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المملكة تحقق المركز الثاني في 
مسابقة »هارد وير« العالمية

طالب العمارة والتخطيط 
يصممون أعلى مسجد معلق

غري  اإجن����اًزا  ال�سعودية،  العربية  اململكة  حققت 

م�سبوق، بعد اأن احتلت املركز الثاين يف امل�سابقة العاملية 

هولندا  مملكة  يف  اأقيمت  التي   ،Hardwear CTF
يومي 26 و27 �سبتمرب 2019م.

 CRED فريق  امل�سابقة،  هذه  اململكة يف  مّثل  وقد 

التابع ملركز التميز لأمن املعلومات بجامعة امللك �سعود، 

حيث كانت البلد العربي الوحيد �سمن 14 فريًقا عاملًيا 

من خمتلف الدول.                        تفا�صيل �ص2

باحثو الجامعة يفوزون بمقترحات بحثية في 
مبادرة وزارة التعليم للتعاون الدولي

اختتام ندوة »صحيح البخاري 
والقراءات المعاصرة«

تدشين الخطة 
االستراتيجية 
لكلية التربية 

»2030 - 2018«

ال�سرتاتيجية  اخلطة  العمر  بدران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  د�سن 

لكلية الرتبية اأثناء رعايته فعاليات الحتفاء بيوم املعلم العاملي، يف بهو كلية 

الرتبية يوم اخلمي�س 4 �سفر 1441ه� املوافق 3 اأكتوبر 2019م.

واأ�سار عميد كلية الرتبية الدكتور فهد ال�سايع اإىل اأن اخلطة ال�سرتاتيجية 

اأعدت وفق منهجية مبنية على الأ�س�س العلمية لإعداد اخلطة ال�سرتاتيجية 

واملقارنات  والتطلعات  الطموحات  وحتديد  الواقع  ت�سخي�س  من  اب��ت��داًء 

املرجعية. تفا�صيل �ص14

العمر  ب��دران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  رع��ى 

البخاري  »�سحيح  العلمية  ال��ن��دوة  املا�سي  الثالثاء 

وم�سادرها«  ومناهجها  اأنواعها  املعا�سرة:  والقراءات 

كلية  نظمتها  وال��ت��ي  اجل��ا���س��ر،  حمد  ال�سيخ  بقاعة 

م�سار  الإ�سالمية  ال��درا���س��ات  بق�سم  ممثلة  الرتبية 

احلفل  ح�سر  يومني،  ملدة  وا�ستمرت  وعلومها،  ال�سنة 

هيئة  ال�سيخ ع�سو  اآل  بن ح�سن  ال�سيخ حممد  معايل 

�سعود  الدكتور  الأم��ري  ال�سمو  و�ساحب  العلماء،  كبار 

من  وعدد  الندوة،  على  امل�سرف  �سعود  اآل  �سلمان  بن 

امل�سوؤولني.

الدكتور  الإ�سالمية  الدرا�سات  ق�سم  رئي�س  واأو�سح 

بق�سم  ممثلة  ب��ادرت  اجلامعة  اأن  الدو�سري  عبداهلل 

الدرا�سات الإ�سالمية بكلية الرتبية باإقامة هذه الندوة 

املباركة مب�ساركة عدد من اأ�سحاب املعايل وثلة من كبار 

من  وعدد  املتميزين  الكلية  اأ�ساتذة  من  ونخبة  العلماء 

اأع�ساء م�سار ال�سنة وعلومها املتخ�س�سني.

تفا�صيل �ص2

اأعلنت وزارة التعليم املقرتحات البحثية الفائزة يف 

املختلفة،  الدويل مب�ساراتها  للتعاون  الوزارة  مبادرة 

فيها  الفوز  �سعود  امللك  جامعة  باحثو  حقق  حيث 

هيئة  اأع�ساء  من  مقدمة  مقرتحات  ثالثة  باختيار 

التحديات  م�����س��ار  �سمن  مب�����س��روع��ات  ال��ت��دري�����س 

القدرات  م�سار  يف  مقرتًحا   25 واختيار  الكربى، 

البحثية و�ستة مقرتحات يف البحوث الجتماعية.

الدكتور  باجلامعة  العلمي  البحث  عميد  واأو�سح 

حممد الوابل، اأن مبادرة التعاون الدويل يف البحث 

التعاون  موؤمتر  تو�سيات  على  بناًء  جاءت  والتطوير 

الدويل يف البحث والتطوير الذي عقدته الوزارة عام 

2018م.                                      تفا�صيل �ص2

05 0414 اتفاقية بين العلوم ومركز اإلبداع الثورة الرقمية وتمكين المرأةندوات علمية في معرض الصقور

كلية التمريض تنفذ أول شريط بشري للرجال للتوعية 

بـسرطان الثدي في البهو

د. الدوسري إمامًا للمسجد 
الحرام

اجلامعة  مدير  معايل  هناأ 

الدكتور بدران العمر، ال�سيخ 

يا�سر بن را�سد الدو�سري، 

ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 

باجلامعة،  الرتبية  بكلية 

مبنا�سبة �سدور املوافقة الكرمية على تعيينه اإماًما 

للم�سجد احلرام.                      تفا�صيل �ص4

جائزة للتميز في التدريس.. قريبًا
ت�سعى وكالة اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية 

ب��دران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  من  بتوجيهات 

تعليمية  بيئة  واإيجاد  متميز  تعليم  تقدمي  اإىل  العمر، 

ل�سمان  فاعلة؛  جمتمعية  و�سراكة  حمفزة  اأكادميية 

التنمية  خطط  مع  تتوافق  رائ��دة  تعليمية  خمرجات 

القت�سادية وحتديات الع�سر.         تفا�صيل �ص 15

الثالث  اجل��ودة  ملتقى  يف  موؤخراً  اجلامعة  �ساركت 

التعليم  تقومي  هيئة  نظمته  ال��ذي  العايل  التعليم  يف 

والعتماد  للتقومي  الوطني  املركز  يف  ممثلة  والتدريب 

بالديوان  امل�ست�سار  معايل  وح�سور  برعاية  الأكادميي، 

والتعليم  التقومي  هيئة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  امللكي 

والتدريب الدكتور اأحمد بن حممد العي�سى، وذلك يوم 

اخلمي�س 11 �سفر 1441ه�، بقاعة املوؤمترات الرئي�سة 

بفندق فريمونت البوابة القت�سادية بالريا�س، وت�سلمت 

تقومي  هيئة  من  براجمي  اعتماد  �سهادة   14 اجلامعة 

ت�سدرها  اجلامعة  وا�سلت  وبذلك  والتدريب،  التعليم 

للجامعات ال�سعودية يف عدد الربامج املعتمدة اأكادميياً 

من هيئة تقومي التعليم.

تفا�صيل �ص3

الجامعة أكاديميًا.. صدارة

حقق فريق كلية العمارة والتخطيط املركز الأول على 

اأعلى م�سجد معلق  م�ستوى جامعات اململكة بت�سميمه 

يف العامل، واأكد معايل مدير اجلامعة خالل ا�ستقبالهم 

اأن اإجنازهم غري م�ستغرب من كلية خّرجت العديد من 

الأ�سماء التي خدمت الوطن.            تفا�صيل �ص20



�أن  بعد  م�سبوق،  غري  �إجن��اًز�  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  حققت 

�حتلت �ملركز �لثاين يف �مل�سابقة �لعاملية Hardwear CTF، �لتي 

�أقيمت يف مملكة هولند� يومي 26 و27 �سبتمرب 2019م.

ملركز  �لتابع   CRED فريق  �مل�سابقة،  هذه  يف  �ململكة  مّثل  وقد 

�لتميز لأمن �ملعلومات بجامعة �مللك �سعود، حيث كانت �لبلد �لعربي 

�لوحيد �سمن 14 فريًقا عاملًيا من خمتلف �لدول.

�لعاملية،  �مل�سابقة  يف  متميز  بح�سور  �ل�سعودية  �مل�ساركة  وحظيت 

�لهند�سة  �أهمها؛  �ملعلومات  �أم��ن  يف  عدة جم��الت  على  رك��زت  �لتي 

�لعك�سية للأجهزة �لإلكرتونية، �خرت�قات �أنظمة �ل�سيار�ت، �لبلوتوث، 

و�لهند�سة �لعك�سية للرب�مج �لثابتة يف �لأجهزة �لإلكرتونية.

�ملعلومات  باأمن  خمت�ساً  عاملياً  موؤمتر�ً   »Hardwear.io« ويعد 

يحظى برعاية ودعم �سركات ومنظمات تقنية كربى مثل �سركة قوقل 

Google و�ملركز �لهولندي لأمن �ملعلومات يف لهاي، كما ي�ستقطب 
نخبة من �لباحثني و�مل�ست�سارين يف جمال �أمن �ملعلومات.
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برعاية معايل مدير اجلامعة

د. الدو�رسي: بالدنا احلبيبة مل تاأل جهدًا يف احلفاظ على ال�صنة النبوية ال�صحيحة وخدمتها

»اآل ال�صيخ«: هذه الندوات واللقاءات من العمل الطيب الذي ي�صتحق الدعم والت�صجيع والرعاية

مّثلها فريق »CRED« التابع ملركز »التميز« باجلامعة مبادرة  في  بحثية  بمقترحات  يفوزون  الجامعة  باحثو 
الدولي للتعاون  التعليم  وزارة 

المعاصرة« ات  والقراء البخاري  ندوة »صحيح  أعمال  اختتام 

في  الثاني  المركز  تحقق  المملكة 
وير« »هارد  العالمية  المسابقة 

يصل  والجودة  التطوير  قطار 
والترجمة« »اللغات  محطة 

»المتابعة« 
تشارك في 

الورشة 
لضباط  التعريفية 

االتصال 

�ملقرتحات  �لتعليم  وز�رة  �أعلنت 

�ل��وز�رة  مبادرة  يف  �لفائزة  �لبحثية 

للتعاون �لدويل مب�سار�تها �ملختلفة، 

حيث حقق باحثو جامعة �مللك �سعود 

�لفوز فيها باختيار ثلثة مقرتحات 

�لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  من  مقدمة 

�لتحديات  مب�سروعات �سمن م�سار 

يف  مقرتًحا   25 و�ختيار  �ل��ك��ربى، 

و�ستة  �لبحثية  �ل���ق���در�ت  م�����س��ار 

مقرتحات يف �لبحوث �لجتماعية.

�لعلمي  �لبحث  عميد  و�أو���س��ح 

باجلامعة �لدكتور حممد �لو�بل، �أن 

�لبحث  يف  �ل��دويل  �لتعاون  مبادرة 

تو�سيات  بناًء على  و�لتطوير جاءت 

�لبحث  يف  �ل��دويل  �لتعاون  موؤمتر 

و�ل��ت��ط��وي��ر �ل���ذي ع��ق��دت��ه �ل����وز�رة 

ل��لأول��وي��ات  ووف��ًق��ا  2018م،  ع��ام 

�لبحثية يف جمالت �لعلوم و�لتقنية 

تكون  بحيث  �مل��وؤمت��ر  حددها  �لتي 

متما�سية  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  �مل���ق���رتح���ات 

2030م،  �ململكة  ل��روؤي��ة  ود�ع��م��ة 

و�لرب�مج �لتنفيذية �لتابعة لها.

عن  ك�سفت  �ل�����وز�رة  �أن  و�أف����اد 

مببلغ  منحها  دع��م  يكون  مبادرتني 

�سنوي ثابت على مد�ر ثلث �سنو�ت 

�لأوىل  �مل��ب��ادرة  وت�سمل  �سنتني،  �أو 

�لتحديات  م��ن��ح  �لأول  م�����س��اري��ن، 

�ل��ك��ربى �ل��ت��ي ي�����س��ل دع��م��ه��ا �إىل 

�إىل  وت��ه��دف  ري����ال،  م��لي��ني   7،5
و�لتطويرية  �لبحثية  �لأعمال  دعم 

وت��ق��دمي  مب��و�ج��ه��ة  �ل�����س��ل��ة  ذ�ت 

ح��ل��ول لإح�����دى �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي 

�لفرعية  و�مل��ج��الت  �ململكة  تو�جه 

بها ومنها: جمالت حتلية  �ملرتبطة 

ومو�جهة  �ملتجددة،  و�لطاقة  �ملياه، 

�لأمر��س �ملعدية، �أما �مل�سار �لثاين 

فهو خم�س�س ملنح �لقدر�ت �لبحثية 

بدعم يرت�وح ما بني 600 �ألف ريال 

حتى 1،8 مليون ريال.

وي��ه��دف ه���ذ� �مل�����س��ار �إىل دع��م 

و�لتطبيقية  �لأ�سا�سية  �لأب��ح��اث 

�ل��د�ع��م��ة ل��ل��ع��دي��د م���ن �مل��ج��الت 

�سبيل  على  منها  و�ل��ت��ي  �لفرعية 

�مل���ث���ال: ع��ل��م �جل��ي��ن��ات �حل��ي��وي، 

و�لبوملري�ت،  �لنانو �حليوية،  وتقنية 

وحتلية �ملياه، و�إعادة ��ستخد�م مياه 

و�لغاز،  و�لنفط  �ل�سحي،  �ل�سرف 

و�ل��ت��ل��وث وغ���ريه���ا م���ن �مل��ج��الت 

�لهامة �لأخرى.

�سعود  �مل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  وح��ق��ق��ت 

من  �لثانية  �ملبادرة  يف  جيدة  نتائج 

�لجتماعية  �لبحوث  مبادرة  خلل 

فيها  �ل��دع��م  ي�سل  �ل��ت��ي  �مل��وج��ه��ة 

�إىل  وت��ه��دف  ري���ال،  مليني   3 �إىل 

�لجتماعية  �لعلوم  بحوث  ت�سجيع 

�ملجالت  يف  و�ملوؤثرة  �جلودة  عالية 

ذ�ت �لأهمية �لإ�سرت�تيجية للمملكة 

وحت�سني �لوعي باأبحاث �ل�سيا�سات 

ثقافة  وب��ن��اء  �لأدل���ة  على  �لقائمة 

بحوث �لعلوم �لجتماعية يف �ململكة، 

بالإ�سافة �إىل حتفيز �لتعاون و�لعمل 

جمال  يف  �لعاملني  ب��ني  �جلماعي 

�ل��ع��ل��وم �لج��ت��م��اع��ي��ة �مل���وج���ودة يف 

�ململكة، وربط منظمات وجمموعات 

�لبحث �ملتنوعة.

وفيما يخ�س �ملقرتحات �لتي فاز 

قال  �سعود،  �مللك  باحثو جامعة  بها 

�لدكتور �لو�بل: �إن �جلامعة جنحت 

و�إمكانات  ق���در�ت  م��ن  متتلكه  مب��ا 

�أن حترز قدم �ل�سبق يف �لبحث  يف 

�لعلمي على م�ستوى �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية، و�سوف ت�ستمر يف �لقيام 

�لبحث  م�سرية  ق��ي��ادة  يف  ب��دوره��ا 

�أهد�فها  وخدمة  �ململكة  �لعلمي يف 

�ل��ت��ن��م��وي��ة وخ���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع يف 

�ملجالت كافة.

من  م���ق���رتًح���ا   34 ف����وز  وج�����اء 

�ل���وز�رة  مبنح  �سعود  �مللك  جامعة 

توجهات  جن��اح  ليوؤكد  م�ساريها  يف 

�لعلمي  �لبحث  وع��م��ادة  �جل��ام��ع��ة 

�ملميز،  �لعلمي  بالبحث  بالهتمام 

و�أن �جلامعة �أعدت خلل �ل�سنو�ت 

على  ق��ادرة  علمية  قياد�ت  �ملا�سية 

ود�عمة  �ل��وط��ن  طموحات  حتقيق 

حلركة �لتنمية يف �ململكة.

�لعمر  ب��در�ن  �لدكتور  �جلامعة  مدير  معايل  رع��ى 

�سباح �لثلثاء �ملا�سي �لندوة �لعلمية »�سحيح �لبخاري 

وم�سادرها«  ومناهجها  �أنو�عها  �ملعا�سرة:  و�لقر�ء�ت 

بقاعة �ل�سيخ حمد �جلا�سر، و�لتي نظمتها كلية �لرتبية 

ممثلة بق�سم �لدر��سات �لإ�سلمية م�سار �ل�سنة وعلومها، 

�ل�سيخ  معايل  �حلفل  وح�سر  يومني،  مل��دة  و��ستمرت 

�لعلماء،  كبار  هيئة  ع�سو  �ل�سيخ  �آل  ح�سن  بن  حممد 

�آل  �سلمان  بن  �سعود  �لدكتور  �لأم��ري  �ل�سمو  و�ساحب 

�سعود �مل�سرف على �لندوة، وعدد من �مل�سوؤولني.

ق�سم  رئي�س  �ألقى  ثم  �لكرمي  بالقر�آن  �حلفل  ب��دئ 

�ل��در����س��ات �لإ���س��لم��ي��ة �ل��دك��ت��ورع��ب��د�هلل ب��ن برج�س 

�لدو�سري كلمة قال فيها �إنه ملا كان �ل�سر�ع بني �حلق 

وتتنوع  �أحياناً  وت�ستد  حيناً  تفرت  كونية  �سنة  و�لباطل 

بتنوع �لدو�فع و�لأغر��س، فقد تعر�س �سحيح �لبخاري 

لهجمة �سر�سة منظمة للنيل منه وطرح �أفكار غريبة يف 

تناوله و�لتجروؤ على جتربة مناهج غربية ل تتنا�سب مع 

هذه  جتلية  �قت�سى  مما  ومو�سوعيته  �لبحث  مو�سوع 

�لدر��سات و�لقر�ء�ت �ملعا�سرة ل�سحيح �لبخاري ببيان 

�أنو�عها ومناهجها وم�سادرها.

�مللك  جامعة  �أن  �لدو�سري  عبد�هلل  �لدكتور  و�أو�سح 

بكلية  �لإ�سلمية  �لدر��سات  بق�سم  بادرت ممثلة  �سعود 

من  عدد  مب�ساركة  �ملباركة  �لندوة  هذه  باإقامة  �لرتبية 

�أ�سحاب �ملعايل وثلة من كبار �لعلماء ونخبة من �أ�ساتذة 

�لكلية �ملتميزين وعدد من �أع�ساء م�سار �ل�سنة وعلومها 

�ملتخ�س�سني يف جل�سات تعر�س فيها بحوث متخ�س�سة 

ومد�خلت قيمة وكلمات م�سرقة للم�ساركني لتجلية هذه 

رحمه  �لبخاري  �سحيح  تناول  يف  �خلاطئة  �لدر��سات 

�هلل، و�إبر�ز مكامن �خلطاأ ومر�حل �لزلل فيها وحتديد 

�سو�بط ومنهجيات علمية للت�سدي لها وتاأ�سي�س �أر�سية 

علمية للرد عليها.

و�أ�ساف: يعد هذ� �متد�د�ً ملا قامت عليه هذه �لبلد 

كتاب  تعترب  �لتي  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �ملباركة 

د�ستور�ً  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  نبيه  و�سنة  تعاىل  �هلل 

�حلفاظ  يف  جهد�ً  تاأل  فلم  للحكم،  �لأ�سا�سي  لنظامها 

على �ل�سنة �لنبوية وخدمتها باإن�ساء �ملر�كز �ملتخ�س�سة 

وفتح �لأق�سام �لعلمية ون�سر طباعة كتب �ل�سنة �ملعتمدة 

وح�سن ��ستغلل �لتقنية �حلديثة.

�ل�سيخ  �آل  ح�سن  بن  �ل�سيخ حممد  ملعايل  كلمة  ويف 

ع�سو هيئة كبار �لعلماء وع�سو �للجنة �لد�ئمة للإفتاء 

ورئي�س �ملجل�س �لعلمي ملجمع خادم �حلرمني �ل�سريفني 

�مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود للحديث �ل�سريف 

وعلومه، �أكد �أنه من حفظ �هلل تعاىل ل�سنة نبيه �لكرمي 

�ل�سنة  حفظو�  �أق��و�م��اً  �أق��ام  �أن  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى 

وبلغوها وحتملو� يف ذلك �مل�ساق �ملتنوعة وذللو� �ل�سعاب 

قو�م  ل  �أنه  تعاىل  �هلل  رحمهم  لعلمهم  وذلك  �ملتعددة، 

للدين �إل بال�سنة �لنبوية، فبذلو� جهود�ً عظيمة وحفظو� 

حتريف  من  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  حديث 

�ل�سالني و�نتحال �ملبطلني وتاأويل �جلاهلني وحفظوه من 

�لزيادة و�لنق�سان.

وبني معاليه �أنه من هنا تاأتي �حلاجة �إىل عقد مثل 

هذه �لندو�ت و�للقاء�ت و�لعلمية �لتي تك�سف ذلك �خللل 

وتقّوم �ملعوج وتثبت نفو�س �أهل �لإ�سلم على م�سادرهم 

وتر�ث �أ�سلفهم �لرفيع، و�إن هذ� من �لعمل �لطيب �لذي 

ي�ستحق �لدعم و�لت�سجيع و�لرعاية.

و�لتي  للندوة  �لعلمية  �جلل�سات  ب���د�أت  ذل��ك  بعد 

��ستمرت ملدة يومني.

�لتطوير  عمادة  وكالة  و��سلت 

و�جل������ودة ب��امل��دي��ن��ة �جل��ام��ع��ي��ة 

ل��ل��ط��ال��ب��ات ���س��ل�����س��ل��ة زي��ارت��ه��ا 

�جلامعة،  لوحد�ت  �لتخ�س�سية 

�ل��دك��ت��ورة د�رة  ت��ر�أ���س��ت  ح��ي��ث 

�لدي�سي فريق عمل �لوكالة؛ حيث 

مت زيارة كلية �للغات و�لرتجمة.

وكيلة  برتحيب  �ل��زي��ارة  ب��د�أت 

�ل��ك��ل��ي��ة وم�����س��اع��دت��ه��ا ل�����س��وؤون 

�ل��ت��ط��وي��ر و�جل�������ودة ووك���ي���لت 

�لتطوير  وك��ال��ة  بفريق  �لأق�����س��ام 

و�جلودة، وت�سمنت �لزيارة عر�ساً 

�لكلية  �إجن�����از�ت  لأه���م  م��وج��ز�ً 

من  و�جل��ودة،  �لتطوير  مبجالت 

�أبرزها �أن �لكلية قد �أكملت �إدر�ج 

بنظام  �خلا�سة  �لبيانات  جميع 

�أي��ة خمالفة  تر�سد  »�إت��ق��ان« ومل 

من وحدة �لهوية ل�ستخد�م �سعار 

�جلامعة.

�خل���ط���ة  حت����دي����ث  مت  ك���م���ا 

و�أن��ه��ت  للكلية،  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�جلودة  �إد�رة  نظام  �إعد�د  �لكلية 

وبانتظار   »ISO9001:2015«

�أن  �ل��ت��دق��ي��ق �ل���د�خ���ل���ي، ك��م��ا 

�لرب�مج  �عتماد  ط��ور  يف  �لكلية 

�لأكادميية بها، و�لهيكل �لتنظيمي 

للكلية يف طور �لتحديث.

و�لرتجمة  �للغات  كلية  وتعترب 

�عتمدت  �لتي  �لكليات  �أو�ئ��ل  من 

�لإد�ري  �لتعاقب  من��وذج  تطبيق 

�لتطوير  ل�سوؤون  �لوكيلة  مل�ساعدة 

و�جلودة. 

كتب: مو�سى حدادي

�ساركت جامعة �مللك �سعود ممثلة بعمادة �ملو�رد 

�لتعريفية ل�سباط  �لعمل  �لب�سرية موؤخر�ً يف ور�سة 

�لت�سال يف �جلهات �حلكومية و�لتي نظمتها وز�رة 

�ل��دوري  �لقيا�س  »م�سروع  �سمن  �ملدنية  �خلدمة 

وكيل  بح�سور  1441ه�«،  لعام  �لوظيفي  للرتباط 

وز�رة �خلدمة �ملدنية للتمّيز و�لبتكار �لأ�ستاذ ماجد 

بن حممد �ملعجل وم�ساركة عدة جهات حكومية.

و�أو�سح رئي�س وحدة �ملتابعة بعمادة �ملو�رد �لب�سرية 

و�سابط �لت�سال بالعمادة وممثل �جلامعة �لأ�ستاذ 

�سلمان �مل�سند �أن �لهدف من �لور�سة هو �إيجاد بيئة 

وتعزيز  و�حلكومي  �لعام  �لقطاع  يف  حمفزة  عمل 

�لت�سال �ملوؤ�س�سي �لد�خلي؛ م�سري�ً �إىل �أن �لور�سة 

�ملوظفني  »ر�سا  على  ��ستملت  عدة حماور  ناق�ست 

عن بيئة �لعمل، �لو�سول �إىل �رتباط وظيفي م�ستد�م 

و�حللول  �لتحديات  �أهم  كذلك  �حلكومي،  للقطاع 

�ملقرتحة لزيادة ن�سبة �ل�ستجابات ملوظفي �جلهات 

�حلكومية«.

تاأتي هذه �لور�سة �سمن برنامج �لتحول �لوطني 

ب�سرية  مو�رد  �إىل  للو�سول   »2030« �ململكة  وروؤي��ة 

حديثة ومتميزة يف �لأد�ء.
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�شاركت يف ملتقى اجلودة الثالث وت�شلمت 14 �شهادة اعتماد جديدة

د. العمر: جودة الربامج ت�شب يف م�شلحة طالب اجلامعة وخريجيها و�شوق العمل

د العري�شي: الدعم م�شتمر لعتماد جميع الربامج الأكادميية باجلامعةد. ع�شريي: ن�شعى لتعزيز �شمعة اجلامعة كموؤ�ش�شة اأكادميية عريقة

السعودية للجامعات  تصدرها  تواصل  »الجامعة« 
أكاديميًا المعتمدة  البرامج  عدد  في 

تغطية: طه عمر

ت�صوير: بندر احلقباين 

�شاركت اجلامعة م�ؤخراً يف ملتقى 

العايل  التعليم  يف  الثالث  اجل����دة 

التعليم  تق�مي  هيئة  نظمته  ال��ذي 

ال�طني  املركز  يف  ممثلة  والتدريب 

للتق�مي والعتماد الأكادميي، برعاية 

بالدي�ان  امل�شت�شار  معايل  وح�ش�ر 

هيئة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  امللكي 

الدكت�ر  والتدريب  والتعليم  التق�مي 

اأحمد بن حممد العي�شى، وذلك ي�م 

اخلمي�س 11 �شفر 1441ه�، بقاعة 

امل�ؤمترات الرئي�شة بفندق فريم�نت 

ال��ب���اب��ة الق��ت�����ش��ادي��ة ب��ال��ري��ا���س، 

وت�شلمت اجلامعة 14 �شهادة اعتماد 

التعليم  ت��ق���مي  هيئة  م��ن  ب��راجم��ي 

اجلامعة  وا�شلت  وبذلك  والتدريب، 

يف  ال�شع�دية  للجامعات  ت�شدرها 

من  اأكادميياً  املعتمدة  الربامج  عدد 

هيئة تق�مي التعليم.

ح�صور كبري

ح�����ش��ر امل��ل��ت��ق��ى ع���دد ك��ب��ري من 

اجلامعات  م��دراء  املعايل  اأ�شحاب 

وروؤ�شاء  الكليات  وعمداء  ال�شع�دية 

هيئة  واأع�شاء  الأكادميية  الأق�شام 

اإىل  اإ�شافة  والأكادمييني،  التدري�س 

�شمان  هيئات  م�ش�ؤويل  م��ن  ع��دد 

اجل�دة والعتماد الأكادميي يف دول 

وال��دول  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

العربية.

عمل متوا�صل

وج����ه م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 

ل�كالة  ال�شكر  العمر  بدران  الدكت�ر 

اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط���ي��ر 

وجميع  واجل����دة  التط�ير  ولعمادة 

معاليه  وث��م��ن  اجل��ام��ع��ة،  ك��ل��ي��ات 

ح�ش�ل  على  وحر�شهم  جه�دهم 

ك��اف��ة ال���ربام���ج الأك���ادمي���ي���ة على 

باجلهد  واأ�شاد  الأكادميي،  العتماد 

على  وحر�شها  اجلامعة  تبذله  التي 

م�ا�شلة ت�شدر اجلامعات ال�شع�دية 

يف عدد الربامج الأكادميية املعتمدة 

من هيئة تق�مي التعليم، واأكد معاليه 

اعتماد  على  اجل��ام��ع��ة  ح��ر���س  اأن 

من  ياأتي  الأكادميية  براجمها  كافة 

الربامج  ه��ذه  ج���دة  على  حر�شها 

وم����ن ث���م ج������دة خم��رج��ات��ه��ا مبا 

اجلامعة  طالب  م�شلحة  يف  ي�شب 

خريجيها و�ش�ق العمل.

تعاون مميز

اجلامعة  وكيل  اأ���ش��اد  جانبه  من 

للتخطيط والتط�ير الدكت�ر ي��شف 

ع�شريي بالتعاون املميز بني اجلامعة 

وهيئة تق�مي التعليم والتدريب ممثلة 

يف املركز ال�طني للتق�مي والعتماد 

الأكادميي، واأ�شاف اأن ذلك التعاون 

الربامج  جميع  يدعم  اأن  �شاأنه  من 

جه�د  ويعزز  باجلامعة  الأكادميية 

اجلامعة من ثم �شمعتها يف املحافل 

م�ؤ�ش�شة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  الأك��ادمي��ي��ة 

اأكادميية وطنية عريقة.

دعم الكليات 

وع���رب ع��م��ي��د ع���م���ادة ال��ت��ط���ي��ر 

ح�شن  بن  جربيل  الدكت�ر  واجل���دة 

مدير  ملعايل  �شكره  ع��ن  العري�شي 

للتخطيط  اجلامعة  ووكيل  اجلامعة 

ال��دائ��م  حر�شهما  على  والتط�ير 

على متابعة وحتفيز كليات اجلامعة 

الأكادميية  الربامج  جميع  لعتماد 

باجلامعة، كما �شكر كليات اجلامعة 

على  ح�شلت  ال��ت��ي  الكليات  وه��ن��اأ 

���ش��ه��ادات الع��ت��م��اد ال��رباجم��ي يف 

وه��ي  وال��ث��ام��ن��ة،  ال�شابعة  ال����دورة 

والعل�م  احلق�ق  وكلية  العل�م،  كلية 

الطبية  العل�م  وكلية  ال�شيا�شية، 

الأغ��ذي��ة  ع��ل���م  وكلية  التطبيقية، 

الأع��م��ال،  اإدارة  وكلية  وال��زراع��ة، 

�شلطان  الأمري  وكلية  الآداب،  وكلية 

الطبية  للخدمات  عبدالعزيز  ب��ن 

اجل��ام��ع��ة  اأن  واأ����ش���اف  ال��ط��ارئ��ة، 

كليات  ج��ه���د  دع��م  على  حري�شة 

براجمها  ك��اف��ة  اجل��ام��ع��ة لع��ت��م��اد 

الت�ا�شل  عمليات  واأن  الأكادميية، 

لكليات  ال��دع��م  وت��ق��دمي  م�شتمرة 

اجلامعة.

14 برناجًما و7 كليات 
 14 اجلامعة  مدير  معايل  ت�شلم 

هيئة  م��ن  ب��راجم��ي  اعتماد  �شهادة 

 7 متثل  وال��ت��دري��ب،  التعليم  تق�مي 

النح�  على  وذلك  باجلامعة،  كليات 

»برنامج  الأعمال  اإدارة  كلية  الآتي: 

ب��ح���ث ال��ع��م��ل��ي��ات«، ك��ل��ي��ة الأم���ري 

للخدمات  عبدالعزيز  ب��ن  �شلطان 

اخلدمات  »برنامج  الطارئة  الطبية 

احل��ق���ق  كلية  ال��ط��ارئ��ة«،  الطبية 

والعل�م ال�شيا�شية »برنامج احلق�ق، 

كلية  ال�شيا�شية«،  العل�م  برنامج 

»برنامج  التطبيقية  الطبية  العل�م 

ال��ت��غ��ذي��ة الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة، ب��رن��ام��ج 

العل�م  كلية  الطبية«،  التكن�ل�جيا 

»برنامج الكيمياء، برنامج الإح�شاء، 

الآداب  كلية  ال��ف��ي��زي��اء«،  ب��رن��ام��ج 

»برنامج اللغة العربية واآدابها«، كلية 

»برنامج  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  عل�م 

الإن��ت��اج احل��ي���اين، ب��رن��ام��ج عل�م 

برنامج  الإن�شان،  وتغذية  الأغ��ذي��ة 

القت�شاد  برنامج  النباتي،  الإنتاج 

اجلامعة  تك�ن  وبذلك  التطبيقي«. 

للجامعات  ت�شدرها  وا���ش��ل��ت  ق��د 

يف  والأهلية  احلك�مية  ال�شع�دية 

عدد الربامج املعتمدة اأكادميًيا.

روؤية 2030

ب��ال��ق��راآن  امللتقى  ب��رن��ام��ج  ب���داأ 

األ��ق��ى معايل  ذل��ك  ال��ك��رمي، عقب 

ورئي�س  امللكي  بالدي�ان  امل�شت�شار 

جمل�س اإدارة هيئة التق�مي والتعليم 

وال���ت���دري���ب ال���دك���ت����ر اأح���م���د بن 

فيها  رح��ب  كلمة  العي�شى  حممد 

الهيئة  دور  على  م�ؤكداً  باحل�ش�ر، 

اهلل  وفقها  ال��دول��ة  دع��م جه�د  يف 

وت�جهاتها   2030 روؤية  يف حتقيق 

دعم  خالل  من  وذل��ك  امل�شتقبلية، 

ودف��ع  وال��ت��دري��ب،  التعليم  وت��ق���مي 

لتحقيق  الأك��ادمي��ي��ة  امل���ؤ���ش�����ش��ات 

التميز امل�ؤ�ش�شي.

القدرات الب�صرية

رئي�س  معايل  األ��ق��ى  ذل��ك  عقب 

وال��ت��دري��ب  التعليم  ت��ق���مي  ه��ي��ئ��ة 

عبدال�هاب  ب��ن  ح�شام  ال��دك��ت���ر 

زمان كلمة ذكر فيها اأن الهيئة ت�يل 

القدرات  بتنمية  الهتمام  ق�شية 

الب�شرية وراأ�س املال الب�شري اأهمية 

اق��راب  مع  اأن��ه  واأ���ش��اف  ق�ش�ى، 

الهيئة من حتقيق  هدفها اخلا�س 

على  اجلامعات  ح�ش�ل  با�شتكمال 

عام  بحل�ل  امل�ؤ�ش�شي  الع��ت��م��اد 

2020 فاإن الهيئة تعمل حالًيا على 
واآليات  الأدوات  العديد من  تط�ير 

العمل يف عدة حماور.

تكرمي اجلامعات والكليات

ال�شهادات  تقدمي  مت  ذلك  عقب 

للم�ؤ�ش�شات  ال��ت��ذك��اري��ة  وال����دروع 

امل�ؤ�ش�شي  العتماد  على  احلا�شلة 

والرباجمي خالل الدورتني ال�شابعة 

اجلهات  ع��دد  بلغ  حيث  والثامنة، 

م�ؤ�ش�شة   23 ت��ك��رمي��ه��ا  مت  ال��ت��ي 

تعليمية.

جل�صة علمية 

امللتقى  ب��رن��ام��ج  اخ��ت��ت��م  ك��م��ا 

»اأث��ر  عن  علمية  بجل�شة  فعالياته 

الأداء  يف  الأك���ادمي���ي  الع��ت��م��اد 

اخلريجني،  وت�ظيف  امل�ؤ�ش�شي، 

واأثره على التنمية ال�طنية« قدمها 

كارخانيان  �ش�زانا  الدكت�رة  من  كل 

ل�شمان  ال��دول��ي��ة  ال�شبكة  رئي�شة 

اجل�دة يف التعليم العايل، والدكت�ر 

اأ�شتاذ الإدارة ورئي�س  ديفيد �شميث 

الأع��م��ال  اإدارة  ماج�شتري  برنامج 

ب��ج��ام��ع��ة »ب����امل ب��ي��ت�����س اأت��الن��ت��ك« 

وراأ�س  الأمريكية،  املتحدة  بال�ليات 

ه���ذه اجل��ل�����ش��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��دك��ت���ر 

حممد بن را�شد الفهيد نائب املدير 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��الع��ت��م��اد ال��رباجم��ي 

والعتماد  للتق�مي  ال�طني  باملركز 

الأكادميي.

االأثر واال�صتدامة

ب�ر�شة  برناجمه  امللتقى  اختتم 

الع��ت��م��اد:  بعد  »م��ا  ب��ع��ن���ان  عمل 

من  كل  قدمها  وال�شتدامة«  الأث��ر 

ع�شريي  عبده  بن  ي��شف  الدكت�ر 

والتط�ير،  للتخطيط  وكيل اجلامعة 

والدكت�ر اأمين بن اأ�شعد عبده الأمني 

للتخ�ش�شات  ال�شع�دية  للهيئة  العام 

ال�شحية.
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3 ندوات علمية في معرض الصقور والصيد

العربية اللغة  قسم  لمنسوبات  وعلمية  ثقافية  مشاركات 

العربية اللغة  الرقمي« ندوة بقسم  »مقاربات في األدب 
التدريس  ألعضاء  »استراحة« 

التطبيقية الدراسات  بكلية 

الطالبات بمدينة  غالية«  »حياتك 
كتبت: ر�ؤى ال�سلّيم

نظمت اللجنة الدائمة لتعزيز ال�شحة النف�شية ومركز التوجيه والإر�شاد 

فعالية »حياتك غالية« لالحتفاء باليوم العاملي لل�شحة النف�شية.

ت�شمنت الفعالية جل�شات حوارية واأركاناً تعريفية لعدد من اجلهات، ودارت 

اجلل�شات حول ماهية النتحار وكيفية الوقاية منه، وكانت املتحدثات نخبة 

من ع�شوات هيئة التدي�س يف اأق�شام علم النف�س، الدرا�شات الجتماعية، 

الطب النف�شي، الأخ�شائيات النف�شيات مبركز التوجيه والإر�شاد والكليات، 

اخلدمة  مب�شار  امليداين  التدريب  طالبات  من  ع��دد  وم�شاركة  بح�شور 

الجتماعية وطالبات متطوعات لدى جمعية عفاء.

افتتح عميد كلية الدرا�شات التطبيقية وخدمة املجتمع الدكتور اأمين بن 

عبدالعزيز التميم ا�شرتاحة اأع�شاء هيئة التدري�س مببنى الإدارة وذلك يوم 

الأربعاء 10/ 2/ 1441ه�، وبح�شور وكالء الكلية وروؤ�شاء الأق�شام وعدد 

من اأع�شاء هيئة التدري�س.

مت جتهيز ال�شرتاحة لتكون ملتقى لالأع�شاء يف اأوقات فراغهم وتعزيز 

اأوا�شر العالقات الجتماعية بني اأع�شاء هيئة التدري�س بالكلية واملتعاونني 

اأجهزة  من  امل�شتلزمات  بكافة  ال�شرتاحة  جتهيز  مت  وق��د  خارجها،  من 

كمبيوتر وملحقاتها واخلدمات الذاتية الأخرى.

الحرم« »إمام  يهنئ  الجامعة  مدير 

المعلم بيوم  تحتفل  »العلوم« 

ممثلة  �شعود  امللك  جامعة  تنظم 

ال��ع��ل��وم  بكلية  احل���ي���وان  ق�����ش��م  يف 

وال�شيد  ال�شقور  معر�س  خ��الل 

فعاليات  �شمن  املقام  ال�شعودي2، 

مو�شم الريا�س، ثالث ندوات علمية، 

متعلقة  م��و���ش��وع��ات  اإىل  ت��ت��ط��رق 

احلية،  والكائنات  البيئة  مبجالت 

تو�شلت  وم��ا  ال�شقور  ذل��ك  يف  مبا 

ب�شاأن  احل��دي��ث��ة  ال��درا���ش��ات  اإل��ي��ه 

رعايتها وتربيتها.

البيئة  »تاأثري  الندوات  اأبرز  ومن 

و»توجهات  احلية«،  الكائنات  على 

ح��دي��ث��ه ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال�����ش��ق��ور 

يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة« 

وكيفية  ال�شقور  يف  و»الطفيليات 

مكافحتها«.

تعزيز  يف  ال��ن��دوات  تلك  وت�شهم 

التعامل  واآلية  البيئة  حماية  ثقافة 

تلك  لأب���رز  وف��ق��اً  ال�شقور  فئة  م��ع 

اإىل  اإ�شافة  والتجارب،  الدرا�شات 

الأكادمييون يف  يقدمه  اأن  ما ميكن 

يف  واملهتمني  وزواره  املعر�س  اإث��راء 

جمال ال�شقور.

العربية  اللغة  ق�شم  من�شوبات  من  عدد  بادر 

واآدابها بتقدمي عدة لقاءات يف اإطار امل�شاركات 

العلمية والثقافية، كان اأبرزها م�شاركة الدكتورة 

بعنوان  ع��م��ل  ور���ش��ة  ب��ت��ق��دمي  ع��رو���س  ب�شمة 

»اأخالقيات البحث العلمي« حتت اإ�شراف وكالة 

الآداب،  بكلية  العلمي  والبحث  العليا  الدرا�شات 

الأخالقيات  مفهوم  اإي�شاح  اإىل  تهدف  والور�شة 

وقواعد  العلمية  كالأمانة  الإجرائية  و�شروطها 

التي  والأخ��ط��ار  املراجع  مع  والتعامل  الإح��ال��ة 

تهدد �شالمة البحث العلمي كال�شرقات العلمية، 

تك�شفها  التي  التطبيقات  بع�س  اإىل  الإ�شارة  مع 

ومعيار ال�شالمة.

ويف الواحة الثقافية باملكتبة املركزية للطالبات 

عنوانها  حم��ا���ش��رة  ال�شويلم  اأري���ج  اأ.  ق��دم��ت 

القت�شادية«  للتنمية  مفتاًحا  والفنون  »الثقافة 

حتدثت  املكتبات،  �شوؤون  عمادة  اإ�شراف  حتت 

والفنون  الثقافة  يف  ال�شتثمار  اأهمية  عن  فيها 

با�شتثمارها  والقيمي  امل��ادي  ال�شعيدين  على 

ال�شياحة  قطاعات  يف  بتوظيفها  اأو  منفردة 

والرتفيه مثاًل، انطالًقا من روؤية اململكة 2030، 

م�شرية اإىل مناذج دولية رائدة يف هذا املجال.

من  ع��دد  مع  اجلوير  اأ�شماء  اأ.  �شاركت  كما 

املتخ�ش�شات يف اأق�شام الإعالم وتقنية املعلومات 

»ال�شبكات  بعنوان  لقاء  يف  الإجنليزي  والأدب 

نادي  نظمه  الثقافية«  وتاأثرياتها  الجتماعية 

تغري  التكاملي«، مبحا�شرة عنوانها »هل  »بامبو 

التوا�شل  من�شات  تدخلت  اأم  اللغوي  ال���ذوق 

الجتماعي«، ناق�شت فيها تاأثري �شبكات التوا�شل 

و�شيلة  بو�شفها  اللغة  وظائف  على  الجتماعي 

و�شيلة  نف�شه  الوقت  ويف  الجتماعي  للتوا�شل 

لالرتقاء بالذوق ورفع امل�شتوى الأخالقي وحلول 

الوعي جتاه هذا التاأثري.

نظمت الندوة العلمية بال�شراكة 

ال�شعريات يف  اأب��ح��اث  وح��دة  م��ع 

ق�شم اللغة العربية واآدابها، موؤخراً، 

الأدب  يف  »مقاربات  بعنوان  ن��دوة 

عبداهلل  د.  فيها  �شارك  الرقمي« 

�شيفة  الدري�س  هدى  د.  الفيفي، 

بجامعة  العربية  اللغة  ق�شم  م��ن 

عبدالرحمن،  بنت  ن��ورة  الأم���رية 

واأداره��ا د. حممد منور ود. زكية 

ق�شم  جمل�س  ق��اع��ة  يف  احل��ارث��ي 

ال�شبكة  منقولة عرب  العربية  اللغة 

لق�شم الن�شاء.

ترحيبية  بكلمة  الندوة  افتتحت 

وتعريف باملتحدثني، ثم بداأ الدكتور 

عنوانها  ب��ورق��ة  الفيفي  ع��ب��داهلل 

»الأدب الإلكرتوين التفاعلي«، حرر 

مو�شوعه،  وناق�س  امل�شطلح  فيها 

تفاعلية  اإلكرتونية  ق�شيدة  وق��ارب 

ل��و���ش��ف��ه��ا وحت��ل��ي��ل��ه��ا واإي�����ش��ال��ه��ا 

ال��رواي��ة  ع��ن  حت��دث  ث��م  للمتلقي، 

فيها،  العربية  والتجارب  التفاعلية 

واحل�����راك ال��ن��ق��دي الأدب�����ي ح��ول 

الذي  وم�شتقبله  الإلكرتوين  الأدب 

لزال مرهوًنا بحالة التقانة العربية 

غري  ال�شبكية  والأنظمة  املتوا�شعة 

املاأمونة.

بورقة  الدري�س  هدى  د.  واأثنت 

غرف  امل��رتاب��ط  »ال��ن�����س  عنوانها 

اأمن���وذًج���ا«  خ��ّم��ار  للبيبة  وم��راي��ا 

اأدبية،  فر�شية  من  فيها  انطلقت 

والأن�����واع  الأج��ن��ا���س  اأن  م��ف��اده��ا 

وتغري  احلياة  بتطور  تتطور  الأدبية 

الو�شائط، فقاربت النموذج بو�شفه 

ممثاًل لالأدب الرقمي الذي يتفاعل 

ال�شوت  م��ع  الل�شاين  الن�س  فيه 

وا�شتعر�شت  الرقمية،  وال�����ش��ورة 

و�شماته  وم�شاراته  الن�س  مكونات 

وخل�شت فيها اإىل اأن الن�س املختار 

ن�����ش��وي ب��ام��ت��ي��از مم��ا ي��وؤك��د وع��ي 

الأنثى املبدعة وقدرتها على مواكبة 

م�شتجدات احلياة وتفاعلها معها.

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

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

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

ومداخالتهم حول الندوة. 

ه���ن���اأ م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 

الدكتور بدران العمر، ال�شيخ يا�شر 

هيئة  ع�شو  الدو�شري،  را�شد  بن 

باجلامعة،  الرتبية  بكلية  التدري�س 

الكرمية  املوافقة  �شدور  مبنا�شبة 

على تعيينه اإماًما للم�شجد احلرام، 

متمنياً له التوفيق وال�شداد.

من جانبه اأكد عميد كلية الرتبية 

ال�شايع  �شليمان  بن  فهد  الدكتور 

الدكتور  ال�شيخ  ف�شيلة  تعيني  اأن 

ع�شو  الدو�شري  را�شد  بن  يا�شر 

الدرا�شات  بق�شم  التدري�س  هيئة 

اإم��اًم��ا  الرتبية  بكلية  الإ���ش��الم��ي��ة 

ت�شريف  هو  ال�شريف  املكي  للحرم 

ل��ك��ل م��ن�����ش��وب��ي ال��ك��ل��ي��ة وج��م��ي��ع 

من�شوبي جامعة امللك �شعود، وهذا 

الكرمية  القيادة  ثقة  على  يدل  ما 

بخريجي اجلامعة ومن�شوبيها.

واجلامعة  الكلية  اأن  واأ���ش��اف 

وبخريجيها،  مبن�شوبيها  تفخر 

ف��ه��ي حت���ر����س ع��ل��ى ال��ت��م��ي��ز يف 

البيئة  لتوفري  وت�شعى  ال�شتقطاب 

الأكادميي  التميز  لتحقيق  املنا�شبة 

تت�شدر  جعلها  مم��ا  وال��وظ��ي��ف��ي، 

اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة يف امل��ج��ال 

»���ش��ن��غ��ه��اي«  لت�شنيف  ال���رتب���وي 

و�شمن  و2019م   2018 للعامني 

اأف�شل  200 جامعة.

لف�شيلة  التهنئة  »ال�شايع«  م  وقدَّ

را�شد  ب��ن  يا�شر  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 

التدري�س  هيئة  ع�شو  ال��دو���ش��ري 

مبنا�شبة  باجلامعة  الرتبية  بكلية 

�شدور املوافقة الكرمية على تعيينه 

له  متمنًيا  احلرام،  للم�شجد  اإماًما 

التوفيق وال�شداد.

اجلدير بالذكر اأن ف�شيلة ال�شيخ 

الدكتور يا�شر الدو�شري مت تعيينه 

واأ�شوله  للفقه  م�شارًكا  اأ���ش��ت��اًذا 

على  وتتلمذ  �شعود،  امللك  بجامعة 

وامل�شايخ،  العلماء  م��ن  جمموعة 

منهم املفتي العام لل�شعودية ال�شيخ 

ال�شيخ،  اآل  بن عبداهلل  عبدالعزيز 

فوزان  بن  �شالح  الدكتور  وال�شيخ 

الفوزان، وال�شيخ الدكتور �شالح بن 

عبداهلل بن حميد وغريهم.

العالقات  وح��دة  م�شرف  واأك��د 

الدكتور  بالكلية  والإع���الم  العامة 

اأن  ال�شهري  ع��ب��داهلل  ب��ن  حممد 

يا�شر  ال��دك��ت��ور  ال�����ش��ي��خ  ف�شيلة 

متزنة  �شخ�شية  يُعترب  الدو�شري 

ممن  واأن���ه  املجتمع،  يف  حمبوبة 

الكرمي  القراآن  بحفظ  اهلل  حباهم 

امتالكه  على  ع���الوًة  وت��دار���ش��ه، 

خ��ام��ًة م��ت��م��ي��زًة و���ش��وًت��ا ن��دًي��ا يف 

قراءته للقراآن الكرمي.

للدكتور  اأن  »ال�شهري«  بنّي  كما 

بحًثا   20 م���ن  اأك����ر  ال���دو����ش���ري 

الكرمي  ال��ق��راآن  علوم  ودرا���ش��ة يف 

و�شارك  والبيوع،  امل��ق��ارن  والفقه 

العلمية،  الندوات  يف جمموعة من 

والرئا�شة  بالع�شوية  �شارك  كما 

امل�شابقات  جل��ان  م��ن  الكثري  يف 

من  والكثري  والعلمية،  ال��ق��راآن��ي��ة 

التوجيهية  والكلمات  املحا�شرات 

داخل ال�شعودية وخارجها.

يف  املعلم  ب���دور  منها  اإمي��اًن��ا 

العملية  جودة خمرجات  حت�شني 

خلرجيها  وت��ق��دي��راً  التعليمية 

امل��ن��ت��م��ني ل��ل��م��ج��ال ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، 

املعلم  بيوم  العلوم  كلية  احتفلت 

العاملي، وذلك بح�شور عميد كلية 

بن حممد  نا�شر  الدكتور  العلوم 

الكلية  وكالء  وبح�شور  الداغري 

ومدير اإدارة كلية العلوم.

من  ع���دًدا  الكلية  وا�شتقبلت 

املعلم  ب��ي��وم  اح��ت��ف��الً  املعلمني، 

ال��ع��امل��ي، اإمي��اًن��ا وت��ق��دي��ًرا منها 

بناء  يف  ال�شامية  املعلم  بر�شالة 

الإن�شان والرتقاء به، وكذلك دور 

املعلم الكبري يف النه�شة التعليمية 

روؤية  مع  يتما�شى  مبا  والرتبوية 

اململكة 2030.

عميد  قدم  احلفل  بداية  ويف 

للمعلمني،  وتقديره  �شكره  الكلية 

والتنموي،  الوطني  دوره��م  وبني 

يبذلها  التي  املخل�شة  واجل��ه��ود 

املعلمون يف بناء اأجيال امل�شتقبل. 

بكم،  نفخر  دوًم���ا  نحن  وق���ال: 

ون��ع��ت��ز ب��خ��ري��ج��ي ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

ونتطلع  التعليم  ل�شلك  املنتمني 

يف كلية العلوم ملزيد من التعاون 

واملجتمعي  العلمي  امل��ج��ال  يف 

ملتاحف  ال��ط��الب��ي��ة  وال���زي���ارات 

ومعمل الكلية.

املحتفى  املعلمون  اأب���دى  كما 

بهم �شكرهم وتقديرهم على هذه 

العلوم  كلية  من  اجلميلة  البادرة 

وما لها من دور كبري يف قلب كل 

الكبري  دوره��ا  على  واأثنوا  معلم، 

بعد  للمعلم،  العلمي  الإع��داد  يف 

ملعامل  بجولة  املعلمون  قام  ذلك 

كلية العلوم.

 اأ�شدر معايل مدير اجلامعة عدة قرارت اإدارية، �شملت:

وم�شرفاً  م�شت�شاراً  الر�شيد  فريوز  بن  جميل  الدكتور  تكليف   -

عاماً على مكتب معايل مدير اجلامعة.

متحدًثا  بالعمل  ال�شهيل  �شلطان  بنت  عهود  الدكتورة  تكليف   -

ر�شمياً للجامعة.

تنفيذًيا  مديراً  ال�شهري  عبداهلل  بن  عثمان  املهند�س  تكليف   -

لوادي الريا�س للتقنية.

م. ال�سهري د. الر�سيد

التطبيقية الدراسات  بكلية  الرياضي  النادي  تدشين 
ال��درا���ش��ات  كلية  عميد  د���ش��ن 

التطبيقية وخدمة املجتمع الدكتور 

الريا�شي،  ال��ن��ادي  التميم  اأمي���ن 

 /2  /10 الأرب����ع����اء  ي���وم  وذل����ك 

الكلية  وك��الء  وبح�شور  1441ه�، 
وروؤ����ش���اء الأق�����ش��ام وم��دي��ر مركز 

الأن�شطة  وح��دة  ورئي�س  التدريب 

ال��ط��الب��ي��ة واأع�����ش��اء ال��ن��ادي من 

الطالب وامل�شتفيدين.

كلمة  يف  الكلية  عميد  واأو���ش��ح 

اأن  التد�شني  حفل  خ��الل  األقاها 

توفري  اإىل  ت�شعى  الكلية  ع��م��ادة 

الطالب  يحتاجها  التي  الإمكانات 

الأن�شطة  با�شتحداث  اجلامعي، 

تطلعاتهم،  تواكب  التي  والربامج 

م��ه��م��اً يف �شقل  ع��ام��اًل  ل��ك��ون��ه��ا 

اإبداعاتهم  وتنمية  الطلبة  مواهب 

وقدراتهم علمًيا وثقافًيا واجتماعًيا 

الكلية  خدمة  يف  دوره��م  وتفعيل 

واجلامعة واملجتمع.

الأن�شطة  وح���دة  رئي�س  وق���دم 

الطالبية الدكتور عبداهلل املديهيم 

خ���الل ح��ف��ل ال��ت��د���ش��ني ت��ع��ري��ف��اً 

بالن�شاط الريا�شي واأهميته وتهيئة 

مكان منا�شب داخل الكلية ملمار�شة 

الأن�شطة الريا�شية.
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اتفاقية بين كلية العلوم ومركز اإلبداع بوزارة الصحة

»المجتمع« تعّرف طالبها بحقوقهم وواجباتهم

لقاء مفتوح مع عميد كلية التربية 

ندوة حول النشر العلمي بقسم اإلدارة التربوية

»التدريب على المرابحة اللغوية«.. الثالثاء

عقدت كلية العلوم اتفاقية تدريب 

م��ي��داين م��ع م��رك��ز الإب����داع ب���وزارة 

اجلامعة  وك��ي��ل  بح�ضور   ال�ضحة، 

لل�ضوؤون التعليمية  والأكادميية الدكتور 

حممد النمي نيابة عن معايل مدير 

اجلامعة   وم�ضاعدي   وكيل  اجلامعة، 

والأك��ادمي��ي��ة،  التعليمية   لل�ضوؤون 

ووكالء  ووكيلة كلية العلوم وعدد من 

من  وع��دد  بالكلية  الأق�ضام  روؤ���ض��اء 

التدري�س،  وع�ضوات  هيئة  اأع�ضاء 

وعدد من من�ضوبي الكلية، كما ح�ضر 

وزارة  ال�ضحة  من  التفاقية  توقيع 

الأ�ضتاذة  الإب���داع  مركز  ع��ام  مدير 

جنالء بنت عمران كاتب، وعدد من 

 من�ضوبي مركز الإبداع، وم�ضوؤول من 

مكتب معايل وزير ال�ضحة. 

العلوم  كلية  عميد  التفاقية  وقع 

الدكتور نا�ضر بن  حممد الداغري، 

نيابة عن معايل مدير اجلامعة، كما 

وقعت التفاقية مدير مركز  الإبداع 

نيابة  كاتب  عمران  الأ�ضتاذة جنالء 

وق��د  ال�ضحة.   وزي����ر  م��ع��ايل  ع��ن 

بهذه  كلمة  العلوم  كلية  عميد  األقى 

باحل�ضور،  فيها  رح���ب  املنا�ضبة 

التفاقية،  ه��ذه  على  واأث��ن��ى  فيها 

وع���ر����س ن��ت��ائ��ج ال���درا����ض���ة ال��ت��ي 

ر�ضا  من�ضوبيها  عن  الكلية  اأجرتها 

يتعلق  م��ا  وخا�ضة  خدماتها،  ع��ن 

بع�ضاً  وذكر  واخلريجني،  بالتدريب 

�ضعت  التي  الطالب  من  مقرتحات 

الكلية اإىل عمل مبادرات لتحقيقها 

واأحد هذه  املبادرات هو توقيع هذه 

التفاقية. 

الدكتورة  اأو���ض��ح��ت  جانبها  م��ن 

ابت�ضام العليان مقررة جلنة التدريب 

قيام  هو  التفاقية  من  اأن  الهدف 

وزارة ال�ضحة متمثلة بوحدة الإبداع 

بتدريب طالب  وطالبات كلية العلوم 

بجامعة امللك �ضعود على الربط بني 

ما اكت�ضبوه من  مهارات ومعارف يف 

العمل،  وبيئة  الأكادميية  براجمهم 

امل��ه��ارات  ال�ضخ�ضية  اكت�ضاب  م��ع 

احل�ضول  من  واملهنية، مما ميكنهم 

على فر�س عمل بعد التخرج. 

وقد مت ت�ضميم الربامج التدريبي 

اكت�ضاب  ف��ر���ض��ة  ل��ل��ط��الب  ل��ي��وف��ر 

خربة عملية  يف موؤ�ض�ضات و�ضركات 

ميّكن  كما  واخلا�س،  العام  القطاع 

الربط  الطالب  من  التدريب  ه��ذا 

بني ما اكت�ضبوه من مهارات ومعارف 

الأك���ادمي���ي  وبيئة  ب��رن��اجم��ه��م  يف 

العمل، وتطور مهاراتهم التوظيفية، 

على  احل�����ض��ول  م��ن  ميكنهم  مم��ا 

واكت�ضاب  التخرج،  بعد  فر�س  عمل 

ال�ضخ�ضية  مهاراتهم  وتطوير  الثقة 

املمار�ضة  خربة  واملهنية،  واكت�ضاب 

ال��ف��ع��ل��ي��ة ل��ل��ع��م��ل وث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل 

وم��ن��ظ��م��ات  وهيئات  مب��وؤ���ض�����ض��ات 

وتطوير  واخل��ا���س،  ال��ع��ام  القطاع 

اأو  الكتابية  �ضواء  التوا�ضل  مهارات 

عالقات  لبناء  اإ�ضافة   التحريرية 

ع��م��ل وع���الق���ات اج��ت��م��اع��ي��ة مع 

م��وؤ���ض�����ض��ات وم��ن��ظ��م��ات وه��ي��ئ��ات 

 القطاع العام واخلا�س.

ك��م��ا مت ت��د���ض��ني م��وق��ع وح���دة 

وطالبات  لطالب  امليداين  التدريب 

اجلامعة  وكيل  قبل  من  كلية  العلوم 

والأك��ادمي��ي��ة،  التعليمية  ل��ل�����ض��وؤون 

من  الهدف  العليان  اأن  واأو�ضحت 

اآلية  توحيد  ه��و  ال��وح��دة  تد�ضني 

الكلية  اأق�����ض��ام  جل��م��ي��ع  ال��ت��دري��ب 

طلب  يكون  واأن  وتوحيد  النماذج 

التدريبي  ال��ربن��ام��ج  على  التقدمي 

وال��ت�����ض��ج��ي��ل واإك���م���ال  الإج�����راءات 

وم��ت��اب��ع��ة امل��ت��درب اإل��ك��رتون��ي��اً من 

خالل املوقع واأل ت�ضتخدم بعد اليوم  

 النماذج الورقية يف الإجراءات   وذلك 

لتحقيق روؤية ٢٠٣٠ .

د�ضن عميد كلية املجتمع الدكتور 

عبداهلل بن عطية الزهراين موؤخراً 

وواجبات  بحقوق  التعريفي  اللقاء 

ال��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي وال���ذي قدمه 

الأ�ضتاذ يزن العامري و�ضط ح�ضور 

الأق�����ض��ام  وروؤ����ض���اء  الكلية  وك���الء 

من  وعدد  التدري�س  هيئة  واأع�ضاء 

ك��ب��ر م��ن ط���الب ال��ك��ل��ي��ة. وخ��الل 

عل  ال�ضوء  العامري  �ضلط  اللقاء 

حلقوقهم  الطالب  معرفة  اأهمية 

واللوائح  الأنظمة  لهم  التي منحتها 

ب��اجل��ام��ع��ة ول��ل��واج��ب��ات ال��ت��ي تقع 

على عاتقهم و�ضرورة اللتزام بها؛ 

ا�ضرتاتيجيات  من  يعد  الذي  الأمر 

بناء الطالب اجلامعي.

ك��م��ا ت���ط���رق ل��ل��خ��دم��ات ال��ت��ي 

من  الإط��ار  هذا  الكلية يف  تقدمها 

الطالبية  احل��ق��وق  وح���دة  خ���الل 

اإىل  رئي�ضي  ب�ضكل  تهدف  وال��ت��ي 

وال��واج��ب��ات  احل��ق��وق  ثقافة  ن�ضر 

ال��ك��ل��ي��ة، ويف خ��ت��ام  ب���ني ط����الب 

عن  والإج��اب��ة  ال�ضتماع  مت  اللقاء 

من  الطالب  وا�ضتف�ضارات  اأ�ضئلة 

وروؤ�ضاء  الكلية  ووك��الء  عميد  قبل 

الأق�������ض���ام ومت���ت دع����وة ال��ط��الب 

التي  م��ن اخل���دم���ات  ل��ال���ض��ت��ف��ادة 

الطالبية  احل��ق��وق  جلنة  تقدمها 

بالكلية.

ن���ظ���م���ت وح�������دة الأن�������ض���ط���ة 

ال��ط��الب��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع وك��ال��ة 

ال��ك��ل��ي��ة ل���ل�������ض���وؤون الأك���ادمي���ي���ة 

الف�ضلي  ال��ل��ق��اء  ال��رتب��ي��ة  بكلية 

الكلية  عميد  مع  للطالب  املفتوح 

بح�ضور  ال�����ض��اي��ع،  ف��ه��د  ال��دك��ت��ور 

الأكادميية  لل�ضوؤون  الكلية  وكيل 

وروؤ�ضاء  ال�ضمراين  �ضعيد  الدكتور 

اأع�ضاء  م��ن  وجم��م��وع��ة  الأق�����ض��ام 

وذل��ك  بالكلية،  ال��ت��دري�����س  هيئة 

والن�ضف  ال��ع��ا���ض��رة  ال�ضاعة  م��ن 

من  ع�ضرة  الثانية  ال�ضاعة  اإىل 

املا�ضي،  الأ�ضبوع  من  الثنني  يوم 

لآي��ات  عطرة  بتالوة  اللقاء  وب��داأ 

م���ن ال����ق����راآن ال���ك���رمي، وم����ن ثم 

كلمة  ال��رتب��ي��ة  كلية  عميد  األ��ق��ى 

فيها  اأكد  الطالب  لأبنائه  توجيهية 

اجلامعية  البيئة  ا�ضتثمار  اأهمية 

بناء  ويف  ال��ع��ل��م��ي  التح�ضيل  يف 

من  والتخ�ض�ضية  العامة  املهارات 

خ���الل م���ا ت���وف���ره اجل��ام��ع��ة من 

وبيئة  تدريبية  ودورات  اأن�ضطة 

ما  طرح  للطالب  اأتيح  ثم  مادية، 

تطويرية  م��ق��رتح��ات  م��ن  ل��دي��ه��م 

نهاية  ويف  تواجههم،  وحت��دي��ات 

يا�ضر  الدكتور  تكرمي  مت  اللقاء 

ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����ض��ح��ي��ب��اين 

م�ضرفاً  تكليفه  فرتة  انتهاء  بعد 

الطالبية  الأن�ضطة  وح��دة  على 

. لكلية با

ال��رتب��وي��ة  الإدارة  ق�����ض��م  ن��ظ��م 

يف ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة ن����دوة ب��ع��ن��وان 

ال��ع��ل��م��ي��ة  امل���ج���الت  »ال��ن�����ض��ر يف 

د.  اإ���ض��راف  حتت   »ISI« املحكمة 

كن�ضاط  وذل��ك  ع��ون،  وف��اء حممد 

م�ضاحب ملادة درا�ضة م�ضتقلة، من 

املاج�ضتر  طالبات  وتنظيم  اإعداد 

الطالبة  بقيادة  الرتبوية  ب��الإدارة 

الندوة  ومت خالل  العبي�ضي.  غدير 

اأ�ضتاذ  نبيل  وائ��ل  د.  ا�ضت�ضافة 

احليوية  املنتجات  اأبحاث  كر�ضي 

يف ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ع���رب ال��ه��ات��ف، 

حتدث عن خطوات البحث العلمي 

ب��ال��ت��ف�����ض��ي��ل، وامل��ف��ات��ي��ح ال��ه��ام��ة 

ن�ضر  يف  الطالبات  ت�ضاعد  التي 

جميع  على  اأج��اب  كما  اأبحاثهن، 

ت�������ض���اوؤلت ال��ط��ال��ب��ات ال���ت���ي مت 

املو�ضوع. بخ�ضو�س  طرحها 

اللغوي  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز  اأع��ل��ن 

واآداب��ه��ا/  العربية  اللغة  ق�ضم  يف 

ب��اب  ف��ت��ح  ع��ن  ال��ط��ال��ب��ات،  �ضطر 

الت�ضجيل للطالبات وع�ضوات هيئة 

التدري�س بور�ضة عمل للدكتورة اأمل 

على  »ال��ت��دري��ب  بعنوان  التميمي، 

بالألفاظ  عاملياً  اللغوية  املرابحة 

العربية«، وذلك يوم الثالثاء القادم 

�ضتمتد  وال��ت��ي  1441/2/23ه�، 
لثالث �ضاعات من ال�ضاعة التا�ضعة 

���ض��ب��اح��اً ح��ت��ى ال�����ض��اع��ة ال��واح��دة 

ظهراً بقاعة مركز التدريب اللغوي، 

الآداب،  بكلية  العربية  اللغة  بق�ضم 

حت���ت اإ����ض���راف وك���ال���ة اجل��ام��ع��ة 

لل�ضوؤون الأكادميية والتعليمية.

قدمها د. ال�صاحلي

ورشة عمل حول »بناء برنامج 
الدكتوراه« في »الرياضة«

العليا  للدرا�ضات  البدين  والن�ضاط  الريا�ضة  علوم  كلية  وكالة  نظمت 

عمل  ور�ضة  موؤخراً  العليا  الدرا�ضات  عمادة  مع  بالتعاون  العلمي  والبحث 

بح�ضور  الكلية،  التعلم يف  م�ضادر  الدكتوراه« مبركز  برنامج  »بناء  بعنوان 

وكالء الكلية وروؤ�ضاء الأق�ضام الأكادميية واأع�ضاء هيئة التدري�س من خمتلف 

الدرا�ضات  الكلية وموظفيها وجمموعة من طلبة  اإدارة  الأق�ضام ومن�ضوبي 

الكلية  وكيل  لها  وقدم  الور�ضة  هذه  قاد  الطالبي.  النادي  واأع�ضاء  العليا 

للدرا�ضات العليا والبحث العلمي الدكتور طارق ال�ضاحلي، كما كان هناك 

حما�ضرة للدكتور فادي ال�ضيد العربي من عمادة الدرا�ضات العليا باجلامعة 

املجال  فتح  مت  العمل  ور�ضة  نهاية  ويف  الدكتوراه«،  برنامج  »بناء  بعنوان 

للح�ضور لطرح الأ�ضئلة واملداخالت.

لقاء تعريفي ببرنامج ماجستير اإلدارة 
العامة

والطالبات  لقاءه بالطالب  العليا  للدرا�ضات  العامة  الإدارة  ق�ضم  عقد 

والإدارة  العامة  الإدارة  يف  التنفيذي  املاج�ضتر  برنامج  امل�ضتجدين يف 

املتعلقة  النقاط  اأهم  العدلية، وناق�س رئي�س الربنامج ومقرره الطالب يف 

�ضامل  والدكتور  ال�ضمري  عبدالرحمن  الدكتور  من  والتوجيهات  بالربنامج 

القحطاين.

وانتهى اللقاء بال�ضتماع ملالحظات واقرتاحات الطالب للربامج.



بن  حمد  ال��دك��ت��ور  التعليم  وزي��ر  معايل  اأك��د 

حممد اآل ال�شيخ على اأن برنامج خادم احلرمني 

ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي يعد واحداً من اأهم 

برامج اإعداد القوى الب�شرية يف اململكة، واأكرثها 

تاأثرًيا يف �شناعة الإن�شان ال�شعودي. 

امللحقية  يف  معاليه  تد�شني  اأث��ن��اء  ذل��ك  ج��اء 

منظومة  فرن�شا،  بجمهورية  ال�شعودية  الثقافية 

خدمات »�شفري2« خلدمة املبتعثني، بح�شور �شفري 

خالد  د.  فرن�شا  لدى  ال�شريفني  احلرمني  خادم 

اليون�شكو  الدائم لدى  العنقري، ومندوب اململكة 

د. اإبراهيم البلوي، وامللحق الثقايف ال�شعودي د. 

والطلبة  امل�شوؤولني،  من  وعدد  الثنيان،  عبداهلل 

والطالبات املبتعثني ال�شعوديني يف فرن�شا.

»عملنا  الفتتاحية:  كلمته  �شمن  معاليه  وقال 

على  املا�شية  الأ�شهر  خ��الل  التعليم  وزارة  يف 

تطوير برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث 

اخلارجي وفق عدة م�شارات، نتج عنها مبادرات 

نوعية اأهمها؛ ربط خمرجات الربنامج مبتطلبات 

واحتياجات �شوق العمل، عن طريق عقد اتفاقيات 

لتدريب  البتعاث  دول  يف  العاملية  ال�شركات  مع 

وتاأهيل املبتعثني، وتوفري الإر�شاد املهني، وتقدمي 

الوظيفي للخريجني،  بالتاأهيل  الدورات اخلا�شة 

وتعزيًزا لذلك اأ�شبح القبول يف برنامج البتعاث 

والدرا�شة حم�شوًرا يف اأف�شل »مئتي« جامعة على 

م�شتوى العامل؛ حتقيقاً ملعايري اجلودة، وان�شجاماً 

مع روؤية اململكة 2030«.

البتعاث،  حوكمة  اأن  ال�شيخ  اآل  د.  واأو���ش��ح 

التي  الأولويات  من  كانت  خمرجاته  جودة  ورفع 

�شوابط  مراجعة  خ��الل  م��ن  عليها،  العمل  مت 

تطوير  جانب  اإىل  الب��ت��ع��اث،  عمليات  واآل��ي��ات 

املبتعثني  ملتابعة  وال�شيا�شات؛  الإج���راءات  كافة 

واملرافقني، وتوحيد اإجراءات وعمليات الإ�شراف 

اإىل  اإ�شافًة  الت�شغيلية،  كفاءته  ورفع  الدرا�شي، 

واملالية  والإداري��ة  الب�شرية  املوارد  اأعباء  تخفيف 

عن امللحقيات الثقافية.

خ��ادم  مل��ق��ام  بال�شكر  التعليم  وزي���ر  وت��ق��دم 

الأم��ني،  عهده  ويل  و�شمو  ال�شريفني  احلرمني 

كافة  على  ورع��اي��ة  دع��م  م��ن  التعليم  يلقاه  مل��ا 

وطالبات  طالباً  املبتعثون  يجده  وما  امل�شتويات، 

الإمكانات  من اهتمام وت�شجيع قيادتهم، وتوفري 

لهم، وت�شهيل الإجراءات التي تعينهم على حتقيق 

اأحالمهم، وم�شتقبل وطنهم.

على  ال��ع��ام  امل�شرف  ال�شعوي  يزيد  د.  وك��ان 

قد  التعليم  وزارة  يف  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  اإدارة 

التد�شني،  حفل  خالل   2 �شفري  نظام  ا�شتعر�ض 

واأبرز اأهدافه، ومميزاته مقارنة مع �شفري1، كما 

�شجل اأحد الطالب املبتعثني اأول طلب على نظام 

�شفري2 لتاأكيد جاهزيته.

يف �شياق مت�شل التقى وزير التعليم عدداً من 

الطالب والطالبات املبتعثني يف جامعات وكليات 

جمهورية فرن�شا، واأكد معاليه خالل اللقاء على 

اأهمية دور الطالب والطالبات املبتعثني يف دعم 

روؤية اململكة ٢٠٣٠، واللتحاق بالتخ�ش�شات التي 

يحتاجها �شوق العمل، م�شدداً على الدور الوطني 

يف  ال�شعودية  ال�شخ�شية  اإب���راز  يف  للمبتعثني 

امللحقية  مع  التوا�شل  اأهمية  اإىل  داعياً  اخلارج، 

مبا�شرة للرد على ت�شاوؤلتهم ومقرتحاتهم.
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التقي الطالب والطالبات املبتعثني يف فرن�سا

من اأ�سل 88 خدمة

نظام  التعليم  وزارة  اأط��ل��ق��ت 

من  جم��م��وع��ة  ليحقق  »�شفري2« 

الأه����داف يف رف��ع ك��ف��اءة الإن��ف��اق 

اجل��ودة  و�شبط  احلوكمة  وتعزيز 

املقدمة  اخل��دم��ات  م�شتوى  ورف��ع 

النظام  �شمل  ح��ي��ث  للمبتعثني، 

اخل�شائ�ض  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى 

اخل��دم��ات  ت��وح��ي��د  م��ث��ل  التقنية 

وارت���ب���اط الإج�������راءات وال��ت��ي مت 

مقارنة   ٪  60 بن�شبة  تقلي�شها 

كما  ال�شابق،  الإل��ك��رتوين  بالنظام 

قاعدة  اإن�شاء  �شفري2  نظام  مت يف 

تفعيل  وك��ذل��ك  م��وح��دة،  ب��ي��ان��ات 

من  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات 

اإل��ك��رتوين،  م�شرف  وج���ود  خ��الل 

الدرا�شية  اخلدمات  اأمتتة  كذلك 

مالية  حوكمة  و�شناعة  والإداري���ة 

م��ت��م��ي��زة، ك��م��ا ي��ق��دم ال��ن��ظ��ام 88 

خدمة منها 58 خدمة ذاتية كلياً ل 

حتتاج للتدخل الب�شري و16 خدمة 

وحتتاج  جزئياً  موؤمتتة  اأك��ادمي��ي��ة 

 14 وك��ذل��ك  ال��ب�����ش��ري،  للتحقق 

خدمة غري اأكادميية موؤمتتة جزئياً 

وحتتاج للتحقق الب�شري، كما يقدم 

النظام تطبيقاً لالأجهزة الذكية من 

نظام  وكذلك   ،IOS نظام   خالل 

كافة  ا�شتخدام  ويتيح  الن��دروي��د 

اخلدمات من خالل التطبيق.

نظام  ب��ني  امل��ق��ارن��ة  �شياق  ويف 

ن�شبة  ف�����اإن  و����ش���ف���ري٢  ���ش��ف��ري١ 

اخلدمات الذاتية يف �شفري١ كانت 

�شفري٢  يف  بينما   ٪٥ ي��ق��ارب  م��ا 

الذاتية  اخل��دم��ات  ن�شبة  ترتفع 

الإج���راءات  كانت  كما   ،٪٦٤ اإىل 

ومب�شطة  موحدة  غري  واخلدمات 

تلك  توحيد  �شفري٢  يف  مت  بينما 

واخت�شارها  وتب�شيطها  الإجراءات 

يقوم  اأن  الطالب  ي�شتطيع  حيث 

واعتماده من خالل  بفتح ملف يف 

�شفري١  كانت يف  بينما  ٣ خطوات 

ي�شتلزم هذا الأجراء ٨ خطوات.

كما يقدم النظام اجلديد �شفري٢ 

للطلبة  ال��زم��ن��ي  اخل���ط  خا�شية 

املبتعثني، حيث ميكنهم روؤية م�شرية 

الطلبات والإجراءات ب�شكل وا�شح 

مع الر�شد التاريخي لها، كما مينح 

موؤ�شرات  خا�شية  اجلديد  النظام 

ت��ق��اري��ر  وك���ذل���ك  ل��ل��ط��ال��ب  اأداء 

ب�شكل  ا�شتخراجها  يتم  اإلكرتونية 

القدمي  النظام  عك�ض  على  مبا�شر 

ي��دوي.  ب�شكل  منحه  يتم  وال���ذي 

ال�شتف�شارات  جوانب  مزايا  ويف 

نوعية،  نقلة  �شفري٢  ن��ظ��ام  ق��دم 

يدعم  ال��ق��دمي  ال��ن��ظ��ام  ك��ان  حيث 

التقليدية  ال�شتف�شار  خدمة  فقط 

بينما يف النظام اجلديد مت تفعيل 

قاعدة  وك��دل��ك   ،Chat Bot ال��� 

والإر���ش��ادات  والتنبيهات  املعرفة 

من  العائدة  التغذية  وميزة  الآلية 

التقييم. 

ويعترب النظام نقلة نوعية مميزة 

ل��ت��ق��دمي اخل���دم���ات الإل��ك��رتون��ي��ة 

احلديثة للطلبة املبتعثني، ياأتي ذلك 

التي  التطوير  عمليات  �شياق  يف 

جوانب  يف  التعليم  وزارة  بها  تقوم 

احلكومة واجلودة و�شبط الأداء.

ح���ق���ق ط�����الب امل��م��ل��ك��ة ع�����ش��ر 

م��ي��دال��ي��ات ذه��ب��ي��ة، وم��ي��دال��ي��ت��ني 

وذلك  برونزية،  وميدالية  ف�شيتني، 

مناهزات  م��ن  الثالثة  الن�شخة  يف 

الريا�شيات  واأوملبياد  العربية،  اللغة 

 ،GMO2019 ال�شابع  اخلليجي 

الثالث  اخلليجي  الفيزياء  واأوملبياد 

�شلطنة  املقامة يف   ،GPhO2019
اأكتوبر   10-6 امل���دة  خ��الل  ع��م��ان 

2019م.
اللغة  مناهزات  يف  طالبنا  وف��از 

العربية مبيداليتني ذهبية وبرونزية، 

�شالح  بن  يا�شر  بالذهب  فاز  حيث 

ال��ع��ت��ي��ب��ي، ون�����ش��ري��ن ب��ن��ت حممد 

عائ�شة  الربونزية  ونالت  املتعاين، 

بنت حممد املحمود.

وح�����ش��د ذه��ب��ي��ات ال��ف��ي��زي��اء كل 

نورويل،  املالكي، ح�شام  من: ه�شام 

اأح��م��د احل��ي��د، ي��و���ش��ف ال��رب��ي��ع��ة، 

ك��م��ا ح��ق��ق ٣ ط���الب وط��ال��ب��ة يف 

الذهبية وهم:  امليدالية  الريا�شيات 

ثناء  عجران،  خالد  خياط،  م��روان 

احل���ي���دري، ن���واف ال��غ��ام��دي، ويف 

طالبان  حقق  اأي�����ش��اً  الريا�شيات 

خالد  وه��م��ا:  الف�شية  امل��ي��دال��ي��ة 

اجلابري، وعبدالرحمن الأحمدي.

التعليم يدشن نظام »سفير2« في  وزير 
باريس ملحقية 

للمبتعثين ذاتية  58 خدمة  يقدم  نظام سفير2 

الذهب في »مسقط« المملكة يحصدون  طالب 

اأو  اإن�شانية واجتماعية وح�شارية بني طرفني  ال�شداقة هي عالقة 

اأكرث، وهي عالقة قائمة على ال�شدق والإخال�ض والن�شجام والتفاهم 

والثقة، وهي عالقة قد تدوم لفرتات طويلة وقد تختفي اأو تخفت عند 

فرتات زمنية معينة تكون عادًة هذه الفرتات متزامنة مع تلك املراحل 

النتقالية لالإن�شان �شواء كانت تلك املراحل متعلقة بالدرا�شة اأو بال�شكن 

اأو بالعمل، اأو قد تكون متعلقة باأ�شباب �شيا�شية اأو ثقافية اأو اجتماعية.

يَُّها النَّا�ُض اإِنَّا 
َ
والإن�شان بطبعه كائن اإجتماعي. يقول اهلل تعاىل: »يَا اأ

ْكَرَمُكْم 
َ
اأ اإَِنّ  ِلتََعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  �ُشُعوًبا  َوَجَعلْنَاُكْم  نثَى 

ُ
َواأ َذَكٍر  ن  ِمّ َخلَْقنَاُكم 

منذ  الإن�شان  قدر  وال�شداقة  َخِبرٌي«.  َعِليٌم  اللَّ�َه  اإَِنّ  تَْقاُكْم 
َ
اأ اللَّ�ِه  ِعنَد 

نعومة اأظفاره، حيث يبداأ الإن�شان يف بناء �شبكة �شداقاته يف �شنواته 

ظروف  ح�شب  والتنوع  النمو  يف  الأ�شدقاء  قائمة  ت�شتمر  ثم  الأوىل، 

الإن�شان الجتماعية ومهاراته يف تكوين العالقات وال�شداقات.

وال�شداقات غالباً ل تدوم بنف�ض القدر من القوة، ول حتتفظ بنف�ض 

امل�شتوى من الر�شاقة، فالظروف تتغري والرتباطات تتكاثر والأولويات 

تتبدل مع تقدم الإن�شان بالعمر. وباملقابل، ال�شداقات ذات الهتمامات 

ال�شداقات  تلك  من  اأط��ول  لفرتات  ت�شتمر  لأن  ع��ادة  متيل  امل�شرتكة 

التي تت�شكل يف م�شادفات ظرفية يحكمها احلرج اأو حتكمها اعتبارات 

اجتماعية اأو جتارية. 

اجلامعية  املرحلة  اأن  العلمية  والدرا�شات  الأبحاث  بع�ض  وت�شري 

هي �شمن الفرتة الذهبية التي ين�شط فيها الطالب يف بناء �شداقات 

وعالقات جديدة، وهي عالقات تكون انتقائية اأكرث منها عاطفية بحكم 

اخلربة والهتمامات امل�شرتكة، حيث ت�شمح املرحلة اجلامعية للطالب 

بالنفتاح اأكرث على الآخرين والتعرف عليهم والعمل معهم يف القاعات 

الدرا�شية واملواد الأكادميية والن�شاطات الال�شفية، فاجلامعات ت�شم 

واللهجات،  واملناطق  الثقافات  كل  من  الطالب  من  غفرية  اأع���داداً 

العلمية  والفعاليات  الن�شاطات  من  املتنوعة  اخليارات  اإىل  بالإ�شافة 

بيئة  يف  التنوع  هذا  يتيح  حيث  والريا�شية،  والجتماعية  والثقافية 

اأف�شل  انتقائي  ب�شكل  وال�شداقات  العالقات  بناء  للطالب  اجلامعات 

واأ�شرع. 

الأوىل من حياتهم  اليوم  املائة  للطالب يف  الأوىل  ن�شيحتي  ولهذا 

م�شاحة  وتوفري  الأ�شدقاء  قائمة  حتديث  على  العمل  هي  اجلامعية 

التزامات  تتطلب  اجلامعية  فاملرحلة  جديدة،  وعالقات  ل�شداقات 

وت�شحيات، وهي مرحلة مليئة بالتحديات، وال�شداقات اجلديدة ت�شكل 

تعترب  اجلامعة  يف  فال�شداقات  املرحلة،  هذه  يف  للنجاح  قوياً  دافعاً 

عاماًل اإيجابياً وحافزاً موؤثراً لل�شمود  وال�شتمرار وحتقيق النجاحات، 

�شواء تلك النجاحات املتعلقة بالدرا�شة الأكادميية، اأو حتى النجاحات 

املتعلقة بالن�شاطات والفعاليات الثقافية والريا�شية والجتماعية.

زارين يوماً يف مكتبي اأحد طالب الطب يف ال�شنة الثانية للتحدث 

حينها  الطالب  اأ�شار  بالكلية، حيث  يتعلق  �شخ�شي  مو�شوع  عن  معي 

بعدم وجود تلك الرغبة بال�شتمرار يف الكلية و�شعف الدافعية للبقاء، 

و�شرح الطالب م�شاعر النزعاج والقلق اأثناء وجوده يف قاعات الدرا�شة 

ورغبته باملغادرة حال ما تنتهي املحا�شرات، ويف معر�ض حديثه �شاألته 

عن �شداقاته يف الكلية ومدى عمق هذه ال�شداقات، فاأ�شار اإىل عدم 

اأكادميية عن زمالئه  �شنة  تاأخره  ب�شبب  الكلية  له من  اأ�شدقاء  وجود 

مع  الن�شجام  على  قدرته  وعدم  م�شوارهم،  وا�شلوا  الذين  ال�شابقني 

يلخ�ض  الأم��ر  هذا  ولعل  جديدة.  �شداقات  وتكوين  احلاليني  زمالئه 

حالة القلق والنزعاج والرغبة يف املغادرة من مبنى الكلية، اإذ اإن البقاء 

يف مكان يخلو من الأ�شدقاء هو اأ�شبه بال�شجن يف مكان ف�شيح، حيث 

والتحديات  الظروف  وم�شارعة  وال�شتمتاع،  للبقاء  الدافعية  ت�شعف 

املقاومة  وي�شاعدك على  للحياة  يدفعك  �شند من �شديق  دون  وحيداً 

وال�شتمرار.

بعنوان  هارفارد  لها يف جملة  مقال  لونق يف  مليني  ال�شيدة  وتذكر 

�شديقاتها يف  مع  الرائعة  م�شاعرها وحلظاتها  عن  القرمز«  »رواب��ط 

ال�شكن اأثناء املرحلة اجلامعية، وكيف اأن تلك ال�شداقات كانت بدياًل 

مالئماً عن عائلتها التي ا�شطرت لرتكها لتلتحق باجلامعة، حيث تذكر 

بل  عابراً،  اأو  موؤقتاً  بدياًل  تكن  ال�شداقات مل  تلك  اأن  مليني  ال�شيدة 

كانت �شداقات وعالقات وثيقة وم�شتقرة امتدت ل�شنوات، وذلك على 

العك�ض من فرتات مبكرة من حياتها ا�شطرت معها لالن�شمام ل�شبع 

مدار�ض خمتلفة ب�شبب طبيعة عمل والدها، مما انعك�ض على �شداقات 

كثرية يف تلك املراحل املبكرة اختفت وتال�شت ب�شبب التغيري امل�شتمر 

مما �شكل �شدمات عاطفية. 

وت�شري ال�شيدة مليني بالف�شل لتلك املرحلة اجلامعية التي حتولت 

يف  �شاهمت  اأنها  وكيف  م�شتقلني،  بالغني  اإىل  �شديقاتها  مع  فيها 

واإىل  نكون  اأن  نريد  وماذا  اإمكانياتنا  على  والتعرف  هوايتنا  اكت�شاف 

اأنني نف�ض  اأن ن�شري. تقول ال�شيدة مليني: »على الرغم من  اأين نريد 

ال�شنوات  يف  كثرياً  ن�شاأت  اأنني  اإل  دائًما،  عليه  كنت  الذي  ال�شخ�ض 

الأربع املا�شية. يف الواقع، اأ�شعر كما لو كنت قد ن�شجت اأكرث خالل 

»اإن  بقولها:  مقالها  مليني  ال�شيدة  وتختم  املا�شية«.  القليلة  الأ�شهر 

الكلية هي وقت النمو الثمايل، بوترية خمتلفة ب�شكل كبري عن تلك التي 

حتدث يف املرحلة املتو�شطة اأو الثانوية«. 

حان الوقت لتحديث قائمة 
األصدقاء

 وقفات أكاديمية
د. خليل اليحيا

 وقفات أكاديمية

alkhaleel@ksu.edu.sa - 

كلية الطب
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واملعادن،  للبرتول  فهد  امللك  جامعة  اأعلنت 

عن فوزها بجائزة اأف�صل برنامج اإثرائي �صيفي 

للعام 2019 على م�صتوى اجلامعات يف اململكة، 

للعام  الإث��رائ��ي��ة  موهبة  ب��رام��ج  �صمن  وذل���ك 

اجلاري 2019م.

بارود،  تركي  الدكتور  الربنامج  رئي�س  واأك��د 

العام  ه��ذا  ال�صيفي  العلمي  امللتقى  جن��اح  اأن 

التي  املتوالية  النجاحات  ل�صل�صلة  ا�صتمرار  هو 

املا�صية،  ال�����ص��ن��وات  خ��ال  ال��ربن��ام��ج  حققها 

م�صرياً اإىل اأن الربنامج عر�س التجارب النوعية 

الربنامج  على  امل�صرفني  اأن  مو�صحاً  ال�صابقة، 

اأم�صوا نحو 7 �صهور من التح�صري لتهيئة بيئة 

تعليمية ت�صهم يف منو املوهوب علمياً واجتماعياً 

على  حر�س  امللتقى  اأن  مبيناً  متكامل،  ب�صكل 

من  املوهوبني  للطاب  املهاري  اجلانب  اإحياء 

تنمية  اإىل  تهدف  تفاعلية  حما�صرات  خ��ال 

�صخ�صية الطالب وتقوية اأدائه الأكادميي.

ال��ذي  ال��ربن��ام��ج  وح����دات  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 

خمتلف  م��ن  موهوباً  طالباً   160 فيه  ���ص��ارك 

ال�صطناعي  الذكاء  بني  تنوعت  اململكة  مناطق 

والت�صفري واأمن املعلومات والهند�صة الكهربائية 

وعلوم  املتجددة  والطاقة  امليكانيكية  والهند�صة 

الطريان وهند�صة البرتول.

البترول لجامعة  إثرائي صيفي«  برنامج  أفضل  »جائزة 

        

امللكي  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ���ص��ه��د 

الأمري خالد الفي�صل م�صت�صار خادم 

منطقة  اأم��ري  ال�صريفني  احل��رم��ني 

مكة املكرمة يف مقر الإمارة بجدة، 

ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م ب��ني راب��ط��ة 

العامل الإ�صامي وجامعة اأم القرى، 

للتقنية  مكة  وادي  �صركة  يف  ممثلة 

العاملي  واملتحف  املعر�س  لإن�صاء 

واحل�صارة  النبوية  لل�صرية  الدائم 

�صمن  موقعه  و�صيكون  ال�صامية 

م�صروع الفي�صلية.

ووقع املذكرة معايل الأمني العام 

ال�صيخ  الإ���ص��ام��ي  ال��ع��امل  لرابطة 

ومدير  العي�صى،  حممد  ال��دك��ت��ور 

جامعة اأم القرى رئي�س جمل�س اإدارة 

الدكتور  للتقنية  مكة  وادي  �صركة 

عبداهلل بافيل.

وتهدف املذكرة اإىل تعزيز التعاون 

يف  الإ�صهام  اأجل  من  الطرفني  بني 

عليه  اهلل  �صلى  النبي  �صرية  ن�صر 

على  والعمل  به  والتعريف  و�صلم، 

امل�صرقة  احلقيقية  ال�صورة  تقدمي 

لاإ�صام عرب اإن�صاء معر�س ومتحف 

دائم عاملي يف مكة املكرمة بالعابدية 

ي��ح��م��ل ا���ص��م »امل��ع��ر���س وامل��ت��ح��ف 

واحل�صارة  النبوية  لل�صرية  ال��دويل 

اإن�صاوؤه  يتواكب  حيث  الإ�صامية«، 

مبحا�صن  ال��ت��وع��ي��ة  ����ص���رورة  م���ع 

ب�صرية  ال�صامل  والتعريف  الإ�صام 

الأنبياء واملر�صلني ر�صول اهلل  خامت 

وبر�صالته  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى 

ال�صامية، و�صريعته ال�صمحة، بالعلم 

الأ�صاليب  اأح���دث  ع��رب  واحل��ك��م��ة، 

اململكة  جهود  واإظ��ه��ار  والتقنيات، 

العربية ال�صعودية يف خدمة القراآن 

وخدمة  ال�صريفة  وال�صنة  ال��ك��رمي 

خادم  بقيادة  ال�صريفني،  احلرمني 

�صلمان  امللك  ال�صريفني  احل��رم��ني 

بن عبدالعزيز اآل �صعود و�صمو ويل 

عهده الأمني حفظها اهلل.

على  مكة  وادي  �صركة  و�صتعمل 

واإي��ج��اد  امل�����ص��روع  واإدارة  ت��ط��وي��ر 

املتحف  لت�صغيل  ح��دي��ث��ة  تقنيات 

وتطلعات  دور  يخدم  مبا  واملعر�س 

راب����ط����ة ال����ع����امل الإ�����ص����ام����ي يف 

الإ�صامية،  الدعوة  حقيقة  اإي�صاح 

وم���ّد ج�����ص��ور ال��ت��ع��اون الإ���ص��ام��ي 

ب��الإ���ص��ام  والتعريف  والإن�����ص��اين، 

وبيان حقائقه وقيمه ال�صمحة، وفق 

وال�صنة  الكرمي  ال��ق��راآن  ج��اء يف  ما 

املطهرة، وتر�صيخ مفاهيم الو�صطية 

والع���ت���دال وال��ع��ن��اي��ة ب��ال��ت��وا���ص��ل 

احل�����ص��اري ون�����ص��ر ث��ق��اف��ة احل���وار 

وربط ذلك بال�صرية النبوية ال�صريفة 

واحل�صارة الإ�صامية العريقة.

ن��ظ��م��ت ج��ام��ع��ة جن����ران ممثلة 

والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادة  يف 

بعنوان  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  امل�صتمر، 

»ت���ط���وي���ر امل�����ه�����ارات ال��ق��ان��ون��ي��ة 

والتفاو�س التعاقدي وا�صرتاتيجيات 

�صياغة العقود«، للجهات احلكومية 

وزارة  وذلك يف مقر فرع  باملنطقة، 

النقل باملنطقة.

اإىل  عام  ب�صكٍل  ال��دورة  وهدفت 

وم��ه��ارات  م��ع��ارف  وتنمية  اإك�صاب 

امل�����ص��ارك��ني يف ت��ر���ص��ي��خ امل���ب���ادئ 

للمهارات  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  وامل��ف��اه��ي��م 

التعاقدي،  وال��ت��ف��او���س  القانونية 

�صياغة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  وك��ذل��ك 

اأداء  على  قادراً  التي جتعله  العقود 

واجباته بكفاءة تامة.

وت�����ص��م��ن��ت ال������دورة ع�����دداً من 

الأهداف التف�صيلية متثلت يف فهم 

العقد،  لوثائق  الهرمي  الت�صل�صل 

ال��ع��اق��ات  خمتلف  ب��ني  والتمييز 

ال��ت��ع��اق��دي��ة م���ن خ���ال ف��ه��م دور 

وم�����ص��وؤول��ي��ات ك���ل م���ن الأط�����راف 

عقود  م�صروع  و�صياغة  املتعاقدة، 

الدولية،  للمعايري  طبقا  واملاحق 

وكذلك تطبيق خمتلف موارد العقد 

يف  التغري  واإدارة  مهنية،  ب�صورة 

العقود وفًقا لأحكام العقد.

كما ت�صمنت اأي�صاً تعريف الوثائق 

والتحقيق  للمطالبات،  املنا�صبة 

للمتطلبات  وفقا  املنازعات  وت�صوية 

واإج��راءات  عملية  وفهم  التعاقدية، 

التحكيم، اإ�صافة اإىل حت�صري وثائق 

وتكتيكات  واإ�صرتاتيجية  العطاءات، 

التفاو�س، واإدارة العقود.

توقيع مذكرة تفاهم بين »الرابطة« وجامعة أم القرى

دورة عن المهارات القانونية للجهات الحكومية 
بمنطقة نجران

اململوكة  للمباين«  »تطوير  �صركة  وقعت 

العامة  ال�صتثمارات  ل�صندوق  بالكامل 

التعليم،  وزارة  مل�صروعات  املنفذة  وال��ذراع 

بجامعة  العلمي  الوقف  مع  تفاهم  مذكرة 

تنفيذ  يف  للتعاون  وذلك  عبدالعزيز،  امللك 

عدد من امل�صروعات ل�صالح اجلامعة.

واأك����د امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���اأوق���اف يف 

اأن  كوثر  ح�صن  ع�صام  الدكتور  اجلامعة 

وعملية  مهمة  خطوة  تُعد  التفاهم  مذكرة 

لا�صتعانة بخربات �صركة »تطوير للمباين« 

جعلت  لفتة  منجزات  من  حققته  ما  بعد 

من  النوع  ه��ذا  يف  وطنياً  خ��ربة  بيت  منها 

الإن�صاءات.

العلمي  ال��وق��ف  اأن  اإىل  الن��ت��ب��اه  ولفت 

باجلامعة يعتزم التو�صع يف مرافق الطفولة 

 2030 اململكة  روؤية  برامج  ملواكبة  املبكرة، 

�صعيد  على  الواعدة  ومبادراتها  الطموح، 

املبكرة  بالطفولة  والعتناء  التعليم  ج��ودة 

عرب تطوير البنية التحتية وتوفري متطلبات 

اجل��ودة  وذات  ال��ازم��ة  التعليمية  البيئة 

العالية.

التنفيذي  الرئي�س  نائب  اأ�صار  جهته  من 

ال��روؤي��ة  ب��رام��ج  ودع��م  التخ�صي�س  لإدارة 

ب�����ص��رك��ة »ت���ط���وي���ر امل����ب����اين« امل��ه��ن��د���س 

تهدف  املذكرة  اأن  اإىل  مغربي  عبدالرحمن 

اإىل و�صع املبادئ الأ�صا�صية لتحقيق التعاون 

امل�صتقبلي بني �صركة تطوير للمباين والوقف 

تنفيذ  امللك عبدالعزيز يف  بجامعة  العلمي 

م�صاريع  م��ن  ب���دًءا  التعليمية  امل�صروعات 

يف  الأط��ف��ال  وري��ا���س  احل�صانات  ب��رام��ج 

الدخول  اإمكانية  اململكة، مع  جميع مناطق 

يف عاقات تعاقدية م�صتقبلية.

»تطوير للمباني« تنفذ مشروعات جامعة المؤسس

برعاية �سمو �أمري منطقة مكة

جامعة  مدير  معايل  ت�صلّم 

الإمام عبدالرحمن بن في�صل 

حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  الدكتور 

�صهادات  م��وؤخ��راً  ال��رب��ي�����س، 

لثاثة  ال��رباجم��ي  الع��ت��م��اد 

اجلامعة  يف  اعتمدت  برامج 

وه����ي: ب��رن��ام��ج ال��درا���ص��ات 

هند�صة  وبرنامج  الإ�صامية، 

املباين، وبرنامج التاريخ.

جاء ذلك خال تروؤ�س معاليه لوفد اجلامعة امل�صارك يف ملتقى اجلودة 

الثالث يف التعليم العايل بالريا�س.

للبدء  تعاون  اتفاقية  الربي�س  الدكتور  معايل  وقع  ال�صياق  ذات  ويف 

يف تنفيذ م�صاريع العتماد الرباجمي لعدد من الربامج مع هيئة تقومي 

التعليم والتدريب متمثلة يف املركز الوطني للتقومي والعتماد الأكادميي، 

التي ميثلها معايل رئي�س الهيئة الدكتور ح�صام بن عبدالوهاب زمان، وهي 

برنامج بكالوريو�س العلوم يف الريا�صيات والفيزياء، وبرنامج بكالوريو�س 

�صحة البيئة، وبرنامج بكالوريو�س اإدارة وتقنية املعلومات ال�صحية.

اعتماد 3 برامج بجامعة 
»عبدالرحمن الفيصل«

ا�صت�صافت جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن، م�صاء الأربعاء 17 

التعليم  وموؤ�ص�صات  اجلامعات  ومديري  روؤ�صاء  »جائزة  1441ه�  �صفر 

العايل بدول جمل�س التعاون اخلليجي« يف دورتها الأوىل لتكرمي الفائزين 

عبدالرحمن،  بنت  ن��ورة  الأم���رية  جامعة  مديرة  وتراأ�صتها  باجلائزة، 

وكاء  من  عدد  وبع�صوية  اجلائزة  عام  اأمني  العي�صى  اإينا�س  الدكتورة 

التعاون اخلليجي  العايل بدول جمل�س  التعليم  اجلامعات يف موؤ�ص�صات 

بح�صور عدد من اأ�صحاب ال�صمو واملعايل وقيادات املجتمع.

تعد  النوعية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  التعليم  وزي��ر  اأو�صح  املنا�صبة  وبهذه 

ا�صتمراراً مل�صاريع خطط التعليم العايل؛ ولتطوير اآفاق البحث العلمي؛ 

اأولوياته باأهداف خطط  لأهمية جتويد التعليم اجلامعي، وربط  اإدراكاً 

وتوظيف  خمرجاتها  وق��وة  العلمية  الأبحاث  ج��ودة  اأن  موؤكداً  التنمية، 

نتائجها متثل موؤ�صراً يعك�س م�صتوى وطبيعة التطور العلمي والقت�صادي 

على  تركز  التي  العاملية  املناف�صة  ظل  واخلا�س يف  العام  القطاعني  يف 

�صمان جودة التعليم والبحث العلمي.

واألقت مديرة جامعة الأمرية نورة »اأمني عام اجلائزة«، كلمة باحلفل 

من  م��زي��داً  ومعهم  لهم  اآم��ل��ًة  اجل��ائ��زة  ف��روع  يف  للفائزين  فيها  باركت 

الإجنازات والتفوق والعطاء، وذكرت »اأن الأرقام التي ت�صري لتخ�صي�س 

التعاون  جمل�س  دول  بع�س  ميزانية  من  املئة  يف  لع�صرين  ت�صل  ن�صب 

جتاه  م�صوؤولياتنا  نتحمل  لأن  و�صاهد  رافد  اأكرب  هي  التعليم،  حلقيبة 

ملف التعليم، وق�صاياه وهمومه وحتدياته، ونرنو به لف�صاءات نوعية من 

اجلودة والتناف�صية وال�صتدامته يف زمن اقت�صاد املعرفة«.

ويف ختام احلفل كرم نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والبتكار 

الدكتور حامت بن ح�صن 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 

تفاعات حتويل  »درا�صة  بحث  �صليمان اخلطاف يف  الدكتور  والبتكار 

التلوين وامليثانول اإىل بارازايلني بوا�صطة حفازات الزيوليت با�صتخدام 

فايرو�س  انتقال  »دليل  بحث  ح�صده  الثاين  واملركز  املتطاير«،  املفاعل 

الباطنية  طب  ا�صت�صاري  اأع��ده  ال��ذي  لاإن�صان«  الإب��ل  من  الكورونا 

والأمرا�س املعدية بق�صم الباطنية بكلية الطب بجامعة امللك عبدالعزيز 

الدكتور طارق اأحمد مدين، وجاء يف املركز الثالث بحث الدكتور مروان 

بن علي احلربي اأ�صتاذ ق�صم علم النف�س الرتبوي بكلية الرتبية بجامعة 

املميزة ل�صعف  النف�صية واملعرفية  الذي حمل عنوان »اخل�صائ�س  جدة 

رغبة املبتكرين واملخرتعني ورواد الأعمال عن تطوير اأفكارهم البتكارية 

والخرتاعية والريادية«.

وعن فرع التعليم حازت على املركز الأول الدكتورة نعيمة احلو�صني 

اأ�صتاذ اجلغرافيا وال�صتدامة احل�صرية امل�صارك ورئي�س ق�صم اجلغرافيا 

املقدم  املتحدة لبحثها  العربية  الإمارات  وال�صتدامة احل�صرية بجامعة 

املدمج  اجلامعي  التعليم  مناهج  الذكية يف  التقنيات  »ا�صتخدام  بعنوان 

عرب الإنرتنت«.

جامعة األميرة نورة تستضيف أول جائزة 
لمديري الجامعات بدول مجلس التعاون



كيف أكتب مقاال!
قد ال نكون جميعنا كتاباً �أو �أدباء �أو �صحفيني، لكن من وجهة نظري ال 

بد لكل منا �أن يتعلم كيفية كتابة �ملقاالت، فقد مير �أحدنا مبوقف ي�صطر 

فيه لكتابة مقال ما �أو خطاب �أو معرو�ض لو�صف �صيء �أو �إي�صال فكرة 

�أو غري ذلك.

بالتاأكيد ميكنك �أن تبد�أ بكتابة مقال دون �أن تتبع �أي قو�عد �أو خطو�ت 

حمددة، ودون �أن تعلم حتى �أ�ص�ض كتابة �ملقال، كل ما عليك فعله هو �أن 

جتل�ض �أمام حا�صوبك، وتبد�أ بع�صر �أفكارك وحتويلها مبا�صرة �إىل ن�ض 

مكتوب.

غالًبا ما تكون �لنتيجة �أ�صبه ما تكون بكالم م�صموع متت كتابته، �إال �إن 

كنت خبرًي� بكتابة �ملقاالت، �أو كنت موهوًبا بذلك.

ل�صت �صد �لكتابة �الرجتالية وال �أر�ها �أمر�ً خاطئاً �أبًد�، فاملقال �أوالً 

و�أخرًي� يعبرّ عن كاتبه بفكره و�أدبه وطريقة نظره للمو�صوع، لكن �حر�ض 

يف حال كتابتك مقاالً �رجتالًيا على �أن تعر�صه على عدد من �الأ�صخا�ض 

قبل ن�صره.

كيف تكتب مقاالً؟ هذ� �ل�صوؤ�ل �أجاب عنه �لعديدون، وهناك ن�صائح 

�أخرى  �لكتابة، ون�صائح  ت�صبق  �لتي  �لتفكري  �أ�صا�صية ومفيدة يف مرحلة 

وحمتوى  ومقدمة  عنو�ن  من  �ملقال  عنا�صر  كتابة  مر�حل  خالل  مهمة 

وخامتة، و�لتي �صت�صاعدك برفع جودته وت�صهيل قر�ءته و��صتيعابه و�إكمال 

قر�ءته من �لنا�ض.

�أنت،  تقر�أه  �أن  وتهتم، وما حتب  وتهوى  �لذي حتب  �ملجال  �كتب عن 

�أو ما تعتقد �أن �صخ�ًصا تعرفه ب�صكل قوي �صيحب قر�ءته، �قر�أ و�صاهد 

مقاطع فيديو ومن�صور�ت وتغريد�ت عن �ملو�صوع �مل�صتهدف قبل �أن تبد�أ 

و�لهو�ء  �لقهوة  ففنجان  و�الإب��د�ع،  للكتابة  منا�صًبا  جًو�  و��صنع  بالكتابة، 

�لعليل و�ملنظر �جلميل ال ي�صاهيها حمفز �آخر للكتابة �ملتقنة.

عبد�لرحمن �لعبيد

�لعلوم

ك����ث����ري�ً م����ا ي����ن����ادي �مل����رب����ون 

باأهمية  و�جلمعيات  و�ملتخ�ص�صون 

�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى م���و�ه���ب �ل�����ص��ب��اب 

وت�صجيعهم،  ودع��م��ه��م  و�الأط���ف���ال 

�صتى  يف  �مل���و�ه���ب  ه����ذه  وت��ب��ن��ي 

�لكثري  تقام  ذلك  والأج��ل  �ملجاالت، 

لتبني  و�ل���ب�م���ج  �مل�����ص��اب��ق��ات  م��ن 

�ملو�هب ورعايتها، ويتم تنظيم بر�مج 

وه��ل هي  �ملوهبة  ع��ن  وم��وؤمت��ر�ت 

فطرة وهبها �هلل لكل �إن�صان �أم �صيء 

 مكت�صب يتعلمه �الإن�صان حتى يتقنه!

ما �صاأتكلم عنه يف هذ� �ملقال ب�صكل 

مب�صط لي�ض جدليات حول �ملوهبة �أو 

تفنيد الإحدى �لنظريات �أو ت�صكيك 

بغريها، بل �صاأجيب من وجهة نظر 

�صخ�صية وجتربة عن �أف�صل �ل�صبل 

�أن  ميكن  وه��ل  �ملوهبة  الكت�صاف 

تكون �صخ�صاً متعدد 

�ملو�هب.

�إن �لطريقة �الأمثل 

الك��ت�����ص��اف �مل��وه��ب��ة 

مقنن  �خ��ت��ب��ار  لي�ض 

يعتمد كل جو�ب فيه 

ع��ل��ى ن��ق��ط��ه حت��دد 

موهبتك، بل �إن �لذي 

�ل�صتار  تفتح  يجعلك 

وتطلق  نف�صك  ع��ن 

هي  ملو�هبك  �لعنان 

�لتجربة، �إن �لتجربة 

�الأق��وى  �لدليل  هي 

و�الأو���ص��ح و�الأوف���ى 

لتعرف �أنك موهوب يف �ملجال �لذي 

كذلك،  ل�صت  �أو  فيه  نف�صك  جربت 

�الأوىل  �لتجربة  يف  تف�صل  ورمب���ا 

�لتجربة  يف  ول��ك��ن 

�لثالثة  �أو  �ل��ث��ان��ي��ة 

لتكت�صف  �صتنجح 

نف�صك  يف  ذلك  بعد 

���ص��خ�����ص��اً م��وه��وب��اً 

ي�صتطيع  م��ت��م��ي��ز�ً 

ت���ط���وي���ر م��وه��ب��ت��ه 

ليكون جنماً يف هذ� 

�ملجال.

�أت�����ذك�����ر ح��ي��ن��م��ا 

�لفر�صة  يل  �أتيحت 

ع��ام  �الأوىل  ل��ل��م��رة 

م�صابقة  يف   ٢٠١٦

�إد�رة  م�صتوى  على 

�مل��ه��ار�ت  يف  �ل��ري��ا���ض  يف  �لتعليم 

ق�صرية،  بق�صة  و�صاركت  �الأدب��ي��ة 

كانت ق�صتي �الأوىل �لتي �أكتبها، مل 

�أفوز  �أو  �أتاأهل  �أن  �لبته  �أكن متوقعاً 

م�صاركة  ه��ي  �إمن��ا  ك��ان  ب��اأي مركز 

فقط، وقد فوجئت برت�صح م�صاركتي 

وفوزها باملركز �لثاين على م�صتوى 

�لريا�ض.

يف تلك �مل�صاركة مل يكن »�أ�صامة« 

كاتباً �أو �صبق له �لكتابة، ولكن �أتاح 

و�كت�صف  و�صارك  �لفر�صة  لنف�صه 

تلك �ملوهبة �لتي تنمو �الآن و�أ�صعى 

يف تنميتها �أكرث و�أكرث.

نف�صك  حبي�صة  �ملوهبة  ختاماً: 

تكت�صفها  لن  وق��در�ت��ك،  وتفكريك 

ح��ت��ى جت����رب ب��ن��ف�����ص��ك، ف��ج��رب 

لتكت�صف موهبتك.

م�صار �ملوهوبني

�ملجال �الأدبي

�ملوؤ�ص�صات  تقدم  �أن  ميكن  ه��ل 

�خلدمة  ب��ج��ودة  �صماًنا  �لتعليمية 

عليها  ي��ح�����ص��ل  �ل��ت��ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

�لطالب، �أ�صوة ب�صهادة �ل�صمان �لتي 

تقدمها �أي �صركة خا�صة للعميل بعد 

�النتهاء من �أعمالها!

�أن يتم ذل��ك، و�أح��د  �ل��ن��ادر  م��ن 

�الأ�صباب �لتي ذكرت يف هذ� �ل�صاأن 

تعتب  �لتعليمية  �خل��دم��ات  �أن  هو 

خدمات غري ملمو�صة، ومن ثم فهي 

تت�صمن  كما  خماطر،  على  تنطوي 

تلك  م��ن  �أك���رث  للف�صل،  �ح��ت��م��االت 

�مللمو�صة،  �خلدمات  تت�صمنها  �لتي 

تقدمي  تكلفة  زي��ادة  �إىل  ي��وؤدي  مما 

�صمانات بجودتها.

�إىل ذلك، فاإن ت�صميم  باالإ�صافة 

ميثل  �خل��دم��ة«  »�صمان  و�صياغة 

للخدمات  بالن�صبة  ك��ب��رًي�  حت��دًي��ا 

�صعوبة  ب�صبب  وذل���ك  �لتعليمية، 

وم�����ص��وؤول��ي��ات  �أدو�ر  ب��ني  �لف�صل 

�لطالب من جانب ومزودي �خلدمة 

 - �لتعليمية  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  وه���م   –
�صمان  �أن  ك��م��ا  �آخ����ر.  ج��ان��ب  م��ن 

�خلدمة �لتعليمية هو مبثابة �صمان 

من  ب��اأن  �ملحتملني  �لعمل  الأرب���اب 

يف  بالعمل  يلتحقون 

من  هم  موؤ�ص�صاتهم 

�خل��ري��ج��ني �ل��ذي��ن 

�ك��ت�����ص��ب��و� �مل��ع��ارف 

�ل�صرورية  و�ملهار�ت 

الإجن�������از �الأع����م����ال 

ب���ك���ف���اءة، وه�����و م��ا 

�أن  �إىل  ي�����وؤدي  ق���د 

ي���ت���م �ل���ت���ع���ام���ل م��ع 

�خلريجني - من قبل 

�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية 

- كمنتجات تعليمية 

�أو  ك��ع��م��الء  ول��ي�����ض 

�أن  ينبغي  زبائن كما 

يكونو�.

ويف نف�ض �ل�صياق، هناك من يرى 

�أن �إدر�ك �لطالب ملخاطر �لت�صجيل 

وج��ود  م��ع  �لتعليمي  �ل��ف�����ص��ل  يف 

�لتعليمية  �خل��دم��ة  ب��ج��ودة  �صمان 

�لتي �صيح�صل عليها قد يكون �صبًبا 

وجود  عدم  بينما  �جلدية،  عدم  يف 

فعالة  �أد�ة  يكون  قد  �ل�صمان  هذ� 

يف �حلفاظ على �جلدية. وي�صربون 

يقرر  �ل���ذي  بالعميل  ل��ذل��ك  م��ث��اًل 

�صر�ء منتج ال �صمان له، فاإنه يكون 

ل���دي���ه ح���اف���ز �أك���ب 

�ملنتج  على  للحفاظ 

ج���ي���دة،  ح����ال����ة  يف 

�لذي  �لعميل  بينما 

�ملغطى  �ملنتج  يختار 

يختار  فاإنه  ب�صمان، 

دف����ع ت��ك��ل��ف��ة �أع��ل��ى 

مقدًما، ولكنه قد ال 

�حلافز  ل��دي��ه  ي��ك��ون 

�ملنتج  على  للحفاظ 

يف حالة جيدة.

وع���ل���ى �جل���ان���ب 

يرى  ثمة من  �الآخر، 

�أهمية تطبيق مفهوم 

�لتعليمية  �خلدمة  ج��ودة  »�صمان« 

يف  �خلريجني  ر�صا  على  للح�صول 

موؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل، باعتبار �أن 

هذ� �ل�صمان هو مبثابة وعد ر�صمي 

ب�صاأن �خلدمة  يتم تقدميه للطالب 

�لتعليمية �لتي يتلقونها.  

ويرى �أ�صحاب هذه �لروؤية �أنه مع 

وخ�صو�ًصا  �لتعليم،  تكاليف  زي��ادة 

عندما يتعني على �لطالب دفع جزء 

من نفقاته، �أو كلها، فمن �ملرجح �أن 

�لطالب  معاملة  نحو  �لتوجه  يزد�د 

كزبائن، وحينئذ يزد�د وزن �ملوؤ�ص�صة 

�لتعليمية �ل�صامنة للخدمة �لتعليمية 

على  فيقبلون  �جلدد  �لطالب  لدى 

�اللتحاق بها.

للموؤ�ص�صات  حينئذ  ميكن  كما 

�جل���ودة  �إىل  �الإ����ص���ارة  �لتعليمية 

من  �ل��در����ص��ي��ة  لف�صولها  �لعالية 

وهو  تعليمي،  �صمان  تقدمي  خ��الل 

مو�د  تقدمي  عند  �أهميته  ت��زد�د  ما 

عدد  وج��ود  على  تعتمد  �ختيارية 

حيث  �مل�صجلني،  �لطالب  من  ك��اٍفٍ 

بعد  �إال  �لتدري�ض  يف  �لبدء  يتم  ال 

توفر عدد معني. وهم يف ذلك مثل 

�لبائعني �لذين لديهم منتجات عالية 

�جلودة، ويبحثون عن ميزة تناف�صية 

عن   - �أنف�صهم  متييز  خ���الل  م��ن 

بائعي �ملنتجات منخف�صة �جلودة - 

عن طريق �إر�صال �إ�صار�ت ت�صويقية 

قبل �ل�صر�ء، و�إحدى هذه �الإ�صار�ت 

�إال  »�ل�صمان«،  �صهادة  تقدمي  هي 

»�ملنتج«  �لتعليمية  �خلدمة  �صعر  �أن 

بيع  �صعر  ع��ن  ز�ئ���ًد�  يكون  حينئذ 

لتغطية  وذل��ك  �صمان،  بغري  �ملنتج 

تكاليف مطالبات �ل�صمان.

عميد عمادة �لتطوير و�جلودة 

ك��ن��ت ق��د ع��ق��دت �ل��ع��زم �أث��ن��اء 

����ص��ت��خ��دم  �أن  ل��ل��دك��ت��ور�ه  ب��ح��ث��ي 

برنامج »SPSS« يف حتليل �لبيانات 

يف  �صو�ء  لدي؛  توفرها  حال  �خلام 

يف  �أو  �لبعدي  �أو  �لقبلي  �المتحان 

مع  وذلك متا�صًيا  �ل��ر�أي،  ��صتطالع 

�لدر��صات  يف  �لباحثني  من  �لكثري 

�آن��ذ�ك،  ��صتعر�صتها  �لتي  �ل�صابقة 

باقرت�ح  بعد  فيما  فوجئت  ولكني 

مقيا�ض  ب��ا���ص��ت��خ��د�م  م�����ص��ريف  م��ن 

 Rasch Measurement ر����ض 

Model عو�ًصا عن ذلك، فوجدت 
لرغبة  للت�صليم  م�صطًر�  نف�صي 

ب��ادئ  يف  م�ص�ض  ع��ل��ى  �مل�����ص��رف 

بالتايل يف عدة  �أنخرط  و�أن  �الأم��ر 

للتعرف  خا�ض  م��درب  م��ع  دور�ت 

ع��ل��ى ه���ذ� �مل��ق��ي��ا���ض و�ل��ت��ع��ل��م على 

�ملكثفة  و�لقر�ءة  ��صتخد�مه  كيفية 

يف  له  عديدة  �صروح  ومتابعة  عنه 

�ليوتيوب.

ذلك  كان  ما  بقدر  �أنه  و�حلقيقة 

�القرت�ح متعًبا يل وموؤخًر� لتخرجي 

من  �ملقيا�ض  هذ�  يل  فتح  ما  بقدر 

و�لنقا�ض  للتحليل  �جلديدة  �الآف��اق 

و�ل��ب��ح��ث يف در�����ص���ات �أخ����رى مل 

 »SPSS« برنامج  ال�صتخد�م  يكن 

بع�ض  ترى  يا  هي  فما  يفتحها،  �أن 

ميز�ت هذ� �ملقيا�ض؟

 »Rasch« يف �حلقيقة �أن ملقيا�ض

�أبرزها  لعل من  �مليز�ت  �لعديد من 

�أنه يعطي متو�صًطا معيارًيا م�صتقاًل 

لكل فقرة من فقر�ت �أي �متحان �أو 

فهو  ر�أي،  ��صتطالع 

يعطي مقيا�ًصا ب�صكل 

ي�صتطيع  ع���م���ودي 

�ل��ب��اح��ث م��ن خالله 

مدى  على  �ل��ت��ع��رف 

بعد �أو قرب متو�صط 

كل فقرة من �لنطاق 

�ل��ط��ب��ي��ع��ي، و�الأه����م 

م��ن ذل���ك �أن����ه يبني 

���ا  ل���ل���ب���اح���ث �أي�������صً

�لفقر�ت  بالتحديد 

�ل�����ص��اذة خ��ارج ذلك 

�لنطاق �إن وجدت.

ال  قد  �مليزة  ه��ذه 

من  �لعديد  قبل  م��ن  متاحة  تكون 

�ل�صذوذ  هذ�  الأن  �الأخ��رى  �لب�مج 

يتال�صى  ق��د   »abnormality«

ودم��ج  جمع  يتم  عندما  ويختفي 

�ملتو�صط �ملعياري �مل�صتقل للفقر�ت 

�المتحان  فقر�ت  بقية  مع  �ل�صاذة 

يفوت  وبالتايل  �لر�أي،  ��صتطالع  �أو 

على �لد�ر�ض بحث هذ� �ل�صذوذ �إن 

وجد ومناق�صة �أ�صبابه و�قرت�ح حلول 

وتو�صيات جوهرية يف �لدر��صة.

هذ�  ي�صتطيع  �ملثال،  �صبيل  على 

�إىل  �ل��ف��ق��ر�ت  يق�صم  �أن  �ملقيا�ض 

و»فقر�ت  �ل�صعوبة«  بالغة  »فقر�ت 

متو�صطة �ل�صعوبة« و»فقر�ت �صهلة« 

وذل��ك  �ل�صهولة«،  بالغة  و»ف��ق��ر�ت 

�مل�صتقل  �ملعياري  �ملتو�صط  ح�صب 

كل فقرة، فالفقر�ت بالغة �ل�صعوبة 

الأن  �صاذة،  تعتب  �ملقيا�ض  ه��ذ�  يف 

�لطالب  من  �لعديد 

�مل�����ت�����م�����ي�����زي�����ن مل 

�الإج��اب��ة  ي�صتطيعو� 

ع���ل���ي���ه���ا، وك���ذل���ك 

�ل����ف����ق����ر�ت ب��ال��غ��ة 

�ل�صهولة تعتب �أي�ًصا 

�مل��ق��ي��ا���ض  ه����ذ�  يف 

�ل��ع��دي��د  الأن  ���ص��اذة 

�ل�صعفاء  �ل��ط��الب 

�الإجابة  ��صتطاعو� 

ع��ل��ي��ه��ا وت�������ص���اوو� 

ف��ي��ه��ا م���ع �ل��ط��الب 

�ملتميزين، �إًذ�، فهذه 

�ل���ف���ق���ر�ت �ل�����ص��اذة 

البد  ر����ض  مقيا�ض  �أظ��ه��ره��ا  �لتي 

بحًثا  �لد�ر�ض  عناية  تكون حمل  �أن 

در��صات  من  و��صت�صهاًد�  ونقا�ًصا 

�أخرى لها عالقة بامل�صكالت.

من ميز�ت هذ� �ملقيا�ض �أي�ًصا �أنه 

�لطالب  وب��ني  فقرة  كل  بني  يربط 

يتجلى  وهنا  عليها،  �أج��اب��و�  �لذين 

�ل����دور �حل��ق��ي��ق��ي ل��ال���ص��ت��ب��ي��ان �أو 

��صتطالع �لر�أي �مل�صاحب للدر��صة 

وما يفتحه من �آفاق �صا�صعة للباحث 

�لطالب  �أولئك  للربط بني خلفيات 

على  فئة  كل  �إجاباتهم،  وبني  مثاًل 

باللغة  مفردتني  �أن  و�أذك���ر  ح���دة. 

يف  ���ص��ذوذ  حم��ل  كانت  �الإجنليزية 

��صتخدمت  �لتي  �لدر��صات  �إح��دى 

�الأوىل  كانت  حيث  ر����ض،  مقيا�ض 

بعًد�  حتمل  مفردة  وهي   ،»attic«

عليها  �الإجابة  ي�صتطع  ومل  ثقافًيا 

يف  فرتة  عا�صو�  �لذين  �لطالب  �إال 

�لبالد �لغربية و�نغم�صو� يف ثقافتها 

وع��رف��و� �أن��ه��ا ع��ب��ارة ع��ن »غ��رف��ة 

�ملثلث  �جل��زء  حتت  �صغرية«  علوية 

�لغربي، وعادة ما  من �صقف �ملنزل 

للدر��صة،  مكاًنا  �أو  م�صتودًعا  تكون 

�أخ��رى  م��ف��ردة  تكن  مل  �ملقابل،  يف 

عند  حتى  للفهم  عائًقا   »garage«

الأنها  �ل�صعفاء  �لطالب  من  �لعديد 

للغة  تعريبها  مت  م��ف��ردة  بب�صاطة 

�ال�صتعمال  �صائعة  وه��ي  �لعربية، 

هذ�  معطيات  على  وبناًء  »ك���ر�ج«. 

�لباحث  على  ل��ز�ًم��ا  ك��ان  �ملقيا�ض، 

يف  م�صتقلني  ف�صلني  ي�صيف  �أن 

ت��اأث��ري  ع��ن  فيهما  ي��ت��ح��دث  ب��ح��ث��ه 

�الإجنليزية  للمفرد�ت  �لثقايف  �لبعد 

�لطالب  فهم  م��دى  على  و�لتعريب 

و�أن  �الإجنليزية  للمفرد�ت  �لعرب 

�ملهمة  �لتو�صيات  من  ع��دد�ً  يطرح 

بهذ� �خل�صو�ض.

ومن ميز�ت هذ� �ملقيا�ض �أنه ميكن 

�لر�أي  ��صتطالع  لتحليل  ��صتخد�مه 

مثاًل من ز�وية معينة حتى ال يت�صعب 

�لبحث ويطول، مع �إمكانية �ال�صتفادة 

منه الحًقا يف حتليل نف�ض ��صتطالع 

�ل��ر�أي من ز�وي��ة �أخ��رى �أو حتى من 

ع��دة زو�ي��ا �أخ���رى، ولكن ه��ذه �ملرة 

�لعلمية  �ملجالت  يف  �لن�صر  بغر�ض 

لبحوث  م��ق��االت  ع��دة  يف  �ملحكمة 

باإذن  �لدكتور�ه  مرحلة  بعد  �لرتقية 

�هلل، و�هلل تعاىل �أعلم.   

كلية �للغات و�لرتجمة 
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

م�صادر التعلم واملرافق التجهيزات

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

هذه  ت�صمن  بحيث  بال�صمولية،  �لب�جمي  �العتماد  معايري  تت�صم 

هدف  لبلوغ  �صوًيا  تعمل  �لتي  �جلو�نب  من  �لعديد  ��صتيفاء  �ملعايري 

�أجلها،  رئي�ض هو حتقيق �لبنامج �الأكادميي لالأهد�ف �لتي و�صع من 

»�الأخري«  �ل�صاد�ض  �ملعيار  ��صتعر��ض  �إىل  �لقارئ  عزيزي  ن�صل  و�ليوم 

يف معايري �العتماد �لب�جمي بح�صب �لن�صخة �ملطورة ملعايري �العتماد 

�لب�جمي �لتي �أ�صدرتها هيئة تقومي �لتعليم و�لتدريب ممثلة يف �ملركز 

�لوطني للتقومي و�العتماد �الأكادميي، وهو معيار م�صادر �لتعلم و�ملر�فق 

�أن تكون م�صادر  �أنه يجب  و�لتجهيز�ت، وتذكر �لوثيقة يف هذ� �ملعيار 

�لتعلم و�ملر�فق و�لتجهيز�ت كافية لتلبية �حتياجات �لبنامج ومقرر�ته 

�أن  يجب  كما  منا�صب،  بتنظيم  �مل�صتفيدين  جلميع  وتتاح  �لدر��صية، 

�الحتياجات،  بناًء على  و�لطالب يف حتديدها  �لتدري�ض  ت�صرتك هيئة 

ويقيمون فعاليتها. وعن �إي�صاح ذلك نذكر »بت�صرف« ما ت�صمنته �لوثيقة 

يف هذ� �ملعيار، وهو �الآتي:

و�إجر�ء�ت و��صحة ت�صمن كفاية ومنا�صبة  �صيا�صات  �لبنامج  يطبق 

م�صادر �لتعلم و�خلدمات �ملقدمة لدعم تعلم �لطالب، ويطبق �إجر�ء�ت 

�لتعليم  عمليات  لدعم  �لالزمة  �ملرجعية  و�مل��و�د  �مل�صادر  الإد�رة  الة  فعَّ

و�لتعلم، ويتوفر باملكتبة �لعدد �لكايف من �مل�صادر �ملتنوعة �لتي ي�صهل 

�لطالب،  و�أعد�د  �لبنامج  �حتياجات  مع  يتنا�صب  مبا  �إليها،  �لو�صول 

ويتم  ومنا�صبة،  كافية  �أوق��ات  يف  و�لطالبات  �لطالب  ل�صطري  وتتاح 

حتديثها ب�صورة دورية، كما يتوفر للبنامج م�صادر �إلكرتونية متخ�ص�صة، 

وقو�عد معلومات و�أنظمة �إلكرتونية منا�صبة تتيح للم�صتفيدين �لو�صول 

�أو  �إىل �ملعلومات و�ملو�د �لبحثية و�ملجالت �لعلمية من د�خل �ملوؤ�ص�صة 

و�لتجهيز�ت �حلا�صوبية  و�ملختب�ت  �ملعامل  للبنامج  ويتوفر  خارجها، 

و�لتقنية و�ملو�د �ملالئمة للتخ�ص�ض و�لكافية الإجر�ء �لبحوث و�لدر��صات 

لهيئة  ويتوفر  وحتديثها،  ل�صيانتها  منا�صبة  �آل��ي��ات  وتطبق  �لعلمية، 

�لفني  و�ل��دع��م  �لتهيئة  �لبنامج  يف  و�ملوظفني  و�ل��ط��الب  �لتدري�ض 

�إ�صافة �إىل توفر  ال مل�صادر وو�صائل �لتعلم،  �ملنا�صبني لال�صتخد�م �لفعَّ

�لقاعات �لدر��صية و�ملر�فق �ملنا�صبة وجميع متطلبات �ل�صحة و�ل�صالمة 

و�لبحثية،  �لتعليمية  و�الأن�صطة  و�لتجهيز�ت  �ملر�فق  و�ملهنية يف  �لعامة 

�لنفايات  من  و�لتخل�ض  �لبيئة  على  و�حلفاظ  �ل�صالمة  معايري  وتُطبق 

و�ملوؤهل  �لكايف  �لعدد  للبنامج  يتوفر  كما  وفاعلية،  بكفاءة  �خلطرة 

وتتوفر  و�ملختب�ت،  �ملعامل  وتهيئة  ت�صغيل  و�ملخت�صني يف  �لفنيني  من 

من  �الإعاقة  لذوي  �ملنا�صبة  و�خلدمات  و�لتجهيز�ت  �ملر�فق  للبنامج 

و�خلدمات  �لتقنيات  يتوفر  كما  و�ملوظفني،  �لتدري�ض  وهيئة  �لطالب 

و�لبيئة �ملنا�صبة للمقرر�ت �لتي تقدم �إلكرتونياً �أو عن بعد وفق �ملعايري 

�خلا�صة بها، و�أخرًي� يعمل �لبنامج على تقومي فاعلية وكفاءة م�صادر 

�لتعلم و�ملر�فق و�لتجهيز�ت باأنو�عها، وي�صتفاد من ذلك يف �لتح�صني.

وبعد و�صولنا لهذ� �ملقالة نكون قد ��صتعر�صنا خالل �صبعة مقاالت 

�ملطورة  �لوثيقة  بح�صب  �لب�جمي  لالعتماد  �ل�صتة  �ملعايري  متتالية 

ملعايري �العتماد �لب�جمي، ن�صاأل �هلل �أن ينفع بها.

وكيل �جلامعة للتخطيط و�لتطوير

دور التجربة في اكتشاف الموهبة

ضمان جودة التعليم

أبرز مميزات مقياس »Rasch« لتحليل البيانات البحثية

د. شافي القحطاني

أسامة فقيهي

ً



معاقبة الجادين المبكرين بتأخر المتأخرين
ال ي�شك اأحد يف اأهمية ال�قت، وال يف قيمته العليا، اجلميع ي�ؤمن بها، 

وال ي�جد من يحب التاأخر يف حال ال�عد، فاأي �شخ�شني يحددان م�عداً 

للقاء مثاًل، فاإن كل �شخ�ص منهما ال يريد اأن ي�شل اإىل امل�عد وال يجد 

االآخر، ولكن مع كل ذلك اإذا اأتيحت له الفر�شة للتاأخر فاإنه يف�شل اأن 

يتاأخر ه� على اأن يتاأخر الطرف االآخر.

يف اعتقادي، النا�ص على �شنفني، بالن�شبة لهذه امل�شكلة: االأول مقتنع 

باأن ال��ش�ل اإىل املكان قبل امل�عد بن�شف �شاعة خري من اأن ي�شل اإليه 

بعد دقيقة واحدة، وه�ؤالء يهتم�ن كثرًيا بتنظيم اأوقاتهم، ولديهم فر�شة 

طيبة يف �ش�رة ال�شالة امل�ؤقتة اخلم�ص، فلهم اأن يرتب�ا اأوقاتهم ح�شب 

هذا اجلدول االإلهى. 

ال�شنف االآخر قد ال يبداأون يف اال�شتعداد للذهاب اإىل امل�عد اإال بعد 

بامل�عد،  يذكرهم  االآخر  الطرف  ات�شال من  اأو جميء  املنبه  رن جر�ص 

حاجاتهم  لق�شاء  اأو  لال�شتعداد  ويهرع�ن  ذاكرتهم  ي�شتعيدون  عندها 

االأ�شا�شية بغري جدية، فاأعمالهم منت�شرة، وجداولهم متداخلة واأوقاتهم 

متناثرة ياأكل بع�شها بع�شا.

عن  املتاأخرين  الك�ش�لني،  ه���ؤالء  تراعي  جمتمعاتنا  اأن  االأ�شف  كل 

بتبكريك،  امل�عد فرمبا تخجل  مكان ح�شب  اإىل  و�شلت  فاإذا  اأوقاتهم، 

اإحباط  ذلك من  ما يف  اإىل  اإ�شافة  للعدل متاًما،  وال��شع هذا خالف 

للمبكرين واملنظمني الأوقاتهم.

هل فكرت ي�ًما ما ملاذا هذه املراعاة مع املتاأخرين؟ رغم اأن ال�شبيل 

اإقالع  وقت  يتاأخر عن  فالذي  جًدا،  ي�شري  تاأخريهم  من  اإىل اخلال�ص 

ي�ًما ما  القطارات واحلافالت، فهال جنرب  تنتظره، كذلك  الطائرة ال 

مبراعاتنا لل�قت مثلها، ال تط�ل بهم املدة اأبًدا، �شيح�شرون يف املنا�شبات 

والربامج بعد مرة ح�شب امل�عد املحدد اإن �شاء اهلل.

يا�شر اأ�شعد

كلية االآداب- ق�شم اللغة العربية

اإلعالم والقوة الناعمة
اأن يدخل جمال االإعالم، ولكن لي�ص كل �شخ�ص  ميكن لكل �شخ�ص 

يقدمها  �شحيحة  ر�شالة  و�شاحب  فعاًل  اإعالمياً  ي�شبح  اأن  باإمكانه 

للغري.

حتت�ي  التي  بر�شالته  املتم�شك  االإع��الم��ي  غ�شب  يثري  م��ا  اأك��ر 

يرى  حني  والثقايف،  االجتماعي  وال��دور  واالأ�شا�شيات  امل��ب��ادئ  على 

البع�ص  يحاول  والتي  امل�ج�دة  االإيجابيات  على  طغت  ال�شلبيات  اأن 

وتظليلها. اإخفاءها 

ق�ة ال�شلبية امل�ج�دة مب�شطلح االإعالم حالياً اأ�شبحت منت�شرة بق�ة، 

والذي يتحدث عن �شلبياته غالباً ال يعلم ما ه� معنى االإعالم اأ�شا�شاً!

ومن باب اإبداء الراأي اأق�ل اإن اإيجابيات هذا الك�كب م�ج�دة ولكن 

لبع�ص  ت�شخيم  وي�جد  لرياها،  للعامل  يخرجها  اأو  يراها  ال  منا  كثرًيا 

املظاهر ال�شلبية واإخفاء اأو تظليل لبع�ص املظاهر واحلقائق االإيجابية 

والتي �شاعدت كثريين بالتغيري لالأف�شل.

اإىل  املخيلة  تذهب  »اإع��الم«  كلمة  ق�ل  املجتمعات مبجرد  بع�ص  يف 

املحرمات ون�شر الرذائل، ول�ال تلك الق�ة الناعمة ملا تقدم هذا الك�كب 

اإىل ما نحن عليه االآن اأو ما �شن�شبح عليه غداً باإذن اهلل.

والعطاء  االإن�شانية  معاين  بها  جتتمع  مهمة  ناعمة  ق�ة  »االإع��الم« 

والتغيري وحتمل ر�شائل عظيمة معطرة بروح ال�شغف واالأخالقيات.

ال ننكر وج�د �شلبيات ولكن ال ن�شمح اأي�شاً بانت�شارها وفر�ص ق�تها 

علينا، ميكننا حم�ها من االأ�شا�ص حتى ال يكاد يبقى لها اأثر، و�شيبقى 

االإعالم الر�شالة االأهم املقدمة للعامل.

جنالء االأحمدي 

ق�شم االإعالم

17 9الرأي

ت�شدر عن ق�شم االإعالم 

بكلية االآداب جامعة امللك �شع�د

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

الباحث  يق�شي  اأن  الطبيعي  من 

يف  ُمنهمكاً  �شن�ياً  ال�شاعات  مئات 

ق��راءة امل��ق��االت واالأب��ح��اث العلمية 

تلك  وبخا�شة  بتخ�ش�شه،  املتعلقه 

احلديثة منها، ومع ذلك، فاإن معرفة 

الطريقة ال�شحيحة للقراءة هي من 

اأهم االأ�شا�شيات التي يجب اأن تُ�ؤخذ 

اإ�شاعة  تتجنب  حتى  االعتبار  بعني 

كل من ال�قت واجلهد.

التقنيات  اأح���د  ب�شرد  ���ش��اأق���م 

»املراحل  تقنية  وه��ي  امل�شتخدمة 

تكمن  االأ�شا�شية  الفكرة  الثالث«، 

املقال  ق���راءة  عليك  يجب  اأن��ه  يف 

ب��دالً  م��راح��ل،  ث��الث  على  العلمي 

املتمثلة  التقليدية  الطريقة  م��ن 

حتى  املقال  بداية  من  ال��ق��راءة  يف 

نهايته.

حُتقق كل مرحلة اأهدافاً حمددة، 

عن  ع��ام��ة«  »ف��ك��رة  االأوىل  متنحك 

»ا�شتيعاب  الثانية  لك  وتتيح  املقال، 

حم����ت�����ى« امل����ق����ال، ول���ك���ن ل��ي�����ص 

فت�شاعدك  الثالثة  اأم��ا  تفا�شيلها، 

املرحلة  بعمق.  املقال  »فهم«  على 

االأوىل هي عبارة عن ت�شفح وم�شح 

ي�شتغرق  ال  بحيث  للمحت�ى  �شريع 

ذلك اأكر من ع�شر دقائق، مع االأخذ 

بعني االعتبار التايل: قراءة كًل من 

واال�شتنتاج،  املقدمة 

�شريعة  نظرة  اإل��ق��اء 

وذلك  املحت�ى  على 

�شريع  ب�شرد  للقيام 

اال�����ش����ت����ن����ت����اج����ات 

املقرتحة  الرئي�شية 

واأخ��رياً  النتائج،  من 

نظرة  باإلقاء  القيام 

�شريعة على املراجع.

امل�����رح�����ل�����ة  يف 

املقال  اقراأ  الثانية، 

اأكرب،  بعناية  كاماًل 

االأ�شئلة  ب�شرد  ق��م 

املقال  يهدف  التي 

اإىل االإجابة عليها، ابداأ هنا بتدوين 

تعليقاتك  واإبداء  الرئي�شية  النقاط 

قم  ق���راأت،  كلما  ال��ه���ام�����ص،  على 

ب��ت��دوي��ن امل�����ش��ط��ل��ح��ات ال��ت��ي مل 

ترغب  قد  التي  االأ�شئلة  اأو  تفهمها 

اأمكن  اإن  امل�ؤلف،  على  طرحها  يف 

ذلك.

انظر بعناية اإىل الر�ش�م البيانية 

تذكر و�شع  الت��شيحية،  واخلرائط 

عالمات على املراجع غري املقروءة 

ذات ال�شلة، وذلك ملزيد من القراءة 

وهذه طريقة جيدة ملعرفة املزيد عن 

خلفية املقال. يجب اأن ت�شتغرق هذه 

ت�شل  م��دة  امل��رح��ل��ة 

ال�شاعة،  اإىل ح�ايل 

اأن  ي��ج��ب  ب��ع��ده��ا، 

على  ق������ادراً  ت��ك���ن 

ا���ش��ت��ي��ع��اب حم��ت���ى 

امل��ق��ال وق����ادراً على 

ت��ل��خ��ي�����ص ال��ن��ق��اط 

ال���رئ���ي�������ش���ي���ة، يف 

لن  االأح���ي���ان  بع�ص 

امل���ق���ال حتى  ت��ف��ه��م 

م���ع ن��ه��اي��ة امل��رح��ل��ة 

يك�ن  وق��د  الثانية، 

امل������ش���ع  الأن  ه���ذا 

لك  بالن�شبة  جديد 

اأو هناك م�شطلحات اأو اخت�شارات 

غري ماأل�فة، اأو قد ي�شتخدم امل�ؤلف 

بحيث  تفهمها،  ال  جتريبية  تقنية 

املقال غري  االأك��رب من  يك�ن اجلزء 

مفه�م.

منك  يتطلب  كاماًل،  املقال  لفهم 

واملفتاح  الثالثة،  امل��رح��ل��ة  تطبيق 

بالتفا�شيل،  هنا ه� االهتمام كثرياً 

النقدي  التفكري  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ق��م 

ربط  اأهمية  من  تاأكد  والتحليلي، 

وتف�شريها  بالفر�شيات  النتائج 

بعناية يف  النظر  ب�شكل منطقي مع 

النتائج.

ا�شتخدم يف هذه املرحلة »خريطة 

املعل�مات  لتنظيم  وذل��ك  العقل«، 

التي تق�م بقراءتها، وذلك عن طريق 

ت��دوي��ن بع�ص امل��الح��ظ��ات، مب��ا يف 

ذلك ملخ�ص ق�شري الأهم املعل�مات 

التي عرت عليها، قد ي�شتغرق ذلك 

منك مدة ت�شل من �شاعتني ون�شف 

اإىل ثالث �شاعات.

اأن  يجب  املرحلة،  هذه  نهاية  يف 

بناء هيكل  اإع��ادة  على  ق��ادراً  تك�ن 

حتديد  بالكامل،  العملية  ال���رق��ة 

االفرتا�شات، باالإ�شافة اإىل حتديد 

كل من نقاط الق�ة وال�شعف.

فكر يف االأ�شئلة التالية مل�شاعدتك 

م��ا غر�ص  ال��ن��اق��دة:  ال��ق��راءة  على 

امل�ؤلف لكتابة هذا املقال؟ ما النقاط 

الرئي�شية للمقال؟ هل اال�شتنتاجات 

باأدلة  مدع�مة  الن�ص  يف  الرئي�شية 

ال  اأم  ت�افق  هل  عم�ماً،  م�ث�قة؟ 

ت�افق امل�ؤلف؟ ملاذا؟

اأن  مبكان  االأهمية  م��ن  ختاماً، 

ق�ة،  فاملعرفة  تقراأه،  ما  ت�شت�عب 

واإن اأوهن االأمم اأمة ال تقراأ.

اأ�شتاذ اجلي�فيزياء امل�شارك

ق�شم اجلي�ل�جيا واجلي�فيزياء

 كلية العل�م

اأف�شل  عن  البع�ص  يت�شاءل  قد 

وتعزز  تزيد  التي  والع�امل  ال�شبل 

وا�شتكماالً  اللغ�ية،  ال��ف��رد  ك��ف��اءة 

ال�شعي  اأهمية  عن  ال�شابق  حلديثي 

الك��ت�����ش��اب امل��ل��ك��ة ال��ل��غ���ي��ة ب��درج��ة 

العالقات  بناء  يف  ت�شاعدنا  عالية 

اإيجابية،  اأك��ر  ب�ش�رة  االجتماعية 

من   »1345« ال���ع���دد  يف  وذل�����ك 

اأق�ل ثمة  �شحيفة ر�شالة اجلامعة، 

تعلم  �شرعة وجناح  ت�ؤثر يف  ع�امل 

وتنق�شم  ع��ام،  ب�شكل  الثانية  اللغة 

بيئية  ظ���روف  اإىل:  ال��ع���ام��ل  ه��ذه 

معي�شية، و�شفات خا�شة باملتعلم.

املعي�شية  البيئية  الظروف  اأوالً: 

االح��ت��ك��اك  اإم��ك��ان��ي��ة  م���دى  ت�شمل 

اللغة  متعلم  بني  اللغ�ي  والت�ا�شل 

االأ�شليني،  بها  والناطقني  الثانية 

ك��م��ا ت������ؤدي احل���ال���ة االج��ت��م��اع��ي��ة 

واالق��ت�����ش��ادي��ة دوره�����ا يف جن��اح 

باالإ�شافة  اللغة،  اكت�شاب  و�شرعة 

يتلقى  ال����ذي  ال��ربن��ام��ج  ن����ع  اإىل 

الثانية  ال��ل��غ��ة  املتعلم  خ��الل��ه  م��ن 

اللغة  اكت�شاب  عبداهلل،  »احل�شيني 

الثانية، 2000م«.

ال�شفات  ث��ان��ي��اً: 

باملتعلم  اخل��ا���ش��ة 

ت�����ش��م��ل م�����ؤث����راث 

واال���ش��ت��ع��داد  العمر 

واالأ�شاليب  اللغ�ي 

االإدراك����������ي����������ة ث��م 

ال�جدانية،  ال�شفات 

وال �شك اأن ال�شفات 

باملتعلم  اخل��ا���ش��ة 

ل��ه��ا ع��الق��ة وث��ي��ق��ة 

مب��������ش����ع ���ش��رع��ة 

اأكر  اللغة،  اكت�شاب 

من الظروف البيئية 

و�ش�ف  واملعي�شية، 

اأف�شل احلديث عنها فيما يلي.

االأطفال  يتعلم  العمر،  حيث  من 

واإتقان  وي�شر  ب�شه�لة  الثانية  اللغة 

اأك���ر م��ن ال��ب��ال��غ��ني وال��ك��ب��ار، مما 

تق�ل  علمية  فر�شية  لظه�ر  اأدى 

تعترب  التعلم  عمر  يف  ف��رتة  ب�ج�د 

هذه  وتق�م  ثانية،  لغة  لتعلم  مثالية 

�شفة  وج���د  فكرة  على  الفر�شية 

ب�ظيفة  خا�شة  ع�شبية  بي�ل�جية 

ال��دم��اغ ال��ب�����ش��ري وط��ري��ق��ة من���ه، 

ف���امل���خ ه����� اجل����زء 

النم�  ع��ن  امل�����ش���ؤول 

ال���ل���غ����ي وي��ن��ق�����ش��م 

مينى  م��ن��ط��ق��ة  اإىل 

ت��ت��ح��ك��م ب��ال��ن�����ش��ف 

اجل�شم  من  االأي�شر 

وت���ق����م ب��ال���ظ��ائ��ف 

ومنطقة  العاطفية، 

ي���������ش����رى ت��ت��ح��ك��م 

ب��ال��ن�����ش��ف االأمي����ن 

م��ن اجل�����ش��م وت��ق���م 

التحليلية  بال�ظائف 

واملنطقية  والفكرية 

اللغة  عن  وم�ش�ؤولة 

عبداهلل،  »احل�شيني  البالغني.  لدى 

اكت�شاب اللغة الثانية، 2000م«. 

ال�شفات  يف  ال��ث��اين  ال��ع��ن�����ش��ر 

القابلية  يف  ي��ت��م��ث��ل  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 

واال�شتعداد، وال �شك اأن هذه ال�شفة 

منذ  االأط��ف��ال  يحملها  امل�هبة  اأو 

�شخ�ص  من  متفاوتة  وهي  ال���الدة، 

الآخر مما حدا ببع�ص الباحثني اإىل 

للك�شف  اختبارات  تقدمي  ���ش��رورة 

دار�شي  جن��اح  اإمكانية  ع��ن  املبكر 

مثل  واجلامعات،  الكليات  يف  اللغة 

لكارول  اللغ�ي  اال�شتعداد  اختبار 

اال�شتعداد  جهاز  واختبار  و�شاب�ن، 

اللغ�ي مل�شلر »املرجع ال�شابق«.

اأي�شاً  تدخل  االإدراكية  االأ�شاليب 

ال�شخ�شية  ال�����ش��ف��ات  ن��ط��اق  يف 

ويق�شد بها االختالفات ال�شخ�شية 

االإدراك  وت�ظيف  تنظيم  الثابتة يف 

االإن�������ش���اين، وت��ن��ق�����ش��م االأ���ش��ال��ي��ب 

احلقل  اأ���ش��ل���ب  اإىل:  االإدراك����ي����ة 

امل�����ش��ت��ق��ل واأ����ش���ل����ب احل��ق��ل غري 

واأ�شل�ب  ال��ت��اأين  اأ�شل�ب  امل�شتقل، 

ال�شيق  الت�شنيف  اأ�شل�ب  االندفاع، 

واأ�شل�ب الت�شنيف ال�ا�شع.

خ����ت����ام����اً: ه����ن����اك ال�������ش���ف���ات 

ال�جدانية، وهي التي تتعلق ب�شع�ر 

وعاطفة االإن�شان، وت�شمل: االجتاه: 

وع�شبي  نف�شي  ا���ش��ت��ع��داد  ح��ال��ة 

واأهلها.  الثانية  اللغة  جتاه  وعقلي 

احلافز بن�عيه النفعي واالندماجي، 

االنط�ائية  ب�شروبها  وال�شخ�شية 

»امل��رج��ع  والتقم�ص  واالجتماعية 

ال�شابق«.

معهد اللغ�يات العربية - نيجرييا

»ثالث مراحل« لالستفادة من المقاالت واألبحاث العلمية

أفضل السبل والعوامل لتعلم لغة ثانية

د. سطام المدني

عبدالسميع أولوافيمي



لوحة الفعاليات

22 �صفر21 �صفر

22 �صفر21 �صفر

22 �صفر21 �صفر

22 �صفر21 �صفر

22 �صفر21 �صفر

24 �صفر22 �صفر

ورشةفعالية

ورشةفعاليات

معرضفعالية

دورةفعالية

دورةفعالية

دورةدورة

�سنرتال اجلامعة 4670000

مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581

مكتب وكيل اجلامعة 4670109

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

4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتط�ير واجل�دة 4670527

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  مكتب 

4670110
مكتب وكيل اجلامعة للم�ساريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399

عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت 4675723

عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864

عمادة تط�ير املهارات 4670693

عمادة اجل�دة 4679673

عمادة ال�سنة التح�سريية 4696238

عمادة القب�ل والت�سجيل 4678294

عمادة الدرا�سات العليا 4677609

عمادة البحث العلمي 4673355

عمادة �س�ؤون الطالب 4677724

عمادة �س�ؤون املكتبات 4676148

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

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

4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�سة 4354400

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

الإدارة العامة لالإعالم والعالقات اجلامعية 4678159

وكالة اجلامعة للتط�ير : 4698368

ر�سالة اجلامعة 4678781

م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 4670011

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

4670445
م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100

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

4775607
اإ�سعاف اجلامعة 4671699

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

4675557
بالغات ال�سيانة باملنطقة الأكادميية 4678666

�سيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000

جممع اخلدمات 4673000

جممع امللك �سع�د التعليمي 4682066 / 4682068

اإدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي »غرفة العمليات« 950

الدفاع املدين باجلامعة 0955

الإدارة العامة لل�سيانة: من داخل اجلامعة 1515

الإدارة العامة لل�سيانة: من خارج اجلامعة 0118061515

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات  8051197

عميدة الكليات الإن�سانية     8053169

عميدة الكليات العلمية   8050063

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

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

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

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

ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي    8050913 

�سيانة املدينة اجلامعية للطالبات 53161  80

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:

0118054450 - 0118054451

أرقام 
تلفونات 
تهمك..

عمادة �ض�ؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

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

»الأح�ال املدنية«

�  اإ�سدار �سهادة امليالد.

� اإ�سافة امل�اليد ل�سجل الأ�سرة� 

� تبليغ ولدة.

»اجل�ازات وال�ضتقدام«

� جتديد ج�از �سفر لل�سع�ديني.

� اإ�سدار تاأ�سريات ال�ستقدام لعّمال 

املنازل وال�سائقني.

� اإ�سدار اإقامة وجتديدها.

� متديد تاأ�سرية الزيارة للقادمني لزيارة 

من�س�بي اجلامعة املتعاقدين.

� تاأ�سرية خروج وع�دة.

»املرور«

� جتديد رخ�س القيادة.

� جتديد ال�ستمارة.

� ا�ستبدال ل�حات ال�سيارة

الخدمات 
الحكومية

نايت قاردن »احلدائق الليلية«

الوقت: من ٥ م اإىل ١�ص

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: املربع- الريا�ص

تقييم خمرجات التعلم »التخ�ص�صات ال�صحية«

الوقت: من ٩�ص اإىل ٢م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: كلية الطب

مو�صم الريا�ص

الوقت: من ٨�ص اإىل ١١٫٤٥م

اجلهة املنظمة: موا�صم ال�صعودية

املكان: الريا�ص

التفتي�ص وتقييم نظم ال�صالمة وال�صحة املهنية 

واإعداد التقارير للموظفني

الوقت: من ١٠�ص اإىل ٢٫٣٠م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٠

ليايل الريا�ص الكوميدية

الوقت: من ٨٫٣٠م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: الريا�ص بوليفارد

الزراعي ال�صعودي

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

م�صرحية اأوز العجيب

الوقت: من ٦ م اإىل ٨٫٣٠�ص

اجلهة املنظمة: تخيل الرتفيه لتنظيم املعار�ص 

واملوؤمترات

املكان: جامعة الأمرية نورة

اإدارة التغيري للموظفني

الوقت: من ١٠�ص اإىل ٢٫٣٠م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ قاعة ٤

املدينة املقلوبة

الوقت: من ٤م اإىل ١�ص

اجلهة املنظمة: موؤ�ص�صة اأر�صون لتنظيم املعار�ص

املكان: الريا�ص بوليفارد

الإ�صعافات الأولية وال�صالمة للموظفني

الوقت:  من ١٠�ص اإىل ٢٫٣٠م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ قاعة ٣

تقييم خمرجات التعلم »التخ�ص�صات العلمية 

والإن�صانية«

الوقت:  من ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ قاعة ٤

التدري�ص امل�صغر »التخ�ص�صات العلمية والإن�صانية«

الوقت: من ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ قاعة ٤
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22 ربيع �لأول24 �صفر

13 ربيع �لثاين24 �صفر

18 جمادى �لأوىل6 ربيع �لأول

5 ربيع �لثاين24 �صفر

18 جمادى �لوىل1 ربيع �لأول

18 جمادى �لأوىل7 ربيع �لأول

فعاليةبرنامج

معرضمنتدى

معرضمؤتمر

منتدىمهرجان

معرضمبادرة

معرضمعرض

سدوكو قاعدة اللعبة:

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

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

ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

�سغرية، اأو من 9 مربعات كبرية 

يحت�ي كل منها على 9 خانات 

�سغرية.

على الالعب اكمال ال�سبكة 

 ،9 اىل   1 من  اأرق���ام  ب�ا�سطة 

مرة  رق��م  كل  ا�ستعمال  �سرط 

واحدة فقط، يف كل خط اأفقي 

ويف ك��ل خ��ط ع��م���دي ويف كل 

مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

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

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

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

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

عن�ان الكتاب: املرجع يف اإنعا�س ال�ليد

امل�ؤلف: الأكادميية الأمريكية لطب الأطفال

املرتجم: خالد علي الرتكاوي

ال�ضنة: 1441

و�ضف الكتاب:

الأطفال  لطب  الأمريكّية  اجلمعّية  عن  ال�ليد«  اإنعا�س  يف  »املرجع  ي�سدر 

وي�ستمل   .٢٠١٦ عام  »ال�سابعة«  الأخ��رية  طبعته  �سدرت  دوري��ة، حيث  ب�سفة 

العملية  وخط�اته  الإنعا�س  مبادئ  تناق�س  ف�ساًل،  ع�سر  اأح��د  على  الكتاب  

بالتف�سيل، كما يتناول حالت امل�اليد �سديدي اخلداج، واملع�سالت الأخالقّية 

املتعلّقة باإنعا�سهم. كذلك ي�ساهم يف حت�سني نتائج تدبري امل�اليد عند تعّر�سهم 

ملا ي�ستدعي اإنعا�سهم، كنق�س الأك�سجني وغريه..

دليل الدرو�س العملية لأجنة الفقاريات ال��ضفي

يتناول هذا الكتاب  الذي اأعّده اأحمد را�سد احلميدي �سنة 1440ه�، 

»ال�سفدعة«،  للربمائيات:  منف�سلة  عملية  درو�س  �سكل  يف  الأجنة  علم 

والطي�ر »الدجاج«، والثدييات »الفاأر«. بالإ�سافة  لحت�ائه على ال�س�ر 

احلقيقية لل�سرائح، والر�س�مات الت��سيحية، و�سرحها. 

إصدارات دار جامعة الملك سعود

مفكرة الشهر

التدري�ص امل�صغر »التخ�ص�صات ال�صحية«

الوقت:  من ٩�ص اإىل ٢م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: كلية الطب

�صعودي موبايل �صو

الوقت:  من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: جمموعة ال�صدمي املا�صي لتنظيم 

املوؤمترات واملعار�ص

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

 الأ�صرة ال�صعودية الثاين

الوقت: من ٩�ص اإىل٨م

اجلهة املنظمة: جمل�ص �صوؤون الأ�صرة

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

 ال�صعودي الدويل الثاين لل�صيدلة ٢٠١٩

الوقت:  من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: اأول عربية للمعار�ص واملوؤمترات

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

ال�صعودي للقانون الثاين

الوقت: من ٨�ص اإىل ٥م

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

املكان: قاعة امللك في�صل للموؤمترات - فندق 

اإنرتكونتيننتال

 ال�صعودي للبال�صتيك وال�صناعات البرتوكيماوية

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

 الإنتاج الفني الدويل الدورة الثانية

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: الأبعاد الثالثة لتنظيم املعار�ص 

واملوؤمترات

املكان: فندق كراون بالزا الريا�ص

 الإعالم ال�صعودي

الوقت:  من ٨�ص اإىل ٨م

اجلهة املنظمة: هيئة ال�صحفيني ال�صعوديني

املكان: فندق هيلتون الريا�ص

 ال�صتثمار يف امل�صتقبل

الوقت: من ٩�ص اإىل ٦م

اجلهة املنظمة: �صندوق ال�صتثمارات العامة

املكان : فندق الريتز كارلتون

 ال�صعودي للطباعة والتغليف

الوقت:  من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

الــدويل ال�صعـــودي للـــنقل واخلدمـات اللوج�صتية 

٢٠١٩

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

 واملوؤمتر الدويل لل�صياحة

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

�سفر
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رب����ط����ت ق���ائ���م���ة ط���وي���ل���ة م��ن 

الأخ��رة  ال�سنوات  يف  ال��درا���س��ات 

لكن  النوم،  بنق�ص  الزهامير  مر�ص 

الباحثني بجامعة ميامي  فريقاً من 

وفًقا   - م��وؤخ��راً  وج��دوا  الأمريكية 

اأن   - م��ي��ل«  »دي��ل��ى  م��وق��ع  لتقرير 

ناموا  الذين  »البالغني«  الأ�سخا�ص 

الليلة  يف  اأك��ر  اأو  �ساعات   9 مل��دة 

اأظهروا انخفا�ًسا كبًرا يف مهارات 

ال���ذاك���رة وال��ل��غ��ة، وه���ي ع��ام��ات 

مبكرة للخرف. كذلك وجد الفريق 

يح�سلون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ص  اأن 

يومياً  نوم  �ساعات   6 من  اأقل  على 

اإن  حيث  اأي�ًسا،  للخطر  معر�سون 

اإىل  �سبع  م��ن  املثالية  ال��ن��وم  م��دة 

ثماين �ساعات، لكن اخلرباء لي�سوا 

النوم  كرة  كون  �سبب  من  متاأكدين 

يقولون  ولكنهم  ت�سبب اخلرف،  قد 

خلطر  املعر�سني  الأ�سخا�ص  ن  اإ 

ال�سطراب يعانون من ا�سطرابات 

يف دماغهم مما يعزز النوم الطويل.

 15% ن����ام  ال���درا����س���ة  خ����ال 

م���ن امل�����س��ارك��ني مل���دة 9 ���س��اع��ات 

نهاية  ويف  ليلة،  ك��ل  املتو�سط    يف 

ال�����س��ن��وات ال�����س��ب��ع، ���س��ه��دت ه��ذه 

امل��ج��م��وع��ة ان��خ��ف��ا���س��اً ف��ى اأدائ��ه��ا 

كما  امل��ج��الت،  جميع  يف  امل��ع��ريف 

لديهم  التعلم  م��ه��ارات  انخف�ست 

كفاءة  وانخف�ست   ،22% بن�سبة 

 ،20% ب��ن�����س��ب��ة  ال��ك��ل��م��ات  ن��ط��ق 

وانخف�ست الذاكرة بن�سبة 13%.

من  الكثر  اأن  الباحثون  واأك���د 

ال��دم��اغ  يف  ب��اآف��ات  مرتبط  ال��ن��وم 

ت��ع��رف ب��ا���س��م »ف���رط ���س��دة امل���ادة 

كالبقع  ت��ظ��ه��ر  وال��ت��ى  ال��ب��ي�����س��اء« 

الت�سوير  فح�ص  ع��ل��ى  ال��ب��ي�����س��اء 

من  وت��زي��د  املغناطي�سي  ب��ال��رن��ني 

خ��ط��ر ال��راج��ع امل��ع��ريف واخل��رف 

وال�سكتة الدماغية، ويعتقد اأن هذه 

تدفق  انخفا�ص  عن  ناجتة  الآف��ات 

الدم اإىل املخ.

اأخ�سائي  رامو�ص،  الدكتور  وقال 

الأع�ساب والنوم يف جامعة ميامي: 

تبدو  الطويلة  النوم  وم��دة  »الأرق، 

الأداء  يف  ب��ان��خ��ف��ا���ص  م��رت��ب��ط��ة 

اأن  ميكن  ال���ذي  الع�سبي  امل��ع��ريف 

اأو  الزهامير  مر�ص  ظهور  ي�سبق 

ح��ي��ث لحظنا  الأخ�����رى،  اخل���رف 

واأعرا�ص  الطويلة  النوم  فرات  اأن 

انخفا�ص  اإىل  اأدت  املزمنة  الأرق 

التنفيذية  والوظيفة  ال��ذاك��رة  يف 

و�سرعة املعاجلة«.

من  قريباً  نتمكن  »قد  واأ�ساف: 

للخطر  املعر�سني  املر�سى  حتديد 

التدخل  من  ي�ستفيدون  قد  والذين 

الإ�سابة  تقليل خطر  اأو  ملنع  املبكر 

باخلرف«.

�أمر معقد

�حلياة �لجتماعية ملر�هقي �لإنرتنت

دانا بويد

ت����ن����اول����ت امل����وؤل����ف����ة 

املتخ�س�سة  وال��ب��اح��ث��ة 

ال��ت��وا���س��ل  يف ���س��ب��ك��ات 

بويد،  دان��ا  الجتماعي، 

ظاهرة  الكتاب  هذا  يف 

ا���س��ت��خ��دام ال�����س��ب��اب 

لو�سائل  وامل��راه��ق��ني 

وال�سبكات  التوا�سل 

الجتماعية، وحتدثت 

تاأثر هذه  م��دى  عن 

الو�سائل على نوعية 

ح���ي���اة امل��راه��ق��ني؛ 

ح��ي��ث ن��اق�����س��ت يف 

ف�������س���ول ال��ك��ت��اب 

الثمانية، هذه الظاهرة الثقافية 

التي تنت�سر ب�سرعة كبرة، وعاقتها باملجتمع.

ات�صال اأم توا�صل؟

ذكرت يف املقدمة اأّن هذه الدرا�سة هي حماولة ل�سرح واقع حياة 

املراهقني على �سبكة الإنرنت، موجهة لاأ�سخا�ص الذين ي�سعرون 

بالقلق حيالهم مثل الآباء واملربني، وا�ستدلت باإح�سائيات اأفادت اأن 

اأكر من80 يف املئة من طاب املدار�ص الثانوية يف الوليات املتحدة 

ميلكون هواتف حممولة، لكن املفاجئ يف الدرا�سة اأن القليل منهم 

ي�ستخدمونها يف اإجراء الت�سالت الهاتفية، بينما ال�ستخدام الأكر 

هو التقاط ال�سور والتوا�سل عرب مواقع التوا�سل الجتماعي.

الهوية

الف�سل الأول حمل عنوان »الهوية« وط��رح ���س��وؤاًل: »مل��اذا يبدو 

املراهقون غرباء على �سبكة الإنرنت؟« وذكرت املوؤلفة اأنه غالًبا ما 

يت�سور املراهقون متابعيهم على اأنهم »اأ�سدقاء« بغ�ص النظر عن الواقع، 

ويتفاعلون معهم ب�سكل يختلف عن تعاملهم مع اأ�سرهم اأو معلميهم، كما 

اأنهم يتنقلون بني البيئات والو�سائط واملجموعات الجتماعية.

اخل�صو�صية

ناق�ص الف�سل الثاين، والذي حمل عنوان »اخل�سو�سية« �سوؤاًل 

مفاده: »ملاذا يت�سارك ال�سباب املعلومات على نحو وا�سع؟« وتطرقت 

الكاتبة من خال الإجابة عن هذا ال�سوؤال، اإىل معنى اخل�سو�سية 

لدى املراهقني، والتي متثل قيمة مهمة بالن�سبة لهم.

الإدمان

كان عنوان الف�سل الثالث »الإدمان« واهتم بق�سية »ما الذي يجعل 

املراهقني مهوو�سني بو�سائل التوا�سل الجتماعية؟« وذكرت اأن املفهوم 

ال�سائع لاإدمان طاملا ارتبط يف اأذه��ان النا�ص باملخدرات وتعاطي 

الكحول، حتى عام 1995 عندما ظهرت عبارة »اإدم��ان الإنرنت« 

مبعنى الدوافع ال�سلوكية، التي �ساغها الطبيب النف�سي اإيفان غولدبرغ، 

والتي غالًبا ما يُنَظر اإليها على اأنها م�سكلة تخ�ص ال�سباب.

التحر�ش

وكتبت يف الف�سل الرابع عن »خطر التحر�ص« وطرحت �سوؤاًل: 

»هل املتحر�سون مرب�سون يف كل مكان؟« واأ�سارت اإىل اأَنّ الأمر 

ي�سكل اأ�سواأ كابو�ص للوالدين، ودائًما ما يلقي املجتمع باللوم على 

و�سائل التقنية؛ لأنها و�سعت ال�سباب يف مواطن اخلطر.

امل�صايقات

تزيد  »امل�سايقة«، وهل  تناولت مو�سوع  الف�سل اخلام�ص،  يف 

و�سائل التوا�سل الجتماعي من املمار�سات ال�سيئة؟ وذكرت اأنه مع 

انت�سار و�سائل التوا�سل الجتماعي ارتفعت وترة القلق من ظاهرة 

»امل�سايقة عرب الإنرنت«، يف حني يرى اآخرون اأنها لي�ست بجديدة، 

وكل ما حدث هو اأن الآلية تغرت واأ�سبحْت اأكر تنوًعا، كما كان 

الهاتف قبل الإنرنت.

التباين

اأما الف�سل ال�ساد�ص فحمل عنوان »التباين« وحتدثت املوؤلفة 

فيه عن: »هل ت�ساعد و�سائل التوا�سل الجتماعي على معاجلة 

التقنية عرب  اإن  اأف��راد املجتمع؟« وقالت  النق�سام والتباعد بني 

رت برابط املجتمع؛ كما حدث يف عام 1858،  الزمان طاملا ب�َسّ

عندما بداأ العمل بتلغراف �سركة املحيط الأطل�سي عرب الأطل�سي، 

فاأِمَل الكثرون اأَنّ هذا اجلهاز اجلديد �سي�ساعد على ربط النا�ص 

يف جميع اأنحاء العامل، وتقوية اأوا�سر ال�سلة بينهم.

املواطن التقني

اأ�سبحت  وطرح الف�سل ال�سابع »املعرفة التكنولوجية« ق�سية 

مثار جدل �سديد: هل �سباب اليوم مواطنون تقنيون؟ اإن الرا�سدين 

دائًما ما يعتقدون اأَنّ املراهقني على دراية كبرة مب�سائل التقنية 

اجلديدة؛ بحكم اأنهم ن�ساأوا يف ظل وجود الإنرنت، لكن احلقيقة 

ومع  والتطبيق،  للمعرفة  ال�سديد  ف�سولهم  هو  مييزهم  ما  اأن 

الختاف الكبر يف املعرفة واخلربة بني اجليلني، فاإَنّ املراهقني 

بحاجة اإىل التحلي مبهارات النقد.

حتقيق الذات

الكاتبة عن »البحث عن  الثامن والأخ��ر روؤي��ة  وبلور الف�سل 

م�ساحة لتحقيق ال��ذات«؛ حيث خلُ�ست اإىل اأن هدف املراهقني 

من �سبكات التوا�سل الجتماعي هو اأن ي�ساِهدوا ويُ�ساَهدوا، واأن 

ينخرطوا يف املجتمع، ويتمتعوا بحرية ال�ستك�ساف بعيًدا عن رقابة 

الآباء واملدر�سة.

قــــــــــــــــرأت لك..

الباحثني  م��ن  جمموعة  اأو���س��ى 

م�ساهدة  اإع�����ادة  ع��ل��ى  ب��ال��رك��ي��ز 

الكا�سيكية  الريا�سية  امل��ب��اري��ات 

ومر�سى  ال�سن  لكبار  املا�سي  من 

اخلرف، وذلك »لتحفيز ذكرياتهم«، 

ا�ستعادة  على  امل��خ  خايا  وحتفيز 

ال��ذك��ري��ات اجل��م��ي��ل��ة، ح��ي��ث ق��ال 

مدير  برنز  األي�ستر  الربوفي�سور 

اخلدمات  هيئة  يف  اخل��رف  وح��دة 

اإع���ادة  اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�سحية 

حُتيي  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��وت��ر  حل��ظ��ات 

ذكريات قوية تقوي ن�ساط الدماغ.

واأ�����س����ار ال���ربوف���ي�������س���ور ب��رن��ز 

�سن  يف  لاأ�سخا�ص  بالن�سبة  اأن���ه 

مع  يعي�سون  وال��ذي��ن  ال�سيخوخة 

الريا�سية  الأح���داث  ف��اإن  اخل��رف، 

باملا�سي  �سلة  توفر  تُن�سى  ل  التي 

وحت�سني  ال�����س��ري��ع��ة  وامل���ح���ادث���ات 

م�ساهدة  اأن حتفز  فيمكن  ال�سحة، 

وا���س��ت��ع��ادة  الكا�سيكية  الأل���ع���اب 

عاطفية  ذكريات  املتوترة  اللحظات 

ق��وي��ة مي��ك��ن اإع����ادة اإح��ي��ائ��ه��ا بعد 

�سنوات عديدة من الأحداث وتعزيز 

ن�ساط الدماغ.

واأظ���ه���ر م�����س��ح اأج�����ري ب��ه��ذا 

الأ�سخا�ص  ثلثي  اأن  اخل�سو�ص، 

طبيعي  جزء  اخلرف  اأن  يعتقدون 

طبية  حالة  ولي�ص  ال�سيخوخة  من 

يف   48 ويعتقد  ع��اج��ه��ا،  مي��ك��ن 

ال�سخ�ص  اأن  املجيبني  من  املائة 

امل�������س���اب ب����ذاك����رة اخل�����رف ل��ن 

ال��دع��م  م��ع  ح��ت��ى  ب����ًدا  اأ يتح�سن 

ال�ستطاع  ك�سف  بينما  الطبي، 

اأرب��ع��ة  ��ا اأن واح���ًدا م��ن ك��ل  اأي�����سً

يوجد  ل  اأن��ه  يعتقدون  اأ�سخا�ص 

����س���يء مي���ك���ن ال���ق���ي���ام ب����ه مل��ن��ع 

الذاكرة. اختال  ا�سطراب 

الدماغ  اأن  اأك��د  اجلديد  البحث 

للبقاء  بالعمر،  التقدم  م��ع  يكافح 

احلال  هو  وه��ذا  ومتيقًظا،  ن�سًطا 

ب�سفة خا�سة يف حالت مثل مر�ص 

يتم حتفيز  ذل��ك  وم��ع  ال��زه��امي��ر، 

خا�ص  ومت��ري��ن  العاطفية  ال��ذاك��رة 

املباريات  م�ساهدة  اإع��ادة  عند  بها 

�سنوات  من  الكا�سيكية  والأح��داث 

التفا�سيل  تتا�سى  فقد  ال�سباب، 

وال�سجاعة  الت�سويق  يبقى  ول��ك��ن 

يف  الريا�سية  الدراما  يف  والكثافة 

الأذهان.

ي��ع��رب الآب����اء  اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي  م��ن 

قلقهم  ع���ن  وامل���رب���ون  والأم����ه����ات 

واملراهقني  الأبناء  ا�ستخدام  حيال 

ل���اإن���رن���ت وم����واق����ع ال��ت��وا���س��ل 

الج��ت��م��اع��ي وت��ع��ل��ق��ه��م ال�����س��دي��د 

يف  اجلديد  لكن  ميديا،  بال�سو�سيل 

الأب��ن��اء  م��ن  كبرة  ن�سبة  اأن  الأم���ر 

ا�ستخدام  م��ن  قلقهم  ع��ن  ع���ربوا 

اآبائهم لو�سائل التوا�سل الجتماعي 

وبرامج ال�سو�سيل ميديا.

وق���د وج����دت درا����س���ة ج��دي��دة 

وي��ن��ات« قد  »اأب���ن���اء  الأط���ف���ال  اأن 

اأكر قلقاً واهتماًما بكيفية  يكونون 

وجه  وعلى  لها،  اآبائهم  ا�ستخدام 

ال��ت��ح��دي��د، وج���د ال���س��ت��ط��اع اأن 

امل��راه��ق��ني قالوا  امل��ئ��ة م��ن  42 يف 
ين�سره  فيما  م�سكلة  ل��دي��ه��م  اإن 

اآباوؤهم عنهم على و�سائل التوا�سل 

الج��ت��م��اع��ي، وو����س���ف اأك����ر من 

اأنها  واحد من كل ع�سرة مراهقني 

»م�سكلة كبرة«.

وق��د ق��ال م��ا ي��ق��رب م��ن ن�سف 

ال�ستطاع  امل�ساركني يف  املراهقني 

و»خيبة  كبر  باإحراج  ي�سابون  اإنهم 

اأمل« من طريقة ا�ستخدام اآبائهم اأو 

اأمهاتهم لو�سائل التوا�سل »ال�سو�سيل 

ميديا« وقد واجهوا اآباءهم واأمهاتهم 

�سخ�سياً بهذا اخل�سو�ص، اأو ات�سلوا 

بوالديهم ملناق�سة اأو نقد اأو ت�سحيح 

ن�ساطهم عرب الإنرنت.

ال����س���ت���ط���اع اأج����رت����ه ���س��رك��ة 

مايكرو�سوفت حتت عنوان »الكيا�سة 

النرنت  عرب  والتفاعل  وال�سامة، 

– 2019«، و�سمل اأكر من 12،500 

�سخ�ص يف 25 مقاطعة خمتلفة يف 

اأمريكا، وقد و�سف الباحثون الآباء 

اأو  حمرجة  معلومات  ن�سروا  الذين 

و�سائل  على  اأطفالهم  عن  مزعجة 

من  نوع  باأنها  الجتماعى  التوا�سل 

اأنواع امل�ساركة.

األبناء »أكثر قلقًا« من استخدام آبائهم للسوشيل ميديا

النوم 9 ساعات فأكثر قد يسبب الخرف وضعف الذاكرة

مشاهدة المباريات القديمة تحفز ذاكرة كبار السن
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حفلت ع�صور �لأدب �لعربي �إىل 

و�ل�صور  و�لفنون  �لق�صائد  جانب 

�مل��و�ق��ف  م��ن  بالعديد  �ل��ب��اغ��ي��ة، 

ومن  و�مل��ف��ي��دة،  �مل��ع��رة  و�لق�ص�ص 

وف��اء  ق�صة  �لق�ص�ص  تلك  �أ�صهر 

»�ل�صمو�أل« لمرئ �لقي�ص، وكاهما 

�صاعر�ن كبري�ن من �صعر�ء �لع�صر 

يف  به  �ملثل  �ُصرب  حتى  �جلاهلي، 

�لوفاء فقيل »�أوفى من �ل�صمو�أل«.

بن عادياء،  بن غري�ص  �ل�صمو�أل 

�صاعر جاهلي عربي يهودي حكيم، 

�لعري  �ل���ص��م  م��ن  م��ع��رب  ��صمه 

»�صاُموِئيل« عا�ص يف �لن�صف �لأول 

من �لقرن �ل�صاد�ص �مليادي »500 

- 560م«، �أي قبل ظهور �لإ�صام، 

بينها  يتنقل  كان  خير،  �صكان  من 

���ص��م��اه ح�صن  ل���ه  وب����ن ح�����ص��ن 

»�لأبلق« يف تيماء وكان قد بناه جده 

»عادياء«.

موؤثرة  وف��اء  ق�صة  �إل��ي��ه  تن�صب 

»�م��رئ  �جلاهلية  �صعر�ء  كبري  مع 

»�م���روؤ  �إل��ي��ه  ق��دم  حيث  �لقي�ص«، 

�لأخ��ذ  عن  عجز  �أن  بعد  �لقي�ص« 

عنه،  �لعرب  تفرق  بعد  �أبيه  بثاأر 

وك��ان ق��د ع��زم على �ل��ذه��اب �إىل 

فذهب  به،  لي�صتنجد  �لروم  قي�صر 

�أدر�ًع��ا  و�أّمنه  »�ل�صموؤ�ل«  �إىل  �أولً 

لها، كما ترك عنده  ثمينة ل مثيل 

�لقي�ص  �مروؤ  بعد ذلك  و�صار  �أهله، 

�إىل قي�صر �لروم.

ب���اأي���ام ط���وَّق ح�صَن  ب��ع��د ذل���ك 

ثاأر  �أحد �لأم��ر�ء ممن له  �ل�صموؤ�ل 

على �مرئ �لقي�ص، ف�صاأله �ل�صمو�أل 

فقال:  تطويقه حل�صنه؟  �صبب  عن 

لن �أغادر �حل�صن �إل بعد ت�صليمي 

فرف�ص  و�أهله،  �لقي�ص  �مرئ  �أدر�ع 

�ل�صموؤ�ل ذلك رف�ًصا قاطًعا، وقال: 

»ل �أخفر ذمتي و�أخون �أمانتي«.

�حل�صن  حما�صًر�  �لأم��ري  فظل 

�أحد  �أثناء ذلك جاء  حتى مّل، ويف 

�أبناء �ل�صمو�أل من رحلة �صيد، ويف 

عليه  قب�ص  �حل�صن  �إىل  طريقه 

�بنك  هذ�  �ل�صمو�أل:  ونادى  �لأمري 

معي فاإما �أن ت�صلمني ما لديك و�إما 

�ل�صمو�أل  رف�ص  ذل��ك  وم��ع  �أقتله! 

�بن  �لأم��ري  فذبح  �لأم��ان��ة،  ت�صليم 

�ل�����ص��م��و�أل �أم�����ام �حل�����ص��ن وع���اد 

�أن  �أت��ى من غري  بجي�صه من حيث 

يح�صل على بغيته.

فقال �ل�صمو�أل:

وفيُت باأدرِع �لكنديِّ �إين

�إذ� ما خان �أقو�ٌم وفيُت

ومن �أ�صعاره:

�ل��ل��وؤم  م��ن  يدن�ص  مل  �مل���رء  �إذ� 

عر�صه

فكل رد�ء يرتديه جميُل

�لنف�ص  على  يحمل  مل  ه��و  و�إن 

�صيمها

فلي�ص �إىل ح�صن �لثناء �صبيُل

تعرينا �أنا قليل عديدنا

فقلُت لها �إن �لكر�َم قليُل

نا �أنَّا قليٌل وجارنا وما �صرَّ

عزيٌز، وجاُر �لأكرثيَن ذليُل

قد ت�صعر �أحياًنا ب�صعوبة وثقل �مل�صوؤوليات 

�لعمل  متطلبات  ت��ر�ك��م  �أو  ع��ل��ي��ك  �مل��ل��ق��اة 

و�ل��در����ص��ة، و�أع��م��ال �مل��ن��زل، و�لل��ت��ز�م��ات 

فا  �ل�صد�قة؛  وو�جبات  و�لعائلية،  �لأ�صرية 

�لأيام مت�صًعا لكل هذ�، لذلك،  ترى يف بع�ص 

ت�صري  لكي  �أولوياتك؛  ترتب  كيف  تعلُّم  عليك 

من  وت��وف��ر  وق��ت��ك،  ��صتثمار  يف  ك��ف��اءة  �أك��رث 

وقتك وجمهودك، وتهدئ من توترك �لنف�صي، 

�أق�صام حمددة،  �إىل  ل مهامك  ّ تعلم كيف تف�صِ

تتعامل  كي  �ل�صعوبة؛  من  درجاتها  وحت��دد 

كاملحرتفن. معها 

�أن�صئ قائمة باملهام �خلا�صة بك و�لو�جبات 

فعله  عليك  �صيء  ك��ل  �كتب  منك،  �ملطلوبة 

باأي ترتيب  و�بد�أ بتف�صيل كل ما ينبغي عمله 

مبدئياً. لك  يخطر 

�أهمية  �لأك��رث  �ملهام  وح��دد  �لقائمة  رت��ب 

�لقائمة،  �أعلى  و�صعها  �إحلاًحا  �لأكرث  و�ملهام 

ترى  فقد  لروؤيتك؛  ويخ�صع  ن�صبي  �أمر  وهو 

�أو  �لعمل  مهام  من  �أوىل  �لدر��صة  مهام  �أن 

ت�صاوت  �إذ�  ذلك،  �لعك�ص. ميكنك عو�ًصا عن 

�ملهام يف �لأهمية، �أن ترتك �لقائمة با ترتيب 

وتتعامل معها ب�صكل �أبجدي �أو ع�صو�ئي؛ فما 

دمت تنجز �ملهام وت�صطبها يف �لقائمة، فاأنت 

حتقق �لهدف �لأ�صا�صي من هذ� كله.

كنت  �إذ�  ظ��اه��ر،  م��ك��ان  يف  �لقائمة  �صع 

تر�ه  مكان  يف  فعلّقها  ورقية؛  قائمة  ت�صتخدم 

�لرئي�صي،  �لباب  �أو  �لثاجة،  كباب  با�صتمر�ر 

ت�صتخدم  كنت  و�إذ�  مكتبك،  حائط  على  �أو 

نافذة  يف  مفتوحة  فاجعلها  �إلكرتونية،  قائمة 

على �لكمبيوتر ريثما تقوم بعملك؛ حتى تبقى 

حا�صرة يف ذهنك، ومت�صح ما تنتهي منه �أوًل 

باأول.

�ملهام  ��صتحقاق  مو�عيد  �لعتبار  يف  �صع 

�لوقت  يف  �إجن��ازه��ا  على  وق��درت��ك  �ملختلفة 

�مل��ح��دد. �أي��ه��ا �أع��ج��ل يف م��وع��ده؟ م��ا �ل��ذي 

ينبغي �لنتهاء منه �ليوم؟ ما �لذي ميكنك �أن 

�أطول؟ وقًتا  لتنفيذه  تك�صب 

رتب �ملهام ح�صب �ملجهود �لذي حتتاجه كل 

ثابتة  م�صتويات  ت�صع  �أن  يح�صن  وقد  مهمة، 

و»�صهل«  �ل�صعوبة«  و»متو�صط  »�صعب«  مثل 

�إىل  مهمة  كل  تقي�ص  �أن  حت��اول  �أن  من  ب��دًل 

�لأخريات. ل م�صكلة، �إن �أحببت، يف �أن ترتب 

�ملهام قبل �أن ت�صع لكل و�حدة تقديرها.

قرر ما �لذي يح�صن تركه لغريك وما �لذي 

�ل�صعبة  باملهام  و�ب��د�أ  بالكلية،  تركه  يح�صن 

لطبيعة  ي��رج��ع  و�لأم����ر  حت��ب��ه��ا،  ل  �ل��ت��ي  �أو 

و�أثناء  قبل  عينيك  ن�صب  �صع  �صخ�صيتك؛ 

و�لآخ��ري��ن،  �أم��ان��ك  على  �حل��ف��اظ  مهمة  ك��ل 

حياتك  �إىل  �لنتباه  �أولوياتك  قمة  يف  وليكن 

و���ص��ع��ادت��ك، و�حل���ف���اظ على  �ل�����ص��خ�����ص��ي��ة 

نز�هتك.

قصة وفاء السموأل المرئ القيس

فكر خارج 
تعدد المسؤوليات وترتيب األولوياتكالصندوق

صورة نقدية

قضية طالبية

كيف ترتب أولوياتك؟
يق�صم �ملتخ�ص�صون قائمة �ملهام و�لأمور �ملطلوبة من كل �صخ�ص 

»يومياً �أو �أ�صبوعياً �أو �صهرياً«

�صمن �أربعة م�صتويات »مهم وعاجل - مهم وغري عاجل - غري 

لرتتيب جدولك  ويدعون  عاجل«  وغري  مهم  - غري  وعاجل  مهم 

�أمورك  ترتب  بحيث  �لتق�صيم،  هذ�  ح�صب  �لأ�صبوعي  �أو  �ليومي 

�لطاب  من  جمموعة  ��صت�صفنا  وقد  و�أولويتها،  �أهميتها  ح�صب 

ل�صتطاع �آر�ئهم حول هذ� �ملو�صوع وكيفية ترتيبهم لأولوياتهم..

فاملهم الأهم 

حمود بن فهد من كلية �لرتبية، عر عن قناعته باأهمية ترتيب 

�لأولويات باعتبارها �أف�صل و�صيلة لإجناز �ملهام وحتقيق �لأهد�ف، 

ودعا لو�صع جدول يومي يتم ترتيب �لأمور من خاله بدء�ً بالأمور 

�ملهمة ثم �لأقل �أهمية وهكذ�، موؤكد�ً �أن �لفرو�ص �لدينية يجب �أن 

تكون يف قائمة �لأولويات، تليها �لدر��صة و�أد�ء �لو�جبات �حلياتية 

و�لعملية و�لأ�صرية، ول �صك �أن �لر يتفوق يف �لأهمية على جميع 

�لأمور �لدنيوية.

�صخ�صية قناعة 

�صعود بن عبد�لكرمي، من كلية �ل�صيدلة، �صكر ر�صالة �جلامعة 

على طرح هذ� �ملو�صوع، و�أكد �أنه يتبع قاعدة ترتيب �لأولويات منذ 

�صغره، عن قناعة �صخ�صية، وقد مل�ص نتيجة ذلك وفائدته �صو�ء 

»ترتيب  مبد�أ  �صاعده  حيث  �لدر��صي،  �أو  �حلياتي  �ل�صعيد  على 

�لو�جبات  و�أد�ء  عالية  بكفاءة  �لوقت  ��صتثمار  على  �لأول��وي��ات« 

�ملطلوبة و�إجناز �ملهام �ملكلف بها، وها هو ذ� على م�صارف �لتخرج 

وين�صح نف�صه وزماءه باتباع مبد�أ »ترتيب �لأولويات«.

اإيجابية �صورة 

من جانبه �أكد �إبر�هيم �ل�صعيد، من كلية �لآد�ب، �أن �تباع مبد�أ 

�أوىل  �أهمية كبرية وحتدث عن نف�صه قائًا:  ترتيب �لأولويات له 

�لأولويات بالن�صبة طاعة �هلل و�أد�ء �لفرو�ص و�لو�جبات �لدينية، 

�للتز�م  ثم  ور�صاهما،  برهما  وك�صب  �لو�لدين  طاعة  ذلك  يلي 

�لو�جبات  و�أد�ء  �جلامعية  �ملحا�صر�ت  وح�صور  �لعامة  بالأخاق 

�لدرجات،  �أعلى  على  و�حل�صول  �لختبار�ت  و�جتياز  و�لتكليفات 

ياأتي بعد ذلك بند ق�صاء �أوقات �لفر�غ و�لرتفيه عن �لنف�ص.

ال�صلوك �صبط 

حمد �لغامدي، من كلية �للغات و�لرتجمة، عّد »ترتيب �لأولويات« 

�أد�ة مهمة ومفيدة يف �صبط �ل�صلوك و��صتثمار �لوقت، م�صري�ً �إىل 

يف  تتمثل  حالًيا،  جامعي  كطالب  له  بالن�صبة  �لأولويات  �أوىل  �أن 

�جلد و�لجتهاد و�حل�صول على �أعلى �لدرجات و�كت�صاب خمتلف 

�ملهار�ت و�خلر�ت، هذ� على �ل�صعيد �جلامعي و�لدر��صي، وفيما 

�ملرتبة  و�لجتماعية حتتل  �لدينية  �لو�جبات  �أد�ء  فاإن  ذلك  عد� 

�لأوىل يف قائمة �أولوياته.

الوقت ا�صتثمار 

�إن  كال�صيف  »�لوقت  بالقول  م�صاركته  ��صتهل  �صعود  بن  م�صعل 

مل تقطعه قطعك« و�أ�صاف قائًا: �أف�صل و�صيلة ل�صتثمار �لوقت 

وتق�صيمه تق�صيًما مفيد�ً هي عن طريق »ترتيب �لأولويات« ح�صب 

�أد�ء ما هو مطلوب  �أد�ئها، حيث ي�صاعد ذلك يف  �أهميتها ووقت 

منك يف �لوقت �ملنا�صب و�جلودة �ملطلوبة، ون�صح نف�صه وزماءه 

�لدر��صة ثم �لدر��صة ثم �لدر��صة،  �لطاب قائًا: �لأولوية حالياً 

ولحقاً �لرتفيه وق�صاء �أوقات �لفر�غ.

شارك في نقد هذه الصورة أو 
التعليق عليها، وأرسل مشاركتك 

إلى إيميل رسالة الجامعة قبل 
نهاية دوام يوم األربعاء، وسوف 

يتم نشر أجمل تعليق.
RESALAH@KSU.EDU.SA
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الرقمية وتمكين  »الثورة  ندوة جديدة عن 
اإلعالمي الملتقى  فعاليات  المرأة« ضمن 

المرأة الطرح بين رؤى تفاؤلية وأخرى مشككة حول تمكين  تنوع 

لنساء  الخير  الرقمية  الثورة  العبيد: هل تجلب  أ. 
المتنامية؟ الفرص  من خالل  النامي  العالم 

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

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

تغطية: ح�صة الفراج

»الثورة  بعنوان  ن��دوة جديدة  الإعالمي  امللتقى  نظم 

الرقمية ومتكني املراأة.. جدلية يف �صياق العوملة الثقافية 

وبال�صراكة  الثاين  للعام  فعالياته  �صمن  والقت�صادية« 

والت�����ص��ال، قدمتها  ل��الإع��الم  ال�����ص��ع��ودي��ة  م��ع اجلمعية 

الأ�صتاذة بدرية العبيد املحا�صرة بق�صم الإع��الم، وذلك 

يوم الأربعاء 9 اأكتوبر 2019م، مبدرج »4« كلية الآداب، 

للرجال،  الآداب  كلية  وم���درج  للن�صاء،  الأر���ص��ي  ال���دور 

وطالبات  ال��ت��دري�����س،  هيئة  وع�����ص��وات  اأع�����ص��اء  بح�صور 

وطالب جامعه امللك �صعود.

روؤية مقارنة

ال��ث��ورة  حت���والت  م�ضتعر�ضة  ال��ن��دوة  العبيد  ب���داأت 

الرقمية يف جماالت القوة وال�ضلطة ب�ضكل عام، وفيما 

مقارنة  روؤية  بذلك  ب�ضكل خا�ص، مقدمة  امل��راأة  يخ�ص 

املجتمعات  اإليها  احتكمت  التي  الفيزيائية  املعايري  بني 

�ضابقاً، وبني املعايري العقلية التي اأ�ضبحت ت�ضتند اإليها 

جمموعة  العبيد  وا�ضتعر�ضت  اجل��دي��دة،  املجتمعات 

يف  امل��راأة  اإمكانيات متكني  حول  املتفائلة  الكتابات  من 

ه��اراوي« عن  »دونا  كتابات  ومنها  الرقمية،  الثورة  ظل 

ال�ضايبورغ، وجدلية العالقة بني املراأة واالآلة، واالمتزاج 

ميكنه  من  لت�ضاوؤل  وطرحها  وامل��ادي،  االفرتا�ضي  بني 

اأن يزعم اأنه يعي�ص بدون هاتف جوال اأو بدون �ضيارة، 

موؤكدة على قدرة االفرتا�ضي على جتاوز حدود الزمان 

واملكان وحتدي القيود الفيزيائية.

حرب افرتا�صية

مفهوم  تطور  بالنت« عن  »�ضايدي  كتاب  كما قدمت 

املراأة  بني  الع�ضوية  العالقة  متناولة  الرقمية،  الن�ضوية 

للن�ضوية يف  االفرتا�ضي  بال�ضكل  ومتنبئة  والتكتولوجيا، 

اجلديد،  الرقمي  العامل 

وع��ل��ى اجل��ان��ب امل��ق��اب��ل 

اأ�ضارت اإىل كتاب كالكوت 

»ال�����ض��ج��ي��ج االأب��ي�����ص 

ت��ن��اق�����ض��ات ال��ث��ق��اف��ة 

االف��رتا���ض��ي��ة«، وال��ذي 

اأن  اإمكانية  اإىل  اأ�ضار 

بيئة  االإن��رتن��ت  ت��ك��ون 

خ�ضبة لنمو اخلطاب 

ال���ذك���وري، ح��ي��ث اإن 

ال��ث��ورة ال��رق��م��ي��ة يف 

ب��داي��ات��ه��ا ارت��ب��ط��ت 

مب����ع����دل ام���ت���الك 

احل��وا���ض��ب، وه���و ما 

قلل من ا�ضتفادة الن�ضاء من الثورة الرقمية. كما تنباأ 

باأن هذه الهيمنة الذكورية على العامل االفرتا�ضي �ضوف 

توؤدي اإىل ما اأ�ضماه باحلرب االفرتا�ضية بني اجلن�ضني.

فجوة رقمية

ويف نظرة اأخرى م�ضككة، فيما ميكن اأن متنحه الثورة 

ورقة  »ويلدنغ«  ن�ضرت  العامل،  ح��ول  للن�ضاء  الرقمية 

الف�ضاء  داخل  الن�ضوية  موقع  عن  فيها  تت�ضاءل  مهمة 

يف  املنخرطات  الن�ضاء  بقلة  م�ضت�ضهدة  االفرتا�ضي، 

وذلك  واملربجمات،  املهند�ضات  مثل  الرقمية  ال�ضناعة 

ب�ضبب قلة الفر�ص التعليمية التي يح�ضلن عليها مقارنة 

التي  الرقمية  الفجوة  باإ�ضكالية  يتعلق  وفيما  بالذكور، 

نتجت عن امتالك احلوا�ضيب بني الدول الغنية والفقرية 

يف العامل، اأ�ضارت »را�ضية ديجاال« اإىل اجلانب املظلم 

الغنية  ال��دول  ن�ضاء  فيه  تتمتع  والتي  الثورة،  هذه  من 

ال  فقريات  ن�ضاء  فيها  تعمل  التي  امل�ضانع  مبنتجات 

متلكن الو�ضول ملنافع التقنية.

نظرة تفاوؤلية

العبيد  اخ��ت��ت��م��ت 

ت�ضاوؤل:  ندوتها بطرح 

ال��ث��ورة  �ضتجلب  »ه��ل 

لن�ضاء  اخلري  الرقمية 

ال�����ع�����امل ال����ن����ام����ي«، 

ن��ظ��رة  اإىل  م�����ض��ت��ن��دة 

ت��ف��اوؤل��ي��ة ب����اأن ال��ث��ورة 

الرقمية وجدت طريقها 

كل  يف  ال��ن�����ض��اء  لتمكني 

ال���دول، وذل��ك من خالل 

الرقمية  الثورة  وفرته  ما 

من فر�ص متنامية لهن يف 

التعلم االإلكرتوين وامل�ضادر 

وامل�ضرفية  االإل��ك��رتون��ي��ة وغ��ريه��ا من املفتوحة 

الفر�ص واملجاالت.

عمق فكري وعلمي

للح�ضور،  املداخالت  باب  فتح  مت  الندوة،  نهاية  يف 

العالقات  اأ�ضتاذ  البدوي  ثريا  د.  مبداخلة  ب��داأت  التي 

العامة بالق�ضم، م�ضيدة بطرح االأ�ضتاذة بدرية الذي متيز 

بالعمق الفكري والعلمي، مو�ضحة ان املراأة ا�ضتطاعت 

اخلا�ص،  �ضاحلها  لتحقيق  الرقمي  الف�ضاء  توظيف 

وح�ضد  ولتعبئة  واآرائ��ه��ا،  اأفكارها  عن  احلر  والتعبري 

بدوره  تزامن  وال��ذي  وم�ضكالتها،  لق�ضاياها  االآخرين 

اأدوارها بفعل الثورة الرقمية، وذلك من واقع  مع تغري 

ن�ضر بحثني دوليني عن املراأة امل�ضرية، يحددان اأدوارها 

و�ضماتها يف الدراما امل�ضرية مقارنة ب�ضبكات التوا�ضل 

االجتماعي وبخا�ضة الفي�ص بوك.

تغري اخلطاب الذكوري

بطرح  املو�ضوع  على  معلقة  ثريا  د.  ا�ضتطردت  كما 

عدة ت�ضاوؤالت منها هل انتقل تفاعل املراأة من الف�ضاء 

ال��ذي  ال�ضغط  ال��واق��ع؟ وه��ل  اأر����ص  اإىل  االف��رتا���ض��ي 

مار�ضته يف املجال العام الرقمي ا�ضتطاع اأن يوؤثر على 

هذه  على  اإجابتها  يف  م�ضت�ضهدة  ال��ذك��وري؟  اخلطاب 

الت�ضاوؤالت بو�ضع املراأة يف اململكة يف ظل التحوالت التي 

ا�ضتحدثتها روؤية 2030، ومبادرات �ضمو االأمري حممد 

بن �ضلمان ا�ضتجابة لرغبات املراأة التي طاملا طالبت بها 

ب�ضكل  اأثر  ما  وهو  االجتماعي،  التوا�ضل  �ضبكات  على 

كبري على تغري اخلطاب الذكوري يف ظل الدور الفاعل 

والن�ضط للمراأة ال�ضعودية.

م�صطلح الن�صوية

املكينزي  ع��ادل  للدكتور  مبداخلة  ال��ن��دوة  اختتمت 

امل��راأة  متكني  وهو  الندوة،  مو�ضوع  بربط  اأ�ضاد  ال��ذي 

بالثورة الرقمية، وخا�ضة يف اإطار التناول املركزي لهذه 

املراأة يف  التي �ضهدتها  التطورات  اإىل  الق�ضية، م�ضرياً 

بها  مرت  التي  بالتطورات  وربطها  ال�ضعودي،  املجتمع 

اململكة العربية ال�ضعودية وخا�ضة يف ظل روؤية 2030، 

عمل  وميادين  ات�ضال  و�ضائل  من  ذلك  ا�ضتحدثه  وما 

جديدة ومنها العمل والتعلم عن بُعد، با�ضتخدام و�ضائل 

حديثة يف التوا�ضل، كما ا�ضت�ضهد باآخر اإح�ضائية ظهرت 

على قوقل للفظ املراأة مقابل الرجل، حيث تكررت 400 

ما  وهو  الرتتيب،  على  مليوناً   250 مقابل  مرة  مليون 

ي�ضري اإىل احلراك الكبري التي �ضهدته املراأة، كما اأبدى 

يف  املتداول  »الن�ضوية«  م�ضطلح  مع  اختالفه  املكينزي 

ال�ضعودي،  املجتمع  هوية  مع  لتعار�ضه  الغربي  املجتمع 

هذا  يف  علمية  م�ضاهمة  للمكينزي  اأن  بالذكر  جدير 

املجال، من خالل كتابه »الق�ضايا الن�ضائية يف ال�ضحافة 

ال�ضعودية« الذي �ضدر موؤخًرا عن مكتبة املتنبي.

تدشين الخطة االستراتيجية لكلية التربية »2018 - 2030«

العمر  ب��دران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  د�ضن 

رعايته  اأث��ن��اء  الرتبية  لكلية  اال�ضرتاتيجية  اخلطة 

كلية  بهو  يف  العاملي،  املعلم  بيوم  االحتفاء  فعاليات 

الرتبية يوم اخلمي�ص 4 �ضفر 1441ه� املوافق 3 اأكتوبر 

2019م.
واأ�ضار عميد كلية الرتبية الدكتور فهد ال�ضايع اإىل اأن 

اأعدت وفق منهجية مبنية على  اخلطة اال�ضرتاتيجية 

ابتداًء  اال�ضرتاتيجية  اخلطة  الإعداد  العلمية  االأ�ض�ص 

والتطلعات  الطموحات  وحتديد  الواقع  ت�ضخي�ص  من 

واملقارنات املرجعية.

وبني الدكتور ال�ضايع اأن اإقرار اخلطة اال�ضرتاتيجية 

للكلية ياأتي يف وقت مهم يتزامن مع روؤية اململكة 2030 

ومبادرة حتول جامعة امللك �ضعود ملوؤ�ض�ضة غري ربحية 

لها ا�ضتقالليتها.

الكلية  وكيل  الفايز  فايز  الدكتور  اأك��د  جانبه  من 

للكلية  اال�ضرتاتيجية  اخلطة  اأن  واجل���ودة  للتطوير 

والر�ضالة  الروؤية  مثل  الرئي�ضة  الق�ضايا  اأهم  �ضملت 

والتي  الت�ضغيلية  واخلطة  اال�ضرتاتيجية  واالأه���داف 

واتخذت  الرتبية،  كلية  اأدوار  مبادرة حتول  يف  متثلت 

الكلية عبارة »قادة التغيري« �ضعاًرا لها.

كما اأ�ضار الدكتور الفايز اإىل اأن اخلطة اال�ضرتاتيجية 

االت�ضال  خطة  وه��ي  املهمة،  املالحق  �ضملت  للكلية 

التقومي  وخطة  املخاطر،  اإدارة  وخطة  التنفيذ  وخطة 

املتابعة، موؤكداً اأن اخلطة اال�ضرتاتيجية احلالية للكلية 

متتد من 2018 اإىل 2030 عرب ثالث مراحل رئي�ضة، 

وهي: املرحلة االأوىل ومتثل مرحلة التحول، وهي من 

اخلطة  مرحلة  هي  الثانية  املرحلة   ،2020-2018
املرحلة  ثم   ،2025 اإىل   2021 من  االأوىل  اخلم�ضية 

التالية، والتي متثل اخلطة اخلم�ضية الثانية 2026 اإىل 

.2030
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تقرير: تغريد ال�صالح

ت�صعى وكالة اجلامعة لل�ص�ؤون التعليمية والأكادميية 

بت�جيهات م��ن م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت���ر ب��دران 

تعليمية  بيئة  واإيجاد  متميز  تعليم  تقدمي  اإىل  العمر, 

ف��اع��ل��ة؛ ل�صمان  و���ص��راك��ة جمتمعية  اأك��ادمي��ي��ة حم��ف��زة 

التنمية  خطط  م��ع  تت�افق  رائ���دة  تعليمية  خم��رج��ات 

الق��ت�����ص��ادي��ة وحت���دي���ات ال��ع�����ص��ر, مم���ا ُي�����ص��ه��م يف دف��ع 

العملية التعليمية نح� النجاح والتميز.

وتتطلع الوكالة لتقدمي خدمات تعليمية وفق معايري 

الأداء  م�ستوى  رف��ع  يف  لتُ�ساهم  واجل���ودة؛  العتماد 

بني  التناف�سية  معايري  يف  متقدمة  م��راك��ز  وحتقيق 

تطوير  يف  ي��رز  ال��دور  ذل��ك  ولعل  العاملية،  اجلامعات 

اأكادميية  برامج  وتقدمي  الدرا�سية،  واخلطط  املناهج 

وتهيئة  واأهدافها،  ور�سالتها  اجلامعة  روؤية  وفق  رائدة 

بيئة تعليمية جاذبة وحمفزة لالإبداع والتميز من خالل 

للكليات والعمادات امل�ساندة املرتبطة  رفع كفاءة الأداء 

بالوكالة واملراكز والرامج ذات العالقة، والعناية بكل ما 

يطور العملية التعليمية.

برامج تط�يرية

والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكالة  تقدم 

العملية  لتطوير  �سعياً  التطويرية  الرامج  من  ع��دداً 

واأق�سامها  الكليات  م�ساهمة  اإىل  وتتطلع  التعليمية، 

الفاعلة يف تلك الرامج؛ ومن  ومن�سوبيها وم�ساركاتهم 

هذه الرامج: التعليم عن بعد والختبارات الإلكرتونية، 

التميز لأع�ساء  التعليمية، منح  العملية  م�ساريع تطوير 

الطلبة  برنامج  اأكادميي،  برنامج خبري  التدري�س،  هيئة 

يف  الداخلي  البتعاث  برنامج  وامل��وه��وب��ني،  املتفوقني 

اجلامعة، وبرنامج التعليم العايل لل�سم و�سعاف ال�سمع، 

وميكن  ال��وك��ال��ة،  تتبناها  التي  ال��رام��ج  م��ن  وغ��ريه��ا 

الطالع على م�ستجدات تلك الرامج من خالل موقع 

https://vrea. ال��راب��ط:  على  الإل��ك��رتوين  الوكالة 

.ksu.edu.sa/ar
تط�ير العملية التعليمية

واخلطط  التعليمية  العملية  تطوير  م�سروع  ياأتي 

الدرا�سية، �سمن جهود اجلامعة التي ت�سعى دائماً اإىل 

التعليم وخمرجاته  ونوعية يف  اإحداث نقالت تطويرية 

وخدمة املجتمع، وامل�ساهمة الفاعلة يف بناء بيئة تعليمية 

وفق  املواهب  و�سقل  والبتكار  والتميز  لالإبداع  داعمة 

مبا�سر من  اإ�سراف  عالية وحتت  ذات جودة  اإج��راءات 

وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية.

وقد اأنهى امل�سروع دورتيه الأوىل والثانية والتي كانت 

والكليات،  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  متميزة  مبادرات 

منها:  امل�ساريع  من  عدًدا  الأوىل  الدورة  ت�سمنت  حيث 

م�ساندة  ب�سرية  قوى  توظيف  �سيا�سات  دعم  م�سروع 

م�ساعدي  وت��دري��ب  وتعيني  التدري�س  هيئة  لأع�ساء 

النف�سي،  والدعم  الدرا�سي  التاأخر  م�سروع  التدري�س، 

�سفية  غ��ري  تطبيقية  ت��دري��ب  ب��رام��ج  تطوير  م�سروع 

بعد  توظيفهم  فر�س  ل��زي��ادة  للطلبة  تعاونية  وب��رام��ج 

من  الأق�سام  �سراكات  ودعم  ت�سجيع  م�سروع  التخرج، 

البينية،  التخ�س�سات  ذات  وامل��ق��ررات  املناهج  خ��الل 

للطالب  واملهنية  ال�سخ�سية  املهارات  حت�سني  م�سروع 

التعلم  امل�ستدام يف جمال  النجاح  ت�ساعدهم على  التي 

امللك  بجامعة  اخلريجني  مركز  اإن�ساء  م�سروع  والعمل، 

التعلم  ن��واجت  تقييم  اإج���راءات  تطوير  م�سروع  �سعود، 

الدعم لأع�ساء هيئة  توفري  التدري�س، م�سروع  وفعالية 

والتعليم،  التعلم  يف  وال��واع��دي��ن  املتميزين  التدري�س 

كليكرز،   - ال�سخ�سية  ال�ستجابة  اأن��ظ��م��ة  م�����س��روع 

الكتابة،  مركز  م�سروع  اللغوي،  التدريب  مركز  م�سروع 

م�سروع تطوير نظام ملتابعة معدلت التح�سن الأكادميي 

للطالب.

وت�����س��م��ن��ت ال������دورة 

الثانية عدداً من امل�ساريع 

الطالب  م�سروع  منها: 

هيئة  لع�سو  امل�����س��اع��د 

ا�ستخدام  يف  التدري�س 

ال��ت��ع��ل��م  اإدارة  ن���ظ���ام 

م�سروع  »ال��ب��الك��ب��ورد«، 

بُعد،  عن  التعليم  تفعيل 

املتقدمة  التقنيات  يف  اخل��رات  وتوطني  نقل  م�سروع 

لطلبة الكليات العلمية والهند�سية، م�سروع الوقاية من 

ال�سنة  مناهج  تطوير  م�سروع  واجللي،  اخلفي  اللحن 

التاأهيلية للطالب ال�سم و�سعاف ال�سمع، م�سروع اإنتاج 

تفعيل  م�سروع  التفاعلية،  الإلكرتونية  اجلامعية  الكتب 

حالت  م�سروع  ال�سحية،  الكليات  يف  البيني  التعليم 

درا�سية يف اإدارة الأعمال، م�سروع دعم الطالب بق�سم 

الفيزياء والفلك.

من  الثالثة  ال��دورة  اإط��الق  عن  الوكالة  اأعلنت  كما 

م�سروع تطوير العملية التعليمية.

مركز التميز

حتقيق  اإىل  والتعليم  التعلم  يف  التميز  مركز  ي�سعى 

ال��ت��م��ي��ز م���ن خ���الل اإع������داد ال�����س��ي��ا���س��ات واخل��ط��ط 

ال�سرتاتيجية يف التعليم والتعلم والإ�سراف على تنفيذها، 

العاملية لتطوير م�ستوى  اأف�سل املبادرات  ونقل وتوطني 

التعليمية  امل��م��ار���س��ات 

الطالب  تعلم  وحت�سني 

وفق  واإدارتها  باجلامعة، 

ري��ادي��ة  موؤ�س�سية  روؤي���ة 

وموا�سفات مهنية عاملية 

وحت�������س���ني خم���رج���ات 

اأجل  من  والتعليم  التعلم 

والتعليم  التعلم  تطوير 

امل�ساريع  م��ن  ع��دد  على  امل��رك��ز  وي�سرف  باجلامعة، 

لتحقيق اأهدافه.

برنامج البتعاث الداخلي

اجلامعة  ب��ني  �سراكة  بتوفري  ال��رن��ام��ج  ه��ذا  يهتم 

درا�سية  منح  لتقدمي  املحلية  ال�سركات  اأو  واملوؤ�س�سات 

مع  تتنا�سب  املتميزين  اجل��ام��ع��ة  وط��ال��ب��ات  ل��ط��الب 

تر�سيح  خالل  من  العمل  �سوق  وتواكب  التنمية  خطط 

هذه  امل�ساركة يف  على  وت�سجيعهم  والطالبات  الطالب 

ممثلون  ينفذها  وحم��ا���س��رات  زي���ارات  وتن�سيق  املنح 

للموؤ�س�سات اأو ال�سركات املانحة لالإجابة عن ت�ساوؤلت 

الطالب والطالبات، ويقدم الرنامج ور�س عمل لتطوير 

املهارات الأ�سا�سية للطالب والطالبات.

برنامج التدريب اخلارجي

اجلامعة  خمرجات  م�ستوى  رفع  اإىل  الوكالة  تهدف 

واكت�ساب  املعارف  ا�ستيعاب  على  الطالب  وم�ساعدة 

املهارات ب�سكل �سريع ومنظم، من خالل اهتمامها بتنوع 

وتدريب  واملمار�سة  بامل�ساهدة  والعناية  التعلم  م�سادر 

ما  ممار�سة  اأج��ل  من  حقيقية  عمل  بيئة  يف  الطالب 

وبالتايل  م�ستوى،  اأعلى  على  مهارات  من  اكت�سابه  مت 

ب�سرية  ك�����وادر  اإع������داد 

يف  ت�ساهم  متخ�س�سة 

كما  ال��وط��ن��ي��ة؛  التنمية 

امل�����س��اه��م��ة  اإىل  ت��ه��دف 

يف ت��وط��ني ال��وظ��ائ��ف يف 

العاملة  العاملية  ال�سركات 

اإتاحة  من خالل  باململكة 

الفر�سة للطالب التدريب 

ال�سركات  يف  اخل��ارج��ي 

واخلارجية  الدولية  واملنظمات  واملوؤ�س�سات  واملعاهد 

التي لديها خرة يف تدريب طالب اجلامعات.

رحالت تعليمية

اإىل  الطالبية  التعليمية  ال��رح��الت  برنامج  يهدف 

اأج��ل  م��ن  التعلم  وو���س��ائ��ل  ط��رق  تنويع  يف  امل�ساهمة 

ا�ستخدامها يف خطط الرامج الأكادميية، ويعتمد على 

احلقلية  املمار�سة  خ��الل  من  وامل��ه��ارات  املعارف  تعلم 

الطالب  م�ساعدة  يف  ي�سهم  فهو  وبالتايل  امليدانية،  اأو 

على ا�ستيعاب املعارف واكت�ساب املهارات ب�سكل �سريع 

الرامج  متطلبات  لتحقيق  الرنامج  وي�سعى  ومنظم، 

اأو  الدرا�سية  براجمها  خطة  تت�سمن  التي  الأكادميية 

و�سف اأحد مقرراتها على اإجراء رحالت تعليمية كاأحد 

متطلبات اخلطة اأو املقرر.

برنامج خبري اأكادميي

يف  العاملية  اخل��رة  نقل  اإىل  الرنامج  ه��ذا  يهدف 

والتقييم  التدري�س  جمال 

وال���ت���ق���ن���ي���ة احل���دي���ث���ة 

م���ن خ����الل ا���س��ت�����س��اف��ة 

اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ت��دري�����س 

»خراء  متميزين  عامليني 

ل��ه��م خدمة  اأك��ادمي��ي��ني« 

ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  ط���وي���ل���ة 

اجل��ام��ع��ي وم��ق��درة على 

واخل��رة يف جم��الت خمتلفة،  واملهارات  املعارف  نقل 

مما يُ�سهم يف تطوير العمل الأكادميي، وميكن ال�ستفادة 

واخلطط  امل��ق��ررات  مبراجعة  الأك��ادمي��ي  اخلبري  م��ن 

ملراجعة  اإ�سافة  تطويرها،  يف  وامل�ساهمة  الدرا�سية 

وتطوير  ومراجعة  للمقررات،  التدري�س  طرق  وتطوير 

اأدوات تقييم الطالب يف املقررات.

مركز اخلريجني

والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكالة  �سعت 

اإىل ا�ستحداث مركز للخريجني بهدف دعم اخلريجني 

جمال  يف  اجلامعة  وب��ني  بينهم  حقيقية  �سراكة  وبناء 

امل�ساهمة  وتعزيز  املهني  والإر�ساد  والتدريب  التوظيف 

يف تنمية معارفهم ومهاراتهم، حيث اهتم املركز بتوثيق 

الروابط مع اخلريجني بعدة اأ�سكال.

وتفعيل  املتوفرة  العمل  فر�س  بر�سد  املركز  ويقوم 

باأرباب  لربطهم  اخلريجني  وتوظيف  لتدريب  مبادرات 

التدريب  التوا�سل بينهم لدعم عمليات  العمل وت�سهيل 

اخلريج  وت��دري��ب  تاأهيل  باأهمية  واإمي��ان��اً  والتوظيف، 

ودورات  بفعاليات  املركز  �سارك  العمل  ل�سوق  وتهيئته 

تدريبية وور�س عمل فنية تهدف لتقدمي حمتوى يخدم 

اجلهات  م��ع  التوا�سل  ج�سور  لبناء  وذل��ك  املجتمع، 

الثقافية  املراكز  مع  املركز  عالقة  وتوثيق  املجتمعية 

وتعزيز العالقة بني اجلامعة وموؤ�س�سات املجتمع.

برنامج املتف�قني وامل�ه�بني

الوطن  اأب��ن��اء  يف  لال�ستثمار  الرنامج  ه��ذا  ي�سعى 

كافة  يف  لهم  الرعاية  وت��ق��دمي  وامل��وه��وب��ني  املتفوقني 

التخ�س�سات وجمالت املوهبة املتاحة من خالل تقدمي 

احلا�سب  يف  تدريبية  ودورات  واإثرائية  نوعية  برامج 

والعامة،  ال�سخ�سية  وامل��ه��ارات  والريا�سيات  الآيل 

والذكاء وور�س عمل يف  التفوق  وحما�سرات يف جمال 

لقاءات  اإىل ح�سور  بالإ�سافة  والتفكري،  التفوق  جمال 

اخلارجية،  للجهات  علمية  وزي��ارات  والعلماء  للخراء 

وفر�س تدريبية خارجية فردية وجماعية لدعم تفوقهم 

العلمي  امل�ستوى  على  املوهبة  وجم���الت  الأك��ادمي��ي 

والعملي بالإ�سافة اإىل تقدمي حوافز  ت�سجيعية للطلبة 

املتفوقني واملوهوبني.

برنامج ال�صم و�صعاف ال�صمع

حر�ست وكالة اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية 

ال�سمع  و�سعاف  ال�سم  للطالب  الفر�سة  اإتاحة  على 

ال�سم  الطلبة  تدريب  خ��الل  من  باجلامعة  لاللتحاق 

و�سعاف ال�سمع على تطوير مهارتهم يف القراءة والكتابة 

البيئة  اإىل  ال��ث��ان��وي  التعليم  م��ن  لالنتقال  وتهيئتهم 

يعمل  كما  التاأهيلية  ال�سنة  من خالل  وذلك  اجلامعية، 

لنجاح  الالزمة  الدعم  خدمات  تقدمي  على  الرنامج 

الطلبة يف تخ�س�ساتهم املختلفة.

�ستعلن عن جائزة للتميز يف التدري�س قريبًا

“يبرز دور الوكالة في تطوير المناهج 
والخطط الدراسية وتقديم برامج رائدة 

وفق رؤية الجامعة ورؤية المملكة 
”2030

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

خطط البرامج األكاديمية”

ksuvpea@ksu.edu.sa د. النمي: لدعم جسور التواصل األكاديمي داخل الجامعة نرحب بالملحوظات والمقترحات من أعضاء التدريس والطالب في مختلف الكليات على البريد اإللكتروني

وكالة الشؤون التعليمية واألكاديمية تسعى إليجاد 
بيئة تعليمية أكاديمية محفزة



تعتمد الثالجات واأجهزة التربيد على غازات 

ما  »الفريون«،  اال�شتعال  و�شريعة  �شامة  دفيئة 

باحثني  لكن  والب�شر،  البيئة  ي�شكل خطًرا على 

من جامعة كامربيدج اكت�شفوا مادة بديلة عنها.

التربيد  يف  امل�شتخدمة  ل��ل��غ��ازات  وخ��الًف��ا 

�شلبة،  ح��ال��ة  اجل��دي��دة  امل���ادة  تتخذ  ح��ال��ًي��ا، 

وتتكون من االأك�شجني وعنا�شر معدنية معروفة 

ا�شتخدامها  وعند  ت��ي«  اإ���س  »ب��ي  باالخت�شار 

احلرارة  درجات  تغيري  التربيد، جنحت يف  يف 

بفارق هو االأكرب حتى االآن، ويدعى ذلك بالتاأثري 

الكالوكهربائي؛ ويق�شد به التغريات يف درجات 

احلرارة حتت تاأثري جمال كهربائي.

وقد  املادة،  تقريًرا عن  نيت�شر  ن�شرت جملة 

ت�شتخدم يف تطوير اأجهزة تربيد عالية الكفاءة، 

فتعتمد على املواد ال�شلبة يف التربيد، وت�شتغني 

عن املغانط ال�شخمة باهظة الثمن.

���ش��رح االأ���ش��ت��اذ اإك�����ش��اف��ري م��وي��ا، وه��و من 

كامربديج  بجامعة  وامل��ع��ادن  امل��واد  علم  ق�شم 

واملوؤلف امل�شارك للبحث »عندما نواجه حتدي 

خلف�س  ون�شعى  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  ب�شخامة 

اإجمايل االنبعاثات الكربونية اإىل ال�شفر، منيل 

عو�ًشا  الطاقة  توليد  كيفية  على  الرتكيز  اإىل 

كذلك  لي�س  االأمر  لكن  ا�شتهالكها،  درا�شة  عن 

دائًما«.

ي�شتهلك التربيد والتكييف مًعا ُخم�س طاقة 

ارتفاع  م��ع  عليهما  الطلب  و���ش��ي��زداد  ال��ع��امل، 

درجات احلرارة العاملية، ف�شاًل عن ذلك، فاإن 

معظم الغازات امل�شتخدمة حالًيا يف الثالجات 

ال�شامة  الدفيئة  غ���ازات  م��ن  ه��ي  واملكيفات 

االح��رتار  يف  كثرًيا  وت�شهم  اال�شتعال،  �شريعة 

العاملي عندما تت�شرب اإىل الهواء.

من هذا املنطلق، ما فتئ الباحثون يحاولون 

تطوير تقنيات التربيد با�شتبدال الغازات مبواد 

�شلبة ممغنطة، كالغادولينيوم، غري اأن النماذج 

تغريات  الأن  حم���دوًدا،  اأداًء  اأظ��ه��رت  االأول��ي��ة 

احلرارة ظلت مقيدة بقوة املجاالت املغناطي�شية 

واملغانط الدائمة، لذلك برزت احلاجة اإىل مادة 

جديدة قادرة على اأن تكون بدياًل عن الغازات 

ال�شامة واملغانط الدائمة مًعا.

فريق  اكت�شف  العقبات،  تلك  لتجاوز  �شعًيا 

رخي�شة  بديلة  مادة  العام  مطلع  يف  كامربيدج 

حالة  وتتخذ  وا�شع  نطاق  على  ومتاحة  الثمن 

ال�شغط،  حتت  العايل  باأدائها  وتنفرد  �شلبة، 

ي�شتدعي  التربيد  الأغ��را���س  ا�شتخدامها  لكن 

ت�شاميم جديدة، و�شيدر�شها الفريق الحًقا.

وباالإ�شافة اإىل املادة ال�شلبة، يعتمد الفريق 

التغريات  الإح����داث  الكهربائي  اجل��ه��د  على 

التربيد  يف  »ن�شتخدم  مويا:  قال  اإذ  احلرارية، 

اجلهد الكهربائي عو�ًشا عن ال�شغط لب�شاطته 

ا�شتخدام  اإع��ادة  فيتيح  هند�شي،  منظور  من 

اإىل  احلاجة  دون  املتاحة  الت�شميمية  املبادئ 

املغانط«. وللتوفيق بني املادة اجلديدة واجلهد 

كامربيدج مع زمالئهم  باحثو  الكهربائي، عمل 

م��واد  وا�شتخدموا  وال��ي��اب��ان،  كو�شتاريكا  م��ن 

يف  معدنية  كهربائية  اأقطاب  مع  تي«  اإ�س  »بي 

حتمل  على  القدرة  امل��واد  اأك�شب  ما  و�شطها، 

تربيد  اإىل  واأف�شى  العايل،  الكهربائي  اجلهد 

اأف�شل بفروقات اأكرب يف درجات احلرارة.

امل�شارك:  املوؤلف  ماثور  نيل  االأ�شتاذ  وق��ال 

ا�شتبدل  اإن  اللعبة  ق��واع��د  �شتتغري  »ح��ت��ًم��ا 

ذات  مبادة  ومغانطها  الثالجات  نواة  الباحثون 

اأداء اأف�شل«.

ال�شتخدام  امل�شتقبل  يف  الباحثون  ويخطط 

جمهر ميكرو�شكوبي عايل الدقة لفح�س البنية 

امليكروية ملواد »بي اإ�س تي« لتطويرها وبرجمتها 

لتحمل جهد كهربائي اأكرب.
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اأرق باألف مرة من عد�سات كامريا الهواتف النقالة

باحثون بجامعة »يوتا« 
يطورون عدسات رقيقة 

مسطحة

تتمتع الهواتف النقالة بكامريات مذهلة تنتج �شوًرا رائعة، وعيبها 

الوحيد هو ال�شماكة الكبرية للعد�شة اخللفية التي تظهر على �شكل 

الكهربائية  الهند�شة  باحثون يف  االإط��ار؛ طور  نتوٍء قبيح. ويف هذا 

من  جديًدا  نوًعا  االأمريكية  يوتا  جامعة  من  احلا�شبات  وهند�شة 

الكامريا  عد�شات  من  بكثري  وزًنا  واأخف  اأرق  الب�شرية،  العد�شات 

اأماًل  الليلي، ما ي�شكل  الت�شوير  التقليدية، ف�شاًل عن قدرتها على 

كبرًيا لتخلي�س الهواتف النقالة من نتوء الكامريا. ويحمل االبتكار 

القيادة  ذاتية  الطائرات  يف  ال�شتخدامها  كبرية  اأهمية  اجلديد 

العد�شات  �شماكة  تبلغ  حني  ويف  للجنود،  الليلية  الروؤية  وكامريات 

تتجاوز  ال  ميليمرتات،  ب�شعة  النقالة  الهواتف  لكامريات  التقليدية 

�شماكة العد�شات اجلديدة �شوى ب�شعة ميكرونات، اأي اإنها اأرق باألف 

مرة من العد�شات العادية.

وقال راجي�س مينون، الربوفي�شور يف الهند�شة الكهربائية وهند�شة 

احلا�شبات يف جامعة يوتا، اإن »عد�شاتنا اأخف وزًنا مبئة مرة، واأرق 

�شماكًة باألف مرة، وذات اأداٍء ي�شاهي يف جودته العد�شات التقليدية«.

ون�شرت جملة وقائع االأكادميية الوطنية للعلوم االأمريكية، نتائج 

الدرا�شة، مبينة اأن العد�شة املحدبة التقليدية تلتقط ال�شوء املنعك�س 

عن ج�شٍم ما وحتنيه قبل اأن ي�شل يف النهاية اإىل ح�شا�س الكامريا 

الذي ي�شكل ال�شورة الرقمية، اإال اأن العد�شة اجلديدة مكونة من بُنى 

جمهرية يحني كل منها ال�شوء يف االجتاه ال�شحيح نحو احل�شا�س.

وطور الفريق الإنتاج الكامريا اجلديدة عملية ت�شنيع بنوع بوليمر 

البنى  هذه  هند�شة  خوارزميات حل�شاب  ابتكار  عن  ف�شاًل  جديد، 

البنى  اإىل هذه  انظر  تفهم ما طورناه  املجهرية؛ وقال مينون: »كي 

املجهرية على اأنها بك�شالت �شغرية جًدا لعد�شة، ولي�س كل جزء منها 

عد�شة م�شتقلة، بل تعمل جمتمعة لتكون عد�شة واحدة«. والنتيجة 

مرة  ب�20  واأرق  املنحنية،  من  ب��داًل  م�شطحة  عد�شة  هي  النهائية 

الت�شوير  ال�شتخدامها يف  اإ�شافية  اإمكانية  مع  االإن�شان،  �شعرة  من 

احلراري لروؤية االأ�شياء يف الظالم.

وتتيح العد�شات اجلديدة اإ�شافة ل�شنع كامريات الهواتف النقالة 

عن  البحث  بهدف  احل��راري  الت�شوير  على  القدرة  نتوء،  اأي  دون 

االأثر احلراري، اإال اأن التقنية قد توظف ب�شكل مبا�شر يف الطائرات 

املهام  يف  اأط��ول  فرتة  الطريان  من  لتمكنها  القيادة  ذاتية  اخلفيفة 

الليلية، اأو لر�شم خرائط حرائق الغابات، اأو يف البحث عن �شحايا 

الكوارث الطبيعية، ومتكن اجلنود يف امليدان من حمل كامريات روؤية 

ليلية اأخف بكثري لفرتات اأطول.

استبدل المشروبات الغازية 
بالماء أو الشاي

امل�شروبات  ا�شتبدال  اأن  جديدة  اأمريكية  درا�شة  خال�شة  اأثبتت 

املحالة �شناعًيا باملاء اأو ال�شاي اأو القهوة، يقلل خطر االإ�شابة بالنوع 

الثاين من ال�شكري.

يف  هارفرد  جامعة  يف  باحثون  اأج��راه��ا  التي  الدرا�شة  وبحثت 

اأكرث  مدى  على  و�شيدة جمعت  رجل  األ��ف   192 من  الأك��رث  بيانات 

امل�شاركني من  ا�شتهالك  كان  كلما  اأنه  اإىل  20 عاًما، وخل�شت  من 

امل�شروبات املحالة اأقل كانوا اأكرث �شحة بكثري.

كما تو�شلت الدرا�شة اإىل اأن زيادة 120 ميليلرًتا من امل�شروبات 

املحالة على غذاء ال�شخ�س يومًيا على مدى 4 �شنوات كفيل بزيادة 

خطر االإ�شابة بالنوع الثاين من ال�شكري %16.

ويف حال ا�شتبدل ال�شخ�س هذا امل�شروب مباء اأو �شاي اأو حتى 

قهوة فاإن ذلك يقلل خماطر االإ�شابة بهذا املر�س ما بني 10-2 %.

يُذكر اأن هذه لي�شت املرة االأوىل التي تتناول درا�شة العالقة بني 

امل�شروبات الغازية اأو ال�شكرية واملخاطر على ال�شحة، فالدرا�شات 

اأن  اإىل  حتى  وت�شري  بينهما،  ال���دوام  على  تربط  �شنوات  ومنذ 

ال�شتهالكها عالقة باملوت املبكر.

اأثبتها علماء اأع�ساب بجامعة بريمينغهام

اكت�سفها باحثون بجامعة كامربيدج

تكوين  نظرية جديدة في 
العرضية الذاكرة 

تطوير مادة ذكية إلنتاج أنسجة عضلية وعصبية اصطناعية

»الفريون«  لغاز  بديلة  مادة 
التبريد وأجهزة  الثالجات  في 

بريمينغهام  االأع�شاب يف جامعة  علماء  اأثبت 

اأجزاء الدماغ املختلفة مًعا لتكوين  طريقة عمل 

الذاكرة العر�شية وا�شرتجاعها.

املعلومات  اأن  البحثية  ال��ن��م��اذج  واأ����ش���ارت 

اأثناء  احُل�شني  اإىل  الدماغية  الق�شرة  من  تنتقل 

عند  املعاك�س  الطريق  وت�شري يف  الذاكرة،  تكّون 

ا�شرتجاع هذه املعلومة، وعر�س الباحثون فعلًيا 

انتقال  على  اأدل���ة  الب�شر-  ل��دى  م��رة  -والأول 

مراقبة  بو�شاطة  احُل�شني  واإىل  من  املعلومات 

امل��وج��ات ال��دم��اغ��ي��ة، وتُ��ظ��ه��ر ه���ذه ال��درا���ش��ة 

لت�شكيل  احُل�شني  مع  احلديثة  الق�شرة  تفاعل 

وا�شرتجاع الذكريات.

التفاعل  هذا  فهم  »اإن  هانزملاير:  د.  ويقول 

التي  الع�شبي،  التحري�س  اأدوات  تطوير  مفتاح 

ورمبا  الذاكرة،  مب�شكالت  املُ�شابني  �شت�شاعد 

االإجابة  اإىل  بو�شاطة فهمنا احلديث هذا  ن�شل 

على اأحد اأعقد اأ�شئلة العلوم الع�شبّية احلديثة، 

املختلفة  الدماغية  االأج����زاء  معرفة  وه��و  اأال 

امل�شاركة يف تكوين الذكريات«.

الذكريات  باأنها  العر�شية  ال��ذاك��رة  وتُ��ع��رف 

غ��ن��ي��ة ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل وتُ��ع��ن��ى ب��ذك��ري��ات اأح���داث 

اإىل  نحتاج  ولت�شكيلها  ال�شخ�شّية،  التجارب 

وربطها  املختلفة  للمعلومات  ال��دم��اغ  معاجلة 

باالأحداث لت�شبح جميًعا حلقًة متما�شكة. وترى 

اإحدى النظريات اأن الدماغ يعالج املعلومات عن 

األفا  منط  من  دماغية  موجات  �شبكات  طريق 

وبيتا، ويف املقابل تُ�شّهل موجات جاما وثيتا من 

احُل�شني تكوين الذكريات وربطها باحلدث.

تتكامل  اأن  الب���د  ال��ن��ظ��ري��ة  ه���ذه  ولتتحقق 

االآليتان مًعا، وبف�شل اإحداهما تنتج بقايا ذاكرة 

غري مكتملة، ورمبا ي�شاعد هذا البحث مر�شى 

اأر�س  على  نتائجه  تطبيق  عند  الذاكرة  فقدان 

الواقع م�شتقباًل.

حتتاج التطورات اجلديدة يف جمال الروبوتات 

املرنة والتقنيات القابلة لالرتداء والو�شالت بني 

املرنة  امل��واد  من  جديد  نوع  اإىل  واالآالت  الب�شر 

التي تغري �شكلها كي تتكيف مع البيئة املحيطة بها 

وحت�شل على الطاقة با�شتخدام اأجهزة اإلكرتونية 

نقالة. وقد طور باحثون بجامعة كارنيجي ميلون 

مادة جتمع �شفات فريدة من التو�شيل الكهربائي 

العايل وقدرات حتفيزية تختلف عن  واحل��راري 

غريها من املركبات املرنة.

ون�شرت نتائج الدرا�شة يف دورية »برو�شيدينج�س 

�شاين�شيز«،  اأوف  اأك��ادمي��ي  نا�شونال  ذا  اأوف 

واأو�شح الباحثون فيها مزايا هذه املادة اجلديدة 

الذكية التي تغري �شكلها ا�شتجابًة للبيئة املحيطة 

بها. وقال كارميل ماجيدي، بروفي�شور الهند�شة 

امليكانيكية ومدير خمترب االآالت املرنة يف جامعة 

على  امل���ادة  م��زاي��ا  تقت�شر  »ال  ميلون  كارنيجي 

اإنها  بل  فح�شب،  والكهربائي  احلراري  التو�شيل 

ذكية اأي�ًشا، فمثلما ي�شحب االإن�شان يده بعيًدا اإن 

بالبيئة  امل��ادة  ت�شعر  ح��ادة،  اأو  �شاخنة  مادة  مل�س 

م�شارات  وتت�شمن  لها،  وت�شتجيب  بها  املحيطة 

اإىل  اأقرب  يجعلها  ما  االأع�شاب  ت�شبه  كهربائية 

الن�شيج الع�شبي اال�شطناعي«.

تطوير  رائد يف جمال  ماجيدي  والربوفي�شور 

املواد ال�شتخدامها يف هند�شة  من  اأنواع جديدة 

�شابًقا  امل��رن��ة، وط��ور فريقه  وال��روب��وت��ات  امل��واد 

نانوية  ق��ط��رات  ب��ا���ش��ت��خ��دام  م��ت��ق��دم��ة  ه��ي��اك��ل 

املكونة من خليط  ال�شائلة  املعادن  وميكروية من 

اجلاليوم واالإنديوم.

وتعد هذه اأول مرة تدمج فيها املختربات هذه 

وتعاون  املرنة،  البوليمرات  بلورات  مع  التقنية 

الفريق مع كٍل من تايلور وير، اخلبري يف بلورات 

البوليمرات املرنة واالأ�شتاذ يف الهند�شة احليوية 

يف جامعة تك�شا�س، وتلميذه �شيدريك اأمبولو.



قد تواجه كل من في�سبوك وتويرت 

حتقيقات  بعد  باملليارات  غرامات 

جت���ري���ه���ا ال�����س��ل��ط��ات امل��خ��ت�����س��ة 

ك��ب��ار  اأح����د  ي��ق��رتب  اإذ  اأي���رل���ن���دا، 

االحت��اد  يف  اخل�سو�سية  م�سوؤويل 

االأوروبي من اتخاذ قرارات متعلقة 

قانون  مب��وج��ب  ووات�����س��اب  بتويرت 

اخل�سو�سية اجلديد للكتلة.

البيانات  ح��م��اي��ة  جل��ن��ة  وق��ال��ت 

وح��دة  اإن   :»DPC« االأي��رل��ن��دي��ة 

يف  حتقيقاتها  اأك��م��ل��ت  التحقيق 

تتعلق  ال��ت��ي  احل���االت  م��ن  حالتني 

ب�����س��رك��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ك��رى 

لقواعد  املحتملة  االنتهاكات  ب�ساأن 

خ�سو�سية بيانات االحتاد االأوروبي.

اإىل  االآن  التحقيقات  وتنتقل 

لغراهام  وفًقا  القرار،  �سنع  مرحلة 

رئي�س   ،Graham Doyle دوي��ل 

االت�ساالت يف جلنة حماية البيانات 

يف اأيرلندا، وت�ستعد هيلني ديك�سون 

حماية  مفو�سة   ،Helen Dixon
هذه  خ��ال  االأي��رل��ن��دي��ة،  البيانات 

م�ساريع  الإ���س��دار  التالية  املرحلة 

الدقيقة  وال��ت��و���س��ي��ات  ال���ق���رارات 

املحتملة، والتي من املتوقع اأن تاأتي 

يف نهاية العام.

االأوىل  ال���ق���رارات  ه���ذه  ومت��ث��ل 

الأي���رل���ن���دا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����س��رك��ات 

منذ  اجلن�سيات  متعددة  االأمريكية 

���س��ري��ان ق��ان��ون اخل�����س��و���س��ي��ة يف 

ا�سم  عليه  يطلق  وال���ذي  اأوروب�����ا، 

البيانات  حلماية  العامة  الائحة 

»GDPR« يف �سهر مايو 2018.

م�ساريع  يف  دي�����س��ك��ون  وحت����دد 

التي  وجدت،  اإن  العقوبة،  قراراتها 

تواجهها اأي �سركة النتهاكها قواعد 

تغرمي  وميكن  البيانات،  خ�سو�سية 

يف   4 اإىل  ت�سل  بن�سبة  ال�سركات 

العاملية  ال�سنوية  العائدات  من  املئة 

ملخالفتها قانون خ�سو�سية البيانات 

يف اأوروبا.

لفي�سبوك  بالن�سبة  ذل��ك  ويعني 

اأك���ر م��ن ملياري  غ��رام��ة ق��دره��ا 

دوالر بناًء على اإيرادات العام املايل 

تويرت  ت��واج��ه  ق��د  بينما   ،2018
املئة  يف   2 تبلغ  ق�سوى  غ��رام��ات 

م�ستوى  على  ال�سنوية  اإيراداتها  من 

العامل، اأو 61 مليون دوالر، بناًء على 

اإيرادات عام 2018.

فيما  وات�����س��اب  ق�سية  وت��ب��ح��ث 

اململوك  الرتا�سل  تطبيق  ك��ان  اإذا 

كافية  معلومات  وفر  قد  لفي�سبوك 

امل�ستخدمني  وغ��ري  للم�ستخدمني 

ال��ب��ي��ان��ات،  م�����س��ارك��ة  كيفية  ح���ول 

في�سبوك  ق��ط��اع��ات  م��ع  �سيما  ال 

االأخرى. يف حني تبحث ق�سية تويرت 

امتثلت  قد  ال�سركة  كانت  اإذا  فيما 

بخرق  االإخطار اخلا�سة  اللتزامات 

ك�سفت  ال��ذي  ال�سخ�سية  البيانات 

عنه ال�سركة للجهة املنظمة يف �سهر 

يناير.

امل��ق��رات  وج����ود  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر 

االإق��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��ع��دي��د م���ن ���س��رك��ات 

االحت��اد  يف  ال��ك��رى  التكنولوجيا 

فاإن جلنة  اأيرلندا،  االأوروب��ي �سمن 

ت�سرف  االإيرلندية  البيانات  حماية 

لقانون  ال�سركات  هذه  على خ�سوع 

.»GDPR«

اأكر من ع�سرة  وافتتحت اللجنة 

التكنولوجيا  �سركات  يف  حتقيقات 

الكرى، مبا يف ذلك في�سبوك واآبل 

للمفو�سة  وميكن  وت��وي��رت،  وق��وق��ل 

هيلني ديك�سون االآن طلب معلومات 

اإ�سافية من في�سبوك وتويرت يف كلتا 

الق�سيتني قبل اإ�سدار قرارها، على 

ذلك  بعد  القرار  م�سودة  تُر�سل  اأن 

االأخرى يف  التنظيمية  اإىل اجلهات 

على  للح�سول  االأوروب����ي  االحت���اد 

تعقيبات قبل اتخاذ القرار النهائي.
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ب���خ���اف احل���م���ل���ة االأم���ريك���ي���ة 

املا�سية،  االأ�سهر  �سدها على مدار 

ال�سينية  التكنولوجيا  ك�سف عماق 

»هواوي« عن نوع اآخر من امل�ساعب 

اأك��د  فقد  ال�سركة،  تواجهها  التي 

جون  ال�سركة  يف  االأم��ن��ي  امل�سوؤول 

تتعر�س  ه�����واوي  اأن  ���س��وف��ول��ك، 

ل��ن��ح��و م��ل��ي��ون ه���ج���وم اإل���ك���رتوين 

الكمبيوتر  اأجهزة  ت�ستهدف  يومًيا، 

وال�سبكات اخلا�سة بها.

ال�سحف  يف  ن�سر  ت��ق��ري��ر  ويف 

قوله  �سوفولك  عن  نقل  اليابانية، 

االإلكرتونية  الهجمات  هذه  مثل  اإن 

ترتكز  »ه��واوي«  لها  تعر�ست  التي 

بروتوكوالت  �سرقة  االأغلب على  يف 

مفاجًئا،  لي�س  اأم��ر  وهو  االإن��رتن��ت، 

الرائدة  ال�سركات  من  واحدة  كونها 

اجليل  �سبكات  جم���ال  يف  ع��امل��ًي��ا 

اخلام�س.

اإال اأن ال�سركة ال�سينية كانت قد 

اتهمت احلكومة االأمريكية بت�سعيد 

الهجمات االإلكرتونية �سدها، كجزء 

التي  واملكثفة  املنظمة  احلملة  من 

ت�سنها وا�سنطن، ح�سبما ذكر موقع 

»فورب�س« االإلكرتوين.

زعمت  امل��ا���س��ي،  �سبتمر  ويف 

القانون  اإن��ف��اذ  جهاز  اأن  »ه���واوي« 

االأم���ريك���ي ه���دد واأج�����ر واأغ����رى 

يف  وال�سابقني  احلاليني  املوظفني 

ال�سركة، كما نفذ هجمات اإلكرتونية 

»االإن��رتان��ت«  �سبكات  اإىل  للت�سلل 

واأن��ظ��م��ة امل��ع��ل��وم��ات ال��داخ��ل��ي��ة يف 

ال�سركة.

االأخ������رية مل  ت�����س��ري��ح��ات��ه  ويف 

ين�سب �سوفولك الهجمات اإىل دولة 

ما  يوؤكد  مل  كما  بعينها،  جهات  اأو 

من  اأو  بعينها  دول��ة  م��ن  كانت  اإذا 

مناف�سني دوليني.

واعرتف �سوفولك اأنه »رغم �سد 

فقد  واعرتا�سها،  الهجمات  غالبية 

حدثت بع�س عمليات االخ��رتاق يف 

االأنظمة القدمية«.

ي���ع���رف ح��ج��م  وم�����ع ذل�����ك مل 

»هواوي«  له  تعر�ست  الذي  ال�سرر 

و�سائل  لكن  الهجمات،  تلك  ج��راء 

»الهجمات  ه��ذه  اأن  ذك��رت  اإع���ام 

معلومات  �سرقة  �سملت  االإلكرتونية 

�سرية عن طريق اإر�سال برامج �سارة 

عن طريق الريد االإلكرتوين«.
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ميزة  عن  »قوقل«  �سركة  اأعلنت 

ت�ستفيد  ك��روم  مت�سفح  يف  جديدة 

التعرف  الكبرية يف  من قدرة قوقل 

ن�سية  اأو�ساف  الإن�ساء  ال�سور  على 

م�ساعدة  اأج���ل  م��ن  لل�سور  بديلة 

و�سعاف  املكفوفني  امل�ستخدمني 

الب�سر.

التعلم  البحث  وت�ستخدم عماقة 

االآيل الإن�ساء اأو�ساف ملايني ال�سور، 

والتي تهيمن على االإنرتنت وو�سائل 

ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى وج��ه 

اخل�سو�س، حيث اإن جزءاً كبرًيا من 

املحتوى على االإنرتنت مرئي. ولي�س 

ال�سور،  تلك  روؤي��ة  اجلميع  باإمكان 

املكفوفون  امل�ستخدمون  يعتمد  اإذ 

و�سعاف الروؤية لروؤيتها على قارئات 

 ،Braille ال�سا�سة اأو �سا�سات برايل

لكن هذه االأجهزة تعتمد على تذكر 

م��ط��وري م��واق��ع ال��وي��ب اإن�����س��اء ما 

يوفر  والذي  البديل،  بالن�س  ي�سمى 

و�سًفا ملا يف ال�سورة.

مواقع  من  العديد  اأن  حني  ويف 

بديًا،  ن�ًسا  تت�سمن  الكبرية  الويب 

اإال اأن املواقع االأ�سغر غالًبا ال تفعل 

ذلك، وال يظهر الن�س البديل دائًما 

االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  على 

حيث تنتقل ال�سور ب�سكل اأ�سرع من 

مواكبة  على  االأنظمة  بع�س  ق��درة 

ذلك.

اجل��دي��دة  ج��وج��ل  م��ي��زة  وتعتمد 

تتيح  ال��ت��ي  نف�سها  التقنية  ع��ل��ى 

ال�سور  ع��ن  البحث  للم�ستخدمني 

بح�سب الكلمة املفتاحية، ويتم اإن�ساء 

و�سف ال�سورة تلقائًيا.

 ،Laura Allen وقالت لورا األني

ال��رام��ج يف فريق  ك��ب��رية م��دي��ري 

مت�سفح  �سمن  ال��و���س��ول  اإمكانية 

الأنها  امل�سكلة  تتفهم  والتي  ك��روم، 

تعاين من �سعف يف الروؤية: ما يزال 

ال��وق��ت احل���ايل مايني  ه��ن��اك يف 

على  امل�سماة  غري  ال�سور  ومايني 

اإىل  واأ�سافت »عندما ت�سل  الويب. 

اإحدى تلك ال�سور با�ستخدام قارئ 

�ست�سمع«  برايل،  �سا�سة  اأو  ال�سا�سة 

اأو  م�سمى«  غري  »ر�سم  اأو  �سورة” 

االأرق���ام  م��ن  ج���ًدا  طويلة  �سل�سلة 

له  �سلة  ال  ال��ذي  امللف  ا�سم  وه��و 

باملو�سوع«.

لي�ست  ال���رتج���م���ات  اأن  ي���ذك���ر 

اخلوارزمية  كانت  مثالية، ويف حال 

غري واثقة من ال�سورة، فلن حتاول 

ومتكنت  االإط���اق،  على  ت�سنيفها 

 10 م��ن  اأك���ر  ت�سمية  م��ن  االأداة 

مايني �سورة خال اأ�سهر قليلة من 

االختبار.

وي����ت����م ن�������س���ر امل�����ي�����زة ب���ب���طء 

للم�ستخدمني، حيث يروجها مت�سفح 

كروم على وجه التحديد لاأ�سخا�س 

ال�سا�سة  قارئات  ي�ستخدمون  الذين 

لت�سجيعهم على جتربتها.

وت���ت���وف���ر ه�����ذه امل����ي����زة ف��ق��ط 

اأجهزة  لديهم  الذين  للم�ستخدمني 

ق�����راءة ل��ل�����س��ا���س��ة ت��ق��وم ب���اإخ���راج 

التعليقات املنطوقة اأو طريقة برايل، 

ال�سور  اأو�ساف  ق��راءة  يتم  اأن  على 

لن  لكنها  ال�سا�سة،  ق��ارئ  بوا�سطة 

تظهر ب�سرًيا على ال�سا�سة.

aitnews :امل�صدر

اخلطورة عالية  منها   3

21 ثغرة أمنية تصيب 
هواتف »سامسونغ«

اأمنية  ثغرات  عن  املا�سي  االأ�سبوع  »�سام�سونغ«  ك�سفت 

توؤثر يف طرز عديدة من هواتف »جاالك�سي«، وفق ما نقلت 

جملة »فورب�س« االأمريكية.

ت�سيب  قد  الثغرات  ه��ذه  ف��اإن  »فورب�س«  ووف��ق  جملة 

االأجهزة »اإ�س 8« و»اإ�س 9« و»اإ�س 10« و»اإ�س 10 اإي« و»اإ�س 

10 بل�س« و»اإ�س 10 5 جي« و»نوت 9« و»نوت 10« و»نوت 
10 بل�س«.

 ،21 البالغ عددها  االأمنية  الثغرات  3 من  ومت ت�سنيف 

باعتبارها على درجة عالية من اخلطورة، يف حني �سنفت 

بنظام  و4  امل�ستخدم،  بواجهة  مرتبطة  بكونها  م�سكلة   17
الت�سغيل.

اخلا�سة  التحديثات  بتنزيل  االأمريكية  املجلة  ون�سحت 

منها  الأخطار  تعر�سها  دون  للحيلولة  وذلك  االأجهزة  بتلك 

اال�ستغال من قبل خمرتقي االأنظمة.

وكانت »�سام�سونغ« قد قالت اإنها باعت اأكر من مليون 

بتكنولوجيا اجليل  الذي يعمل   »10 وحدة من جهاز »نوت 

الطرازات  اأ�سرع  يجعله  اجلنوبية، مما  كوريا  اخلام�س يف 

الرئي�سية لل�سركة مبيًعا يف الداخل، كما كانت املبيعات يف 

اأوروبا قوية اأي�ًسا، وفق ما نقلت »رويرتز«.

ويقول حمللون اإن »�سام�سونغ« تتلقى دعًما من العقوبات 

االأمريكية على »هواوي« التي منعت على نحو فعال �سركات 

اأمريكية من اإمداد املناف�س ال�سيني.

اأرباح »�سام�سونغ« كل ف�سل منذ الربع االأخري  وترتاجع 

الربع  تهبط جمدًدا يف  اأن  املتوقع  املا�سي، ومن  العام  من 

احلايل على اأ�سا�س �سنوي.

ويف حتديث حمدود للتداول قبيل اإعان االأرباح بالكامل 

اأرباح  اإن  »�سام�سونغ«،  قالت  ال�سهر،  هذا  الحق  وقت  يف 

الت�سغيل للربع بني يوليو و�سبتمر من املرجح اأن تهوي 56 

يف املئة اإىل 7.7 تريليون وون »6.44 مليار دوالر« بتح�سن 

طفيف عن التوقعات البالغة 7.1 تريليون وون، كما اأعلنت 

 62 اإىل  املئة  5.3 يف  بن�سبة  االإي��رادات  تراجًعا يف  اأي�ًسا 

تريليون وون.

skynewsarabia :امل�صدر

»قوقل كروم« يصف الصور للمكفوفين

»فيسبوك« و»تويتر« تواجهان غرامات بالمليارات

»هواوي« تتعرض لمليون هجوم إلكتروني يوميًا
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 تبداأ حياتنا مب�ضاقها وجمالها وكافة اأطوارها، ون�ضتمر يف امل�ضي 

فيها لعلّنا نحقق اأحالمنا ومبتغانا، ومن اأبرز الأمور التي من�ضي من 

اأجلها هي ال�ضتقرار وتكوين الأ�ضرة، وكل منا ي�ضعى نحو اأن يكون اأًبا 

اأو اأًما لطفل يتمكن من تربيته تربيًة ح�ضنًة، ولكن اإن كان الطفل يعاين 

من ا�ضطرابات نف�ضية فقد ي�ضعب علينا التعامل معه بال�ضبل املعتادة، 

لذا؛ علينا  القلق،  الأطفال،  انت�ضاًرا لدى  النف�ضية  امل�ضاكل  اأكرث  ومن 

التعرف اأكرث اإىل �ضبل تربية طفل يعاين من القلق.

ي�ضعروا  اأن  النا�س  تعليم  يتم  حيث  ويُلتقط،  يُدّر�س  اأمر  هو  القلق 

بالقلق من كيفية ا�ضتجابة اآبائهم للحياة، ي�ضاب الأطفال بالقلق نتيجة 

لعدم قدرتهم على ال�ضعور بالأمان والحرتام، وت�ضف القائمة التالية 

العديد من الطرق التي توؤدي اإىل غر�س الآباء للقلق يف نفو�س اأبنائهم 

والتي يتوجب جتنبها ل�ضمان �ضحة نف�ضية �ضليمة للطفل:

• ت�ضخيم الأمور وجعل كل �ضيء يبدو كم�ضيبة:
الع�ضبية  واإظهار  بهدوء،  �ضيء  اأي  مع  التعامل  بعدم  هذا  ويتمثل 

والتوتر اأمام الطفل باإ�ضدار اأ�ضوات مرتفعة والقيام بلغة ج�ضد �ضلبية، 

الو�ضيلة ال�ضحيحة هي امتالك اأكرب قدر من الهدوء وطماأنة الطفل 

والقول: »ل باأ�س اأو ل توجد م�ضكلة عظيمة اأو ميكننا حل ذلك«.

• تخويف وتهديد الطفل طوال الوقت:
ما  مهمة  اأو  باأمر  يقم  مل  اإذا  اإن��ه  لطفلك  تقول  ب��اأن  ذلك  وميتثل 

باحلوافز  ت�ضجيعه  من  ب��دًل  العواقب،  من  العديد  هناك  ف�ضيكون 

واجلوائز عند القيام مبهام معينة.

• القيام بتهديد اأو تخويف الآخرين اأمام طفلك:
بالقيام  اأن طفلك لن يفكر جمرد تفكري   لن يعزز ذلك من فكرة 

العميق  باحلزن  �ضعور طفلك  اإىل  اأي�ًضا  �ضيوؤدي  لكنه  ب�ضيء خاطئ؛ 

على ال�ضخ�س الذي يتعر�س للتهديد.

• تغري امل�ضاعر ب�ضكل مفاجئ وغري متوقع دون �ضابق اإنذار:
 كالنتقال من حالة الهدوء التام اإىل الع�ضبية املفرطة، ويوؤدي هذا 

اإىل خلق م�ضتوى عاٍل من التوتر والقلق يف العالقة بينك وبني طفلك، 

بحيث يبداأ الطفل يف التفكري لياًل ونهاًرا حول كيفية جتنب القيام باأي 

�ضيء ميكن اأن يثري غ�ضبك.

• عدم تقدمي التوجيهات والتعليمات للطفل:
 ل ي�ضتطيع الطفل اأن يتعلم وحده كيفية القيام بخطوات معينة اأو 

عليه  الغ�ضب  حال  اخلوف يف  وتزيد جرعة  منه،  طلبتها  قد  مبهمة 

وتوبيخه على عدم قيامه بالتعليمات ب�ضكل �ضحيح، وهذا الأمر يقلل 

من ثقته بنف�ضه وي�ضعره باأنه طفل �ضيء وغري قادر على القيام باأي 

�ضيء.

• املعاقبة ب�ضكل مبالغ فيه: 
 من اخلطاأ توبيخ ومعاقبة الطفل على اأخطائه مهما كانت �ضغرية، 

خا�ضة يف الأمور التي ميكن اأن تكون خارجة عن �ضيطرته مثل الف�ضل 

التي ميكن  الأخطاء  يرتكب  باأن  لطفلك  ا�ضمح  لذا؛  ما،  مناف�ضة  يف 

اأن يتعلم منها، واأخربه باأنه اإذا ف�ضل يف هذه املرة فحتماً �ضينجح يف 

املرات القادمة، بدًل من معاقبته وتوبيخه.

* ال�ضراخ يف وجه الطفل:

ال�ضراخ يف وجه طفلك يعلمه عدم احرتام الآخرين عند الغ�ضب، 

و�ضي�ضعره ذلك باأنك ل تكرتث بجرح م�ضاعره خا�ضًة اإن �ضرخت يف 

وجهه اأمام الآخرين.

امل�ضدر: تطبيق قريبون – املركز الوطني لتعزيز ال�ضحة النف�ضية 

•اإ�ضراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�ضحة النف�ضية باجلامعة »تعزيز«

المنهج السليم في تربية األطفال

للتوا�سل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�سحة النف�سية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز التوجيه والإر�ساد الطالبي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114973926

- وحدة التوجيه والإر�ساد النف�سي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114673926

- الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية »طالبات«- هاتف: 0532291003

- ق�سم الطب النف�سي مب�ست�سفى امللك خالد اجلامعي- هاتف: 0114672402 

- م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي- هاتف: 0114786100

اكتشاف رابط بين تلوث الهواء وتساقط الشعر

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

تحذير من خطورة أجهزة »تسمير البشرة«

من  حديثة  كورية  درا�ضة  حّذرت 

الوقود  عن  الناجم  الهواء  تلوث  اأن 

ال�ضناعية،  والأن�ضطة  الأح��ف��وري 

ال�ضعر  وت�ضاقط  بفقدان  مرتبط 

عند الب�ضر.

مبركز  باحثون  اأجراها  الدرا�ضة 

كوريا  يف  امل�ضتقبل«  »علوم  اأبحاث 

اجل��ن��وب��ي��ة، وع���ر����ض���وا ن��ت��ائ��ج��ه��ا، 

اأم��ام موؤمتر الأك��ادمي��ي��ة الأوروب��ي��ة 

لالأمرا�س اجللدية والتنا�ضلية، الذي 

اأكتوبر   13-9 من  الفرتة  يف  عقد 

الإ���ض��ب��ان��ي��ة  ال��ع��ا���ض��م��ة  يف   2019
مدريد.

الدرا�ضة،  نتائج  اإىل  وللو�ضول 

اجل�ضيمات  تاأثري  الباحثون  در���س 

يبلغ  التي  ج��واً،  املحمولة  الدقيقة 

وال��ت��ي  م��ي��ك��روم��رت،   10 ق��ط��ره��ا 

ميكرومرت،   2.5 ع��ن  قطرها  يقل 

ويتعر�س لها الأ�ضخا�س.

الدقيقة  اجل�����ض��ي��م��ات  وت��ن��ب��ع��ث 

املحمولة جواً يف الغالب من م�ضادر 

ح��رق ال��وق��ود الأح���ف���وري، مب��ا يف 

ذلك البنزين والديزل واأنواع الوقود 

ال�ضلب الأخرى مثل الفحم والنفط 

الأن�ضطة  وكذلك  احليوية،  والكتلة 

ال�����ض��ن��اع��ي��ة الأخ�����رى م��ث��ل ال��ب��ن��اء 

مثل  البناء  مواد  وت�ضنيع  والتعدين 

وال��ط��وب،  وال�ضرياميك  الأ�ضمنت 

ال�ضيارات،  ع���وادم  اإىل  بالإ�ضافة 

والطهي باخل�ضب والتدخني، وميكن 

ا�ضتن�ضاقها فت�ضتقر يف الرئة وتنتقل 

اإىل جمرى الدم.

وت��ع��ت��رب اجل�����ض��ي��م��ات ال��دق��ي��ق��ة 

قطرها  يبلغ  التي  ج���واً،  املحمولة 

قطرها  يقل  والتي  ميكرومرت،   10
رئي�ضياً  خطراً  ميكرومرت   2.5 عن 

ي�����ض��ي��ب ب���اأم���را����س خ���ط���رية مثل 

وال�ضرطان  والرئة  القلب  اأم��را���س 

وم�ضاكل اجلهاز التنف�ضي.

لكن يف املقابل، فاإن تاأثرياتها على 

جيداً،  معروفة  غري  وال�ضعر  اجللد 

من  البحث،  فريق  در���ض��ه  م��ا  وه��و 

امل�ضوؤولة  الربوتينات  قيا�س  خالل 

عن منو ال�ضعر ومدى تاأثرها بن�ضب 

تلوث الهواء.

واأجري البحث من خالل تعري�س 

الب�ضرية  ال��راأ���س  ف��روة  يف  اخلاليا 

وحت����دي����داً يف ق���اع���دة ب�����ض��ي��الت 

من  خمتلفة  تركيزات  اإىل  ال�ضعر، 

ت�ضبه  التي  والديزل  الغبار  جزيئات 

اجل�����ض��ي��م��ات ال��دق��ي��ق��ة امل��ح��م��ول��ة 

وج��ود  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت  ج���واً، 

جواً،  املحمولة  الدقيقة  اجل�ضيمات 

ميكرومرت،   10 قطرها  يبلغ  التي 

ي�ضمى  بروتني  م�ضتويات  من  يقلل 

الربوتني  وه��و   ،»cat-catenin«

امل�ضوؤول عن منو وت�ضكل ال�ضعر.

اأن  وك�����ض��ف��ت ال��درا���ض��ة اأي�����ض��اً 

م�����ض��ت��وي��ات 3 ب��روت��ي��ن��ات اأخ���رى 

وبقائه قد  ال�ضعر  م�ضوؤولة عن منو 

جلزيئات  التعر�س  عند  انخف�ضت 

الغبار والديزل، وهذا يعني اأنه كلما 

انخفا�س  زاد  امللوثات،  م�ضتوى  زاد 

تلك الربوتينات.

وقال الدكتور هيوك ت�ضول كوون، 

هذا  »ي�ضرح  البحث:  ف��ري��ق  ق��ائ��د 

الهواء  ملوثات  تاأثري  البحث طريقة 

�ضعر  وب�ضيالت  اجللد  خاليا  على 

ملوثات  اأن  تبني  حيث  الإن�����ض��ان، 

ال��ه��واء الأك����رث ���ض��ي��وًع��ا ت��ق��ود اإىل 

ت�ضاقط ال�ضعر«.

ويعترب تلوث الهواء عاماًل خطراً 

م�����ض��اه��م��اً ل��ع��دد م���ن الأم���را����س، 

وال��رئ��ة،  القلب  اأم��را���س  فيها  مب��ا 

واأم��را���س  وال�ضكري  وال�����ض��رط��ان، 

الكلى.

البنك  عن  �ضدر  تقرير  وح�ضب 

تلوث  يت�ضبب   ،2016 يف  ال���دويل 

كل  بني  من  �ضخ�س  وفاة  الهواء يف 

10 اأ�ضخا�س حول العامل، ما يجعله 
رابع اأكرب عامل خطر دولياً، والأكرب 

يف الدول الفقرية، حيث يت�ضبب يف 

%93 من الوفيات اأو الأمرا�س غري 
املميتة.

للعام  للطب  نوبل  جائزة  ُمنحت 

2019، اإىل الأمريكيني وليام كايلني 
بيرت  والربيطاين  �ضيمنزا،  وغريغ 

راتلكيف، مكافاأًة على اأعمالهم حول 

تكيف اخلاليا مع كمية الأوك�ضجني 

امل���ت���واف���رة م���ا ي�����ض��م��ح مب��ك��اف��ح��ة 

ال�ضرطان وفقر الدم.

»معهد  »ن��وب��ل« يف  وق��ال جمل�س 

ال��ق��رار،  بحيثيات  ك��ارول��ي��ن�����ض��ك��ا« 

اجلوهرية  الأك�ضجني  »اأهمية  اإن 

عملية  اأن  اإل  ق��رون،  منذ  معروفة 

م�ضتوى  تقلبات  مع  اخلاليا  تكيف 

الأوك�����ض��ج��ني ب��ق��ي��ت ل���غ���زاً ل��ف��رتة 

طويلة«.

نوبل  ج��ائ��زة  »تكافئ  واأ���ض��اف: 

اآليات  ك�ضفت  اأع��م��الً  ال�ضنة  ه��ذه 

جزيئية م�ضوؤولة عن تكيف اخلاليا 

يف  املتقلب  الأوك�ضجني  م�ضتوى  مع 

اجل�ضم«.

خ�ضو�ًضا  الآليات  هذه  وترتبط 

تعتمد يف  التي  ال�ضرطانية  بالأورام 

منوها على كمية الأك�ضجني يف الدم 

التي  ال�ضرطانات  بع�س  خ�ضو�ًضا 

تتطور ب�ضرعة مثل الكبد وت�ضتهلك 

اإىل  ي���وؤدي  م��ا  الطاقة  م��ن  الكثري 

حرق كل الأك�ضجني املتوافر حولها.

واأ�ضافت جلنة نوبل »تركز جهود 

ك��ث��ي��ف��ة يف امل��خ��ت��ربات اجل��ام��ع��ي��ة 

و���ض��رك��ات ال�����ض��ي��دل��ة ح��ال��ًي��ا على 

التدخل  على  ق���ادرة  اأدوي���ة  تطوير 

من  للمر�س  خمتلفة  م��راح��ل  عند 

خالل ت�ضغيل اآلية التقاط الأك�ضجني 

اأو تعطيلها«.

والكت�ضافات التي حققها العلماء 

يف  ك��ب��رًيا  اإجن����اًزا  »ت�ضكل  الثالثة 

مهدت  وقد  الأع�ضاء،  وظائف  علم 

ال��ط��ري��ق ل���ض��رتات��ي��ج��ي��ات ج��دي��دة 

واعدة ملكافحة فقر الدم وال�ضرطان 

الأخ���رى«،  الأم��را���س  م��ن  والعديد 

ح�ضب جمل�س جائزة »نوبل«.

ه��اورد  معهد  يف  كايلني  ويعمل 

املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الطبي  هيوز 

فيما يدير �ضيمنزا برناجًما لأبحاث 

هوبكنز  ج��ون��ز  معهد  يف  الأوع��ي��ة 

اأما  اخلاليا.  هند�ضة  حول  للبحث 

راتكليف فهو مدير البحث يف معهد 

ومعهد  لندن  يف  كريك  فران�ضي�س 

تارغت ديك�ضوفري يف اأك�ضفورد.

و���ض��ي��ت��ق��ا���ض��م ال��ع��ل��م��اء ال��ث��الث��ة 

 9 قدرها  البالغ  النقدية  اجل��ائ��زة 

دولر«،  األ��ف   918« ك��رون  ماليني 

من  العا�ضر  يف  ال��ف��ائ��زون  ويت�ضلم 

كانون الأول/دي�ضمرب املقبل ميدالية 

بقيمة  و���ض��ي��ك  و����ض���ه���ادة  ذه��ب��ي��ة 

اجلائزة.

رقم  اجلائزة  هي  ه��ذه  اأن  يذكر 

110 يف فئة الطب التي متنح منذ 
فاز   2018 العام  ويف   ،1901 عام 

ب.  جيم�س  الأم���ريك���ي  ب��اجل��ائ��زة 

هوجنو  تا�ضوكو  والياباين  األي�ضون 

املناعي  العالج  اأبحاثهما حول  على 

معاجلة  يف  فعاليتها  اأثبتت  ال��ت��ي 

ال�ضرطانات القوية.

حديثة  نرويجية  درا�ضة  خل�ضت 

ف��وق  ل��الأ���ض��ع��ة  ال��ت��ع��ر���س  اأن  اإىل 

املغلقة  الأم��اك��ن  يف  البنف�ضجية 

ك��م�����ض��اب��ي��ح ت�����ض��م��ري ال��ب�����ض��رة اأو 

ال�ضم�س؛  �ضوء  اأو  الت�ضمري  اأ�ضّرة 

الإ�ضابة  خطر  كبرية  بن�ضبة  ترفع 

يف  احلر�ضفية  اخل��الي��ا  ب�ضرطان 

من  عاملياً  �ضائع  ن��وع  وه��و  اجللد، 

اخلاليا  يف  ين�ضاأ  اجللد  �ضرطان 

الو�ضطى  الطبقات  ت�ضكل  ال��ت��ي 

واخلارجية من اجللد.

بنيت  التي  الدرا�ضة  وت�ضمنت 

عاًما   15 ا�ضتمرت  اأب��ح��اث  على 

األ��ف   160 ن��ح��و  واأج���ري���ت ع��ل��ى 

�ضيدة من مواليد بني عامي 1927 

التعر�س  م����رات  ع���دد  و1963، 

املغلقة  الأماكن  ال�ضم�س يف  لأ�ضعة 

طوال حياتهم منذ الطفولة ومروراً 

بفرتة املراهقة وما بعدها، مع اأخذ 

العتبار  يف  اأخ���رى  ع��وام��ل  ع��دة 

كالتدخني وال�ضن وغريها.

تبني  بدقة  النتائج  حتليل  وبعد 

اأن ا�ضتخدام اأجهزة ت�ضمري الب�ضرة 

ب�ضرطان  الإ�ضابة  خطر  من  يرفع 

اجللد احلر�ضفي بن�ضبة %83 لدى 

الن�ضاء، ول تزال الأبحاث م�ضتمرة 

النتائج  هذه  كانت  اإذا  ما  لك�ضف 

ل،  اأم  اأي�ضاً  الرجال  على  تنطبق 

ح�ضب ما جاء يف موقع »ميديكال 

نيوز توداي« املعني بال�ضحة.

جدير بالذكر اأن �ضرطان اجللد، 

�ضرطان  من  �ضيوًعا  اأق��ل  اأن��ه  رغم 

حدوث  يف  يت�ضبب  اأن��ه  اإل  الكبد، 

ن�ضبة كبرية من الوفيات.

»العض« لدى األطفال وسيلة للتعبير
قالت �ضحيفة »ديلي ميل« الربيطانية اإن الأطفال الذين يع�ضون من 

الكايف  الوقت  اآباًء ل مينحونهم  حولهم يف دور احل�ضانة غالًبا ميلكون 

للدرد�ضة والتعبري عن م�ضاعرهم.

واأو�ضح امل�ضدر، نقاًل عن خرباء، اأن الأطفال ال�ضغار الذين يق�ضون 

عن  والتعبري  التوا�ضل  يف  �ضعوبة  يجدون  الهواتف  اأمام  طويلة  اأوقاتا 

التحذير يف  »الع�س«. وجاء هذا  اإىل  يلجوؤون  اأحا�ضي�ضهم، مما يجعلهم 

الوقت الذي وجد فيه ا�ضتطالع، خا�س باأ�ضحاب دور احل�ضانة والأطقم 

العاملة فيها، زيادة كبرية يف عدد الأطفال الذين يع�ضون، خالل ال�ضنوات 

ا�ضتجوابهم،  �ضخ�س مت   1000 من  املئة  62 يف  قال  املا�ضية.  اخلم�س 

اإنه يتعني عليهم يف كثري من الأحيان التعامل مع الأطفال الذين يع�ضون 

يف دور احل�ضانة. وذكرت �ضو لرينر، التي اأجرت ال�ضتطالع، اأن النتائج 

الع�س  اإىل  مييلون  الأطفال  اأن  »وجدنا  م�ضيفة  للغاية«،  »مقلقة  كانت 

حني ل ميلكون لغة للتعبري عن م�ضاعرهم«.

زيادة يف  التي وجدت  الأخرى  الدرا�ضات  مع  تتفق  »نتائجنا  وتابعت: 

عدد الأطفال ال�ضغار ذوي املهارات اللغوية ال�ضعيفة«. و�ضددت املتحدثة 

مع  والتوا�ضل  للدرد�ضة  طويلة  اأوقاًتا  الوالدين  تخ�ضي�س  �ضرورة  على 

اأطفالهم، مهما كانت ان�ضغالتهم »حتى يطوروا مهارات لغوية جيدة يف 

�ضن مبكرة«.



مت��ي��زت ال�����ض��ي��اف��ة يف الأزم����ن����ة امل��ا���ض��ي��ة 

املوجود«،  من  »اجلود  نظرية  متبعة  بالب�ضاطة، 

ومع اأن الأحوال املادية مل تكن مثلما هي عليه 

العائلية  اللقاءات  اأن  اإل  الأخ���رة،  العقود  يف 

اأكرث،  ب�ضكل  تتم  كانت  الجتماعية  واملنا�ضبات 

وب�ضفاء نفو�س و�ضعادة اأكرب.

مل يكن امل�ضيف يهتم كثًرا باإظهار الفخامة، 

بل كان يهتم باإكرام �ضيوفه وفق ا�ضتطاعته، مل 

لهم  مهمة  الأث��اث  اأو  الأواين  يف  الفخامة  تكن 

مثلما كانت اأهمية ال�ضيوف!

�ضار  والتو�ضع،  وال���رثاء  الطفرة  بعد  ولكن 

الهتمام بالفخامة والتفا�ضيل يف الأثاث واأواين 

بال�ضيوف،  الهتمام  يفوق  واأ�ضلوبها  ال�ضيافة 

باأنه  -اأح��ي��اًن��ا-  ي�ضعر  ال�ضيف  �ضار  وبالتايل 

تكلف  من  ي��راه  ملا  نتيجة  امل�ضيف؛  على  ثقيل 

يف ال�ضيافة واخلدمة، مما يخالف الهدف من 

الزيارة اأ�ضاًل.

ومع اأن معظم ثقافات العامل 

ال�ضيافة  مكان  اأن  اإىل  ت�ضر 

ي��ن��ال اله��ت��م��ام الأك����رب ملالك 

املنزل واأ�ضرته، مما ينعك�س يف 

الفراغ  وجتميل  الأث��اث  نوعية 

يف  املبالغة  اأن  اإل  به،  والعناية 

املاديات ت�ضبح يف نف�ضها عبًئا 

على ال�ضيف وعلى امل�ضيف.

وهذا رمبا يكون من الأ�ضباب 

التي جتعل كثرين يف جمتمعنا 

ال�ضعر،  بيوت  اأو  ال�ضيافة يف املالحق  يف�ضلون 

وجتعل  الثقيل،  العبء  هذا  من  تخل�ضهم  لأنها 

الإن�ضان هو حمور اللقاء، بينما تكون بيئة املكان 

خادمة وم�ضاندة لذلك.

بني  املقاربة  عند  وا�ضًحا  يظهر  ه��ذا  ولعل 

ط��ب��ي��ع��ة الأك��������ل ال����ذي 

اجللو�س  غرفة  يف  يقدم 

والطعام الر�ضميتني، وبني 

اأو  ي��ق��دم يف امل��ل��ح��ق  م��ا 

الفراغ  ففي  ال�ضعر!  بيت 

الأخر، على �ضبيل املثال، 

مي��ك��ن ت��ق��دمي ط��ب��ق من 

التمي�س«،  وخبز  »ال��ف��ول 

ي�ضتحيل  ي���ك���اد  ب��ي��ن��م��ا 

ت��ق��دمي��ه ع��ل��ى ال��ط��اول��ة 

طعام  غرفة  يف  الفخمة 

ال�ضيوف!

د. حممد بن عبدالعزيز ال�شرمي

اأ�ضتاذ العمارة وال�ضلوك البيئي امل�ضارك

كلية العمارة والتخطيط

mshraim@ksu.edu.sa

يُولد الب�ضر مع خماوف فطرية كاخلوف من 

ال�ضقوط، اأو اخلوف من الثعابني والعناكب، وهي 

الأبحاث  اأ�ضارت  كما  بالدماغ  مرتبطة  خماوف 

والدرا�ضات، بينما هناك خماوف اأخرى نكت�ضبها 

من حياتنا، بع�ضها مرّبر وبع�ضها الآخر غريب 

ورمبا مل ت�ضمع به من قبل!

- رهاب الحمرار: هو رهاب اجتماعي مييل 

لأنه  الوجه  احمرار  خ�ضية  اإىل  امل�ضابون  فيه 

فعل  رد  هو  والحمرار  الآخرين،  انتباه  يجذب 

الع�ضبي يف  النظام  ينجم عن  اإرادي  ل  طبيعي 

اخلوف  اأو  كالقلق  ما،  ا�ضتجابًة حلدث  اجل�ضم 

تزداد  ذل��ك، حيث  اإىل  وما  القتال  اأو  احلب  اأو 

م�ضتويات الأدرينالني يف اجل�ضم ما يوؤدي لت�ضاع 

الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم يف الوجه، ما 

يُ�ضبب الحمرار.

مرور  من  نف�ضي  رهاب  هو  »كرونوفوبيا«:   -

ال��وق��ت، املُ�����ض��اب��ون ب��ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ره��اب 

واأنهم  كبرة  ب�ضرعة  متر  حياتهم  اأن  ي�ضعرون 

ي�ضتمتعوا  اأو مل  احلياة،  يكفي يف  ما  يفعلوا  مل 

هذا  اأن  املثر  الوقت،  مرور  ل�ضرعة  بلحظاتهم 

اأن يحدث من  الرهاب قد ينتقل جينًيا، ومُيكن 

خالل الكتئاب، وعادًة ما يُ�ضاب به كبار ال�ضن 

دون  م��ا  م��ك��اٍن  يف  امل��ح��ا���ض��رون  اأو  وال�ضجناء 

اإمكانية اخلروج.

- رهاب العلكة: من الغريب اأن اأوبرا وينفري 

تُعاين من رهاب العلكة! وهو خوٌف نادر مرتبط 

مرتبط  اأن���ه  العلماء  ويعتقد  العلكة،  مب�ضغ 

بذكريات الطفولة وب�ضعور ج�ضدي على الأغلب 

من تاأذي اللثة من حركة امل�ضغ امل�ضتمرة.

الضيافة الحديثة

وطن الحزم والعزم

أغرب أنواع الفوبيا!

عمرانيات

غرائب حول العالم

لوحة بعنوان:

مسيرة وطن

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

في�شل بن عبدالوهاب الزهراين

جامعة امللك �شعود
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منوعات

يا عاذال قلَب الفتى يف اآده

يا �شائال عن هنده و�شعاده

دع عنك ذا وانظر اإىل العلم الذي

رق�ص الزمان ملوًحا لعماده

علٌم يهُزّ الكون حني يرُفّ يف

حرٍب، وحني يرُفّ يف اأعياده

كال�شيِف ذي احلدين، يحيي اأنف�ًشا

واملوُت كُلّ املوِت حتَت غماده

ذاك ال�شعودي حني تطلُب و�شفه

يف جهله، اأو عقِله ور�شاده

واإذا يكوُن، وال يكوُن لغريه

فخٌر اإذا افتخَر الفتى ببالده

وطٌن ي�شيُخ الدهُر عنه وكلّما

مَرّ الزماُن يعوُد يف ميالده

اأفال تقا�شُمه الرثيا فْرَحه

وت�شارُك العلياء يف اأعياده

يف يومه الوطني كُلّ ق�شيدٍة

رْت عن �شاده �شيغْت له قد ق�شّ

من ذا يلوم ال�شعَر اإن اأزرى به

حمٌل كهذا، عّز عن اإن�شاده

وقَف ال�شعراُء يف اأزمانهم
ُ
لو اأ

وراأيَت جروَل عائًذا بزياده

ما قيَل اإال النزُر من و�شٍف له

يرقى اإذا يرقى حلجِم جياده

وطُن املاآثِر واملفاخِر والعال

ْلمِه، وِحياده يف حربِه، يف �شِ

وملوكُه تزن اجلباَل مهابًة

ُيجري لها التاريُخ خَطّ مداده

�شلماُن، يا ذا احلزِم والعزم الذي

طاَل امللوَك فاأذعنْت لقياده

حتى غدا �شعًبا وجي�ًشا وحده

تت�شابق الدنيا لنيِل وداده

وحممٌد، ماذا اأقوُل لو�شفه

عبُدالعزيز يعوُد يف اأحفاده

يا يوَمنا الوطني تلك نفو�ُشنا

خْذ ما ت�شاُء جلي�شنا وَعَتاده

نحُن الرجاُل و�شاحباُت اخلدِر يف

�شٍفّ ندافُع عن قدمِي تالده

ه وطُن االأبوِة قد �شقانا حَبّ

يف املهِد، يا مرحى للّذِة زاده

واليوم نبذل كّل ما يف و�شعنا

لنذود عنه، فنحُن خيُل جهاده

ماداَم رّبانا على هذا الوفا

واالأُبّ يلقى الرَبّ من اأوالده

د. هند عبدالرزاق املطريي



كتبت: �سارة ال�سويداء

ميي�ييسيياهييميية مييين بييرنييامييج الييطييلييبيية املييتييفييوقيين 

الربنامج  نظم  املحلي،  املجتمع  يف  واملوهوبن 

�سعود،  املييلييك  بجامعة   »135« للرو�سة  زييييارة 

مو�سي  الييربنييامييج:  اإدارة  من�سوبات  بييهييا  قيييام 

و�سارة  الق�سري  وا�ستياق  دغريري  واأروى  الري�س 

املوهوبات:  اجلامعة  طالبات  ب�سحبة  ال�سويداء، 

الهادي  ونييورة  الزهراين  و�سحر  القرين  فاطمة 

ا�ستقبل احل�سور قائدة  و�سهد بن حمارب، وقد 

بدرية  والأ�ستاذة  الرتكي  الأ�ستاذة مرمي  املدر�سة 

لأركان  تق�سيمه  للف�سل مت  الدخول  وبعد  البدر، 

خا�سة، هي: ركن الت�سوير وركن امل�سابقات وركن 

الهدايا وركن الطباعة على  ال�سليم وركن  الغذاء 

العمل  وركن  الفخار  على  التلوين  وركن  املالب�س 

الفني.

الطالبة  بييداأت  طفاًل،   27 الأطفال  عدد  بلغ 

ق�سة  و�سرد  لالأطفال  حلقة  بعمل  الهادي  نييورة 

بداأ  ثم  لالأطفال،  احللويات  م�سار  عن  ق�سرية 

الأطفال باجللو�س يف الأركان وا�ستخدام الأدوات 

واأعمال فنية، وقد �سارك  تلوين  لهم من  املوفرة 

يف الفعالية ح�ساب »م�سّرة« املتخ�س�س مبنا�سبات 

الهدايا  توزيع  مت  الييزيييارة  نهاية  ويف  الأطييفييال، 

�سور  والتقاط  الأطييفييال  على  �سحّية  ووجييبييات 

املدر�سة  لإدارة  �سكر  درع  وت�سليم  لهم  تذكارية 

با�سم الربنامج.
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العمادة والنادي 

د. فهد بن عبداهلل الطياش

اللم�سات  تلك  الأحيييييان  ميين  كثري  يف  الإداري  الييروتيين  يقتل 

عندما  الأمثلة  اأبرز  ومن  املوؤ�س�سي،  بالعمل  املرتبطة  الإن�سانية 

املوؤ�س�سات  مواقع  والقيم  والأهييداف  والر�سالة  الروؤية  تت�سدر 

دارت  الإن�سانية،  الروح  لتلك  فاقدة  وهي  اجلييدران،  بها  وتتزين 

اأع�ساء  الزمالء  مكاتب  اأبييواب  على  وجدت  عندما  الأفكار  تلك 

الثقايف  النادي  من  �سكر  ر�سالة  الآداب  كلية  يف  التدري�س  هيئة 

واجييب«،  واأنبل  مهنة  اأعظم  �ساحب  »اإىل  بعنوان  والجتماعي 

العاملي. املعلم  يوم  مبنا�سبة 

التدري�س  هيئة  اأع�ساء  عييمييادة  بيياأن  �سك  اأدنييى  لييدي  ولي�س   

يعز  ولكن  ومتيز،  وكفاءة  باقتدار  واجباتها  بكل  تقوم  باجلامعة 

وهذا  بخدمتهم،  تقوم  ملن  الإن�سانية  اللم�سة  عنها  تغيب  اأن  علّي 

وتعزيز  تاأكيد  الإ�سالمية  العربية  ثقافتنا  ففي  باجلديد،  لي�س 

والنبل. الوفاء  للم�سة 

 ويف العمل املوؤ�س�سي اأ�سل علماء اأمثال دوغال�س ماغريغر اأ�ستاذ 

ما�سات�سو�ست�س  مبعهد  الأ�سهر  لييالإدارة  �سلون  مبدر�سة  الإدارة 

للتكنولوجيا، ويف كتابه ذائع ال�سيت »الوجه الإن�ساين للموؤ�س�سة«.

 نعم تقدم لنا العمادة الكثري، ولكن نحتاج البعد الإن�ساين حتى 

بالتعاون مع الأندية الطالبية التي ليزال املعروف طرًيا يف قلوب 

البريوقراطي.  الزمن  اأع�سائها ومل تتحجر مع عوامل 

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

عميد التربية يلتقي طالب 
الدراسات العليا.. غدًا

حلقة »المنهج الكيفي السهل 
الممتنع«.. غدًا

اأعلنت وكالة كلية الرتبية للدرا�سات 

اللقاء  عقد  عن  العلمي  والبحث  العليا 

وطييالييبييات  لييطييالب  املييفييتييوح  الف�سلي 

مع  العلمي  والبحث  العليا  الدرا�سات 

عميد الكلية  الدكتور فهد بن �سليمان 

ال�سايع، وذلك يوم غد الثنن، الطالب 

مدرج  يف  والطالبات  الكلية  مييدرج  يف 

رقم »5«.

ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�سيات »اأفكر« عند 

الثانية ع�سرة والن�سف من ظهر غد الثنن، حلقة النقا�س الثامنة وال�ستن 

بعد املائة �سمن �سل�سلة حلقات النقا�س التي يعقدها املركز اأ�سبوعياً، بعنوان 

»املنهج الكيفي ال�سهل املمتنع«، من اإعداد وتقدمي الدكتورة منرية املن�سور، 

اأ�ستاذ م�ساعد ق�سم الطفولة املبكرة بكلية الرتبية - جامعة امللك �سعود، 

املدينة  ولل�سيدات يف  الرتبية،  كلية  للرجال يف  »1اأ33«  رقم  بقاعة  وذلك 

اجلامعية للطالبات كلية الرتبية  مبنى رقم »2« معمل »72« الدور الأول.

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

المتفوقات والموهوبات يزرن »رياض األطفال«

بدران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  ا�ستقبل 

الفائز  والتخطيط  الييعييمييارة  كلية  فريق  العمر 

باملركز الأول على اجلامعات ال�سعودية امل�ساركة 

يف امل�سابقة املعمارية لت�سميم اأعلى م�سجد معلق 

يف  عمر  جبل  �سركة  طرحتها  والتي  العامل،  يف 

الأبراج املطلة على احلرم املكي ال�سريف.

�ييسييارك جمييمييوعيية ميين طيييالب الكلية،  حيييييث 

بن حممد  نا�سر  احلامد،  بن حممد  فهد  وهم: 

اخلمي�س، م�سعود بن حممد احلربي، عبداملجيد 

بن حممد  عبدالعزيز  ال�سهري،  عبدالرحمن  بن 

اللهيم  الدكتور فهد بن �سعود  باإ�سراف  الر�سيد، 

واملهند�س تركي بن عبدالعزيز الرتكي.

وقد حاز هذا الفريق على املركز الأول نظري 

قدموه  الذي  والهند�سي  الت�سميمي  احلل  تفوق 

على  عيير�ييسييوا  وقييد  الآخييرييين،  امل�ساركن  على 

معايل املدير فكرتهم الت�سميمية واأو�سحوا كيف 

متكنوا من توفري اإطاللة بانورامية للم�سلى لكل 

املتطلبات  كافة  توفري  مع  والن�ساء  الرجال  من 

اإ�سايف يف  وفر  اإحييداث  مع  واخلدمية  الوظيفية 

طاقته  لزيادة  اأدى  للم�سلى  املخ�س�سة  امل�ساحة 

ال�ستيعابية.

الفكرة  تفا�سيل  ا�ستمع منهم معاليه عن  وقد 

املوقع  لتحديات  حييلييولً  قييدمييوا  وكيف  الييفييائييزة 

اأن الفكرة مت  اأو�سحوا  والهيكل القائم فيه، كما 

امل�سجد  �سيوف  لتخدم  تنفيذها  وجييار  تبنيها 

معاليه  واأثنى  وامل�سليات،  امل�سلن  من  احلييرام 

كلية  امل�ستغرب من  واإبداعهم غري  على متيزهم 

الذين  من  البارزة  الأ�سماء  من  العديد  خّرجت 

خدموا وطنهم وجامعتهم، كما حثهم على موا�سلة 

امل�ستويات  هذه  مثل  لإخييراج  واملثابرة  الجتهاد 

التي تفخر بها اجلامعة كما يحق لهم اأن يفخروا 

بحمل ا�سم اجلامعة.

الدكتور  الكلية  عميد  قدم  الزيارة  ختام  ويف 

مدير  ملعايل  �سكره  الثابت  اأحييمييد  بيين  عييبييداهلل 

ال�ستقبال  بهذا  الطالب  اأبنائه  لتكرمي  اجلامعة 

وت�سجيعه لهم مما �سيكون له الأثر الإيجابي يف 

والإبداع، وقدم  التفوق  حتفيزهم وزمالئهم نحو 

الفائزون بعد ذلك درع املركز الأول ملعايل مدير 

بهذه  التذكارية  ال�سور  لهم  واأخيييذت  اجلامعة 

املنا�سبة.

»طور جامعتك« يستقبل 251 
فكرة تطويرية 

يف اإطار متابعة تنفيذ م�سروع »طّور جامعتك« تراأ�س وكيل عمادة التطوير 

واجلودة ل�سوؤون التطوير الدكتور م�سفر ال�سلويل اجتماعاً ملناق�سة اإجنازات 

اجلامعية  باملدينة  واجليييودة  التطوير  عمادة  وكالة  ا�ست�سافته  امل�سروع 

للطالبات، وذلك يوم الأربعاء 2/10/ 1441هي، بح�سور فريق عمل امل�سروع 

اإدارة  امل�سرف على  املقبل  الدكتورة م�ساعل  برئا�سة  الوكالة  من من�سوبات 

التخطيط التطويري.

ناق�س الجتماع املعايري اخلا�سة بنموذج تقدمي الأفكار التطويرية، واأهم 

الأفكار  تقدمي  ا�ستمارة  ت�سميم  ومنها  امل�سروع،  مراحل  من  تنفيذه  ما مت 

الالزمة  امليدانية  الزيارات  وعمل  امل�سروع،  واإطالق  اإلكرتونياً،  التطويرية 

والتوعية امل�ستمرة باأهداف امل�سروع، كما ناق�س الجتماع اإجراءات التعامل 

مع الأفكار التطويرية التي يتم ا�ستقبالها.

وقد تقدم من�سوبو اجلامعة حتى تاريخه بي »251« فكرة تطويرية، جار 

ت�سنيفها وترتيبها ح�سب جمال كل فكرة على حدة، كما ا�ستعر�س الجتماع 

معايري حتكيم هذه الأفكار التطويرية ومنها »الو�سوح، الأ�سالة، الكفاءة«.

ح�سر الجتماع كل من الدكتور عبدالنعيم الكا�سف ع�سو فريق امل�سروع، 

اأ. �سارة ال�سحيمي مدير امل�سروع، وع�سوات امل�سروع اأ. هدى ال�سعالن، اأ. 

لطيفة ال�سبتي.


