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 55ورشة
و 25جناحًا
بيوم
المعلم

افتتح معايل مدير اجلامعة الدكتور
ب��دران العمر ي��وم اخلمي�س � 4صفر
1441هـ فعاليات اليوم العاملي للمعلم
ال��ذي نظمته كلية الرتبية بال�شراكة
م��ع الإدارة العامة للتعليم مبنطقة
ال��ري��ا���ض وامل��رك��ز ال��وط��ن��ي للتطوير
املهني التعليمي بوزارة التعليم ،تزامنًا
م��ع ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للمعلم ،امل��واف��ق
للخام�س من �أكتوبر من كل عام ،حتت
�شعار «املعلمون ال�شباب :م�ستقبل
املهنة» ،وذل��ك بح�ضور وكيل وزارة
التعليم للتعليم اجل��ام��ع��ي الدكتور
عبدالرحمن اخل��ري��ف ،وم��دي��ر عام
التعليم مبنطقة الريا�ض الأ�ستاذ حمد

الوهيبي ،وامل�شرف على املركز الوطني
للتطوير املهني التعليمي الدكتور �أحمد
اجلهيمي ،وعدد من القيادات الرتبوية
م���ن خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات التعليمية،
و�أكرث من �ألف م�شارك وم�شاركة يف
الق�سمني الرجايل والن�سائي .وافتتح
معاليه املعر�ض ال��ذي �شاركت فيه
�أك�ثر م��ن خم�س وع�شرين جهة من
داخ��ل وخ��ارج اجلامعة وا�ستمع �إىل
�شرح من م�شريف اجلهات امل�شاركة،
ود�شن معاليه اخلطة اال�سرتاتيجية
لكلية الرتبية « ،»2030-2018و�أطلق
الإطار املفاهيمي لكلية الرتبية.
التفا�صيل �صـ 3

ت��ر�أ���س معايل مدير اجلامعة د.
بدران العمر وفد اجلامعة امل�شارك
يف ملتقى اجلودة الثالث يف التعليم
ال��ع��ايل ال���ذي نظمته هيئة تقومي
التعليم والتدريب ممثلة يف املركز
الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي،

وذل�����ك ي����وم اخل��م��ي�����س � 11صفر
1441هـ ،بقاعة امل�ؤمترات الرئي�سة
بفندق فريمونت البوابة االقت�صادية
بالريا�ض ،ال�ساعة الثامنة والن�صف
�صباحاً.
تفا�صيل �صـ 2

الجامعة تشارك في
«ملتقى الجودة»

غيداء حجازي :نستطيع تحقيق أحالمنا رغم اإلعاقة

14

شرطة الدرعية تحقق في حادث دهس مراقب مرور مدينة الطالبات

20

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

تر�أ�س معايل مدير اجلامعة الدكتور ب��دران العمر
االجتماع الأول من الدورة التا�سعة ملجل�س جائزة الأمري
�سلطان بن عبدالعزيز العاملية للمياه الذي عقد يف مقر
الأمانة العامة للجائزة مبعهد الأم�ير �سلطان لأبحاث
البيئة وامل��ي��اه وال�صحراء يف جامعة امللك �سعود يوم
الثالثاء � 9صفر 1441هـ املوافق � 8أكتوبر 2019م،
ا�ستهل معاليه اجلل�سة بالدعاء مل�ؤ�س�س اجلائزة وداعمها
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز رحمه
اهلل ،والثناء على فكرة اجلائزة الرائدة التي تهدف �إىل
تقدير جهود وبحوث العلماء املبدعني يف جمال املياه
يف �شتى �أنحاء العامل على �إجنازاتهم املتميزة يف �إيجاد
احللول العلمية الكفيلة ب�إذن اهلل للو�صول �إىل توفري املياه
ال�صاحلة لال�ستعمال والتقليل من ندرتها واملحافظة على
ا�ستدامتها.
تناولت �أعمال اجلل�سة مناق�شة الو�ضع الإداري واملايل
والفني للجائزة ،واالطالع على مذكرة التفاهم التي وقعت
بني اجلامعة وم�ؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز �آل �سعود
اخلريية� ،إ�ضافة ملناق�شة الر�ؤية امل�ستقبلية للبوابة الدولية
للف�ضاء من �أجل املياه  Space4Water Portalالتي
نفذتها اجلائزة مع مكتب الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الف�ضاء
اخلارجي ،ومت الإع�لان عن انطالقتها يف حفل ت�سليم
جائزة الأم�ير �سلطان بن عبدالعزيز العاملية للمياه يف

عميد اآلداب يلتقي
الطالب

تفا�صيل �صــ4

دورتها الثامنة الذي �أقيم حتت رعاية خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز يحفظه اهلل يف مقر
الأمم املتحدة يف نيويورك يف �أكتوبر 2018م.
كما اطلع املجل�س على الأع��م��ال املقدمة للرت�شيح
ل��ل��دورة التا�سعة للجائزة حتى بداية �أكتوبر 2019م
والتي و�صلت �إىل  64مر�شحاً من  32دولة حول العامل،
وعلى التقرير ال�سنوي لأن�شطة اجلائزة يف عام 2018م
واحلملة الإعالمية للجائزة يف الدورة التا�سعة ،ويف ختام
االجتماع مت اعتماد قوائم جلان الفح�ص الأويل وجلان
التحكيم وجل��ان االختيار للأعمال املتقدمة للرت�شيح
للدورة التا�سعة التي ت�ستقبل الرت�شيحات حتى نهاية
دي�سمرب 2019م.

يرعى معايل مدير جامعة امللك �سعود الدكتور
ب���دران ب��ن عبدالرحمن العمر ي��وم��ي الثالثاء
والأرب���ع���اء ال��ق��ادم�ين ن���دوة�« :صحيح البخاري
وال���ق���راءات امل��ع��ا���ص��رة� :أن��واع��ه��ا ،ومناهجها،
وم�صادرها» بقاعة  26ب باللهو الرئي�س والتي
تنظمها كلية الرتبية ممثلة بق�سم الدرا�سات
الإ�سالمية م�سار ال�سنة وعلومها ،وتهدف الندوة
�إىل �إبراز منزلة كتاب «�صحيح البخاري» ومكانته
من كتب احلديث النبوي ال�شريف ،ت�أطري املعايري
املنهجية للتعامل مع ذلك الكتاب ،كما حتر�ص
الندوة على التع ّرف على �أهم مناهج القراءات
وال���درا����س���ات امل��ع��ا���ص��رة ل�صحيح ال��ب��خ��اري،
وتقييمها ،وي�شارك يف الندوة عدد من �أ�صحاب
املعايل وال�سعادة ،وجمع من �أع�ضاء التدري�س يف
اجلامعات ال�سعودية ،ونخبة من الباحثني.

طالب :أولوية الدراسة تفقدنا صقل المواهب

ميتلك ن�سبة كبرية من ط�لاب وطالبات اجلامعة
م��واه��ب متنوعة ،وق��د ا�ستطاع بع�ضهم �أن ينمي
موهبته وي�صقلها وي�ستثمرها من خالل الربامج التي
تنظمها اجلامعة ،خا�صة برنامج الطالب املتفوقني
واملوهوبني وبرامج مركز ال�شراكة الطالبية ،بينما مل
ي�ستطع بع�ضهم ذل��ك ،وقد ا�ستطلعنا �آراء جمموعة
من الطالب الذين مل تتوفر لهم الفر�صة الكت�شاف
�أو �صقل �أو ا�ستثمار مواهبهم يف اجلامعة� ،سعياً منا
لتحديد الأ�سباب والعوامل التي منعتهم من ذلك وطرح
االقرتاحات التي يرونها منا�سبة وناجعة لن�شر ظاهرة
اكت�شاف املواهب وتنميتها و�صقلها وا�ستثمارها..
تفا�صيل �صـ15

وظائف أكاديمية للجنسين

كتب :مو�سى حدادي
�أعلنت جامعة امللك �سعود عن توافر جمموعة
من الوظائف الأكادميية «للرجال والن�ساء» مبرتبة
«�أ�ستاذ م�ساعد� ،أ�ستاذ م�شارك� ،أ�ستاذ» ل�شغلها
بكوادر �سعودية م�ؤهلة ،وذلك للعمل بعدة جهات
داخل اجلامعة.
و�أهابت اجلامعة بجميع الراغبني والراغبات
يف ال��ت��ق��دمي على ال��وظ��ائ��ف امل��ذك��ورة واالط�ل�اع
على امل ��ؤه�لات وال�شروط املطلوبة زي��ارة املوقع
الإل��ك�تروين لعمادة امل���وارد الب�شرية باجلامعة
 /http://dfpa.ksu.edu.saم�شري ًة �إىل �أن
التقدمي يبد�أ اليوم الأحد 1441/2/14هـ وي�ستمر
ملدة خم�سة �أيام عمل.
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مذكرة تفاهم بين كرسي المؤشرات
الحيوية وجمعية السكري

وقع وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي الدكتور خالد احلميزي ورئي�س جمعية
ال�سكري ال�سعودية اخلريية الأ�ستاذ عبدالعزيز
احل��م��ي��دي ،م��ذك��رة تفاهم ب�ين كر�سي �أب��ح��اث
امل�ؤ�شرات احليوية للأمرا�ض املزمنة بجامعة امللك
�سعود وجمعية ال�سكري ال�سعودية اخلريية ،وذلك
يوم اخلمي�س � 4صفر 1441هـ املوافق � 3أكتوبر
2019م يف قاعة الت�شريفات ،بح�ضور عميد
البحث العلمي الدكتور حممد الوابل وعميد كلية
العلوم وامل�شرف على كر�سي امل�ؤ�شرات احليوية
للأمرا�ض املزمنة الدكتور نا�صر الداغري ووكيل
عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية الدكتور
عبداحلميد العليوي ووكيل عمادة البحث العلمي
للأق�سام الن�سائية الدكتورة عبري امل�صري.
وبني الدكتور نا�صر الداغري عميد كلية العلوم
وامل�شرف على كر�سي �أبحاث امل�ؤ�شرات احليوية
للأمرا�ض املزمنة �أن هذه االتفاقية ت�أتي امتدادًا
لإج��راء البحوث وال��درا���س��ات العلمية اخلا�صة
باجلمعية ،وقيا�س م��دى ا�ستفادة امل��دار���س من
حمالت التوعية والتثقيف ال�صحي وتوفري �أف�ضل
اخلدمات ال�صحية ملر�ضى ال�سكري يف املدار�س،
وتقدمي الدعم الكامل للتقليل من انت�شار داء
ال�سكري نظراً لعالقته ببع�ض الأمرا�ض الأخرى

ومنها نق�ص فيتامني «د» وت�أثرياته الهامة على
معظم �أفراد املجتمع .و�أ�ضاف الدكتور الداغري
�أن هذه االتفاقية ت�سهم يف تكامل اجلهود املبذولة
من قبل الكر�سي واجلمعية فيما يتعلق مبجال

داء ال�سكري وفيتامني «د» مقدماً �شكره لعمادة
البحث العلمي ممثلة بوكالة الكرا�سي البحثية
جلهودهم املبذولة لتوقيع مذكرة التفاهم وللدعم
وامل�ساندة للكرا�سي البحثية ب�شكل عام.

علوم الرياضة تستقبل  37ضابطًا من
الدفاع المدني
ا�ستقبلت كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين
وف����داً م��ن ق��ط��اع ال���دف���اع امل���دين وال��ق��ط��اع��ات
الع�سكرية املختلفة مكون من � ٣٧ضابطاً ،يتقدمهم
قائد مركز تدريب اللياقة البدنية والن�شاط البدين
العقيد �إبراهيم القبي�سي ،بح�ضور وكيل الكلية
لل�ش�ؤون الأكادميية د .حممد فقيهي وع��دد من
�أع�ضاء هيئة التدري�س و�إدارة الكلية وموظفيها.
بد�أ اال�ستقبال بكلمة ترحيبية ،ثم مت عر�ض فيلم
وثائقي عن الكلية ثم ُقدمت بع�ض الأطروحات
وال��ك��ل��م��ات ال��ق�����ص�يرة ح���ول م��امي��ك��ن ل�ل�أق�����س��ام
الأك��ادمي��ي��ة تقدميه للع�سكريي ،ب��د�أه��ا الدكتور
�أحمد الفا�ضل ثم الدكتور يا�سر حمرو�س ،بعد
ذلك الأ�ستاذ معد دفرت دار ،ثم ا�سرتاحة ق�صرية.
بعد ذلك مت االنتقال �إىل الأق�سام الأكادميية
وكذلك زيارة خمتربات الكلية يف ق�سمي «امليكانيكا
احليوية وال�سلوك احلركي وف�سيولوجيا اجلهد
البدين» وا�ستمعوا خالل هذه الزيارة ل�شرح كامل
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية ومن�سوبي الكلية ،ويف
ختام الزيارة مت التقاط ال�صور اجلماعية.

أمسية شعرية للموهوبين
كتب :طارق املطريي
نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني يف
املركز الرتفيهي ببهو اجلامعة ،م�ؤخراً �أم�سية
�شعرية لأربعة من طلبة اجلامعة املوهوبني يف

جم��ال ال�شعر ،ه��م ط�لال ال��ق��ح��ط��اين ،و�سعد
ال�شهراين ،وعلي العجمي ،وعلي القدميي ،حيث
�شارك الطالب ال�شعراء بق�صائد ف�صحى ونبطية
متنوعة تفاعل معها احل�ضور ونالت ا�ستح�سانهم،

يذكر �أن الطالب املوهوبني قد �شاركوا بق�صائد
وطنية يف احلفل الذي �أقامته اجلامعة يف ذكرى
اليوم الوطني .89

بالتعاون مع اجلمعية اخلريية ملر�ض الزهامير

معرض «عساه حس ما
ينطفي» بمدينة الطالبات
كتبت :هوازن كتبي
يف �إطار ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني جامعة امللك �سعود واجلمعية
ال�سعودية اخلريية ملر�ض الزهامير� ،أقامت املدينة اجلامعية للطالبات
املعر�ض التثقيفي للتوعية مبر�ض الزهامير ،حتت �شعار «ع�ساه ح�س
ما ينطفي» يف الفرتة من � 11-7صفر 1441هـ املوافق 10 6-اكتوبر
2019م.
افتتحت املعر�ض �صاحبة ال�سمو الأم�يرة م�ضاوي بنت حممد بن
عبداهلل �آل �سعود نائبة رئي�سة اجلمعية ال�سعودية ملر�ض الزهامير،
بح�ضور وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة غادة بن �سيف،
وم�ساعدة وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات د .مي املعمر ،وم�ساعدة
وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات لل�ش�ؤون الإداري��ة واملالية د .غزيل
العي�سى ،ووكيالت الكليات.
ا�ستعر�ض املعر�ض لزواره معلومات تثقيفية حول املر�ض و�أن�شطة
تفاعلية عا�شت من خاللها من�سوبات وطالبات اجلامعة جتربة �شعور
امل�صاب مبر�ض الزهامير يف الأماكن العامة ومعاناتهم من ن�سيان جميع
ما حولهم ،با�ستخدام نظارة الواقع االفرتا�ضي ،كما مت ا�ستعرا�ض بيئة
مري�ض الزهامير يف املنزل وامل�ست�شفى وكيفية التعاي�ش معهم.
كما حر�صت اجلامعة على تنظيم ح�ضور طالبات املدار�س لفعاليات
املعر�ض امل�صاحب بهدف رفع م�ستوى الوعي ال�صحي لدى الطالبات.
وثمنت الأمرية م�ضاوي �آل �سعود دور اجلامعة يف دعم اجلمعية،
وتبنيها لعدد من الأن�شطة والربامج التوعوية والتي تعك�س االهتمام
والرعاية التي توليها اجلامعة مل�س�ؤولياتها املجتمعية.

دورة مبادئ التصميم
للطالب الموهوبين

كتب :طارق املطريي
نظم برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني م���ؤخ��راً دورة بعنوان
«مبادئ الت�صميم» ،قدمها الطالب
امل��وه��وب في�صل العجرو�ش من
كلية الهند�سة ،ح�ضر الدورة عدد
من طلبة اجلامعة املوهوبني من
خمتلف كليات اجل��ام��ع��ة ،حيث
تعلم املتدربون �أنواع ال�صور و�أهم
ال�صيغ ال�شائعة وا�ستخداماتها،
كما تعرف املتدربون على الألوان

وتن�سيقها ،و�أرك�����ان الت�صميم
الإل���ك�ت�روين وع��ن��ا���ص��ره ،و�أه���م
الأ�سئلة التي يجب �أن يطرحها
امل�����ص��م��م ق��ب��ل ال���ب���دء بتنفيذ
الت�صميم ،كما مت التطرق لأهم
املواقع التي ت�ساعد امل�صمم يف
تطوير مهاراته وت�سهيل عمله،
وت�أتي هذه الدورة �ضمن الربنامج
املخ�ص�ص هذا الف�صل ملوهوبي
اجل��ام��ع��ة وال����ذي �أع����ده م�سار
الطلبة املوهوبني يف الربنامج.

الجامعة تشارك في «ملتقى الجودة
الثالث في التعليم العالي»
تر�أ�س معايل مدير اجلامعة د .بدران العمر وفد اجلامعة امل�شارك
يف ملتقى اجل���ودة الثالث يف التعليم ال��ع��ايل ال��ذي نظمته هيئة
تقومي التعليم والتدريب ممثلة يف املركز الوطني للتقومي واالعتماد
الأكادميي ،وذلك يوم اخلمي�س � 11صفر 1441هـ ،بقاعة امل�ؤمترات
الرئي�سة بفندق فريمونت البوابة االقت�صادية بالريا�ض ،ال�ساعة
الثامنة والن�صف �صباحاً.
و�ضم وفد اجلامعة عميد عمادة التطوير واجلودة ،وكيلة العمادة
باملدينة اجلامعية للطالبات ،و�سبعة من عمداء كليات اجلامعة هي:
كلية العلوم ،كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية ،كلية العلوم الطبية
التطبيقية ،كلية علوم الأغذية والزراعة ،كلية �إدارة الأعمال ،كلية
الآداب ،وكلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة،
�إ�ضافة �إىل ر�ؤ�ساء الأق�سام ووكيلة الق�سم يف الربامج التي ح�صلت
م�ؤخ ًرا على االعتماد الرباجمي من هيئة تقومي التعليم والتدريب،
حيث يتم تكرمي هذه الكليات.
ويزخر برنامج ملتقى اجلودة الثالث بالعديد من الفقرات منها
جل�سة علمية عن �أث��ر االعتماد الأك��ادمي��ي على الأداء امل�ؤ�س�سي،
وتوظيف اخلريجني ،و�أثره على التنمية الوطنية ،وكذلك حلقة نقا�ش
بعنوان «ما بعد االعتماد :الأثر واال�ستدامة» ،قدمها الدكتور يو�سف
بن عبده ع�سريي وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير ،والدكتورة هيفاء
جمل الليل رئي�سة جامعة عفت ،والدكتور �أمين بن �أ�سعد عبده الأمني
العام للهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية ،و�أدار النقا�ش الدكتور
�صالح بن علي الغامدي نائب املدير التنفيذي لالعتماد امل�ؤ�س�سي
باملركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي .NCAAA
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ً
م�شاركا و�رشاكات تعليمية وا�سعة
جناحا
 55ور�شة تدريبية وً 25

17
3

مدير الجامعة يفتتح فعاليات اليوم العالمي للمعلم
بكلية التربية
د .اخلريف :نريد �أن تكون مهنة التعليم مهنة امل�ستقبل وقادرة على املناف�سة دولي ًا

اف �ت �ت��ح م� �ع ��ايل م ��دي ��ر اجل��ام �ع��ة
الدكتور ب��دران العمر يوم اخلمي�س
�� 4ص�ف��ر 1441هـ ف�ع��ال�ي��ات ال�ي��وم
العاملي للمعلم ال��ذي نظمته كلية
الرتبية بال�شراكة مع الإدارة العامة
للتعليم مبنطقة ال��ري��ا���ض وامل��رك��ز
الوطني للتطوير املهني التعليمي
ب � ��وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ،ت��زام � ًن��ا م��ع ال�ي��وم
ال�ع��امل��ي للمعلم ،امل��واف��ق للخام�س
م � ��ن �أك � �ت� ��وب� ��ر م � ��ن ك � ��ل ع� � � ��ام ،حت��ت
�شعار «املعلمون ال�شباب :م�ستقبل
امل�ه�ن��ة» ،وذل ��ك بح�ضور وك�ي��ل وزارة
التعليم للتعليم اجلامعي الدكتور
عبدالرحمن اخل��ري��ف ،وم��دي��ر عام
التعليم مبنطقة الريا�ض الأ�ستاذ
حمد الوهيبي ،وامل�شرف على املركز
الوطني للتطوير املهني التعليمي
ال��دك �ت��ور �أح� �م ��د اجل �ه �ي �م��ي ،وع ��دد
من القيادات الرتبوية من خمتلف
اجلهات التعليمية ،و�أك�ثر من �ألف
م� ��� �ش ��ارك وم� ��� �ش ��ارك ��ة يف ال�ق���س�م�ين
الرجايل والن�سائي.
واف �ت �ت��ح م�ع��ال�ي��ه امل �ع��ر���ض ال ��ذي
� � �ش� ��ارك� ��ت ف � �ي� ��ه �أك � �ث� ��ر م� � ��ن خ �م ����س
وع �� �ش��ري��ن ج �ه��ة م ��ن داخ � ��ل وخ� ��ارج
اجل��ام �ع��ة وا� �س �ت �م��ع �إىل � �ش��رح من
م �� �ش��ريف اجل �ه ��ات امل �� �ش��ارك��ة ،ود� �ش��ن
معاليه اخلطة اال�سرتاتيجية لكلية
الرتبية « ،»2030-2018و�أط �ل��ق
الإطار املفاهيمي لكلية الرتبية.
م�ستقبل املهنة
انطلقت فعاليات اليوم العاملي
للمعلم بلقاء مفتوح مع وكيل وزارة
التعليم للتعليم اجلامعي الدكتور
عبدالرحمن اخلريف عن «برامج
�إع����داد امل��ع��ل��م وم�ستقبل امل��ه��ن��ة»،
تناول فيه ر�ؤية الوزارة نحو حتديث
وت��ط��وي��ر ب��رام��ج امل��ع��ل��م ،وخطتها
التنفيذية بهذا ال�ش�أن ،و�أدار اللقاء
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير
الدكتور يو�سف عبده ع�سريي.
قيادة التغيري
و�أكد عميد كلية الرتبية الدكتور
فهد ال�شايع �أن احتفاء كلية الرتبية
باملعلم ي�أتي تثمينًا لدوره املحوري يف
بناء املجتمع ،و�أن كلية الرتبية من
منطلق ا�ست�شعار م�س�ؤوليتها املهنية،
ور�ؤيتها ور�سالتها التي �أقرتها يف
خطتها اال�سرتاتيجية ،حتر�ص دو ًما

على قيادة التغيري الرتبوي بكل ما
يدعم العملية التعليمية وي�سهم يف
حتقيق ر�ؤي��ة اململكة  ،2030ومن
ذل��ك ال�برام��ج ذات ال�صلة باملعلم
وتطويره املهني امل�ستمر.
تطور مهني
و�أ�ضاف �أن الكلية حتر�ص على
تنفيذ عدد من الربامج واملبادرات
ذات ال�صلة م��ع �شركائها ،والتي
حتقق اخلطة اال�سرتاتيجية للكلية
وب��رام��ج م��ب��ادرة حت��ول �أدوار كلية
الرتبية وف��ق ر�ؤي��ة اململكة ،2030
لذا حر�صت الكلية على ا�ست�ضافة
�أكرب قدر من املعلمني واملعلمات يف
رحاب اجلامعة وقدمت لهم الدعم
املعنوي وبرامج تطوير مهني ،كما
حر�صت على زي��ارت��ه��م يف امليدان
الرتبوي ونظمت بهذا ال�ش�أن �أكرث
م��ن ع�شرين ب��رن��ام��ج ت��ط��ور مهني
ُق��� ِّد َم يف مراكز التدريب يف تعليم
الريا�ض تزامنًا مع يوم املعلم ،كما
حر�صت الكلية �أن يزور وفود منها
عدداً من املدار�س وخا�صة مدار�س
املدينة اجلامعية م��ن �أج��ل تقدمي
ال�شكر والدعم للمعلمني واملعلمات
يف يومهم العاملي.
الق�سم الن�سائي
من جانبها �أ�شارت وكيلة الكلية
الدكتورة رجاء باحاذق �إىل الربامج
املتنوعة املقدمة يف الق�سم الن�سائي
مب��ق��ر ال��ك��ل��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات ،وثمنت
ت�شريف وكيلة اجلامعة للطالبات
الدكتورة غ��ادة بنت عبدالعزيز بن
�سيف وتد�شينها املعر�ض امل�صاحب،
وع����دد م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وال�برام��ج
امل�����ص��اح��ب��ة ،و�أك������دت د .ج��ل��و���س
القحطاين على فعالية م�شاركة
و�سائل الإع�لام يف تغطية املنا�سبة
لأهمية ال���دور املجتمعي للمعلم.
و�أ���ش��ادت د .رج��اء بجهود وكيالت
الأق�سام ومن�سوبي الكلية.
 1200معلم ومعلمة
وذكر امل�شرف على املركز الرتبوي
للتطوير والتنمية املهنية بكلية
ال�ترب��ي��ة ال��دك��ت��ور �أن�����س التويجري
تنفيذ الكلية م��ع �شركائها خم�س
وخ��م�����س�ين ور����ش���ة ع��م��ل ت��دري��ب��ي��ة
م�صاحبة ا�ستهدف التطوير املهني

حلوايل  1200معلم ومعلمة وطالب
وط��ال��ب��ة ت���دري���ب م���ي���داين قدمها
خرباء وخمت�صون من كلية الرتبية
والإدارة ال��ع��ام��ة للتعليم مبنطقة
الريا�ض وامل��رك��ز الوطني للتطوير
املهني التعليمي وهيئة تقومي التعليم
والتدريب واجلهات الأخرى امل�شاركة
يف عدد من املجاالت النوعية والتي
تواكب ر�ؤية اململكة  ،2030وتنفذ
الور�ش وال�برام��ج يف كلية الرتبية
وم��راك��ز التدريب التابعة ل�ل�إدارة
العامة للتعليم مبنطقة الريا�ض.
ً
جناحا و 7عار�ضني
25
و�أو���ض��ح الدكتور حممد النملة
رئي�س ق�سم الرتبية الفنية ورئي�س
جناحا
جلنة املعر�ض ،م�شاركة 25
ً
متثل  7عار�ضني من خارج اجلامعة،
وه���م ���ش��رك��اء ال��ك��ل��ي��ة يف تنظيم
الفعالة �إدارة تعليم الريا�ض واملركز
الوطني املهني التعليمي� ،إ�ضافة
ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج،
وهيئة تقومي التعليم وال��ت��دري��ب،
و���ش��رك��ة تطوير لتقنيات التعليم
وجائزة التعليم للتميز ومن�صة نون
�أكادميي التعليمية ،كما �شارك 18
ً
عار�ضا من داخل اجلامعة.
تنوع الفعاليات
من جانبه �أو�ضح الدكتور �إبراهيم
الداود رئي�س ق�سم الإدارة الرتبوية
ورئي�س اللجنة الإعالمية للمنا�سبة،
�أن برنامج احتفالية هذا العام �شهد
تنوعا يف فعالياته.
ً
اجتماع مو�سع
ذك����ر ذل����ك ل��ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة
امل�شرف على وحدة العالقات العام
والإع��ل�ام بكلية الرتبية الدكتور
حممد ال�����ش��ه��ري ،وال���ذي �أو���ض��ح
�أن ن�شاطات ي��وم املعلم يف الكلية
�صاحبها � ً
أي�ضا ا�ست�ضافة الكلية
الجتماع مو�سع لعمداء وعميدات
كليات الرتبية باململكة م��ع وكيل
وزارة التعليم للتعليم اجلامعي
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن اخل��ري��ف
ح�ضره �أك�ثر م��ن ع�شرين عميدًا
وعميدة ،وناق�ش فيه املجتمعون
�آخ��ر م�ستجدات حتديث وتطوير
برامج �إعداد املعلم.

تعاون مميز
وقد �أ�شاد معايل مدير اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب����دران ال��ع��م��ر ب��ال��ت��ع��اون
امل��ت��م��ي��ز ب�ي�ن اجل���ام���ع���ات وك��اف��ة
قطاعات التعليم ،وبالتعاون الكبري
واملثمر بني كلية الرتبية يف اجلامعة

وقطاعات الوزارة نحو جتويد العمل
مب��ا ي�ساهم يف بناء �أج��ي��ال ق��ادرة
على ا�ستيعاب امل�ستقبل مبا يحقق
�أهداف ر�ؤية اململكة  .2030و�أثنى
معاليه على اخلطة اال�سرتاتيجية
لكلية الرتبية ،وق��ال �إن جناح كلية

الرتبية ه��و �أح���د م ��ؤ���ش��رات جناح
جامعة امللك �سعود ،م�ؤكداً �أن حر�ص
ال��زم�لاء يف اخلطة اال�سرتاتيجية
يعك�س اهتمامهم باملحافظة على
املراكز املتقدمة التي ح�صلت عليه
الكلية يف الت�صنيفات العاملية.

436
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�أ�صدر معايل مدير اجلامعة الدكتور ب��دران
العمر قراراً �إدارياً بتكليف الدكتور زياد الأحمد،
ع�ضو هيئة التدري�س بكلية العلوم م�ساعداً لوكيل
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ل�ش�ؤون
التدريب والتعلم التطبيقي.
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عميد اآلداب يلتقي طالب البكالوريوس
والدراسات العليا

د .الأحمد

يف ثالث جل�ساته لهذا العام

مجلس «التربية» يعتمد
سياسة الجودة المحدثة
ت���ر�أ����س ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�ترب��ي��ة
رئي�س جمل�س الكلية الدكتور فهد
ال�شايع ،ث��ال��ث جل�سات جمل�س
الكلية لهذا العام ،التي ُعقدت
بقاعة اجتماعات جمل�س الكلية
مببنى الكلية بح�ضور �أع�ضاء
املجل�س.
ون��اق�����ش امل��ج��ل�����س امل��وا���ض��ي��ع
امل���درج���ة يف ج�����دول الأع���م���ال
وه�����ي ال���ت����أك���ي���د ع���ل���ى ت��ع��م��ي��م
عميد ال��درا���س��ات العليا ب�ش�أن
رب��ط �إج�����راءات ق��ب��ول املعيدين
واملحا�ضرين باجلامعة يف برامج
الدرا�سات العليا �إلكرتونياً ببوابة
ال��ق��ب��ول الإل���ك�ت�روين �أث��ن��اء فرتة
التقدمي االعتيادية وع��دم قبول
الطلبات الورقية.
ر�أي جمال�س الأق�����س��ام حيال
�إب����داء مرئياتهم ومالحظاتهم

ب�ش�أن �إ�ضافة �شرط ن�شر ورقة
علمية �أو ت��ق��دمي ق��ب��ول الن�شر
يف جملة علمية حمكمة �ضمن
�شروط القبول يف برامج الدكتوراه
للكليات الإن�سانية بنا ًء على تعميم
عميد الدرا�سات العليا.
�ضوابط وحمددات ا�ستحداث
وتطوير برامج الدرا�سات العليا
اخل��ا���ص��ة بق�سمي ال��درا���س��ات
الإ�سالمية والدرا�سات القر�آنية.
م��واع��ي��د و����ش���روط ال��ت��ح��وي��ل
للكلية وب�ي�ن �أق�����س��ام��ه��ا لطالب
وطالبات البكالوريو�س.
و�أ�شار وكيل الكلية للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الدكتور
حممد بن فوزان العمر �أن املجل�س
وافق على تو�صيات الأق�سام فيما
يتعلق باالبتعاث والدرا�سات العليا
واملجل�س العلمي.

«علوم الرياضة» تكرم
عميدها السابق

نظمت كلية علوم الريا�ضة م�ساء يوم الأربعاء 1441/2/3هـ بخيمة
�إ�سكان �أع�ضاء هيئة التدري�س حفل تكرمي للدكتور �أحمد الفا�ضل عميد
الكلية ال�سابق ،ويف نهاية احلفل قام عميد الكلية الدكتور �سليمان اجللعود
بت�سليم درع التكرمي للدكتور �أحمد الفا�ضل ،وذلك تقديرا جلهوده املميزة
خالل فرتة عمله عميدًا للكلية ،متمنني له دوام التوفيق والنجاح ،بعد ذلك
تناول اجلميع م�أدبة الع�شاء.

محاضرة حول مهارات التفوق
الدراسي في «الدراسات التطبيقية»

�أقيمت مبقر كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع وحتت �إ�شراف
الدكتور �إبراهيم التويجري رئي�س ق�سم العلوم الإدارية والإن�سانية حما�ضرة
بعنوان «مهارات التفوق الدرا�سي» قدمها الدكتور بندر �آل حمدان ،و�شارك
فيها عدد كبري من طالب الكلية و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،ومت خاللها
احلوار مع الطالب والرد على الأ�سئلة واال�ستف�سارات.

ّ
نظمت وح��دة العالقات العامة
والإعالم بكلية الآداب بالتعاون مع
النادي الثقايف واالجتماعي الثالثاء
املا�ضي اللقاء املفتوح لعميد الكلية
الدكتور نايف بن ثنيان �آل �سعود
مع ط�لاب وطالبات البكالوريو�س
وطالب وطالبات الدرا�سات العليا،
و�أقيم اللقاء يف مدرج الكلية ونقل
عرب الدائرة التلفزيونية للطالبات
يف امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة مب�����ش��ارك��ة
وكيل الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية د.
عبدالوهاب �أبا اخليل ووكيل الكلية
للدرا�سات العليا والبحث العلمي د.
فار�س الذكري وبح�ضور وكيل الكلية
للتطوير واجلودة د� .سليمان النا�صر
وعدد من ر�ؤ�ساء الأق�سام و�أع�ضاء
هيئة التدري�س و�أع���داد كبرية من
الطالب.
و�أ�شاد العميد بالكلية وب�أق�سامها
وخ��ري��ج��ي��ه��ا ،وذك�����ر �أن امل��وق��ع

الإل���ك�ت�روين وال�ب�رام���ج امل�����س��ان��دة
�ساهمت ب�شكل كبري يف م�ساعدة
ال��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات فيما يتعلق
بالت�سجيل واحل����ذف والإ���ض��اف��ة
وغ�يره��ا م��ن الأم�����ور ال��ت��ي كانت
ت�ستهلك وق��ت��اً وج��ه��داً ك��ب�يراً من
الطالب يف ال�سابق.
كما �أ�شار �إىل �أن مثل هذه اللقاءات
تتيح الفر�صة لتعزيز التوا�صل بني
الطالب والطالبات و�إدارة الكلية
و�أع�ضاء هيئة التدري�س ومناق�شة
الأم��ور الأكادميية وما يُ�شكِ ل على
الطالب يف م�سريتهم الأكادميية.
كما �أثنى على �أع�ضاء هيئة التدري�س
املجتهدين واملتميزين .وق��ال :كلما
ك��ان ع�ضو هيئة ال��ت��دري�����س ج��اداً
وخمل�صاً يف مهنته التعليمية� ،ساهم
ذلك يف تطور وتفوق �أبنائنا وبناتنا
يف م�سريتهم الدرا�سية .كما �أ�شار
�إىل حر�ص الكلية على دعم البحث

العلمي واالرت��ق��اء به وتذليل كافة
ال�صعوبات �أمام الباحثني والطالب،
و�أ����ش���ار �إىل دع���م م��دي��ر اجلامعة
ووكالئها للكلية والكليات الأخرى.
ب��ع��د ذل���ك مت��ت �إت���اح���ة امل��ج��ال
للأ�سئلة واال�ستف�سارات واملداخالت
م��ن ال��ط�لاب والطالبات و�أع�ضاء

هيئة التدري�س والباحثني ،والتي
ا���ش��ت��م��ل��ت ع��ل��ى ن��ظ��ام ال��درا���س��ة
ّ
املنظمة للعملية
واللوائح الأكادميية
التعليمة وغ�يره��ا ،وق��د �شارك يف
الإجابة والتعليق عليها وكالء الكلية
ور�ؤ�ساء الأق�سام.

«اللغات والترجمة» تنظم اللقاء الفصلي ولقاء المستجدين
كتب :حممد باكرمان
ّ
نظمت كلية اللغات والرتجمة
االث��ن�ين امل��ا���ض��ي ف��ع��ال��ي��ة ال��ل��ق��اء
الف�صلي ولقاء الطلبة امل�ستجدين
�ضمن �إط���ار الأن�شطة الطالبية
بح�ضور الطاقم الإداري للكلية،
يتقدمهم عميد الكلية الدكتور
�إب��راه��ي��م ال��ق��رين ووك��ي��ل الكلية
لل�ش�ؤون الأكادميية الدكتور بندر
بن فهد �آل حمدان ووكيل الكلية
للدرا�سات العليا والبحث العلمي
الدكتور �سامي ب��ن �سلمة ووكيل
الكلية للتطوير واجل��ودة الدكتور
مبارك القحطاين ور�ؤ�ساء �أق�سام
ال��ك��ل��ي��ة ب��ج��ان��ب �أع�������ض���اء هيئة
التدري�س والطالب.
ت�ضمن ال��ل��ق��اء ث��م��ان ف��ق��رات
خم��ت��ل��ف��ة؛ الأوىل ك��ان��ت ب��ع��ن��وان
«احل��ي��اة الأك��ادمي��ي��ة للم�ستجد:
ب�صمات على ال��ط��ري��ق»� ،ألقاها
الدكتور بندر �آل حمدان ،م�سد ًيا
ن�صائح ق ّيمة يف �سياق امل��ه��ارات
اجلامعية واال�ست�شارة الأكادميية،
ف�ض ً
ال ع��ن اخل��دم��ات اجلامعية،
ك�������ص���ن���دوق ال���ط���ال���ب وم��ك��ت��ب��ة
ومو�ضحا للطلبة
امللك �سلمان،
ً
امل�ستجدين الأدوار التي يقوم بها كل
من املجل�س الطالبي اال�ست�شاري
يف الكلية وجلنة احلقوق الطالبية.
وحملت الفقرة الثانية عنوان
«مهارات تعلّم لغة جديدة» قدّ مها
ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم اللغة
الإجن��ل��ي��زي��ة وال�ترج��م��ة الأ���س��ت��اذ

�شادي �إبراهيم ،وتط ّرق �إىل �أحدث
ال��ط��رق امل��ف��ي��دة يف تعلّم اللغات
اجل��دي��دة ،م�ستندًا �إىل �أب���رز ما

تو�صل �إليه العلم يف هذا اجلانب.
يف حني �أتت الفقرة الثالثة بعنوان
«�أدوات ال�ترج��م��ة للمبتدئني»،

�أل��ق��اه��ا ع�����ض��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س
بق�سم اللغة الإجنليزية والرتجمة
الدكتور �شايف القحطاين ،حا ًثا
الطالب على �إتقان اللغتني الأ�صل
والهدف والإملام باجلوانب الثقافية
وال��ت��اري��خ��ي��ة وال�����س��ي��اق��ي��ة للن�ص
ل�ضمان اجلودة يف عملية الرتجمة.
انتقلت الكلمة بعد ذل��ك �إىل
عميد الكلية ال��دك��ت��ور �إب��راه��ي��م
القرين الذي ا�ستهل الفقرة الرابعة
بعنوان «اللقاء املفتوح مع عميد
الكلية» م��رح�� ًب��ا بالطلبة اجل��دد
والقدامى ،ومتمن ًيا لهم التوفيق
وال�سداد يف م�سريتهم اجلامعية.
�أم����ا ال��ف��ق��رة اخل��ام�����س��ة ،فقد
حملت عنوان «جتربتنا يف التدريب
ال�صيفي اخلارجي» ،حيث حتدث
يف هذه الفقرة نخبة من الطالب
ال���ذي���ن ا���س��ت��ف��ادوا م���ن ب��رن��ام��ج
التدريب ال�صيفي اخلارجي الذي
تقدمه الكلية ،معربني عن �شكرهم
وام��ت��ن��ان��ه��م لإدارة الكلية وعما
مل�سوه م��ن ف��ائ��دة كبرية �ساهمت
يف تط ّورهم على امل�ستويني اللغوي
والثقايف.
واخ��تُ��ت��م ال��ل��ق��اء ب��ث�لاث فقرات
�إ�ضافية ،كانت على النحو الآتي:
الفقرة ال�ساد�سة بعنوان «التطوع يف
احلياة اجلامعية» ،والفقرة ال�سابعة
بعنوان «بطولة البالي�ستي�شن بكلية
ريا الفقرة
اللغات والرتجمة» ،و�أخ ً
ال��ث��ام��ن��ة ب��ع��ن��وان «ال��ت�����س��ج��ي��ل يف
الأندية الطالبية بالكلية».

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

برعاية عميد الكلية الدكتور �سليمان اجللعود �أقامت وكالة الكلية
للدرا�سات العليا والبحث العلمي بالتعاون مع عمادة الدرا�سات العليا
باجلامعة ور�شة عمل بعنوان «بناء برنامج الدكتوراه» ،وذلك �صباح يوم
الأحد � 7صفر 1441هـ مبركز م�صادر التعلم يف الكلية ،بح�ضور وكالء
الكلية ور�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية و�أع�ضاء هيئة التدري�س من خمتلف
الأق�سام و�إدارة الكلية وموظفيها ،وجمموعة من طلبة الدرا�سات العليا
و�أع�ضاء النادي الطالبي.
وقاد هذه الور�شة وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي د.طارق
ال�صاحلي .كما كان هناك حما�ضرة للدكتور فادي ال�سيد العربي من
عمادة الدرا�سات العليا باجلامعة بعنوان «بناء برنامج الدكتوراه» ،ويف
نهاية ور�شة العمل مت فتح املجال للح�ضور لطرح الأ�سئلة واملداخالت.
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يف ثاين فعالياته للعام الدرا�سي احلايل

الملتقى اإلعالمي يناقش «أخالقيات اإلعالم الجديد»
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
متــابعة :اجلوهــرة ال�سدي ــري -
ملــى القحطاين  -فيو�ض ال�سبيعي
ن��ظ��م امل��ل��ت��ق��ى الإع�ل�ام���ي ث��اين
فعالياته للعام ال��درا���س��ي الثاين
ع���ل���ى ال����ت����وايل ب����ن����دوة ب��ع��ن��وان
«�أخالقيات الإعالم يف ظل الإعالم
اجلديد» قدمها الدكتور عبدامللك
ب��ن عبدالعزيز ال�شلهوب ،وذل��ك
ي��وم الأرب��ع��اء � 2أك��ت��وب��ر 2019م
مب��درج « »3كلية الآداب ،ال��دور
الأر����ض���ي ل��ل��ن�����س��اء ،وم����درج كلية
الآداب ل��ل��رج��ال ،وذل���ك بح�ضور
�أع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س
وطالبات وطالب اجلامعة.
تطبيقات الإعالم اجلديد
وق��د وج��ه ال��دك��ت��ور ال�شلهوب
يف ب��داي��ة ال��ن��دوة ال�شكر لعميد
كلية الآداب د .ن��اي��ف ب��ن ثنيان
�آل �سعود ،والدكتور على العنزي
رئي�س ق�سم الإع�ل�ام ،والدكتورة
عهود ال�شهيل وكيلة الق�سم ،وذلك
على دعمهم لكل �أن�شطة ق�سم
الإع�لام ،متناوالً بعد ذلك �أهمية
طرح هذا املو�ضوع يف ظل التطور
التقني وت�صاعد �أعداد م�ستخدمي
تطبيقات الإعالم اجلديد وتنامي
االعتماد عليها كو�سيلة �إخبارية
وات�صالية و�إعالمية متميزة.
دليل لل�سلوك
ث���م ا���س��ت��ع��ر���ض د .ال�����ش��ل��ه��وب
تعريف �أخ�لاق��ي��ات الإع�ل�ام على
�أنها منظومة من املبادئ واملعايري
ال��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف ت��ر���ش��ي��د �سلوك
الإعالميني ،ا�ستناداً على حتقيق
التوازن من خالل معادلة ،طرفاها
احلرية وامل�س�ؤولية الإعالمية.
كما قدم ر�ؤية مقارنة للمعايري
الأخالقية امل�شرتكة بني الإع�لام
اجل����دي����د وال���ت���ق���ل���ي���دي ،وه���ي
امل�صداقية ،الآن��ي��ة ،املو�ضوعية،
وال�������ص���دق والأم�����ان�����ة يف ج��م��ع
امل��ع��ل��وم��ات ،وت��ل��ك امل��ع��اي�ير التي
ا���س��ت��أث��رت بها منظومة الإع�ل�ام
اجلديد بتطبيقاته املتعددة والتي
ارت���ب���ط���ت مب�����ش��ك�لات وظ���واه���ر
�أخالقية جديدة منها اخل�صو�صية

الإلكرتونية والتالعب يف البيانات
وامل���ع���اجل���ة ال���رق���م���ي���ة ل��ل�����ص��ور
وا���س��ت��خ��دام ال��رواب��ط الت�شعيبية
وانتهاك حقوق امللكية.
تويرت منوذج خمتلف
وق����د خ�����ص ال�����ش��ل��ه��وب ت��وي�تر
ب��ال��ذك��ر كمثال لو�سائل الإع�ل�ام
اجل���دي���د م�����س��ت�����ش��ه��داً ل�����دوره يف
املجتمع ال�سعودي يف خلق منوذج
خمتلف م��ن الإع��ل�ام يف ال��ط��رح
وال��ت��ف��اع��ل و���س��رع��ة ن��ق��ل اخل�بر
وتدعيمه بال�صورة احلية واملعربة،
الأم����ر ال���ذى ���ش��ج��ع ال��ع��دي��د من
الدرا�سات احلديثة على التطبيق
ع��ل��ي��ه ،وم��ن��ه��ا درا����س���ة �أج���راه���ا
باحثون يف معهد «ما�سات�شو�ست�س»
ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ح���ول �أخ�لاق��ي��ات
الإع�ل�ام اجل��دي��د ومت ن�شرها يف
جملة  scienceيف مار�س ،٢٠١٨
وال��ت��ي خ��رج��ت بنتيجة م��ف��اداه��ا
�أن الأخ��ب��ار الكاذبة تنت�شر على
توتري �أ�سرع من الأخبار احلقيقية
وب���ف���ارق م��ل��ح��وظ ،م��ف�����س��رة ذل��ك
�أن الأخ��ب��ار الكاذبة �أك�ثر حداثة
وجت��دي � ًدا ،و�أن املبحوثني ف�ضلوا
ج���ذب االن��ت��ب��اه ب��ك��ون��ه��م �أول من
ي�شارك بالأخبار اجلديدة.
مناذج املمار�سات الأخالقية
كما ا�ستعر�ض ال�شلهوب بع�ض
مناذج املمار�سات الأخالقية التي
�أف��رزه��ا الإع�ل�ام اجل��دي��د ،ومنها
التوثيق الكاذب ،واملتحيز ،تركيب
مقاطع فيديو� ،إر���س��ال ���ص��ور �أو
مقاطع فيديو ق��دمي��ة على �أنها
حديثة ،ممث ً
ال على هذه املمار�سات
بنماذح وت��غ��ري��دات لإ���ش��اع��ات مت
ن�شرها ع��ل��ى ت��وت�ير ،فيما تعلق
ب�إ�شاعة حمل امللك �سلمان جلثة
حار�سه اللواء عبدالعزيز الفغم،
مع مقارنتها بال�صورة احلقيقية
امللتقطة من ت�شييع جثمان الأمري
�سلطان رح��م��ه اهلل ع��ام ،2011
وه���و م���ا ا���س��ت��ل��زم ظ��ه��ور م��واق��ع
ت��ت�����ص��دى مل��ث��ل ه���ذه الإ���ش��اع��ات،
وتعمل على ت�صحيحها و�إظ��ه��ار
احلقيقة.
الأعراف املهنية
كما ا�ستطرد النتائج املرتتبة

على ه��ذه املمار�سات ،والتي من
�أهمها حترر كثري من م�ستخدمي
تطبيقات الإعالم اجلديد من �أية
م�س�ؤوليات جت��اه املجتمع وجت��اه
�أفراده ،وخروج كثري منهم عن قيم
املجتمع و�أخالقياته فيما يتعلق
بن�شر امل�ضامني ،مع ظهور خليط
من الإعالميني املتباينني يف درجة
التزامهم بالقيم والأعراف املهنية
وا لأخالقية.
�ضبط �أخالقي
انطلق ال�شلهوب مما �سبق بطرح
ت�سا�ؤل «�إىل �أي مدى نحن بحاجة
�إىل ���ض��ب��ط �أخ�ل�اق���ي ل�ل��إع�ل�ام
اجلديد؟» و�أجاب عليه من خالل
ر�ؤى الباحثني املتنوعة يف هذا
امل��ج��ال ،وق���دم ر�ؤى وم��ق�ترح��ات
لبحوث ودرا�سات م�ستقبلية تعمل
على ر�صد وحتليل هذه املنظومة،
و�أخرى تهدف �إىل �صياغة خارطة
ط��ري��ق ل�ل�أخ�لاق��ي��ات ال�سائدة يف
ه���ذه ال��ب��ي��ئ��ة ،ودرا�����س����ات تعمل
ع��ل��ى حت��ل��ي��ل وم��ق��ارن��ة ال��ظ��واه��ر
الأخ�لاق��ي��ة اجل��دي��دة ال��ت��ي تنظم
العمل الإعالمي.
فكر قبل امل�شاركة
خ��ت��ام �اً ،وج��ه ال�شلهوب دع��وة
مل�����س��ت��خ��دم��ي م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي «فكر قبل امل�شاركة»،
ثم فتح باب املداخالت للح�ضور،
وال��ت��ي ب���د�أت مب��داخ��ل��ة ال��دك��ت��ورة
�أري��ج الدبيخي الأ�ستاذ امل�ساعد
بق�سم الإعالم ،والتي تركزت حول
�أهمية الندوة من حيث املو�ضوع،
وتوقيت طرحه ملا و�صفته بانت�شار
ال�����ش��ائ��ع��ات يف م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل
االج��ت��م��اع��ي ك��ال��ن��ار يف اله�شيم،
الأم���ر ال���ذي ي�ستلزم م��زي��داً من
االه���ت���م���ام مب���ق���رر �أخ�ل�اق���ي���ات
الإع�لام ،وخا�صة الرقمي ،وذلك
بطرحه كمقرر م�ساند يف جميع
كليات اجل��ام��ع��ة ولي�س فقط يف
ق�سم الإعالم.
وقد �أ�شار الدكتور عبدامللك رداً
على ذلك �إىل القرار الذي اتخذته
وزارة التعليم بخ�صو�ص مراجعة
اجل��ام��ع��ات للخطط ال��درا���س��ي��ة،
م����ؤك���داً ع��ل��ى اح��ت��م��ال��ي��ة ت�ضمني

بع�ض امل��واد البديلة م��ن «ع��رب»
و«�سلم» مقررات للرتبية الإعالمية
والأخالقيات الإعالمية.
خ�صو�صية التطبيق
تال ذلك مداخلة الدكتور ح�سن

من�صور الذي عرب عن مدى اتفاقه
م��ع تعريف الأخ�لاق��ي��ات كقواعد
لل�سلوك ،م�شرياً �إىل خ�صو�صية
تطبيقها يف �أدبياتنا الإ�سالمية،
وحم�����ذراً م���ن خ���ط���ورة ا���ش�تراك

اجلمهور مع القائمني باالت�صال
يف �صناعة الر�سالة الإع�لام��ي��ة،
مما ا�ستوجب االهتمام بالرتبية
الإعالمية مبا �سي�ساهم يف جتويد
العمل الإعالمي ب�شكل كبري.
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تعليم عالي

وقفات أكاديمية
وقفات أكاديمية
د .خليل اليحيا

جيل ال يقرأ!
حتدثنا يف العدد ال�سابق عن �أهمية وفوائد القراءة للطالب اجلامعي،
ون�ستكمل اليوم لنقول �إن القراءة تعمل على تنمية اخليال والإبداع عند
القارئ ،حيث ت�ساعده القراءة على ا�ستك�شاف زوايا ور�ؤى وجتارب
خمتلفة ،متاماً كالطرق ال�سريعة التي تربط فيما بينها وتو�صلك لأماكن
خمتلفة بع�ضها باختيارك ،والبع�ض الآخر من الطرق تو�صلك رغماً
عنك لأماكن تكت�شف الحقاً �أنها ت�ستحق الزيارة.
وهناك �س�ؤال جديل :هل طالب اجلامعات يقر�أون الكتب؟
�أ�شارت �صحيفة نيويورك تاميز يف تقرير لها ن�شر بتاريخ � 2أغ�سط�س
� 2018أن هناك جي ً
ال يف احلرم اجلامعي نادراً ما يقر�أ الكتب �أو ر�سائل
الربيد الإل��ك�تروين ،لكنه يتنف�س عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي،
وي�شعر بالعزلة والتوتر ،ومع ذلك هو مغرم بحل م�شاكل العامل.
يف املقابل� ،أ�شارت جملة �أتالنتيك يف تقرير لها ن�شر يف �شهر مايو
� 2019إىل قيام طالب جامعة ييل الأمريكية باالعت�صام احتجاجاً
على قرار اجلامعة بنقل ثالثة �أرباع الكتب يف مكتبتها اجلامعية التي
ت�ضم �أكرث من  15مليون كتاب من �أجل �إن�شاء م�ساحات درا�سية �أكرب،
واتهموا اجلامعة بالف�شل يف فهم العالقة احلا�سمة بني الكتب والتعليم.
و�أياً كانت نتائج هذا اجلدل ،فالأكيد �أن القراءة ركن �أ�سا�سي يف
جناح �أي طالب جامعي ،حيث ال يتحقق هذا النجاح �إ ّال بامتالك ثقافة
القراءة واالطالع امل�ستمر على الكتب التخ�ص�صية واملقاالت العلمية
والأبحاث والدرا�سات احلديثة ،ودائماً ما كنت �أ�شري �إىل �أهمية القراءة
و�أحث طالبي على ممار�ستها ب�شكل م�ستمر وتلقائي وعدم الركون �إىل
املحا�ضرات التي يعر�ضها الأ�ساتذة يف ال�ساليدات.
على الطالب �أن يدركوا �أن �أ�ساليب امل�ؤلفني تتباين ومزاجهم يف
انتقاء الكلمات امل�ستخدمة يختلف ،فهناك امل�ؤلف ال�سهل الذي ك�أنه
يغرف من بحر حيث مييل النتقاء كلمات دارج��ة وي�صيغها بقوالب
مفهومة ومبا�شرة ،وهناك امل�ؤلف ال�صعب الذي ك�أنه ينحت يف �صخر
باختياراته للكلمات املعقدة والأ�ساليب املركبة والتي حتتاج جلهد �أكرب
يف قراءتها وفهمها.
فيما يلي جمموعة تو�صيات للطالب والطالبات يف حال رغبتهم
بتعزيز ثقافة القراءة وممار�ستها ب�شكل م�ستمر:
 ال تقم ب�شراء �أي كتاب �إ ّال �إذا كنت متيقناً وم�ستعداً لقراءتهواال�ستفادة منه ،فالق�صد هو القراءة ولي�س ت�أ�سي�س مكتبة للمباهاة
�أو ملجرد الزينة.
 حاول �أن ت�ستعري الكتب من مكتبة اجلامعة قبل �شرائها ،وذلكلالطالع عليها ومعرفة مدى منا�سبتها حلاجتك ،حتى ال تخ�سر قيمتها.
 ابد�أ ب�شراء الكتب ذات ال�صفحات الأقل وابتعد قدر الإمكان عناملجلدات حتى تتمكن من ثقافة القراءة ومتتلك اخلربة يف ممار�ستها.
 ميكن �إن�شاء جمموعة قراءة مكونة من بع�ض الأ�صدقاء والزمالءل�شراء بع�ض الكتب يف جمال التخ�ص�ص وتدويرها بني املجموعة ،وذلك
�أوالً بهدف تقليل التكلفة ،وثانياً المتالك احلما�س والإرادة والت�شجيع
على ممار�سة القراءة.
 alkhaleel@ksu.edu.saكلية الطب

نظري ا�ستيفاء املعايري ومتيز املن�سوبني والطلبة

اعتماد مؤسسي
كامل لجامعة جازان

رفع مدير جامعة جازان الدكتور مرعي
بن ح�سني القحطاين ،بالغ �شكره وعظيم
د .القحطاين
امتنانه خل��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز ،وويل عهده الأمني
الأمري حممد بن �سلمان ،نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع؛ حل�صول اجلامعة على االعتماد امل�ؤ�س�سي الكامل
من املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي.
وقال مدير اجلامعة� ،إن الدعم غري املحدود الذي حظيت وحتظى به
اجلامعة من القيادة الر�شيدة م ّكنها من حتقيق �أعلى معايري االعتماد
واجل��ودة يف الأداء ،م�ؤكدًا �أن توجيهات ومتابعة �أمري منطقة جازان
الأم�ير حممد بن نا�صر ،و�أم�ير املنطقة بالنيابة الأم�ير حممد بن
عبدالعزيز ،ووزير التعليم الدكتور حمد �آل ال�شيخ؛ تقف خلف الكثري
من املنجزات املتتالية والتاريخية التي حققتها اجلامعة منذ ن�ش�أتها
وانتهاء بح�صولها على االعتماد امل�ؤ�س�سي الكامل.
بتفان من�سوبيها ومتيز
وقال الدكتور القحطاين :لقد بذلت اجلامعة يٍ
طلبتها جهودًا �ضخمة ال�ستيفاء كل املعايري ،كما خ�ضعت لعمليات
التقومي اخل��ارج��ي امل�ستقل م��ن امل��رك��ز الوطني للتقومي واالعتماد
الأكادميي.
ونوه مدير جامعة جازان ،ملن�سوبي اجلامعة للوفاء بتلك اال�شرتاطات
واملعايري ال�شاملة لكل �أوجه الن�شاطات العلمية والإدارية والأكادميية
والبحثية واخلدمية ،وهن�أ بهذه املنا�سبة من�سوبي وطلبة اجلامعة،
ووكالة اجلامعة للتطوير وريادة الأعمال على تفانيهم يف العمل طيلة
ال�سنوات املا�ضية.
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ح�رض حفل افتتاح «معر�ض العال واحة العجائب» يف باري�س

وزير التعليم يزور مقر مندوبية المملكة
لدى اليونسكو

زار م��ع��ايل وزي���ر التعليم ال��دك��ت��ور حمد بن
حممد �آل ال�شيخ الأ�سبوع املا�ضي ،مقر املندوبية
ال��دائ��م��ة للمملكة ل��دى منظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعلوم والثقافة «اليون�سكو» يف العا�صمة
الفرن�سية باري�س ،وذلك يف �إطار فعاليات زيارته
العا�صمة الفرن�سية للم�شاركة يف حفل افتتاح
وتد�شني معر�ض «العال واحة العجائب يف اجلزيرة
العربية» املقام يف معهد العامل العربي بباري�س.
وكان يف ا�ستقبال معاليه لدى زيارته املنظمة،
املندوب الدائم للمملكة لدى اليون�سكو الدكتور

�إبراهيم بن يو�سف البلوي وموظفو املندوبية،
بح�ضور امللحق الثقايف يف فرن�سا و�سوي�سرا
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن فهد الثنيان ،وم�ست�شار
التعليم العايل يف املندوبية الدكتور خالد العمري،
ومدير العالقات العامة واملرا�سم مبكتب وزير
التعليم بجدة الأ�ستاذ خالد غندوره.
واطلع معايل �آل ال�شيخ على �سري العمل يف
امل��ن��دوب��ي��ة واجل��ه��ود ال��ت��ي تبذلها يف املنظمة،
ومناق�شة �أوجه التعاون وال�شراكة اال�سرتاتيجية
بني اململكة واليون�سكو ،علماً ب�أن اململكة ع�ضو

م�ؤ�س�س �ضمن ال���دول الع�شرين التي �أ�س�ست
منظمة اليون�سكو.
وك��ان معاليه قد ح�ضر حفل افتتاح معر�ض
العال واحة العجائب يف اجلزيرة العربية واملقام
يف معهد ال��ع��امل العربي العا�صمة الفرن�سية
باري�س ،وال���ذي مت تد�شينه االث��ن�ين املا�ضي 7
�أكتوبر وفتح �أبوابه للجمهور يوم الأربعاء � 9أكتوبر
وي�ستمر حتى  19يناير 2020م ،ويف جميع �أيام
�صباحا
الأ�سبوع ما عدا يوم االثنني من العا�شرة
ً
وحتى الثامنة م�سا ًء.

تدشين أكاديمية فورتينت ألمن الشبكات
في تبوك

�أعلنت فورتينت  ،Fortinetالرائدة عاملياً
يف جم��ال ح��ل��ول الأم���ن ال�����س��ي�براين الوا�سعة
واملتكاملة� ،أن جامعة تبوك �ستكون �أول م�ؤ�س�سة
تعليمية يف اململكة العربية ال�سعودية تقدم
برنامج �أك��ادمي��ي��ة فورتينت لأم��ن ال�شبكات،
خ�صي�صا لتطوير وتدريب خرباء
والذي �صمم
ً
الأمن ال�سيرباين ،ومتكينهم من التعامل مع �أي
تهديدات جديدة ،ومتطورة قد تلوح يف الأفق.
وتوفر الأكادميية فر�صاً للتدريب ،وت�صدر
�شهادات معرت ًفا بها مبجال الأم��ن ال�سيرباين
للطالب الذين يدر�سون كيفية حماية ال�شركات
من التهديدات الإلكرتونية املحتملة.
وق��ال �آالن بينيل ،نائب الرئي�س الإقليمي
ل�شركة فورتينت مبنطقة ال�شرق الأو���س��ط:
لقد بذلت ال�شركات مبنطقة ال�شرق الأو�سط
جهوداً كبرية ا�ستمرت ل�سنوات من �أج��ل �سد
الفجوة الكبرية يف املهارات بني مواهب الأمن
ال�����س��ي�براين املطلوبة يف ���س��وق ال��ع��م��ل ،وتعد
�شراكتنا مع جامعة تبوك خطوة نحو امل�ساعدة
يف �سد تلك الفجوة مبجال �أمان ال�شبكات على
امل�ستوى الت�أ�سي�سي ،و�إعداد الطالب للمهن ذات
العالقة ب�أمن ال�شبكات ،ويوفر برنامج فورتنيت
فر�صاً للتدريب ،ومينح �شهادات معتمدة يف ذات
املجال لطالب اجلامعة.

وي�سعى الربنامج �إىل �إع��داد طالب جامعة
تبوك لإح���راز جن��اح��ات م�ستقبلية يف جمال
�أمن ال�شبكات ،من خالل املحا�ضرات النظرية،
والتجارب والتطبيقات العملية داخل املختربات
املعنية ،ما ي�ؤهلهم لنيل �شهادة الفورتينيت.
وق��ال الدكتور �سعد املطريي ،عميد عمادة
تقنية املعلومات بجامعة تبوك :نحن فخورون
ب�أن نكون �أول جامعة باململكة وال�شرق الأو�سط
تدر�س منهج �أكادميية فورتينيت لأمن ال�شبكات.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن �أكادميية فورتينت لأمن

ال�شبكات �أُن�شئت خ�صي�صاً ل�سد النق�ص العاملي
يف خ�براء الأم��ن ال�سيرباين ،وبناء قوة عاملة
ماهرة يف جميع جوانب �شبكة فورتينت املتكاملة
داخ��ل بيئة تدريبية مثالية جمهزة مبختربات
حديثة ومبدربني ذوي خربة.
وتوفر الأكادميية فر�صاً للتدريب ،وت�صدر
�شهادات معتمدة ،وت�ساعد يف بناء قوة عاملة
م��اه��رة يف جميع ج��وان��ب ن��ظ��ام �أم���ان �شبكة
ف��ورت��ي��ن��ت ال��ت��ي حت��ظ��ى ب���اع�ت�راف نخبة من
املخت�صني يف هذا املجال.

صدور قرارات تعيين وتجديد تعيين عدد
من العمداء

�أ����ص���در م��ع��ايل وزي����ر التعليم
الدكتور حمد بن حممد �آل ال�شيخ
قرارات تعيني ،وجتديد تعيني عدد
من عمداء اجلامعات ،وذل��ك بنا ًء
على �أح��ك��ام نظام جمل�س التعليم
العايل واجلامعات يف اململكة.
وا�شتملت القرارات على:
تعيني الدكتور /عبدالرحمن بن
ب��ري��ك ب��ن خ�ل��ف ال�ع�ل�ي��ان ال�سلمي
ع �م �ي��د ًا ل�ك�ل�ي��ة االت �� �ص��ال والإع �ل��ام
بجامعة جدة.
تعيني الدكتور� /أحمد بن �سليم
بن �صالح الطحيني عميداً لعمادة
امل����وارد الب�شرية بجامعة الإم���ام

حممد بن �سعود الإ�سالمية.
ت �ع �ي�ي�ن ال � ��دك � �ت� ��ور /م �� �ش �ب��ب ب��ن
عاي�ض بن عبداهلل الغامدي عميد ًا
لكلية الطب بجامعة بي�شة.
تعيني الدكتور /حممد بن متعب
بن �سعيد كردم عميداً لكلية العلوم
والآداب ب�سراة عبيدة.
تعيني الدكتور� /سعيد بن �صالح
ب��ن �أح�م��د البحريي عميد ًا للكلية
اجلامعية ب�أ�ضم.
ت��ع��ي�ين ال���دك���ت���ورة /ه���دى بنت
�إبراهيم بن �سعيد املحمد عميدة
لكلية ال�صحة وعلوم الت�أهيل بجامعة
الأمرية نورة بنت عبدالرحمن.

ت �ع �ي�ين ال ��دك � �ت ��ورة� /أح �ل ��ام ب�ن��ت
عي�ضة بن حممد الزهراين عميدة
ل �ك �ي��ة ال �ت �م��ري ����ض ب �ج��ام �ع��ة امل �ل��ك
عبدالعزيز.
تعيني الدكتورة /فاطمة بنت جرب
ب��ن ع��وا���ض ال�سلمي عميدة لكلية
التمري�ض بجامعة �أم 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��د ًا ل �ع �م��ادة ت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات
بجامعة امللك عبدالعزيز.
جتديد تعيني الدكتور /عبداهلل
بن قربان بن عبداهلل الرتك�ستاين

عميداً ملعهد االقت�صاد الإ�سالمي
بجامعة امللك عبد العزيز.
جت��دي��د تعيني ال��دك �ت��ور /حممد
ب ��ن ع� �ب ��داهلل ب ��ن � �ص��وي �ل��ح امل��ال �ك��ي
عميد ًا للكلية اجلامعية مبحافظة
الليث.
جتديد تعيني الدكتور /ا�سكندر
بن حممد �آدم هو�ساوي عميداً لكلية
الهند�سة مبحافظة الليث.
جت��دي��د تعيني ال��دك �ت��ور /حممد
ب ��ن ي �ح �ي��ى ب ��ن م��ر� �ض��ي ال ��زه ��راين
عميد ًا لكلية علوم احلا�سب وتقنية
املعلومات بجامعة الباحة.
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جامعة المؤسس تناقش تطوير المناهج

جامعات سعودية

17
7

آفاق أكاديمية
آفاق أكاديمية
د .عادل المكينزي

رحيل رجل الصناعة

د�شن معايل مدير جامعة امللك
عبدالعزيز ال��دك��ت��ور عبدالرحمن
اليوبي� ،أعمال اللقاء الأول للجنة
الإ�شرافية العليا على مركز املناهج
التعليمية ،وت�ضم يف ع�ضويتها 6
ج��ه��ات ح��ك��وم��ي��ة ،وتنظمه وك��ال��ة
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية ممثلة
يف مركز املناهج التعليمية ،بح�ضور
وك�ل�اء اجل��ام��ع��ة وع��م��داء ووك�ل�اء
العمادات والكليات ،وذلك يف قاعة
اجتماعات جمل�س اجلامعة.
ويهدف اللقاء الذي ت�شارك فيه
وزارة اخلدمة املدنية ،ووزارة العمل
وال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ،وال��غ��رف��ة
التجارية ال�صناعية مبحافظة جدة،
و�شركة �أرامكو ال�سعودية ،و�شركة

���س��اب��ك ،وم�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�����س��ع��ودي؛ �إىل حت��ق��ي��ق م��واءم��ة
خمرجات التعليم مع احتياج �سوق
العمل ،وتطوير ق��درات اخلريجني
واخل��ري��ج��ات للمناف�سة وال��ع��م��ل
بالكفاءة املطلوبة يف جميع املجاالت
والتخ�ص�صات العلمية التي تلبي
احتياجات �سوق العمل يف القطاعني
احلكومي واخلا�ص.
وا�ستهل اللقاء بعر�ض مرئي عن
تد�شني النظام الإلكرتوين للمناهج
«م��ن��ه��اج» ث���م ك��ل��م��ة مل��ع��ايل م��دي��ر
اجلامعة رحب فيها باجلميع ،وقال:
«ندرك �أن �شراكتنا مع �سوق العمل
ه��ي ���ش��راك��ة �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة تخدم
خمرجات اجلامعة وتطورها ملا فيه

رفعة وتقدم وطننا الغايل ،ون�سعى
معكم �أن تكون فعاليات هذا اللقاء
بجهودكم وم�شاركتكم �إ�ضافة نوعية،
وت��خ��دم الأه����داف املر�سومة لها،
و�سنعمل معاً لتحقيق ر�ؤي��ة اململكة
.»2030
و�شمل اللقاء حماور :احتياجات
���س��وق ال��ع��م��ل وت�صنيف ال�برام��ج،
ال��ب�رام����ج ال��ب��ي��ن��ي��ة ،ال��ك��ف��اي��ات
واملهارات ،واختبار نهاية الربنامج.
وجرى خالل اللقاء توزيع ا�ستبانة
للعرو�ض امل��ق��دم��ة ،بعد ذل��ك فتح
باب نقا�ش مع �أع�ضاء اللجنة ،الذي
خل�ص �إىل ع��دة تو�صيات� ،أبرزها
الت�أكيد على �أهمية ال�شراكة بني
مركز املناهج يف اجلامعة وقطاعات

�سوق العمل مبا ينعك�س على تطوير
مهارات خريجي وخريجات اجلامعة
وفر�ص توظيفهم ،و�أن تكون اللجنة
مرج ًعا يف تطوير الربامج الأكادميية
وخ��ط��ط��ه��ا ال��درا���س��ي��ة والتو�صية
باعتمادها ،و�أهمية ا�ستمرار جهود
مركز املناهج يف �إحداث نقلة نوعية
يف �إعادة هيكلة الربامج الأكادميية
مبا يتوافق مع متطلبات �سوق العمل،
وحث جميع القطاعات على التعامل
والدعم لربنامج «منهاج» الإلكرتوين
لت�سريع �إج���راءات اعتماد الربامج
واخلطط الدرا�سية يف اجلامعة.

�أطلقت م�رشوع درا�سة علمية موثقة عن �شقيقة امل�ؤ�س�س

اختتام الملتقى االقتصادي العلمي بجامعة األميرة نورة
اختتم امللتقى االقت�صادي العلمي
يف دورت��ه الثانية �أعماله م���ؤخ�� ًرا,
ال���ذي نظمه ق�سم االق��ت�����ص��اد يف
كلية الإدارة والأع���م���ال بجامعة
الأم�يرة نورة بنت عبدالرحمن ملدة
يومني ،وذلك مبركز املحاكاة وتنمية
املهارات ال�سريرية.
وقد ا�ستهلت �أعمال امللتقى بكلمة
ترحيبية م��ن عميدة كلية الإدارة
والأعمال الدكتورة غادة العريفي،
تلتها كلمة رئي�سة ق�سم االقت�صاد
الدكتورة هند العفي�صان التي �أعربت
فيها ع��ن اهتمام ق�سم االقت�صاد
مب��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات االقت�صادية
احل��ا���ص��ل��ة يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�سعودية لتحقيق �أه���داف ر�ؤي��ة
ال�سعودية  ،2030بداي ًة بتحديث
اخلطط الدرا�سية للطالبات لت�شمل
مقررات جديدة كاقت�صاديات البيئة
والتنمية امل�����س��ت��دام��ة ،االقت�صاد
ال��ع��ق��اري ،االق��ت�����ص��اد ال�سلوكي،
االقت�صاد ال��رق��م��ي واقت�صاديات
الطاقة ،بالإ�ضافة �إىل عقد جل�سات
حوارية دورية وور�ش عمل تدريبية
حول �أهم امل�ستجدات على ال�ساحة

االقت�صادية على ال�صعيدين الوطني
والإقليمي.
ودارت اجلل�سة الأوىل للملتقى
حول «دور اجلامعات ال�سعودية يف
برنامج التحول الوطني» بينما دارت
اجلل�سة الثانية حول «متكني املر�أة
ال�سعودية يف ظل ر�ؤي��ة ال�سعودية
 2030و�آثارها االقت�صادية».
وتزامناً مع امللتقى االقت�صادي
ال��ع��ل��م��ي� ,أق�����ام امل��ع��ه��د ال��ع��ق��اري
ال�����س��ع��ودي ب��ال��ت��ع��اون م���ع ق�سم
االقت�صاد بكلية الإدارة والأعمال يف
اجلامعة برنامج تدريبي ُق ّ�سم �إىل
ثالث دورات تدريبية حتت عنوان:

الو�ساطة العقارية ،مقدمة يف �إدارة
امل��راف��ق ،مقدمة يف احت��اد امل ّ
�لاك،
وذل����ك ب��ح�����ض��ور م��ا ي��ق��ارب 250
�شخ�صا لكل دورة م��ن من�سوبات
ً
الكلية.
ويف جانب �آخ��ر� ،أعلنت جامعة
الأم��ي�رة ن���ورة ب��ن��ت عبدالرحمن،
�إط��ل��اق م�����ش��روع درا����س���ة علمية
موثقة عن �شقيقة امللك امل�ؤ�س�س
الأم��ي�رة ن���ورة ب��ن��ت عبدالرحمن،
وي�أتي هذا امل�شروع يف �إطار حر�ص
اجلامعة على ر�صد تاريخ الن�ساء
ال�سعوديات البارزات ومنهن الأمرية
نورة بنت عبدالرحمن ك�إحدى �أهم

ال�شخ�صيات ملا قدمته من �أدوار
ب��ارزة يف �سبيل متكني امل���ر�أة وِ فق
معطيات مرحلتها وه���ي مرحلة
ت�أ�سي�س اململكة العربية ال�سعودية
ع��ل��ى ي���د امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز بن
ع��ب��دال��رح��م��ن �آل ���س��ع��ود  -رحمه
اهلل  ، -و�أهمية تعريف الأج��ي��ال
املعا�صرة ب�سريتها التي ت�شكل فار ًقا
يف تاريخ املر�أة العربية.
وج���رى تكليف �أ���س��ت��اذ ال��ت��اري��خ
احلديث واملعا�صر يف جامعة الأمرية
نورة والباحثة املتخ�ص�صة يف تاريخ
املر�أة يف اململكة واجلزيرة العربية،
احلائزة على جائزة امللك عبدالعزيز
يف تاريخ اململكة ،الدكتورة دالل بنت
خملد احلربي لعمل الدرا�سة.
ووف�� ًق��ا للدكتورة دالل احلربي،
ف�إن الدرا�سة �ستكون مرتكزة على
اال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��وث��ائ��ق املحلية
واخلارجية والروايات ال�شفهية وتتبع
كل ما ن�شر يف الكتب واملراجع ،ومن
ثم �إعداد �سرية الأمرية َو ْفق منوذج
علمي يتتبع مراحل حياتها ويظهر
دورها ومكانتها.

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

نظمت جامعة امللك في�صل ممثلة
ب�����إدارة التخطيط الإ�سرتاتيجي
ت��دري�� ًب��ا بعنوان «تطوير م��ب��ادرات
ر�ؤي�����ة  »2030ب��ح�����ض��ور م��ع��ايل
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور حممد
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ع��وه��ل��ي ووك�ل�اء
اجلامعة وعمداء الكليات والعمادات
امل�ساندة ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س
واملوظفني من اجلن�سني ،واملهتمني،
وذلك يف مقر اجلامعة.
و�أو���ض��ح ال��دك��ت��ور العوهلي �أن
اجلامعة ثرية بالكفاءات الب�شرية
التي متكنها من طرح مبادرات نوعية
ت�سهم يف حتقيق برامج ر�ؤية اململكة
 ،2030و�أنها متتلك جميع عوامل

جن��اح تعزيز موقفها جت��اه ال��ر�ؤي��ة
وحتقيق غاياتها الوطنية ،ملا متلكه
م��ن ر�صيد معريف �ضخم ،م���ؤك��دًا
الثقة يف نوعية وعمق ما �ستبادر
بطرحه اجلامعة من مبادرات.
وتخلل التدريب عر�ض تف�صيلي
ق���دم���ه ف���ري���ق �إدارة ال��ت��خ��ط��ي��ط
الإ���س�ترات��ي��ج��ي ب��اجل��ام��ع��ة ،ت��ن��اول
ال��ت��ع��ري��ف ب���امل���ب���ادرات م���ع تبيان
ال�������ش���روط ال�ل�ازم���ة ل��ق��ب��ول تلك
املبادرات ،و�شرح �أهم برامج الر�ؤية
امل�ستهدفة من املبادرات ،وتو�ضيح
�آلية تعبئة منوذج بناء املبادرة �إ�ضافة
�إىل جمموعة من املداخالت.

لي�سمح يل �أبنائي الطالب يف هذه امل�ساحة �أن �أ�سلط ال�ضوء على �أحد
�أبناء الوطن الذين حددوا م�سارهم منذ نعومة �أظفارهم وانطلقوا يف جد
ون�شاط يف ميادين العمل والعطاء لتحقيق الأهداف التي ر�سمها لنف�سه
ولعائلته ووطنه.
اليوم �أحتدث عن رحيل �أحد الرجال الكبار الذي غادرنا منذ �أيام قليلة
ال حاف ً
بعد �أن قدم �سج ً
ال يف خدمة هذه البالد املباركة نحو حتقيق ما يرنو
له والة الأمر من تنمية م�ستدامة يتف�أ ظاللها �أبناء الوطن.
معايل املهند�س د.عبدالعزيز الزامل رحمه اهلل� ،أحد كوادر هذا الوطن
نهل من �أك�بر امل�ؤ�س�سات العلمية الأكادميية ،ليعود بحما�س و�إخال�ص
للم�شاركة الفاعلة يف بناء م�ؤ�س�سات ال�صناعة يف بالدي.
هذا الرجل منوذج للمواطن ال�صالح عرب �إجنازات عملية حققها بعيدًا
عن �ضجيج الإعالم وفال�شات الكامريات من خالل م�شاركته يف عدد من
امليادين� ،أبرزها بناء عمالق البرتوكيماويات «�سابك» ،والذي قال فيه رفيق
دربه الراحل د.غازي الق�صيبي« :وقع اختياري على عبدالعزيز عبداهلل
الزامل ليكون نائب الرئي�س والع�ضو املنتدب ،و�إىل عبدالعزيز وزمالئه
الأوائ��ل يعود الف�ضل الأك�بر يف حتويل «�سابك» من وليد �صناعي يحبو
�إىل عمالق �صناعي مي�شي بثقة يف العامل مع عمالقة ال�صناعة» .وهكذا
�أ�صبحت �أهم �شركات البرتوكيماويات يف العامل.
وقد وجد والة الأم��ر يحفظهم اهلل فيه ال�شخ�صية املنا�سبة النطالق
�صناعات �سعودية عرب توليه حقيبة ال�صناعة ،حيث عمل على فتح �آفاق
وا�سعة النتعا�ش ال�صناعات مبختلف جماالتها لتحرك عجلة االقت�صاد
الوطني يف �إطار تنويع م�صادر الدخل وتوفري فر�ص جديدة لل�شباب.
لقد امتزج الراحل يف حب ال�صناعة وغر�س ذلك يف عائلته ..فت�سنم عدد
من �أبنائه قيادة عدد من ال�شركات الوطنية ،ومنهم م�.أ�سامة ابن الفقيد
الذي اختارته القيادة بتعيينه نائ ًبا لوزير ال�صناعة والرثوة املعدنية ..وهو
بهذا االختيار يكمل م�سرية والده.
عبدالعزيز الزامل رج��ل وطني بحق� ،أ�سهم يف النه�ضة احل�ضارية
للمملكة و�ستظل جهوده و�أعماله خري �شاهد على ما قدم ..وقد عرف �أبو
�أ�سامة خاد ًما لدينه ووطنه باذالً للخري..ف�ض ً
ال عما تك�شف عنه �شخ�صيته
من قلب نقي وخلق رفيع وتوا�ضع جم ونزاهة وابت�سامة التفارق حمياه..
ف�أحبه كل من عرفه.
ويف �سرية الفقيد كتاب بعنوان« :بناء �صناعة البرتوكيماويات يف اململكة..
�إجناز وطني» ،يو�ضح م�سرية الراحل وق�صة كفاحه و�أبحر يف ق�صة �سابك.
وهو كتاب يح�سن بالأجيال �إن تقر�أه.
و�إنني �إذ �أدعو لفقيد ال�صناعة والوطن باملغفرة والرحمة� ..أ�س�أل املوىل
�أن يكتب ما قدم يف ميزان ح�سناته .وك�أن ال�شاعر عنى الراحل بقوله:
كم راحل يف �سويدا القلب م�سكنه
�سارت ركائبه والوجد ي�ضنينا
�أرواحنا من لهيب الفقد موجعة
ت�شكو الفراق وما �ضنت م�آقينا..

makinzyadel@ksu.edu.sa

مدير جامعة اإلمام يلتقي قضاة إفريقيا
ا�ستقبل معايل مدير جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية الدكتور
�أحمد بن �سامل العامري ،مبكتبه الأ�سبوع املا�ضي ,الق�ضاة امل�شاركني يف
الدورة املتخ�ص�صة يف الق�ضاء لق�ضاة �إفريقيا التي ينظمها املعهد العايل
للق�ضاء مُمث ً
ال بوكالة املعهد للدورات والتدريب خالل الفرتة من /7
 1441/2هـ �إىل 1441/3/5هـ.
ورحب معايل الدكتور العامري ،ب�أ�صحاب الف�ضيلة يف بلدهم الثاين
اململكة العربية ال�سعودية ويف اجلامعة ،مبيناً �أنهم ميثلون الإ�سالم يف
دولهم و�أن �إقامة الدورة يف املعهد العايل للق�ضاء باجلامعة هو �أحد ثمار
التعاون امل�شرتك والبناء ،م�ضيفاً �أن املعهد العايل للق�ضاء متخ�ص�ص يف
مثل هذه ال��دورات ويعون حجم امل�س�ؤولية الكبرية امللقاة على عاتقهم
من ناحية التنظيم والتعليم ،كما �أنه �سبيل لزيادة �أوا�صر املحبة واملودة.
و�أكد العامري على ثقته بالكفاءات امل�شاركة وتخ�ص�صها وامل�ستوى
العايل من املعرفة لديها ،متمنياً التوفيق للجميع واال�ستفادة املتكاملة.
من جانبه ،عرب �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة عن �سعادتهم بهذه الدورة
وما ي�سر لهم من ح�ضورها وامل�شاركة بها ،ورفعوا �شكرهم للملكة العربية
ال�سعودية وللجامعة على هذه اال�ست�ضافة ،متمنني م�شاركة قيمة وثرية
غنية بتبادل اخلربات واملهارات واال�ستفادة الق�صوى من خربات اململكة
يف جمال الق�ضاء.
وتهدف الدورة �إىل االطالع ال�شامل على �أبرز الأبواب الفقهية ُمقارنة
بالأنظمة املعا�صرة ،واالطالع على �أبرز النوازل املعا�صرة ،واملنازعات
الق�ضائية يف الأبواب الفقهية ،و�إبراز �أدب القا�ضي مع اهلل ،ومع نف�سه
ومع اخل�صوم ،و�إبراز التنظيم الق�ضائي يف اململكة العربية ال�سعودية،
وبيان اخت�صا�صاته حت�صيل امل��ه��ارة يف �صياغة الأح��ك��ام وت�سبيبها،
وا�ستجالء معامل العدالة والإن�صاف يف النظام اجلنائي الإ�سالمي ،وبيان
التحكيم يف ال�شريعة الإ�سالمية والنظام ال�سعودي ،وتطوير مهارات
امل�شاركني يف الدورة و ُقدراتهم ،وتبا ُدل اخلربات بينهم ،وحتقيق التوا�صل
بني املعهد العايل للق�ضاء ،واملحاكم ال�شرعية يف دول قارة �إفريقيا.
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هيئة التدري�س يف الوثيقة املطورة
ي�سهم �أع�ضاء هيئة التدري�س ب�شكل قوي وم�ؤثر يف جودة العملية
التعليمية ،وذلك من خالل قيامهم ب��الأدوار املنوطة بهم بكل �إخال�ص
واقتدار ،وت�أكيدًا على �أهمية هذا الدور ت�ضمن املعيار اخلام�س «هيئة
التدري�س» يف الن�سخة املطورة لوثيقة معايري االعتماد الرباجمي التي
�أ�صدرها املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي �شرحاً ملا يجب
�أن تكون عليه هيئة التدري�س مبا ي�ضمن جناح ما يقومون به من جهد،
حيث يذكر معيار هيئة التدري�س �أنه يجب �أن يتوفر يف الربنامج الأعداد
الكافية من هيئة التدري�س امل�ؤهلني ذوي الكفاءة واخلربة الالزمة للقيام
مب�س�ؤولياتهم .كما يجب �أن تكون هيئة التدري�س على دراية بالتطورات
الأكادميية واملهنية يف تخ�ص�صاتهم ،وت�شارك يف �أن�شطة البحث العلمي
وخدمة املجتمع ،وتطوير الربنامج والأداء امل�ؤ�س�سي ،و�أن يتم تقومي
�أدائهم وفق معايري حمددة ،وي�ستفاد من النتائج يف التطوير.
وعن �إي�ضاح ذلك نذكر «بت�صرف» ما ت�ضمنته الوثيقة يف هذا املعيار،
وهو الآتي:
يطبق الربنامج �سيا�سات و�إج��راءات منا�سبة الختيار �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف الربنامج وا�ستبقاء املتميزين منهم ،ويتوافر يف الربنامج
العدد الكايف من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جميع املواقع التي يقدم
فيها ،كما يتوفر يف �أع�ضاء هيئة التدري�س الكفاءة الالزمة «مثل:
امل��ؤه�لات وال�شهادات والرخ�ص املهنية واخل�برة ال�لازم��ة» ،وفاعلية
التدري�س ،وتطبق �آليات منا�سبة للتحقق منها ،ويوفر الربنامج التهيئة
املنا�سبة لهيئة التدري�س اجل��دد واملتعاونني ل�ضمان فهمهم لطبيعة
الربنامج ،وحقوقهم ومهامهم وم�س�ؤولياتهم ،وحجم العمل ،كما ت�ضم
هيئة التدري�س �أو املتعاونني يف الربامج املهنية بع�ض املهنيني من ذوي
اخل�برة واملهارة العالية يف جمال الربنامج ،وت�شارك هيئة التدري�س
بانتظام يف �أن�شطة �أكادميية مبا يت�ضمن درايتهم ب�أحدث التطورات يف
جمال تخ�ص�صاتهم .وتعد م�شاركتهم يف هذه الأن�شطة و�إنتاجهم العلمي
�أحد حمكات تقييمهم وترقيتهم ،وي�شارك �أع�ضاء هيئة التدري�س بكفاءة
يف �أن�شطة البحث والإنتاج العلمي ،وتعد م�شاركتهم يف هذه الأن�شطة
�أحد حمكات تقييمهم وترقيتهم ،كما ت�شارك هيئة التدري�س يف �أن�شطة
ال�شراكة املجتمعية ،وتعد م�شاركتهم يف هذه الأن�شطة �أحد حمكات
تقييمهم وترقيتهم ،ويتلقى �أع�ضاء هيئة التدري�س برامج يف التطوير
املهني والأكادميي ،وفق خطة تلبي احتياجاتهم وت�سهم يف تطوير �أدائهم،
وت�شارك هيئة التدري�س يف �أن�شطة تقومي وتطوير الربنامج وامل�ؤ�س�سة،
وتطبق �آليات فعالة لتقومي كفاية وجود اخلدمات املقدمة لهيئة التدري�س
وقيا�س مدى ر�ضاهم عنها ،ويُقيم �أداء هيئة التدري�س بانتظام وفق
معايري حمددة ومعلنة ،وتقدم التغذية الراجعة لهم وي�ستفاد من النتائج
يف حت�سني الأداء.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

اإلنسان كائن اجتماعي
هناك مقولة متعارف عليها يف علم
االج��ت��م��اع مفادها �أن «الإن�����س��ان كائن
اجتماعي بطبعه» وال ي�ستطيع �أن يعي�ش
مب��ف��رده �أو يف ج��زي��رة منعزلة �أو دون
توا�صل وتفاعل مع غريه من الب�شر.
لن�ضرب م��ث��االً على ذل��ك ب��الأرق��ام،
الرقم « »1هو الذي ي�ؤدي �إىل االثنني،
ورق���م « »2يف�ضي ل��ل��رق��م «� ،»3إل���خ،
وال�س�ؤال املطروح ما م�ؤدى ال�صفر وماذا
ميكن �أن يتكون منه ،نفرت�ض �أن ال�صفر
وفق املتعارف عليه قيمة �إ�ضافية غري عبدالسميع أولوافيمي
متكاملة فهي ذات معنى بغريها ،بينما
الأرقام من  ٩-١لها قيمتها �أ�سا�سا منذ
القدم ،ويتحدد معنى كل رقم بنا ًء على املعايري واملفاهيم العرفية العاملية،
فالأ�صفار لها �شبه باجلمادات ،ي�سخرها الإن�سان لرغباته ويعتمدها يف
خدمة نف�سه و�إ�شباع حاجاته.
�إن كل ما متتلكه من دون الب�شر �صفر ،لي�س لها قيمة حتى توظفها
وتفيدك وتلم�س جدواها ،فمتى ما ان�ضم �صفر مع �أي رقم من الأرقام
�صار ذا داللة رقمية عالية.
من هنا يجب عليك �أن تفهم �أنك بحاجة �إىل غريك لت�ستقيم وتهد�أ
حياتك وتن�ضج خرباتها ،ف�أنت باخت�صار ب�شر وروح ،وكائن اجتماعي
بالطبع وقوي بالإخوة واملاديات ،والعك�س غري �صحيح.
قال ال�شاعر:
النا�س للنا�س من بدو وحا�ضرة
بع�ض لبع�ض و�إن مل ي�شعروا خدم
يقول ربنا }يا �أيها النّا�س �إنا خلقناكم من ذكر و�أنثى وجعلناكم �شعوبا
وقبائل لتعارفوا{ الآية.
معهد اللغويات العربية  -نيجرييا
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رضا الخريجين ..معيار للجودة في المؤسسة التعليمية
ت�ضمنت ر�ؤي����ة اململكة 2030
�أن هدف الدولة هو �إتاحة التعليم
اجليد وف��ق خ��ي��ارات متنوعة .ويف
هذا ال�سياق ف�إنه من الأهمية مبكان
�أن نح�صل على �إجابة عن ال�س�ؤال:
«ملاذا يعد �إدراك ر�ضا اخلريجني عن
امل�ؤ�س�سة التعليمية �أم ًرا مه ًما؟»
لقد ذك��ر الباحثون العديد من
النقاط التي متثل �إجابة على هذا
ال�����س ��ؤال .فثمة م��ن ي��رى �أن ر�ضا
اخلريجني عن �أداء امل�ؤ�س�سة التعليمية
يعترب �أداة مفيدة يف تطوير عملها،
ومن ثم يف زيادة القيمة املدركة التي
يتح�صل عليها طالبها وخريجوها.
حيث ي�ستخدم هذا الر�ضا يف تربير
طلبات رفع ميزانيتها ،ويف الت�سويق
لها بني الطالب ،كما ي�ستخدم لإثبات
العائد من اال�ستثمارات التي بذلت
فيها ،ف� ً
ضال ع��ن ت��ق��دمي ال�بره��ان
على قيامها بامل�س�ؤولية التعليمية
امللقاة على عاتقها .لذا ،فتحر�ص
امل�ؤ�س�سات التعليمية على تقييم جودة
الربامج التي تقدمها ودرجة فعالية
املدربني واملعلمني الذين ينت�سبون

درا����س���ات���ه���م ق��ي��ا���س
�إل����ي����ه����ا ب��وا���س��ط��ة
ر�ضا اخلريجني عن
خريجيها ،باعتبار
امل�ؤ�س�سات التعليمية
�أنهم ميثلون �أ�صحاب
التي تخرجوا منها،
امل�صلحة الرئي�سيني
واخ��ت��ل��ف��وا ،م���ا بني
ف��ي��م��ا ت���ق���دم���ه م��ن
درا���س��ة و�أخ����رى ،يف
خدمة تعليمية.
الأب��ع��اد التي ت�شكل
وت��ع��ت�بر �أ���س��ب��اب
يف جمملها حمددات
ر�����ض����ا امل��ت��ع��ل��م�ين
ل��ه��ذا ال��ر���ض��ا .وق��د
م����ن ال����ط��ل�اب ع��ن
ت�لاح��ظ �أن التطور
ال�برام��ج التعليمية
ال�شخ�صي والفكري
�أث��ن��اء انتظامهم يف
امل�ؤ�س�سة التعليمية أ.د جبريل العريشي هما �أه���م حم��ددات
ر�����ض����ا اخل���ري���ج�ي�ن
ه��ي نف�سها �أ�سباب
وف��� ًق���ا ل��ل��ع��دي��د من
ر�ضا اخلريجني عن
�أداء هذه امل�ؤ�س�سة بوجه عام ،حيث ال ه��ذه ال��درا���س��ات .وث��م��ة م��ن اعترب
يت�صور �أن يكون هناك حالة من عدم �أن البيئة الفكرية واملعرفية التي
الر�ضا عند الطالب �أثناء تواجدهم توفرها امل�ؤ�س�سة التعليمية والإعداد
فيها ،ثم يكونون را�ضني عنها بعد الوظيفي للطالب الذين يلتحقون
التخرج منها .ولكن ينفرد اخلريجون بها هما عامالن رئي�سيان يف حتقيق
ببعد �آخر للر�ضا لي�س موجودًا لدى ر�ضا اخلريجني .وهناك من اقرتح
الطالب ،وه��و م��دى اال�ستفادة من ثالثة �أب��ع��اد مهمة جل��ودة اخلدمة
الربامج التعليمية  -التي انتظموا التعليمية ،ومن ثم لر�ضا اخلريجني،
يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،وهي
فيها  -يف �سوق العمل.
وق������د ح�������اول ال����ب����اح����ث����ون يف ت�صميم املقررات الدرا�سية ،وهيئة

ال��ت��دري�����س ،وبيئة التعليم .وثمة
م��ن يعترب �أن اخلريجني ه��م �أه��م
�أ���ص��ول امل�ؤ�س�سة التعليمية ،لأنهم
ميثلونها يف �سوق العمل ،كما �أن
�إجن��ازات��ه��م تنعك�س ب�شكل مبا�شر
عليها .لذا ،ف�إن �أي حت�سينات على
ج���ودة اخل��دم��ة التعليمية املقدمة
ت����ؤدي تلقائ ًيا �إىل حت�سني القيمة
امل��درك��ة ل�شهادة اخل��ري��ج�ين ،و�إىل
حت�سني �صورة امل�ؤ�س�سة التعليمية
وزي��ادة جاذبيتها للطالب .وم��ن ثم
فينبغي �أن يظل اخل��ري��ج��ون على
�إطالع على ر�ؤية امل�ؤ�س�سة التعليمية
و�أولوياتها و�أن ي�شاركوا فيها ،بحيث
تن�ش�أ عالقة ت�آزرية فيما بينهما .فهم
بذلك ال يزيدون من قيمة ما تقدمه
من خدمات تعليمية ل�سوق العمل
فح�سب ،بل ويجلبون جتربة العامل
الواقعي �إىل طالبها.
�إن اخلريجني هم �سفراء امل�ؤ�س�سة
التعليمية يف املجتمع ،بل هم �أف�ضل
ه�ؤالء ال�سفراء.
عميد عمادة التطوير واجلودة
ع�ضو جمل�س ال�شورى ال�سابق

طاملا �أن��ك ال ت��زال تفكر وتتعلم
وتعمل؛ �ستظل حياتك مليئة بالإثارة
واملتعة والدفء؛ لأنها حياة متجددة
بتفكريك ،غنية بن�شاطك.
�صدقني عزيزي القارئ� ،إن املتعة
احلقيقية ال��ت��ي جت��د فيها طع ًما
حلياتك ،وتقدي ًرا لذاتك ،ال ميكن
�أن جتدها يف ال��رك��ون �إىل الدعة
والراحة ،ولن حت�صل عليها بالنوم
والك�سل والقعود عن العمل ،بل هي
ً
ارتباطا وثي ًقا ب�إجنازاتك
مرتبطة
التي تجُ َ ِ�سدها بكل خطوة تخطوها
نحو �أهدافك ،وحتقيق طموحاتك.
�أمل ت�شعر ب�سعادة تغمر قلبك،
وراح��ة متلأ نف�سك عقب كل عمل
�أدي��ت��ه ،وبعد كل تكليف �أجن��زت��ه؟!
�إن ���ش��ع��رت ب��ذل��ك ف��أه��ن��ئ��ك ،و�إن
ك���ان ���ش��ع��ورك ال��ت ��أف��ف وال�ضجر
وامل��ل��ل ،فجدير �أن �أع �زّي��ك ،ولكن
م��ن منطلق راب��ط الأخ���وة واملحبة
وواجب الن�صيحة؛ �أذكرك ب�أن تقف
م��ع نف�سك وق��ف��ة ���ص��ادق��ة .تَ� َف� ّق� ْد
رغبتك يف النجاح ،راج�� ْع �إرادت��ك

منقط ًعا عن �أهلك،
يف ال��ت��غ��ي�ير ،ابحث
و�أح��ب��اب��ك ،من�شغ ً
ال
داخ�����ل ق��ل��ب��ك بكل
ب�أهدافك كل وقتك،
جد عن قيم التميز؛
فذلك مما ال يفهمه
فمنه تتدفق م�صادر
�أري���ب لبيب جنيب؛
حياتك ،وف��ي��ه جتد
�إذ امل�����س��ل��م منهجه
متعة جناحك ،و�إذا
ال��ت��وازن ال���ذي يفي
�أردتَ �أن �أخت�صر لك
َ
ب��ج��م��ي��ع احل���ق���وق
فهاك هذه
الطريق،
ب��ق�����ص��د واع���ت���دال،
ال��رب��اع��ي��ة اجلميلة
م����ن غ��ي�ر �إف������راط
 من اب��ن الهتار -وال ت����ف����ري����ط} ،
التي تنال بها  -بعد
وكذلك جعلناكم �أمة
جناحا
توفيق اهلل -
ً
د .فهد الهتار
و���س��ط��ا{ ال��ب��ق��رة:
ل��ه قيمة ،جت��د معه
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لذة.
م��ع ت����وايل �إجن����ازات����ك ،اح��ر���ص
تبد�أ هذه الرباعية برغبة منك
ج�سدها ع��زي��زي ،على ن�سيجك ال��داخ��ل��ي،
�صادقة ،ثم معرفة واعيةّ ،
مبمار�سة جادة ،مع التقييم واملتابعة خ�ص�ص لنف�سك يوماً من كل �أ�سبوع،
�أو حتى �ساعة واحدة يومياً تخلو بها
امل�ستمرة.
�ضع الرباعية ال�سابقة ن�صب مع نف�سك� ،أو تنجز �أم ًرا فيه متعة لك،
ع��ي��ن��ي��ك ،ل��ت�����ض��ف��ي ع��ل��ى ح��ي��ات��ك ال تنتظر �شك ًرا من �أحد ،كافئ نف�سك،
التجديد الهادف ،بالن�شاط املاتع ،قدّر ذاتك� ،أر�سل باقة زهور لنف�سك،
و�إي��اك عزيزي� ،أن تفهم مق�صودي �أرف���ق معها ه��ذه الر�سالة الدافئة:
ب�أن حتمل على نف�سك كل الوقت ،كم � ِ
علي ،يا نف�سي ،لو
أن��ت عزيزة ّ

تعلمني م��ق��دار حبي ل��ك ،ال�ستمر
ع��ط��ا�ؤك ،وجت���دد ن�شاطك� ،أج��دد
لك حبي املعطر ب�شذى هذه الباقة.
قد يثري مثل هذا االق�تراح عا�صفة
من ال�ضحك ،وذل��ك ُمت�ص ّور من كل
�أحد عا�ش ويعي�ش حياة عادية ،يلفها
الروتني اململ ،لي�س بينه وبني نف�سه
تلك الألفة ،التي قد يتكلف يف بذلها
ملن حوله ،ابد�أها من داخلك ،وجرب
بعد قراءة مقايل �أن تنفذ اقرتاحي،
و�ستعرف �أثر ذلك عاج ً
ال غري �آجل.
وم�������ض���ة :ال���ذي���ن ي��ح��م��ل��ون يف
نفو�سهم ���ش��رارة امل��ع��رف��ة ،وحنيناً
كبرياً �إىل رف�ض احلياة ال ّروتينية،
هم دائ� ًم��ا الذين ير�سمون للحياة
م�ستواها اجلميل رغم ما يالقونه
من تعب.
وم�ضة:
اال�ست�شارة :ه��ي ف��ن ا�ستخدام
العقول ،فبدالً من �أن تفكر بعقل
واحد ميكنك �أن تفكر بعدة عقول،
فال ترتدد يف ا�ست�شارة من تثق به.
كلية الرتبية

من أجل حياة متجددة ممتعة

صديقي العزيز دع «المزاجية والنفسية»!

ق��د ي��رت��ب��ط �أح��دن��ا ب��ع�لاق��ة مع
�شخ�ص «م���زاج���ي» �أو ي��ع��اين من
ا�ضطراب نف�سي ،وق��د تكون هذه
العالقة را�سخة وطويلة وحتمية،
ك��ال��ع�لاق��ة ب�ين الإخ����وة والأق����ارب
والأ�صدقاء� ،أو تكون عالقة عابرة،
ك�أن تقابل �شخ�صاً يف املطار �أو يف
حمطة القطار �أو �شخ�صاً يجل�س
ب��ج��ان��ب��ك يف ك��ر���س��ي ال��ط��ائ��رة �أو
يُ�����س��ام��رك حل��ظ��ات��ك ع��ل��ى مقاعد
القطار لتجده ي�س�ألك عن �سكنك
ون�����وع وظ��ي��ف��ت��ك ،وي��ح��ك��م عليك
بهما وي��ح��دد م�����س��ار احل��دي��ث يف
ال��دق��ائ��ق ال��ق��ادم��ة ،وي��ت�لا���ش��ى كل
هذا بعد الو�صول لوجهتك وترمي
ج ّل الكلمات التي ا�ستقبلتها خلف
ظهرك �إال �إن كانت هناك حكمة
م�ستفادة ف�أطبق عليها ب�إذنيك وال
��ح عليك
تعطه رق��م��ك حتى ل��و �أل� ّ
بذلك! �أم��ا من هم حولنا ونراهم
يومياً �أو �أ�سبوعياً �أو حتى �شهرياً،
فقد يكون من بينهم �أي�ضاً �أ�شخا�ص
مزاجيون �أو يعانون من ا�ضطراب
نف�سي لكننا م�ضطرون على التعاي�ش
معهم م��ادام هناك �أوا�صر جتمعنا
بهم كمجل�س يُفتح �أو عم ٌل تطور �إىل
�صحبة ،فتجد �أن بع�ضهم يدخلون
�ضمن �إطار «النف�سيات» ،والنف�سيات

ال�شخ�ص الذي جاء
التي �أق�صدها هنا
ببالك حلظة قراءتك
«ول��و كانت وا�ضحة
لهذه اجلملة� ،أق�صد
ال��ع��ام��ي»،
ب��امل��ع��ن��ى
ّ
ذلك ال�شخ�ص الذي
لكن دعني �أو�ضحها
يظل يمُ ازحك كيفما
ل��ك ع��زي��زي القارئ
ي�شاء ،وحني ترد له
ب ��أ���س��ل��وب��ي اخل��ا���ص
املزحة باملثل «تطلع
امل���م���زوج ب��اجل � ّدي��ة
�أم ال�سعف والليف
اخلال�صة.
اللي ب��داخ��ل��ه»! نعم
�أق�صد بالنف�سية
�أن������ا �أق�������ص���د ه���ذا
ه��و ذل���ك ال�شخ�ص
ال�شخ�ص الذي جاء
ال�������ذي ي����ري����د �أن
ببالك حلظة قراءتك
ي��ت��ح��ك��م يف «اجل���� ّو
عبداهلل الشمراني
ل�����ه�����ذه اجل���م���ل���ة،
ال����ع����ام» ل��ل��ج��ل�����س��ة
�أق�����ص��د بالنف�سية
ويُ�سيرّ ها كما ي�شاء،
نعم �أنا �أق�صد ذلك ال�شخ�ص الذي ذلك الإن�سان الذي دائماً ما يُردد
ج��اء ببالك حلظة ق��راءت��ك لهذه «بت�سوون اللي برا�سي وال ب�سحب
اجلملة� ،أق�صد بالنف�سية هو ذلك ع��ل��ي��ك��م؟» ن��ع��م �أن����ا �أق�����ص��د ذل��ك
ال�شخ�ص الذي من �أجل موقف ما ال�شخ�ص ال��ذي ج��اء ببالك حلظة
�أ�صابه يف عمله ذل��ك ال��ي��وم ،تراه قراءتك لهذه اجلملة.
والأ���س��و�أ من هذا كله �أن ي�أتيك
ينقل تلك املعاناة ملجل�سه اخلا�ص
ويح ّول «اجلل�سة» �إىل تذ ّمر ب�سبب «�صاحبنا النف�سية» وال يتق ّبل �أي
نقا�شات وال حم��اوالت لتغيري ر�أيه
ذلك املوقف.
نعم� ،أق�صد بـ«النف�سية» ،ذلك وال حماولة �إقناعه ،بل ال يعطيك
ال�شخ�ص ال���ذي ت���راهُ ي��وم�اً يظهر ف��ر���ص��ة �إط�ل�اق���اً لإي�����ض��اح وجهة
�أنيابه من عمق ابت�سامته ،ويوماً ن��ظ��رك ،وي�����س��ت��م��ع ل��ك�لام��ك حتى
بكالم ال معنى له،
يكتمها وي�أ�سرها خلف �أ�شجان باءت تنتهي لريد عليك
ٍ
�أن تظهر ب�سبب خالف عائلي �أقل يرى �أن وجهة نظره �صحيحة وك�أنها
وحي م�شابه للقر�آن ال يقبل التغيري
مايُقال عنه تافه ،نعم� ،أق�صد ذلك
ّ

وال امل�سا�س وال النقا�ش به ،وعلينا
جميعاً الإميان التام به.
لقد عانيت كثرياً من الأ�شخا�ص
املزاجيني وذوي النف�سية ،وقررت
«�أخرياً» �أنني �أجعله يعي�ش كما يريد،
و�س�أجعل تلك احلياة تُل ّقنه درو�ساً
مليئة ب��ا ُ
خل�برات والل�سعات «لعله
يتذكر �أو يخ�شى» ،لأنني �أعلم �أنه
يوماً ما �سي�صل ملرحلة الت�ش ّبع من
املواقف وال�صفعات حتى ي�ستيقظ
من «نف�س ّيته».
�أنا م�ؤمن �إمياناً تا ّماً �أننا ب�شر،
و�أن الظروف اخلارجية �أحياناً هي
من تتحكم يف نف�سياتنا وقراراتنا
وم�شاعرنا وم�����س��ار حياتنا ،لكن
لي�س من املعقول �أن جنعلها ت�ؤثر
على من هم حولنا ونن�شر ال�سلبية
لهم ،جميعنا منر بظروف و�ضغوط
حياتية مقيتة ،لكن الواعي واملتّزن
هو من ي�ستطيع التحكم وم�ساي�سة
بر
ه��ذه الظروف وال�سري بها �إىل ِ ّ
الأمان قدر الإمكان.
فرحك بكل عنفوان
ع�ش حلظة
َ
مطلق وال ت��ق� ّي��ده��ا ،وت��ع��اي�����ش مع
حلظات حزنك ب�أقل من ذلك بكثري
لأن الفرح اليدوم واحلزن ال ي�ستمر،
وا�ضحك  ..يا جميل!
مكتبة امللك �سلمان املركزية
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مهارات المعلم الناجح
يف عامل التعليم ،متثل خمرجات
التعلم املرتبطة باملقرر الدرا�سي،
�أو الوحدة الدرا�سية� ،أو الدر�س
«امل��ح��ا���ض��رة» م��ق��ي��ا���س�اً ه��ام �اً يف
تقييم ا لأه��داف التعليمية املراد
حتقيقها .
وح��ت��ى ي��ت��م ب��ل��وغ ذل���ك ،هناك
بع�ض ال�صفات وامل��ه��ارات التي
يجب �أن يتحلى بها ا ملُعلم وي�أخذ
بها� ،س�أحاول �سرد �أهمها.
يجب �أن يتمتع ا ملُعلم بالتفا �ؤل
واحل��ي��وي��ة وال��ط��اق��ة وا لإي��ج��اب��ي��ة
والتي بدورها ت�ساعده على بلوغ
�أعلى مراتب ا لإبداع.
ال���ق���ل���ق وا لإج������ه������اد ال��ع��ق��ل��ي
لهما ت��أث�ير �سلبي على العملية
التعليمية ،ح���اول ق��در ا لإم��ك��ان
االبتعاد عنهما.
م��ع ت��ق��دم ال��ت��ق��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة،
هناك موارد و �أدوات جديدة ميكن
�أن تُ�ضاف �إىل املناهج الدرا�سية،
حاول تطوير ا لأ�ساليب التعليمية
احل���دي���ث���ة ال���ت���ي ت��ت��م��ا���ش��ي م��ع
الع�صر ،وذل��ك ل�ضمان تو�صيل
املعلومة ب�شكل خمتلف.
ع��ن��دم��ا ي�شعر ال��ط�لاب مب��دى
ح��ر���ص��ك ال�����ش��دي��د ع��ل��ي��ه��م ،ف ��إن
ذلك ي�ساعد على زي��ادة م�ستوى
الثقة واالحرتام والتقدير.
واح������دة م���ن �أه�����م ال�����س��م��ات
ال��رئ��ي�����س��ي��ة لل ُمعلم ال��ن��اج��ح هي
القدرة على حتويل ا لأمور املعقدة
وجعلها وا�ضحة وب�سيطة ،حاول

القصيدة الوطنية ..صفحات وذكريات
وت��ب��د �أ باال�ستماع،
فالتعلم الفعال هو
عبارة عن حوار ذي
اجتاهني.
بعد طرح �س�ؤال،
ان��ت��ظ��ر مل���دة ع�شر
���������وان ،يف ه���ذه
ٍ
ث�
اللحظات الهادئة،
ورمب��������ا احل����رج����ة
ل��ب��ع�����ض ال���ط�ل�اب،
ي������ح������دث ب���ع�������ض
ال���ت���ف���ك�ي�ر الأك��ث��ر
�إنتاجية ،ال حتاول

تطوير قدرتك على
تب�سيط وت��و���ض��ي��ح
املعلومة.
�إن احل�������ص���ول
على بع�ض اخل�برة
خارج نطاق التعليم
�أم ٌر ال يقدر بثمن،
حاول بناء اخلربات
الالزمة لذلك.
يف ب�����ع�����������ض
ا لأح���ي���ان� ،أف�����ض��ل د .سطام المدني
�إجابة ميكن لل ُمعلم
تقدميها ه��ي« :ال
�أع��رف» ،بدالً من ا لإجابة ب�شكل مقا طعتهم .
دع ط�لاب��ك يُ��ع��ل��م��ون بع�ضهم
خاطئ وف��ق��دان امل�صداقية لدى
البع�ض ،ل�ست �أنت الوحيد الذي
الطالب.
�إن �إدراك م��ا ال ت��ع��رف��ه ي��دل يتعلم منه الطالب ،فهم يتعلمون
ع��ل��ى �أن���ك ال ت���زال ت��ت��ع��ل��م ،و �أن من تلقاء �أنف�سهم �أو من �أقرانهم،
ا ملُعلم ،يف الواقع ،ال يزال طالباً هكذا يكون مثلث التعلم «املعلم -
للعلم .ح��اول ا�ستخدام �أ�سلوب الطالب  -الأقران».
جتنب ا���س��ت��خ��دام نف�س النهج
«ت��ك��رار ال��ن��ق��اط امل��ه��م��ة» ،فاملرة
ا لأوىل التي تقول فيها �شيئاً ما ،للجميع ،فالطالب يتعلمون ب�شكل
يتم «�سماعها» ،وامل���رة الثانية ،خم��ت��ل��ف ،ح�����اوِ ل ت��ب��ن��ي ط��ري��ق��ة
يتم «االع��ت�راف ب��ه��ا» ،ويف امل��رة «املحا�ضرة الن�شطة» ،وذل��ك عن
طريق �إعطاء حما�ضرة ملدة «»20
الثالثة ،يتم «تعلُمها».
حاول تقدمي وجهة نظر قابلة دق��ي��ق��ة وم���ن ث��م ال��ق��ي��ام ب��ت��وزي��ع
للتعلم فهذا ي�ساعد الطالب على الطالب يف جمموعات .بعد ذلك،
كيفية التفكري ب�أنف�سهم بدالً من يتم القيام بطرح �س�ؤال ومن ثم
مناق�شة الإج��اب��ات فيما بينهم.
�إخبارهم مبا يفكرون فيه.
عندما يتعلق ا لأمر بالتدري�س ،و �أخ�ي�ر اً ،يتم طلب ممثل عن كل
ف ��إن م��ا تفعله ه��و بنف�س �أهمية جم��م��وع��ة ل�����ش��رح االج���اب���ة ال��ت��ي
م��ا ت��ق��ول��ه ،ب�ين ال��وق��ت وا لآخ���ر اتفقوا عليها �أمام بقية زمالئهم.
حت��ت��اج �أن ت��ت��وق��ف ع���ن ال��ك�لام يعترب ه��ذا الن�شاط مفيداً جداً

لك�سر حاجز اخلجل لدى البع�ض.
التدري�س الفعال يدور حول جودة
ال��ع�لاق��ة ب�ين امل��ع��ل��م وال��ط��ال��ب،
ال ي��ن��ت��ه��ي ع��ن��د ان��ت��ه��اء ال��در���س
�أو امل��ح��ا���ض��رة .ا���س��م��ح للطالب
بالقيام بالتدري�س ،وجدت درا�سة
حديثة ب�أن الطالب الذين قاموا
ب��ت��دري�����س الآخ��ري��ن ق��ام��وا ب����أداء
�أف�ضل وقت االختبارات ،ب�صرف
ال��ن��ظ��ر ع���ن زي�����ادة حم��ت��م��ل��ة يف
درج��ات��ه��م ،ف ��إن مطالبة الطالب
بتدري�س �أق��ران��ه��م يتطلب منهم
�إج���راء تقييم �شامل ع��ن كيفية
ال��ب��ح��ث ع��ن امل��ع��ل��وم��ة وتقدميها
بطريقة مثرية لالهتمام.
ا�ستخدام الو�سائل الب�صرية،
ب��دالً من مطالبة طالبك بتقدمي
مهمة يف التن�سيق امل��ع��ت��اد ملقال
م���ث� ً
ل�ا ،مي��ك��ن��ك �أن ت��ط��ل��ب منهم
جتربة و�سائل جديدة وتقدميهم
بطريقة مبتكرة م��ن اختيارهم.
لت�شجيع الأ���س��ئ��ل��ة ،ميكنك منح
طالبك ج���داراً خم�ص�صاً لكتابة
�أ�سئلتهم يف �أوق��ات��ه��م اخلا�صة.
ميكن �أن يُعلمك ه��ذا باملوا�ضيع
ال�شائعة التي يجب معاجلتها �أو
ميكن لهم العمل يف م�شاريع بحثية
جتيب على بع�ض هذه الأ�سئلة.
ختاماً ،التعليم لي�س ملء دلو،
ولكنه �إيقاد �شعلة.
�أ�ستاذ اجليوفيزياء امل�شارك
ق�سم اجليولوجيا واجليوفيزياء-
كلية العلوم

اإلعالم ملجأ التائهين!
هل ت�شعر بال�ضياع؟ ال تريد
ا لإك��م��ال يف تخ�ص�صك احل��ايل؟
هل تود اال�ستمتاع؟ ما ر �أيك يف
الدخول �إىل عامل املال وا لأعمال
واحل���������ص����ول ع���ل���ى ال���وج���اه���ة
االجتماعية؟
ال ب�أ�س! عليك ممار�سة مهنة
ا لإع��ل��ام ف��ه��ي ك��ف��ي��ل��ة ب ��إ���ش��ب��اع
رغباتك ،ملج�أ للتائهني و�سوق
�شعبي يحتوي على �أ�صناف من
املوا�ضيع ،وميكن للجميع امتطاء
ف��ر���س امل��ه��ن��ة م��ن خ�لال��ه ،ونحن
كطالب و �أكادمييني �أو خمت�صني
ل��ن نفعل �شيئاً �سوى الت�صفيق
ه��او ومم��ار���س «ب�لا خ�برة»
لكل
ٍ

يف ح��ال مل تتحرك اجل��ام��ع��ات،
وزارة ا لإع���ل��ام وامل���ؤ���س�����س��ات
ا لإع�لام��ي��ة يف احل��د م��ن انت�شار
ال���وب���اء احل����ايل وه���و «ال��ت��ط��ف��ل
ا لإعالمي».
ن���ح���ن يف ع�������ص���ر ا لإع���ل���ام
املفتوح و�سريع االنت�شار ،ا لأمر
ال��ذي جعل الر�سائل ا لإعالمية
خ���ارج ال�����س��ي��ط��رة ،ه��ل �سننتظر
اجل��ه��ات املخولة حل��ل امل�شكلة؟
بل يجب على كل فرد �أن ي�شعر
بـ«املواطنة امل�س�ؤولة» بداي ًة من
اجلامعات وعقد �شراكة تعليمية
م��ع وزارة ا لإع�ل�ام وامل�ؤ�س�سات
ا لإعالمية؛ فالوزارة ال تعلم مبا

يحدث داخل ا لأق�سام ا لأكادميية
ا لإعالمية ،وعلى املجتمع الوعي
جتاه حمتوى الر�سائل ا لإعالمية
التي يبثونها �أو التي ت�صل �إليهم،
وعدم متابعة من ال ينت�سب ملهنة
ا لإعالم فهو ت�شويه حقيقي لكل
خمت�ص .
ه��ل ���ش��اه��دمت ���س��اب��ق�اً ج��� ّز ار اً
مي��ار���س مهنة ال��ط��ب؟ بالت�أكيد
ال ،وق��د ي����ؤدي �إىل ال��ع��دي��د من
ال��وف��ي��ات ،وه��ل ���ش��اه��دمت م��ن ال
مهنة له ميار�س مهنة ا لإع�لام؟
�إذ اً ترقبوا النتائج املرتتبة على
ذلك.
اع��ل��م��وا ج��م��ي��ع �اً � ،أن مهنتنا

�شريفة وعظيمة ،ا لإع�لام لي�س
فقط الوقوف �أم��ام الكامريات،
�أو ك��ت��اب��ة امل���ق���االت وا لأخ���ب���ار،
و �إمن����ا ه���ي ث��ق��اف��ة وم�����س ��ؤول��ي��ة
جتاه املجتمع ،امل�صلحة العامة،
ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د ،وال��دي��ن
والقيم وا لأخالق ،و �أهم من ذلك
ال��وط��ن ،وبالتايل ه��ذه العوامل
ه����ي احل���ا����س���م���ة يف م�����ض��م��ار
ال�سباق وال��ظ��ف��ر بوظيفة تليق
ب�����ص��اح��ب��ه��ا وامل��ج��ت��م��ع وب��امل��ه��ن��ة
عينها .
ليان الغامدي
ق�سم الإعالم

�إن من �أهم ما متيز به هذا الوطن
ال���غ���ايل��� ،ش��ع��راءه الأك���ف���اء و�أدب�����اءه
الف�ضالء ،فف�ض ً
ال عن جمع املبدعني
والفنانني واملفكرين ونخب املثقفني،
مت��ي��ز ���ش��ع��راء ه���ذا ال���وط���ن ب��ج��زال��ة
ق�صائدهم وعلو مقا�صدهم.
فمنهم من �سخر ال�شعر يف الدعوة
ل��ل��دي��ن وم��ن��ه��م م��ن ���س��خ��ره ل��ق��ارع��ات
امليادين ،ومن ر�أيي �أن على كل �شاعر
و�شاعرة ينتمي /تنتمي لهذا الوطن
م�س�ؤولية عظيمة وواج��ب��ات ج�سيمة
يف حتقيق الوعي املجتمعي ببطوالت
طالل القحطاني
و�أجماد الآباء والأجداد.
ولعلي مل �أكن يف خ�ضم تلك الأحداث
التي التزال عالقة يف �أذهان كل من عا�صرها من ال�سعوديني ،ولكنني
�أ�ستمتع كلما ُرويت يل وترددت على م�سمعي� ،أال وهي «حرب اخلليج»،
وكما يقول �أبي :كنا �آنذاك وكل ال�شعب ال�سعودي على �أهبة اال�ستعداد
للذود عن البالد ،و�إذا ب�شاعر الوطن «خلف بن ه��ذال» �سيد �شعراء
الوطن وقائدهم يظهر على القناة ال�سعودية الأوىل قائ ً
ال:
ي���������ا ������ش�����ي�����خ ج�������اب�������ر ل���������ك اهلل م���������ا ت�����ه�����اون�����ا
ال������ف������ه������د ي����������أك���������د ل���������ك ال����������ع����������ودة وي���������ض����م����ن����ه����ا
ي��������ا ������ش�����ي�����خ واهلل زع�������ل�������ك ال��������ي��������وم م����زع����ل����ن����ا
وامل����������ه����������زل����������ة وامل����������ه����������ون����������ة م�����������ا ن������واط������ن������ه������ا
�أب���������������ش�������ر ب�����ن�����������ص�����ر ي�����������ش�����ي�����د ف������������وق وي����ب����ن����ا
ب�������������أي������������دي رج�����������������ال حم������ك������ح������ك������ة م������ع������ادن������ه������ا
م��������ا دام م������ع������ك ال������ف������ه������د ال ي����ل����ح����ق����ك ظ���ن���ا
�أب���������������ش�������اي�������ة اهلل ك������وي������ت������ك ل������������زم ت�������س���ك���ن���ه���ا
وال������ق�������������ص������ر د�������س������م������ان جت�����ل�����������س ب��������ه وت����ت����ه����ن����ا
الب���������������د م������������ن ف����������رح����������ة ت�������ط�������ف�������ي غ�����ب�����اي�����ن�����ه�����ا
الخ.....
وكان لتلك الق�صيدة �أثر بليغ يف قلوب الكويتيني وال�سعوديني ،وال
غرابة يف ذلك فال�شعر ديوان العرب و�إعالمهم القدمي املتجدد ،وقد
كان حممد �صلى اهلل عليه و�سلم يحث ح�سان بن ثابت على الرد على
امل�شركني ب�أ�شعار كال�سهام يف قلوبهم.
ومما ال ا�ستدراك فيه �أن �شاعر الوطن البد �أن يجمع بع�ض من
ال�صفات الهامة ،منها :الإملام بتاريخ الأمم وامللوك ،وبوقائع احلروب
واملعارك ،ف�ض ً
ال عن الثقافة العامة واالطالع ال�سيا�سي والقدرة على
الردود الذكية.
ومن ذلك حينما قال القائل� :إن اململكة العربية ال�سعودية عبارة عن
�أقاليم احلجاز وجند ،وقد قالها على �سبيل اال�ستهزاء ،ولكن الرد املفحم
�أتى �سري ًعا من ال�شاعر الراحل «غازي الق�صيبي» رحمه اهلل حني قال:
�أج����������������ل ن��������ح�������� ُن احل���������ج���������ـ���������ا ُز 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
وي���������ف���������دي���������ه���������ا غ�������������������ض���������ارف���������ة و�أُ����������������س��������������� ُد
وكل فرد يف هذا الوطن يعرب عن حمبته لوطنه مبا ي�ستطيع ،وجماالت
التعبري عن حب الوطن كثرية ،ف�أنت حينما تخل�ص يف عملك تعرب عن
حبك للوطن وحينما تخرتع � ً
أي�ضا تعرب عن حمبتك للوطن.
و�أختم ب�أبيات لل�شاعر الراحل ر�شيد الزالمي رحمه اهلل:
حب الوطن ما هو بعيب ليا حب
واهلل �أحب الدار واللي ربوبه
حب من الإميان وهبة من الرب
واحب دار للجميع حمبوبه
م�س�ؤول املجال الأدبي يف برنامج املوهوبني
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أجندة

� 14صفر

دورة

� 14صفر

برنامج
� 14صفر

مؤتمر

� 14صفر

مؤتمر

� 14صفر

دورة

� 14صفر

منتدى

العدد  - 1349الأحد � 14صفر 1441هـ املوافق � 13أكتوبر 2019م

1ـ التدري�س اجلامعي الفعال «التخ�ص�صات العلمية
والإن�سانية»
الوقت :من ٣م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦قاعة ٤

� 15صفر

ورشة

القيادة اال�سرتاتيجية «للموظفني»
الوقت :من �١٠ص �إىل ٢٫٣٠م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦قاعة ٤

� 15صفر

دورة

اللوج�ستي ال�سعودي 2019
الوقت :من �٨ص �إىل ٤م
اجلهة املنظمة :وزارة النقل
املكان :فندق الفور�سيزنز
�سال�سل الإمداد واخلدمات اللوج�ستية 2019

� 15صفر

برنامج

الإمداد واخلدمات اللوج�ستية 2019
الوقت :من �٨ص �إىل ٤م
اجلهة املنظمة :مكا�سب ال�شرق
املكان :فندق الفور�سيزنز

� 15صفر

دورة

5ـ �إعداد مقيمي اجلودة الداخليني
الوقت :من ٤م �إىل ٨م
اجلهة املنظمة :مركز التدريب بكلية الدرا�سات
التطبيقية وخدمة املجتمع
املكان :كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع

� 15صفر

معرض

�صناعة الرتفيه 2019
الوقت :من �٨ص �إىل ١١٫٤٥م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :فندق الريتز كارلتون

� 16صفر

فعاليات

ور�شة عمل
التدري�س اجلامعي الفعال «التخ�ص�صات ال�صحية»
الوقت :من �٩ص �إىل ٢م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :كلية الطب
�أمن املعلومات والوثائق ال�سرية «للموظفني»
الوقت :من �٩ص �إىل ٢م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦قاعة ٢
ال�سالمة وال�صحة املهنية «للموظفني»
الوقت :من �٩ص �إىل ٢م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦قاعة٣

مهارات التوا�صل مع الر�ؤ�ساء «للموظفني»
الوقت :من �٩ص �إىل ٢م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :كلية املجتمع

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

لوحة الفعاليات

أرقام
تلفونات
تهمك..
الخدمات
الحكومية

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

مكتب وكيل اجلامعة للم�شاريع 4672787

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

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

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

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

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

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

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

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

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

�صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 80 53161

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

أجندة

العدد  - 1349الأحد � 14صفر 1441هـ املوافق � 13أكتوبر 2019م

� 22صفر

معرض

� 24صفر

مهرجان
� 24صفر

منتدى

 1ربيع الأول

مبادرة

 6ربيع الأول

مؤتمر

 7ربيع الأول

معرض

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

 22ربيع الأول

فعالية

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

 5ربيع الثاين

منتدى

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

 13ربيع الثاين

معرض
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الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :جمموعة ال�سدمي املا�سي لتنظيم
امل�ؤمترات واملعار�ض
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض
الإعالم ال�سعودي
الوقت :من �٨ص �إىل ٨م
اجلهة املنظمة :هيئة ال�صحفيني ال�سعوديني
املكان :فندق هيلتون الريا�ض
ال�سعودي الدويل الثاين لل�صيدلة 2019
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :أول عربية للمعار�ض وامل�ؤمترات
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض
ال�سعودي للطباعة والتغليف

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

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

معرض

ال�سعودي للبال�ستيك وال�صناعات البرتوكيماوية

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

الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
 18جمادى الأوىل اجلهة املنظمة� :شركة معار�ض الريا�ض املحدودة
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

معرض

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

وامل�ؤمتر الدويل لل�سياحة

الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
 18جمادى الأوىل اجلهة املنظمة� :شركة معار�ض الريا�ض املحدودة
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

معرض

إصدارات دار جامعة الملك سعود

مبادئ تقنية النانو
يتناول كتاب «مبادئ تقنية النانو» وال��ذي ي�ضم ف�صوالً عدة تقنية
النانو و�أف�ضل التطبيقات وط��رق معاجلتها بكيفية متميزة وعر�ضها
بطريقة �سهلة ومي�سرة تفي باحتياجات املدر�سني واملحا�ضرين والطالب
واملهند�سني والباحثني...
يجدر ذكره �أن هذا الكتاب قام بت�أليفه  G. Ali Mansooriوترجمه
ماهر حمدي ال�صاحب.

عنوان الكتاب :عمليات جراحة العظام واملفا�صل
امل�ؤلفTimothy Briggs :
املرتجم :طريف حممد الأخر�س
ال�سنة1440 :
و�صف الكتاب:
قام بت�أليف هذا الكتاب جمموعة من اال�ست�شاريني واملخت�صني يف جراحة
العظام من جامعة �ستامنور يف بريطانيا .ومت ترجمته للعربية لي�سهل على
الناطقني بالعربية اال�ستفادة منه ويكون مرج ًعا ي�سهم يف نقل العلوم �إىل اللغة
العربية.

قاعدة اللعبة:

مفكرة الشهر

سدوكو

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

�صفر
1441هـ
) �أكتوبر (

2019م

ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام

ر�سالة اجلامعة على تويرت

ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

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

youtube : ResalahKSU

https://plus.google.com

@rsksu

@rsksu

https://www.facebook.com/rsksu
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دراسات

قــــــــــــــــرأت لك..
النشر اإللكتروني
�أحمد يو�سف حافظ
ي�شهد ال��ع��امل ال��ي��وم
ث��������ورة م����ت����زاي����دة يف
جم������ال ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
امل��ع��ل��وم��ات ،وتقنيات
معاجلة وتخزين ِ ّ
وبث
امل��ع��ل��وم��ات وتي�سري
احل�������ص���ول ع��ل��ي��ه��ا،
وق���د مت � ّثَ��ل ذل���ك يف
ا����س���ت���خ���دام ن� ُ
�ظ��م
معلومات متطورة؛
ل��ت��ي�����س�ير ال��ع��م��ل
داخ����ل امل��ك��ت��ب��ات،
كما مت ّثَل يف تط ّ ُور
خدمات املعلومات ،واعتمادها على
قواعد البيانات وال�شبكات والإنرتنت ،وا�ستخدام احلوا�سيب
يف �إجراءات وخدمات املكتبات.
قيمة م�ضافة
وقد �أكد �أحمد يو�سف حافظ معد كتاب «الن�شر الإلكرتوين»
�أن عمليات الن�شر الإلكرتوين وا�ستخدام امل�صادر الإلكرتونية،
�إ�صبحت م��ن �أب���رز الق�ضايا ال��ت��ي ت�شغل ب���ا َل ال��ع��دي��د من
املتخ�ص�صني والعاملني يف جم��االت املعلومات واحلا�سبات؛
وذلك ملعرفتهم �أثر التقنيات احلديثة على املكتبات ،والقيمة
امل�ضافة لها يف هذا املجال ،وتناول عرب ف�صول الكتاب مو�ضوع
الن�شر الإلكرتوين ،وم�شروعات الرقمنة ،واملكتبات الرقمية،
و�أهميتها و�أهدافها و�أنواعها.
تاريخ الن�شر الإلكرتوين
ت�ض َّمن الف�صل الأول الإطار النظري ،ووثق فيه تاريخ الن�شر
الإلكرتوين ال��ذي يعود �إىل �ستينيات القرن املا�ضي ،وكانت
بدايته احلقيقة يف عام  ،1984عندما بد�أ ا�ستخدام احلا�سب
ال�شخ�صي و�آلة الطابعة ،كما حتدث عن �أهمية هذا البحث،
و�أه��داف��ه ،والدرا�سات ال�سابقة التي نُ�شرت حوله باللغتني
العربية والإجنليزية.
مقوماته ومزاياه
ويف الف�صل الثاين تناول تعريف الن�شر الإلكرتوين ،ومقوماته
ومزاياه ،وا�ستهلَّه مبقولة بيل جيت�س يف كتابه «املعلوماتية بعد
الإنرتنت :طريق امل�ستقبل» «�إ َّن الطري َق ال�سريع للمعلومات �سوف
يحول ثقافتنا بالقدر ذاته من العمق وات�ساع املدى الذي ات�سم
ِّ
به التحول الذي �أحدثته مطبعة جوتنربج يف الع�صور الو�سطى»،
كما حت َّدث عن �أ�شكال الن�شر الإلكرتوين التي تت�ضمن :الربامج
اجلاهزة ،والأقرا�ص ،الإم��داد الإلكرتوين بالوثائق ،وقواعد
البيانات على اخلط املبا�شر ،وم�صادر املعلومات املرقمنة ،و�أثر
الن�شر الإلكرتوين على املكتبات ،واملحتوى الرقمي.
حتديات و�إ�شكاليات
وت��ن��اول الف�صل ال��ث��ال��ث ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه الن�شر
الإلكرتوين العربي ،ومنها :اجلرمية املعلوماتية ،والقر�صنة
الفكرية ،والتزوير وغريها من اجلرائم ،وحت َّدث عن �إ�شكاليات
الن�شر الإل��ك�تروين ال��ع��رب��ي ،ومنها� :ضعف البنية التحتية
والعوائق االجتماعية واالقت�صادية ،واحلاجة �إىل الت�شريعات
والقوانني حلماية احلقوق الفكرية ،وح َدّد الفروق بني الن�شر
التقليدي والن�شر الإلكرتوين ،والواقع املعلوماتي العربي ،و�س َرد
�أبرز �أ�سباب الفجوة الرقمية بني الدول املتقدمة والدول النامية
والعربية ،وم��راح��ل عمليات الن�شر الإل��ك�تروين ،والتجارب
العاملية والعربية الرائدة ،ومنها :مكتبة الإ�سكندرية ،وم�شروع
مكتبة امللك عبدالعزيز.
مربرات ظهوره وانت�شاره
ويف الف�صل الرابع كتب عن امل�صادر الإلكرتونية و�أنواعها
وا�ستخدامتها ،ومزايا الدوريات الإلكرتونية ،ومربرات ظهور
الن�شر الإلكرتوين وانت�شاره ،و�أنواع امل�صادر الإلكرتونية ،ومنها
الدوريات الإلكرتونية والكتاب الإلكرتوين والربيد الإلكرتوين
والهيربتك�ست والهيربميديا ،والو�سائط املتعددة ،والن�شر عرب
ال�شبكة العنكبوتية «الويب» ،والبوابات الإلكرتونية و�أنواعها.
امللكية الفكرية
وخ�ص�ص الف�صل اخلام�س للحديث ع��ن ح��ق��وق امللكية
الفكرية ،و�إ�شكالياتها يف جم��ال الن�شر الإل��ك�تروين ،حت� َّدث
عن تعريف امللْكية الفكرية ،واخللفية التاريخية والثقافية لها،
و�أهمية احلماية الفكرية ،وعن امل�صنفات الرقمية.
ت�سويق املعلومات
والف�صل ال�ساد�س – والأخ�ير -تناو َل الن�شر الإلكرتوين،
و�إ�شكالية ت�سويق املعلومات وخدماتها ،ومنها و�ضع خطة
متكاملة للت�سويق ،وعوامل جناح الت�سويق .ويف نهاية الكتاب،
موحدة لت�صنيف
اقرتح املعِ ّ ُد تو�صيات ،منها اعتماد خطة عربية َّ
وفهر�سة امل�صادر العربية ،وعمل الك�شافات وامل�ستخل�صات لها،
واالهتمام بتفعيل دور الإنرتنت يف املكتبات العربية ،وتنمية
القدرات الإداري���ة ،وت�شجيع التعاون العلمي بني اجلامعات
واملراكز وامل�ؤ�س�سات العلمية.
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مواقع التواصل تستهدف المستخدمين حسب العرق والجنس
ك�شفت درا���س��ة ج��دي��دة ن�شرت
م�ؤخراً� ،أن �إعالنات مواقع التوا�صل
االجتماعي مثل «في�س بوك» وكذلك
م�شاهري وجن��وم ال�سو�شيل ميديا،
ت�ستهدف فئات معينة دون غريها،
فنظام موقع «في�س بوك» مث ً
ال مييز
بني العرق واجلن�س ،حتى لو طلب
امل��ع��ل��ن ع��ر���ض �إع�لان��ه ع��ل��ى كافة
امل�ستخدمني.
ووفقاً ملوقع «بيزن�س �إن�سايدر»
الأم��ري��ك��ى� ،أج���رى ال��درا���س��ة �ستة
باحثني من جامعة «نورث �إي�سرتن»
يف بو�سطن وج��ام��ع��ة كاليفورنيا،
و�أن���ف���ق���وا ح�����واىل  8500دوالر
�أمريكي ،لعر�ض ع�شرات الإعالنات
على من�صة في�س بوك لتحديد ما
�إذا كانت �إعالنات في�س بوك متيز
فئة عن غريها.
يف �إحدى احلاالت ،قاموا بعر�ض
�إعالنات ملنازل للبيع �أو للإيجار يف
والية كارولينا ال�شمالية ،ووجدوا �أن
�إعالنات املنازل املعرو�ضة للبيع مت
تو�صيلها �إىل  ٪75من امل�ستخدمني
ال��ب��ي�����ض ،ومت ع��ر���ض الإع�ل�ان���ات
اخل��ا���ص��ة مب���ن���ازل ل�ل�إي��ج��ار على
جمموعة �سكانية خمتلفة.
وعن و�ضع �صورة عائلة بي�ضاء فى

حمتوى الإع�ل�ان ،حيث مت عر�ضه
على  ٪85من امل�ستخدمني البي�ض،
بينما مت عر�ض نف�س الإعالن عند
�إ�ضافة �صورة لعائلة ���س��وداء على
 ٪73من البي�ض �أي�ضا ،رغم حتديد
معايري ا�ستهداف واحدة للإعالنني.
وق���ام ال��ب��اح��ث��ون ك��ذل��ك بعر�ض
�إع�لان��ات ال��وظ��ائ��ف ،ووج����دوا �أن
�إعالنات وظائف �صناعة اخل�شب
و�صلت �إىل  %72من البي�ض و%90

من الرجال ،بينما مت عر�ض وظائف
«الكا�شري» �إىل  %85من الن�ساء،
بينما وظ��ائ��ف ���ش��رك��ات ���س��ي��ارات
الأجرة ذهبت �إىل  %75من ال�سود.
وت ��أت��ي نتيجة البحث ف��ى وقت
ح��رج بالن�سبة لفي�س ب���وك ،حيث
اتهمت وزارة الإ���س��ك��ان والتنمية
احل�����ض��ري��ة ال�شهر امل��ا���ض��ى موقع
في�س بوك بت�شجيع ومتكني التمييز
ال�سكاين ،وجاء هذا بعد �أن �أعلنت

في�س بوك �أنها تتخذ خطوات ثابتة
ملنع التمييز فى من�صتها.
من جهة �أخرى قال متحدث في�س
ب��وك ملوقع «بيزن�س �إن�سايدر»� ،إن
من�صة التوا�صل االجتماعى تعار�ض
التمييز ب���أي �شكل م��ن الأ���ش��ك��ال،
و�أن��ه��م �أعلنوا تغيريات مهمة على
الإع�لان��ات اخلا�صة ،و�أ���ض��اف �أن
في�س بوك ت�ستهدف �إجراء مزيد من
التغيريات.

حتى وقت قريب ،كان املعروف �أن
احلرب امل�ستخدم للكتابة يعتمد يف
الأ�سا�س على الكربون على الأقل حتى
القرنني الرابع واخلام�س امليالدي.
ل��ك��ن يف درا����س���ة �أج��رت��ه��ا جامعة
كوبنهاجن اجل��دي��دة ب��ال��دمن��ارك،
�أظهرت حتليالت ل�شظايا برديات
يبلغ عمرها  2000عام مع الفح�ص

املجهري للأ�شعة ال�سينية ،تفيد
ب�أن احلرب الأ�سود الذي ا�ستخدمه
الكتاب امل�صريون القدماء احتوى
� ً
أي�ضا على النحا�س ،وهو عن�صر مل
يتم حتديده �ساب ًقا باحلرب القدمي،
ج���اء ذل���ك بح�سب م��ا ذك���ر موقع
 .phys.orgوق���ال الباحثون �إن��ه
مت التحقيق يف �شظايا ال�بردي��ات

با�ستخدام �أجهزة الت�صوير بالأ�شعة
ال�سينية ال�سنكروترون� ،إ�ضافة �إىل
اال�ستعانة باجل�سيمات املوجودة يف
الأحبار التي ت�شري �إىل �أنها كانت من
املنتجات الثانوية ال�ستخراج النحا�س
من اخلامات الكربيتية.
و�أك���دت الدرا�سة� ،أن��ه مل يظهر
تكوين الأحبار الكربونية املحتوية

على النحا�س �أية فروق ذات داللة
�إح�صائية ميكن �أن تكون مرتبطة
بفرتات زمنية �أو مواقع جغرافية،
م��ا يوحي ب���أن امل�صريني القدماء
ا�ستخدموا نف�س التكنولوجيا لإنتاج
احل�بر يف جميع �أن��ح��اء م�صر يف
الفرتة املمتدة من حواىل  200قبل
امليالد �إىل  100ميالدية.

المصريون القدماء استخدموا الحبر المخلوط بالنحاس

دراسة تكشف تاريخ المجاعات في أوروبا
ق��دم علماء الآث���ار �أدل���ة جديدة
عن �شكل احلياة يف �أوروب��ا ب�شكل
عام وبريطانيا ب�شكل خا�ص ،خالل
الع�صور الو�سطى قبل  700عام،
وذل��ك من خ�لال الكاهن ريت�شارد
دي وبتني ،الذي ُعرث على عظامه
يف دير ثورنتون يف لينكولن�شاير.
و�أو�ضح علماء الآث��ار ،يف جامعة
�شيفيلد� ،أن��ه��م فح�صوا جمجمة
ال��ك��اه��ن م��ن خ�لال �أج��ه��زة ثالثية
الأبعاد ،وتبني �أن��ه تويف وعمره ما
بني � 35إىل  45عا ًما ،وعند وفاته
تعر�ض لهجوم عنيف ،حيث �أظهر
اجلزء اخللفي من جمجمته تعر�ضه
ل�ضرب مربح.
كما �أظهرت �أ�سنانه عالمات تدل
على �سوء التغذية �أو املر�ض ،لذلك
يقال �إنه تويف خالل املجاعة الكربى
ال��ت��ي ح��دث��ت يف بريطانيا خ�لال
الفرتة ما بني � 1315إىل ،1317
وجاء ذلك بح�سب ما ذكرت �صحيفة
«ديلى ميل» الربيطانية.

م��ن ج��ان��ب��ه ،ق���ال ال��دك��ت��ور هيو
ويلموت من ق�سم الآث��ار يف جامعة

�شيفيلد� ،إن املجاعة الكربى حدثت
منذ � 700سنة تقري ًبا ،و�أن هذه

املجاعة دمرت �أوروبا يف الفرتة ما
بني  ،1353-1346لهذا �ضربت
الأغنياء والفقراء على حد �سواء،
مم��ا �أ�سفر ع��ن مقتل امل�لاي�ين يف
جميع �أنحاء القارة.
وتابع الباحثون� ،أنه بحلول ربيع
1317م عندما تويف ريت�شارد كانت
�أزم��ة املجاعة الكربى يف ذروتها،
ومم��ا ال �شك فيه �أن ه��ذه الأزم��ة
�أثرت ب�شكل كبري على م�ست�شفيات
القرون الو�سطى ،وبينت الأح��داث
�أن ريت�شارد جنا من املجاعة الناجمة
عن مو�سمي الأمطار الغزيرة التى
ت�سببت يف غ��رق املحا�صيل على
نطاق وا�سع.
و�أ���ش��ار الباحثون� ،إىل �أن هذا
الكاهن عمل على كيفية ا�ستغالل
املوارد املحدودة ،م�ضيفني �أن �آخر
اكت�شاف �أث���ري يعرب ع��ن املجاعة
الكربى حدث العام املا�ضي عندما
مت العثور على مقربة دف��ن كبرية
مكتوب عليها �ضحايا املوت الأ�سود.
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االلتزام بضوابط الذوق العام
يعد طالب ومن�سوبو اجلامعات
�أوىل ال��ن��ا���س ب��االل��ت��زام ب�ضوابط
الذوق العام ،حيث ميثلون �شريحة
املتعلمني واملثقفني يف املجتمع،
وقد �صدرت الئحة الذوق العام ،يف
اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 28
حمرم 1441هـ املوافق � 27سبتمرب
2019م ،وح�����ددت  19خمالفة
يعاقب مرتكبها بغرامات مالية،
�أقلها  50رياالً و�أعاله � 3000آالف
ريال.
وت�شمل املخالفات املن�صو�ص
عليها ارتداء اللبا�س غري الالئق
يف الأم��اك��ن العامة �أو تلك التي
حتمل عبارات �أو �صو ًرا �أو �أ�شكاالً
ت��خ��د���ش احل��ي��اء �أو ذات رم��زي��ة
ع��ن�����ص��ري��ة� ،أو ت����روج ل�ل�إب��اح��ي��ة
وت���ع���اط���ي امل���م���ن���وع���ات ،وو���ض��ع
امل��ل�����ص��ق��ات وت���وزي���ع امل��ن�����ش��ورات
التجارية يف الأماكن العامة دون
ترخي�ص ،بالإ�ضافة �إىل �إ�شعال
النار يف غري الأماكن امل�سموح بها،
والتلفظ بقول �أو الإتيان بفعل فيه
�إي��ذاء �أو �إخافة ملرتادي الأماكن
العامة �أو تعري�ضهم للخطر.
�إ�ضافة لتخطي طوابري االنتظار
ب��الأم��اك��ن ال��ع��ام��ة ل��غ�ير احل���االت
امل�ستثناة� ،أو ا�ستخدام الإ���ض��اءة
امل�ؤذية كالليزر وما يف حكمها مبا
ي���ؤذي �أو ي�ضر مرتاديها ،كما مت
ت�صنيف ت�صوير الأ�شخا�ص ب�شكل
مبا�شر دون ا�ستئذانهم �أو ت�صوير
احل��وادث اجلنائية �أو امل��روري��ة �أو

التفكير النقدي
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قضية طالبية
ماذا تعرف عن الئحة الذوق العام؟
بالتزامن مع �صدور «الئحة الذوق العام» و�ضوابطها وغراماتها،
ا�ست�ضفنا ع��ددًا من طالب اجلامعة ملناق�شتهم يف �أب��رز النقاط
ال��واردة يف الالئحة وا�ستطالع �آرائهم ونظرتهم لأهمية االلتزام
ب�ضوابط الالئحة وتطبيق بنودها ون�شر ثقافة الذوق العام على
م�ستوى اجلامعة ب�شكل خا�ص واملجتمع ب�شكل عام ،ومدى قدرتهم
على االلتزام مبا ورد يف بنود الالئحة..
تقنني ال بد منه
حممد عبدالعزيز من كلية احلقوق ،عرب عن �سعادته ب�صدور
الئحة الذوق العام يف اململكة والبدء بتطبيقها قانونياً و�إلزامياً،
وقال :الأ�صل �أن نلتزم مبا ورد يف هذه الالئحة من �ضوابط و�آداب
عامة دون قانون �أو �إجبار فنحن جمتمع حمافظ ولنا عاداتنا
وتقاليدنا الأ�صيلة ،لكن مع التطور واالنفتاح وعدم التزام البع�ض
بال�ضوابط واحلدود العامة ،كان لزاماً على اجلهات املعنية �إ�صدار
هذه الالئحة وتقنني املو�ضوع وو�ضع العقوبات الرادعة.

العر�ضية دون احل�صول على �إذن
�أطرافها.
ومن بني خمالفات ال��ذوق العام
امل��ن�����ص��و���ص ع��ل��ي��ه��ا يف ال�لائ��ح��ة،
الت�صرفات اخلاد�شة للحياء التي
تت�ضمن ت�����ص��رف��ات ذات طبيعة
جن�سية ،ورف���ع ���ص��وت املو�سيقى
داخ��ل الأح��ي��اء ال�سكنية ،وت�شغيل

املو�سيقى يف �أوقات الأذان و�إقامة
ال�صالة ،و�إل��ق��اء النفايات يف غري
الأم��اك��ن املخ�ص�صة لها ،�إ�ضافة
لإ���ش��غ��ال م��ق��اع��د وم���راف���ق ك��ب��ار
ال�سن وذوي االحتياجات اخلا�صة،
وجت����اوز احل���واج���ز ل��ل��دخ��ول �إىل
الأماكن العامة.
وح�سب �ضوابط الئحة ال��ذوق

العام ،ف�إن املخول ب�ضبط املخالفات
و�إيقاع الغرامات هم رجال ال�شرطة،
كما حظرت القواعد املنظمة �إيقاع
�أي عقوبة على �أي �سلوك مل ين�ص
عليه يف ج���دول امل��خ��ال��ف��ات ،كما
�سيتعني على ك��ل خمالف تغطية
تكاليف الإ�صالح و�إزال��ة الأ�ضرار
الناجمة على �أي خمالفات.

فكر خارج  5طرق لتعزيز تقدير الذات

الصندوق

ي�ساعد تقدير ال��ذات على ال�شعور بالكثري
من الأمور الإيجابية ،فحني يكون تقدير الذات
مرتف ًعا ي�شعر امل���رء ب��ال��ق��درة على ال�صمود
ً
تعر�ضا للقلق والرف�ض،
والتحمل ،ويكون �أقل
كما ينخف�ض الكورتيزول �أو هرمون الإجهاد يف
الدم.
وح��دد �أخ�صائيون خم�س ط��رق ت�ساعد يف
تطوير تقدير ال��ذات ،وكيفية التعامل ب�شكل
�أف�ضل مع االنتكا�سات التي يتم التعر�ض لها
ب�شكل يومي.
 ا�ستخدام الت�أكيدات الإيجابية وملء العقلبالأفكار الإيجابية:
ورغم ب�ساطة هذه الطريقة ف�إنها قد تنطوي
على م�شكلة رئي�سية وهي �أن الأ�شخا�ص الذين
يعانون من عدم تقدير للذات قد يزداد الأمر

�سو ًءا معهم ،لأن كل ت�أكيد �إيجابي �سوف يقابَل
ب�صوت �سلبي من داخلهم.
 حتديد ما هو جيد به:�إن اح�ترام وتقدير ال��ذات ينمو كلما �أظهر
ال�شخ�ص ق��درة حقيقية وحقق �إجن���ازات يف
امل��ج��االت التي تهمه ويجيدها ،فعلى �سبيل
املثال قد يكون ال�شخ�ص جيدًا يف الرك�ض وعليه
فيمكنه اال�شرتاك يف م�سابقات الرك�ض املحلية،
و�أن يتدرب من �أجلها.
 تعلم قبول املديح:حني ي�شعر املرء مب�شاعر �سيئة جتاه نف�سه،
فمن ال�صعب على �أي �شخ�ص �آخر �أن يخرجه
من هذا الأمر� ،إذ مييل ال�شخ�ص �إىل رف�ض �أي
جماملة تُقال له يف هذه الأوقات ،رغم �أنه قد
يكون يف �أم�س احلاجة �إليها ،ويف هذه احلالة
مييل ال�شخ�ص �إىل اعتبار املجامالت جمرد
�أكاذيب ،وبدالً من ذلك ينبغي �أن يتعلم ال�شخ�ص
�أن يت�سامح جتاه املجامالت حني يتلقاها حتى
و�إن ك��ان ال ي�شعر بارتياح جتاهها ،لأن��ه من
املرجح �أن يتقبلها على املدى الطويل.

صورة نقدية

أجمل تعليق
لك العلياء يا وطن املجد
العامل كله �سي�ؤكد عزك ومتيزك ورفعتك
حممد ن�سوان � -سريالنكا
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة

 عدم نقد الذات:ل�سوء احلظ ال يتوقف ال�شخ�ص عن انتقاد
نف�سه ح�ين ي�شعر بتقدير منخف�ض ل��ذات��ه،
�إذ مييل لتدمري ذات��ه لأبعد درج��ة من خالل
انتقادها ،ويجب مكافحة هذا ال�شعور من خالل
التعاطف مع الذات ،فحني ي�شعر ال�شخ�ص �أنه
�سوف يبد�أ يف انتقاد ذاته عليه �أن ي�س�أل نف�سه
�إذا ما كان من املمكن �أن يقول مثل هذه الأ�شياء
ل�صديق مقرب ،و�ستكون الإجابة بالنفي على
الأرج��ح� ،إذ يكون الأ�شخا�ص �أكرث تعاط ًفا مع
�أ�صدقائهم من �أنف�سهم.
 تذكري النف�س بقيمتها احلقيقية:�إذا ف�شل ال�شخ�ص يف احل�صول على ترقية
على �سبيل املثال ميكنه �أن يكتب قائمة بالأ�شياء
التي ت��ذك��ره بقيمته كموظف ،مثل �أن يكون
�شخ�صا موثو ًقا به ويعمل بجد ،ويُن�صح بالقيام
ً
بعمل ه��ذا التمرين اليومي اخل��ا���ص بكتابة
الأ�شياء الق ّيمة يف النف�س ملدة �أ�سبوع� ،أو كتابتها
وقت احلاجة �إليها.

�آداب عامة
�سعد حمود ،من كلية ال�صيدلة� ،شكر اجلهات املعنية على
�صدور الئحة الذوق العام ،ودعا زمالءه و�إخوانه الطالب وكذلك
الطالبات ،لالطالع على بنود هذه الالئحة وااللتزام مبا ورد فيها
لي�س من باب اخلوف من العقوبة فقط ،بل لأنها متثل �أخالقاً راقية
و�سلوكيات حميدة تعطي �صورة م�شرقة وم�شرفة عن املجتمع.
وقال �ضاحكاً :يبدو �أننا ال نلتزم بال�ضوابط �إال �إذا فر�ضت علينا
الغرامات ،وا�ست�شهد بغرامات «�ساهر» على �سبيل املثال.
�صورة �إيجابية
من جانبه �أكد �إبراهيم بن حمود ،من كلية الآداب� ،أن االلتزام
بالآداب العامة و�ضوابط الذوق العام ،ال يحتاج �إىل الئحة �أو قانون
�أو غرامة مالية ،فهو �شيء فطري ينبع من داخل الإن�سان وينم عن
�شخ�صيته وثقافته وتربيته والبيئة التي ن�ش�أ فيها ،فكل منا بال
�شك �سفري ملجتمعه وبيئته من خالل ت�صرفاته و�سلوكياته ،وكل
منا مطالب ب�إعطاء �صورة �إيجابية ،عن نف�سه �أوالً وعن حميطه
االجتماعي وعن بلده ووطنه.
�ضبط ال�سلوك
حممد الغامدي ،من كلية الرتبية ،تعد �إ�صدار الئحة الذوق
العام خطوة متقدمة على طريق التحديث والتطوير الذي تعي�شه
بالدنا يف هذا العهد الزاهر و�صول ً
ال لتحقيق ر�ؤية  ،2030حيث
�إن البالد مقبلة على انفتاح ثقايف واقت�صادي واجتماعي ،وال بد
�أن يكون هناك �ضوابط ل�سلوكيات الأفراد واجلماعات تن�سجم مع
الذوق العام وجترم ال�سلوكيات امل�ؤذية للآخرين ،لنتعلم �أن حرية
ال�شخ�ص تنتهي عندما تبد�أ حرية الآخرين.
همة عالية
م�شعل بن نا�صر عرب عن نظرة �إيجابية وتفا�ؤلية حيال الئحة
ال��ذوق ال��ع��ام ،وق��ال �إنها تت�ضمن  19خمالفة يعاقب مرتكبها
بغرامات مالية ت�صل يف حدها الأعلى �إىل � 3000آالف ريال،
وت�شمل ارتداء اللبا�س غري الالئق يف الأماكن العامة �أو تلك التي
حتمل عبارات �أو �صو ًرا �أو �أ�شكاالً تخد�ش احلياء �أو تروج للإباحية
وتعاطي املمنوعات ،وو�ضع املل�صقات وتوزيع املن�شورات يف الأماكن
العامة دون ترخي�ص ،بالإ�ضافة �إىل �إ�شعال النار يف غري الأماكن
امل�سموح بها ،والتلفظ بقول �أو الإتيان بفعل فيه �إيذاء �أو �إخافة
ملرتادي الأماكن العامة �أو تعري�ضهم للخطر.
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تعاني إعاقة بصرية وخريجة تربية خاصة وصاحبة قناة «عالمي األخضر» وكتاب «خلف الستار»

غيداء حجازي:
نستطيع تحقيق أحالمنا رغم اإلعاقة
حلمي األكبر تحقق بدخولي الجامعة وإكمال تعليمي وكل االمتنان للجامعة

حوار :قما�ش املني�صري
رغم �إعاقتها الب�صرية ،متكنت غيداء حجازي ،بف�ضل
اهلل ،ثم بف�ضل �إرادتها القوية وعزميتها ال�صادقة ،من
حتقيق حلمها وحلم كل فتاة ،حيث التحقت باجلامعة
و�أك �م �ل��ت م���س��اره��ا التعليمي ب�ت�ف��وق و� �ش��ارك��ت يف ع��دة
�أع�م��ال تطوعية وتخرجت ،ولها قناة «عاملي الأخ�ضر»
ً
كتابا بعنوان «خلف ال�ستار»
على اليوتيوب و�أ� �ص��درت
كتبت فيه خواطرها و�أبرز املواقف يف م�سريتها ،ترى �أن
جامعة امللك �سعود كانت نقطة انطالقها ،وق��د لقيت
كل الدعم واالهتمام ،وعربت يف هذا اللقاء عن عظيم
االمتنان..
 عرفينا بنف�سك ومتى التحقت باجلامعة وماذا كانتخ�ص�صك؟
غيداء حجازي� ،أعاين من �إعاقة ب�صرية ،عمري 25
�سنة ،التحقت باجلامعة عام 1434هـ ،تربية خا�صة
م�سار �صعوبات تعلم.
ً
�سببا يف عدم تقدمك العلمي؟
 هل كانت الإعاقةتخرجت مبعدل  4وتقدمت بامل�ستوى التعليمي ومل
�أدع للإعاقة فر�صة لإحباطي.
 متيزت بالعمل التطوعي وك��ان لك ب�صمة جميلةوم�شاركات ،حدثينا عن ذلك؟
ب���د�أت العمل التطوعي ع��ام  1435بعد دخ��ويل
اجلامعة ب�سنة ،وكانت البداية من ٍ
ناد تخ�ص�صي ومنه
انطلقت للأندية الأخ��رى التابعة للجامعة ،وك��ان يل
ن�صيب باالن�ضمام لنادي القراءة وامل�سرح.

و�أ�صبح عندي خلفية
ممتازة عن مواهبي
و�إمكانياتي و�أ�صبحت
�أ�ستغل ذلك و�أترجمة
فعلياً.

 من دعم غيداء عائليا يفهذا الطريق؟
ال��داع��م الأول يل وال��دي
وهو �سبب التحاقي بالنادي
و�شجعني بعد �أن �أخ�برت��ه
ب��ف��ك��رة ال��ن��ادي و���س��اع��دين
لإق����ن����اع وال����دت����ي ب��ذل��ك،
وب���ع���دم���ا ر�أت وال���دت���ي
�إجنازي وثمار هذه الفكرة
�أ���ص��ب��ح��ت م��ه��ت��م��ة ج��دا
وحري�صة على �إيقاظي
والتواجد بالنادي.
 ح� � ��دث � � �ي � � �ن� � ��ا ع� ��نع �ل�اق � �ت� ��ك ب ��زم� �ي�ل�ات ��ك
وم�شرفات النادي.
ك�������ان ل���زم���ي�ل�ات���ي
و�أ�ستاذاتي دور كبري
يف دعمي وت�شجيعي،
وك���ان ل��ل��دك��ت��ورة رمي
الر�صي�ص والأ�ستاذة
ه������ن������اء ال����ع����م����ري
ف�����ض��ل ك��ب�ير يف دعمي
وم�ساندت ،وكذلك قائدة النادي ،كنت �أ�شعر �أين بني
م�ست�شارات و�أح�س براحة عائلية وهذا الأمر كان له دور
كبري يف ا�ستمراري.
 جتربة النادي ماذا قدمت لغيداء؟يف النادي تعرفت على ما يجذبني وما ت�ستهويه نف�سي

 م ��ا �أك�ث��ر م ��ا ي ��دوريف ذه� � �ن � ��ك وت� ��� �س� �ع�ي�ن
لتحقيقه؟
�أ�سعى لتغيري النظرة
ال�����س��ل��ب��ي��ة ع���ن ط��ال��ب��ات
ت��خ�����ص�����ص��ن��ا وع�����ن �أي
ط��ال��ب��ة ذات اح��ت��ي��اج��ات
خا�صة ومن لديهم �إعاقة،
ويهمني �إي�����ص��ال معلومة
مهمة «ن�ستطيع حتقيق كل
�أحالمنا ،ولن تقف حياتنا
ب�سبب الإعاقة ،الطموح لن
يتوقف».
 وم � � � � ��اذا ع � ��ن �أه � ��داف � ��كو�أحالمك؟
حتقق حلمي الأكرب بدخويل
اجل��ام��ع��ة و�إك���م���ال تعليمي،
وكان ذلك حتدياً بالن�سبة يل رغم كل ال�صعوبات التي
واجهتني ،وم��ن �أه���دايف ال��دف��اع ع��ن حقوقنا ك��ذوي
احتياجات خا�صة ون�شر ال�سعادة والأمل حويل� ،أحلم
باملجال التطوعي الذي من خالله �أقدم كل ما �أعرفه
بكل �سخاء.

 خ�لال م���ش��وارك اجلامعي �أي��ن ت�ترك��ز معاناة ذوياالحتياجات اخلا�صة؟
عانينا من م�شاكل عديدة وكنا نطالب ب�إيجاد احلل
لها وال��ت��ع��اون معنا ،م��ن ذل��ك �أن الكتب كانت بخط
�صغري جداً ،وهذا متعب لنا ويجعلنا نحتاج تلخي�ص،
كما نحتاج لت�سهيالت داخل املكتبة لنح�صل على طلبنا
دون م�ساعدة �أحد ,النعرف �أرقام القاعات وذلك ي�صعب
علينا الو�صول و�ألوان الدرج لو كانت خمتلفة لن�ستطيع
متييزها ،ال ننكر �أن هناك اهتماماً وتركيزاً على الكفيف
والأ�صم ولكن �ضعيف ال�سمع والب�صر يحتاجون الهتمام
اكرث ،الفتاة ال�سعودية مبدعة عند وجود الفر�صة.
 قمت بت�أليف كتاب حدثينا عن ذلك؟�ألفت كتاباً بعنوان «خلف ال�ستار» كتبت فيه خواطري
ومواقف مررت بها يف حياتي وعن �صديقاتي الالتي
�شعرت �أين مدينة لهن ،وكتبت عن حلظات الي�أ�س التي
مررت بها وعن وفاة �سارة �صديقتي ،حبي للكتابة وكرثة
اخلواطر التي �أكتبها هي الدافع لت�أليف كتاب.
يف البداية مل ي�صدق �أحد �أين �أعتزم ت�أليف الكتاب،
والدي الوحيد الذي كان مهتماً ،بعد مرور �سنة كاملة
على التعديالت اعتمدت ال�شكل النهائي له ،وبعد مرور
خم�س �سنوات من البحث عن دار ن�شر مت ن�شر الكتاب
وك��ان م��ن �ضمن الكتب يف معر�ض الريا�ض ال��دويل
للكتاب.
 كلمة �أخرية؟جامعتي كانت نقطة انطالقي وبالدعم واالهتمام
بتفا�صيل كل �شيء اكت�شفت كل �شيء جميل من خالل
�أنديتها� ،شكرا لكل من كان له جهد خفي وكل من اهتم
ومل يبخل بوقته وقدم بكل �أمانة� ،أنا االن ثمرة ذلك
وغريي كثريون يحملون كل االمتنان جلامعة امللك �سعود.

بالتروف ٪ 90 :نسبة المسلمين في بلدي ..وهناك شح
في تعلم اللغة العربية
اال�سم :حممد بالرتوف
اجلن�سية :طاجك�ستان
الكلية :الرتبية
الق�سم :درا�سات �إ�سالمية
امل�ستوى :ال�ساد�س

ال �ت �ح��ق ب��اجل��ام �ع��ة ع��ن ط��ري��ق امل��وق��ع
الإل�ك�تروين وا�ستغرق م��دة �سنتني لتعلم
�أ�سا�سيات اللغة العربية مبعهد اللغويات
ال � �ت� ��اب� ��ع ل� �ل� �ج ��ام� �ع ��ة ،ي� �ط� �م ��ح الإك� � �م � ��ال
امل��اج �� �س �ت�ير وال � �ع ��ودة �إىل ب�ل��اده لتعليم
النا�س اللغة العربية والثقافة الإ�سالمية،
ودع ��ا مل�ضاعفة اجل �ه��ود يف ن�شر وتعليم
اللغة العربية يف بالده.
 يف ال� � �ب � ��داي � ��ة ح� ��دث � �ن� ��ا ع� � ��ن ق �� �ص��ةان�ضمامك �إىل جامعة امللك �سعود؟
ق��دم��ت ط��ل��ب االل��ت��ح��اق ع�بر امل��وق��ع
الإل���ك�ت�روين ومت ق��ب��ويل وهلل احل��م��د،
وت��ع��رف��ت ع��ل��ى ذل���ك ع��ن ط��ري��ق بع�ض
الزمالء ال�سابقني الذين كانو يدر�سون يف
جامعة امللك �سعود.
 ماذا ك�ن��ت ت �ع��رف ع��ن ج��ام�ع��ة امللك�سعود قبل ان�ضمامك �إليها؟
كنت �أع��رف �أنها توفر منحاً درا�سية
ل��ل��ط�لاب م��ن خ���ارج ال�����س��ع��ودي��ة ولديها
�إمكانيات كبرية وتخ�ص�صات عديدة لذلك
�أحببت االن�ضمام �إليها.
-ما طموحك بعد البكالوريو�س؟

احل�صول على املاج�ستري ومن ثم العودة
�إىل بلدي وتعليم �أبناء بلدي ما تعلمته يف
اجلامعة.
�أين تعلمت اللغة العربية؟تعلمت اللغة العربية يف معهد اللغويات
التابع جلامعة امللك �سعود ،ومل �أكن �أعرف
اللغة العربية من قبل،لذلك ا�ستغرقت مدة
�سنتني لتعلمها ،كما �أنني �أتقن عدة لغات
�أخ��رى منها الرو�سية والفار�سية ،حيث
هناك ن�شاط يف تعليم اللغة الفار�سية على
نطاق وا�سع يف بلدي.
 كيف وج��دت تعلم اللغة العربية منحيث ال�صعوبة مقارنة باللغات الأخرى؟
بكل �صراحة من �أ�صعب اللغات التي
تعلمتها هي اللغة العربية وال�سبب يعود
لأنها لغة ثرية وعميقة ،وكلما تعلمت �أكرث
�أجد هناك الكثري مل �أتعلمه.
كم ن�سبة امل�سلمني يف بالدك؟ ٪٩٠م��ن��ه��م م�����س��ل��م��ون وك��ث�ير منهم
يحفظون القر�آن ولكن للأ�سف ال يتقنون
اللغة العربية!
 كيف وج ��دت م�ستوى ج��ام�ع��ة امللك�سعود؟

على م�ستوى ع��ال م��ن ناحية البنية
التحتية واخلدمات املوجودة �سواء على
امل�ستوى التعليمي �أو الأكادميي علما ب�أنه
ي��وج��د جامعات يف ب��ل��دي عريقة ولكن
جامعة امللك �سعود متميزة.

 م� ��ا ال � �ه� ��واي� ��ات ال� �ت ��ي مت ��ار�� �س� �ه ��ا يفاجلامعة؟
�أم���ار����س ال��ري��ا���ض��ة يف �أح���د الأن��دي��ة
اخلا�صة القريبة من اجلامعة كما �أنني
�أذهب �إىل املكتبة لقراءة بع�ض الكتب.
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دعوا لرتتيب الأولويات واكت�شاف املواهب يف فرتة الإجازات ..موهوبو اجلامعة:

ضغط الجداول ..وأولوية الدراسة تفقد صقل المواهب
اإلجازة الصيفية أفضل فترة لتنظيم برامج اكتشاف ورعاية مواهب الطالب والطالبات

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.
حاليا
لكن لدي أولوياتي ً
ومشواري طويل

ا�ستطالع :حممد �سالم
ميتلك ن�سبة ك�ب�يرة م��ن ط�ل�اب وط��ال �ب��ات اجلامعة
مواهب متنوعة ،وقد ا�ستطاع بع�ضهم �أن ينمي موهبته
وي�صقلها وي�ستثمرها من خالل الربامج التي تنظمها
اجلامعة ،خا�صة برنامج الطالب املتفوقني واملوهوبني
وب��رام��ج م��رك��ز ال���ش��راك��ة ال�ط�لاب�ي��ة ،بينما مل ي�ستطع
بع�ضهم ذلك ،وقد ا�ستطلعنا �آراء جمموعة من الطالب
ال��ذي��ن مل ت�ت��وف��ر ل�ه��م ال�ف��ر��ص��ة الك�ت���ش��اف �أو �صقل �أو
ا��س�ت�ث�م��ار م��واه�ب�ه��م يف اجل��ام �ع��ة�� ،س�ع�ي� ً�ا م�ن��ا لتحديد
الأ�� �س� �ب ��اب وال� �ع ��وام ��ل ال �ت��ي م�ن�ع�ت�ه��م م ��ن ذل ��ك وط ��رح
االقرتاحات التي يرونها منا�سبة وناجعة لن�شر ظاهرة
اكت�شاف املواهب وتنميتها و�صقلها وا�ستثمارها..
دور م�شرتك
يف البداية عرب حممد العيدان ،طالب عالقات عامة
بكلية الآداب ،عن �شكره لطرح هذا املو�ضوع ،لكنه قال:
يف احلقيقة لي�س لدي موهبة ،ال �أ�شعر �أن لدي موهبة
يف جمال معني ،لي�س كل �شخ�ص مطلوب منه �أن يكون
موهوباً ،و�أرى �أن دور اجلامعة يف ذلك هو �أن تبحث عن
املواهب وتنميها وتطورها بحيث ت�ساعد الطالب على
�أن يكت�شف موهبته وينميها وي�ستثمرها يف امل�ستقبل،
والطالب له دور � ً
أي�ضا يف اكت�شاف مواهبه التي يف داخله
من خالل �إبداء اهتمامه بالك�شف عن موهبته والبحث
عنها ،و�سوف يجد �أن هناك من �سي�ساعده يف الك�شف
عنها ،واجلامعة مهتمة بالك�شف عن مواهب الطالب
وت�سعى لتنميها و�صقلها وحتفيز الطالب لي�ستفيد من
موهبته.
�ضغط الوقت
بينما �أك��د الطالب �سلمان بن زي��اد ،ال�سنة الأوىل
امل�شرتكة� ،أنه ميتلك موهب ًة تتمثل يف احلفظ ،وقال:
احلقيقة �أنني مل �أجد الفر�صة لتنمية موهبتي وتطويرها
وا�ستثمارها ،وذلك يعود لعدة �أ�سباب �أبرزها تتمثل يف
�ضغط الوقت ،حيث �إن هناك م��واد درا�سية تتطلب
عم ً
ال �شاقاً وفهماً كما �أننا مطالبون ب�إعداد البحوث،
وهناك م��واد وتكليفات تتطلب ا�سرتجاع املعلومات
وا�ستح�ضارها �أكرث من كونها تتطلب احلفظ والتحليل،
واجلدول الدرا�سي ي�ستغرق كثرياً من وقتي وجهدي ،كل
ذلك يحول دون �إمكانية تنمية موهبتي وا�ستثمارها ،كما
�أنني ال �أزال يف ال�سنة التح�ضريية و�أ�ضع كل تركيزي
عال
وجهدي حالياً يف الدرا�سة لأح�صل على معدل ٍ
ميكنني من االلتحاق بالتخ�ص�ص املنا�سب.
الرتكيز بالدرا�سة
من جانبه اعرتف �أ�سامة املن�صور� ،أحياء دقيقة ،كلية
العلوم� ،أنه مل يكت�شف موهبته بعد ،وقال :لي�س لدي
موهبة لأين مل �أكت�شفها بعد ،و�أنا ال �أزال �أ�ضع تركيزي
على درا�ستي اجلامعية ،و�أعتقد �أن هذا �سبب يف عدم
اكت�شاف املوهبة لدي ،و�أعتقد �أن اجلامعة لها دور كبري
يف اكت�شاف املواهب ال�صغرية والتي يف طور ن�ش�أتها،
لكن بع�ض الطالب لي�س لديهم اهتمام كبري يف ك�شف
مواهبهم ،لأنهم يف الأغلب ي�ضعون تركيزهم يف الدرا�سة

و�إجناز التكاليف والبحوث والعرو�ض التي تُطلب منهم،
ف�أعتقد �أن هذا هو ال�سبب الرئي�سي يف عدم تركيزهم
على اكت�شاف مواهبهم.
دور مفقود
ووافقه الر�أي خ�ضر �إدري�س ،درا�سات �إ�سالمية ،كلية
الرتبية ،فقال� :أعتقد �أنه لي�س لدي موهبة ،لأين مل
�أكت�شف ذلك حتى الآن ،و�أنا من�شغل بدرا�ستي وجدويل،
واحلقيقة �أنني مل �ألتحق بالدورات والربامج التي تقيمها
اجلامعة للك�شف عن املواهب الواعدة ،لأين ل�ست مهت ًما

بذلك الن�شغايل بالدرا�سة وال���دورات التعليمية التي
تقيمها اجلامعة والدرو�س يف خارج اجلامعة ،وال �شك
�أن للجامعة دوراً كبرياً يف اكت�شاف املواهب و�صقلها
وتطويرها من خالل الدورات التي حتفز الطالب على
اكت�شاف موهبته وتنميتها ،وه��ذا ال��دور «مفقود» يف
الإج��ازة ال�صيفية خ�صو�صاً ،ولعلي �ألتحق بالدورات
والربامج التطويرية يف الإجازات القادمة.
موهبة مل ت�ستثمر
�أما تركي املقبل ،كلية الآداب ،ق�سم الإعالم ،فقال:

نعم ،لدي عدة مواهب �أبرزها اخلط العربي ،لكني مل
�أجد الفر�صة لتطوير موهبتي يف اجلامعة �أو ا�ستثمارها
للأ�سف ،وذلك لعدة �أ�سباب ،منها ان�شغايل بدرا�ستي
وذهاب معظم الوقت يف �إجناز التكاليف املطلوبة مني،
ومنها عدم وجود برامج �أو دورات �أو م�سابقات لتح�سني
ج���ودة اخل��ط العربي يف اجلامعة ح�سب اعتقادي،
و�أرى �أن دور اجلامعة ب�شكل عام ودور الأق�سام الأدبية
ب�شكل خا�ص مطلوب و�ضروري ،و�أمتنى تنظيم دورات
وفعاليات وم�سابقات لتح�سني وتطوير اخلط العربي،
وو�ضع جوائز وحوافز للم�شاركة يف ه��ذه امل�سابقات
ودعم وت�شجيع الفائزين بها.
ترتيب الأولويات
من جانبه رك��ز حممد الع�سكر ،كلية الطب ،طب
ب�شري ،على فكرة ترتيب الأول��وي��ات يف هذا املجال،
وقال� :أظن �أن موهبتي القراءة واالطالع ،ومن املمكن �أن
�أجد الفر�صة لتطوير موهبتي و�صقلها ،ولكن ال �أزال يف
بداية م�شواري اجلامعي ،والطريق �أمامي طويل و�أنا يف
بدايته ،واحلقيقة �أنني مل �أ�سمع بعمادة تطوير املهارات
�أو الأن�شطة الطالبية و�أ�شكركم لإخباري بذلك و�سوف
�أبحث عنها لأطور موهبتي ،لكن لدي �أولوياتي حالياً،
واجلامعة لها دور كبري وفعال يف اكت�شاف املواهب
وتطويرها من خالل تنظم و�إط�لاق مبادرات ودورات
وفعاليات ،والأندية الطالبية �أي�ضاً لها دور يف الك�شف
عن املواهب ،و�أ�شكر �إدارة اجلامعة على جمهوداتها التي
ت�ساعد بها الطالب.
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جامعات عالمية

اكت�شفه علماء بجامعة كاليفورنيا

بروتين دماغي يكبح
جماح ألزهايمر

تو�صل علماء من جامعة كاليفورنيا ،يف درا�سة جديدة حول مر�ض
�ألزهامير �إىل نتائج مهمة ملحاربة االلتهاب املرافق للمر�ض� ،إذ ميثل
اكت�شاف باحثي كلية العلوم احليوية لدور بروتني يدعى تي �أو �إم-1
حتولاً مه ًما يف فح�ص الأ�سا�سيات اجلزيئية للعمليات احلا�صلة يف
املر�ض .ون�شرت الدرا�سة يف دوري��ة برو�سيدجنز �أوف ذا نا�شيونال
�أكادميي �أوف �ساين�سز.
قال فرانك الفريال عميد كلية العلوم احليوية «نعلم �أن االلتهاب
املحرك الرئي�س ملر�ض �ألزهامير ،لكنه معقد ويت�ألف من عوامل عديدة،
لهذا قررنا درا�سة بروتني تي �أو �إم ،-1باعتبار �أن هذا الربوتني ي�ساعد
يف تنظيم مكون �أ�سا�سي لال�ستجابة االلتهابية».
وقالت الدكتورة �ألي�ساندرا مارتيني كاتبة الدرا�سة الأوىل وباحثة
دكتوراه التي عملت �إىل جانب الفريال« :وجهنا تركيزنا نحو بروتني
تي �أو �إم -1النخفا�ض م�ستوياته يف �أدمغة امل�صابني ب�ألزهامير و�أدمغة
القوار�ض امل�صابة باملر�ض ،وما زال دوره الفعلي يف املر�ض غري وا�ضح».
وقد خل�ص الباحثون �إىل �أن تقليل كميات تي �أو �إم -1لدى القوار�ض
امل�صابة ب�ألزهامير �سبب تفاقم الآلية الإمرا�ضية والتي تت�ضمن تفاعلاً
التهاب ًيا متزايدًا وم�شكالت �إدراكية متفاقمة مرافقة للمر�ض ،لكن
ا�ستعادة م�ستويات هذا الربوتني �أدت �إىل عك�س هذه الت�أثريات.
وقال الفريال «ي�شبه تي �أو �إم -1مكابح ال�سيارة ،وهذه املكابح ال
تعمل لدى مر�ضى �ألزهامير ،ويظهر هذا البحث �أن �إ�صالح املكابح على
امل�ستوى اجلزيئي يفتح نافذ ًة عالجي ًة جديد ًة كل ًيا ،فعلى العلماء �إجراء
�أبحاث متنوعة ملقاربات �شتى للتخل�ص من هذا املر�ض املزعج ،وخا�ص ًة
�أن املاليني ي�صابون بهذا املر�ض و�أعدادهم يف تزايد».

فريق دويل من الباحثني يحذر

انبعاثات « »co2البشري
أعلى من تأثير البراكين
وجد فريق دويل من الباحثني –وف ًقا لدرا�سة ا�ستمرت لعقد كامل-
�أن �إجمايل انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون الب�شري �أعلى مبائة مرة من
ت�أثري الرباكني على ارتفاع حرارة الكوكب� ،إذ يبلغ �إجمايل كمية الكربون
املنبعثة من الرباكني ،حيث بلغت انبعاثات الرباكني نحو  0.3جيجا طن
يف العام الواحد ،ويف املقابل بلغ معدل االنبعاثات التي ت�سبب بها الب�شر
 37جيجاطن يف العام  2018وحده ،وهذا يعني �أن الرباكني لي�ست �أكرب
امل�ساهمني يف االحرتار العاملي كما تدعي بع�ض الدرا�سات.
وقالت ماري �إدموندز �أ�ستاذة علم الرباكني وال�صخور يف كلية كوينز يف
كامربيدج لوكالة الأنباء الفرن�سية« :ينظر امل�شككون يف تغري املناخ �إىل
الرباكني ك�أعلى م�صدر حمتمل النبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون ،لكن الواقع
خمتلف».
وقد �شهدت الأر�ض حوادث مماثلة من ناحية �إطالق كمية ثاين �أك�سيد
الكربون ،وكانت نتائجها كارثية ،ومنها ت�أثري كويكب ت�شيك�شولوب قبل 66
مليون عام ،والذي �أطلق ما بني � 425إىل  1400جيجا طن من ثاين �أك�سيد
الكربون وف ًقا لتقديرات العلماء.
ت�سببت احل�ضارة ال�صناعية بت�أثري على املناخ م�شابه لتلك احلوادث،
وقالت �إدموندز« :تعادل كمية ثاين �أك�سيد الكربون التي ُ
�ضخت يف الغالف
اجلوي ب�سبب الن�شاط الب�شري خالل ال�سنوات الع�شرة الأخ�يرة التغري
الكارثي الذي �سببته حوادث �ضخمة يف تاريخ الأر�ض».
من جانبها قالت �سيلينا �سواريز الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم علم الأر�ض يف
جامعة �أركن�سا�س« :م�ستوانا الكربوين قريب من م�ستوى الكوارث الكربونية،
وهذا م�ؤ�شر خطري».
وقد �أ�صدر فريق من العلماء �سل�سلة من الأبحاث كجزء من برنامج يدعى
«ديب كربون �أوب�سريفاتوري» وهو برنامج �أبحاث عاملي م�شرتك �أ�س�س�س يف
العام  ،2009وظهر من نتائجه �أن الأر�ض بحاجة لفرتة طويلة جدًا للتخل�ص
من غاز ثاين �أك�سيد
الكربون من غالفها
اجل��������وي ،وق���ال���ت
���س��واري��ز «�ستعيد
الأر��������ض ت��وازن��ه��ا
ب��ذات��ه��ا ،لكن لي�س
خ�لال نطاق زمني
مهم للب�شر».
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بالتعاون بني «نا�سا» وجامعات �أمريكية

قريبًا « ..مساكن فضائية
مستدامة تعمل ذاتيًا»

متول نا�سا معهد �أبحاث لتقنيات الف�ضاء ي�ضم
عدة جامعات ،م�شروع «هابيتات�س �أوبتمايزد فور
مي�شنز �أوف �إك�سبلوري�شن» امل�ساكن الف�ضائية
املح�سنة لبعثات اال�ستك�شاف� ،أو «هوم اخت�صا ًرا»،
وتهدف نا�سا من ذلك �إىل تطوير ت�صاميم لأنظمة
م�ساكن ف�ضائية م�ستدامة تعمل ذات ًيا.
ويقود ماريو بريجي�س� ،أ�ستاذ الهند�سة املدنية
والبيئية ،فريق البحث يف جامعة كارنيجي ميلون،
وهو جزء من م�شروع «هوم» ويعمل الفريق على
متكني ال��وع��ي ال��ظ��ريف يف امل�ساكن بتزويدها
بالتقنيات ال�لازم��ة ملعاجلة بياناتها وتقدمي
تو�صيات للأنظمة الروبوتية �أو الطاقم.
وقال بريجي�س« :الظروف �صعبة يف الف�ضاء
وقد يكون �أي خط�أ كارث ًيا ،لذا نحتاج �إىل �أنظمة
متطورة ذاتية الت�شغيل» .ويخترب الفريق تطبيقات

ال��ذك��اء اال�صطناعي لتحليل بيانات امل��ع��دات،
وحتليل ا�ستخدام الكهرباء يف امل�ساكن الف�ضائية،
وت�س ّهل معرفة ا�ستهالك الطاقة الكهربائية
مراقبة حالة جميع الأنظمة التي تعمل بالطاقة
الكهربائية يف امل�ساكن.
ول��دى العلماء خ�برة جيدة يف حتليل بيانات
امل��ع��دات الأر���ض��ي��ة ،لكن علينا �أن نتعلم كيفية
ترجمة هذه املعرفة �إىل �أ�سايب تنا�سب الف�ضاء،
وخ��ا���ص��ة الأن��ظ��م��ة امل��وج��ودة يف ه��ذه امل�ساكن
الف�ضائية ،فمثلاً  ،ن�ستخدم على الأر�ض �أنظمة
متنوعة لتكييف الهواء ،ون�ستطيع حتديد �أماكن
الأع��ط��ال املحتملة وكيفية ح��دوث��ه��ا ،ولكن يف
امل�ساكن اجلديدة� ،ستكون جميع الأنظمة من نوع
حمدد.
وقال بريجي�س« :كيف �ستجري عمليات الك�شف

والت�شخي�ص التلقائي للأعطال دون وجود بيانات
كثرية؟ هنا تكمن �أهمية الذكاء اال�صطناعي.
ولدينا اليوم �آالت تتعلم من تلقاء ذاتها �إذا قدمنا
لها بيانات كافية ،ولكن لي�س لدينا �آالت ت�ستطيع
�إيجاد حلول مبتكرة با�ستخدام املعارف الهند�سية
احلالية ،ما قد يقلل كمية البيانات املطلوبة حلل
امل�شكالت».
و�سيعتمد الفريق على القيا�سات الكهربائية،
لتقليل كمية ال��ب��ي��ان��ات ال�لازم��ة للك�شف عن
امل�شكالت يف املعدات املوجودة على منت امل�ساكن
الف�ضائية ،وت�ترج��م الأنظمة الآل��ي��ة البيانات
الكهربائية ملعاجلتها و�إيجاد حلول مادية ،ما يعني
�أن امل�ساكن الف�ضائية �ست�صبح م�ستدامة.

على ذمة باحثني بجامعة كامربيدج

فقدان الوزن

يقي من مرض السكري 2

ك�شفت درا���س��ة ج��دي��دة �أن ف��ق��دان ال��وزن
مبا�شرة بعد الت�شخي�ص بالإ�صابة مبر�ض
ال�سكري من النوع الثاين ي���ؤدي �إىل ال�شفاء
منه ،وف ًقا ل�صحيفة «التلغراف» الربيطانية.
وذك���رت ال��درا���س��ة ،ال��ت��ي �أج��رت��ه��ا جامعة
كامربيدج� ،أن املر�ضى الذين فقدوا  10باملئة
�أو �أكرث من وزنهم يف ال�سنوات اخلم�س الأوىل
من ت�شخي�صهم باملر�ض لديهم فر�صة �أكرب
لو�ضع �أنف�سهم على طريق ال�شفاء.
وتعد ال�سمنة �أكرب عامل خطر لتطور مر�ض
ال�سكري من النوع الثاين .وي�صيب هذا املر�ض
حوايل  400مليون �شخ�ص يف جميع �أنحاء
العامل ،بح�سب ال�صحيفة الربيطانية.
وق���د يتعر�ض امل��ر���ض��ى خل��ط��ر الإ���ص��اب��ة
ب�أمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية والعمى
والبرت ،لكن ميكن التغلب على ذلك على املدى
الطويل من خالل تغيري منط احلياة وتناول
الأدوية.
ومن املمكن � ً
أي�ضا للمر�ضى �إعادة م�ستويات
اجللوكوز يف ال��دم �إىل و�ضعها الطبيعي من
خ�لال التقيد ال�شديد بال�سعرات احلرارية
وفقدان الوزن.
فمع �إتباع نظام غذائي يحتوي على 700
�سعر حراري فقط يف اليوم ،ملدة � 8أ�سابيع،
تراجعت م�ضاعفات ال�سكري لدى  9من �أ�صل
 10حاالت مت ت�شخي�صها حدي ًثا.

ووجدت الدرا�سة اجلديدة �أن فقدان الوزن
�سريعا ،مبجرد معرفة الت�شخي�ص ،طريقة
فعالة جدا يف عالج املر�ض.
و�أ�شارت الدرا�سة ،التي �أجريت على 867
�شخ�صا ،ت�تراوح �أعمارهم بني  40و69
ً
عا ًما ،يعانون من مر�ض ال�سكري الذي
�شخ�صا
مت ت�شخي�صه حدي ًثا� ،إىل �أن 257
ً
ك��ان��وا يف مرحلة ت��ع��ايف ،بعد متابعة
ا�ستمرت � 5سنوات.
ووج��د الباحثون �أن �أول��ئ��ك،
ال��ذي��ن مت��ك��ن��وا م��ن �إن��ق��ا���ص
ال��وزن بن�سبة  10باملئة يف
ه���ذه ال��ف�ترة ك��ان��وا �أك�ثر
عر�ضة للتعايف ،مقارنة
ب�أولئك ال��ذي��ن ظلوا على
نف�س الوزن.
وق���ال���ت �إح�����دى ال��ق��ائ��م�ين
على ال��درا���س��ة ،هجرية دامبا
ميلر ،من ق�سم ال�صحة العامة
والرعاية الأولية يف كامربيدج:
«لقد عرفنا منذ ف�ترة �أن��ه من
املمكن التعايف من مر�ض ال�سكري
ب��ا���س��ت��خ��دام ت��داب�ير ج��ذري��ة �إىل
ح��د م��ا مثل ف��ق��دان ال���وزن ،والتقيد
بال�سعرات احلرارية».
و�أ���ض��اف��ت «ن��ت��ائ��ج��ن��ا ت�شري �إىل �أن��ه

ميكن التخل�ص من مر�ض ال�سكري ،يف مدة
� 5سنوات على الأق��ل ،مع
ف��ق��دان ال���وزن بن�سبة
 10باملئة».
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كم يرضيك مقابل ترك شبكات التواصل لمدة أسبوع؟
خل�صت درا���س��ة جديدة �شملت
�آالف م�ستخدمي في�سبوك ال�شباب
�إىل �أن اال���س��ت��غ��ن��اء ع���ن �شبكة
التوا�صل االجتماعي يجعل النا�س
�أقل اكتئاباً و�أكرث �إنتاجية و�أف�ضل
تعام ً
ال مع امل��ال ،وق��ارن الباحثون
بني �أن�شطة �أكرث من  1750طالباً
من الطالب اجلامعيني يف الواليات
امل��ت��ح��دة يف ع����ام  ،2017ممن
ابتعدوا عن في�سبوك ملدة �أ�سبوع
�أو ظ��ل��وا ع��ل��ى من�صة ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي.
ون�������ش���رت ال���درا����س���ة – ال��ت��ي
حتمل عنوان «الآث���ار االقت�صادية
لفي�سبوك» – يف جملة االقت�صاد
ال��ت��ج��ري��ب��ي Experimental
.Economics
كما وج��د ال��ف��ري��ق �أن االبتعاد

ع��ن ال�شبكة االجتماعية ت�سبب
يف ا�ستهالك النا�س لأخ��ب��ار �أق��ل

عموماً ،لكنه �أي�ضاً قلل من وعيهم
بالأخبار املزيفة وغري ال�سائدة.

ودر������س اخل��ب�ير االق��ت�����ص��ادي،
روب���رت���و م��و���س��ك�يرا Roberto

�أعلنت عمادة القبول والت�سجيل
ع��ن قيام بع�ض الكليات بتدري�س
ال�����ش��ع��ب امل��ط��روح��ة ل��ل��م��ق��ررات-
املو�ضحة �أدن��اه -بنمط التعليم عن
بعد خالل الف�صل الدرا�سي الأول
للعام اجلامعي 1441هـ .وميكن
للطالب والطالبات الت�سجيل يف
هذه املقررات وفق املتبع من خالل
ب��واب��ة ال��ن��ظ��ام الأك���ادمي���ي ،علماً
ب���أن �أ���س��ات��ذة امل��ق��ررات �سيقومون
بالتوا�صل مع الطالب والطالبات
امل�سجلني لهذه امل��ق��ررات لتو�ضيح
�آلية التدري�س.

االت�����ص��ال ،جميع �شعب ال��ط�لاب
والطالبات.
كلية الهند�سة:
 مقرر « 203هعم» الهند�سةوالبيئة ،جميع �شعب ط�لاب كلية
الهند�سة.
 مقرر « 302هعم» ال�صناعةوالبيئة،جميع �شعب ط�لاب كلية
الهند�سة.
كلية التمري�ض:
 مقرر « 220مت�ض» التوا�صلامل���ه���ن���ي ،ج��م��ي��ع ���ش��ع��ب ال��ط�لاب
والطالبات.
كلية العلوم:
 مقرر « 262جيو» اجليولوجياالبيئية ،جميع �شعب الطالب.
كلية اللغات والرتجمة:
 م��ق��رر « 222ت����رج» م��دخ��ل�إىل علم الل�سانيات ،جميع �شعب
الطالب والطالبات.
كلية املجتمع:
 مقرر « 1203نهج» مهاراتالتعلم والتفكري وال��ب��ح��ث ،جميع
�شعب الطالب.

كلية العمارة والتخطيط:
 م��ق��رر « 353ع��م��ر» م��ب��ادئالت�صميم العمراين ،جميع �شعب
الطالب.
 م��ق��رر « 492ت��خ��ط» التنميةالعمرانية امل�ستدامة ،جميع �شعب
الطالب.
 م��ق��رر « 437ت��خ��ط» تقنيةاملدن ،جميع �شعب الطالب.
كلية �إدارة الأعمال:
 مقرر « 103ادا» ريادة الأعمال،جميع �شعب الطالب.
 مقرر « 303ادا» ريادة الأاعمالواالبتكار ،جميع �شعب الطالب.
 مقرر « 200مال» مبادئ املالية،جميع �شعب الطالب والطالبات.
 م���ق���رر « 210م�����ال» م��ال��ي��ةال�����ش��رك��ات ،جميع �شعب الطالب
والطالبات.
كلية ال�سياحة والآثار:
 مقرر « 206ترث» مقدمة يف�إدارة م��وارد ال�تراث ،جميع �شعب
الطالب والطالبات.
 -مقرر « 207ترث» مقدمة يف

الإر���ش��اد ال�سياحي ،جميع �شعب
الطالب والطالبات.
 مقرر « 332ت��رث» ن�صو�صمتخ�ص�صة بالإجنليزية يف الإر�شاد
ال�سياحي ،جميع �شعب الطالب.
 م��ق��رر «��� 102س��ي��ح» �إدارةالأع���م���ال ال�سياحية والفندقية،
جميع �شعب الطالب.
 م��ق��رر « 230اث����ر» ال��ع��م��ارةالقدمية يف اجلزيرة العربية ،جميع
�شعب الطالب.
كلية طب الأ�سنان:
 مقرر « 183ط�سن» �أ�سا�سياتتقنية املعلوماتية ال�صحية ،جميع
�شعب الطالب والطالبات.
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية:
 مقرر « 309حقق» م�صطلحاتوم���و����ض���وع���ات ق��ان��ون��ي��ة ب��ال��ل��غ��ة
الإجنليزية ،جميع �شعب الطالب
والطالبات.
 م��ق��رر « 421ح��ق��ق» القانوناجلوي ،جميع �شعب الطالب.
 م���ق���رر « 231ح���ق���ق» زك���اةو�ضرائب ،جميع �شعب الطالبات.

يف كثري من �أف�لام جيم�س بوند
القدمية ،على الأق��ل ،كانت ت�صله
التعليمات بوا�سطة �شريط ممغنط
�أو ا�سطوانة �أو ر�سالة حترتق �أو تدمر
ذات ًيا ،بعد �أن يقر�أها �أو ي�سمعها،
خ�شية وقوعها بيد الأعداء ،وكانت
هذه �أف�ضل طريقة لإر�سال وا�ستالم
املعلومات احل�سا�سة.
ويبدو �أن تطبيق وات�ساب ا�ستلهم
هذه الفكرة بطريقة �أو �أخرى ،حيث
يقوم حال ًيا بتطوير ميزة جديدة
تتيح للم�ستخدم �ضبط ر�سائله على
خا�صية التدمري الذاتي بعد فرتة
زمنية حمددة.
وكانت ميزة «الر�سائل املخفية»

ظهرت لأول مرة يف الإ�صدار رقم
 2.19.275م��ن تطبيق �أن��دروي��د،
لكن م��وق��ع «وات�����س��اب بيتا �إن��ف��و»،
املعني ب ��أخ��ب��ار ال��وات�����س��اب ،ال��ذي
كانت ق��د اكت�شف امل��ي��زة �أول مرة
الحظ �أنها قد ال ت�صبح متاحة لكل
امل�ستخدمني يف الإ�صدار التجريبي
حتى الآن.
�إن خ��ا���ص��ي��ة �أو م��ي��زة اخ��ت��ف��اء
ال��ر���س��ائ��ل ق��د ت��ك��ون م��ف��ي��دة لأي
�شخ�ص ي��ري��د �أن ي��ر���س��ل ر�سائل
ح�سا�سة حت��ت��وي ع��ل��ى معلومات
خا�صة �أو �سرية وال يريد �أن تبقى
متاحة للأبد ،وف ًقا ملا ذك��ره موقع
«ذي فريج» املعني ب�أخبار التقنية.

ي�شار �إىل �أن تطبيق «تيليغرام»
يوفر ميزة التدمري الذاتي للر�سائل
املر�سلة با�ستخدام ميزة «املحادثة
ال�سرية» «�سيكريت ت�شات» ،كما
وفرتها قوقل يف الربيد الإلكرتوين
«جي ميل» العام املا�ضي.
يف الوقت احلايل ،يبدو �أن تطبيق
«وات�ساب» لهذه امليزة �أ�صبح �أ�سا�س ًيا
�أكرث من �أي وقت م�ضى ،على الرغم
من �أن موقع «وات�ساب بيتا �إنفو»
ي�شري �إىل �أن��ه يف مرحلة التطوير
حال ًيا ومن املحتمل �أن يكون عر�ضة
للتغيري.
لكن يف �شكله احل��ايل ،يتيح لك
«وات�ساب» تعيني الر�سائل حلذفها

ثوان �أو بعد �ساعة ،ويبدو
�إما بعد ٍ 5
�أن امليزة متوافرة فقط يف حمادثات
امل��ج��م��وع��ة ،ح��ي��ث ي��ج��ب االل��ت��زام
بحذف كل ر�سالة يتم �إر�سالها بعد
فرتة زمنية حمددة.
ال يوجد على موقع «وات�ساب بيتا
�إنفو» �أي تفا�صيل حول الوقت الذي
قد تكون فيه امليزة متاحة للجميع،
�أو ما هي القدرات التي �ستح�صل
عليها يف النهاية ،لكن الوعد بتوفري
املزيد من الأمان يف تطبيق املرا�سلة
الأكرث �شعبية يف العامل لي�س بالأمر
ال�سيئ.
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كلية الرتبية:
 مقرر «� 106سلم» الفقه الطبي،جميع �شعب الطالب والطالبات.
 مقرر «� 109سلم» املر�أة ودورهاالتنموي ،جميع �شعب الطالبات.
كلية الآداب:
 م��ق��رر « 225ت�����ص��ل» مناهجال��ب��ح��ث ،ج��م��ي��ع ���ش��ع��ب ال��ط�لاب
والطالبات.
 -مقرر « 223ت�صل» نظريات

«واتساب» يختبر ميزة «التدمير الذاتي» للرسائل

امل�صدرskynewsarabia :

 ،Mosqueraم�����ن ج��ام��ع��ة
Universidad
de
las
 Américasيف الإكوادور وزمال�ؤه
 1765طالباً ي�ستخدمون في�سبوك
يف ج���ام���ع���ة Texas A&M
الأم�ي�رك���ي���ة .و ُق�����س��م ال��ب��اح��ث��ون
امل�������ش���ارك�ي�ن �إىل جم��م��وع��ت�ين،
�إح��داه��م��ا اب��ت��ع��دت ع��ن في�سبوك
مل����دة �أ����س���ب���وع ،ب��ي��ن��م��ا ا���س��ت��م��رت
امل��ج��م��وع��ة الأخ����رى يف ا�ستخدم
امل��ن�����ص��ة ���ض��م��ن ال���ف�ت�رة نف�سها.
ووجدوا �أن الطالب الذين توقفوا
عن ا�ستخدام في�سبوك كانوا �أكرث
�إنتاجية ،و�أبلغوا عن �شعورهم ب�أنهم
�أقل اكتئاباً ،وانخرطوا يف �أن�شطة
�صحية� .إىل ذلك� ،أو�ضح الباحثون
�أن ال�شبكة االجتماعية لها ت�أثريات
كبرية على جوانب مهمة من احلياة

17
17
ال ت��ت��ع��ل��ق م��ب��ا���ش��رة ب��ب��ن��اء ودع���م
ال�شبكات االجتماعية.
كما �س�أل الباحثون املتطوعني
عن املبلغ ال��ذي يريدون احل�صول
عليه كتعوي�ض ع��ن التخلي عن
ف��ي�����س��ب��وك مل����دة �أ����س���ب���وع واح����د،
ووجدوا يف املتو�سط �أن امل�شاركني
اع��ت�بروا �أن �أ�سبوعاً واح���داً على
في�سبوك ي�ساوي  67دوالراً – وهو
جزء كبري من امليزانية الأ�سبوعية
للطالب العادي.
وازدادت ه���ذه القيمة بن�سبة
ت��ق��ارب  20يف امل��ئ��ة بعد �أ�سبوع
م��ن االب��ت��ع��اد ع��ن املن�صة ،وي�شري
ال��ب��اح��ث��ون �إىل �أن ه���ذا القيمة
املتزايدة منوذجية لعالقة الإدمان
باملن�صة.
امل�صدرalarabiya :

ثغرة أمنية في معظم هواتف
أندرويد

�أو�ضحت �شركة قوقل �أنها عرثت على دليل ب�ش�أن وجود ثغرة �أمنية
غري م�صححة يف نظام الت�شغيل �أندرويد تُ�ستخدم يف الهجمات،
وحتمل حال ًيا ا�سم « ،»2215-CVE-2019وبالرغم من �أن الثغرة
الأمنية قد جرى �إ�صالحها يف الإ�صدارات الأقدم من �أندرويد� ،إال
�أنها عاودت الظهور يف الإ�صدارات الأحدث.
وتوجد الثغرة الأمنية يف نواة نظام الت�شغيل �أندرويد ،وميكن
ا�ستخدامها مل�ساعدة املهاجم يف احل�صول على و�صول �إىل امل�ستخدم
اجلذر للجهاز.
ومن املفارقات �أن الثغرة مت ت�صحيحها يف دي�سمرب/كانون الأول
 2017يف �إ�صدارات �أندرويد  3.18و  4.14و  4.4و  ،4.9لكنها
عرثت عليها يف الإ�صدارات الأحدث من نظام �أندرويد.
واكت�شف فريق قوقل الأمني امل�سمى  Project Zeroالثغرة
الأمنية ،و�أكدت يف وقت الحق جمموعة حتليل التهديدات «»TAG
التابعة لل�شركة �أن الثغرة م�ستخدمة يف الهجمات.
وقالت جمموعة حتليل التهديدات « »TAGالتابعة لقوقل:
«نعتقد �أن الثغرة الأمنية قد ا�ستغلت من قبل ،NSO Group
وهي �شركة �إ�سرائيلية معروفة ببيعها �أدوات املراقبة واال�ستغالل».
وك�شف متحدث با�سم م�شروع �أندرويد املفتوح امل�صدر �أن هذه
الثغرة ال ميكن ا�ستغاللها دون تدخل امل�ستخدم ،وهناك بع�ض
ال�شروط التي يجب توفرها بها قبل �أن يتمكن املهاجم من ا�ستغالل
الثغرة الأمنية.
امل�صدرalarabiya :

كاميرا بدقة  108MPمفاجأة
جالكسي S11

تف�صلنا � 6أ�شهر تقريباً عن موعد �إط�لاق هاتف �سام�سوجن
الرائد القادم جالك�سي  ،S11وت�شري �أحدث الت�سريبات من موقع
�سام موبايل� ،إىل �أن �سام�سوجن �ستقدم هاتف جالك�سي  S11بـ 4
كامريات؛ الرئي�سية منها �ستكون بدقة  108MPبالإ�ضافة لكامريا
الزاوية العري�ضة وكامريا .ToF
الكامريا الرابعة �ستكون للتقريب حيث �سيحمل الهاتف تقريباً
ب�صرياً  5xيف خطوة جديدة تقوم بها �سام�سوجن لأول مرة يف �سل�سلة
هواتف جالك�سي.
جميع الت�سريبات �أع�لاه تبدو منطقية لأن �سام�سوجن ك�شفت
بالفعل عن م�ست�شعر بدقة  108MPوك�شفت �أي�ضاً عن وحدة
للتقريب الب�صري  5مرات يف مايو املا�ضي ،حيث �سيبد�أ الإنتاج
ال�ضخم لهذه الأ�شياء يف نهاية .2019
على جانب �آخر يتحدث التقرير عن م�ست�شعر الب�صمة داخل
ال�شا�شة يف جالك�سي � S11سيحظى مب�ساحة اكرب من امل�ست�شعر
احلايل بحجم  36mm²بينما �سيكون امل�ست�شعر اجلديد بحجم
� 64mm²أي ال�ضعف تقريباً.
امل�صدرtech-wd :
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عالج جديد لسرطان الثدي

ميكن لآالف الن�ساء التغلب على �أحد �أكرث �أ�شكال �سرطان الثدي فت ًكا،
وذل��ك بف�ضل ع�لاج جديد ،بعدما وج��د العلماء �أن دواء معينًا مقرت ًنا
بالأنظمة املناعية يجب �أن يتناوله املر�ضى �إىل جانب العالج الكيماوي.
وذكرت �صحيفة «ال�صن» الربيطانية �أن الأ�شخا�ص الذين يعانون من
�أورام «�سلبية ثالثية» �أكرث عر�ضة لل�شفاء من املر�ض قبل �إجراء اجلراحة،
مما يزيد من فر�صة عدم عودة املر�ض �أبدًا.
متاحا على جدول هيئة ال�صحة الوطنية خالل
وميكن �أن يكون العالج
ً
ال�سنتني �أو الثالث �سنوات املقبلة ،وفقا لل�صحيفة.
وقال الباحث بيرت �شميد من جامعة كوين ماري يف لندن« :هذا النهج
ميكن �أن ينقذ الآالف من الأرواح».
ويف معر�ض تقدمي البيانات يف بر�شلونة �إىل اجلمعية الأوروبية لطب
الأورام ،قال �إن  1200امر�أة �شاركت يف الدرا�سة مت منح ثلثي امل�شاركات
عقاقري العالج املناعي مع العالج الكيميائي ،يف حني كانت الباقيات
يعتمدن العالج الكيميائي فقط.
وبالن�سبة للمجموعة الأوىل ،بلغت فر�صة اختفاء ال�سرطان ،املعروفة
با�سم اال�ستجابة املر�ضية الكاملة ،قبل اجلراحة  65باملئة.
�أما بالن�سبة للمجموعة ،التي تلقت العالج الكيميائي فقط ،بلغت ن�سبة
فر�صة اختفاء ال�سرطان  51باملئة ،بفارق  27باملئة.
وي�صيب �سرطان الثدي ح��وايل � 55أل��ف بريطانية يف ال�سنة ،وميثل
ال�شكل ال�سلبي الثالثي حالة واحدة من كل  6حاالت ،ويقتل ربع املر�ضى يف
�شيوعا لدى من تقل �أعمارهم عن  40عا ًما.
غ�ضون � 5سنوات ،وهو �أكرث
ً
وو�صف الربوفي�سور ت�شارلز �سوانتون من �أبحاث ال�سرطان العالج
اجلديد ب�أنه «خيار واعد».

قد يحيل «�أزمة الدم» �إىل التقاعد

فريق ياباني ينجح في تطوير «دم
صناعي»
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بديال للعقاقير الطبية
الذاتي
العالج
ً

تاجا على ر�ؤو���س
تعد ال�صحة ً
الأ�صحاء ال ي��راه �إال املر�ضى ،لذا
يلج�أ البع�ض �سري ًعا �إىل تناول
الأدوي������ة ف���ور ال�����ش��ع��ور ب��امل��ر���ض،
والأف�����ض��ل ع���دم الإ����س���راع بتناول
الأدوي���ة لإع��ط��اء اجل�سم الفر�صة
لي�شفى ذات ًيا ،حيث �إنه يف كثري من
احل��االت ينجح اجل�سم يف معاجلة
نف�سه ،وه��و م��ا ي�سمى «بالعالج
الذاتي».
وتعتمد ف��ك��رة ه��ذا ال��ن��وع من
ال��ع�لاج على حتفيز ق��وى ال�شفاء
الداخلية «الطبيب الداخلي» ،هذه
القوى يعمل عليها الطب احلديث
لتحقيق ال�شفاء من الأمرا�ض .فقوى
ال�شفاء ال��ذات��ي تتحفز بت�شجيع
الطبيب م��ع اعتقاد املري�ض ب�أنه
�سي�شفى ب�����إذن اهلل ،وال يق�صد
ب��ال��ع�لاج ال��ذات��ي ت��ن��اول العقاقري
الطبية ب��دون و�صفة طبية .ويعد
التئام اجل��روح من الأم��را���ض التي
ميكن للج�سم عالجها ذات � ًي��ا من
خ�ل�ال حتفيز اخل�لاي��ا اجلذعية
ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ب��ن��اء الأن�����س��ج��ة التي
ت�ضمد اجلروح،كذلك خاليا الهيكل
العظمي جتدد متاماً ويقوم اجل�سم
ذات ًيا ب�إ�صالح العظام التي تعر�ضت
للك�سر� .أ�ضف �إىل ذلك الع�ضالت
والكبد واملعدة والأمعاء وغريها من
�أع�����ض��اء اجل�سم ميكن جتديدها،

وبذلك يعالج اجل�سم
نف�سه ذات � ًي��اً � .
أي�ضا
ج�سم الإن�سان م�سلح
ب���اجل���ه���از امل��ن��اع��ي
للوقاية من الأمرا�ض
املعدية التي ت�سببها
الكائنات املجهرية
«ال�����ف��ي��رو������س�����ات
وال������ب������ك������ت���ي��ري������ا
وال�����ف�����ط�����ري�����ات»
وامل�����س��رط��ن��ات ،كما
ي����ع����ط����ى اجل����ه����از
املناعي �إ�شارات تنبيه مثل ال�شعور
بالتعب والأمل دلي ً
ال على احلاجة
للعالج .وحينئذ يف�ضل �أخذ ق�سط
من الراحة �أو القيلولة �أو اجللو�س
م��ع ال�صحبة الطيبة والأ�شخا�ص
الإي��ج��اب��ي�ين �أو اال�ستحمام باملاء
ب��درج��ة ح���رارة منا�سبة للج�سم.
ريا ما يلج�أ الأ�شخا�ص لتناول
وكث ً
امل�سكنات واملهدئات من �أجل جتنب
الإره��اق والقيام باملزيد من العمل
بالرغم من حتذير درا�سات كثرية
من تناول امل�سكنات ملا لها من �آثار
�سلبية على الكلى والكبد واجلهاز
اله�ضمي والقلب وق��د ت����ؤدي �إىل
لإ�صابة بالت�شنجات والف�شل الكلوي
والكبدي وفقد الوعى والوفاة ،ومع
ك�ثرة اال�ستعمال ال تكون جمدية
عند احلاجة ال�ضرورية لتناولها.

وم���ن املف�ضل ع��دم
الإ����س���راع يف ت��ن��اول
امل�سكنات واملهدئات
وامل�ضادات احليوية
وغريها من العقاقري
الطبية �إال با�ست�شارة
امل��خ��ت�����ص�ين وع��ن��د
ال�ضرورة.
وك��ن��وز الطبيعة
م��ل��ي��ئ��ة مب��ح��ف��زات
العالج ال��ذات��ي ،مثل
ال���زجن���ب���ي���ل ال����ذي
يحتوي على العديد من امل��واد التي
تقي من الأم��را���ض ،مثل م�ضادات
الأك�����س��دة وال��ك��ال�����س��ي��وم والأل��ي��اف
الغذائية والبوتا�سيوم وفيتامينات
خمتلفة مثل فيتامني «�سي» وفيتامني
«ب����ي  .»6ك��م��ا ي�����س��ت��خ��دم ل��ع�لاج
ال��ن��زالت املعوية والغثيان وال��ق��يء
ونزالت الربد وال�صداع ،ويعد بدي ً
ال
طبيع ًيا مل�سكنات الأمل وم�ضادات
االلتهاب ،وذلك لقدرته على خف�ض
الربو�ستاجالندين امل�سبب ل�ل�آالم.
كما �أن للكركم خ�صائ�ص م�ضادة
لاللتهاب ،وق��د �أ���ش��ارت درا���س��ات
ع���دي���دة �إىل �أن ت���ن���اول م�سحوق
الكركم ي�ساعد على تخفيف الأمل،
كما الكثري من التوابل املوجودة يف
املنازل تعد من املهدئات وم�سكنات
الأمل� .أي��� ً��ض��ا الأح��م��ا���ض الدهنية

«�أوميجا  »3املوجودة يف الأ�سماك
والكاينوال والكتان والزيتون ،وغريها
من الزيوت النباتية تعد من منبهات
العالج الذاتي ،وتعد كعالجات فعالة
و�آم��ن��ة ل�ل�أم��را���ض املزمنة ،كما �أن
بع�ض امل�شروبات ،مثل ال�شاي والقهوة
والقرفة وا�ستن�شاق الزيوت العطرية
الطبيعية ،وغريها من كنوز الطبيعة
تعمل كم�سكنات ل�ل��أمل ومنبهات
للعالج الذاتي.ولتعزيز العالج الذاتي
يجب البعد عن القلق والتوتر ،وهما
العدو الأك�بر للعالج ال��ذات��ي ،حيث
ي����زداد �إف����راز ال��ك��ورت��ي��زون ال��ذي
يثبط اجلهاز املناعي ،بينما تن�شط
�آليات ال�شفاء الذاتي باال�سرتخاء
والت�أمل والتفا�ؤل والأفكار الإيجابية
وال�سعادة وعلو الهمة ومنط احلياة
ال�صحي ،كما تعد الرقية ال�شرعية
و�أداء ال�صلوات وال�صدقة ،وغريها
من العبادات بخ�شوع وطم�أنينة من
حم��ف��ات ال��ع�لاج ال��ذات��ي ،ق��ال اهلل
ا�ست َِجيبُوا
تعاىل« :يَا �أَيُّ َها ا َّلذِ ي َن آ� َمنُوا ْ
للِهَّ ِ َولِل َّر ُ�سولِ �إِ َذا د ََعا ُك ْم لمِ َا يُ ْحيِي ُك ْم».
ومع �أهمية العالج الذاتي �إال �أنه ال
ي�ستغنى عن زي��ارة الطبيب ،فبع�ض
احل����االت حت��ت��اج ل��و���ص��ف��ات طبية
ليتحقق ال�شفاء ب�إذن اهلل.
�أ .د .جمال الدين هري�سة
كلية ال�صيدلة – جامعة امللك
�سعود

ح�سب تو�صيات جديدة جلمعية «الدهون» الأمريكية

تحذير من «الحميات» منخفضة الكربوهيدرات

رغ���م �أن الأن��ظ��م��ة ال��غ��ذائ��ي��ة
منخف�ضة ال��ك��رب��وه��ي��درات قد
ت�ساعد على فقدان الوزن ب�سرعة،
ف����إن لها ت���أث�يرات متفاوتة على
امل�ؤ�شرات ال�صحية التي ميكن �أن
ت�سهم يف خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
ال��ق��ل��ب ،وذل����ك وف��ق �اً لتو�صيات
جديدة �أ�صدرتها اجلمعية الوطنية
للدهون يف الواليات املتحدة.
و�أك��دت التو�صيات بع�ض مزايا
نظام «كيتو» الغذائي ،وهو حمية
منخف�ضة ال��ك��رب��وه��ي��درات ،مبا
يف ذل���ك ك��ب��ح ال�����ش��ه��ي��ة وخف�ض
م�ستويات الدهون وال�سكر يف الدم
لدى امل�صابني بداء ال�سكري ،لكن
نظام الكيتو الغذائي يرتبط �أي�ضاً

ب��ارت��ف��اع ال��ك��ول�����س�ترول «ال�����ض��ار»
الذي ميكن �أن يرتاكم يف الأوعية
الدموية وي�ؤدي �إىل جتلط الدم.
ك��م��ا ذك���رت ال��ت��و���ص��ي��ات ،التي
ن�����ش��رت يف دوري������ة «ك��ل��ي��ن��ي��ك��ال
ليبيدولوجي» �أن���ه على م���دار 6
�أ�شهر قد يفقد النا�س وزن �اً �أكرب
مع احلميات الغذائية منخف�ضة
الكربوهيدرات ،مثل �أتكينز والكيتو
و�ساوث بيت�ش ،ولكن بعد عام مياثل
فقدان الوزن مع هذه الوجبات ما
ميكن �أن يحققه الأ�شخا�ص من
خالل الأنظمة الغذائية التي ت�سمح
بتناول مزيد من الكربوهيدرات.
و�أك���دت �أن االل��ت��زام باحلميات
منخف�ضة الكربوهيدرات قد يكون

�صعباً للغاية مع مرور الوقت وقد
ي�ستبعد الأطعمة الغنية بالعنا�صر
الغذائية التي تفيد القلب والأوعية
الدموية.
م����ن ج��ه��ت��ه��ا ،ق���ال���ت ك�����ارول
كريكباتريك ،وهي باحثة يف جامعة
والي��ة �إيداهو يف بوكاتيلو« :بينما
يف�ضل بع�ض املر�ضى منط الطعام
منخف�ض الكربوهيدرات والذي قد
يكون معقوالً لفرتات ق�صرية من
الوقت ،ف�إن االلتزام طويل الأجل
ميثل حت��دي�اً ،والفوائد واملخاطر
طويلة الأجل لي�ست مفهومة متاماً
خا�صة مع نظام الكيتو».
ويفقد بع�ض من يتبعون حمية
الكيتو وزن �اً �أك�ثر مرتني �أو ثالث

مرات ممن يتبعون عادات غذائية
خمتلفة ،لكن الكثري من هذا يعتمد
على نتائج ق�صرية الأجل.
و�أفادت التو�صيات �أن الأ�شخا�ص
الذين قد ي�ستفيدون من اتباع نظام
غذائي منخف�ض الكربوهيدرات
ملدة ترتاوح بني �شهرين و�ستة �أ�شهر
ي�شملون امل�صابني ب��داء ال�سكري
والذين يعانون من م�ستويات عالية
من الدهون الثالثية يف الدم.
وح����ذرت ال��ت��و���ص��ي��ات املر�ضى
ال��ذي��ن ل��دي��ه��م ت��اري��خ م��ع ارت��ف��اع
م�ستويات الكولي�سرتول ب�شكل
خ��ط�ير م��ن ات��ب��اع ح��م��ي��ة الكيتو
والأن��ظ��م��ة ال��غ��ذائ��ي��ة منخف�ضة
الكربوهيدرات.

التدخين سبب  ٪18من الوفيات بالواليات المتحدة
بعد عقود من معاناة الب�شر يف توفري الدم ال�لازم حلاالت الطوارئ،
ك�شف علماء �أنهم جنحوا يف تطوير «دم ا�صطناعي» داخل املعامل ،ميكن
نقله �إىل املحتاجني ب�صرف النظر عن ف�صائل دمائهم.
وقال فريق البحث الياباين �إنه �أجرى جتارب نقل «الدم اال�صطناعي»
على � 10أران��ب تعاين فقر الدم ،مما �أدى �إىل جناة  6منها ،و�أك��دوا �أن
هذه الن�سبة هي ذاتها التي �سيح�صلون عليها �إذا عوجلت احليوانات بدم
طبيعي.وح�سب العلماء ،مل يتم الإبالغ عن �أي �آثار جانبية ،مثل التخرث،
عندما مت اختبار الدم اال�صطناعي على الأرانب.
وميكن �أن ي��ؤدي الك�شف الطبي املذهل الذي مت التو�صل له يف كلية
الطب الوطنية للدفاع يف مدينة توكوروزاوا و�سط اليابان� ،إىل �إنقاذ �ضحايا
احلوادث ،الذين يفارقون احلياة يف مواقع احلدث ،نتيجة فقدان كميات
كبرية من الدماء.
وغال ًبا ما يحتاج �ضحايا احلوادث �إىل االنتقال �إىل امل�ست�شفيات لفح�ص
ف�صائل دمائهم ،قبل بدء عملية قد تكون �شاقة وطويلة للبحث عن �أكيا�س
دم� ،أو متربع من نف�س الف�صيلة.
وقال قائد البحث مانابو كينو�شيتا ملجلة «تران�سفيو�شن» العلمية« :من
ال�صعب تخزين كمية كافية من الدم لنقله يف مناطق مثل اجلزر النائية،
�سوف يكون الدم اال�صطناعي قاد ًرا على �إنقاذ حياة الأ�شخا�ص الذين ال
ميكن �إنقاذهم».
وقال الباحثون �إن الدم اال�صطناعي ميكن تخزينه يف درجات حرارة
طبيعية لأكرث من عام.

تقول جمعية القلب الأمريكية
�إن  24.8مليون �أم�يرك��ي يدخنون
ال�سجائر ،وهي العادة التي تت�سبب
يف وفاة �أكرث من � 440ألف من 2.4
مليون حالة وفاة �سنويا يف البالد،
�أي �أكرث من  18باملئة من الوفيات
�سنو ًيا بالواليات املتحدة.
وتدخني ال�سجائر لفرتة طويلة
من الزمن ميكن �أن ي�سبب �أمرا�ض
القلب وال�سكتة الدماغية والأوعية
الدموية و�سرطان الرئة و�سرطان
املعدة والعديد من امل�شاكل ال�صحية
الأخرى.
وت���زي���د امل�����واد ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف
ال�سجائر ،والبالغ عددها � 4آالف
مادة ،خطر الإ�صابة ب�سرطان الرئة.
وبح�سب عيادات «مايو كلينك»
ال�شهرية ،يت�سبب تدخني ال�سجائر
يف  87باملئة م��ن جميع الوفيات
ال��ن��اج��م��ة ع��ن ���س��رط��ان ال��رئ��ة يف
الواليات املتحدة ،وكلما طالت فرتة
تدخني ال�شخ�ص لل�سجائر ،ارتفع
خطر �إ�صابته بال�سرطان.
وت�شري الدرا�سات �إىل �أن املدخنني

�أك�ث�ر عر�ضة ل�ل�إ���ص��اب��ة ب��أم��را���ض
القلب التاجية مرتني �إىل �أربع مرات
مقارنة مع غري املدخنني.
وب��الإ���ض��اف��ة �إىل ال��ت�����س��ب��ب يف
ال�سرطان و�أمرا�ض القلب ،ميكن �أن
ي�ؤدي تدخني ال�سجائر لفرتة طويلة
�إىل �صعوبة التنف�س وتقليل الطاقة
وزيادة ت�أثريات امل�شكالت ال�صحية،
مثل الربو والتهاب ال�شعب الهوائية
�أو االلتهاب الرئوي.
وي���ق���در م��رك��ز ال�����س��ي��ط��رة على
الأم���را����ض يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة

�أن املدخنني البالغني على امل��دى
ال��ط��وي��ل ،ي��ف��ق��دون م��ا ب�ين 13.2
و 14.5عاما ب�سبب التدخني.
ومي����ك����ن ل���ل���ت���دخ�ي�ن ت�����س��ري��ع
ال�شيخوخة ،ملا ي�سببه من جتاعيد
م��ب��ك��رة� ،إذ متنع ال�سجائر تدفق
الدم �إىل اجللد ،ومتنع الب�شرة من
احل�صول على العنا�صر الغذائية
احل��ي��وي��ة للحفاظ ع��ل��ى مظهرها
ال�صحي.
وعلى الرغم من �أ�ضرار التدخني
ع��ل��ى امل���دى ال��ط��وي��ل ،ف ��إن��ه ميكن

ل��ل��م��دخ��ن�ين حت�����س�ين ف��ر���ص��ه��م يف
حياة �أطول و�أكرث �صحة عن طريق
الإقالع عنه واتباع �أ�سلوب �صحي.
وف��ي��م��ا يتعلق ب��ح��االت ال��وف��اة
املرتبطة بال�سجائر الإلكرتونية،
قالت امل��راك��ز الأمريكية ملكافحة
الأمرا�ض والوقاية منها �إن عدد
احلاالت املبلغ عنها ب�سبب مر�ض
غام�ض يف الرئة يرتبط بتدخني
ال�����س��ج��ائ��ر الإل��ك�ترون��ي��ة ب��ل��غ 18
ح��ال��ة ،م�����ش�يرة �إىل �أن احل��االت
امل�����ؤك����دة وامل��ح��ت��م��ل��ة ب��الإ���ص��اب��ة
باملر�ض و�صلت �إىل  1080يف 48
والية حتى الآن.
ومل يربط املحققون حتى الآن
بني الأم��را���ض و�أي منتج �أو مكون
بعينه ،لكنهم �أ�شاروا �إىل زيوت يف
ال�سجائر الإلكرتونية حتتوي على
رباعي هيدرو كانابينول وه��و من
�أحد مكونات املاريجوانا.
و�أو�����ص����ت امل����راك����ز الأ����س���ب���وع
املا�ضي بوقف ا�ستخدام ال�سجائر
الإلكرتونية التي حتتوي على هذا
املكون.
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فنان جرافيتي يصبح «مليونير الصدفة»

لوحة بعنوان:

أماكن من الذاكرة
الهنوف بنت �أحمد املالكي
جامعة امللك �سعود

عمرانيات
قد يبدو لنا يف بداية الأمر �أن �شراء الأر�ض
وامتالكها ه��ي نقطة ال��ب��داي��ة ،نعم ق��د تكون
امتلكت الأر�ض ،ولكن هل م�ساحتها هي امل�ساحة
املنا�سبة الحتياجاتك و�إمكانياتك املالية؟ هل
ت�ستطيع بناء هذه الأر���ض مبا تبقى لديك من
مدخرات مالية؟
�إنك بهذه الطريقة تكون كمن ذهب �إىل �سوق
القما�ش وا�شرتى قطعة قما�ش دون �أن يعرف
احتياجاته �أو تكلفة تف�صيل الثوب وهو حمدود
امليزانية ،ثم يذهب �إىل اخلياط فيطلب منه �أن
يخيط له ثوباً دون �أن يرفع له �أي مقا�سات،
ويتوقع بعد ا�ستالم ال��ث��وب �أن يكون مطابقاً
ملقا�ساته و�أن يكون ثمنه منا�سباً ملدخراته.
نعم ،امتالك قطعة �أر�ض هي نقطة البداية
ملن قام بدرا�سة احتياجاته ور�سم لها خطة مالية
ي�ستطيع �أن يحقق من خاللها هدفه بامتالك
منزل �أحالمه ،هناك خدمة قد تكون هي الأهم
على الإط�لاق يف مهنة العمارة قبيل �أي عملية
ت�صميمية يجب �أن حتر�ص عليها وهي الربنامج
املعماري.
ورغم �أنها الأهم �إال �أنها مع الأ�سف ال�شديد

جيولوجيات
ت��ق��ع ب��ح�يرة ت�����ش��اد يف املنطقة ال�شمالية
الو�سطى من ق��ارة �إفريقيا وتطل على �أرب��ع
دول �أفريقية م��ت��ج��اورة ه��ي ت�شاد والنيجر
ونيجرييا والكامريون� ،إال �أن الن�سبة الأكرب
م��ن م�ساحتها تقع �ضمن ح��دود دول��ة ت�شاد
والتي حتمل نف�س ا�سمها.
وا�شتهرت بحرية ت�شاد بكونها �إحدى �أكرب
ال��ب��ح�يرات يف ال��ع��امل م��ن ح��ي��ث م�ساحتها
واحتوائها على املاء مب�ساحة تقدر بـ 25000
كم 2تقريباً وت�صل الكمية الأك�بر من املياه
�إليها عرب نهر «�شاري» والذي يعطي البحرية
ما ن�سبته  90%من مياهها.
يف الفرتة الأخ�يرة تقل�صت م�ساحة بحرية
ت�شاد ب�شكل كبري لتبلغ ح��وايل  2000كم2
عام 2001م �أو �أقل من ذلك ،ومل يعد حجم
مياهها �إال  10%باملقارنة مع م�ستواها عام
1963م ما �أدى لت�ضرر ال��دول املطلة عليها
وتدهور �أو�ضاع النا�س يف تلك املنطقة.
�إذاً فبحرية ت�شاد ت��واج��ه ك��ارث��ة �إن�سانية
ح��ق��ي��ق��ي��ة ،وق����د ح����� ّذرت م��ن��ظ��م��ة الأغ���ذي���ة
وال��زراع��ة ل�ل�أمم املتحدة الفاو ع��ام 2009م

امتلكت أرضًا ..وماذا بعد؟
�أك�ثر مرحلة يغفل عن عملها
الكثري ،ال �أ�ستطيع �أن �أ�ضع
�إ���ص��ب��ع��ي ع��ل��ى م��و���ض��ع �سبب
�إغ��ف��ال الكثريين عنها ،فقد
يكون ذل��ك ب�سبب جتنب دفع
�أعباء هند�سية �أو عدم وجود
من يقوم بها يف ال�سوق املهني
�أو �أي �سبب �آخر.
ولكن نهدف هنا لتو�ضيح
�أهمية هذه املرحلة والتي تلعب
دوراً كبرياً يف توجيه م�سار �أي
م�شروع م��ن ناحية الدرا�سة
الوظيفية وامل�ساحية وتو�ضيح التكلفة التقديرية
ال�صحيحة لأي م�شروع م�ستقبلي.
فمن خاللها ي��در���س امل��ع��م��اري احتياجاتك
الوظيفية ويقدر لها احتياجات م�ساحية تنطبق
على الوظيفة والأه���م تنطبق على ميزانيتك
املالية ،فبعد انتهاء هذه املرحلة ت�ستطيع بكل
�سهولة معرفة امل�ساحة املنا�سبة لأر�ض م�شروعك
امل�ستقبلي وم��ا ه��ي مكونات و�أب��ع��اد امل�شروع
بالتف�صيل وك��م �سيحتاج ه��ذا املبنى من املال

ليتم بنا�ؤه وكيفية تق�سيم
امليزانية.
ك���م���ا مي��ك��ن��ك �أي������ضً ���ا
ر���س��م خ��ط��ة م�ستقبلية
الح��ت��ي��اج��ات��ك ال��ب��ع��ي��دة
وال���ق���ري���ب���ة وجت��ه��ي��زه��ا
ع��ل��ى �أر������ض ال���واق���ع مع
توقع التكلفة لكل مرحلة
م��ن م��راح��ل البناء �سواء
احلالية �أو امل�ستقبلية.
وبعد هذه اخلطوة فقط
ت�ستطيع �أن تر�سم خطة
وا�ضحة مل�شروعك ويكون الطريق �إىل الهدف
جل ًيا وا�ضحاً ،فالعمارة لي�ست فقط وجهاً جمي ً
ال
ولكنها �أي�ضً ا تطبيق وممار�سة ودرا�سة لكل ما
هو �أنت عليه وما �ستكون وكيف لذلك �أن يكون.
م .ه�شام بن حممد القا�سم
كلية العمارة والتخطيط
متخ�ص�ص بالتحكم بجودة وتكلفة امل�سكن
ال�سعودي

حلول ومقترحات لمواجهة جفاف بحيرة تشاد
من �أن الكارثة الإن�سانية التي
تهدد بحرية ت�شاد ذات موارد
املياه املتناق�صة با�ستمرار يف
�إفريقيا الو�سطى الب��د من
مواجهتها عاج ً
ال.
وق���درت الإدارة الوطنية
الأمريكية للأجواء والف�ضاء
نا�سا �أن م��ي��اه ب��ح�يرة ت�شاد
�إذا م��ا وا���ص��ل��ت انح�سارها
باملعدل احلايل ،فمن املمكن
�أن تختفي رقعة البحرية كل ّياً
يف نحو ع�شرين �سنة من �إ�صدار بيانها عام
2009م.
وم��ن �أه��م �أ���س��ب��اب تقل�ص م�ساحة بحرية
ت�شاد انخفا�ض م�ستوى املياه يف نهر �شاري
وهو النهر املغذي لهذه البحرية نتيجة تناق�ص
الأمطار وموا�سم اجلفاف الطويلة واملتعددة
التي حلّت على منطقة ال�ساحل الإفريقي
و���س��وء اال�ستخدام الب�شري ،بالإ�ضافة �إىل
التغطية امل�ستم ّرة مل�سارات هذا النهربالكثبان
الرملية ،وكذلك التغري املناخي وخ�صو�صاً

ظ�����اه�����رة الإح���ت���ب���ا����س
احلراري.
وق��د ا ُق�ترح��ت بع�ض
احللول التي يمُ كنها مع
ال��وق��ت زي����ادة م�ستوى
مياه البحرية ،وال�سماح
لها بالعودة �إىل م�ساحة
ت��ق��ارب م��ا ك��ان��ت عليه
���س��اب��ق�اً � ،أح��ده��ا يتمثل
يف ت���ن���ف���ي���ذ م�������ش���روع
���س��د «ب��امل��ب��و» ع��ل��ى نهر
« �أوب��ن��ق��ي» وحفر قناة مياه تربط ب�ين نهر
« �أوب��ن��ق��ي» ونهر «���ش��اري» امل��غ��ذي للبحرية،
وال�سماح للمياه بالتدفق من نهر « �أوبنقي»
نحو نهر «���ش��اري» ثم �إىل البحرية� ،إال �أنّ
ه��ذا العمل خ��ارج ق��درة ال���دول ا لإفريقية
املحيطة بالبحرية ،مع بقاء ا لأم��ل موجود اً
يف حال تط ّو ع اجلهود الدولية لتحقيق هذا
الهدف.
�أ .ن�سيم من�صور �أيوب
ق�سم الكيمياء احليوية بكلية العلوم

عانى الفنان اجلرافيتي «ديفيد ت�شو» من �أزمات مالية عديدة طيلة
اً
ات�صال من �صاحب �شركة يطلب منه ر�سم
حياته ،ويف عام  2005تلقى
جدارية ل�شركته النا�شئة مقابل � 60ألف دوالر.
لكن �صاحب ال�شركة مل يكن ميلك امل��ال بعد ،وعر�ض على ديفيد
امتالك �أ�سهم يف �شركته اً
بدل من املال ،فقبل ديفيد العر�ض مرغماً،
واختفى جّ
واته لر�سم اجلرافيتي يف ال�شوارع ون�سي �أمر تلك الأ�سهم
متا ًما.
لكن املفاج�أة كانت يف عام  2012عندما تل ّقى ديفيد مكاملة من «مارك
زوكربريج» الرئي�س التنفيذي ل�شركة في�سبوك ،يُخربه �أن �أ�سهمه يف
�شركة في�سبوك جتاوزت الـ 200مليون دوالر بعد �أن ر�سم لهم جدارية
يف بدايات ن�ش�أة ال�شركة.
هذه ال�صدفة ح ّولت ديفيد ت�شو من رجل عادي يُكافح عرب فنّه جلمع
املال� ،إىل مليونري بني ٍ
ليلة و�ضحاها ،ولي�س �أي مليونري ،بل ح�صل على
ثروة من �سبعة �أرقام!
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األخيرة
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صوت الصورة

نافذة

نافذة

د .فهد بن عبداهلل الطياش

منبع الشك وأدوات التشكيك
ت�ست�ضيف اجلامعة ممثلة بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية امل�شاركني
يف ندوة «�صحيح البخاري والقراءات املعا�صرة» ،ومن العنوان يدرك
القارئ �أن هناك قراءات معا�صرة بع�ضها علمي منطقي و�أخرى ذات
توجه ل��زرع ب��ذرة ال�شك يف جهد البخاري ومنهجه وال��ذي يحظى
باحرتام كبري لدى �أغلبية امل�سلمني ال�سنة.
وهنا كنت �أمتنى �أن الك�شف عن تلك املنابع امل�ستفيدة من ح�صاد
بذور ال�شك و�أدواتها التي وظفتها لتعزيز روايتها ،وال ي�شك عاقل
ب�أن �أي جهد �إن�ساين لن ي�صل �إىل درجة الكمال كما هو احلال مع
كتاب اهلل الذي ال ي�أتيه الباطل ،و�إمنا ونحن يف اجلامعات ال بد من
الرتكيز على املنهج ال�صارم الذي اتبعه البخارى و�أكد عليه الثقات
ممن عمل على مراجعته.
ف�أهمية الندوة وما يليها من جهود علمية م�شرتكة على م�ستوى
العامل الإ�سالمي لن ت�ؤكد �أهمية الكتاب و�إمنا �ستك�شف لنا �أوجه
الزيغ والف�ساد الأيديولوجي التي تنطلق من خمطط منظم وتواجهها
بجهود متوا�ضعة و�إن كانت ذات قيمة علمية مثل هذه الندوة .وغياب
امل�ؤ�س�سات الدينية عن هذه اجلهود العلمية التي يفرت�ض �أن تكون
متنوعة وموزعة جغراف ًيا بني الأماكن املقد�سة يف مكة واملدينة
وم�ؤ�س�ساتنا العلمية وحوا�ضر العلم يف عاملنا الإ�سالمي كالأزهر
والزيتونة ،حرب ال�شك قادمة وعالجها جتفيف منابعها وحتجيم
�أدواتها �أو ف�ضحها.

املدينة الطبية تنظم فعالية «اليوم العاملي للقلب» يف جممع بانوراما مول

بيان توضيحي لحادثة دهس مراقب المرور

�أ.مو�سى قحل
يف �صباح يوم الأح��د ١٤٤١ /٢ /٧ه��ـ و�أثناء
قيام �أحد مراقب املرور ب�أداء واجبه يف تنظيم
احلركة املرورية باملدينة اجلامعية للطالبات ،قام
�أحد قائدي املركبات ويقود �سيارة من نوع «تويوتا
ك��ام��ري» اللون �أبي�ض ،مبحاولة ده�س مراقب
املرور و�إبعاده عن الطريق ب�سيارته ،وذلك لعدم
رغبة ال�سائق بالتقيد بالتعليمات اخلا�صة بتنظيم

احلركة املرورية وعدم اال�ستجابة بالوقوف التام
لإتاحة الفر�صة مل�ستخدمني �آخرين يف م�سار
�آخر.
ونتج عن هذا احل��ادث �إ�صابة مراقب املرور
بر�ضو�ض يف �إحدى قدميه بعد �إحالته مل�ست�شفى
امللك خالد اجلامعي ،وق��د مت حتويل احل��ادث
ل�شرطة الدرعية ال�ستكمال التحقيق يف تلك

احلادثة.
ونحن يف �إدارة الأمن وال�سالمة ،ن�ؤكد دعمنا
جلميع مراقبي الأمن وال�سالمة ونقف معهم يف
�سبيل احل�صول على جميع حقوقهم لأداء الأعمال
املكلفني بها ميدان ًيا على �أكمل وجه.

علوم الرياضة تحتفي «باليوم العالمي للمشي»

بح�ضور ع�ضو م�شاة جامعة امللك �سعود د� .ساري
ال�صانع وعدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س و�إدارة الكلية
وع���دد م��ن امل��وظ��ف�ين وجم��م��وع��ة ك��ب�يرة م��ن ال��ط�لاب،
نظمت وكالة التطوير واجلودة ممثلة بوحدة العالقات
املجتمعية بالتعاون مع وحدة الأن�شطة الطالبية بكلية
علوم الريا�ضة والن�شاط البدين «اليوم العاملي للم�شي»،
حيث كان هناك م�سرية م�شي انطلقت من الكلية ال�ساعة
التا�سعة والن�صف �صباحاً واجتهت �إىل بهو اجلامعة ومن
ثم عادت مرة �أخرى لنقطة االنطالق.

حلقة «االتساق
الداخلي بين الصدق
والثبات» ..غدًا

ينظم مركز التميز البحثي يف
تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات
«�أفكر» عند ال�ساعة الثانية ع�شرة
والن�صف من ظهر غد االثنني ،حلقة
النقا�ش ال�سابعة وال�ستني بعد املائة
�ضمن �سل�سلة حلقات النقا�ش التي

يعقدها املركز �أ�سبوعياً بعنوان
«االت�ساق الداخلي :جدل م�ستمر
بني ال�صدق والثبات» من �إع��داد
وتقدمي الدكتور ال�سيد حممد �أبو
ها�شم ح�سن �أ�ستاذ يف ق�سم علم
النف�س ،كلية الرتبية ،جامعة امللك

�سعود ،وذلك يف قاعة رقم «�1أ»33
للرجال بكلية الرتبية ،ولل�سيدات
يف املدينة اجلامعية للطالبات كلية
الرتبية مبنى رقم « »2معمل «»72
الدور الأول.

altayash@ksu.edu.sa

عميد األولى المشتركة يلتقي
ممثلي الشعب الدراسية

التقى عميد ال�سنة الأوىل امل�شرتكة الدكتور عبداملجيد اجلريوي بالطالب
ممثلي ال�شعب الدرا�سية يف عمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة ،وذلك يوم الثالثاء
1441/2/2هـ بح�ضور وكالء العمادة ور�ؤ�ساء الأق�سام والوحدات ،وذلك
لال�ستفادة من هذه الطاقات والقدرات وتوظيفها يف االجتاه الذي يتوافق مع
ر�ؤية العمادة يف �إعداد طالب مبدعني قادرين على الولوج يف جمتمع املعرفة
ومتمكنني من �آليات التوا�صل والتعبري عن الآراء و�إي�صال مقرتحات زمالئهم
الطالب .وقد افتتح العميد اللقاء بكلمة حتفيزية للطالب وتعريفهم بالدور
املنوط بهم كممثلني لل�شعب يف خدمة زمالئهم الآخرين ،مبا ي�سهم يف
تطوير �شخ�صياتهم من خالل القيام بدورهم الإيجابي مع زمالئهم والتعبري
عما يحتاجونه وتقدمي الآراء حول امل�شكالت الأكادميية وغري الأكادميية .

إطالق سلسلة ندوات البحث العلمي
بـ«إدارة األعمال»

�أطلقت وكالة الكلية للتطوير واجلودة وبالتعاون مع وكالة الكلية للدرا�سات
العليا والبحث العلمي بكلية �إدارة الأعمال ،وبالتزامن مع �شهر التوعية
ب�سرطان الثدي� ،أوىل الندوات يف «�سل�سلة ن��دوات البحث العلمي بكلية
�إدارة الأعمال».
وكانت الندوة بعنوان «هل ميكن ملر�ضى �سرطان الثدي الذين يعي�شون يف
املناطق النائية احل�صول على الرعاية التخ�ص�صية» قدمها الدكتور وادي
بن براك العنزي ،رئي�س ق�سم ق�سم الإدارة ال�صحية ،حيث ا�ستعر�ض فيها
الإح�صاءات املتعلقة مبر�ضى �سرطان الثدي يف مناطق اململكة واحللول
املتعلقة بالرعاية التخ�ص�صية ملر�ضى �سرطان الثدي يف املناطق النائية
والبعيدة عن املراكز التخ�ص�صية يف املدن الرئي�سية.
وت�أتي هذه الندوة لتكون باكورة �سل�سلة ندوات البحث العلمي يف كلية
�إدارة الأعمال ،حيث ت�ستهدف هذه الندوات كافة �أع�ضاء هيئة التدري�س
من داخل الكلية وخارجها ،واملهتمني والباحثني وطالب الدرا�سات العليا.
وت��ه��دف �إىل ن�شر ثقافة البحث العلمي و�إت��اح��ة الفر�صة للباحثني
واملتخ�ص�صني واملهتمني مبناق�شة الق�ضايا البحثية املعا�صرة واحلديثة،
وعر�ض �آخر الإجنازات البحثية يف جماالت �إدارة الأعمال املتنوعة.
جدير بالذكر �أن هذه الندوات جمدولة لتقام كل يوم خمي�س من كل
�أ�سبوع يف متام ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهراً يف قاعة مناق�شة الر�سائل
العلمية «.»G104

