��اأف��ف  ���س��ع��ورك  ك���ان 

ولكن  اأع��ّزي��ك،  اأن  فجدير  وامل��ل��ل، 

واملحبة  الأخ���وة  راب��ط  منطلق  م��ن 

وواجب الن�سيحة؛ اأذكرك باأن تقف 

تَ��َف��ّق��ْد  م��ع نف�سك وق��ف��ة ���س��ادق��ة. 

اإرادت��ك  راج��ْع  النجاح،  يف  رغبتك 

ابحث  ال��ت��غ��ي��ري،  يف 

بكل  ق��ل��ب��ك  داخ�����ل 

جد عن قيم التميز؛ 

م�سادر  تتدفق  فمنه 

جتد  وف��ي��ه  حياتك، 

واإذا  جناحك،  متعة 

اأردَت اأن اأخت�سر لك 

هذه  فهاَك  الطريق، 

اجلميلة  ال��رب��اع��ي��ة 

 - الهتار  اب��ن  من   -

التي تنال بها - بعد 

توفيق اهلل - جناًحا 

معه  قيمة، جت��د  ل��ه 

لذة.

منك  برغبة  الرباعية  هذه  تبداأ 

�سادقة، ثم معرفة واعية، ج�ّسدها 

مبمار�سة جادة، مع التقييم واملتابعة 

امل�ستمرة.

ن�سب  ال�سابقة  الرباعية  �سع 

ع��ي��ن��ي��ك، ل��ت�����س��ف��ي ع��ل��ى ح��ي��ات��ك 

املاتع،  بالن�ساط  الهادف،  التجديد 

مق�سودي  تفهم  اأن  عزيزي،  واإي��اك 

الوقت،  كل  نف�سك  على  باأن حتمل 

اأهلك،  عن  منقطًعا 

من�سغًا  واأح��ب��اب��ك، 

وقتك،  كل  باأهدافك 

فذلك مما ل يفهمه 

جنيب؛  لبيب  اأري���ب 

منهجه  امل�����س��ل��م  اإذ 

ال��ت��وازن ال���ذي يفي 

ب��ج��م��ي��ع احل���ق���وق 

ب��ق�����س��د واع���ت���دال، 

م����ن غ����ري اإف������راط 

} ت����ف����ري����ط،  ول 

وكذلك جعلناكم اأمة 

و���س��ط��ا} ال��ب��ق��رة: 
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م��ع ت����وايل اإجن����ازات����ك، اح��ر���ش 

ال��داخ��ل��ي،  ن�سيجك  على  ع��زي��زي، 

خ�س�ش لنف�سك يوماً من كل اأ�سبوع، 

اأو حتى �ساعة واحدة يومياً تخلو بها 

مع نف�سك، اأو تنجز اأمًرا فيه متعة لك، 

ل تنتظر �سكًرا من اأحد، كافئ نف�سك، 

قّدر ذاتك، اأر�سل باقة زهور لنف�سك، 

الدافئة:  الر�سالة  ه��ذه  معها  اأرف���ق 

لو  نف�سي،  يا  علّي،  عزيزة  اأن��ِت  كم 

ل�ستمر  ل��ك،  حبي  م��ق��دار  تعلمني 

اأج��دد  ن�ساطك،  وجت���دد  ع��ط��اوؤك، 

لك حبي املعطر ب�سذى هذه الباقة. 

قد يثري مثل هذا الق��رتاح عا�سفة 

من ال�سحك، وذل��ك ُمت�سّور من كل 

اأحد عا�ش ويعي�ش حياة عادية، يلفها 

الروتني اململ، لي�ش بينه وبني نف�سه 

تلك الألفة، التي قد يتكلف يف بذلها 

ملن حوله، ابداأها من داخلك، وجرب 

بعد قراءة مقايل اأن تنفذ اقرتاحي، 

و�ستعرف اأثر ذلك عاجًا غري اآجل.

وم�������س���ة: ال���ذي���ن ي��ح��م��ل��ون يف 

وحنيناً  امل��ع��رف��ة،  ���س��رارة  نفو�سهم 

الّروتينية،  احلياة  رف�ش  اإىل  كبرياً 

للحياة  ير�سمون  الذين  دائ��ًم��ا  هم 

ياقونه  ما  رغم  اجلميل  م�ستواها 

من تعب.

وم�سة:

ا�ستخدام  ف��ن  ه��ي  ال�ست�سارة: 

بعقل  تفكر  اأن  من  فبدلً  العقول، 

اأن تفكر بعدة عقول،  واحد ميكنك 

فا ترتدد يف ا�ست�سارة من تثق به.
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هيئة التدري�س يف الوثيقة املطورة

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

العملية  جودة  يف  وموؤثر  قوي  ب�سكل  التدري�ش  هيئة  اأع�ساء  ي�سهم 

اإخا�ش  بكل  بهم  املنوطة  ب��الأدوار  التعليمية، وذلك من خال قيامهم 

واقتدار، وتاأكيًدا على اأهمية هذا الدور ت�سمن املعيار اخلام�ش »هيئة 

التي  لوثيقة معايري العتماد الرباجمي  الن�سخة املطورة  التدري�ش« يف 

للتقومي والعتماد الأكادميي �سرحاً  ملا يجب  اأ�سدرها املركز الوطني 

اأن تكون عليه هيئة التدري�ش مبا ي�سمن جناح ما يقومون به من جهد، 

حيث يذكر معيار هيئة التدري�ش اأنه يجب اأن يتوفر يف الربنامج الأعداد 

الكافية من هيئة التدري�ش املوؤهلني ذوي الكفاءة واخلربة الازمة للقيام 

مب�سوؤولياتهم. كما يجب اأن تكون هيئة التدري�ش على دراية بالتطورات 

الأكادميية واملهنية يف تخ�س�ساتهم، وت�سارك يف اأن�سطة البحث العلمي 

تقومي  يتم  واأن  املوؤ�س�سي،  والأداء  الربنامج  وتطوير  املجتمع،  وخدمة 

اأدائهم وفق معايري حمددة، وي�ستفاد من النتائج يف التطوير. 

وعن اإي�ساح ذلك نذكر »بت�سرف« ما ت�سمنته الوثيقة يف هذا املعيار، 

وهو الآتي:

هيئة  اأع�ساء  لختيار  منا�سبة  واإج��راءات  �سيا�سات  الربنامج  يطبق 

الربنامج  ويتوافر يف  منهم،  املتميزين  وا�ستبقاء  الربنامج  التدري�ش يف 

يقدم  التي  املواقع  جميع  يف  التدري�ش  هيئة  اأع�ساء  من  الكايف  العدد 

»مثل:  الازمة  الكفاءة  التدري�ش  هيئة  اأع�ساء  يف  يتوفر  كما  فيها، 

وفاعلية  ال��ازم��ة«،  واخل��ربة  املهنية  والرخ�ش  وال�سهادات  امل��وؤه��ات 

التهيئة  للتحقق منها، ويوفر الربنامج  اآليات منا�سبة  التدري�ش، وتطبق 

لطبيعة  فهمهم  ل�سمان  واملتعاونني  اجل��دد  التدري�ش  لهيئة  املنا�سبة 

ت�سم  كما  العمل،  وحجم  وم�سوؤولياتهم،  ومهامهم  وحقوقهم  الربنامج، 

اأو املتعاونني يف الربامج املهنية بع�ش املهنيني من ذوي  هيئة التدري�ش 

التدري�ش  هيئة  وت�سارك  الربنامج،  جمال  يف  العالية  واملهارة  اخل��ربة 

بانتظام يف اأن�سطة اأكادميية مبا يت�سمن درايتهم باأحدث التطورات يف 

جمال تخ�س�ساتهم. وتعد م�ساركتهم يف هذه الأن�سطة واإنتاجهم العلمي 

اأحد حمكات تقييمهم وترقيتهم، وي�سارك اأع�ساء هيئة التدري�ش بكفاءة 

الأن�سطة  وتعد م�ساركتهم يف هذه  العلمي،  والإنتاج  البحث  اأن�سطة  يف 

اأحد حمكات تقييمهم وترقيتهم، كما ت�سارك هيئة التدري�ش يف اأن�سطة 

حمكات  اأحد  الأن�سطة  هذه  يف  م�ساركتهم  وتعد  املجتمعية،  ال�سراكة 

التطوير  يف  برامج  التدري�ش  هيئة  اأع�ساء  ويتلقى  وترقيتهم،  تقييمهم 

املهني والأكادميي، وفق خطة تلبي احتياجاتهم وت�سهم يف تطوير اأدائهم، 

وت�سارك هيئة التدري�ش يف اأن�سطة تقومي وتطوير الربنامج واملوؤ�س�سة، 

وتطبق اآليات فعالة لتقومي كفاية وجود اخلدمات املقدمة لهيئة التدري�ش 

وفق  بانتظام  التدري�ش  هيئة  اأداء  ويُقيم  عنها،  ر�ساهم  مدى  وقيا�ش 

معايري حمددة ومعلنة، وتقدم التغذية الراجعة لهم وي�ستفاد من النتائج 

يف حت�سني الأداء.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

صديقي العزيز دع »المزاجية والنفسية«!

رضا الخريجين.. معيار للجودة في المؤسسة التعليمية

من أجل حياة متجددة ممتعة

د. فهد الهتار

عبداهلل الشمراني

عبدالسميع أولوافيمي



القصيدة الوطنية.. صفحات وذكريات
الوطن  به هذا  ما متيز  اأهم  اإن من 

ال���غ���ايل، ���ش��ع��راءه الأك���ف���اء واأدب�����اءه 

املبدعني  جمع  عن  فف�شاًل  الف�شالء، 

املثقفني،  ونخب  واملفكرين  والفنانني 

مت��ي��ز ���ش��ع��راء ه���ذا ال���وط���ن ب��ج��زال��ة 

ق�شائدهم وعلو مقا�شدهم.

الدعوة  يف  ال�شعر  �شخر  من  فمنهم 

ل��ل��دي��ن وم��ن��ه��م م��ن ���ش��خ��ره ل��ق��ارع��ات 

�شاعر  كل  على  اأن  راأيي  ومن  امليادين، 

الوطن  لهذا  تنتمي  ينتمي/  و�شاعرة 

ج�شيمة  وواج��ب��ات  عظيمة  م�شوؤولية 

ببطولت  املجتمعي  الوعي  حتقيق  يف 

واأجماد الآباء والأجداد.

ولعلي مل اأكن يف خ�شم تلك الأحداث 

ال�شعوديني، ولكنني  اأذهان كل من عا�شرها من  التي لتزال عالقة يف 

اأ�شتمتع كلما ُرويت يل وترددت على م�شمعي، األ وهي »حرب اخلليج«، 

وكما يقول اأبي: كنا اآنذاك وكل ال�شعب ال�شعودي على اأهبة ال�شتعداد 

�شعراء  �شيد  ه��ذال«  بن  »خلف  الوطن  ب�شاعر  واإذا  البالد،  عن  للذود 

الوطن وقائدهم يظهر على القناة ال�شعودية الأوىل قائاًل:

ت�����ه�����اون�����ا م���������ا  اهلل  ل���������ك  ج�������اب�������ر  ������ش�����ي�����خ  ي���������ا 

ال������ف������ه������د ي���������اأك���������د ل���������ك ال����������ع����������ودة وي���������ش����م����ن����ه����ا

م����زع����ل����ن����ا ال��������ي��������وم  زع�������ل�������ك  واهلل  ������ش�����ي�����خ  ي��������ا 

وامل����������ه����������زل����������ة وامل����������ه����������ون����������ة م�����������ا ن������واط������ن������ه������ا

اأب���������������ش�������ر ب�����ن�����������ش�����ر ي�����������ش�����ي�����د ف������������وق وي����ب����ن����ا

ب������������اأي������������دي رج�����������������ال حم������ك������ح������ك������ة م������ع������ادن������ه������ا

ظ���ن���ا ي����ل����ح����ق����ك  ل  ال������ف������ه������د  م������ع������ك  دام  م��������ا 

ت�������ش���ك���ن���ه���ا ل������������زم  ك������وي������ت������ك  اهلل  اأب���������������ش�������اي�������ة 

وال������ق�������������ش������ر د�������ش������م������ان جت�����ل�����������س ب��������ه وت����ت����ه����ن����ا

لب���������������د م������������ن ف����������رح����������ة ت�������ط�������ف�������ي غ�����ب�����اي�����ن�����ه�����ا

الخ.....

ول  وال�شعوديني،  الكويتيني  قلوب  يف  بليغ  اأثر  الق�شيدة  لتلك  وكان 

وقد  املتجدد،  القدمي  واإعالمهم  العرب  ديوان  فال�شعر  ذلك  يف  غرابة 

كان حممد �شلى اهلل عليه و�شلم يحث ح�شان بن ثابت على الرد على 

امل�شركني باأ�شعار كال�شهام يف قلوبهم.

من  بع�س  يجمع  اأن  لبد  الوطن  �شاعر  اأن  فيه  ا�شتدراك  ل  ومما 

احلروب  وبوقائع  وامللوك،  الأمم  بتاريخ  الإملام  منها:  الهامة،  ال�شفات 

على  والقدرة  ال�شيا�شي  والطالع  العامة  الثقافة  عن  ف�شاًل  واملعارك، 

الردود الذكية.

ومن ذلك حينما قال القائل: اإن اململكة العربية ال�شعودية عبارة عن 

اأقاليم احلجاز وجند، وقد قالها على �شبيل ال�شتهزاء، ولكن الرد املفحم 

اأتى �شريًعا من ال�شاعر الراحل »غازي الق�شيبي« رحمه اهلل حني قال:

اأج����������������ل ن��������ح��������ُن احل���������ج�������������������اُز ون��������ح��������ن جن�������ُد

ه����������ن����������ا جم�������������������ٌد ل����������ن����������ا وه��������������ن��������������اك جم����������ُد

ون���������ح���������ن ج�����������زي�����������رة ال�����������ع�����������رب اف��������ت��������داه��������ا

����������������ش���������������ُد
ُ
وي���������ف���������دي���������ه���������ا غ�������������������ش���������ارف���������ة واأ

وكل فرد يف هذا الوطن يعرب عن حمبته لوطنه مبا ي�شتطيع، وجمالت 

التعبري عن حب الوطن كثرية، فاأنت حينما تخل�س يف عملك تعرب عن 

حبك للوطن وحينما تخرتع اأي�ًشا تعرب عن حمبتك للوطن.

واأختم باأبيات لل�شاعر الراحل ر�شيد الزلمي رحمه اهلل:

حب الوطن ما هو بعيب ليا حب

واهلل اأحب الدار واللي ربوبه

حب من الإميان وهبة من الرب

واحب دار للجميع حمبوبه

م�شوؤول املجال الأدبي يف برنامج املوهوبني

17 9الرأي

ت�شدر عن ق�شم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �شعود

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

يف عامل التعليم، متثل خمرجات 

الدرا�شي،  باملقرر  املرتبطة  التعلم 

الدر�س  اأو  الدرا�شية،  الوحدة  اأو 

»امل��ح��ا���ش��رة« م��ق��ي��ا���ش��اً ه��ام��اً يف 

املراد  التعليمية  الأه��داف  تقييم 

. حتقيقها

ذل���ك، هناك  ب��ل��وغ  ي��ت��م  وح��ت��ى 

التي  وامل��ه��ارات  ال�شفات  بع�س 

وياأخذ  املُعلم  بها  يتحلى  اأن  يجب 

اأهمها. �شرد  �شاأحاول  بها، 

بالتفاوؤل  املُعلم  يتمتع  اأن  يجب 

واحل��ي��وي��ة وال��ط��اق��ة والإي��ج��اب��ي��ة 

بلوغ  على  ت�شاعده  بدورها  والتي 

الإبداع. مراتب  اأعلى 

ال���ق���ل���ق والإج������ه������اد ال��ع��ق��ل��ي 

العملية  على  �شلبي  ت��اأث��ري  لهما 

الإم��ك��ان  ق��در  ح���اول  التعليمية، 

عنهما. البتعاد 

م��ع ت��ق��دم ال��ت��ق��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة، 

هناك موارد واأدوات جديدة ميكن 

الدرا�شية،  املناهج  اإىل  تُ�شاف  اأن 

التعليمية  الأ�شاليب  تطوير  حاول 

احل���دي���ث���ة ال���ت���ي ت��ت��م��ا���ش��ي م��ع 

تو�شيل  ل�شمان  وذل��ك  الع�شر، 

خمتلف. ب�شكل  املعلومة 

مب��دى  ال��ط��الب  ي�شعر  ع��ن��دم��ا 

ح��ر���ش��ك ال�����ش��دي��د ع��ل��ي��ه��م، ف��اإن 

م�شتوى  زي��ادة  على  ي�شاعد  ذلك 

والتقدير. والحرتام  الثقة 

واح������دة م���ن اأه�����م ال�����ش��م��ات 

هي  ال��ن��اج��ح  للُمعلم  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 

القدرة على حتويل الأمور املعقدة 

حاول  وب�شيطة،  وا�شحة  وجعلها 

على  قدرتك  تطوير 

وت��و���ش��ي��ح  تب�شيط 

املعلومة.

احل�������ش���ول  اإن 

اخل��ربة  بع�س  على 

التعليم  نطاق  خارج 

بثمن،  يقدر  ل  اأمٌر 

حاول بناء اخلربات 

لذلك. الالزمة 

ب�����ع�����������س  يف 

الأح���ي���ان، اأف�����ش��ل 

للُمعلم  ميكن  اإجابة 

»ل  ه��ي:  تقدميها 

ب�شكل  الإجابة  من  بدلً  اأع��رف«، 

لدى  امل�شداقية  وف��ق��دان  خاطئ 

الطالب.

ي��دل  ت��ع��رف��ه  ل  م��ا  اإدراك  اإن 

واأن  ت��ت��ع��ل��م،  ت���زال  اأن���ك ل  ع��ل��ى 

طالباً  يزال  ل  الواقع،  يف  املُعلم، 

اأ�شلوب  ا�شتخدام  ح��اول  للعلم. 

فاملرة  امل��ه��م��ة«،  ال��ن��ق��اط  »ت��ك��رار 

ما،  �شيئاً  فيها  تقول  التي  الأوىل 

الثانية،  وامل���رة  »�شماعها«،  يتم 

امل��رة  ويف  ب��ه��ا«،  »الع����رتاف  يتم 

»تعلُمها«. يتم  الثالثة، 

قابلة  نظر  وجهة  تقدمي  حاول 

على  الطالب  ي�شاعد  فهذا  للتعلم 

من  بدلً  باأنف�شهم  التفكري  كيفية 

فيه. يفكرون  مبا  اإخبارهم 

بالتدري�س،  الأمر  يتعلق  عندما 

اأهمية  بنف�س  ه��و  تفعله  م��ا  ف��اإن 

م��ا ت��ق��ول��ه، ب��ني ال��وق��ت والآخ���ر 

ال��ك��الم  ع���ن  ت��ت��وق��ف  اأن  حت��ت��اج 

بال�شتماع،  وت��ب��داأ 

هو  الفعال  فالتعلم 

عبارة عن حوار ذي 

اجتاهني.

�شوؤال،  طرح  بعد 

ع�شر  مل���دة  ان��ت��ظ��ر 

ه���ذه  يف  ث����������واٍن، 

الهادئة،  اللحظات 

ورمب��������ا احل����رج����ة 

ل��ب��ع�����س ال���ط���الب، 

ي������ح������دث ب���ع�������س 

ال���ت���ف���ك���ري الأك�����ر 

حتاول  ل  اإنتاجية، 

. طعتهم مقا

بع�شهم  يُ��ع��ل��م��ون  ط��الب��ك  دع 

الذي  الوحيد  اأنت  ل�شت  البع�س، 

يتعلمون  فهم  الطالب،  منه  يتعلم 

اأقرانهم،  اأو من  اأنف�شهم  تلقاء  من 

 - »املعلم  التعلم  مثلث  يكون  هكذا 

الأقران«. الطالب - 

النهج  نف�س  ا���ش��ت��خ��دام  جتنب 

ب�شكل  يتعلمون  فالطالب  للجميع، 

خم��ت��ل��ف، ح�����اِول ت��ب��ن��ي ط��ري��ق��ة 

عن  وذل��ك  الن�شطة«،  »املحا�شرة 

طريق اإعطاء حما�شرة ملدة »20« 

دق��ي��ق��ة وم���ن ث��م ال��ق��ي��ام ب��ت��وزي��ع 

الطالب يف جمموعات. بعد ذلك، 

ثم  ومن  �شوؤال  بطرح  القيام  يتم 

بينهم.  فيما  الإج��اب��ات  مناق�شة 

كل  عن  ممثل  طلب  يتم  واأخ���رياً، 

جم��م��وع��ة ل�����ش��رح الج���اب���ة ال��ت��ي 

زمالئهم.  بقية  اأمام  عليها  اتفقوا 

جداً  مفيداً  الن�شاط  ه��ذا  يعترب 

لك�شر حاجز اخلجل لدى البع�س. 

يدور حول جودة  الفعال  التدري�س 

ال��ع��الق��ة ب��ني امل��ع��ل��م وال��ط��ال��ب، 

ل ي��ن��ت��ه��ي ع��ن��د ان��ت��ه��اء ال��در���س 

للطالب  ا���ش��م��ح  امل��ح��ا���ش��رة.  اأو 

درا�شة  وجدت  بالتدري�س،  بالقيام 

قاموا  الذين  الطالب  باأن  حديثة 

ب��ت��دري�����س الآخ��ري��ن ق��ام��وا ب���اأداء 

ب�شرف  الختبارات،  وقت  اأف�شل 

ال��ن��ظ��ر ع���ن زي�����ادة حم��ت��م��ل��ة يف 

الطالب  مطالبة  ف��اإن  درج��ات��ه��م، 

منهم  يتطلب  اأق��ران��ه��م  بتدري�س 

كيفية  ع��ن  �شامل  تقييم  اإج���راء 

وتقدميها  امل��ع��ل��وم��ة  ع��ن  ال��ب��ح��ث 

لالهتمام. مثرية  بطريقة 

الب�شرية،  الو�شائل  ا�شتخدام 

بتقدمي  طالبك  مطالبة  من  ب��دلً 

ملقال  امل��ع��ت��اد  التن�شيق  يف  مهمة 

منهم  ت��ط��ل��ب  اأن  مي��ك��ن��ك  م���ث���اًل، 

وتقدميهم  جديدة  و�شائل  جتربة 

اختيارهم.  م��ن  مبتكرة  بطريقة 

منح  ميكنك  الأ���ش��ئ��ل��ة،  لت�شجيع 

لكتابة  خم�ش�شاً  ج���داراً  طالبك 

اخلا�شة.  اأوق��ات��ه��م  يف  اأ�شئلتهم 

باملوا�شيع  ه��ذا  يُعلمك  اأن  ميكن 

اأو  معاجلتها  يجب  التي  ال�شائعة 

ميكن لهم العمل يف م�شاريع بحثية 

الأ�شئلة. جتيب على بع�س هذه 

دلو،  ملء  لي�س  التعليم  ختاماً، 

�شعلة. اإيقاد  ولكنه 

اأ�شتاذ اجليوفيزياء امل�شارك

ق�شم اجليولوجيا واجليوفيزياء- 

كلية العلوم

تريد  ل  بال�شياع؟  ت�شعر  هل 

احل��ايل؟  تخ�ش�شك  يف  ك��م��ال  الإ

يف  راأيك  ما  ال�شتمتاع؟  تود  هل 

الدخول اإىل عامل املال والأعمال 

واحل���������ش����ول ع���ل���ى ال���وج���اه���ة 

الجتماعية؟

مهنة  ممار�شة  عليك  باأ�س!  ل 

���ش��ب��اع  الإع�����الم ف��ه��ي ك��ف��ي��ل��ة ب��اإ

و�شوق  للتائهني  ملجاأ  رغباتك، 

من  اأ�شناف  على  يحتوي  �شعبي 

امتطاء  للجميع  وميكن  املوا�شيع، 

ونحن  م��ن خ��الل��ه،  امل��ه��ن��ة  ف��ر���س 

خمت�شني  اأو  واأكادمييني  كطالب 

الت�شفيق  �شوى  �شيئاً  نفعل  ل��ن 

خ��ربة«  »ب��ال  ه��اٍو ومم��ار���س  لكل 

اجل��ام��ع��ات،  تتحرك  مل  ح��ال  يف 

���ش�����ش��ات  وامل��وؤ الإع������الم  وزارة 

انت�شار  م��ن  احل��د  يف  الإع��الم��ي��ة 

ال���وب���اء احل����ايل وه���و »ال��ت��ط��ف��ل 

الإعالمي«.

الإع�������الم  ع�������ش���ر  يف  ن���ح���ن 

الأمر  النت�شار،  و�شريع  املفتوح 

الإعالمية  الر�شائل  جعل  ال��ذي 

�شننتظر  ه��ل  ال�����ش��ي��ط��رة،  خ���ارج 

امل�شكلة؟  حل��ل  املخولة  اجل��ه��ات 

ي�شعر  اأن  فرد  كل  على  يجب  بل 

من  بدايًة  امل�شوؤولة«  ب�»املواطنة 

تعليمية  �شراكة  وعقد  اجلامعات 

واملوؤ�ش�شات  الإع���الم  وزارة  م��ع 

مبا  تعلم  ل  فالوزارة  الإعالمية؛ 

الأكادميية  الأق�شام  داخل  يحدث 

الوعي  املجتمع  وعلى  الإعالمية، 

الإعالمية  الر�شائل  حمتوى  جتاه 

اإليهم،  ت�شل  التي  اأو  يبثونها  التي 

ملهنة  ينت�شب  ل  من  متابعة  وعدم 

لكل  حقيقي  ت�شويه  فهو  الإعالم 

. خمت�س

ه��ل ���ش��اه��دمت ���ش��اب��ق��اً ج���ّزاراً 

بالتاأكيد  ال��ط��ب؟  مهنة  مي��ار���س 

من  ال��ع��دي��د  اإىل  ي���وؤدي  وق��د  ل، 

ال��وف��ي��ات، وه��ل ���ش��اه��دمت م��ن ل 

الإع��الم؟  مهنة  ميار�س  له  مهنة 

على  املرتتبة  النتائج  ترقبوا  اإذاً 

ذلك.

مهنتنا  اأن   ، ج��م��ي��ع��اً اع��ل��م��وا 

لي�س  الإع��الم  وعظيمة،  �شريفة 

الكامريات،  م��ام  اأ الوقوف  فقط 

والأخ���ب���ار،  امل���ق���الت  ك��ت��اب��ة  و  اأ

ول��ي��ة  واإمن����ا ه���ي ث��ق��اف��ة وم�����ش��وؤ

العامة،  امل�شلحة  املجتمع،  جتاه 

ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د، وال��دي��ن 

ذلك  واأهم من  والأخالق،  والقيم 

العوامل  ه��ذه  وبالتايل  ال��وط��ن، 

م�����ش��م��ار  يف  احل���ا����ش���م���ة  ه����ي 

تليق  بوظيفة  وال��ظ��ف��ر  ال�شباق 

ب�����ش��اح��ب��ه��ا وامل��ج��ت��م��ع وب��امل��ه��ن��ة 

. عينها

ليان الغامدي 

ق�شم الإعالم

مهارات المعلم الناجح

اإلعالم ملجأ التائهين!

طالل القحطانيد. سطام المدني
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ورشةدورة

برنامجمؤتمر

معرضدورة

دورةبرنامج
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فعالياتمنتدى

�سنرتال اجلامعة 4670000

مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581

مكتب وكيل اجلامعة 4670109

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

4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتط�ير واجل�دة 4670527

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  مكتب 

4670110
مكتب وكيل اجلامعة للم�ساريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399

عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت 4675723

عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864

عمادة تط�ير املهارات 4670693

عمادة اجل�دة 4679673

عمادة ال�سنة التح�سريية 4696238

عمادة القب�ل والت�سجيل 4678294

عمادة الدرا�سات العليا 4677609

عمادة البحث العلمي 4673355

عمادة �س�ؤون الطالب 4677724

عمادة �س�ؤون املكتبات 4676148

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

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

4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�سة 4354400

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

الإدارة العامة لالإعالم والعالقات اجلامعية 4678159

وكالة اجلامعة للتط�ير : 4698368

ر�سالة اجلامعة 4678781

م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 4670011

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

4670445
م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100

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

4775607
اإ�سعاف اجلامعة 4671699

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

4675557
بالغات ال�سيانة باملنطقة الأكادميية 4678666

�سيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000

جممع اخلدمات 4673000

جممع امللك �سع�د التعليمي 4682066 / 4682068

اإدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي »غرفة العمليات« 950

الدفاع املدين باجلامعة 0955

الإدارة العامة لل�سيانة: من داخل اجلامعة 1515

الإدارة العامة لل�سيانة: من خارج اجلامعة 0118061515

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات  8051197

عميدة الكليات الإن�سانية     8053169

عميدة الكليات العلمية   8050063

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

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

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

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

ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي    8050913 

�سيانة املدينة اجلامعية للطالبات 53161  80

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:

0118054450 - 0118054451

أرقام 
تلفونات 
تهمك..

عمادة �ض�ؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

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

»الأح�ال املدنية«

�  اإ�سدار �سهادة امليالد.

� اإ�سافة امل�اليد ل�سجل الأ�سرة� 

� تبليغ ولدة.

»اجل�ازات وال�ضتقدام«

� جتديد ج�از �سفر لل�سع�ديني.

� اإ�سدار تاأ�سريات ال�ستقدام لعّمال 

املنازل وال�سائقني.

� اإ�سدار اإقامة وجتديدها.

� متديد تاأ�سرية الزيارة للقادمني لزيارة 

من�س�بي اجلامعة املتعاقدين.

� تاأ�سرية خروج وع�دة.

»املرور«

� جتديد رخ�س القيادة.

� جتديد ال�ستمارة.

� ا�ستبدال ل�حات ال�سيارة

الخدمات 
الحكومية

1ـ التدري�س اجلامعي الفعال »التخ�ص�صات العلمية 

والإن�صانية«

الوقت:  من ٣م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ قاعة ٤

ور�صة عمل

التدري�س اجلامعي الفعال »التخ�ص�صات ال�صحية«

الوقت: من ٩�س اإىل ٢م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: كلية الطب

اللوج�صتي ال�صعودي ٢01٩

الوقت:  من ٨�س اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: وزارة النقل

املكان: فندق الفور�صيزنز

�صال�صل الإمداد واخلدمات اللوج�صتية ٢01٩

ال�صالمة وال�صحة املهنية »للموظفني«

الوقت:  من ٩�س اإىل ٢م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ قاعة٣

5ـ  اإعداد مقيمي اجلودة الداخليني

الوقت: من ٤م اإىل ٨م

اجلهة املنظمة: مركز التدريب بكلية الدرا�صات 

التطبيقية وخدمة املجتمع

املكان: كلية الدرا�صات التطبيقية وخدمة املجتمع

ال�صعودي الدويل للمخبوزات واملعجنات

الوقت: من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: �صركة اأعايل لتنظيم املعار�س 

واملوؤمترات

املكان: مركز الريا�س الدويل للموؤمترات واملعار�س

القيادة ال�صرتاتيجية »للموظفني«

الوقت:  من 10�س اإىل ٢٫٣0م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ قاعة ٤

اأمن املعلومات والوثائق ال�صرية »للموظفني«

الوقت:  من ٩�س اإىل ٢م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ قاعة ٢

الإمداد واخلدمات اللوج�صتية ٢01٩

الوقت: من ٨�س اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: مكا�صب ال�صرق

املكان: فندق الفور�صيزنز

مهارات التوا�صل مع الروؤ�صاء »للموظفني«

الوقت:  من ٩�س اإىل ٢م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: كلية املجتمع

 �صناعة الرتفيه ٢01٩

الوقت: من ٨�س اإىل 11٫٤5م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: فندق الريتز كارلتون

مو�صم الريا�س

الوقت: من ٨�س اإىل 11٫٤5م

اجلهة املنظمة: موا�صم ال�صعودية

املكان: الريا�س
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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: عمليات جراحة العظام واملفا�ضل

Timothy Briggs :امل�ؤلف

املرتجم: طريف حممد الأخر�س

ال�ضنة: 1440

و�ضف الكتاب:

ال�ست�ساريني واملخت�سني يف جراحة  الكتاب جمم�عة من  بتاأليف هذا  قام 

على  لي�سهل  للعربية  ترجمته  ومت  بريطانيا.  يف  �ستامن�ر  جامعة  من  العظام 

الناطقني بالعربية ال�ستفادة منه ويك�ن مرجًعا ي�سهم يف نقل العل�م اإىل اللغة 

العربية.

مبادئ تقنية النان�

تقنية  عدة  ف�س�لً  ي�سم  وال��ذي  النان�«   تقنية  »مبادئ  كتاب  يتناول 

وعر�سها  متميزة  بكيفية  معاجلتها  وط��رق  التطبيقات  واأف�سل  النان�  

بطريقة �سهلة ومي�سرة تفي باحتياجات املدر�سني واملحا�سرين والطالب 

واملهند�سني والباحثني... 

يجدر ذكره اأن هذا الكتاب قام بتاأليفه G. Ali Mansoori وترجمه 

ماهر حمدي ال�ساحب.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

مفكرة الشهر

الزراعي ال�صعودي

الوقت: من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: �صركة معار�س الريا�س املحدودة

املكان: مركز الريا�س الدويل للموؤمترات واملعار�س

الوقت: من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: جمموعة ال�صدمي املا�صي لتنظيم 

املوؤمترات واملعار�س

املكان: مركز الريا�س الدويل للموؤمترات واملعار�س

 الإعالم ال�صعودي

 الأ�صرة ال�صعودية الثاين

الوقت: من ٩�س اإىل٨م

اجلهة املنظمة: جمل�س �صوؤون الأ�صرة

املكان: جمل�س �صوؤون الأ�صرة - طريق الدمام

الوقت:  من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: اأول عربية للمعار�س واملوؤمترات

املكان: مركز الريا�س الدويل للموؤمترات واملعار�س

 ال�صعودي للطباعة والتغليف

ال�صعودي للقانون الثاين

الوقت: من ٨�س اإىل 5م

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

املكان: قاعة امللك في�صل للموؤمترات - فندق 

اإنرتكونتيننتال

الوقت: من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: �صركة معار�س الريا�س املحدودة

املكان: مركز الريا�س الدويل للموؤمترات واملعار�س

 واملوؤمتر الدويل لل�صياحة

 الإنتاج الفني الدويل الدورة الثانية

الوقت: من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: الأبعاد الثالثة لتنظيم املعار�س 

واملوؤمترات

املكان: فندق كراون بالزا الريا�س

الوقت: من ٨�س اإىل ٨م

اجلهة املنظمة: هيئة ال�صحفيني ال�صعوديني

املكان: فندق هيلتون الريا�س

 ال�صعودي الدويل الثاين لل�صيدلة ٢01٩

 ال�صتثمار يف امل�صتقبل

الوقت: من ٩�س اإىل ٦م

اجلهة املنظمة: �صندوق ال�صتثمارات العامة

املكان: فندق الريتز كارلتون

الوقت: من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: �صركة معار�س الريا�س املحدودة

املكان: مركز الريا�س الدويل للموؤمترات واملعار�س

 ال�صعودي للبال�صتيك وال�صناعات البرتوكيماوية

الدويل ال�صعودي للنقل واخلدمات اللوج�صتية ٢01٩

الوقت: من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: �صركة معار�س الريا�س املحدودة

املكان: مركز الريا�س الدويل للموؤمترات واملعار�س

�صعودي موبايل �صو

الوقت:  من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: �صركة معار�س الريا�س املحدودة

املكان: مركز الريا�س الدويل للموؤمترات واملعار�س

�سفر

1441ه�

( اأكت�بر )

2019م
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ن�شرت  ج��دي��دة  درا���ش��ة  ك�شفت 

موؤخراً، اأن اإعالنات مواقع التوا�شل 

االجتماعي مثل »في�س بوك« وكذلك 

ميديا،  ال�شو�شيل  وجن��وم  م�شاهري 

دون غريها،  معينة  فئات  ت�شتهدف 

فنظام موقع »في�س بوك« مثاًل مييز 

طلب  لو  حتى  واجلن�س،  العرق  بني 

امل��ع��ل��ن ع��ر���س اإع��الن��ه ع��ل��ى كافة 

امل�شتخدمني.

اإن�شايدر«  »بيزن�س  ملوقع  ووفقاً 

االأم��ري��ك��ى، اأج���رى ال��درا���ش��ة �شتة 

اإي�شرتن«  »نورث  باحثني من جامعة 

كاليفورنيا،  وج��ام��ع��ة  بو�شطن  يف 

دوالر   8500 ح�����واىل  واأن���ف���ق���وا 

اأمريكي، لعر�س ع�شرات االإعالنات 

ما  لتحديد  بوك  في�س  من�شة  على 

بوك متيز  في�س  اإعالنات  كانت  اإذا 

فئة عن غريها.

يف اإحدى احلاالت، قاموا بعر�س 

اإعالنات ملنازل للبيع اأو لالإيجار يف 

والية كارولينا ال�شمالية، ووجدوا اأن 

للبيع مت  املعرو�شة  املنازل  اإعالنات 

تو�شيلها اإىل 75٪ من امل�شتخدمني 

ال��ب��ي�����س، ومت ع��ر���س االإع���الن���ات 

اخل��ا���ش��ة مب���ن���ازل ل��الإي��ج��ار على 

جمموعة �شكانية خمتلفة.

وعن و�شع �شورة عائلة بي�شاء فى 

عر�شه  مت  حيث  االإع���الن،  حمتوى 

على 85٪ من امل�شتخدمني البي�س، 

بينما مت عر�س نف�س االإعالن عند 

على  ���ش��وداء  لعائلة  �شورة  اإ�شافة 

73٪ من البي�س اأي�شا، رغم حتديد 
معايري ا�شتهداف واحدة لالإعالنني.

ك��ذل��ك بعر�س  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ام 

اإع��الن��ات ال��وظ��ائ��ف، ووج����دوا اأن  

اخل�شب  �شناعة  وظائف  اإعالنات 

و�شلت اإىل 72% من البي�س و%90 

من الرجال، بينما مت عر�س وظائف 

الن�شاء،  من   %85 اإىل  »الكا�شري« 

���ش��ي��ارات  ���ش��رك��ات  وظ��ائ��ف  بينما 

االأجرة ذهبت اإىل 75% من ال�شود.

وقت  ف��ى  البحث  نتيجة  وت��اأت��ي 

حيث  ب���وك،  لفي�س  بالن�شبة  ح��رج 

والتنمية  االإ���ش��ك��ان  وزارة  اتهمت 

موقع  امل��ا���ش��ى  ال�شهر  احل�����ش��ري��ة 

في�س بوك بت�شجيع ومتكني التمييز 

اأعلنت  اأن  ال�شكاين، وجاء هذا بعد 

في�س بوك اأنها تتخذ خطوات ثابتة 

ملنع التمييز فى من�شتها.

من جهة اأخرى قال متحدث في�س 

اإن  اإن�شايدر«،  »بيزن�س  ملوقع  ب��وك 

من�شة التوا�شل االجتماعى تعار�س 

االأ���ش��ك��ال،  م��ن  �شكل  ب��اأي  التمييز 

على  مهمة  تغيريات  اأعلنوا  واأن��ه��م 

اأن  واأ���ش��اف  اخلا�شة،  االإع��الن��ات 

في�س بوك ت�شتهدف اإجراء مزيد من 

التغيريات.

النشر اإللكتروني

اأحمد يو�شف حافظ

ال��ي��وم  ال��ع��امل  ي�شهد 

ث��������ورة م����ت����زاي����دة يف 

جم������ال ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

وتقنيات  امل��ع��ل��وم��ات، 

وبِثّ  وتخزين  معاجلة 

وتي�شري  امل��ع��ل��وم��ات 

احل�������ش���ول ع��ل��ي��ه��ا، 

وق���د مت��ثَّ��ل ذل���ك يف 

ا����ش���ت���خ���دام ن��ُظ��م 

متطورة؛  معلومات 

ل��ت��ي�����ش��ري ال��ع��م��ل 

داخ����ل امل��ك��ت��ب��ات، 

ر  تطُوّ كما متثَّل يف 

على  واعتمادها  املعلومات،  خدمات 

احلوا�شيب  وا�شتخدام  واالإنرتنت،  وال�شبكات  البيانات  قواعد 

يف اإجراءات وخدمات املكتبات.

قيمة م�ضافة

وقد اأكد اأحمد يو�شف حافظ معد كتاب »الن�شر االإلكرتوين« 

اأن عمليات الن�شر االإلكرتوين وا�شتخدام امل�شادر االإلكرتونية، 

من  ال��ع��دي��د  ب���اَل  ت�شغل  ال��ت��ي  الق�شايا  اأب���رز  م��ن  اإ�شبحت 

واحلا�شبات؛  املعلومات  جم��االت  يف  والعاملني  املتخ�ش�شني 

والقيمة  املكتبات،  على  احلديثة  التقنيات  اأثر  ملعرفتهم  وذلك 

امل�شافة لها يف هذا املجال، وتناول عرب ف�شول الكتاب مو�شوع 

الرقمية،  واملكتبات  الرقمنة،  وم�شروعات  االإلكرتوين،  الن�شر 

واأهميتها واأهدافها واأنواعها.

تاريخ الن�ضر الإلكرتوين

ن الف�شل االأول االإطار النظري، ووثق فيه تاريخ الن�شر  ت�شَمّ

وكانت  املا�شي،  القرن  �شتينيات  اإىل  يعود  ال��ذي  االإلكرتوين 

بدايته احلقيقة يف عام 1984، عندما بداأ ا�شتخدام احلا�شب 

البحث،  اأهمية هذا  كما حتدث عن  الطابعة،  واآلة  ال�شخ�شي 

باللغتني  حوله  نُ�شرت  التي  ال�شابقة  والدرا�شات  واأه��داف��ه، 

العربية واالإجنليزية.

مقوماته ومزاياه

ويف الف�شل الثاين تناول تعريف الن�شر االإلكرتوين، ومقوماته 

ومزاياه، وا�شتهلَّه مبقولة بيل جيت�س يف كتابه »املعلوماتية بعد 

االإنرتنت: طريق امل�شتقبل« »اإَنّ الطريَق ال�شريع للمعلومات �شوف 

يحِوّل ثقافتنا بالقدر ذاته من العمق وات�شاع املدى الذي ات�شم 

به التحول الذي اأحدثته مطبعة جوتنربج يف الع�شور الو�شطى«، 

ث عن اأ�شكال الن�شر االإلكرتوين التي تت�شمن: الربامج  كما حتَدّ

وقواعد  بالوثائق،  االإلكرتوين  االإم��داد  واالأقرا�س،  اجلاهزة، 

البيانات على اخلط املبا�شر، وم�شادر املعلومات املرقمنة، واأثر 

الن�شر االإلكرتوين على املكتبات، واملحتوى الرقمي.

حتديات واإ�ضكاليات

الن�شر  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ال��ث��ال��ث  الف�شل  وت��ن��اول 

والقر�شنة  املعلوماتية،  اجلرمية  ومنها:  العربي،  االإلكرتوين 

ث عن اإ�شكاليات  الفكرية، والتزوير وغريها من اجلرائم، وحتَدّ

التحتية  البنية  �شعف  ومنها:  ال��ع��رب��ي،  االإل��ك��رتوين  الن�شر 

الت�شريعات  اإىل  واحلاجة  واالقت�شادية،  االجتماعية  والعوائق 

الن�شر  بني  الفروق  د  وحَدّ الفكرية،  والقوانني حلماية احلقوق 

التقليدي والن�شر االإلكرتوين، والواقع املعلوماتي العربي، و�شَرد 

اأبرز اأ�شباب الفجوة الرقمية بني الدول املتقدمة والدول النامية 

والتجارب  االإل��ك��رتوين،  الن�شر  عمليات  وم��راح��ل  والعربية، 

االإ�شكندرية، وم�شروع  الرائدة، ومنها: مكتبة  والعربية  العاملية 

مكتبة امللك عبدالعزيز.

مربرات ظهوره وانت�ضاره

واأنواعها  االإلكرتونية  امل�شادر  عن  كتب  الرابع  الف�شل  ويف 

ظهور  ومربرات  االإلكرتونية،  الدوريات  ومزايا  وا�شتخدامتها، 

الن�شر االإلكرتوين وانت�شاره، واأنواع امل�شادر االإلكرتونية، ومنها 

الدوريات االإلكرتونية والكتاب االإلكرتوين والربيد االإلكرتوين 

والن�شر عرب  املتعددة،  والو�شائط  والهيربميديا،  والهيربتك�شت 

ال�شبكة العنكبوتية »الويب«، والبوابات االإلكرتونية واأنواعها.

امللكية الفكرية

امللكية  ح��ق��وق  ع��ن  للحديث  اخلام�س  الف�شل  وخ�ش�س 

ث  حت��َدّ االإل��ك��رتوين،  الن�شر  جم��ال  يف  واإ�شكالياتها  الفكرية، 

عن تعريف امللْكية الفكرية، واخللفية التاريخية والثقافية لها، 

واأهمية احلماية الفكرية، وعن امل�شنفات الرقمية.

ت�ضويق املعلومات

االإلكرتوين،  الن�شر  تناوَل  واالأخ��ري-   – ال�شاد�س  والف�شل 

خطة  و�شع  ومنها  وخدماتها،  املعلومات  ت�شويق  واإ�شكالية 

الكتاب،  نهاية  الت�شويق. ويف  للت�شويق، وعوامل جناح  متكاملة 

دة لت�شنيف  اقرتح املِعُدّ تو�شيات، منها اعتماد خطة عربية موَحّ

وفهر�شة امل�شادر العربية، وعمل الك�شافات وامل�شتخل�شات لها، 

وتنمية  العربية،  املكتبات  يف  االإنرتنت  دور  بتفعيل  واالهتمام 

اجلامعات  بني  العلمي  التعاون  وت�شجيع  االإداري���ة،  القدرات 

واملراكز واملوؤ�ش�شات العلمية.

قــــــــــــــــرأت لك..

حتى وقت قريب، كان املعروف اأن 

يف  يعتمد  للكتابة  امل�شتخدم  احلرب 

االأ�شا�س على الكربون على االأقل حتى 

امليالدي.  واخلام�س  الرابع  القرنني 

جامعة  اأج��رت��ه��ا  درا����ش���ة  ل��ك��ن يف 

ب��ال��دمن��ارك،  اجل��دي��دة  كوبنهاجن 

برديات  ل�شظايا  حتليالت  اأظهرت 

يبلغ عمرها 2000 عام مع الفح�س 

تفيد  ال�شينية،  لالأ�شعة  املجهري 

ا�شتخدمه  الذي  االأ�شود  احلرب  باأن 

احتوى  القدماء  امل�شريون  الكتاب 

اأي�ًشا على النحا�س، وهو عن�شر مل 

القدمي،  باحلرب  �شابًقا  حتديده  يتم 

موقع  ذك���ر  م��ا  بح�شب  ذل���ك  ج���اء 

اإن��ه  الباحثون  وق���ال   .phys.org
ال��ربدي��ات  �شظايا  يف  التحقيق  مت 

باالأ�شعة  الت�شوير  اأجهزة  با�شتخدام 

اإىل  اإ�شافة  ال�شنكروترون،  ال�شينية 

يف  املوجودة  باجل�شيمات  اال�شتعانة 

االأحبار التي ت�شري اإىل اأنها كانت من 

املنتجات الثانوية ال�شتخراج النحا�س 

من اخلامات الكربيتية.

يظهر  مل  اأن��ه  الدرا�شة،  واأك���دت 

املحتوية  الكربونية  االأحبار  تكوين 

داللة  ذات  فروق  اأية  النحا�س  على 

مرتبطة  تكون  اأن  ميكن  اإح�شائية 

جغرافية،  مواقع  اأو  زمنية  بفرتات 

القدماء  امل�شريني  ب��اأن  يوحي  م��ا 

ا�شتخدموا نف�س التكنولوجيا الإنتاج 

يف  م�شر  اأن��ح��اء  جميع  يف  احل��رب 

الفرتة املمتدة من حواىل 200 قبل 

امليالد اإىل 100 ميالدية.

اأدل���ة جديدة  االآث���ار  علماء  ق��دم 

ب�شكل  اأوروب��ا  يف  احلياة  �شكل  عن 

عام وبريطانيا ب�شكل خا�س، خالل 

عام،   700 قبل  الو�شطى  الع�شور 

ريت�شارد  الكاهن  خ��الل  من  وذل��ك 

عظامه  على  ُعرث  الذي  وبتني،  دي 

يف دير ثورنتون يف لينكولن�شاير.

االآث��ار، يف جامعة  واأو�شح علماء 

جمجمة  فح�شوا  اأن��ه��م  �شيفيلد، 

ال��ك��اه��ن م��ن خ��الل اأج��ه��زة ثالثية 

ما  وعمره  تويف  اأن��ه  وتبني  االأبعاد، 

بني 35 اإىل 45 عاًما، وعند وفاته 

اأظهر  حيث  عنيف،  لهجوم  تعر�س 

اجلزء اخللفي من جمجمته تعر�شه 

ل�شرب مربح.

كما اأظهرت اأ�شنانه عالمات تدل 

اأو املر�س، لذلك  على �شوء التغذية 

يقال اإنه تويف خالل املجاعة الكربى 

خ��الل  بريطانيا  يف  ح��دث��ت  ال��ت��ي 

 ،1317 اإىل   1315 بني  ما  الفرتة 

وجاء ذلك بح�شب ما ذكرت �شحيفة 

»ديلى ميل« الربيطانية.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��دك��ت��ور هيو 

االآث��ار يف جامعة  ويلموت من ق�شم 

�شيفيلد، اإن املجاعة الكربى حدثت 

هذه  واأن  تقريًبا،  �شنة   700 منذ 

اأوروبا يف الفرتة ما  املجاعة دمرت 

�شربت  لهذا   ،1353-1346 بني 

�شواء،  حد  على  والفقراء  االأغنياء 

يف  امل��الي��ني  مقتل  ع��ن  اأ�شفر  مم��ا 

جميع اأنحاء القارة.

ربيع  بحلول  اأنه  الباحثون،  وتابع 

1317م عندما تويف ريت�شارد كانت 
ذروتها،  يف  الكربى  املجاعة  اأزم��ة 

االأزم��ة  ه��ذه  اأن  فيه  �شك  ومم��ا ال 

ب�شكل كبري على م�شت�شفيات  اأثرت 

االأح��داث  وبينت  الو�شطى،  القرون 

اأن ريت�شارد جنا من املجاعة الناجمة 

التى  الغزيرة  االأمطار  مو�شمي  عن 

على  املحا�شيل  غ��رق  يف  ت�شببت 

نطاق وا�شع.

هذا  اأن  اإىل  الباحثون،  واأ���ش��ار 

ا�شتغالل  كيفية  على  عمل  الكاهن 

اآخر  اأن  م�شيفني  املحدودة،  املوارد 

املجاعة  ع��ن  يعرب  اأث���ري  اكت�شاف 

عندما  املا�شي  العام  الكربى حدث 

كبرية  دف��ن  مقربة  على  العثور  مت 

مكتوب عليها �شحايا املوت االأ�شود.

دراسة تكشف تاريخ المجاعات في أوروبا

مواقع التواصل تستهدف المستخدمين حسب العرق والجنس

المصريون القدماء استخدموا الحبر المخلوط بالنحاس
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اجلامعات  ومن�سوبو  طالب  يعد 

ب�سوابط  ب��االل��ت��زام  ال��ن��ا���س  اأوىل 

�سريحة  العام، حيث ميثلون  الذوق 

املجتمع،  يف  واملثقفني  املتعلمني 

وقد �سدرت الئحة الذوق العام، يف 

اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 28 

حمرم 1441ه� املوافق 27 �سبتمرب 

خمالفة   19 2019م،   وح�����ددت 
مالية،  بغرامات  مرتكبها  يعاقب 

اأقلها 50 رياالً واأعاله 3000 اآالف 

ريال.

املن�سو�س  املخالفات    وت�سمل 

الالئق  غري  اللبا�س  ارتداء  عليها 

التي  تلك  اأو  العامة  االأم��اك��ن  يف 

حتمل عبارات اأو �سوًرا اأو اأ�سكاالً 

رم��زي��ة  ذات  اأو  احل��ي��اء  ت��خ��د���س 

ل��الإب��اح��ي��ة  ت����روج  اأو  ع��ن�����س��ري��ة، 

وت���ع���اط���ي امل���م���ن���وع���ات، وو���س��ع 

امل��ل�����س��ق��ات وت���وزي���ع امل��ن�����س��ورات 

دون  العامة  االأماكن  يف  التجارية 

اإ�سعال  اإىل  باالإ�سافة  ترخي�س، 

النار يف غري االأماكن امل�سموح بها، 

والتلفظ بقول اأو االإتيان بفعل فيه 

االأماكن  ملرتادي  اإخافة  اأو  اإي��ذاء 

للخطر. تعري�سهم  اأو  العامة 

اإ�سافة لتخطي طوابري االنتظار 

ب��االأم��اك��ن ال��ع��ام��ة ل��غ��ري احل���االت 

االإ���س��اءة  ا�ستخدام  اأو  امل�ستثناة، 

مبا  حكمها  وما يف  كالليزر  املوؤذية 

مت  كما  مرتاديها،  ي�سر  اأو  ي��وؤذي 

ب�سكل  االأ�سخا�س  ت�سوير  ت�سنيف 

ت�سوير  اأو  ا�ستئذانهم  دون  مبا�سر 

اأو  امل��روري��ة  اأو  اجلنائية  احل��وادث 

اإذن  على  احل�سول  دون  العر�سية 

اأطرافها.

العام  ال��ذوق    ومن بني خمالفات 

امل��ن�����س��و���س ع��ل��ي��ه��ا يف ال��الئ��ح��ة، 

التي  للحياء  اخلاد�سة  الت�سرفات 

طبيعة  ذات  ت�����س��رف��ات  تت�سمن 

املو�سيقى  ���س��وت  ورف���ع  جن�سية، 

وت�سغيل  ال�سكنية،  االأح��ي��اء  داخ��ل 

واإقامة  االأذان  اأوقات  يف  املو�سيقى 

غري  يف  النفايات  واإل��ق��اء  ال�سالة، 

لها،   اإ�سافة  املخ�س�سة  االأم��اك��ن 

الإ���س��غ��ال م��ق��اع��د وم���راف���ق ك��ب��ار 

اخلا�سة،  االحتياجات  وذوي  ال�سن 

وجت����اوز احل���واج���ز ل��ل��دخ��ول اإىل 

االأماكن العامة.

ال��ذوق  الئحة  �سوابط  وح�سب 

العام، فاإن املخول ب�سبط املخالفات 

واإيقاع الغرامات هم رجال ال�سرطة، 

كما حظرت القواعد املنظمة اإيقاع 

اأي عقوبة على اأي �سلوك مل ين�س 

كما  امل��خ��ال��ف��ات،  ج���دول  يف  عليه 

تغطية  خمالف  ك��ل  على  �سيتعني 

االأ�سرار  واإزال��ة  االإ�سالح  تكاليف 

الناجمة على اأي خمالفات.

بالكثري  ال�سعور  على  ال��ذات  تقدير  ي�ساعد 

من االأمور االإيجابية، فحني يكون تقدير الذات 

ال�سمود  على  ب��ال��ق��درة  امل���رء  ي�سعر  مرتفًعا 

والرف�س،  للقلق  تعر�ًسا  اأقل  ويكون  والتحمل، 

كما ينخف�س الكورتيزول اأو هرمون االإجهاد يف 

الدم.

يف  ت�ساعد  ط��رق  خم�س  اأخ�سائيون  وح��دد 

ب�سكل  التعامل  وكيفية  ال��ذات،  تقدير  تطوير 

لها  التعر�س  يتم  التي  االنتكا�سات  مع  اأف�سل 

ب�سكل يومي.

- ا�ستخدام التاأكيدات االإيجابية وملء العقل 

باالأفكار االإيجابية:

ورغم ب�ساطة هذه الطريقة فاإنها قد تنطوي 

على م�سكلة رئي�سية وهي اأن االأ�سخا�س الذين 

االأمر  للذات قد يزداد  يعانون من عدم تقدير 

�سوًءا معهم، الأن كل تاأكيد اإيجابي �سوف يقابَل 

ب�سوت �سلبي من داخلهم.

- حتديد ما هو جيد به:

اأظهر  كلما  ينمو  ال��ذات  وتقدير  اح��رام  اإن 

يف  اإجن���ازات  وحقق  حقيقية  ق��درة  ال�سخ�س 

�سبيل  فعلى  ويجيدها،  تهمه  التي  امل��ج��االت 

املثال قد يكون ال�سخ�س جيًدا يف الرك�س وعليه 

فيمكنه اال�سراك يف م�سابقات الرك�س املحلية، 

واأن يتدرب من اأجلها.

- تعلم قبول املديح:

حني ي�سعر املرء مب�ساعر �سيئة جتاه نف�سه، 

فمن ال�سعب على اأي �سخ�س اآخر اأن يخرجه 

من هذا االأمر، اإذ مييل ال�سخ�س اإىل رف�س اأي 

جماملة تُقال له يف هذه االأوقات، رغم اأنه قد 

اإليها، ويف هذه احلالة  اأم�س احلاجة  يكون يف 

جمرد  املجامالت  اعتبار  اإىل  ال�سخ�س  مييل 

اأكاذيب، وبدالً من ذلك ينبغي اأن يتعلم ال�سخ�س 

اأن يت�سامح جتاه املجامالت حني يتلقاها حتى 

من  الأن��ه  جتاهها،  بارتياح  ي�سعر  ال  ك��ان  واإن 

املرجح اأن يتقبلها على املدى الطويل.

- عدم نقد الذات:

انتقاد  ال�سخ�س عن  يتوقف  ل�سوء احلظ ال 

ل��ذات��ه،  منخف�س  بتقدير  ي�سعر  ح��ني  نف�سه 

خالل  من  درج��ة  الأبعد  ذات��ه  لتدمري  مييل  اإذ 

انتقادها، ويجب مكافحة هذا ال�سعور من خالل 

التعاطف مع الذات، فحني ي�سعر ال�سخ�س اأنه 

�سوف يبداأ يف انتقاد ذاته عليه اأن ي�ساأل نف�سه 

اإذا ما كان من املمكن اأن يقول مثل هذه االأ�سياء 

على  بالنفي  االإجابة  و�ستكون  مقرب،  ل�سديق 

مع  تعاطًفا  اأكرث  االأ�سخا�س  يكون  اإذ  االأرج��ح، 

اأ�سدقائهم من اأنف�سهم.

- تذكري النف�س بقيمتها احلقيقية:

ترقية  ال�سخ�س يف احل�سول على  اإذا ف�سل 

على �سبيل املثال ميكنه اأن يكتب قائمة باالأ�سياء 

يكون  اأن  مثل  كموظف،  بقيمته  ت��ذك��ره  التي 

�سخ�ًسا موثوًقا به ويعمل بجد، ويُن�سح بالقيام 

بكتابة  اخل��ا���س  اليومي  التمرين  ه��ذا  بعمل 

االأ�سياء القّيمة يف النف�س ملدة اأ�سبوع، اأو كتابتها 

وقت احلاجة اإليها.

االلتزام بضوابط الذوق العام

فكر خارج 
الصندوق

5 طرق لتعزيز تقدير الذات

صورة نقدية

أجمل تعليق

لك العلياء يا وطن املجد

العامل كله �سيوؤكد عزك ومتيزك ورفعتك 

حممد ن�سوان - �سريالنكا 

ال�سنة الأوىل امل�سرتكة

قضية طالبية
ماذا تعرف عن الئحة الذوق العام؟

بالتزامن مع �سدور »الئحة الذوق العام« و�سوابطها وغراماتها، 

النقاط  اأب��رز  يف  ملناق�ستهم  اجلامعة  من طالب  ع��دًدا  ا�ست�سفنا 

االلتزام  الأهمية  ونظرتهم  اآرائهم  وا�ستطالع  الالئحة  يف  ال��واردة 

العام على  الذوق  ثقافة  ون�سر  بنودها  وتطبيق  الالئحة  ب�سوابط 

م�ستوى اجلامعة ب�سكل خا�س واملجتمع ب�سكل عام، ومدى قدرتهم 

على االلتزام مبا ورد يف بنود الالئحة..

تقنني ل بد منه 

حممد عبدالعزيز من كلية احلقوق، عرب عن �سعادته ب�سدور 

واإلزامياً،  قانونياً  بتطبيقها  والبدء  اململكة  العام يف  الذوق  الئحة 

وقال: االأ�سل اأن نلتزم مبا ورد يف هذه الالئحة من �سوابط واآداب 

عاداتنا  ولنا  حمافظ  جمتمع  فنحن  اإجبار  اأو  قانون  دون  عامة 

وتقاليدنا االأ�سيلة، لكن مع التطور واالنفتاح وعدم التزام البع�س 

بال�سوابط واحلدود العامة، كان لزاماً على اجلهات املعنية اإ�سدار 

هذه الالئحة وتقنني املو�سوع وو�سع العقوبات الرادعة.

اآداب عامة

على  املعنية  اجلهات  �سكر  ال�سيدلة،  كلية  من  حمود،  �سعد 

�سدور الئحة الذوق العام، ودعا زمالءه واإخوانه الطالب وكذلك 

الطالبات، لالطالع على بنود هذه الالئحة وااللتزام مبا ورد فيها 

لي�س من باب اخلوف من العقوبة فقط، بل الأنها متثل اأخالقاً راقية 

املجتمع.  عن  وم�سرفة  م�سرقة  �سورة  تعطي  حميدة  و�سلوكيات 

وقال �ساحكاً: يبدو اأننا ال نلتزم بال�سوابط اإال اإذا فر�ست علينا 

الغرامات، وا�ست�سهد بغرامات »�ساهر« على �سبيل املثال.

اإيجابية �سورة 

من جانبه اأكد اإبراهيم بن حمود، من كلية االآداب، اأن االلتزام 

باالآداب العامة و�سوابط الذوق العام، ال يحتاج اإىل الئحة اأو قانون 

اأو غرامة مالية، فهو �سيء فطري ينبع من داخل االإن�سان وينم عن 

بال  منا  فكل  فيها،  ن�ساأ  التي  والبيئة  وتربيته  وثقافته  �سخ�سيته 

وكل  و�سلوكياته،  ت�سرفاته  من خالل  وبيئته  ملجتمعه  �سفري  �سك 

اأوالً وعن حميطه  اإيجابية، عن نف�سه  منا مطالب باإعطاء �سورة 

االجتماعي وعن بلده ووطنه.

ال�سلوك �سبط 

الذوق  الئحة  اإ�سدار  تعد  الربية،  كلية  من  الغامدي،  حممد 

العام خطوة متقدمة على طريق التحديث والتطوير الذي تعي�سه 

بالدنا يف هذا العهد الزاهر و�سولاًل لتحقيق روؤية 2030، حيث 

اإن البالد مقبلة على انفتاح ثقايف واقت�سادي واجتماعي، وال بد 

اأن يكون هناك �سوابط ل�سلوكيات االأفراد واجلماعات تن�سجم مع 

اأن حرية  الذوق العام وجترم ال�سلوكيات املوؤذية لالآخرين، لنتعلم 

ال�سخ�س تنتهي عندما تبداأ حرية االآخرين.

عالية همة 

اإيجابية وتفاوؤلية حيال الئحة  م�سعل بن نا�سر عرب عن نظرة 

مرتكبها  يعاقب  خمالفة   19 تت�سمن  اإنها  وق��ال  ال��ع��ام،  ال��ذوق 

ريال،  اآالف   3000 اإىل  االأعلى  حدها  يف  ت�سل  مالية  بغرامات 

  وت�سمل ارتداء اللبا�س غري الالئق يف االأماكن العامة اأو تلك التي 

حتمل عبارات اأو �سوًرا اأو اأ�سكاالً تخد�س احلياء اأو تروج لالإباحية 

وتعاطي املمنوعات، وو�سع املل�سقات وتوزيع املن�سورات يف االأماكن 

العامة دون ترخي�س، باالإ�سافة اإىل اإ�سعال النار يف غري االأماكن 

اإخافة  اأو  اإيذاء  بفعل فيه  االإتيان  اأو  بقول  والتلفظ  بها،  امل�سموح 

ملرتادي االأماكن العامة اأو تعري�سهم للخطر.
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حجازي: غيداء 
اإلعاقة رغم  أحالمنا  تحقيق  نستطيع 

الستار« قناة »عالمي األخضر« وكتاب »خلف  تربية خاصة وصاحبة  إعاقة بصرية وخريجة  تعاني 

للجامعة االمتنان  وكل  تعليمي  وإكمال  الجامعة  بدخولي  تحقق  األكبر  حلمي 

حوار: قما�ش املني�صري

رغم اإعاقتها الب�صرية، متكنت غيداء حجازي، بف�صل 

ال�صادقة، من  القوية وعزميتها  اإرادتها  اهلل، ثم بف�صل 

حتقيق حلمها وحلم كل فتاة، حيث التحقت باجلامعة 

و���ص��ارك��ت يف ع��دة  ب��ت��ف��وق  التعليمي  واأك��م��ل��ت م�����ص��اره��ا 

الأخ�صر«  »عاملي  قناة  ولها  وتخرجت،  تطوعية  اأع��م��ال 

ال�صتار«  »خلف  بعنوان  كتابًا  واأ���ص��درت  اليوتيوب  على 

كتبت فيه خواطرها واأبرز املواقف يف م�صريتها، ترى اأن 

لقيت  وق��د  انطالقها،  نقطة  كانت  �صعود  امللك  جامعة 

كل الدعم والهتمام، وعربت يف هذا اللقاء عن عظيم 

المتنان..

- عرفينا بنف�صك ومتى التحقت باجلامعة وماذا كان 

تخ�ص�صك؟

غيد�ء حجازي، �أعاين من �إعاقة ب�صرية، عمري 25 

خا�صة  تربية  1434هـ،  عام  باجلامعة  �لتحقت  �صنة، 

م�صار �صعوبات تعلم.

- هل كانت الإعاقة �صببًا يف عدم تقدمك العلمي؟ 

ومل  �لتعليمي  بامل�صتوى  وتقدمت   4 تخرجت مبعدل 

�أدع للإعاقة فر�صة لإحباطي.

وك��ان لك ب�صمة جميلة  التطوعي  - متيزت بالعمل 

وم�صاركات، حدثينا عن ذلك؟

دخــويل  بعد   1435 ــام  ع �لتطوعي  �لعمل  ـــد�أت  ب

ناٍد تخ�ص�صي ومنه  �لبد�ية من  ب�صنة، وكانت  �جلامعة 

يل  وكــان  للجامعة،  �لتابعة  �لأخــرى  للأندية  �نطلقت 

ن�صيب بالن�صمام لنادي �لقر�ءة و�مل�صرح.

- من دعم غيداء عائليا يف 

هذا الطريق؟

و�لــدي  يل  �لأول  �لــد�عــم 

بالنادي  �لتحاقي  �صبب  وهو 

�أخــرتــه  �أن  بعد  و�صجعني 

بــفــكــرة �لــنــادي و�ــصــاعــدين 

ــك،  ــذل لإقــــنــــاع و�لــــدتــــي ب

ـــي  ـــدت و�ل ر�أت  وبـــعـــدمـــا 

�إجنازي وثمار هذه �لفكرة 

ــحــت مــهــتــمــة جــد�  ــب �أ�ــص

�إيقاظي  على  وحري�صة 

و�لتو�جد بالنادي.

ع����ن  ح�������دث�������ي�������ن�������ا   -

ع����الق����ت����ك ب���زم���ي���الت���ك 

وم�صرفات النادي.

كـــــــان لـــزمـــيـــلتـــي 

كبري  دور  و�أ�صتاذ�تي 

وت�صجيعي،  دعمي  يف 

ـــان لــلــدكــتــورة رمي  وك

و�لأ�صتاذة  �لر�صي�ص 

هــــــنــــــاء �لــــعــــمــــري 

دعمي  يف  كــبــري  فــ�ــصــل 

بني  �أين  �أ�صعر  كنت  �لنادي،  قائدة  وكذلك  وم�صاندت، 

م�صت�صار�ت و�أح�ص بر�حة عائلية وهذ� �لأمر كان له دور 

كبري يف ��صتمر�ري.

- جتربة النادي ماذا قدمت لغيداء؟

يف �لنادي تعرفت على ما يجذبني وما ت�صتهويه نف�صي 

و�أ�صبح عندي خلفية 

مو�هبي  عن  ممتازة 

و�إمكانياتي و�أ�صبحت 

�أ�صتغل ذلك و�أترجمة 

فعلياً.

- م���ا اأك�����ر م���ا ي���دور 

وت�������ص���ع���ن  ذه������ن������ك  يف 

لتحقيقه؟

�لنظرة  لتغيري  �أ�صعى 

�لــ�ــصــلــبــيــة عـــن طــالــبــات 

�أي  وعـــــن  تــخــ�ــصــ�ــصــنــا 

�حــتــيــاجــات  ذ�ت  طــالــبــة 

خا�صة ومن لديهم �إعاقة، 

معلومة  �إيــ�ــصــال  ويهمني 

»ن�صتطيع حتقيق كل  مهمة 

حياتنا  تقف  ولن  �أحلمنا، 

لن  �لطموح  �لإعاقة،  ب�صبب 

يتوقف«.

اأه������داف������ك  ع������ن  وم�����������اذا   -

واأحالمك؟

حتقق حلمي �لأكر بدخويل 

تعليمي،  و�إكـــمـــال  ــة  �جلــامــع

بالن�صبة يل رغم كل �ل�صعوبات �لتي  وكان ذلك حتدياً 

كــذوي  حقوقنا  عــن  �لــدفــاع  �أهـــد�يف  ومــن  و�جهتني، 

�أحلم  حويل،  و�لأمل  �ل�صعادة  ون�صر  خا�صة  �حتياجات 

�أعرفه  �أقدم كل ما  �لذي من خلله  �لتطوعي  باملجال 

بكل �صخاء.

ت��رك��ز معاناة ذوي  اأي���ن  - خ��الل م�����ص��وارك اجلامعي 

الحتياجات اخلا�صة؟

باإيجاد �حلل  عانينا من م�صاكل عديدة وكنا نطالب 

بخط  كانت  �لكتب  �أن  ذلــك  مــن  معنا،  و�لــتــعــاون  لها 

تلخي�ص،  نحتاج  ويجعلنا  لنا  متعب  وهذ�  جد�ً،  �صغري 

كما نحتاج لت�صهيلت د�خل �ملكتبة لنح�صل على طلبنا 

دون م�صاعدة �أحد، لنعرف �أرقام �لقاعات وذلك ي�صعب 

علينا �لو�صول و�ألو�ن �لدرج لو كانت خمتلفة لن�صتطيع 

متييزها، ل ننكر �أن هناك �هتماماً وتركيز�ً على �لكفيف 

و�لأ�صم ولكن �صعيف �ل�صمع و�لب�صر يحتاجون لهتمام 

�كرث، �لفتاة �ل�صعودية مبدعة عند وجود �لفر�صة.

- قمت بتاأليف كتاب حدثينا عن ذلك؟

�ألفت كتاباً بعنو�ن »خلف �ل�صتار« كتبت فيه خو�طري 

�للتي  �صديقاتي  وعن  حياتي  يف  بها  مررت  ومو�قف 

�صعرت �أين مدينة لهن، وكتبت عن حلظات �لياأ�ص �لتي 

مررت بها وعن وفاة �صارة �صديقتي، حبي للكتابة وكرثة 

�خلو�طر �لتي �أكتبها هي �لد�فع لتاأليف كتاب.

يف �لبد�ية مل ي�صدق �أحد �أين �أعتزم تاأليف �لكتاب، 

�لذي كان مهتماً، بعد مرور �صنة كاملة  �لوحيد  و�لدي 

على �لتعديلت �عتمدت �ل�صكل �لنهائي له، وبعد مرور 

خم�ص �صنو�ت من �لبحث عن د�ر ن�صر مت ن�صر �لكتاب 

�لــدويل  �لريا�ص  معر�ص  يف  �لكتب  �صمن  مــن  وكــان 

للكتاب.

- كلمة اأخرية؟

و�لهتمام  وبالدعم  �نطلقي  نقطة  كانت  جامعتي 

بتفا�صيل كل �صيء �كت�صفت كل �صيء جميل من خلل 

�أنديتها، �صكر� لكل من كان له جهد خفي وكل من �هتم 

ذلك  ثمرة  �لن  �أنا  �أمانة،  بكل  وقدم  بوقته  يبخل  ومل 

وغريي كثريون يحملون كل �لمتنان جلامعة �مللك �صعود.

بالتروف: 90 ٪ نسبة المسلمين في بلدي.. وهناك شح 
في تعلم اللغة العربية 

ال��ت��ح��ق ب��اجل��ام��ع��ة ع���ن ط���ري���ق امل��وق��ع 

لتعلم  �صنتن  م��دة  وا�صتغرق  الإل��ك��روين 

اللغويات  العربية مبعهد  اللغة  اأ�صا�صيات 

ال����ت����اب����ع ل���ل���ج���ام���ع���ة، ي���ط���م���ح الإك�����م�����ال 

لتعليم  ب�����الده  اإىل  وال����ع����ودة  امل��اج�����ص��ت��ري 

النا�ش اللغة العربية والثقافة الإ�صالمية، 

وتعليم  ن�صر  يف  اجل��ه��ود  مل�صاعفة  ودع���ا 

اللغة العربية يف بالده.

ق�����ص��ة  ع������ن  ح����دث����ن����ا  ال������ب������داي������ة  -  يف 

ان�صمامك اإىل جامعة امللك �صعود؟

ــحــاق عــر �ملــوقــع  ــت قــدمــت طــلــب �لل

�حلــمــد،  وهلل  قــبــويل  ومت  �لإلـــكـــروين 

وتــعــرفــت عــلــى ذلـــك عــن طــريــق بع�ص 

�لزملء �ل�صابقني �لذين كانو يدر�صون يف 

جامعة �مللك �صعود.

ت��ع��رف ع��ن ج��ام��ع��ة امللك  ك��ن��ت  -  ماذا 

�صعود قبل ان�صمامك اإليها؟

در��صية  منحاً  توفر  �أنها  �أعــرف   كنت 

�لــ�ــصــعــوديــة ولديها  لــلــطــلب مــن خـــارج 

�إمكانيات كبرية وتخ�ص�صات عديدة لذلك 

�أحببت �لن�صمام �إليها.

-  ما طموحك بعد البكالوريو�ش؟

�حل�صول على �ملاج�صتري ومن ثم �لعودة 

�إىل بلدي وتعليم �أبناء بلدي ما تعلمته يف 

�جلامعة.

-  اأين تعلمت اللغة العربية؟

تعلمت �للغة �لعربية يف معهد �للغويات 

�لتابع جلامعة �مللك �صعود، ومل �أكن �أعرف 

�للغة �لعربية من قبل،  لذلك ��صتغرقت مدة 

�صنتني لتعلمها،  كما �أنني �أتقن عدة لغات 

و�لفار�صية،  حيث  �لرو�صية  منها  �أخــرى 

هناك ن�صاط يف تعليم �للغة �لفار�صية على 

نطاق و��صع يف بلدي.

- كيف وج��دت تعلم اللغة العربية من 

حيث ال�صعوبة مقارنة باللغات الأخرى؟

�لتي  �للغات  �أ�صعب  من  �صر�حة   بكل 

يعود  و�ل�صبب  �لعربية  �للغة  هي  تعلمتها 

لأنها لغة ثرية وعميقة، وكلما تعلمت �أكرث 

�أجد هناك �لكثري مل �أتعلمه.

-  كم ن�صبة امل�صلمن يف بالدك؟

منهم  ــري  ــث وك مــ�ــصــلــمــون  مــنــهــم   ٪٩٠

يحفظون �لقر�آن ولكن للأ�صف ل يتقنون 

�للغة �لعربية!

امللك  ج��ام��ع��ة  م�صتوى  وج���دت  -  كيف 

�صعود؟

�لبنية  ناحية  مــن  عــال  م�صتوى  على 

على  �صو�ء  �ملوجودة  و�خلدمات  �لتحتية 

�مل�صتوى �لتعليمي �أو �لأكادميي علما باأنه 

ولكن  عريقة  بــلــدي  يف  جامعات  يــوجــد 

جامعة �مللك �صعود متميزة.

-  م�����ا ال�����ه�����واي�����ات ال����ت����ي مت���ار����ص���ه���ا يف 

اجلامعة؟

ــة  ــدي �أمـــار�ـــص �لــريــا�ــصــة يف �أحـــد �لأن

�أنني  كما  �جلامعة  من  �لقريبة  �خلا�صة 

�أذهب �إىل �ملكتبة لقر�ءة بع�ص �لكتب.

ال�صم: حممد بالروف

اجلن�صية: طاجك�صتان 

الكلية: الربية 

الق�صم: درا�صات اإ�صالمية

امل�صتوى: ال�صاد�ش
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ا�ستطالع: حممد �سالم

اجلامعة  وط��ال��ب��ات  ط���الب  م��ن  ك��ب��رة  ن�سبة  ميتلك 

مواهب متنوعة، وقد ا�ستطاع بع�سهم اأن ينمي موهبته 

وي�سقلها وي�ستثمرها من خالل الربامج التي تنظمها 

واملوهوبني  املتفوقني  الطالب  برنامج  اجلامعة، خا�سة 

ال��ط��الب��ي��ة، بينما مل ي�ستطع  ال�����س��راك��ة  م��رك��ز  وب��رام��ج 

بع�سهم ذلك، وقد ا�ستطلعنا اآراء جمموعة من الطالب 

ال��ذي��ن مل ت��ت��وف��ر ل��ه��م ال��ف��ر���س��ة الك��ت�����س��اف اأو �سقل اأو 

ا���س��ت��ث��م��ار م��واه��ب��ه��م يف اجل��ام��ع��ة، ���س��ع��ي��ًا م��ن��ا لتحديد 

االأ����س���ب���اب وال���ع���وام���ل ال���ت���ي م��ن��ع��ت��ه��م م���ن ذل����ك وط���رح 

التي يرونها منا�سبة وناجعة لن�سر ظاهرة  االقرتاحات 

اكت�ساف املواهب وتنميتها و�سقلها وا�ستثمارها.. 

دور م�سرتك

يف البداية عرب حممد العيدان، طالب عالقات عامة 

بكلية الآداب، عن �ضكره لطرح هذا املو�ضوع، لكنه قال: 

يف احلقيقة لي�س لدي موهبة، ل اأ�ضعر اأن لدي موهبة 

يف جمال معني، لي�س كل �ضخ�س مطلوب منه اأن يكون 

موهوباً، واأرى اأن دور اجلامعة يف ذلك هو اأن تبحث عن 

الطالب على  ت�ضاعد  بحيث  وتطورها  وتنميها  املواهب 

امل�ضتقبل،  يف  وي�ضتثمرها  وينميها  موهبته  يكت�ضف  اأن 

والطالب له دور اأي�ًضا يف اكت�ضاف مواهبه التي يف داخله 

من خالل اإبداء اهتمامه بالك�ضف عن موهبته والبحث 

عنها، و�ضوف يجد اأن هناك من �ضي�ضاعده يف الك�ضف 

الطالب  مواهب  عن  بالك�ضف  مهتمة  واجلامعة  عنها، 

لي�ضتفيد من  الطالب  و�ضقلها وحتفيز  لتنميها  وت�ضعى 

موهبته.

�سغط الوقت

الأوىل  ال�ضنة  زي��اد،  بن  �ضلمان  الطالب  اأك��د  بينما 

وقال:  احلفظ،  يف  تتمثل  موهبًة  ميتلك  اأنه  امل�ضرتكة، 

احلقيقة اأنني مل اأجد الفر�ضة لتنمية موهبتي وتطويرها 

وا�ضتثمارها، وذلك يعود لعدة اأ�ضباب اأبرزها تتمثل يف 

تتطلب  درا�ضية  م��واد  هناك  اإن  حيث  الوقت،  �ضغط 

البحوث،  باإعداد  اأننا مطالبون  كما  وفهماً  �ضاقاً  عماًل 

املعلومات  ا�ضرتجاع  تتطلب  وتكليفات  م��واد  وهناك 

وا�ضتح�ضارها اأكرث من كونها تتطلب احلفظ والتحليل، 

واجلدول الدرا�ضي ي�ضتغرق كثرياً من وقتي وجهدي، كل 

ذلك يحول دون اإمكانية تنمية موهبتي وا�ضتثمارها، كما 

تركيزي  كل  واأ�ضع  التح�ضريية  ال�ضنة  اأزال يف  ل  اأنني 

عاٍل  معدل  على  لأح�ضل  الدرا�ضة  يف  حالياً  وجهدي 

ميكنني من اللتحاق بالتخ�ض�س املنا�ضب.

الرتكيز بالدرا�سة

من جانبه اعرتف اأ�ضامة املن�ضور، اأحياء دقيقة، كلية 

لدي  لي�س  وقال:  بعد،  موهبته  يكت�ضف  مل  اأنه  العلوم، 

موهبة لأين مل اأكت�ضفها بعد، واأنا ل اأزال اأ�ضع تركيزي 

على درا�ضتي اجلامعية، واأعتقد اأن هذا �ضبب يف عدم 

اكت�ضاف املوهبة لدي، واأعتقد اأن اجلامعة لها دور كبري 

ن�ضاأتها،  طور  يف  والتي  ال�ضغرية  املواهب  اكت�ضاف  يف 

لكن بع�س الطالب لي�س لديهم اهتمام كبري يف ك�ضف 

مواهبهم، لأنهم يف الأغلب ي�ضعون تركيزهم يف الدرا�ضة 

واإجناز التكاليف والبحوث والعرو�س التي تُطلب منهم، 

فاأعتقد اأن هذا هو ال�ضبب الرئي�ضي يف عدم تركيزهم 

على اكت�ضاف مواهبهم.

دور مفقود

ووافقه الراأي خ�ضر اإدري�س، درا�ضات اإ�ضالمية، كلية 

مل  لأين  موهبة،  لدي  لي�س  اأنه  اأعتقد  فقال:  الرتبية، 

اأكت�ضف ذلك حتى الآن، واأنا من�ضغل بدرا�ضتي وجدويل، 

واحلقيقة اأنني مل األتحق بالدورات والربامج التي تقيمها 

اجلامعة للك�ضف عن املواهب الواعدة، لأين ل�ضت مهتًما 

التي  التعليمية  وال���دورات  بالدرا�ضة  لن�ضغايل  بذلك 

تقيمها اجلامعة والدرو�س يف خارج اجلامعة، ول �ضك 

و�ضقلها  املواهب  اكت�ضاف  يف  كبرياً  دوراً  للجامعة  اأن 

وتطويرها من خالل الدورات التي حتفز الطالب على 

يف  »مفقود«  ال��دور  وه��ذا  وتنميتها،  موهبته  اكت�ضاف 

بالدورات  األتحق  ولعلي  خ�ضو�ضاً،  ال�ضيفية  الإج��ازة 

والربامج التطويرية يف الإجازات القادمة.

موهبة مل ت�ستثمر

الآداب، ق�ضم الإعالم، فقال:  املقبل، كلية  اأما تركي 

نعم، لدي عدة مواهب اأبرزها اخلط العربي، لكني مل 

اأجد الفر�ضة لتطوير موهبتي يف اجلامعة اأو ا�ضتثمارها 

بدرا�ضتي  ان�ضغايل  منها  اأ�ضباب،  لعدة  وذلك  لالأ�ضف، 

وذهاب معظم الوقت يف اإجناز التكاليف املطلوبة مني، 

ومنها عدم وجود برامج اأو دورات اأو م�ضابقات لتح�ضني 

اعتقادي،  ح�ضب  اجلامعة  يف  العربي  اخل��ط  ج���ودة 

واأرى اأن دور اجلامعة ب�ضكل عام ودور الأق�ضام الأدبية 

تنظيم دورات  واأمتنى  ب�ضكل خا�س مطلوب و�ضروري، 

العربي،  اخلط  وتطوير  لتح�ضني  وم�ضابقات  وفعاليات 

امل�ضابقات  ه��ذه  يف  للم�ضاركة  وحوافز  جوائز  وو�ضع 

ودعم وت�ضجيع الفائزين بها.

ترتيب االأولويات

طب  الطب،  كلية  الع�ضكر،  حممد  رك��ز  جانبه  من 

املجال،  هذا  يف  الأول��وي��ات  ترتيب  فكرة  على  ب�ضري، 

وقال: اأظن اأن موهبتي القراءة والطالع، ومن املمكن اأن 

اأجد الفر�ضة لتطوير موهبتي و�ضقلها، ولكن ل اأزال يف 

بداية م�ضواري اجلامعي، والطريق اأمامي طويل واأنا يف 

بدايته، واحلقيقة اأنني مل اأ�ضمع بعمادة تطوير املهارات 

اأو الأن�ضطة الطالبية واأ�ضكركم لإخباري بذلك و�ضوف 

اأولوياتي حالياً،  لكن لدي  اأبحث عنها لأطور موهبتي، 

املواهب  اكت�ضاف  يف  وفعال  كبري  دور  لها  واجلامعة 

ودورات  مبادرات  واإط��الق  تنظم  خالل  من  وتطويرها 

وفعاليات، والأندية الطالبية اأي�ضاً لها دور يف الك�ضف 

عن املواهب، واأ�ضكر اإدارة اجلامعة على جمهوداتها التي 

ت�ضاعد بها الطالب.

دعوا لرتتيب الأولويات واكت�شاف املواهب يف فرتة الإجازات.. موهوبو اجلامعة:

اإلجازة الصيفية أفضل فترة لتنظيم برامج اكتشاف ورعاية مواهب الطالب والطالبات

ضغط الجداول.. وأولوية الدراسة تفقد صقل المواهب

بن زياد: لدي موهبة لكن 
الجدول الدراسي وكثرة 
التكليفات تستغرق كل 

وقتي وجهدي

المنصور: التركيز في 
الدراسة سبب عدم اهتمام 

الطالب بالكشف عن 
مواهبهم واستثمارها 

العيدان: الجامعة مهتمة 
بالكشف عن المواهب 

وصقلها وتحفيز الطالب 
على االستفادة منها

إدريس: أتمنى جعل 
برامج الكشف عن المواهب 
في الفترة الصيفية لنتفرغ 

لها ونستفيد منها

المقبل: لم أجد تنظيم 
دورات ومسابقات لتحسين 
الخط العربي وتخصيص 

جوائز وحوافز

العسكر: أمامي فرص 
عديدة لتطوير موهبتي. 
لكن لدي أولوياتي حالًيا 

ومشواري طويل



كامل-  لعقد  ا�ستمرت  لدرا�سة  –وفًقا  الباحثني  من  دويل  فريق  وجد 

من  مرة  مبائة  اأعلى  الب�سري  الكربون  اأك�سيد  ثاين  انبعاثات  اإجمايل  اأن 

اإذ يبلغ اإجمايل كمية الكربون  تاأثري الرباكني على ارتفاع حرارة الكوكب، 

0.3 جيجا طن  نحو  الرباكني  انبعاثات  بلغت  الرباكني، حيث  املنبعثة من 

يف العام الواحد، ويف املقابل بلغ معدل االنبعاثات التي ت�سبب بها الب�سر 

37 جيجاطن يف العام 2018 وحده، وهذا يعني اأن الرباكني لي�ست اأكرب 
امل�ساهمني يف االحرتار العاملي كما تدعي بع�ض الدرا�سات.

وقالت ماري اإدموندز اأ�ستاذة علم الرباكني وال�سخور يف كلية كوينز يف 

اإىل  املناخ  تغري  يف  امل�سككون  »ينظر  الفرن�سية:  االأنباء  لوكالة  كامربيدج 

الرباكني كاأعلى م�سدر حمتمل النبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون، لكن الواقع 

خمتلف«.

وقد �سهدت االأر�ض حوادث مماثلة من ناحية اإطالق كمية ثاين اأك�سيد 

الكربون، وكانت نتائجها كارثية، ومنها تاأثري كويكب ت�سيك�سولوب قبل 66 

مليون عام، والذي اأطلق ما بني 425 اإىل 1400 جيجا طن من ثاين اأك�سيد 

الكربون وفًقا لتقديرات العلماء.

احلوادث،  لتلك  م�سابه  املناخ  على  بتاأثري  ال�سناعية  احل�سارة  ت�سببت 

وقالت اإدموندز: »تعادل كمية ثاين اأك�سيد الكربون التي �ُسخت يف الغالف 

التغري  االأخييرية  الع�سرة  ال�سنوات  خالل  الب�سري  الن�ساط  ب�سبب  اجلوي 

الكارثي الذي �سببته حوادث �سخمة يف تاريخ االأر�ض«.

من جانبها قالت �سيلينا �سواريز االأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم علم االأر�ض يف 

جامعة اأركن�سا�ض: »م�ستوانا الكربوين قريب من م�ستوى الكوارث الكربونية، 

وهذا موؤ�سر خطري«.

وقد اأ�سدر فريق من العلماء �سل�سلة من االأبحاث كجزء من برنامج يدعى 

»ديب كربون اأوب�سريفاتوري« وهو برنامج اأبحاث عاملي م�سرتك اأ�س�س�ض يف 

العام 2009، وظهر من نتائجه اأن االأر�ض بحاجة لفرتة طويلة جًدا للتخل�ض 
من غاز ثاين اأك�سيد 

الكربون من غالفها 

اجلييييييييوي، وقييياليييت 

»�ستعيد  �ييسييواريييز 

االأر�يييييييض تييوازنييهييا 

لي�ض  لكن  بييذاتييهييا، 

زمني  نطاق  خييالل 

مهم للب�سر«.

الييوزن  فييقييدان  اأن  ك�سفت درا�ييسيية جييديييدة 

مبر�ض  باالإ�سابة  الت�سخي�ض  بعد  مبا�سرة 

ال�سفاء  اإىل  يييوؤدي  الثاين  النوع  من  ال�سكري 

منه، وفًقا ل�سحيفة »التلغراف« الربيطانية.

وذكيييرت الييدرا�ييسيية، الييتييي اأجييرتييهييا جامعة 

كامربيدج، اأن املر�سى الذين فقدوا 10 باملئة 

اأو اأكرث من وزنهم يف ال�سنوات اخلم�ض االأوىل 

اأكرب  فر�سة  لديهم  باملر�ض  ت�سخي�سهم  من 

لو�سع اأنف�سهم على طريق ال�سفاء.

وتعد ال�سمنة اأكرب عامل خطر لتطور مر�ض 

ال�سكري من النوع الثاين. وي�سيب هذا املر�ض 

اأنحاء  جميع  يف  �سخ�ض  مليون   400 حوايل 

العامل، بح�سب ال�سحيفة الربيطانية.

االإ�ييسييابيية  امليير�ييسييى خلييطيير  يتعر�ض  وقيييد 

والعمى  الدماغية  وال�سكتة  القلب  باأمرا�ض 

والبرت، لكن ميكن التغلب على ذلك على املدى 

وتناول  احلياة  تغيري منط  من خالل  الطويل 

االأدوية.

ومن املمكن اأي�ًسا للمر�سى اإعادة م�ستويات 

من  الطبيعي  و�سعها  اإىل  الييدم  يف  اجللوكوز 

احلرارية  بال�سعرات  ال�سديد  التقيد  خييالل 

وفقدان الوزن.

 700 اإتباع نظام غذائي يحتوي على  فمع 

اأ�سابيع،   8 اليوم، ملدة  �سعر حراري فقط يف 

تراجعت م�ساعفات ال�سكري لدى 9 من اأ�سل 

10 حاالت مت ت�سخي�سها حديًثا.

ووجدت الدرا�سة اجلديدة اأن فقدان الوزن 

طريقة  الت�سخي�ض،  معرفة  مبجرد  �سريعا، 

فعالة جدا يف عالج املر�ض.

واأ�سارت الدرا�سة، التي اأجريت على 867 

و69   40 بني  اأعمارهم  تييرتاوح  �سخ�ًسا، 

الذي  ال�سكري  مر�ض  من  يعانون  عاًما، 

مت ت�سخي�سه حديًثا، اإىل اأن 257 �سخ�ًسا 

متابعة  بعد  تييعييايف،  مرحلة  يف  كييانييوا 

ا�ستمرت 5 �سنوات.

اأولييئييك،  اأن  الباحثون  ووجييد 

الييذييين متييكيينييوا ميين اإنييقييا�ييض 

يف  باملئة   10 بن�سبة  الييوزن 

هيييذه الييفييرتة كييانييوا اأكييرث 

مقارنة  للتعايف،  عر�سة 

على  ظلوا  الييذييين  باأولئك 

نف�ض الوزن.

وقييياليييت اإحيييييدى الييقييائييمييني 

دامبا  هجرية  الييدرا�ييسيية،  على 

العامة  ال�سحة  ق�سم  من  ميلر، 

كامربيدج:  االأولية يف  والرعاية 

من  اأنييه  فييرتة  منذ  عرفنا  »لقد 

املمكن التعايف من مر�ض ال�سكري 

بييا�ييسييتييخييدام تييدابييري جييذرييية اإىل 

والتقيد  اليييوزن،  فييقييدان  مثل  مييا  حييد 

بال�سعرات احلرارية«.

اأنييه  اإىل  ت�سري  »نييتييائييجيينييا  واأ�ييسييافييت 

مدة  يف  ال�سكري،  مر�ض  من  التخل�ض  ميكن 

5 �سنوات على االأقييل، مع 
بن�سبة  اليييوزن  فييقييدان 

10 باملئة«.
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بروتين دماغي يكبح 
جماح ألزهايمر

انبعاثات »co2« البشري 
أعلى من تأثير البراكين

تو�سل علماء من جامعة كاليفورنيا، يف درا�سة جديدة حول مر�ض 

اإذ ميثل  للمر�ض،  املرافق  االلتهاب  نتائج مهمة ملحاربة  اإىل  األزهامير 

اإم1-  اأو  تي  يدعى  بروتني  لدور  العلوم احليوية  كلية  باحثي  اكت�ساف 

احلا�سلة يف  للعمليات  اجلزيئية  االأ�سا�سيات  فح�ض  مهًما يف   حتواًل 

نا�سيونال  ذا  اأوف  برو�سيدجنز  دورييية  يف  الدرا�سة  ون�سرت  املر�ض. 

اأكادميي اأوف �ساين�سز.

االلتهاب  اأن  »نعلم  احليوية  العلوم  كلية  عميد  الفريال  فرانك  قال 

املحرك الرئي�ض ملر�ض األزهامير، لكنه معقد ويتاألف من عوامل عديدة، 

لهذا قررنا درا�سة بروتني تي اأو اإم1-، باعتبار اأن هذا الربوتني ي�ساعد 

يف تنظيم مكون اأ�سا�سي لال�ستجابة االلتهابية«.

وباحثة  االأوىل  الدرا�سة  كاتبة  مارتيني  األي�ساندرا  الدكتورة  وقالت 

بروتني  نحو  تركيزنا  »وجهنا  الفريال:  جانب  اإىل  عملت  التي  دكتوراه 

تي اأو اإم1- النخفا�ض م�ستوياته يف اأدمغة امل�سابني باألزهامير واأدمغة 

القوار�ض امل�سابة باملر�ض، وما زال دوره الفعلي يف املر�ض غري وا�سح«.

وقد خل�ض الباحثون اإىل اأن تقليل كميات تي اأو اإم1- لدى القوار�ض 

امل�سابة باألزهامير �سبب تفاقم االآلية االإمرا�سية والتي تت�سمن تفاعاًل 

لكن  للمر�ض،  مرافقة  متفاقمة  اإدراكية  وم�سكالت  متزايًدا  التهابًيا 

ا�ستعادة م�ستويات هذا الربوتني اأدت اإىل عك�ض هذه التاأثريات.

ال  املكابح  وهذه  ال�سيارة،  مكابح  اإم1-  اأو  تي  »ي�سبه  الفريال  وقال 

تعمل لدى مر�سى األزهامير، ويظهر هذا البحث اأن اإ�سالح املكابح على 

امل�ستوى اجلزيئي يفتح نافذًة عالجيًة جديدًة كلًيا، فعلى العلماء اإجراء 

اأبحاث متنوعة ملقاربات �ستى للتخل�ض من هذا املر�ض املزعج، وخا�سًة 

اأن املاليني ي�سابون بهذا املر�ض واأعدادهم يف تزايد«.

بالتعاون بني »نا�سا« وجامعات �أمريكية

على ذمة باحثني بجامعة كامربيدج

�كت�سفه علماء بجامعة كاليفورنيا

الوزن فقدان 
يقي من مرض السكري 2

فضائية  »مساكن   .. قريبًا 
ذاتيًا« تعمل  مستدامة 

متول نا�سا معهد اأبحاث لتقنيات الف�ساء ي�سم 

عدة جامعات، م�سروع »هابيتات�ض اأوبتمايزد فور 

الف�سائية  امل�ساكن  اإك�سبلوري�سن«  اأوف  مي�سنز 

املح�سنة لبعثات اال�ستك�ساف، اأو »هوم اخت�ساًرا«، 

وتهدف نا�سا من ذلك اإىل تطوير ت�ساميم الأنظمة 

م�ساكن ف�سائية م�ستدامة تعمل ذاتًيا.

ويقود ماريو بريجي�ض، اأ�ستاذ الهند�سة املدنية 

والبيئية، فريق البحث يف جامعة كارنيجي ميلون، 

وهو جزء من م�سروع »هوم« ويعمل الفريق على 

بتزويدها  امل�ساكن  يف  الييظييريف  الييوعييي  متكني 

وتقدمي  بياناتها  ملعاجلة  الييالزميية  بالتقنيات 

تو�سيات لالأنظمة الروبوتية اأو الطاقم.

الف�ساء  يف  �سعبة  »الظروف  بريجي�ض:  وقال 

وقد يكون اأي خطاأ كارثًيا، لذا نحتاج اإىل اأنظمة 

متطورة ذاتية الت�سغيل«. ويخترب الفريق تطبيقات 

املييعييدات،  بيانات  لتحليل  اال�سطناعي  الييذكيياء 

وحتليل ا�ستخدام الكهرباء يف امل�ساكن الف�سائية، 

الكهربائية  الطاقة  ا�ستهالك  معرفة  وت�سّهل 

مراقبة حالة جميع االأنظمة التي تعمل بالطاقة 

الكهربائية يف امل�ساكن.

بيانات  حتليل  يف  جيدة  خييربة  العلماء  ولييدى 

كيفية  نتعلم  اأن  علينا  لكن  االأر�ييسييييية،  املييعييدات 

ترجمة هذه املعرفة اإىل اأ�سايب تنا�سب الف�ساء، 

امل�ساكن  املييوجييودة يف هييذه  االأنييظييميية  وخييا�ييسيية 

اأنظمة  االأر�ض  على  ن�ستخدم  فمثاًل،  الف�سائية، 

اأماكن  ون�ستطيع حتديد  الهواء،  لتكييف  متنوعة 

يف  ولكن  حييدوثييهييا،  وكيفية  املحتملة  االأعييطييال 

امل�ساكن اجلديدة، �ستكون جميع االأنظمة من نوع 

حمدد.

وقال بريجي�ض: »كيف �ستجري عمليات الك�سف 

والت�سخي�ض التلقائي لالأعطال دون وجود بيانات 

اال�سطناعي.  الذكاء  اأهمية  تكمن  هنا  كثرية؟ 

ولدينا اليوم اآالت تتعلم من تلقاء ذاتها اإذا قدمنا 

لها بيانات كافية، ولكن لي�ض لدينا اآالت ت�ستطيع 

اإيجاد حلول مبتكرة با�ستخدام املعارف الهند�سية 

احلالية، ما قد يقلل كمية البيانات املطلوبة حلل 

امل�سكالت«.

الكهربائية،  القيا�سات  على  الفريق  و�سيعتمد 

عن  للك�سف  الييالزميية  الييبيييييانييات  كمية  لتقليل 

امل�سكالت يف املعدات املوجودة على منت امل�ساكن 

البيانات  االآلييييية  االأنظمة  وتييرتجييم  الف�سائية، 

الكهربائية ملعاجلتها واإيجاد حلول مادية، ما يعني 

اأن امل�ساكن الف�سائية �ست�سبح م�ستدامة.

فريق دويل من �لباحثني يحذر



والت�سجيل  القبول  عمادة  اأعلنت 

بتدري�س  الكليات  بع�س  قيام  ع��ن 

ال�����س��ع��ب امل��ط��روح��ة ل��ل��م��ق��ررات- 

التعليم عن  بنمط  اأدن��اه-  املو�سحة 

الأول  الدرا�سي  الف�سل  خالل  بعد 

وميكن  1441ه�.  اجلامعي  للعام 

يف  الت�سجيل  والطالبات  للطالب 

هذه املقررات وفق املتبع من خالل 

الأك���ادمي���ي، علماً  ال��ن��ظ��ام  ب��واب��ة 

�سيقومون  امل��ق��ررات  اأ���س��ات��ذة  ب��اأن 

والطالبات  الطالب  مع  بالتوا�سل 

لتو�سيح  امل��ق��ررات  لهذه  امل�سجلني 

اآلية التدري�س.

كلية الرتبية:

- مقرر »106 �سلم« الفقه الطبي، 

جميع �سعب الطالب والطالبات.

- مقرر »109 �سلم« املراأة ودورها 

التنموي، جميع �سعب الطالبات.

كلية الآداب:

مناهج  ت�����س��ل«   225« م��ق��رر   -

ال��ب��ح��ث، ج��م��ي��ع ���س��ع��ب ال��ط��الب 

والطالبات.

نظريات  ت�سل«   223« مقرر   -

ال��ط��الب  �سعب  جميع  الت�����س��ال، 

والطالبات. 

كلية الهند�سة:

الهند�سة  هعم«   203« مقرر   -

كلية  ط��الب  �سعب  جميع  والبيئة، 

الهند�سة.

ال�سناعة  هعم«   302« مقرر   -

كلية  ط��الب  �سعب  والبيئة،جميع 

الهند�سة.

كلية التمري�ض:

التوا�سل  مت�س«   220« مقرر   -

امل���ه���ن���ي، ج��م��ي��ع ���س��ع��ب ال��ط��الب 

والطالبات.

كلية العلوم:

- مقرر »262 جيو« اجليولوجيا 

البيئية، جميع �سعب الطالب.

كلية اللغات والرتجمة:

م��دخ��ل  ت����رج«   222« م��ق��رر   -

�سعب  جميع  الل�سانيات،  علم  اإىل 

الطالب والطالبات.

كلية املجتمع:

مهارات  نهج«   1203« مقرر   -

جميع  وال��ب��ح��ث،  والتفكري  التعلم 

�سعب الطالب.

كلية العمارة والتخطيط:

م��ب��ادئ  ع��م��ر«   353« م��ق��رر   -

�سعب  جميع  العمراين،  الت�سميم 

الطالب.

التنمية  ت��خ��ط«   492« م��ق��رر   -

�سعب  جميع  امل�ستدامة،  العمرانية 

الطالب.

تقنية  ت��خ��ط«   437« م��ق��رر   -

املدن، جميع �سعب الطالب.

كلية اإدارة الأعمال:

- مقرر »103 ادا« ريادة الأعمال، 

جميع �سعب الطالب.

- مقرر »303 ادا« ريادة الأاعمال 

والبتكار، جميع �سعب الطالب.

- مقرر »200 مال« مبادئ املالية، 

جميع �سعب الطالب والطالبات.

م��ال��ي��ة  م�����ال«   210« م���ق���رر   -

الطالب  �سعب  جميع  ال�����س��رك��ات، 

والطالبات.

كلية ال�سياحة والآثار:

- مقرر »206  ترث« مقدمة يف 

�سعب  جميع  ال��رتاث،  م��وارد  اإدارة 

الطالب والطالبات.

مقدمة يف  ترث«   207« مقرر   -

�سعب  جميع  ال�سياحي،  الإر���س��اد 

الطالب والطالبات.

ن�سو�س  ت��رث«    332« مقرر   -

الإر�ساد  يف  بالإجنليزية  متخ�س�سة 

ال�سياحي، جميع �سعب الطالب.

اإدارة  ���س��ي��ح«   102« م��ق��رر   -

والفندقية،  ال�سياحية  الأع���م���ال 

جميع �سعب الطالب.

ال��ع��م��ارة  اث����ر«   230« م��ق��رر   -

القدمية يف اجلزيرة العربية، جميع 

�سعب الطالب.

كلية طب الأ�سنان:

- مقرر »183 ط�سن« اأ�سا�سيات 

جميع  ال�سحية،  املعلوماتية  تقنية 

�سعب الطالب والطالبات.

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية:

- مقرر »309 حقق« م�سطلحات 

وم���و����س���وع���ات ق��ان��ون��ي��ة ب��ال��ل��غ��ة 

الطالب  �سعب  جميع  الإجنليزية، 

والطالبات.

القانون  ح��ق��ق«   421« م��ق��رر   -

اجلوي، جميع �سعب الطالب.

زك���اة  ح���ق���ق«   231« م���ق���رر   -

و�سرائب، جميع �سعب الطالبات.

بوند  اأف��الم جيم�س  من  كثري  يف 

ت�سله  كانت  الأق��ل،  على  القدمية، 

�سريط ممغنط  بوا�سطة  التعليمات 

اأو ا�سطوانة اأو ر�سالة حترتق اأو تدمر 

ي�سمعها،  اأو  يقراأها  اأن  بعد  ذاتًيا، 

خ�سية وقوعها بيد الأعداء، وكانت 

هذه اأف�سل طريقة لإر�سال وا�ستالم 

املعلومات احل�سا�سة.

ويبدو اأن تطبيق وات�ساب ا�ستلهم 

هذه الفكرة بطريقة اأو اأخرى، حيث 

جديدة  ميزة  بتطوير  حالًيا  يقوم 

تتيح للم�ستخدم �سبط ر�سائله على 

فرتة  بعد  الذاتي  التدمري  خا�سية 

زمنية حمددة.

املخفية«  »الر�سائل  ميزة  وكانت 

رقم  الإ�سدار  يف  مرة  لأول  ظهرت 

اأن��دروي��د،  تطبيق  م��ن   2.19.275
اإن��ف��و«،  بيتا  »وات�����س��اب  م��وق��ع  لكن 

ال��ذي  ال��وات�����س��اب،  ب��اأخ��ب��ار  املعني 

مرة  اأول  امل��ي��زة  اكت�سف  ق��د  كانت 

لحظ اأنها قد ل ت�سبح متاحة لكل 

امل�ستخدمني يف الإ�سدار التجريبي 

حتى الآن.

اخ��ت��ف��اء  م��ي��زة  اأو  خ��ا���س��ي��ة  اإن 

ال��ر���س��ائ��ل ق��د ت��ك��ون م��ف��ي��دة لأي 

ر�سائل  ي��ر���س��ل  اأن  ي��ري��د  �سخ�س 

معلومات  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ح�سا�سة 

تبقى  اأن  يريد  ول  �سرية  اأو  خا�سة 

موقع  ذك��ره  ملا  وفًقا  لالأبد،  متاحة 

»ذي فريج« املعني باأخبار التقنية.

»تيليغرام«  تطبيق  اأن  اإىل  ي�سار 

يوفر ميزة التدمري الذاتي للر�سائل 

»املحادثة  ميزة  با�ستخدام  املر�سلة 

كما  ت�سات«،  »�سيكريت  ال�سرية« 

وفرتها قوقل يف الربيد الإلكرتوين 

»جي ميل« العام املا�سي.

يف الوقت احلايل، يبدو اأن تطبيق 

»وات�ساب« لهذه امليزة اأ�سبح اأ�سا�سًيا 

اأكرث من اأي وقت م�سى، على الرغم 

اإنفو«  بيتا  »وات�ساب  موقع  اأن  من 

التطوير  مرحلة  يف  اأن��ه  اإىل  ي�سري 

حالًيا ومن املحتمل اأن يكون عر�سة 

للتغيري.

لك  يتيح  �سكله احل��ايل،  لكن يف 

حلذفها  الر�سائل  تعيني  »وات�ساب« 

اإما بعد 5 ثواٍن اأو بعد �ساعة، ويبدو 

اأن امليزة متوافرة فقط يف حمادثات 

امل��ج��م��وع��ة، ح��ي��ث ي��ج��ب الل��ت��زام 

بعد  اإر�سالها  يتم  ر�سالة  بحذف كل 

فرتة زمنية حمددة.

ل يوجد على موقع »وات�ساب بيتا 

اإنفو« اأي تفا�سيل حول الوقت الذي 

قد تكون فيه امليزة متاحة للجميع، 

�ستح�سل  التي  القدرات  هي  ما  اأو 

عليها يف النهاية، لكن الوعد بتوفري 

املزيد من الأمان يف تطبيق املرا�سلة 

الأكرث �سعبية يف العامل لي�س بالأمر 

ال�سيئ.
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�سملت  جديدة  درا���س��ة  خل�ست 

اآلف م�ستخدمي في�سبوك ال�سباب 

�سبكة  ع���ن  ال���س��ت��غ��ن��اء  اأن  اإىل 

النا�س  يجعل  الجتماعي  التوا�سل 

واأف�سل  اإنتاجية  واأكرث  اكتئاباً  اأقل 

الباحثون  وق��ارن  امل��ال،  مع  تعاماًل 

طالباً   1750 من  اأكرث  اأن�سطة  بني 

من الطالب اجلامعيني يف الوليات 

ممن   ،2017 ع����ام  يف  امل��ت��ح��دة 

اأ�سبوع  ملدة  في�سبوك  عن  ابتعدوا 

ال��ت��وا���س��ل  من�سة  ع��ل��ى  ظ��ل��وا  اأو 

الجتماعي.

ال��ت��ي   – ال���درا����س���ة  ون�������س���رت 

القت�سادية  »الآث���ار  عنوان  حتمل 

القت�ساد  جملة  يف   – لفي�سبوك« 

 Experimental ال��ت��ج��ري��ب��ي 

.Economics
البتعاد  اأن  ال��ف��ري��ق  وج��د  كما 

ت�سبب  الجتماعية  ال�سبكة  ع��ن 

اأق��ل  لأخ��ب��ار  النا�س  ا�ستهالك  يف 

وعيهم  قلل من  اأي�ساً  لكنه  عموماً، 

بالأخبار املزيفة وغري ال�سائدة.

ودر������س اخل��ب��ري الق��ت�����س��ادي، 

 Roberto م��و���س��ك��ريا  روب���رت���و 

ج��ام��ع��ة  م�����ن   ،Mosquera
 Universidad de las
Américas يف الإكوادور وزمالوؤه 
في�سبوك  ي�ستخدمون  1765 طالباً 
 Texas A&M ج���ام���ع���ة  يف 

الأم���ريك���ي���ة. وُق�����س��م ال��ب��اح��ث��ون 

جم��م��وع��ت��ني،  اإىل  امل�������س���ارك���ني 

في�سبوك  ع��ن  اب��ت��ع��دت  اإح��داه��م��ا 

مل����دة اأ����س���ب���وع، ب��ي��ن��م��ا ا���س��ت��م��رت 

ا�ستخدم  يف  الأخ����رى  امل��ج��م��وع��ة 

نف�سها.  ال���ف���رتة  ���س��م��ن  امل��ن�����س��ة 

توقفوا  الذين  الطالب  اأن  ووجدوا 

اأكرث  كانوا  في�سبوك  ا�ستخدام  عن 

اإنتاجية، واأبلغوا عن �سعورهم باأنهم 

اأن�سطة  يف  وانخرطوا  اكتئاباً،  اأقل 

�سحية. اإىل ذلك، اأو�سح الباحثون 

اأن ال�سبكة الجتماعية لها تاأثريات 

كبرية على جوانب مهمة من احلياة 

ل ت��ت��ع��ل��ق م��ب��ا���س��رة ب��ب��ن��اء ودع���م 

الجتماعية. ال�سبكات 

املتطوعني  الباحثون  �ساأل  كما 

احل�سول  يريدون  ال��ذي  املبلغ  عن 

عن  التخلي  ع��ن  كتعوي�س  عليه 

ف��ي�����س��ب��وك مل����دة اأ����س���ب���وع واح����د، 

امل�ساركني  اأن  املتو�سط  يف  ووجدوا 

على  واح���داً  اأ�سبوعاً  اأن  اع��ت��ربوا 

في�سبوك ي�ساوي 67 دولراً – وهو 

الأ�سبوعية  امليزانية  من  كبري  جزء 

للطالب العادي.

بن�سبة  القيمة  ه���ذه  وازدادت 

اأ�سبوع  بعد  امل��ئ��ة  يف   20 ت��ق��ارب 

وي�سري  املن�سة،  ع��ن  الب��ت��ع��اد  م��ن 

القيمة  ه���ذا  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون 

الإدمان  لعالقة  منوذجية  املتزايدة 

باملن�سة.

alarabiya :امل�سدر

ثغرة أمنية في معظم هواتف 
أندرويد

اأو�سحت �سركة قوقل اأنها عرثت على دليل ب�ساأن وجود ثغرة اأمنية 

الهجمات،  يف  تُ�ستخدم  اأندرويد  الت�سغيل  نظام  يف  م�سححة  غري 

وحتمل حالًيا ا�سم »CVE-2019-2215«، وبالرغم من اأن الثغرة 

الأمنية قد جرى اإ�سالحها يف الإ�سدارات الأقدم من اأندرويد، اإل 

اأنها عاودت الظهور يف الإ�سدارات الأحدث.

وميكن  اأندرويد،  الت�سغيل  نظام  نواة  يف  الأمنية  الثغرة  وتوجد 

ا�ستخدامها مل�ساعدة املهاجم يف احل�سول على و�سول اإىل امل�ستخدم 

اجلذر للجهاز.

ومن املفارقات اأن الثغرة مت ت�سحيحها يف دي�سمرب/كانون الأول 

اأندرويد 3.18 و 4.14 و 4.4 و 4.9، لكنها  2017 يف اإ�سدارات 
عرثت عليها يف الإ�سدارات الأحدث من نظام اأندرويد.

الثغرة   Project Zero امل�سمى  الأمني  قوقل  فريق  واكت�سف 

 »TAG« الأمنية، واأكدت يف وقت لحق جمموعة حتليل التهديدات

التابعة لل�سركة اأن الثغرة م�ستخدمة يف الهجمات.

لقوقل:  التابعة   »TAG« التهديدات  حتليل  جمموعة  وقالت 

 ،NSO Group قبل  من  ا�ستغلت  قد  الأمنية  الثغرة  اأن  »نعتقد 

وهي �سركة اإ�سرائيلية معروفة ببيعها اأدوات املراقبة وال�ستغالل«.

هذه  اأن  امل�سدر  املفتوح  اأندرويد  م�سروع  با�سم  متحدث  وك�سف 

بع�س  وهناك  امل�ستخدم،  تدخل  دون  ا�ستغاللها  ميكن  ل  الثغرة 

ال�سروط التي يجب توفرها بها قبل اأن يتمكن املهاجم من ا�ستغالل 

الثغرة الأمنية.

alarabiya :امل�سدر

كاميرا بدقة 108MP مفاجأة 
S11 جالكسي

�سام�سوجن  هاتف  اإط��الق  موعد  عن  تقريباً  اأ�سهر   6 تف�سلنا 

الت�سريبات من موقع  اأحدث  S11، وت�سري  القادم جالك�سي  الرائد 

�سام موبايل، اإىل اأن �سام�سوجن �ستقدم هاتف جالك�سي S11 ب� 4 

كامريات؛ الرئي�سية منها �ستكون بدقة 108MP بالإ�سافة لكامريا 

.ToF الزاوية العري�سة وكامريا

تقريباً  الهاتف  �سيحمل  حيث  للتقريب  �ستكون  الرابعة  الكامريا 

ب�سرياً 5x يف خطوة جديدة تقوم بها �سام�سوجن لأول مرة يف �سل�سلة 

هواتف جالك�سي.

ك�سفت  �سام�سوجن  لأن  منطقية  تبدو  اأع��اله  الت�سريبات  جميع 

وحدة  عن  اأي�ساً  وك�سفت   108MP بدقة  م�ست�سعر  عن  بالفعل 

الإنتاج  �سيبداأ  حيث  املا�سي،  مايو  يف  مرات   5 الب�سري  للتقريب 

ال�سخم لهذه الأ�سياء يف نهاية 2019.

داخل  الب�سمة  م�ست�سعر  عن  التقرير  يتحدث  اآخر  جانب  على 

امل�ست�سعر  من  اكرب  �سيحظى مب�ساحة   S11 جالك�سي  ال�سا�سة يف 

بحجم  اجلديد  امل�ست�سعر  �سيكون  بينما   36mm² بحجم  احلايل 

64mm² اأي ال�سعف تقريباً.
tech-wd :امل�سدر

كم يرضيك مقابل ترك شبكات التواصل لمدة أسبوع؟

26 مقررًا للتدريس عن بعد مطلع العام الحالي

»واتساب« يختبر ميزة »التدمير الذاتي« للرسائل
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العالج الذاتي بدياًل للعقاقير الطبية

التدخين سبب 18٪ من الوفيات بالواليات المتحدة

تحذير من »الحميات« منخفضة الكربوهيدرات
ح�صب تو�صيات جديدة جلمعية »الدهون« الأمريكية

روؤو���س  على  تاًجا  ال�صحة  تعد   

لذا  املر�صى،  اإال  ي��راه  ال  االأ�صحاء 

تناول  اإىل  �صريًعا  البع�س  يلجاأ 

االأدوي������ة ف���ور ال�����ص��ع��ور ب��امل��ر���س، 

بتناول  االإ����ص���راع  ع���دم  واالأف�����ص��ل 

الفر�صة  اجل�صم  الإع��ط��اء  االأدوي���ة 

لي�صفى ذاتًيا، حيث اإنه يف كثري من 

معاجلة  اجل�صم يف  ينجح  احل��االت 

»بالعالج  ي�صمى  م��ا  وه��و   نف�صه، 

الذاتي«.

من  ال��ن��وع  ه��ذا  ف��ك��رة  وتعتمد   

ال�صفاء  ق��وى  حتفيز  على  ال��ع��الج 

هذه  الداخلي«،  »الطبيب  الداخلية 

القوى يعمل عليها  الطب احلديث 

لتحقيق ال�صفاء من االأمرا�س. فقوى 

بت�صجيع  تتحفز  ال��ذات��ي  ال�صفاء 

باأنه  املري�س  اعتقاد  م��ع  الطبيب 

يق�صد  وال  اهلل،  ب����اإذن  �صي�صفى 

العقاقري  ت��ن��اول  ال��ذات��ي  ب��ال��ع��الج 

ويعد  طبية.  و�صفة  ب��دون  الطبية 

التي  االأم��را���س  من  اجل��روح  التئام 

من  ذات��ًي��ا  عالجها  للج�صم  ميكن 

اجلذعية  اخل��الي��ا  حتفيز  خ���الل 

ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ب��ن��اء االأن�����ص��ج��ة التي 

ت�صمد اجلروح،كذلك خاليا الهيكل 

العظمي جتدد متاماً ويقوم اجل�صم 

ذاتًيا باإ�صالح العظام التي تعر�صت 

الع�صالت  ذلك  اإىل  اأ�صف  للك�صر. 

والكبد واملعدة واالأمعاء وغريها من 

جتديدها،  ميكن  اجل�صم  اأع�����ص��اء 

وبذلك يعالج اجل�صم 

اأي�ًصا  ذات��ًي��ا.  نف�صه 

ج�صم االإن�صان م�صلح 

ب���اجل���ه���از امل��ن��اع��ي 

للوقاية من االأمرا�س 

ت�صببها  التي  املعدية 

املجهرية  الكائنات 

»ال�����ف�����ريو������ص�����ات 

وال������ب������ك������ت������ريي������ا 

وال�����ف�����ط�����ري�����ات« 

كما  وامل�����ص��رط��ن��ات، 

ي����ع����ط����ى اجل����ه����از 

ال�صعور  مثل  تنبيه  اإ�صارات  املناعي 

احلاجة  على  دلياًل  واالأمل  بالتعب 

ق�صط  اأخذ  يف�صل  وحينئذ  للعالج. 

اجللو�س  اأو  القيلولة  اأو  الراحة  من 

واالأ�صخا�س  الطيبة  ال�صحبة  م��ع 

باملاء  اال�صتحمام  اأو  االإي��ج��اب��ي��ن 

للج�صم.  منا�صبة  ح���رارة  ب��درج��ة 

لتناول  االأ�صخا�س  يلجاأ  ما  وكثرًيا 

امل�صكنات واملهدئات  من اأجل جتنب 

العمل  من  باملزيد  والقيام  االإره��اق 

كثرية  درا�صات  بالرغم من حتذير  

اآثار  من تناول امل�صكنات ملا لها من 

واجلهاز  والكبد  الكلى  على  �صلبية 

اإىل  ت���وؤدي  وق��د  والقلب  اله�صمي 

الإ�صابة بالت�صنجات والف�صل الكلوي 

والكبدي  وفقد الوعى والوفاة، ومع 

جمدية  تكون  ال  اال�صتعمال  ك��رة 

لتناولها.  ال�صرورية  احلاجة  عند 

ع��دم  املف�صل  وم���ن 

االإ����ص���راع يف ت��ن��اول 

واملهدئات  امل�صكنات 

احليوية  وامل�صادات 

وغريها من العقاقري 

الطبية اإال با�صت�صارة 

امل��خ��ت�����ص��ن وع��ن��د 

ال�صرورة.

الطبيعة  وك��ن��وز   

م��ل��ي��ئ��ة مب��ح��ف��زات 

مثل  ال��ذات��ي،  العالج 

ال���زجن���ب���ي���ل ال����ذي 

التي  امل��واد  العديد من  يحتوي على 

م�صادات  مثل  االأم��را���س،  من  تقي 

االأك�����ص��دة وال��ك��ال�����ص��ي��وم واالأل��ي��اف 

وفيتامينات  والبوتا�صيوم  الغذائية 

خمتلفة مثل فيتامن »�صي« وفيتامن 

ل��ع��الج  ي�����ص��ت��خ��دم  ك��م��ا   .»6 »ب����ي 

وال��ق��يء  والغثيان  املعوية  ال��ن��زالت 

ونزالت الربد وال�صداع، ويعد بدياًل 

وم�صادات  االأمل  مل�صكنات  طبيعًيا 

االلتهاب، وذلك لقدرته على خف�س 

ل��الآالم.  امل�صبب  الربو�صتاجالندين 

م�صادة  خ�صائ�س  للكركم  اأن  كما 

درا���ص��ات  اأ���ص��ارت  وق��د  لاللتهاب، 

م�صحوق  ت���ن���اول  اأن  اإىل  ع���دي���دة 

االأمل،   تخفيف  على  ي�صاعد  الكركم 

يف  املوجودة  التوابل  من  الكثري  كما 

وم�صكنات  املهدئات  من  تعد  املنازل 

الدهنية  االأح��م��ا���س  ��ا  اأي�����صً االأمل. 

االأ�صماك  املوجودة يف    »3 »اأوميجا 

والكاينوال والكتان والزيتون، وغريها 

من الزيوت النباتية تعد من منبهات 

العالج الذاتي، وتعد كعالجات فعالة 

اأن  كما  املزمنة،  ل��الأم��را���س  واآم��ن��ة 

بع�س امل�صروبات، مثل ال�صاي والقهوة 

والقرفة وا�صتن�صاق الزيوت العطرية 

الطبيعية، وغريها من كنوز الطبيعة 

ومنبهات  ل���الأمل  كم�صكنات  تعمل  

للعالج الذاتي.ولتعزيز العالج الذاتي 

يجب البعد عن القلق والتوتر، وهما 

ال��ذات��ي، حيث  للعالج  االأك��رب  العدو 

ي����زداد اإف����راز ال��ك��ورت��ي��زون  ال��ذي 

تن�صط  بينما  املناعي،  اجلهاز  يثبط 

باال�صرتخاء  الذاتي  ال�صفاء  اآليات 

والتاأمل والتفاوؤل واالأفكار االإيجابية 

وال�صعادة  وعلو الهمة ومنط احلياة 

ال�صرعية  الرقية  تعد  كما  ال�صحي، 

وغريها  وال�صدقة،  ال�صلوات  واأداء 

من  وطماأنينة  بخ�صوع  العبادات  من 

حم��ف��ات ال��ع��الج ال��ذات��ي، ق��ال اهلل 

يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا ا�ْصتَِجيبُوا 
َ
تعاىل: »يَا اأ

�ُصوِل اإَِذا َدَعاُكْم مِلَا يُْحِييُكْم«.  ِ َوِللرَّ
َّ

هلِل

ومع اأهمية العالج الذاتي اإال اأنه ال 

الطبيب، فبع�س  زي��ارة  ي�صتغنى عن 

احل����االت حت��ت��اج ل��و���ص��ف��ات طبية 

ليتحقق ال�صفاء باإذن اهلل.

اأ. د. جمال الدين هري�صة 

 كلية ال�صيدلة – جامعة امللك 

�صعود

االأمريكية  القلب  جمعية  تقول 

يدخنون  اأم��ريك��ي  مليون   24.8 اإن 

تت�صبب  التي  العادة  ال�صجائر، وهي 

يف وفاة اأكر من 440 األف من 2.4 

البالد،  �صنويا يف  وفاة  حالة  مليون 

اأكر من 18 باملئة من الوفيات  اأي 

�صنوًيا بالواليات املتحدة.

طويلة  لفرتة  ال�صجائر  وتدخن 

اأمرا�س  ي�صبب  اأن  الزمن ميكن  من 

واالأوعية  الدماغية  وال�صكتة  القلب 

و�صرطان  الرئة  و�صرطان  الدموية 

املعدة والعديد من امل�صاكل ال�صحية 

االأخرى.

وت���زي���د امل�����واد ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف 

اآالف   4 عددها  والبالغ  ال�صجائر، 

مادة، خطر االإ�صابة ب�صرطان الرئة.

كلينك«  »مايو  عيادات  وبح�صب 

ال�صجائر  تدخن  يت�صبب  ال�صهرية، 

الوفيات  جميع  م��ن  باملئة   87 يف 

ال��ن��اج��م��ة ع��ن ���ص��رط��ان ال��رئ��ة يف 

الواليات املتحدة، وكلما طالت فرتة 

ارتفع  لل�صجائر،  ال�صخ�س  تدخن 

خطر اإ�صابته بال�صرطان.

وت�صري الدرا�صات اإىل اأن املدخنن 

ب��اأم��را���س  ل��الإ���ص��اب��ة  عر�صة  اأك���ر 

القلب التاجية مرتن اإىل اأربع مرات 

مقارنة مع غري املدخنن.

ال��ت�����ص��ب��ب يف  اإىل  وب��االإ���ص��اف��ة 

ال�صرطان واأمرا�س القلب، ميكن اأن 

يوؤدي تدخن ال�صجائر لفرتة طويلة 

الطاقة  التنف�س وتقليل  اإىل �صعوبة 

وزيادة تاأثريات امل�صكالت ال�صحية، 

مثل الربو والتهاب ال�صعب الهوائية 

اأو االلتهاب الرئوي.

وي���ق���در م��رك��ز ال�����ص��ي��ط��رة على 

االأم���را����س يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

امل��دى  على  البالغن  املدخنن  اأن 

ال��ط��وي��ل، ي��ف��ق��دون م��ا ب��ن 13.2 

و14.5 عاما ب�صبب التدخن.

ومي����ك����ن ل���ل���ت���دخ���ن ت�����ص��ري��ع 

جتاعيد  من  ي�صببه  ملا  ال�صيخوخة، 

تدفق  ال�صجائر  متنع  اإذ  م��ب��ك��رة، 

الب�صرة من  اإىل اجللد، ومتنع  الدم 

الغذائية  العنا�صر  على  احل�صول 

مظهرها  ع��ل��ى  للحفاظ  احل��ي��وي��ة 

ال�صحي.

وعلى الرغم من اأ�صرار التدخن 

ع��ل��ى امل���دى ال��ط��وي��ل، ف��اإن��ه ميكن 

ل��ل��م��دخ��ن��ن حت�����ص��ن ف��ر���ص��ه��م يف 

اأطول واأكر �صحة عن طريق  حياة 

االإقالع عنه واتباع اأ�صلوب �صحي.

ال��وف��اة  ب��ح��االت  يتعلق  وف��ي��م��ا 

االإلكرتونية،  بال�صجائر  املرتبطة 

ملكافحة  االأمريكية  امل��راك��ز  قالت 

عدد  اإن  منها  والوقاية  االأمرا�س 

مر�س  ب�صبب  عنها  املبلغ  احلاالت 

بتدخن  يرتبط  الرئة  يف  غام�س 

ال�����ص��ج��ائ��ر االإل��ك��رتون��ي��ة ب��ل��غ 18 

احل��االت  اأن  اإىل  م�����ص��رية  ح��ال��ة، 

امل����وؤك����دة وامل��ح��ت��م��ل��ة ب��االإ���ص��اب��ة 

باملر�س و�صلت اإىل 1080 يف 48 

والية حتى االآن.

االآن  حتى  املحققون  يربط  ومل 

مكون  اأو  منتج  واأي  االأم��را���س  بن 

يف  زيوت  اإىل  اأ�صاروا  لكنهم  بعينه، 

على  حتتوي  االإلكرتونية  ال�صجائر 

من  وه��و  كانابينول  هيدرو  رباعي 

اأحد مكونات املاريجوانا.

واأو�����ص����ت امل����راك����ز االأ����ص���ب���وع 

ال�صجائر  ا�صتخدام  بوقف  املا�صي 

هذا  على  حتتوي  التي  االإلكرتونية 

املكون.

ال��غ��ذائ��ي��ة  االأن��ظ��م��ة  اأن  رغ���م 

قد  ال��ك��رب��وه��ي��درات  منخف�صة 

ت�صاعد على فقدان الوزن ب�صرعة، 

على  متفاوتة  ت��اأث��ريات  لها  ف���اإن 

اأن  ميكن  التي  ال�صحية  املوؤ�صرات 

باأمرا�س  االإ�صابة  خطر  يف  ت�صهم 

لتو�صيات  وف��ق��اً  وذل����ك  ال��ق��ل��ب، 

جديدة اأ�صدرتها اجلمعية الوطنية 

للدهون يف الواليات املتحدة.

مزايا  بع�س  التو�صيات  واأك��دت 

حمية  وهو  الغذائي،  »كيتو«  نظام 

مبا  ال��ك��رب��وه��ي��درات،  منخف�صة 

وخف�س  ال�����ص��ه��ي��ة  ك��ب��ح  ذل���ك  يف 

م�صتويات الدهون وال�صكر يف الدم 

لكن  ال�صكري،  بداء  امل�صابن  لدى 

اأي�صاً  يرتبط  الغذائي  الكيتو  نظام 

ب��ارت��ف��اع ال��ك��ول�����ص��رتول »ال�����ص��ار« 

االأوعية  يرتاكم يف  اأن  الذي ميكن 

الدموية ويوؤدي اإىل جتلط الدم.

ك��م��ا ذك���رت ال��ت��و���ص��ي��ات، التي 

ن�����ص��رت يف دوري������ة »ك��ل��ي��ن��ي��ك��ال 

 6 م���دار  على  اأن���ه  ليبيدولوجي« 

اأكرب  وزن��اً  النا�س  يفقد  قد  اأ�صهر 

منخف�صة  الغذائية  احلميات  مع 

الكربوهيدرات، مثل اأتكينز والكيتو 

و�صاوث بيت�س، ولكن بعد عام مياثل 

فقدان الوزن مع هذه الوجبات ما 

من  االأ�صخا�س  يحققه  اأن  ميكن 

خالل االأنظمة الغذائية التي ت�صمح 

بتناول مزيد من الكربوهيدرات.

باحلميات  االل��ت��زام  اأن  واأك���دت 

منخف�صة الكربوهيدرات قد يكون 

الوقت وقد  للغاية مع مرور  �صعباً 

بالعنا�صر  الغنية  االأطعمة  ي�صتبعد 

الغذائية التي تفيد القلب واالأوعية 

الدموية.

م����ن ج��ه��ت��ه��ا، ق���ال���ت ك�����ارول 

كريكباتريك، وهي باحثة يف جامعة 

»بينما  بوكاتيلو:  يف  اإيداهو  والي��ة 

يف�صل بع�س املر�صى منط الطعام 

منخف�س الكربوهيدرات والذي قد 

من  ق�صرية  لفرتات  معقوالً  يكون 

االأجل  طويل  االلتزام  فاإن  الوقت، 

واملخاطر  والفوائد  حت��دي��اً،  ميثل 

طويلة االأجل لي�صت مفهومة متاماً 

خا�صة مع نظام الكيتو«.

حمية  يتبعون  من  بع�س  ويفقد 

ثالث  اأو  مرتن  اأك��ر  وزن��اً  الكيتو 

يتبعون عادات غذائية  مرات ممن 

خمتلفة، لكن الكثري من هذا يعتمد 

على نتائج ق�صرية االأجل.

واأفادت التو�صيات اأن االأ�صخا�س 

الذين قد ي�صتفيدون من اتباع نظام 

الكربوهيدرات  منخف�س  غذائي 

ملدة ترتاوح بن �صهرين و�صتة اأ�صهر 

ال�صكري  ب��داء  امل�صابن  ي�صملون 

والذين يعانون من م�صتويات عالية 

من الدهون الثالثية يف الدم.

املر�صى  ال��ت��و���ص��ي��ات  وح����ذرت 

ال��ذي��ن ل��دي��ه��م ت��اري��خ م��ع ارت��ف��اع 

ب�صكل  الكولي�صرتول  م�صتويات 

الكيتو  ح��م��ي��ة  ات��ب��اع  م��ن  خ��ط��ري 

منخف�صة  ال��غ��ذائ��ي��ة  واالأن��ظ��م��ة 

الكربوهيدرات.

عالج جديد لسرطان الثدي

ميكن الآالف الن�صاء التغلب على اأحد اأكر اأ�صكال �صرطان الثدي فتًكا، 

مقرتًنا  معيًنا  دواء  اأن  العلماء  وج��د  بعدما  جديد،  ع��الج  بف�صل  وذل��ك 

باالأنظمة املناعية يجب اأن يتناوله املر�صى اإىل جانب العالج الكيماوي.

من  يعانون  الذين  االأ�صخا�س  اأن  الربيطانية  »ال�صن«  �صحيفة  وذكرت 

اأورام »�صلبية ثالثية« اأكر عر�صة لل�صفاء من املر�س قبل اإجراء اجلراحة، 

مما يزيد من فر�صة عدم عودة املر�س اأبًدا.

وميكن اأن يكون العالج متاًحا على جدول هيئة ال�صحة الوطنية خالل 

ال�صنتن اأو الثالث �صنوات املقبلة، وفقا لل�صحيفة.

وقال الباحث بيرت �صميد من جامعة كوين ماري يف لندن: »هذا النهج 

ميكن اأن ينقذ االآالف من االأرواح«.

لطب  االأوروبية  اإىل اجلمعية  بر�صلونة  البيانات يف  تقدمي  معر�س  ويف 

االأورام، قال اإن 1200 امراأة �صاركت يف الدرا�صة مت منح ثلثي امل�صاركات 

الباقيات  كانت  حن  يف  الكيميائي،  العالج  مع  املناعي  العالج  عقاقري 

يعتمدن العالج الكيميائي فقط.

املعروفة  ال�صرطان،  اختفاء  فر�صة  بلغت  االأوىل،  للمجموعة  وبالن�صبة 

با�صم اال�صتجابة املر�صية الكاملة، قبل اجلراحة 65 باملئة.

اأما بالن�صبة للمجموعة، التي تلقت العالج الكيميائي فقط، بلغت ن�صبة 

فر�صة اختفاء ال�صرطان 51 باملئة، بفارق 27 باملئة.

وميثل  ال�صنة،  يف  بريطانية  األ��ف   55 ح��وايل  الثدي  �صرطان  وي�صيب 

ال�صكل ال�صلبي الثالثي حالة واحدة من كل 6 حاالت، ويقتل ربع املر�صى يف 

غ�صون 5 �صنوات، وهو اأكر �صيوًعا لدى من تقل اأعمارهم عن 40 عاًما.

العالج  ال�صرطان  اأبحاث  من  �صوانتون  ت�صارلز  الربوفي�صور  وو�صف 

اجلديد باأنه »خيار واعد«.

قد يحيل »اأزمة الدم« اإىل التقاعد

فريق ياباني ينجح في تطوير »دم 
صناعي«

الطوارئ،  ال��الزم حلاالت  الدم  توفري  الب�صر يف  معاناة  من  عقود  بعد 

ك�صف علماء اأنهم جنحوا يف تطوير »دم ا�صطناعي« داخل املعامل، ميكن 

نقله اإىل املحتاجن ب�صرف النظر عن ف�صائل دمائهم.

اإنه اأجرى جتارب نقل »الدم اال�صطناعي«  وقال فريق البحث الياباين 

اأن  اأدى اإىل جناة 6 منها، واأك��دوا  اأران��ب تعاين فقر الدم، مما  على 10 

هذه الن�صبة هي ذاتها التي �صيح�صلون عليها اإذا عوجلت احليوانات بدم 

التخر،  اآثار جانبية، مثل  اأي  االإبالغ عن  يتم  العلماء، مل  طبيعي.وح�صب 

عندما مت اختبار الدم اال�صطناعي على االأرانب.

كلية  له يف  التو�صل  مت  الذي  املذهل  الطبي  الك�صف  ي��وؤدي  اأن  وميكن 

الطب الوطنية للدفاع يف مدينة توكوروزاوا و�صط اليابان، اإىل اإنقاذ �صحايا 

احلوادث، الذين يفارقون احلياة يف مواقع احلدث، نتيجة فقدان كميات 

كبرية من الدماء.

وغالًبا ما يحتاج �صحايا احلوادث اإىل االنتقال اإىل امل�صت�صفيات لفح�س 

ف�صائل دمائهم، قبل بدء عملية قد تكون �صاقة وطويلة للبحث عن اأكيا�س 

دم، اأو متربع من نف�س الف�صيلة.

العلمية: »من  وقال قائد البحث مانابو كينو�صيتا ملجلة »تران�صفيو�صن« 

ال�صعب تخزين كمية كافية من الدم لنقله يف مناطق مثل اجلزر النائية، 

�صوف يكون الدم اال�صطناعي قادًرا على اإنقاذ حياة االأ�صخا�س الذين ال 

ميكن اإنقاذهم«.

حرارة  درجات  يف  تخزينه  اال�صطناعي ميكن  الدم  اإن  الباحثون  وقال 

طبيعية الأكر من عام.



عانى �لفنان �جلر�فيتي »ديفيد ت�شو« من �أزمات مالية عديدة طيلة 

حياته، ويف عام 2005 تلقى �ت�شالاً من �شاحب �شركة يطلب منه ر�شم 

جد�رية ل�شركته �لنا�شئة مقابل 60 �ألف دولر.

ديفيد  على  وعر�ض  بعد،  �مل��ال  ميلك  يكن  مل  �ل�شركة  �شاحب  لكن 

�لعر�ض مرغمااً،  ديفيد  فقبل  �ملال،  من  بدلاً  �شركته  �أ�شهم يف  �متالك 

�لأ�شهم  تلك  �أمر  ون�شي  �ل�شو�رع  �جلر�فيتي يف  لر�شم  ه  و�تجّ و�ختفى 

ا. متاماً

ى ديفيد مكاملة من »مارك  لكن �ملفاجاأة كانت يف عام 2012 عندما تلقجّ

يف  �أ�شهمه  �أن  يُخربه  في�شبوك،  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  زوكربريج« 

�شركة في�شبوك تاوزت �ل�200 مليون دولر بعد �أن ر�شم لهم جد�رية 

يف بد�يات ن�شاأة �ل�شركة.

هذه �ل�شدفة حوجّلت ديفيد ت�شو من رجل عادي يُكافح عرب فنجّه جلمع 

�ملال، �إىل مليونري بني ليلٍة و�شحاها، ولي�ض �أي مليونري، بل ح�شل على 

ثروة من �شبعة �أرقام!

قد يبدو لنا يف بد�ية �لأمر �أن �شر�ء �لأر�ض 

تكون  ق��د  نعم  �ل��ب��د�ي��ة،  نقطة  ه��ي  و�متالكها 

�متلكت �لأر�ض، ولكن هل م�شاحتها هي �مل�شاحة 

هل  �ملالية؟  و�إمكانياتك  لحتياجاتك  �ملنا�شبة 

من  لديك  تبقى  �لأر���ض مبا  هذه  بناء  ت�شتطيع 

مدخر�ت مالية؟

�إنك بهذه �لطريقة تكون كمن ذهب �إىل �شوق 

يعرف  �أن  دون  قما�ض  قطعة  و��شرتى  �لقما�ض 

�حتياجاته �أو تكلفة تف�شيل �لثوب وهو حمدود 

�مليز�نية، ثم يذهب �إىل �خلياط فيطلب منه �أن 

مقا�شات،  �أي  له  يرفع  �أن  دون  ثوبااً  له  يخيط 

مطابقااً  يكون  �أن  �ل��ث��وب  ��شتالم  بعد  ويتوقع 

ملقا�شاته و�أن يكون ثمنه منا�شبااً ملدخر�ته.

�لبد�ية  نقطة  هي  �أر�ض  قطعة  �متالك  نعم، 

ملن قام بدر��شة �حتياجاته ور�شم لها خطة مالية 

بامتالك  هدفه  خاللها  من  يحقق  �أن  ي�شتطيع 

منزل �أحالمه، هناك خدمة قد تكون هي �لأهم 

�أي عملية  �لعمارة قبيل  �لإط��الق يف مهنة  على 

ت�شميمية يجب �أن حتر�ض عليها وهي �لربنامج 

�ملعماري.

ورغم �أنها �لأهم �إل �أنها مع �لأ�شف �ل�شديد 

عملها  عن  يغفل  مرحلة  �أك��ر 

�أ�شع  �أن  �أ�شتطيع  ل  �لكثري، 

�إ���ش��ب��ع��ي ع��ل��ى م��و���ش��ع �شبب 

فقد  عنها،  �لكثريين  �إغ��ف��ال 

دفع  تنب  ب�شبب  ذل��ك  يكون 

وجود  عدم  �أو  هند�شية  �أعباء 

من يقوم بها يف �ل�شوق �ملهني 

�أو �أي �شبب �آخر.

لتو�شيح  هنا  نهدف  ولكن 

�أهمية هذه �ملرحلة و�لتي تلعب 

دور�اً كبري�اً يف توجيه م�شار �أي 

�لدر��شة  ناحية  م��ن  م�شروع 

�لوظيفية و�مل�شاحية وتو�شيح �لتكلفة �لتقديرية 

�ل�شحيحة لأي م�شروع م�شتقبلي.

�حتياجاتك  �مل��ع��م��اري  ي��در���ض  خاللها  فمن 

�لوظيفية ويقدر لها �حتياجات م�شاحية تنطبق 

ميز�نيتك  على  تنطبق  و�لأه���م  �لوظيفة  على 

بكل  ت�شتطيع  �ملرحلة  هذه  �نتهاء  فبعد  �ملالية، 

�شهولة معرفة �مل�شاحة �ملنا�شبة لأر�ض م�شروعك 

�مل�شروع  و�أب��ع��اد  مكونات  ه��ي  وم��ا  �مل�شتقبلي 

�ملال  من  �ملبنى  ه��ذ�  �شيحتاج  وك��م  بالتف�شيل 

تق�شيم  وكيفية  بناوؤه  ليتم 

�مليز�نية.

���ا  ك���م���ا مي��ك��ن��ك �أي�������شاً

م�شتقبلية  خ��ط��ة  ر���ش��م 

لح��ت��ي��اج��ات��ك �ل��ب��ع��ي��دة 

و�ل���ق���ري���ب���ة وت��ه��ي��زه��ا 

ع��ل��ى �أر������ض �ل���و�ق���ع مع 

مرحلة  لكل  �لتكلفة  توقع 

�شو�ء  �لبناء  م��ر�ح��ل  م��ن 

�حلالية �أو �مل�شتقبلية.

وبعد هذه �خلطوة فقط 

خطة  تر�شم  �أن  ت�شتطيع 

�لهدف  �إىل  �لطريق  ويكون  مل�شروعك  و��شحة 

جلياًا و��شحااً، فالعمارة لي�شت فقط وجهااً جميالاً 

ما  لكل  ودر��شة  وممار�شة  تطبيق  ا  �أي�شاً ولكنها 

هو �أنت عليه وما �شتكون وكيف لذلك �أن يكون.

م. ه�شام بن حممد �لقا�شم

كلية �لعمارة و�لتخطيط 

متخ�ش�ض بالتحكم بجودة وتكلفة �مل�شكن 

�ل�شعودي

�ل�شمالية  �ملنطقة  يف  ت�����ش��اد  ب��ح��رية  ت��ق��ع 

�أرب��ع  على  وتطل  �إفريقيا  ق��ارة  من  �لو�شطى 

و�لنيجر  ت�شاد  ه��ي  م��ت��ج��اورة  �أفريقية  دول 

�لأكرب  �لن�شبة  �أن  �إل  و�لكامريون،  ونيجرييا 

ت�شاد  دول��ة  ح��دود  �شمن  تقع  م�شاحتها  م��ن 

��شمها. نف�ض  و�لتي حتمل 

�أكرب  �إحدى  بكونها  ت�شاد  بحرية  و��شتهرت 

م�شاحتها  ح��ي��ث  م��ن  �ل��ع��امل  يف  �ل��ب��ح��ري�ت 

 25000 و�حتو�ئها على �ملاء مب�شاحة تقدر ب� 

�ملياه  من  �لأك��رب  �لكمية  وت�شل  تقريبااً  كم2 

�لبحرية  يعطي  و�لذي  »�شاري«  نهر  عرب  �إليها 

%90 من مياهها. ما ن�شبته 

بحرية  م�شاحة  تقل�شت  �لأخ��رية  �لفرتة  يف 

كم2   2000 ح��و�يل  لتبلغ  كبري  ب�شكل  ت�شاد 

يعد حجم  ومل  ذلك،  من  �أقل  �أو  2001م  عام 

عام  م�شتو�ها  مع  باملقارنة   10% �إل  مياهها 

عليها  �ملطلة  �ل��دول  لت�شرر  �أدى  ما  1963م 
�أو�شاع �لنا�ض يف تلك �ملنطقة. وتدهور 

�إن�شانية  ك��ارث��ة  ت��و�ج��ه  ت�شاد  فبحرية  �إذ�اً 

رت م��ن��ظ��م��ة �لأغ���ذي���ة  ح��ق��ي��ق��ي��ة، وق����د ح�����ذجّ

2009م   ع��ام  �لفاو  �ملتحدة  ل��الأمم  و�ل��زر�ع��ة 

من �أن �لكارثة �لإن�شانية �لتي 

تهدد بحرية ت�شاد ذ�ت مو�رد 

يف  با�شتمر�ر  �ملتناق�شة  �ملياه 

من  لب��د  �لو�شطى  �إفريقيا 

 . عاجالاً مو�جهتها 

�لوطنية  �لإد�رة  وق���درت 

و�لف�شاء  لالأجو�ء  �لأمريكية 

ت�شاد  ب��ح��رية  م��ي��اه  �أن  نا�شا 

�نح�شارها  و����ش��ل��ت  م��ا  �إذ� 

�ملمكن  فمن  �حلايل،  باملعدل 

كليجّااً  �لبحرية  رقعة  �أن تختفي 

عام  بيانها  �إ�شد�ر  من  �شنة  ع�شرين  نحو  يف 

2009م.
بحرية  م�شاحة  تقل�ض  �أ���ش��ب��اب  �أه��م  وم��ن 

�شاري  نهر  يف  �ملياه  م�شتوى  �نخفا�ض  ت�شاد 

وهو �لنهر �ملغذي لهذه �لبحرية نتيجة تناق�ض 

و�ملتعددة  �لطويلة  �جلفاف  ومو��شم  �لأمطار 

�لإفريقي  �ل�شاحل  منطقة  على  حلجّت  �لتي 

�إىل  بالإ�شافة  �لب�شري،  �ل�شتخد�م  و���ش��وء 

�لنهربالكثبان  هذ�  مل�شار�ت  ة  �مل�شتمرجّ �لتغطية 

وخ�شو�شااً  �ملناخي  �لتغري  وكذلك  �لرملية، 

ظ�����اه�����رة �لإح���ت���ب���ا����ض 

�حلر�ري.

بع�ض  �ُق��رتح��ت  وق��د 

مع  مُيكنها  �لتي  �حللول 

م�شتوى  زي����ادة  �ل��وق��ت 

و�ل�شماح  �لبحرية،  مياه 

م�شاحة  �إىل  بالعودة  لها 

عليه  ك��ان��ت  م��ا  ت��ق��ارب 

يتمثل  �أح��ده��ا   ، ���ش��اب��ق��ااً

م�������ش���روع  ت���ن���ف���ي���ذ  يف 

نهر  ع��ل��ى  »ب��امل��ب��و«  ���ش��د 

نهر  ب��ني  تربط  مياه  قناة  وحفر  »�أوب��ن��ق��ي« 

للبحرية،  �مل��غ��ذي  »���ش��اري«  ونهر  »�أوب��ن��ق��ي« 

»�أوبنقي«  نهر  من  بالتدفق  للمياه  و�ل�شماح 

�أنجّ  �إل  �لبحرية،  �إىل  ثم  »���ش��اري«  نهر  نحو 

�لإفريقية  �ل���دول  ق��درة  خ��ارج  �لعمل  ه��ذ� 

موجود�اً  �لأم��ل  بقاء  مع  بالبحرية،  �ملحيطة 

هذ�  لتحقيق  �لدولية  �جلهود  ع  تطوجّ حال  يف 

�لهدف.

�أ. ن�شيم من�شور �أيوب

ق�شم �لكيمياء �حليوية بكلية �لعلوم

امتلكت أرضًا.. وماذا بعد؟

حلول ومقترحات لمواجهة جفاف بحيرة تشاد

عمرانيات

جيولوجيات

فنان جرافيتي يصبح »مليونير الصدفة«

غرائب حول العالم

لوحة بعنوان:

أماكن من الذاكرة

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

الهنوف بنت اأحمد املالكي

جامعة امللك �سعود
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حلقة »االتساق 
الداخلي بين الصدق 

والثبات«.. غدًا

صوت الصورة

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

منبع الشك وأدوات التشكيك

د. فهد بن عبداهلل الطياش

ت�شت�شيف اجلامعة ممثلة بق�شم الدرا�شات الإ�شالمية امل�شاركني 

يف ندوة »�شحيح البخاري والقراءات املعا�شرة«، ومن العنوان يدرك 

القارئ اأن هناك قراءات معا�شرة بع�شها علمي منطقي واأخرى ذات 

يحظى  وال��ذي  ومنهجه  البخاري  ال�شك يف جهد  ب��ذرة  ل��زرع  توجه 

باحرتام كبري لدى اأغلبية امل�شلمني ال�شنة. 

وهنا كنت اأمتنى اأن الك�شف عن تلك املنابع امل�شتفيدة من ح�شاد 

ي�شك عاقل  ول  روايتها،  لتعزيز  التي وظفتها  واأدواتها  ال�شك  بذور 

باأن اأي جهد اإن�شاين لن ي�شل اإىل درجة الكمال كما هو احلال مع 

كتاب اهلل الذي ل ياأتيه الباطل، واإمنا ونحن يف اجلامعات ل بد من 

الرتكيز على املنهج ال�شارم الذي اتبعه البخارى واأكد عليه الثقات 

ممن عمل على مراجعته. 

فاأهمية الندوة وما يليها من جهود علمية م�شرتكة على م�شتوى 

اأوجه  لنا  �شتك�شف  واإمنا  الكتاب  اأهمية  توؤكد  لن  الإ�شالمي  العامل 

الزيغ والف�شاد الأيديولوجي التي تنطلق من خمطط منظم وتواجهها 

بجهود متوا�شعة واإن كانت ذات قيمة علمية مثل هذه الندوة. وغياب 

اأن تكون  التي يفرت�ض  العلمية  الدينية عن هذه اجلهود  املوؤ�ش�شات 

واملدينة  مكة  يف  املقد�شة  الأماكن  بني  جغرافًيا  وموزعة  متنوعة 

كالأزهر  الإ�شالمي  عاملنا  يف  العلم  وحوا�شر  العلمية  وموؤ�ش�شاتنا 

وحتجيم  منابعها  جتفيف  وعالجها  قادمة  ال�شك  حرب  والزيتونة، 

اأدواتها اأو ف�شحها.

املدينة الطبية تنظم فعالية »اليوم العاملي للقلب« يف جممع بانوراما مول

عميد األولى المشتركة يلتقي 
ممثلي الشعب الدراسية

التقى عميد ال�شنة الأوىل امل�شرتكة الدكتور عبداملجيد اجلريوي بالطالب 

ممثلي ال�شعب الدرا�شية يف عمادة ال�شنة الأوىل امل�شرتكة، وذلك يوم الثالثاء 

الأق�شام والوحدات، وذلك  العمادة وروؤ�شاء  1441/2/2ه� بح�شور وكالء 
لال�شتفادة من هذه الطاقات والقدرات وتوظيفها يف الجتاه الذي يتوافق مع 

روؤية العمادة يف اإعداد طالب مبدعني قادرين على الولوج يف جمتمع املعرفة 

ومتمكنني من اآليات التوا�شل والتعبري عن الآراء واإي�شال مقرتحات زمالئهم 

الطالب. وقد افتتح العميد اللقاء بكلمة حتفيزية للطالب وتعريفهم بالدور 

يف  ي�شهم  مبا  الآخرين،  زمالئهم  خدمة  يف  لل�شعب  كممثلني  بهم  املنوط 

تطوير �شخ�شياتهم من خالل القيام بدورهم الإيجابي مع زمالئهم والتعبري 

عما يحتاجونه وتقدمي الآراء حول امل�شكالت الأكادميية وغري الأكادميية .

بيان توضيحي لحادثة دهس مراقب المرور

علوم الرياضة تحتفي »باليوم العالمي للمشي«

واأثناء  الأح��د ٧/ ٢/ ١٤٤١ه���  يوم  يف �شباح 

باأداء واجبه يف تنظيم  اأحد مراقب املرور  قيام  

احلركة املرورية باملدينة اجلامعية للطالبات، قام 

اأحد قائدي املركبات ويقود �شيارة من نوع »تويوتا 

مراقب  ده�ض  مبحاولة  اأبي�ض،  اللون  ك��ام��ري« 

لعدم  وذلك  ب�شيارته،  الطريق  واإبعاده عن  املرور 

رغبة ال�شائق بالتقيد بالتعليمات اخلا�شة بتنظيم 

احلركة املرورية وعدم ال�شتجابة بالوقوف التام 

م�شار  يف  اآخرين  مل�شتخدمني  الفر�شة  لإتاحة 

اآخر.

املرور  مراقب  اإ�شابة  احل��ادث  هذا  عن  ونتج 

بر�شو�ض يف اإحدى قدميه بعد اإحالته مل�شت�شفى 

احل��ادث  حتويل  مت  وق��د  اجلامعي،  خالد  امللك 

تلك  يف  التحقيق  ل�شتكمال  الدرعية  ل�شرطة 

احلادثة.

نوؤكد دعمنا  وال�شالمة،  الأمن  اإدارة  ونحن يف 

جلميع مراقبي الأمن وال�شالمة ونقف معهم يف 

�شبيل احل�شول على جميع حقوقهم لأداء الأعمال 

املكلفني بها ميدانًيا على اأكمل وجه.

يف  البحثي  التميز  مركز  ينظم 

والريا�شيات  العلوم  تعليم  تطوير 

»اأفكر« عند ال�شاعة الثانية ع�شرة 

والن�شف من ظهر غد الثنني، حلقة 

النقا�ض ال�شابعة وال�شتني بعد املائة 

�شمن �شل�شلة حلقات النقا�ض التي 

بعنوان  اأ�شبوعياً  املركز  يعقدها 

م�شتمر  جدل  الداخلي:  »الت�شاق 

اإع��داد  من  والثبات«  ال�شدق  بني 

اأبو  ال�شيد حممد  الدكتور  وتقدمي 

علم  ق�شم  يف  اأ�شتاذ  ح�شن  ها�شم 

النف�ض، كلية الرتبية، جامعة امللك 

�شعود، وذلك يف قاعة رقم »1اأ33« 

ولل�شيدات  الرتبية،  بكلية  للرجال 

يف املدينة اجلامعية للطالبات كلية 

الرتبية مبنى رقم »2« معمل »72« 

الدور الأول.

�شاري  د.  �شعود  امللك  جامعة  م�شاة  ع�شو  بح�شور 

الكلية  واإدارة  التدري�ض  اأع�شاء هيئة  ال�شانع وعدد من 

وع���دد م��ن امل��وظ��ف��ني وجم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن ال��ط��الب، 

العالقات  بوحدة  واجلودة ممثلة  التطوير  وكالة  نظمت 

بكلية  الطالبية  الأن�شطة  وحدة  مع  بالتعاون  املجتمعية 

علوم الريا�شة والن�شاط البدين »اليوم العاملي للم�شي«، 

حيث كان هناك م�شرية م�شي انطلقت من الكلية ال�شاعة 

التا�شعة والن�شف �شباحاً واجتهت اإىل بهو اجلامعة ومن 

ثم عادت مرة اأخرى لنقطة النطالق.

إطالق سلسلة ندوات البحث العلمي 
»إدارة األعمال« بـ

اأطلقت وكالة الكلية للتطوير واجلودة وبالتعاون مع وكالة الكلية للدرا�شات 

التوعية  �شهر  مع  وبالتزامن  الأعمال،  اإدارة  بكلية  العلمي  والبحث  العليا 

بكلية  العلمي  البحث  ن��دوات  »�شل�شلة  يف  الندوات  اأوىل  الثدي،  ب�شرطان 

اإدارة الأعمال«.

وكانت الندوة بعنوان »هل ميكن ملر�شى �شرطان الثدي الذين يعي�شون يف 

وادي  الدكتور  التخ�ش�شية« قدمها  الرعاية  النائية احل�شول على  املناطق 

بن براك العنزي، رئي�ض ق�شم ق�شم الإدارة ال�شحية، حيث ا�شتعر�ض فيها 

واحللول  اململكة  مناطق  يف  الثدي  �شرطان  مبر�شى  املتعلقة  الإح�شاءات 

النائية  املناطق  يف  الثدي  �شرطان  ملر�شى  التخ�ش�شية  بالرعاية  املتعلقة 

والبعيدة عن املراكز التخ�ش�شية يف املدن الرئي�شية.

كلية  العلمي يف  البحث  ندوات  �شل�شلة  باكورة  لتكون  الندوة  وتاأتي هذه 

التدري�ض  اأع�شاء هيئة  كافة  الندوات  ت�شتهدف هذه  الأعمال، حيث  اإدارة 

من داخل الكلية وخارجها، واملهتمني والباحثني وطالب الدرا�شات العليا.

للباحثني  الفر�شة  واإت��اح��ة  العلمي  البحث  ثقافة  ن�شر  اإىل  وت��ه��دف 

واحلديثة،  املعا�شرة  البحثية  الق�شايا  مبناق�شة  واملهتمني  واملتخ�ش�شني 

وعر�ض اآخر الإجنازات البحثية يف جمالت اإدارة الأعمال املتنوعة.

كل  من  خمي�ض  يوم  كل  لتقام  جمدولة  الندوات  هذه  اأن  بالذكر  جدير 

الر�شائل  مناق�شة  قاعة  يف  ظهراً  ع�شرة  الثانية  ال�شاعة  متام  يف  اأ�شبوع 

.»G104« العلمية

اأ.مو�سى قحل


