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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

مختبرات وكرسي لـ «الرياضة»

 659مشاركة في تحدي األمل

02

03
أسبوع لخطة التربية

«وادي الرياض» تطلق منصة
«»KSU Passport

�أطلقت �شركة وداي الريا�ض،
الذراع اال�ستثماري جلامعة امللك
���س��ع��ود ،من�صة ري����ادة الأع��م��ال
االفرتا�ضية «»KSU Passport
والتي تتيح لرواد الأعمال فر�صة
ال��و���ص��ول �إىل اخل�ب�رات وامل���وارد
ال�لازم��ة ،لتحقيق تطلعات ر�ؤي��ة
اململكة العربية ال�سعودية 2030
ع�بر خلق جمتمع ري���ادي طموح

و�إنعا�ش �سوق ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة ،حتقيقاً ملعدل النمو
املن�شود ودع��م�اً ل��ري��ادة الأع��م��ال
ولطالب ومن�سوبي جامعة امللك
�سعود.
وي����أت���ي �إط��ل��اق ه���ذه املن�صة
ليواكب م�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة
 ،2030حيث ت�ساهم املن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة بن�سبة ال

دعوة للمشاركة..
لكل منا ذكريات خ�لال م�سريته
العلمية �أو العملية ،وكثري منها ي�ستحق
�أن تروى للجميع �سواء للحا�ضرين من
خالل املنتديات والندوات �أو توثيقها

عرب ال�صفحات للقراء واملتابعني.
يف هذا العدد من «ر�سالة اجلامعة»
ت�ستعر�ض فيها م��واق��ف وجت���ارب
�إن�سانية لأحد �أع�ضاء هيئة التدري�س

تتعدى  %20م��ن ال��ن��اجت املحلي
الإج����م����ايل ل��ل��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�سعودية حالياً ،مقارنة بالن�سبة
التي حققتها االقت�صادات املتقدمة
التي ت�صل �إىل  %70وتهدف ر�ؤية
اململكة � 2030إىل رف��ع �إجمايل
الناجت املحلي من � %20إىل %35
للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
تفا�صيل �صـ 7-6

د .احلماد

مدير الجامعة يكرم
ملتقى يسلط الضوء على
الفائزين بجائزة
العميد ..الثالثاء الخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة

ي��رع��ى م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة
ال���دك���ت���ور ب�����دران ال��ع��م��ر احل��ف��ل
ال�سنوي لتكرمي الطالب والطالبات
ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة عميد ���ش ��ؤون
ال��ط�لاب للتفوق الأك��ادمي��ي للعام
الدرا�سي 1440-1439هـ ،وذلك
عند ال�ساعة احل��ادي��ة ع�شرة من
�صباح يوم الثالثاء القادم يف قاعة
حمد اجلا�سر.

�آخر موعد ال�ستقبال ملخ�صات �أوراق العمل الأحد القادم

ينظم مركز الطالبات لذوات الإعاقة ملتقى اخلدمات املقدمة لذوي
الإعاقة يف التعليم العايل باململكة ،والذي يتمحور حول فر�ص التعليم
العايل املتاحة للأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة ،متكني املوهوبني من ذوي
الإعاقة يف التعليم العايل ،البيئة الرتفيهية والريا�ضية لذوي الإعاقة
يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،مركز الطالبات ذوات الإعاقة منوذجاً يف
التعليم العايل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
و�سيكون �آخر موعد لتقدمي ملخ�صات �أوراق العمل 1441/3/27هـ،
على �أن يكون القبول املبدئي للملخ�صات يوم 1441/4/4هـ ،فيما
�سيكون موعد امللتقى يومي 1441/6/30-29هـ.

لتبقى الذكريات حية
م��ع ع��دد م��ن زم�لائ��ه م��ن من�سوبي
اجلامعة ،كما تن�شر ندوة بحث خاللها
�أع�ضاء هيئة تدري�س ع��ن زميلهم
و�أ�ستاذهم بعد رحيله لي�سرتجعوا

مواقف إنسانية مؤثرة

الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور �إب��راه��ي��م بن
عبداهلل احلماد ،ع�ضو هيئة تدري�س
يف هند�سة الت�شييد ،ق�سم الهند�سة
املدنية بكلية الهند�سة ،و�أ�ستاذ زائر
بجامعة �شتوجتارت ب�أملانيا ،وعمل
كع�ضو جمل�س �أمناء جامعة الأمري
�سلطان الأهلية وع�ض ًوا مبجل�س
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نبض الطالب ..عزوف الطلبة عن زيارة المكتبة

09

�إدارة الهيئة ال�سعودية للمهند�سني،
ل��ه العديد م��ن الأب��ح��اث العلمية
يف تطبيقات الذكاء اال�صطناعي
و�إدارة امل�شاريع الهند�سية ف� ً
ضال
عن ن�شر مقاالت عامة يف �صحيفة
ر�سالة اجلامعة،
التفا�صيل �صـ 19

وي�سردوا ذكرياتهم معه وخربته عرب
ال�سنني للأجيال القادمة.
وم��ن ه��ذا املنطلق ف ��إن «ر�سالة
اجلامعة» ي�سرها دع��وة من�سوبي

اجلامعة للم�شاركة باملادة وال�صور
لذكرياتهم وجت��ارب��ه��م يف �صفحة
«م���ن ال����ذاك����رة» ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
دعوة الأق�سام والوحدات والكليات

لتنظيم ندوات الوفاء واملرا�سلة عرب
ال�بري��د الإل��ك�تروين «@resalah
 »ksu.edu.saلكي تبقى ذكرياتنا
حية.

ندوة وفاء لراحل اإلعالم
ن���ظ���م ن������ادي الإع����ل���ام ن����دوة
بعنوان «الوفاء يف ذكرى الراحل
�أ�ستاذ الإع�لام وم�ؤرخه الدكتور
ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����ش��ب��ي��ل��ي» ي��وم
الأرب��ع��اء امل��ا���ض��ي ١٦رب��ي��ع الأول
�اح��ا
١٤٤١ه������ـ ال�����س��اع��ة ���١٠ص��ب� ً
مب��ل��ت��ق��ى ك��ل��ي��ة الآداب ل��ل��رج��ال،

وقاعة  143الدور الثالث للن�ساء،
حيث حا�ضر فيها د .عبدامللك
ال�شلهوب ،د .عادل املكينزي ،د.
حممد الأحمد ،بح�ضور �أع�ضاء
وع�ضوات ق�سم الإع�لام وطالبه
وطالباته.
التفا�صيل �صـ 14

د .ال�شبيلي
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أخبار

«التحليل العاملي في بناء
المقاييس النفسية» ..غدًا

ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات «�أفكر»
عند الثانية ع�شرة والن�صف من ظهر غد االثنني حلقة النقا�ش الثانية
وال�سبعني بعد املائة �ضمن �سل�سلة حلقات النقا�ش التي يعقدها املركز
�أ�سبوعياً بعنوان« :التحليل العاملي �ضرورة �أم ترف يف بناء املقايي�س
النف�سية والرتبوية» من �إعداد وتقدمي الدكتور عبداهلل الغامدي �أ�ستاذ
القيا�س والتقومي امل�ساعد؛ ق�سم علم النف�س-كلية الرتبية  -جامعة
امللك �سعود.
وذلك بقاعة رقم «�1أ »33للرجال يف كلية الرتبية ،ولل�سيدات يف
املدينة اجلامعية للطالبات كلية الرتبية مبنى رقم « »2معمل «»72
الدور الأول.

التطوير والجودة تزور علوم
الحاسب والمعلومات

زار فريق من وكالة عمادة التطوير واجلودة باملدينة اجلامعية
للطالبات بقيادة وكيلة العمادة الدكتورة دارة الدي�سي ،كلية علوم
احلا�سب واملعلومات ،وذلك �ضمن �سل�سلة الزيارات التخ�ص�صية
التي تقوم بها الوكالة لتقدمي الدعم الفني للكليات مبجال
التطوير واجلودة.
ح�ضر اللقاء من كلية علوم احلا�سب واملعلومات وكيلة الكلية
وم�ساعدة الوكيلة للتطوير واجلودة ووكيالت الأق�سام وبع�ض
�أع�ضاء هيئة التدري�س واملخت�صني بالتطوير واجلودة بالكلية،
ومت �إلقاء ال�ضوء على �أهم مزايا الكلية يف جماالت التطوير
واجلودة ح�صولها على االعتماد الوطني لـ  5برامج ،كما ح�صل
بع�ض �أع�ضاء الفريق الن�سائي على دورات تدريبية تخ�ص�صية
يف نظام �إدارة اجل��ودة  ،ISO 9001:2015وانخف�ض عدد
املخالفات املتعلقة بالهوية املطورة للجامعة ب�شكل ملحوظ وذلك
بعد املقارنة بني عام 1439هـ وعام 1440هـ ،ومتيز الكلية
بالتعاون و�سرعة التجاوب مع فريق �إتقان بعمادة التطوير
واجلودة� ،إ�ضافة �إىل ذلك وجود دليل ا�سرت�شادي للكلية .كما
ح�ضر اللقاء فريق من وحدات وكالة عمادة التطوير واجلودة.
متيز اللقاء بالتفاعل ومناق�شة التحديات وو�ضع احللول
والتو�صيات ،وعر�ضت وح��دات العمادة اخلدمات وجم��االت
الدعم التي تقدمها للكلية ،واختتمت الزيارة بالرد على ت�سا�ؤالت
احلا�ضرات من من�سوبات الكلية.

بالتعاون مع «اجلامعي» وحتت �شعار «احلياة بعطاء �أجمل»

حملة توعوية للتبرع بالدم في
مدينة الطالبات
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«ضغوطات العمل» و«التعلم الهجين» باألولى المشتركة
عقدت ع��م��ادة تطوير امل��ه��ارات
بالتعاون مع وحدة التدريب بوكالة
التطوير واجل����ودة ب��ع��م��ادة ال�سنة
الأوىل امل�����ش�ترك��ة دورة تدريبية
للموظفني وللموظفات بعنوان «فن
�إدارة �ضغوطات ال��ع��م��ل» قدَّ مها
الدكتور حممود �صديق ،ع�ضو هيئة
التدري�س باجلامعة.
ح�����ض��ر ال��ل��ق��اء ع���دد ك��ب�ير من
املوظفني الإداري�ي�ن ورج��ال الأم��ن
وال�����س�لام��ة يف ق�����س��م��ي ال���رج���ال
والن�ساء ،وجرى حوار فيما يعرت�ض
العمل الإداري من م�شكالت بيئية
�أو يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل��راج��ع�ين �أو
م��ع ال��زم�لاء ،وكيفية التغلب على
ال�صعوبات التي تواجههم ،وطريقة
�إدارة العمل بنجاح وكفاءة.
ك��م��ا مت ع��ق��د دورة ت��دري��ب��ي��ة
لأع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س

يف عمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة
ب��ع��ن��وان «التعلم ال��ه��ج�ين» قدَّ مها
ال���دك���ت���ور ���س��ي��د رم�����ض��ان ب��ري��ك،
الأ���س��ت��اذ امل�شارك بق�سم مهارات
تطوير ال���ذات ،ومت خ�لال ال��دورة
تعريف التعلم الهجني ،ومرادفاته،

وا�سرتاتيجياته ومميزاته ،و�أ�ساليب
ت�صميم املقررات يف التعلم الهجني،
وم��ع��وق��ات تطبيقه ،والتطبيقات
ال�ت�رب���وي���ة ل����ه ،ث���م ع��ر���ض من���اذج
وجت���ارب مل�ؤ�س�سات تطبق التعلم
الهجني يف مراحل التعليم اجلامعي،

ث��م ج��رى ح��وار يف ال��ت��ج��ارب التي
م� َّر بها الزمالء يف ه��ذا املو�ضوع،
وطريقة التطبيق املثلى ،واختُتِم
ال��ل��ق��اء ب��ع��ر���ض بع�ض امل��ق�ترح��ات
يف التعليم الإل��ك�تروين ،ومعوقاته،
و�إيجابياته.

مت تنظيمه يف مدينة الطالبات بالتعاون مع جمعية «زهرة»

 659مشاركة في فعاليات «تحدي األمل
الرياضي» هذا العام

اح���ت���ف���ل���ت م�����ب�����ادرة احل���رك���ة
« »KSU Movementيف
املدينة اجلامعية للطالبات ،بختام
فعاليات احلملة التوعوية اخلريية
الوطنية «حتدي الأمل الريا�ضي»
والتي �أطلقتها امل��ب��ادرة بالتعاون
مع جمعية زهرة ل�سرطان الثدي
وا�ستمرت من � ١إىل � ٣١أكتوبر
٢٠١٩م ،وذل���ك ب��ح�����ض��ور وكيلة
اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة
غ���ادة ب��ن �سيف وم��دي��رة جمعية
زهرة املكلفة الأ�ستاذة �آالء العليان،
وقد �شملت امل�شاركة جميع �شرائح

املجتمع ن�سا ًء ورج����االً ،مقيمني
ومواطنني.
و�أو���ض��ح��ت م�ؤ�س�سة امل��ب��ادرة
الدكتورة مزنه املرزوقي «�أن هذه
امل��ب��ادرة ج���اءت حل��اج��ة املجتمع
للوعي ب���دور ممار�سة الريا�ضة
كنمط للحياة يف تعزيز ال�صحة
وال��وق��اي��ة م��ن امل���ر����ض ،وتكثيف
اجلهود يف الك�شف املبكر ل�سرطان
ال��ث��دي» ،م�شرية �إىل �أن امل��ب��ادرة
ت��ط��وع��ي��ة خ�ي�ري���ة غ�ي�ر رب��ح��ي��ة،
ا���س��ت��ه��دف��ت جت��م��ي��ع � ١٠٠أل���ف
كيلومرت يف ن���ادي امل���ب���ادرة على

تطبيق « »stravaالريا�ضي ،ليتم
التربع بالكيلومرتات التي يقطعها
امل�شاركون يف خمتلف الأن�شطة
الريا�ضية «م�شي ،ج��ري ،ت�سلق،
دراج���ة ه��وائ��ي��ة» ل�صالح جمعية
زه���رة؛ باعتبار �أن ك��ل كيلومرت
واح����د يقطعه امل�����ش��ارك يذهب
ريعه بقيمة ريال �سعودي ل�صالح
خ��دم��ات امل��ر���ض��ى وامل��ت��ع��اف�ين يف
اجلمعية.
من جانبها قالت الأ�ستاذة رمي
اخلمي�س� ،شريك م�ؤ�س�سة املبادرة:
«بف�ضل اهلل بلغ ع��دد امل�شاركني

يف حت��دي الأم���ل الريا�ضي ٦٥٩
م�����ش��ارك��ة و ٢٨جم��م��وع��ة وف��رق
ريا�ضية جمتمعية من جميع �أنحاء
م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة ودول اخل��ل��ي��ج:
ال��ك��وي��ت ،ال��ب��ح��ري��ن ،الإم�����ارات،
وعمان».
يذكر �أنه مت جتميع «»٩٩.٠٣٧
�أل��ف كيلومرت خ�لال �شهر �أكتوبر
ه��ذا ال��ع��ام ،وو�صل جمموع مبلغ
التربعات ل�ضعف الهدف املتوقع
�إىل «� ٢٠٠أل����ف ري����ال» كقيمة
خدمات للمتعافيات واملري�ضات يف
جمعية زهرة.

وفد من جامعة الحدود الشمالية يزور «الموارد البشرية»
نظمت املدينة اجلامعية للطالبات بالتعاون مع م�ست�شفى امللك خالد
اجلامعي الأحد املا�ضي ١٤٤١/٣/١٣هـ املوافق ٢٠١٩/١١/١٠م حملة
توعوية للتربع بالدم برعاية وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة
غادة بن �سيف حتت م�سمى «احلياة بالعطاء �أجمل» يف البهو الرئي�سي.
وتهدف الفعالية �إىل التوعية ب�أهمية التربع بالدم كعمل ان�ساين
ووطني والت�أكيد على �ضروريته للطرفني املتربع واملري�ض ،ومت ذلك
من خالل توفري �أماكن للتربع ومبحفزات معنوية ومادية للمتربعني
مثل الهدايا التذكارية بزمرة دم املتربع والربو�شورات التوعوية ،كما مت
توفري �شرح لزمر الدم ومعايري التربع ون�سب الهيموجلوبني املطلوبة
للتربع.
و�شارك بالفعالية عدد من الأخ�صائيات والطبيبات من مركز التربع
بالدم يف م�ست�شفى امللك خالد اجلامعي وبتعاون مع عدد من بنوك
الدم اخلارجية.
و�أو�ضحت مديرة املختربات وبنوك الدم وم�ست�شارة �ش�ؤون الطالبات
ل�ش�ؤون املختربات احل�سنات والت�أثري احلا�صل للمتربع ومدى التغري
الإيجابي يف ج�سم الفرد قبل وبعد التربع ،ومن ذلك جتديد الدم
واخلاليا وزي��ادة ن�شاط ال��دورة الدموية ،وذلك ما ي�ساهم يف تقليل
الإ�صابة بالأمرا�ض الدموية و�سرطان الدم.

كتب :مو�سى حدادي
ا�ستقبل مدير �إدارة اخل��دم��ات الإلكرتونية
بعمادة املوارد الب�شرية الأ�ستاذ من�صور املطريي
يف مكتبه م ��ؤخ��راً عميد ���ش ��ؤون �أع�ضاء هيئة
التدري�س واملوظفني بجامعة احل��دود ال�شمالية
الدكتور �أحمد الزهراين ،وعميد تقنية املعلومات
ال��دك��ت��ور �أح��م��د ال�شيخي ،ووك��ي��ل كلية العلوم
الدكتور فواز العنزي ،وم�س�ؤول الدعم الفني �أو�س
�أبوعيد.
وت�أتي هذه الزيارة بهدف اطالع الوفد الزائر
على �آلية تنفيذ و�إن��ه��اء الإج����راءات �إلكرتونياً
والربامج واخلدمات الإلكرتونية املقدمة لأع�ضاء
هيئة التدري�س واملوظفني باجلامعة ،وقد عقد
اجلانبان اجتماعاً ب��إدارة اخلدمات الإلكرتونية
مت خالله تقدمي �شرح مف�صل عن دور الإدارة
بالعمادة وال��وح��دات الرئي�سية لها وارتباطها
الدائم بعمادة التعامالت الإلكرتونية واالت�صاالت
باجلامعة.
بعد ذلك اطلع الوفد على اخلدمات والربامج
الإلكرتونية املقدمة ملن�سوبي اجلامعة والتي
ت�سهم يف تنفيذ وتي�سري الإج���راءات الإداري���ة
وتعزز توجه اجلامعة يف التحول من املعامالت
والإج��راءات الورقية �إىل الإلكرتونية كالتعريف
الإلكرتوين و�إخالء الطرف والنظام الإلكرتوين

املايل والإداري للجامعة «مدار».
يف نهاية الزيارة �أب��دى عميد �ش�ؤون �أع�ضاء
هيئة ال��ت��دري�����س وامل��وظ��ف�ين بجامعة احل���دود
ال�شمالية ال��دك��ت��ور �أح��م��د ال��زه��راين �إعجابه
مبا ت�ؤديه عمادة امل��وارد الب�شرية ممثلة ب��إدارة
اخل��دم��ات الإل��ك�ترون��ي��ة م��ن ج��ه��ود ب � ّن��اءة لرفع
م�ستوى اخلدمات والربامج الإلكرتونية املقدمة
ملن�سوبي اجلامعة والعمل وفق منظومة متكاملة
مع اجلامعة ،م�شيداً مبا �شاهده من مت ّيز ودور

ري��ادي يف كافة املجاالت؛ م�ؤكداً على ا�ستمرار
وتعزيز �أوا���ص��ر التوا�صل والتعاون بني جامعة
احلدود ال�شمالية وجامعة امللك �سعود.
ت�أتي ا�ست�ضافة العمادة ملثل ه��ذه الزيارات
انطالقاً من توجيهات معايل مدير اجلامعة د.
ب��دران العمر ب�ضرورة تعزيز التوا�صل امل�ستمر
وال��ت��ع��اون ب�ين اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة ،وت��ب��ادل
اخلربات واال�ست�شارات وتفعيل هذا اجلانب مبا
ي�سهم يف حتقيق الريادة والتم ّيز.
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�أعلن عن �إن�شاء كر�سي �أبحاث يف الكلية

رئيس هيئة الرياضة يدشن معامل ومختبرات كلية
علوم الرياضة

د�شن رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
ال��ع��ام��ة ل��ل��ري��ا���ض��ة ���ص��اح��ب ال�سمو
امللكي الأم�ير عبدالعزيز بن تركي
ال��ف��ي�����ص��ل ،امل���ع���ام���ل وامل���خ���ت�ب�رات
التعليمية وال��ب��ح��ث��ي��ة لكلية علوم
الريا�ضة والن�شاط ال��ب��دين ،برفقة
معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران

العمر ،وعميد كلية علوم الريا�ضة
والن�شاط البدين الدكتور �سليمان
اجللعود ،وذلك �صباح الأحد املا�ضي
1441/3/13هـ مبقر الكلية.
وق����د �أخ�����ذ ���س��م��وه ج���ول���ة على
خمتربات ومعامل الكلية كما �شاهد
املعر�ض الوثائقي لأن�شطة وفعاليات

الكلية البحثية واملجتمعية ،ثم التقى
بطالب وطالبات ومن�سوبي الكلية
بالقاعة الكربى بالكلية و�أجاب على
�أ�سئلة الطالب والطالبات بالكلية.
و�أعلن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
عبدالعزيز بن تركي ،عن �إن�شاء كر�سي
للهيئة العامة للريا�ضة بكلية علوم

الريا�ضة والن�شاط البدين بجامعة
امللك �سعود ،و�أ�شاد يف كلمته بوجود
مثل هذه الكلية يف اململكة و�شدد على
التعاون بني الهيئة واجلامعة.
من جانبه عرب مدير اجلامعة عن
�شكره لزيارة �سمو الأمري و�أثنى على
مبادرة �إن�شاء كر�سي �أبحاث للهيئة

العامة للريا�ضة باجلامعة وتعزيز
ال��ت��ع��اون لتحقيق ر�ؤي���ة اململكة يف
بناء املجتمع احل��ي��وي .ويف اخلتام
ق��دم عميد الكلية خال�ص اع��ت��زازه
و�شكره ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
عبدالعزيز بن تركي الفي�صل لهذه
ال��زي��ارة الكرمية وتف�ضله بتد�شني

معامل وخمتربات الكلية ،كما قدم
�شكره مل��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة على
ت�شجيعه ودعمه امل�ستمر للكلية.
ويف خ��ت��ام ال��زي��ارة �أه���دى مدير
اجل��ام��ع��ة درع����اً ت��ذك��اري �اً ل�صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير عبدالعزيز بن
تركي الفي�صل.

افتتحت وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون
ال��ط��ال��ب��ات ال���دك���ت���ورة غ�����ادة بن
�سيف معر�ض «م�ساري» للتعريف
ب��ال��ك��ل��ي��ات ،وذل����ك ي����وم ال��ث�لاث��اء
1441/3/15هـ ،يف مبنى عمادة
ال�����س��ن��ة الأوىل امل�����ش�ترك��ة مبركز
الدرا�سات اجلامعية للبنات بعلي�شة،
والذي تنظمه عمادة ال�سنة الأوىل
امل�شرتكة متمثلة بوكالة العمادة
ل�ش�ؤون الطالبات – وحدة التوجيه
والإر�شاد الطالبي.

وقد جتولت وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون
الطالبات برفقة وكيلة عمادة ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة ال��دك��ت��ورة ح�صه
الطال�سي وامل�����س ��ؤوالت يف مركز
الدرا�سات اجلامعية للبنات بعلي�شة
على �أرك��ان املعر�ض املتنوعة التي
�شارك فيها ما يزيد عن « »21جهة
خمتلفة من اجلامعة بح�ضور عدد
غفري من الطالبات ،و�أ�شادت بدور
املعر�ض الهام والفعال يف م�ساعدة
الطالبات على اختيار التخ�ص�ص

ال��دق��ي��ق وت��و���ض��ي��ح ف��ر���ص العمل
املتاحة بعد التخرج لكل تخ�ص�ص
وذل��ك لتحقيق تطلعات اجلامعة
يف الريادة ملجتمع املعرفة.
ويعد معر�ض «م�����س��اري» �أح��د
ال��ف��ع��ال��ي��ات امل�����ص��اح��ب��ة لربنامج
«م�����س��اري» ال���ذي ي��ق��ام ك��ل ع��ام،
وي�����ش��م��ل ال�ب�رن���ام���ج ع������دداً من
املحا�ضرات وال��ل��ق��اءات بح�ضور
م�����س ��ؤوالت ال��ك��ل��ي��ات والأق�����س��ام
والعمادات خالل العام الدرا�سي،

وا�ستمر املعر�ض مل��دة ثالثة �أي��ام
ويعترب مق�صداً مهماً للطالبات

خ�لال درا�ستهن يف ال�سنة الأوىل
امل�شرتكة للتعرف �أكرث على كليات

اجل��ام��ع��ة و�أق�����س��ام��ه��ا و����ش���روط
التخ�ص�ص فيها.

وكيلة الجامعة تشيد بمعرض «مساري» في عليشة

«العيون» يستعرض مستجدات «تصوير الشبكية»
كتب :عبدالعزيز القحطاين -
ت�صوير :توفيق الغامدي
نظم ق�سم طب وجراحة العيون
يف كلية الطب وامل��دي��ن��ة الطبية
اجلامعية الندوة العلمية ال�ساد�سة
والأرب��ع�ين ح��ول ت�صوير طبقات
ال�شبكية والع�صب الب�صري يف
القاعة الرئي�سية يف كلية الطب,
وت���ه���دف ال���ن���دوة �إىل ت�سليط
ال�����ض��وء ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ت�شخي�ص
وعالج �أمرا�ض ال�شبكية والع�صب

الب�صري ،بح�ضور امل��دي��ر العام
التنفيذي للمدينة الطبية اجلامعية
د .عبدالرحمن املعمر وعميد كلية
الطب د .خالد فودة ورئي�س ق�سم
العيون مب�ست�شفى امللك عبدالعزيز
اجلامعي د.عبداهلل الفواز.
���ص��رح ب��ذل��ك رئ��ي�����س اللجنة
التنظيمية للندوة د� .أح��م��د �أب��و
الأ���س��رار ،م�ضيفاً �أن التطورات
ال��ك��ب�يرة يف تكنولوجيا ت�صوير
ال�شبكية والع�صب الب�صري يتطلب

م��ن الأط���ب���اء ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م
و�إمكانياتهم يف هذا املجال ,م�ؤكداً
على �أن ال��ن��دوة تناق�ش �أح��دث
امل�ستجدات يف و���س��ائ��ل ت�صوير
طبقات ال�شبكية والع�صب الب�صري
مب�����ش��ارك��ة �أ���س��ات��ذة ومتحدثني
دول��ي�ين ,وتناق�ش ال��ن��دوة ع��دداً
من املحاور املهمة والتطورات يف
ت�صوير طبقات ال�شبكية املختلفة
والع�صب الب�صري.

436

أخبار

ورشة عمل لتحديد االحتياجات
التدريبية في عليشة

عقدت وحدة التدريب بوكالة
ع��م��ادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة
للتطوير واجل����ودة ور���ش��ة عمل
لتحديد االحتياجات التدريبية؛
دعا لها وكيالت �أق�سام «العلوم
الأ���س��ا���س��ي��ة ،اللغة الإجنليزية،
وتطوير املهارات».
تناولت الور�شة ع��دة حم��اور
ب��ع��د ت���ق���دمي ع���ر����ض ت��ق��دمي��ي
تعريفي بوحدة التدريب واملهام
وال���ر�ؤي���ة ،ونوق�ش فيها �أهمية
حت���دي���د االح���ت���ي���اج ال��ت��دري��ب��ي

بح�سب متطلبات الق�سم جلميع
الفئات من �أع�ضاء هيئة التدري�س
واملوظفات والطالبات ،واالتفاق
على طريقة التعاون بني وحدة
ال��ت��دري��ب وال���وح���دات الأخ���رى
ب���ال���ع���م���ادة ل��ت��ق��دمي ال������دورات
التدريبية.
ختم اللقاء بالتو�صل �إىل عدة
ن��ق��اط تعمل على رف��ع م�ستوى
الطموحات يف التنمية املهنية
بعمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة.

بحث االحتياجات التدريبية في األولى
المشتركة
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التطوير والجودة تبحث الهيكلة مع وكالة
شؤون الطالبات
عقدت عمادة التطوير واجلودة
برئا�سة عميدها الدكتور جربيل
اجتماعا مع الدكتورة
العري�شي
ً
غادة ال�سيف وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون
ال��ط��ال��ب��ات وال��وف��د امل��راف��ق لها،
وهدف االجتماع الذي عقد م�ؤخراً
بعمادة التطوير واجل��ودة ملناق�شة
ومراجعة الهيكل التنظيمي لوكالة
اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات ح�سب
الكيانات الإدارية.
افتتح عميد التطوير واجل��ودة
االجتماع مرحباً بوكيلة اجلامعة
ل�ش�ؤون الطالبات والوفد املرافق،
�أو����ض���ح د .ال��ع��ري�����ش��ي �أن جلنة
م��راج��ع��ة ال��ه��ي��اك��ل التنظيمية
اجتماعا
ب��اجل��ام��ع��ة ق��د ع��ق��دت
ً

ملراجعة الهيكل التنظيمي لوكالة
اجل��ام��ع��ة ل�����ش��ؤون الطالبات ومت
اقرتاح مرئيات للهيكل التنظيمي
و�سوف يتم تناولها وعر�ضها من
قبل الدكتور م�سفر ال�سلويل ،وكيل
عمادة التطوير واجل���ودة ورئي�س
ال��ل��ج��ن��ة ،وذل���ك ب��ه��دف ال��و���ص��ول
�إىل ات��ف��اق نهائي ب�ش�أن الهيكل
التنظيمي للوكالة.
وقد تناول االجتماع كافة حماور
العمل املطلوبة ،و�شارك احل�ضور
من اجلانبني بوجهات النظر التي
من �ش�أنها �أن ت�صب يف م�صلحة
اجلامعة.
ح�����ض��ر االج��ت��م��اع م���ن ع��م��ادة
ال��ت��ط��وي��ر واجل������ودة م�����س��ت�����ش��ارو

العمادة و�أع�����ض��اء جلنة مراجعة
ال��ه��ي��اك��ل التنظيمية باجلامعة،
وال���ع�ل�اق���ات ال��ع��ام��ة والإع���ل��ام،
وم��ن املدينة اجلامعية للطالبات

ح�ضرت م�ست�شارة وكيل اجلامعة
للتخطيط والتطوير ،ووكيلة عمادة
التطوير واجلودة.

«بحوث التربية» يناقش «لوائح الترقية العلمية»

ع��ق��دت وح���دة ال��ت��دري��ب بوكالة
التطوير واجل����ودة ب��ع��م��ادة ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة ل��ق��ا ًء افتتاح ًّيا
ل�ب�رام���ج ال���ت���دري���ب يف ال��ف�����ص��ل
الدرا�سي الأول ،برعاية الدكتور
راك�����ان ال�����س��وي��ل ،وك��ي��ل ال��ع��م��ادة

للتطوير واجلودة ،وقد ح�ضر اللقاء
ع��دد م��ن �أع�����ض��اء هيئة التدري�س
واملدربني واملوظفني.
وط��رح��ت ح����وارات ع��ن �أهمية
ال��ت��دري��ب وت��ل��ب��ي��ة الأول����وي����ات من
االحتياجات التدريبية.

«طالبي المجتمع» يعقد جلسته
األولى

يف �إط��ار امل�شاركة الإيجابية للطالب يف �صنع القرار اجلامعي،
وتبني الفكر الطالبي ال��داع��م للقرارات اجلامعية ،عقد املجل�س
اال�ست�شاري الطالبي بكلية املجتمع جل�سته الأوىل للعام اجلامعي
١٤٤٠هـ يوم االثنني ١٤٤١/٣/٧هـ برئا�سة الدكتور عبداهلل الزهراين
عميد الكلية ،وبح�ضور كل من الدكتور �صغري ال�صغري وكيل الكلية
لل�ش�ؤون الأكادميية ،والأ�ستاذ يزن العامري امل�شرف على وحدة احلقوق
الطالبية بالكلية وبح�ضور الطالب �أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري.
وقد �أكد عميد الكلية يف كلمته على �أن هذا املجل�س يهدف �إىل
�إ�شراك الطالب يف العملية التعليمية ،و�أنه يتيح للطالب فر�ص التوا�صل
مع عمادة الكلية ،وامل�شاركة يف اتخاذ القرارات التي تخ�ص طالب
الكلية لرفع جودة اخلدمات املقدمة لهم والوقوف على امل�شكالت التي
تواجههم و�إيجاد احللول لتذليلها ،كما �أ�شار �أن املجل�س اال�ست�شاري
الطالبي يُعد �أحد الو�سائل الهامة للتغذية العك�سية التي ت�ستند �إليها
عمادة الكلية يف تقييم اخلدمات التعليمية وغريها املقدمة للطالب.
من جانبه� ،أكد الدكتور ال�صغري وكيل الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية
على ما جاء يف كلمة عميد الكلية ،منوهاً على �أهمية توا�صل املجل�س
اال�ست�شاري مع الطالب لنقل جميع وجهات نظر زمالئهم حيال
العملية التعليمية ،وم��ا تقدمه الكلية من خدمات ليتم مناق�شتها
وحت�سني �أدائها ،وتقدمي اقرتاحات جديدة لتطويرها ،وطرح �أفكار
ومبادرات تخدم العملية التعليمية.
وقد ناق�ش املجل�س اال�ست�شاري الطالبي يف اجتماعه ع��دداً من
املو�ضوعات واملقرتحات التي تهم الطالب املرتبطة بالعملية التعليمية،
ومت اتخاذ التو�صيات املنا�سبة لها.

عقد مركز البحوث بكلية الرتبية
بالتعاون مع وكالة الكلية للدرا�سات
العليا وال��ب��ح��ث العلمي ،م ��ؤخ��راً،
لقا ًء بعنوان «لوائح الرتقية العلمية
و�أوج��ه الدعم» مت خالله التعريف
ب�ضوابط الرتقية ومناق�شتها وكيفية
اال�ستفادة من برامج الدعم املقدمة
من عمادة البحث العلمي.
ومت خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ا�ست�ضافة
مم��ث��ل ك��ل��ي��ة ال�ترب��ي��ة يف املجل�س
العلمي د� .أحمد بن ح�سني الفقيه،
وع�ضو اللجنة الدائمة للرتقيات
للتخ�ص�صات الإن�سانية �أ .د .جرب
بن حممد اجل�بر ،وم�ست�شار �أمانة
املجل�س العلمي �أ .د .ه�شام بن
حممد العربي.
افتتح اللقاء مدير مركز البحوث
بكلية الرتبية الدكتور نبيل املالكي
ب��ال�ترح��ي��ب ب��ال��زم�لاء وال��زم��ي�لات

�أع�ضاء هيئة التدري�س وباحل�ضور،
ثم تطرق ملبادرة حتول �أدوار كلية
الرتبية وفق ر�ؤية  2030املت�ضمنه
ملحور البحث والتطوير ،وقام بعر�ض
موجز لأه��م �أوج��ه الدعم املتعلقة
بالرتقية العلمية .ثم بعد ذلك �سرد
د .الفقيه �أه��م اللوائح والأنظمة

اخلا�صة بالرتقية العلمية وكيفية
اال�ستفادة من برامج الدعم املقدمة
من عمادة البحث العلمي ثم تطرق
د .العربي ملعايري اختيار املحكمني
و�شرحها بالتف�صيل ،و�أ���س��ه��ب د.
اجلرب بذكر الأخطاء التي قد يقع
فيها الأع�ضاء �أثناء الرفع ب�إجراءات

ال�ت�رق���ي���ة ل��ي��ت��ف��اداه��ا الأع�������ض���اء
الراغبون بذلك.
لا وح�����ض��وراً
�شهد ال��ل��ق��اء ت��ف��اع� ً
مميزاً من �أع�ضاء هيئة التدري�س
وتنوعت الأ�سئلة واال�ستف�سارات ما
بني الق�سم الرجايل والن�سائي عن
الآلية ال�صحيحة للتقدمي للرتقية
�إل��ك�ترون��ي�اً وكيفية ج��م��ع وح��دات
الرتقية باختالف �أنواعها.
�أدار احل��وار واملداخالت كل من
الدكتور نبيل املالكي مدير مركز
بحوث كلية الرتبية ومقرر برنامج
زي��ادة فر�ص اال�ستفادة من الدعم
اجلامعي ،والدكتورة لينا با�شطح
مقررة م�شروع اال�ستفادة من برامج
الدعم املقدمة من عمادة البحث
العلمي مم��ا �أث����رى ال��ل��ق��اء وحقق
الهدف املن�شود منه.

لقاء مفتوح لعميد الدراسات التطبيقية

نظمت وحدة العالقات العامة والإعالم اللقاء ال�سنوي املفتوح للطالب والطالبات مع
عميد الكلية الدكتور �أمين التميم ،وذلك �صباح يوم الأربعاء 1441/3/09هـ ،بح�ضور
وكالء الكلية ور�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية.
حث عميد الكلية خالل كلمته التي وجهها لأبنائه الطالب والطالبات ب�ضرورة املثابرة
واالجتهاد يف حت�صيلهم العلمي والعملي وحتقيق التميز العلمي واملعريف واكت�ساب
املهارات وتطويرها واال�ستفادة من اخلدمات التي تقدمها الكلية واجلامعة ليكونوا
�سواعد بناءة خلدمة دينهم ووطنهم.
ومت خ��ل�ال ال����ل����ق����اء الإج����اب����ة ع����ل����ى� أ�����س����ئ����ل����ة وا�����س����ت����ف���������س����ارات ال����ط��ل�اب
والطالبات ومناق�شة� آرائهم وال�سماع ملقرتحاتهم ومبادراتهم ،وي�أتي هذا اللقاء لتعزيز
التوا�صل وال�شراكة الطالبية وتفعيل دور الطالب يف بناء جمتمع املعرفة.

الكتاب التكريمي األول :د .أسعد عبده

صدور العدد األول من «رواد الجغرافيا في الوطن العربي»

�أكد رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
اجلغرافية ال�سعودية الدكتور علي
الدو�سري �أن اجلمعية اجلغرافية
ال�سعودية تعمل على ن�شر املعرفة
وتوثيق املعلومة اجلغرافية وخدمة
املجتمع ،وميثل �إ�صدار �سل�سلة رواد
علم اجلغرافيا يف الوطن العربي
ا�ستمراراً لهذا الن�شاط يف توثيق
املعلومة اجلغرافية عن رواد �أ�سهموا
يف االرتقاء بعلم اجلغرافيا حملياً
ودولياً.
و�سيتم �إ���ص��دار ه��ذه ال�سل�سلة
���س��ن��وي�اً ل��ر���ص��د وت��وث��ي��ق الن�شاط
العلمي والثقايف ملن متيز يف خدمة
علم اجلغرافيا يف الوطن العربي،
ور���ش��ح��ت اجل��م��ع��ي��ة اجل��غ��راف��ي��ة
ال�����س��ع��ودي��ة ال��دك��ت��ور �أ���س��ع��د عبده

رائ����داً يف ع��ل��م اجل��غ��راف��ي��ا نتيجة
ل��ع��ط��اء م�ستمر وم��ت��م��ي��ز يف علم
اجلغرافيا ،و�سيتم ا�ستعرا�ض �أهم
هذه الإجنازات العلمية يف الإ�صدار
الأول لهذه ال�سل�سلة .وي�شتمل هذا
الإ�صدار على جمموعة من الف�صول
التي تغطي امل�سرية العلمية للمحتفى
ب��ه ،وت�شمل �أوالً املو�ضوعات التي
بادر بالكتابة فيها زمالء املحتفى به
وطالبه ومن �شهد �إجنازاته .وي�أتي
الف�صل الثاين لر�صد الإنتاج العلمي
والفكري والثقايف ،وي�شمل البحوث
والدرا�سات واملقاالت واملحا�ضرات
وغريها من الن�شاطات العلمية يف
جم��ال اجلغرافيا ،وي ��أت��ي الف�صل
الثالث ا�ستكماالً للإنتاج العلمي يف
جمال الأ�سماء اجلغرافية واملعاجم،

ومتيز الف�صل الثاين والثالث ب�أنه مت
ت�صميمهما بروابط �إلكرتونية ت�سهل
عملية انتقال القارئ �إىل �صفحات
كاملة عن املحتوى العلمي.

ويت�ضمن الكتاب يف ف�صله الرابع
�أر�شيفاً وثائقياً عن �ضيف ال�سل�سلة،
ويف ف�صله اخلام�س يت�ضمن �أر�شيفاً
فوتوغرافياً يوثق مراحل خمتلفة،
ومواقف متنوعة عن ن�شاط ال�ضيف
العلمي والثقايف واالجتماعي.
و�أخ��ي�راً ْ
اخ��ت��ت��م ال��ك��ت��اب ب�سرية
ع��ط��رة ع��ن �أه���م �إجن����ازات �ضيف
ال�سل�سلة ،و�أبرز املحطات يف حياته
العلمية والعملية ،كما ت�ضمن الف�صل
اخلام�س� أر�شيفاً فوتوغرافياً يوثق
مراحل خمتلفة ،ومواقف متنوعة
عن ن�شاطات د� .أ�سعد عبده العلمية
والثقافية واالجتماعية والإداري���ة،
ويف الف�صل ال�ساد�س �سرية ذاتية
لأه���م �إجن�����ازات د� .أ���س��ع��د عبده
وحمطات حياته العلمية والعملية.
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العمارة والتخطيط تشارك في منتدى اإلسكان
والتنمية بدبي
كتب :علي عجالن
���ش��ارك ال��دك��ت��ور ول��ي��د ال��زام��ل
الأ�ستاذ امل�شارك بق�سم التخطيط
ال��ع��م��راين ورئ��ي�����س وح���دة �أب��ح��اث
الإ����س���ك���ان ال�������س���ع���ودي ،وط��ال��ب
امل��اج�����س��ت�ير يف ق�����س��م التخطيط
العمراين م�سار التطوير العقاري
م .حممد العلياين؛ ب��ورق��ة بحثية
م�شرتكة بعنوان «حتديات املطورين
العقاريني يف تي�سري الإ���س��ك��ان يف
اململكة العربية ال�سعودية» ،وذلك
يف املنتدى ال��وزاري العربي الثالث
للإ�سكان والتنمية احل�ضرية حتت
���ش��ع��ار «ا���س��ت�����ش��راف امل�ستقبل يف
الإ���س��ك��ان وال��ت��ن��م��ي��ة احل�����ض��ري��ة»،
وال����ذي �أق��ي��م يف دول���ة الإم�����ارات
العربية املتحدة  -دبي يف الفرتة ٧
 � ٨أكتوبر ٢٠١٩م.ا�شتمل امل��ن��ت��دى ع��ل��ى جل�سات
ح��واري��ة رفيعة امل�ستوى لأ�صحاب
امل��ع��ايل وزراء الإ���س��ك��ان يف ال��دول
العربية� ،إىل جانب �أوراق بحثية
ق��دم��ه��ا جم��م��وع��ة م���ن ال��ب��اح��ث�ين
واملخت�صني يف جم���ال الإ���س��ك��ان،

وقد تناول املنتدى عدداً من املحاور
التي �سلطت ال�ضوء على ا�ست�شراف
م�����س��ت��ق��ب��ل امل��ج��ت��م��ع��ات ال�سكنية

احليوية ومتكني ال�سكان ،وم�شاركة
املجتمعات ،ودور القطاع اخلا�ص
واملنظمات غري احلكومية يف دعم

كتب� :سامل الدو�سري
ا�ست�ضاف كر�سي �أبحاث العلوم
الكهروكيميائية ،مدير معهد العلوم
امل��ت��ق��دم��ة ب��ج��ام��ع��ة «ج���وم���ي» يف
�إ�سبانيا الدكتور خ��وان بي�سكرت،
حيث �ألقى حما�ضرتني كانت الأوىل

بعنوان «املفاهيم الأ�سا�سية لتحويل
الطاقة ال�شم�سية» ،بينما املحا�ضرة
الثانية كانت بعنوان «اال�سرتاتيجيات
الكهروكيميائية ال�ستخدام وحتويل
الطاقة النظيفة».
وقد �أو�ضح امل�شرف على كر�سي

�أب���ح���اث ال��ع��ل��وم الكهروكيميائية
ال��دك��ت��ور ع���ب���داهلل امل��ع��ي��وف� ،أن
ال���زي���ارة ت ��أت��ي يف �إط����ار ال��ت��ع��اون
امل�شرتك بني كر�سي �أبحاث العلوم
الكهروكيميائية وم��ع��ه��د العلوم
املتقدمة بجامعة جومي يف جمال
الطاقة امل�ستدامة وحتقيق ر�ؤي��ة
اجلامعة يف نقل وتوطني التقنية
وتعزيز االقت�صاد املعريف والتو�أمة
مع ر�ؤي��ة اململكة  .2030كما عرب
عن �شكره لعمادة البحث العلمي
ممثلة بوكالة عمادة البحث العلمي
للكرا�سي البحثية على دعمهم
لإقامة مثل هذه املحا�ضرات.
بعدها ا�ستقبل عميد كلية العلوم
وامل�����ش��رف ع��ل��ى ك��ر���س��ي �أب��ح��اث
امل����ؤ����ش���رات احل��ي��وي��ة ل�ل�أم��را���ض
املزمنة الدكتور نا�صر الداغري،
ال�ضيف الإ���س��ب��اين ،وناق�ش معه
�سبل ال��ت��ع��اون البحثي امل�شرتك
وتدريب طالب الدرا�سات العليا.
كما ا�ستقبله عميد البحث العلمي
الدكتور حممد الوابل ،وقد جرى

«اإلنجليزية» يحلل
«صورة المرأة»
في اإلعالنات

«فن التواصل» باألولى المشتركة

الإ���س��ك��ان احل��ك��وم��ي .ك��م��ا حظي
امللتقى بعقد جمموعة م��ن ور���ش
العمل وحلقات النقا�ش العلمية اىل
جانب معر�ض م�صاحب .و�صرح
الدكتور ال��زام��ل �أن ه��ذه امل�شاركة
متثل �أح��د �أه���داف وح��دة �أبحاث
الإ�سكان ال�سعودي يف دعم وتعزيز
العمل البحثي امل�شرتك من خالل
ال��ت��ع��اون م��ع وزارة الإ���س��ك��ان ،كما
�أنها ت�أتي يف �سياق حتفيز طالب
الدرا�سات العليا لإنتاج بحوث نوعية
تخدم قطاع الإ�سكان.
ويف هذا ال�صدد �أكد عميد كلية
العمارة والتخطيط الدكتور عبداهلل
الثابت� ،أن مثل هذه املنتديات ت�ؤكد
دور البحث العلمي يف ا�ستخال�ص
احللول والتجارب الناجعة للتعامل
مع �أزمة الإ�سكان املعا�صر يف العامل
العربي .كما �أنها متثل �أح��د ثمار
ال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك م��ع القطاعات
احل��ك��وم��ي��ة لإن���ت���اج ب��ح��وث نوعية
ت��خ��دم ق��ط��اع الإ���س��ك��ان ،خمتت ًما
حديثه بتقدمي ال�شكر للم�شاركني يف
املنتدى.

كرسي «الكهروكيميائية» يستضيف مدير معهد
العلوم بجامعة «جومي» اإلسبانية

كتبت� :صاحلة القرين
انعقد م���ؤخ��راً ن���دوة بعنوان
«ن���ق���د اخل���ط���اب ل��ت��ح��ل��ي��ل دور
امل���ر�أة يف الإع�لان��ات» يف غرفة
اجتماعات ق�سم اللغة الإجنليزية
ب�إ�شراف جلنة التطوير الأكادميي
يف الق�سم.
ومت خ��ل�ال ال����ن����دوة حتليل
العديد من الإعالنات التجارية
ال�سعودية والأمريكية اخلا�صة
باملنظفات للتو�صل �إىل �أن كال
الثقافتني مت�شابهتان يف طرحهما
لعدد حمدود من الأدوار املناطة
باملر�أة ،وتهدف �إىل الك�شف عن
ال�صورة ال�سلبية املعتادة للأنثى
يف هاتني الثقافتني.

عقدت عمادة تطوير املهارات بالتعاون مع وحدة التدريب بوكالة التطوير
واجلودة بعمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة دورة تدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س
بعنوان «فن التوا�صل الإعالمي يف القاعة الدرا�سية» قدَّ م اللقاء الدكتور
عبداملح�سن احلارثي ،ع�ضو هيئة التدري�س باجلامعة ،وقد دارت العديد
من النقا�شات املهمة ،وتبادل امل�شاركون اخلربات.

خ�لال اللقاء مناق�شة العديد من
املوا�ضيع ذات االهتمام امل�شرتك.

أخبار

17
5

«السرديات» تحتفي بـ «سيرة
الوقت»

كتب� :أبو املعاطي الرمادي
يف ندوة علمية ،نفذتها وحدة ال�سرديات باجلامعة ،احتفت الوحدة
بال�سرية الذاتية «�سرية الوقت» للدكتور معجب الزهراين� ،أ�ستاذ الأدب
احلديث ال�سابق بق�سم اللغة العربية و�آدابها ،واملدير احلايل ملعهد
العامل العربي بباري�س.
حا�ضر يف الندوة الدكتور �صالح الغامدي ،والدكتور ح�سن الفيفي،
الأ�ستاذان بق�سم اللغة العربية ،و�أداره��ا د .عبداهلل الرميحي ،ومن
الق�سم الن�سائي د .حنان التويجري.
بد�أ الدكتور الغامدي حديثه عن ال�سرية بعر�ض �آراء النقاد عنها،
وبني �أن البع�ض ر�أى فيها انت�صا ًرا للأنثى ،والبع�ض الآخر ر�آها �سرية
للأم ،ور�أى الغامدي التناول الأف�ضل لـ«�سرية الوقت» هو الوقوف على
كونها �سرية ،ودوافع كتابتها ،التي ر�آها دوافع تقليدية.
ب��د�أ حديثه عنها بوقفة �أم��ام عتبات الن�ص ،التي ر�آه��ا مرتبطة
ً
ارتباطا بارزًا ،ثم وقف �أمام الثيمات فيها «الطفولة،
مب�ضمون ال�سرية
االغرتاب ،التحول ،والإجنازات» و�أمام وجهة النظر ال�سردية ،و�أنهى
حديثه مبلحوظة عن البوح واخلجل يف ال�سرية.
ور�أى الدكتور الفيفي �أن ال�سرية �سرية ال�صراع مع الذات ،واملجتمع،
والزمان ،واملكان ،و�صورة �أمينة للمجتمع يف ب�ساطته وعنفه ،ويف جزء
كبري منها تقرتب من فن االعرتافات ،لكنها يف املجمل ن�ص تلقائي
ً
معرت�ضا على
جميل ،كما ناق�ش بع�ض الأفكار املوجودة يف ال�سرية،
بع�ضها ،ومواف ًقا على بع�ضها الآخر.
ح�ضر الندوة لفيف من �أ�ساتذة ق�سم اللغة العربية و�آدابها ،على
ر�أ�سهم رئي�س الق�سم الأ�ستاذ الدكتور معجب العدواين ،الذين �أثروا
الندوة مبداخالتهم التي �ألقت ال�ضوء على مميزات ال�سرية و�سلبياتها.
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بال�رشاكة مع «� »GSVlabsإحدى �رشكات املحفظة اال�ستثمارية

«شركة وادي الرياض» تطلق منصة ريادة األعمال
االفتراضية «»KSU Passport

�أطلقت �شركة وداي الريا�ض ،ال��ذراع اال�ستثماري
جلامعة امللك �سعود ،من�صة ريادة الأعمال االفرتا�ضية
« »KSU Passportوالتي تتيح لرواد الأعمال فر�صة
ال��و���ص��ول �إىل اخل�ب�رات وامل����وارد ال�لازم��ة ،لتحقيق
تطلعات ر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية  2030عرب خلق
جمتمع ريادي طموح و�إنعا�ش �سوق ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة ،حتقيقاً ملعدل النمو املن�شود ودعماً لريادة
الأعمال ولطالب ومن�سوبي جامعة امللك �سعود.
وي ��أت��ي �إط�ل�اق ه��ذه املن�صة ل��ي��واك��ب م�ستهدفات
ر�ؤي��ة اململكة  ،2030حيث ت�ساهم املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة بن�سبة ال تتعدى  20%من الناجت املحلي
الإج��م��ايل للمملكة العربية ال�سعودية حالياً ،مقارنة
بالن�سبة التي حققتها االقت�صادات املتقدمة التي ت�صل
�إىل  70%وتهدف ر�ؤية اململكة � 2030إىل رفع �إجمايل
الناجت املحلي من � 20%إىل  35%للمن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة.
كما ينتظر من من�صة ري��ادة الأع��م��ال االفرتا�ضية
« »KSU Passportخلق جمتمع ريادي متكامل يربط
الرياديني والرياديات املنت�سبني �إىل اجلامعة باخلرباء

وامل�ستثمرين العامليني ،ومتكينهم من التوا�صل والتعاون
وبناء العالقات ب�سهولة وي�سر ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستفادة
من العديد من املزايا ذات القيمة عرب رحلتهم يف عامل
الأعمال.
ع��ل��ى م����دار ال�����س��ن��وات ال�����س��ت امل��ا���ض��ي��ة ،عملت
«� »GSVlabsإح��دى �شركات املحفظة اال�ستثمارية
ل�شركة وادي الريا�ض ،على تطوير نظام بيئي يربط
ب�ين رواد الأع��م��ال وال�شركات ال��ك�برى وامل�ستثمرين
وامل�ؤ�س�سات الأكادميية من خ�لال مراكز االبتكار يف
ال�سليكون فايل وبو�سطن.
ت���ه���دف ���ش��رك��ة وادي ال���ري���ا����ض ب��ال�����ش��راك��ة مع
« »GSVlabsمن خالل من�صة «»KSU Passport
على تنمية املجتمع الريادي يف اململكة العربية ال�سعودية
من خالل �إعطاء الفر�صة لكل من لديه فكرة �أو �شركة
نا�شئة لال�ستفادة من اخلدمات والأدوات املتاحة يف
املن�صة لتنمية وتطوير �شركاتهم النا�شئة وجلعل ال�سوق
ال�سعودي حموراً �أ�سا�سياً ومركزًا عاملياً لالبتكار.
ملزيد من املعلومات وللت�سجيل يرجى زيارة الرابط:
www.RVC.com.sa/KSUPassport

يد�شنه وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير ووكيلة اجلامعة للطالبات ..الثالثاء

«التربية» تنظم أسبوعًا توعويًا لنشر خطتها
االستراتيجية وإطارها المفاهيمي
يد�شن وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور
يو�سف ع�سريي فعاليات الأ�سبوع التعريفي لن�شر
م�ضامني اخلطة اال�سرتتيجية والإط���ار املفاهيمي
لكلية الرتبية ،وذلك خالل افتتاحه للمعر�ض التعريفي
امل�صاحب للأ�سبوع ،وذلك يف متام ال�ساعة العا�شرة
والن�صف من �صباح يوم الثالثاء القادم  22ربيع الأول
١٤٤١ه���ـ امل��واف��ق 2019/11/19م يف بهو الكلية،
ويتزامن مع ذل��ك تد�شني وكيلة اجلامعة للطالبات
الدكتورة غادة بنت عبدالعزيز بن �سيف للمعر�ض يف
مقر كلية الرتبية للطالبات ،وذلك بح�ضور عدد من
عمداء ووكالء ووكيالت الكليات ال�شريكة يف براجمها
الأكادميية مع كلية الرتبية والعمادات امل�ساندة.
حتديث اخلطة
وقد �صرح عميد كلية الرتبية الدكتور فهد ال�شايع
ب�أن كلية الرتبية ا�ست�شرفت �أهمية العمل على حتول
�أدواره����ا لتت�سق م��ع ر�ؤي���ة اململكة  2030وم��ب��ادرة
حت��ول جامعة امللك �سعود مل�ؤ�س�سة غري ربحية لها
ا�ستقالليتها ،ومواكبة لنظام اجلامعات اجلديد ،فقد
عملت الكلية على حتديث خطتها اال�سرتاتيجية لتمتد
�إىل  2030مراعية فيها التحوالت الرئي�سة لأدوار
اجلامعة وكليات الرتبية وفق ر�ؤي��ة اململكة ،2030
كما عملت على حتديث �إطارها املفاهيمي و�أطلقت
الإ�صدار الثاين منه مواكبة خلطتها اال�سرتاتيجية
وليكون املرجع العلمي والأكادميي لتحقيق تطلعات
خطتها اال�سرتاتيجية ،و�سعدت الكلية بتد�شني معايل
مدير اجلامعة لهاتني الوثيقتني خالل احتفاء الكلية
باليوم العاملي للمعلم يوم اخلمي�س � 4صفر 1441هـ،
بوجود عدد من �شركاء الكلية.
جت�سيد امل�ضامني
و�أ�شار ال�شايع �أن كلية الرتبية ت�ؤمن ب�أهمية جت�سيد
م�ضامني اخلطة اال�سرتاتيجية والإطار املفاهيمي يف
جميع وثائق خططها وبراجمها ومقرراتها ،وكذلك يف
ممار�ساتها وممار�سات جميع من�سوبيها وطالبها ،لذا
عملت الكلية على بناء خطة متكاملة لهذا الغر�ض
تبد�أ بالتوعية والن�شر ،ومن ثم الت�ضمني ،فالتج�سيد
يف املمار�سات الفعلية ،وفق ن�سق متكامل وخمطط له.
ورفع ال�شايع يف نهاية ت�صريحه ال�شكر واالمتنان
خلادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني
على دعمهما امل�ستمر للرتبية والتعليم ،وقدم �شكره
ملعايل وزير التعليم ومعايل مدير اجلامعة لعنايتهما
بكلية الرتبية وتطويرها وتقدمي جميع �أوجه الدعم

لها.
�أ�س�س علمية
من جانبه �صرح وكيل الكلية للتطوير واجل��ودة
الدكتور فايز الفايز �أن كلية الرتبية عملت خالل
الفرتة املا�ضية على حتديث خطتها اال�سرتاتيجية
والتي �أع��دت وفق منهجية مبنية على �أ�س�س علمية
لإع��داد اخلطة اال�سرتاتيجية من ت�شخي�ص الواقع
وحتديد الطموحات والتطلعات واملقارنات املرجعية،
وقد حر�صت الكلية على �إ�شراك جميع من�سوبيها
وطالبها يف بناء اخلطة� ،إ�ضافة للمجتمع اخلارجي
للكلية �سواء داخ��ل اجلامعة �أو �أ�صحاب امل�صلحة
خارجها.
قادة التغيري
و�أ�ضاف� :شملت اخلطة اال�سرتاتيجية للكلية �أهم
الق�ضايا الرئي�سة مثل الر�ؤية والر�سالة والأه��داف
اال�سرتاتيجية واخلطط الت�شغيلية ،ون�صت ر�ؤية الكلية
على الريادة والتميز الرتبوي لبناء جمتمع حيوي� ،أما
الر�سالة فهي قيادة التغيري ب�إعداد املمار�س الرتبوي
املتميز وتطويره مهنياً وبحثياً ،وتقدمي برامج وبحوث
تربوية ر�صينة ،وتنفيذ �شراكات جمتمعية فاعلة،
واتخذت الكلية عبارة «قادة التغيري» �شعاراً لها .كما
�شملت اخلطة اال�سرتاتيجية لكلية الرتبية املالحق
املهمة وهي خطة االت�صال وخطة التنفيذ وخطة �إدارة
املخاطر ،وخطة التقومي املتابعة.
 3مراحل ت�شغيلية
و�أ�شار الدكتور الفايز �إىل �أن اخلطة اال�سرتاتيجية
احلالية لكلية الرتبية ت�ستمر من 2018م �إىل 2030م

عرب ثالث مراحل ت�شغيلية رئي�سة :املرحلة الأوىل
ومتثل مرحلة التحول وه��ي من 2018م-2020م،
وتعد املرحلة الثانية هي مرحلة اخلطة اخلم�سية
الأوىل من 2021م �إىل 2025م ثم املرحلة التالية
والتي متثل اخلطة اخلم�سية الثانية 2026م �إىل
2030م ،وبني الدكتور الفايز �أن املرحلة الأوىل تتمثل
يف مبادرة حتول �أدوار كلية الرتبية وفق ر�ؤية اململكة
« 2030اخلطة الت�شغيلية الأوىل للخطة اال�سرتاتيجية
.»2020 2018ً
ً
برناجما و28
13
م�شروعا
و�أو�ضح الدكتور الفايز �أن املرحلة الأوىل تتكون
من �أربعة حماور انبثقت من الأهداف اال�سرتاتيجية
للكلية ،فكان املحور الأول عن الهيكلة واحلوكمة،
وامل��ح��ور الثاين عن ال�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة ،فيما جاء
املحور الثالث حول الدرا�سات العليا� ،أما املحور الرابع
فيدور حول البحث والتطوير ،وهذه املبادرة ت�شمل
 13برناجماً حتوي  28م�شروعاً تنتهي ح�سب خطتها
الزمنية املحددة بانتهاء املرحلة الأوىل ،وذلك يف نهاية
2020م .وختم الدكتور الفايز ت�صريحه �سائ ً
ال اهلل
عز وجل �أن حتقق هذه اخلطة �أهدافها وتكون رافدًا
لرفعة التعليم يف بالدنا احلبيبة.
الإطار املفاهيمي
بدوره �صرح وكيل الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية الدكتور
�سعيد ال�شمراين �أن الكلية �أجن��زت حتديث الإط��ار
املفاهيمي لها واعتماده من جمل�س الكلية يف �شهر
رجب من العام املا�ضي ،ومن ثم تد�شينه برعاية معايل
مدير اجلامعة يف احتفاء الكلية باليوم العاملي للمعلم،

ويعرب الإط���ار املفاهيمي ع��ن هوية الكلية ويحدد
�أدوارها وكيفية ممار�ستها لها ،كما يحدد موا�صفات
خريج الكلية يف اجلانب القيمي وجانب املمار�سة
املهنية ،ويُعد الإطار املفاهيمي خطوة مهمة لتطوير
كافة �أن�شطة الكلية احلالية �سواء على م�ستوى الربامج
الأكادميية يف كافة املراحل �أو على م�ستوى املمار�سات
التدري�سية لأع�ضاء هيئة التدري�س� ،أو على م�ستوى
الربامج واملبادرات البحثية �أو خدمة املجتمع.
قيم حمورية
و�أ�شار ال�شمراين �إىل �أن الإطار املفاهيمي للكلية
يتناول حت��دي �دًا ر�ؤي��ت��ه��ا ور�سالتها و�أه��داف��ه��ا ،كما
يت�ضمن فل�سفتها وقيمها املحورية التي تتبناها،
و�أدواره���ا ،والأ�سا�س املعريف ال��ذي تقوم عليه هذه
الأدوار ،وموا�صفات خريجها .وتهدف الكلية من
التد�شني احل��ايل �إىل التحول من عملية البناء �إىل
عملية التطوير وجت�سيد م�ضامني الإطار املفاهيمي
ملمو�سا على م�ستوى املمار�سات اليومية
ليكون واق ًعا
ً
ملن�سوبي الكلية من �أع�ضاء هيئة تدري�س وطالب ،وعلى
م�ستوى الربامج وحتديثها ،وعلى م�ستوى الن�شاط
البحثي وكافة الأن�شطة التي تقوم بها الكلية.
الإ�صدار الثاين
ومع اعتزاز الكلية بهذا الإطار وكونه الإ�صدار الثاين
املحدث للكلية بعد بناء الكلية لإ�صدارها الأول عام
1430هـ يف �أثناء ح�صولها على االعرتاف الأكادميي
من منظمة «� ،»NCATEإال �أن الكلية ت�سعى �إىل
متثل هذا الإطار وانعكا�سه على كافة �أن�شطة الكلية،
ولذلك ا�ستحدثت الكلية جلنة خا�صة لتفعيل الإطار
املفاهيمي للكلية برئا�سة عميد الكلية ،كما �أنها �ستقيم
ً
معر�ضا هذا الأ�سبوع للتعريف به ،و�ستقوم الكلية
بعقد ور�شة عمل لأق�سام الكلية لو�ضع ت�صور حول
كيفية انعكا�س م�ضامني الإطار على �أن�شطة الأق�سام،
و�سي�ستمر عمل اللجنة ملتابعة عمليات التطوير
للربامج والأن�شطة احلالية للكلية ،ومتابعة انعكا�س
م�ضامني الإطار على الأعمال التطويرية احلالية لدى
الكلية ،مثل :تطوير برامج املمار�س الرتبوي ،وتطوير
برامج الدرا�سات العليا ،وجتويد
املمار�سات التدري�سية يف مقررات الكلية ،وختم
ال�شمراين ت�صريحه �آم ً
ال �أن يحدث هذا الإطار �أث ًرا
�إيجاب ًيا على م�ستوى �أداء الكلية مبا يتوافق مع ر�ؤية
اململكة  2030وحت��ول اجلامعة �إىل م�ؤ�س�سة غري
ربحية لها ا�ستقالليتها.
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التعليم والتعلم يف االعتماد الأكادميي
امل�ؤ�س�سي «»2
ن�ستكمل عزيزي ال��ق��ارئ عر�ضنا «بت�صرف» للمعيار الثالث يف
االعتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي وهو التعليم والتعلم ،وتتناول هذه املقالة
حمورين هما «�ضمان جودة الربامج الأكادميية وحت�سينها ،وال�شراكات
التعليمية» ،حيث ي��ذك��ر حم��ور �ضمان ج���ودة ال�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة
وحت�سينها ،عدداً من البنود هي:
 يوجد لدى امل�ؤ�س�سة �سيا�سات و�إجراءات وا�ضحة ملراجعة وتقوميوحت�سني الربامج الأكادميية واملقررات الدرا�سية ،و�ضمان جودة التعلم
والتعليم يف جميع املواقع ويف خمتلف �أن��واع التعلم «التعليم املدمج،
التعليم عن بعد ،»... ،وتت�ضمن حتديد امل�س�ؤوليات وال�صالحيات
اخلا�صة بذلك على كافة امل�ستويات ،وتطبق امل�ؤ�س�سة �إجراءات دورية
ل�ضمان ج��ودة العملية التعليمية ومراجعة التقارير ال�سنوية جلميع
الربامج من قِ بل جل��ان متخ�ص�صة على م�ستوى الربامج والكليات
وامل�ؤ�س�سة ،وتتخذ الإجراءات املنا�سبة للتح�سني والتطوير ،كما تطبق
امل�ؤ�س�سة نظماً و�إج����راءات ملراقبة وتقييم م��دى حتقق خ�صائ�ص
اخلريجني وخمرجات التعلم امل�ستهدفة على كافة امل�ستويات ،وتوفر
امل�ؤ�س�سة للربامج والهيئة التعليمية البيانات الالزمة لعمليات التقومي
و�إعداد التقارير ،مثل بيانات م�ؤ�شرات الأداء لكل برنامج �أو فرع على
حدة ،ومدى تقدم الطالب يف الربامج ومعدالت �إمتامهم لها ،وتقييمات
الطالب للمقررات والربامج ،ويناق�ش املجل�س الأعلى يف امل�ؤ�س�سة
البيانات املتعلقة مب�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة لكل الربامج �سنو ًيا ،ويتخذ
القرارات املنا�سبة للتطوير.
 تطبق امل�ؤ�س�سة �إج��راءات فعالة لتخطيط و�إدارة خدمات الدعمالأكادميي مبا يلبي احتياجات الربامج الأكادميية والطالب ،وتق ِّوم تلك
اخلدمات وتطورها دور ًي��ا ،كما توفر امل�ؤ�س�سة اخلدمات الإلكرتونية
والبيئة املنا�سبة للربامج وامل��ق��ررات التي تقدم وفق �أ�سلوب التعلم
الإلكرتوين ومنط التعليم عن بعد ،وحتقق املعايري اخلا�صة بهذا النمط،
وتعتمد امل�ؤ�س�سة �آليات للتحقق امل�ستقل من م�صداقية ومو�ضوعية
تقييم حت�صيل الطالب.
فيما يت�ضمن حمور ال�شراكات التعليمية عدداً من البنود هي:
 حت��دد االتفاقيات الر�سمية ل�برام��ج ال�شراكات «ال��ت��و�أم��ة» معم�ؤ�س�سات �أخرى الرتتيبات وامل�س�ؤوليات بو�ضوح ،وتكون قابلة للتنفيذ
وفق �أنظمة اململكة ،وتت�ضمن ا�ستيفاء معايري املركز الوطني للتقومي
واالعتماد الأكادميي ،ومعايري ومتطلبات الإطار ال�سعودي للم�ؤهالت
«�سقف» ويتم االلتزام الكامل بها ،وتت�أكد امل�ؤ�س�سة من �أن الربامج
�أو املقررات الدرا�سية التي تقدمها امل�ؤ�س�سات التعليمية الدولية ،مبا
يف ذلك برامج التعليم الإلكرتوين ومقررات التعليم عن بُعد ،معتمدة
وم�ضمونة اجلودة وم�صرح لها من احلكومة يف بلد املن�ش�أ.
 تقوم امل�ؤ�س�سة ،يف حال تبنيها برامج مل�ؤ�س�سات �أخ��رى ،باتخاذالإج��راءات املنا�سبة التي ت�ضمن توافق مكونات الربنامج الأكادميي
والواجبات واالخ��ت��ب��ارات مع قيم وثقافة املجتمع ،وت�ضع امل�ؤ�س�سة
ال�ضوابط التي ت�ضمن ج��ودة جميع جوانب ال�برام��ج التي تقدمها
امل�ؤ�س�سات ال�شريكة ،مبا يف ذل��ك امل��ق��ررات الدرا�سية والتعليمية
والتدري�س ومعايري حت�صيل الطالب واخلدمات املقدمة ،وتتابع االلتزام
بها ،وتُق ِّيم امل�ؤ�س�سة فاعلية ال�شراكات ب�شكل منتظم ،وتتخذ القرارات
املنا�سبة حيال ذلك.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

االبتكار ليس سحرًا
ال يعد االبتكار �شيئاً حديثاً �أو ع�صرياً ،بل هو �أداة و�أ�سلوب �إبداعي منذ
القدم ،فكلما احتاج الإن�سان يف حميطه �أو بيئة عمله لأداة لت�سهيل العمل
�أو رفع جودته قام بالتفكري لإيجاد حل مبتكر لهذه امل�شكلة وعندما ينجح
هذا احلل ينت�شر لي�ستخدمه ك ُل من يحتاجه ،وهكذا ندرك �أن االبتكار
هو حل مل�شكلة �أو �س ٌّد خللل قائم .املجاالت يف حياتنا اليومية تتفاوت
وكثرية جداً وكل �شخ�ص هو خمت�ص مبجاله ،حتى على م�ستوى الأ�سرة،
فالأم تدرك م�شاكل املنزل واملطبخ الذي اعتادت �أن ترتاده كل يوم ،وكذلك
املجال ال�صحي والهند�سي والأدبي والفني وكل املجاالت املتنوعة ،حتى
الرتفيه ،لذلك ال يوجد �شخ�ص واحد مبتكر ي�ستطيع حل كل م�شكالت
العامل وكل املجاالت! هناك مبتكر يف كل جمال ،لأن كل م�شكلة �أو ثغرة
ال ي�ستطيع �أن يراها �أو يعرفها �إال �صاحب املجال ومن يعرف فيه ،وعلى
هذا الأ�سا�س ميكن للجميع �أن يكونوا مبتكرين� ،أو على الأقل مقدمي
حلول للم�شكالت التي تواجههم يف احلياة وتواجه جمالهم وجمتمعهم
الذي يعملون به .ابد�أ من هذه اللحظة بالتفكري بكل امل�شكالت التي حولك
والتي تواجهك واملأ دفرتك اخلا�ص بامل�شكالت التي تواجهك وتواجه
النا�س ،وحاول قدر امل�ستطاع �إيجاد حلول لها ،ال ت�ست�سلم للم�شكلة ،بل
كن �أنت من يغري العامل ليكون هذا العامل �أكرث �سهولة وي�س ًرا لكل الب�شر،
و�ساهم ب�إيجاد حلول من �أفكارك وابتكاراتك النرية.
�أ�سامة بن عبداهلل فقيهي
برنامج املوهوبني واملتفوقني م�سار املوهوبني
كلية العمارة والتخطيط
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فن الحوار في األسرة ..أهميته وآليات تفعيله

يُعد احل��وار فناً من فنون الكالم
واملحادثة ،و�أ�سلوباً من �أ�ساليب العلم
واملعرفة ،ومنهجاً من مناهج الوعي
وال��ث��ق��اف��ة ،ع��م��دت �إل��ي��ه الأُ���س��ر يف
توا�صلها وتفاعلها مع غريها ،واعتمده
الأنبياء والر�سل يف دع��وة الب�شرية
�إىل طريق اخل�ير وال�صالح؛ وذلك
ملا للحوار من �أث��ر �إيجابي يف تنمية
قدرة الأفراد على التفكري ،والتحليل،
واال�ستدالل.
وفن احلوار يف الأ�سرة هو :مهارة
�أفراد الأ�سرة على التوا�صل ،واالت�صال
اللفظي وغ�ير اللفظي بع�ضهم مع
بع�ض ،يف �أي �أم��ر من �أم��ور احلياة
بطريقة متكافئة ،بعيدة عن اجلمود
والعنف؛ وذلك لإظهار احلق والتو�صل
�إليه ،مع تقبل ر�أي الفرد الآخر� ،ضمن
�ضوابط و�أ�س�س متعارف عليها.
تك ُمن �أهمية فن احلوار يف ت�أهيل

الأ�سرة كونها امل�صدر الأول للأوالد،
وتن�شئتهم التن�شئة ال�سليمة ،البعيدة
ع��ن ال��وق��وع يف ل��وث��ات االن��ح��راف
اخللقي ،والفكري ،وال�سلوكي ،مما
ينتج عنه فهم كل فرد لدوره الأ�سري،
واح�ت�رام �آراء الآخ��ري��ن ،واحل��د من
م�شكالت الطالق.
ولنجاح فن احلوار يف الأ�سرة ،البد
من ا�ستخدام �آل��ي��ات تفعيل نظرية
وعملية داخ���ل الأ���س��رة وخ��ارج��ه��ا؛
فالنظرية تتمثل يف الإ�صغاء التام،
والنظر �إىل وجه املتحدث ،والإن�صات
له حتى يفرغ من كالمه ،فاال�ستماع
والإن�صات يقودان �إىل فتح القلوب،
واحرتام �أفراد الأ�سرة بع�ضهم لبع�ض،
ومن �أروع النماذج على ذل��ك :ق�صة
�إبراهيم مع ابنه �إ�سماعيل عليهما
ال�سالم.
كما �أن اجتناب رفع ال�صوت ،وعفة

الل�سان ،واملحافظة على ال��ه��دوء،
و�ضبط النف�س عند الغ�ضب ،هو
الأ���س��ل��وب الأم��ث��ل ،وامل��ن��اخ ال�صحي
للحوار الأ���س��ري الناجح ،فالغ�ضب
خلق ذميم ،نهى الإ�سالم عنه؛ حلديث
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم عندما
ج���اءه رج���ل ف��ق��ال� :أو���ص��ن��ي ،ق��ال:
«ال تغ�ضب» ،ف��ردد م���راراً ق��ال« :ال
تغ�ضب».
وتنطلق الآليات العملية الداخلية
م��ن �إي��ج��اد العالقة الإي��ج��اب��ي��ة بني
�أف��راد الأ���س��رة ،وذل��ك بعقد اجتماع
�أ�سري يومياً� ،أو �أ�سبوعياً؛ ملناق�شة
ما يهم الأ�سرة من رغبات ومتطلبات
وغ�يره��ا ،ي��ت��درب فيه الأوالد على
منهجية احل��وار الفعال ،مع مراعاة
الآباء �أثناء احلوار ال�ستخدام �أ�سلوب
احلوار القر�آين مع �أوالدهم.
�أم��ا الآل��ي��ات العملية اخلارجية،

ف��ت��ب��د�أ م��ن امل�سجد ال����ذي يغر�س
قيمة احلوار يف نفو�س الأف��راد ،ويف
املدر�سة التي تتبنى املنهج احلواري
يف الكتاب املدر�سي ،ويتبناه املعلم
يف طريقة تدري�سه لطالبه ،وم��روراً
بالإعالم الذي ير�سخ فن احلوار يف
عقول الأفراد ،من خالل �إعداد برامج
�إعالمية مرئية ،ومقروءة ،وم�سموعة،
وتقنية ،وانتها ًء ب�إقامة ل��ق��اءات� ،أو
دورات تدريبية يف فن التعامل مع
الآخرين يف جميع املدن والقرى.
ال �شك �أن كل ذلك يُ�سهم يف بناء
وواع ،يح�سن فن احلوار
جيل مثقف ٍ
ال���ذي ه��و ط��ري��ق م�ضيء مل�ستقبل
و�سعادة كل �أ�سرة.
د� .سارة بنت �إبراهيم ال�شهيل
�أ�ستاذ الثقافة الإ�سالمية امل�ساعد
ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية – كلية
الرتبية

ك��ن��ت �أراق��������ب اب���ن���ي ع���ن كثب
وه��و يلعب ب�شغف �إح���دى الأل��ع��اب
الإلكرتونية احلديثة ،لأتعرف على
�سبب هذا ال�شغف واحلب لهذا العامل
االفرتا�ضي الذي يكاد ال يخلو حديث
بيني وبينه �إال و�أقحم فيه �شخ�صيات
اللعبة التي يلعبها.
وم��ا �شد انتباهي ه��و م�شاهدته
لفيديو عقب انتهاء اللعبة ل�شخ�صية
من �شخ�صيات هذه اللعبة قد �صممتها
�إحدى ال�شركات اال�صطناعية كروبوت
قام يف الفيديو بعمل حركات كاملة
حت��اك��ي اللعبة مت��ام��اً ،ح��ت��ى �أن��ن��ي
�شككت يف �أنه روبوت و�أخ�برت ابني
ب�أنه �إن�سان يرتدي البدلة لل�شخ�صية
املعروفة يف هذه اللعبة.
ول��ك��ن �سرعان م��ا خ��اب حد�سي
وظني حينما وجدتها �شركة عاملية
تعر�ض مهارات الروبوت يف معر�ض
كبري �أم���ام جمهور كبري ت�ستعر�ض
فيه ما و�صلت �إليه من تقدم وتقنية
ا�صطناعية يف �صناعة الروبوت �أو ما
ي�سمى بالذكاء اال�صطناعي.
هنا �أدركت ما نحن فيه من فجوة

وا����س���ت���خ���دام���ات���ه
بني الريا�ضيات والتي
وتطبيقاته ،نحتاج يف
ه��ي �أ���س��ا���س ال��ذك��اء
هذه النقطة بالذات
اال����ص���ط���ن���اع���ي مبا
�أن ن��ق��دم لطالبنا
ف��ي��ه م���ن ب��رجم��ي��ات
ال��ري��ا���ض��ي��ات بفكر
و�إح��داث��ي��ات للحركة
جديد وب�أ�سلوب مغاير
وم����ع����ادالت حل��رك��ة
ب��ع��ي��داً ع��ن التنظري
الروبوت ،وبني تعلمها
ال���ذي �أتقنته معظم
وت��دري�����س��ه��ا وتكوين
ج��ام��ع��ات��ن��ا العربية
اجت���اه �إي��ج��اب��ي نحو
و�أخرجت منه علماء
درا�ستها لدى طالبنا،
وفال�سفة يف العلم
ليكون لديهم دافعية
ق���وي���ة ل��ت��ط��وي��ره��ا د .هشام عبدالغفار نف�سه ،بل علينا تعويد
�أوالدن���ا منذ ال�صغر
وربطها بالتطبيقات
على حب الريا�ضيات
العملية ،هذه الفجوة
ال�شا�سعة بني التقدم املذهل الذي وتكوين اجتاه �إيجابي نحوها مبراحل
ا���س��ت��ط��اع �أن ي��رب��ط ب�ين النظرية التعليم املختلفة ليكون ح�صاد ذلك يف
والتطبيق والطفرة الالمتناهية يف جامعاتنا.
�إن ح�����ص��ول ال��ع��دي��د م��ن ط�لاب
التطور ملا ي�سمى بالذكاء اال�صطناعي
امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى امل���راك���ز الأوىل يف
والريا�ضيات التي نعلمها لطالبنا.
�أ���ص��ب��ح��ت ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ذك���اء م�سابقات الريا�ضيات العاملية دليل
اال�صطناعي احلياتية تُدَر�س من خالل ق��وي على وج��ود موهوبني وفائقني
مناهج الريا�ضيات يف معظم اجلامعات يف ه��ذا العلم ،فلماذا نحرمهم من
العاملية وتكون الريا�ضيات �أ�سا�س الإب��داع��ات التطبيقية له يف الذكاء
بناء الذكاء اال�صطناعي بربجمياته اال�صطناعي �أو غريه وهم ميتلكون

املوهبة يف الريا�ضيات وحب االخرتاع
واالبتكار �أي�ضاً.
�إن مهمتنا �ستكون �صعبة ج �دًا
حينما تت�سع الفجوة بيننا وبني العامل
اخل��ارج��ي زمنياً ومكانياً وتطورياً،
حينها �سنجد العامل �أجمع يتعامل
مبنتجات لعنا�صر جديدة وروبوتات
تقوم بعمل مهام �صعبة للغاية وتنفذها
ب��أق�����ص��ى دق���ة ،ك��ان��ت الريا�ضيات
و�ستظل �أ�سا�ساً لتطورها ،ونحن مازلنا
ن��در���س تنظري الريا�ضيات ونُغفل
االجتاه الإيجابي لدرا�ستها والإبداع
يف تطبيقاتها من ناحية �أخرى .يجب
علينا �أن ن��ق��دم لطالبنا ولفئاتهم
اخلا�صة من املوهوبني والفائقني مادة
تطبيقية للريا�ضيات تخت�ص بالذكاء
اال�صطناعي �أو غريه من التطبيقات
حتى تنمو لديهم موهبة ربط النظرية
بالتطبيق والتطوير فيه ليكون لدينا
جيل هو �أم��ل مان�صبو �إليه يف عامل
متغري متطور.
�أ�ستاذ املناهج وطرق تدري�س
الريا�ضيات امل�ساعد
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة

نت�ساءل دائ ًما عن الزمن اجلميل،
وباللهجة الدارجة «زمن الطيبني» يف
�أغلب حياتنا اليومية ،معظم الأ�شياء
تبدو جميلة يف املا�ضي �سواء كانت
علبة جبنة ك��رف��ت ،ك���رمي �أط��ف��ال،
حليب نيدو ،ل�صقات الواجبات يف
دفرت املدر�سة ،وعبق بخور بيتنا ،ويف
بلد االبتعاث تبدو تلك الأ�شياء �أثمن
و�أجمل.
م�شكلتنا �أن��ن��ا ن��ح��اول �أن نعي�ش
ذك��ري��ات��ن��ا م���ن خ��ل�ال ت���ذك���ر تلك
الأ�شياء ونن�سى العن�صر الإن�ساين يف
الزمن اجلميل ،ملاذا نربط ذكرياتنا

على �أف�ضل مالب�سي� ،أذك���ر �أنني
ا�ستمعت لأغنية معينة ولكن ال �أذكر
مدى الإزعاج الذي ت�سببت به لوالدي
املنهك من عمله .هكذا هي ذكرياتنا،
انتقائية ،و�أح��ي��ا ًن��ا �أزل��ي��ة ،تبقى ما
حيينا� ،أعتقد �أننا يجب �أن نتفكر يف
تربيتنا للجيل اجلديد عن مدى �أهمية
«عي�ش اللحظة» وارتباطها بذاكرتنا
التي التخوننا عندما نريد �أن نتذكر
املا�ضي� .صديقاتي و�أفراد من عائلتي
ينتقدونني �أحياناً ،ملاذا ال ت�ستخدمني
ال�سناب �شات؟ مل��اذا ال ت�شاركني يف
قروب الوات�س �آب؟ هل ن�سيتينا؟ ال مل

أن�س �أحداً� ،أنا فقط «�أعي�ش اللحظة»،
� َ
�أُخ��زن ما ا�ستطعت يف ذاكرتي تلك
الأح���داث حلوها ومرها ،ال �أربطها
بكوب قهوة �أو حذاء جميل.
�أعتذر لأنني �أنتمي «لزمن الطيبني»
ولكنني �أرى احل��ي��اة كما ه��ي ،وال
�أف�برك��ه��ا لأح���د� ،أعي�شها لنف�سي،
ولعائلتي ،و�صديقاتي ،ال تربطوا
�سعادتكم ب�أ�شياء ،اربطوها بلحظات
ال تن�سى.
د .حياة توفيق بديوي
كلية الآداب ـ ق�سم اللغة الإجنليزية
و�آدابها

الرياضيات والذكاء االصطناعي

«زمن الطيبين»

بتلك الأ�شياء امل�ستهلكة والنربطها
ب�أ�شخا�ص نحبهم ونقدرهم؟
ه��ذه الأ�شياء ال تن�سى وال يوجد
�أف�ضل منها ،ورمب��ا ظهر الآن من
التطبيقات ما يوثق هذه الذكريات
وين�شرها ل��ل��م��ع��ارف ،ول��ك��ن مهما
تقدمت التكنولوجيا ال �شيء ي�ستبدل
تلك امل�شاعر املرتبطة بتلك الأ�شياء
القدمية .هل ه��ذا خلل يف تربيتنا
على تقدير ال�شيء وتهمي�ش الإن�سان!
�أحيا ًنا نتذكر �شيئني خمتلفني لنف�س
احل��دث؛ �أذك��ر �أنني ا�ستمتعت بطعم
احلليب ولكن ال �أذك��ر �أنني �سكبته

نماذج واعدة في «الحقوق»
التميز والإب����داع لي�س م�ستغرباً
على ط�لاب جامعة بعراقة جامعة
امللك �سعود ،ويف م�شهد يدعو للفخر
واالع��ت��زاز التقيت يف مكتبي خالل
الفرتة املا�ضية بعدد من طالب كلية
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية  -ق�سم
الأنظمة  -وال��ذي��ن ح�ضروا بهدف
التدريب العملي وح�ضور اجلل�سات
الق�ضائية .ومع �أن الأمر يتطلب موافقة
م�سبقة من جهة االخت�صا�ص ،وتقديراً
حلر�صهم على التعلم فقد قررت قبول
طلبهم للتدريب دون موافقة م�سبقة؛
لعلمي مبا قد يواجههم من عقبات
نتيجة البريوقراطية الإدارية وحر�صاً

على �إتاحة الفر�صة لهم كون اجلل�سات
الق�ضائية الأ���ص��ل فيها العالنية،
�إ�ضافة �إىل �أن ك ً
ال من اجلهة التعليمية
التي ينت�سب لها الطالب واجلهة التي
يرغبون التدرب فيها جهات حكومية
ذات نفع عام.
ب���دون م��ب��ال��غ��ة ،ل��ق��د ك���ان ه����ؤالء
الطالب �إ�ضافة للنقا�ش واحلوار ،كانوا
على قدر من التميز العلمي والأخالقي
والقدرة على فهم الن�صو�ص القانونية
وتكييفها على الوقائع الق�ضائية وبحث
الأ�سانيد وامللكة القانونية.
ول��ك��ن م��ا ق��د ي��ع��اب على ه����ؤالء
ال�شباب هو قلة التطبيق العملي ملا مت

درا�سته ،والذي هم يف �أم�س احلاجة
�إليه بعد انتهاء املرحلة النظرية يف
اجلامعة وبداية املرحلة العملية والتي
فيها التقييم الفعلي لهم.
عليه� ،أقول لكل طالب ال تنتظر من
الأ�ساتذة توجيهك للتدريب والتطبيق
العملي ،ب��ادر بنف�سك .و�أق���ول لكل
�أ�ستاذ لقد �أدي��ت واجبك التعليمي
النظري ك�أ�ستاذ ،فمن واجبك ك�أخ �أو
�أب �أن توجه طالبك للتدريب العملي.
و�أق���ول لكل من يرغب بالتدريب
من الطالب مكتبي مفتوح لكم ول�ست
بحاجة �إىل موافقة م�سبقة� ،شريطة
�أن يكون ال��ه��دف م��ن احل�ضور هو

محمد الجهني

التدريب والتعلم مع االلتزام ب��آداب
اجلل�ساتالق�ضائية.
ع�ضو هيئة ت�سوية اخلالفات
العمالية مبنطقة الريا�ض
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الرأي

rs.ksu.edu.sa

rs.ksu.edu.sa

ت�صدر عن ق�سم الإعالم
بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

ت - 4673555/ف4673479 /

الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .فهد بن عبداهلل الطيا�ش

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

altayash@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

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

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

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

resalah2@ksu.edu.sa

الطباعة

التوزيع
وكالة زهرة ا�سيا
للدعاية والإعالن
امل�شاركة

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

مدير ق�سم الإعالنات
ماجد بن علي القا�سم

ت - 4677605/ف4678529 /

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

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة

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

دور الجامعات في التنمية االقتصادية

نبض الطالب

�إن ر�أ�����س امل����ال امل��ع��ريف عامل
رئ��ي�����س��ي يف �إن���ت���اج االق��ت�����ص��ادات
املعا�صرة وبخا�صة اقت�صاد االبتكار.
تُ�شكل العوملة االقت�صادية عام ً
ال
م��ه��م �اً ال���س��ت��ق��راء ن��ظ��ام التعليم
العايل ،وتعزز املناف�سة ،مما �سيدفع
اجلامعات للن�ضال من �أجل البقاء
�ضمن �أعلى الت�صنايف العاملية.
يجب �أن يكون التعليم اجلامعي
ُم���ن���ظ���م���اً ب�����ش��ك��ل ج���ي���د لإح������راز
الإجن���ازات وحتقيق ال���ر�ؤى ،وذلك
ع��ن ط��ري��ق �إع�����ادة تنظيم البنية
التحتية وت�صميم وتطوير التعليم
مت��ا���ش��ي�اً م��ع اح��ت��ي��اج��ات املجتمع
وحتديثها ب�شكل دوري.
اجل���ام���ع���ات ه���ي م ��ؤ���س�����س��ات
وم�صانع للأفكار ال مثيل لها ،حيث
ميكن تطبيق �شغف �إب��داع العقول
العظيمة على حل امل�شكالت لتعزيز
التنمية واالقت�صادية واالجتماعية،
واجل��ام��ع��ات م�ؤ�س�سات �أكادميية
ملتزمة بتكوين ون�����ش��ر امل��ع��رف��ة،
يف جم��م��وع��ة م���ن التخ�ص�صات
وامل���ج���االت ،وتت�ضمن املختربات
وامل��ك��ت��ب��ات وغ�ي�ره���ا م���ن ال��ب��ن��ى
ال��ت��ح��ت��ي��ة امل��ن��ا���س��ب��ة ال��ت��ي ت�سمح

امل��ج��ت��م��ع ،وب��ال��ت��ايل
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ب��ح��ث
تُعزز من دوره��ا يف
على �أع��ل��ى م�ستوى
التنمية م��ن خ�لال
ممكن.
امل�شاركة املبا�شرة.
لقد تغري املفهوم
ي��ج��ب �أن تعمل
احل���دي���ث للجامعة
اجل���ام���ع���ات ب�شكل
ب�شكل كبري ،ابتدا ًء
ّ
خالق و�أن تكون على
م�����ن حت���ول���ه���ا م��ن
ا���س��ت��ع��داد لتحمل
ج��ام��ع��ة كال�سيكية
املخاطر لت�ساهم يف
�إىل جامعة مبتكرة،
التحول االقت�صادي،
انتها ًء بانتقالها �إىل
يجب ت��وف�ير بيئات
م�صنع لبناء املعرفة
امل��ف��ي��دة اقت�صادياً د .سطام المدني ف���ري���دة م���ن نوعها
للطالب والطالبات
م���ع احل���ف���اظ على
ح�����ت�����ى ي����ك����ون����وا
دورها كمركز ثقايف
«مفكرين» ق��ادري��ن على ا�ستيعاب
وعلمي.
اجلامعات هي املحرك احليوي جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة م���ن امل���ه���ارات
ال��ق��وي لالبتكار العاملي والتنمية والقدرات.
يتم ت�صنيف اجل��ام��ع��ات ب�شكل
االقت�صادية ،ومع ذلك فهناك حاجة
ُملحة لإعادة تنظيم وتطوير التعليم �أ���س��ا���س��ي ب��ن��ا ًء على م��دى الت�أثري
اجلامعي يف �سياق ال��ع��ومل��ة ،فهي و�إجنازاتها ،ولي�س بعدد االعتمادات
الأك��ادمي��ي��ة ،يجب مراجعة برامج
املفتاح لتعزيز االبتكار.
تتحمل اجل��ام��ع��ات م�����س��ؤول��ي��ة التعليم واخلطط الدرا�سية ب�شكل
تطوير ثقافة امل�شاريع الأكادميية دوري للتحقق من م��دى مالءمتها
وريادة املعرفة ،وعليها �أن تتبنى بيئة وفعاليتها مع متطلبات �سوق العمل.
ك���م���ا ي���ج���ب �أن ت���ك���ون ه��ن��اك
ثقافية واجتماعية واقت�صادية ،وال
بد من �أن تكون جزءاً ال يتجز�أ من م��ي��زان��ي��ات كافية وم�����س��ت��دام��ة� ،إذ

�أ�ستاذ اجليوفيزياء امل�شارك
ق�سم اجليولوجيا واجليوفيزياء
 -كلية العلوم

«معاً بعون اهلل ,نوا�صل االرتقاء
باململكة العربية ال�سعودية وحتقيق
تطلعاتنا بالرخاء وا�ستثمار طاقات
ومواهب �شبابنا و�شاباتنا».
���ص��اح��ب ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم�ي�ر
حم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان� .شملت ر�ؤي���ة
 2030الرتكيز على املر�أة وو�ضعتها
يف مقدمة اهتماماتها بهدف متكينها
للإ�سهام يف تنمية املجتمع وا�ستثمار
طاقاتها وطموحاتها ,فاملر�أة عن�صر
فعال وم�ؤثر يف بناء املجتمع ونه�ضته
وتطوره ،وهي اللبنة الأ�سا�سية فيه.
�إن اململكة العربية ال�سعودية
�آمنت باملر�أة و�أدركت �أن متكني املر�أة
�ضرورة ملحة لتقدم ورقي املجتمعات
ولرفعة الأوط��ان ،فمكنت املر�أة �أوالً
بفتح التعليم �أمامها ،وذلك يف عهد
امللك �سعود بن عبدالعزيز رحمه اهلل
عام 1960م.
والآن ويف ظل ر�ؤية اململكة 2030
�أُطلق لها العنان يف �شتى جماالت
العمل كاملجال الأم��ن��ي والع�سكري
والإع�لام��ي واالق��ت�����ص��ادي ،و�أي�ضاً
منحت اململكة ل��ل��م��ر�أة ال�سعودية
فر�صة متثيلها على امل�ستوى الدويل
م��ن خ�ل�ال عملها يف ال�����س��ف��ارات

بتحقيق ك��ل م��ا ي��وف��ر ح��ي��اة كرمية
للمر�أة ،حيث قامت وزارة الداخلية
ب�أمر من خادم احلرمني ال�شريفني
بو�ضع نظام ملكافحة التحر�ش وفر�ض
عقوبات �صارمة بحق املتحر�شني.
و�أول��ت اململكة العربية ال�سعودية
اهتمامها بحقوق املر�أة انطالقاً من
مبادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
ال��ت��ي ج���اءت حمافظة على مكانة
املر�أة وكرامتها ,وهذا ما ت�سري عليه
ه��ذه البالد املباركة عاك�سة الوجه
احل�ضاري الذي تتميز به يف جميع
�ش�ؤونها .ومل يتوقف اهتمام احلكومة
على متكني املر�أة يف املجاالت املختلفة
فح�سب ,بل وتكرميها يف املحافل
لإجنازاتها الأكادميية والإعالمية
والأدبية والثقافية ،فقد �أثبتت املر�أة
ال�سعودية جدارتها وكفاءتها بتحقيق
�إجنازات حملية ودولية ولعبت �أدوا ًرا
عديدة بقوة و�شجاعة.
ي���ق���ول ال�����ش��اع��ر ال��داغ�����س��ت��اين
ر�سول حمزتوف�« :شيئان يف الدنيا
ي�ستحقان املنازعات الكبرية :وطن
حنون ،وام��ر�أة رائعة» .ولقد خرجنا
نحن من نزاعاتنا مكللني بالن�صر
بف�ضل اهلل ث��م بف�ضل حكومتنا

ال��ر���ش��ي��دة ,فنحن نعي�ش يف وطن
حنون ناب�ض باحلياة ي�ستطيع فيه
جميع املواطنني حتقيق �أحالمهم
و�آمالهم وطموحاتهم .كما �أنه عزز
دور «امل���ر�أة الرائعة» و�آم���ن بقوتها
الناعمة ,ومكنها يف خمتلف امليادين
و�أهلها ل�شغل املنا�صب العليا.
�إن املر�أة ال�سعودية اليوم �إىل جانب
الرجل ال�سعودي يقدمان مناذج رائعة
مل�ستقبل �أف�ضل متحدين يف طموحهم
وهمتهم ال يكلّون وال ميلّون لتكون
دول��ت��ه��م يف م��ق��دم��ة م�����ص��اف دول
العامل وفق املبادئ الإ�سالمية ومنهج
الو�سطية واالع��ت��دال وباعتزازهم
بهويتهم الوطنية.
وختاماً ،يقول حممد بن �سلمان
حفظه اهلل« :لقد �سمينا هذه الر�ؤية
ب��ـ«ر�ؤي��ة اململكة العربية ال�سعودية
 ,»2030لكننا لن ننتظر حتى ذلك
احلني ,بل �سنبد�أ فوراً يف تنفيذ كل
ما �ألزمنا �أنف�سنا به ,ومعكم وبكم
�ستكون اململكة العربية ال�سعودية
دولة كربى نفخر بها جميعاً �إن �شاء
اهلل تعاىل».
خلود فهد بن طحنون
ق�سم �إعالن

تمكين القوة الناعمة في رؤية2030
والقن�صليات وبعثات اململكة ،ويف
هذا الإطار حظيت الأمرية رميا بنت
بندر بلقب �أول �سفرية يف الواليات
املتحدة الأمريكية.
وم��ن �أه���م امل��ح��اور ال��ت��ي �شملت
�أه����داف ر�ؤية2030رفع م�ستوى
م�شاركة امل��ر�أة يف �سوق العمل �إىل
 30باملئة ،كما �صدر التوجيه امللكي
عام 2017م مبنح املر�أة حق القيادة،
وذل���ك مم��ا ���س��ي��ؤدي �إىل ا�ستثمار
طاقتها يف �سوق العمل واحل�صول
ع��ل��ى ال��ف��ر���ص املنا�سبة يف تنمية
بالدها وجمتمعها وتعزيز م�ساهمتها
احل�ضارية واالقت�صادية يف م�سرية
التنمية امل�ستدامة.
كما ح�صلت امل���ر�أة على مك�سب
�سيا�سي ب�إعطائها احلق يف االقرتاع
والرت�شيح يف الإنتخابات البلدية.
�سام
بالإ�ضافة �إىل ذلك �صدر �أمر ٍ
بتمكني املر�أة ال�سعودية من اخلدمات
دون ا�شرتاط موافقة ويل الأمر وفقاً
لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية .تعك�س
توجيهات خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز وويل
ع��ه��ده الأم��ي��ن الأم��ي��ر حم��م��د بن
�سلمان ،حفظهما اهلل ،اهتماماً كبرياً

ال ميكن �أن تنجح جامعة مع عدم
كفاية التمويل �أو التقلب ال�شديد يف
امليزانية مع مرور الوقت.
دور اجلامعات مهم جداً يف حتويل
االكت�شافات �إىل تطبيقات ملمو�سة
تُ��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ـ��ات اجل��ه��ات ذات
العالقة «�سوا ًء حكومية �أو خا�صة»
مبـا ي�ساهم فـي �إفادة املجتمع ،مع
�إمكانية حتويل التقنيات �إىل فر�ص
جتارية واعدة.
هناك �أي�ضاً حاجة ما�سة لتفعيـل
دور الأبحـاث العلمية يف اجلامعات
بنقلها �إىل قيم ملمو�سة ي�ستفيد
منها املجتمع.
خ��ت��ام�اً ،يكمــن دور اجلامعات
يف التنمية االقت�صادية عن طريق
اال�ستثمار يف ر�أ���س امل��ال الب�شري
واال���س��ـ��ت��ف��ادة م��ن خ�برات��ه وتنمية
م��ا يحتاج �إل��ي��ه م��ن م��ه��ارات وقيم
اقت�صادية.
وم�ضة« :ما �أفقر الذين ال ثروة
لهم �إال املال».

عزوف الطلبة عن زيارة المكتبة!
«نب�ض الطالب» زاوية جديدة تطرح كل �أ�سبوع مو�ضوعاً �أو ق�ضية طالبية
للنقا�ش وت�ستطلع �آراء جمموعة من الطالب والطالبات حولها ملعرفة
�آرائهم وحماولة الو�صول �إىل حلول مر�ضية ومقنعة ،يف هذا العدد نطرح
ق�ضية «عزوف الطلبة عن زيارة املكتبات العامة واجلامعية» وا�ستطلعنا اراء
جمموعة من الطالب والطالبات عن �أ�سباب ذلك العزوف وال�سبل الكفيلة
بعالج هذه الظاهرة من وجهة نظرهم..
غياب االهتمام
عبدالعزيز العي�سى اتفق مع الق�ضية املطروحة و�أكد �أن هناك ن�سبة قليلة
من الطالب يف الوقت احلايل مازالوا يفكرون بزيارة املكتبات ومراجعة
الكتب� ،أما الن�سبة الأكرب فقد هجرت الكتب و�إذا
ما اقرتحت على �أحدهم ا�صطحابه لزيارة املكتبة
رد قائ ً
ال «فا�ضي انت»!!
التكنولوجيا ال�سبب!
توقع نا�صر العرق �أن «تكنولوجيا الإنرتنت» هي
�سبب هذا العزوف �أي �أن �أغلب املعلومات التي تريد
معرفتها واالنتفاع بها جتدها من خالل الهاتف
اجل��وال ،وه��ذا ما ع��ده ال�سبب الرئي�سي لتدين
ناصر العرق
القراءة من الكتب ب�سبب ع�صر ال�سرعة على حد
قوله.
م�شكلة جمتمعية
وقال �سعيد الأحمري �إنه خالل م�سريته احلياتية
واجلامعية مل ي��زر املكتبة �سوى � ٣أو  ٤زي��ارات
وال�سبب تعار�ض الوقت وغياب ثقافة زيارة املكتبة.
غياب الإلزامية
ط��ارق احلربي حمل �أع�ضاء هيئة التدري�س
طارق الحربي
امل�س�ؤولية وطالبهم ب�إلزام الطالب بالذهاب للمكتبة
و�إج��راء البحوث والرجوع �إىل امل�صادر واملراجع
التي �ستعود عليه بالفائدة .و�أ�ضاف :يف املرة الأوىل
�أو الثانية قد ي�ست�صعب الطالب الأمر ويتكا�سل لكنه
يف املرة الثالثة �أو الرابعة �سيبادر.
البديل موجود
من جانبها قالت دمية القا�سم ،بكالوريو�س �أدب
�إجنليزي وطالبة ماج�ستري «نظريات ل�سانية»:
سعيد االحمري
البديل موجود ،ال �أحتاج ملكتبة اجلامعة فكل ما
�أحتاجه �أجده يف املكتبة ال�سعودية الرقمية التي
�أعتمد عليها يف البحوث و�أجد فيها كل الكتب وامل�صادر واملراجع.
تعب وعناء
وقالت روابي تركي م�ستوى ثالث لغة عربية :التكنولوجيا وفرت يل كل
�شيء و�أنا يف املنزل �أجد كل ما �أحتاجه من املقاالت والكتب بكل ي�سر و�سرعة
ودون تعب وال عناء.
املكتبات الرقمية
�أما منرية نا�صر ال�سعيد ،كلية العلوم ،فقالت :الزمن تغري والتكنولوجيا
وفرت كل �شيء واخت�صرت الزمن وامل�سافات ،وبالن�سبة للمكتبات مل �أعد
�أحتاجها �أبدا فكل ما �أبحث عنه موجود يف املكتبات الرقمية.
حمرك البحث يكفي
الطالبة خلود من كلية ال�سياحة والآثار قالت :كل ما �أريده ي�صلني من
خالل الالب توب يف ثواين معدوة ،و�أ�صبح الذهاب للمكتبة متعباً خا�صاً
ب�أوقات ال�صيف والبحث واالنتظار كل ذلك يخت�صره علينا حمرك البحث.
غالء اخلدمات
يف العدد القادم �سوف نطرح ق�ضية «غالء اخلدمات املقدمة» يف مرافق
اجلامعة من مطاعم ومقاه وقرطا�سية ،وندعو الطالب والطالبات للم�شاركة
والإدالء ب�آرائهم و�إر�سالها عرب �إمييل �صحيفة ر�سالة اجلامعة قبل نهاية دوام
يوم الثالثاء وبحدود ) 70 - 50كلمة( لكل م�شاركة.
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نايت قاردن «احلدائق الليلية»
الوقت :من  ٥م �إىل �١ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :املربع الريا�ض

 20ربيع الأول

فعالية

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

 20ربيع الأول

فعالية

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

 20ربيع الأول

دورة

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

 20ربيع الأول

ريا�ض ونرت وندرالند
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان� :أر�ض الغدير  -مقابل مركز امللك عبداهلل املايل

 20ربيع الأول

الريا�ض للألعاب
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :واجهة الريا�ض ,الريا�ض

 21ربيع الأول

دورة

برنامج

برنامج

نب�ض الريا�ض
من ٤م �إىل ١١٫٤٥م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :ق�صر امل�صمك

النافورة الراق�صة
الوقت :من ٤م �إىل ٤م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :الريا�ض بوليفارد
تعليم ال�سباحة
الوقت :من بعد �صالة املغرب
اجلهة املنظمة :الإدارة العامة لل�ش�ؤون الريا�ضية
املكان :م�سبح اجلامعة

مهارات البحث العلمي لل�سيدات
الوقت :من �٩ص �إىل ١م
اجلهة املنظمة :كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة
املجتمع
املكان :علي�شة
�إدارة الأزمات للرجال
الوقت :من ٤م �إىل ٨م
اجلهة املنظمة :كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة
املجتمع
املكان :الدرعية
التغذية الراجعة �أداة لتعلم �أف�ضل لأع�ضاء هيئة
التدري�س
الوقت :من ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى ٢٦قاعة ٤

لوحة الفعاليات

أرقام
تلفونات
تهمك..
الخدمات
الحكومية

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

مكتب وكيل اجلامعة للم�شاريع 4672787

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

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

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

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

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

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

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

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

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

�صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 80 53161

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

 28ربيع الأول

دورة
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ورشة

�أمتتة املكاتب للموظفني
الوقت :من �١٠ص �إىل ٢٫٣٠م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

 29ربيع الأول

العرو�ض التقدميية  preziلأع�ضاء هيئة التدري�س
الوقت :من ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦قاعة 2

 5ربيع الثاين

الإعالم ال�سعودي
الوقت :من �٨ص �إىل ٨م
اجلهة املنظمة :هيئة ال�صحفيني ال�سعوديني
املكان  :فندق هيلتون الريا�ض

برنامج

�سعودي موبايل �شو
الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :جمموعة ال�سدمي املا�سي لتنظيم
امل�ؤمترات واملعار�ض
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

منتدى

مهارات الكتابة املهنية و�إعداد التقارير للموظفني
الوقت :من �١٠ص �إىل ٢٫٣٠م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

معرض

حت�سني الأداء املهني للموظفني
الوقت :من �١٠ص �إىل ٢٫٣٠م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

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

قواعد البيانات والدوريات العاملية  ISIلأع�ضاء هيئة
التدري�س
الوقت :من ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦قاعة ٢

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

تو�صيف وتقرير املقرر الدرا�سي لأع�ضاء هيئة
التدري�س
الوقت :من ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦قاعة ٤

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

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

إصدارات دار جامعة الملك سعود
عنوان الكتاب :موا�ضيع رئي�سية يف اكت�ساب اللغة الثانية
امل�ؤلفVivian Cook :
�شخي العنزي
املرتجم :عودة
رّ

عنوان الكتاب :الت�صميم لكيفية تعلم النا�س
يتناول كتاب «الت�صميم لكيفية تعلم النا�س» كيفية �إلقاء املحا�ضرة� ،أو كتابة
وثائق معينة ،وا�ستخدام املبادئ الأ�سا�سية لالنتباه ،الإن�صات ،والتعلم ،و�إن�شاء
مواد ت�ساعد على االكت�ساب والتذكر للمعارف واملهارات التي يتم تعلمها.
وقد قام بت�أليف هذا الكتاب  ،Julie Dirksonوترجمته دانية عبدالعزيز
العبا�سي.

يتناول هذا الكتاب ثمانية موا�ضيع رئي�سية يف اكت�ساب اللغة الثانية،
�أعدها فيفيان ك��وك وديفيد �سينجلتون .حيث جمعا موا�ضيع تتعلق
بالكيفية التي يتعلم بها الإن�سان اللغة الثانية.
�شيوعا مثل
أ�سئلة
ل
ا
أكرث
�
و
متخ�ص�صني،
كذلك ا�ست�شهدا ب�أمثلة لعلماء
ً
العمر الأن�سب لتعلم اللغة الثانية ،و�أهمية النحو والكتابة واملفردات يف
عملية التعلم ،والكيفية التي تتناغم بها اللغات املتعددة يف عقل الإن�سان،
ودور بحوث علم اكت�ساب اللغة الثانية يف التعليم والتعلم.

قاعدة اللعبة:

مفكرة الشهر

سدوكو

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

ربيع الأول
1441هـ
) نوفمرب (

2019م

ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام

ر�سالة اجلامعة على تويرت

ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

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

youtube : ResalahKSU

https://plus.google.com

@rsksu

@rsksu

https://www.facebook.com/rsksu
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دراسات

قــــــــــــــــرأت لك..

الحوار مع الطفل
بدر احل�سني
يفتح احلوار �آفا ًقا رحبة
�أم����ام الآب�����اء وامل��ع��ل��م�ين،
ت�����س��اع��ده��م ع��ل��ى فك
رموز �شخ�صيات �أبنائهم
وم���ع���رف���ة �أ����س���راره���ا؛
لي�سهل عليهم اختيار
الأ���س��ال��ي��ب ال�ترب��وي��ة
التي تنا�سب طبائعهم
و�سماتهم ال�شخ�صية،
ل��ل��و���ص��ول �إىل تربية
�سليمة ق��ائ��م��ة على
فهم وب�صرية.
�شروط احلوار
واحلوار �سبيل لغر�س قيم التفاهم
والتعاي�ش وامل�صاحلة مع الآخرين ،و�سبيل للتعلم والتثقيف ،وتنمية
املهارات ،وغر�س الت�صورات الفكرية ال�سليمة عن الكون والإن�سان
واحلياة ،و�إن�ضاج ملَكات الإبداع؛ ب�شرط �أن نح�سن اختيار فكرة
احلوار ،وبيئة احلوار ،و�أ�ساليب احلوار ،واحلجج املنطقية التي
يقبلها عق ُل الطفل ،وتتفاعل معها م�شاعره.
ُ�سباعية احلوار الناجح
�ضم هذا الكتاب �أحد ع�شر ف�ص ً
ال؛ تطرق الف�صل الأول �إىل
«تعريف احلوار والطفل» ،ودار حول احلوار مع الطفل يف التاريخ
الإ�سالمي وم�صادر التلقي وما �سماها «�سباعية احلوار الناجح»،
وهي :ا�ست�شعار �أهمية الطفل يف احلياة و�أهمية احل��وار معه،
والرغبة ال�صادقة يف التوا�صل معه ،وامل�شاعر الدافئة جتاهه،
وح�سن الإن�صات ،والبُعد عن
واملحتوى الهادف ،والهدوء وال�صربُ ،
التع�صب وجتريح الذات.
�أهداف احلوار
وجاء الف�صل الثاين عن «�أه��داف احلوار مع الطفل» ،ودوره
يف تعزيز امل�شرتك الإن�ساين والرتبية الإن�سانية عنده ،وتناول
حماور �أهداف احلوار العامة واخلا�صة؛ ومنها :ت�شجي ُع الطفل
على احلوار ،وتربية جيل ي�ؤمن بالتعددية والثقافية واالجتماعية
ويتقبل الآخ��ري��ن ،ومتكني النا�شئة من الرتكيز على امل�شرتك
ِّ
إن�ساين.
ال
بيئته ولغته
وتناول الف�صل الثالث «بيئة احلوار ولغته» ،وعباراته و�آدابه
وم�سوغاته ،و�أو�ضح �أ َّن بيئة احلوار هي توفري مناخ جاذب وحم َّبب
للطفل ،ود ّلَل على �أن ا�ستخدام العبارات الإيجابية ولغة الرمز
والإيحاء يُعد �أ�سلو ًبا جُمد ًيا يف الرتبية.
�شكله وم�ضمونه
ُخ�ص�ص الف�صل الرابع للحديث عن «�أنواع احلوار مع الطفل»،
من حيث ال�شكل وامل�ضمون؛ فمن حيث ال�شكل هناك احل��وا ُر
ال�شفهي املبا�شر ال��ذي ميار�سه الآب��اء يف املنزل واملعلمون يف
ُّ
املدر�سة ،وغري املبا�شر� ،أو العفوي ،الذي ميار�سه الآباء يف حياتهم
اليومية ،واحل��وار الكتابي .ومن حيث امل�ضمون هناك احلوار
الوجداين؛ وهو الذي يهدف �إىل ا�ستثارة العواطف وامل�شاعر يف
نف�س الطفل ،كما �أن هناك حوا ًرا معرف ًّيا ،و�آخر ترفيه ًّيا.
مبادئه و�ضوابطه
وحتدث الف�صل اخلام�س عن «مبادئ احلوار مع الطفل» ،وهي:
املرونة ،وال�صرب ،والتنوع ،والإيجابية ،والو�ضوح ،والقبول.
ويف الف�صل ال�ساد�س كتب عن «�ضوابط احلوار مع الطفل»،
ومنها :منا�سبته للمرحلة العمرية ،وال��ه��دوء وجتنُّب اجل��دال،
ومراعاة الفروق الفردية ،والواقعية ،والعدل وامل�ساواة ،والدقة
العلمية ،واحرتام �إن�سانية الآخر.
�أ�ساليبه ومهاراته
ودار الف�صل ال�سابع حول «�أ�ساليب احلوار مع الطفل» كاحلوار
بالق�صة ،واحلوار بامل�سرحية ،واحلوار باملثل� .أما الف�صل الثامن
وح ْ�سن
فقد تناول مهارات احل��وار ،وه��ي :الطالقة اللفظيةُ ،
الإن�صات ،والإتيان با ُ
حلجة املقنعة ،ولغة اجل�سد ،والثقة بالنف�س،
واملرونة ،والتنظيم.
مراحل الطفولة
وخ�ص�ص الف�صل التا�سع لـ«احلوار ومراحل الطفولة» ،وهي
على الرتتيب :الطفولة املبكرة الأوىل ،والطفولة املبكرة الثانية
«� 6-4سنوات» ،والطفولة املتو�سطة «� 10-7سنة» ،والطفولة
املت�أخرة «�15-11سنة».
عوامل م�ؤثرة
ويف الف�صل العا�شر تناول «العوامل امل�ؤثرة يف جناح احلوار مع
الطفل» وهي :الأ�سرة ،وامل�سجد ،واملدر�سة ،والإعالم ،وامل�ؤ�س�سات
الثقافية ،واحلا�سب الآ ّ ُ
يل ،والإن�ترن��تُ .
وختم الكتاب بف�صله
احلادي ع�شر حتت عنوان «معوقات احلوار مع الطفل» ،والتي قد
تتمثل يف البيئة الأ�سرية املنغلقة ،والثقافة املجتمعية ،واملدر�سة،
والإعالم.
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حقق استقرارك المادي واالجتماعي قبل «األربعين»
�أو�ضحت درا�سة م�سحية �أجراها
ف��ري��ق باحثني بجامعة �أوت��ري��خ��ت
الهولندية بالتعاون مع نقابة �شركات
الت�أمني على احلياة يف هولندا� ،أن
الإن�سان يجب �أن تكون �أغلب �أموره
امل���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة واحل��ي��ات��ي��ة
يف و�ضع م�ستقر و�آم���ن ،و�أن يقوم
بت�سويتها بال�شكل الكايف �أو املُر�ضي،
قبل بلوغه �سن الأربعني ،وحتديدًا
يف حدود �سن الـ.39
ووف ًقا للدرا�سة التي ا�ستطلعت
�آراء � 2000شخ�ص ،ف��إن ال�شباب
يف ���س��ن ال��ع�����ش��ري��ن��ي��ات �أو ب��داي��ة
الثالثينيات لي�ست لديهم م�شكلة �إذا
مل تت�ضح تفا�صيل حياتهم وعليهم �أال
ي�شعروا بالفو�ضى �أو الذعر ،م�ؤكدة
�أن الإن�سان �إذا جتاوز �سن التا�سعة
والثالثني ،وما زال م�شتتًا ،فيمكن
�أن يعرتيه �شعور بالأ�سف والإحباط
ورمبا اال�ضطراب النف�سي.
و�أكدت الدرا�سة �أنه حينما يكون
ال�شخ�ص يف �سن الـ 39ال بد �أن يكون
قد رتب كل الأ�شياء يف وقت �سابق،
فمث ً
ال ال بد �أن يكون وج��د مهنته
و�أن ي�شعر فيها ب��الأم��ان الوظيفي

واحل��ي��اة ،وك��ذل��ك يجب �أن يكون
�ش ّكل فل�سفته للحياة ون�سج عالقاته
االجتماعية ،وارتبط مع «�شريك/ة»
حياته .و�أ�شار  %44ممن �شاركوا
يف اال�ستطالع �إىل �أنهم ال ي�شعرون
�أن ح��ي��ات��ه��م ق���د ج���رى ت�سويتها

بال�شكل الكايف �أو املُر�ضي ،فيما
ق��ال � %25إن جتاربهم العاطفية
كانت كارثية ،يف حني اعرتف %74
�أنهم ا�ستهلكوا معظم حياتهم يف
ت�أجيل الأمور ،اً
بدل من العمل على
الإجن��از الفوري ،بينما بني حوايل

� 16%أنهم ال يريدن ق�ضاء الوقت
يف ت�ضخيم الأمور لي�شعروا بالقلق
يف احل��ي��اة ،فيما ق��ال � %14إنهم
�أ�صغر من �أن ي�شعروا بالقلق ب�ش�أن
امل�ستقبل ،و�أنهم يركزون على ق�ضاء
وقت ممتع وجميل الآن.

ك�شفت درا�سة بريطانية حديثة
�أن ثقافة ال�����س��اع��ات الطويلة يف
العمل غري مفيدة ،مبينة �أنها ت�سلب
العمال واملوظفني حقهم يف حياة
منزلية الئقة وق�ضاء �أوقات جميلة
وحميمية مع �أحبائهم ،مو�ضحة �أن
تقليل �ساعات العمل لي�س مفيداً
للعمال فح�سب ،بل ميكن �أن يعزز

الإنتاجية؛ داعية �إىل تقلي�ص عدد
�ساعات العمل الإجمايل.
و�أ���ش��ارت الدرا�سة التي ق��ام بها
م�ؤمتر النقابات العمالية يف اململكة
املتحدة «� »TUCإىل �أنه على رغم
�أن العمال املتفرغني يف �إيرلندا لديهم
�أق�صر �أ�سبوع عمل� ،إال �أنهم كانوا
�أي�ضاً �أكرث بلدان االحت��اد الأوروب��ي

�إنتاجية� ،أم��ا العمال املتفرغون يف
اململكة املتحدة فلديهم �أطول �أ�سبوع
ع��م��ل ،لكنهم ك��ان��وا �أق���ل ال��ب��ل��دان
�إنتاجية .وق��د مت خ�لال الدرا�سة
قيا�س الإنتاجية على �أ�سا�س الناجت
املحلي الإجمايل لكل �ساعة؛ ومقارنة
ذل��ك بني خم�س دول �أوروب��ي��ة ،هي
«�إيرلندا ،بريطانيا� ،إيطاليا ،هولندا،

ب��ل��ج��ي��ك��ا» ،وق���د ج���اء الإي��ط��ال��ي��ون
يف امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة ،بعد �إي��رل��ن��دا،
�إىل جانب هولندا وبلجيكا لأدن��ى
�ساعات العمل يف �أوروب���ا ،ولكنهم
كانوا �أي�ضاً �أقل �إنتاجية بنحو.30%
ورغم �أن �أ�سبوع العمل املنخف�ض يف
�إيطاليا ارتبط بتدين الإنتاجية ،لكن
الدرا�سة قالت �إنه ال يجب الت�سرع
يف احلكم على الإيطاليني ،فبينما
تت�ضاءل �إنتاجيتهم مقارنة بالنتائج
التي �شوهدت يف هولندا وبلجيكا،
�إال �أنها متو�سطة �إىل حد ما عندما
ننظر �إىل دول �أوروب���ا ب�شكل عام
وعلى النطاق الأو���س��ع .وت�أتي هذه
الدرا�سة يف وقت �أظهرت فيه درا�سة
جتريبية �أجرتها �شركة نيوزيلندية
العام الفائت ،تعزز النتيجة التي
تو�صلت �إليها تلك ال��درا���س��ة ،ومت
خ�لال الدرا�سة النيوزيلندية منح
املوظفني � 3أي��ام عطلة �أ�سبوعية،
والعمل � 4أيام بدالً من خم�سة ،مع
االلتزام ب�ساعات العمل وكل املزايا
وال�شروط ،وخل�صت تلك الدرا�سة
�إىل �أن ال�شركة حققت زي��ادة يف
الإنتاجية بن�سبة  20باملائة بعد
تخفي�ض �أي��ام العمل من � 5إىل 4
�أيام يف الأ�سبوع.

تقليل ساعات العمل يعزز اإلنتاجية

التعرض للضوء األزرق يخفض ضغط الدم

بينت درا���س��ة م�سحية �أج��راه��ا
ف��ري��ق باحثني م��ن جامعة �ساري
الربيطانية وجامعة هايرني�س هاينه
يف مدينة دو�سلدورف الأملانية ،ب�أن
التعر�ض لل�ضوء الأزرق ل��ه ت�أثري
فعال يف تخفي�ض �ضغط الدم.
وق���د �أظ���ه���رت ال��درا���س��ة التي
ً
رج��ل��ا مت
�أج����ري����ت ع���ل���ى 140

ت��ع��ري�����ض��ه��م ل��ل�����ض��وء الأزرق مل��دة
ن�صف �ساعة ،يف فرتات متفاوتة،
ب��أن م�ستويات �ضغط ال��دم لديهم
ان��خ��ف�����ض��ت ب�شكل م��ل��ح��وظ ل��دى
جميع امل�شاركني بن�سب متفاوتة.
وي��ق��ول ال��ب��اح��ث��ون �إن التعر�ض
لل�ضوء الأزرق يحفز �إطالق �أك�سيد
النيرتيك ،الذي يعمل على ا�سرتخاء

الأوعية الدموية ،وبالتايل يخف�ض
من �ضغط ال��دم فيها ،م�شريين يف
ذات الوقت �إىل �أن التعر�ض لكمية
حمددة من ال�ضوء الأزرق ال ي�سبب
الإ���ص��اب��ة بال�سرطان مثل الأ�شعة
فوق البنف�سجية التي ي�صدرها �ضوء
ال�شم�س.
ووج����دت ال��درا���س��ة �أن ال�ضوء

الأزرق النقي يقلل من �ضغط الدم
االنقبا�ضي مبقدار  8مم زئبقي،
�إ�ضافة �إىل �أنه ي�ساهم يف التقليل
م���ن ���ص�لاب��ة ال�������ش���راي�ي�ن ،وي��زي��د
ا�سرتخاء الأوع��ي��ة الدمية ،الأم��ر
الذي ي�ساعد على انخفا�ض خطر
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
وق����ال ال��ب��اح��ث امل�����ش��رف على
ال��درا���س��ة الربوفي�سور كري�ستيان
هاي�س�« :إن التعر�ض لل�ضوء الأزرق
يوفر طريقة مبتكرة للتحكم الدقيق
يف ���ض��غ��ط ال�����دم ،دون احل��اج��ة
ال�ستخدام العقاقري الطبية التي
ت�ؤدي �إىل الإ�صابة ب�أعرا�ض جانبية
مثل الإ���س��ه��ال وال����دوار وال�صداع
وم�شاكل يف االنت�صاب».
وق����د ن�����ش��رت ال���درا����س���ة ال��ت��ي
مت تنفيذها ب��ال��ت��ع��اون م��ع �شركة
فيلب�س لت�صنيع الأدوات الكهرباية،
يف املجلة الأوروب���ي���ة لطب القلب
الوقائي ،وفق ما نقلت �صحيفة ديلي
ميل الربيطانية.
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علم االجتماع والخدمة االجتماعية

يعترب علم االجتماع واح��داً من
العلوم الأك��ادمي��ي��ة حديثة الن�ش�أة
ن�سبياً ،ي��رك��ز على م��ا ي��رب��ط بني
الأف��راد واملجموعات وامل�ؤ�س�سات
م��ن ق��واع��د وعمليات اجتماعية،
وي��ويل �سلوك الكائن االجتماعي
�أهمية كبرية ،ويركز على درا�سة
املجموعات االجتماع ّية وكيانها
خ�لال حت��رك الإن�����س��ان يف حياته
اليومية.
ي�سعى علم االج��ت��م��اع لدرا�سة
امل�����ش��اك��ل االج��ت��م��اع � ّي��ة و�صياغة
احللول وال�سيا�سات العامة املنا�سبة
لها ،مبا يتما�شى مع م�صلحة املن�ش�أة
�أو امل��ج��م��وع��ة ،وي��ت��ف��رع م��ن علم
االجتماع عدد من االخت�صا�صات
كالتنظيم االجتماعي ،والعالقات
الإن�������س���ان���ي���ة ،وع���ل���م ال�����س��ك��ان،
وامل��م��ار���س��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ،وعلم
النف�س االجتماعي وغريها الكثري
م��ن ال��ف��روع .يركز علم االجتماع
على جملة من املفاهيم الأ�سا�سية،
وم���ن���ه���ا :امل���ج���ت���م���ع وم���ق���وم���ات���ه
وت�صنيفاته ،والثقافة وخ�صائ�صها،
وال��ب��ن��اء االج��ت��م��اع��ي ومتطلباته،
والنظام االجتماعي ،والعمليات
االجتماع ّية ،والن�سق االجتماعي.

التفكير النقدي

17
13

قضية طالبية

اختبارات ورقية أم إلكترونية؟
كتب :حممد �سالم
هل حان الوقت لتغيري منط االختبارات الف�صلية والنهائية
من ورقية �إىل �إلكرتونية؟ هذا ما ت�ساءل عنه عدد كبري من
طالب وطالبات اجلامعة ،بالتزامن مع الثورة الرقمية و�أمتتة
التعامالت وانت�شار الأجهزة اللوحية ،واعتماد عدد من املقررات
الإلكرتونية.

ي��ع��ت�بر ع��ل��م االج���ت���م���اع ع��ل��م�اً
ب��ح��ث��ي�اً جت��ري��ب � ّي �اً يبني درا���س��ات��ه
على املالحظة والتدقيق والتف ّكر
يف ال��ظ��واه��ر االج��ت��م��اع� ّي��ة ،وي ّعد
واح���داً من العلوم الرتاكمية� ،أي
�أن نظرياته االجتماع ّية احلديثة
تعتمد على ما �سلف من النظريات
يف ال�سياق ذاته.
�أم���ا اخل��دم��ة االجتماع ّية فهو
من العلوم التطبيقية وت ّعد اخلدمة
االج��ت��م��اع � ّي��ة مب��ث��اب��ة وظ��ي��ف��ة �أو

مهنة تتطلع �إىل توطيد العدالة
االج��ت��م��اع� ّي��ة و�إق���راره���ا ،وت��وف�ير
ظ���روف ح��ي��ات��ي��ة مثلى ل�ل��أف���راد،
وت��وف�ير �سبل الرفاهية وال��رخ��اء
للأفراد من خالل ا�ستغالل ال�سبل
والإمكانات جلميع �أفراد املجتمع.
يركز الأفراد املمار�سون للخدمة
االجتماع ّية على ���ض��رورة حتديد
�أبعاد امل�شكالت التي تواجه املجتمع
وال��وق��وف على �أ�سبابها و�إي��ج��اد
حلول جذرية لها ،وم��ا ترتكه من

ت�أثري على الأفراد يف املجتمع.
ل��ل��ت��ف��رق��ة ب�ي�ن ع��ل��م االج��ت��م��اع
واخل����دم����ة االج���ت���م���اع��� ّي���ة ميكن
ال��ق��ول �إن ع��ل��م االج��ت��م��اع نظري
بينما اخلدمة االجتماعية تطبيق
ميداين ،بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ف�إن
علم االجتماع ي�صب اهتمامه على
املجتمع كاملاً متكام ً
ال كمجتمع
ب�شري� ،أم��ا اخلدمة االجتماع ّية
ف�إنها تهتم ب��إج��راء تغيريات على
�سلوكيات الأفراد ووظائفهم.

فكر خارج احفظ لسانك أيها اإلنسان

الصندوق

يقول احل��ك��م��اء :م��ا م��ن �شيء �أح��ق بطول
ال�سجن من الل�سان ،و�إمنا خلق للإن�سان ل�سان
واحد وعينان و�أذنان لي�سمع ويب�صر �أكرث مما
يقول ،ثم �إن��ه حب�س ب�أربعة �أب���واب :ال�شفتان
والأ�سنان ،وما يح�صل احلكماء على احلكمة �إ ّال
بالتفكر وال�صمت.
ُ
يلفظ
تذكر على ال���دوام قوله تعاىل }م��ا
من قول �إ ّال لَديه َرقيب َعتيد{ .وقوله �صلى
اهلل عليه و�سلم «وه��ل يكب النا�س يف جهنم
على مناخرهم �إال ح�صائد �أل�سنتهم» .وجتنب
�آف��ات الل�سان وخ�صو�صاً «اللعن» و«القذف»
فقد ا�ست�سهل العديد من الأ�شخا�ص هذين
الأمرين على �أل�سنتهم للأ�سف رغم قبحهما
وخطورتهما.
ومما يحز يف اخلاطر ويزيد النف�س �أ�سى
�أن ترى عدداً من «طالب وطالبات اجلامعات»
يطلقون العنان لأل�سنتهم يف ال�سب واللعن
والقذف ،دون رادع من دين �أو �أخالق �أو �أدب
�أو حياء ،ولئن كان هذا الأمر معيباً ومرفو�ضاً
من اجلميع ،ف�إنه يعد �أكرث عيباً ورف�ضاً يف حال
�صدوره من �أل�سنة طالب وطالبات اجلامعات،

باعتبار �أنهم �أكرث ثقافة وعلماً و�أدب�اً وميثلون
النخبة املثقفة واملتعلمة يف املجتمع.
م��ن �آف���ات الل�سان � ً
أي�ضا ال��ك��ذب ،والوعد
ال��ك��اذب ،والغيبة والنميمة ،وامل���زاح الثقيل،
واملراء ،واجلدل ،والفح�ش يف الكالم ،وف�ضول
الكالم ،واخل�صومة ،وال�سخرية واال�ستهزاء،
واحللف الكاذب ،واخلو�ض يف الباطل ،والتقعر،
والت�شدق ،والتكلف يف الكالم ،وق��ول ال�شعر
املاجن ،و�إف�شاء ال�سر ،وامل��دح �أم��ام املمدوح،
والذم مبا ال ي�ستحق.
ومثل ه��ذه الآف��ات ي�ستحق كل واح��د منها

صورة نقدية

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

احلذر من الوقوع يف م�ساوئه ،وكلها من �آفات
الل�سان .وعلى امل�ؤمن �أن يراقب كالمه �أكرث من
كالم النا�س ،فال يتكلم �إ ّال بعد َروِ ّيَة وتفكر ،ف�إذا
ما نطق بالكلمة ،خرجت الكلمة من �سيطرته
و�أ�صبحت ملك من �سمعها� .أما قبل ذلك فهي
ملكه �إن �شاء تفوه بها و�إن �شاء كتمها .وعلى
املرء �أن ال ي�ستهني بالكلمة ،فرب كلمة �أحدثت
فتنة ،ورب فتنة ت�سببت يف �إزهاق �أرواح �أو يف
خ�صام و�شقاق� .أال ت�ستحق مثل تلك الكلمة �أن
يهوي بها �صاحبها يف جهنم.

التجربة � ً
أوال
ريان ال�شمري� ،سنة حت�ضريية ،يرى �أن االختبارات الورقية
�أف�ضل م��ن الإل��ك�ترون��ي��ة م��ن ناحية �أن��ه��ا متنع الغ�ش بعك�س
االختبارات الإلكرتونية ،واالختبارات الإلكرتونية �أف�ضل من
الورقية من ناحية اخت�صار الوقت و�سهولة الت�صحيح ،واقرتح
�أن يتم �إجراء جتربة يف االختبارات الإلكرتونية ويف عدد حمدد
من املقررات ،قبل �أن يتم اتخاذ القرار النهائي يف هذه امل�س�ألة
املحرية.
وجهة نظر
عبدالعزيز اخلطيب ،كلية العلوم ،تخ�ص�ص فيزياء ،يعتقد
�أن املو�ضوع يخ�ضع لوجهات نظر امل�س�ؤولني ،وكذلك لإمكانيات
اجلامعة ،حيث �إن التحول لنظام االختبارات الإلكرتونية يتطلب
�إمكانيات كبرية �سواء من ناحية القاعات �أو من ناحية الأجهزة،
حيث �إن عدد الطالب كبري وال �أعتقد �أن الإمكانيات املتوفرة
ت�ستوعب كل هذا العدد الكبري من الطالب والطالبات .وقال:
من �سلبيات االختبار الإلكرتوين عدم توفر معامل و�أجهزة كافية
يف الوقت احلايل ،ومن �إيجابياته اخت�صار الوقت وال�سرعة يف
الت�صحيح.
ح�سب الأولوية
حممد ال�شمري ،كلية العلوم ،تخ�ص�ص كيمياء ،يف�ضل تغيري
منط االختبارات من ورقية �إىل �إلكرتونية لكن ح�سب الأولوية،
بحيث يتم البدء بالكليات ال�صحية والعلمية ،فهي حتتاج �إىل
تغيري منط االختبارات �أكرث من الكليات الإن�سانية .و�أ�ضاف� :إذا
كان الق�صد هو تغيري منط االختبارات للكل فهذا رائع ،و�أرى �أنه
ال يوجد �سلبيات لالختبارات الإلكرتونية فقد متت جتربتها يف
ال�سنة التح�ضريية يف اختبار الإجنليزي واختبار احلا�سب و� ً
أي�ضا
اختبار القدرات والتح�صيلي.
�إيجابيات و�سلبيات
�إب��راه��ي��م العتيبي ،كلية العلوم ،تخ�ص�ص علم ح��ي��وان ،ال
يف�ضل التحول �إىل االختبارات الإلكرتونية لأن الطالب تعودوا
على االختبارات الورقية ،و�إذا كان هناك توجه لتغيري منط
االختبارات ،فيجب �أوالً التمهيد لذلك ،لأن من ال�صعب �أن يت�أقلم
الطالب مع االختبارات الإلكرتونية وي�صعب عليه كتابة الأجوبة
�إذا كانت مقالية ،هذه �إحدى �سلبيات الإلكرتوين� ،أما �إيجابياته
فتتمثل يف �سرعة الت�صحيح وتوزيع الدرجات واخت�صار الوقت.
ا�ستفتاء الطالب
�أحمد القحطاين ،كلية احلا�سب ،دعا �إدارة اجلامعة لإجراء
ا�ستفتاء قبل �أن تقرر تغيري منط االختبارات من ورقية �إىل
�إلكرتونية ،بحيث يتم �أخذ اراء الطالب و�إ�شراكهم يف القرار،
حتى يتعودوا على حتمل امل�س�ؤولية وتقبل ما قد ينتج عن القرار
من نتائج وتبعيات .وق��ال� :أرى من ال�صعب و�ضع اختبارات
�إلكرتونية جلميع الكليات واملقررات ،لوجود اختبارات مقايل يف
بع�ض املواد ،ولكن �إذا كانت جميع االختبارات مو�ضوعية ف�أنا مع
تغيري منط االختبارات لأنها تخت�صر الوقت واجلهد.
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متابعات

وقفات أكاديمية
وقفات أكاديمية
د .خليل اليحيا

أهم اإلستراتيجيات في كتابة
السيرة الذاتية

حتدثت يف العدد ال�سابق عن �أهمية البدء ب�إعداد وكتابة ال�سرية
الذاتية قبل نهاية املرحلة اجلامعية ،باعتبار �أن ال�سرية الذاتية كالرواية
اجلميلة التي يعتني بها كاتبها منذ حروفها الأوىل و�إىل �أن ت�صبح قيمة
فنية و�أدبية يف عامل الأدب ،وي�سعدين يف هذا العدد �أن �أحتدث عن �أهم
الإ�سرتاتيجيات يف �إعداد وكتابة ال�سرية الذاتية والتي قد ال تتطرق لها
كثرياً الكتب واملواقع الإلكرتونية.
 �أوالً :اختيار ت�صميم منا�سب لل�سرية الذاتية ومريح للت�صفح والقراءةبعيداً عن الت�صاميم املعقدة ذات الألوان الزاهية.
 ثانياً :و�ضع عناوين رئي�سية يف ال�سرية الذاتية ت�شمل الدرجاتالعلمية والدورات واخلربات العملية واملهارات الذاتية.
هدف هذه العناوين الرئي�سية هي �أن تكون حافزاً للطالب اجلامعي
على التخطيط بعناية مل�ستقبله الأكادميي واملهني ،ثم العمل على ملء
م�ساحات هذه العناوين باملحتوى املنا�سب لها والذي يخدم هذا امل�ستقبل
الأكادميي واملهني.
فلو اختار الطالب �أن يكون مهند�ساً ،فالهدف الإ�سرتاتيجي الأول
يف خانة الدرجات العلمية هو احل�صول على درجة البكالوريو�س يف
الهند�سة ،ثم التخطيط والعزم على �إنهاء درجة املاج�ستري يف جمال
التخ�ص�ص.
ويف خانة ال��دورات ،يبد�أ الطالب يف التخطيط والتن�سيق للح�صول
على دورات تدريبية عامة يف جماالت التنمية الب�شرية والتطوير الذاتي،
ودورات تخ�ص�صية يف جمال التخ�ص�ص لتقوية اجلانب املعريف واملهاري
واكت�ساب خربات جديدة يف املجال.
وتقدم جامعة امللك �سعود ممثلة يف عمادة تطوير املهارات ملن�سوبيها
من �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني والطالب قائمة غنية بالدورات
الف�صلية املجانية ذات القيم العالية يف م�ضمونها والتي تخدمهم يف
جماالت تخ�ص�صاتهم ويف منط حياتهم.
وعلى الطالب احلذر من فكرة اقتناء �أكرب قدر ممكن من الدورات
والت�سجيل فيها ور�صها يف ال�سرية الذاتية ،فالدورات التدريبية لي�ست
غاية بذاتها بل و�سيلة يطور الطالب من خاللها �أدواته ومعارفه وخرباته.
ويف خانة اخلربات العملية ،على الطالب �أن يحر�ص �أثناء درا�سته
اجلامعية على اكت�ساب بع�ض اخل�برات العملية ،كالعمل يف مكاتب
اخلدمات الهند�سية املحا�سبية� ،أو يف العيادات الطبية� ،أو يف �أماكن
�أخرى ح�سب التخ�ص�ص ،فالعمل امليداين يوفر م�ساحة منا�سبة للتطبيق
العملي للعلوم والنظريات والفر�ضيات التي مت درا�ستها يف املناهج
الدرا�سية.
ويف خانة املهارات الذاتية ،على الطالب �أن يجتهد �أكرث يف تنمية
مهاراته ال�شخ�صية وعالقاته االجتماعية وامل�شاركة يف الن�شاطات
والفعاليات واملنا�سبات االجتماعية واملهنية والأكادميية والريا�ضية؛
�سواء على م�ستوى اجلامعة التي يدر�س فيها �أو املدينة التي يعي�ش
على �أر�ضها ،فالفعاليات والن�شاطات ت�شكل بيئة خ�صبة للعالقات املهنية
واخلربات العملية ،وتعطي للطالب ح�ضوراً الفتاً وت�صنع منه �شخ�صية
ذات �شعبية يعرفها اجلميع.
 ثالثاً :تغذية ال�سرية الذاتية وحتديثها با�ستمرار ورعايتها كالطفلال�صغري وتعاهدها باملحتوى املنا�سب حتى ي�شتد عودها وت�صبح جاهزة
ل�سوق العمل ،لتكون ملخ�صاً ملدى جودة حاملها وكفاءته على امل�ستوى
ال�شخ�صي والعلمي واملهني.
 رابعاً :العناية ب�إدراج قنوات التوا�صل من �أرقام الهاتف والإمييالتوالعنوان الربيدي ،وجتنب و�ضع �أرقام هاتف ثانوية �أو �إمييالت وهمية
ال ت�ستخدم كثرياً �أو عنواناً بريدياً مهم ً
ال ،ف�سوق العمل �سيعرفك من
خالل �سريتك الذاتية ويتعرف عليك من خالل قائمة التوا�صل معك،
فال تعطه �سبباً حمبطاً للتخلي عن فكرة ا�ستثمارك و�إجراء املقابالت
ال�شخ�صية معك متهيداً لتوظيفك.
و�أخ�يراً ،تذكر عزيزي الطالب �أن ال�سرية الذاتية اجليدة هي تلك
التي ت�ستغرق �أياماً و�أ�سابيع و�أ�شهراً لكتابتها ،ولكنها ال ت�ستغرق �أكرث من
 120ثانية لقراءتها ،وبالتوفيق للجميع.
 alkhaleel@ksu.edu.saكلية الطب
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يف ذكرى رحيل الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي

نادي اإلعالم ينظم ندوة بعنوان «الوفاء
في ذكرى الراحل أستاذ اإلعالم ومؤرخه»
د .األحمد :عايشنا على يده العمل الصحفي والتلفزيوني في كبرى المؤسسات

د .الشلهوب :لم يكتف في بحوثه بالرصد التاريخي
متابعة :ح�صة الفراج
ن���ظ���م ن������ادي الإع����ل���ام ن����دوة
بعنوان «الوفاء يف ذك��رى الراحل
�أ�ستاذ الإع�لام وم��ؤرخ��ه الدكتور
عبدالرحمن ال�شبيلي» يوم الأربعاء
امل��ا���ض��ي ١٦رب��ي��ع الأول ١٤٤١ه���ـ
�١٠صباحا مبلتقى كلية
ال�ساعة
ً
الآداب للرجال ،وقاعة  143الدور
الثالث للن�ساء ،حيث حا�ضر فيها
د .عبدامللك ال�شلهوب ،د .عادل
امل��ك��ي��ن��زي ،د .حم��م��د الأح���م���د،
بح�ضور �أع�ضاء وع�ضوات ق�سم
الإعالم وطالبه وطالباته.
جوانب م�ضيئة
ا�ستهل الدكتور عادل املكينزي
الندوة ب�إلقاء ال�ضوء على اجلوانب
امل�ضيئة يف �شخ�صية الفقيد ك�أحد
رموز التاريخ والإعالم يف اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ،م��ن خ�لال
جت��رب��ت��ه احل��ي��ات��ي��ة م��ع��ه م��ن��ذ �أن
تتلمذ على ي��ده يف م��ادة الإع�لام
ال�����س��ع��ودي ،م�ستعر�ضاً تاريخه
الإع�ل�ام���ي ال���ذي ج��م��ع ف��ي��ه بني
اجلانب الأكادميي واملهني ،ك�أول
مبتعث يح�صل على الدكتوراه يف
الإعالم �سنة  1972ويرثي املكتبة
العربية الإع�لام��ي��ة بالعديد من
امل�ؤلفات الر�صينة� ،إىل جانب دوره

م�شرياً �إىل دوره البارز يف ت�شكيل
م���ع���ارف و���ش��خ�����ص��ي��ة ط�ل�اب���ه يف
ذل��ك ال��وق��ت داخ���ل امل��ح��ا���ض��رات
م��ن خ�لال �شخ�صيته احلا�ضرة،
وخارجها من خالل رفقته لهم يف
العديد من الزيارات امليدانية يف
كربى امل�ؤ�س�سات الإعالمية كوكالة
الأن���ب���اء ال�����س��ع��ودي��ة ،وم�ؤ�س�ستي
اليمامة واجل��زي��رة ال�صحفيتني،
ومتيحاً لهم فر�ص معاي�شة العمل
ال��ت��ل��ف��زي��وين م��ن خ�ل�ال ال��ت��دري��ب
ال�����ص��ي��ف��ي ب��ح��ك��م ك���ون���ه ي�����ش��غ��ل
م��ن�����ص��ب م��دي��ر ع���ام ال��ت��ل��ف��زي��ون
يف ذل��ك ال��وق��ت ،خمتتماً حديثه
بالإ�شارة �إىل عدم انقطاع توا�صله
العلمي والإن�ساين ملا بعد مرحلة
البكالوريو�س حتى و�صل ملن�صب
لا للق�سم ث��م وك��ي� ً
وك��ي� ً
لا لكلية
الآداب.
م�ؤ�س�سة �إعالمية متكاملة
�أما الدكتور عبدامللك ال�شلهوب،
فقد تناول البُعد البحثي يف حياة
ال��دك��ت��ور عبدالرحمن ال�شبيلي،
ملقياً ال�ضوء على جهوده البحثية
الأول���ي���ة ال��ت��ي ن��ت��ج عنها تعريف
طالب الدفعات الأوىل من الق�سم
بتاريخ الإع�لام ال�سعودي ،والتي
�أ�صبحت �إح��دى امل��واد الأ�سا�سية
فيما بعد� ،إ���ض��اف��ة �إىل اعتماده
ع��ل��ى ال�����س��رد ال��ت��اري��خ��ي كمنهج

بحثي ،واهتمامه بالتوثيق يف كل
كتاباته ،ف�ض ً
ال عن ر�ؤيته النقدية
املتعمقة.
و�أ�شار الدكتور ال�شلهوب ملكانة
الدكتور ال�شبيلي العلمية ور�صانته
ال��ف��ك��ري��ة وط��ري��ق��ت��ه ال��ف��ري��دة يف
م��ع��اجل��ة ال��ق�����ض��اي��ا الإع�لام��ي��ة،
وا�صفاً �إي��اه بامل�ؤ�س�سة الإعالمية
امل��ت��ك��ام��ل��ة مل��ا �أن��ت��ج��ه م��ن ر�صيد
علمي و�صل عدده �إىل  60م�ؤلفاً
�أه��م��ه كتاب «الإع�ل�ام يف اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة» ك��درا���س��ة
حتليلية وثائقية و�صفية �صدرت
عام 2000م ،واختتم د .ال�شلهوب
عر�ضه عن د .ال�شبيلي رحمه اهلل
مبقولة د .غ���ازي الق�صيبي عن
كتبه وم�ؤلفاته وا�صفاً �إياها �أنها
«عمل من �أعمال ا ُ
حلب».
جائزة وكتاب
ويف ن��ه��اي��ة ال���ن���دوة ت��ق��دم د.
املكينزي بطرح مقرتحني �أولهما
الإع�ل�ان ع��ن ج��ائ��زة حتمل ا�سم
الراحل يتم منحها للطالب املثايل
للق�سم ك��ل ع���ام ،ثانيهما كتاب
ب��ع��ن��وان « ه��ك��ذا تعلمنا» ،داع��ي�اً
ال���ط�ل�اب وال��ب��اح��ث�ين و�أع�����ض��اء
هيئة التدري�س �إىل جمع ور�صد
كل امل��واق��ف والكلمات وامل�شاعر
واحل��ك��اي��ا ع��ن ال��دك��ت��ور ال�شبيلي
ليتم ن�شرها يف هذا الكتاب.

اللجنة التنفيذية تناقش ترتيبات أسبوع المهنة

«قطار العلوم» يجوب المحطات
بمدينة الطالبات

كتبت :ر�ؤى ال�سل ّيم
نظمت كلية ال��ع��ل��وم باملدينة اجلامعية للطالبات ي��وم الأرب��ع��اء
1441/3/16هـ فعالية «قطار العلوم» يف بهو الكلية ،مب�شاركة عدة
�أق�سام مثل ق�سم النبات والأحياء الدقيقة ،ق�سم الإح�صاء وبحوث
العمليات ،ق�سم الكيمياء احليوية ،ق�سم الفيزياء والفلك ،وق�سم
الكيمياء .ومتيز ركن ق�سم الكيمياء بوجود جم�سم لقطار ذي ت�صميم
جميل تت�صدر عربة القيادة له �شعار ر�ؤية اململكة  ،2030والتي ترمز
لقيادتها للم�سرية العلمية والبحثية يف الوطن .وا�ستطاعت امل�شاركات
يف الفعالية تعريف الزائرات بالتخ�ص�صات والأبحاث البينية املمكنة
بني علم الكيمياء والعلوم الأخرى من داخل �أو خارج الكلية ،كما ات�سمت
الرحلة العلمية خالل حمطة القطار بتوعية احل�ضور بطريقة جذابة.

امل�ؤ�س�سي ك��أول مذيع ومدير عام
للقناة ال�سعودية ،ممتداً عطا�ؤه يف
العمل الإذاعي والتلفزيوين لأكرث
من ثالثة عقود.
مل�سة وفاء
وعن مل�سات الوفاء للراحل �أثناء
حياته ت��ط��رق ال��دك��ت��ور املكينزي
�إىل �أوىل زيارات جلنة اخلريجني
ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ل��ه ق��ب��ي��ل وف��ات��ه،
وال��ت��ي ع�بر فيها ع��ن ا�ستعداده
لتقدمي كل طاقته ملا يخدم ق�سم
الإعالم وخريجيه ،مقدماً للق�سم
اه������داءات م���ن ك��ت��ب��ه ال��ق��ي��م��ة يف
خمتلف التخ�ص�صات.
وعلى اجلانب الإن�ساين �أ�شار
املكينزي �إىل متيز د .ال�شبيلي
بقدر كبري من الب�ساطة والعفوية
التي ظهرت يف حواره مع طالبه،
�إ�ضافة �إىل �إميانه بحرية ال��ر�أي
يف احلرم الأكادميي ،واحرتام كل
�صاحب ر�أي ،ف�ض ً
ال عن توا�ضعه
اجل����م ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ت��ول��ي��ه
�أعلى املنا�صب كع�ضو يف جمل�س
ال�شوري واملجل�س الأعلى للإعالم.
�شخ�صيته حا�ضرة
بعد ذل��ك ع��رج الدكتور حممد
الأحمد ليحكي عن جتربته كطالب
مع الراحل يف �أول دفعة تخرجت
من الق�سم ،حيث تتلمذ على يده يف
مقرر «تاريخ الإع�لام ال�سعودي»،

د .المكينزي :أقترح طرح جائزة تحمل اسم الراحل

عقدت اللجنة التنفيذية لأ�سبوع
املهنة واخلريج  ٢٠٢٠يوم الأربعاء
 ١٦ربيع الأول ١٤٤١ه��ـ اجتماعها
ال��ث��اين برئا�سة د� .أن�����س ال�شعالن
امل��دي��ر التنفيذي لأ���س��ب��وع املهنة
واخلريج وبح�ضور ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء
اللجنة التنفيذية؛ حيث ناق�شت
ال��ل��ج��ن��ة م��ه��ام ال��ف��رق التنفيذية
ومراحل العمل وا�ستعرا�ض الأفكار

املقرتحة التي ت�صب يف م�صلحة
اخلريج وتتما�شى مع ر�ؤي��ة اململكة
 .٢٠٣٠و�أك��د الدكتور ال�شعالن �أن
�أهداف �أ�سبوع املهنة ت�أتي انطالقاً
من حر�ص جامعة امللك �سعود على
حتقيق ال��ري��ادة والتميز يف جميع
املجاالت� ،إ�ضاف ًة �إىل ا�ست�شعارها
امل�س�ؤولية االجتماعية جتاه الطالب
واخلريج والقطاعني العام واخلا�ص
وامل��ج��ت��م��ع ب�صفة ع��ام��ة ودوره����ا
يف دع��م �شغل الوظائف بالكوادر
الب�شرية املتخ�ص�صة.
و�أ������ض�����اف د .ال�������ش���ع�ل�ان �أن
اجلامعة �إذ تعلن عن �إقامة �أ�سبوع
املهنة واخلريج واملعر�ض وامللتقى
امل�صاحب التا�سع ،ف�إنها ت�ؤكد على
�أه��م��ي��ة م��ث��ل ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة التي
�أ���ض��ح��ت �أح���د ال��ع�لام��ات املميزة
التي ت�ضع جامعة امللك �سعود من
خاللها ب�صمتها يف خ��دم��ة �سوق
العمل بتقدمي ال��ك��ف��اءات املتميزة

ذات املهارات العالية من خمرجات
اجلامعة؛ دعماً جلهات القطاعات
احلكومية واخلا�صة يف الوطن.
و�أ���ش��ار ال�شعالن �إىل �أن هذا
احل��دث ميتاز بكونه حلقة الو�صل
التي تربط املنظمات بكادر العمل
املتميز الذي ت�سعى للح�صول عليه،
وامل�ؤهالت العلمية واملهنية املرغوبة
م��ن طلبة جامعة امللك �سعود ،ال

�سي َّما كونهم ال�شريحة الأكرث كفاء ًة
على م�ستوى اجلامعات ال�سعودية،
وذل���ك مل��ا يت�ضمنه م��ن فعاليات
تثقيفية مم��ي��زة م��ن حم��ا���ض��رات
ون��دوات علمية وور���ش عمل لكافة
تخ�ص�صات اجلامعة؛ تعزيزاً لثقافة
العمل املهني لدى الطالب واخلريج،
وم�ساعدتهما على االختيار الوظيفي
الأن�سب ملهاراتهما ومواهبهما.
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إمكانية تخزين البيانات على الزجاج ..قريبًا

ت��رك��ز م��اي��ك��رو���س��وف��ت جهودها
حال ًيا على اخرتاع وتطوير �أ�شكال
جديدة من ط��رق تخزين البيانات
على امل���دى ال��ط��وي��ل ،حيث يخزن
م�شروع �سيليكا Project Silica
البيانات على زجاج الكوارتز.
وت��ع��م��ل ال�����ش��رك��ة ع��ل��ى بع�ض
امل�����ش��اري��ع البحثية امل��ذه��ل��ة منذ
ع��دة �سنوات ،مثل املكاتب امل��زودة
ب�شا�شات ع��ر���ض ثالثية الأب��ع��اد،
والغرف الكاملة بالواقع املعزز.
وي�ستخدم Project Silica
االكت�شافات احلديثة يف ب�صريات
ال��ل��ي��زر العالية ال�سرعة وال��ذك��اء
اال�صطناعي لتخزين البيانات يف
زجاج الكوارتز.
وك��دل��ي��ل على امل��ف��ه��وم ،تعاونت
مايكرو�سوفت م��ع �شركة الأف�لام

ال���ع���م�ل�اق���ة Warner Bros
– امل��ه��ت��م��ة ب��ت��ق��ل��ي��ل ال��ت��ك��ال��ي��ف
وزي���ادة املوثوقية – لتخزين فيلم
Superman: The Movie

على لوحة زجاجية عالية النقاء
بقيا�س  75×75ميليمرت و�سماكة 2
ميليمرت.
وا�ستطاعت عمالقة الربجميات

عر�ضتها وكالة نا�سا و�أ�سمتها «»X-57 Maxwell

ت��خ��زي��ن ال��ف��ي��ل��م ال��ك��ام��ل بحجم
 75.6جيجابايت على هذه اللوحة
الزجاجية ،ومت قراءته بنجاح مرة
�أخ��رى مبجرد تخزينه ،مما يجعل

نسخة مبكرة من طائرة كهربائية بالكامل

عر�ضت وكالة الف�ضاء الأمريكية
نا�سا ن�سخة مبكرة من �أول طائرة
اختبارية تعمل بالكهرباء بالكامل،
وه����ي  ،X-57 Maxwellيف
خمتربها ال�شهري للمالحة اجلوية
يف �صحراء كاليفورنيا.
وج��رى تطوير الطائرة منذ عام
 ،2015وما تزال على بعد عام على
الأقل من رحلتها التجريبية الأوىل
يف �سماء ق��اع��دة �إدوارد اجلوية،
وهي مقتب�سة من طائرة Tecnam
 P2006Tالإيطالية ذات املحركني.
وتعترب نا�سا �أن طائرة X-57
 Maxwellجاهزة لأول اختبار عام
لها بعد ربط �أكرب حمركني من بني
 14حمر ًكا كهربائ ًيا ،والتي ت�سمح
بطريان الطائرة العاملة ببطاريات
خ�صي�صا لها.
ليثيوم �أيون امل�صممة
ً
ك��م��ا ع��ر���ض��ت وك���ال���ة ال��ف�����ض��اء
الأمريكية جهاز حماكاة مت �إن�شا�ؤه
حدي ًثا ي�سمح للمهند�سني والطيارين
�أن يختربوا �شعور الطريان �ضمن
ال��ط��ائ��رة ،وذل���ك ب��ال��رغ��م م��ن �أن
الطائرة ما تزال قيد التطوير.
وتعد  X-57 Maxwellالأحدث
يف �سل�سلة الطائرات التجريبية التي
طورتها الإدارة الوطنية للمالحة
اجل��وي��ة والف�ضاء على م��دار عدة

ع��ق��ود لأغ���را����ض ع��دي��دة ،مب��ا يف
ذلك  Bell X-1التي ك�سر حاجز
ال�صوت لأول مرة ،و  X-15العاملة
بال�صواريخ وال��ت��ي تفوق �سرعتها
�سرعة ال�صوت.
ويف ال���وق���ت ال����ذي ت��ط��ور فيه
ال�����ش��رك��ات اخل��ا���ص��ة ال��ط��ائ��رات
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وامل��رك��ب��ات احل��ائ��م��ة
منذ �سنوات ،ف��إن م�شروع X-57
 Maxwellال��ت��اب��ع ل��وك��ال��ة نا�سا
ي���ه���دف �إىل ت�����ص��م��ي��م و�إث����ب����ات
التكنولوجيا وف� ًق��ا للمعايري التي

تتحدث الت�سريبات �أن �شركة �آبل
تعتزم �إط�لاق هواتف «�آيفون »12
املرتقبة يف ع��ام  2020بت�صميم
جديد ،ولكنه م�ألوف .كما يُ�شاع �أن
ال�شركة تعتزم �إ�ضافة كامريا خلفية
رابعة ،ومع �أنه ال يزال يف�صلنا عن
املوعد قرابة �سنة ،فمن املتوقع �أن
تتواىل الت�سريبات املتعلقة بالهاتف
�إىل ذلك احلني.
وم��ع �أن الرتكيز يف الت�سريبات
ان�صب على هواتف «�آي��ف��ون ،»12
�إال �أن املنتجات الأخرى التي يُنتظر
الإعالن عنها خالل العام املقبل كان
لها حظ من الت�سريبات ،مبا يف ذلك
نظارات الواقع املعزز:
ك�شفت الت�سريبات ،والت�أكيدات
�شبه الر�سمية؛ التي انت�شرت حتى
الآن ع��ن هاتف «�آي��ف��ون � »12أن��ه
�سيدعم �شبكات اجليل اخلام�س
 ،5Gو���ش��ا���ش��ة م��ع م��ع��دل حتديث
ق��دره  120هرتز ،وكامريا ثالثية
الأبعاد من نوع  ،ToFبالإ�ضافة �إىل
ت�صميم جديد.
وك��ان م�صدر معظم الت�سريبات

املتعلقة بهواتف �آيفون املرتقبة العام
املقبل من املحلل «مينج-ت�شي كو» –
الذي يعد الأ�شهر والأكرث م�صداقية
فيما يتعلق مبنتجات �آب��ل – وقال
فيها� :إن �آب��ل ق��د تقلل م��ن حجم
ال�شا�شة لن�سخة  2020من هاتف
اً
فبدل من �شا�شة
«�آيفون  11برو»؛
بقيا�س  5.8بو�صات ،ف�إن ال�شا�شة
�سوف ت�أتي بقيا�س  5.4بو�صات.
وم�����ش��ر م���وق���ع «ف�����ون �أري���ن���ا»
��� PhoneArenaص��ورة النموذج
الأويل املتوقع لهاتف «�آيفون ،»12

ميكن للم�صنعني التجاريني تكييفها
للح�صول على ال�شهادات احلكومية.
وت�����ش��م��ل ه���ذه امل��ع��اي�ير معايري
���ص�لاح��ي��ة ال���ط���ائ���رات ل��ل��ط�يران
وال�سالمة ،وكذلك بالن�سبة لكفاءة
الطاقة وال�ضو�ضاء.
وبالنظر �إىل �أن �أنظمة املحركات
الكهربائية �أ�صغر حج ًما مع وجود
�أج���زاء متحركة �أق��ل من حمركات
االح��ت�راق ال��داخ��ل��ي ،فهي �أب�سط
ل�صيانتها ووزنها �أق��ل ،مما يتطلب
طاقة �أقل للطريان ،كما �أنها �أكرث

ه���دو ًءا م��ن امل��ح��رك��ات التقليدية،
وذلك وف ًقا لتو�ضيحات كوبلي.
ويتمثل �أحد التحديات يف حت�سني
تقنية ال��ب��ط��اري��ة ل��ت��خ��زي��ن امل��زي��د
من الطاقة لتو�سيع نطاق طريان
الطائرة ،مع �إعادة �شحن �أ�سرع ،لكن
نظ ًرا للقيود احلالية للبطارية ،فقد
جرى ت�صميم الطائرة ال�ستخدامها
يف الرحالت اجلوية الق�صرية املدى
ك�سيارة �أجرة �أو طائرة ركاب لعدد
�صغري من الركاب.
امل�صدرaitnews :

تسريبات مزايا «آيفون  »12المنتظر في 2020

وف��ي��ه��ا ت�لاح��ظ ال���زواي���ا امل����دورة،
و�إطار معدين يجعل الهاتف �شبي ًها
بهاتفي «�آيفون  ،»4و«�آيفون  »5قبل
�سنوات ،ومن املرجح �أن تفعل �آبل
ذلك ،خا�ص ًة بعد اعتماد الت�صميم
يف حوا�سيب �آيباد برو التي �أُطلقت
يف عام .2018
وفيما يتعلق بالكامريات ،يُ�شار
�إىل هاتفي «�آيفون  11برو» ،و«�آيفون
 11ب��رو ماك�س» كانا �أول هواتف
�آيفون مع  3كامريات خلفية ،والآن
يُ�شاع �أن «�آيفون � »12سيقدم كامريا

رابعة من نوع  ،ToFوهي الكامريا
التي اعتمدتها �شركات �أخرى ،مثل
�سام�سونغ يف هاتف «جاالك�سي نوت
 10بل�س» التي ت�ساعد على ت�سجيل
معلومات العمق بدقة .وهي مفيدة
جدًا لتقنية الواقع املعزز ،كما �أنها
ت�سمح با�ستخدام و�ضع «البورتريه»
يف الفيديو .وق��ب��ل �أ���س��اب��ي��ع� ،أف��اد
تقرير ب�أن �آبل قد تربم �شراكة مع
���ش��رك��ة �أخ����رى متخ�ص�صة جللب
تقنية ال��واق��ع امل��ع��زز �إىل ال�سوق.
وخالل الأي��ام املا�ضية� ،أفاد موقعا
«دي��ج��ي��ت��امي��ز» ،DigiTimes
و«م���اك روم���رز» MacRumors
ب�أن �آبل قد تتعاون مع �شركة تطوير
الألعاب «فالف»  Valveيف ذلك.
مع الإ�شارة �إىل �أن �شركة «فالف»
�أطلقت بالفعل نظارة واقع افرتا�ضي
با�سم «�إن��دك�����س»  Indexيف وقت
�سابق من العام احلايل ،وقد �سبق
لل�شركتني �أن تعاونتا يف دعم الواقع
االفرتا�ضي يف نظام «ماك �أو �إ�س»
يف عام .2017
امل�صدرalarabiya :

تقنية
هذا الأمر عالمة فارقة.
وتعمل العملية برمتها با�ستخدام
الليزر لت�شفري البيانات يف الزجاج
ع�بر �إن�����ش��اء ط��ب��ق��ات م��ن ح��واج��ز
�شبكية ث�لاث��ي��ة الأب���ع���اد متناهية
ال�صغر يف �أعماق وزوايا خمتلفة.
وي�������ض���يء جم��ه��ر ي��ت��ح��ك��م فيه
احلا�سب ال�ضوء عرب الزجاج ويقر�أ
ال��ب��ي��ان��ات م��رة �أخ����رى ،وت�ستخدم
خ��وارزم��ي��ة التعلم الآيل لتوجيه
املجهر يف االجتاه ال�صحيح ،ومن ثم
فك ت�شفري البيانات �أثناء قراءتها.
وبينما ت�تراج��ع ج���ودة �أ���ش��ك��ال
تخزين البيانات ال�ضوئية الأخ��رى
مب����رور ال���وق���ت ،ف�����إن Project
 Silicaيهدف �إىل �أن يكون �شك ً
ال
طويل الأمد لتخزين البيانات.
ووف ًقا ملايكرو�سوفت ،ميكن لهذا
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الزجاج حتمل املاء ال�ساخن املغلي،
�إىل جانب حتمله درج��ة احل��رارة
الناجتة ع��ن ف��رن �أو ميكروويف،
والفي�ضانات ،و�إزال��ة املغناطي�سية
وغريها من التهديدات البيئية.
وم��ع وج��ود كل ه��ذه احلماية يف
مكانها ال�صحيح ،ف ��إن Project
 Silicaيبدو مبثابة اخلطوة التالية
لتخزين البيانات على املدى الطويل.
وكانت �شركة Warner Bros
مهتمة ب�شكل خا�ص بامل�شاركة يف
م�شروع مايكرو�سوفت ،حيث ي�سعى
اال���س��ت��ودي��و �إىل ح��م��اي��ة الأف��ل�ام
التاريخية ،مثل  Supermanو
 Casablancaوغريها من الأفالم
املخزنة حال ًيا على بكرات الأفالم
القدمية.
امل�صدرaitnews :

بلغ عدد الر�سائل املر�سلة عربه  65مليار ر�سالة يوم ًيا

احذر اختراق رسائلك في «واتساب»!

يعترب تطبيق وات�ساب �أحد �أكرث تطبيقات املرا�سلة الفورية �شعبية
يف العامل ،حيث و�صل عدد امل�ستخدمني �إىل نحو  1.6مليار ،وو�صل
عدد الر�سائل املر�سلة عربه �إىل  65مليار ر�سالة يوم ًيا ،وذلك وف ًقا
لإح�صائيات موقع .Statista
يتميز وات�ساب � ً
أي�ضا ب�أنه �سهل اال�ستخدام ،ويحتوي على بع�ض
ميزات الأم��ان مثل :ا�ستخدام بروتوكول الت�شفري من طرف �إىل
طرف لت�أمني الر�سائل ،ولكن بالرغم من ذلك يوجد طرق قد ت�ؤدي
�إىل اخرتاق خ�صو�صية الر�سائل ،وجهات االت�صال اخلا�صة بك.
فيما يلي  5ط��رق ميكن من خاللها اخ�تراق ر�سائل وات�ساب
اخلا�صة بك:
 تنفيذ التعليمات الربجمية عن بُعد عرب �صور :GIFعندما يفتح امل�ستخدم ملف � GIFضار فيمكن �أن يعر�ض ذلك
�سجل حمادثاته بالكامل للخطر ،حيث �سيكون القرا�صنة قادرين
على معرفة من يرا�سله امل�ستخدم ،والو�صول ملحتوى املحادثات،
وميكنهم � ً
أي�ضا م�شاهدة ملفات امل�ستخدمني ،وال�صور ،ومقاطع
الفيديو املر�سلة عرب التطبيق ،وللحفاظ على بياناتك مب�أمن من
هذه الثغرة ،يجب عليك حتديث وات�ساب على هاتفك �إىل الإ�صدار
� 2.19.244أو �أي �إ�صدار �أحدث.
 هجوم  Pegasusللمكاملات ال�صوتية:ي�سمح هذا االخ�تراق للمت�سللني بجمع البيانات من املكاملات
الهاتفية ،والر�سائل ،وال�صور ،ومقاطع الفيديو .حتى �أنه �أتاح لهم
تن�شيط كامريات الأجهزة وامليكروفونات لأخذ ت�سجيالت ،ومبجرد
اكت�شاف �شركة وات�ساب للثغرة �أجرت التغيريات املطلوبة على بنيتها
التحتية؛ لت�صحيحها ،كما حثت م�ستخدمي التطبيق على الرتقية
�إىل �أحدث �إ�صدار ،بالإ�ضافة �إىل حتديث نظام ت�شغيل الهاتف.
 هجوم الهند�سة االجتماعية:ه��ذا الهجوم ميكن ا�ستخدامه بطرق مقلقة لن�شر احليل �أو
الأخبار املزيفة ،وبالرغم من �أن هذه الثغرة ُك�شفت يف عام ،2018
�إال �أن ال�شركة مل تقم بت�صحيحها بحلول الوقت الذي حتدث فيه
الباحثون عنها خالل م�ؤمتر « »Black Hatالأمني الذي �أُقيم يف
مدينة ال�س فيجا�س خالل عام  ،2019وف ًقا ملوقع .ZNet
 الت�صيد عرب ملفات الو�سائط:ت�ؤثر هذه الثغرة التي تُعرف با�سم «الت�صيد عرب ملفات الو�سائط»
على كل من تطبيقي وات�ساب ،و«تليجرام» ،حيث ي�ستفيد هذا
الهجوم من طريقة تلقي التطبيقات مللفات الو�سائط مثل ال�صور
�أو مقاطع الفيديو وكتابة هذه امللفات على وحدة تخزين خارجية
للجهاز.
يبد�أ الهجوم بتثبيت برجمية �ضارة خمب�أة داخل تطبيق ،والتي
ميكنها بعد ذلك مراقبة امللفات ال��واردة للتطبيق ،وعندما يظهر
ملف جديد ميكنها تبديل امللف احلقيقي مللف مزيف.
 تبادل البيانات مع في�سبوك:عندما قررت �شركة في�سبوك اال�ستحواذ على وات�ساب ،وافق
االحتاد الأوروبي على ال�صفقة بعد �أن �أكدت في�سبوك �أن ال�شركتني
وبياناتهما �ستكونان منف�صلتني.
مل ي�ستغرق الأمر وقتًا طوي ً
ال حتى تراجعت �شركة في�سبوك عن
هذه االتفاقية ،ويف عام ُ 2016حدثت �سيا�سة اخل�صو�صية اخلا�صة
بوات�ساب؛ لل�سماح مب�شاركة بيانات امل�ستخدمني بني املن�صتني ،ولكن
بعد رد الفعل العك�سي لهذه اخلطوة� ،سمح التطبيق للم�ستخدمني
ب�إلغاء اال�شرتاك يف م�شاركة البيانات.
امل�صدرalarabiya :
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جامعات عالمية

�صممها باحثون من جامعة بن�سلفانيا

أسطول روبوتات لالستكشاف تحت األرض

يف ب��داي��ة ال��ع��ام ال��درا���س��ي احل���ايل� ،سافرت جمموعة م��ن طالب
جامعة بن�سلفانيا يف الواليات املتحدة الأمريكية وط�لاب الدرا�سات
العليا و�أع�ضاء هيئة التدري�س �إىل منجم جتريبي قرب مدينة بيت�سربج
الأمريكية للم�شاركة يف اجلولة الأوىل من حتدي «�سابتريينيان ت�شالنج»
والذي ت�ست�ضيفه وكالة م�شاريع البحوث املتطورة الدفاعية التي تخت�صر
با�سم «داربا».
تعاون الباحثون بقيادة كاميلو تايلور مع �شركات فرعية يف والية
بن�سلفانيا لت�صميم فريق من الروبوتات ال�ستك�شاف بيئات غري معروفة
حتت الأر�ض .وتهدف حتديات «داربا» �إىل �إلهام حلول مبتكرة للم�شكالت
املعقدة ،وكان هدف التحدي تطوير روبوتات قادرة على الو�صول �إىل
�أماكن خطرة جدًا على الب�شر ،مثل نفق مرتو حني يحدث فيه حريق� ،أو
نفق منجم علق فيه عمال ،فرت�سل تلك الروبوتات تقارير مبا �شاهدته
�إىل �شخ�ص يف مكان �آمن.
كان لأع�ضاء فريق خمترب بن�سلفانيا لعمليات الأنفاق حتت الأر�ض،
بلوتو اخت�صا ًرا ،خربة يف العمل مع طائرات دون طيار يف ظروف �صعبة،
نوعا �آخر من املن�صات حلمل املعدات
لكن ال�سري حتت الأر�ض يتطلب ً
الثقيلة عند التنقل يف الأماكن ال�ضيقة .و�أوجد فريق خمترب بن�سلفانيا
حلاً مبتك ًرا يجمع بني الطائرات دون طيار ومزايا الأرجل الروبوتية،
باجلمع بني الكالب الروبوتية من جو�ست روبوتيك�س وطائرات دون طيار
من �شركة �إك�سني.
ولعبور منجم بنجاح ،يجب �أن تكون الروبوتات ق��ادرة على ر�ؤي��ة ما
يحيط بها لتتجنب العقبات ،وت�شارك ما تراه مع م�شغلني ب�شر يف غرفة
التحكم .وز ِّود كل كلب بجهاز للك�شف عن ال�ضوء وجهاز ليزري لقيا�س
امل�سافات ،ي�ستخدم �ضوء الليزر لر�سم خريطة ثالثية الأبعاد ،وكامريات
ملونة جم�سمة لال�ستك�شاف ،وكامريات حرارية الكت�شاف احلرارة املنبعثة
من الب�شر والكائنات الأخرى ،وحا�سوب داخلي ملعاجلة البيانات.
يتطلب اجلمع بني كل هذه القدرات م�ستوى عال ًيا من التحكم الآيل
ليتيح للروبوتات التخطيط ال�سرتاتيجيات ا�ستك�شافهم دون تدخل ب�شري
مبا�شرة.
وقاد طالب الدكتوراه �إي��ان ميلر هذا العمل ،و�ساعد يف الت�أكد من
عمل احل�سا�سات والأجهزة واخلوارزميات ب�صورة متزامنة .وقال ميلر:
«ميثل �صنع نظام �آيل متني وموثوق حتد ًيا ن�ستطيع حله غال ًبا مبزيج من
�أحدث التقنيات والدرا�سات العملية ،ولي�س من ال�ضروري �أن تكون هذه
الأنظمة جديدة يف حد ذاتها ،لكن ا�ستخدامها يف بيئة غري م�ستك�شفة
هو اجلديد ،ويكمن الإبداع يف حل كل هذه امل�شكالت لت�صبح الروبوتات
موثوقة يف البيئات ال�صعبة».
ما زال الفريق يناق�ش خططه للجوالت امل�ستقبلية حتت الأر���ض،
و�ستبد�أ اجلولة التالية يف فرباير يف منطقة ح�ضرية ،و�أماكن من ت�صميم
الب�شر ،تت�ضمن زوايا حادة وجدرا ًنا مل�ساء و�سالمل .وب�صرف النظر عما
ينتظرنا يف امل�ستقبل ،فت�صميم الروبوتات و�إر�سالها �إىل الأماكن املليئة
بالتحديات �ضروري للتقدم العلمي يف جمال الروبوتات ب�صورة عامة،
وقد ن�ستطيع م�ستقبلاً تكليف الأنظمة الآلية بجزء كبري من املهمات
ال�صعبة ،من قيادة ال�سيارات �إىل البحث عن ناجني من الكوارث.
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ابتكره باحثون مبختربات «هارفارد»

«روبوبي» روبوت يحلق
كالنحلة بعضالت مرنة

ال يثري ا�صطدام الروبوت «روبوبي» باحلائط
�أو ب�صندوق زجاين وترنحه و�سقوطه ده�شة �أو
خم��اوف باحثي خمترب «ه��ارف��ارد» للروبوتات
امليكروية التابع لكلية هارفارد جون �إيه .بول�سون
للهند�سة والعلوم التطبيقية ،فقد ط��ور باحثو
املخترب روب��و ًت��ا م��ر ًن��ا �سموه «روب��وب��ي» ،يتمتع
بع�ضالت ا�صطناعية مرنة وال يت�ضرر �إن ا�صطدم
باحلائط �أو �سقط �أر� ً��ض��ا �أو ا�صطدم بروبوت
�آخر ،ويعد �أول روبوت ي�ستخدم م�شغالت مرنة
للحركة .وقال يوفينج ت�شني ،وهو طالب ما بعد
الدكتوراه يف املخترب وامل�ؤلف الرئي�س للبحث:
«مي��ث��ل البحث خ��ط��وة ك��ب�يرة يف جم��ال تطوير
الروبوتات امليكروية با�ستخدام م�شغالت مرنة،
وعلى الرغم من ت�شكيك علماء كرث يف ا�ستخدام
ه��ذه امل�شغالت لتطوير روب��وت��ات ط��ائ��رة لأن
كثافة طاقتها منخف�ضة وي�صعب التحكم فيها،
لكننا طورنا م�شغ ً
ال ذا كثافة طاقة كافية وميكن
التحكم فيه جلعل الروبوت يحوم».
ن�شر البحث يف دوري���ة «نيت�شر» وا�ستخدم
الباحثون م�شغالت مرنة تعمل بالطاقة الكهربائية
طورها خمترب ديفيد كالرك� ،أ�ستاذ علم املواد،
حلل م�شكلة كثافة الطاقة ،و�أنتجت امل�شغالت
با�ستخدام اللدائن الكهربائية العازلة ،وهي مواد
مرنة متتاز بقدرات عزل كبرية وتت�شوه عندما
تخ�ضع ملجال كهربائي ،وعندما طور الباحثون
التو�صيل الكهربائي ،جنحوا يف ت�شغيل املحرك
مبعدل  500هريتز ،ويعادل ذلك ،قدرة امل�شغالت
ال�صلبة التي ا�ستخدمت �ساب ًقا.

وتعاين امل�شغالت املرنة من م�شكلة �أخ��رى
وه��ي ع��دم ثبات النظام؛ وحل��ل ه��ذه امل�شكلة،
طور الباحثون هيكلاً خفيف الوزن وقيدوا حركة
امل�شغل با�ستخدام قطعة من اخليط.
وي�ستطيع الباحثون جتميع ه��ذه امل�شغالت
وتغيريها ب�سهولة يف هذه الروبوتات ،و�أنتجوا
من���اذج خمتلفة م��ن روب���وت «روب��وب��ي» لإظ��ه��ار
ق���درات التحليق املختلفة .يقلع ال��ن��م��وذج ذو
اجلناحني من الأر�ض لكن الباحثني ال يتحكمون
به بعد ذلك ،ويف املقابل يحلق النموذج ذو الأربعة
�أجنحة وامل�شغلني يف بيئة تت�ضمن عقبات عديدة
وال يت�ضرر حتى �إن ا�صطدم ب�أج�سام �أخ��رى
عدة م��رات .وقالت �إليزابيث فاريل هيلبلينج،

وهي طالبة �سابقة يف املخترب وامل�ؤلفة امل�ساعدة
يف الدرا�سة «تتمتع الروبوتات الدقيقة خفيفة
الوزن مبرونتها الكبرية ،ويقدم امل�شغل املرن ميزة
�إ�ضافية وهي قدرته على امت�صا�ص ال�صدمات
ب�صورة �أف�ضل من امل�شغالت ال�صلبة ،وي�ساعد
ذل��ك يف زي��ادة تطبيقاتها مثل ا�ستخدامها يف
التحليق ع�بر الأن��ق��ا���ض يف عمليات البحث
والإنقاذ».وجنح الباحثون يف التحكم ب�صورة كبرية
يف حتليق النموذج الذي يت�ضمن ثمانية �أجنحة
ريا للروبوتات
و�أربعة م�شغالت ،ما ميثل �إجنازًا كب ً
امليكروية املرنة الطائرة ،وي�أمل الباحثون يف زيادة
كفاءة هذه الروبوتات املرنة التي ما زالت مت�أخرة
مقارنة مع الروبوتات التقليدية الطائرة.

علماء بجامعة بورتو رصدوا كوكبًا «نجا من ابتالع شمسه له»

تفيد �صحة رواد الف�ضاء خالل الرحالت الطويلة

خاليا عضلية تتكيف مع جاذبية الفضاء

وجد باحثون من كلية الطب يف جامعة �ستانفورد �أن اخلاليا الع�ضلية
القلبية امل�ستمدة من اخلاليا اجلذعية تكيفت مع اجلاذبية ال�صغرى
ب�سرعة عن طريق تغيري تعبري �آالف اجلينات ،ومن امللفت للنظر �أن
معظم هذه اخلاليا عادت �إىل طبيعتها خالل ع�شرة �أيام بعد العودة �إىل
الأر���ض ،وذلك بعد �أن �أم�ضت �أكرث من �شهر على منت حمطة الف�ضاء
الدولية.
قال «جوزيف وو» م�ؤلف الدرا�سة من جامعة �ستانفورد�« :ست�سلط
نتائج هذه الدرا�سة ال�ضوء على �سلوك خاليا اجل�سم يف الف�ضاء ،ولهذا
�أهمية عالية بعد ازدي��اد عدد ال��دول التي تخطط لإر�سال بعثات �إىل
الف�ضاء ملدة طويلة ،مثل الذهاب �إىل القمر واملريخ».
ومت ن�شر مقال يف جملة «�ستيم �سيل ريبورت�س» ي�صف البحث الذي
�أج��راه العلماء يف جامعة �ستانفورد� ،إذ �أع��ادوا برجمة خاليا دموية -
�أخذت من ثالثة �أ�شخا�ص ال يعانون من �أي �أمرا�ض قلبية � -إىل خاليا
جذعية ثم حولوها �إىل خاليا ع�ضلية قلبية ،و�أر�سلوا ن�صفها �إىل الف�ضاء،
و�أبقوا الن�صف الآخر على الأر�ض للمقارنة.
وجد الباحثون �أن تعبري ثالثة �آالف جني تغري خالل تعر�ض اخلاليا
للجاذبية ال�صغرى ،ومنها اجلينات امل�س�ؤولة عن اال�ستقالب وال�صانعات
اخل�ضراء ،و�أ�شار موقع «نيو �ساينتي�ست» �إىل �أن �ألف جني – �أي ما يقارب
 5%من اجلينات الب�شرية املعروفة  -مل يعد �إىل حالته الأ�صلية بعد
ع�شرة �أيام على عودة اخلاليا �إىل الأر�ض ،ويف املقابل ،عاد �ألفا جني
�إىل حالته الأ�صلية.
�أقر «جوزيف وو» بوجود بع�ض نقاط ال�ضعف يف الدرا�سة ،ومنها املدة
الق�صرية التي بقيت فيها اخلاليا يف الف�ضاء ونوع اخلاليا امل�ستخدمة،
لكن ه��ذه النتائج تفيد ج �دًا يف �إي��ج��اد طرائق للحفاظ على �سالمة
اجلينات خالل الرحالت الف�ضائية.
وق��ال � ً
أي�ضا« :نخطط الختيار عالجات خمتلفة على خاليا القلب
الب�شرية ملعرفة �إن كان ب�إمكاننا منع بع�ض التغيريات التي طر�أت عليها
خالل الرحالت الف�ضائية» .و�أ�ضاف« :قد توفر هذه الدرا�سات �صورة
وا�ضحة للآليات اخللوية التي يتوقع �أن تفيد �صحة رواد الف�ضاء خالل
أ�سا�سا جديدًا لطريقة جديدة
الرحالت الف�ضائية الطويلة� ،أو رمبا ت�ضع � ً
لتح�سني �صحة القلب على الأر�ض».

ا�ستطاع فريق من علماء الفلك ،تابع جلامعة
«بورتو» الربتغالية» التعرف على كوكب خارجي
غريب ،ال يجب �أنّ يتواجد وف ًقا حل�ساباتهم.
ومن خالل درا�سة التذبذبات التي ي�صدرها
نظام �شم�سي بعيد عنا � 364سنة �ضوئ ّية ،وجد
الفريق �أنّ هذا الكوكب اخلارجي �أو�شك جنمه
التهامه عند حتوله �إىل عمالق �أحمر ،ولكن
ب�شكل ما بقي هذا الكوكب موجودًا .وقد تدفع
ٍ
هذه التجربة العلماء لإعادة التفكري يف كيفية
عي�ش وموت النجوم ،وت�أثري ذلك على كواكبها.
ويتحول النجم �إىل عمالق �أحمر يف نهاية

دورة حياته ،فيت�ضخم ال��غ�لاف اجل��وي نحو
اخلارج لي�صل �إىل درجات حرارة مرتفعة جدًا،
وتب ًعا حلجمه فقد ينفجر �إىل �سوبرنوفا �أو
ي�شكل ثق ًبا �أ�سود� ،أو رمبا ينكم�ش لي�صبح قز ًما
� ً
أبي�ضا .وبتحليل املعطيات من القمر ال�صناعي
املراقب للكواكب اخلارجية خل�ص الفريق �إىل
�أنّ النجم قد �أو�شك على ابتالع كوكبه ال�سيء
احلظ ،والذي ب�شكل ما جنا ب�أعجوبة.
ويقول فاردان �أديبيكيان من جامعة «بورتو»
وال��ك��ات��ب امل�����ش��ارك يف ال��ورق��ة البحث ّية التي
ن�شرت يف دوري��ة «�أ�سرتوفيزيكال ج��ورن��ال»:

«يبدو �أنّ التحليل النجمي ي�شري �إىل �أن النجم
تقدم يف العمر وم��ن ال�صعب �أن ي��دور حوله
كوكب يف مدار ق�صري كهذا ،وبالرغم من ذلك
ف�إن الكوكب موجود هناك».
�أما النظرية الأخرى والتي يعتقد �أديبيكيان
�أ ّنها قد تكون �صحيحة ،فهي �أن مدار الكوكب
تغري بتحول جنمه لعمالق �أح��م��ر .وي�ضيف:
«احلل لهذه املع�ضلة العلم ّية يكمن يف احلقيقة
الب�سيطة ،النجوم والكواكب تتغري م ًعا ،ورمبا
لذلك ا�ستطاع الكوكب الهروب من ابتالع النجم
له».

باحثو «روتشستر» يبتكرون قطعة معدنية ال تغرق
ن�شر باحثون يف جامعة روت�ش�سرت الربيطانية
مقطع فيديو مت خالله و�ضع قطعتني معدنيتني
ت��ب��دوان متطابقتني يف ك��وب م��ن امل���اء ،تغرق
القطعة الأوىل كما تفعل �أي قطعة معدنية
تقليدية� ،أم��ا القطعة الثانية فتطفو بطريقة
مده�شة ،وال�سبب اختالف بنيتي القطعتني،
وقد ت�ساعد بنية القطعة الثانية يف �صنع �سفن
ال تغرق.
ن�شر الباحثون الدرا�سة يف دوري��ة «�أباليد
وف�صلت الدرا�سة
ماترييالز �آن��د �إنرتفي�سز»
ّ
�صنع هذه املعادن املميزة التي ال تغرق ،والفكرة
التي طورها الباحثون لتحقيق ذل��ك ،ت�شكيل

ح��ف��ر ���ص��غ�يرة حت��ب�����س ال���ه���واء يف ل��وح�ين من
الألومنيوم با�ستخدام ر�شقات ليزر ق�صرية ج ًدا،
ثم ت�صميم هيكل جعلوا فيه لوحي الألومنيوم
متوازيني ب�صورة تبقى فيها ال�سطوح املحفورة
�أمام بع�ضها البع�ض دون �أي متا�س.
ت�شبه النتيجة النهائية ما�سورة م�سطحة ،لكن
امل�سافة ال�ضيقة بني ال�صفيحتني منا�سبة حلب�س
الهواء ،حتى �إن ُغمرت القطعة املعدنية يف املاء
لعدة �أ�شهر �أو ثقبت عدة مرات.
وق��ال الباحثون يف الفيديو« :ق��د تتيح هذه
الطريقة �صنع �سفن ال تغرق ،حتى �إن تعر�ضت
لأ�ضرار ج�سيمة يف البحر».
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لوحة بعنوان:

أصايل
�سامي بن حممد اخلليل
جامعة امللك �سعود

عمرانيات
العديد من الأح��ادي��ث عن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ثبت فيها احل��ث على �سقي امل��اء،
منها «�أف�ضل ال�صدقة �سقي املاء» ،و«لي�س �صدقة
�أعظم �أج���راً من م��اء» ،و«�أت���ى �سعد بن عبادة
فقال :يا ر�سول اهلل� :إن �أمي توفيت ،ومل تو�ص
�أفينفعها �أن �أت�صدق عنها؟ قال الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم :نعم ،وعليك باملاء».
والقائمون على امل�ساجد يحر�صون م�شكورين
على اغتنام هذا الأجر ،ويظهر ذلك من خالل
و�سائل عدة من ب��رادات� ،أو ثالجات� ،أو توزيع
لعبوات بال�ستيكية.
وك���أين بك �أخ��ي ال��ق��ارئ الكرمي و�أن��ت تقر�أ
اجلملة ال�سابقة تتخيل معي العديد من ال�صور
لعبوات املاء ال�صغرية امل�ستخدمة؛ وقد تناثرت
بعد ال�صالة يف مقدمة ال�صف� ،أو غ�صت بها
حاوية النفايات ،ورمبا قارئ �آخر جتول يف ذهنه
�صورة ب��رادة م��اء و�ضعت يف م�ؤخرة امل�سجد،
وبجوارها العديد من العبوات الكبرية الفارغة

همم أكاديمية
ت��ت��وزع م�س�ؤولية ت��ق��دمي اخل��دم��ات للطالب
ذوي الإعاقة بني ثالث جهات �أ�سا�سية تتمثل يف
املراكز والربامج ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،والطلبة
ذوي الإعاقة �أنف�سهم .فالربامج ومراكز الطالب
والطالبات ذوات الإعاقة تعترب امل�س�ؤولة عن تنفـيذ
�سيا�سة جامعة امللك �سعود ،وحتقيق �أهدافها ،وما
دعا �إليه نظام رعاية املعوقني فـي اململكة العربية
ال�سعودية وما ت�ضمنته القواعد والإجراءات املنظمة
خلدمات ذوي الإعاقة بجامعة امللك �سعود.
ويف �ضوء ذلك ميكن حتديد بع�ض م�س�ؤولياتها
يف تي�سري وتن�سيق توفري التكييفات املنا�سبة للطالب
ذوي الإعاقة ،وو�ضع �سيا�سات و�إج��راءات لتوجيه
تقدمي خدمات الدعم وف ًقا للقواعد والإج��راءات
التنظيمية لطلبة اجلامعة ،وتزويد الطلبة و�أع�ضاء
هيئة التدري�س واملوظفني ب��الإج��راءات والقواعد
التنظيمية التي تنظم خدمة ذوي الإعاقة ،واحلفاظ
على �سرية ال�سجالت ،مبا يف ذلك الوثائق ،وتقدمي
التوجيه والتعريف مب�صادر املوارد للطالب و�أع�ضاء
هيئة التدري�س واملوظفني الذين يتلقون �أو يوفرون
�إمكانية الو�صول �إىل املرافق والربامج والأن�شطة
واخلدمات للأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة ،واالت�صال
بالكلية و�أع�ضاء هيئة التدري�س نيابة عن الطالب
عند االقت�ضاء لت�سهيل توفري التكييفات املطلوبة �أو
الو�صول �إىل اخلدمات.
وت�شمل م�س�ؤولية �أع�ضاء هيئة التدري�س ت�ضمني
تو�صيف املقرر عبارات ت�شري �إىل طلب التكييفات،

الماء في المساجد
�أو املمتلئة املر�صو�صة ب�شكل
ع�شوائي ،ف�ض ً
ال عن �سيالن
امل����اء م��ن��ه��ا لإه���م���ال ال��ع��ام��ل
يف ت��ف��ري��غ احل���و����ض �أ���س��ف��ل
ال�����ص��ن��اب�ير .ل�����س��ت �أخ��اط��ب
امل��ت�برع ال���ذي اب��ت��غ��ى الأج���ر
بتوفري املاء يف امل�سجد ،ولكني
�أخاطب املعماري ،فامل�ساجد
منذ قدمي زمان عمارتها كانت
حتر�ص على توفري م�شارب
للماء ب�أ�شكال بديعة وجميلة
حتى غ��دت عنا�صر مميزة،
ومناطق لتجمع امل�صلني حولها ،فلماذا تتجاهل
الت�صاميم احلديثة هذا الأمر كمتطلب �أ�سا�س،
وعن�صر رئي�س من عنا�صر امل�سجد .قليلة جدًا
تلك امل�ساجد التي �أول��ت توفري امل��اء عنايتها
يف مرحلة مبكرة من مراحل ت�صميم وتنفيذ
امل�سجد ،ولعل �أظهر و�أبرز م�سجد اهتم بذلك

ه��و امل�سجد احل���رام من
خالل توفري �أماكن ثابتة
ل�سقي ماء زمزم ،ومزودة
بفتحات ل�صرف ال��زائ��د
منها ،وق��د انتهج م�سجد
الراجحي يف حي اجلزيرة
هذا النهج من خالل توفري
م�شربي ماء مع ت�صريف
للزائد منه ،وذل��ك يف كل
عمود داخلي من �أعمدته،
ب���ل وح��ت��ى يف ال�����س��رح��ة
اجلانبية اخلارجية.
فهل يقبل املعماريون رجائي ب�أن ال ي�صمموا
م�سجدًا �إال وقد اعتمدوا مواقع م�شارب املاء
كجزء رئي�س فيه.
د� .أحمد ر�شدي طومان
�أ�ستاذ م�ساعد يف العماره وعلوم البناء
كلية العمارة والتخطيط

مسؤولية تقديم الخدمات للطالب ذوي اإلعاقة
و�إىل ا�ستعدادهم لتقدمي اخل��دم��ات الأكادميية
ال�ضرورية للطالب ذوي الإعاقة ،وتبليغ الطلبة بدور
مراكز الطالب والطالبات ذوي الإعاقة وم�س�ؤولية
اجلامعة فـي تقدمي اخلدمات الأكادميية ال�ضرورية،
والتوا�صل مع مراكز الطالب والطالبات ذوي الإعاقة
فـي حال وجود �أي ت�سا�ؤالت بخ�صو�ص التكييفات
املطلوبة ،وتوفـري اخلدمات وامل��واءم��ات للطالب
والطالبات امل�سجلني لدى مراكز ذوي الإعاقة فـي
الوقت املنا�سب ،والتعامل مع جميع املعلومات املتعلقة
ب�إعاقة الطلبة ب�سرية تامة واحلر�ص على حماية
خ�صو�صيتهم ،وتقييم الطلبة على �أ�سا�س قدراتهم
ال على �أ�سا�س �إعاقاتهم .ويتوجب على ع�ضو هيئة
التدري�س توفري املواد املطبوعة ب�صور و�أ�شكال بديلة
للم�ساعدة يف تدري�س الطلبة يف الف�صول الدرا�سية،
�إذا طلبت ا�ستخدام الأجهزة امل�ساعدة �أو التعديالت
التي من �ش�أنها ت�سهيل االت�صال الفعال للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ،واال�ستجابة ال�ستخدامها ،ومقابلة
الطالب الذي يحتاج �إىل تكييفات على انفراد ملناق�شة
�أف�ضل طريقة لتنفيذها ،واحلر�ص على توفري بيئة
تعليمية �آمنة وعادلة للطالب ذوي الإعاقة حتقق
من خاللها توفري التكييفات املنا�سبة وتطبيق نف�س
املعايري الأكادميية التي تطبق على الطلبة العاديني،
والت�أكد من �أن كل فرد يف القاعة يتم معاملته بنزاهة
واحرتام خالل وقت املحا�ضرات.
�أمام�س�ؤوليةالطلبةذويالإعاقةفتت�ضمنالتقدمي
للقبول فـي اجلامعة من خالل �إج���راءات القبول

الر�سمية املعتمدة ،واتباع الإج��راءات املتفق عليها
للح�صول على ت�سهيالت معقولة� ،أو طلب امل�ساعدات
الإ�ضافـية� ،أو �إزال���ة احل��واج��ز ،وت��ق��دمي الطلب
للح�صول على اخلدمات من مركز خدمات الطالب
�أو الطالبات ذوي الإعاقة فـي وقت مبكر من الف�صل
الدرا�سي لتحديد اخلدمات والرتتيبات املنا�سبة،
وتقدمي الوثائق املنا�سبة احلديثة والتي تو�ضح �أو توثق
�أثر الإعاقة على امل�شاركة فـي املقررات ،والربامج،
والوظائف واخلدمات والأن�شطة ،وامل�شاركة بفعالية
فـي حتديد اخلدمات املنا�سبة والو�سائل امل�ساعدة،
واحل�صول على خطاب املوافقة على اخلدمات
املنا�سبة ،وتو�صيل اخلطاب لأع�ضاء هيئة التدري�س
الذي ي�صف املواءمات املعقولة التي مت تعيينها من
قبل مكتب خدمات الإع��اق��ة فـي وق��ت مبكر من
الف�صل الدرا�سي بقدر املمكن.
� ً
أي�ضا على كل طالب التعريف بنف�سه كطالب م�ؤهل
ذي �إعاقة ،واالجتماع مع كل ع�ضو هيئة تدري�س
يتلقى طلب احل�صول على تكييفات خا�صة ل�ضمان
الفهم املتبادل لكيفية توفري التكييفات املطلوبة،
واالت�صال بخدمات الإعاقة يف حالة ن�شوء �أ�سئلة �أو
�صعوبات تتعلق بتوفري التكييفات املطلوبة والتي ال
ميكن حلها بني الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س /
املوظفني ،وااللتزام بقواعد ال�سلوك واللوائح الأخرى
املطبقة على جميع الطالب امل�سجلني يف مراكز
وبرامج خدمات ذوي الإعاقة.
برنامج الو�صول ال�شامل

مبا �أنه ال مُيكن التنب�ؤ متا ًما ب�أحوال الطق�س ،فالكثري من التقلبات
قد حتدث بني ع�شية و�ضحاها ،لكن يف بع�ض الأحيان ،تخرج الأمور
عن نطاق املعقول!
�سجلها التاريخ على الإطالق تتمثل يف
�أغرب ظواهر الطق�س التي ّ
«�أمطار الدم الأحمر» و«�أمطار الربمائيات» و«�أعا�صري احل�شرات»!
مُيكن القول �إن «�أمطار الدم» �شائعة و ُر�صدت يف عديد من ال�سنني،
مبا فيها ما حدث يف عام  2001عندما �سقط مطر �أحمر اللون على
والية كرياال الهندية ،والأ�سباب التي �أدت لهذه الظاهرة بعيدة كل البعد
عن تدخالت خارجية �أو كائنات ف�ضائية� ،إذ حلّل العلماء �أن �أزهار
الطحالب احلمراء كانت م�س�ؤولة عن هطول الأمطار القرمزية.
هناك نوع �آخر من الأمطار الغريبة ،ولي�ست نادرة احلدوث ،ويبدو �أن
اململكة املتحدة هي الأوفر ً
حظا عندما يتعلّق الأمر بـ«�أمطار الربمائيات»
حدث ذلك عام  1996عندما �أمطرت ال�سماء بال�ضفادع على منطقة
« »Llandewiيف ويلز ،ومرة �أخرى عام  1998يف لندن ،ويف عام 2010
�سقطت على �أركن�سا�س �أمطار من الطيور ،هذه الظاهرة تكررت بكرثة
يف مدن خمتلفة حول العامل ،ووجد العلماء �أ�سباباً خمتفة حلدوثها،
�أهمها �أن الأعا�صري والرياح القوية تقتلع احليوانات من مكانها وحتملها
ملكان �آخر لت�سقط فيه كاملطر.
�أح��د �أ�سو�أ الكوابي�س التي قد حتلم بها «�أع�صاير احل�شرات» �أو
املعروفة با�سم « »bugnadoهي عبارة عن عمود �ضخم يف الهواء
يت�ألف من ح�شرات �صغرية تتحرك ب�سرعات خطرية لكنها لن تت�سبب
ب�ضرر دائم ،بخالف ال�ضرر النف�سي الذي تُ�سببه لل�سكان! لكنها تظل
�أحد الظواهر املخيفة التي تن�ش�أ بفعل النقاط ال�ساخنة على الأر�ض التي
تدفع الهواء للأعلى يف دوامة حاملاً معه احل�شرات واملخلوقات احلية.
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هل تؤثر الحالة الزوجية في احتمالية
الوفاة من مرض القلب؟
ت�شري درا�سة بريطانية ب��أن جن�سك وحالتك الزوجية «متزوج،
مطلق� ،أرمل» يحمالن �أدلة على خطر الوفاة ب�أمرا�ض القلب.
ووجدت الدرا�سة �أن الرجال الأرامل واملطلقني لديهم احتماالت
�أعلى بكثري للوفاة ب�سبب �أمرا�ض القلب مقارنة بالن�ساء من نف�س
احلالة الزوجية ،لكن الرجال غري املتزوجني هم �أكرث عر�ضة للنجاة
من ق�صور القلب �أكرث من الن�ساء غري املتزوجات.
وباملقارنة مع الأرامل ،ف�إن الرجال الذين متوت زوجاتهم يكونون
�أك�ثر عر�ض ًة للوفاة بن�سبة  11٪بعد نوبة قلبية ،بينما الأرام��ل
امل�صابات بف�شل القلب �أكرث عر�ضة بن�سبة  10٪للموت؛ ووجدت
الدرا�سة �أن الأرام��ل امل�صابني بالرجفان الأذيني ،وهو �إيقاع غري
طبيعي للقلب� ،أكرث عر�ضة للوفاة بن�سبة .13٪
وباملثل ،ف�إن الرجال املطلقني الذين يعانون من الرجفان يكون
لديهم خطر املوت بن�سبة � 14٪أكرث من الن�ساء املطلقات ،حتى بني
املتزوجني الذين يعانون من الرجفان ،كان هذا اخلطر �أعلى بن�سبة
 6٪يف الرجال.
لكن الرجال غري املتزوجني الذين يعانون من ق�صور يف القلب
كانوا �أقل عر�ضة للوفاة بن�سبة  13٪مقارنة بالن�ساء غري املتزوجات.
وقال متني �أفكريان ،املدير امل�ساعد مل�ؤ�س�سة القلب الربيطانية
يف بريطانيا« :ت�شري هذه النتائج �إىل �أن الرجال الأرامل �أو املطلقني،
والن�ساء العازبات ،رمبا يكونون يف �أ َم�س احلاجة �إىل الدعم من �أجل
امل�ساعدة يف التقليل من خطر الوفاة ب�سبب هذه الظروف».
ت�أتي هذه النتائج من حتليل للحالة الزوجية ومعدالت الوفاة لأكرث
من  1.8مليون �شخ�ص مت عالجهم من �أمرا�ض القلب يف �شمال
�إجنلرتا بني عامي  2000و.2014
و ي�ضيف الكاتب الرئي�سي الدكتور راهول بوتلوري ،وهو حما�ضر
�سريري يف �أمرا�ض القلب بكلية �أ�ستون الطبية يف برمنغهام� .أنه
عندما يتعلق الأمر ب�أمرا�ض القلب ،ف�إن الرتكيز فقط على امل�شكلة
الطبية للمري�ض ال يكفي.
وقال بوتلوري يف البيان ال�صحفي« :من املهم �أن ننظر يف توفري
رعاية �شاملة وا�ستك�شاف عوامل �أخرى ،مثل �شبكة الدعم اخلا�صة
باملر�ضى ،والتي ميكن �أن يكون لها �أي�ضاً ت�أثري كبري على �صحة
ال�شخ�ص».
امل�صدر :تطبيق قريبون -املركز الوطني لتعزيز ال�صحة النف�سية
�إ�شراف اللجنه الدائمة لتعزيز ال�صحة النف�سية باجلامعة «تعزيز»
للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�سية باجلامعة:
 وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية -هاتف0114674801 : مركز التوجيه والإر�شاد الطالبي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114973926 : وحدة التوجيه والإر�شاد النف�سي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114673926 : الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية «طالبات» -هاتف0532291003 : ق�سم الطب النف�سي مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي -هاتف0114672402 : -م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي -هاتف0114786100 :

«تداعيات خطيرة» لألرق
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«فيروس سحري» لقتل خاليا السرطان
يف اخ��ت�راق ج��دي��د ع��ل��ى طريق
ع�ل�اج الأورام ،ط���ور ع��ل��م��اء يف
فريو�سا جديدًا ب�إمكانه
�أ�سرتاليا
ً
قتل اخلاليا ال�سرطانية ،فيما �أثبتت
ريا.
التجارب املعملية
ً
جناحا كب ً
وح�سب �صحيفة «ديلي تليغراف»
الأ�سرتالية ،ف�إن الفريو�س اجلديد،
وهو نوع متطور من فريو�س جدري
البقر ،برهن على جناحه يف الق�ضاء
على خاليا �سرطانية لدى الفئران،
وقل�ص �أورام احل��ي��وان��ات ب�صورة
ملحوظة.
وي�أمل اخلبري الأ�سرتايل يف طب
الأورام الربوفي�سور يومان فونغ� ،أن
ينجح العالج اجلديد يف التعامل مع
�أن��واع ال�سرطان التي يتعر�ض لها
الب�شر ،و�أهمها �سرطانات الثدي
والرئة واملثانة واملعدة والأمعاء ،عند
ب��دء التجارب على الإن�سان العام
املقبل.

دخل مو�سوعة غيني�س

ورغ��م �أن جن��اح التجارب على
ال��ف��ئ��ران ال ي�����ض��م��ن �أن يتمكن
الفريو�س من ع�لاج الب�شر ،ف�إن
ف��ون��غ ي��ب��دو م��ت��ف��ائ� ً
لا ب��ن��ا ًء على
جت��ارب �سابقة ا�ستخدمت فيها
ف�يرو���س��ات و���س��ج��ل��ت ت��ق��د ًم��ا يف
عالج املر�ض.

وقال فونغ لل�صحيفة الأ�سرتالية:
«كان هناك دليل على �أن الفريو�سات
ميكن �أن تقتل ال�سرطان منذ �أوائل
ال��ق��رن الع�شرين ،عندما اختفت
الأورام من �أ�شخا�ص تلقوا تطعي ًما
�ضد داء الكلب».
ل��ك��ن ك��ان��ت ه��ن��اك خم���اوف من

�أن الفريو�سات ق��د تكون �شديدة
ال�سمية بالن�سبة للإن�سان ،وت�صبح
قاتلة.
وت��اب��ع« :امل�شكلة تكمن يف جعل
ال��ف�يرو���س ���س��ام��ا مب��ا يكفي لقتل
ال�سرطان ،كنت قل ًقا م��ن �أن��ه قد
يقتل الإن�سان � ً
أي�ضا».
لكن فونغ �أو�ضح �أن جدري البقر،
الذي �أثبت �أنه جنح يف حماية النا�س
من مر�ض اجلدري منذ  200عام،
معروف ب�أنه غري �ضار بالب�شر ،مما
يب�شر بدرجة مطمئنة من الأم��ان
عند ا�ستخدام العالج.
ومن امل�أمول �أن ي�صيب الفريو�س
جت��م��ع��ات اخل�ل�اي���ا ال�����س��رط��ان��ي��ة
ويجعلها تنفجر ،وم��ن املتوقع بعد
ذل��ك �أن يتم تنبيه اجلهاز املناعي
للخاليا ال�سرطانية الأخ����رى يف
اجل�سم ،مما ي�ؤدي �إىل قتل الأجزاء
املري�ضة.

طبيب ألماني يقتلع أطول ضرس في التاريخ
دخ����ل ط��ب��ي��ب �أ����س���ن���ان �أمل����اين
مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية،
بعد �أن اقتلع «�أطول �سن يف التاريخ
من فم مري�ض يعاين �أمل �اً �شديداً»
بقيا�س � 3.72سنتيمرتاً.
وح�صل طبيب الأ���س��ن��ان ماك�س
لوكا�س على �شهادة من املو�سوعة،

عن العمل الغريب الذي قام به� ،إذ
جت��اوز ط��ول ال�سن الرقم الأ�سبق
امل�سجل لأطباء يف الهند بنحو 3.67
�سنتيمرتاً.
وع��ال��ج ل��وك��ا���س امل��ري�����ض ميغو
ف��ودوب��ي��خ��ا يف �أي��ل��ول���/س��ب��ت��م�بر
امل��ا���ض��ي ،بعدما �أظ��ه��رت الأ�شعة

ال�سينية �أن الرجل الكرواتي لديه
���س��ن ك��ب�يرة ب�شكل ال ي�����ص��دق ،ما
ت�سبب يف تورم الفك العلوي لديه.
ويف ح��دي��ث��ه م��ع Frankfurter
 ،Neue Zeitungقال ماك�س �إنّ
العالج «غري ممكن» ويجب اقتالع
ال�سن يف �أ�سرع وقت ممكن.

وذك���رت ال�صحيفة الأمل��ان��ي��ة �أن
ف��ودوب��ي��خ��ا ،ال���ذي مل يُك�شف عن
ع��م��ره وم��ه��ن��ت��ه��� ،ش��ع��ر ب��االرت��ي��اح
للتخل�ص من �آالمه .و�أ�ضافت �أي�ضاً
�أن قبول الدكتور لوكا�س يف مو�سوعة
غيني�س للأرقام القيا�سية العاملية،
تطلب عاماً كام ً
ال.

مرض غامض مرتبط بالسجائر اإللكترونية
ق��ال م�س�ؤولون بقطاع ال�صحة
يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأمريكية
�إن ه��ن��اك  2051ح��ال��ة �إ���ص��اب��ة
م ��ؤك��دة وحمتملة ،وح��ال��ت��ي وف��اة
جديدتني ،نتيجة مر�ض غام�ض
باجلهاز التنف�سي مرتبط بالتدخني
الإل�����ك��ت��روين ،مم���ا ي���رف���ع ع��دد
الوفيات �إىل  39حالة.
ويف الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي� ،أعلنت
املراكز الأمريكية ملكافحة الأمرا�ض
والوقاية منها ،عن � 1888إ�صابة،
و 37وفاة نتيجة هذا املر�ض.
وح��ت��ى اخل��ام�����س م��ن نوفمرب
�شخ�صا
اجلاري ،ت�أكدت وفاة 39
ً
نتيجة املر�ض املرتبط بـالتدخني
الإل������ك���ت��روين يف  34والي�����ة،

ومقاطعة كولومبيا ،بح�سب وكالة
رويرتز.
ومل ي���رب���ط امل���ح���ق���ق���ون ه���ذه

احلاالت ب�أي منتج �أو مكون معني،
لكنهم �أ�شاروا �إىل زيوت يف �أجهزة
التدخني الإل��ك�تروين حتتوي على

مادة «تي�.إت�ش�.سي» ،ذات الت�أثري
النف�سي يف امل��اري��غ��وان��ا ،كعامل
ينطوي على خطورة.

أطباء ينصحون «مريضات السرطان» بالحمل واإلنجاب
ً
ق�سطا كاف ًيا من النوم ،من جراء الأرق الذي
�إذا كنت ممن ال ينالون
تعانيه لي ً
ال ،ف�إن هذا الأمر يدعو �إىل القلق واحلذر من عواقب �صحية
وخيمة ،وفق ما ك�شفت درا�سة حديثة �أجريت يف ال�صني.
وبح�سب الدرا�سة التي �أجريت على مدى ع�شر �سنوات كاملة ،واعتمدت
على عينة �ضخمة ،ف�إن من يعانون الأرق ،تزيد عر�ضتهم للإ�صابة بنوبة
قلبية �أو �سكتة دماغية ،بواقع  18يف املئة.
وذكرت �صحيفة «ذا �صن» الربيطانية� ،أن الدرا�سة التي �أجريت يف
جامعة بكني ،واكبت � 487ألف �شخ�ص ،ت�صل �أعمارهم يف املتو�سط �إىل
� 51سنة ،ومل ي�سبق لهم �أن �أ�صيبوا ب�سكتة دماغية �أو نوبة قلبية ،قبل بدء
الدرا�سة .وطرحت الدرا�سة ثالثة �أ�سئلة على امل�ستجوبني ،و�أولها حول
ما �إذا كانوا يعانون ا�ضطرابات يف اخللود �إىل النوم� ،أو اال�ستمرار فيه.
�أما ال�س�ؤال الثاين فا�ستف�سر من امل�شاركني حول ما �إذا كانوا ي�ستيقظون
يف وقت مبكر جدًا ،ويف م�ستوى ثالث� ،سئل امل�ستجوبون عما �إذا كانوا
يعانون م�شاكل انتباه خالل النهار ب�سبب عدم النوم الكايف واملريح ،خالل
الليل .وك�شفت النتائج �أن من يعانون اال�ضطرابات الثالثة املذكورة ،كانوا
�أكرث عر�ضة للإ�صابة بالأمرا�ض بن�سبة  18يف املئة� ،أما من عانوا م�شكلة
واحدة فقط ،فارتفع احتمال مر�ضهم ب�سبب الأرق ،مبعدل  13يف املئة.
وق��ال الباحث امل�شرف على ال��درا���س��ة ،ليمينغ يل� ،إن م��ا ك�شفت
عنه الدرا�سة« ،يجعلنا نفرت�ض �أن تقدمي عالجات �سلوكية ملن يعانون
ا�ضطرابات النوم من �ش�أنه �أن يقلل حاالت الإ�صابة بال�سكتة الدماغية
والنوبة القلبية وباقي الأمرا�ض الأخرى».

ال ي����زال ال��ع��ل��م��اء وال��ب��اح��ث��ون
يحاولون فهم وحتديد العالقة بني
مر�ض ال�سرطان وقدرة الن�ساء على
احلمل و�إجناب الأطفال ،ورغم �أن
ال�سرطان ي ��ؤث��ر على احل��م��ل� ،إال
�أن هناك بع�ض «الأ���س��اط�ير» التي
يتناولها كثري من النا�س ،والتي ال
�أ�سا�س لها من ال�صحة من الناحية
العلمية.
وت�شمل الأمرا�ض ال�شائعة التي
مت ت�شخي�صها بني الن�ساء؛ �سرطان
الثدي واجللد والقولون وامل�ستقيم
وال���غ���دة ال��درق��ي��ة و���س��رط��ان عنق
الرحم وكذلك �سرطان الثدي.
لكن يعد ���س��رط��ان عنق الرحم
�شيوعا التي
و�سرطان الثدي الأكرث
ً
ت ��ؤث��ر ب�شكل مبا�شر على الن�ساء
احلوامل على وجه اخل�صو�ص.
بالن�سبة للأم ،هناك حاجة للكثري
من القوة والدعم للتعامل مع �آثار
احلمل �إىل جانب �آث��ار ال�سرطان.
� ً
أي�����ض��ا ،ت��ت��زام��ن ب��ع�����ض �أع��را���ض
ال�سرطان مع �أعرا�ض احلمل ،لذا
قد يكون اكت�شاف ال�سرطان مبك ًرا

�أكرث �صعوبة .بعد والدة الطفل ،تت�أثر
الر�ضاعة الطبيعية � ً
أي�ضا� ،إذ ميكن
�أن يتغري طعم احلليب لدى الن�ساء
الالئي يتعاملن مع �أ�شكال خمتلفة
م��ن ال�����س��رط��ان .وين�صح الأط��ب��اء
الأمهات بتجنب الر�ضاعة الطبيعية
عندما يكون العالج من ال�سرطان
جار ًيا ،وهو تدبري احرتازي لتجنب
الإ�شعاع والآث��ار اجلانبية الأخ��رى

من الو�صول �إىل الطفل.
وفيما يخ�ص الآثار على الطفل،
يف كثري من احلاالت ،يولد الأطفال
ع��ادة ب�صحة جيدة .ومع ذل��ك ،يف
حاالت �أخرى ،ال ت�سري الأمور دائ ًما
على نحو �سل�س كما ه��و متوقع،
وميكن �أن تنتقل اخلاليا ال�سرطانية
�إىل الطفل ،لأنها تتكاثر ،خا�صة يف
�سرطان عنق الرحم .لهذا ال�سبب،

يجب �إنهاء بع�ض حاالت احلمل.
ويف بع�ض احل����وادث امل�ؤ�سفة،
ميكن �أن ي�سبب ال�سرطان الإجها�ض
لدى بع�ض الن�ساء احلوامل .وهذه
بع�ض املخاطر التي ميكن �أن ي�شكلها
ال�����س��رط��ان ع��ل��ى ال��ط��ف��ل ال���ذي مل
يولد بعد مع الأم التي تعاين من
ال�سرطان .وهناك خرافات �شائعة
ال ت��زال �شريحة كبرية من النا�س
يتناولونها ب�ش�أن العالقة بني احلمل
وال�سرطان ،ومن بني تلك اخلرافات
�أن الأم �إذا كانت م�صابة بال�سرطان
ف�لا ب��د للطفل �أن يخرج ب�إعاقة،
لكن يف احلقيقة هناك العديد من
ال����والدات الناجحة ،حتى عندما
تكون الأمهات م�صابات بال�سرطان؛
قد يكون احلمل �أكرث �صعوبة ،لكن
ال يزال من املمكن �أن يولد الأطفال
ب�صحة جيدة.
وي�شجع الأطباء الن�ساء امل�صابات
ب��ال�����س��رط��ان ع��ل��ى خ��و���ض جت��رب��ة
الإجن����اب ،م��ع الأخ���ذ يف االعتبار
امل�����ص��اع��ب ال��ت��ي ق��د ت��واج��ه الأم
احلامل يف مثل هذه احلاالت.
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من الذاكرة

�أثنى على «الر�شيدي» و«اخلطاف» و«الرتكاوي» و«الفقيه»
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د .الحماد يستعرض مواقف إنسانية
مؤثرة مع عدد من منسوبي الجامعة
«الر�شيدي» �أكرب من املنا�صب و«اخلطاف» �إداري متميز و«الرتكاوي» وزير خارجية اجلامعة و«الفقيه» �صاحب �أيا ٍد بي�ضاء

الأ�� �س� �ت ��اذ ال��دك �ت��ور �إب ��راه� �ي ��م بن
عبداهلل احلماد ،ع�ضو هيئة تدري�س
يف هند�سة الت�شييد ،ق�سم الهند�سة
املدنية بكلية الهند�سة ،و�أ�ستاذ زائر
بجامعة �شتوجتارت ب�أملانيا ،وعمل
كع�ضو جمل�س �أمناء جامعة الأمري
�سلطان الأه �ل �ي��ة وع �� �ض �وًا مبجل�س
�إدارة الهيئة ال�سعودية للمهند�سني،
له العديد من الأبحاث العلمية يف
تطبيقات الذكاء اال�صطناعي و�إدارة
ً
ف�ضال عن ن�شر
امل�شاريع الهند�سية
م �ق��االت ع��ام��ة يف �صحيفة ر��س��ال��ة
اجل��ام�ع��ة ،وي��ر�أ���س ب��ا��س�ت�م��رار جلنة
ال �ع�ل�اق��ات ال �ع��ام��ة ب��ال�ق���س��م وال �ت��ي
ت�ق��وم ب��دع��وة حما�ضرين خارجيني
ب��ارزي��ن لعر�ض جتاربهم الهند�سية
على �أع�ضاء هيئة التدري�س وطلبة
ال��درا��س��ات العليا؛ يتحدث يف هذه
ال�صفحة ع��ن ذك��ري��ات��ه وانطباعاته
وي�ستعر�ض مواقف �إن�سانية م�ؤثرة
م ��ع ع� ��دد م ��ن م�ن���س��وب��ي اجل��ام �ع��ة،
من �أكادمييني و�إداري�ين ،ربطته بهم
عالقات طيبة ل�سنني طويلة..
«�أكرب من املنا�صب»
هنالك ح��رك��ة د�ؤوب���ة يف مكتبه
بني داخل وخارج �أ�شبه بخلية نحل
وعندما يتجول داخل بهو العيادات
اخلارجية يتبعه م�ساعدوه و�أطباء
وممر�ضات ومراجعون مثلي ،حيث
يوزع الأعمال على �أعوانه ويتحدث
مع املمر�ضات الفلبينيات بلغتهن،
ويبت يف �ش�ؤون املر�ضى فو ًرا ،والكل
�سعيد بق�ضاء حاجته منه ،بعيدًا
عن االنتظار اململ والبريوقراطية
القاتلة!
ي��ا ت��رى م��ن ه��و ه��ذا ال�شخ�ص
الفذ؟! �إنه الدكتور مطلق الر�شيدي
ال��ق��ائ��د الإداري امل���ق���دام ،امل��دي��ر
الإداري مل�ست�شفى امل��ل��ك خالد
اجلامعي لأك�ثر من � 30سنة ،وهو
�شعله م��ن الن�شاط واخل��دم��ة الال
حم��دودة ال��ذي ي�سخر �صالحياته
الإدارية ومهارته فوق العادة يف تلبية
حاجة ورغبة املري�ض املراجع قبل
�أي �شيء ،يتغري ويتنقل كبري الأطباء
وعمداء كلية الطب ورو�ساء الأق�سام
ال��ط��ب��ي��ة وك���ب�ي�رات امل��م��ر���ض��ات،
وي��ظ��ل ال��دك��ت��ور مطلق يف مكتب
متوا�ضع يتنقل بني املمرات و�أدوار
امل�ست�شفى ،وي��ظ��ل ه��و بب�ساطته
الرجل املنا�سب يف املوقع املنا�سب،
حيث مل يكن همه املنا�صب الإدارية

بل هو �أكرب بكثري من ذلك� ،إذ ك�سب
حب النا�س ودعواتهم له ،ومل تخف
مكانته و�أدا�ؤه عند �إدارة اجلامعة،
�إذ ك���ان ي��ك � َّرم ب��ا���س��ت��م��رار وي��دع��م
بكل الإم��ك��ان��ات ل�سمعته الطيبة
و�إخال�صه بالعمل.
«�إداري متميز»
يقول امل�صطفى �صلى اهلل عليه
و�سلم «من ن ّف�س عن م�ؤمن كربة من
كرب الدنيا ن ّف�س اهلل عنه كربة من
ك��رب ي��وم القيامة ،وم��ن ي�سر على
مع�سر ي�سر اهلل عليه يف الدنيا
والآخ���رة ،وم��ن �سرت م�سل ًما �سرته
اهلل يف الدنيا والآخرة ،واهلل يف عون
العبد ما كان العبد يف عون �أخيه»،
يف جمال خدمة �ش�ؤون اع�ضاء هيئة
ال��ت��دري�����س؛ جت��د الأ���س��ت��اذ ال�شاب
منوذجا متميزًا يف
تركي اخلطاف
ً
فن الإدارة ،فهو ال يكتفي بخدمة
�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني
وف���ق ال��ن��ظ��ام ب���ل ي�����س��خ��ر خ�برت��ه
بنظام اخلدمة املدنية وحتديثاتها
ل��ت��ق��دمي ال��ن�����ص��ح ح����ول ال��ت��ق��اع��د
والتعاقد واملواعيد الزمنية الالزمة
لال�ستحقاقات و�صرف االنتدابات
واملكاف�آت والبدالت وغريها .وحتى
يف ف�ترة �إج��ازت��ه يعمل وي��رد على
االت�صاالت والت�سا�ؤالت من داخل
وخ��ارج اململكة العربية ال�سعودية؛
ف�ض ً
ال ع��ن جاهزيته للم�ساعدة
ب�ين �أع�����ض��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س يف
ال��ت��خ�����ص�����ص��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ،ك��ون��ه
ي�ست�شعر من مقابالته مع جمهور
الأ�ساتذة معه من هو �أقرب لنموذج
«�أخو نورة» يف الفزعات.
«وزير خارجية اجلامعة»
يعد الدكتور الديناميكي امل��رح
م��زي��د ب��ن م�شهور ال�ترك��اوي خري
وزي��ر خارجية للجامعة يف ترتيب
االتفاقات وتن�سيق زي��ارات م��دراء
اجلامعات وكبار امل�س�ؤولني الأجانب
للجامعة ،ف�����ض� ً
لا ع��ن التخطيط
والتنفيذ ل��زي��ارات م��ع��ايل املدير
ووك�لاء اجلامعة اخلارجية لإب��رام
االتفاقيات والتعاون العلمي والثقايف
مما يربز اجلامعة واململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة يف امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة
وعلى �ساحة اجلامعات الدولية،
ولأول وهلة يفاجئ «�أب���و ي�سرى»
احل�ضور يف ظهوره بقامته الطويلة
ون��ظ��رة عينيه عند افتتاح اللقاء

�إال �أن اهلل م��نّ عليه بل�سان عذب
يطمئن به �سامعه عند بدء حديثه
ً
بع�ضا
وتقدميه للح�ضور وتعريفه
ببع�ض و�إبراز مو�ضوع االجتماع مما
يعجب به ال��زائ��ر ويك�سر ببالغته
رتابة اللقاءات مع الوفود ،ويهيئ
للم�س�ؤولني من اجلانبني الدخول يف
�صلب املو�ضوع.
ومل ين�س له معايل مدير اجلامعة
الدكتور ب��دران العمر ،ه��ذا ال��دور
الكبري الذي يقوم به الدكتور مزيد،
�إذ ك��ان ي�شيد ب��ه وب���دوره يف عدة
منا�سبات وهو �أهل لها ال �سيما �أن
جواله ال يهد�أ ل�ضمان �سري العمل.
أياد بي�ضاء»
«�صاحب � ٍ
الأخوان الطبيبان حممد و�صالح
�أب��ن��اء احل��اج را���ش��د الفقيه رحمه
اهلل ،الأول رائد جراحة القلب على
امل�ستوى الإقليمي والدويل� ،صاحب
�أي� ٍ
��اد بي�ضاء ول��ه جل�سة �أ�سبوعية
مب��ن��زل��ه ي�����س��ت��ق��ب��ل ���ض��ي��وف��ه وه��م
مزيج من رجال الأعمال واملهنيني
والب�سطاء ويك�شف عليهم مبنزله �إذا
ا�ستدعى الأمر ويوجه املحتاج منهم
للطبيب امل��ع��روف والثقة لعالجه

على م�ستوى م�ست�شفيات اململكة،
وع��ن��دم��ا ك���ان يعمل بامل�ست�شفى
الع�سكري �أ�س�س �أول مركز جلراحة
القلب باململكة بدعم ال حمدود من
�أمري الكرم �سلطان بن عبدالعزيز
رحمه اهلل؛ وزير الدفاع �آنذاك ،وقد
عمل �أبو را�شد حما�ضراً خارجياً �أو
زائراً جما ًنا يف كلية الطب بجامعة
امللك �سعود؛ وتخرج على يده كوكبة
م��ن ج��راح��ي ال��ق��ل��ب ال�سعوديني،
ف�ض ً
ال ع��ن ت�برع��ه منذ �أك�ث�ر من
� 10سنوات بجائزة الدكتور حممد
الفقيه ال�سنوية لأف�ضل بحث علمي
لطلبة كلية الطب ،كما ا�ستقطب
اجلراح امل�صري الربيطاين امل�شهور
دول ًيا ال�سري جمدي يعقوب ملقابلة
واخ��ت��ي��ار �أف�����ض��ل  10ط��ل��ب��ة طب
مميزين �سنوياً لتدريبهم مبركزه
يف لندن ،وقد ح�ضرت املنا�سبتني
�أعاله بال�صدفة ،ومن طلبته الدكتور
املميز حممد فودة م�ؤ�س�س ورئي�س
م��رك��ز ج��راح��ة ال��ق��ل��ب يف املدينة
الطبية جلامعة امللك �سعود؛ وقد
�أ�شاد «�أبو را�شد» بالأخري ،وقال «�إنه
�أف�ضل منه يف العمليات اجلراحية»،
وذل��ك عند زيارته ل�شقيقي الأكرب

ً
مري�ضا
«مو�سى احلماد» حني كان
مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي؛
ليطمئنه على كفاءة الدكتور فودة
قبل �إج���راء العملية ،والتي تكللت
بالنجاح واحلمد هلل .كما عرف عن
«�أبو را�شد» كرمه وعمل املعروف� ،إذ
تربع مبليون ريال �سعودي للأعمال
اخل�يري��ة ،وه��ي قيمة ما �أه���داه له
م��ل��ك ال��ب��ح��ري��ن ح��م��د ب��ن عي�سى
�آل خليفة بعد �أن �أج��رى له علمية
ناجحة بالقلب يف مدينة الريا�ض
ق��ب��ل ع�����ش��ري��ن ���س��ن��ة ،وذل���ك وف���ا ًء
إخال�صا مللكه و�شعبه ووطنه.
و�
ً
�أ�سلوب �شيق و�سل�س
ويت�صف د .حممد الفقيه «�أب��و
را���ش��د» ب�أ�سلوب �شيق يف طرحه
ونقا�شاته و�سال�سة �أفكاره يف �أمور
ال�صحة والعامة ،وقد �أبهرين عند
ارجت��ال��ه كلمة ع��ن العمل البلدي
التطوعي يف �أحد لقاءات دعم حملة
املهند�س «ط��ارق الق�صبي» وال��ذي
ف��از الح ًقا ف��وزًا �ساح ًقا ،و�أ�صبح
�أول رئي�س منتخب للمجل�س البلدي
ملنطقة ال��ري��ا���ض «يف االنتخابات
البلدية قبل الأخرية» ،وقد �شاركت
يف ذل��ك اللقاء ب��ورق��ة عملية عن
ت��ط��وي��ر ال��ل��وائ��ح ال��ب��ل��دي��ة ،وك��ان��ت
القاعة مكتظة باحل�ضور وقد �صفق
احل�����ض��ور لكلمة ال��دك��ت��ور حممد
الفقيه بحرارة وكان معظم �أ�سئلتهم
موجه ًة ل��ه �أك�ث�ر مم��ا ه��ي موجهة
للمر�شح! وق��د �س�ألت نف�سي كيف
ل�شخ�ص مثل «�أب��و را�شد» �أن ي�شد
انتباه احل�ضور يف ا�ستعرا�ضه للعمل
ال��ب��ل��دي وال��ن��ه��و���ض ب���ه ،وه���و غري
متخ�ص�ص به وكذلك غري متفرغ
�أكادمي ًيا!
وقد توج الدكتور حممد الفقيه
م�سريته املهنية الطبية الوطنية
ب�إن�شاء �صرح طبي مميز مبدينة
ال��ري��ا���ض ه��و «م�ست�شفى الدكتور
حممد الفقيه و���ش��رك��ا�ؤه» �سيفتتح
قري ًبا وه��و �إ�ضافة نوعية مل�ستوى
اخلدمة ال�صحية مبدينة الريا�ض،
�أدع���و اهلل ل��ه بطول العمر ودوام
ال�����ص��ح��ة و�أن ي�����س��ع��ده يف ال��دن��ي��ا
والآخرة.
«توا�ضع الكرمي»
يت�صل باحلديث ع��ن د .حممد
الفقيه «�أب���و را���ش��د» احل��دي��ث عن
�شقيقه الأ���ص��غ��ر ال��دك��ت��ور �صالح

ال��ف��ق��ي��ه ج����راح امل�����س��ال��ك البولية
مب�ست�شفى امل��ل��ك خ��ال��د اجلامعي
وال����ذي ن����اد ًرا م��ا ي��غ��ادر ال��ري��ا���ض
وي�سكن لب�ساطته بتوا�ضع يف �سكن
�أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة؛
�أي م��ا ب�ين م�ست�شفى امللك خالد
اجلامعي و«م�ست�شفى دل��ة» الذي
يتعاون معه ،و�إذ ال �أزك��ي على اهلل
�أحداً؛ ف�إن «�أبو عبدالرحمن» ال يرد
طل ًبا لأح��د ب�سهولة؛ وق��د ذك��ر يل
�أ�ستاذنا الدكتور عبداهلل الغذامي
�أن���ه ق��ب��ل ���س��ن��وات ط��وي��ل��ة �ضاقت
الأمور على �أحد املراجعني املر�ضى
مب�ست�شفى امل��ل��ك خ��ال��د وط��ل��ب
�شفاعة �أو فزعه الدكتور الغذامي
وال��ذي ب��دوره م�سكه بيده واقتحم
بلطف مكتب الدكتور �صالح الفقيه،
وق��ال ل��ه ب��احل��رف ال��واح��د :ي��ا �أب��و
عبدالرحمن هذا ال�شخ�ص �ضعيف
وب��ح��اج��ة �إىل م�ساعدتك! وتركه
عنده وغادر الغرفة ،ومل يخيب �أبو
عبدالرحمن ظنه �أو كربة املري�ض
و�أ�شرف على عالجه بامل�ست�شفى.
كما �أن �أبا عبدالرحمن يحول عدداً
م��ن املر�ضى م��ن «م�ست�شفى دل��ة»
�إىل م�ست�شفى امللك خالد اجلامعي
ومتابعة
عالجهم �إذا وج��د �أن تكاليف
عالج املري�ض باهظة وال ي�ستطيع
دفعها ،وهناك ع��دد من الأ�ساتذة
الأط��ب��اء و�أط��ب��اء �آخ���رون �أعرفهم
يعملون نف�س ال�شيء مم��ا يبارك
اهلل لهم يف عملهم ولأمانتهم املهنية
الطبية.
حكومتنا الر�شيدة
يف اخلتام ،ومن باب «من ال ي�شكر
النا�س ال ي�شكر اهلل» توجه الدكتور
�إبراهيم احلماد بال�شكر والتقدير
لكل الأ�شخا�ص الذين ورد ذكرهم يف
هذه ال�صفحة ولكل �صاحب ف�ضل
ممن مل يرد ذكرهم ل�ضيق املقام،
و�أث��ن��ى ع��ل��ى حكومتنا ال��ر���ش��ي��دة،
�أع��زه��ا اهلل ،وع��ل��ى ر�أ���س��ه��ا خ��ادم
احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز وويل عهده الأم�ين
الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان ،والتي
وفرت البيئة املنا�سبة لل�شخ�صيات
�أعاله وغريهم فيما يحتاجونه من
فر�ص وخدمات وموارد و�أجهزة قد
ال توجد يف �أ�ضخم امل�ست�شفيات
العاملية ودور العلم.
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د .فهد بن عبداهلل الطياش

الذكرى ..دروس مستفادة
�سعدت بتفاعل ال��زم�لاء مع مقال الأ�سبوع املا�ضي «�شهادات
مل تكتب يف ال�شهادة» ،والذي يتعلق بالوفاء ملن خدم اجلامعة يف
م�سريته العلمية والإن�سانية ،ونحن يف �صحيفتكم ر�سالة اجلامعة
ريا �أن نخ�ص�ص م�ساحة لن�شر تلك التجارب النبيلة التي
ي�سعدنا كث ً
تنقل قيم الوفاء و�أفكار وجتارب الراحل املختلفة جليل من ال�شباب
ليتعلم من درو�سها امل�ستفادة ،ونن�شر هذا الأ�سبوع تغطية لندوة
«وفاء» لأ�ستاذنا الراحل الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي «يرحمه اهلل»
ومقالة ي�ستعر�ض فيها الدكتور �إبراهيم احلماد جوانب من ذكريات
�أكادميية مع زمالء خدموا اجلامعة ولهم جتارب طويلة نطمح �أن
تباعا ليتعلم طالب احلا�ضر من جتارب النجاح ،و�سن�سعى
نن�شرها ً
جاهدين للتعرف من زمالء يف املراكز البحثية و�إدارات اجلامعة.
فرنجو من اجلميع املبادرة وامل�شاركة بهذا العطاء الإن�ساين حتت
�شعار «لتبقى الذكرى حية».
فعندما نعود لأر�شيف ال�صور نتذكر تلك ال�شخ�صيات العظيمة
التي كانت ملء ال�سمع والب�صر وبد�أت تتال�شى بني طيات الن�سيان،
وطاملا �أن ال�شيء بال�شيء يذكر لعل اجلامعة تعيد التفكري يف ت�سمية
قاعات الدرا�سة املخ�ص�صة لكل ق�سم علمي با�سم �أبرز الأ�ساتذة الذين
نقلوا العلم واملعرفة والتجارب العاملية للطالب يف هذه القاعات التي
ال تزال حتمل عبق ذكراهم دون �أ�سمائهم.
هذه حماولة منا لنبقي الذكرى حية ،ودامت حياتكم مليئة بالتجارب
والدرو�س الناجحة.

وكيل اجلامعة د .عبداهلل ال�سلمان يرعى تد�شني من�صة ريادة الأعمال االفرتا�ضية

altayash@ksu.edu.sa

بمجموع مكافآت يبلغ  200ألف ريال

مركز أبحاث الروبوتات يشارك في «سايتك»

الجامعة تطلق جائزة للتميز في التدريس
�أط��ل��ق��ت ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود
«جائزة التميز يف التدري�س» ،وذلك
يف �إطار التوجه نحو تعزيز التميز يف
التدري�س لتحقيق ر�سالة اجلامعة،
واالح��ت��ف��اء بالكفاءات التدري�سية
املتميزة ،ون�شر ممار�ساتهم كنماذج
حتتذى ،وه��ي جائزة �سنوية متنح
على م�ستوى اجلامعة عند توافر
عنا�صر حمددة للجودة والتميز.
ويخ�ضع منح هذه اجلائزة ملعايري
دق��ي��ق��ة ع��ن��د ت��ق��ومي امل��ر���ش��ح�ين،
وحت����ر�����ص اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة يف
جلنة اجل��ائ��زة على توظيف �شتَّى
الإمكانات والطاقات جلعلها متواكبة
مع م�ستوى الأه��داف التي ُو ِ�ض َعت

لأج��ل��ه��ا ،وحتظى اجل��ائ��زة برعاية
معايل مدير اجلامعة وت�شرف عليها
وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية.
و�أو���ض��ح الدكتور ف��واز احلكمي
�أمني عام اجلائزة �أن «جائزة التميز
يف التدري�س» تهدف لتطوير العملية
التعليمية واالرت��ق��اء بها من خالل
حت��ف��ي��ز �أع�����ض��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س
يف اجل��ام��ع��ة للتميز واجل����ودة يف
العملية التعليمية ،وت�شجيع التناف�س
الإيجابي بني �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف اجلامعة للإبداع يف التدري�س،
�إ�ضافة لتعزيز التميز يف التدري�س
لتحقيق ر�سالة اجلامعة ،وتنمية روح

قام املر�صد الفلكي بق�سم الفيزياء
والفلك بكلية العلوم بر�صد ظاهرة
ع��ب��ور ك��وك��ب ع��ط��ارد �أم���ام قر�ص
ال�شم�س والتي تعترب من الظواهر
النادرة ،حيث يتم ر�صدها 13مرة
يف كل قرن على كوكب الأر�ض.
ومت ر�صد الظاهرة با�ستخدام
التلي�سكوب ال�شم�سي باملر�صد م�ساء
ي���وم االث��ن�ين  11ن��وف��م�بر 2019
حيث ب���د�أ ك��وك��ب ع��ط��ارد بالعبور
�أم��ام قر�ص ال�شم�س عند ال�ساعة
3:35م ،وبعد دقيقة ون�صف و�صل
الكوكب ب�شكل كلي حلافة ال�شم�س
الي�سرى جنوب خط اال�ستواء ,وهو

ما ي�سمى باالت�صال الثاين ,وظهر
ال��ك��وك��ب يف ت��ل��ك الأث���ن���اء كنقطة

د .احلكمي
املبادرة التي ت�سهم يف تنمية وتطوير
عملية التدري�س داخل اجلامعة.
وبني احلكمي �أن فرتة ا�ستقبال
ال�ت�ر����ش���ي���ح���ات ت����ب����د�أ يف 6/1
1441/هـ املوافق 2020/1/26م،

وتنتهي يف 1441/6/15هـ املوافق
2020/2/9م ،م�����ش�يراً �إىل �أن
اجلائزة متنح لفائز �أو ملجموعة من
الفائزين يف فرعني :الأول جائزة
التميز يف تنفيذ ا�سرتاتيجيات
التدري�س ،وال��ث��اين ج��ائ��زة التميز
يف تقييم تعلم الطالب ،وخ�ص�ص
للفائز ب��امل��رك��ز الأول يف ك��ل فرع
مكاف�أة مالية بقيمة «� 60ألف ريال»
وللفائز باملركز الثاين مكاف�أة مالية
بقيمة «� 40ألف ري��ال» ،وملزيد من
التفا�صيل ميكن الرجوع �إىل الرابط
ال��ت��ايلhttps://vrea.ksu. :
edu.sa/ar/node/714

«العلوم» ترصد عبور «عطارد» أمام قرص الشمس

محاضرة في «إدارة
مخاطر الطوارئ»..
األربعاء

تنظم كلية الهند�سة حما�ضرة
بعنوان «�إدارة خماطر ال��ط��وارئ
يف اململكة العربية ال�سعودية»،
وذلك يوم الأربعاء  23ربيع الأول
1441هـ املوافق 2019/11/20م
يف متام ال�ساعة العا�شرة والن�صف
�صباحا يف القاعة �1أ 58بالكلية.

�سوداء �صغرية ,ومع مرور الوقت بد�أ
الكوكب يتجه �شمال خط اال�ستواء
وي��ق��دم امل��ح��ا���ض��رة ال�سيد تيم
�إيفانز رئي�س وحدة املخاطر الوطنية
باململكة .يلي املحا�ضرة جولة على
ع��دد من معامل وخم��ت�برات كلية
الهند�سة ال��ت��ي مي��ك��ن �أن تخدم
وحدة املخاطر الوطنية يف اململكة
العربية ال�سعودية.

ال�شم�سي وا�ستمر يف التحرك �أمام
ق��ر���ص ال�شم�س حتى غ��روب��ه��ا يف
متام ال�ساعة  5:08م�سا ًء بتوقيت
الريا�ض.
وق��د بلغ ال��ع��ب��ور الكلي لكوكب
عطارد خ�لال قر�ص ال�شم�س مدة
خ��م�����س ���س��اع��ات ون�����ص��ف ،بينما
�شوهدت الظاهرة يف مدينة الريا�ض
ملدة  90دقيقة قبل غروب ال�شم�س،
وق��د �شاهد ه��ذه الظاهرة العديد
من طلبة اجلامعة ومن�سوبيها من
�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني
بجانب العديد من املهتمني بر�صد
هذه الظواهر الفلكية.

تيم �إيفانز

�شارك مركز �أبحاث الروبوتات الذكية بكلية علوم احلا�سب واملعلومات
يف مهرجان العلوم والتقنية يف دورت��ه احلادية ع�شرة مبركز �سلطان بن
عبدالعزيز للعلوم والتقنية «�سايتك» مبدينة اخلرب وملدة �سبعة �أيام.
و�سلطت م�شاركة مركز �أبحاث الروبوتات الذكية ال�ضوء على  15روبوتاً،
منها روب��وت يتفاعل مع الإن�سان ،وعر�ض روبوتات ت�ساعد يف الو�صول
والتحكم عن بعد يف البيئات اخلطرة «املفاعالت النووية ،والت�سربات
اخلطرة ،واملحطات الغازية».

اختبار مقرر «ريادة األعمال»
باألولى المشتركة إلكترونيًا
جنحت عمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة يف تطبيق االختبارات املحو�سبة
لعدد من املقررات التي تدر�سها العمادة كاللغة االجنليزية واحلا�سب الآيل،
ويف الأ�سبوع املا�ضي مت تتفيذ االختبار الن�صفي املحو�سب ملقرر «ريادة
الأعمال» الذي يدر�س �ضمن مقررات ق�سم مهارات تطوير الذات ك�أول
جتربة لطالبه خالل هذا الف�صل ،والذي عقد يوم الثالثاء 1441/2/25
لثالثة �آالف طالب توزعوا على « »3فرتات بواقع «� »3ساعات امتدت ما
بني ال�ساعة 3:00 - 12:00م.
وق��ال عميد ال�سنة الأوىل امل�شرتكة الدكتور عبداملجيد اجلريوي �إن
العمادة ت�سعى لتقدمي تعليم نوعي من خالل بيئة حمفزة ومناهج درا�سية
مطورة لإك�ساب الطلبة املهارات ال�شخ�صية والأكادميية للنجاح يف حياتهم
اجلامعية والعملية ،وعملت العمادة على تطوير و�سائل تقومي طلبتها بتنفيذ
االختبارات املحو�سبة التي ت�شرف عليها وحدة االختبارات يف العمادة،
والتي تعد واحدة من الوحدات احلديثة واملتطورة ،بالتعاون مع الأق�سام
الأكادميية.
وقال اجلريوي �إن هناك خطة تطويرية لتحويل �أكرب عدد من مقررات
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة �إىل اختبارات حمو�سبة� ،ضمن الإمكانيات املتوفرة،
وذلك لرفع كفاءة جودة اخلدمات املقدمة لطالبها من خالل تبني �أف�ضل
املمار�سات العاملية وتطبيقها مبا يتنا�سب مع �أهداف ال�سنة الأوىل امل�شرتكة.
و�أكد الدكتور وائل العنزي ،رئي�س ق�سم مهارات تطوير الذات يف عمادة
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة وامل�شرف على مبادرة االختبارات املحو�سبة يف وكالة
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ،على فاعلية االختبارات املحو�سبة
من ناحية عدالتها و�سريتها وموثوقيتها وحوكمتها.

