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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

الجامعة أكاديميًا..

�شاركت اجلامعة م�ؤخراً يف ملتقى اجل��ودة الثالث
يف التعليم العايل ال��ذي نظمته هيئة تقومي التعليم
والتدريب ممثلة يف املركز الوطني للتقومي واالعتماد
الأكادميي ،برعاية وح�ضور معايل امل�ست�شار بالديوان
امللكي ورئي�س جمل�س �إدارة هيئة التقومي والتعليم
والتدريب الدكتور �أحمد بن حممد العي�سى ،وذلك يوم
اخلمي�س � 11صفر 1441هـ ،بقاعة امل�ؤمترات الرئي�سة
بفندق فريمونت البوابة االقت�صادية بالريا�ض ،وت�سلمت
اجلامعة � 14شهادة اعتماد براجمي من هيئة تقومي
التعليم والتدريب ،وبذلك وا�صلت اجلامعة ت�صدرها
للجامعات ال�سعودية يف عدد الربامج املعتمدة �أكادميياً
من هيئة تقومي التعليم.
تفا�صيل �ص3

ندوات علمية في معرض الصقور

د .الدوسري إمامًا للمسجد
الحرام

هن�أ معايل مدير اجلامعة
الدكتور بدران العمر ،ال�شيخ
يا�سر بن را�شد الدو�سري،
ع�����ض��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س
بكلية الرتبية باجلامعة،
مبنا�سبة �صدور املوافقة الكرمية على تعيينه �إما ًما
تفا�صيل �ص4
للم�سجد احلرام.

جائزة للتميز في التدريس ..قريبًا

ت�سعى وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
بتوجيهات من معايل مدير اجلامعة الدكتور ب��دران
العمر� ,إىل تقدمي تعليم متميز و�إيجاد بيئة تعليمية
�أكادميية حمفزة و�شراكة جمتمعية فاعلة؛ ل�ضمان
خمرجات تعليمية رائ��دة تتوافق مع خطط التنمية
تفا�صيل �ص 15
االقت�صادية وحتديات الع�صر.

04

اتفاقية بين العلوم ومركز اإلبداع

05

الثورة الرقمية وتمكين المرأة

كلية التمريض تنفذ أول شريط بشري للرجال للتوعية

بـسرطان الثدي

في البهو

14

المملكة تحقق المركز الثاني في
مسابقة «هارد وير» العالمية

حققت اململكة العربية ال�سعودية� ،إجن����ازًا غري
م�سبوق ،بعد �أن احتلت املركز الثاين يف امل�سابقة العاملية
 ،Hardwear CTFالتي �أقيمت يف مملكة هولندا
يومي  26و� 27سبتمرب 2019م.
وقد م ّثل اململكة يف هذه امل�سابقة ،فريق CRED
التابع ملركز التميز لأمن املعلومات بجامعة امللك �سعود،
حيث كانت البلد العربي الوحيد �ضمن  14فري ًقا عامل ًيا
تفا�صيل �ص2
من خمتلف الدول.

طالب العمارة والتخطيط
يصممون أعلى مسجد معلق

حقق فريق كلية العمارة والتخطيط املركز الأول على
م�ستوى جامعات اململكة بت�صميمه �أعلى م�سجد معلق
يف العامل ،و�أكد معايل مدير اجلامعة خالل ا�ستقبالهم
�أن �إجنازهم غري م�ستغرب من كلية خ ّرجت العديد من
تفا�صيل �ص20
الأ�سماء التي خدمت الوطن.

اختتام ندوة «صحيح البخاري
والقراءات المعاصرة»

رع��ى معايل مدير اجلامعة الدكتور ب��دران العمر
الثالثاء املا�ضي ال��ن��دوة العلمية «�صحيح البخاري
والقراءات املعا�صرة� :أنواعها ومناهجها وم�صادرها»
بقاعة ال�شيخ حمد اجل��ا���س��ر ،وال��ت��ي نظمتها كلية
الرتبية ممثلة بق�سم ال��درا���س��ات الإ�سالمية م�سار
ال�سنة وعلومها ،وا�ستمرت ملدة يومني ،ح�ضر احلفل
معايل ال�شيخ حممد بن ح�سن �آل ال�شيخ ع�ضو هيئة
كبار العلماء ،و�صاحب ال�سمو الأم�ير الدكتور �سعود
بن �سلمان �آل �سعود امل�شرف على الندوة ،وعدد من
امل�س�ؤولني.
و�أو�ضح رئي�س ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية الدكتور
عبداهلل الدو�سري �أن اجلامعة ب��ادرت ممثلة بق�سم
الدرا�سات الإ�سالمية بكلية الرتبية ب�إقامة هذه الندوة
املباركة مب�شاركة عدد من �أ�صحاب املعايل وثلة من كبار
العلماء ونخبة من �أ�ساتذة الكلية املتميزين وعدد من
�أع�ضاء م�سار ال�سنة وعلومها املتخ�ص�صني.
تفا�صيل �ص2

باحثو الجامعة يفوزون بمقترحات بحثية في
مبادرة وزارة التعليم للتعاون الدولي
�أعلنت وزارة التعليم املقرتحات البحثية الفائزة يف
مبادرة الوزارة للتعاون الدويل مب�ساراتها املختلفة،
حيث حقق باحثو جامعة امللك �سعود الفوز فيها
باختيار ثالثة مقرتحات مقدمة من �أع�ضاء هيئة
ال��ت��دري�����س مب�����ش��روع��ات �ضمن م�����س��ار التحديات
مقرتحا يف م�سار القدرات
الكربى ،واختيار 25
ً

تدشين الخطة
االستراتيجية
لكلية التربية
«»2030 - 2018

البحثية و�ستة مقرتحات يف البحوث االجتماعية.
و�أو�ضح عميد البحث العلمي باجلامعة الدكتور
حممد الوابل� ،أن مبادرة التعاون الدويل يف البحث
والتطوير جاءت بنا ًء على تو�صيات م�ؤمتر التعاون
الدويل يف البحث والتطوير الذي عقدته الوزارة عام
تفا�صيل �ص2
2018م.

د�شن معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر اخلطة اال�سرتاتيجية
لكلية الرتبية �أثناء رعايته فعاليات االحتفاء بيوم املعلم العاملي ،يف بهو كلية
الرتبية يوم اخلمي�س � 4صفر 1441هـ املوافق � 3أكتوبر 2019م.
و�أ�شار عميد كلية الرتبية الدكتور فهد ال�شايع �إىل �أن اخلطة اال�سرتاتيجية
�أعدت وفق منهجية مبنية على الأ�س�س العلمية لإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية
اب��ت��دا ًء من ت�شخي�ص الواقع وحتديد الطموحات والتطلعات واملقارنات
املرجعية .تفا�صيل �ص14
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برعاية معايل مدير اجلامعة

اختتام أعمال ندوة «صحيح البخاري والقراءات المعاصرة»
د .الدو�رسي :بالدنا احلبيبة مل ت�أل جهد ًا يف احلفاظ على ال�سنة النبوية ال�صحيحة وخدمتها
«�آل ال�شيخ» :هذه الندوات واللقاءات من العمل الطيب الذي ي�ستحق الدعم والت�شجيع والرعاية

رع��ى معايل مدير اجلامعة الدكتور ب��دران العمر
�صباح الثالثاء املا�ضي الندوة العلمية «�صحيح البخاري
والقراءات املعا�صرة� :أنواعها ومناهجها وم�صادرها»
بقاعة ال�شيخ حمد اجلا�سر ،والتي نظمتها كلية الرتبية
ممثلة بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية م�سار ال�سنة وعلومها،
وا�ستمرت مل��دة يومني ،وح�ضر احلفل معايل ال�شيخ
حممد بن ح�سن �آل ال�شيخ ع�ضو هيئة كبار العلماء،
و�صاحب ال�سمو الأم�ير الدكتور �سعود بن �سلمان �آل
�سعود امل�شرف على الندوة ،وعدد من امل�س�ؤولني.
ب��دئ احلفل بالقر�آن الكرمي ثم �ألقى رئي�س ق�سم
ال��درا���س��ات الإ���س�لام��ي��ة ال��دك��ت��ورع��ب��داهلل ب��ن برج�س
الدو�سري كلمة قال فيها �إنه ملا كان ال�صراع بني احلق
والباطل �سنة كونية تفرت حيناً وت�شتد �أحياناً وتتنوع
بتنوع الدوافع والأغرا�ض ،فقد تعر�ض �صحيح البخاري

لهجمة �شر�سة منظمة للنيل منه وطرح �أفكار غريبة يف
تناوله والتجر�ؤ على جتربة مناهج غربية ال تتنا�سب مع
مو�ضوع البحث ومو�ضوعيته مما اقت�ضى جتلية هذه
الدرا�سات والقراءات املعا�صرة ل�صحيح البخاري ببيان
�أنواعها ومناهجها وم�صادرها.
و�أو�ضح الدكتور عبداهلل الدو�سري �أن جامعة امللك
�سعود بادرت ممثلة بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية بكلية
الرتبية ب�إقامة هذه الندوة املباركة مب�شاركة عدد من
�أ�صحاب املعايل وثلة من كبار العلماء ونخبة من �أ�ساتذة
الكلية املتميزين وعدد من �أع�ضاء م�سار ال�سنة وعلومها
املتخ�ص�صني يف جل�سات تعر�ض فيها بحوث متخ�ص�صة
ومداخالت قيمة وكلمات م�شرقة للم�شاركني لتجلية هذه
الدرا�سات اخلاطئة يف تناول �صحيح البخاري رحمه
اهلل ،و�إبراز مكامن اخلط�أ ومراحل الزلل فيها وحتديد

�ضوابط ومنهجيات علمية للت�صدي لها وت�أ�سي�س �أر�ضية
علمية للرد عليها.
و�أ�ضاف :يعد هذا امتداداً ملا قامت عليه هذه البالد
املباركة اململكة العربية ال�سعودية التي تعترب كتاب
اهلل تعاىل و�سنة نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم د�ستوراً
لنظامها الأ�سا�سي للحكم ،فلم ت�أل جهداً يف احلفاظ
على ال�سنة النبوية وخدمتها ب�إن�شاء املراكز املتخ�ص�صة
وفتح الأق�سام العلمية ون�شر طباعة كتب ال�سنة املعتمدة
وح�سن ا�ستغالل التقنية احلديثة.
ويف كلمة ملعايل ال�شيخ حممد بن ح�سن �آل ال�شيخ
ع�ضو هيئة كبار العلماء وع�ضو اللجنة الدائمة للإفتاء
ورئي�س املجل�س العلمي ملجمع خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود للحديث ال�شريف
وعلومه� ،أكد �أنه من حفظ اهلل تعاىل ل�سنة نبيه الكرمي

باحثو الجامعة يفوزون بمقترحات بحثية في مبادرة
وزارة التعليم للتعاون الدولي

�أعلنت وزارة التعليم املقرتحات
البحثية الفائزة يف مبادرة ال��وزارة
للتعاون الدويل مب�ساراتها املختلفة،
حيث حقق باحثو جامعة امللك �سعود
الفوز فيها باختيار ثالثة مقرتحات
مقدمة من �أع�ضاء هيئة التدري�س
مب�شروعات �ضمن م�سار التحديات
مقرتحا يف
ال��ك�برى ،واختيار 25
ً
م�����س��ار ال���ق���درات البحثية و�ستة
مقرتحات يف البحوث االجتماعية.
و�أو���ض��ح عميد البحث العلمي
باجلامعة الدكتور حممد الوابل� ،أن
مبادرة التعاون ال��دويل يف البحث
والتطوير جاءت بنا ًء على تو�صيات
م�ؤمتر التعاون ال��دويل يف البحث
وال��ت��ط��وي��ر ال���ذي ع��ق��دت��ه ال����وزارة
ع��ام 2018م ،ووف � ًق��ا ل�ل�أول��وي��ات
البحثية يف جماالت العلوم والتقنية
التي حددها امل��ؤمت��ر بحيث تكون

«المتابعة»
تشارك في
الورشة
التعريفية لضباط
االتصال

امل���ق�ت�رح���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة متما�شية
وداع��م��ة ل��ر�ؤي��ة اململكة 2030م،
والربامج التنفيذية التابعة لها.
و�أف����اد �أن ال�����وزارة ك�شفت عن
مبادرتني يكون دع��م منحها مببلغ
�سنوي ثابت على مدار ثالث �سنوات
�أو �سنتني ،وت�شمل امل��ب��ادرة الأوىل
م�����س��اري��ن ،الأول م��ن��ح التحديات
ال��ك�برى ال��ت��ي ي�����ص��ل دع��م��ه��ا �إىل
 7,5م�لاي�ين ري����ال ،وت��ه��دف �إىل
دعم الأعمال البحثية والتطويرية
ذات ال�����ص��ل��ة مب��واج��ه��ة وت��ق��دمي
ح��ل��ول لإح�����دى ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي
تواجه اململكة وامل��ج��االت الفرعية
املرتبطة بها ومنها :جماالت حتلية
املياه ،والطاقة املتجددة ،ومواجهة
الأمرا�ض املعدية� ،أما امل�سار الثاين
فهو خم�ص�ص ملنح القدرات البحثية
بدعم يرتاوح ما بني � 600ألف ريال

حتى  1,8مليون ريال.
وي��ه��دف ه���ذا امل�����س��ار �إىل دع��م
الأب��ح��اث الأ�سا�سية والتطبيقية
ال��داع��م��ة ل��ل��ع��دي��د م���ن امل��ج��االت
الفرعية وال��ت��ي منها على �سبيل
امل���ث���ال :ع��ل��م اجل��ي��ن��ات احل��ي��وي،
وتقنية النانو احليوية ،والبوملريات،
وحتلية املياه ،و�إعادة ا�ستخدام مياه
ال�صرف ال�صحي ،والنفط والغاز،
وال��ت��ل��وث وغ�ي�ره���ا م���ن امل��ج��االت
الهامة الأخرى.
وح��ق��ق��ت ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود
نتائج جيدة يف املبادرة الثانية من
خالل مبادرة البحوث االجتماعية
امل��وج��ه��ة ال��ت��ي ي�صل ال��دع��م فيها
�إىل  3ماليني ري���ال ،وت��ه��دف �إىل
ت�شجيع بحوث العلوم االجتماعية
عالية اجلودة وامل�ؤثرة يف املجاالت
ذات الأهمية الإ�سرتاتيجية للمملكة

كتب :مو�سى حدادي
�شاركت جامعة امللك �سعود ممثلة بعمادة املوارد
الب�شرية م�ؤخراً يف ور�شة العمل التعريفية ل�ضباط
االت�صال يف اجلهات احلكومية والتي نظمتها وزارة
اخلدمة املدنية �ضمن «م�شروع القيا�س ال��دوري
لالرتباط الوظيفي لعام 1441هـ» ،بح�ضور وكيل
وزارة اخلدمة املدنية للتم ّيز واالبتكار الأ�ستاذ ماجد
بن حممد املعجل وم�شاركة عدة جهات حكومية.
و�أو�ضح رئي�س وحدة املتابعة بعمادة املوارد الب�شرية
و�ضابط االت�صال بالعمادة وممثل اجلامعة الأ�ستاذ
�سلمان امل�سند �أن الهدف من الور�شة هو �إيجاد بيئة

وحت�سني الوعي ب�أبحاث ال�سيا�سات
القائمة على الأدل���ة وب��ن��اء ثقافة
بحوث العلوم االجتماعية يف اململكة،
بالإ�ضافة �إىل حتفيز التعاون والعمل
اجلماعي ب�ين العاملني يف جمال
ال��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة امل���وج���ودة يف
اململكة ،وربط منظمات وجمموعات
البحث املتنوعة.
وفيما يخ�ص املقرتحات التي فاز
بها باحثو جامعة امللك �سعود ،قال
الدكتور الوابل� :إن اجلامعة جنحت
مب��ا متتلكه م��ن ق���درات و�إمكانات
يف �أن حترز قدم ال�سبق يف البحث
العلمي على م�ستوى اململكة العربية
ال�سعودية ،و�سوف ت�ستمر يف القيام
ب��دوره��ا يف ق��ي��ادة م�سرية البحث
العلمي يف اململكة وخدمة �أهدافها
ال��ت��ن��م��وي��ة وخ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع يف
املجاالت كافة.
ت�رح���ا من
وج�����اء ف����وز  34م���ق� ً
جامعة امللك �سعود مبنح ال���وزارة
يف م�ساريها لي�ؤكد جن��اح توجهات
اجل��ام��ع��ة وع��م��ادة البحث العلمي
باالهتمام بالبحث العلمي املميز،
و�أن اجلامعة �أعدت خالل ال�سنوات
املا�ضية قيادات علمية ق��ادرة على
حتقيق طموحات ال��وط��ن وداعمة
حلركة التنمية يف اململكة.

عمل حمفزة يف القطاع العام واحلكومي وتعزيز
االت�صال امل�ؤ�س�سي الداخلي؛ م�شرياً �إىل �أن الور�شة
ناق�شت عدة حماور ا�شتملت على «ر�ضا املوظفني
عن بيئة العمل ،الو�صول �إىل ارتباط وظيفي م�ستدام
للقطاع احلكومي ،كذلك �أهم التحديات واحللول
املقرتحة لزيادة ن�سبة اال�ستجابات ملوظفي اجلهات
احلكومية».
ت�أتي هذه الور�شة �ضمن برنامج التحول الوطني
ور�ؤي��ة اململكة « »2030للو�صول �إىل موارد ب�شرية
حديثة ومتميزة يف الأداء.

�صلى اهلل عليه و�سلم �أن �أق��ام �أق��وام�اً حفظوا ال�سنة
وبلغوها وحتملوا يف ذلك امل�شاق املتنوعة وذللوا ال�صعاب
املتعددة ،وذلك لعلمهم رحمهم اهلل تعاىل �أنه ال قوام
للدين �إال بال�سنة النبوية ،فبذلوا جهوداً عظيمة وحفظوا
حديث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم من حتريف
ال�ضالني وانتحال املبطلني وت�أويل اجلاهلني وحفظوه من
الزيادة والنق�صان.
وبني معاليه �أنه من هنا ت�أتي احلاجة �إىل عقد مثل
هذه الندوات واللقاءات والعلمية التي تك�شف ذلك اخللل
وتق ّوم املعوج وتثبت نفو�س �أهل الإ�سالم على م�صادرهم
وتراث �أ�سالفهم الرفيع ،و�إن هذا من العمل الطيب الذي
ي�ستحق الدعم والت�شجيع والرعاية.
بعد ذل��ك ب���د�أت اجلل�سات العلمية للندوة والتي
ا�ستمرت ملدة يومني.

م ّثلها فريق « »CREDالتابع ملركز «التميز» باجلامعة

المملكة تحقق المركز الثاني في
المسابقة العالمية «هارد وير»

حققت اململكة العربية ال�سعودية� ،إجن��ازًا غري م�سبوق ،بعد �أن
احتلت املركز الثاين يف امل�سابقة العاملية  ،Hardwear CTFالتي
�أقيمت يف مملكة هولندا يومي  26و� 27سبتمرب 2019م.
وقد م ّثل اململكة يف هذه امل�سابقة ،فريق  CREDالتابع ملركز
التميز لأمن املعلومات بجامعة امللك �سعود ،حيث كانت البلد العربي
الوحيد �ضمن  14فري ًقا عامل ًيا من خمتلف الدول.
وحظيت امل�شاركة ال�سعودية بح�ضور متميز يف امل�سابقة العاملية،
التي رك��زت على عدة جم��االت يف �أم��ن املعلومات �أهمها؛ الهند�سة
العك�سية للأجهزة الإلكرتونية ،اخرتاقات �أنظمة ال�سيارات ،البلوتوث،
والهند�سة العك�سية للربامج الثابتة يف الأجهزة الإلكرتونية.
ويعد « »Hardwear.ioم�ؤمتراً عاملياً خمت�صاً ب�أمن املعلومات
يحظى برعاية ودعم �شركات ومنظمات تقنية كربى مثل �شركة قوقل
 Googleواملركز الهولندي لأمن املعلومات يف الهاي ،كما ي�ستقطب
نخبة من الباحثني وامل�ست�شارين يف جمال �أمن املعلومات.

قطار التطوير والجودة يصل
محطة «اللغات والترجمة»

وا�صلت وكالة عمادة التطوير
واجل������ودة ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة
ل��ل��ط��ال��ب��ات ���س��ل�����س��ل��ة زي��ارت��ه��ا
التخ�ص�صية لوحدات اجلامعة،
ح��ي��ث ت��ر�أ���س��ت ال��دك��ت��ورة دارة
الدي�سي فريق عمل الوكالة؛ حيث
مت زيارة كلية اللغات والرتجمة.
ب��د�أت ال��زي��ارة برتحيب وكيلة
ال��ك��ل��ي��ة وم�����س��اع��دت��ه��ا ل�����ش ��ؤون
ال��ت��ط��وي��ر واجل�������ودة ووك���ي�ل�ات
الأق�����س��ام بفريق وك��ال��ة التطوير
واجلودة ،وت�ضمنت الزيارة عر�ضاً
م��وج��زاً لأه���م �إجن�����ازات الكلية
مبجاالت التطوير واجل��ودة ،من
�أبرزها �أن الكلية قد �أكملت �إدراج
جميع البيانات اخلا�صة بنظام

«�إت��ق��ان» ومل تر�صد �أي��ة خمالفة
من وحدة الهوية ال�ستخدام �شعار
اجلامعة.
ك���م���ا مت حت����دي����ث اخل���ط���ة
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة للكلية ،و�أن��ه��ت
الكلية �إعداد نظام �إدارة اجلودة
« »ISO9001:2015وبانتظار
ال��ت��دق��ي��ق ال���داخ���ل���ي ،ك��م��ا �أن
الكلية يف ط��ور اعتماد الربامج
الأكادميية بها ،والهيكل التنظيمي
للكلية يف طور التحديث.
وتعترب كلية اللغات والرتجمة
من �أوائ��ل الكليات التي اعتمدت
تطبيق من��وذج التعاقب الإداري
مل�ساعدة الوكيلة ل�ش�ؤون التطوير
واجلودة.
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تغطية

�شاركت يف ملتقى اجلودة الثالث وت�سلمت � 14شهادة اعتماد جديدة
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«الجامعة» تواصل تصدرها للجامعات السعودية
في عدد البرامج المعتمدة أكاديميًا
د .العمر :جودة الربامج ت�صب يف م�صلحة طالب اجلامعة وخريجيها و�سوق العمل

د .ع�سريي :ن�سعى لتعزيز �سمعة اجلامعة كم�ؤ�س�سة �أكادميية عريقة د العري�شي :الدعم م�ستمر العتماد جميع الربامج الأكادميية باجلامعة
تغطية :طه عمر
ت�صوير :بندر احلقباين
�شاركت اجلامعة م�ؤخراً يف ملتقى
اجل���ودة الثالث يف التعليم العايل
ال��ذي نظمته هيئة تقومي التعليم
والتدريب ممثلة يف املركز الوطني
للتقومي واالعتماد الأكادميي ،برعاية
وح�ضور معايل امل�ست�شار بالديوان
امللكي ورئي�س جمل�س �إدارة هيئة
التقومي والتعليم والتدريب الدكتور
�أحمد بن حممد العي�سى ،وذلك يوم
اخلمي�س � 11صفر 1441هـ ،بقاعة
امل�ؤمترات الرئي�سة بفندق فريمونت
ال��ب��واب��ة االق��ت�����ص��ادي��ة ب��ال��ري��ا���ض،
وت�سلمت اجلامعة � 14شهادة اعتماد
ب��راجم��ي م��ن هيئة ت��ق��ومي التعليم
والتدريب ،وبذلك وا�صلت اجلامعة
ت�صدرها للجامعات ال�سعودية يف
عدد الربامج املعتمدة �أكادميياً من
هيئة تقومي التعليم.
ح�ضور كبري
ح�����ض��ر امل��ل��ت��ق��ى ع���دد ك��ب�ير من
�أ�صحاب املعايل م��دراء اجلامعات
ال�سعودية وعمداء الكليات ور�ؤ�ساء
الأق�سام الأكادميية و�أع�ضاء هيئة
التدري�س والأكادمييني� ،إ�ضافة �إىل
ع��دد م��ن م�س�ؤويل هيئات �ضمان
اجلودة واالعتماد الأكادميي يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي وال��دول
العربية.
عمل متوا�صل
وج����ه م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة
الدكتور بدران العمر ال�شكر لوكالة
اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر
ولعمادة التطوير واجل���ودة وجميع
ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة ،وث��م��ن معاليه
جهودهم وحر�صهم على ح�صول
ك��اف��ة ال�ب�رام���ج الأك���ادمي���ي���ة على
االعتماد الأكادميي ،و�أ�شاد باجلهد
التي تبذله اجلامعة وحر�صها على
موا�صلة ت�صدر اجلامعات ال�سعودية
يف عدد الربامج الأكادميية املعتمدة
من هيئة تقومي التعليم ،و�أكد معاليه
�أن ح��ر���ص اجل��ام��ع��ة على اعتماد
كافة براجمها الأكادميية ي�أتي من
حر�صها على ج��ودة ه��ذه الربامج
وم����ن ث���م ج�����ودة خم��رج��ات��ه��ا مبا
ي�صب يف م�صلحة طالب اجلامعة
خريجيها و�سوق العمل.
تعاون مميز
من جانبه �أ���ش��اد وكيل اجلامعة

للتخطيط والتطوير الدكتور يو�سف
ع�سريي بالتعاون املميز بني اجلامعة
وهيئة تقومي التعليم والتدريب ممثلة
يف املركز الوطني للتقومي واالعتماد
الأكادميي ،و�أ�ضاف �أن ذلك التعاون
من �ش�أنه �أن يدعم جميع الربامج
الأكادميية باجلامعة ويعزز جهود
اجلامعة من ثم �سمعتها يف املحافل
الأك��ادمي��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا م�ؤ�س�سة
�أكادميية وطنية عريقة.
دعم الكليات
وع�ب�ر ع��م��ي��د ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر
واجل��ودة الدكتور جربيل بن ح�سن
العري�شي ع��ن �شكره ملعايل مدير
اجلامعة ووكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير على حر�صهما ال��دائ��م
على متابعة وحتفيز كليات اجلامعة
العتماد جميع الربامج الأكادميية
باجلامعة ،كما �شكر كليات اجلامعة
وه��ن��أ الكليات ال��ت��ي ح�صلت على
���ش��ه��ادات االع��ت��م��اد ال�براجم��ي يف
ال����دورة ال�سابعة وال��ث��ام��ن��ة ،وه��ي
كلية العلوم ،وكلية احلقوق والعلوم
ال�سيا�سية ،وكلية العلوم الطبية
التطبيقية ،وكلية ع��ل��وم الأغ��ذي��ة
وال��زراع��ة ،وكلية �إدارة الأع��م��ال،
وكلية الآداب ،وكلية الأمري �سلطان
ب��ن عبدالعزيز للخدمات الطبية
ال��ط��ارئ��ة ،و�أ����ض���اف �أن اجل��ام��ع��ة
حري�صة على دع��م ج��ه��ود كليات
اجل��ام��ع��ة الع��ت��م��اد ك��اف��ة براجمها
الأكادميية ،و�أن عمليات التوا�صل
م�ستمرة وت��ق��دمي ال��دع��م لكليات
اجلامعة.
 14برناجمً ا و 7كليات
ت�سلم معايل مدير اجلامعة 14
�شهادة اعتماد ب��راجم��ي م��ن هيئة
تقومي التعليم وال��ت��دري��ب ،متثل 7
كليات باجلامعة ،وذلك على النحو
الآتي :كلية �إدارة الأعمال «برنامج
ب��ح��وث ال��ع��م��ل��ي��ات» ،ك��ل��ي��ة الأم�ي�ر
�سلطان ب��ن عبدالعزيز للخدمات
الطبية الطارئة «برنامج اخلدمات
الطبية ال��ط��ارئ��ة» ،كلية احل��ق��وق
والعلوم ال�سيا�سية «برنامج احلقوق،
برنامج العلوم ال�سيا�سية» ،كلية
العلوم الطبية التطبيقية «برنامج
ال��ت��غ��ذي��ة الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة ،ب��رن��ام��ج
التكنولوجيا الطبية» ،كلية العلوم
«برنامج الكيمياء ،برنامج الإح�صاء،
ب��رن��ام��ج ال��ف��ي��زي��اء» ،كلية الآداب

«برنامج اللغة العربية و�آدابها» ،كلية
علوم الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة «برنامج
الإن��ت��اج احل��ي��واين ،ب��رن��ام��ج علوم
الأغ��ذي��ة وتغذية الإن�سان ،برنامج
الإنتاج النباتي ،برنامج االقت�صاد
التطبيقي» .وبذلك تكون اجلامعة
ق��د وا���ص��ل��ت ت�صدرها للجامعات
ال�سعودية احلكومية والأهلية يف
عدد الربامج املعتمدة �أكادمي ًيا.
ر�ؤية 2030
ب���د�أ ب��رن��ام��ج امللتقى ب��ال��ق��ر�آن
ال��ك��رمي ،عقب ذل��ك �أل��ق��ى معايل
امل�ست�شار بالديوان امللكي ورئي�س
جمل�س �إدارة هيئة التقومي والتعليم
وال���ت���دري���ب ال���دك���ت���ور �أح���م���د بن
حممد العي�سى كلمة رح��ب فيها
باحل�ضور ،م�ؤكداً على دور الهيئة
يف دع��م جهود ال��دول��ة وفقها اهلل
يف حتقيق ر�ؤية  2030وتوجهاتها
امل�ستقبلية ،وذل��ك من خالل دعم
وت��ق��ومي التعليم وال��ت��دري��ب ،ودف��ع
امل��ؤ���س�����س��ات الأك��ادمي��ي��ة لتحقيق
التميز امل�ؤ�س�سي.
القدرات الب�شرية
عقب ذل��ك �أل��ق��ى معايل رئي�س
ه��ي��ئ��ة ت��ق��ومي التعليم وال��ت��دري��ب
ال��دك��ت��ور ح�سام ب��ن عبدالوهاب
زمان كلمة ذكر فيها �أن الهيئة تويل
ق�ضية االهتمام بتنمية القدرات
الب�شرية ور�أ�س املال الب�شري �أهمية
ق�صوى ،و�أ���ض��اف �أن��ه مع اق�تراب
الهيئة من حتقيق هدفها اخلا�ص
با�ستكمال ح�صول اجلامعات على
االع��ت��م��اد امل�ؤ�س�سي بحلول عام
 2020ف�إن الهيئة تعمل حال ًيا على
تطوير العديد من الأدوات و�آليات
العمل يف عدة حماور.
تكرمي اجلامعات والكليات
عقب ذلك مت تقدمي ال�شهادات
وال����دروع ال��ت��ذك��اري��ة للم�ؤ�س�سات
احلا�صلة على االعتماد امل�ؤ�س�سي
والرباجمي خالل الدورتني ال�سابعة
والثامنة ،حيث بلغ ع��دد اجلهات
ال��ت��ي مت ت��ك��رمي��ه��ا  23م�ؤ�س�سة
تعليمية.
جل�سة علمية
ك��م��ا اخ��ت��ت��م ب��رن��ام��ج امللتقى
فعالياته بجل�سة علمية عن «�أث��ر
االع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي يف الأداء
امل�ؤ�س�سي ،وتوظيف اخلريجني،
و�أثره على التنمية الوطنية» قدمها

كل من الدكتورة �سوزانا كارخانيان
رئي�سة ال�شبكة ال��دول��ي��ة ل�ضمان
اجلودة يف التعليم العايل ،والدكتور
ديفيد �سميث �أ�ستاذ الإدارة ورئي�س
برنامج ماج�ستري �إدارة الأع��م��ال
ب��ج��ام��ع��ة «ب����امل ب��ي��ت�����ش �أت�لان��ت��ك»
بالواليات املتحدة الأمريكية ،ور�أ�س

ه���ذه اجل��ل�����س��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��دك��ت��ور
حممد بن را�شد الفهيد نائب املدير
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�لاع��ت��م��اد ال�براجم��ي
باملركز الوطني للتقومي واالعتماد
الأكادميي.
الأثر واال�ستدامة
اختتم امللتقى برناجمه بور�شة

عمل ب��ع��ن��وان «م��ا بعد االع��ت��م��اد:
الأث��ر واال�ستدامة» قدمها كل من
الدكتور يو�سف بن عبده ع�سريي
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير،
والدكتور �أمين بن �أ�سعد عبده الأمني
العام للهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات
ال�صحية.
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 3ندوات علمية في معرض الصقور والصيد

تنظم جامعة امللك �سعود ممثلة
يف ق�����س��م احل���ي���وان بكلية ال��ع��ل��وم
خ�لال معر�ض ال�صقور وال�صيد
ال�سعودي ،2املقام �ضمن فعاليات
مو�سم الريا�ض ،ثالث ندوات علمية،
ت��ت��ط��رق �إىل م��و���ض��وع��ات متعلقة
م .ال�شهري
د .الر�شيد
�أ�صدر معايل مدير اجلامعة عدة قرارت �إدارية� ،شملت:
 تكليف الدكتور جميل بن فريوز الر�شيد م�ست�شاراً وم�شرفاًعاماً على مكتب معايل مدير اجلامعة.
 تكليف الدكتورة عهود بنت �سلطان ال�شهيل بالعمل متحد ًثار�سمياً للجامعة.
ً
 تكليف املهند�س عثمان بن عبداهلل ال�شهري مديرا تنفيذ ًيالوادي الريا�ض للتقنية.

«العلوم» تحتفل بيوم المعلم

�إمي��ا ًن��ا منها ب���دور املعلم يف
حت�سني جودة خمرجات العملية
التعليمية وت��ق��دي��راً خلرجيها
امل��ن��ت��م�ين ل��ل��م��ج��ال ال��ت��ع��ل��ي��م��ي،
احتفلت كلية العلوم بيوم املعلم
العاملي ،وذلك بح�ضور عميد كلية
العلوم الدكتور نا�صر بن حممد
الداغري وبح�ضور وكالء الكلية
ومدير �إدارة كلية العلوم.
وا�ستقبلت الكلية ع���ددًا من
املعلمني ،اح��ت��ف��االً ب��ي��وم املعلم
ال��ع��امل��ي� ،إمي��ا ًن��ا وت��ق��دي � ًرا منها
بر�سالة املعلم ال�سامية يف بناء
الإن�سان واالرتقاء به ،وكذلك دور
املعلم الكبري يف النه�ضة التعليمية
والرتبوية مبا يتما�شى مع ر�ؤية
اململكة .2030
ويف بداية احلفل قدم عميد
الكلية �شكره وتقديره للمعلمني،

وبني دوره��م الوطني والتنموي،
واجل��ه��ود املخل�صة التي يبذلها
املعلمون يف بناء �أجيال امل�ستقبل.
وق���ال :نحن دو ًم���ا نفخر بكم،
ون��ع��ت��ز ب��خ��ري��ج��ي ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم
املنتمني ل�سلك التعليم ونتطلع
يف كلية العلوم ملزيد من التعاون
يف امل��ج��ال العلمي واملجتمعي
وال���زي���ارات ال��ط�لاب��ي��ة ملتاحف
ومعمل الكلية.
كما �أب���دى املعلمون املحتفى
بهم �شكرهم وتقديرهم على هذه
البادرة اجلميلة من كلية العلوم
وما لها من دور كبري يف قلب كل
معلم ،و�أثنوا على دوره��ا الكبري
يف الإع��داد العلمي للمعلم ،بعد
ذلك قام املعلمون بجولة ملعامل
كلية العلوم.

«استراحة» ألعضاء التدريس
بكلية الدراسات التطبيقية

افتتح عميد كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع الدكتور �أمين بن
عبدالعزيز التميم ا�سرتاحة �أع�ضاء هيئة التدري�س مببنى الإدارة وذلك يوم
الأربعاء 1441 /2 /10هـ ،وبح�ضور وكالء الكلية ور�ؤ�ساء الأق�سام وعدد
من �أع�ضاء هيئة التدري�س.
مت جتهيز اال�سرتاحة لتكون ملتقى للأع�ضاء يف �أوقات فراغهم وتعزيز
�أوا�صر العالقات االجتماعية بني �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية واملتعاونني
من خارجها ،وق��د مت جتهيز اال�سرتاحة بكافة امل�ستلزمات من �أجهزة
كمبيوتر وملحقاتها واخلدمات الذاتية الأخرى.

«حياتك غالية» بمدينة الطالبات

كتبت :ر�ؤى ال�سليّم
نظمت اللجنة الدائمة لتعزيز ال�صحة النف�سية ومركز التوجيه والإر�شاد
فعالية «حياتك غالية» لالحتفاء باليوم العاملي لل�صحة النف�سية.
ت�ضمنت الفعالية جل�سات حوارية و�أركاناً تعريفية لعدد من اجلهات ،ودارت
اجلل�سات حول ماهية االنتحار وكيفية الوقاية منه ،وكانت املتحدثات نخبة
من ع�ضوات هيئة التدي�س يف �أق�سام علم النف�س ،الدرا�سات االجتماعية،
الطب النف�سي ،الأخ�صائيات النف�سيات مبركز التوجيه والإر�شاد والكليات،
بح�ضور وم�شاركة ع��دد من طالبات التدريب امليداين مب�سار اخلدمة
االجتماعية وطالبات متطوعات لدى جمعية عفاء.

مبجاالت البيئة والكائنات احلية،
مبا يف ذل��ك ال�صقور وم��ا تو�صلت
�إل��ي��ه ال��درا���س��ات احل��دي��ث��ة ب�ش�أن
رعايتها وتربيتها.
ومن �أبرز الندوات «ت�أثري البيئة
على الكائنات احلية» ،و«توجهات

ح��دي��ث��ه ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال�����ص��ق��ور
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة»
و«الطفيليات يف ال�صقور وكيفية
مكافحتها».
وت�سهم تلك ال��ن��دوات يف تعزيز
ثقافة حماية البيئة و�آلية التعامل

م��ع فئة ال�صقور وف��ق�اً لأب���رز تلك
الدرا�سات والتجارب� ،إ�ضافة �إىل
ما ميكن �أن يقدمه الأكادمييون يف
�إث��راء املعر�ض وزواره واملهتمني يف
جمال ال�صقور.

مدير الجامعة يهنئ «إمام الحرم»

ه���ن����أ م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة
الدكتور بدران العمر ،ال�شيخ يا�سر
بن را�شد الدو�سري ،ع�ضو هيئة
التدري�س بكلية الرتبية باجلامعة،
مبنا�سبة �صدور املوافقة الكرمية
على تعيينه �إما ًما للم�سجد احلرام،
متمنياً له التوفيق وال�سداد.
من جانبه �أكد عميد كلية الرتبية
الدكتور فهد بن �سليمان ال�شايع
�أن تعيني ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور
يا�سر بن را�شد الدو�سري ع�ضو
هيئة التدري�س بق�سم الدرا�سات
الإ���س�لام��ي��ة بكلية الرتبية �إم��ا ًم��ا
للحرم املكي ال�شريف هو ت�شريف
ل��ك��ل م��ن�����س��وب��ي ال��ك��ل��ي��ة وج��م��ي��ع
من�سوبي جامعة امللك �سعود ،وهذا
ما يدل على ثقة القيادة الكرمية
بخريجي اجلامعة ومن�سوبيها.
و�أ���ض��اف �أن الكلية واجلامعة

تفخر مبن�سوبيها وبخريجيها،
ف��ه��ي حت���ر����ص ع��ل��ى ال��ت��م��ي��ز يف
اال�ستقطاب وت�سعى لتوفري البيئة
املنا�سبة لتحقيق التميز الأكادميي
وال��وظ��ي��ف��ي ،مم��ا جعلها تت�صدر
اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة يف امل��ج��ال
ال�ت�رب���وي لت�صنيف «���ش��ن��غ��ه��اي»
للعامني  2018و2019م و�ضمن
�أف�ضل  200جامعة.
وقدَّم «ال�شايع» التهنئة لف�ضيلة
ال�شيخ ال��دك��ت��ور يا�سر ب��ن را�شد
ال��دو���س��ري ع�ضو هيئة التدري�س
بكلية الرتبية باجلامعة مبنا�سبة
�صدور املوافقة الكرمية على تعيينه
�إما ًما للم�سجد احلرام ،متمن ًيا له
التوفيق وال�سداد.
اجلدير بالذكر �أن ف�ضيلة ال�شيخ
الدكتور يا�سر الدو�سري مت تعيينه
�أ���س��ت��ا ًذا م�شار ًكا للفقه و�أ�صوله

بجامعة امللك �سعود ،وتتلمذ على
جمموعة م��ن العلماء وامل�شايخ،
منهم املفتي العام لل�سعودية ال�شيخ
عبدالعزيز بن عبداهلل �آل ال�شيخ،
وال�شيخ الدكتور �صالح بن فوزان
الفوزان ،وال�شيخ الدكتور �صالح بن
عبداهلل بن حميد وغريهم.
و�أك��د م�شرف وح��دة العالقات
العامة والإع�ل�ام بالكلية الدكتور
حممد ب��ن ع��ب��داهلل ال�شهري �أن
ف�ضيلة ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور يا�سر
الدو�سري يُعترب �شخ�صية متزنة
حمبوبة يف املجتمع ،و�أن���ه ممن
حباهم اهلل بحفظ القر�آن الكرمي
وت��دار���س��ه ،ع�ل�او ًة على امتالكه
خ��ام � ًة م��ت��م��ي��ز ًة و���ص��و ًت��ا ن��د ًي��ا يف
قراءته للقر�آن الكرمي.
كما بينّ «ال�شهري» �أن للدكتور
ال���دو����س���ري �أك��ث�ر م���ن  20بح ًثا

ودرا���س��ة يف علوم ال��ق��ر�آن الكرمي
والفقه امل��ق��ارن والبيوع ،و�شارك
يف جمموعة من الندوات العلمية،
كما �شارك بالع�ضوية والرئا�سة
يف الكثري م��ن جل��ان امل�سابقات
ال��ق��ر�آن��ي��ة والعلمية ،والكثري من
املحا�ضرات والكلمات التوجيهية
داخل ال�سعودية وخارجها.

مشاركات ثقافية وعلمية لمنسوبات قسم اللغة العربية
بادر عدد من من�سوبات ق�سم اللغة العربية
و�آدابها بتقدمي عدة لقاءات يف �إطار امل�شاركات
العلمية والثقافية ،كان �أبرزها م�شاركة الدكتورة
ب�سمة ع��رو���س ب��ت��ق��دمي ور���ش��ة ع��م��ل بعنوان
«�أخالقيات البحث العلمي» حتت �إ�شراف وكالة
الدرا�سات العليا والبحث العلمي بكلية الآداب،
والور�شة تهدف �إىل �إي�ضاح مفهوم الأخالقيات
و�شروطها الإجرائية كالأمانة العلمية وقواعد
الإح��ال��ة والتعامل مع املراجع والأخ��ط��ار التي
تهدد �سالمة البحث العلمي كال�سرقات العلمية،
مع الإ�شارة �إىل بع�ض التطبيقات التي تك�شفها

ومعيار ال�سالمة.
ويف الواحة الثقافية باملكتبة املركزية للطالبات
ق��دم��ت �أ� .أري���ج ال�سويلم حم��ا���ض��رة عنوانها
مفتاحا للتنمية االقت�صادية»
«الثقافة والفنون
ً
حتت �إ�شراف عمادة �ش�ؤون املكتبات ،حتدثت
فيها عن �أهمية اال�ستثمار يف الثقافة والفنون
على ال�صعيدين امل��ادي والقيمي با�ستثمارها
منفردة �أو بتوظيفها يف قطاعات ال�سياحة
والرتفيه مثلاً  ،انطال ًقا من ر�ؤية اململكة ،2030
م�شرية �إىل مناذج دولية رائدة يف هذا املجال.
كما �شاركت �أ� .أ�سماء اجلوير مع ع��دد من

املتخ�ص�صات يف �أق�سام الإعالم وتقنية املعلومات
والأدب الإجنليزي يف لقاء بعنوان «ال�شبكات
االجتماعية وت�أثرياتها الثقافية» نظمه نادي
«بامبو التكاملي» ،مبحا�ضرة عنوانها «هل تغري
ال���ذوق اللغوي �أم تدخلت من�صات التوا�صل
االجتماعي» ،ناق�شت فيها ت�أثري �شبكات التوا�صل
االجتماعي على وظائف اللغة بو�صفها و�سيلة
للتوا�صل االجتماعي ويف الوقت نف�سه و�سيلة
لالرتقاء بالذوق ورفع امل�ستوى الأخالقي وحلول
الوعي جتاه هذا الت�أثري.

«مقاربات في األدب الرقمي» ندوة بقسم اللغة العربية
نظمت الندوة العلمية بال�شراكة
م��ع وح��دة �أب��ح��اث ال�شعريات يف
ق�سم اللغة العربية و�آدابها ،م�ؤخراً،
ن��دوة بعنوان «مقاربات يف الأدب
الرقمي» �شارك فيها د .عبداهلل
الفيفي ،د .هدى الدري�س �ضيفة
م��ن ق�سم اللغة العربية بجامعة
الأم�ي�رة ن��ورة بنت عبدالرحمن،
و�أداره��ا د .حممد منور ود .زكية
احل��ارث��ي يف ق��اع��ة جمل�س ق�سم
اللغة العربية منقولة عرب ال�شبكة
لق�سم الن�ساء.
افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية
وتعريف باملتحدثني ،ثم بد�أ الدكتور
ع��ب��داهلل الفيفي ب��ورق��ة عنوانها
«الأدب الإلكرتوين التفاعلي» ،حرر
فيها امل�صطلح وناق�ش مو�ضوعه،

وق��ارب ق�صيدة �إلكرتونية تفاعلية
ل��و���ص��ف��ه��ا وحت��ل��ي��ل��ه��ا و�إي�����ص��ال��ه��ا
للمتلقي ،ث��م حت��دث ع��ن ال��رواي��ة
التفاعلية والتجارب العربية فيها،
واحل�����راك ال��ن��ق��دي الأدب�����ي ح��ول
الأدب الإلكرتوين وم�ستقبله الذي

الزال مرهو ًنا بحالة التقانة العربية
املتوا�ضعة والأنظمة ال�شبكية غري
امل�أمونة.
و�أثنت د .هدى الدري�س بورقة
عنوانها «ال��ن�����ص امل�تراب��ط غرف
��وذج���ا»
وم��راي��ا للبيبة خ � ّم��ار �أمن� ً

انطلقت فيها من فر�ضية �أدبية،
م��ف��اده��ا �أن الأج��ن��ا���س والأن�����واع
الأدبية تتطور بتطور احلياة وتغري
الو�سائط ،فقاربت النموذج بو�صفه
ممثلاً للأدب الرقمي الذي يتفاعل
فيه الن�ص الل�ساين م��ع ال�صوت
وال�����ص��ورة الرقمية ،وا�ستعر�ضت
مكونات الن�ص وم�ساراته و�سماته
وخل�صت فيها �إىل �أن الن�ص املختار
ن�����س��وي ب��ام��ت��ي��از مم��ا ي ��ؤك��د وع��ي
الأنثى املبدعة وقدرتها على مواكبة
م�ستجدات احلياة وتفاعلها معها.
ويف خ��ت��ام ال��ن��دوة تُ���رك املجال
للح�ضور م��ن الأ���س��ات��ذة وط�لاب
ال��درا���س��ات العليا لإب���داء �آرائ��ه��م
ومداخالتهم حول الندوة.

تدشين النادي الرياضي بكلية الدراسات التطبيقية
د���ش��ن عميد كلية ال��درا���س��ات
التطبيقية وخدمة املجتمع الدكتور
�أمي���ن التميم ال��ن��ادي الريا�ضي،
وذل����ك ي���وم الأرب����ع����اء /2 /10
1441هـ ،وبح�ضور وك�لاء الكلية
ور�ؤ����س���اء الأق�����س��ام وم��دي��ر مركز
التدريب ورئي�س وح��دة الأن�شطة
ال��ط�لاب��ي��ة و�أع�����ض��اء ال��ن��ادي من
الطالب وامل�ستفيدين.
و�أو���ض��ح عميد الكلية يف كلمة

�ألقاها خ�لال حفل التد�شني �أن
ع��م��ادة الكلية ت�سعى �إىل توفري
الإمكانات التي يحتاجها الطالب

اجلامعي ،با�ستحداث الأن�شطة
والربامج التي تواكب تطلعاتهم،
ل��ك��ون��ه��ا ع��ام� ً
لا م��ه��م�اً يف �صقل

مواهب الطلبة وتنمية �إبداعاتهم
وقدراتهم علم ًيا وثقاف ًيا واجتماع ًيا
وتفعيل دوره��م يف خدمة الكلية
واجلامعة واملجتمع.
وق���دم رئي�س وح���دة الأن�شطة
الطالبية الدكتور عبداهلل املديهيم
خ�ل�ال ح��ف��ل ال��ت��د���ش�ين ت��ع��ري��ف�اً
بالن�شاط الريا�ضي و�أهميته وتهيئة
مكان منا�سب داخل الكلية ملمار�سة
الأن�شطة الريا�ضية.
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اتفاقية بين كلية العلوم ومركز اإلبداع بوزارة الصحة

عقدت كلية العلوم اتفاقية تدريب
م��ي��داين م��ع م��رك��ز الإب����داع ب���وزارة
ال�صحة ،بح�ضور وك��ي��ل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليميةوالأكادميية الدكتور
حممد النمي نيابة عن معايل مدير
ي وكيل اجلامع ة
اجلامعة ،وم�ساعد 
لل�ش�ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة،
ووكالءووكيلة كلية العلوم وعدد من
ر�ؤ���س��اء الأق�سام بالكلية وع��دد من
�أع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س،
وعدد من من�سوبي الكلية ،كما ح�ضر
توقيع االتفاقية من وزارة ال�صحة
مدير ع��ام مركز الإب���داع الأ�ستاذة
جنالء بنت عمران كاتب ،وعدد من
من�سوبي مركز الإبداع ،وم�س�ؤول من
مكتب معايل وزير ال�صحة.

وقع االتفاقية عميد كلية العلوم
الدكتور نا�صر بن حممد الداغري،
نيابة عن معايل مدير اجلامعة ،كما
وقعت االتفاقية مدير مركز الإبداع
الأ�ستاذة جنالء عمران كاتب نيابة
ع��ن م��ع��ايل وزي����ر ال�صحة. وق��د
�ألقى عميد كلية العلوم كلمة بهذه
املنا�سبة رح���ب فيها باحل�ضور،
و�أث��ن��ى فيها على ه��ذه االتفاقية،
وع���ر����ض ن��ت��ائ��ج ال���درا����س���ة ال��ت��ي
�أجرتها الكلية عن ر�ضا من�سوبيها
ع��ن خدماتها ،وخا�صة م��ا يتعلق
بالتدريب واخلريجني ،وذكر بع�ضاً
من مقرتحات الطالب التي �سعت
الكلية �إىل عمل مبادرات لتحقيقها
و�أحد هذه املبادرات هو توقيع هذه

االتفاقية.
م��ن جانبها �أو���ض��ح��ت الدكتورة
ابت�سام العليان مقررة جلنة التدريب
�أن الهدف من االتفاقية هو قيام
وزارة ال�صحة متمثلة بوحدة الإبداع
بتدريب طالبوطالبات كلية العلوم
بجامعة امللك �سعود على الربط بني
ما اكت�سبوه منمهارات ومعارف يف
براجمهم الأكادميية وبيئة العمل،
م��ع اكت�ساب امل��ه��ارات ال�شخ�صية
واملهنية ،مما ميكنهم من احل�صول
على فر�ص عمل بعد التخرج.
وقد مت ت�صميم الربامج التدريبي
ل��ي��وف��ر ل��ل��ط�لاب ف��ر���ص��ة اكت�ساب
خربة عملية يف م�ؤ�س�سات و�شركات
القطاع العام واخلا�ص ،كما مي ّكن

د�شن عميد كلية املجتمع الدكتور
عبداهلل بن عطية الزهراين م�ؤخراً
اللقاء التعريفي بحقوق وواجبات
ال��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي وال���ذي قدمه
الأ�ستاذ يزن العامري و�سط ح�ضور

وك�ل�اء الكلية ور�ؤ����س���اء الأق�����س��ام
و�أع�ضاء هيئة التدري�س وعدد من
ك��ب�ير م��ن ط�ل�اب ال��ك��ل��ي��ة .وخ�لال
اللقاء �سلط العامري ال�ضوء عل
�أهمية معرفة الطالب حلقوقهم

التي منحتها لهم الأنظمة واللوائح
ب��اجل��ام��ع��ة ول��ل��واج��ب��ات ال��ت��ي تقع
على عاتقهم و�ضرورة االلتزام بها؛
الأمر الذي يعد من ا�سرتاتيجيات
بناء الطالب اجلامعي.
ك��م��ا ت���ط���رق ل��ل��خ��دم��ات ال��ت��ي
تقدمها الكلية يف هذا الإط��ار من
خ�ل�ال وح���دة احل��ق��وق الطالبية
وال��ت��ي تهدف ب�شكل رئي�سي �إىل
ن�شر ثقافة احل��ق��وق وال��واج��ب��ات
ب�ي�ن ط��ل�اب ال��ك��ل��ي��ة ،ويف خ��ت��ام
اللقاء مت اال�ستماع والإج��اب��ة عن
�أ�سئلة وا�ستف�سارات الطالب من
قبل عميد ووك�لاء الكلية ور�ؤ�ساء
الأق�������س���ام ومت���ت دع����وة ال��ط�لاب

ن���ظ���م���ت وح�������دة الأن�������ش���ط���ة
ال��ط�لاب��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع وك��ال��ة
ال��ك��ل��ي��ة ل���ل�������ش����ؤون الأك���ادمي���ي���ة
بكلية ال�ترب��ي��ة ال��ل��ق��اء الف�صلي
املفتوح للطالب مع عميد الكلية
ال��دك��ت��ور ف��ه��د ال�����ش��اي��ع ،بح�ضور
وكيل الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية
الدكتور �سعيد ال�شمراين ور�ؤ�ساء
الأق�����س��ام وجم��م��وع��ة م��ن �أع�ضاء
هيئة ال��ت��دري�����س بالكلية ،وذل��ك

م��ن ال�ساعة ال��ع��ا���ش��رة والن�صف
�إىل ال�ساعة الثانية ع�شرة من
يوم االثنني من الأ�سبوع املا�ضي،
وب��د�أ اللقاء بتالوة عطرة لآي��ات
م���ن ال����ق����ر�آن ال���ك���رمي ،وم����ن ثم
�أل��ق��ى عميد كلية ال�ترب��ي��ة كلمة
توجيهية لأبنائه الطالب �أكد فيها
�أهمية ا�ستثمار البيئة اجلامعية
يف التح�صيل ال��ع��ل��م��ي ويف بناء
املهارات العامة والتخ�ص�صية من

خ�ل�ال م���ا ت���وف���ره اجل��ام��ع��ة من
�أن�شطة ودورات تدريبية وبيئة
مادية ،ثم �أتيح للطالب طرح ما
ل��دي��ه��م م��ن م��ق�ترح��ات تطويرية
وحت��دي��ات تواجههم ،ويف نهاية
اللقاء مت تكرمي الدكتور يا�سر
ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����س��ح��ي��ب��اين
بعد انتهاء فرتة تكليفه م�شرفاً
على وح��دة ا لأن�شطة الطالبية
با لكلية .

ن��ظ��م ق�����س��م الإدارة ال�ترب��وي��ة
يف ك��ل��ي��ة ال�ترب��ي��ة ن����دوة ب��ع��ن��وان
«ال��ن�����ش��ر يف امل���ج�ل�ات ال��ع��ل��م��ي��ة
املحكمة « »ISIحتت �إ���ش��راف د.
وف��اء حممد ع��ون ،وذل��ك كن�شاط
م�صاحب ملادة درا�سة م�ستقلة ،من

�إعداد وتنظيم طالبات املاج�ستري
ب��الإدارة الرتبوية بقيادة الطالبة
غدير العبي�سي .ومت خالل الندوة
ا�ست�ضافة د .وائ��ل نبيل �أ�ستاذ
كر�سي �أبحاث املنتجات احليوية
يف ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ع�ب�ر ال��ه��ات��ف،

حتدث عن خطوات البحث العلمي
ب��ال��ت��ف�����ص��ي��ل ،وامل��ف��ات��ي��ح ال��ه��ام��ة
التي ت�ساعد الطالبات يف ن�شر
�أبحاثهن ،كما �أج��اب على جميع
ت�������س���ا�ؤالت ال��ط��ال��ب��ات ال���ت���ي مت
طرحها بخ�صو�ص املو�ضوع.

�أع��ل��ن م��رك��ز ال��ت��دري��ب اللغوي
يف ق�سم اللغة العربية و�آداب��ه��ا/
�شطر ال��ط��ال��ب��ات ،ع��ن ف��ت��ح ب��اب
الت�سجيل للطالبات وع�ضوات هيئة
التدري�س بور�شة عمل للدكتورة �أمل

التميمي ،بعنوان «ال��ت��دري��ب على
املرابحة اللغوية عاملياً بالألفاظ
العربية» ،وذلك يوم الثالثاء القادم
1441/2/23هـ ،وال��ت��ي �ستمتد
لثالث �ساعات من ال�ساعة التا�سعة

���ص��ب��اح�اً ح��ت��ى ال�����س��اع��ة ال��واح��دة
ظهراً بقاعة مركز التدريب اللغوي،
بق�سم اللغة العربية بكلية الآداب،
حت���ت �إ����ش���راف وك���ال���ة اجل��ام��ع��ة
لل�ش�ؤون الأكادميية والتعليمية.

ه��ذا التدريب الطالب من الربط
بني ما اكت�سبوه من مهارات ومعارف
يف ب��رن��اجم��ه��م الأك���ادمي���ي وبيئة
العمل ،وتطور مهاراتهم التوظيفية،
مم��ا ميكنهم م��ن احل�����ص��ول على
فر�ص عمل بعد التخرج ،واكت�ساب
الثقة وتطوير مهاراتهم ال�شخ�صية
واملهنية ،واكت�ساب خربة املمار�سة
ال��ف��ع��ل��ي��ة ل��ل��ع��م��ل وث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل
مب��ؤ���س�����س��ات وم��ن��ظ��م��ات وهيئات
القطاع ال��ع��ام واخل��ا���ص ،وتطوير
مهارات التوا�صل �سواء الكتابية �أو
التحريرية �إ�ضافة لبناء عالقات
ع��م��ل وع�ل�اق���ات اج��ت��م��اع��ي��ة مع
م ��ؤ���س�����س��ات وم��ن��ظ��م��ات وه��ي��ئ��ات
القطاع العام واخلا�ص.
ك��م��ا مت ت��د���ش�ين م��وق��ع وح���دة
التدريب امليداين لطالب وطالبات
كلية العلوم من قبل وكيل اجلامعة
ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة،
و�أو�ضحت العليان �أن الهدف من
تد�شني ال��وح��دة ه��و توحيد �آلية
ال��ت��دري��ب جل��م��ي��ع �أق�����س��ام الكلية
وتوحيد النماذج و�أن يكون طلب
التقدمي على ال�برن��ام��ج التدريبي
وال��ت�����س��ج��ي��ل و�إك���م���الالإج�����راءات
وم��ت��اب��ع��ة امل��ت��درب �إل��ك�ترون��ي �اً من
خالل املوقع و�أال ت�ستخدم بعد اليوم
النماذج الورقية يف الإجراءاتوذلك
لتحقيق ر�ؤية ٢٠٣٠.

ّ
«المجتمع» تعرف طالبها بحقوقهم وواجباتهم

لقاء مفتوح مع عميد كلية التربية

ندوة حول النشر العلمي بقسم اإلدارة التربوية

«التدريب على المرابحة اللغوية» ..الثالثاء

ل�لا���س��ت��ف��ادة م��ن اخل���دم���ات التي
تقدمها جلنة احل��ق��وق الطالبية
بالكلية.

أخبار
قدمها د .ال�صاحلي
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ورشة عمل حول «بناء برنامج
الدكتوراه» في «الرياضة»

نظمت وكالة كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين للدرا�سات العليا
والبحث العلمي بالتعاون مع عمادة الدرا�سات العليا م�ؤخراً ور�شة عمل
بعنوان «بناء برنامج الدكتوراه» 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 ومن�سوبي �إدارة الكلية وموظفيها وجمموعة من طلبة الدرا�سات
العليا و�أع�ضاء النادي الطالبي .قاد هذه الور�شة وقدم لها وكيل الكلية
للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور 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.

لقاء تعريفي ببرنامج ماجستير اإلدارة
العامة

عقد ق�سم الإدارة العامة للدرا�سات العليا لقاءه بالطالب والطالبات
امل�ستجدين يف برنامج املاج�ستري التنفيذي يف الإدارة العامة والإدارة
العدلية ،وناق�ش رئي�س الربنامج ومقرره الطالب يف �أهم النقاط املتعلقة
بالربنامج والتوجيهات من الدكتور عبدالرحمن ال�شمري والدكتور �سامل
القحطاين.
وانتهى اللقاء باال�ستماع ملالحظات واقرتاحات الطالب للربامج.
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تعليم عالي

وقفات أكاديمية
وقفات أكاديمية
د .خليل اليحيا

حان الوقت لتحديث قائمة
األصدقاء

ال�صداقة هي عالقة �إن�سانية واجتماعية وح�ضارية بني طرفني �أو
�أكرث ،وهي عالقة قائمة على ال�صدق والإخال�ص واالن�سجام والتفاهم
والثقة ،وهي عالقة قد تدوم لفرتات طويلة وقد تختفي �أو تخفت عند
فرتات زمنية معينة تكون عاد ًة هذه الفرتات متزامنة مع تلك املراحل
االنتقالية للإن�سان �سواء كانت تلك املراحل متعلقة بالدرا�سة �أو بال�سكن
�أو بالعمل� ،أو قد تكون متعلقة ب�أ�سباب �سيا�سية �أو ثقافية �أو اجتماعية.
ّا�س �إِ ّنَا
والإن�سان بطبعه كائن �إجتماعي .يقول اهلل تعاىل« :يَا �أَ ّيُ َها النَ ُ
َخل َ ْقنَا ُكم ِ ّمن َذ َك ٍر َو�أُنثَى َو َج َعلْنَا ُك ْم ُ�ش ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِلتَ َعا َر ُفوا �إِ َّن َ�أ ْك َر َم ُك ْم
ري» .وال�صداقة قدر الإن�سان منذ
ِعن َد اللَّـهِ �أَتْ َقا ُك ْم �إِ َّن اللَّـ َه َعلِي ٌم َخ ِب ٌ
نعومة �أظفاره ،حيث يبد�أ الإن�سان يف بناء �شبكة �صداقاته يف �سنواته
الأوىل ،ثم ت�ستمر قائمة الأ�صدقاء يف النمو والتنوع ح�سب ظروف
الإن�سان االجتماعية ومهاراته يف تكوين العالقات وال�صداقات.
وال�صداقات غالباً ال تدوم بنف�س القدر من القوة ،وال حتتفظ بنف�س
امل�ستوى من الر�شاقة ،فالظروف تتغري واالرتباطات تتكاثر والأولويات
تتبدل مع تقدم الإن�سان بالعمر .وباملقابل ،ال�صداقات ذات االهتمامات
امل�شرتكة متيل ع��ادة لأن ت�ستمر لفرتات �أط��ول من تلك ال�صداقات
التي تت�شكل يف م�صادفات ظرفية يحكمها احلرج �أو حتكمها اعتبارات
اجتماعية �أو جتارية.
وت�شري بع�ض الأبحاث والدرا�سات العلمية �أن املرحلة اجلامعية
هي �ضمن الفرتة الذهبية التي ين�شط فيها الطالب يف بناء �صداقات
وعالقات جديدة ،وهي عالقات تكون انتقائية �أكرث منها عاطفية بحكم
اخلربة واالهتمامات امل�شرتكة ،حيث ت�سمح املرحلة اجلامعية للطالب
باالنفتاح �أكرث على الآخرين والتعرف عليهم والعمل معهم يف القاعات
الدرا�سية واملواد الأكادميية والن�شاطات الال�صفية ،فاجلامعات ت�ضم
�أع���داداً غفرية من الطالب من كل الثقافات واملناطق واللهجات،
بالإ�ضافة �إىل اخليارات املتنوعة من الن�شاطات والفعاليات العلمية
والثقافية واالجتماعية والريا�ضية ،حيث يتيح هذا التنوع يف بيئة
اجلامعات للطالب بناء العالقات وال�صداقات ب�شكل انتقائي �أف�ضل
و�أ�سرع.
ولهذا ن�صيحتي الأوىل للطالب يف املائة اليوم الأوىل من حياتهم
اجلامعية هي العمل على حتديث قائمة الأ�صدقاء وتوفري م�ساحة
ل�صداقات وعالقات جديدة ،فاملرحلة اجلامعية تتطلب التزامات
وت�ضحيات ،وهي مرحلة مليئة بالتحديات ،وال�صداقات اجلديدة ت�شكل
دافعاً قوياً للنجاح يف هذه املرحلة ،فال�صداقات يف اجلامعة تعترب
عام ً
ال �إيجابياً وحافزاً م�ؤثراً لل�صمود واال�ستمرار وحتقيق النجاحات،
�سواء تلك النجاحات املتعلقة بالدرا�سة الأكادميية� ،أو حتى النجاحات
املتعلقة بالن�شاطات والفعاليات الثقافية والريا�ضية واالجتماعية.
زارين يوماً يف مكتبي �أحد طالب الطب يف ال�سنة الثانية للتحدث
معي عن مو�ضوع �شخ�صي يتعلق بالكلية ،حيث �أ�شار الطالب حينها
بعدم وجود تلك الرغبة باال�ستمرار يف الكلية و�ضعف الدافعية للبقاء،
و�شرح الطالب م�شاعر االنزعاج والقلق �أثناء وجوده يف قاعات الدرا�سة
ورغبته باملغادرة حال ما تنتهي املحا�ضرات ،ويف معر�ض حديثه �س�ألته
عن �صداقاته يف الكلية ومدى عمق هذه ال�صداقات ،ف�أ�شار �إىل عدم
وجود �أ�صدقاء له من الكلية ب�سبب ت�أخره �سنة �أكادميية عن زمالئه
ال�سابقني الذين وا�صلوا م�شوارهم ،وعدم قدرته على االن�سجام مع
زمالئه احلاليني وتكوين �صداقات جديدة .ولعل هذا الأم��ر يلخ�ص
حالة القلق واالنزعاج والرغبة يف املغادرة من مبنى الكلية� ،إذ �إن البقاء
يف مكان يخلو من الأ�صدقاء هو �أ�شبه بال�سجن يف مكان ف�سيح ،حيث
ت�ضعف الدافعية للبقاء واال�ستمتاع ،وم�صارعة الظروف والتحديات
وحيداً دون �سند من �صديق يدفعك للحياة وي�ساعدك على املقاومة
واال�ستمرار.
وتذكر ال�سيدة مليني لونق يف مقال لها يف جملة هارفارد بعنوان
«رواب��ط القرمز» عن م�شاعرها وحلظاتها الرائعة مع �صديقاتها يف
ال�سكن �أثناء املرحلة اجلامعية ،وكيف �أن تلك ال�صداقات كانت بدي ً
ال
مالئماً عن عائلتها التي ا�ضطرت لرتكها لتلتحق باجلامعة ،حيث تذكر
ال�سيدة مليني �أن تلك ال�صداقات مل تكن بدي ً
ال م�ؤقتاً �أو عابراً ،بل
كانت �صداقات وعالقات وثيقة وم�ستقرة امتدت ل�سنوات ،وذلك على
العك�س من فرتات مبكرة من حياتها ا�ضطرت معها لالن�ضمام ل�سبع
مدار�س خمتلفة ب�سبب طبيعة عمل والدها ،مما انعك�س على �صداقات
كثرية يف تلك املراحل املبكرة اختفت وتال�شت ب�سبب التغيري امل�ستمر
مما �شكل �صدمات عاطفية.
وت�شري ال�سيدة مليني بالف�ضل لتلك املرحلة اجلامعية التي حتولت
فيها مع �صديقاتها �إىل بالغني م�ستقلني ،وكيف �أنها �ساهمت يف
اكت�شاف هوايتنا والتعرف على �إمكانياتنا وماذا نريد �أن نكون و�إىل
�أين نريد �أن ن�سري .تقول ال�سيدة مليني« :على الرغم من �أنني نف�س
ال�شخ�ص الذي كنت عليه دائ ًما� ،إال �أنني ن�ش�أت كثرياً يف ال�سنوات
الأربع املا�ضية .يف الواقع� ،أ�شعر كما لو كنت قد ن�ضجت �أكرث خالل
الأ�شهر القليلة املا�ضية» .وتختم ال�سيدة مليني مقالها بقولها�« :إن
الكلية هي وقت النمو الثمايل ،بوترية خمتلفة ب�شكل كبري عن تلك التي
حتدث يف املرحلة املتو�سطة �أو الثانوية».
 alkhaleel@ksu.edu.saكلية الطب
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التقي الطالب والطالبات املبتعثني يف فرن�سا

وزير التعليم يدشن نظام «سفير »2في
ملحقية باريس

�أك��د معايل وزي��ر التعليم ال��دك��ت��ور حمد بن
حممد �آل ال�شيخ على �أن برنامج خادم احلرمني
ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي يعد واحداً من �أهم
برامج �إعداد القوى الب�شرية يف اململكة ،و�أكرثها
ريا يف �صناعة الإن�سان ال�سعودي.
ت�أث ً
ج��اء ذل��ك �أث��ن��اء تد�شني معاليه يف امللحقية
الثقافية ال�سعودية بجمهورية فرن�سا ،منظومة
خدمات «�سفري »2خلدمة املبتعثني ،بح�ضور �سفري
خادم احلرمني ال�شريفني لدى فرن�سا د .خالد
العنقري ،ومندوب اململكة الدائم لدى اليون�سكو
د� .إبراهيم البلوي ،وامللحق الثقايف ال�سعودي د.
عبداهلل الثنيان ،وعدد من امل�س�ؤولني ،والطلبة
والطالبات املبتعثني ال�سعوديني يف فرن�سا.
وقال معاليه �ضمن كلمته االفتتاحية« :عملنا
يف وزارة التعليم خ�لال الأ�شهر املا�ضية على
تطوير برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث
اخلارجي وفق عدة م�سارات ،نتج عنها مبادرات
نوعية �أهمها؛ ربط خمرجات الربنامج مبتطلبات
واحتياجات �سوق العمل ،عن طريق عقد اتفاقيات

مع ال�شركات العاملية يف دول االبتعاث لتدريب
وت�أهيل املبتعثني ،وتوفري الإر�شاد املهني ،وتقدمي
الدورات اخلا�صة بالت�أهيل الوظيفي للخريجني،
وتعزيزًا لذلك �أ�صبح القبول يف برنامج االبتعاث
والدرا�سة حم�صو ًرا يف �أف�ضل «مئتي» جامعة على
م�ستوى العامل؛ حتقيقاً ملعايري اجلودة ،وان�سجاماً
مع ر�ؤية اململكة .»2030
و�أو���ض��ح د� .آل ال�شيخ �أن حوكمة االبتعاث،
ورفع جودة خمرجاته كانت من الأولويات التي
مت العمل عليها ،م��ن خ�لال مراجعة �ضوابط
و�آل��ي��ات عمليات االب��ت��ع��اث� ،إىل جانب تطوير
كافة الإج���راءات وال�سيا�سات؛ ملتابعة املبتعثني
واملرافقني ،وتوحيد �إجراءات وعمليات الإ�شراف
الدرا�سي ،ورفع كفاءته الت�شغيلية� ،إ�ضاف ًة �إىل
تخفيف �أعباء املوارد الب�شرية والإداري��ة واملالية
عن امللحقيات الثقافية.
وت��ق��دم وزي���ر التعليم بال�شكر مل��ق��ام خ��ادم
احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأم�ين،
مل��ا يلقاه التعليم م��ن دع��م ورع��اي��ة على كافة

امل�ستويات ،وما يجده املبتعثون طالباً وطالبات
من اهتمام وت�شجيع قيادتهم ،وتوفري الإمكانات
لهم ،وت�سهيل الإجراءات التي تعينهم على حتقيق
�أحالمهم ،وم�ستقبل وطنهم.
وك��ان د .يزيد ال�سعوي امل�شرف ال��ع��ام على
�إدارة ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي يف وزارة التعليم قد
ا�ستعر�ض نظام �سفري  2خالل حفل التد�شني،
و�أبرز �أهدافه ،ومميزاته مقارنة مع �سفري ،1كما
�سجل �أحد الطالب املبتعثني �أول طلب على نظام
�سفري 2لت�أكيد جاهزيته.
يف �سياق مت�صل التقى وزير التعليم عدداً من
الطالب والطالبات املبتعثني يف جامعات وكليات
جمهورية فرن�سا ،و�أكد معاليه خالل اللقاء على
�أهمية دور الطالب والطالبات املبتعثني يف دعم
ر�ؤية اململكة  ،٢٠٣٠وااللتحاق بالتخ�ص�صات التي
يحتاجها �سوق العمل ،م�شدداً على الدور الوطني
للمبتعثني يف �إب���راز ال�شخ�صية ال�سعودية يف
اخلارج ،داعياً �إىل �أهمية التوا�صل مع امللحقية
مبا�شرة للرد على ت�سا�ؤالتهم ومقرتحاتهم.

من �أ�صل  88خدمة

نظام سفير 2يقدم  58خدمة ذاتية للمبتعثين
�أط��ل��ق��ت وزارة التعليم نظام
«�سفري »2ليحقق جم��م��وع��ة من
الأه����داف يف رف��ع ك��ف��اءة الإن��ف��اق
وتعزيز احلوكمة و�ضبط اجل��ودة
ورف��ع م�ستوى اخل��دم��ات املقدمة
للمبتعثني ،ح��ي��ث �شمل النظام
ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن اخل�صائ�ص
التقنية م��ث��ل ت��وح��ي��د اخل��دم��ات
وارت���ب���اط الإج�������راءات وال��ت��ي مت
تقلي�صها بن�سبة  ٪ 60مقارنة
بالنظام الإل��ك�تروين ال�سابق ،كما
مت يف نظام �سفري� 2إن�شاء قاعدة
ب��ي��ان��ات م��وح��دة ،وك��ذل��ك تفعيل
تقنيات ال��ذك��اء اال�صطناعي من
خ�لال وج���ود م�شرف �إل��ك�تروين،
كذلك �أمتتة اخلدمات الدرا�سية
والإداري���ة و�صناعة حوكمة مالية
م��ت��م��ي��زة ،ك��م��ا ي��ق��دم ال��ن��ظ��ام 88
خدمة منها  58خدمة ذاتية كلياً ال
حتتاج للتدخل الب�شري و 16خدمة
�أك��ادمي��ي��ة م�ؤمتتة جزئياً وحتتاج
للتحقق ال��ب�����ش��ري ،وك��ذل��ك 14

خدمة غري �أكادميية م�ؤمتتة جزئياً
وحتتاج للتحقق الب�شري ،كما يقدم
النظام تطبيقاً للأجهزة الذكية من
خالل نظام  ،IOSوكذلك نظام
االن��دروي��د ويتيح ا�ستخدام كافة
اخلدمات من خالل التطبيق.
ويف �سياق امل��ق��ارن��ة ب�ين نظام
���س��ف�ير ١و����س���ف�ي�ر ٢ف������إن ن�سبة
اخلدمات الذاتية يف �سفري ١كانت
م��ا ي��ق��ارب  ٪٥بينما يف �سفري٢
ترتفع ن�سبة اخل��دم��ات الذاتية

�إىل  ،٪٦٤كما كانت الإج���راءات
واخلدمات غري موحدة ومب�سطة
بينما مت يف �سفري ٢توحيد تلك
الإجراءات وتب�سيطها واخت�صارها
حيث ي�ستطيع الطالب �أن يقوم
بفتح ملف يف واعتماده من خالل
 ٣خطوات بينما كانت يف �سفري١
ي�ستلزم هذا الأجراء  ٨خطوات.
كما يقدم النظام اجلديد �سفري٢
خا�صية اخل���ط ال��زم��ن��ي للطلبة
املبتعثني ،حيث ميكنهم ر�ؤية م�سرية

الطلبات والإجراءات ب�شكل وا�ضح
مع الر�صد التاريخي لها ،كما مينح
النظام اجلديد خا�صية م�ؤ�شرات
�أداء ل��ل��ط��ال��ب وك���ذل���ك ت��ق��اري��ر
�إلكرتونية يتم ا�ستخراجها ب�شكل
مبا�شر على عك�س النظام القدمي
وال���ذي يتم منحه ب�شكل ي��دوي.
ويف مزايا جوانب اال�ستف�سارات
ق��دم ن��ظ��ام �سفري ٢نقلة نوعية،
حيث ك��ان ال��ن��ظ��ام ال��ق��دمي يدعم
فقط خدمة اال�ستف�سار التقليدية
بينما يف النظام اجلديد مت تفعيل
ال��ـ  ،Chat Botوك��دل��ك قاعدة
املعرفة والتنبيهات والإر���ش��ادات
الآلية وميزة التغذية العائدة من
التقييم.
ويعترب النظام نقلة نوعية مميزة
ل��ت��ق��دمي اخل���دم���ات الإل��ك�ترون��ي��ة
احلديثة للطلبة املبتعثني ،ي�أتي ذلك
يف �سياق عمليات التطوير التي
تقوم بها وزارة التعليم يف جوانب
احلكومة واجلودة و�ضبط الأداء.

طالب المملكة يحصدون الذهب في «مسقط»
ح���ق���ق ط��ل��اب امل��م��ل��ك��ة ع�����ش��ر
م��ي��دال��ي��ات ذه��ب��ي��ة ،وم��ي��دال��ي��ت�ين
ف�ضيتني ،وميدالية برونزية ،وذلك
يف الن�سخة الثالثة م��ن مناهزات
اللغة العربية ،و�أوملبياد الريا�ضيات
اخلليجي ال�سابع ،GMO2019
و�أوملبياد الفيزياء اخلليجي الثالث
 ،GPhO2019املقامة يف �سلطنة
ع��م��ان خ�لال امل���دة � 10-6أكتوبر
2019م.
وف��از طالبنا يف مناهزات اللغة
العربية مبيداليتني ذهبية وبرونزية،
حيث فاز بالذهب يا�سر بن �صالح

ال��ع��ت��ي��ب��ي ،ون�����س��ري��ن ب��ن��ت حممد
املتعاين ،ونالت الربونزية عائ�شة
بنت حممد املحمود.
وح�����ص��د ذه��ب��ي��ات ال��ف��ي��زي��اء كل
من :ه�شام املالكي ،ح�سام نورويل،
�أح��م��د احل��ي��د ،ي��و���س��ف ال��رب��ي��ع��ة،
ك��م��ا ح��ق��ق  ٣ط�ل�اب وط��ال��ب��ة يف
الريا�ضيات امليدالية الذهبية وهم:
م��روان خياط ،خالد عجران ،ثناء
احل���ي���دري ،ن���واف ال��غ��ام��دي ،ويف
الريا�ضيات �أي�����ض�اً حقق طالبان
امل��ي��دال��ي��ة الف�ضية وه��م��ا :خالد
اجلابري ،وعبدالرحمن الأحمدي.
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جامعات سعودية

برعاية �سمو �أمري منطقة مكة

توقيع مذكرة تفاهم بين «الرابطة» وجامعة أم القرى
���ش��ه��د ���ص��اح��ب ال�����س��م��و امللكي
الأمري خالد الفي�صل م�ست�شار خادم
احل��رم�ين ال�شريفني �أم�ير منطقة
مكة املكرمة يف مقر الإمارة بجدة،
ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م ب�ين راب��ط��ة
العامل الإ�سالمي وجامعة �أم القرى،
ممثلة يف �شركة وادي مكة للتقنية
لإن�شاء املعر�ض واملتحف العاملي
الدائم لل�سرية النبوية واحل�ضارة
اال�سالمية و�سيكون موقعه �ضمن
م�شروع الفي�صلية.
ووقع املذكرة معايل الأمني العام
لرابطة ال��ع��امل الإ���س�لام��ي ال�شيخ
ال��دك��ت��ور حممد العي�سى ،ومدير
جامعة �أم القرى رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة وادي مكة للتقنية الدكتور
عبداهلل بافيل.
وتهدف املذكرة �إىل تعزيز التعاون
بني الطرفني من �أجل الإ�سهام يف
ن�شر �سرية النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ،والتعريف به والعمل على

تقدمي ال�صورة احلقيقية امل�شرقة
للإ�سالم عرب �إن�شاء معر�ض ومتحف
دائم عاملي يف مكة املكرمة بالعابدية
ي��ح��م��ل ا���س��م «امل��ع��ر���ض وامل��ت��ح��ف
ال��دويل لل�سرية النبوية واحل�ضارة
الإ�سالمية» ،حيث يتواكب �إن�شا�ؤه
م���ع ����ض���رورة ال��ت��وع��ي��ة مبحا�سن

الإ�سالم والتعريف ال�شامل ب�سرية
خامت الأنبياء واملر�سلني ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وبر�سالته
ال�سامية ،و�شريعته ال�سمحة ،بالعلم
واحل��ك��م��ة ،ع�بر �أح���دث الأ�ساليب
والتقنيات ،و�إظ��ه��ار جهود اململكة
العربية ال�سعودية يف خدمة القر�آن

ال��ك��رمي وال�سنة ال�شريفة وخدمة
احلرمني ال�شريفني ،بقيادة خادم
احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل
عهده الأمني حفظها اهلل.
و�ستعمل �شركة وادي مكة على
ت��ط��وي��ر و�إدارة امل�����ش��روع و�إي��ج��اد
تقنيات ح��دي��ث��ة لت�شغيل املتحف
واملعر�ض مبا يخدم دور وتطلعات
راب����ط����ة ال����ع����امل الإ�����س��ل�ام����ي يف
�إي�ضاح حقيقة الدعوة الإ�سالمية،
وم���دّ ج�����س��ور ال��ت��ع��اون الإ���س�لام��ي
والإن�����س��اين ،والتعريف ب��الإ���س�لام
وبيان حقائقه وقيمه ال�سمحة ،وفق
ما ج��اء يف ال��ق��ر�آن الكرمي وال�سنة
املطهرة ،وتر�سيخ مفاهيم الو�سطية
واالع���ت���دال وال��ع��ن��اي��ة ب��ال��ت��وا���ص��ل
احل�����ض��اري ون�����ش��ر ث��ق��اف��ة احل���وار
وربط ذلك بال�سرية النبوية ال�شريفة
واحل�ضارة الإ�سالمية العريقة.

«تطوير للمباني» تنفذ مشروعات جامعة المؤسس
وقعت �شركة «تطوير للمباين» اململوكة
بالكامل ل�صندوق اال�ستثمارات العامة
وال��ذراع املنفذة مل�شروعات وزارة التعليم،
مذكرة تفاهم مع الوقف العلمي بجامعة
امللك عبدالعزيز ،وذلك للتعاون يف تنفيذ
عدد من امل�شروعات ل�صالح اجلامعة.
و�أك����د امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�ل��أوق���اف يف
اجلامعة الدكتور ع�صام ح�سن كوثر �أن
مذكرة التفاهم تُعد خطوة مهمة وعملية
لال�ستعانة بخربات �شركة «تطوير للمباين»
بعد ما حققته من منجزات الفتة جعلت
منها بيت خ�برة وطنياً يف ه��ذا النوع من
الإن�شاءات.
ولفت االن��ت��ب��اه �إىل �أن ال��وق��ف العلمي
باجلامعة يعتزم التو�سع يف مرافق الطفولة
املبكرة ،ملواكبة برامج ر�ؤية اململكة 2030

الطموح ،ومبادراتها الواعدة على �صعيد
ج��ودة التعليم واالعتناء بالطفولة املبكرة
عرب تطوير البنية التحتية وتوفري متطلبات
البيئة التعليمية ال�لازم��ة وذات اجل��ودة
العالية.
من جهته �أ�شار نائب الرئي�س التنفيذي
لإدارة التخ�صي�ص ودع��م ب��رام��ج ال��ر�ؤي��ة
ب�����ش��رك��ة «ت���ط���وي���ر امل����ب����اين» امل��ه��ن��د���س
عبدالرحمن مغربي �إىل �أن املذكرة تهدف
�إىل و�ضع املبادئ الأ�سا�سية لتحقيق التعاون
امل�ستقبلي بني �شركة تطوير للمباين والوقف
العلمي بجامعة امللك عبدالعزيز يف تنفيذ
امل�شروعات التعليمية ب���د ًءا م��ن م�شاريع
ب��رام��ج احل�ضانات وري��ا���ض الأط��ف��ال يف
جميع مناطق اململكة ،مع �إمكانية الدخول
يف عالقات تعاقدية م�ستقبلية.

دورة عن المهارات القانونية للجهات الحكومية
بمنطقة نجران

ن��ظ��م��ت ج��ام��ع��ة جن����ران ممثلة
يف عمادة خدمة املجتمع والتعليم

امل�ستمر ،دورة ت��دري��ب��ي��ة بعنوان
«ت���ط���وي���ر امل�����ه�����ارات ال��ق��ان��ون��ي��ة

والتفاو�ض التعاقدي وا�سرتاتيجيات
�صياغة العقود» ،للجهات احلكومية
باملنطقة ،وذلك يف مقر فرع وزارة
النقل باملنطقة.
ب�شكل عام �إىل
وهدفت ال��دورة
ٍ
�إك�ساب وتنمية م��ع��ارف وم��ه��ارات
امل�����ش��ارك�ين يف ت��ر���س��ي��خ امل���ب���ادئ
وامل��ف��اه��ي��م الأ���س��ا���س��ي��ة للمهارات
القانونية وال��ت��ف��او���ض التعاقدي،
وك��ذل��ك ا���س�ترات��ي��ج��ي��ات �صياغة
العقود التي جتعله قادراً على �أداء
واجباته بكفاءة تامة.
وت�����ض��م��ن��ت ال������دورة ع�����دداً من
الأهداف التف�صيلية متثلت يف فهم
الت�سل�سل الهرمي لوثائق العقد،

والتمييز ب�ين خمتلف ال��ع�لاق��ات
ال��ت��ع��اق��دي��ة م���ن خ�ل�ال ف��ه��م دور
وم�����س ��ؤول��ي��ات ك���ل م���ن الأط�����راف
املتعاقدة ،و�صياغة م�شروع عقود
واملالحق طبقا للمعايري الدولية،
وكذلك تطبيق خمتلف موارد العقد
ب�صورة مهنية ،و�إدارة التغري يف
العقود وف ًقا لأحكام العقد.
كما ت�ضمنت �أي�ضاً تعريف الوثائق
املنا�سبة للمطالبات ،والتحقيق
وت�سوية املنازعات وفقا للمتطلبات
التعاقدية ،وفهم عملية و�إج��راءات
التحكيم� ،إ�ضافة �إىل حت�ضري وثائق
العطاءات ،و�إ�سرتاتيجية وتكتيكات
التفاو�ض ،و�إدارة العقود.

«جائزة أفضل برنامج إثرائي صيفي» لجامعة البترول
�أعلنت جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن،
عن فوزها بجائزة �أف�ضل برنامج �إثرائي �صيفي
للعام  2019على م�ستوى اجلامعات يف اململكة،
وذل���ك �ضمن ب��رام��ج موهبة الإث��رائ��ي��ة للعام
اجلاري 2019م.
و�أك��د رئي�س الربنامج الدكتور تركي بارود،
�أن جن��اح امللتقى العلمي ال�صيفي ه��ذا العام
هو ا�ستمرار ل�سل�سلة النجاحات املتوالية التي

حققها ال�برن��ام��ج خ�لال ال�����س��ن��وات املا�ضية،
م�شرياً �إىل �أن الربنامج عر�ض التجارب النوعية
ال�سابقة ،مو�ضحاً �أن امل�شرفني على الربنامج
�أم�ضوا نحو � 7شهور من التح�ضري لتهيئة بيئة
تعليمية ت�سهم يف منو املوهوب علمياً واجتماعياً
ب�شكل متكامل ،مبيناً �أن امللتقى حر�ص على
�إحياء اجلانب املهاري للطالب املوهوبني من
خ�لال حما�ضرات تفاعلية تهدف �إىل تنمية

�شخ�صية الطالب وتقوية �أدائه الأكادميي.
و�أ����ش���ار �إىل �أن وح����دات ال�برن��ام��ج ال��ذي
���ش��ارك فيه  160طالباً موهوباً م��ن خمتلف
مناطق اململكة تنوعت بني الذكاء اال�صطناعي
والت�شفري و�أمن املعلومات والهند�سة الكهربائية
والهند�سة امليكانيكية والطاقة املتجددة وعلوم
الطريان وهند�سة البرتول.
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جامعة األميرة نورة تستضيف أول جائزة
لمديري الجامعات بدول مجلس التعاون

ا�ست�ضافت جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن ،م�ساء الأربعاء 17
�صفر 1441هـ «جائزة ر�ؤ�ساء ومديري اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم
العايل بدول جمل�س التعاون اخلليجي» يف دورتها الأوىل لتكرمي الفائزين
باجلائزة ،وتر�أ�ستها مديرة جامعة الأم�ي�رة ن��ورة بنت عبدالرحمن،
الدكتورة �إينا�س العي�سى �أمني عام اجلائزة وبع�ضوية عدد من وكالء
اجلامعات يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل بدول جمل�س التعاون اخلليجي
بح�ضور عدد من �أ�صحاب ال�سمو واملعايل وقيادات املجتمع.
وبهذه املنا�سبة �أو�ضح وزي��ر التعليم �أن ه��ذه امل��ب��ادرة النوعية تعد
ا�ستمراراً مل�شاريع خطط التعليم العايل؛ ولتطوير �آفاق البحث العلمي؛
�إدراكاً لأهمية جتويد التعليم اجلامعي ،وربط �أولوياته ب�أهداف خطط
التنمية ،م�ؤكداً �أن ج��ودة الأبحاث العلمية وق��وة خمرجاتها وتوظيف
نتائجها متثل م�ؤ�شراً يعك�س م�ستوى وطبيعة التطور العلمي واالقت�صادي
يف القطاعني العام واخلا�ص يف ظل املناف�سة العاملية التي تركز على
�ضمان جودة التعليم والبحث العلمي.
و�ألقت مديرة جامعة الأمرية نورة «�أمني عام اجلائزة» ،كلمة باحلفل
باركت فيها للفائزين يف ف��روع اجل��ائ��زة �آم��ل� ًة لهم ومعهم م��زي��داً من
الإجنازات والتفوق والعطاء ،وذكرت «�أن الأرقام التي ت�شري لتخ�صي�ص
ن�سب ت�صل لع�شرين يف املئة من ميزانية بع�ض دول جمل�س التعاون
حلقيبة التعليم ،هي �أكرب رافد و�شاهد لأن نتحمل م�س�ؤولياتنا جتاه
ملف التعليم ،وق�ضاياه وهمومه وحتدياته ،ونرنو به لف�ضاءات نوعية من
اجلودة والتناف�سية واال�ستدامته يف زمن اقت�صاد املعرفة».
ويف ختام احلفل كرم نائب وزير التعليم للجامعات والبحث واالبتكار
الدكتور حامت بن ح�سن املرزوقي – بالنيابة عن وزير التعليم -الفائزين
باجلائزة بكل فرع من فروعها ،حيث ح�صل على املركز الأول يف فرع
البحث العلمي نائب الرئي�س احلايل لأبحاث البرتوكيماويات والتكنولوجيا
واالبتكار الدكتور �سليمان اخلطاف يف بحث «درا�سة تفاعالت حتويل
التلوين وامليثانول �إىل بارازايلني بوا�سطة حفازات الزيواليت با�ستخدام
املفاعل املتطاير» ،واملركز الثاين ح�صده بحث «دليل انتقال فايرو�س
الكورونا من الإب��ل للإن�سان» ال��ذي �أع��ده ا�ست�شاري طب الباطنية
والأمرا�ض املعدية بق�سم الباطنية بكلية الطب بجامعة امللك عبدالعزيز
الدكتور طارق �أحمد مدين ،وجاء يف املركز الثالث بحث الدكتور مروان
بن علي احلربي �أ�ستاذ ق�سم علم النف�س الرتبوي بكلية الرتبية بجامعة
جدة الذي حمل عنوان «اخل�صائ�ص النف�سية واملعرفية املميزة ل�ضعف
رغبة املبتكرين واملخرتعني ورواد الأعمال عن تطوير �أفكارهم االبتكارية
واالخرتاعية والريادية».
وعن فرع التعليم حازت على املركز الأول الدكتورة نعيمة احلو�سني
�أ�ستاذ اجلغرافيا واال�ستدامة احل�ضرية امل�شارك ورئي�س ق�سم اجلغرافيا
واال�ستدامة احل�ضرية بجامعة الإمارات العربية املتحدة لبحثها املقدم
بعنوان «ا�ستخدام التقنيات الذكية يف مناهج التعليم اجلامعي املدمج
عرب الإنرتنت».

اعتماد  3برامج بجامعة
«عبدالرحمن الفيصل»

ت�سلّم معايل مدير جامعة
الإمام عبدالرحمن بن في�صل
الدكتور ع��ب��داهلل ب��ن حممد
ال��رب��ي�����ش ،م���ؤخ��راً �شهادات
االع��ت��م��اد ال�براجم��ي لثالثة
برامج اعتمدت يف اجلامعة
وه����ي :ب��رن��ام��ج ال��درا���س��ات
الإ�سالمية ،وبرنامج هند�سة
املباين ،وبرنامج التاريخ.
جاء ذلك خالل تر�ؤ�س معاليه لوفد اجلامعة امل�شارك يف ملتقى اجلودة
الثالث يف التعليم العايل بالريا�ض.
ويف ذات ال�سياق وقع معايل الدكتور الربي�ش اتفاقية تعاون للبدء
يف تنفيذ م�شاريع االعتماد الرباجمي لعدد من الربامج مع هيئة تقومي
التعليم والتدريب متمثلة يف املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي،
التي ميثلها معايل رئي�س الهيئة الدكتور ح�سام بن عبدالوهاب زمان ،وهي
برنامج بكالوريو�س العلوم يف الريا�ضيات والفيزياء ،وبرنامج بكالوريو�س
�صحة البيئة ،وبرنامج بكالوريو�س �إدارة وتقنية املعلومات ال�صحية.

836

الرأي
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جامعتي في 2030
أ.د .يوسف بن عبده عسيري

م�صادر التعلم واملرافق التجهيزات
تت�سم معايري االعتماد الرباجمي بال�شمولية ،بحيث ت�ضمن هذه
املعايري ا�ستيفاء العديد من اجلوانب التي تعمل �سو ًيا لبلوغ هدف
رئي�س هو حتقيق الربنامج الأكادميي للأهداف التي و�ضع من �أجلها،
واليوم ن�صل عزيزي القارئ �إىل ا�ستعرا�ض املعيار ال�ساد�س «الأخري»
يف معايري االعتماد الرباجمي بح�سب الن�سخة املطورة ملعايري االعتماد
الرباجمي التي �أ�صدرتها هيئة تقومي التعليم والتدريب ممثلة يف املركز
الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي ،وهو معيار م�صادر التعلم واملرافق
والتجهيزات ،وتذكر الوثيقة يف هذا املعيار �أنه يجب �أن تكون م�صادر
التعلم واملرافق والتجهيزات كافية لتلبية احتياجات الربنامج ومقرراته
الدرا�سية ،وتتاح جلميع امل�ستفيدين بتنظيم منا�سب ،كما يجب �أن
ت�شرتك هيئة التدري�س والطالب يف حتديدها بنا ًء على االحتياجات،
ويقيمون فعاليتها .وعن �إي�ضاح ذلك نذكر «بت�صرف» ما ت�ضمنته الوثيقة
يف هذا املعيار ،وهو الآتي:
يطبق الربنامج �سيا�سات و�إجراءات وا�ضحة ت�ضمن كفاية ومنا�سبة
م�صادر التعلم واخلدمات املقدمة لدعم تعلم الطالب ،ويطبق �إجراءات
ف َّعالة لإدارة امل�صادر وامل��واد املرجعية الالزمة لدعم عمليات التعليم
والتعلم ،ويتوفر باملكتبة العدد الكايف من امل�صادر املتنوعة التي ي�سهل
الو�صول �إليها ،مبا يتنا�سب مع احتياجات الربنامج و�أعداد الطالب،
وتتاح ل�شطري الطالب والطالبات يف �أوق��ات كافية ومنا�سبة ،ويتم
حتديثها ب�صورة دورية ،كما يتوفر للربنامج م�صادر �إلكرتونية متخ�ص�صة،
وقواعد معلومات و�أنظمة �إلكرتونية منا�سبة تتيح للم�ستفيدين الو�صول
�إىل املعلومات واملواد البحثية واملجالت العلمية من داخل امل�ؤ�س�سة �أو
خارجها ،ويتوفر للربنامج املعامل واملختربات والتجهيزات احلا�سوبية
والتقنية واملواد املالئمة للتخ�ص�ص والكافية لإجراء البحوث والدرا�سات
العلمية ،وتطبق �آل��ي��ات منا�سبة ل�صيانتها وحتديثها ،ويتوفر لهيئة
التدري�س وال��ط�لاب واملوظفني يف الربنامج التهيئة وال��دع��م الفني
املنا�سبني لال�ستخدام الف َّعال مل�صادر وو�سائل التعلم� ،إ�ضافة �إىل توفر
القاعات الدرا�سية واملرافق املنا�سبة وجميع متطلبات ال�صحة وال�سالمة
العامة واملهنية يف املرافق والتجهيزات والأن�شطة التعليمية والبحثية،
وتُطبق معايري ال�سالمة واحلفاظ على البيئة والتخل�ص من النفايات
اخلطرة بكفاءة وفاعلية ،كما يتوفر للربنامج العدد الكايف وامل�ؤهل
من الفنيني واملخت�صني يف ت�شغيل وتهيئة املعامل واملختربات ،وتتوفر
للربنامج املرافق والتجهيزات واخلدمات املنا�سبة لذوي الإعاقة من
الطالب وهيئة التدري�س واملوظفني ،كما يتوفر التقنيات واخلدمات
والبيئة املنا�سبة للمقررات التي تقدم �إلكرتونياً �أو عن بعد وفق املعايري
ريا يعمل الربنامج على تقومي فاعلية وكفاءة م�صادر
اخلا�صة بها ،و�أخ ً
التعلم واملرافق والتجهيزات ب�أنواعها ،وي�ستفاد من ذلك يف التح�سني.
وبعد و�صولنا لهذا املقالة نكون قد ا�ستعر�ضنا خالل �سبعة مقاالت
متتالية املعايري ال�ستة لالعتماد الرباجمي بح�سب الوثيقة املطورة
ملعايري االعتماد الرباجمي ،ن�س�أل اهلل �أن ينفع بها.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

ً
كيف أكتب مقاال!
قد ال نكون جميعنا كتاباً �أو �أدباء �أو �صحفيني ،لكن من وجهة نظري ال
بد لكل منا �أن يتعلم كيفية كتابة املقاالت ،فقد مير �أحدنا مبوقف ي�ضطر
فيه لكتابة مقال ما �أو خطاب �أو معرو�ض لو�صف �شيء �أو �إي�صال فكرة
�أو غري ذلك.
بالت�أكيد ميكنك �أن تبد�أ بكتابة مقال دون �أن تتبع �أي قواعد �أو خطوات
حمددة ،ودون �أن تعلم حتى �أ�س�س كتابة املقال ،كل ما عليك فعله هو �أن
جتل�س �أمام حا�سوبك ،وتبد�أ بع�صر �أفكارك وحتويلها مبا�شرة �إىل ن�ص
مكتوب.
غال ًبا ما تكون النتيجة �أ�شبه ما تكون بكالم م�سموع متت كتابته� ،إال �إن
ريا بكتابة املقاالت� ،أو كنت موهو ًبا بذلك.
كنت خب ً
ل�ست �ضد الكتابة االرجتالية وال �أراها �أمراً خاطئاً �أبدًا ،فاملقال �أوالً
يعب عن كاتبه بفكره و�أدبه وطريقة نظره للمو�ضوع ،لكن احر�ص
و�أخ ً
ريا رّ
يف حال كتابتك مقاالً ارجتال ًيا على �أن تعر�ضه على عدد من الأ�شخا�ص
قبل ن�شره.
كيف تكتب مقاالً؟ هذا ال�س�ؤال �أجاب عنه العديدون ،وهناك ن�صائح
�أ�سا�سية ومفيدة يف مرحلة التفكري التي ت�سبق الكتابة ،ون�صائح �أخرى
مهمة خالل مراحل كتابة عنا�صر املقال من عنوان ومقدمة وحمتوى
وخامتة ،والتي �ست�ساعدك برفع جودته وت�سهيل قراءته وا�ستيعابه و�إكمال
قراءته من النا�س.
اكتب عن املجال الذي حتب وتهوى وتهتم ،وما حتب �أن تقر�أه �أنت،
�شخ�صا تعرفه ب�شكل قوي �سيحب قراءته ،اقر�أ و�شاهد
�أو ما تعتقد �أن
ً
مقاطع فيديو ومن�شورات وتغريدات عن املو�ضوع امل�ستهدف قبل �أن تبد�أ
بالكتابة ،وا�صنع ج ًوا منا�س ًبا للكتابة والإب��داع ،ففنجان القهوة والهواء
العليل واملنظر اجلميل ال ي�ضاهيها حمفز �آخر للكتابة املتقنة.
عبدالرحمن العبيد
العلوم
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ضمان جودة التعليم
ه��ل ميكن �أن تقدم امل�ؤ�س�سات
التعليمية �ضما ًنا ب��ج��ودة اخلدمة
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي ي��ح�����ص��ل عليها
الطالب� ،أ�سوة ب�شهادة ال�ضمان التي
تقدمها �أي �شركة خا�صة للعميل بعد
االنتهاء من �أعمالها!
م��ن ال��ن��ادر �أن يتم ذل��ك ،و�أح��د
الأ�سباب التي ذكرت يف هذا ال�ش�أن
هو �أن اخل��دم��ات التعليمية تعترب
خدمات غري ملمو�سة ،ومن ثم فهي
تنطوي على خماطر ،كما تت�ضمن
اح��ت��م��االت للف�شل� ،أك�ث�ر م��ن تلك
التي تت�ضمنها اخلدمات امللمو�سة،
مما ي ��ؤدي �إىل زي��ادة تكلفة تقدمي
�ضمانات بجودتها.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن ت�صميم
و�صياغة «�ضمان اخل��دم��ة» ميثل
يرا بالن�سبة للخدمات
حت��د ًي��ا ك��ب� ً
التعليمية ،وذل���ك ب�سبب �صعوبة
الف�صل ب�ين �أدوار وم�����س��ؤول��ي��ات
الطالب من جانب ومزودي اخلدمة
– وه���م امل��ؤ���س�����س��ات التعليمية -
م��ن ج��ان��ب �آخ����ر .ك��م��ا �أن �ضمان
اخلدمة التعليمية هو مبثابة �ضمان
لأرب���اب العمل املحتملني ب���أن من

ل���دي���ه ح���اف���ز �أك�ب�ر
يلتحقون بالعمل يف
للحفاظ على املنتج
م�ؤ�س�ساتهم هم من
يف ح����ال����ة ج���ي���دة،
اخل��ري��ج�ين ال��ذي��ن
بينما العميل الذي
اك��ت�����س��ب��وا امل��ع��ارف
يختار املنتج املغطى
واملهارات ال�ضرورية
ب�ضمان ،ف�إنه يختار
لإجن�������از الأع����م����ال
دف����ع ت��ك��ل��ف��ة �أع��ل��ى
ب���ك���ف���اءة ،وه�����و م��ا
مقد ًما ،ولكنه قد ال
ق���د ي������ؤدي �إىل �أن
ي��ك��ون ل��دي��ه احلافز
ي���ت���م ال���ت���ع���ام���ل م��ع
للحفاظ على املنتج
اخلريجني  -من قبل
يف حالة جيدة.
امل�ؤ�س�سات التعليمية
وع���ل���ى اجل���ان���ب
 كمنتجات تعليميةأ.د جبريل العريشي
الآخر ،ثمة من يرى
ول��ي�����س ك��ع��م�لاء �أو
�أهمية تطبيق مفهوم
زبائن كما ينبغي �أن
«�ضمان» ج��ودة اخلدمة التعليمية
يكونوا.
ويف نف�س ال�سياق ،هناك من يرى للح�صول على ر�ضا اخلريجني يف
�أن �إدراك الطالب ملخاطر الت�سجيل م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،باعتبار �أن
يف ال��ف�����ص��ل التعليمي م��ع وج��ود هذا ال�ضمان هو مبثابة وعد ر�سمي
�ضمان ب��ج��ودة اخل��دم��ة التعليمية يتم تقدميه للطالب ب�ش�أن اخلدمة
التي �سيح�صل عليها قد يكون �سب ًبا التعليمية التي يتلقونها.
ويرى �أ�صحاب هذه الر�ؤية �أنه مع
يف عدم اجلدية ،بينما عدم وجود
وخ�صو�صا
هذا ال�ضمان قد يكون �أداة فعالة زي��ادة تكاليف التعليم،
ً
يف احلفاظ على اجلدية .وي�ضربون عندما يتعني على الطالب دفع جزء
م��ث� ً
لا ل��ذل��ك بالعميل ال���ذي يقرر من نفقاته� ،أو كلها ،فمن املرجح �أن
�شراء منتج ال �ضمان له ،ف�إنه يكون يزداد التوجه نحو معاملة الطالب

كزبائن ،وحينئذ يزداد وزن امل�ؤ�س�سة
التعليمية ال�ضامنة للخدمة التعليمية
لدى الطالب اجلدد فيقبلون على
االلتحاق بها.
كما ميكن حينئذ للم�ؤ�س�سات
التعليمية الإ����ش���ارة �إىل اجل���ودة
العالية لف�صولها ال��درا���س��ي��ة من
خ�لال تقدمي �ضمان تعليمي ،وهو
ما ت��زداد �أهميته عند تقدمي مواد
اختيارية تعتمد على وج��ود عدد
ك� ٍ
�اف من الطالب امل�سجلني ،حيث
ال يتم البدء يف التدري�س �إال بعد
توفر عدد معني .وهم يف ذلك مثل
البائعني الذين لديهم منتجات عالية
اجلودة ،ويبحثون عن ميزة تناف�سية
م��ن خ�ل�ال متييز �أنف�سهم  -عن
بائعي املنتجات منخف�ضة اجلودة -
عن طريق �إر�سال �إ�شارات ت�سويقية
قبل ال�شراء ،و�إحدى هذه الإ�شارات
هي تقدمي �شهادة «ال�ضمان»� ،إال
�أن �سعر اخلدمة التعليمية «املنتج»
حينئذ يكون زائ���دًا ع��ن �سعر بيع
املنتج بغري �ضمان ،وذل��ك لتغطية
تكاليف مطالبات ال�ضمان.
عميد عمادة التطوير واجلودة

أبرز مميزات مقياس « »Raschلتحليل البيانات البحثية
ك��ن��ت ق��د ع��ق��دت ال��ع��زم �أث��ن��اء
ب��ح��ث��ي ل��ل��دك��ت��وراه �أن ا���س��ت��خ��دم
برنامج « »SPSSيف حتليل البيانات
اخلام حال توفرها لدي؛ �سواء يف
االمتحان القبلي �أو البعدي �أو يف
ا�ستطالع ال��ر�أي ،وذلك متا�ش ًيا مع
الكثري من الباحثني يف الدرا�سات
ال�سابقة التي ا�ستعر�ضتها �آن��ذاك،
ولكني فوجئت فيما بعد باقرتاح
م��ن م�����ش��ريف ب��ا���س��ت��خ��دام مقيا�س
را���ش Rasch Measurement
ً
عو�ضا عن ذلك ،فوجدت
Model
نف�سي م�ضط ًرا للت�سليم لرغبة
امل�����ش��رف ع��ل��ى م�ض�ض يف ب��ادئ
الأم��ر و�أن �أنخرط بالتايل يف عدة
دورات م��ع م��درب خا�ص للتعرف
ع��ل��ى ه���ذا امل��ق��ي��ا���س وال��ت��ع��ل��م على
كيفية ا�ستخدامه والقراءة املكثفة
عنه ومتابعة �شروح عديدة له يف
اليوتيوب.
واحلقيقة �أنه بقدر ما كان ذلك
االقرتاح متع ًبا يل وم�ؤخ ًرا لتخرجي
بقدر ما فتح يل هذا املقيا�س من
الآف��اق اجلديدة للتحليل والنقا�ش
وال��ب��ح��ث يف درا����س���ات �أخ����رى مل
يكن ال�ستخدام برنامج «»SPSS
�أن يفتحها ،فما هي يا ترى بع�ض
ميزات هذا املقيا�س؟
يف احلقيقة �أن ملقيا�س «»Rasch
العديد من امليزات لعل من �أبرزها
ً
متو�سطا معيار ًيا م�ستق ً
ال
�أنه يعطي
لكل فقرة من فقرات �أي امتحان �أو

العديد من الطالب
ا�ستطالع ر�أي ،فهو
امل�����ت�����م�����ي�����زي�����ن مل
مقيا�سا ب�شكل
يعطي
ً
ي�ستطيعوا الإج��اب��ة
ع���م���ودي ي�ستطيع
ع���ل���ي���ه���ا ،وك���ذل���ك
ال��ب��اح��ث م��ن خالله
ال����ف����ق����رات ب��ال��غ��ة
ال��ت��ع��رف على مدى
ال�سهولة تعترب � ً
أي�ضا
بعد �أو قرب متو�سط
يف ه����ذا امل��ق��ي��ا���س
كل فقرة من النطاق
���ش��اذة لأن ال��ع��دي��د
ال��ط��ب��ي��ع��ي ،والأه����م
ال��ط�لاب ال�ضعفاء
م��ن ذل���ك �أن����ه يبني
ا�ستطاعوا الإجابة
ل���ل���ب���اح���ث �أي����� ً��ض���ا
ع��ل��ي��ه��ا وت�������س���اووا
بالتحديد الفقرات
ال�����ش��اذة خ��ارج ذلك د .شافي القحطاني ف��ي��ه��ا م���ع ال��ط�لاب
املتميزين� ،إ ًذا ،فهذه
النطاق �إن وجدت.
ال���ف���ق���رات ال�����ش��اذة
ه��ذه امليزة قد ال
تكون متاحة م��ن قبل العديد من التي �أظ��ه��ره��ا مقيا�س را���ش البد
الربامج الأخ��رى لأن هذا ال�شذوذ �أن تكون حمل عناية الدار�س بح ًثا
ً
ونقا�شا وا�ست�شهادًا من درا�سات
« »abnormalityق��د يتال�شى
ويختفي عندما يتم جمع ودم��ج �أخرى لها عالقة بامل�شكالت.
من ميزات هذا املقيا�س � ً
أي�ضا �أنه
املتو�سط املعياري امل�ستقل للفقرات
ال�شاذة مع بقية فقرات االمتحان يربط بني كل فقرة وب�ين الطالب
�أو ا�ستطالع الر�أي ،وبالتايل يفوت الذين �أج��اب��وا عليها ،وهنا يتجلى
على الدار�س بحث هذا ال�شذوذ �إن ال����دور احل��ق��ي��ق��ي ل�لا���س��ت��ب��ي��ان �أو
وجد ومناق�شة �أ�سبابه واقرتاح حلول ا�ستطالع الر�أي امل�صاحب للدرا�سة
وما يفتحه من �آفاق �شا�سعة للباحث
وتو�صيات جوهرية يف الدرا�سة.
على �سبيل املثال ،ي�ستطيع هذا للربط بني خلفيات �أولئك الطالب
املقيا�س �أن يق�سم ال��ف��ق��رات �إىل مث ً
ال وبني �إجاباتهم ،كل فئة على
«فقرات بالغة ال�صعوبة» و«فقرات ح���دة .و�أذك���ر �أن مفردتني باللغة
متو�سطة ال�صعوبة» و«فقرات �سهلة» الإجنليزية كانت حم��ل ���ش��ذوذ يف
و«ف��ق��رات بالغة ال�سهولة» ،وذل��ك �إح��دى الدرا�سات التي ا�ستخدمت
ح�سب املتو�سط املعياري امل�ستقل مقيا�س را���ش ،حيث كانت الأوىل
كل فقرة ،فالفقرات بالغة ال�صعوبة « ،»atticوهي مفردة حتمل بعدًا
يف ه��ذا املقيا�س تعترب �شاذة ،لأن ثقاف ًيا ومل ي�ستطع الإجابة عليها

دور التجربة في اكتشاف الموهبة

ك����ث��ي�راً م����ا ي����ن����ادي امل����رب����ون
واملتخ�ص�صون واجلمعيات ب�أهمية
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى م���واه���ب ال�����ش��ب��اب
والأط���ف���ال ودع��م��ه��م وت�شجيعهم،
وت��ب��ن��ي ه����ذه امل���واه���ب يف �شتى
املجاالت ،ولأج��ل ذلك تقام الكثري
م��ن امل�����س��اب��ق��ات وال�ب�رام���ج لتبني
املواهب ورعايتها ،ويتم تنظيم برامج
وم���ؤمت��رات ع��ن املوهبة وه��ل هي
فطرة وهبها اهلل لكل �إن�سان �أم �شيء
مكت�سب يتعلمه الإن�سان حتى يتقنه!
ما �س�أتكلم عنه يف هذا املقال ب�شكل
مب�سط لي�س جدليات حول املوهبة �أو
تفنيد لإحدى النظريات �أو ت�شكيك
بغريها ،بل �س�أجيب من وجهة نظر
�شخ�صية وجتربة عن �أف�ضل ال�سبل
الكت�شاف املوهبة وه��ل ميكن �أن

ول��ك��ن يف التجربة
تكون �شخ�صاً متعدد
ال��ث��ان��ي��ة �أو الثالثة
املواهب.
�ستنجح لتكت�شف
�إن الطريقة الأمثل
بعد ذلك يف نف�سك
الك��ت�����ش��اف امل��وه��ب��ة
���ش��خ�����ص �اً م��وه��وب �اً
لي�س اخ��ت��ب��ار مقنن
م��ت��م��ي��زاً ي�ستطيع
يعتمد كل جواب فيه
ت���ط���وي���ر م��وه��ب��ت��ه
ع��ل��ى ن��ق��ط��ه حت��دد
ليكون جنماً يف هذا
موهبتك ،بل �إن الذي
املجال.
يجعلك تفتح ال�ستار
�أت�����ذك�����ر ح��ي��ن��م��ا
ع��ن نف�سك وتطلق
�أتيحت يل الفر�صة
العنان ملواهبك هي
ل��ل��م��رة الأوىل ع��ام
التجربة� ،إن التجربة
أسامة فقيهي
 ٢٠١٦يف م�سابقة
هي الدليل الأق��وى
على م�ستوى �إدارة
والأو���ض��ح والأوف���ى
لتعرف �أنك موهوب يف املجال الذي التعليم يف ال��ري��ا���ض يف امل��ه��ارات
جربت نف�سك فيه �أو ل�ست كذلك ،الأدب��ي��ة و�شاركت بق�صة ق�صرية،
ورمب���ا تف�شل يف التجربة الأوىل كانت ق�صتي الأوىل التي �أكتبها ،مل

�إال الطالب الذين عا�شوا فرتة يف
البالد الغربية وانغم�سوا يف ثقافتها
وع��رف��وا �أن��ه��ا ع��ب��ارة ع��ن «غ��رف��ة
علوية �صغرية» حتت اجل��زء املثلث
من �سقف املنزل الغربي ،وعادة ما
م�ستودعا �أو مكا ًنا للدرا�سة،
تكون
ً
يف املقابل ،مل تكن م��ف��ردة �أخ��رى
« »garageعائ ًقا للفهم حتى عند
العديد من الطالب ال�ضعفاء لأنها
بب�ساطة م��ف��ردة مت تعريبها للغة
العربية ،وه��ي �شائعة اال�ستعمال
«ك���راج» .وبنا ًء على معطيات هذا
املقيا�س ،ك��ان ل��زا ًم��ا على الباحث
�أن ي�ضيف ف�صلني م�ستقلني يف
ب��ح��ث��ه ي��ت��ح��دث فيهما ع��ن ت��أث�ير
البعد الثقايف للمفردات الإجنليزية
والتعريب على م��دى فهم الطالب
العرب للمفردات الإجنليزية و�أن
يطرح ع��دداً من التو�صيات املهمة
بهذا اخل�صو�ص.
ومن ميزات هذا املقيا�س �أنه ميكن
ا�ستخدامه لتحليل ا�ستطالع الر�أي
مث ً
ال من زاوية معينة حتى ال يت�شعب
البحث ويطول ،مع �إمكانية اال�ستفادة
منه الح ًقا يف حتليل نف�س ا�ستطالع
ال��ر�أي من زاوي��ة �أخ��رى �أو حتى من
ع��دة زواي��ا �أخ���رى ،ولكن ه��ذه املرة
بغر�ض الن�شر يف املجالت العلمية
املحكمة يف ع��دة م��ق��االت لبحوث
الرتقية بعد مرحلة الدكتوراه ب�إذن
اهلل ،واهلل تعاىل �أعلم.
كلية اللغات والرتجمة

�أكن متوقعاً البته �أن �أت�أهل �أو �أفوز
ب ��أي مركز ك��ان �إمن��ا ه��ي م�شاركة
فقط ،وقد فوجئت برت�شح م�شاركتي
وفوزها باملركز الثاين على م�ستوى
الريا�ض.
يف تلك امل�شاركة مل يكن «�أ�سامة»
كاتباً �أو �سبق له الكتابة ،ولكن �أتاح
لنف�سه الفر�صة و�شارك واكت�شف
تلك املوهبة التي تنمو الآن و�أ�سعى
يف تنميتها �أكرث و�أكرث.
ختاماً :املوهبة حبي�سة نف�سك
وتفكريك وق��درات��ك ،لن تكت�شفها
ح��ت��ى جت����رب ب��ن��ف�����س��ك ،ف��ج��رب
لتكت�شف موهبتك.
م�سار املوهوبني
املجال الأدبي
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ت�صدر عن ق�سم الإعالم
بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

ت - 4673555/ف4673479 /

الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .فهد بن عبداهلل الطيا�ش

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

altayash@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

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

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

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

resalah2@ksu.edu.sa

الطباعة

التوزيع
وكالة زهرة ا�سيا
للدعاية والإعالن
امل�شاركة

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

مدير ق�سم الإعالنات
ماجد بن علي القا�سم

ت - 4677605/ف4678529 /

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

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة

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

«ثالث مراحل» لالستفادة من المقاالت واألبحاث العلمية
من الطبيعي �أن يق�ضي الباحث
مئات ال�ساعات �سنوياً ُمنهمكاً يف
ق��راءة امل��ق��االت والأب��ح��اث العلمية
املتعلقه بتخ�ص�صه ،وبخا�صة تلك
احلديثة منها ،ومع ذلك ،ف�إن معرفة
الطريقة ال�صحيحة للقراءة هي من
�أهم الأ�سا�سيات التي يجب �أن تُ�ؤخذ
بعني االعتبار حتى تتجنب �إ�ضاعة
كل من الوقت واجلهد.
���س ��أق��وم ب�سرد �أح���د التقنيات
امل�ستخدمة وه��ي تقنية «املراحل
الثالث» ،الفكرة الأ�سا�سية تكمن
يف �أن��ه يجب عليك ق���راءة املقال
العلمي على ث�لاث م��راح��ل ،ب��دالً
م��ن الطريقة التقليدية املتمثلة
يف ال��ق��راءة من بداية املقال حتى
نهايته.
تحُ قق كل مرحلة �أهدافاً حمددة،
متنحك الأوىل «ف��ك��رة ع��ام��ة» عن
املقال ،وتتيح لك الثانية «ا�ستيعاب
حم����ت����وى» امل����ق����ال ،ول���ك���ن ل��ي�����س
تفا�صيلها� ،أم��ا الثالثة فت�ساعدك
على «فهم» املقال بعمق .املرحلة
الأوىل هي عبارة عن ت�صفح وم�سح
�سريع للمحتوى بحيث ال ي�ستغرق
ذلك �أكرث من ع�شر دقائق ،مع الأخذ
بعني االعتبار التايل :قراءة ك ًل من

امل��رح��ل��ة م��دة ت�صل
املقدمة واال�ستنتاج،
�إىل حوايل ال�ساعة،
�إل��ق��اء نظرة �سريعة
ب��ع��ده��ا ،ي��ج��ب �أن
على املحتوى وذلك
ت��ك��ون ق������ادراً على
للقيام ب�سرد �سريع
ا���س��ت��ي��ع��اب حم��ت��وى
اال�����س����ت����ن����ت����اج����ات
امل��ق��ال وق����ادراً على
الرئي�سية املقرتحة
من النتائج ،و�أخ�يراً
ت��ل��خ��ي�����ص ال��ن��ق��اط
ال���رئ���ي�������س���ي���ة ،يف
القيام ب�إلقاء نظرة
بع�ض الأح���ي���ان لن
�سريعة على املراجع.
ت��ف��ه��م امل���ق���ال حتى
يف امل�����رح�����ل�����ة
م���ع ن��ه��اي��ة امل��رح��ل��ة
الثانية ،اقر�أ املقال
كام ً
ال بعناية �أكرب ،د .سطام المدني الثانية ،وق��د يكون
ه���ذا لأن امل��و���ض��وع
ق��م ب�سرد الأ�سئلة
جديد بالن�سبة لك
التي يهدف املقال
�إىل الإجابة عليها ،ابد�أ هنا بتدوين �أو هناك م�صطلحات �أو اخت�صارات
النقاط الرئي�سية و�إبداء تعليقاتك غري م�ألوفة� ،أو قد ي�ستخدم امل�ؤلف
على ال��ه��وام�����ش ،كلما ق���ر�أت ،قم تقنية جتريبية ال تفهمها ،بحيث
ب��ت��دوي��ن امل�����ص��ط��ل��ح��ات ال��ت��ي مل يكون اجلزء الأك�بر من املقال غري
تفهمها �أو الأ�سئلة التي قد ترغب مفهوم.
لفهم املقال كام ً
ال ،يتطلب منك
يف طرحها على امل�ؤلف� ،إن �أمكن
تطبيق امل��رح��ل��ة الثالثة ،واملفتاح
ذلك.
انظر بعناية �إىل الر�سوم البيانية هنا هو االهتمام كثرياً بالتفا�صيل،
واخلرائط التو�ضيحية ،تذكر و�ضع ق��م ب��ا���س��ت��خ��دام التفكري النقدي
عالمات على املراجع غري املقروءة والتحليلي ،ت�أكد من �أهمية ربط
ذات ال�صلة ،وذلك ملزيد من القراءة النتائج بالفر�ضيات وتف�سريها
وهذه طريقة جيدة ملعرفة املزيد عن ب�شكل منطقي مع النظر بعناية يف
خلفية املقال .يجب �أن ت�ستغرق هذه النتائج.

ا�ستخدم يف هذه املرحلة «خريطة
العقل» ،وذل��ك لتنظيم املعلومات
التي تقوم بقراءتها ،وذلك عن طريق
ت��دوي��ن بع�ض امل�لاح��ظ��ات ،مب��ا يف
ذلك ملخ�ص ق�صري لأهم املعلومات
التي عرثت عليها ،قد ي�ستغرق ذلك
منك مدة ت�صل من �ساعتني ون�صف
�إىل ثالث �ساعات.
يف نهاية هذه املرحلة ،يجب �أن
تكون ق��ادراً على �إع��ادة بناء هيكل
ال��ورق��ة العملية بالكامل ،حتديد
االفرتا�ضات ،بالإ�ضافة �إىل حتديد
كل من نقاط القوة وال�ضعف.
فكر يف الأ�سئلة التالية مل�ساعدتك
على ال��ق��راءة ال��ن��اق��دة :م��ا غر�ض
امل�ؤلف لكتابة هذا املقال؟ ما النقاط
الرئي�سية للمقال؟ هل اال�ستنتاجات
الرئي�سية يف الن�ص مدعومة ب�أدلة
موثوقة؟ عموماً ،هل توافق �أم ال
توافق امل�ؤلف؟ ملاذا؟
ختاماً ،م��ن الأهمية مبكان �أن
ت�ستوعب ما تقر�أه ،فاملعرفة قوة،
و�إن �أوهن الأمم �أمة ال تقر�أ.
�أ�ستاذ اجليوفيزياء امل�شارك
ق�سم اجليولوجيا واجليوفيزياء
كلية العلوم

أفضل السبل والعوامل لتعلم لغة ثانية
قد يت�ساءل البع�ض عن �أف�ضل
ال�سبل والعوامل التي تزيد وتعزز
ك��ف��اءة ال��ف��رد اللغوية ،وا�ستكماالً
حلديثي ال�سابق عن �أهمية ال�سعي
الك��ت�����س��اب امل��ل��ك��ة ال��ل��غ��وي��ة ب��درج��ة
عالية ت�ساعدنا يف بناء العالقات
االجتماعية ب�صورة �أك�ثر �إيجابية،
وذل�����ك يف ال���ع���دد « »1345من
�صحيفة ر�سالة اجلامعة� ،أقول ثمة
عوامل ت�ؤثر يف �سرعة وجناح تعلم
اللغة الثانية ب�شكل ع��ام ،وتنق�سم
ه��ذه ال��ع��وام��ل �إىل :ظ���روف بيئية
معي�شية ،و�صفات خا�صة باملتعلم.
�أوالً :الظروف البيئية املعي�شية
ت�شمل م���دى �إم��ك��ان��ي��ة االح��ت��ك��اك
والتوا�صل اللغوي بني متعلم اللغة
الثانية والناطقني بها الأ�صليني،
ك��م��ا ت������ؤدي احل���ال���ة االج��ت��م��اع��ي��ة
واالق��ت�����ص��ادي��ة دوره�����ا يف جن��اح
و�سرعة اكت�ساب اللغة ،بالإ�ضافة
�إىل ن���وع ال�برن��ام��ج ال����ذي يتلقى
م��ن خ�لال��ه املتعلم ال��ل��غ��ة الثانية
«احل�سيني عبداهلل ،اكت�ساب اللغة
الثانية2000 ،م».

ف���امل���خ ه����و اجل����زء
ث��ان��ي �اً :ال�صفات
امل�����س��ؤول ع��ن النمو
اخل��ا���ص��ة باملتعلم
ال���ل���غ���وي وي��ن��ق�����س��م
ت�����ش��م��ل م�����ؤث����راث
�إىل م��ن��ط��ق��ة مينى
العمر واال���س��ت��ع��داد
ت��ت��ح��ك��م ب��ال��ن�����ص��ف
اللغوي والأ�ساليب
الأي�سر من اجل�سم
الإدراك����������ي����������ة ث��م
وت���ق���وم ب��ال��وظ��ائ��ف
ال�صفات الوجدانية،
العاطفية ،ومنطقة
وال �شك �أن ال�صفات
ي���������س����رى ت��ت��ح��ك��م
اخل��ا���ص��ة باملتعلم
ب��ال��ن�����ص��ف الأمي����ن
ل��ه��ا ع�لاق��ة وث��ي��ق��ة
م��ن اجل�����س��م وت��ق��وم
مب���و����ض���وع ���س��رع��ة
اكت�ساب اللغة� ،أكرث عبدالسميع أولوافيمي بالوظائف التحليلية
والفكرية واملنطقية
من الظروف البيئية
وم�س�ؤولة عن اللغة
واملعي�شية ،و�سوف
لدى البالغني« .احل�سيني عبداهلل،
�أف�صل احلديث عنها فيما يلي.
من حيث العمر ،يتعلم الأطفال اكت�ساب اللغة الثانية2000 ،م».
ال��ع��ن�����ص��ر ال��ث��اين يف ال�صفات
اللغة الثانية ب�سهولة وي�سر و�إتقان
�أك�ث�ر م��ن ال��ب��ال��غ�ين وال��ك��ب��ار ،مما ال�����ش��خ�����ص��ي��ة ي��ت��م��ث��ل يف القابلية
�أدى لظهور فر�ضية علمية تقول واال�ستعداد ،وال �شك �أن هذه ال�صفة
بوجود ف�ترة يف عمر التعلم تعترب �أو املوهبة يحملها الأط��ف��ال منذ
مثالية لتعلم لغة ثانية ،وتقوم هذه ال��والدة ،وهي متفاوتة من �شخ�ص
الفر�ضية على فكرة وج��ود �صفة لآخر مما حدا ببع�ض الباحثني �إىل
بيولوجية ع�صبية خا�صة بوظيفة ���ض��رورة تقدمي اختبارات للك�شف
ال��دم��اغ ال��ب�����ش��ري وط��ري��ق��ة من��وه ،املبكر ع��ن �إمكانية جن��اح دار�سي

معاقبة الجادين المبكرين بتأخر المتأخرين
ال ي�شك �أحد يف �أهمية الوقت ،وال يف قيمته العليا ،اجلميع ي�ؤمن بها،
وال يوجد من يحب الت�أخر يف حال الوعد ،ف�أي �شخ�صني يحددان موعداً
للقاء مث ً
ال ،ف�إن كل �شخ�ص منهما ال يريد �أن ي�صل �إىل املوعد وال يجد
الآخر ،ولكن مع كل ذلك �إذا �أتيحت له الفر�صة للت�أخر ف�إنه يف�ضل �أن
يت�أخر هو على �أن يت�أخر الطرف الآخر.
يف اعتقادي ،النا�س على �صنفني ،بالن�سبة لهذه امل�شكلة :الأول مقتنع
ب�أن الو�صول �إىل املكان قبل املوعد بن�صف �ساعة خري من �أن ي�صل �إليه
ريا بتنظيم �أوقاتهم ،ولديهم فر�صة
بعد دقيقة واحدة ،وه�ؤالء يهتمون كث ً
طيبة يف �صورة ال�صالة امل�ؤقتة اخلم�س ،فلهم �أن يرتبوا �أوقاتهم ح�سب
هذا اجلدول الإلهى.
ال�صنف الآخر قد ال يبد�أون يف اال�ستعداد للذهاب �إىل املوعد �إال بعد
رن جر�س املنبه �أو جميء ات�صال من الطرف الآخر يذكرهم باملوعد،
عندها ي�ستعيدون ذاكرتهم ويهرعون لال�ستعداد �أو لق�ضاء حاجاتهم
الأ�سا�سية بغري جدية ،ف�أعمالهم منت�شرة ،وجداولهم متداخلة و�أوقاتهم
متناثرة ي�أكل بع�ضها بع�ضا.
كل الأ�سف �أن جمتمعاتنا تراعي ه ��ؤالء الك�سولني ،املت�أخرين عن
�أوقاتهم ،ف�إذا و�صلت �إىل مكان ح�سب املوعد فرمبا تخجل بتبكريك،
والو�ضع هذا خالف للعدل متا ًما� ،إ�ضافة �إىل ما يف ذلك من �إحباط
للمبكرين واملنظمني لأوقاتهم.
هل فكرت يو ًما ما ملاذا هذه املراعاة مع املت�أخرين؟ رغم �أن ال�سبيل
�إىل اخلال�ص من ت�أخريهم ي�سري جدًا ،فالذي يت�أخر عن وقت �إقالع
الطائرة ال تنتظره ،كذلك القطارات واحلافالت ،فهال جنرب يو ًما ما
مبراعاتنا للوقت مثلها ،ال تطول بهم املدة �أبدًا� ،سيح�ضرون يف املنا�سبات
والربامج بعد مرة ح�سب املوعد املحدد �إن �شاء اهلل.
يا�سر �أ�سعد
كلية الآداب -ق�سم اللغة العربية

اإلعالم والقوة الناعمة
اللغة يف الكليات واجلامعات ،مثل
اختبار اال�ستعداد اللغوي لكارول
و�سابون ،واختبار جهاز اال�ستعداد
اللغوي مل�سلر «املرجع ال�سابق».
الأ�ساليب الإدراكية تدخل �أي�ضاً
يف ن��ط��اق ال�����ص��ف��ات ال�شخ�صية
ويق�صد بها االختالفات ال�شخ�صية
الثابتة يف تنظيم وتوظيف الإدراك
الإن�������س���اين ،وت��ن��ق�����س��م الأ���س��ال��ي��ب
الإدراك����ي����ة �إىل� :أ���س��ل��وب احلقل
امل�����س��ت��ق��ل و�أ����س���ل���وب احل��ق��ل غري
امل�ستقل� ،أ�سلوب ال��ت��أين و�أ�سلوب
االندفاع� ،أ�سلوب الت�صنيف ال�ضيق
و�أ�سلوب الت�صنيف الوا�سع.
خ����ت����ام����اً :ه����ن����اك ال�������ص���ف���ات
الوجدانية ،وهي التي تتعلق ب�شعور
وعاطفة الإن�سان ،وت�شمل :االجتاه:
ح��ال��ة ا���س��ت��ع��داد نف�سي وع�صبي
وعقلي جتاه اللغة الثانية و�أهلها.
احلافز بنوعيه النفعي واالندماجي،
وال�شخ�صية ب�ضروبها االنطوائية
واالجتماعية والتقم�ص «امل��رج��ع
ال�سابق».
معهد اللغويات العربية  -نيجرييا

ميكن لكل �شخ�ص �أن يدخل جمال الإعالم ،ولكن لي�س كل �شخ�ص
ب�إمكانه �أن ي�صبح �إعالمياً فع ً
ال و�صاحب ر�سالة �صحيحة يقدمها
للغري.
�أك�ثر م��ا يثري غ�ضب الإع�لام��ي املتم�سك بر�سالته التي حتتوي
على امل��ب��ادئ والأ�سا�سيات وال��دور االجتماعي والثقايف ،حني يرى
�أن ال�سلبيات طغت على الإيجابيات املوجودة والتي يحاول البع�ض
�إخفاءها وتظليلها.
قوة ال�سلبية املوجودة مب�صطلح الإعالم حالياً �أ�صبحت منت�شرة بقوة،
والذي يتحدث عن �سلبياته غالباً ال يعلم ما هو معنى الإعالم �أ�سا�ساً!
ومن باب �إبداء الر�أي �أقول �إن �إيجابيات هذا الكوكب موجودة ولكن
ريا منا ال يراها �أو يخرجها للعامل لرياها ،ويوجد ت�ضخيم لبع�ض
كث ً
املظاهر ال�سلبية و�إخفاء �أو تظليل لبع�ض املظاهر واحلقائق الإيجابية
والتي �ساعدت كثريين بالتغيري للأف�ضل.
يف بع�ض املجتمعات مبجرد قول كلمة «�إع�لام» تذهب املخيلة �إىل
املحرمات ون�شر الرذائل ،ولوال تلك القوة الناعمة ملا تقدم هذا الكوكب
�إىل ما نحن عليه الآن �أو ما �سن�صبح عليه غداً ب�إذن اهلل.
«الإع�لام» قوة ناعمة مهمة جتتمع بها معاين الإن�سانية والعطاء
والتغيري وحتمل ر�سائل عظيمة معطرة بروح ال�شغف والأخالقيات.
ال ننكر وجود �سلبيات ولكن ال ن�سمح �أي�ضاً بانت�شارها وفر�ض قوتها
علينا ،ميكننا حموها من الأ�سا�س حتى ال يكاد يبقى لها �أثر ،و�سيبقى
الإعالم الر�سالة الأهم املقدمة للعامل.
جنالء الأحمدي
ق�سم الإعالم
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نايت قاردن «احلدائق الليلية»
الوقت :من  ٥م �إىل �١ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :املربع -الريا�ض

� 22صفر

ورشة

م�سرحية �أوز العجيب
الوقت :من  ٦م �إىل �٨٫٣٠ص
اجلهة املنظمة :تخيل الرتفيه لتنظيم املعار�ض
وامل�ؤمترات
املكان :جامعة الأمرية نورة

� 22صفر

دورة

مو�سم الريا�ض
الوقت :من �٨ص �إىل ١١٫٤٥م
اجلهة املنظمة :موا�سم ال�سعودية
املكان :الريا�ض

� 22صفر

ورشة

املدينة املقلوبة
الوقت :من ٤م �إىل �١ص
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة �أر�سون لتنظيم املعار�ض
املكان :الريا�ض بوليفارد

� 22صفر

دورة

ليايل الريا�ض الكوميدية
الوقت :من ٨٫٣٠م �إىل ١١م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :الريا�ض بوليفارد

� 22صفر

معرض

تقييم خمرجات التعلم «التخ�ص�صات العلمية
والإن�سانية»
الوقت :من ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦قاعة ٤

� 24صفر

دورة

تقييم خمرجات التعلم «التخ�ص�صات ال�صحية»
الوقت :من �٩ص �إىل ٢م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :كلية الطب

�إدارة التغيري للموظفني
الوقت :من �١٠ص �إىل ٢٫٣٠م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦قاعة ٤
التفتي�ش وتقييم نظم ال�سالمة وال�صحة املهنية
و�إعداد التقارير للموظفني
الوقت :من �١٠ص �إىل ٢٫٣٠م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى ٢٠
الإ�سعافات الأولية وال�سالمة للموظفني
الوقت :من �١٠ص �إىل ٢٫٣٠م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦قاعة ٣

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

التدري�س امل�صغر «التخ�ص�صات العلمية والإن�سانية»
الوقت :من ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦قاعة ٤

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
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� 24صفر

برنامج

� 24صفر

مهرجان
� 24صفر

منتدى

 1ربيع الأول

مبادرة

 6ربيع الأول

مؤتمر

 7ربيع الأول

معرض

التدري�س امل�صغر «التخ�ص�صات ال�صحية»
الوقت :من �٩ص �إىل ٢م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :كلية الطب

 22ربيع الأول

فعالية

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

 5ربيع الثاين

منتدى

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

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

معرض

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

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

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

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

الــدويل ال�سع ــودي لل ــنقل واخلدمـات اللوج�ستية
2019
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :شركة معار�ض الريا�ض املحدودة
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

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

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

إصدارات دار جامعة الملك سعود

دليل الدرو�س العملية لأجنة الفقاريات الو�صفي

عنوان الكتاب :املرجع يف �إنعا�ش الوليد
امل�ؤلف :الأكادميية الأمريكية لطب الأطفال
املرتجم :خالد علي الرتكاوي
ال�سنة1441 :
و�صف الكتاب:
ي�صدر «املرجع يف �إنعا�ش الوليد» عن اجلمع ّية الأمريك ّية لطب الأطفال
ب�صفة دوري��ة ،حيث �صدرت طبعته الأخ�يرة «ال�سابعة» عام  .٢٠١٦وي�شتمل
الكتاب على �أح��د ع�شر ف�ص ً
ال ،تناق�ش مبادئ الإنعا�ش وخطواته العملية
بالتف�صيل ،كما يتناول حاالت املواليد �شديدي اخلداج ،واملع�ضالت الأخالق ّية
املتعلّقة ب�إنعا�شهم .كذلك ي�ساهم يف حت�سني نتائج تدبري املواليد عند تع ّر�ضهم
ملا ي�ستدعي �إنعا�شهم ،كنق�ص الأك�سجني وغريه..

يتناول هذا الكتاب الذي �أع ّده �أحمد را�شد احلميدي �سنة 1440هـ،
علم الأجنة يف �شكل درو�س عملية منف�صلة للربمائيات« :ال�ضفدعة»،
والطيور «الدجاج» ،والثدييات «الف�أر» .بالإ�ضافة الحتوائه على ال�صور
احلقيقية لل�شرائح ,والر�سومات التو�ضيحية ,و�شرحها.

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..
�أمر معقد
احلياة االجتماعية ملراهقي الإنرتنت
دانا بويد
ت����ن����اول����ت امل�����ؤل����ف����ة
وال��ب��اح��ث��ة املتخ�ص�صة
يف ���ش��ب��ك��ات ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي ،دان��ا بويد،
يف هذا الكتاب ظاهرة
ا���س��ت��خ��دام ال�����ش��ب��اب
وامل��راه��ق�ين لو�سائل
التوا�صل وال�شبكات
االجتماعية ،وحتدثت
عن م��دى ت�أثري هذه
الو�سائل على نوعية
ح���ي���اة امل��راه��ق�ين؛
ح��ي��ث ن��اق�����ش��ت يف
ف�������ص���ول ال��ك��ت��اب
الثمانية ،هذه الظاهرة الثقافية
التي تنت�شر ب�سرعة كبرية ،وعالقتها باملجتمع.
ات�صال �أم توا�صل؟
ذكرت يف املقدمة �أنّ هذه الدرا�سة هي حماولة ل�شرح واقع حياة
املراهقني على �شبكة الإنرتنت ،موجهة للأ�شخا�ص الذين ي�شعرون
بالقلق حيالهم مثل الآباء واملربني ،وا�ستدلت ب�إح�صائيات �أفادت �أن
�أكرث من 80يف املئة من طالب املدار�س الثانوية يف الواليات املتحدة
ميلكون هواتف حممولة ،لكن املفاجئ يف الدرا�سة �أن القليل منهم
ي�ستخدمونها يف �إجراء االت�صاالت الهاتفية ،بينما اال�ستخدام الأكرث
هو التقاط ال�صور والتوا�صل عرب مواقع التوا�صل االجتماعي.
الهوية
الف�صل الأول حمل عنوان «الهوية» وط��رح ���س�� اًؤال« :مل��اذا يبدو
املراهقون غرباء على �شبكة الإنرتنت؟» وذكرت امل�ؤلفة �أنه غال ًبا ما
يت�صوراملراهقونمتابعيهمعلى�أنهم«�أ�صدقاء»بغ�ضالنظرعنالواقع،
ويتفاعلونمعهمب�شكليختلفعنتعاملهممع�أ�سرهم�أومعلميهم،كما
�أنهميتنقلونبنيالبيئاتوالو�سائطواملجموعاتاالجتماعية.
اخل�صو�صية
ناق�ش الف�صل الثاين ،والذي حمل عنوان «اخل�صو�صية» �س� اًؤال
مفاده« :ملاذا يت�شارك ال�شباب املعلومات على نحو وا�سع؟» وتطرقت
الكاتبة من خالل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال� ،إىل معنى اخل�صو�صية
لدى املراهقني ،والتي متثل قيمة مهمة بالن�سبة لهم.
الإدمان
كان عنوان الف�صل الثالث «الإدمان» واهتم بق�ضية «ما الذي يجعل
املراهقني مهوو�سني بو�سائل التوا�صل االجتماعية؟» وذكرت �أن املفهوم
ال�شائع للإدمان طاملا ارتبط يف �أذه��ان النا�س باملخدرات وتعاطي
الكحول ،حتى عام  1995عندما ظهرت عبارة «�إدم��ان الإنرتنت»
مبعنىالدوافعال�سلوكية،التي�صاغهاالطبيبالنف�سي�إيفانغولدبريغ،
والتي غال ًبا ما يُ َ
نظر �إليها على �أنها م�شكلة تخ�ص ال�شباب.
التحر�ش
وكتبت يف الف�صل الرابع عن «خطر التحر�ش» وطرحت �س� اًؤال:
«هل املتحر�شون مرتب�صون يف كل مكان؟» و�أ�شارت �إىل �أ َّن الأمر
ي�شكل �أ�سو�أ كابو�س للوالدين ،ودائ ًما ما يلقي املجتمع باللوم على
و�سائل التقنية؛ لأنها و�ضعت ال�شباب يف مواطن اخلطر.
امل�ضايقات
يف الف�صل اخلام�س ،تناولت مو�ضوع «امل�ضايقة» ،وهل تزيد
و�سائل التوا�صل االجتماعي من املمار�سات ال�سيئة؟ وذكرت �أنه مع
انت�شار و�سائل التوا�صل االجتماعي ارتفعت وترية القلق من ظاهرة
«امل�ضايقة عرب الإنرتنت» ،يف حني يرى �آخرون �أنها لي�ست بجديدة،
تنوعا ،كما كان
وكل ما حدث هو �أن الآلية تغريت و�
ْ
أ�صبحت �أكرث ً
الهاتف قبل الإنرتنت.
التباين
�أما الف�صل ال�ساد�س فحمل عنوان «التباين» وحتدثت امل�ؤلفة
فيه عن« :هل ت�ساعد و�سائل التوا�صل االجتماعي على معاجلة
االنق�سام والتباعد بني �أف��راد املجتمع؟» وقالت �إن التقنية عرب
الزمان طاملا َّ
ب�شرت برتابط املجتمع؛ كما حدث يف عام ،1858
عندما بد�أ العمل بتلغراف �شركة املحيط الأطل�سي عرب الأطل�سي،
ف�أمِ َل الكثريون �أ َّن هذا اجلهاز اجلديد �سي�ساعد على ربط النا�س
يف جميع �أنحاء العامل ،وتقوية �أوا�صر ال�صلة بينهم.
املواطن التقني
وطرح الف�صل ال�سابع «املعرفة التكنولوجية» ق�ضية �أ�صبحت
مثار جدل �شديد :هل �شباب اليوم مواطنون تقنيون؟ �إن الرا�شدين
دائ ًما ما يعتقدون �أ َّن املراهقني على دراية كبرية مب�سائل التقنية
اجلديدة؛ بحكم �أنهم ن�ش�أوا يف ظل وجود الإنرتنت ،لكن احلقيقة
�أن ما مييزهم هو ف�ضولهم ال�شديد للمعرفة والتطبيق ،ومع
االختالف الكبري يف املعرفة واخلربة بني اجليلني ،ف�إ َّن املراهقني
بحاجة �إىل التحلي مبهارات النقد.
حتقيق الذات
وبلور الف�صل الثامن والأخ�ير ر�ؤي��ة الكاتبة عن «البحث عن
م�ساحة لتحقيق ال��ذات»؛ حيث خلُ�صت �إىل �أن هدف املراهقني
ِ
ي�شاهدوا ويُ�شاهَ دوا ،و�أن
من �شبكات التوا�صل االجتماعي هو �أن
ينخرطوا يف املجتمع ،ويتمتعوا بحرية اال�ستك�شاف بعيدًا عن رقابة
الآباء واملدر�سة.
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النوم  9ساعات فأكثر قد يسبب الخرف وضعف الذاكرة
رب����ط����ت ق���ائ���م���ة ط���وي���ل���ة م��ن
ال��درا���س��ات يف ال�سنوات الأخ�يرة
مر�ض الزهامير بنق�ص النوم ،لكن
فريقاً من الباحثني بجامعة ميامي
الأمريكية وج��دوا م��ؤخ��راً  -وف ًقا
لتقرير م��وق��ع «دي��ل��ى م��ي��ل» � -أن
الأ�شخا�ص «البالغني» الذين ناموا
مل��دة � 9ساعات �أو �أك�ثر يف الليلة
ً
ريا يف مهارات
�أظهروا
انخفا�ضا كب ً
ال���ذاك���رة وال��ل��غ��ة ،وه���ي ع�لام��ات
مبكرة للخرف .كذلك وجد الفريق
�أن الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن يح�صلون
على �أقل من � 6ساعات نوم يومياً
معر�ضون للخطر � ً
أي�ضا ،حيث �إن
م��دة ال��ن��وم املثالية م��ن �سبع �إىل
ثماين �ساعات ،لكن اخلرباء لي�سوا
مت�أكدين من �سبب كون كرثة النوم
قد ت�سبب اخلرف ،ولكنهم يقولون
�إ ن الأ�شخا�ص املعر�ضني خلطر
اال�ضطراب يعانون من ا�ضطرابات
يف دماغهم مما يعزز النوم الطويل.
خ��ل�ال ال���درا����س���ة ن����ام 15%
م���ن امل�����ش��ارك�ين مل���دة ��� 9س��اع��ات
يف املتو�سط  ك��ل ليلة ،ويف نهاية
ال�����س��ن��وات ال�����س��ب��ع��� ،ش��ه��دت ه��ذه
امل��ج��م��وع��ة ان��خ��ف��ا���ض�اً ف��ى �أدائ��ه��ا
امل��ع��ريف يف جميع امل��ج��االت ،كما

انخف�ضت م��ه��ارات التعلم لديهم
بن�سبة  ،22%وانخف�ضت كفاءة
ن��ط��ق ال��ك��ل��م��ات ب��ن�����س��ب��ة ،20%
وانخف�ضت الذاكرة بن�سبة .13%
و�أك���د الباحثون �أن الكثري من
ال��ن��وم مرتبط ب ��آف��ات يف ال��دم��اغ
ت��ع��رف ب��ا���س��م «ف���رط ���ش��دة امل���ادة
ال��ب��ي�����ض��اء» وال��ت��ى ت��ظ��ه��ر كالبقع
ال��ب��ي�����ض��اء ع��ل��ى فح�ص الت�صوير
ب��ال��رن�ين املغناطي�سي وت��زي��د من

خ��ط��ر ال�تراج��ع امل��ع��ريف واخل��رف
وال�سكتة الدماغية ،ويعتقد �أن هذه
الآف��ات ناجتة عن انخفا�ض تدفق
الدم �إىل املخ.
وقال الدكتور رامو�س� ،أخ�صائي
الأع�صاب والنوم يف جامعة ميامي:
«الأرق ،وم��دة النوم الطويلة تبدو
م��رت��ب��ط��ة ب��ان��خ��ف��ا���ض يف الأداء
امل��ع��ريف الع�صبي ال���ذي ميكن �أن
ي�سبق ظهور مر�ض الزهامير �أو

�أو���ص��ى جمموعة م��ن الباحثني
ب��ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى �إع�����ادة م�شاهدة
امل��ب��اري��ات الريا�ضية الكال�سيكية
من املا�ضي لكبار ال�سن ومر�ضى
اخلرف ،وذلك «لتحفيز ذكرياتهم»،
وحتفيز خاليا امل��خ على ا�ستعادة
ال��ذك��ري��ات اجل��م��ي��ل��ة ،ح��ي��ث ق��ال
الربوفي�سور �ألي�ستري برينز مدير

وح��دة اخل��رف يف هيئة اخلدمات
ال�صحية ال�بري��ط��ان��ي��ة �إن �إع���ادة
حل��ظ��ات ال��ت��وت��ر مي��ك��ن �أن تحُ يي
ذكريات قوية تقوي ن�شاط الدماغ.
و�أ�����ش����ار ال�ب�روف���ي�������س���ور ب�يرن��ز
�أن���ه بالن�سبة للأ�شخا�ص يف �سن
ال�شيخوخة وال��ذي��ن يعي�شون مع
اخل��رف ،ف ��إن الأح���داث الريا�ضية

التي ال تُن�سى توفر �صلة باملا�ضي
وامل���ح���ادث���ات ال�����س��ري��ع��ة وحت�سني
ال�صحة ،فيمكن �أن حتفز م�شاهدة
الأل���ع���اب الكال�سيكية وا���س��ت��ع��ادة
اللحظات املتوترة ذكريات عاطفية
ق��وي��ة مي��ك��ن �إع����ادة �إح��ي��ائ��ه��ا بعد
�سنوات عديدة من الأحداث وتعزيز
ن�شاط الدماغ.

اخل���رف الأخ�����رى ،ح��ي��ث الحظنا
�أن فرتات النوم الطويلة و�أعرا�ض
الأرق املزمنة �أدت �إىل انخفا�ض
يف ال��ذاك��رة والوظيفة التنفيذية
و�سرعة املعاجلة».
و�أ�ضاف« :قد نتمكن قريباً من
حتديد املر�ضى املعر�ضني للخطر
والذين قد ي�ستفيدون من التدخل
املبكر ملنع �أو تقليل خطر الإ�صابة
باخلرف».

مشاهدة المباريات القديمة تحفز ذاكرة كبار السن

و �أظ���ه���ر م�����س��ح �أج�����ري ب��ه��ذا
اخل�صو�ص� ،أن ثلثي الأ�شخا�ص
يعتقدون �أن اخلرف جزء طبيعي
من ال�شيخوخة ولي�س حالة طبية
مي��ك��ن ع�لاج��ه��ا ،ويعتقد  48يف
املائة من املجيبني �أن ال�شخ�ص
امل�������ص���اب ب����ذاك����رة اخل�����رف ل��ن
يتح�سن �أب���� ًد ا ح��ت��ى م��ع ال��دع��م
الطبي ،بينما ك�شف اال�ستطالع
�أي��� ً��ض��ا �أن واح��� ًدا م��ن ك��ل �أرب��ع��ة
�أ�شخا�ص يعتقدون �أن��ه ال يوجد
����ش���يء مي���ك���ن ال���ق���ي���ام ب����ه مل��ن��ع
ا�ضطراب اختالل الذاكرة.
البحث اجلديد �أك��د �أن الدماغ
يكافح م��ع التقدم بالعمر ،للبقاء
ً
ً
ومتيقظا ،وه��ذا هو احلال
ن�شطا
ب�صفة خا�صة يف حاالت مثل مر�ض
ال��زه��امي��ر ،وم��ع ذل��ك يتم حتفيز
ال��ذاك��رة العاطفية ومت��ري��ن خا�ص
بها عند �إع��ادة م�شاهدة املباريات
والأح��داث الكال�سيكية من �سنوات
ال�شباب ،فقد تتال�شى التفا�صيل
ول��ك��ن يبقى الت�شويق وال�شجاعة
والكثافة يف الدراما الريا�ضية يف
الأذهان.

األبناء «أكثر قلقًا» من استخدام آبائهم للسوشيل ميديا
م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ي �أن ي��ع�بر الآب����اء
والأم����ه����ات وامل���رب���ون ع���ن قلقهم
حيال ا�ستخدام الأبناء واملراهقني
ل�ل��إن�ت�رن���ت وم����واق����ع ال��ت��وا���ص��ل
االج��ت��م��اع��ي وت��ع��ل��ق��ه��م ال�����ش��دي��د
بال�سو�شيل ميديا ،لكن اجلديد يف
الأم���ر �أن ن�سبة كبرية م��ن الأب��ن��اء
ع�ب�روا ع��ن قلقهم م��ن ا�ستخدام
�آبائهم لو�سائل التوا�صل االجتماعي
وبرامج ال�سو�شيل ميديا.
وق���د وج����دت درا����س���ة ج��دي��دة
�أن الأط���ف���ال «�أب���ن���اء وي��ن��ات» قد
يكونون �أكرث قلقاً واهتما ًما بكيفية
ا�ستخدام �آبائهم لها ،وعلى وجه
ال��ت��ح��دي��د ،وج���د اال���س��ت��ط�لاع �أن
 42يف امل��ئ��ة م��ن امل��راه��ق�ين قالوا
�إن ل��دي��ه��م م�شكلة فيما ين�شره
�آبا�ؤهم عنهم على و�سائل التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي ،وو����ص���ف �أك��ث�ر من
واحد من كل ع�شرة مراهقني �أنها
«م�شكلة كبرية».
وق��د ق��ال م��ا ي��ق��رب م��ن ن�صف

املراهقني امل�شاركني يف اال�ستطالع
�إنهم ي�صابون ب�إحراج كبري و«خيبة
�أمل» من طريقة ا�ستخدام �آبائهم �أو
�أمهاتهم لو�سائل التوا�صل «ال�سو�شيل
ميديا» وقد واجهوا �آباءهم و�أمهاتهم
�شخ�صياً بهذا اخل�صو�ص� ،أو ات�صلوا

بوالديهم ملناق�شة �أو نقد �أو ت�صحيح
ن�شاطهم عرب الإنرتنت.
اال����س���ت���ط�ل�اع �أج����رت����ه ���ش��رك��ة
مايكرو�سوفت حتت عنوان «الكيا�سة
وال�سالمة ،والتفاعل عرب االنرتنت
–  ،»2019و�شمل �أكرث من 12،500

�شخ�ص يف  25مقاطعة خمتلفة يف
�أمريكا ،وقد و�صف الباحثون الآباء
الذين ن�شروا معلومات حمرجة �أو
مزعجة عن �أطفالهم على و�سائل
التوا�صل االجتماعى ب�أنها نوع من
�أنواع امل�شاركة.
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قصة وفاء السموأل المرئ القيس
حفلت ع�صور الأدب العربي �إىل
جانب الق�صائد والفنون وال�صور
ال��ب�لاغ��ي��ة ،بالعديد م��ن امل��واق��ف
والق�ص�ص امل��ع�برة وامل��ف��ي��دة ،ومن
�أ�شهر تلك الق�ص�ص ق�صة وف��اء
«ال�سمو�أل» المرئ القي�س ،وكالهما
�شاعران كبريان من �شعراء الع�صر
اجلاهلي ،حتى ُ
�ضرب املثل به يف
الوفاء فقيل «�أوفى من ال�سمو�أل».
ال�سمو�أل بن غري�ض بن عادياء،
�شاعر جاهلي عربي يهودي حكيم،
ا�سمه م��ع��رب م��ن اال���س��م العربي
«�شا ُموئِيل» عا�ش يف الن�صف الأول
من القرن ال�ساد�س امليالدي «500
 560م»� ،أي قبل ظهور الإ�سالم،من �سكان خيرب ،كان يتنقل بينها
وب��ي�ن ح�����ص��ن ل���ه ���س��م��اه ح�صن
«الأبلق» يف تيماء وكان قد بناه جده
«عادياء».
تن�سب �إل��ي��ه ق�صة وف��اء م�ؤثرة
مع كبري �شعراء اجلاهلية «ام��رئ
القي�س» ،حيث ق��دم �إل��ي��ه «ام���ر�ؤ
القي�س» بعد �أن عجز عن الأخ��ذ
بث�أر �أبيه بعد تفرق العرب عنه،
وك��ان ق��د ع��زم على ال��ذه��اب �إىل
قي�صر الروم لي�ستنجد به ،فذهب
أدراع��ا
�أوالً �إىل «ال�سم�ؤال» و�أ ّمنه � ً
ثمينة ال مثيل لها ،كما ترك عنده
�أهله ،و�سار بعد ذلك امر�ؤ القي�س
�إىل قي�صر الروم.
ب��ع��د ذل���ك ب����أي���ام ط��� َّوق ح�ص َن
ال�سم�ؤال �أحد الأم��راء ممن له ث�أر
على امرئ القي�س ،ف�س�أله ال�سمو�أل
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قضية طالبية
كيف ترتب أولوياتك؟
يق�سم املتخ�ص�صون قائمة املهام والأمور املطلوبة من كل �شخ�ص
«يومياً �أو �أ�سبوعياً �أو �شهرياً»
�ضمن �أربعة م�ستويات «مهم وعاجل  -مهم وغري عاجل  -غري
مهم وعاجل  -غري مهم وغري عاجل» ويدعون لرتتيب جدولك
اليومي �أو الأ�سبوعي ح�سب هذا التق�سيم ،بحيث ترتب �أمورك
ح�سب �أهميتها و�أولويتها ،وقد ا�ست�ضفنا جمموعة من الطالب
ال�ستطالع �آرائهم حول هذا املو�ضوع وكيفية ترتيبهم لأولوياتهم..
الأهم فاملهم
حمود بن فهد من كلية الرتبية ،عرب عن قناعته ب�أهمية ترتيب
الأولويات باعتبارها �أف�ضل و�سيلة لإجناز املهام وحتقيق الأهداف،
ودعا لو�ضع جدول يومي يتم ترتيب الأمور من خالله بدءاً بالأمور
املهمة ثم الأقل �أهمية وهكذا ،م�ؤكداً �أن الفرو�ض الدينية يجب �أن
تكون يف قائمة الأولويات ،تليها الدرا�سة و�أداء الواجبات احلياتية
والعملية والأ�سرية ،وال �شك �أن الرب يتفوق يف الأهمية على جميع
الأمور الدنيوية.

عن �سبب تطويقه حل�صنه؟ فقال:
لن �أغادر احل�صن �إال بعد ت�سليمي
�أدراع امرئ القي�س و�أهله ،فرف�ض
ً
رف�ضا قاط ًعا ،وقال:
ال�سم�ؤال ذلك
«ال �أخفر ذمتي و�أخون �أمانتي».
فظل الأم�ير حما�ص ًرا احل�صن
حتى م ّل ،ويف �أثناء ذلك جاء �أحد
�أبناء ال�سمو�أل من رحلة �صيد ،ويف
طريقه �إىل احل�صن قب�ض عليه
الأمري ونادى ال�سمو�أل :هذا ابنك

معي ف�إما �أن ت�سلمني ما لديك و�إما
�أقتله! وم��ع ذل��ك رف�ض ال�سمو�أل
ت�سليم الأم��ان��ة ،فذبح الأم�ير ابن
ال�����س��م��و�أل �أم�����ام احل�����ص��ن وع���اد
بجي�شه من حيث �أت��ى من غري �أن
يح�صل على بغيته.
فقال ال�سمو�أل:
أدرع الكنديِّ �إين
وفيتُ ب� ِ
�إذا ما خان �أقوا ٌم وفيتُ
ومن �أ�شعاره:

�إذا امل���رء مل يدن�س م��ن ال��ل��ؤم
عر�ضه
فكل رداء يرتديه جمي ُل
و�إن ه��و مل يحمل على النف�س
�ضيمها
فلي�س �إىل ح�سن الثناء �سبي ُل
تعرينا �أنا قليل عديدنا
فقلتُ لها �إن الكرا َم قلي ُل
وما �ض َّرنا �أ َّنا قلي ٌل وجارنا
عزيزٌ ،وجا ُر الأكرثي َن ذلي ُل

فكر
خارج تعدد المسؤوليات وترتيب األولوياتك
الصندوق
قد ت�شعر �أحيا ًنا ب�صعوبة وثقل امل�س�ؤوليات
امل��ل��ق��اة ع��ل��ي��ك �أو ت��راك��م متطلبات العمل
وال��درا���س��ة ،و�أع��م��ال امل��ن��زل ،واالل��ت��زام��ات
الأ�سرية والعائلية ،وواجبات ال�صداقة؛ فال
ترى يف بع�ض الأيام مت�س ًعا لكل هذا ،لذلك،
عليك تعلّ ُم كيف ترتب �أولوياتك؛ لكي ت�صري
�أك�ثر ك��ف��اءة يف ا�ستثمار وق��ت��ك ،وت��وف��ر من
وقتك وجمهودك ،وتهدئ من توترك النف�سي،
تف�صل مهامك �إىل �أق�سام حمددة،
تعلم كيف ِ ّ
وحت��دد درجاتها من ال�صعوبة؛ كي تتعامل
معها كاملحرتفني.
�أن�شئ قائمة باملهام اخلا�صة بك والواجبات
املطلوبة منك ،اكتب ك��ل �شيء عليك فعله
وابد�أ بتف�صيل كل ما ينبغي عمله ب�أي ترتيب
يخطر لك مبدئياً.

رت��ب القائمة وح��دد املهام الأك�ثر �أهمية
إحلاحا و�ضعها �أعلى القائمة،
واملهام الأكرث �
ً
وهو �أمر ن�سبي ويخ�ضع لر�ؤيتك؛ فقد ترى
�أن مهام الدرا�سة �أوىل من مهام العمل �أو
ً
عو�ضا عن ذلك� ،إذا ت�ساوت
العك�س .ميكنك
املهام يف الأهمية� ،أن ترتك القائمة بال ترتيب
وتتعامل معها ب�شكل �أبجدي �أو ع�شوائي؛ فما
دمت تنجز املهام وت�شطبها يف القائمة ،ف�أنت
حتقق الهدف الأ�سا�سي من هذا كله.
�ضع القائمة يف م��ك��ان ظ��اه��ر� ،إذا كنت
ت�ستخدم قائمة ورقية؛ فعلّقها يف مكان تراه
با�ستمرار كباب الثالجة� ،أو الباب الرئي�سي،
�أو على حائط مكتبك ،و�إذا كنت ت�ستخدم
قائمة �إلكرتونية ،فاجعلها مفتوحة يف نافذة
على الكمبيوتر ريثما تقوم بعملك؛ حتى تبقى
حا�ضرة يف ذهنك ،ومت�سح ما تنتهي منه � اً
أول
ب�أول.
�ضع يف االعتبار مواعيد ا�ستحقاق املهام
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املختلفة وق��درت��ك على �إجن��ازه��ا يف الوقت
امل��ح��دد� .أي��ه��ا �أع��ج��ل يف م��وع��ده؟ م��ا ال��ذي
ينبغي االنتهاء منه اليوم؟ ما الذي ميكنك �أن
تك�سب لتنفيذه وقتًا �أطول؟
رتب املهام ح�سب املجهود الذي حتتاجه كل
مهمة ،وقد يح�سن �أن ت�ضع م�ستويات ثابتة
مثل «�صعب» و«متو�سط ال�صعوبة» و«�سهل»
ب� اً
�دل من �أن حت��اول �أن تقي�س كل مهمة �إىل
الأخريات .ال م�شكلة� ،إن �أحببت ،يف �أن ترتب
املهام قبل �أن ت�ضع لكل واحدة تقديرها.
قرر ما الذي يح�سن تركه لغريك وما الذي
يح�سن تركه بالكلية ،واب��د�أ باملهام ال�صعبة
�أو ال��ت��ي ال حت��ب��ه��ا ،والأم����ر ي��رج��ع لطبيعة
�شخ�صيتك؛ �ضع ن�صب عينيك قبل و�أثناء
ك��ل مهمة احل��ف��اظ على �أم��ان��ك والآخ��ري��ن،
وليكن يف قمة �أولوياتك االنتباه �إىل حياتك
ال�����ش��خ�����ص��ي��ة و���س��ع��ادت��ك ،واحل���ف���اظ على
نزاهتك.

قناعة �شخ�صية
�سعود بن عبدالكرمي ،من كلية ال�صيدلة� ،شكر ر�سالة اجلامعة
على طرح هذا املو�ضوع ،و�أكد �أنه يتبع قاعدة ترتيب الأولويات منذ
�صغره ،عن قناعة �شخ�صية ،وقد مل�س نتيجة ذلك وفائدته �سواء
على ال�صعيد احلياتي �أو الدرا�سي ،حيث �ساعده مبد�أ «ترتيب
الأول��وي��ات» على ا�ستثمار الوقت بكفاءة عالية و�أداء الواجبات
املطلوبة و�إجناز املهام املكلف بها ،وها هو ذا على م�شارف التخرج
وين�صح نف�سه وزمالءه باتباع مبد�أ «ترتيب الأولويات».
�صورة �إيجابية
من جانبه �أكد �إبراهيم ال�سعيد ،من كلية الآداب� ،أن اتباع مبد�أ
ترتيب الأولويات له �أهمية كبرية وحتدث عن نف�سه قائ ً
ال� :أوىل
الأولويات بالن�سبة طاعة اهلل و�أداء الفرو�ض والواجبات الدينية،
يلي ذلك طاعة الوالدين وك�سب برهما ور�ضاهما ،ثم االلتزام
بالأخالق العامة وح�ضور املحا�ضرات اجلامعية و�أداء الواجبات
والتكليفات واجتياز االختبارات واحل�صول على �أعلى الدرجات،
ي�أتي بعد ذلك بند ق�ضاء �أوقات الفراغ والرتفيه عن النف�س.
�ضبط ال�سلوك
حمد الغامدي ،من كلية اللغات والرتجمة ،ع ّد «ترتيب الأولويات»
�أداة مهمة ومفيدة يف �ضبط ال�سلوك وا�ستثمار الوقت ،م�شرياً �إىل
�أن �أوىل الأولويات بالن�سبة له كطالب جامعي حال ًيا ،تتمثل يف
اجلد واالجتهاد واحل�صول على �أعلى الدرجات واكت�ساب خمتلف
املهارات واخلربات ،هذا على ال�صعيد اجلامعي والدرا�سي ،وفيما
عدا ذلك ف�إن �أداء الواجبات الدينية واالجتماعية حتتل املرتبة
الأوىل يف قائمة �أولوياته.
ا�ستثمار الوقت
م�شعل بن �سعود ا�ستهل م�شاركته بالقول «الوقت كال�سيف �إن
مل تقطعه قطعك» و�أ�ضاف قائ ً
ال� :أف�ضل و�سيلة ال�ستثمار الوقت
وتق�سيمه تق�سي ًما مفيداً هي عن طريق «ترتيب الأولويات» ح�سب
�أهميتها ووقت �أدائها ،حيث ي�ساعد ذلك يف �أداء ما هو مطلوب
منك يف الوقت املنا�سب واجلودة املطلوبة ،ون�صح نف�سه وزمالءه
الطالب قائ ً
ال :الأولوية حالياً الدرا�سة ثم الدرا�سة ثم الدرا�سة،
والحقاً الرتفيه وق�ضاء �أوقات الفراغ.
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تدشين الخطة االستراتيجية لكلية التربية «»2030 - 2018

د�شن معايل مدير اجلامعة الدكتور ب��دران العمر
اخلطة اال�سرتاتيجية لكلية الرتبية �أث��ن��اء رعايته
فعاليات االحتفاء بيوم املعلم العاملي ،يف بهو كلية
الرتبية يوم اخلمي�س � 4صفر 1441هـ املوافق � 3أكتوبر
2019م.
و�أ�شار عميد كلية الرتبية الدكتور فهد ال�شايع �إىل �أن
اخلطة اال�سرتاتيجية �أعدت وفق منهجية مبنية على
الأ�س�س العلمية لإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية ابتدا ًء

من ت�شخي�ص الواقع وحتديد الطموحات والتطلعات
واملقارنات املرجعية.
وبني الدكتور ال�شايع �أن �إقرار اخلطة اال�سرتاتيجية
للكلية ي�أتي يف وقت مهم يتزامن مع ر�ؤية اململكة 2030
ومبادرة حتول جامعة امللك �سعود مل�ؤ�س�سة غري ربحية
لها ا�ستقالليتها.
من جانبه �أك��د الدكتور فايز الفايز وكيل الكلية

للتطوير واجل���ودة �أن اخلطة اال�سرتاتيجية للكلية
�شملت �أهم الق�ضايا الرئي�سة مثل الر�ؤية والر�سالة
والأه���داف اال�سرتاتيجية واخلطة الت�شغيلية والتي
متثلت يف مبادرة حتول �أدوار كلية الرتبية ،واتخذت
الكلية عبارة «قادة التغيري» �شعا ًرا لها.
كما �أ�شار الدكتور الفايز �إىل �أن اخلطة اال�سرتاتيجية
للكلية �شملت املالحق املهمة ،وه��ي خطة االت�صال

وخطة التنفيذ وخطة �إدارة املخاطر ،وخطة التقومي
املتابعة ،م�ؤكداً �أن اخلطة اال�سرتاتيجية احلالية للكلية
متتد من � 2018إىل  2030عرب ثالث مراحل رئي�سة،
وهي :املرحلة الأوىل ومتثل مرحلة التحول ،وهي من
 ،2020-2018املرحلة الثانية هي مرحلة اخلطة
اخلم�سية الأوىل من � 2021إىل  ،2025ثم املرحلة
التالية ،والتي متثل اخلطة اخلم�سية الثانية � 2026إىل
.2030

تنوع الطرح بين رؤى تفاؤلية وأخرى مشككة حول تمكين المرأة

ندوة جديدة عن «الثورة الرقمية وتمكين
المرأة» ضمن فعاليات الملتقى اإلعالمي
أ .العبيد :هل تجلب الثورة الرقمية الخير لنساء
العالم النامي من خالل الفرص المتنامية؟
تغطية :ح�صة الفراج
نظم امللتقى الإعالمي ن��دوة جديدة بعنوان «الثورة
الرقمية ومتكني املر�أة ..جدلية يف �سياق العوملة الثقافية
واالقت�صادية» �ضمن فعالياته للعام الثاين وبال�شراكة
م��ع اجلمعية ال���س�ع��ودي��ة ل�ل�إع�لام واالت �� �ص��ال ،قدمتها
الأ�ستاذة بدرية العبيد املحا�ضرة بق�سم الإع�لام ،وذلك
يوم الأربعاء � 9أكتوبر 2019م ،مبدرج « »4كلية الآداب،
ال ��دور الأر� �ض��ي للن�ساء ،وم ��درج كلية الآداب للرجال،
بح�ضور �أع���ض��اء وع���ض��وات هيئة ال�ت��دري����س ،وطالبات
وطالب جامعه امللك �سعود.
ر�ؤية مقارنة
ب���د�أت العبيد ال��ن��دوة م�ستعر�ضة حت���والت ال��ث��ورة
الرقمية يف جماالت القوة وال�سلطة ب�شكل عام ،وفيما
يخ�ص امل��ر�أة ب�شكل خا�ص ،مقدمة بذلك ر�ؤية مقارنة
بني املعايري الفيزيائية التي احتكمت �إليها املجتمعات
�سابقاً ،وبني املعايري العقلية التي �أ�صبحت ت�ستند �إليها
املجتمعات اجل��دي��دة ،وا�ستعر�ضت العبيد جمموعة
من الكتابات املتفائلة حول �إمكانيات متكني امل��ر�أة يف
ظل الثورة الرقمية ،ومنها كتابات «دونا ه��اراوي» عن
ال�سايبورغ ،وجدلية العالقة بني املر�أة والآلة ،واالمتزاج
بني االفرتا�ضي وامل��ادي ،وطرحها لت�سا�ؤل من ميكنه
�أن يزعم �أنه يعي�ش بدون هاتف جوال �أو بدون �سيارة،
م�ؤكدة على قدرة االفرتا�ضي على جتاوز حدود الزمان
واملكان وحتدي القيود الفيزيائية.
حرب افرتا�ضية
كما قدمت كتاب «�سايدي بالنت» عن تطور مفهوم
الن�سوية الرقمية ،متناولة العالقة الع�ضوية بني املر�أة
والتكتولوجيا ،ومتنبئة بال�شكل االفرتا�ضي للن�سوية يف

د .ثريا البدوي :الخطاب الذكوري تغير في
ظل الدور الفاعل والنشط للمرأة السعودية

العامل الرقمي اجلديد،
وع��ل��ى اجل��ان��ب امل��ق��اب��ل
�أ�شارت �إىل كتاب كالكوت
«ال�����ض��ج��ي��ج الأب��ي�����ض
ت��ن��اق�����ض��ات ال��ث��ق��اف��ة
االف�ترا���ض��ي��ة» ،وال��ذي
�أ�شار �إىل �إمكانية �أن
ت��ك��ون الإن�ترن��ت بيئة
خ�صبة لنمو اخلطاب
ال���ذك���وري ،ح��ي��ث �إن
ال��ث��ورة ال��رق��م��ي��ة يف
ب��داي��ات��ه��ا ارت��ب��ط��ت
مب����ع����دل ام���ت�ل�اك
احل��وا���س��ب ،وه���و ما
قلل من ا�ستفادة الن�ساء من الثورة الرقمية .كما تنب�أ
ب�أن هذه الهيمنة الذكورية على العامل االفرتا�ضي �سوف
ت�ؤدي �إىل ما �أ�سماه باحلرب االفرتا�ضية بني اجلن�سني.
فجوة رقمية
ويف نظرة �أخرى م�شككة ،فيما ميكن �أن متنحه الثورة
الرقمية للن�ساء ح��ول العامل ،ن�شرت «ويلدنغ» ورقة
مهمة تت�ساءل فيها عن موقع الن�سوية داخل الف�ضاء
االفرتا�ضي ،م�ست�شهدة بقلة الن�ساء املنخرطات يف
ال�صناعة الرقمية مثل املهند�سات واملربجمات ،وذلك
ب�سبب قلة الفر�ص التعليمية التي يح�صلن عليها مقارنة
بالذكور ،وفيما يتعلق ب�إ�شكالية الفجوة الرقمية التي
نتجت عن امتالك احلوا�سيب بني الدول الغنية والفقرية
يف العامل� ،أ�شارت «را�ضية ديجاال» �إىل اجلانب املظلم
من هذه الثورة ،والتي تتمتع فيه ن�ساء ال��دول الغنية
مبنتجات امل�صانع التي تعمل فيها ن�ساء فقريات ال
متلكن الو�صول ملنافع التقنية.

املفتوحة وامل�صرفية
الفر�ص واملجاالت.

د .المكينزي :حراك واضح للمرأة السعودية مع
الثورة الرقمية وأختلف مع مصطلح «النسوية»

نظرة تفا�ؤلية
اخ��ت��ت��م��ت العبيد
ندوتها بطرح ت�سا�ؤل:
«ه��ل �ستجلب ال��ث��ورة
الرقمية اخلري لن�ساء
ال�����ع�����امل ال����ن����ام����ي»،
م�����س��ت��ن��دة �إىل ن��ظ��رة
ت��ف��ا�ؤل��ي��ة ب�����أن ال��ث��ورة
الرقمية وجدت طريقها
لتمكني ال��ن�����س��اء يف كل
ال���دول ،وذل��ك من خالل
ما وفرته الثورة الرقمية
من فر�ص متنامية لهن يف
التعلم الإلكرتوين وامل�صادر
الإل��ك�ترون��ي��ة وغ�يره��ا من

عمق فكري وعلمي
يف نهاية الندوة ،مت فتح باب املداخالت للح�ضور،
التي ب��د�أت مبداخلة د .ثريا البدوي �أ�ستاذ العالقات
العامة بالق�سم ،م�شيدة بطرح الأ�ستاذة بدرية الذي متيز
بالعمق الفكري والعلمي ،مو�ضحة ان املر�أة ا�ستطاعت
توظيف الف�ضاء الرقمي لتحقيق �صاحلها اخلا�ص،
والتعبري احلر عن �أفكارها و�آرائ��ه��ا ،ولتعبئة وح�شد
الآخرين لق�ضاياها وم�شكالتها ،وال��ذي تزامن بدوره
مع تغري �أدوارها بفعل الثورة الرقمية ،وذلك من واقع
ن�شر بحثني دوليني عن املر�أة امل�صرية ،يحددان �أدوارها
و�سماتها يف الدراما امل�صرية مقارنة ب�شبكات التوا�صل
االجتماعي وبخا�صة الفي�س بوك.

تغري اخلطاب الذكوري
كما ا�ستطردت د .ثريا معلقة على املو�ضوع بطرح
عدة ت�سا�ؤالت منها هل انتقل تفاعل املر�أة من الف�ضاء
االف�ترا���ض��ي �إىل �أر����ض ال��واق��ع؟ وه��ل ال�ضغط ال��ذي
مار�سته يف املجال العام الرقمي ا�ستطاع �أن ي�ؤثر على
اخلطاب ال��ذك��وري؟ م�ست�شهدة يف �إجابتها على هذه
الت�سا�ؤالت بو�ضع املر�أة يف اململكة يف ظل التحوالت التي
ا�ستحدثتها ر�ؤية  ،2030ومبادرات �سمو الأمري حممد
بن �سلمان ا�ستجابة لرغبات املر�أة التي طاملا طالبت بها
على �شبكات التوا�صل االجتماعي ،وهو ما �أثر ب�شكل
كبري على تغري اخلطاب الذكوري يف ظل الدور الفاعل
والن�شط للمر�أة ال�سعودية.
م�صطلح الن�سوية
اختتمت ال��ن��دوة مبداخلة للدكتور ع��ادل املكينزي
ال��ذي �أ�شاد بربط مو�ضوع الندوة ،وهو متكني امل��ر�أة
بالثورة الرقمية ،وخا�صة يف �إطار التناول املركزي لهذه
الق�ضية ،م�شرياً �إىل التطورات التي �شهدتها املر�أة يف
املجتمع ال�سعودي ،وربطها بالتطورات التي مرت بها
اململكة العربية ال�سعودية وخا�صة يف ظل ر�ؤية ،2030
وما ا�ستحدثه ذلك من و�سائل ات�صال وميادين عمل
جديدة ومنها العمل والتعلم عن بُعد ،با�ستخدام و�سائل
حديثة يف التوا�صل ،كما ا�ست�شهد ب�آخر �إح�صائية ظهرت
على قوقل للفظ املر�أة مقابل الرجل ،حيث تكررت 400
مليون مرة مقابل  250مليوناً على الرتتيب ،وهو ما
ي�شري �إىل احلراك الكبري التي �شهدته املر�أة ،كما �أبدى
املكينزي اختالفه مع م�صطلح «الن�سوية» املتداول يف
املجتمع الغربي لتعار�ضه مع هوية املجتمع ال�سعودي،
جدير بالذكر �أن للمكينزي م�ساهمة علمية يف هذا
املجال ،من خالل كتابه «الق�ضايا الن�سائية يف ال�صحافة
ال�سعودية» الذي �صدر م�ؤخ ًرا عن مكتبة املتنبي.
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�ستعلن عن جائزة للتميز يف التدري�س قريب ًا

وكالة الشؤون التعليمية واألكاديمية تسعى إليجاد
بيئة تعليمية أكاديمية محفزة

د .النمي :لدعم جسور التواصل األكاديمي داخل الجامعة نرحب بالملحوظات والمقترحات من أعضاء التدريس والطالب في مختلف الكليات على البريد اإللكتروني ksuvpea@ksu.edu.sa
تقرير :تغريد ال�صالح
ت�سعى وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
بتوجيهات م��ن م�ع��ايل م��دي��ر اجل��ام�ع��ة ال��دك�ت��ور ب��دران
العمر� ,إىل تقدمي تعليم متميز و�إيجاد بيئة تعليمية
�أك��ادمي �ي��ة حم�ف��زة و��ش��راك��ة جمتمعية ف��اع�ل��ة؛ ل�ضمان
خم��رج��ات تعليمية رائ ��دة تتوافق م��ع خطط التنمية
االق �ت �� �ص��ادي��ة وحت ��دي ��ات ال �ع �� �ص��ر ،مم��ا يُ ���س�ه��م يف دف��ع
العملية التعليمية نحو النجاح والتميز.
وتتطلع الوكالة لتقدمي خدمات تعليمية وفق معايري
االعتماد واجل���ودة؛ لتُ�ساهم يف رف��ع م�ستوى الأداء
وحتقيق م��راك��ز متقدمة يف معايري التناف�سية بني
اجلامعات العاملية ،ولعل ذل��ك ال��دور ي�برز يف تطوير
املناهج واخلطط الدرا�سية ،وتقدمي برامج �أكادميية
رائدة وفق ر�ؤية اجلامعة ور�سالتها و�أهدافها ،وتهيئة
بيئة تعليمية جاذبة وحمفزة للإبداع والتميز من خالل
رفع كفاءة الأداء للكليات والعمادات امل�ساندة املرتبطة
بالوكالة واملراكز والربامج ذات العالقة ،والعناية بكل ما
يطور العملية التعليمية.
برامج تطويرية
تقدم وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
ع��دداً من الربامج التطويرية �سعياً لتطوير العملية
التعليمية ،وتتطلع �إىل م�ساهمة الكليات و�أق�سامها
ومن�سوبيها وم�شاركاتهم الفاعلة يف تلك الربامج؛ ومن
هذه الربامج :التعليم عن بعد واالختبارات الإلكرتونية،
م�شاريع تطوير العملية التعليمية ،منح التميز لأع�ضاء
هيئة التدري�س ،برنامج خبري �أكادميي ،برنامج الطلبة
املتفوقني وامل��وه��وب�ين ،برنامج االبتعاث الداخلي يف
اجلامعة ،وبرنامج التعليم العايل لل�صم و�ضعاف ال�سمع،
وغ�يره��ا م��ن ال�برام��ج التي تتبناها ال��وك��ال��ة ،وميكن
االطالع على م�ستجدات تلك الربامج من خالل موقع
الوكالة الإل��ك�تروين على ال��راب��طhttps://vrea. :
.ksu.edu.sa/ar
تطوير العملية التعليمية
ي�أتي م�شروع تطوير العملية التعليمية واخلطط
الدرا�سية� ،ضمن جهود اجلامعة التي ت�سعى دائماً �إىل
�إحداث نقالت تطويرية ونوعية يف التعليم وخمرجاته
وخدمة املجتمع ،وامل�ساهمة الفاعلة يف بناء بيئة تعليمية
داعمة للإبداع والتميز واالبتكار و�صقل املواهب وفق
�إج��راءات ذات جودة عالية وحتت �إ�شراف مبا�شر من
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية.
وقد �أنهى امل�شروع دورتيه الأوىل والثانية والتي كانت
مبادرات متميزة من �أع�ضاء هيئة التدري�س والكليات،
حيث ت�ضمنت الدورة الأوىل عددًا من امل�شاريع منها:
م�شروع دعم �سيا�سات توظيف قوى ب�شرية م�ساندة
لأع�ضاء هيئة التدري�س وتعيني وت��دري��ب م�ساعدي
التدري�س ،م�شروع الت�أخر الدرا�سي والدعم النف�سي،
م�شروع تطوير ب��رام��ج ت��دري��ب تطبيقية غ�ير �صفية
وب��رام��ج تعاونية للطلبة ل��زي��ادة فر�ص توظيفهم بعد
التخرج ،م�شروع ت�شجيع ودعم �شراكات الأق�سام من
خ�لال املناهج وامل��ق��ررات ذات التخ�ص�صات البينية،

م�شروع حت�سني املهارات ال�شخ�صية واملهنية للطالب
التي ت�ساعدهم على النجاح امل�ستدام يف جمال التعلم
والعمل ،م�شروع �إن�شاء مركز اخلريجني بجامعة امللك
�سعود ،م�شروع تطوير �إج���راءات تقييم ن��واجت التعلم
وفعالية التدري�س ،م�شروع توفري الدعم لأع�ضاء هيئة
التدري�س املتميزين وال��واع��دي��ن يف التعلم والتعليم،
م�����ش��روع �أن��ظ��م��ة اال�ستجابة ال�شخ�صية  -كليكرز،
م�شروع مركز التدريب اللغوي ،م�شروع مركز الكتابة،
م�شروع تطوير نظام ملتابعة معدالت التح�سن الأكادميي
للطالب.
وت�����ض��م��ن��ت ال������دورة
الثانية عدداً من امل�شاريع
منها :م�شروع الطالب
امل�����س��اع��د لع�ضو هيئة
التدري�س يف ا�ستخدام
ن���ظ���ام �إدارة ال��ت��ع��ل��م
«ال��ب�لاك��ب��ورد» ،م�شروع
تفعيل التعليم عن بُعد،
م�شروع نقل وتوطني اخل�برات يف التقنيات املتقدمة
لطلبة الكليات العلمية والهند�سية ،م�شروع الوقاية من
اللحن اخلفي واجللي ،م�شروع تطوير مناهج ال�سنة
الت�أهيلية للطالب ال�صم و�ضعاف ال�سمع ،م�شروع �إنتاج
الكتب اجلامعية الإلكرتونية التفاعلية ،م�شروع تفعيل
التعليم البيني يف الكليات ال�صحية ،م�شروع حاالت
درا�سية يف �إدارة الأعمال ،م�شروع دعم الطالب بق�سم
الفيزياء والفلك.
كما �أعلنت الوكالة عن �إط�لاق ال��دورة الثالثة من
م�شروع تطوير العملية التعليمية.
مركز التميز
ي�سعى مركز التميز يف التعلم والتعليم �إىل حتقيق
ال��ت��م��ي��ز م���ن خ�ل�ال �إع������داد ال�����س��ي��ا���س��ات واخل��ط��ط
اال�سرتاتيجية يف التعليم والتعلم والإ�شراف على تنفيذها،
ونقل وتوطني �أف�ضل املبادرات العاملية لتطوير م�ستوى
امل��م��ار���س��ات التعليمية
وحت�سني تعلم الطالب
باجلامعة ،و�إدارتها وفق
ر�ؤي���ة م�ؤ�س�سية ري��ادي��ة
وموا�صفات مهنية عاملية
وحت�������س�ي�ن خم���رج���ات
التعلم والتعليم من �أجل
تطوير التعلم والتعليم
باجلامعة ،وي�شرف امل��رك��ز على ع��دد م��ن امل�شاريع
لتحقيق �أهدافه.
برنامج االبتعاث الداخلي
يهتم ه��ذا ال�برن��ام��ج بتوفري �شراكة ب�ين اجلامعة
وامل�ؤ�س�سات �أو ال�شركات املحلية لتقدمي منح درا�سية
ل��ط�لاب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة املتميزين تتنا�سب مع
خطط التنمية وتواكب �سوق العمل من خالل تر�شيح
الطالب والطالبات وت�شجيعهم على امل�شاركة يف هذه
املنح وتن�سيق زي���ارات وحم��ا���ض��رات ينفذها ممثلون
للم�ؤ�س�سات �أو ال�شركات املانحة للإجابة عن ت�سا�ؤالت

الطالب والطالبات ،ويقدم الربنامج ور�ش عمل لتطوير
املهارات الأ�سا�سية للطالب والطالبات.
برنامج التدريب اخلارجي
تهدف الوكالة �إىل رفع م�ستوى خمرجات اجلامعة
وم�ساعدة الطالب على ا�ستيعاب املعارف واكت�ساب
املهارات ب�شكل �سريع ومنظم ،من خالل اهتمامها بتنوع
م�صادر التعلم والعناية بامل�شاهدة واملمار�سة وتدريب
الطالب يف بيئة عمل حقيقية من �أج��ل ممار�سة ما
مت اكت�سابه من مهارات على �أعلى م�ستوى ،وبالتايل
�إع������داد ك�����وادر ب�شرية
متخ�ص�صة ت�ساهم يف
التنمية ال��وط��ن��ي��ة؛ كما
ت��ه��دف �إىل امل�����س��اه��م��ة
يف ت��وط�ين ال��وظ��ائ��ف يف
ال�شركات العاملية العاملة
باململكة من خالل �إتاحة
الفر�صة للطالب التدريب
اخل��ارج��ي يف ال�شركات
واملعاهد وامل�ؤ�س�سات واملنظمات الدولية واخلارجية
التي لديها خربة يف تدريب طالب اجلامعات.
رحالت تعليمية
يهدف برنامج ال��رح�لات التعليمية الطالبية �إىل
امل�ساهمة يف تنويع ط��رق وو���س��ائ��ل التعلم م��ن �أج��ل
ا�ستخدامها يف خطط الربامج الأكادميية ،ويعتمد على
تعلم املعارف وامل��ه��ارات من خ�لال املمار�سة احلقلية
�أو امليدانية ،وبالتايل فهو ي�سهم يف م�ساعدة الطالب
على ا�ستيعاب املعارف واكت�ساب املهارات ب�شكل �سريع
ومنظم ،وي�سعى الربنامج لتحقيق متطلبات الربامج
الأكادميية التي تت�ضمن خطة براجمها الدرا�سية �أو
و�صف �أحد مقرراتها على �إجراء رحالت تعليمية ك�أحد
متطلبات اخلطة �أو املقرر.
برنامج خبري �أكادميي
يهدف ه��ذا الربنامج �إىل نقل اخل�برة العاملية يف
جمال التدري�س والتقييم
وال���ت���ق���ن���ي���ة احل���دي���ث���ة
م���ن خ��ل�ال ا���س��ت�����ض��اف��ة
�أع�����ض��اء ه��ي��ئ��ة ت��دري�����س
عامليني متميزين «خرباء
�أك��ادمي��ي�ين» ل��ه��م خدمة
ط���وي���ل���ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م
اجل��ام��ع��ي وم��ق��درة على
نقل املعارف واملهارات واخل�برة يف جم��االت خمتلفة،
مما يُ�سهم يف تطوير العمل الأكادميي ،وميكن اال�ستفادة
م��ن اخلبري الأك��ادمي��ي مبراجعة امل��ق��ررات واخلطط
الدرا�سية وامل�ساهمة يف تطويرها� ،إ�ضافة ملراجعة
وتطوير طرق التدري�س للمقررات ،ومراجعة وتطوير
�أدوات تقييم الطالب يف املقررات.
مركز اخلريجني
�سعت وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
�إىل ا�ستحداث مركز للخريجني بهدف دعم اخلريجني
وبناء �شراكة حقيقية بينهم وب�ين اجلامعة يف جمال

“يهدف برنامج الرحالت التعليمية
الطالبية إلى المساهمة في تنويع طرق
ووسائل التعلم من أجل استخدامها في
خطط البرامج األكاديمية”

“يبرز دور الوكالة في تطوير المناهج
والخطط الدراسية وتقديم برامج رائدة
وفق رؤية الجامعة ورؤية المملكة
”2030

التوظيف والتدريب والإر�شاد املهني وتعزيز امل�ساهمة
يف تنمية معارفهم ومهاراتهم ،حيث اهتم املركز بتوثيق
الروابط مع اخلريجني بعدة �أ�شكال.
ويقوم املركز بر�صد فر�ص العمل املتوفرة وتفعيل
مبادرات لتدريب وتوظيف اخلريجني لربطهم ب�أرباب
العمل وت�سهيل التوا�صل بينهم لدعم عمليات التدريب
والتوظيف ،و�إمي��ان �اً ب�أهمية ت�أهيل وت��دري��ب اخلريج
وتهيئته ل�سوق العمل �شارك املركز بفعاليات ودورات
تدريبية وور�ش عمل فنية تهدف لتقدمي حمتوى يخدم
املجتمع ،وذل��ك لبناء ج�سور التوا�صل م��ع اجلهات
املجتمعية وتوثيق عالقة املركز مع املراكز الثقافية
وتعزيز العالقة بني اجلامعة وم�ؤ�س�سات املجتمع.
برنامج املتفوقني واملوهوبني
ي�سعى ه��ذا الربنامج لال�ستثمار يف �أب��ن��اء الوطن
املتفوقني وامل��وه��وب�ين وت��ق��دمي الرعاية لهم يف كافة
التخ�ص�صات وجماالت املوهبة املتاحة من خالل تقدمي
برامج نوعية و�إثرائية ودورات تدريبية يف احلا�سب
الآيل والريا�ضيات وامل��ه��ارات ال�شخ�صية والعامة،
وحما�ضرات يف جمال التفوق والذكاء وور�ش عمل يف
جمال التفوق والتفكري ،بالإ�ضافة �إىل ح�ضور لقاءات
للخرباء والعلماء وزي��ارات علمية للجهات اخلارجية،
وفر�ص تدريبية خارجية فردية وجماعية لدعم تفوقهم
الأك��ادمي��ي وجم���االت املوهبة على امل�ستوى العلمي
والعملي بالإ�ضافة �إىل تقدمي حوافز ت�شجيعية للطلبة
املتفوقني واملوهوبني.
برنامج ال�صم و�ضعاف ال�سمع
حر�صت وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
على �إتاحة الفر�صة للطالب ال�صم و�ضعاف ال�سمع
لاللتحاق باجلامعة من خ�لال تدريب الطلبة ال�صم
و�ضعاف ال�سمع على تطوير مهارتهم يف القراءة والكتابة
وتهيئتهم لالنتقال م��ن التعليم ال��ث��ان��وي �إىل البيئة
اجلامعية ،وذلك من خالل ال�سنة الت�أهيلية كما يعمل
الربنامج على تقدمي خدمات الدعم الالزمة لنجاح
الطلبة يف تخ�ص�صاتهم املختلفة.
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�أرق ب�ألف مرة من عد�سات كامريا الهواتف النقالة

باحثون بجامعة «يوتا»
يطورون عدسات رقيقة
مسطحة

تتمتع الهواتف النقالة بكامريات مذهلة تنتج �صو ًرا رائعة ،وعيبها
الوحيد هو ال�سماكة الكبرية للعد�سة اخللفية التي تظهر على �شكل
نتوءٍ قبيح .ويف هذا الإط��ار؛ طور باحثون يف الهند�سة الكهربائية
نوعا جديدًا من
وهند�سة احلا�سبات من جامعة يوتا الأمريكية ً
العد�سات الب�صرية� ،أرق و�أخف وز ًنا بكثري من عد�سات الكامريا
التقليدية ،ف�ضلاً عن قدرتها على الت�صوير الليلي ،ما ي�شكل �أملاً
ريا لتخلي�ص الهواتف النقالة من نتوء الكامريا .ويحمل االبتكار
كب ً
اجلديد �أهمية كبرية ال�ستخدامها يف الطائرات ذاتية القيادة
وكامريات الر�ؤية الليلية للجنود ،ويف حني تبلغ �سماكة العد�سات
التقليدية لكامريات الهواتف النقالة ب�ضعة ميليمرتات ،ال تتجاوز
�سماكة العد�سات اجلديدة �سوى ب�ضعة ميكرونات� ،أي �إنها �أرق ب�ألف
مرة من العد�سات العادية.
وقال راجي�ش مينون ،الربوفي�سور يف الهند�سة الكهربائية وهند�سة
احلا�سبات يف جامعة يوتا� ،إن «عد�ساتنا �أخف وز ًنا مبئة مرة ،و�أرق
�سماك ًة ب�ألف مرة ،وذات �أداءٍ ي�ضاهي يف جودته العد�سات التقليدية».
ون�شرت جملة وقائع الأكادميية الوطنية للعلوم الأمريكية ،نتائج
الدرا�سة ،مبينة �أن العد�سة املحدبة التقليدية تلتقط ال�ضوء املنعك�س
ج�سم ما وحتنيه قبل �أن ي�صل يف النهاية �إىل ح�سا�س الكامريا
عن
ٍ
الذي ي�شكل ال�صورة الرقمية� ،إال �أن العد�سة اجلديدة مكونة من بُنى
جمهرية يحني كل منها ال�ضوء يف االجتاه ال�صحيح نحو احل�سا�س.
وطور الفريق لإنتاج الكامريا اجلديدة عملية ت�صنيع بنوع بوليمر
جديد ،ف�ضلاً عن ابتكار خوارزميات حل�ساب هند�سة هذه البنى
املجهرية؛ وقال مينون« :كي تفهم ما طورناه انظر �إىل هذه البنى
املجهرية على �أنها بك�سالت �صغرية جدًا لعد�سة ،ولي�س كل جزء منها
عد�سة م�ستقلة ،بل تعمل جمتمعة لتكون عد�سة واحدة» .والنتيجة
النهائية هي عد�سة م�سطحة ب�دلاً من املنحنية ،و�أرق بـ 20مرة
من �شعرة الإن�سان ،مع �إمكانية �إ�ضافية ال�ستخدامها يف الت�صوير
احلراري لر�ؤية الأ�شياء يف الظالم.
وتتيح العد�سات اجلديدة �إ�ضافة ل�صنع كامريات الهواتف النقالة
دون �أي نتوء ،القدرة على الت�صوير احل��راري بهدف البحث عن
الأثر احلراري� ،إال �أن التقنية قد توظف ب�شكل مبا�شر يف الطائرات
اخلفيفة ذاتية القيادة لتمكنها من الطريان فرتة �أط��ول يف املهام
الليلية� ،أو لر�سم خرائط حرائق الغابات� ،أو يف البحث عن �ضحايا
الكوارث الطبيعية ،ومتكن اجلنود يف امليدان من حمل كامريات ر�ؤية
ليلية �أخف بكثري لفرتات �أطول.

استبدل المشروبات الغازية
بالماء أو الشاي
�أثبتت خال�صة درا�سة �أمريكية جديدة �أن ا�ستبدال امل�شروبات
املحالة �صناع ًيا باملاء �أو ال�شاي �أو القهوة ،يقلل خطر الإ�صابة بالنوع
الثاين من ال�سكري.
وبحثت الدرا�سة التي �أج��راه��ا باحثون يف جامعة هارفرد يف
بيانات لأك�ثر من � 192أل��ف رجل و�سيدة جمعت على مدى �أكرث
من  20عا ًما ،وخل�صت �إىل �أنه كلما كان ا�ستهالك امل�شاركني من
امل�شروبات املحالة �أقل كانوا �أكرث �صحة بكثري.
كما تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن زيادة  120ميليلرتًا من امل�شروبات
املحالة على غذاء ال�شخ�ص يوم ًيا على مدى � 4سنوات كفيل بزيادة
خطر الإ�صابة بالنوع الثاين من ال�سكري .%16
ويف حال ا�ستبدل ال�شخ�ص هذا امل�شروب مباء �أو �شاي �أو حتى
قهوة ف�إن ذلك يقلل خماطر الإ�صابة بهذا املر�ض ما بني .% 10-2
يُذكر �أن هذه لي�ست املرة الأوىل التي تتناول درا�سة العالقة بني
امل�شروبات الغازية �أو ال�سكرية واملخاطر على ال�صحة ،فالدرا�سات
ومنذ �سنوات تربط على ال���دوام بينهما ،وت�شري حتى �إىل �أن
ال�ستهالكها عالقة باملوت املبكر.
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�أثبتها علماء �أع�صاب بجامعة بريمينغهام

نظرية جديدة في تكوين
الذاكرة العرضية

�أثبت علماء الأع�صاب يف جامعة بريمينغهام
طريقة عمل �أجزاء الدماغ املختلفة م ًعا لتكوين
الذاكرة العر�ضية وا�سرتجاعها.
و�أ����ش���ارت ال��ن��م��اذج البحثية �أن املعلومات
تنتقل من الق�شرة الدماغية �إىل ا ُ
حل�صني �أثناء
تك ّون الذاكرة ،وت�سري يف الطريق املعاك�س عند
ا�سرتجاع هذه املعلومة ،وعر�ض الباحثون فعل ًيا
ولأول م��رة ل��دى الب�شر� -أدل���ة على انتقالاملعلومات من و�إىل ا ُ
حل�صني بو�ساطة مراقبة
امل��وج��ات ال��دم��اغ��ي��ة ،وتُ��ظ��ه��ر ه���ذه ال��درا���س��ة
تفاعل الق�شرة احلديثة مع ا ُ
حل�صني لت�شكيل
وا�سرتجاع الذكريات.
ويقول د .هانزملاير�« :إن فهم هذا التفاعل
مفتاح تطوير �أدوات التحري�ض الع�صبي ،التي
�ست�ساعد املُ�صابني مب�شكالت الذاكرة ،ورمبا
ن�صل بو�ساطة فهمنا احلديث هذا �إىل الإجابة
على �أحد �أعقد �أ�سئلة العلوم الع�صب ّية احلديثة،
�أال وه��و معرفة الأج����زاء الدماغية املختلفة
امل�شاركة يف تكوين الذكريات».
وتُ��ع��رف ال��ذاك��رة العر�ضية ب�أنها الذكريات
غ��ن��ي��ة ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل وتُ��ع��ن��ى ب��ذك��ري��ات �أح���داث

التجارب ال�شخ�ص ّية ،ولت�شكيلها نحتاج �إىل
معاجلة ال��دم��اغ للمعلومات املختلفة وربطها
بالأحداث لت�صبح جمي ًعا حلق ًة متما�سكة .وترى
�إحدى النظريات �أن الدماغ يعالج املعلومات عن
طريق �شبكات موجات دماغية من منط �ألفا
وبيتا ،ويف املقابل تُ�س ّهل موجات جاما وثيتا من

ا ُ
حل�صني تكوين الذكريات وربطها باحلدث.
ولتتحقق ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ة الب���د �أن تتكامل
الآليتان م ًعا ،وبف�شل �إحداهما تنتج بقايا ذاكرة
غري مكتملة ،ورمبا ي�ساعد هذا البحث مر�ضى
فقدان الذاكرة عند تطبيق نتائجه على �أر�ض
الواقع م�ستقبلاً .

اكت�شفها باحثون بجامعة كامربيدج

مادة بديلة لغاز «الفريون»
في الثالجات وأجهزة التبريد
تعتمد الثالجات و�أجهزة التربيد على غازات
دفيئة �سامة و�سريعة اال�شتعال «الفريون» ،ما
ي�شكل خط ًرا على البيئة والب�شر ،لكن باحثني
من جامعة كامربيدج اكت�شفوا مادة بديلة عنها.
وخ�لا ًف��ا ل��ل��غ��ازات امل�ستخدمة يف التربيد
ح��ال � ًي��ا ،تتخذ امل���ادة اجل��دي��دة ح��ال��ة �صلبة،
وتتكون من الأك�سجني وعنا�صر معدنية معروفة
باالخت�صار «ب��ي �إ���س ت��ي» وعند ا�ستخدامها
يف التربيد ،جنحت يف تغيري درجات احلرارة
بفارق هو الأكرب حتى الآن ،ويدعى ذلك بالت�أثري
الكالوكهربائي؛ ويق�صد به التغريات يف درجات
احلرارة حتت ت�أثري جمال كهربائي.
ن�شرت جملة نيت�شر تقري ًرا عن املادة ،وقد
ت�ستخدم يف تطوير �أجهزة تربيد عالية الكفاءة،
فتعتمد على املواد ال�صلبة يف التربيد ،وت�ستغني
عن املغانط ال�ضخمة باهظة الثمن.
���ص��رح الأ���س��ت��اذ �إك�����س��اف�ير م��وي��ا ،وه��و من
ق�سم علم امل��واد وامل��ع��ادن بجامعة كامربديج
وامل�ؤلف امل�شارك للبحث «عندما نواجه حتدي
ب�ضخامة ال��ت��غ�ير امل��ن��اخ��ي ون�سعى خلف�ض
�إجمايل االنبعاثات الكربونية �إىل ال�صفر ،منيل
ً
عو�ضا
�إىل الرتكيز على كيفية توليد الطاقة

عن درا�سة ا�ستهالكها ،لكن الأمر لي�س كذلك
دائ ًما».
ي�ستهلك التربيد والتكييف م ًعا ُخم�س طاقة
ال��ع��امل ،و���س��ي��زداد الطلب عليهما م��ع ارتفاع
درجات احلرارة العاملية ،ف�ضلاً عن ذلك ،ف�إن
معظم الغازات امل�ستخدمة حال ًيا يف الثالجات
واملكيفات ه��ي م��ن غ���ازات الدفيئة ال�سامة
ريا يف االح�ترار
�سريعة اال�شتعال ،وت�سهم كث ً
العاملي عندما تت�سرب �إىل الهواء.
من هذا املنطلق ،ما فتئ الباحثون يحاولون
تطوير تقنيات التربيد با�ستبدال الغازات مبواد
�صلبة ممغنطة ،كالغادولينيوم ،غري �أن النماذج
الأول��ي��ة �أظ��ه��رت �أدا ًء حم���دودًا ،لأن تغريات
احلرارة ظلت مقيدة بقوة املجاالت املغناطي�سية
واملغانط الدائمة ،لذلك برزت احلاجة �إىل مادة
جديدة قادرة على �أن تكون بديلاً عن الغازات
ال�سامة واملغانط الدائمة م ًعا.
�سع ًيا لتجاوز تلك العقبات ،اكت�شف فريق
كامربيدج يف مطلع العام مادة بديلة رخي�صة
الثمن ومتاحة على نطاق وا�سع وتتخذ حالة
�صلبة ،وتنفرد ب�أدائها العايل حتت ال�ضغط،
لكن ا�ستخدامها لأغ��را���ض التربيد ي�ستدعي

ت�صاميم جديدة ،و�سيدر�سها الفريق الح ًقا.
وبالإ�ضافة �إىل املادة ال�صلبة ،يعتمد الفريق
على اجل��ه��د الكهربائي لإح����داث التغريات
احلرارية� ،إذ قال مويا« :ن�ستخدم يف التربيد
ً
عو�ضا عن ال�ضغط لب�ساطته
اجلهد الكهربائي
من منظور هند�سي ،فيتيح �إع��ادة ا�ستخدام
املبادئ الت�صميمية املتاحة دون احلاجة �إىل
املغانط» .وللتوفيق بني املادة اجلديدة واجلهد
الكهربائي ،عمل باحثو كامربيدج مع زمالئهم
م��ن كو�ستاريكا وال��ي��اب��ان ،وا�ستخدموا م��واد
«بي �إ�س تي» مع �أقطاب كهربائية معدنية يف
و�سطها ،ما �أك�سب امل��واد القدرة على حتمل
اجلهد الكهربائي العايل ،و�أف�ضى �إىل تربيد
�أف�ضل بفروقات �أكرب يف درجات احلرارة.
وق��ال الأ�ستاذ نيل ماثور امل�ؤلف امل�شارك:
«ح��ت� ًم��ا �ستتغري ق��واع��د اللعبة �إن ا�ستبدل
الباحثون نواة الثالجات ومغانطها مبادة ذات
�أداء �أف�ضل».
ويخطط الباحثون يف امل�ستقبل ال�ستخدام
جمهر ميكرو�سكوبي عايل الدقة لفح�ص البنية
امليكروية ملواد «بي �إ�س تي» لتطويرها وبرجمتها
لتحمل جهد كهربائي �أكرب.

تطوير مادة ذكية إلنتاج أنسجة عضلية وعصبية اصطناعية
حتتاج التطورات اجلديدة يف جمال الروبوتات
املرنة والتقنيات القابلة لالرتداء والو�صالت بني
الب�شر والآالت �إىل نوع جديد من امل��واد املرنة
التي تغري �شكلها كي تتكيف مع البيئة املحيطة بها
وحت�صل على الطاقة با�ستخدام �أجهزة �إلكرتونية
نقالة .وقد طور باحثون بجامعة كارنيجي ميلون
مادة جتمع �صفات فريدة من التو�صيل الكهربائي
واحل��راري العايل وقدرات حتفيزية تختلف عن
غريها من املركبات املرنة.
ون�شرت نتائج الدرا�سة يف دورية «برو�سيدينج�س
�أوف ذا نا�شونال �أك��ادمي��ي �أوف �ساين�سيز»،

و�أو�ضح الباحثون فيها مزايا هذه املادة اجلديدة
الذكية التي تغري �شكلها ا�ستجاب ًة للبيئة املحيطة
بها .وقال كارميل ماجيدي ،بروفي�سور الهند�سة
امليكانيكية ومدير خمترب الآالت املرنة يف جامعة
كارنيجي ميلون «ال تقت�صر م��زاي��ا امل���ادة على
التو�صيل احلراري والكهربائي فح�سب ،بل �إنها
ذكية � ً
أي�ضا ،فمثلما ي�سحب الإن�سان يده بعيدًا �إن
مل�س مادة �ساخنة �أو ح��ادة ،ت�شعر امل��ادة بالبيئة
املحيطة بها وت�ستجيب لها ،وتت�ضمن م�سارات
كهربائية ت�شبه الأع�صاب ما يجعلها �أقرب �إىل
الن�سيج الع�صبي اال�صطناعي».

والربوفي�سور ماجيدي رائد يف جمال تطوير
�أنواع جديدة من املواد ال�ستخدامها يف هند�سة
امل��واد وال��روب��وت��ات امل��رن��ة ،وط��ور فريقه �ساب ًقا
ه��ي��اك��ل م��ت��ق��دم��ة ب��ا���س��ت��خ��دام ق��ط��رات نانوية
وميكروية من املعادن ال�سائلة املكونة من خليط
اجلاليوم والإنديوم.
وتعد هذه �أول مرة تدمج فيها املختربات هذه
التقنية مع بلورات البوليمرات املرنة ،وتعاون
كل من تايلور وير ،اخلبري يف بلورات
الفريق مع ٍ
البوليمرات املرنة والأ�ستاذ يف الهند�سة احليوية
يف جامعة تك�سا�س ،وتلميذه �سيدريك �أمبولو.
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«قوقل كروم» يصف الصور للمكفوفين
�أعلنت �شركة «قوقل» عن ميزة
جديدة يف مت�صفح ك��روم ت�ستفيد
من قدرة قوقل الكبرية يف التعرف
على ال�صور لإن�شاء �أو�صاف ن�صية
بديلة لل�صور م��ن �أج���ل م�ساعدة
امل�ستخدمني املكفوفني و�ضعاف
الب�صر.
وت�ستخدم عمالقة البحث التعلم
الآيل لإن�شاء �أو�صاف ملاليني ال�صور،
والتي تهيمن على الإنرتنت وو�سائل
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى وج��ه
ريا من
اخل�صو�ص ،حيث �إن جزءاً كب ً
املحتوى على الإنرتنت مرئي .ولي�س
ب�إمكان اجلميع ر�ؤي��ة تلك ال�صور،
�إذ يعتمد امل�ستخدمون املكفوفون
و�ضعاف الر�ؤية لر�ؤيتها على قارئات
ال�شا�شة �أو �شا�شات برايل ،Braille
لكن هذه الأجهزة تعتمد على تذكر
م��ط��وري م��واق��ع ال��وي��ب �إن�����ش��اء ما

ي�سمى بالن�ص البديل ،والذي يوفر
و�ص ًفا ملا يف ال�صورة.
ويف حني �أن العديد من مواقع
ن�صا بديلاً ،
الويب الكبرية تت�ضمن ً

�إال �أن املواقع الأ�صغر غال ًبا ال تفعل
ذلك ،وال يظهر الن�ص البديل دائ ًما
على و�سائل التوا�صل االجتماعي،
حيث تنتقل ال�صور ب�شكل �أ�سرع من

ق��درة بع�ض الأنظمة على مواكبة
ذلك.
وتعتمد م��ي��زة ج��وج��ل اجل��دي��دة
ع��ل��ى التقنية نف�سها ال��ت��ي تتيح

«فيسبوك» و«تويتر» تواجهان غرامات بالمليارات

قد تواجه كل من في�سبوك وتويرت
غرامات باملليارات بعد حتقيقات
جت���ري���ه���ا ال�����س��ل��ط��ات امل��خ��ت�����ص��ة
�أي���رل���ن���دا� ،إذ ي��ق�ترب �أح����د ك��ب��ار
م�س�ؤويل اخل�صو�صية يف االحت��اد
الأوروبي من اتخاذ قرارات متعلقة
بتويرت ووات�����س��اب مب��وج��ب قانون
اخل�صو�صية اجلديد للكتلة.
وق��ال��ت جل��ن��ة ح��م��اي��ة البيانات
الأي��رل��ن��دي��ة «� :»DPCإن وح��دة
التحقيق �أك��م��ل��ت حتقيقاتها يف
حالتني م��ن احل���االت ال��ت��ي تتعلق
ب�����ش��رك��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ك�برى
ب�ش�أن االنتهاكات املحتملة لقواعد
خ�صو�صية بيانات االحتاد الأوروبي.
وتنتقل التحقيقات الآن �إىل
مرحلة �صنع القرار ،وف ًقا لغراهام
دوي��ل  ،Graham Doyleرئي�س
االت�صاالت يف جلنة حماية البيانات
يف �أيرلندا ،وت�ستعد هيلني ديك�سون

 ،Helen Dixonمفو�ضة حماية
البيانات الأي��رل��ن��دي��ة ،خ�لال هذه
املرحلة التالية لإ���ص��دار م�شاريع
ال���ق���رارات وال��ت��و���ص��ي��ات الدقيقة
املحتملة ،والتي من املتوقع �أن ت�أتي
يف نهاية العام.
ومت��ث��ل ه���ذه ال���ق���رارات الأوىل
لأي���رل���ن���دا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����ش��رك��ات
الأمريكية متعددة اجلن�سيات منذ
���س��ري��ان ق��ان��ون اخل�����ص��و���ص��ي��ة يف
�أوروب�����ا ،وال���ذي يطلق عليه ا�سم
الالئحة العامة حلماية البيانات
« »GDPRيف �شهر مايو .2018
وحت����دد دي�����س��ك��ون يف م�شاريع
قراراتها العقوبة� ،إن وجدت ،التي
تواجهها �أي �شركة النتهاكها قواعد
خ�صو�صية البيانات ،وميكن تغرمي
ال�شركات بن�سبة ت�صل �إىل  4يف
املئة من العائدات ال�سنوية العاملية
ملخالفتها قانون خ�صو�صية البيانات

يف �أوروبا.
ويعني ذل��ك بالن�سبة لفي�سبوك
غ��رام��ة ق��دره��ا �أك�ث�ر م��ن ملياري
دوالر بنا ًء على �إيرادات العام املايل
 ،2018بينما ق��د ت��واج��ه تويرت
غ��رام��ات ق�صوى تبلغ  2يف املئة
من �إيراداتها ال�سنوية على م�ستوى
العامل� ،أو  61مليون دوالر ،بنا ًء على
�إيرادات عام .2018
وت��ب��ح��ث ق�ضية وات�����س��اب فيما
�إذا ك��ان تطبيق الرتا�سل اململوك
لفي�سبوك قد وفر معلومات كافية
للم�ستخدمني وغ�ير امل�ستخدمني
ح���ول كيفية م�����ش��ارك��ة ال��ب��ي��ان��ات،
ال �سيما م��ع ق��ط��اع��ات في�سبوك
الأخرى .يف حني تبحث ق�ضية تويرت
فيما �إذا كانت ال�شركة قد امتثلت
اللتزامات الإخطار اخلا�صة بخرق
البيانات ال�شخ�صية ال��ذي ك�شفت
عنه ال�شركة للجهة املنظمة يف �شهر

يناير.
وب��ال��ن��ظ��ر �إىل وج����ود امل��ق��رات
الإق��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��ع��دي��د م���ن ���ش��رك��ات
التكنولوجيا ال��ك�برى يف االحت��اد
الأوروب��ي �ضمن �أيرلندا ،ف�إن جلنة
حماية البيانات الإيرلندية ت�شرف
على خ�ضوع هذه ال�شركات لقانون
«.»GDPR
وافتتحت اللجنة �أكرث من ع�شرة
حتقيقات يف �شركات التكنولوجيا
الكربى ،مبا يف ذلك في�سبوك و�آبل
وق��وق��ل وت��وي�تر ،وميكن للمفو�ضة
هيلني ديك�سون الآن طلب معلومات
�إ�ضافية من في�سبوك وتويرت يف كلتا
الق�ضيتني قبل �إ�صدار قرارها ،على
�أن تُر�سل م�سودة القرار بعد ذلك
�إىل اجلهات التنظيمية الأخرى يف
االحت���اد الأوروب����ي للح�صول على
تعقيبات قبل اتخاذ القرار النهائي.
امل�صدرalarabiya :

«هواوي» تتعرض لمليون هجوم إلكتروني يوميًا
ب���خ�ل�اف احل���م���ل���ة الأم�ي�رك���ي���ة
�ضدها على مدار الأ�شهر املا�ضية،
ك�شف عمالق التكنولوجيا ال�صينية
«هواوي» عن نوع �آخر من امل�صاعب
التي تواجهها ال�شركة ،فقد �أك��د
امل�س�ؤول الأم��ن��ي يف ال�شركة جون
���س��وف��ول��ك� ،أن ه�����واوي تتعر�ض
ل��ن��ح��و م��ل��ي��ون ه���ج���وم �إل���ك�ت�روين
يوم ًيا ،ت�ستهدف �أجهزة الكمبيوتر
وال�شبكات اخلا�صة بها.
ويف ت��ق��ري��ر ن�شر يف ال�صحف
اليابانية ،نقل عن �سوفولك قوله
�إن مثل هذه الهجمات الإلكرتونية
التي تعر�ضت لها «ه��واوي» ترتكز
يف الأغلب على �سرقة بروتوكوالت
الإن�ترن��ت ،وهو �أم��ر لي�س مفاج ًئا،
كونها واحدة من ال�شركات الرائدة
ع��امل � ًي��ا يف جم���ال �شبكات اجليل

اخلام�س.
�إال �أن ال�شركة ال�صينية كانت قد
اتهمت احلكومة الأمريكية بت�صعيد
الهجمات الإلكرتونية �ضدها ،كجزء
من احلملة املنظمة واملكثفة التي
ت�شنها وا�شنطن ،ح�سبما ذكر موقع
«فورب�س» الإلكرتوين.

ويف �سبتمرب امل��ا���ض��ي ،زعمت
«ه���واوي» �أن جهاز �إن��ف��اذ القانون
الأم�ي�رك���ي ه���دد و�أج��ب��ر و�أغ����رى
املوظفني احلاليني وال�سابقني يف
ال�شركة ،كما نفذ هجمات �إلكرتونية
للت�سلل �إىل �شبكات «الإن�تران��ت»
و�أن��ظ��م��ة امل��ع��ل��وم��ات ال��داخ��ل��ي��ة يف

ال�شركة.
ويف ت�����ص��ري��ح��ات��ه الأخ���ي��رة مل
ين�سب �سوفولك الهجمات �إىل دولة
�أو جهات بعينها ،كما مل ي�ؤكد ما
�إذا كانت م��ن دول��ة بعينها �أو من
مناف�سني دوليني.
واعرتف �سوفولك �أنه «رغم �صد
غالبية الهجمات واعرتا�ضها ،فقد
حدثت بع�ض عمليات االخ�تراق يف
الأنظمة القدمية».
وم�����ع ذل�����ك مل ي���ع���رف ح��ج��م
ال�ضرر الذي تعر�ضت له «هواوي»
ج��راء تلك الهجمات ،لكن و�سائل
�إع�ل�ام ذك��رت �أن ه��ذه «الهجمات
الإلكرتونية �شملت �سرقة معلومات
�سرية عن طريق �إر�سال برامج �ضارة
عن طريق الربيد الإلكرتوين».
امل�صدرskynewsarabia :

للم�ستخدمني البحث ع��ن ال�صور
بح�سب الكلمة املفتاحية ،ويتم �إن�شاء
و�صف ال�صورة تلقائ ًيا.
وقالت لورا �ألني ،Laura Allen
ك��ب�يرة م��دي��ري ال�برام��ج يف فريق
�إمكانية ال��و���ص��ول �ضمن مت�صفح
ك��روم ،والتي تتفهم امل�شكلة لأنها
تعاين من �ضعف يف الر�ؤية :ما يزال
ه��ن��اك يف ال��وق��ت احل���ايل ماليني
وماليني ال�صور غري امل�سماة على
الويب .و�أ�ضافت «عندما ت�صل �إىل
�إحدى تلك ال�صور با�ستخدام قارئ
ال�شا�شة �أو �شا�شة برايل� ،ست�سمع»
�صورة” �أو «ر�سم غري م�سمى» �أو
�سل�سلة طويلة ج���دًا م��ن الأرق���ام
وه��و ا�سم امللف ال��ذي ال �صلة له
باملو�ضوع».
ي���ذك���ر �أن ال�ت�رج���م���ات لي�ست
مثالية ،ويف حال كانت اخلوارزمية

غري واثقة من ال�صورة ،فلن حتاول
ت�صنيفها على الإط�ل�اق ،ومتكنت
الأداة م��ن ت�سمية �أك�ث�ر م��ن 10
ماليني �صورة خالل �أ�شهر قليلة من
االختبار.
وي����ت����م ن�������ش���ر امل�����ي�����زة ب���ب���طء
للم�ستخدمني ،حيث يروجها مت�صفح
كروم على وجه التحديد للأ�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون قارئات ال�شا�شة
لت�شجيعهم على جتربتها.
وت���ت���وف���ر ه�����ذه امل����ي����زة ف��ق��ط
للم�ستخدمني الذين لديهم �أجهزة
ق�����راءة ل��ل�����ش��ا���ش��ة ت��ق��وم ب����إخ���راج
التعليقات املنطوقة �أو طريقة برايل،
على �أن يتم ق��راءة �أو�صاف ال�صور
بوا�سطة ق��ارئ ال�شا�شة ،لكنها لن
تظهر ب�صر ًيا على ال�شا�شة.
امل�صدرaitnews :

 3منها عالية اخلطورة

 21ثغرة أمنية تصيب
هواتف «سامسونغ»

ك�شفت «�سام�سونغ» الأ�سبوع املا�ضي عن ثغرات �أمنية
ت�ؤثر يف طرز عديدة من هواتف «جاالك�سي» ،وفق ما نقلت
جملة «فورب�س» الأمريكية.
ووف��ق جملة «فورب�س» ف ��إن ه��ذه الثغرات قد ت�صيب
الأجهزة «�إ�س  »8و«�إ�س  »9و«�إ�س  »10و«�إ�س � 10إي» و«�إ�س
 10بل�س» و«�إ�س  5 10جي» و«نوت  »9و«نوت  »10و«نوت
 10بل�س».
ومت ت�صنيف  3من الثغرات الأمنية البالغ عددها ،21
باعتبارها على درجة عالية من اخلطورة ،يف حني �صنفت
 17م�شكلة بكونها مرتبطة بواجهة امل�ستخدم ،و 4بنظام
الت�شغيل.
ون�صحت املجلة الأمريكية بتنزيل التحديثات اخلا�صة
بتلك الأجهزة وذلك للحيلولة دون تعر�ضها لأخطار منها
اال�ستغالل من قبل خمرتقي الأنظمة.
وكانت «�سام�سونغ» قد قالت �إنها باعت �أكرث من مليون
وحدة من جهاز «نوت  »10الذي يعمل بتكنولوجيا اجليل
اخلام�س يف كوريا اجلنوبية ،مما يجعله �أ�سرع الطرازات
الرئي�سية لل�شركة مبي ًعا يف الداخل ،كما كانت املبيعات يف
�أوروبا قوية � ً
أي�ضا ،وفق ما نقلت «رويرتز».
ويقول حمللون �إن «�سام�سونغ» تتلقى دع ًما من العقوبات
الأمريكية على «هواوي» التي منعت على نحو فعال �شركات
�أمريكية من �إمداد املناف�س ال�صيني.
وترتاجع �أرباح «�سام�سونغ» كل ف�صل منذ الربع الأخري
من العام املا�ضي ،ومن املتوقع �أن تهبط جمددًا يف الربع
احلايل على �أ�سا�س �سنوي.
ويف حتديث حمدود للتداول قبيل �إعالن الأرباح بالكامل
يف وقت الحق هذا ال�شهر ،قالت «�سام�سونغ»� ،إن �أرباح
الت�شغيل للربع بني يوليو و�سبتمرب من املرجح �أن تهوي 56
يف املئة �إىل  7.7تريليون وون « 6.44مليار دوالر» بتح�سن
طفيف عن التوقعات البالغة  7.1تريليون وون ،كما �أعلنت
� ً
أي�ضا تراج ًعا يف الإي��رادات بن�سبة  5.3يف املئة �إىل 62
تريليون وون.
امل�صدرskynewsarabia :
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المنهج السليم في تربية األطفال
تبد�أ حياتنا مب�شاقها وجمالها وكافة �أطوارها ،ون�ستمر يف امل�ضي
فيها لعلّنا نحقق �أحالمنا ومبتغانا ،ومن �أبرز الأمور التي من�ضي من
�أجلها هي اال�ستقرار وتكوين الأ�سرة ،وكل منا ي�سعى نحو �أن يكون �أ ًبا
�أو �أ ًما لطفل يتمكن من تربيته تربي ًة ح�سن ًة ،ولكن �إن كان الطفل يعاين
من ا�ضطرابات نف�سية فقد ي�صعب علينا التعامل معه بال�سبل املعتادة،
ومن �أكرث امل�شاكل النف�سية انت�شا ًرا لدى الأطفال ،القلق ،لذا؛ علينا
التعرف �أكرث �إىل �سبل تربية طفل يعاين من القلق.
القلق هو �أمر يُد ّر�س ويُلتقط ،حيث يتم تعليم النا�س �أن ي�شعروا
بالقلق من كيفية ا�ستجابة �آبائهم للحياة ،ي�صاب الأطفال بالقلق نتيجة
لعدم قدرتهم على ال�شعور بالأمان واالحرتام ،وت�صف القائمة التالية
العديد من الطرق التي ت�ؤدي �إىل غر�س الآباء للقلق يف نفو�س �أبنائهم
والتي يتوجب جتنبها ل�ضمان �صحة نف�سية �سليمة للطفل:
• ت�ضخيم الأمور وجعل كل �شيء يبدو كم�صيبة:
ويتمثل هذا بعدم التعامل مع �أي �شيء بهدوء ،و�إظهار الع�صبية
والتوتر �أمام الطفل ب�إ�صدار �أ�صوات مرتفعة والقيام بلغة ج�سد �سلبية،
الو�سيلة ال�صحيحة هي امتالك �أكرب قدر من الهدوء وطم�أنة الطفل
والقول« :ال ب�أ�س �أو ال توجد م�شكلة عظيمة �أو ميكننا حل ذلك».
• تخويف وتهديد الطفل طوال الوقت:
وميتثل ذلك ب��أن تقول لطفلك �إن��ه �إذا مل يقم ب�أمر �أو مهمة ما
ف�سيكون هناك العديد من العواقب ،ب� اً
�دل من ت�شجيعه باحلوافز
واجلوائز عند القيام مبهام معينة.
• القيام بتهديد �أو تخويف الآخرين �أمام طفلك:
لن يعزز ذلك من فكرة �أن طفلك لن يفكر جمرد تفكري بالقيام
ب�شيء خاطئ؛ لكنه �سي�ؤدي � ً
أي�ضا �إىل �شعور طفلك باحلزن العميق
على ال�شخ�ص الذي يتعر�ض للتهديد.
• تغري امل�شاعر ب�شكل مفاجئ وغري متوقع دون �سابق �إنذار:
كاالنتقال من حالة الهدوء التام �إىل الع�صبية املفرطة ،وي�ؤدي هذا
عال من التوتر والقلق يف العالقة بينك وبني طفلك،
�إىل خلق م�ستوى ٍ
بحيث يبد�أ الطفل يف التفكري ليلاً ونها ًرا حول كيفية جتنب القيام ب�أي
�شيء ميكن �أن يثري غ�ضبك.
• عدم تقدمي التوجيهات والتعليمات للطفل:
ال ي�ستطيع الطفل �أن يتعلم وحده كيفية القيام بخطوات معينة �أو
مبهمة قد طلبتها منه ،وتزيد جرعة اخلوف يف حال الغ�ضب عليه
وتوبيخه على عدم قيامه بالتعليمات ب�شكل �صحيح ،وهذا الأمر يقلل
من ثقته بنف�سه وي�شعره ب�أنه طفل �سيء وغري قادر على القيام ب�أي
�شيء.
• املعاقبة ب�شكل مبالغ فيه:
من اخلط�أ توبيخ ومعاقبة الطفل على �أخطائه مهما كانت �صغرية،
خا�صة يف الأمور التي ميكن �أن تكون خارجة عن �سيطرته مثل الف�شل
يف مناف�سة ما ،لذا؛ ا�سمح لطفلك ب�أن يرتكب الأخطاء التي ميكن
�أن يتعلم منها ،و�أخربه ب�أنه �إذا ف�شل يف هذه املرة فحتماً �سينجح يف
املرات القادمة ،اً
بدل من معاقبته وتوبيخه.
* ال�صراخ يف وجه الطفل:
ال�صراخ يف وجه طفلك يعلمه عدم احرتام الآخرين عند الغ�ضب،
و�سي�شعره ذلك ب�أنك ال تكرتث بجرح م�شاعره خا�ص ًة �إن �صرخت يف
وجهه �أمام الآخرين.
امل�صدر :تطبيق قريبون – املركز الوطني لتعزيز ال�صحة النف�سية
•�إ�شراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�صحة النف�سية باجلامعة «تعزيز»
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اكتشاف رابط بين تلوث الهواء وتساقط الشعر
ّ
حذرت درا�سة كورية حديثة من
�أن تلوث الهواء الناجم عن الوقود
الأح��ف��وري والأن�شطة ال�صناعية،
مرتبط بفقدان وت�ساقط ال�شعر
عند الب�شر.
الدرا�سة �أجراها باحثون مبركز
�أبحاث «علوم امل�ستقبل» يف كوريا
اجل��ن��وب��ي��ة ،وع���ر����ض���وا ن��ت��ائ��ج��ه��ا،
�أم��ام م�ؤمتر الأك��ادمي��ي��ة الأوروب��ي��ة
للأمرا�ض اجللدية والتنا�سلية ،الذي
عقد يف الفرتة من � 13-9أكتوبر
 2019يف ال��ع��ا���ص��م��ة الإ���س��ب��ان��ي��ة
مدريد.
وللو�صول �إىل نتائج الدرا�سة،
در���س الباحثون ت�أثري اجل�سيمات
الدقيقة املحمولة ج��واً ،التي يبلغ
ق��ط��ره��ا  10م��ي��ك��روم�تر ،وال��ت��ي
يقل قطرها ع��ن  2.5ميكرومرت،
ويتعر�ض لها الأ�شخا�ص.
وت��ن��ب��ع��ث اجل�����س��ي��م��ات الدقيقة
املحمولة جواً يف الغالب من م�صادر
ح��رق ال��وق��ود الأح���ف���وري ،مب��ا يف
ذلك البنزين والديزل و�أنواع الوقود
ال�صلب الأخرى مثل الفحم والنفط
والكتلة احليوية ،وكذلك الأن�شطة
ال�����ص��ن��اع��ي��ة الأخ�����رى م��ث��ل ال��ب��ن��اء
والتعدين وت�صنيع مواد البناء مثل

الأ�سمنت وال�سرياميك وال��ط��وب،
بالإ�ضافة �إىل ع���وادم ال�سيارات،
والطهي باخل�شب والتدخني ،وميكن
ا�ستن�شاقها فت�ستقر يف الرئة وتنتقل
�إىل جمرى الدم.
وت��ع��ت�بر اجل�����س��ي��م��ات ال��دق��ي��ق��ة
املحمولة ج���واً ،التي يبلغ قطرها
 10ميكرومرت ،والتي يقل قطرها
عن  2.5ميكرومرت خطراً رئي�سياً
ي�����ص��ي��ب ب����أم���را����ض خ���ط�ي�رة مثل
�أم��را���ض القلب والرئة وال�سرطان
وم�شاكل اجلهاز التنف�سي.
لكن يف املقابل ،ف�إن ت�أثرياتها على
اجللد وال�شعر غري معروفة جيداً،
وه��و م��ا در���س��ه فريق البحث ،من

خالل قيا�س الربوتينات امل�س�ؤولة
عن منو ال�شعر ومدى ت�أثرها بن�سب
تلوث الهواء.
و�أجري البحث من خالل تعري�ض
اخلاليا يف ف��روة ال��ر�أ���س الب�شرية
وحت����دي����داً يف ق���اع���دة ب�����ص��ي�لات
ال�شعر� ،إىل تركيزات خمتلفة من
جزيئات الغبار والديزل التي ت�شبه
اجل�����س��ي��م��ات ال��دق��ي��ق��ة امل��ح��م��ول��ة
ج���واً ،و�أظ��ه��رت النتائج �أن وج��ود
اجل�سيمات الدقيقة املحمولة جواً،
التي يبلغ قطرها  10ميكرومرت،
يقلل من م�ستويات بروتني ي�سمى
« ،»cat-cateninوه��و الربوتني
امل�س�ؤول عن منو وت�شكل ال�شعر.

تحذير من خطورة أجهزة «تسمير البشرة»
خل�صت درا�سة نرويجية حديثة
�إىل �أن ال��ت��ع��ر���ض ل�ل�أ���ش��ع��ة ف��وق
البنف�سجية يف الأم��اك��ن املغلقة
ك��م�����ص��اب��ي��ح ت�����س��م�ير ال��ب�����ش��رة �أو
�أ�س ّرة الت�سمري �أو �ضوء ال�شم�س؛
ترفع بن�سبة كبرية خطر الإ�صابة
ب�سرطان اخل�لاي��ا احلر�شفية يف
اجللد ،وه��و ن��وع �شائع عاملياً من
�سرطان اجللد ين�ش�أ يف اخلاليا
ال��ت��ي ت�شكل الطبقات الو�سطى
واخلارجية من اجللد.
وت�ضمنت الدرا�سة التي بنيت
على �أب��ح��اث ا�ستمرت  15عا ًما
و�أج���ري���ت ع��ل��ى ن��ح��و � 160أل��ف
�سيدة من مواليد بني عامي 1927
و ،1963ع���دد م����رات التعر�ض
لأ�شعة ال�شم�س يف الأماكن املغلقة
طوال حياتهم منذ الطفولة ومروراً
بفرتة املراهقة وما بعدها ،مع �أخذ

ع��دة ع��وام��ل �أخ���رى يف االعتبار
كالتدخني وال�سن وغريها.
وبعد حتليل النتائج بدقة تبني
�أن ا�ستخدام �أجهزة ت�سمري الب�شرة
يرفع من خطر الإ�صابة ب�سرطان

اجللد احلر�شفي بن�سبة  83%لدى
الن�ساء ،وال تزال الأبحاث م�ستمرة
لك�شف ما �إذا كانت هذه النتائج
تنطبق على الرجال �أي�ضاً �أم ال،
ح�سب ما جاء يف موقع «ميديكال

نيوز توداي» املعني بال�صحة.
جدير بالذكر �أن �سرطان اجللد،
�شيوعا من �سرطان
رغم �أن��ه �أق��ل
ً
الكبد� ،إال �أن��ه يت�سبب يف حدوث
ن�سبة كبرية من الوفيات.

«نوبل» تكافئ  3علماء اكتشفوا كيفية تأقلم الخاليا مع األوكسجين

للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�سية باجلامعة:
 وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية -هاتف0114674801 : مركز التوجيه والإر�شاد الطالبي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114973926 : وحدة التوجيه والإر�شاد النف�سي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114673926 : الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية «طالبات» -هاتف0532291003 : ق�سم الطب النف�سي مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي -هاتف0114672402 : -م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي -هاتف0114786100 :

«العض» لدى األطفال وسيلة للتعبير
قالت �صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية �إن الأطفال الذين يع�ضون من
حولهم يف دور احل�ضانة غال ًبا ميلكون �آبا ًء ال مينحونهم الوقت الكايف
للدرد�شة والتعبري عن م�شاعرهم.
و�أو�ضح امل�صدر ،نق ً
ال عن خرباء� ،أن الأطفال ال�صغار الذين يق�ضون
�أوقاتا طويلة �أمام الهواتف يجدون �صعوبة يف التوا�صل والتعبري عن
�أحا�سي�سهم ،مما يجعلهم يلج�ؤون �إىل «الع�ض» .وجاء هذا التحذير يف
الوقت الذي وجد فيه ا�ستطالع ،خا�ص ب�أ�صحاب دور احل�ضانة والأطقم
العاملة فيها ،زيادة كبرية يف عدد الأطفال الذين يع�ضون ،خالل ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية .قال  62يف املئة من � 1000شخ�ص مت ا�ستجوابهم،
�إنه يتعني عليهم يف كثري من الأحيان التعامل مع الأطفال الذين يع�ضون
يف دور احل�ضانة .وذكرت �سو لرينر ،التي �أجرت اال�ستطالع� ،أن النتائج
كانت «مقلقة للغاية» ،م�ضيفة «وجدنا �أن الأطفال مييلون �إىل الع�ض
حني ال ميلكون لغة للتعبري عن م�شاعرهم».
وتابعت« :نتائجنا تتفق مع الدرا�سات الأخرى التي وجدت زيادة يف
عدد الأطفال ال�صغار ذوي املهارات اللغوية ال�ضعيفة» .و�شددت املتحدثة
على �ضرورة تخ�صي�ص الوالدين �أوقا ًتا طويلة للدرد�شة والتوا�صل مع
�أطفالهم ،مهما كانت ان�شغاالتهم «حتى يطوروا مهارات لغوية جيدة يف
�سن مبكرة».

وك�����ش��ف��ت ال��درا���س��ة �أي�����ض �اً �أن
م�����س��ت��وي��ات  3ب��روت��ي��ن��ات �أخ���رى
م�س�ؤولة عن منو ال�شعر وبقائه قد
انخف�ضت عند التعر�ض جلزيئات
الغبار والديزل ،وهذا يعني �أنه كلما
زاد م�ستوى امللوثات ،زاد انخفا�ض
تلك الربوتينات.
وقال الدكتور هيوك ت�شول كوون،
ق��ائ��د ف��ري��ق البحث« :ي�شرح هذا
البحث طريقة ت�أثري ملوثات الهواء
على خاليا اجللد وب�صيالت �شعر
الإن�����س��ان ،حيث تبني �أن ملوثات
�وع��ا ت��ق��ود �إىل
ال��ه��واء الأك��ث�ر ���ش��ي� ً
ت�ساقط ال�شعر».
ال خطراً
ويعترب تلوث الهواء عام ً
م�����س��اه��م�اً ل��ع��دد م���ن الأم���را����ض،
مب��ا فيها �أم��را���ض القلب وال��رئ��ة،
وال�����س��رط��ان ،وال�سكري و�أم��را���ض
الكلى.
وح�سب تقرير �صدر عن البنك
ال���دويل يف  ،2016يت�سبب تلوث
الهواء يف وفاة �شخ�ص من بني كل
� 10أ�شخا�ص حول العامل ،ما يجعله
رابع �أكرب عامل خطر دولياً ،والأكرب
يف الدول الفقرية ،حيث يت�سبب يف
 93%من الوفيات �أو الأمرا�ض غري
املميتة.

ُمنحت جائزة نوبل للطب للعام
� ،2019إىل الأمريكيني وليام كايلني
وغريغ �سيمنزا ،والربيطاين بيرت
راتلكيف ،مكاف�أ ًة على �أعمالهم حول
تكيف اخلاليا مع كمية الأوك�سجني
امل���ت���واف���رة م���ا ي�����س��م��ح مب��ك��اف��ح��ة
ال�سرطان وفقر الدم.
وق��ال جمل�س «ن��وب��ل» يف «معهد
ك��ارول��ي��ن�����س��ك��ا» بحيثيات ال��ق��رار،
�إن «�أهمية الأك�سجني اجلوهرية
معروفة منذ ق��رون� ،إال �أن عملية
تكيف اخلاليا مع تقلبات م�ستوى

الأوك�����س��ج�ين ب��ق��ي��ت ل���غ���زاً ل��ف�ترة
طويلة».
و�أ���ض��اف« :تكافئ ج��ائ��زة نوبل
ه��ذه ال�سنة �أع��م��االً ك�شفت �آليات
جزيئية م�س�ؤولة عن تكيف اخلاليا
مع م�ستوى الأوك�سجني املتقلب يف
اجل�سم».
خ�صو�صا
وترتبط هذه الآليات
ً
بالأورام ال�سرطانية التي تعتمد يف
منوها على كمية الأك�سجني يف الدم
خ�صو�صا بع�ض ال�سرطانات التي
ً
تتطور ب�سرعة مثل الكبد وت�ستهلك

الكثري م��ن الطاقة م��ا ي����ؤدي �إىل
حرق كل الأك�سجني املتوافر حولها.
و�أ�ضافت جلنة نوبل «تركز جهود
ك��ث��ي��ف��ة يف امل��خ��ت�برات اجل��ام��ع��ي��ة
و���ش��رك��ات ال�����ص��ي��دل��ة ح��ال � ًي��ا على
تطوير �أدوي���ة ق���ادرة على التدخل
عند م��راح��ل خمتلفة للمر�ض من
خالل ت�شغيل �آلية التقاط الأك�سجني
�أو تعطيلها».
واالكت�شافات التي حققها العلماء
يرا يف
الثالثة «ت�شكل �إجن����ازًا ك��ب� ً
علم وظائف الأع�ضاء ،وقد مهدت

ال��ط��ري��ق ال���س�ترات��ي��ج��ي��ات ج��دي��دة
واعدة ملكافحة فقر الدم وال�سرطان
والعديد م��ن الأم��را���ض الأخ���رى»،
ح�سب جمل�س جائزة «نوبل».
ويعمل كايلني يف معهد ه��اورد
هيوز الطبي يف ال��والي��ات املتحدة
برناجما لأبحاث
فيما يدير �سيمنزا
ً
الأوع��ي��ة يف معهد ج��ون��ز هوبكنز
للبحث حول هند�سة اخلاليا� .أما
راتكليف فهو مدير البحث يف معهد
فران�سي�س كريك يف لندن ومعهد
تارغت ديك�سوفري يف �أك�سفورد.
و���س��ي��ت��ق��ا���س��م ال��ع��ل��م��اء ال��ث�لاث��ة
اجل��ائ��زة النقدية البالغ قدرها 9
ماليني ك��رون «� 918أل��ف دوالر»،
ويت�سلم ال��ف��ائ��زون يف العا�شر من
كانون الأول/دي�سمرب املقبل ميدالية
ذه��ب��ي��ة و����ش���ه���ادة و���ش��ي��ك بقيمة
اجلائزة.
يذكر �أن ه��ذه هي اجلائزة رقم
 110يف فئة الطب التي متنح منذ
عام  ،1901ويف العام  2018فاز
ب��اجل��ائ��زة الأم�ي�رك���ي جيم�س ب.
�ألي�سون والياباين تا�سوكو هوجنو
على �أبحاثهما حول العالج املناعي
ال��ت��ي �أثبتت فعاليتها يف معاجلة
ال�سرطانات القوية.
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ذاكرة وطنية
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وطن الحزم والعزم
د .هند عبدالرزاق املطريي

لوحة بعنوان:

مسيرة وطن
في�صل بن عبدالوهاب الزهراين
جامعة امللك �سعود

عمرانيات
مت��ي��زت ال�����ض��ي��اف��ة يف الأزم����ن����ة امل��ا���ض��ي��ة
بالب�ساطة ،متبعة نظرية «اجلود من املوجود»،
ومع �أن الأحوال املادية مل تكن مثلما هي عليه
يف العقود الأخ�ي�رة� ،إال �أن اللقاءات العائلية
واملنا�سبات االجتماعية كانت تتم ب�شكل �أكرث،
وب�صفاء نفو�س و�سعادة �أكرب.
ريا ب�إظهار الفخامة،
مل يكن امل�ضيف يهتم كث ً
بل كان يهتم ب�إكرام �ضيوفه وفق ا�ستطاعته ،مل
تكن الفخامة يف الأواين �أو الأث��اث مهمة لهم
مثلما كانت �أهمية ال�ضيوف!
ولكن بعد الطفرة وال�ث�راء والتو�سع� ،صار
االهتمام بالفخامة والتفا�صيل يف الأثاث و�أواين
ال�ضيافة و�أ�سلوبها يفوق االهتمام بال�ضيوف،
وبالتايل �صار ال�ضيف ي�شعر �-أح��ي��ا ًن��ا -ب�أنه
ثقيل على امل�ضيف؛ نتيجة ملا ي��راه من تكلف
يف ال�ضيافة واخلدمة ،مما يخالف الهدف من

غرائب حول العالم

يُولد الب�شر مع خماوف فطرية كاخلوف من
ال�سقوط� ،أو اخلوف من الثعابني والعناكب ،وهي
خماوف مرتبطة بالدماغ كما �أ�شارت الأبحاث
والدرا�سات ،بينما هناك خماوف �أخرى نكت�سبها
ربر وبع�ضها الآخر غريب
من حياتنا ،بع�ضها م ّ
ورمبا مل ت�سمع به من قبل!
 رهاب االحمرار :هو رهاب اجتماعي مييلفيه امل�صابون �إىل خ�شية احمرار الوجه لأنه
يجذب انتباه الآخرين ،واالحمرار هو رد فعل
طبيعي ال �إرادي ينجم عن النظام الع�صبي يف

الضيافة الحديثة
الزيارة �أ�ص ً
ال.
ومع �أن معظم ثقافات العامل
ت�شري �إىل �أن مكان ال�ضيافة
ي��ن��ال االه��ت��م��ام الأك��ب�ر ملالك
املنزل و�أ�سرته ،مما ينعك�س يف
نوعية الأث��اث وجتميل الفراغ
والعناية به� ،إال �أن املبالغة يف
املاديات ت�صبح يف نف�سها عب ًئا
على ال�ضيف وعلى امل�ضيف.
وهذا رمبا يكون من الأ�سباب
التي جتعل كثريين يف جمتمعنا
يف�ضلون ال�ضيافة يف املالحق �أو بيوت ال�شعر،
لأنها تخل�صهم من هذا العبء الثقيل ،وجتعل
الإن�سان هو حمور اللقاء ،بينما تكون بيئة املكان
خادمة وم�ساندة لذلك.
وا�ضحا عند املقاربة بني
ولعل ه��ذا يظهر
ً

ط��ب��ي��ع��ة الأك��������ل ال����ذي
يقدم يف غرفة اجللو�س
والطعام الر�سميتني ،وبني
م��ا ي��ق��دم يف امل��ل��ح��ق �أو
بيت ال�شعر! ففي الفراغ
الأخري ،على �سبيل املثال،
مي��ك��ن ت��ق��دمي ط��ب��ق من
«ال��ف��ول وخبز التمي�س»،
ب��ي��ن��م��ا ي���ك���اد ي�ستحيل
ت��ق��دمي��ه ع��ل��ى ال��ط��اول��ة
الفخمة يف غرفة طعام

ال�ضيوف!
د .حممد بن عبدالعزيز ال�شرمي
�أ�ستاذ العمارة وال�سلوك البيئي امل�شارك
كلية العمارة والتخطيط
mshraim@ksu.edu.sa

أغرب أنواع الفوبيا!

اجل�سم ا�ستجاب ًة حلدث ما ،كالقلق �أو اخلوف
�أو احلب �أو القتال وما �إىل ذل��ك ،حيث تزداد
م�ستويات الأدرينالني يف اجل�سم ما ي�ؤدي الت�ساع
الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم يف الوجه ،ما
يُ�سبب االحمرار.
 «كرونوفوبيا» :هو رهاب نف�سي من مرورال��وق��ت ،املُ�����ص��اب��ون ب��ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ره��اب
ي�شعرون �أن حياتهم متر ب�سرعة كبرية و�أنهم
مل يفعلوا ما يكفي يف احلياة� ،أو مل ي�ستمتعوا
بلحظاتهم ل�سرعة مرور الوقت ،املثري �أن هذا

الرهاب قد ينتقل جين ًيا ،ويمُ كن �أن يحدث من
خالل االكتئاب ،وعاد ًة ما يُ�صاب به كبار ال�سن
�ان م��ا دون
وال�سجناء �أو امل��ح��ا���ص��رون يف م��ك� ٍ
�إمكانية اخلروج.
 رهاب العلكة :من الغريب �أن �أوبرا وينفريٌ
خوف نادر مرتبط
تُعاين من رهاب العلكة! وهو
مب�ضغ العلكة ،ويعتقد العلماء �أن���ه مرتبط
بذكريات الطفولة وب�شعور ج�سدي على الأغلب
من ت�أذي اللثة من حركة امل�ضغ امل�ستمرة.

يا عاذال قلبَ الفتى يف �آده
يا �سائال عن هنده و�سعاده
دع عنك ذا وانظر �إىل العلم الذي
ملوحا لعماده
رق�ص الزمان
ً
يهز الكون حني ُّ
علمٌ ُّ
يرف يف
ُ
ّ
حرب ،وحني يرف يف �أعياده
ٍ
كال�سيف ذي احلدين ،يحيي �أنف�سً ا
ِ
واملوت ُّ
ُ
َ
حتت غماده
املوت
كل ِ
تطلب و�صفه
ذاك ال�سعودي حني
ُ
عقله ور�شاده
يف جهله� ،أو ِ
ُ
ُ
يكون لغريه
يكون ،وال
و�إذا
فخر �إذا افتخ َر الفتى ببالده
ٌ
ُ
ٌ
الدهر عنه وكلمّ ا
ي�شيخ
وطن
ُ
ُ
م ّ َر الزمان ُ
يعود يف ميالده
�أفال تقا�سمُ ه الرثيا ف ْرحَ ه

ُ
وت�شارك العلياء يف �أعياده

يف يومه الوطني ُّ
كل
ق�صيدة
ٍ
ْ
ْ
ق�صرت عن �ضاده
�صيغت له قد ّ
من ذا يلوم ال�شع َر �إن �أزرى به
ٌ
حمل كهذا ،ع ّز عن �إن�شاده
لو �أُ َ
وقف ال�شعراءُ يف �أزمانهم
َ
ً
ور� َ
عائذا بزياده
جرول
أيت
ما َ
و�صف له
قيل �إال النز ُر من
ٍ
حلجم جياده
يرقى �إذا يرقى
ِ
ُ
واملفاخر والعال
آثر
ِ
وطن امل� ِ
ْ
وحياده
يف
مهِ ،
حربه ،يف ِ�سل ِ
ِ
َ
ً
ُ
مهابة
اجلبال
وملوكه تزن
َ
ّ
ُ
يُ جري لها التاريخ خط مداده
ُ
احلزم والعزم الذي
�سلمان ،يا ذا
ِ
َ
َ
ْ
طال امللوك ف�أذعنت لقياده
ً
وجي�شا وحده
حتى غدا �شعبًا
لنيل وداده
تت�سابق الدنيا ِ
وحممد ،ماذا � ُ
ٌ
أقول لو�صفه
ُ
عبدالعزيز ُ
يعود يف �أحفاده
نفو�سنا
يا يومَ نا الوطني تلك
ُ
ْ
خذ ما ت�شاءُ جلي�شنا وعَ َتاده
ُ
ُ
ُ
اخلدر يف
و�صاحبات
الرجال
نحن
ِ
ّ
قدمي تالده
�صف ندافعُ عن
ٍ
ِ
ُ
أبوة قد �سقانا ح َبّه
وطن ال ِ
ّ
املهد ،يا مرحى للذ ِة زاده
يف ِ
واليوم نبذل ّ
كل ما يف و�سعنا
ُ
ُ
لنذود عنه ،فنحن خيل جهاده
مادا َم ربّانا على هذا الوفا
رب من �أوالده
وال ُّأب يلقى ال ّ َ
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د .فهد بن عبداهلل الطياش

العمادة والنادي

بوابات اجلامعة تتزين ب�شعار مو�سم الريا�ض

د .العمر يستقبل الفريق الفائز في المسابقة
المعمارية على مستوى الجامعات

ا�ستقبل معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران
العمر فريق كلية ال��ع��م��ارة والتخطيط الفائز
باملركز الأول على اجلامعات ال�سعودية امل�شاركة
يف امل�سابقة املعمارية لت�صميم �أعلى م�سجد معلق
يف العامل ،والتي طرحتها �شركة جبل عمر يف
الأبراج املطلة على احلرم املكي ال�شريف.
ح��ي��ث ���ش��ارك جم��م��وع��ة م��ن ط�ل�اب الكلية،
وهم :فهد بن حممد احلامد ،نا�صر بن حممد
اخلمي�س ،م�سعود بن حممد احلربي ،عبداملجيد
بن عبدالرحمن ال�شهري ،عبدالعزيز بن حممد
الر�شيد ،ب�إ�شراف الدكتور فهد بن �سعود اللهيم
واملهند�س تركي بن عبدالعزيز الرتكي.
وقد حاز هذا الفريق على املركز الأول نظري
تفوق احلل الت�صميمي والهند�سي الذي قدموه
على امل�شاركني الآخ��ري��ن ،وق��د ع��ر���ض��وا على
معايل املدير فكرتهم الت�صميمية و�أو�ضحوا كيف
متكنوا من توفري �إطاللة بانورامية للم�صلى لكل
من الرجال والن�ساء مع توفري كافة املتطلبات
الوظيفية واخلدمية مع �إح��داث وفر �إ�ضايف يف
امل�ساحة املخ�ص�صة للم�صلى �أدى لزيادة طاقته
اال�ستيعابية.
وقد ا�ستمع منهم معاليه عن تفا�صيل الفكرة
ال��ف��ائ��زة وكيف ق��دم��وا ح��ل��والً لتحديات املوقع

altayash@ksu.edu.sa

عميد التربية يلتقي طالب
الدراسات العليا ..غدًا

�أعلنت وكالة كلية الرتبية للدرا�سات
العليا والبحث العلمي عن عقد اللقاء
الف�صلي امل��ف��ت��وح ل��ط�لاب وط��ال��ب��ات
الدرا�سات العليا والبحث العلمي مع
عميد الكلية الدكتور فهد بن �سليمان
ال�شايع ،وذلك يوم غد االثنني ،الطالب
يف م��درج الكلية والطالبات يف مدرج
رقم «.»5

«طور جامعتك» يستقبل 251
فكرة تطويرية

والهيكل القائم فيه ،كما �أو�ضحوا �أن الفكرة مت
تبنيها وج��ار تنفيذها لتخدم �ضيوف امل�سجد
احل��رام من امل�صلني وامل�صليات ،و�أثنى معاليه
على متيزهم و�إبداعهم غري امل�ستغرب من كلية
خ ّرجت العديد من الأ�سماء البارزة من الذين
خدموا وطنهم وجامعتهم ،كما حثهم على موا�صلة
االجتهاد واملثابرة لإخ��راج مثل هذه امل�ستويات
التي تفخر بها اجلامعة كما يحق لهم �أن يفخروا
بحمل ا�سم اجلامعة.

ويف ختام الزيارة قدم عميد الكلية الدكتور
ع��ب��داهلل ب��ن �أح��م��د الثابت �شكره ملعايل مدير
اجلامعة لتكرمي �أبنائه الطالب بهذا اال�ستقبال
وت�شجيعه لهم مما �سيكون له الأثر الإيجابي يف
حتفيزهم وزمالئهم نحو التفوق والإبداع ،وقدم
الفائزون بعد ذلك درع املركز الأول ملعايل مدير
اجلامعة و�أخ���ذت لهم ال�صور التذكارية بهذه
املنا�سبة.

المتفوقات والموهوبات يزرن «رياض األطفال»

كتبت� :سارة ال�سويداء
م�����س��اه��م��ة م���ن ب��رن��ام��ج ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��ف��وق�ين
واملوهوبني يف املجتمع املحلي ،نظم الربنامج
زي���ارة للرو�ضة « »135بجامعة امل��ل��ك �سعود،
ق���ام ب��ه��ا من�سوبات �إدارة ال�برن��ام��ج :مو�ضي
الري�س و�أروى دغريري وا�شتياق الق�صري و�سارة
ال�سويداء ،ب�صحبة طالبات اجلامعة املوهوبات:
فاطمة القرين و�سحر الزهراين ون��ورة الهادي
و�شهد بن حمارب ،وقد ا�ستقبل احل�ضور قائدة
املدر�سة الأ�ستاذة مرمي الرتكي والأ�ستاذة بدرية
البدر ،وبعد الدخول للف�صل مت تق�سيمه لأركان
خا�صة ،هي :ركن الت�صوير وركن امل�سابقات وركن
الغذاء ال�سليم وركن الهدايا وركن الطباعة على

يقتل ال��روت�ين الإداري يف كثري م��ن الأح��ي��ان تلك اللم�سات
الإن�سانية املرتبطة بالعمل امل�ؤ�س�سي ،ومن �أبرز الأمثلة عندما
تت�صدر الر�ؤية والر�سالة والأه��داف والقيم مواقع امل�ؤ�س�سات
وتتزين بها اجل��دران ،وهي فاقدة لتلك الروح الإن�سانية ،دارت
تلك الأفكار عندما وجدت على �أب��واب مكاتب الزمالء �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف كلية الآداب ر�سالة �شكر من النادي الثقايف
واالجتماعي بعنوان «�إىل �صاحب �أعظم مهنة و�أنبل واج��ب»،
مبنا�سبة يوم املعلم العاملي.
ولي�س ل��دي �أدن��ى �شك ب���أن ع��م��ادة �أع�ضاء هيئة التدري�س
باجلامعة تقوم بكل واجباتها باقتدار وكفاءة ومتيز ،ولكن يعز
علي �أن تغيب عنها اللم�سة الإن�سانية ملن تقوم بخدمتهم ،وهذا
ّ
لي�س باجلديد ،ففي ثقافتنا العربية الإ�سالمية ت�أكيد وتعزيز
للم�سة الوفاء والنبل.
ويف العمل امل�ؤ�س�سي �أ�صل علماء �أمثال دوغال�س ماغريغر �أ�ستاذ
الإدارة مبدر�سة �سلون ل�ل�إدارة الأ�شهر مبعهد ما�سات�شو�ست�س
للتكنولوجيا ،ويف كتابه ذائع ال�صيت «الوجه الإن�ساين للم�ؤ�س�سة».
نعم تقدم لنا العمادة الكثري ،ولكن نحتاج البعد الإن�ساين حتى
بالتعاون مع الأندية الطالبية التي اليزال املعروف طر ًيا يف قلوب
�أع�ضائها ومل تتحجر مع عوامل الزمن البريوقراطي.

املالب�س وركن التلوين على الفخار وركن العمل
الفني.
بلغ عدد الأطفال  27طف ً
ال ،ب��د�أت الطالبة
ن��ورة الهادي بعمل حلقة للأطفال و�سرد ق�صة
ق�صرية عن م�ضار احللويات للأطفال ،ثم بد�أ
الأطفال باجللو�س يف الأركان وا�ستخدام الأدوات
املوفرة لهم من تلوين و�أعمال فنية ،وقد �شارك
يف الفعالية ح�ساب «م�س ّرة» املتخ�ص�ص مبنا�سبات
الأط��ف��ال ،ويف نهاية ال��زي��ارة مت توزيع الهدايا
ووج��ب��ات �صح ّية على الأط��ف��ال والتقاط �صور
تذكارية لهم وت�سليم درع �شكر لإدارة املدر�سة
با�سم الربنامج.

يف �إطار متابعة تنفيذ م�شروع «ط ّور جامعتك» تر�أ�س وكيل عمادة التطوير
واجلودة ل�ش�ؤون التطوير الدكتور م�سفر ال�سلويل اجتماعاً ملناق�شة �إجنازات
امل�شروع ا�ست�ضافته وكالة عمادة التطوير واجل���ودة باملدينة اجلامعية
للطالبات ،وذلك يوم الأربعاء 1441 /2/10هـ ،بح�ضور فريق عمل امل�شروع
من من�سوبات الوكالة برئا�سة الدكتورة م�شاعل املقبل امل�شرف على �إدارة
التخطيط التطويري.
ناق�ش االجتماع املعايري اخلا�صة بنموذج تقدمي الأفكار التطويرية ،و�أهم
ما مت تنفيذه من مراحل امل�شروع ،ومنها ت�صميم ا�ستمارة تقدمي الأفكار
التطويرية �إلكرتونياً ،و�إطالق امل�شروع ،وعمل الزيارات امليدانية الالزمة
والتوعية امل�ستمرة ب�أهداف امل�شروع ،كما ناق�ش االجتماع �إجراءات التعامل
مع الأفكار التطويرية التي يتم ا�ستقبالها.
وقد تقدم من�سوبو اجلامعة حتى تاريخه بـ « »251فكرة تطويرية ،جار
ت�صنيفها وترتيبها ح�سب جمال كل فكرة على حدة ،كما ا�ستعر�ض االجتماع
معايري حتكيم هذه الأفكار التطويرية ومنها «الو�ضوح ،الأ�صالة ،الكفاءة».
ح�ضر االجتماع كل من الدكتور عبدالنعيم الكا�شف ع�ضو فريق امل�شروع،
�أ� .سارة ال�سحيمي مدير امل�شروع ،وع�ضوات امل�شروع �أ .هدى ال�شعالن� ،أ.
لطيفة ال�سبتي.

حلقة «المنهج الكيفي السهل
الممتنع» ..غدًا

ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات «�أفكر» عند
الثانية ع�شرة والن�صف من ظهر غد االثنني ،حلقة النقا�ش الثامنة وال�ستني
بعد املائة �ضمن �سل�سلة حلقات النقا�ش التي يعقدها املركز �أ�سبوعياً ،بعنوان
«املنهج الكيفي ال�سهل املمتنع» ،من �إعداد وتقدمي الدكتورة منرية املن�صور،
�أ�ستاذ م�ساعد ق�سم الطفولة املبكرة بكلية الرتبية  -جامعة امللك �سعود،
وذلك بقاعة رقم «�1أ »33للرجال يف كلية الرتبية ،ولل�سيدات يف املدينة
اجلامعية للطالبات كلية الرتبية مبنى رقم « »2معمل « »72الدور الأول.

