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09 02 65906 مشاركة في تحدي األمل نبض الطالب.. عزوف الطلبة عن زيارة المكتبةأسبوع لخطة التربية

»وادي الرياض« تطلق منصة
»KSU Passport«

ندوة وفاء لراحل اإلعالممواقف إنسانية مؤثرة

ملتقى يسلط الضوء على 
الخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة

الريا�ض،  وداي  �شركة  اأطلقت 

امللك  جلامعة  اال�شتثماري  الذراع 

االأع��م��ال  ري����ادة  من�شة  ���ش��ع��ود، 

 »KSU Passport« االفرتا�شية 

فر�شة  االأعمال  لرواد  تتيح  والتي 

ال��و���ش��ول اإىل اخل���رات وامل���وارد 

روؤي��ة  تطلعات  لتحقيق  ال��ازم��ة، 

 2030 ال�شعودية  العربية  اململكة 

طموح  ري���ادي  جمتمع  خلق  ع��ر 

ال�شغرية  ال�شركات  �شوق  واإنعا�ض 

النمو  ملعدل  حتقيقاً  واملتو�شطة، 

االأع��م��ال  ل��ري��ادة  ودع��م��اً  املن�شود 

امللك  جامعة  ومن�شوبي  ولطاب 

�شعود.

املن�شة  ه���ذه  اإط�����اق  وي���اأت���ي 

اململكة  روؤي��ة  م�شتهدفات  ليواكب 

املن�شاآت  ت�شاهم  حيث   ،2030
ال  بن�شبة  واملتو�شطة  ال�شغرية 

املحلي  ال��ن��اجت  م��ن   %20 تتعدى 

االإج����م����ايل ل��ل��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

بالن�شبة  مقارنة  حالياً،  ال�شعودية 

التي حققتها االقت�شادات املتقدمة 

التي ت�شل اإىل 70% وتهدف روؤية 

اإجمايل  رف��ع  اإىل   2030 اململكة 

الناجت املحلي من 20% اإىل %35 

للمن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة.

تفا�صيل �صـ 7-6

االأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م بن 

عبداهلل احلماد، ع�شو هيئة تدري�ض 

يف هند�شة الت�شييد، ق�شم الهند�شة 

املدنية بكلية الهند�شة، واأ�شتاذ زائر 

وعمل  باأملانيا،  �شتوجتارت  بجامعة 

االأمري  اأمناء جامعة  كع�شو جمل�ض 

مبجل�ض  وع�شًوا  االأهلية  �شلطان 

للمهند�شني،  ال�شعودية  الهيئة  اإدارة 

العلمية  االأب��ح��اث  م��ن  العديد  ل��ه 

اال�شطناعي  الذكاء  تطبيقات  يف 

ف�شًا  الهند�شية  امل�شاريع  واإدارة 

عن ن�شر مقاالت عامة يف �شحيفة 

ر�شالة اجلامعة، 

التفا�صيل �صـ 19

ن���ظ���م ن������ادي االإع��������ام ن����دوة 

الراحل  ذكرى  يف  »الوفاء  بعنوان 

الدكتور  وموؤرخه  االإع��ام  اأ�شتاذ 

ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����ش��ب��ي��ل��ي« ي��وم 

١٦رب��ي��ع االأول  امل��ا���ش��ي  االأرب��ع��اء 

١٤٤١ه������� ال�����ش��اع��ة ١٠���ش��ب��اًح��ا 

ل��ل��رج��ال،  االآداب  ك��ل��ي��ة  مب��ل��ت��ق��ى 

143 الدور الثالث للن�شاء،  وقاعة 

عبدامللك  د.  فيها  حا�شر  حيث 

د.  املكينزي،  عادل  د.  ال�شلهوب، 

اأع�شاء  بح�شور  االأحمد،  حممد 

وطابه  االإع��ام  ق�شم  وع�شوات 

وطالباته.

التفا�صيل �صـ 14

مدير الجامعة يكرم 
الفائزين بجائزة 
العميد.. الثالثاء

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�شنوي لتكرمي الطاب والطالبات 

���ش��وؤون  عميد  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��ائ��زي��ن 

للعام  االأك��ادمي��ي  للتفوق  ال��ط��اب 

1439-1440ه�،  وذلك  الدرا�شي 

من  ع�شرة  احل��ادي��ة  ال�شاعة  عند 

�شباح يوم الثاثاء القادم يف قاعة 

حمد اجلا�شر.

ينظم مركز الطالبات لذوات االإعاقة ملتقى اخلدمات املقدمة لذوي 

االإعاقة يف التعليم العايل باململكة، والذي يتمحور حول فر�ض التعليم 

العايل املتاحة لاأ�شخا�ض من ذوي االإعاقة، متكني املوهوبني من ذوي 

االإعاقة  لذوي  والريا�شية  الرتفيهية  البيئة  العايل،  التعليم  االإعاقة يف 

يف موؤ�ش�شات التعليم العايل، مركز الطالبات ذوات االإعاقة منوذجاً يف 

التعليم العايل لاأ�شخا�ض ذوي االإعاقة.

و�شيكون اآخر موعد لتقدمي ملخ�شات اأوراق العمل 1441/3/27ه�، 

فيما  1441/4/4ه�،  يوم  للملخ�شات  املبدئي  القبول  يكون  اأن  على 

�شيكون موعد امللتقى يومي 29-1441/6/30ه�.

»الرياضة« لـ وكرسي  مختبرات 

اآخر موعد ل�صتقبال ملخ�صات اأوراق العمل الأحد القادم

د. ال�صبيليد. احلماد

03

الذكريات حية للمشاركة.. لتبقى  دعوة 

م�شريته  خ��ال  ذكريات  منا  لكل 

العلمية اأو العملية، وكثري منها ي�شتحق 

اأن تروى للجميع �شواء للحا�شرين من 

خال املنتديات والندوات اأو توثيقها 

واملتابعني.  للقراء  ال�شفحات  عر 

يف هذا العدد من »ر�شالة اجلامعة« 

وجت���ارب  م��واق��ف  فيها  ت�شتعر�ض 

اإن�شانية الأحد اأع�شاء هيئة التدري�ض 

م��ع ع��دد م��ن زم��ائ��ه م��ن من�شوبي 

اجلامعة، كما تن�شر ندوة بحث خالها 

زميلهم  ع��ن  تدري�ض  هيئة  اأع�شاء 

لي�شرتجعوا  رحيله  بعد  واأ�شتاذهم 

وي�شردوا ذكرياتهم معه وخرته عر 

ال�شنني لاأجيال القادمة.

»ر�شالة  ف��اإن  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 

من�شوبي  دع��وة  ي�شرها  اجلامعة« 

وال�شور  باملادة  للم�شاركة  اجلامعة 

�شفحة  يف  وجت��ارب��ه��م  لذكرياتهم 

»م���ن ال����ذاك����رة«، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 

والكليات  والوحدات  االأق�شام  دعوة 

لتنظيم ندوات الوفاء واملرا�شلة عر 

resalah@« االإل��ك��رتوين  ال��ري��د 

ksu.edu.sa« لكي تبقى ذكرياتنا 
حية. 
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المشتركة باألولى  الهجين«  و»التعلم  العمل«  »ضغوطات 

659 مشاركة في فعاليات »تحدي األمل 
العام الرياضي« هذا 

البشرية« »الموارد  الشمالية يزور  الحدود  وفد من جامعة 

امل��ه��ارات  تطوير  ع��م��ادة  عقدت 

بوكالة  التدريب  وحدة  مع  بالتعاون 

ال�سنة  ب��ع��م��ادة  واجل����ودة  التطوير 

تدريبية  دورة  امل�����س��رك��ة  الأوىل 

»فن  بعنوان  وللموظفات  للموظفني 

مها  قدَّ ال��ع��م��ل«  �سغوطات  اإدارة 

الدكتور حممود �سديق، ع�سو هيئة 

التدري�س باجلامعة.

ح�����س��ر ال��ل��ق��اء ع���دد ك��ب��ر من 

الأم��ن  ورج��ال  الإداري���ني  املوظفني 

وال�����س��ام��ة يف ق�����س��م��ي ال���رج���ال 

والن�ساء، وجرى حوار فيما يعر�س 

بيئية  م�سكات  من  الإداري  العمل 

اأو  امل��راج��ع��ني  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  اأو يف 

على  التغلب  وكيفية  ال��زم��اء،  م��ع 

وطريقة  تواجههم،  التي  ال�سعوبات 

اإدارة العمل بنجاح وكفاءة.

ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ع��ق��د  مت  ك��م��ا 

التدري�س  هيئة  وع�سوات  لأع�ساء 

امل�سركة  الأوىل  ال�سنة  عمادة  يف 

مها  قدَّ ال��ه��ج��ني«  »التعلم  ب��ع��ن��وان 

ال���دك���ت���ور ���س��ي��د رم�����س��ان ب��ري��ك، 

مهارات  بق�سم  امل�سارك  الأ���س��ت��اذ 

ال��دورة  خ��ال  ومت  ال���ذات،  تطوير 

ومرادفاته،  الهجني،  التعلم  تعريف 

واأ�ساليب  وا�سراتيجياته ومميزاته، 

ت�سميم املقررات يف التعلم الهجني، 

والتطبيقات  تطبيقه،  وم��ع��وق��ات 

ال���رب���وي���ة ل����ه، ث���م ع��ر���س من���اذج 

التعلم  تطبق  ملوؤ�س�سات  وجت���ارب 

الهجني يف مراحل التعليم اجلامعي، 

ث��م ج��رى ح��وار يف ال��ت��ج��ارب التي 

املو�سوع،  ه��ذا  يف  الزماء  بها  م��رَّ 

واختُِتم  املثلى،  التطبيق  وطريقة 

امل��ق��رح��ات  بع�س  ب��ع��ر���س  ال��ل��ق��اء 

ومعوقاته،  الإل��ك��روين،  التعليم  يف 

واإيجابياته. 

اح���ت���ف���ل���ت م�����ب�����ادرة احل���رك���ة 

يف   »KSU Movement«
املدينة اجلامعية للطالبات، بختام 

فعاليات احلملة التوعوية اخلرية 

الريا�سي«  الأمل  »حتدي  الوطنية 

بالتعاون  امل��ب��ادرة  اأطلقتها  والتي 

الثدي  ل�سرطان  زهرة  جمعية  مع 

اأكتوبر   ٣١ اإىل   ١ من  وا�ستمرت 

وكيلة  ب��ح�����س��ور  وذل���ك  ٢٠١٩م، 

اجلامعة ل�سوؤون الطالبات الدكتورة 

جمعية  وم��دي��رة  �سيف  ب��ن  غ���ادة 

زهرة املكلفة الأ�ستاذة اآلء العليان، 

وقد �سملت امل�ساركة جميع �سرائح 

مقيمني  ورج����الً،  ن�ساًء  املجتمع 

ومواطنني.

امل��ب��ادرة  موؤ�س�سة  واأو���س��ح��ت 

هذه  »اأن  املرزوقي  مزنه  الدكتورة 

املجتمع  ج���اءت حل��اج��ة  امل��ب��ادرة 

الريا�سة  ممار�سة  ب���دور  للوعي 

ال�سحة  تعزيز  يف  للحياة  كنمط 

وتكثيف  امل���ر����س،  م��ن  وال��وق��اي��ة 

اجلهود يف الك�سف املبكر ل�سرطان 

امل��ب��ادرة  اأن  اإىل  م�سرة  ال��ث��دي«، 

ت��ط��وع��ي��ة خ���ري���ة غ���ر رب��ح��ي��ة، 

األ���ف   ١٠٠ جت��م��ي��ع  ا���س��ت��ه��دف��ت 

على  امل���ب���ادرة  ن���ادي  يف  كيلومر 

ليتم  الريا�سي،   »strava« تطبيق 

التي يقطعها  بالكيلومرات  التربع 

الأن�سطة  خمتلف  يف  امل�ساركون 

ت�سلق،  ج��ري،  »م�سي،  الريا�سية 

جمعية  ل�سالح  ه��وائ��ي��ة«  دراج���ة 

كيلومر  ك��ل  اأن  باعتبار  زه���رة؛ 

يذهب  امل�����س��ارك  يقطعه  واح����د 

ل�سالح  �سعودي  ريال  بقيمة  ريعه 

خ��دم��ات امل��ر���س��ى وامل��ت��ع��اف��ني يف 

اجلمعية.

رمي  الأ�ستاذة  قالت  جانبها  من 

اخلمي�س، �سريك موؤ�س�سة املبادرة: 

امل�ساركني  ع��دد  بلغ  اهلل  »بف�سل 

 ٦٥٩ الريا�سي  الأم���ل  حت��دي  يف 

وف��رق  و٢٨ جم��م��وع��ة  م�����س��ارك��ة 

ريا�سية جمتمعية من جميع اأنحاء 

اخل��ل��ي��ج:  ودول  امل��م��ل��ك��ة  م��ن��اط��ق 

ال��ك��وي��ت، ال��ب��ح��ري��ن، الإم�����ارات، 

وعمان«.

 »٩٩.٠٣٧« اأنه مت جتميع  يذكر 

اأكتوبر  �سهر  خ��ال  كيلومر  األ��ف 

مبلغ  جمموع  وو�سل  ال��ع��ام،  ه��ذا 

املتوقع  الهدف  ل�سعف  التربعات 

كقيمة  ري����ال«  األ����ف   ٢٠٠« اإىل 

خدمات للمتعافيات واملري�سات يف 

جمعية زهرة.

كتب: مو�سى حدادي

الإلكرونية  اخل��دم��ات  اإدارة  مدير  ا�ستقبل 

بعمادة املوارد الب�سرية الأ�ستاذ من�سور املطري 

هيئة  اأع�ساء  ���س��وؤون  عميد  م��وؤخ��راً  مكتبه  يف 

ال�سمالية  احل��دود  بجامعة  واملوظفني  التدري�س 

الدكتور اأحمد الزهراين، وعميد تقنية املعلومات 

العلوم  كلية  ووك��ي��ل  ال�سيخي،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 

الدكتور فواز العنزي، وم�سوؤول الدعم الفني اأو�س 

اأبوعيد.

وتاأتي هذه الزيارة بهدف اطاع الوفد الزائر 

اإلكرونياً  الإج����راءات  واإن��ه��اء  تنفيذ  اآلية  على 

والربامج واخلدمات الإلكرونية املقدمة لأع�ساء 

عقد  وقد  باجلامعة،  واملوظفني  التدري�س  هيئة 

الإلكرونية  اخلدمات  ب��اإدارة  اجتماعاً  اجلانبان 

الإدارة  دور  عن  مف�سل  �سرح  تقدمي  خاله  مت 

وارتباطها  لها  الرئي�سية  وال��وح��دات  بالعمادة 

الدائم بعمادة التعامات الإلكرونية والت�سالت 

باجلامعة.

بعد ذلك اطلع الوفد على اخلدمات والربامج 

والتي  اجلامعة  ملن�سوبي  املقدمة  الإلكرونية 

الإداري���ة  الإج���راءات  وتي�سر  تنفيذ  يف   ت�سهم 

املعامات  من  التحول  يف  اجلامعة  توجه  وتعزز 

كالتعريف  الإلكرونية  اإىل  الورقية  والإج��راءات 

الإلكروين  والنظام  الطرف  واإخاء  الإلكروين 

املايل والإداري للجامعة »مدار«.

اأع�ساء  �سوؤون  عميد  اأب��دى  الزيارة  نهاية  يف 

احل���دود  بجامعة  وامل��وظ��ف��ني  ال��ت��دري�����س  هيئة 

اإعجابه  ال��زه��راين  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال�سمالية 

ب��اإدارة  الب�سرية ممثلة  امل��وارد  عمادة  توؤديه  مبا 

اخل��دم��ات الإل��ك��رون��ي��ة م��ن ج��ه��ود ب��ّن��اءة لرفع 

املقدمة  الإلكرونية  والربامج  م�ستوى اخلدمات 

متكاملة  وفق منظومة  والعمل  ملن�سوبي اجلامعة 

مع اجلامعة، م�سيداً مبا �ساهده من متّيز ودور 

ا�ستمرار  على  موؤكداً  املجالت؛  كافة  يف  ري��ادي 

جامعة  بني  والتعاون  التوا�سل  اأوا���س��ر  وتعزيز 

احلدود ال�سمالية وجامعة امللك �سعود.

الزيارات  ه��ذه  ملثل  العمادة  ا�ست�سافة  تاأتي 

د.  اجلامعة  مدير  معايل  توجيهات  من  انطاقاً 

امل�ستمر  التوا�سل  تعزيز  ب�سرورة  العمر  ب��دران 

وال��ت��ع��اون ب��ني اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة، وت��ب��ادل 

اخلربات وال�ست�سارات وتفعيل هذا اجلانب مبا 

ي�سهم يف حتقيق الريادة والتمّيز.

ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�سيات »اأفكر« 

عند الثانية ع�سرة والن�سف من ظهر غد الثنني حلقة النقا�س الثانية 

وال�سبعني بعد املائة �سمن �سل�سلة حلقات النقا�س التي يعقدها املركز 

اأم ترف يف بناء املقايي�س  بعنوان: »التحليل العاملي �سرورة  اأ�سبوعياً 

النف�سية والربوية« من اإعداد وتقدمي الدكتور عبداهلل الغامدي اأ�ستاذ 

جامعة   - الربية  النف�س-كلية  علم  ق�سم  امل�ساعد؛  والتقومي  القيا�س 

امللك �سعود.

ولل�سيدات يف  الربية،  كلية  للرجال يف  »1اأ33«  رقم  بقاعة  وذلك 

 »72« معمل   »2« رقم  مبنى  الربية  كلية  للطالبات  اجلامعية  املدينة 

الدور الأول.

نظمت املدينة اجلامعية للطالبات بالتعاون مع م�ست�سفى امللك خالد 

اجلامعي الأحد املا�سي ١٤٤١/٣/١٣ه� املوافق ٢٠١٩/١١/١٠م حملة 

توعوية للتربع بالدم برعاية وكيلة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات الدكتورة 

غادة بن �سيف حتت م�سمى »احلياة بالعطاء اأجمل« يف البهو الرئي�سي.

ان�ساين  كعمل  بالدم  التربع  باأهمية  التوعية  اإىل  الفعالية  وتهدف 

ذلك  ومت  واملري�س،  املتربع  للطرفني  �سروريته  على  والتاأكيد  ووطني 

للمتربعني  ومادية  معنوية  للتربع ومبحفزات  اأماكن  توفر  من خال 

مثل الهدايا التذكارية بزمرة دم املتربع والربو�سورات التوعوية، كما مت 

الهيموجلوبني املطلوبة  التربع ون�سب  الدم ومعاير  توفر �سرح لزمر 

للتربع.

و�سارك بالفعالية عدد من الأخ�سائيات والطبيبات من مركز التربع 

بنوك  وبتعاون مع عدد من  امللك خالد اجلامعي  بالدم يف م�ست�سفى 

الدم اخلارجية.

واأو�سحت مديرة املختربات وبنوك الدم وم�ست�سارة �سوؤون الطالبات 

التغر  ومدى  للمتربع  احلا�سل  والتاأثر  احل�سنات  املختربات  ل�سوؤون 

الدم  جتديد  ذلك  ومن  التربع،  وبعد  قبل  الفرد  ج�سم  يف  الإيجابي 

تقليل  ي�ساهم يف  ما  وذلك  الدموية،  ال��دورة  ن�ساط  وزي��ادة  واخلايا 

الإ�سابة بالأمرا�س الدموية و�سرطان الدم.

»التحليل العاملي في بناء 
المقاييس النفسية«.. غدًا

حملة توعوية للتبرع بالدم في 
مدينة الطالبات

بالتعاون مع »�جلامعي« وحتت �شعار »�حلياة بعطاء �أجمل« 

مت تنظيمه يف مدينة �لطالبات بالتعاون مع جمعية »زهرة«

زار فريق من وكالة عمادة التطوير واجلودة باملدينة اجلامعية 

للطالبات بقيادة وكيلة العمادة الدكتورة دارة الدي�سي، كلية علوم 

احلا�سب واملعلومات، وذلك �سمن �سل�سلة الزيارات التخ�س�سية 

مبجال  للكليات  الفني  الدعم  لتقدمي  الوكالة  بها  تقوم  التي 

التطوير واجلودة.  

ح�سر اللقاء من كلية علوم احلا�سب واملعلومات وكيلة الكلية 

وبع�س  الأق�سام  ووكيات  واجلودة  للتطوير  الوكيلة  وم�ساعدة 

بالكلية،  واجلودة  بالتطوير  واملخت�سني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

التطوير  الكلية يف جمالت  مزايا  اأهم  على  ال�سوء  اإلقاء  ومت 

واجلودة ح�سولها على العتماد الوطني ل� 5 برامج، كما ح�سل 

تدريبية تخ�س�سية  الن�سائي على دورات  الفريق  اأع�ساء  بع�س 

عدد  وانخف�س   ،ISO 9001:2015 اجل��ودة  اإدارة  نظام  يف 

املخالفات املتعلقة بالهوية املطورة للجامعة ب�سكل ملحوظ وذلك 

الكلية  ومتيز  1440ه�،  وعام  1439ه�  عام  بني  املقارنة  بعد 

التطوير  بعمادة  اإتقان  فريق  مع  التجاوب  و�سرعة  بالتعاون 

للكلية. كما  اإىل ذلك وجود دليل ا�سر�سادي  اإ�سافة  واجلودة، 

ح�سر اللقاء فريق من وحدات وكالة عمادة التطوير واجلودة.

احللول  وو�سع  التحديات  ومناق�سة  بالتفاعل  اللقاء  متيز 

وجم��الت  اخلدمات  العمادة  وح��دات  وعر�ست  والتو�سيات، 

الدعم التي تقدمها للكلية، واختتمت الزيارة بالرد على ت�ساوؤلت 

احلا�سرات من من�سوبات الكلية.

التطوير والجودة تزور علوم 
الحاسب والمعلومات



الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  د�شن 

ال�شمو  ���ش��اح��ب  ل��ل��ري��ا���ش��ة  ال��ع��ام��ة 

تركي  بن  عبدالعزيز  الأم��ر  امللكي 

ال��ف��ي�����ش��ل، امل���ع���ام���ل وامل���خ���ت���رات 

علوم  لكلية  وال��ب��ح��ث��ي��ة  التعليمية 

برفقة  ال��ب��دين،  والن�شاط  الريا�شة 

بدران  الدكتور  معايل مدير اجلامعة 

الريا�شة  علوم  كلية  وعميد  العمر، 

�شليمان  الدكتور  البدين  والن�شاط 

اجللعود، وذلك �شباح الأحد املا�شي 

1441/3/13ه� مبقر الكلية.
وق����د اأخ�����ذ ���ش��م��وه ج���ول���ة على 

�شاهد  كما  الكلية  ومعامل  خمترات 

وفعاليات  لأن�شطة  الوثائقي  املعر�س 

التقى  ثم  واملجتمعية،  البحثية  الكلية 

الكلية  ومن�شوبي  وطالبات  بطالب 

على  واأجاب  بالكلية  الكرى  بالقاعة 

اأ�شئلة الطالب والطالبات بالكلية.

واأعلن �شاحب ال�شمو امللكي الأمر 

عبدالعزيز بن تركي، عن اإن�شاء كر�شي 

علوم  بكلية  للريا�شة  العامة  للهيئة 

بجامعة  البدين  والن�شاط  الريا�شة 

بوجود  كلمته  واأ�شاد يف  �شعود،  امللك 

مثل هذه الكلية يف اململكة و�شدد على 

التعاون بني الهيئة واجلامعة.

من جانبه عر مدير اجلامعة عن 

�شكره لزيارة �شمو الأمر واأثنى على 

للهيئة  اأبحاث  كر�شي  اإن�شاء  مبادرة 

وتعزيز  باجلامعة  للريا�شة  العامة 

يف  اململكة  روؤي���ة  لتحقيق  ال��ت��ع��اون 

اخلتام  ويف  احل��ي��وي.   املجتمع  بناء 

اع��ت��زازه  خال�س  الكلية  عميد  ق��دم 

و�شكره ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمر 

لهذه  الفي�شل  تركي  بن  عبدالعزيز 

بتد�شني  وتف�شله  الكرمية  ال��زي��ارة 

قدم  كما  الكلية،  وخمترات  معامل 

على  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  مل��ع��ايل  �شكره 

ت�شجيعه ودعمه امل�شتمر للكلية.

اأه���دى مدير  ال��زي��ارة  خ��ت��ام  ويف 

ل�شاحب  ت��ذك��اري��اً  درع����اً  اجل��ام��ع��ة 

بن  عبدالعزيز  الأم��ر  امللكي  ال�شمو 

تركي الفي�شل.
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 - القحطاين  كتب: عبدالعزيز 

ت�صوير: توفيق الغامدي

نظم ق�شم طب وجراحة العيون 

الطبية  وامل��دي��ن��ة  الطب  كلية  يف 

اجلامعية الندوة العلمية ال�شاد�شة 

طبقات  ت�شوير  ح��ول  والأرب��ع��ني 

يف  الب�شري  والع�شب  ال�شبكية 

الطب،  كلية  يف  الرئي�شية  القاعة 

ت�شليط  اإىل  ال���ن���دوة  وت���ه���دف 

ت�شخي�س  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 

وعالج اأمرا�س ال�شبكية والع�شب 

العام  امل��دي��ر  بح�شور  الب�شري، 

التنفيذي للمدينة الطبية اجلامعية 

د. عبدالرحمن املعمر وعميد كلية 

الطب د. خالد فودة ورئي�س ق�شم 

العيون مب�شت�شفى امللك عبدالعزيز 

اجلامعي د.عبداهلل الفواز.

اللجنة  رئ��ي�����س  ب��ذل��ك  ���ش��رح 

اأب��و  اأح��م��د  د.  للندوة  التنظيمية 

التطورات  اأن  م�شيفاً  الأ���ش��رار، 

ت�شوير  تكنولوجيا  يف  ال��ك��ب��رة 

ال�شبكية والع�شب الب�شري يتطلب 

م��ن الأط���ب���اء ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م 

واإمكانياتهم يف هذا املجال، موؤكداً 

اأح��دث  تناق�س  ال��ن��دوة  اأن  على 

ت�شوير  و���ش��ائ��ل  يف  امل�شتجدات 

طبقات ال�شبكية والع�شب الب�شري 

ومتحدثني  اأ���ش��ات��ذة  مب�����ش��ارك��ة 

ع��دداً  ال��ن��دوة  وتناق�س  دول��ي��ني، 

والتطورات يف  املهمة  املحاور  من 

املختلفة  ال�شبكية  طبقات  ت�شوير 

والع�شب الب�شري.

ل�شوؤون  اجلامعة  وكيلة  افتتحت 

ال��ط��ال��ب��ات ال���دك���ت���ورة غ�����ادة بن 

للتعريف  »م�شاري«  معر�س  �شيف 

ب��ال��ك��ل��ي��ات، وذل����ك ي����وم ال��ث��الث��اء 

عمادة  مبنى  يف  1441/3/15ه�، 
مبركز  امل�����ش��رك��ة  الأوىل  ال�����ش��ن��ة 

الدرا�شات اجلامعية للبنات بعلي�شة، 

الأوىل  ال�شنة  عمادة  تنظمه  والذي 

العمادة  بوكالة  متمثلة  امل�شركة 

التوجيه  وحدة   – الطالبات  ل�شوؤون 

والإر�شاد الطالبي.

وقد جتولت وكيلة اجلامعة ل�شوؤون 

الطالبات برفقة وكيلة عمادة ال�شنة 

ح�شه  ال��دك��ت��ورة  امل�شركة  الأوىل 

مركز  يف  وامل�����ش��وؤولت  الطال�شي 

الدرا�شات اجلامعية للبنات بعلي�شة 

التي  املتنوعة  املعر�س  اأرك��ان  على 

�شارك فيها ما يزيد عن »21« جهة 

عدد  بح�شور  اجلامعة  من  خمتلفة 

بدور  واأ�شادت  الطالبات،  غفر من 

م�شاعدة  والفعال يف  الهام  املعر�س 

التخ�ش�س  اختيار  على  الطالبات 

العمل  ف��ر���س  وت��و���ش��ي��ح  ال��دق��ي��ق 

تخ�ش�س  لكل  التخرج  بعد  املتاحة 

اجلامعة  تطلعات  لتحقيق  وذل��ك 

يف الريادة ملجتمع املعرفة.

اأح��د  »م�����ش��اري«  معر�س  ويعد 

لرنامج  امل�����ش��اح��ب��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

»م�����ش��اري« ال���ذي ي��ق��ام ك��ل ع��ام، 

وي�����ش��م��ل ال���رن���ام���ج ع������دداً من 

بح�شور  وال��ل��ق��اءات  املحا�شرات 

م�����ش��وؤولت ال��ك��ل��ي��ات والأق�����ش��ام 

الدرا�شي،  العام  والعمادات خالل 

اأي��ام  ثالثة  مل��دة  املعر�س  وا�شتمر 

للطالبات  مهماً  مق�شداً  ويعتر 

الأوىل  ال�شنة  يف  درا�شتهن  خ��الل 

كليات  على  اأكرث  للتعرف  امل�شركة 

اجل��ام��ع��ة واأق�����ش��ام��ه��ا و����ش���روط 

التخ�ش�س فيها.

اأعلن عن اإن�ساء كر�سي اأبحاث يف الكلية

كلية  ومختبرات  معامل  يدشن  الرياضة  هيئة  رئيس 
الرياضة علوم 

عليشة في  »مساري«  بمعرض  تشيد  الجامعة  وكيلة 

الشبكية« »تصوير  مستجدات  يستعرض  »العيون« 
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صدور العدد األول من »رواد الجغرافيا في الوطن العربي«
الكتاب التكريمي األول: د. أسعد عبده

جلسته  يعقد  المجتمع«  »طالبي 
األولى

اجلامعي،  القرار  �صنع  يف  للطالب  الإيجابية  امل�صاركة  اإط��ار  يف 

املجل�س  عقد  اجلامعية،  للقرارات  ال��داع��م  الطالبي  الفكر  وتبني 

اجلامعي  للعام  الأوىل  جل�صته  املجتمع  بكلية  الطالبي  ال�صت�صاري 

١٤٤٠ه� يوم الثنني ١٤٤١/٣/٧ه� برئا�صة الدكتور عبداهلل الزهراين 

الكلية  وكيل  ال�صغري  �صغري  الدكتور  من  كل  وبح�صور  الكلية،  عميد 

لل�صوؤون الأكادميية، والأ�صتاذ يزن العامري امل�صرف على وحدة احلقوق 

الطالبية بالكلية وبح�صور الطالب اأع�صاء املجل�س ال�صت�صاري.

اإىل  يهدف  املجل�س  هذا  اأن  على  كلمته  الكلية يف  اأكد عميد  وقد 

اإ�صراك الطالب يف العملية التعليمية، واأنه يتيح للطالب فر�س التوا�صل 

تخ�س طالب  التي  القرارات  اتخاذ  يف  وامل�صاركة  الكلية،  عمادة  مع 

الكلية لرفع جودة اخلدمات املقدمة لهم والوقوف على امل�صكالت التي 

ال�صت�صاري  املجل�س  اأن  اأ�صار  كما  لتذليلها،  احللول  واإيجاد  تواجههم 

الطالبي يُعد اأحد الو�صائل الهامة للتغذية العك�صية التي ت�صتند اإليها 

عمادة الكلية يف تقييم اخلدمات التعليمية وغريها املقدمة للطالب.

الأكادميية  لل�صوؤون  الكلية  وكيل  ال�صغري  الدكتور  اأكد  جانبه،  من 

على ما جاء يف كلمة عميد الكلية، منوهاً على اأهمية توا�صل املجل�س 

حيال  زمالئهم  نظر  وجهات  جميع  لنقل  الطالب  مع  ال�صت�صاري 

مناق�صتها  ليتم  خدمات  من  الكلية  تقدمه  وم��ا  التعليمية،  العملية 

اأفكار  وطرح  لتطويرها،  جديدة  اقرتاحات  وتقدمي  اأدائها،  وحت�صني 

ومبادرات تخدم العملية التعليمية.

من  ع��دداً  اجتماعه  يف  الطالبي  ال�صت�صاري  املجل�س  ناق�س  وقد 

املو�صوعات واملقرتحات التي تهم الطالب املرتبطة بالعملية التعليمية، 

ومت اتخاذ التو�صيات املنا�صبة لها.

االحتياجات  لتحديد  عمل  ورشة 
عليشة في  التدريبية 

األولى  في  التدريبية  االحتياجات  بحث 
لمشتركة ا

اأكد رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 

علي  الدكتور  ال�صعودية  اجلغرافية 

اجلغرافية  اجلمعية  اأن  الدو�صري 

املعرفة  ن�صر  على  تعمل  ال�صعودية 

وخدمة  اجلغرافية  املعلومة  وتوثيق 

املجتمع، وميثل اإ�صدار �صل�صلة رواد 

العربي  الوطن  يف  اجلغرافيا  علم 

توثيق  يف  الن�صاط  لهذا  ا�صتمراراً 

املعلومة اجلغرافية عن رواد اأ�صهموا 

حملياً  اجلغرافيا  بعلم  الرتقاء  يف 

ودولياً.

ال�صل�صلة  ه��ذه  اإ���ص��دار  و�صيتم 

الن�صاط  وت��وث��ي��ق  ل��ر���ص��د  ���ص��ن��وي��اً 

العلمي والثقايف ملن متيز يف خدمة 

العربي،  الوطن  يف  اجلغرافيا  علم 

ور���ص��ح��ت اجل��م��ع��ي��ة اجل��غ��راف��ي��ة 

ال�����ص��ع��ودي��ة ال��دك��ت��ور اأ���ص��ع��د عبده 

نتيجة  اجل��غ��راف��ي��ا  ع��ل��م  رائ����داً يف 

علم  يف  وم��ت��م��ي��ز  م�صتمر  ل��ع��ط��اء 

اأهم  ا�صتعرا�س  و�صيتم  اجلغرافيا، 

هذه الإجنازات العلمية يف الإ�صدار 

هذا  وي�صتمل  ال�صل�صلة.  لهذه  الأول 

الإ�صدار على جمموعة من الف�صول 

التي تغطي امل�صرية العلمية للمحتفى 

التي  املو�صوعات  اأولً  وت�صمل  ب��ه، 

بادر بالكتابة فيها زمالء املحتفى به 

وياأتي  اإجنازاته.  �صهد  ومن  وطالبه 

الف�صل الثاين لر�صد الإنتاج العلمي 

البحوث  وي�صمل  والثقايف،  والفكري 

واملحا�صرات  واملقالت  والدرا�صات 

يف  العلمية  الن�صاطات  من  وغريها 

الف�صل  وي��اأت��ي  اجلغرافيا،  جم��ال 

الثالث ا�صتكمالً لالإنتاج العلمي يف 

جمال الأ�صماء اجلغرافية واملعاجم، 

ومتيز الف�صل الثاين والثالث باأنه مت 

ت�صميمهما بروابط اإلكرتونية ت�صهل 

اإىل �صفحات  القارئ  انتقال  عملية 

كاملة عن املحتوى العلمي.

ويت�صمن الكتاب يف ف�صله الرابع 

اأر�صيفاً وثائقياً عن �صيف ال�صل�صلة، 

ويف ف�صله اخلام�س يت�صمن اأر�صيفاً 

خمتلفة،  مراحل  يوثق  فوتوغرافياً 

ومواقف متنوعة عن ن�صاط ال�صيف 

العلمي والثقايف والجتماعي.

ال��ك��ت��اب ب�صرية  اْخ��ت��ت��م  واأخ����رياً 

ع��ط��رة ع��ن اأه���م اإجن����ازات �صيف 

ال�صل�صلة، واأبرز املحطات يف حياته 

العلمية والعملية، كما ت�صمن الف�صل 

يوثق  فوتوغرافياً  اخلام�س اأر�صيفاً 

متنوعة  ومواقف  خمتلفة،  مراحل 

عن ن�صاطات د. اأ�صعد عبده العلمية 

والإداري���ة،  والجتماعية  والثقافية 

ذاتية  ال�صاد�س �صرية  الف�صل  ويف 

عبده  اأ���ص��ع��د  د.  اإجن�����ازات  لأه���م 

وحمطات حياته العلمية والعملية.

بوكالة  التدريب  وحدة  عقدت 

امل�صرتكة  الأوىل  ال�صنة  ع��م��ادة 

عمل  ور���ص��ة  واجل����ودة  للتطوير 

التدريبية؛  الحتياجات  لتحديد 

»العلوم  اأق�صام  وكيالت  لها  دعا 

الإجنليزية،  اللغة  الأ���ص��ا���ص��ي��ة، 

وتطوير املهارات«.

حم��اور  ع��دة  الور�صة  تناولت 

ب��ع��د ت���ق���دمي ع���ر����س ت��ق��دمي��ي 

واملهام  التدريب  بوحدة  تعريفي 

اأهمية  فيها  ونوق�س  وال���روؤي���ة، 

حت���دي���د الح���ت���ي���اج ال��ت��دري��ب��ي 

جلميع  الق�صم  متطلبات  بح�صب 

الفئات من اأع�صاء هيئة التدري�س 

والتفاق  والطالبات،  واملوظفات 

وحدة  بني  التعاون  طريقة  على 

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 اإىل عدة 

م�صتوى  رف��ع  على  تعمل  ن��ق��اط 

املهنية  التنمية  يف  الطموحات 

بعمادة ال�صنة الأوىل امل�صرتكة.

بوكالة  ال��ت��دري��ب  ع��ق��دت وح���دة 

ال�صنة  ب��ع��م��ادة  واجل����ودة  التطوير 

افتتاحيًّا  ل��ق��اًء  امل�صرتكة  الأوىل 

ال��ف�����ص��ل  ال���ت���دري���ب يف  ل���رام���ج 

الدكتور  برعاية  الأول،  الدرا�صي 

راك�����ان ال�����ص��وي��ل، وك��ي��ل ال��ع��م��ادة 

للتطوير واجلودة، وقد ح�صر اللقاء 

التدري�س  هيئة  اأع�����ص��اء  م��ن  ع��دد 

واملدربني واملوظفني.

اأهمية  ع��ن  ح����وارات  وط��رح��ت 

ال��ت��دري��ب وت��ل��ب��ي��ة الأول����وي����ات من 

الحتياجات التدريبية.

وكالة  مع  الهيكلة  تبحث  والجودة  التطوير 
الطالبات شؤون 

التطبيقية الدراسات  لعميد  مفتوح  لقاء 

التطوير واجلودة  عقدت عمادة 

جريل  الدكتور  عميدها  برئا�صة 

الدكتورة  مع  اجتماًعا  العري�صي 

غادة ال�صيف وكيلة اجلامعة ل�صوؤون 

ال��ط��ال��ب��ات وال��وف��د امل��راف��ق لها، 

وهدف الجتماع الذي عقد موؤخراً 

ملناق�صة  واجل��ودة  التطوير  بعمادة 

لوكالة  التنظيمي  الهيكل  ومراجعة 

ح�صب  الطالبات  ل�صوؤون  اجلامعة 

الكيانات الإدارية.

واجل��ودة  التطوير  عميد  افتتح 

اجلامعة  بوكيلة  مرحباً  الجتماع 

املرافق،  والوفد  الطالبات  ل�صوؤون 

جلنة  اأن  ال��ع��ري�����ص��ي  د.  اأو����ص���ح 

التنظيمية  ال��ه��ي��اك��ل  م��راج��ع��ة 

اجتماًعا  ع��ق��دت  ق��د  ب��اجل��ام��ع��ة 

لوكالة  التنظيمي  الهيكل  ملراجعة 

ومت  الطالبات  ل�����ص��وؤون  اجل��ام��ع��ة 

التنظيمي  للهيكل  مرئيات  اقرتاح 

من  وعر�صها  تناولها  يتم  و�صوف 

قبل الدكتور م�صفر ال�صلويل، وكيل 

ورئي�س  واجل���ودة  التطوير  عمادة 

ال��ل��ج��ن��ة، وذل���ك ب��ه��دف ال��و���ص��ول 

الهيكل  ب�صاأن  نهائي  ات��ف��اق  اإىل 

التنظيمي للوكالة.

وقد تناول الجتماع كافة حماور 

احل�صور  و�صارك  املطلوبة،  العمل 

التي  النظر  بوجهات  اجلانبني  من 

م�صلحة  يف  ت�صب  اأن  �صاأنها  من 

اجلامعة.

ح�����ص��ر الج��ت��م��اع م���ن ع��م��ادة 

ال��ت��ط��وي��ر واجل������ودة م�����ص��ت�����ص��ارو 

مراجعة  جلنة  واأع�����ص��اء  العمادة 

باجلامعة،  التنظيمية  ال��ه��ي��اك��ل 

وال���ع���الق���ات ال��ع��ام��ة والإع������الم، 

للطالبات  اجلامعية  املدينة  وم��ن 

اجلامعة  وكيل  م�صت�صارة  ح�صرت 

للتخطيط والتطوير، ووكيلة عمادة 

التطوير واجلودة.

العلمية« الترقية  »لوائح  يناقش  التربية«  »بحوث 
عقد مركز البحوث بكلية الرتبية 

بالتعاون مع وكالة الكلية للدرا�صات 

م��وؤخ��راً،  العلمي،  وال��ب��ح��ث  العليا 

العلمية  الرتقية  »لوائح  بعنوان  لقاًء 

التعريف  خالله  مت  الدعم«  واأوج��ه 

ب�صوابط الرتقية ومناق�صتها وكيفية 

ال�صتفادة من برامج الدعم املقدمة 

من عمادة البحث العلمي.

ا�صت�صافة  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ومت 

املجل�س  يف  ال��رتب��ي��ة  ك��ل��ي��ة  مم��ث��ل 

العلمي د. اأحمد بن ح�صني الفقيه، 

للرتقيات  الدائمة  اللجنة  وع�صو 

جر  د.  اأ.  الإن�صانية  للتخ�ص�صات 

اأمانة  وم�صت�صار  اجل��ر،  حممد  بن 

بن  ه�صام  د.  اأ.  العلمي  املجل�س 

حممد العربي.

افتتح اللقاء مدير مركز البحوث 

املالكي  نبيل  الدكتور  الرتبية  بكلية 

ب��ال��رتح��ي��ب ب��ال��زم��الء وال��زم��ي��الت 

وباحل�صور،  التدري�س  هيئة  اأع�صاء 

كلية  اأدوار  حتول  ملبادرة  تطرق  ثم 

املت�صمنه   2030 روؤية  وفق  الرتبية 

ملحور البحث والتطوير، وقام بعر�س 

املتعلقة  الدعم  اأوج��ه  لأه��م  موجز 

بالرتقية العلمية. ثم بعد ذلك �صرد 

والأنظمة  اللوائح  اأه��م  الفقيه  د. 

وكيفية  العلمية  بالرتقية  اخلا�صة 

ال�صتفادة من برامج الدعم املقدمة 

من عمادة البحث العلمي ثم تطرق 

املحكمني  اختيار  ملعايري  العربي  د. 

د.  واأ���ص��ه��ب  بالتف�صيل،  و�صرحها 

يقع  قد  التي  الأخطاء  بذكر  اجلر 

فيها الأع�صاء اأثناء الرفع باإجراءات 

ال���رتق���ي���ة ل��ي��ت��ف��اداه��ا الأع�������ص���اء 

الراغبون بذلك.

ت��ف��اع��اًل وح�����ص��وراً  ال��ل��ق��اء  �صهد 

التدري�س  هيئة  اأع�صاء  من  مميزاً 

ما  وال�صتف�صارات  الأ�صئلة  وتنوعت 

عن  والن�صائي  الرجايل  الق�صم  بني 

للرتقية  للتقدمي  ال�صحيحة  الآلية 

وكيفية ج��م��ع  وح��دات  اإل��ك��رتون��ي��اً 

الرتقية باختالف اأنواعها.

من  كل  واملداخالت  احل��وار  اأدار 

مركز  مدير  املالكي  نبيل  الدكتور 

برنامج  ومقرر  الرتبية  كلية  بحوث 

الدعم  من  ال�صتفادة  فر�س  زي��ادة 

با�صطح  لينا  والدكتورة  اجلامعي، 

مقررة م�صروع ال�صتفادة من برامج 

البحث  عمادة  من  املقدمة  الدعم 

وحقق  ال��ل��ق��اء  اأث����رى  مم��ا  العلمي 

الهدف املن�صود منه.

نظمت وحدة العالقات العامة والإعالم اللقاء ال�صنوي املفتوح للطالب والطالبات مع 

عميد الكلية الدكتور اأمين التميم، وذلك �صباح يوم الأربعاء 1441/3/09ه�، بح�صور 

وكالء الكلية وروؤ�صاء الأق�صام الأكادميية.

حث عميد الكلية خالل كلمته التي وجهها لأبنائه الطالب والطالبات ب�صرورة املثابرة 

واكت�صاب  واملعريف  العلمي  التميز  وحتقيق  والعملي  العلمي  حت�صيلهم  يف  والجتهاد 

ليكونوا  واجلامعة  الكلية  تقدمها  التي  اخلدمات  من  وال�صتفادة  وتطويرها  املهارات 

�صواعد بناءة خلدمة دينهم ووطنهم. 

 ومت خ����الل ال����ل����ق����اء الإج����اب����ة ع����ل����ى اأ�����ص����ئ����ل����ة وا�����ص����ت����ف���������ص����ارات ال����ط����الب 

وياأتي هذا اللقاء لتعزيز  ومبادراتهم،  ملقرتحاتهم  وال�صماع  والطالبات ومناق�صة اآرائهم 

التوا�صل وال�صراكة الطالبية وتفعيل دور الطالب يف بناء جمتمع املعرفة.
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»سيرة  بـ تحتفي  »السرديات« 
الوقت«

اإلسكان  منتدى  في  تشارك  والتخطيط  العمارة 
بدبي والتنمية 

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

المشتركة باألولى  التواصل«  »فن 

عقدت عمادة تطوير املهارات بالتعاون مع وحدة التدريب بوكالة التطوير 

واجلودة بعمادة ال�ضنة الأوىل امل�ضرتكة دورة تدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س 

م اللقاء الدكتور  بعنوان »فن التوا�ضل الإعالمي يف القاعة الدرا�ضية« قدَّ

عبداملح�ضن احلارثي، ع�ضو هيئة التدري�س باجلامعة، وقد دارت العديد 

من النقا�ضات املهمة، وتبادل امل�ضاركون اخلربات.

كتب: علي عجالن

���ض��ارك ال��دك��ت��ور ول��ي��د ال��زام��ل 

التخطيط  بق�ضم  امل�ضارك  الأ�ضتاذ 

ال��ع��م��راين ورئ��ي�����س وح���دة اأب��ح��اث 

الإ����ض���ك���ان ال�������ض���ع���ودي، وط��ال��ب 

التخطيط  ق�����ض��م  يف  امل��اج�����ض��ت��ر 

العقاري  التطوير  م�ضار  العمراين 

بحثية  ب��ورق��ة  العلياين؛  حممد  م. 

املطورين  بعنوان »حتديات  م�ضرتكة 

يف  الإ���ض��ك��ان  تي�ضر  يف  العقاريني 

وذلك  ال�ضعودية«،  العربية  اململكة 

الثالث  العربي  ال��وزاري  املنتدى  يف 

حتت  احل�ضرية  والتنمية  لالإ�ضكان 

يف  امل�ضتقبل  »ا���ض��ت�����ض��راف  ���ض��ع��ار 

الإ���ض��ك��ان وال��ت��ن��م��ي��ة احل�����ض��ري��ة«، 

وال����ذي اأق��ي��م يف دول���ة الإم�����ارات 

العربية املتحدة - دبي يف الفرتة ٧ 

- ٨ اأكتوبر ٢٠١٩م.

جل�ضات  ع��ل��ى  امل��ن��ت��دى  ا�ضتمل 

لأ�ضحاب  امل�ضتوى  رفيعة  ح��واري��ة 

ال��دول  الإ���ض��ك��ان يف  وزراء  امل��ع��ايل 

بحثية  اأوراق  جانب  اإىل  العربية، 

ق��دم��ه��ا جم��م��وع��ة م���ن ال��ب��اح��ث��ني 

الإ���ض��ك��ان،  جم���ال  يف  واملخت�ضني 

وقد تناول املنتدى عدداً من املحاور 

التي �ضلطت ال�ضوء على ا�ضت�ضراف 

ال�ضكنية  امل��ج��ت��م��ع��ات  م�����ض��ت��ق��ب��ل 

وم�ضاركة  ال�ضكان،  احليوية ومتكني 

اخلا�س  القطاع  ودور  املجتمعات، 

دعم  يف  احلكومية  غر  واملنظمات 

الإ���ض��ك��ان احل��ك��وم��ي. ك��م��ا حظي 

ور���س  م��ن  جمموعة  بعقد  امللتقى 

العمل وحلقات النقا�س العلمية اىل 

و�ضرح  م�ضاحب.   معر�س  جانب 

امل�ضاركة  ه��ذه  اأن  ال��زام��ل  الدكتور 

اأبحاث  وح��دة  اأه���داف  اأح��د  متثل 

وتعزيز  دعم  يف  ال�ضعودي  الإ�ضكان 

خالل  من  امل�ضرتك  البحثي  العمل 

كما  الإ���ض��ك��ان،  وزارة  م��ع  ال��ت��ع��اون 

طالب  حتفيز  �ضياق  يف  تاأتي  اأنها 

الدرا�ضات العليا لإنتاج بحوث نوعية 

تخدم قطاع الإ�ضكان. 

اأكد عميد كلية  ال�ضدد  ويف هذا 

العمارة والتخطيط الدكتور عبداهلل 

الثابت، اأن مثل هذه املنتديات توؤكد 

ا�ضتخال�س  يف  العلمي  البحث  دور 

للتعامل  الناجعة  والتجارب  احللول 

مع اأزمة الإ�ضكان املعا�ضر يف العامل 

ثمار  اأح��د  متثل  اأنها  كما  العربي. 

القطاعات  م��ع  امل�����ض��رتك  ال��ت��ع��اون 

نوعية  ب��ح��وث  لإن���ت���اج  احل��ك��وم��ي��ة 

الإ���ض��ك��ان، خمتتًما  ق��ط��اع  ت��خ��دم 

حديثه بتقدمي ال�ضكر للم�ضاركني يف 

املنتدى.

كتب: �سامل الدو�سري

العلوم  اأبحاث  كر�ضي  ا�ضت�ضاف 

العلوم  معهد  مدير  الكهروكيميائية، 

امل��ت��ق��دم��ة ب��ج��ام��ع��ة »ج���وم���ي« يف 

بي�ضكرت،  خ��وان  الدكتور  اإ�ضبانيا 

حيث األقى حما�ضرتني كانت الأوىل 

لتحويل  الأ�ضا�ضية  »املفاهيم  بعنوان 

الطاقة ال�ضم�ضية«، بينما املحا�ضرة 

الثانية كانت بعنوان »ال�ضرتاتيجيات 

وحتويل  ل�ضتخدام  الكهروكيميائية 

الطاقة النظيفة«.

كر�ضي  على  امل�ضرف  اأو�ضح  وقد 

الكهروكيميائية  ال��ع��ل��وم  اأب���ح���اث 

ال��دك��ت��ور ع���ب���داهلل امل��ع��ي��وف، اأن 

ال���زي���ارة ت��اأت��ي يف اإط����ار ال��ت��ع��اون 

العلوم  اأبحاث  امل�ضرتك بني كر�ضي 

العلوم  وم��ع��ه��د  الكهروكيميائية 

يف جمال  جومي  بجامعة  املتقدمة 

روؤي��ة  وحتقيق  امل�ضتدامة  الطاقة 

التقنية  وتوطني  نقل  يف  اجلامعة 

والتواأمة  املعريف  القت�ضاد  وتعزيز 

كما عرب   .2030 اململكة  روؤي��ة  مع 

العلمي  البحث  لعمادة  �ضكره  عن 

ممثلة بوكالة عمادة البحث العلمي 

دعمهم  على  البحثية  للكرا�ضي 

لإقامة مثل هذه املحا�ضرات.

بعدها ا�ضتقبل عميد كلية العلوم 

وامل�����ض��رف ع��ل��ى ك��ر���ض��ي اأب��ح��اث 

امل���وؤ����ض���رات احل��ي��وي��ة ل��الأم��را���س 

الداغري،  نا�ضر  الدكتور  املزمنة 

معه  وناق�س  الإ���ض��ب��اين،  ال�ضيف 

امل�ضرتك  البحثي  ال��ت��ع��اون  �ضبل 

العليا.  الدرا�ضات  طالب  وتدريب 

العلمي  البحث  عميد  ا�ضتقبله  كما 

جرى  وقد  الوابل،  حممد  الدكتور 

من  العديد  مناق�ضة  اللقاء  خ��الل 

املوا�ضيع ذات الهتمام امل�ضرتك.

كتب: اأبو املعاطي الرمادي

يف ندوة علمية، نفذتها وحدة ال�ضرديات باجلامعة، احتفت الوحدة 

بال�ضرة الذاتية »�ضرة الوقت« للدكتور معجب الزهراين، اأ�ضتاذ الأدب 

ملعهد  احلايل  واملدير  واآدابها،  العربية  اللغة  بق�ضم  ال�ضابق  احلديث 

العامل العربي بباري�س.

حا�ضر يف الندوة الدكتور �ضالح الغامدي، والدكتور ح�ضن الفيفي، 

ومن  الرميحي،  د. عبداهلل  واأداره��ا  العربية،  اللغة  بق�ضم  الأ�ضتاذان 

الق�ضم الن�ضائي د. حنان التويجري.

اآراء النقاد عنها،  بداأ الدكتور الغامدي حديثه عن ال�ضرة بعر�س 

وبني اأن البع�س راأى فيها انت�ضاًرا لالأنثى، والبع�س الآخر راآها �ضرة 

لالأم، وراأى الغامدي التناول الأف�ضل ل�»�ضرة الوقت« هو الوقوف على 

كونها �ضرة، ودوافع كتابتها، التي راآها دوافع تقليدية.

مرتبطة  راآه��ا  التي  الن�س،  عتبات  اأم��ام  بوقفة  عنها  حديثه  ب��داأ 

مب�ضمون ال�ضرة ارتباًطا بارًزا، ثم وقف اأمام الثيمات فيها »الطفولة، 

الغرتاب، التحول، والإجنازات« واأمام وجهة النظر ال�ضردية، واأنهى 

حديثه مبلحوظة عن البوح واخلجل يف ال�ضرة.

وراأى الدكتور الفيفي اأن ال�ضرة �ضرة ال�ضراع مع الذات، واملجتمع، 

والزمان، واملكان، و�ضورة اأمينة للمجتمع يف ب�ضاطته وعنفه، ويف جزء 

كبر منها تقرتب من فن العرتافات، لكنها يف املجمل ن�س تلقائي 

ال�ضرة، معرت�ًضا على  املوجودة يف  الأفكار  بع�س  ناق�س  كما  جميل، 

بع�ضها، وموافًقا على بع�ضها الآخر. 

على  واآدابها،  العربية  اللغة  ق�ضم  اأ�ضاتذة  من  لفيف  الندوة  ح�ضر 

اأثروا  الذين  العدواين،  الدكتور معجب  الأ�ضتاذ  الق�ضم  راأ�ضهم رئي�س 

الندوة مبداخالتهم التي األقت ال�ضوء على مميزات ال�ضرة و�ضلبياتها.

يحلل  »اإلنجليزية« 
المرأة«  »صورة 
اإلعالنات في 

كتبت: �ساحلة القرين

بعنوان  ن���دوة  م��وؤخ��راً  انعقد 

»ن���ق���د اخل���ط���اب ل��ت��ح��ل��ي��ل دور 

امل���راأة يف الإع��الن��ات« يف غرفة 

اجتماعات ق�ضم اللغة الإجنليزية 

باإ�ضراف جلنة التطوير الأكادميي 

يف الق�ضم.

حتليل  ال����ن����دوة  خ����الل  ومت 

التجارية  الإعالنات  من  العديد 

اخلا�ضة  والأمريكية  ال�ضعودية 

كال  اأن  اإىل  للتو�ضل  باملنظفات 

الثقافتني مت�ضابهتان يف طرحهما 

لعدد حمدود من الأدوار املناطة 

عن  الك�ضف  اإىل  وتهدف  باملراأة، 

لالأنثى  املعتادة  ال�ضلبية  ال�ضورة 

يف هاتني الثقافتني.
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اال�ستثماري  ال��ذراع  الريا�ض،  وداي  �سركة  اأطلقت 

جلامعة امللك �سعود، من�سة ريادة االأعمال االفرتا�سية 

»KSU Passport« والتي تتيح لرواد االأعمال فر�سة 
لتحقيق  ال��ازم��ة،  وامل����وارد  اخل���رات  اإىل  ال��و���س��ول 

تطلعات روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030 عر خلق 

ال�سركات ال�سغرية  واإنعا�ض �سوق  جمتمع ريادي طموح 

لريادة  ودعماً  املن�سود  النمو  ملعدل  واملتو�سطة، حتقيقاً 

االأعمال ولطاب ومن�سوبي جامعة امللك �سعود.

م�ستهدفات  ل��ي��واك��ب  املن�سة  ه��ذه  اإط���اق  وي��اأت��ي 

ال�سغرية  املن�ساآت  ت�ساهم  حيث   ،2030 اململكة  روؤي��ة 

املحلي  الناجت  من   20% تتعدى  ال  بن�سبة  واملتو�سطة 

مقارنة  حالياً،  ال�سعودية  العربية  للمملكة  االإج��م��ايل 

التي ت�سل  التي حققتها االقت�سادات املتقدمة  بالن�سبة 

اإىل %70 وتهدف روؤية اململكة 2030 اإىل رفع اإجمايل 

الناجت املحلي من %20 اإىل %35 للمن�ساآت ال�سغرية 

واملتو�سطة.

االفرتا�سية  االأع��م��ال  ري��ادة  من�سة  من  ينتظر  كما 

»KSU Passport« خلق جمتمع ريادي متكامل يربط 
باخلراء  اجلامعة  اإىل  املنت�سبني  والرياديات  الرياديني 

وامل�ستثمرين العامليني، ومتكينهم من التوا�سل والتعاون 

وبناء العاقات ب�سهولة وي�سر، باالإ�سافة اإىل اال�ستفادة 

من العديد من املزايا ذات القيمة عر رحلتهم يف عامل 

االأعمال.

ع��ل��ى م����دار ال�����س��ن��وات ال�����س��ت امل��ا���س��ي��ة، عملت 

اال�ستثمارية  املحفظة  �سركات  اإح��دى   »GSVlabs«
يربط  بيئي  نظام  تطوير  على  الريا�ض،  وادي  ل�سركة 

وامل�ستثمرين  ال��ك��رى  وال�سركات  االأع��م��ال  رواد  ب��ني 

يف  االبتكار  مراكز  خ��ال  من  االأكادميية  واملوؤ�س�سات 

ال�سليكون فايل وبو�سطن.

مع  ب��ال�����س��راك��ة  ال���ري���ا����ض  وادي  ���س��رك��ة  ت���ه���دف 

 »KSU Passport« من�سة  خال  من   »GSVlabs«
على تنمية املجتمع الريادي يف اململكة العربية ال�سعودية 

من خال اإعطاء الفر�سة لكل من لديه فكرة اأو �سركة 

يف  املتاحة  واالأدوات  اخلدمات  من  لا�ستفادة  نا�سئة 

املن�سة لتنمية وتطوير �سركاتهم النا�سئة وجلعل ال�سوق 

ال�سعودي حموراً اأ�سا�سياً ومركًزا عاملياً لابتكار.

الرابط:  زيارة  يرجى  وللت�سجيل  املعلومات  من  ملزيد 

www.RVC.com.sa/KSUPassport

الدكتور  والتطوير  للتخطيط  وكيل اجلامعة  يد�سن 

لن�سر  التعريفي  االأ�سبوع  فعاليات  ع�سريي  يو�سف 

املفاهيمي  واالإط���ار  اال�سرتتيجية  اخلطة  م�سامني 

لكلية الرتبية، وذلك خال افتتاحه للمعر�ض التعريفي 

العا�سرة  ال�ساعة  متام  يف  وذلك  لاأ�سبوع،  امل�ساحب 

والن�سف من �سباح يوم الثاثاء القادم 22 ربيع االأول 

الكلية،  بهو  يف  2019/11/19م  امل��واف��ق  ١٤٤١ه���� 

للطالبات  اجلامعة  وكيلة  تد�سني  ذل��ك  مع  ويتزامن 

الدكتورة غادة بنت عبدالعزيز بن �سيف للمعر�ض يف 

بح�سور عدد من  وذلك  للطالبات،  الرتبية  كلية  مقر 

عمداء ووكاء ووكيات الكليات ال�سريكة يف براجمها 

االأكادميية مع كلية الرتبية والعمادات امل�ساندة.

حتديث اخلطة

وقد �سرح عميد كلية الرتبية الدكتور فهد ال�سايع 

باأن كلية الرتبية ا�ست�سرفت اأهمية العمل على حتول 

وم��ب��ادرة   2030 اململكة  روؤي���ة  م��ع  لتت�سق  اأدواره����ا 

لها  ربحية  غري  ملوؤ�س�سة  �سعود  امللك  جامعة  حت��ول 

ا�ستقاليتها، ومواكبة لنظام اجلامعات اجلديد، فقد 

عملت الكلية على حتديث خطتها اال�سرتاتيجية لتمتد 

الأدوار  الرئي�سة  التحوالت  فيها  مراعية   2030 اإىل 

 ،2030 اململكة  روؤي��ة  وفق  الرتبية  وكليات  اجلامعة 

واأطلقت  املفاهيمي  اإطارها  على حتديث  عملت  كما 

اال�سرتاتيجية  خلطتها  مواكبة  منه  الثاين  االإ�سدار 

تطلعات  لتحقيق  واالأكادميي  العلمي  املرجع  وليكون 

خطتها اال�سرتاتيجية، و�سعدت الكلية بتد�سني معايل 

الكلية  احتفاء  الوثيقتني خال  لهاتني  مدير اجلامعة 

باليوم العاملي للمعلم يوم اخلمي�ض 4 �سفر 1441ه�، 

بوجود عدد من �سركاء الكلية.

جت�ضيد امل�ضامني

واأ�سار ال�سايع اأن كلية الرتبية توؤمن باأهمية جت�سيد 

م�سامني اخلطة اال�سرتاتيجية واالإطار املفاهيمي يف 

جميع وثائق خططها وبراجمها ومقرراتها، وكذلك يف 

ممار�ساتها وممار�سات جميع من�سوبيها وطابها، لذا 

الغر�ض  لهذا  متكاملة  خطة  بناء  على  الكلية  عملت 

الت�سمني، فالتج�سيد  ثم  والن�سر، ومن  بالتوعية  تبداأ 

يف املمار�سات الفعلية، وفق ن�سق متكامل وخمطط له.

واالمتنان  ال�سكر  ت�سريحه  نهاية  يف  ال�سايع  ورفع 

االأمني  عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني  احلرمني  خلادم 

�سكره  وقدم  والتعليم،  للرتبية  امل�ستمر  دعمهما  على 

لعنايتهما  اجلامعة  مدير  ومعايل  التعليم  وزير  ملعايل 

الدعم  اأوجه  جميع  وتقدمي  وتطويرها  الرتبية  بكلية 

لها.

اأ�ض�س علمية

واجل��ودة  للتطوير  الكلية  وكيل  �سرح  جانبه  من 

خال  عملت  الرتبية  كلية  اأن  الفايز  فايز  الدكتور 

اال�سرتاتيجية  خطتها  حتديث  على  املا�سية  الفرتة 

علمية  اأ�س�ض  على  مبنية  منهجية  وفق  اأع��دت  والتي 

الواقع  ت�سخي�ض  من  اال�سرتاتيجية  اخلطة  الإع��داد 

املرجعية،  واملقارنات  والتطلعات  الطموحات  وحتديد 

من�سوبيها  جميع  اإ�سراك  على  الكلية  حر�ست  وقد 

اخلارجي  للمجتمع  اإ�سافة  اخلطة،  بناء  وطابها يف 

امل�سلحة  اأ�سحاب  اأو  اجلامعة  داخ��ل  �سواء  للكلية 

خارجها.

قادة التغيري

اأهم  للكلية  اال�سرتاتيجية  �سملت اخلطة  واأ�ساف: 

واالأه��داف  والر�سالة  الروؤية  مثل  الرئي�سة  الق�سايا 

اال�سرتاتيجية واخلطط الت�سغيلية، ون�ست روؤية الكلية 

على الريادة والتميز الرتبوي لبناء جمتمع حيوي، اأما 

الر�سالة فهي قيادة التغيري باإعداد املمار�ض الرتبوي 

املتميز وتطويره مهنياً وبحثياً، وتقدمي برامج وبحوث 

فاعلة،  جمتمعية  �سراكات  وتنفيذ  ر�سينة،  تربوية 

واتخذت الكلية عبارة »قادة التغيري« �سعاراً لها. كما 

املاحق  الرتبية  لكلية  اال�سرتاتيجية  اخلطة  �سملت 

املهمة وهي خطة االت�سال وخطة التنفيذ وخطة اإدارة 

املخاطر، وخطة التقومي املتابعة.

3 مراحل ت�ضغيلية
واأ�سار الدكتور الفايز اإىل اأن اخلطة اال�سرتاتيجية 

احلالية لكلية الرتبية ت�ستمر من 2018م اإىل 2030م 

االأوىل  املرحلة  رئي�سة:  ت�سغيلية  مراحل  ثاث  عر 

2018م2020-م،  من  وه��ي  التحول  مرحلة  ومتثل 

اخلم�سية  اخلطة  مرحلة  هي  الثانية  املرحلة  وتعد 

التالية  املرحلة  ثم  2025م  اإىل  2021م  من  االأوىل 

اإىل  2026م  الثانية  اخلم�سية  اخلطة  متثل  والتي 

2030م، وبني الدكتور الفايز اأن املرحلة االأوىل تتمثل 
يف مبادرة حتول اأدوار كلية الرتبية وفق روؤية اململكة 

2030 »اخلطة الت�سغيلية االأوىل للخطة اال�سرتاتيجية 
.»2020 2018-

13 برناجمًا و28 م�ضروعًا
تتكون  االأوىل  املرحلة  اأن  الفايز  الدكتور  واأو�سح 

اأربعة حماور انبثقت من االأهداف اال�سرتاتيجية  من 

واحلوكمة،  الهيكلة  عن  االأول  املحور  فكان  للكلية، 

فيما جاء  االأك��ادمي��ي��ة،  ال��رام��ج  الثاين عن  وامل��ح��ور 

املحور الثالث حول الدرا�سات العليا، اأما املحور الرابع 

ت�سمل  املبادرة  وهذه  والتطوير،  البحث  حول  فيدور 

13 برناجماً حتوي 28 م�سروعاً تنتهي ح�سب خطتها 
الزمنية املحددة بانتهاء املرحلة االأوىل، وذلك يف نهاية 

اهلل  �سائًا  ت�سريحه  الفايز  الدكتور  وختم  2020م. 
عز وجل اأن حتقق هذه اخلطة اأهدافها وتكون رافًدا 

لرفعة التعليم يف بادنا احلبيبة.

الإطار املفاهيمي

بدوره �سرح وكيل الكلية لل�سوؤون االأكادميية الدكتور 

االإط��ار  حتديث  اأجن��زت  الكلية  اأن  ال�سمراين  �سعيد 

�سهر  يف  الكلية  جمل�ض  من  واعتماده  لها  املفاهيمي 

رجب من العام املا�سي، ومن ثم تد�سينه برعاية معايل 

مدير اجلامعة يف احتفاء الكلية باليوم العاملي للمعلم، 

ويحدد  الكلية  هوية  ع��ن  املفاهيمي  االإط���ار  ويعر 

اأدوارها وكيفية ممار�ستها لها، كما يحدد موا�سفات 

املمار�سة  وجانب  القيمي  اجلانب  يف  الكلية  خريج 

لتطوير  مهمة  املفاهيمي خطوة  االإطار  ويُعد  املهنية، 

كافة اأن�سطة الكلية احلالية �سواء على م�ستوى الرامج 

االأكادميية يف كافة املراحل اأو على م�ستوى املمار�سات 

م�ستوى  على  اأو  التدري�ض،  هيئة  الأع�ساء  التدري�سية 

الرامج واملبادرات البحثية اأو خدمة املجتمع. 

قيم حمورية

للكلية  املفاهيمي  االإطار  اأن  اإىل  ال�سمراين  واأ�سار 

كما  واأه��داف��ه��ا،  ور�سالتها  روؤي��ت��ه��ا  حت��دي��ًدا  يتناول 

تتبناها،  التي  املحورية  وقيمها  فل�سفتها  يت�سمن 

هذه  عليه  تقوم  ال��ذي  املعريف  واالأ�سا�ض  واأدواره���ا، 

من  الكلية  وتهدف  خريجها.  وموا�سفات  االأدوار، 

اإىل  البناء  عملية  من  التحول  اإىل  احل��ايل  التد�سني 

املفاهيمي  االإطار  م�سامني  وجت�سيد  التطوير  عملية 

ليكون واقًعا ملمو�ًسا على م�ستوى املمار�سات اليومية 

ملن�سوبي الكلية من اأع�ساء هيئة تدري�ض وطاب، وعلى 

الن�ساط  م�ستوى  وعلى  وحتديثها،  الرامج  م�ستوى 

البحثي وكافة االأن�سطة التي تقوم بها الكلية.

الإ�ضدار الثاين

ومع اعتزاز الكلية بهذا االإطار وكونه االإ�سدار الثاين 

االأول عام  الإ�سدارها  الكلية  بناء  بعد  للكلية  املحدث 

1430ه� يف اأثناء ح�سولها على االعرتاف االأكادميي 
اإىل  ت�سعى  الكلية  اأن  اإال   ،»NCATE« منظمة  من 

متثل هذا االإطار وانعكا�سه على كافة اأن�سطة الكلية، 

الكلية جلنة خا�سة لتفعيل االإطار  ولذلك ا�ستحدثت 

املفاهيمي للكلية برئا�سة عميد الكلية، كما اأنها �ستقيم 

الكلية  و�ستقوم  به،  للتعريف  االأ�سبوع  هذا  معر�ًسا 

حول  ت�سور  لو�سع  الكلية  الأق�سام  عمل  ور�سة  بعقد 

كيفية انعكا�ض م�سامني االإطار على اأن�سطة االأق�سام، 

التطوير  عمليات  ملتابعة  اللجنة  عمل  و�سي�ستمر 

انعكا�ض  ومتابعة  للكلية،  احلالية  واالأن�سطة  للرامج 

م�سامني االإطار على االأعمال التطويرية احلالية لدى 

الكلية، مثل: تطوير برامج املمار�ض الرتبوي، وتطوير 

برامج الدرا�سات العليا، وجتويد 

وختم  الكلية،  مقررات  يف  التدري�سية  املمار�سات 

اأثًرا  اأن يحدث هذا االإطار  اآمًا  ال�سمراين ت�سريحه 

اأداء الكلية مبا يتوافق مع روؤية  اإيجابًيا على م�ستوى 

غري  موؤ�س�سة  اإىل  اجلامعة  وحت��ول   2030 اململكة 

ربحية لها ا�ستقاليتها.

بال�رشاكة مع »GSVlabs« اإحدى �رشكات املحفظة اال�ستثمارية

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

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

خطتها  لنشر  توعويًا  أسبوعًا  تنظم  »التربية« 
المفاهيمي وإطارها  االستراتيجية 
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االبتكار ليس سحرًا
ال يعد االبتكار �سيئاً حديثاً اأو ع�سرياً، بل هو اأداة واأ�سلوب اإبداعي منذ 

القدم، فكلما احتاج االإن�سان يف حميطه اأو بيئة عمله الأداة لت�سهيل العمل 

اأو رفع جودته قام بالتفكري الإيجاد حل مبتكر لهذه امل�سكلة وعندما ينجح 

اأن االبتكار  هذا احلل ينت�سر لي�ستخدمه كُل من يحتاجه، وهكذا ندرك 

تتفاوت  اليومية  املجاالت يف حياتنا  قائم.  �سدٌّ خللل  اأو  مل�سكلة  هو حل 

وكثرية جداً وكل �سخ�ص هو خمت�ص مبجاله، حتى على م�ستوى االأ�سرة، 

فاالأم تدرك م�ساكل املنزل واملطبخ الذي اعتادت اأن ترتاده كل يوم، وكذلك 

املتنوعة، حتى  املجال ال�سحي والهند�سي واالأدبي والفني وكل املجاالت 

الرتفيه، لذلك ال يوجد �سخ�ص واحد مبتكر ي�ستطيع حل كل م�سكالت 

العامل وكل املجاالت! هناك مبتكر يف كل جمال، الأن كل م�سكلة اأو ثغرة 

ال ي�ستطيع اأن يراها اأو يعرفها اإال �ساحب املجال ومن يعرف فيه، وعلى 

مقدمي  االأقل  على  اأو  مبتكرين،  يكونوا  اأن  للجميع  االأ�سا�ص ميكن  هذا 

وجمتمعهم  جمالهم  وتواجه  احلياة  يف  تواجههم  التي  للم�سكالت  حلول 

الذي يعملون به. ابداأ من هذه اللحظة بالتفكري بكل امل�سكالت التي حولك 

وتواجه  تواجهك  التي  بامل�سكالت  وامالأ دفرتك اخلا�ص  تواجهك  والتي 

النا�ص، وحاول قدر امل�ستطاع اإيجاد حلول لها، ال ت�ست�سلم للم�سكلة، بل 

كن اأنت من يغري العامل ليكون هذا العامل اأكرث �سهولة وي�سًرا لكل الب�سر، 

و�ساهم باإيجاد حلول من اأفكارك وابتكاراتك النرية.

اأ�سامة بن عبداهلل فقيهي

برنامج املوهوبني واملتفوقني م�سار املوهوبني

كلية العمارة والتخطيط

ك��ن��ت اأراق��������ب اب���ن���ي ع���ن كثب 

االأل��ع��اب  اإح���دى  ب�سغف  يلعب  وه��و 

على  الأتعرف  احلديثة،  االإلكرتونية 

�سبب هذا ال�سغف واحلب لهذا العامل 

االفرتا�سي الذي يكاد ال يخلو حديث 

بيني وبينه اإال واأقحم فيه �سخ�سيات 

اللعبة التي يلعبها.

م�ساهدته  ه��و  انتباهي  �سد  وم��ا 

لفيديو عقب انتهاء اللعبة ل�سخ�سية 

من �سخ�سيات هذه اللعبة قد �سممتها 

اإحدى ال�سركات اال�سطناعية كروبوت 

كاملة  بعمل حركات  الفيديو  قام يف 

اأن��ن��ي  اللعبة مت��ام��اً، ح��ت��ى  حت��اك��ي 

�سككت يف اأنه روبوت واأخ��رت ابني 

باأنه اإن�سان يرتدي البدلة لل�سخ�سية 

املعروفة يف هذه اللعبة.

خ��اب حد�سي  م��ا  �سرعان  ول��ك��ن 

عاملية  �سركة  وجدتها  حينما  وظني 

معر�ص  الروبوت يف  مهارات  تعر�ص 

ت�ستعر�ص  كبري  جمهور  اأم���ام  كبري 

فيه ما و�سلت اإليه من تقدم وتقنية 

ا�سطناعية يف �سناعة الروبوت اأو ما 

ي�سمى بالذكاء اال�سطناعي.

هنا اأدركت ما نحن فيه من فجوة 

بني الريا�سيات والتي 

ه��ي اأ���س��ا���ص ال��ذك��اء 

اال����س���ط���ن���اع���ي مبا 

ف��ي��ه م���ن ب��رجم��ي��ات 

للحركة  واإح��داث��ي��ات 

وم����ع����ادالت حل��رك��ة 

الروبوت، وبني تعلمها 

وتكوين  وت��دري�����س��ه��ا 

اجت���اه اإي��ج��اب��ي نحو 

درا�ستها لدى طالبنا، 

دافعية  لديهم  ليكون 

ق���وي���ة ل��ت��ط��وي��ره��ا 

بالتطبيقات  وربطها 

العملية، هذه الفجوة 

الذي  املذهل  التقدم  بني  ال�سا�سعة 

النظرية  ب��ني  ي��رب��ط  اأن  ا���س��ت��ط��اع 

يف  الالمتناهية  والطفرة  والتطبيق 

التطور ملا ي�سمى بالذكاء اال�سطناعي 

والريا�سيات التي نعلمها لطالبنا.

اأ���س��ب��ح��ت ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ذك���اء 

اال�سطناعي احلياتية تَُدر�ص من خالل 

مناهج الريا�سيات يف معظم اجلامعات 

اأ�سا�ص  الريا�سيات  وتكون  العاملية 

برجمياته  اال�سطناعي  الذكاء  بناء 

وا����س���ت���خ���دام���ات���ه 

وتطبيقاته، نحتاج يف 

بالذات  النقطة  هذه 

لطالبنا  ن��ق��دم  اأن 

بفكر  ال��ري��ا���س��ي��ات 

جديد وباأ�سلوب مغاير 

التنظري  ع��ن  ب��ع��ي��داً 

معظم  اأتقنته  ال���ذي 

العربية  ج��ام��ع��ات��ن��ا 

علماء  منه  واأخرجت 

العلم  يف  وفال�سفة 

نف�سه، بل علينا تعويد 

ال�سغر  منذ  اأوالدن���ا 

على حب الريا�سيات 

وتكوين اجتاه اإيجابي نحوها مبراحل 

التعليم املختلفة ليكون ح�ساد ذلك يف 

جامعاتنا.

اإن ح�����س��ول ال��ع��دي��د م��ن ط��الب 

يف  االأوىل  امل���راك���ز  ع��ل��ى  امل��م��ل��ك��ة 

دليل  العاملية  الريا�سيات  م�سابقات 

وفائقني  موهوبني  وج��ود  على  ق��وي 

من  نحرمهم  فلماذا  العلم،  ه��ذا  يف 

الذكاء  له يف  التطبيقية  االإب��داع��ات 

ميتلكون  وهم  غريه  اأو  اال�سطناعي 

املوهبة يف الريا�سيات وحب االخرتاع 

واالبتكار اأي�ساً.

ج��ًدا  �سعبة  �ستكون  مهمتنا  اإن 

حينما تت�سع الفجوة بيننا وبني العامل 

وتطورياً،  ومكانياً  زمنياً  اخل��ارج��ي 

يتعامل  اأجمع  العامل  �سنجد  حينها 

وروبوتات  جديدة  لعنا�سر  مبنتجات 

تقوم بعمل مهام �سعبة للغاية وتنفذها 

الريا�سيات  ك��ان��ت  دق���ة،  ب��اأق�����س��ى 

و�ستظل اأ�سا�ساً لتطورها، ونحن مازلنا 

ونُغفل  الريا�سيات  تنظري  ن��در���ص 

واالإبداع  لدرا�ستها  االإيجابي  االجتاه 

يف تطبيقاتها من ناحية اأخرى. يجب 

ولفئاتهم  لطالبنا  ن��ق��دم  اأن  علينا 

اخلا�سة من املوهوبني والفائقني مادة 

تطبيقية للريا�سيات تخت�ص بالذكاء 

اال�سطناعي اأو غريه من التطبيقات 

حتى تنمو لديهم موهبة ربط النظرية 

بالتطبيق والتطوير فيه ليكون لدينا 

اإليه يف عامل  جيل هو اأم��ل مان�سبو 

متغري متطور.  

اأ�ستاذ املناهج وطرق تدري�ص 

الريا�سيات امل�ساعد

ال�سنة االأوىل امل�سرتكة 

نت�ساءل دائًما عن الزمن اجلميل، 

وباللهجة الدارجة »زمن الطيبني« يف 

اأغلب حياتنا اليومية، معظم االأ�سياء 

كانت  �سواء  املا�سي  يف  جميلة  تبدو 

اأط��ف��ال،  ك���رمي  ك��رف��ت،  جبنة  علبة 

يف  الواجبات  ل�سقات  نيدو،  حليب 

دفرت املدر�سة، وعبق بخور بيتنا، ويف 

بلد االبتعاث تبدو تلك االأ�سياء اأثمن 

واأجمل.

نعي�ص  اأن  ن��ح��اول  اأن��ن��ا  م�سكلتنا 

ذك��ري��ات��ن��ا م���ن خ����الل ت���ذك���ر تلك 

االأ�سياء ونن�سى العن�سر االإن�ساين يف 

ذكرياتنا  نربط  ملاذا  اجلميل،  الزمن 

والنربطها  امل�ستهلكة  االأ�سياء  بتلك 

باأ�سخا�ص نحبهم ونقدرهم؟

يوجد  وال  تن�سى  ال  االأ�سياء  ه��ذه 

من  االآن  ظهر  ورمب��ا  منها،  اأف�سل 

الذكريات  هذه  يوثق  ما  التطبيقات 

مهما  ول��ك��ن  ل��ل��م��ع��ارف،  وين�سرها 

تقدمت التكنولوجيا ال �سيء ي�ستبدل 

االأ�سياء  بتلك  املرتبطة  امل�ساعر  تلك 

تربيتنا  يف  خلل  ه��ذا  هل  القدمية. 

على تقدير ال�سيء وتهمي�ص االإن�سان! 

اأحياًنا نتذكر �سيئني خمتلفني لنف�ص 

احل��دث؛ اأذك��ر اأنني ا�ستمتعت بطعم 

�سكبته  اأنني  اأذك��ر  ال  ولكن  احلليب 

اأنني  اأذك���ر  مالب�سي،  اأف�سل  على 

ا�ستمعت الأغنية معينة ولكن ال اأذكر 

مدى االإزعاج الذي ت�سببت به لوالدي 

املنهك من عمله. هكذا هي ذكرياتنا، 

ما  تبقى  اأزل��ي��ة،  واأح��ي��اًن��ا  انتقائية، 

حيينا، اأعتقد اأننا يجب اأن نتفكر يف 

تربيتنا للجيل اجلديد عن مدى اأهمية 

بذاكرتنا  وارتباطها  اللحظة«  »عي�ص 

التي التخوننا عندما نريد اأن نتذكر 

املا�سي. �سديقاتي واأفراد من عائلتي 

ينتقدونني اأحياناً، ملاذا ال ت�ستخدمني 

ت�ساركني يف  مل��اذا ال  �سات؟  ال�سناب 

قروب الوات�ص اآب؟ هل ن�سيتينا؟ ال مل 

اأن�َص اأحداً، اأنا فقط »اأعي�ص اللحظة«، 

تلك  ا�ستطعت يف ذاكرتي  خ��زن ما 
ُ
اأ

اأربطها  ال  ومرها،  حلوها  االأح���داث 

بكوب قهوة اأو حذاء جميل.

اأعتذر الأنني اأنتمي »لزمن الطيبني« 

وال  ه��ي،  كما  احل��ي��اة  اأرى  ولكنني 

لنف�سي،  اأعي�سها  الأح���د،  اأف��رك��ه��ا 

تربطوا  ال  و�سديقاتي،  ولعائلتي، 

�سعادتكم باأ�سياء، اربطوها بلحظات 

ال تن�سى.

د. حياة توفيق بديوي

كلية االآداب � ق�سم اللغة االإجنليزية 

واآدابها

م�ستغرباً  لي�ص  واالإب����داع  التميز 

جامعة  بعراقة  جامعة  ط��الب  على 

امللك �سعود، ويف م�سهد يدعو للفخر 

مكتبي خالل  التقيت يف  واالع��ت��زاز 

الفرتة املا�سية بعدد من طالب كلية 

ق�سم   - ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق 

بهدف  ح�سروا  وال��ذي��ن   - االأنظمة 

اجلل�سات  وح�سور  العملي  التدريب 

الق�سائية. ومع اأن االأمر يتطلب موافقة 

م�سبقة من جهة االخت�سا�ص، وتقديراً 

حلر�سهم على التعلم فقد قررت قبول 

طلبهم للتدريب دون موافقة م�سبقة؛ 

من عقبات  يواجههم  قد  لعلمي مبا 

نتيجة البريوقراطية االإدارية وحر�ساً 

على اإتاحة الفر�سة لهم كون اجلل�سات 

العالنية،  فيها  االأ���س��ل  الق�سائية 

اإ�سافة اإىل اأن كاًل 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���وؤالء 

الطالب اإ�سافة للنقا�ص واحلوار، كانوا 

على قدر من التميز العلمي واالأخالقي 

والقدرة على فهم الن�سو�ص القانونية 

وتكييفها على الوقائع الق�سائية وبحث 

االأ�سانيد وامللكة القانونية.

ول��ك��ن م��ا ق��د ي��ع��اب على ه���وؤالء 

ال�سباب هو قلة التطبيق العملي ملا مت 

درا�سته، والذي هم يف اأم�ص احلاجة 

يف  النظرية  املرحلة  انتهاء  بعد  اإليه 

اجلامعة وبداية املرحلة العملية والتي 

فيها التقييم الفعلي لهم.

عليه، اأقول لكل طالب ال تنتظر من 

االأ�ساتذة توجيهك للتدريب والتطبيق 

لكل  واأق���ول  بنف�سك.  ب��ادر  العملي، 

التعليمي  واجبك  اأدي��ت  لقد  اأ�ستاذ 

النظري كاأ�ستاذ، فمن واجبك كاأخ اأو 

اأب اأن توجه طالبك للتدريب العملي.

بالتدريب  يرغب  من  لكل  واأق���ول 

من الطالب مكتبي مفتوح لكم ول�ست 

بحاجة اإىل موافقة م�سبقة، �سريطة 

هو  احل�سور  م��ن  ال��ه��دف  يكون  اأن 

ب��اآداب  االلتزام  مع  والتعلم  التدريب 

اجلل�سات الق�سائية.

ع�سو هيئة ت�سوية اخلالفات 

العمالية مبنطقة الريا�ص

الكالم  فنون  من  فناً  يُعد احل��وار 

واملحادثة، واأ�سلوباً من اأ�ساليب العلم 

الوعي  من مناهج  واملعرفة، ومنهجاً 

���س��ر يف 
ُ
وال��ث��ق��اف��ة، ع��م��دت اإل��ي��ه االأ

توا�سلها وتفاعلها مع غريها، واعتمده 

الب�سرية  دع��وة  يف  والر�سل  االأنبياء 

وذلك  وال�سالح؛  اخل��ري  طريق  اإىل 

اإيجابي يف تنمية  اأث��ر  ملا للحوار من 

قدرة االأفراد على التفكري، والتحليل، 

واال�ستدالل.

وفن احلوار يف االأ�سرة هو: مهارة 

اأفراد االأ�سرة على التوا�سل، واالت�سال 

مع  بع�سهم  اللفظي  وغ��ري  اللفظي 

اأم��ور احلياة  اأم��ر من  اأي  بع�ص، يف 

بطريقة متكافئة، بعيدة عن اجلمود 

والعنف؛ وذلك الإظهار احلق والتو�سل 

اإليه، مع تقبل راأي الفرد االآخر، �سمن 

�سوابط واأ�س�ص متعارف عليها.

تكُمن اأهمية فن احلوار يف تاأهيل 

لالأوالد،  االأول  امل�سدر  كونها  االأ�سرة 

البعيدة  ال�سليمة،  التن�سئة  وتن�سئتهم 

ع��ن ال��وق��وع يف ل��وث��ات االن��ح��راف 

مما  وال�سلوكي،  والفكري،  اخللقي، 

ينتج عنه فهم كل فرد لدوره االأ�سري، 

واح���رتام اآراء االآخ��ري��ن، واحل��د من 

م�سكالت الطالق.

ولنجاح فن احلوار يف االأ�سرة، البد 

نظرية  تفعيل  اآل��ي��ات  ا�ستخدام  من 

وخ��ارج��ه��ا؛  االأ���س��رة  داخ���ل  وعملية 

التام،  االإ�سغاء  يف  تتمثل  فالنظرية 

والنظر اإىل وجه املتحدث، واالإن�سات 

له حتى يفرغ من كالمه، فاال�ستماع 

القلوب،  فتح  اإىل  يقودان  واالإن�سات 

واحرتام اأفراد االأ�سرة بع�سهم لبع�ص، 

ق�سة  ذل��ك:  على  النماذج  اأروع  ومن 

عليهما  اإ�سماعيل  ابنه  مع  اإبراهيم 

ال�سالم.

كما اأن اجتناب رفع ال�سوت، وعفة 

ال��ه��دوء،  على  واملحافظة  الل�سان، 

هو  الغ�سب،  عند  النف�ص  و�سبط 

االأ���س��ل��وب االأم��ث��ل، وامل��ن��اخ ال�سحي 

فالغ�سب  الناجح،  االأ���س��ري  للحوار 

خلق ذميم، نهى االإ�سالم عنه؛ حلديث 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم عندما 

ج���اءه رج���ل ف��ق��ال: اأو���س��ن��ي، ق��ال: 

ق��ال: »ال  »ال تغ�سب«، ف��ردد م���راراً 

تغ�سب«.

الداخلية  العملية  االآليات  وتنطلق 

االإي��ج��اب��ي��ة بني  اإي��ج��اد العالقة  م��ن 

اأف��راد االأ���س��رة، وذل��ك بعقد اجتماع 

ملناق�سة  اأ�سبوعياً؛  اأو  يومياً،  اأ�سري 

ما يهم االأ�سرة من رغبات ومتطلبات 

على  االأوالد  فيه  ي��ت��درب  وغ��ريه��ا، 

مراعاة  مع  الفعال،  احل��وار  منهجية 

االآباء اأثناء احلوار ال�ستخدام اأ�سلوب 

احلوار القراآين مع اأوالدهم.

اخلارجية،  العملية  االآل��ي��ات  اأم��ا 

يغر�ص  ال����ذي  امل�سجد  م��ن  ف��ت��ب��داأ 

قيمة احلوار يف نفو�ص االأف��راد، ويف 

احلواري  املنهج  تتبنى  التي  املدر�سة 

املعلم  ويتبناه  املدر�سي،  الكتاب  يف 

وم��روراً  تدري�سه لطالبه،  يف طريقة 

باالإعالم الذي ير�سخ فن احلوار يف 

عقول االأفراد، من خالل اإعداد برامج 

اإعالمية مرئية، ومقروءة، وم�سموعة، 

اأو  ل��ق��اءات،  باإقامة  وانتهاًء  وتقنية، 

مع  التعامل  فن  يف  تدريبية  دورات 

االآخرين يف جميع املدن والقرى.

ال �سك اأن كل ذلك يُ�سهم يف بناء 

جيل مثقف وواٍع، يح�سن فن احلوار 

مل�ستقبل  م�سيء  ط��ري��ق  ه��و  ال���ذي 

و�سعادة كل اأ�سرة.

د. �سارة بنت اإبراهيم ال�سهيل

اأ�ستاذ الثقافة االإ�سالمية امل�ساعد

 ق�سم الدرا�سات االإ�سالمية – كلية 

الرتبية
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

التعليم والتعلم يف العتماد الأكادميي 

امل�ؤ�س�سي »2«

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

يف  الثالث  للمعيار  »بت�سرف«  عر�سنا  ال��ق��ارئ  عزيزي  ن�ستكمل 

االعتماد االأكادميي املوؤ�س�سي وهو التعليم والتعلم، وتتناول هذه املقالة 

حمورين هما »�سمان جودة الرامج االأكادميية وحت�سينها، وال�سراكات 

االأك��ادمي��ي��ة  ال��رام��ج  ج���ودة  �سمان  حم��ور  ي��ذك��ر  حيث  التعليمية«، 

وحت�سينها، عدداً من البنود هي:

- يوجد لدى املوؤ�س�سة �سيا�سات واإجراءات وا�سحة ملراجعة وتقومي 

وحت�سني الرامج االأكادميية واملقررات الدرا�سية، و�سمان جودة التعلم 

املدمج،  »التعليم  التعلم  اأن��واع  ويف خمتلف  املواقع  جميع  يف  والتعليم 

وال�سالحيات  امل�سوؤوليات  حتديد  وتت�سمن   ،»... بعد،  عن  التعليم 

اخلا�سة بذلك على كافة امل�ستويات، وتطبق املوؤ�س�سة اإجراءات دورية 

جلميع  ال�سنوية  التقارير  ومراجعة  التعليمية  العملية  ج��ودة  ل�سمان 

والكليات  الرامج  م�ستوى  على  متخ�س�سة  جل��ان  ِقبل  من  الرامج 

والتطوير، كما تطبق  للتح�سني  املنا�سبة  االإجراءات  وتتخذ  واملوؤ�س�سة، 

خ�سائ�ص  حتقق  م��دى  وتقييم  ملراقبة  واإج����راءات  نظماً  املوؤ�س�سة 

وتوفر  امل�ستويات،  كافة  على  امل�ستهدفة  التعلم  وخمرجات  اخلريجني 

التقومي  البيانات الالزمة لعمليات  التعليمية  املوؤ�س�سة للرامج والهيئة 

واإعداد التقارير، مثل بيانات موؤ�سرات االأداء لكل برنامج اأو فرع على 

حدة، ومدى تقدم الطالب يف الرامج ومعدالت اإمتامهم لها، وتقييمات 

املوؤ�س�سة  يف  االأعلى  املجل�ص  ويناق�ص  والرامج،  للمقررات  الطالب 

البيانات املتعلقة مبوؤ�سرات االأداء الرئي�سة لكل الرامج �سنوًيا، ويتخذ 

القرارات املنا�سبة للتطوير.

الدعم  واإدارة خدمات  لتخطيط  فعالة  اإج��راءات  املوؤ�س�سة  تطبق   -

االأكادميي مبا يلبي احتياجات الرامج االأكادميية والطالب، وتقوِّم تلك 

االإلكرتونية  اخلدمات  املوؤ�س�سة  توفر  كما  دورًي��ا،  وتطورها  اخلدمات 

التعلم  اأ�سلوب  وفق  تقدم  التي  وامل��ق��ررات  للرامج  املنا�سبة  والبيئة 

االإلكرتوين ومنط التعليم عن بعد، وحتقق املعايري اخلا�سة بهذا النمط، 

ومو�سوعية  م�سداقية  من  امل�ستقل  للتحقق  اآليات  املوؤ�س�سة  وتعتمد 

تقييم حت�سيل الطالب.

فيما يت�سمن حمور ال�سراكات التعليمية عدداً من البنود هي:

مع  »ال��ت��واأم��ة«  ال�سراكات  ل��رام��ج  الر�سمية  االتفاقيات  حت��دد   -

موؤ�س�سات اأخرى الرتتيبات وامل�سوؤوليات بو�سوح، وتكون قابلة للتنفيذ 

للتقومي  الوطني  املركز  معايري  ا�ستيفاء  وتت�سمن  اململكة،  اأنظمة  وفق 

للموؤهالت  ال�سعودي  االإطار  ومتطلبات  ومعايري  االأكادميي،  واالعتماد 

الرامج  اأن  من  املوؤ�س�سة  وتتاأكد  بها،  الكامل  االلتزام  ويتم  »�سقف« 

الدولية، مبا  التعليمية  املوؤ�س�سات  تقدمها  التي  الدرا�سية  املقررات  اأو 

يف ذلك برامج التعليم االإلكرتوين ومقررات التعليم عن بُعد، معتمدة 

وم�سمونة اجلودة وم�سرح لها من احلكومة يف بلد املن�ساأ.

باتخاذ  اأخ��رى،  ملوؤ�س�سات  برامج  تبنيها  حال  يف  املوؤ�س�سة،  تقوم   -

االأكادميي  الرنامج  مكونات  توافق  ت�سمن  التي  املنا�سبة  االإج��راءات 

املوؤ�س�سة  وت�سع  املجتمع،  وثقافة  قيم  مع  واالخ��ت��ب��ارات  والواجبات 

تقدمها  التي  ال��رام��ج  جوانب  جميع  ج��ودة  ت�سمن  التي  ال�سوابط 

والتعليمية  الدرا�سية  امل��ق��ررات  ذل��ك  يف  مبا  ال�سريكة،  املوؤ�س�سات 

والتدري�ص ومعايري حت�سيل الطالب واخلدمات املقدمة، وتتابع االلتزام 

بها، وتُقيِّم املوؤ�س�سة فاعلية ال�سراكات ب�سكل منتظم، وتتخذ القرارات 

املنا�سبة حيال ذلك.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

الرياضيات والذكاء االصطناعي

»زمن الطيبين«

نماذج واعدة في »الحقوق«

فن الحوار في األسرة.. أهميته وآليات تفعيله



عزوف الطلبة عن زيارة المكتبة!
»نب�ض �لطالب« ز�وية جديدة تطرح كل �أ�ضبوع مو�ضوعاً �أو ق�ضية طالبية 

ملعرفة  حولها  و�لطالبات  �لطالب  من  جمموعة  �آر�ء  وت�ضتطلع  للنقا�ض 

�آر�ئهم وحماولة �لو�ضول �إىل حلول مر�ضية ومقنعة، يف هذ� �لعدد نطرح 

ق�ضية »عزوف �لطلبة عن زيارة �ملكتبات �لعامة و�جلامعية« و��ضتطلعنا �ر�ء 

جمموعة من �لطالب و�لطالبات عن �أ�ضباب ذلك �لعزوف و�ل�ضبل �لكفيلة 

بعالج هذه �لظاهرة من وجهة نظرهم..

غياب  االهتمام

عبد�لعزيز �لعي�ضى �تفق مع �لق�ضية �ملطروحة و�أكد �أن هناك ن�ضبة قليلة 

من �لطالب يف �لوقت �حلايل ماز�لو� يفكرون بزيارة �ملكتبات ومر�جعة 

�لكتب، �أما �لن�ضبة �لأكرب فقد هجرت �لكتب و�إذ� 

ما �قرتحت على �أحدهم ��ضطحابه لزيارة �ملكتبة 

رد قائاًل »فا�ضي �نت«!!

التكنولوجيا  ال�سبب!

توقع نا�ضر �لعرق �أن »تكنولوجيا �لإنرتنت« هي 

�ضبب هذ� �لعزوف �أي �أن �أغلب �ملعلومات �لتي تريد 

�لهاتف  بها جتدها من خالل  و�لنتفاع  معرفتها 

�جل��و�ل، وه��ذ� ما ع��ده �ل�ضبب �لرئي�ضي لتدين 

�لقر�ءة من �لكتب ب�ضبب ع�ضر �ل�ضرعة على حد 

قوله.

م�سكلة  جمتمعية 

وقال �ضعيد �لأحمري �إنه خالل م�ضريته �حلياتية 

زي��ار�ت  �أو ٤  �ضوى ٣  �ملكتبة  ي��زر  و�جلامعية مل 

و�ل�ضبب تعار�ض �لوقت وغياب ثقافة زيارة �ملكتبة.

غياب  االإلزامية

�لتدري�ض  هيئة  �أع�ضاء  حمل  �حلربي  ط��ارق 

�مل�ضوؤولية وطالبهم باإلز�م �لطالب بالذهاب للمكتبة 

و�ملر�جع  �مل�ضادر  �إىل  و�لرجوع  �لبحوث  و�إج��ر�ء 

�لتي �ضتعود عليه بالفائدة. و�أ�ضاف: يف �ملرة �لأوىل 

�أو �لثانية قد ي�ضت�ضعب �لطالب �لأمر ويتكا�ضل لكنه 

يف �ملرة �لثالثة �أو �لر�بعة �ضيبادر.

البديل موجود

من جانبها قالت دمية �لقا�ضم، بكالوريو�ض �أدب 

ل�ضانية«:  »نظريات  ماج�ضتري  وطالبة  �إجنليزي 

�لبديل موجود، ل �أحتاج ملكتبة �جلامعة فكل ما 

�أحتاجه �أجده يف �ملكتبة �ل�ضعودية �لرقمية �لتي 

�أعتمد عليها يف �لبحوث و�أجد فيها كل �لكتب و�مل�ضادر و�ملر�جع. 

تعب  وعناء

وقالت رو�بي تركي م�ضتوى ثالث لغة عربية: �لتكنولوجيا وفرت يل كل 

�ضيء و�أنا يف �ملنزل �أجد كل ما �أحتاجه من �ملقالت و�لكتب بكل ي�ضر و�ضرعة 

ودون تعب ول عناء.

املكتبات  الرقمية

�أما منرية نا�ضر �ل�ضعيد، كلية �لعلوم، فقالت: �لزمن تغري و�لتكنولوجيا 

وفرت كل �ضيء و�خت�ضرت �لزمن و�مل�ضافات، وبالن�ضبة للمكتبات مل �أعد 

�أحتاجها �أبد� فكل ما �أبحث عنه موجود يف �ملكتبات �لرقمية.

حمرك البحث يكفي

�لطالبة خلود من كلية �ل�ضياحة و�لآثار قالت: كل ما �أريده ي�ضلني من 

خالل �لالب توب يف ثو�ين معدوة، و�أ�ضبح �لذهاب للمكتبة متعباً خا�ضاً 

باأوقات �ل�ضيف و�لبحث و�لنتظار كل ذلك يخت�ضره علينا حمرك �لبحث.

غالء  اخلدمات

يف �لعدد �لقادم �ضوف نطرح ق�ضية »غالء �خلدمات �ملقدمة« يف مر�فق 

�جلامعة من مطاعم ومقاه وقرطا�ضية، وندعو �لطالب و�لطالبات للم�ضاركة 

و�لإدلء باآر�ئهم و�إر�ضالها عرب �إمييل �ضحيفة ر�ضالة �جلامعة قبل نهاية دو�م 

يوم �لثالثاء وبحدود (50 - 70 كلمة) لكل م�ضاركة.

17 9الرأي

ت�ضدر عن ق�ضم �لإعالم 

بكلية �لآد�ب جامعة �مللك �ضعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa

r s . k s u . e d u . s a r s . k s u . e d u . s a
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

عامل  �مل��ع��ريف  �مل����ال  ر�أ�����ض  �إن 

رئ��ي�����ض��ي يف �إن���ت���اج �لق��ت�����ض��اد�ت 

�ملعا�ضرة وبخا�ضة �قت�ضاد �لبتكار.

عاماًل  �لقت�ضادية  �لعوملة  تُ�ضكل 

�لتعليم  ن��ظ��ام  ل���ض��ت��ق��ر�ء  م��ه��م��اً 

�لعايل، وتعزز �ملناف�ضة، مما �ضيدفع 

�لبقاء  �أجل  من  للن�ضال  �جلامعات 

�ضمن �أعلى �لت�ضنايف �لعاملية.

�جلامعي  �لتعليم  يكون  �أن  يجب 

ُم���ن���ظ���م���اً ب�����ض��ك��ل ج���ي���د لإح������ر�ز 

وذلك  �ل���روؤى،  �لإجن���از�ت وحتقيق 

�لبنية  تنظيم  �إع�����ادة  ط��ري��ق  ع��ن 

�لتعليم  وتطوير  وت�ضميم  �لتحتية 

�ملجتمع  �ح��ت��ي��اج��ات  م��ع  مت��ا���ض��ي��اً 

وحتديثها ب�ضكل دوري.

�جل���ام���ع���ات ه���ي م��وؤ���ض�����ض��ات 

وم�ضانع لالأفكار ل مثيل لها، حيث 

�لعقول  �إب��د�ع  �ضغف  تطبيق  ميكن 

�لعظيمة على حل �مل�ضكالت لتعزيز 

و�لجتماعية،  و�لقت�ضادية  �لتنمية 

�أكادميية  موؤ�ض�ضات  و�جل��ام��ع��ات 

�مل��ع��رف��ة،  ون�����ض��ر  بتكوين  ملتزمة 

�لتخ�ض�ضات  م���ن  جم��م��وع��ة  يف 

�ملخترب�ت  وتت�ضمن  و�مل���ج���الت، 

و�مل��ك��ت��ب��ات وغ���ريه���ا م���ن �ل��ب��ن��ى 

ت�ضمح  �ل��ت��ي  �مل��ن��ا���ض��ب��ة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 

ب��ال��ت��ع��ل��ي��م و�ل��ب��ح��ث 

م�ضتوى  �أع��ل��ى  على 

ممكن.

�ملفهوم  تغري  لقد 

للجامعة  �حل���دي���ث 

�بتد�ًء  كبري،  ب�ضكل 

م�����ن حت���ول���ه���ا م��ن 

كال�ضيكية  ج��ام��ع��ة 

مبتكرة،  جامعة  �إىل 

�إىل  بانتقالها  �نتهاًء 

�ملعرفة  لبناء  م�ضنع 

�قت�ضادياً  �مل��ف��ي��دة 

على  �حل���ف���اظ  م���ع 

ثقايف  كمركز  دورها 

وعلمي.

�حليوي  �ملحرك  هي  �جلامعات 

و�لتنمية  �لعاملي  لالبتكار  �ل��ق��وي 

�لقت�ضادية، ومع ذلك فهناك حاجة 

ُملحة لإعادة تنظيم وتطوير �لتعليم 

فهي  �ل��ع��ومل��ة،  �ضياق  يف  �جلامعي 

�ملفتاح لتعزيز �لبتكار.

م�����ض��وؤول��ي��ة  �جل��ام��ع��ات  تتحمل 

�لأكادميية  �مل�ضاريع  ثقافة  تطوير 

وريادة �ملعرفة، وعليها �أن تتبنى بيئة 

ول  و�قت�ضادية،  و�جتماعية  ثقافية 

بد من �أن تكون جزء�ً ل يتجز�أ من 

�مل��ج��ت��م��ع، وب��ال��ت��ايل 

يف  دوره��ا  من  تُعزز 

خ��الل  م��ن  �لتنمية 

�مل�ضاركة �ملبا�ضرة.

تعمل  �أن  ي��ج��ب 

ب�ضكل  �جل���ام���ع���ات 

خالّق و�أن تكون على 

لتحمل  ����ض��ت��ع��د�د 

لت�ضاهم يف  �ملخاطر 

�لقت�ضادي،  �لتحول 

بيئات  ت��وف��ري  يجب 

نوعها  م���ن  ف���ري���دة 

و�لطالبات  للطالب 

ح�����ت�����ى ي����ك����ون����و� 

��ضتيعاب  على  ق��ادري��ن  »مفكرين« 

جم��م��وع��ة و����ض��ع��ة م���ن �مل���ه���ار�ت 

و�لقدر�ت.

ب�ضكل  �جل��ام��ع��ات  ت�ضنيف  يتم 

�لتاأثري  م��دى  على  ب��ن��اًء  �أ���ض��ا���ض��ي 

و�إجناز�تها، ولي�ض بعدد �لعتماد�ت 

بر�مج  مر�جعة  يجب  �لأك��ادمي��ي��ة، 

ب�ضكل  �لدر��ضية  و�خلطط  �لتعليم 

مالءمتها  م��دى  من  للتحقق  دوري 

وفعاليتها مع متطلبات �ضوق �لعمل.

ه��ن��اك  ت���ك���ون  �أن  ي���ج���ب  ك���م���ا 

�إذ  وم�����ض��ت��د�م��ة،  كافية  م��ي��ز�ن��ي��ات 

عدم  مع  جامعة  تنجح  �أن  ميكن  ل 

كفاية �لتمويل �أو �لتقلب �ل�ضديد يف 

�مليز�نية مع مرور �لوقت.

دور �جلامعات مهم جد�ً يف حتويل 

ملمو�ضة  تطبيقات  �إىل  �لكت�ضافات 

تُ��ل��ب��ي �ح��ت��ي��اج�����ات �جل��ه��ات ذ�ت 

خا�ضة«  �أو  حكومية  »�ضو�ًء  �لعالقة 

مع  �ملجتمع،  �إفادة  ف�ي  ي�ضاهم  مب�ا 

�إمكانية حتويل �لتقنيات �إىل فر�ض 

جتارية و�عدة.

هناك �أي�ضاً حاجة ما�ضة لتفعي�ل 

دور �لأبح�اث �لعلمية يف �جلامعات 

ي�ضتفيد  ملمو�ضة  قيم  �إىل  بنقلها 

منها �ملجتمع.

�جلامعات  دور  يكم��ن  خ��ت��ام��اً، 

طريق  عن  �لقت�ضادية  �لتنمية  يف 

�لب�ضري  �مل��ال  ر�أ���ض  يف  �ل�ضتثمار 

وتنمية  خ��رب�ت��ه  م��ن  و�ل���ض�����ت��ف��ادة 

م��ه��ار�ت وقيم  �إل��ي��ه م��ن  م��ا يحتاج 

�قت�ضادية.

ثروة  ل  �لذين  �أفقر  »ما  وم�ضة: 

لهم �إل �ملال«.

�أ�ضتاذ �جليوفيزياء �مل�ضارك

ق�ضم �جليولوجيا و�جليوفيزياء 

- كلية �لعلوم

�لرتقاء  نو��ضل  �هلل،  بعون  »معاً 

وحتقيق  �ل�ضعودية  �لعربية  باململكة 

طاقات  و��ضتثمار  بالرخاء  تطلعاتنا 

ومو�هب �ضبابنا و�ضاباتنا«.

�لأم���ري  �مل��ل��ك��ي  �ل�ضمو  ���ض��اح��ب 

روؤي���ة  ���ض��ل��م��ان. �ضملت  ب��ن  حم��م��د 

2030 �لرتكيز على �ملر�أة وو�ضعتها 
يف مقدمة �هتماماتها بهدف متكينها 

لالإ�ضهام يف تنمية �ملجتمع و��ضتثمار 

طاقاتها وطموحاتها، فاملر�أة عن�ضر 

فعال وموؤثر يف بناء �ملجتمع ونه�ضته 

وتطوره، وهي �للبنة �لأ�ضا�ضية فيه.

�ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  �إن 

�آمنت باملر�أة و�أدركت �أن متكني �ملر�أة 

�ضرورة ملحة لتقدم ورقي �ملجتمعات 

�أولً  ولرفعة �لأوط��ان، فمكنت �ملر�أة 

بفتح �لتعليم �أمامها، وذلك يف عهد 

�مللك �ضعود بن عبد�لعزيز رحمه �هلل 

عام 1960م.

و�لآن ويف ظل روؤية �ململكة 2030 

جمالت  �ضتى  يف  �لعنان  لها  طلق 
ُ
�أ

و�لع�ضكري  �لأم��ن��ي  كاملجال  �لعمل 

و�أي�ضاً  و�لق��ت�����ض��ادي،  و�لإع��الم��ي 

�ل�ضعودية  ل��ل��م��ر�أة  �ململكة  منحت 

فر�ضة متثيلها على �مل�ضتوى �لدويل 

�ل�����ض��ف��ار�ت  يف  عملها  خ���الل  م��ن 

ويف  �ململكة،  وبعثات  و�لقن�ضليات 

هذ� �لإطار حظيت �لأمرية رميا بنت 

�لوليات  �ضفرية يف  �أول  بلقب  بندر 

�ملتحدة �لأمريكية.

وم��ن �أه���م �مل��ح��اور �ل��ت��ي �ضملت 

م�ضتوى  روؤية2030رفع  �أه����د�ف 

�إىل  �لعمل  �ضوق  يف  �مل��ر�أة  م�ضاركة 

30 باملئة، كما �ضدر �لتوجيه �مللكي 
عام 2017م مبنح �ملر�أة حق �لقيادة، 

��ضتثمار  �إىل  ���ض��ي��وؤدي  مم��ا  وذل���ك 

و�حل�ضول  �لعمل  �ضوق  يف  طاقتها 

تنمية  يف  �ملنا�ضبة  �ل��ف��ر���ض  ع��ل��ى 

بالدها وجمتمعها وتعزيز م�ضاهمتها 

م�ضرية  يف  و�لقت�ضادية  �حل�ضارية 

�لتنمية �مل�ضتد�مة.

مك�ضب  على  �مل���ر�أة  ح�ضلت  كما 

�ضيا�ضي باإعطائها �حلق يف �لقرت�ع 

�لبلدية.  �لإنتخابات  يف  و�لرت�ضيح 

�ضاٍم  �أمر  �ضدر  ذلك  �إىل  بالإ�ضافة 

بتمكني �ملر�أة �ل�ضعودية من �خلدمات 

دون ��ضرت�ط مو�فقة ويل �لأمر وفقاً 

تعك�ض  �لإ�ضالمية.  �ل�ضريعة  لأحكام 

�ل�ضريفني  �حلرمني  خادم  توجيهات 

وويل  عبد�لعزيز  بن  �ضلمان  �مللك 

ع��ه��ده �لأم�����ني �لأم�����ري حم��م��د بن 

�ضلمان، حفظهما �هلل، �هتماماً كبري�ً 

ي��وف��ر ح��ي��اة كرمية  م��ا  ك��ل  بتحقيق 

�لد�خلية  وز�رة  قامت  حيث  للمر�أة، 

�ل�ضريفني  �حلرمني  خادم  من  باأمر 

بو�ضع نظام ملكافحة �لتحر�ض وفر�ض 

عقوبات �ضارمة بحق �ملتحر�ضني.

�ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  و�أول��ت 

�هتمامها بحقوق �ملر�أة �نطالقاً من 

�لإ�ضالمية  �ل�ضريعة  و�أحكام  مبادئ 

مكانة  على  حمافظة  ج���اءت  �ل��ت��ي 

�ملر�أة وكر�متها، وهذ� ما ت�ضري عليه 

�لوجه  عاك�ضة  �ملباركة  �لبالد  ه��ذه 

�حل�ضاري �لذي تتميز به يف جميع 

�ضوؤونها. ومل يتوقف �هتمام �حلكومة 

على متكني �ملر�أة يف �ملجالت �ملختلفة 

�ملحافل  يف  وتكرميها  بل  فح�ضب، 

و�لإعالمية  �لأكادميية  لإجناز�تها 

و�لأدبية و�لثقافية، فقد �أثبتت �ملر�أة 

�ل�ضعودية جد�رتها وكفاءتها بتحقيق 

�إجناز�ت حملية ودولية ولعبت �أدو�ًر� 

عديدة بقوة و�ضجاعة.

ي���ق���ول �ل�����ض��اع��ر �ل��د�غ�����ض��ت��اين 

�لدنيا  »�ضيئان يف  ر�ضول حمزتوف: 

وطن  �لكبرية:  �ملنازعات  ي�ضتحقان 

حنون، و�م��ر�أة ر�ئعة«. ولقد خرجنا 

بالن�ضر  مكللني  نز�عاتنا  من  نحن 

حكومتنا  بف�ضل  ث��م  �هلل  بف�ضل 

وطن  يف  نعي�ض  فنحن  �ل��ر���ض��ي��دة، 

فيه  ي�ضتطيع  باحلياة  ناب�ض  حنون 

�أحالمهم  حتقيق  �ملو�طنني  جميع 

عزز  �أنه  كما  وطموحاتهم.  و�آمالهم 

بقوتها  و�آم���ن  �لر�ئعة«  »�مل���ر�أة  دور 

�لناعمة، ومكنها يف خمتلف �مليادين 

و�أهلها ل�ضغل �ملنا�ضب �لعليا.

�إن �ملر�أة �ل�ضعودية �ليوم �إىل جانب 

�لرجل �ل�ضعودي يقدمان مناذج ر�ئعة 

مل�ضتقبل �أف�ضل متحدين يف طموحهم 

لتكون  ميلّون  ول  يكلّون  ل  وهمتهم 

دول��ت��ه��م يف م��ق��دم��ة م�����ض��اف دول 

�لعامل وفق �ملبادئ �لإ�ضالمية ومنهج 

وباعتز�زهم  و�لع��ت��د�ل  �لو�ضطية 

بهويتهم �لوطنية. 

�ضلمان  بن  حممد  يقول  وختاماً، 

حفظه �هلل: »لقد �ضمينا هذه �لروؤية 

�ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  ب���»روؤي��ة 

ننتظر حتى ذلك  لن  لكننا   ،»2030
�حلني، بل �ضنبد�أ فور�ً يف تنفيذ كل 

وبكم  ومعكم  به،  �أنف�ضنا  �ألزمنا  ما 

�ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  �ضتكون 

دولة كربى نفخر بها جميعاً �إن �ضاء 

�هلل تعاىل«.

خلود فهد بن طحنون 

ق�ضم �إعالن

دور الجامعات في التنمية االقتصادية

تمكين القوة الناعمة في رؤية2030

د. سطام المدني

نبض الطالب

ناصر العرق

سعيد االحمري

طارق الحربي
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فعاليةفعالية

دورةفعاليات

برنامجفعالية

فعاليةفعالية

دورةفعالية

برنامجمهرجان

�سنرتال اجلامعة 4670000

مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581

مكتب وكيل اجلامعة 4670109

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

4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتط�ير واجل�دة 4670527

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  مكتب 

4670110
مكتب وكيل اجلامعة للم�ساريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399

عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت 4675723

عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864

عمادة تط�ير املهارات 4670693

عمادة اجل�دة 4679673

عمادة ال�سنة التح�سريية 4696238

عمادة القب�ل والت�سجيل 4678294

عمادة الدرا�سات العليا 4677609

عمادة البحث العلمي 4673355

عمادة �س�ؤون الطالب 4677724

عمادة �س�ؤون املكتبات 4676148

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

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

4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�سة 4354400

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

الإدارة العامة لالإعالم والعالقات اجلامعية 4678159

وكالة اجلامعة للتط�ير : 4698368

ر�سالة اجلامعة 4678781

م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 4670011

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

4670445
م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100

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

4775607
اإ�سعاف اجلامعة 4671699

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

4675557
بالغات ال�سيانة باملنطقة الأكادميية 4678666

�سيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000

جممع اخلدمات 4673000

جممع امللك �سع�د التعليمي 4682066 / 4682068

اإدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي »غرفة العمليات« 950

الدفاع املدين باجلامعة 0955

الإدارة العامة لل�سيانة: من داخل اجلامعة 1515

الإدارة العامة لل�سيانة: من خارج اجلامعة 0118061515

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات  8051197

عميدة الكليات الإن�سانية     8053169

عميدة الكليات العلمية   8050063

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

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

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

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

ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي    8050913 

�سيانة املدينة اجلامعية للطالبات 53161  80

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:

0118054450 - 0118054451

أرقام 
تلفونات 
تهمك..

عمادة �ض�ؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

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

»الأح�ال املدنية«

�  اإ�سدار �سهادة امليالد.

� اإ�سافة امل�اليد ل�سجل الأ�سرة� 

� تبليغ ولدة.

»اجل�ازات وال�ضتقدام«

� جتديد ج�از �سفر لل�سع�ديني.

� اإ�سدار تاأ�سريات ال�ستقدام لعّمال 

املنازل وال�سائقني.

� اإ�سدار اإقامة وجتديدها.

� متديد تاأ�سرية الزيارة للقادمني لزيارة 

من�س�بي اجلامعة املتعاقدين.

� تاأ�سرية خروج وع�دة.

»املرور«

� جتديد رخ�س القيادة.

� جتديد ال�ستمارة.

� ا�ستبدال ل�حات ال�سيارة

الخدمات 
الحكومية

نايت قاردن »احلدائق الليلية«

الوقت: من ٥ م اإىل ١�ص

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: املربع الريا�ص

نب�ص الريا�ص

من ٤م اإىل ١١٫٤٥م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: ق�صر امل�صمك

مو�صم الريا�ص

الوقت: من ٨�ص اإىل ١١٫٤٥م

اجلهة املنظمة: موا�صم ال�صعودية

املكان: الريا�ص

تعليم ال�صباحة

الوقت: من بعد �صالة املغرب

اجلهة املنظمة: الإدارة العامة لل�صوؤون الريا�صية

املكان: م�صبح اجلامعة

ريا�ص ونرت وندرلند

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: اأر�ص الغدير - مقابل مركز امللك عبداهلل املايل

اإدارة الأزمات للرجال

الوقت: من ٤م اإىل ٨م

اجلهة املنظمة: كلية الدرا�صات التطبيقية وخدمة 

املجتمع

املكان: الدرعية

م�صرحية اأوز العجيب

الوقت:  من ٦ م اإىل ٨٫٣٠�ص

اجلهة املنظمة: تخيل الرتفيه لتنظيم املعار�ص 

واملوؤمترات

املكان: جامعة الأمرية نورة

النافورة الراق�صة

الوقت: من ٤م اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: الريا�ص بوليفارد

ليايل الريا�ص الكوميدية

الوقت:  من ٨٫٣٠م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: الريا�ص بوليفارد

مهارات البحث العلمي لل�صيدات

الوقت: من ٩�ص اإىل ١م

اجلهة املنظمة: كلية الدرا�صات التطبيقية وخدمة 

املجتمع

املكان: علي�صة

 الريا�ص لالألعاب

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: واجهة الريا�ص, الريا�ص

التغذية الراجعة اأداة لتعلم اأف�صل لأع�صاء هيئة 

التدري�ص

الوقت: من ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦قاعة ٤
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سدوكو قاعدة اللعبة:

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

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

ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

�سغرية، اأو من 9 مربعات كبرية 

يحت�ي كل منها على 9 خانات 

�سغرية.

على الالعب اكمال ال�سبكة 

 ،9 اىل   1 من  اأرق���ام  ب�ا�سطة 

مرة  رق��م  كل  ا�ستعمال  �سرط 

واحدة فقط، يف كل خط اأفقي 

ويف ك��ل خ��ط ع��م���دي ويف كل 

مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

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

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

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

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

عن�ان الكتاب: الت�ضميم لكيفية تعلم النا�س

يتناول كتاب »الت�سميم لكيفية تعلم النا�س« كيفية اإلقاء املحا�سرة، اأو كتابة 

وثائق معينة، وا�ستخدام املبادئ الأ�سا�سية لالنتباه، الإن�سات، والتعلم، واإن�ساء 

م�اد ت�ساعد على الكت�ساب والتذكر للمعارف واملهارات التي يتم تعلمها.

وقد قام بتاأليف هذا الكتاب Julie Dirkson، وترجمته دانية عبدالعزيز 

العبا�سي. 

 عن�ان الكتاب: م�ا�ضيع رئي�ضية يف اكت�ضاب اللغة الثانية

Vivian Cook :امل�ؤلف

املرتجم: ع�دة �ضخيرّ العنزي

يتناول هذا الكتاب ثمانية م�ا�سيع رئي�سية يف اكت�ساب اللغة الثانية، 

تتعلق  م�ا�سيع  جمعا  حيث  �سينجلت�ن.  وديفيد  ك���ك  فيفيان  اأعدها 

بالكيفية التي يتعلم بها الإن�سان اللغة الثانية. 

كذلك ا�ست�سهدا باأمثلة لعلماء متخ�س�سني، واأكرث الأ�سئلة �سي�ًعا مثل 

العمر الأن�سب لتعلم اللغة الثانية، واأهمية النح� والكتابة واملفردات يف 

عملية التعلم، والكيفية التي تتناغم بها اللغات املتعددة يف عقل الإن�سان، 

ودور بح�ث علم اكت�ساب اللغة الثانية يف التعليم والتعلم.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

مفكرة الشهر

اأمتتة املكاتب للموظفني

الوقت:  من ١٠�ص اإىل ٢٫٣٠م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ص

 العرو�ص التقدميية prezi لأع�صاء هيئة التدري�ص

الوقت: من ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ قاعة ٢

مهارات الكتابة املهنية واإعداد التقارير للموظفني

الوقت:  من ١٠�ص اإىل ٢٫٣٠م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ص

 ال�صعودي الدويل الثاين لل�صيدلة ٢٠١٩

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: اأول عربية للمعار�ص واملوؤمترات

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

قواعد البيانات والدوريات العاملية ISI لأع�صاء هيئة 

التدري�ص

الوقت: من ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ قاعة ٢

 ال�صعودي للبال�صتيك وال�صناعات البرتوكيماوية

الوقت:  من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

�صعودي موبايل �صو

الوقت:  من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: جمموعة ال�صدمي املا�صي لتنظيم 

املوؤمترات واملعار�ص

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

 الإعالم ال�صعودي

الوقت: من ٨�ص اإىل ٨م

اجلهة املنظمة: هيئة ال�صحفيني ال�صعوديني

املكان : فندق هيلتون الريا�ص

حت�صني الأداء املهني للموظفني

الوقت: من ١٠�ص اإىل ٢٫٣٠م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ص

 ال�صعودي للطباعة والتغليف

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

تو�صيف وتقرير املقرر الدرا�صي لأع�صاء هيئة 

التدري�ص

الوقت: من ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ قاعة ٤

 واملوؤمتر الدويل لل�صياحة

الوقت:  من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص
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اأجراها  اأو�سحت درا�سة م�سحية 

اأوت��ري��خ��ت  بجامعة  باحثني  ف��ري��ق 

الهولندية بالتعاون مع نقابة �سركات 

اأن  احلياة يف هولندا،  التاأمني على 

الإن�سان يجب اأن تكون اأغلب اأموره 

امل���ادي���ة والج��ت��م��اع��ي��ة واحل��ي��ات��ي��ة 

يقوم  واأن  واآم���ن،  م�ستقر  و�سع  يف 

بت�سويتها بال�سكل الكايف اأو املُر�سي، 

وحتديًدا  الأربعني،  �سن  بلوغه  قبل 

يف حدود �سن ال�39.

ا�ستطلعت  التي  للدرا�سة  ووفًقا 

ال�سباب  ف��اإن  �سخ�ص،   2000 اآراء 

ب��داي��ة  اأو  ال��ع�����س��ري��ن��ي��ات  ���س��ن  يف 

الثالثينيات لي�ست لديهم م�سكلة اإذا 

مل تت�سح تفا�سيل حياتهم وعليهم األ 

ي�سعروا بالفو�سى اأو الذعر، موؤكدة 

التا�سعة  اإذا جتاوز �سن  اأن الإن�سان 

فيمكن  م�ستًتا،  زال  وما  والثالثني، 

اأن يعرتيه �سعور بالأ�سف والإحباط 

ورمبا ال�سطراب النف�سي.

اأنه حينما يكون  واأكدت الدرا�سة 

ال�سخ�ص يف �سن ال�39 ل بد اأن يكون 

قد رتب كل الأ�سياء يف وقت �سابق، 

مهنته  وج��د  يكون  اأن  بد  ل  فمثاًل 

الوظيفي  ب��الأم��ان  فيها  ي�سعر  واأن 

يكون  اأن  يجب  وك��ذل��ك  واحل��ي��اة، 

�سّكل فل�سفته للحياة ون�سج عالقاته 

الجتماعية، وارتبط مع »�سريك/ة« 

�ساركوا  ممن   %44 واأ�سار  حياته. 

يف ال�ستطالع اإىل اأنهم ل ي�سعرون 

ت�سويتها  ج���رى  ق���د  ح��ي��ات��ه��م  اأن 

فيما  املُر�سي،  اأو  الكايف  بال�سكل 

العاطفية  جتاربهم  اإن   %25 ق��ال 

كانت كارثية، يف حني اعرتف %74 

يف  حياتهم  معظم  ا�ستهلكوا  اأنهم 

العمل على  بدًل من  الأمور،  تاأجيل 

حوايل  بني  بينما  الفوري،  الإجن��از 

الوقت  ق�ساء  يريدن  ل  اأنهم   16%
بالقلق  لي�سعروا  الأمور  ت�سخيم  يف 

اإنهم   %14 ق��ال  فيما  احل��ي��اة،  يف 

ب�ساأن  بالقلق  ي�سعروا  اأن  اأ�سغر من 

امل�ستقبل، واأنهم يركزون على ق�ساء 

وقت ممتع وجميل الآن.

الحوار مع الطفل

بدر احل�سني

يفتح احلوار اآفاًقا رحبة 

اأم����ام الآب�����اء وامل��ع��ل��م��ني، 

ت�����س��اع��ده��م ع��ل��ى فك 

اأبنائهم  رموز �سخ�سيات 

وم���ع���رف���ة اأ����س���راره���ا؛ 

اختيار  عليهم  لي�سهل 

الأ���س��ال��ي��ب ال��رتب��وي��ة 

طبائعهم  تنا�سب  التي 

ال�سخ�سية،  و�سماتهم 

تربية  اإىل  ل��ل��و���س��ول 

على  ق��ائ��م��ة  �سليمة 

فهم وب�سرية.

�شروط احلوار

واحلوار �سبيل لغر�ص قيم التفاهم 

والتعاي�ص وامل�ساحلة مع الآخرين، و�سبيل للتعلم والتثقيف، وتنمية 

املهارات، وغر�ص الت�سورات الفكرية ال�سليمة عن الكون والإن�سان 

واحلياة، واإن�ساج ملَكات الإبداع؛ ب�سرط اأن نح�سن اختيار فكرة 

التي  املنطقية  واأ�ساليب احلوار، واحلجج  وبيئة احلوار،  احلوار، 

يقبلها عقُل الطفل، وتتفاعل معها م�ساعره.

�ُشباعية احلوار الناجح

اإىل  الأول  الف�سل  اأحد ع�سر ف�ساًل؛ تطرق  الكتاب  �سم هذا 

»تعريف احلوار والطفل«، ودار حول احلوار مع الطفل يف التاريخ 

الإ�سالمي وم�سادر التلقي وما �سماها »�سباعية احلوار الناجح«، 

معه،  احل��وار  واأهمية  احلياة  يف  الطفل  اأهمية  ا�ست�سعار  وهي: 

جتاهه،  الدافئة  وامل�ساعر  معه،  التوا�سل  يف  ال�سادقة  والرغبة 

واملحتوى الهادف، والهدوء وال�سرب، وُح�سن الإن�سات، والبُعد عن 

التع�سب وجتريح الذات.

اأهداف احلوار

ودوره  الطفل«،  مع  احلوار  »اأه��داف  عن  الثاين  الف�سل  وجاء 

وتناول  عنده،  الإن�سانية  والرتبية  الإن�ساين  امل�سرتك  تعزيز  يف 

الطفل  ت�سجيُع  ومنها:  واخلا�سة؛  العامة  احلوار  اأهداف  حماور 

على احلوار، وتربية جيل يوؤمن بالتعددية والثقافية والجتماعية 

امل�سرتك  على  الرتكيز  من  النا�سئة  ومتكني  الآخ��ري��ن،  ويتقبل 

. الإن�سايِنّ

بيئته ولغته

واآدابه  وعباراته  ولغته«،  احلوار  »بيئة  الثالث  الف�سل  وتناول 

وم�سوغاته، واأو�سح اأَنّ بيئة احلوار هي توفري مناخ جاذب وحمَبّب 

الرمز  ولغة  الإيجابية  العبارات  ا�ستخدام  اأن  على  ودلَّل  للطفل، 

والإيحاء يُعد اأ�سلوًبا ُمدًيا يف الرتبية.

�شكله وم�شمونه

ُخ�س�ص الف�سل الرابع للحديث عن »اأنواع احلوار مع الطفل«، 

احل��واُر  هناك  ال�سكل  حيث  فمن  وامل�سمون؛  ال�سكل  حيث  من 

يف  واملعلمون  املنزل  يف  الآب��اء  ميار�سه  ال��ذي  املبا�سر  ال�سفهُيّ 

املدر�سة، وغري املبا�سر، اأو العفوي، الذي ميار�سه الآباء يف حياتهم 

احلوار  هناك  امل�سمون  حيث  ومن  الكتابي.  واحل��وار  اليومية، 

الوجداين؛ وهو الذي يهدف اإىل ا�ستثارة العواطف وامل�ساعر يف 

نف�ص الطفل، كما اأن هناك حواًرا معرفًيّا، واآخر ترفيهًيّا.

مبادئه و�شوابطه

وحتدث الف�سل اخلام�ص عن »مبادئ احلوار مع الطفل«، وهي: 

املرونة، وال�سرب، والتنوع، والإيجابية، والو�سوح، والقبول.

الطفل«،  مع  احلوار  »�سوابط  عن  كتب  ال�ساد�ص  الف�سل  ويف 

اجل��دال،  وجتنُّب  وال��ه��دوء  العمرية،  للمرحلة  منا�سبته  ومنها: 

والدقة  وامل�ساواة،  والعدل  والواقعية،  الفردية،  الفروق  ومراعاة 

العلمية، واحرتام اإن�سانية الآخر.

اأ�شاليبه ومهاراته

ودار الف�سل ال�سابع حول »اأ�ساليب احلوار مع الطفل« كاحلوار 

بالق�سة، واحلوار بامل�سرحية، واحلوار باملثل. اأما الف�سل الثامن 

وُح�ْسن  اللفظية،  الطالقة  وه��ي:  احل��وار،  مهارات  تناول  فقد 

الإن�سات، والإتيان باحُلجة املقنعة، ولغة اجل�سد، والثقة بالنف�ص، 

واملرونة، والتنظيم.

مراحل الطفولة

وهي  الطفولة«،  ومراحل  ل�»احلوار  التا�سع  الف�سل  وخ�س�ص 

الثانية  املبكرة  والطفولة  الأوىل،  املبكرة  الطفولة  الرتتيب:  على 

والطفولة  �سنة«،   10-7« املتو�سطة  والطفولة  �سنوات«،   6-4«

املتاأخرة »11-15�سنة«.

عوامل موؤثرة

ويف الف�سل العا�سر تناول »العوامل املوؤثرة يف جناح احلوار مع 

الطفل« وهي: الأ�سرة، وامل�سجد، واملدر�سة، والإعالم، واملوؤ�س�سات 

بف�سله  الكتاب  وُختم  والإن��رتن��ت.   ، الآيُلّ واحلا�سب  الثقافية، 

احلادي ع�سر حتت عنوان »معوقات احلوار مع الطفل«، والتي قد 

تتمثل يف البيئة الأ�سرية املنغلقة، والثقافة املجتمعية، واملدر�سة، 

والإعالم.

قــــــــــــــــرأت لك..

حديثة  بريطانية  درا�سة  ك�سفت 

يف  الطويلة  ال�����س��اع��ات  ثقافة  اأن 

العمل غري مفيدة، مبينة اأنها ت�سلب 

حياة  يف  حقهم  واملوظفني  العمال 

اأوقات جميلة  وق�ساء  منزلية لئقة 

اأن  اأحبائهم، مو�سحة  وحميمية مع 

مفيداً  لي�ص  العمل  �ساعات  تقليل 

يعزز  اأن  ميكن  بل  فح�سب،  للعمال 

عدد  تقلي�ص  اإىل  داعية  الإنتاجية؛ 

�ساعات العمل الإجمايل.

بها  ق��ام  التي  الدرا�سة  واأ���س��ارت 

موؤمتر النقابات العمالية يف اململكة 

اأنه على رغم  اإىل   »TUC« املتحدة

اأن العمال املتفرغني يف اإيرلندا لديهم 

كانوا  اأنهم  اإل  عمل،  اأ�سبوع  اأق�سر 

الأوروب��ي  بلدان الحت��اد  اأكرث  اأي�ساً 

يف  املتفرغون  العمال  اأم��ا  اإنتاجية، 

اململكة املتحدة فلديهم اأطول اأ�سبوع 

ال��ب��ل��دان  اأق���ل  ك��ان��وا  لكنهم  ع��م��ل، 

الدرا�سة  خ��الل  مت  وق��د  اإنتاجية. 

الناجت  اأ�سا�ص  على  الإنتاجية  قيا�ص 

املحلي الإجمايل لكل �ساعة؛ ومقارنة 

اأوروب��ي��ة، هي  ذل��ك بني خم�ص دول 

»اإيرلندا، بريطانيا، اإيطاليا، هولندا، 

ب��ل��ج��ي��ك��ا«، وق���د ج���اء الإي��ط��ال��ي��ون 

اإي��رل��ن��دا،  ال��ث��ان��ي��ة، بعد  امل��رت��ب��ة  يف 

لأدن��ى  وبلجيكا  هولندا  جانب  اإىل 

ولكنهم  اأوروب���ا،  يف  العمل  �ساعات 

كانوا اأي�ساً اأقل اإنتاجية بنحو30%. 

ورغم اأن اأ�سبوع العمل املنخف�ص يف 

اإيطاليا ارتبط بتدين الإنتاجية، لكن 

الت�سرع  يجب  ل  اإنه  قالت  الدرا�سة 

فبينما  الإيطاليني،  على  احلكم  يف 

بالنتائج  مقارنة  اإنتاجيتهم  تت�ساءل 

وبلجيكا،  هولندا  يف  �سوهدت  التي 

اإل اأنها متو�سطة اإىل حد ما عندما 

عام  ب�سكل  اأوروب���ا  دول  اإىل  ننظر 

هذه  وتاأتي  الأو���س��ع.  النطاق  وعلى 

الدرا�سة يف وقت اأظهرت فيه درا�سة 

نيوزيلندية  �سركة  اأجرتها  جتريبية 

التي  النتيجة  تعزز  الفائت،  العام 

ومت  ال��درا���س��ة،  تلك  اإليها  تو�سلت 

منح  النيوزيلندية  الدرا�سة  خ��الل 

اأ�سبوعية،  عطلة  اأي��ام   3 املوظفني 

والعمل 4 اأيام بدلً من خم�سة، مع 

اللتزام ب�ساعات العمل وكل املزايا 

الدرا�سة  تلك  وخل�ست  وال�سروط، 

يف  زي��ادة  حققت  ال�سركة  اأن  اإىل 

بعد  باملائة   20 بن�سبة  الإنتاجية 

 4 اإىل   5 من  العمل  اأي��ام  تخفي�ص 

اأيام يف الأ�سبوع.

اأج��راه��ا  م�سحية  درا���س��ة  بينت 

�ساري  جامعة  م��ن  باحثني  ف��ري��ق 

الربيطانية وجامعة هايرني�ص هاينه 

باأن  يف مدينة دو�سلدورف الأملانية، 

تاأثري  ل��ه  الأزرق  لل�سوء  التعر�ص 

فعال يف تخفي�ص �سغط الدم.

التي  ال��درا���س��ة  اأظ���ه���رت  وق���د 

مت  رج�����اًل   140 ع���ل���ى  اأج����ري����ت 

مل��دة  الأزرق  ل��ل�����س��وء  ت��ع��ري�����س��ه��م 

متفاوتة،  فرتات  يف  �ساعة،  ن�سف 

لديهم  ال��دم  �سغط  م�ستويات  ب��اأن 

ل��دى  م��ل��ح��وظ  ب�سكل  ان��خ��ف�����س��ت 

جميع امل�ساركني بن�سب متفاوتة.

التعر�ص  اإن  ال��ب��اح��ث��ون  وي��ق��ول 

اأك�سيد  اإطالق  الأزرق يحفز  لل�سوء 

النيرتيك، الذي يعمل على ا�سرتخاء 

يخف�ص  وبالتايل  الدموية،  الأوعية 

م�سريين يف  فيها،  ال��دم  �سغط  من 

لكمية  التعر�ص  اأن  اإىل  الوقت  ذات 

حمددة من ال�سوء الأزرق ل ي�سبب 

الأ�سعة  مثل  بال�سرطان  الإ���س��اب��ة 

فوق البنف�سجية التي ي�سدرها �سوء 

ال�سم�ص.

ال�سوء  اأن  ال��درا���س��ة  ووج����دت 

الدم  يقلل من �سغط  النقي  الأزرق 

زئبقي،  مم   8 مبقدار  النقبا�سي 

التقليل  يف  ي�ساهم  اأنه  اإىل  اإ�سافة 

م���ن ���س��الب��ة ال�������س���راي���ني، وي��زي��د 

الأم��ر  الدمية،  الأوع��ي��ة  ا�سرتخاء 

خطر  انخفا�ص  على  ي�ساعد  الذي 

الإ�سابة باأمرا�ص القلب.

وق����ال ال��ب��اح��ث امل�����س��رف على 

كري�ستيان  الربوفي�سور  ال��درا���س��ة 

الأزرق  لل�سوء  التعر�ص  »اإن  هاي�ص: 

يوفر طريقة مبتكرة للتحكم الدقيق 

احل��اج��ة  دون  ال�����دم،  ���س��غ��ط  يف 

التي  الطبية  العقاقري  ل�ستخدام 

توؤدي اإىل الإ�سابة باأعرا�ص جانبية 

وال�سداع  وال����دوار  الإ���س��ه��ال  مثل 

وم�ساكل يف النت�ساب«.

وق����د ن�����س��رت ال���درا����س���ة ال��ت��ي 

�سركة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  تنفيذها  مت 

الكهرباية،  الأدوات  لت�سنيع  فيلب�ص 

القلب  لطب  الأوروب���ي���ة  املجلة  يف 

الوقائي، وفق ما نقلت �سحيفة ديلي 

ميل الربيطانية.

التعرض للضوء األزرق يخفض ضغط الدم

حقق استقرارك المادي واالجتماعي قبل »األربعين«

تقليل ساعات العمل يعزز اإلنتاجية
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من  واح��داً  االجتماع  علم  يعترب 

الن�شاأة  حديثة  االأك��ادمي��ي��ة  العلوم 

بني  ي��رب��ط  م��ا  على  ي��رك��ز  ن�شبياً، 

واملوؤ�ش�شات  واملجموعات  االأف��راد 

اجتماعية،  وعمليات  ق��واع��د  م��ن 

االجتماعي  الكائن  �شلوك  وي��ويل 

درا�شة  على  ويركز  كبرية،  اأهمية 

وكيانها  االجتماعّية  املجموعات 

خ��ال حت��رك االإن�����ش��ان يف حياته 

اليومية.

لدرا�شة  االج��ت��م��اع  علم  ي�شعى 

و�شياغة  االج��ت��م��اع��ّي��ة  امل�����ش��اك��ل 

احللول وال�شيا�شات العامة املنا�شبة 

لها، مبا يتما�شى مع م�شلحة املن�شاأة 

علم  م��ن  وي��ت��ف��رع  امل��ج��م��وع��ة،  اأو 

االخت�شا�شات  من  عدد  االجتماع 

والعاقات  االجتماعي،  كالتنظيم 

االإن�������ش���ان���ي���ة، وع���ل���م ال�����ش��ك��ان، 

االج��ت��م��اع��ي��ة، وعلم  وامل��م��ار���ش��ات 

الكثري  وغريها  االجتماعي  النف�س 

االجتماع  علم  يركز  ال��ف��روع.  م��ن 

على جملة من املفاهيم االأ�شا�شية، 

وم���ن���ه���ا: امل���ج���ت���م���ع وم���ق���وم���ات���ه 

وخ�شائ�شها،  والثقافة  وت�شنيفاته، 

ومتطلباته،  االج��ت��م��اع��ي  وال��ب��ن��اء 

والعمليات  االجتماعي،  والنظام 

االجتماعّية، والن�شق االجتماعي.

ي��ع��ت��رب ع��ل��م االج���ت���م���اع ع��ل��م��اً 

درا���ش��ات��ه  يبني  جت��ري��ب��ّي��اً  ب��ح��ث��ي��اً 

والتفّكر  والتدقيق  املاحظة  على 

ويّعد  االج��ت��م��اع��ّي��ة،  ال��ظ��واه��ر  يف 

اأي  الرتاكمية،  العلوم  من  واح���داً 

احلديثة  االجتماعّية  نظرياته  اأن 

تعتمد على ما �شلف من النظريات 

يف ال�شياق ذاته.

فهو  االجتماعّية  اخل��دم��ة  اأم���ا 

من العلوم التطبيقية وتّعد اخلدمة 

االج��ت��م��اع��ّي��ة مب��ث��اب��ة وظ��ي��ف��ة اأو 

العدالة  توطيد  اإىل  تتطلع  مهنة 

االج��ت��م��اع��ّي��ة واإق���راره���ا، وت��وف��ري 

ل���اأف���راد،  مثلى  ح��ي��ات��ي��ة  ظ���روف 

وال��رخ��اء  الرفاهية  �شبل  وت��وف��ري 

لاأفراد من خال ا�شتغال ال�شبل 

واالإمكانات جلميع اأفراد املجتمع.

يركز االأفراد املمار�شون للخدمة 

حتديد  ���ش��رورة  على  االجتماعّية 

اأبعاد امل�شكات التي تواجه املجتمع 

واإي��ج��اد  اأ�شبابها  على  وال��وق��وف 

من  ترتكه  وم��ا  لها،  جذرية  حلول 

تاأثري على االأفراد يف املجتمع.

ل��ل��ت��ف��رق��ة ب���ني ع��ل��م االج��ت��م��اع 

ميكن  االج���ت���م���اع���ّي���ة  واخل����دم����ة 

نظري  االج��ت��م��اع  ع��ل��م  اإن  ال��ق��ول 

تطبيق  االجتماعية  اخلدمة  بينما 

فاإن  ذل��ك  اإىل  باالإ�شافة  ميداين، 

اهتمامه على  ي�شب  االجتماع  علم 

كمجتمع  متكامًا  كامًا  املجتمع 

االجتماعّية  اخلدمة  اأم��ا  ب�شري، 

على  تغيريات  ب��اإج��راء  تهتم  فاإنها 

�شلوكيات االأفراد ووظائفهم.

بطول  اأح��ق  �شيء  م��ن  م��ا  احل��ك��م��اء:  يقول 

ال�شجن من الل�شان، واإمنا خلق لاإن�شان ل�شان 

اأكرث مما  لي�شمع ويب�شر  واأذنان  واحد وعينان 

ال�شفتان  اأب���واب:  باأربعة  حب�س  اإن��ه  ثم  يقول، 

واالأ�شنان، وما يح�شل احلكماء على احلكمة اإاّل 

بالتفكر وال�شمت.

يلفُظ  {م��ا  تعاىل  قوله  ال���دوام  على  تذكر 

�شلى  وقوله  َعتيد}.  َرقيب  لَديه  اإاّل  قول  من 

جهنم  يف  النا�س  يكب  »وه��ل  و�شلم  عليه  اهلل 

وجتنب  األ�شنتهم«.  ح�شائد  اإال  مناخرهم  على 

و»القذف«  »اللعن«  وخ�شو�شاً  الل�شان  اآف��ات 

هذين  االأ�شخا�س  من  العديد  ا�شت�شهل  فقد 

قبحهما  رغم  لاأ�شف  األ�شنتهم  على  االأمرين 

وخطورتهما.

اأ�شى  النف�س  ويزيد  اخلاطر  يف  يحز  ومما 

اأن ترى عدداً من »طاب وطالبات اجلامعات« 

واللعن  ال�شب  يف  الأل�شنتهم  العنان  يطلقون 

اأدب  اأو  اأو اأخاق  والقذف، دون رادع من دين 

اأو حياء، ولئن كان هذا االأمر معيباً ومرفو�شاً 

من اجلميع، فاإنه يعد اأكرث عيباً ورف�شاً يف حال 

�شدوره من األ�شنة طاب وطالبات اجلامعات، 

وميثلون  واأدب��اً  وعلماً  ثقافة  اأكرث  اأنهم  باعتبار 

النخبة املثقفة واملتعلمة يف املجتمع.

والوعد  ال��ك��ذب،  اأي�ًشا  الل�شان  اآف���ات  م��ن 

الثقيل،  وامل���زاح  والنميمة،  والغيبة  ال��ك��اذب، 

واملراء، واجلدل، والفح�س يف الكام، وف�شول 

واال�شتهزاء،  وال�شخرية  واخل�شومة،  الكام، 

واحللف الكاذب، واخلو�س يف الباطل، والتقعر، 

ال�شعر  وق��ول  الكام،  يف  والتكلف  والت�شدق، 

املمدوح،  اأم��ام  وامل��دح  ال�شر،  واإف�شاء  املاجن، 

والذم مبا ال ي�شتحق.

منها  واح��د  كل  ي�شتحق  االآف��ات  ه��ذه  ومثل 

احلذر من الوقوع يف م�شاوئه، وكلها من اآفات 

الل�شان. وعلى املوؤمن اأن يراقب كامه اأكرث من 

كام النا�س، فا يتكلم اإاّل بعد َرِويَّة وتفكر، فاإذا 

�شيطرته  الكلمة من  بالكلمة، خرجت  نطق  ما 

واأ�شبحت ملك من �شمعها. اأما قبل ذلك فهي 

وعلى  كتمها.  �شاء  واإن  بها  تفوه  �شاء  اإن  ملكه 

املرء اأن ال ي�شتهني بالكلمة، فرب كلمة اأحدثت 

فتنة، ورب فتنة ت�شببت يف اإزهاق اأرواح اأو يف 

خ�شام و�شقاق. اأال ت�شتحق مثل تلك الكلمة اأن 

يهوي بها �شاحبها يف جهنم.

علم االجتماع والخدمة االجتماعية

فكر خارج 
الصندوق

احفظ لسانك أيها اإلنسان

صورة نقدية

قضية طالبية

اختبارات ورقية أم إلكترونية؟
كتب: حممد �شام

والنهائية  الف�شلية  االختبارات  لتغيري منط  الوقت  حان  هل 

من  كبري  عدد  عنه  ت�شاءل  ما  هذا  اإلكرتونية؟  اإىل  ورقية  من 

واأمتتة  الرقمية  الثورة  مع  بالتزامن  اجلامعة،  وطالبات  طاب 

التعامات وانت�شار االأجهزة اللوحية، واعتماد عدد من املقررات 

االإلكرتونية.

�أواًل �لتجربة 

الورقية  االختبارات  اأن  يرى  �شنة حت�شريية،  ال�شمري،  ريان 

بعك�س  الغ�س  متنع  اأن��ه��ا  ناحية  م��ن  االإل��ك��رتون��ي��ة  م��ن  اأف�شل 

من  اأف�شل  االإلكرتونية  واالختبارات  االإلكرتونية،  االختبارات 

واقرتح  الت�شحيح،  و�شهولة  الوقت  اخت�شار  ناحية  من  الورقية 

اأن يتم اإجراء جتربة يف االختبارات االإلكرتونية ويف عدد حمدد 

من املقررات، قبل اأن يتم اتخاذ القرار النهائي يف هذه امل�شاألة 

املحرية.

نظر وجهة 

يعتقد  فيزياء،  تخ�ش�س  العلوم،  كلية  اخلطيب،  عبدالعزيز 

اأن املو�شوع يخ�شع لوجهات نظر امل�شوؤولني، وكذلك الإمكانيات 

اجلامعة، حيث اإن التحول لنظام االختبارات االإلكرتونية يتطلب 

اإمكانيات كبرية �شواء من ناحية القاعات اأو من ناحية االأجهزة، 

املتوفرة  االإمكانيات  اأن  اأعتقد  اإن عدد الطاب كبري وال  حيث 

ت�شتوعب كل هذا العدد الكبري من الطاب والطالبات. وقال: 

من �شلبيات االختبار االإلكرتوين عدم توفر معامل واأجهزة كافية 

يف الوقت احلايل، ومن اإيجابياته اخت�شار الوقت وال�شرعة يف 

الت�شحيح.

�الأولوية ح�سب 

حممد ال�شمري، كلية العلوم، تخ�ش�س كيمياء، يف�شل تغيري 

منط االختبارات من ورقية اإىل اإلكرتونية لكن ح�شب االأولوية، 

اإىل  حتتاج  فهي  والعلمية،  ال�شحية  بالكليات  البدء  يتم  بحيث 

تغيري منط االختبارات اأكرث من الكليات االإن�شانية. واأ�شاف: اإذا 

كان الق�شد هو تغيري منط االختبارات للكل فهذا رائع، واأرى اأنه 

ال يوجد �شلبيات لاختبارات االإلكرتونية فقد متت جتربتها يف 

ال�شنة التح�شريية يف اختبار االإجنليزي واختبار احلا�شب واأي�ًشا 

اختبار القدرات والتح�شيلي.

و�سلبيات �إيجابيات 

ال  ح��ي��وان،  علم  تخ�ش�س  العلوم،  كلية  العتيبي،  اإب��راه��ي��م 

يف�شل التحول اإىل االختبارات االإلكرتونية الأن الطاب تعودوا 

منط  لتغيري  توجه  هناك  كان  واإذا  الورقية،  االختبارات  على 

االختبارات، فيجب اأوالً التمهيد لذلك، الأن من ال�شعب اأن يتاأقلم 

الطالب مع االختبارات االإلكرتونية وي�شعب عليه كتابة االأجوبة 

اإذا كانت مقالية، هذه اإحدى �شلبيات االإلكرتوين، اأما اإيجابياته 

فتتمثل يف �شرعة الت�شحيح وتوزيع الدرجات واخت�شار الوقت.

�لطالب ��ستفتاء 

اأحمد القحطاين، كلية احلا�شب، دعا اإدارة اجلامعة الإجراء 

اإىل  ورقية  من  االختبارات  منط  تغيري  تقرر  اأن  قبل  ا�شتفتاء 

القرار،  واإ�شراكهم يف  الطاب  اراء  اأخذ  يتم  بحيث  اإلكرتونية، 

حتى يتعودوا على حتمل امل�شوؤولية وتقبل ما قد ينتج عن القرار 

اختبارات  و�شع  ال�شعب  من  اأرى  وق��ال:  وتبعيات.  نتائج  من 

اإلكرتونية جلميع الكليات واملقررات، لوجود اختبارات مقايل يف 

بع�س املواد، ولكن اإذا كانت جميع االختبارات مو�شوعية فاأنا مع 

تغيري منط االختبارات الأنها تخت�شر الوقت واجلهد.

شارك في نقد هذه الصورة أو 
التعليق عليها، وأرسل مشاركتك 

إلى إيميل رسالة الجامعة قبل 
نهاية دوام يوم األربعاء، وسوف 

يتم نشر أجمل تعليق.
RESALAH@KSU.EDU.SA
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المحطات  يجوب  العلوم«  »قطار 
الطالبات بمدينة 

كتبت: ر�ؤى ال�سلّيم

الأرب��ع��اء  ي��وم  للطالبات  اجلامعية  باملدينة  ال��ع��ل��وم  كلية  نظمت 

عدة  الكلية، مب�ساركة  بهو  العلوم« يف  »قطار  فعالية  1441/3/16ه� 
�بحوث  الإح�ساء  ق�سم  الدقيقة،  �الأحياء  النبات  ق�سم  مثل  اأق�سام 

�ق�سم  �الفلك،  الفيزياء  ق�سم  احليوية،  الكيمياء  ق�سم  العمليات، 

الكيمياء. �متيز ركن ق�سم الكيمياء بوجود جم�سم لقطار ذي ت�سميم 

جميل تت�سدر عربة القيادة له �سعار ر�ؤية اململكة 2030، �التي ترمز 

لقيادتها للم�سرية العلمية �البحثية يف الوطن. �ا�ستطاعت امل�ساركات 

املمكنة  البينية  �الأبحاث  بالتخ�س�سات  الزائرات  تعريف  الفعالية  يف 

بني علم الكيمياء �العلوم الأخرى من داخل اأ� خارج الكلية، كما ات�سمت 

الرحلة العلمية خالل حمطة القطار بتوعية احل�سور بطريقة جذابة.

ال�سرية  �كتابة  باإعداد  البدء  اأهمية  عن  ال�سابق  العدد  يف  حتدثت 

الذاتية قبل نهاية املرحلة اجلامعية، باعتبار اأن ال�سرية الذاتية كالر�اية 

اجلميلة التي يعتني بها كاتبها منذ حر�فها الأ�ىل �اإىل اأن ت�سبح قيمة 

فنية �اأدبية يف عامل الأدب، �ي�سعدين يف هذا العدد اأن اأحتدث عن اأهم 

الإ�سرتاتيجيات يف اإعداد �كتابة ال�سرية الذاتية �التي قد ل تتطرق لها 

كثرياً الكتب �املواقع الإلكرت�نية.

- اأ�لً: اختيار ت�سميم منا�سب لل�سرية الذاتية �مريح للت�سفح �القراءة 

بعيداً عن الت�ساميم املعقدة ذات الألوان الزاهية.

الدرجات  ت�سمل  الذاتية  ال�سرية  يف  رئي�سية  عنا�ين  ��سع  ثانياً:   -

العلمية �الد�رات �اخلربات العملية �املهارات الذاتية.

هدف هذه العنا�ين الرئي�سية هي اأن تكون حافزاً للطالب اجلامعي 

على التخطيط بعناية مل�ستقبله الأكادميي �املهني، ثم العمل على ملء 

م�ساحات هذه العنا�ين باملحتوى املنا�سب لها �الذي يخدم هذا امل�ستقبل 

الأكادميي �املهني.

الأ�ل  الإ�سرتاتيجي  فالهدف  مهند�ساً،  يكون  اأن  الطالب  اختار  فلو 

يف  البكالوريو�س  درجة  على  احل�سول  هو  العلمية  الدرجات  خانة  يف 

املاج�ستري يف جمال  درجة  اإنهاء  على  �العزم  التخطيط  ثم  الهند�سة، 

التخ�س�س.

التخطيط �التن�سيق للح�سول  يبداأ الطالب يف  ال��د�رات،  �يف خانة 

على د�رات تدريبية عامة يف جمالت التنمية الب�سرية �التطوير الذاتي، 

�د�رات تخ�س�سية يف جمال التخ�س�س لتقوية اجلانب املعريف �املهاري 

�اكت�ساب خربات جديدة يف املجال.

�تقدم جامعة امللك �سعود ممثلة يف عمادة تطوير املهارات ملن�سوبيها 

بالد�رات  غنية  قائمة  �الطالب  �املوظفني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من 

يف  تخدمهم  �التي  م�سمونها  يف  العالية  القيم  ذات  املجانية  الف�سلية 

جمالت تخ�س�ساتهم �يف منط حياتهم.

�على الطالب احلذر من فكرة اقتناء اأكرب قدر ممكن من الد�رات 

�الت�سجيل فيها �ر�سها يف ال�سرية الذاتية، فالد�رات التدريبية لي�ست 

غاية بذاتها بل ��سيلة يطور الطالب من خاللها اأد�اته �معارفه �خرباته.

درا�سته  اأثناء  يحر�س  اأن  الطالب  على  العملية،  �يف خانة اخلربات 

مكاتب  يف  كالعمل  العملية،  اخل��ربات  بع�س  اكت�ساب  على  اجلامعية 

اأماكن  يف  اأ�  الطبية،  العيادات  يف  اأ�  املحا�سبية،  الهند�سية  اخلدمات 

اأخرى ح�سب التخ�س�س، فالعمل امليداين يوفر م�ساحة منا�سبة للتطبيق 

املناهج  يف  درا�ستها  مت  التي  �الفر�سيات  �النظريات  للعلوم  العملي 

الدرا�سية.

تنمية  اأكرث يف  يجتهد  اأن  الطالب  على  الذاتية،  املهارات  خانة  �يف 

الن�ساطات  يف  �امل�ساركة  الجتماعية  �عالقاته  ال�سخ�سية  مهاراته 

�الريا�سية؛  �الأكادميية  �املهنية  الجتماعية  �املنا�سبات  �الفعاليات 

يعي�س  التي  املدينة  اأ�  فيها  يدر�س  التي  اجلامعة  م�ستوى  على  �سواء 

على اأر�سها، فالفعاليات �الن�ساطات ت�سكل بيئة خ�سبة للعالقات املهنية 

�اخلربات العملية، �تعطي للطالب ح�سوراً لفتاً �ت�سنع منه �سخ�سية 

ذات �سعبية يعرفها اجلميع.

- ثالثاً: تغذية ال�سرية الذاتية �حتديثها با�ستمرار �رعايتها كالطفل 

ال�سغري �تعاهدها باملحتوى املنا�سب حتى ي�ستد عودها �ت�سبح جاهزة 

ل�سوق العمل، لتكون ملخ�ساً ملدى جودة حاملها �كفاءته على امل�ستوى 

ال�سخ�سي �العلمي �املهني.

- رابعاً: العناية باإدراج قنوات التوا�سل من اأرقام الهاتف �الإمييالت 

�العنوان الربيدي، �جتنب ��سع اأرقام هاتف ثانوية اأ� اإمييالت �همية 

اأ� عنواناً بريدياً مهماًل، ف�سوق العمل �سيعرفك من  ل ت�ستخدم كثرياً 

خالل �سريتك الذاتية �يتعرف عليك من خالل قائمة التوا�سل معك، 

فال تعطه �سبباً حمبطاً للتخلي عن فكرة ا�ستثمارك �اإجراء املقابالت 

ال�سخ�سية معك متهيداً لتوظيفك.

تلك  الذاتية اجليدة هي  ال�سرية  اأن  الطالب  تذكر عزيزي  �اأخ��رياً، 

التي ت�ستغرق اأياماً �اأ�سابيع �اأ�سهراً لكتابتها، �لكنها ل ت�ستغرق اأكرث من 

120 ثانية لقراءتها، �بالتوفيق للجميع.

أهم اإلستراتيجيات في كتابة 
السيرة الذاتية

 وقفات أكاديمية
د. خليل اليحيا

 وقفات أكاديمية

alkhaleel@ksu.edu.sa - 

كلية الطب

يف ذكرى رحيل الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي

نادي اإلعالم ينظم ندوة بعنوان »الوفاء 
في ذكرى الراحل أستاذ اإلعالم ومؤرخه«

اللجنة التنفيذية تناقش ترتيبات أسبوع المهنة

الفراج ح�سة  متابعة: 

ن���ظ���م ن������ادي الإع��������الم ن����د�ة 

الراحل  ذك��رى  يف  »الوفاء  بعنوان 

الدكتور  �م��وؤرخ��ه  الإع��الم  اأ�ستاذ 

عبدالرحمن ال�سبيلي« يوم الأربعاء 

١٤٤١ه����  الأ�ل  ١٦رب��ي��ع  امل��ا���س��ي 

كلية  مبلتقى  ١٠�سباًحا  ال�ساعة 

الآداب للرجال، �قاعة 143 الد�ر 

فيها  حا�سر  حيث  للن�ساء،  الثالث 

عادل  د.  ال�سلهوب،  عبدامللك  د. 

الأح���م���د،  د. حم��م��د  امل��ك��ي��ن��زي، 

ق�سم  �ع�سوات  اأع�ساء  بح�سور 

الإعالم �طالبه �طالباته.

م�ضيئة جوانب 

املكينزي  عادل  الدكتور  ا�ستهل 

الند�ة باإلقاء ال�سوء على اجلوانب 

امل�سيئة يف �سخ�سية الفقيد كاأحد 

اململكة  يف  �الإعالم  التاريخ  رموز 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، م��ن خ��الل 

جت��رب��ت��ه احل��ي��ات��ي��ة م��ع��ه م��ن��ذ اأن 

الإع��الم  م��ادة  يف  ي��ده  على  تتلمذ 

تاريخه  م�ستعر�ساً  ال�����س��ع��ودي، 

الإع���الم���ي ال���ذي ج��م��ع ف��ي��ه بني 

كاأ�ل  �املهني،  الأكادميي  اجلانب 

يف  الدكتوراه  على  يح�سل  مبتعث 

الإعالم �سنة 1972 �يرثي املكتبة 

من  بالعديد  الإع��الم��ي��ة  العربية 

املوؤلفات الر�سينة، اإىل جانب د�ره 

عام  �مدير  مذيع  ك��اأ�ل  املوؤ�س�سي 

للقناة ال�سعودية، ممتداً عطا�ؤه يف 

لأكرث  �التلفزيوين  الإذاعي  العمل 

من ثالثة عقود.

وفاء مل�ضة 

�عن مل�سات الوفاء للراحل اأثناء 

املكينزي  ال��دك��ت��ور  ت��ط��رق  حياته 

اخلريجني  زيارات جلنة  اأ�ىل  اإىل 

ال��ع��ام امل��ا���س��ي ل��ه ق��ب��ي��ل �ف��ات��ه، 

ا�ستعداده  ع��ن  فيها  ع��رب  �ال��ت��ي 

ق�سم  يخدم  ملا  طاقته  كل  لتقدمي 

للق�سم  مقدماً  �خريجيه،  الإعالم 

اه������داءات م���ن ك��ت��ب��ه ال��ق��ي��م��ة يف 

التخ�س�سات. خمتلف 

اأ�سار  الإن�ساين  اجلانب  �على 

ال�سبيلي  د.  متيز  اإىل  املكينزي 

�العفوية  الب�ساطة  من  كبري  بقدر 

مع طالبه،  حواره  التي ظهرت يف 

ال��راأي  بحرية  اإميانه  اإىل  اإ�سافة 

كل  �احرتام  الأكادميي،  احلرم  يف 

توا�سعه  عن  ف�ساًل  راأي،  �ساحب 

اجل����م ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ت��ول��ي��ه 

جمل�س  يف  كع�سو  املنا�سب  اأعلى 

ال�سوري �املجل�س الأعلى لالإعالم.

حا�ضرة �ضخ�ضيته 

حممد  الدكتور  ع��رج  ذل��ك  بعد 

الأحمد ليحكي عن جتربته كطالب 

تخرجت  دفعة  اأ�ل  يف  الراحل  مع 

من الق�سم، حيث تتلمذ على يده يف 

ال�سعودي«،  الإع��الم  »تاريخ  مقرر 

البارز يف ت�سكيل  اإىل د�ره  م�سرياً 

م���ع���ارف ����س��خ�����س��ي��ة ط���الب���ه يف 

ذل��ك ال��وق��ت داخ���ل امل��ح��ا���س��رات 

احلا�سرة،  �سخ�سيته  خ��الل  م��ن 

لهم يف  رفقته  �خارجها من خالل 

يف  امليدانية  الزيارات  من  العديد 

كربى املوؤ�س�سات الإعالمية كوكالة 

�موؤ�س�ستي  ال�����س��ع��ودي��ة،  الأن���ب���اء 

ال�سحفيتني،  �اجل��زي��رة  اليمامة 

العمل  معاي�سة  فر�س  لهم  �متيحاً 

ال��ت��ل��ف��زي��وين م��ن خ���الل ال��ت��دري��ب 

ال�����س��ي��ف��ي ب��ح��ك��م ك���ون���ه ي�����س��غ��ل 

م��ن�����س��ب م��دي��ر ع���ام ال��ت��ل��ف��زي��ون 

حديثه  خمتتماً  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف 

بالإ�سارة اإىل عدم انقطاع توا�سله 

مرحلة  بعد  ملا  �الإن�ساين  العلمي 

ملن�سب  ��سل  حتى  البكالوريو�س 

لكلية  �ك��ي��اًل  ث��م  للق�سم  �ك��ي��اًل 

الآداب.

متكاملة اإعالمية  موؤ�ض�ضة 

اأما الدكتور عبدامللك ال�سلهوب، 

حياة  البحثي يف  البُعد  تنا�ل  فقد 

ال�سبيلي،  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 

البحثية  جهوده  على  ال�سوء  ملقياً 

تعريف  عنها  ن��ت��ج  ال��ت��ي  الأ�ل���ي���ة 

الق�سم  طالب الدفعات الأ�ىل من 

�التي  ال�سعودي،  الإع��الم  بتاريخ 

الأ�سا�سية  امل��واد  اإح��دى  اأ�سبحت 

اعتماده  اإىل  اإ���س��اف��ة  بعد،  فيما 

كمنهج  ال��ت��اري��خ��ي  ال�����س��رد  ع��ل��ى 

كل  يف  بالتوثيق  �اهتمامه  بحثي، 

النقدية  ر�ؤيته  عن  ف�ساًل  كتاباته، 

املتعمقة.

ملكانة  ال�سلهوب  الدكتور  �اأ�سار 

�ر�سانته  العلمية  ال�سبيلي  الدكتور 

ال��ف��ك��ري��ة �ط��ري��ق��ت��ه ال��ف��ري��دة يف 

م��ع��اجل��ة ال��ق�����س��اي��ا الإع��الم��ي��ة، 

الإعالمية  باملوؤ�س�سة  اإي��اه  �ا�سفاً 

ر�سيد  م��ن  اأن��ت��ج��ه  مل��ا  امل��ت��ك��ام��ل��ة 

موؤلفاً   60 اإىل  عدده  ��سل  علمي 

اململكة  يف  »الإع���الم  كتاب  اأه��م��ه 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة« ك��درا���س��ة 

�سدرت  ��سفية  �ثائقية  حتليلية 

2000م، �اختتم د. ال�سلهوب  عام 

عر�سه عن د. ال�سبيلي رحمه اهلل 

عن  الق�سيبي  غ���ازي  د.  مبقولة 

اأنها  اإياها  �ا�سفاً  �موؤلفاته  كتبه 

»عمل من اأعمال احُلب«.

وكتاب جائزة 

د.  ت��ق��دم  ال���ن���د�ة  ن��ه��اي��ة  �يف 

اأ�لهما  مقرتحني  بطرح  املكينزي 

ا�سم  ج��ائ��زة حتمل  ع��ن  الإع���الن 

املثايل  للطالب  منحها  يتم  الراحل 

كتاب  ثانيهما  ع���ام،  ك��ل  للق�سم 

داع��ي��اً  تعلمنا«،  ه��ك��ذا   « ب��ع��ن��وان 

ال���ط���الب �ال��ب��اح��ث��ني �اأع�����س��اء 

�ر�سد  جمع  اإىل  التدري�س  هيئة 

�امل�ساعر  �الكلمات  امل��واق��ف  كل 

ال�سبيلي  ال��دك��ت��ور  ع��ن  �احل��ك��اي��ا 

ليتم ن�سرها يف هذا الكتاب.

لأ�سبوع  التنفيذية  اللجنة  عقدت 

الأربعاء  يوم   ٢٠٢٠ �اخلريج  املهنة 

اجتماعها  ١٤٤١ه���  الأ�ل  ربيع   ١٦

ال�سعالن  اأن�����س  د.  برئا�سة  ال��ث��اين 

املهنة  لأ���س��ب��وع  التنفيذي  امل��دي��ر 

�اأع�ساء  ر�ؤ�ساء  �بح�سور  �اخلريج 

ناق�ست  حيث  التنفيذية؛  اللجنة 

التنفيذية  ال��ف��رق  م��ه��ام  ال��ل��ج��ن��ة 

الأفكار  �ا�ستعرا�س  العمل  �مراحل 

م�سلحة  يف  ت�سب  التي  املقرتحة 

اململكة  ر�ؤي��ة  مع  �تتما�سى  اخلريج 

اأن  ال�سعالن  الدكتور  �اأك��د   .٢٠٣٠

انطالقاً  تاأتي  املهنة  اأ�سبوع  اأهداف 

من حر�س جامعة امللك �سعود على 

جميع  يف  �التميز  ال��ري��ادة  حتقيق 

ا�ست�سعارها  اإىل  اإ�سافًة  املجالت، 

امل�سوؤ�لية الجتماعية جتاه الطالب 

�اخلريج �القطاعني العام �اخلا�س 

�د�ره����ا  ع��ام��ة  ب�سفة  �امل��ج��ت��م��ع 

بالكوادر  الوظائف  �سغل  دع��م  يف 

الب�سرية  املتخ�س�سة.

اأن  ال�������س���ع���الن  د.  �اأ������س�����اف 

اأ�سبوع  اإقامة  عن  تعلن  اإذ  اجلامعة 

�امللتقى  �املعر�س  �اخلريج  املهنة 

على  توؤكد  فاإنها  التا�سع،  امل�ساحب 

اأه��م��ي��ة م��ث��ل ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة التي 

املميزة  ال��ع��الم��ات  اأح���د  اأ���س��ح��ت 

من  �سعود  امللك  جامعة  ت�سع  التي 

�سوق  خ��دم��ة  يف  ب�سمتها  خاللها 

املتميزة  ال��ك��ف��اءات  بتقدمي  العمل 

ذات املهارات العالية من خمرجات 

القطاعات  جلهات  دعماً  اجلامعة؛ 

احلكومية �اخلا�سة يف الوطن.

هذا  اأن  اإىل  ال�سعالن  �اأ���س��ار 

الو�سل  حلقة  بكونه  ميتاز  احل��دث 

العمل   بكادر  املنظمات  تربط  التي 

املتميز الذي ت�سعى للح�سول عليه، 

�املوؤهالت العلمية �املهنية املرغوبة 

ل  �سعود،  امللك  جامعة  طلبة  م��ن  

ا كونهم ال�سريحة الأكرث كفاءًة  �سيمَّ

ال�سعودية،  اجلامعات  م�ستوى  على 

فعاليات  م��ن  يت�سمنه  مل��ا  �ذل���ك 

حم��ا���س��رات  م��ن  مم��ي��زة  تثقيفية 

لكافة  ��ر���س عمل  �ن��د�ات علمية 

تخ�س�سات اجلامعة؛ تعزيزاً لثقافة 

العمل املهني لدى الطالب �اخلريج، 

�م�ساعدتهما على الختيار الوظيفي 

الأن�سب ملهاراتهما �مواهبهما.

د. األحمد: عايشنا على يده العمل الصحفي والتلفزيوني في كبرى المؤسسات

د. المكينزي: أقترح طرح جائزة تحمل اسم الراحلد. الشلهوب: لم يكتف في بحوثه بالرصد التاريخي



عر�ضت وكالة الف�ضاء الأمريكية 

طائرة  اأول  من  مبكرة  ن�ضخة  نا�ضا 

بالكامل،  بالكهرباء  تعمل  اختبارية 

يف   ،X-57 Maxwell وه����ي 

اجلوية  للمالحة  ال�ضهري  خمتربها 

يف �ضحراء كاليفورنيا.

عام  منذ  الطائرة  تطوير  وج��رى 

2015، وما تزال على بعد عام على 
الأوىل  التجريبية  رحلتها  من  الأقل 

اجلوية،  اإدوارد  ق��اع��دة  �ضماء  يف 

 Tecnam وهي مقتب�ضة من طائرة

P2006T الإيطالية ذات املحركني.
 X-57 طائرة  اأن  نا�ضا  وتعترب 

Maxwell جاهزة لأول اختبار عام 
لها بعد ربط اأكرب حمركني من بني 

ت�ضمح  والتي  كهربائًيا،  حمرًكا   14
ببطاريات  العاملة  الطائرة  بطريان 

ليثيوم اأيون امل�ضممة خ�ضي�ًضا لها.

ك��م��ا ع��ر���ض��ت وك���ال���ة ال��ف�����ض��اء 

اإن�ضاوؤه  مت  جهاز حماكاة  الأمريكية 

حديًثا ي�ضمح للمهند�ضني والطيارين 

�ضمن  الطريان  �ضعور  يختربوا  اأن 

ال��ط��ائ��رة، وذل���ك ب��ال��رغ��م م��ن اأن 

الطائرة ما تزال قيد التطوير.

وتعد X-57 Maxwell الأحدث 

يف �ضل�ضلة الطائرات التجريبية التي 

للمالحة  الوطنية  الإدارة  طورتها 

عدة  م��دار  على  والف�ضاء  اجل��وي��ة 

ع��ق��ود لأغ���را����ض ع��دي��دة، مب��ا يف 

حاجز  ك�ضر  التي   Bell X-1 ذلك 

ال�ضوت لأول مرة، و X-15 العاملة 

�ضرعتها  تفوق  وال��ت��ي  بال�ضواريخ 

�ضرعة ال�ضوت.

فيه  ت��ط��ور  ال����ذي  ال���وق���ت  ويف 

ال�����ض��رك��ات اخل��ا���ض��ة ال��ط��ائ��رات 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وامل��رك��ب��ات احل��ائ��م��ة 

 X-57 م�ضروع  ف��اإن  �ضنوات،  منذ 

نا�ضا  ل��وك��ال��ة  ال��ت��اب��ع   Maxwell
واإث����ب����ات  ت�����ض��م��ي��م  اإىل  ي���ه���دف 

التي  للمعايري  وف��ًق��ا  التكنولوجيا 

ميكن للم�ضنعني التجاريني تكييفها 

للح�ضول على ال�ضهادات احلكومية.

معايري  امل��ع��اي��ري  ه���ذه  وت�����ض��م��ل 

���ض��الح��ي��ة ال���ط���ائ���رات ل��ل��ط��ريان 

لكفاءة  بالن�ضبة  وكذلك  وال�ضالمة، 

الطاقة وال�ضو�ضاء.

وبالنظر اإىل اأن اأنظمة املحركات 

وجود  مع  حجًما  اأ�ضغر  الكهربائية 

حمركات  من  اأق��ل  متحركة  اأج���زاء 

اأب�ضط  فهي  ال��داخ��ل��ي،  الح����راق 

يتطلب  مما  اأق��ل،  ووزنها  ل�ضيانتها 

اأكرث  اأنها  كما  للطريان،  اأقل  طاقة 

التقليدية،  امل��ح��رك��ات  م��ن  ه���دوًءا 

وذلك وفًقا لتو�ضيحات كوبلي.

ويتمثل اأحد التحديات يف حت�ضني 

امل��زي��د  ل��ت��خ��زي��ن  ال��ب��ط��اري��ة  تقنية 

طريان  نطاق  لتو�ضيع  الطاقة  من 

الطائرة، مع اإعادة �ضحن اأ�ضرع، لكن 

نظًرا للقيود احلالية للبطارية، فقد 

الطائرة ل�ضتخدامها  ت�ضميم  جرى 

يف الرحالت اجلوية الق�ضرية املدى 

لعدد  ركاب  اأو طائرة  اأجرة  ك�ضيارة 

�ضغري من الركاب.
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تتحدث الت�ضريبات اأن �ضركة اآبل 

 »12 »اآيفون  هواتف  اإط��الق  تعتزم 

بت�ضميم   2020 ع��ام  يف  املرتقبة 

جديد، ولكنه ماألوف. كما يُ�ضاع اأن 

ال�ضركة تعتزم اإ�ضافة كامريا خلفية 

رابعة، ومع اأنه ل يزال يف�ضلنا عن 

اأن  املتوقع  �ضنة، فمن  قرابة  املوعد 

بالهاتف  املتعلقة  الت�ضريبات  تتواىل 

اإىل ذلك احلني.

الت�ضريبات  يف  الركيز  اأن  وم��ع 

 ،»12 »اآي��ف��ون  هواتف  على  ان�ضب 

اإل اأن املنتجات الأخرى التي يُنتظر 

الإعالن عنها خالل العام املقبل كان 

لها حظ من الت�ضريبات، مبا يف ذلك 

نظارات الواقع املعزز:

والتاأكيدات  الت�ضريبات،  ك�ضفت 

حتى  انت�ضرت  التي  الر�ضمية؛  �ضبه 

اأن��ه   »12 »اآي��ف��ون  هاتف  ع��ن  الآن 

اخلام�ض  اجليل  �ضبكات  �ضيدعم 

5G، و���ض��ا���ض��ة م��ع م��ع��دل حتديث 
ثالثية  وكامريا  هرتز،   120 ق��دره 

الأبعاد من نوع ToF، بالإ�ضافة اإىل 

ت�ضميم جديد.

الت�ضريبات  معظم  م�ضدر  وك��ان 

املتعلقة بهواتف اآيفون املرتقبة العام 

املقبل من املحلل »مينج-ت�ضي كو« – 

الذي يعد الأ�ضهر والأكرث م�ضداقية 

وقال   – اآب��ل  مبنتجات  يتعلق  فيما 

حجم  م��ن  تقلل  ق��د  اآب��ل  اإن  فيها: 

هاتف  من   2020 لن�ضخة  ال�ضا�ضة 

�ضا�ضة  من  فبدًل  برو«؛   11 »اآيفون 

ال�ضا�ضة  فاإن  بو�ضات،   5.8 بقيا�ض 

�ضوف تاأتي بقيا�ض 5.4 بو�ضات.

وم�����ض��ر م���وق���ع »ف�����ون اأري���ن���ا« 

النموذج  ���ض��ورة   PhoneArena
 ،»12 »اآيفون  لهاتف  املتوقع  الأويل 

وف��ي��ه��ا  ت��الح��ظ ال���زواي���ا امل����دورة، 

�ضبيًها  الهاتف  واإطار معدين يجعل 

بهاتفي »اآيفون 4«، و»اآيفون 5« قبل 

اآبل  تفعل  اأن  املرجح  ومن  �ضنوات، 

الت�ضميم  اعتماد  بعد  خا�ضًة  ذلك، 

طلقت 
ُ
يف حوا�ضيب اآيباد برو التي اأ

يف عام 2018.

يُ�ضار  بالكامريات،  يتعلق  وفيما 

اإىل هاتفي »اآيفون 11 برو«، و»اآيفون 

هواتف  اأول  كانا  ماك�ض«  ب��رو   11
اآيفون مع 3 كامريات خلفية، والآن 

يُ�ضاع اأن »اآيفون 12« �ضيقدم كامريا 

رابعة من نوع ToF، وهي الكامريا 

التي اعتمدتها �ضركات اأخرى، مثل 

�ضام�ضونغ يف هاتف »جالك�ضي نوت 

10 بل�ض« التي ت�ضاعد على ت�ضجيل 
العمق بدقة. وهي مفيدة  معلومات 

اأنها  كما  املعزز،  الواقع  لتقنية  جًدا 

»البورتريه«  و�ضع  با�ضتخدام  ت�ضمح 

اأف��اد  اأ���ض��اب��ي��ع،  وق��ب��ل  الفيديو.  يف 

مع  �ضراكة  تربم  قد  اآبل  باأن  تقرير 

جللب  متخ�ض�ضة  اأخ����رى  ���ض��رك��ة 

ال�ضوق.  اإىل  امل��ع��زز  ال��واق��ع  تقنية 

موقعا  اأفاد  املا�ضية،  الأي��ام  وخالل 

 ،DigiTimes »دي��ج��ي��ت��امي��ز« 

 MacRumors روم���رز«  و»م���اك 

باأن اآبل قد تتعاون مع �ضركة تطوير 

ذلك.  يف   Valve »فالف«  الألعاب 

»فالف«  �ضركة  اأن  اإىل  الإ�ضارة  مع 

اأطلقت بالفعل نظارة واقع افرا�ضي 

وقت  يف   Index »اإن��دك�����ض«  با�ضم 

�ضبق  وقد  احلايل،  العام  من  �ضابق 

لل�ضركتني اأن تعاونتا يف دعم الواقع 

اإ�ض«  اأو  الفرا�ضي يف نظام »ماك 

يف عام 2017.
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جهودها  م��اي��ك��رو���ض��وف��ت  ت��رك��ز 

اأ�ضكال  وتطوير  اخراع  على  حالًيا 

البيانات  تخزين  ط��رق  من  جديدة 

يخزن  حيث  ال��ط��وي��ل،  امل���دى  على 

 Project Silica �ضيليكا  م�ضروع 

البيانات على زجاج الكوارتز.

بع�ض  ع��ل��ى  ال�����ض��رك��ة  وت��ع��م��ل 

منذ  امل��ذه��ل��ة  البحثية  امل�����ض��اري��ع 

امل��زودة  املكاتب  مثل  �ضنوات،  ع��دة 

الأب��ع��اد،  ثالثية  ع��ر���ض  ب�ضا�ضات 

والغرف الكاملة بالواقع املعزز.

 Project Silica وي�ضتخدم 

ب�ضريات  يف  احلديثة  الكت�ضافات 

وال��ذك��اء  ال�ضرعة  العالية  ال��ل��ي��زر 

يف  البيانات  لتخزين  ال�ضطناعي 

زجاج الكوارتز.

تعاونت  امل��ف��ه��وم،  على  وك��دل��ي��ل 

الأف��الم  �ضركة  م��ع  مايكرو�ضوفت 

 Warner Bros ال���ع���م���الق���ة 

امل��ه��ت��م��ة ب��ت��ق��ل��ي��ل ال��ت��ك��ال��ي��ف   –
فيلم  لتخزين   – املوثوقية  وزي���ادة 

 Superman: The Movie

النقاء  عالية  زجاجية  لوحة  على 

بقيا�ض 75×75 ميليمر و�ضماكة 2 

ميليمر.

الربجميات  عمالقة  وا�ضتطاعت 

بحجم  ال��ك��ام��ل  ال��ف��ي��ل��م  ت��خ��زي��ن 

اللوحة  75.6 جيجابايت على هذه 
مرة  بنجاح  قراءته  ومت  الزجاجية، 

يجعل  مما  تخزينه،  مبجرد  اأخ��رى 

هذا الأمر عالمة فارقة.

وتعمل العملية برمتها با�ضتخدام 

الزجاج  يف  البيانات  لت�ضفري  الليزر 

ع��رب اإن�����ض��اء ط��ب��ق��ات م��ن ح��واج��ز 

متناهية  الأب���ع���اد  ث��الث��ي��ة  �ضبكية 

ال�ضغر يف اأعماق وزوايا خمتلفة.

ي��ت��ح��ك��م فيه  وي�������ض���يء جم��ه��ر 

احلا�ضب ال�ضوء عرب الزجاج ويقراأ 

وت�ضتخدم  اأخ����رى،  م��رة  ال��ب��ي��ان��ات 

لتوجيه  الآيل  التعلم  خ��وارزم��ي��ة 

املجهر يف الجتاه ال�ضحيح، ومن ثم 

فك ت�ضفري البيانات اأثناء قراءتها.

اأ���ض��ك��ال  ج���ودة  ت��راج��ع  وبينما 

الأخ��رى  ال�ضوئية  البيانات  تخزين 

 Project ف����اإن  ال���وق���ت،  مب����رور 

�ضكاًل  يكون  اأن  اإىل  يهدف   Silica
طويل الأمد لتخزين البيانات.

لهذا  ملايكرو�ضوفت، ميكن  ووفًقا 

املغلي،  ال�ضاخن  املاء  الزجاج حتمل 

احل��رارة  درج��ة  حتمله  جانب  اإىل 

ميكروويف،  اأو  ف��رن  ع��ن  الناجتة 

املغناطي�ضية  واإزال��ة  والفي�ضانات، 

وغريها من التهديدات البيئية.

وم��ع وج��ود كل ه��ذه احلماية يف 

 Project ف��اإن  ال�ضحيح،  مكانها 

Silica يبدو مبثابة اخلطوة التالية 
لتخزين البيانات على املدى الطويل.

 Warner Bros �ضركة  وكانت 

يف  بامل�ضاركة  خا�ض  ب�ضكل  مهتمة 

م�ضروع مايكرو�ضوفت، حيث ي�ضعى 

الأف����الم  ح��م��اي��ة  اإىل  ال���ض��ت��ودي��و 

و   Superman مثل  التاريخية، 

Casablanca وغريها من الأفالم 
الأفالم  بكرات  على  حالًيا  املخزنة 

القدمية.
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بلغ عدد الر�سائل املر�سلة عربه 65 مليار ر�سالة يومًيا

احذر اختراق رسائلك في »واتساب«!

يعترب تطبيق وات�ضاب اأحد اأكرث تطبيقات املرا�ضلة الفورية �ضعبية 

يف العامل، حيث و�ضل عدد امل�ضتخدمني اإىل نحو 1.6 مليار، وو�ضل 

عدد الر�ضائل املر�ضلة عربه اإىل 65 مليار ر�ضالة يومًيا، وذلك وفًقا 

.Statista لإح�ضائيات موقع

يتميز وات�ضاب اأي�ًضا باأنه �ضهل ال�ضتخدام، ويحتوي على بع�ض 

اإىل  طرف  من  الت�ضفري  بروتوكول  ا�ضتخدام  مثل:  الأم��ان  ميزات 

طرف لتاأمني الر�ضائل، ولكن بالرغم من ذلك يوجد طرق قد توؤدي 

اإىل اخراق خ�ضو�ضية الر�ضائل، وجهات الت�ضال اخلا�ضة بك.

وات�ضاب  ر�ضائل  اخ��راق  خاللها  من  ميكن  ط��رق   5 يلي  فيما 

اخلا�ضة بك:

:GIF تنفيذ التعليمات الربجمية عن بُعد عرب �ضور -

عندما يفتح امل�ضتخدم ملف GIF �ضار فيمكن اأن يعر�ض ذلك 

قادرين  القرا�ضنة  �ضيكون  للخطر، حيث  بالكامل  �ضجل حمادثاته 

املحادثات،  ملحتوى  والو�ضول  امل�ضتخدم،  يرا�ضله  من  معرفة  على 

ومقاطع  وال�ضور،  امل�ضتخدمني،  ملفات  م�ضاهدة  اأي�ًضا  وميكنهم 

من  بياناتك مباأمن  على  وللحفاظ  التطبيق،  املر�ضلة عرب  الفيديو 

هذه الثغرة، يجب عليك حتديث وات�ضاب على هاتفك اإىل الإ�ضدار 

2.19.244 اأو اأي اإ�ضدار اأحدث.
- هجوم Pegasus للمكاملات ال�ضوتية:

املكاملات  من  البيانات  بجمع  للمت�ضللني  الخ��راق  هذا  ي�ضمح 

الهاتفية، والر�ضائل، وال�ضور، ومقاطع الفيديو. حتى اأنه اأتاح لهم 

تن�ضيط كامريات الأجهزة وامليكروفونات لأخذ ت�ضجيالت، ومبجرد 

اكت�ضاف �ضركة وات�ضاب للثغرة اأجرت التغيريات املطلوبة على بنيتها 

التحتية؛ لت�ضحيحها، كما حثت م�ضتخدمي التطبيق على الرقية 

اإىل اأحدث اإ�ضدار، بالإ�ضافة اإىل حتديث نظام ت�ضغيل الهاتف.

- هجوم الهند�ضة الجتماعية:

اأو  احليل  لن�ضر  مقلقة  بطرق  ا�ضتخدامه  ميكن  الهجوم  ه��ذا 

الأخبار املزيفة، وبالرغم من اأن هذه الثغرة ُك�ضفت يف عام 2018، 

اإل اأن ال�ضركة مل تقم بت�ضحيحها بحلول الوقت الذي حتدث فيه 

قيم يف 
ُ
الباحثون عنها خالل موؤمتر »Black Hat« الأمني الذي اأ

.ZNet مدينة ل�ض فيجا�ض خالل عام 2019، وفًقا ملوقع

- الت�ضيد عرب ملفات الو�ضائط:

توؤثر هذه الثغرة التي تُعرف با�ضم »الت�ضيد عرب ملفات الو�ضائط« 

هذا  ي�ضتفيد  حيث  و»تليجرام«،  وات�ضاب،  تطبيقي  من  كل  على 

ال�ضور  مثل  الو�ضائط  مللفات  التطبيقات  تلقي  الهجوم من طريقة 

اأو مقاطع الفيديو وكتابة هذه امللفات على وحدة تخزين خارجية 

للجهاز.

والتي  بتثبيت برجمية �ضارة خمباأة داخل تطبيق،  الهجوم  يبداأ 

يظهر  وعندما  للتطبيق،  ال��واردة  امللفات  مراقبة  ذلك  بعد  ميكنها 

ملف جديد ميكنها تبديل امللف احلقيقي مللف مزيف.

- تبادل البيانات مع في�ضبوك:

وافق  وات�ضاب،  على  ال�ضتحواذ  في�ضبوك  �ضركة  قررت  عندما 

الحتاد الأوروبي على ال�ضفقة بعد اأن اأكدت في�ضبوك اأن ال�ضركتني 

وبياناتهما �ضتكونان منف�ضلتني.

مل ي�ضتغرق الأمر وقًتا طوياًل حتى تراجعت �ضركة في�ضبوك عن 

هذه التفاقية، ويف عام 2016 ُحدثت �ضيا�ضة اخل�ضو�ضية اخلا�ضة 

بوات�ضاب؛ لل�ضماح مب�ضاركة بيانات امل�ضتخدمني بني املن�ضتني، ولكن 

بعد رد الفعل العك�ضي لهذه اخلطوة، �ضمح التطبيق للم�ضتخدمني 

باإلغاء ال�ضراك يف م�ضاركة البيانات.
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إمكانية تخزين البيانات على الزجاج.. قريبًا

»X-57 Maxwell« عر�ستها وكالة نا�سا واأ�سمتها

نسخة مبكرة من طائرة كهربائية بالكامل

تسريبات مزايا »آيفون 12« المنتظر في 2020



ا�ستطاع فريق من علماء الفلك، تابع جلامعة 

»بورتو« الربتغالية« التعرف على كوكب خارجي 

غريب، ال يجب اأّن يتواجد وفًقا حل�ساباتهم.

ومن خالل درا�سة التذبذبات التي ي�سدرها 

نظام �سم�سي بعيد عنا 364 �سنة �سوئّية، وجد 

الفريق اأّن هذا الكوكب اخلارجي اأو�سك جنمه 

ولكن  اأحمر،  عمالق  اإىل  حتوله  عند  التهامه 

ب�سكٍل ما بقي هذا الكوكب موجوًدا. وقد تدفع 

التفكري يف كيفية  العلماء الإعادة  التجربة  هذه 

عي�ش وموت النجوم، وتاأثري ذلك على كواكبها.

نهاية  يف  اأحمر  عمالق  اإىل  النجم  ويتحول 

نحو  اجل��وي  ال��غ��الف  فيت�سخم  حياته،  دورة 

اخلارج لي�سل اإىل درجات حرارة مرتفعة جًدا، 

اأو  �سوبرنوفا  اإىل  ينفجر  فقد  حلجمه  وتبًعا 

ي�سكل ثقًبا اأ�سود، اأو رمبا ينكم�ش لي�سبح قزًما 

اأبي�ًسا. وبتحليل املعطيات من القمر ال�سناعي 

اإىل  الفريق  اخلارجية خل�ش  للكواكب  املراقب 

اأو�سك على ابتالع كوكبه ال�سيء  اأّن النجم قد 

احلظ، والذي ب�سكل ما جنا باأعجوبة.

اأديبيكيان من جامعة »بورتو«  ويقول فاردان 

التي  البحثّية  ال��ورق��ة  يف  امل�����س��ارك  وال��ك��ات��ب 

ج��ورن��ال«:  »اأ�سرتوفيزيكال  دوري��ة  يف  ن�سرت 

»يبدو اأّن التحليل النجمي ي�سري اإىل اأن النجم 

حوله  ي��دور  اأن  ال�سعب  وم��ن  العمر  يف  تقدم 

كوكب يف مدار ق�سري كهذا، وبالرغم من ذلك 

فاإن الكوكب موجود هناك«.

اأديبيكيان  اأما النظرية االأخرى والتي يعتقد 

اأّنها قد تكون �سحيحة، فهي اأن مدار الكوكب 

وي�سيف:  اأح��م��ر.  لعمالق  جنمه  بتحول  تغري 

»احلل لهذه املع�سلة العلمّية يكمن يف احلقيقة 

ورمبا  مًعا،  تتغري  والكواكب  النجوم  الب�سيطة، 

لذلك ا�ستطاع الكوكب الهروب من ابتالع النجم 

له«.
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�سممها باحثون من جامعة بن�سلفانيا

أسطول روبوتات لالستكشاف تحت األرض
م��ن طالب  �سافرت جمموعة  احل���ايل،  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  ب��داي��ة  يف 

الدرا�سات  وط��الب  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  بن�سلفانيا  جامعة 

العليا واأع�ساء هيئة التدري�ش اإىل منجم جتريبي قرب مدينة بيت�سربج 

االأمريكية للم�ساركة يف اجلولة االأوىل من حتدي »�سابتريينيان ت�سالنج« 

والذي ت�ست�سيفه وكالة م�ساريع البحوث املتطورة الدفاعية التي تخت�سر 

با�سم »داربا«.

والية  يف  فرعية  �سركات  مع  تايلور  كاميلو  بقيادة  الباحثون  تعاون 

بن�سلفانيا لت�سميم فريق من الروبوتات ال�ستك�ساف بيئات غري معروفة 

حتت االأر�ش. وتهدف حتديات »داربا« اإىل اإلهام حلول مبتكرة للم�سكالت 

اإىل  الو�سول  على  قادرة  روبوتات  تطوير  التحدي  هدف  وكان  املعقدة، 

اأماكن خطرة جًدا على الب�سر، مثل نفق مرتو حني يحدث فيه حريق، اأو 

نفق منجم علق فيه عمال، فرت�سل تلك الروبوتات تقارير مبا �ساهدته 

اإىل �سخ�ش يف مكان اآمن.

االأر�ش،  االأنفاق حتت  لعمليات  بن�سلفانيا  فريق خمترب  الأع�ساء  كان 

بلوتو اخت�ساًرا، خربة يف العمل مع طائرات دون طيار يف ظروف �سعبة، 

لكن ال�سري حتت االأر�ش يتطلب نوًعا اآخر من املن�سات حلمل املعدات 

الثقيلة عند التنقل يف االأماكن ال�سيقة. واأوجد فريق خمترب بن�سلفانيا 

الروبوتية،  االأرجل  ومزايا  طيار  دون  الطائرات  بني  يجمع  مبتكًرا  حاًل 

باجلمع بني الكالب الروبوتية من جو�ست روبوتيك�ش وطائرات دون طيار 

من �سركة اإك�سني.

ما  روؤي��ة  ق��ادرة على  الروبوتات  تكون  اأن  يجب  بنجاح،  منجم  ولعبور 

يحيط بها لتتجنب العقبات، وت�سارك ما تراه مع م�سغلني ب�سر يف غرفة 

التحكم. وزوِّد كل كلب بجهاز للك�سف عن ال�سوء وجهاز ليزري لقيا�ش 

امل�سافات، ي�ستخدم �سوء الليزر لر�سم خريطة ثالثية االأبعاد، وكامريات 

ملونة جم�سمة لال�ستك�ساف، وكامريات حرارية الكت�ساف احلرارة املنبعثة 

من الب�سر والكائنات االأخرى، وحا�سوب داخلي ملعاجلة البيانات.

يتطلب اجلمع بني كل هذه القدرات م�ستوى عالًيا من التحكم االآيل 

ليتيح للروبوتات التخطيط ال�سرتاتيجيات ا�ستك�سافهم دون تدخل ب�سري 

مبا�سرة.

من  التاأكد  يف  و�ساعد  العمل،  هذا  ميلر  اإي��ان  الدكتوراه  طالب  وقاد 

عمل احل�سا�سات واالأجهزة واخلوارزميات ب�سورة متزامنة. وقال ميلر: 

»ميثل �سنع نظام اآيل متني وموثوق حتدًيا ن�ستطيع حله غالًبا مبزيج من 

اأحدث التقنيات والدرا�سات العملية، ولي�ش من ال�سروري اأن تكون هذه 

االأنظمة جديدة يف حد ذاتها، لكن ا�ستخدامها يف بيئة غري م�ستك�سفة 

هو اجلديد، ويكمن االإبداع يف حل كل هذه امل�سكالت لت�سبح الروبوتات 

موثوقة يف البيئات ال�سعبة«.

االأر���ش،  حتت  امل�ستقبلية  للجوالت  خططه  يناق�ش  الفريق  زال  ما 

و�ستبداأ اجلولة التالية يف فرباير يف منطقة ح�سرية، واأماكن من ت�سميم 

الب�سر، تت�سمن زوايا حادة وجدراًنا مل�ساء و�سالمل. وب�سرف النظر عما 

املليئة  اإىل االأماكن  واإر�سالها  الروبوتات  ينتظرنا يف امل�ستقبل، فت�سميم 

عامة،  ب�سورة  الروبوتات  العلمي يف جمال  للتقدم  �سروري  بالتحديات 

املهمات  من  كبري  بجزء  االآلية  االأنظمة  تكليف  م�ستقباًل  ن�ستطيع  وقد 

ال�سعبة، من قيادة ال�سيارات اإىل البحث عن ناجني من الكوارث.

تفيد �سحة رواد الف�ساء خالل الرحالت الطويلة

خاليا عضلية تتكيف مع جاذبية الفضاء
وجد باحثون من كلية الطب يف جامعة �ستانفورد اأن اخلاليا الع�سلية 

ال�سغرى  اجلاذبية  مع  تكيفت  اجلذعية  اخلاليا  من  امل�ستمدة  القلبية 

اأن  للنظر  امللفت  ومن  اجلينات،  اآالف  تعبري  تغيري  طريق  عن  ب�سرعة 

معظم هذه اخلاليا عادت اإىل طبيعتها خالل ع�سرة اأيام بعد العودة اإىل 

اأكرث من �سهر على منت حمطة الف�ساء  اأم�ست  اأن  االأر���ش، وذلك بعد 

الدولية.

»�ست�سلط  �ستانفورد:  جامعة  من  الدرا�سة  موؤلف  وو«  »جوزيف  قال 

نتائج هذه الدرا�سة ال�سوء على �سلوك خاليا اجل�سم يف الف�ساء، ولهذا 

اإىل  بعثات  الإر�سال  تخطط  التي  ال��دول  ازدي��اد عدد  بعد  عالية  اأهمية 

الف�ساء ملدة طويلة، مثل الذهاب اإىل القمر واملريخ«.

ومت ن�سر مقال يف جملة »�ستيم �سيل ريبورت�ش« ي�سف البحث الذي 

اأع��ادوا برجمة خاليا دموية -  اإذ  �ستانفورد،  العلماء يف جامعة  اأج��راه 

اأخذت من ثالثة اأ�سخا�ش ال يعانون من اأي اأمرا�ش قلبية - اإىل خاليا 

جذعية ثم حولوها اإىل خاليا ع�سلية قلبية، واأر�سلوا ن�سفها اإىل الف�ساء، 

واأبقوا الن�سف االآخر على االأر�ش للمقارنة.

وجد الباحثون اأن تعبري ثالثة اآالف جني تغري خالل تعر�ش اخلاليا 

للجاذبية ال�سغرى، ومنها اجلينات امل�سوؤولة عن اال�ستقالب وال�سانعات 

اخل�سراء، واأ�سار موقع »نيو �ساينتي�ست« اإىل اأن األف جني – اأي ما يقارب 

بعد  االأ�سلية  اإىل حالته  يعد  املعروفة - مل  الب�سرية  %5 من اجلينات 
األفا جني  املقابل، عاد  االأر�ش، ويف  اإىل  اأيام على عودة اخلاليا  ع�سرة 

اإىل حالته االأ�سلية.

اأقر »جوزيف وو« بوجود بع�ش نقاط ال�سعف يف الدرا�سة، ومنها املدة 

الق�سرية التي بقيت فيها اخلاليا يف الف�ساء ونوع اخلاليا امل�ستخدمة، 

�سالمة  على  للحفاظ  طرائق  اإي��ج��اد  يف  ج��ًدا  تفيد  النتائج  ه��ذه  لكن 

اجلينات خالل الرحالت الف�سائية.

القلب  خاليا  على  خمتلفة  عالجات  الختيار  »نخطط  اأي�ًسا:  وق��ال 

الب�سرية ملعرفة اإن كان باإمكاننا منع بع�ش التغيريات التي طراأت عليها 

الدرا�سات �سورة  توفر هذه  »قد  واأ�ساف:  الف�سائية«.  الرحالت  خالل 

وا�سحة لالآليات اخللوية التي يتوقع اأن تفيد �سحة رواد الف�ساء خالل 

الرحالت الف�سائية الطويلة، اأو رمبا ت�سع اأ�سا�ًسا جديًدا لطريقة جديدة 

لتح�سني �سحة القلب على االأر�ش«.

ابتكره باحثون مبختربات »هارفارد«

يحلق  روبوت  »روبوبي« 
مرنة بعضالت  كالنحلة 

باحثو »روتشستر« يبتكرون قطعة معدنية ال تغرق

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

»روبوبي« باحلائط  الروبوت  ال يثري ا�سطدام 

اأو  ده�سة  و�سقوطه  وترنحه  زجاين  ب�سندوق  اأو 

للروبوتات  »ه��ارف��ارد«  خمترب  باحثي  خم��اوف 

امليكروية التابع لكلية هارفارد جون اإيه. بول�سون 

باحثو  ط��ور  فقد  التطبيقية،  والعلوم  للهند�سة 

يتمتع  »روب��وب��ي«،  �سموه  م��رًن��ا  روب��وًت��ا  املخترب 

بع�سالت ا�سطناعية مرنة وال يت�سرر اإن ا�سطدم 

بروبوت  ا�سطدم  اأو  ��ا  اأر���سً �سقط  اأو  باحلائط 

مرنة  م�سغالت  ي�ستخدم  روبوت  اأول  ويعد  اآخر، 

للحركة. وقال يوفينج ت�سني، وهو طالب ما بعد 

للبحث:  الرئي�ش  واملوؤلف  املخترب  يف  الدكتوراه 

تطوير  ك��ب��رية يف جم��ال  خ��ط��وة  البحث  »مي��ث��ل 

مرنة،  م�سغالت  با�ستخدام  امليكروية  الروبوتات 

وعلى الرغم من ت�سكيك علماء كرث يف ا�ستخدام 

الأن  ط��ائ��رة  روب��وت��ات  لتطوير  امل�سغالت  ه��ذه 

فيها،  التحكم  وي�سعب  منخف�سة  طاقتها  كثافة 

لكننا طورنا م�سغاًل ذا كثافة طاقة كافية وميكن 

التحكم فيه جلعل الروبوت يحوم«.

وا�ستخدم  »نيت�سر«  دوري���ة  يف  البحث  ن�سر 

الباحثون م�سغالت مرنة تعمل بالطاقة الكهربائية 

املواد،  اأ�ستاذ علم  طورها خمترب ديفيد كالرك، 

امل�سغالت  واأنتجت  الطاقة،  كثافة  م�سكلة  حلل 

با�ستخدام اللدائن الكهربائية العازلة، وهي مواد 

عندما  وتت�سوه  كبرية  عزل  بقدرات  متتاز  مرنة 

الباحثون  طور  وعندما  كهربائي،  ملجال  تخ�سع 

املحرك  ت�سغيل  يف  الكهربائي، جنحوا  التو�سيل 

مبعدل 500 هريتز، ويعادل ذلك، قدرة امل�سغالت 

ال�سلبة التي ا�ستخدمت �سابًقا.

اأخ��رى  م�سكلة  من  املرنة  امل�سغالت  وتعاين 

امل�سكلة،  ه��ذه  وحل��ل  النظام؛  ثبات  ع��دم  وه��ي 

طور الباحثون هيكاًل خفيف الوزن وقيدوا حركة 

امل�سغل با�ستخدام قطعة من اخليط.

امل�سغالت  ه��ذه  جتميع  الباحثون  وي�ستطيع 

واأنتجوا  الروبوتات،  هذه  يف  ب�سهولة  وتغيريها 

من���اذج خمتلفة م��ن روب���وت »روب��وب��ي« الإظ��ه��ار 

ذو  ال��ن��م��وذج  يقلع  املختلفة.  التحليق  ق���درات 

اجلناحني من االأر�ش لكن الباحثني ال يتحكمون 

به بعد ذلك، ويف املقابل يحلق النموذج ذو االأربعة 

اأجنحة وامل�سغلني يف بيئة تت�سمن عقبات عديدة 

اأخ��رى  باأج�سام  ا�سطدم  اإن  حتى  يت�سرر  وال 

هيلبلينج،  فاريل  اإليزابيث  وقالت  م��رات.  عدة 

وهي طالبة �سابقة يف املخترب واملوؤلفة امل�ساعدة 

خفيفة  الدقيقة  الروبوتات  »تتمتع  الدرا�سة  يف 

الوزن مبرونتها الكبرية، ويقدم امل�سغل املرن ميزة 

ال�سدمات  امت�سا�ش  على  قدرته  وهي  اإ�سافية 

وي�ساعد  ال�سلبة،  امل�سغالت  من  اأف�سل  ب�سورة 

يف  ا�ستخدامها  مثل  تطبيقاتها  زي��ادة  يف  ذل��ك 

البحث  عمليات  يف  االأن��ق��ا���ش  ع��رب  التحليق 

واالإنقاذ«.وجنح الباحثون يف التحكم ب�سورة كبرية 

اأجنحة  ثمانية  يت�سمن  الذي  النموذج  يف حتليق 

واأربعة م�سغالت، ما ميثل اإجناًزا كبرًيا للروبوتات 

امليكروية املرنة الطائرة، وياأمل الباحثون يف زيادة 

كفاءة هذه الروبوتات املرنة التي ما زالت متاأخرة 

مقارنة مع الروبوتات التقليدية الطائرة.

ن�سر باحثون يف جامعة روت�س�سرت الربيطانية 

مقطع فيديو مت خالله و�سع قطعتني معدنيتني 

تغرق  امل���اء،  م��ن  ك��وب  يف  متطابقتني  ت��ب��دوان 

معدنية  قطعة  اأي  تفعل  كما  االأوىل  القطعة 

بطريقة  فتطفو  الثانية  القطعة  اأم��ا  تقليدية، 

القطعتني،  بنيتي  اختالف  وال�سبب  مده�سة، 

الثانية يف �سنع �سفن  بنية القطعة  وقد ت�ساعد 

ال تغرق.

»اأباليد  دوري��ة  يف  الدرا�سة  الباحثون  ن�سر 

الدرا�سة  وف�ّسلت  اإنرتفي�سز«  اآن��د  ماترييالز 

�سنع هذه املعادن املميزة التي ال تغرق، والفكرة 

ت�سكيل  ذل��ك،  لتحقيق  الباحثون  طورها  التي 

ح��ف��ر ���س��غ��رية حت��ب�����ش ال���ه���واء يف ل��وح��ني من 

االألومنيوم با�ستخدام ر�سقات ليزر ق�سرية جًدا، 

االألومنيوم  لوحي  فيه  جعلوا  هيكل  ت�سميم  ثم 

املحفورة  ال�سطوح  فيها  تبقى  ب�سورة  متوازيني 

اأمام بع�سها البع�ش دون اأي متا�ش.

ت�سبه النتيجة النهائية ما�سورة م�سطحة، لكن 

امل�سافة ال�سيقة بني ال�سفيحتني منا�سبة حلب�ش 

الهواء، حتى اإن ُغمرت القطعة املعدنية يف املاء 

لعدة اأ�سهر اأو ثقبت عدة مرات.

هذه  تتيح  »ق��د  الفيديو:  يف  الباحثون  وق��ال 

اإن تعر�ست  الطريقة �سنع �سفن ال تغرق، حتى 

الأ�سرار ج�سيمة يف البحر«.
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كن التنبوؤ متاًما باأحوال الطق�س، فالكثري من التقلبات  مبا اأنه ال يمُ

االأمور  االأحيان، تخرج  قد حتدث بني ع�ضية و�ضحاها، لكن يف بع�س 

عن نطاق املعقول!

تتمثل يف  االإطالق  التاريخ على  �ضّجلها  التي  الطق�س  اأغرب ظواهر 

»اأمطار الدم االأحمر« و»اأمطار الربمائيات« و»اأعا�ضري احل�ضرات«!

كن القول اإن »اأمطار الدم« �ضائعة ورمُ�ضدت يف عديد من ال�ضنني،  يمُ

مبا فيها ما حدث يف عام 2001 عندما �ضقط مطر اأحمر اللون على 

والية كرياال الهندية، واالأ�ضباب التي اأدت لهذه الظاهرة بعيدة كل البعد 

اأزهار  اأن  العلماء  حلّل  اإذ  ف�ضائية،  كائنات  اأو  خارجية  تدخالت  عن 

الطحالب احلمراء كانت م�ضوؤولة عن هطول االأمطار القرمزية.

هناك نوع اآخر من االأمطار الغريبة، ولي�ضت نادرة احلدوث، ويبدو اأن 

اململكة املتحدة هي االأوفر حًظا عندما يتعلّق االأمر بـ»اأمطار الربمائيات« 

حدث ذلك عام 1996 عندما اأمطرت ال�ضماء بال�ضفادع على منطقة 

»Llandewi« يف ويلز، ومرة اأخرى عام 1998 يف لندن، ويف عام 2010 
�ضقطت على اأركن�ضا�س اأمطار من الطيور، هذه الظاهرة تكررت بكرثة 

اأ�ضباباً خمتفة حلدوثها،  العلماء  ووجد  العامل،  حول  مدن خمتلفة  يف 

اأهمها اأن االأعا�ضري والرياح القوية تقتلع احليوانات من مكانها وحتملها 

ملكان اآخر لت�ضقط فيه كاملطر.

اأو  احل�ضرات«  »اأع�ضاير  بها  حتلم  قد  التي  الكوابي�س  اأ�ضواأ  اأحــد 

الهواء  يف  �ضخم  عمود  عن  عبارة  هي   »bugnado« با�ضم  املعروفة 

يتاألف من ح�ضرات �ضغرية تتحرك ب�ضرعات خطرية لكنها لن تت�ضبب 

تمُ�ضببه لل�ضكان! لكنها تظل  ب�ضرر دائم، بخالف ال�ضرر النف�ضي الذي 

اأحد الظواهر املخيفة التي تن�ضاأ بفعل النقاط ال�ضاخنة على االأر�س التي 

تدفع الهواء لالأعلى يف دوامة حاماًل معه احل�ضرات واملخلوقات احلية.

اهلل  �ضلى  النبي  عن  االأحــاديــث  من  العديد 

املــاء،  �ضقي  على  احلــث  فيها  ثبت  و�ضلم  عليه 

منها »اأف�ضل ال�ضدقة �ضقي املاء«، و»لي�س �ضدقة 

عبادة  بن  �ضعد  و»اأتـــى  ــاء«،  م من  اأجـــراً  اأعظم 

فقال: يا ر�ضول اهلل: اإن اأمي توفيت، ومل تو�س 

�ضلى  الر�ضول  قال  عنها؟  اأت�ضدق  اأن  اأفينفعها 

اهلل عليه و�ضلم: نعم، وعليك باملاء«.

والقائمون على امل�ضاجد يحر�ضون م�ضكورين 

على اغتنام هذا االأجر، ويظهر ذلك من خالل 

توزيع  اأو  اأو ثالجات،  بــرادات،  و�ضائل عدة من 

لعبوات بال�ضتيكية.

ــت تقراأ  واأن الــقــارئ الكرمي  اأخــي  ــاأين بك  وك

اجلملة ال�ضابقة تتخيل معي العديد من ال�ضور 

تناثرت  وقد  امل�ضتخدمة؛  ال�ضغرية  املاء  لعبوات 

بها  غ�ضت  اأو  ال�ضف،  مقدمة  يف  ال�ضالة  بعد 

حاوية النفايات، ورمبا قارئ اآخر جتول يف ذهنه 

امل�ضجد،  موؤخرة  يف  و�ضعت  مــاء  ــرادة  ب �ضورة 

الفارغة  الكبرية  العبوات  من  العديد  وبجوارها 

ب�ضكل  املر�ضو�ضة  املمتلئة  اأو 

�ضيالن  عن  ف�ضاًل  ع�ضوائي، 

املــــاء مــنــهــا الإهـــمـــال الــعــامــل 

يف تــفــريــغ احلـــو�ـــس اأ�ــضــفــل 

الــ�ــضــنــابــري. لــ�ــضــت اأخــاطــب 

ــربع الـــذي ابــتــغــى االأجـــر  ــت امل

بتوفري املاء يف امل�ضجد، ولكني 

فامل�ضاجد  املعماري،  اأخاطب 

منذ قدمي زمان عمارتها كانت 

م�ضارب  توفري  على  حتر�س 

وجميلة  بديعة  باأ�ضكال  للماء 

مميزة،  عنا�ضر  غــدت  حتى 

ومناطق لتجمع امل�ضلني حولها، فلماذا تتجاهل 

اأ�ضا�س،  االأمر كمتطلب  الت�ضاميم احلديثة هذا 

امل�ضجد. قليلة جًدا  وعن�ضر رئي�س من عنا�ضر 

عنايتها  املــاء  توفري  اأولــت  التي  امل�ضاجد  تلك 

وتنفيذ  ت�ضميم  مراحل  من  مبكرة  مرحلة  يف 

بذلك  اهتم  م�ضجد  واأبرز  اأظهر  ولعل  امل�ضجد، 

من  احلـــرام  امل�ضجد  هــو 

ثابتة  اأماكن  توفري  خالل 

ومزودة  زمزم،  ماء  ل�ضقي 

الــزائــد  ل�ضرف  بفتحات 

م�ضجد  انتهج  وقــد  منها، 

الراجحي يف حي اجلزيرة 

هذا النهج من خالل توفري 

ت�ضريف  مع  ماء  م�ضربي 

كل  وذلــك يف  منه،  للزائد 

عمود داخلي من اأعمدته، 

بـــل وحــتــى يف الــ�ــضــرحــة 

اجلانبية اخلارجية.

ي�ضمموا  باأن ال  املعماريون رجائي  يقبل  فهل 

املاء  م�ضارب  مواقع  اعتمدوا  وقد  اإال  م�ضجًدا 

كجزء رئي�س فيه.

د. اأحمد ر�ضدي طومان

اأ�ضتاذ م�ضاعد يف العماره وعلوم البناء 

كلية العمارة والتخطيط

للطالب  ــات  اخلــدم تــقــدمي  م�ضوؤولية  ــتــوزع  ت

اأ�ضا�ضية تتمثل يف  ذوي االإعاقة بني ثالث جهات 

املراكز والربامج، واأع�ضاء هيئة التدري�س، والطلبة 

الطالب  ومراكز  فالربامج  اأنف�ضهم.  االإعاقة  ذوي 

والطالبات ذوات االإعاقة تعترب امل�ضوؤولة عن تنفـيذ 

�ضيا�ضة جامعة امللك �ضعود، وحتقيق اأهدافها، وما 

دعا اإليه نظام رعاية املعوقني فـي اململكة العربية 

ال�ضعودية وما ت�ضمنته القواعد واالإجراءات املنظمة 

خلدمات ذوي االإعاقة بجامعة امللك �ضعود.

ويف �ضوء ذلك يكن حتديد بع�س م�ضوؤولياتها 

يف تي�ضري وتن�ضيق توفري التكييفات املنا�ضبة للطالب 

ذوي االإعاقة، وو�ضع �ضيا�ضات واإجــراءات لتوجيه 

تقدمي خدمات الدعم وفًقا للقواعد واالإجــراءات 

التنظيمية لطلبة اجلامعة، وتزويد الطلبة واأع�ضاء 

والقواعد  بــاالإجــراءات  واملوظفني  التدري�س  هيئة 

التنظيمية التي تنظم خدمة ذوي االإعاقة، واحلفاظ 

على �ضرية ال�ضجالت، مبا يف ذلك الوثائق، وتقدمي 

التوجيه والتعريف مب�ضادر املوارد للطالب واأع�ضاء 

هيئة التدري�س واملوظفني الذين يتلقون اأو يوفرون 

واالأن�ضطة  والربامج  املرافق  اإىل  الو�ضول  اإمكانية 

واالت�ضال  االإعــاقــة،  ذوي  لالأ�ضخا�س  واخلدمات 

بالكلية واأع�ضاء هيئة التدري�س نيابة عن الطالب 

عند االقت�ضاء لت�ضهيل توفري التكييفات املطلوبة اأو 

الو�ضول اإىل اخلدمات.

وت�ضمل م�ضوؤولية اأع�ضاء هيئة التدري�س ت�ضمني 

تو�ضيف املقرر عبارات ت�ضري اإىل طلب التكييفات، 

االأكاديية  اخلــدمــات  لتقدمي  ا�ضتعدادهم  واإىل 

ال�ضرورية للطالب ذوي االإعاقة، وتبليغ الطلبة بدور 

مراكز الطالب والطالبات ذوي االإعاقة وم�ضوؤولية 

اجلامعة فـي تقدمي اخلدمات االأكاديية ال�ضرورية، 

والتوا�ضل مع مراكز الطالب والطالبات ذوي االإعاقة 

فـي حال وجود اأي ت�ضاوؤالت بخ�ضو�س التكييفات 

للطالب  واملــواءمــات  اخلدمات  وتوفـري  املطلوبة، 

والطالبات امل�ضجلني لدى مراكز ذوي االإعاقة فـي 

الوقت املنا�ضب، والتعامل مع جميع املعلومات املتعلقة 

باإعاقة الطلبة ب�ضرية تامة واحلر�س على حماية 

خ�ضو�ضيتهم، وتقييم الطلبة على اأ�ضا�س قدراتهم 

ال على اأ�ضا�س اإعاقاتهم. ويتوجب على ع�ضو هيئة 

التدري�س توفري املواد املطبوعة ب�ضور واأ�ضكال بديلة 

للم�ضاعدة يف تدري�س الطلبة يف الف�ضول الدرا�ضية، 

اإذا طلبت ا�ضتخدام االأجهزة امل�ضاعدة اأو التعديالت 

التي من �ضاأنها ت�ضهيل االت�ضال الفعال لالأ�ضخا�س 

ومقابلة  ال�ضتخدامها،  واال�ضتجابة  االإعاقة،  ذوي 

الطالب الذي يحتاج اإىل تكييفات على انفراد ملناق�ضة 

اأف�ضل طريقة لتنفيذها، واحلر�س على توفري بيئة 

تعليمية اآمنة وعادلة للطالب ذوي االإعاقة حتقق 

من خاللها توفري التكييفات املنا�ضبة وتطبيق نف�س 

املعايري االأكاديية التي تطبق على الطلبة العاديني، 

والتاأكد من اأن كل فرد يف القاعة يتم معاملته بنزاهة 

واحرتام خالل وقت املحا�ضرات.

اأما م�ضوؤولية الطلبة ذوي االإعاقة فتت�ضمن التقدمي 

القبول  اإجـــراءات  للقبول فـي اجلامعة من خالل 

الر�ضمية املعتمدة، واتباع االإجــراءات املتفق عليها 

للح�ضول على ت�ضهيالت معقولة، اأو طلب امل�ضاعدات 

الطلب  وتــقــدمي  احلــواجــز،  ـــة  اإزال اأو  االإ�ضافـية، 

للح�ضول على اخلدمات من مركز خدمات الطالب 

اأو الطالبات ذوي االإعاقة فـي وقت مبكر من الف�ضل 

املنا�ضبة،  والرتتيبات  لتحديد اخلدمات  الدرا�ضي 

وتقدمي الوثائق املنا�ضبة احلديثة والتي تو�ضح اأو توثق 

اأثر االإعاقة على امل�ضاركة فـي املقررات، والربامج، 

والوظائف واخلدمات واالأن�ضطة، وامل�ضاركة بفعالية 

فـي حتديد اخلدمات املنا�ضبة والو�ضائل امل�ضاعدة، 

اخلدمات  على  املوافقة  خطاب  على  واحل�ضول 

املنا�ضبة، وتو�ضيل اخلطاب الأع�ضاء هيئة التدري�س 

الذي ي�ضف املواءمات املعقولة التي مت تعيينها من 

قبل مكتب خدمات االإعــاقــة فـي وقــت مبكر من 

الف�ضل الدرا�ضي بقدر املمكن.

اأي�ًضا على كل طالب التعريف بنف�ضه كطالب موؤهل 

اإعاقة، واالجتماع مع كل ع�ضو هيئة تدري�س  ذي 

يتلقى طلب احل�ضول على تكييفات خا�ضة ل�ضمان 

املطلوبة،  التكييفات  توفري  لكيفية  املتبادل  الفهم 

واالت�ضال بخدمات االإعاقة يف حالة ن�ضوء اأ�ضئلة اأو 

�ضعوبات تتعلق بتوفري التكييفات املطلوبة والتي ال 

يكن حلها بني الطالب واأع�ضاء هيئة التدري�س / 

املوظفني، وااللتزام بقواعد ال�ضلوك واللوائح االأخرى 

امل�ضجلني يف مراكز  الطالب  املطبقة على جميع 

وبرامج خدمات ذوي االإعاقة.

برنامج الو�ضول ال�ضامل

الماء في المساجد

مسؤولية تقديم الخدمات للطالب ذوي اإلعاقة

عمرانيات

همم أكاديمية

غرائب حول العالم

لوحة بعنوان:

أصايل

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

�سامي بن حممد اخلليل

جامعة امللك �سعود
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»متزوج،  الزوجية  وحالتك  جن�سك  ب��اأن  بريطانية  درا�سة  ت�سري 

مطلق، اأرمل« يحمالن اأدلة على خطر الوفاة باأمرا�ض القلب.

اأن الرجال االأرامل واملطلقني لديهم احتماالت  ووجدت الدرا�سة 

نف�ض  من  بالن�ساء  مقارنة  القلب  اأمرا�ض  ب�سبب  للوفاة  بكثري  اأعلى 

احلالة الزوجية، لكن الرجال غري املتزوجني هم اأكرث عر�سة للنجاة 

من ق�سور القلب اأكرث من الن�ساء غري املتزوجات.

 وباملقارنة مع االأرامل، فاإن الرجال الذين متوت زوجاتهم يكونون 

االأرام��ل  بينما  قلبية،  نوبة  بعد   11٪ بن�سبة  للوفاة  عر�سًة  اأك��رث 

ووجدت  للموت؛   10٪ بن�سبة  عر�سة  اأكرث  القلب  بف�سل  امل�سابات 

غري  اإيقاع  وهو  االأذيني،  بالرجفان  امل�سابني  االأرام��ل  اأن  الدرا�سة 

طبيعي للقلب، اأكرث عر�سة للوفاة بن�سبة 13٪.

يكون  الرجفان  من  يعانون  الذين  املطلقني  الرجال  فاإن  وباملثل،   

لديهم خطر املوت بن�سبة ٪14 اأكرث من الن�ساء املطلقات، حتى بني 

املتزوجني الذين يعانون من الرجفان، كان هذا اخلطر اأعلى بن�سبة 

٪6 يف الرجال.

القلب  يعانون من ق�سور يف  الذين  املتزوجني  الرجال غري  لكن   

كانوا اأقل عر�سة للوفاة بن�سبة ٪13 مقارنة بالن�ساء غري املتزوجات.

الربيطانية  القلب  ملوؤ�س�سة  امل�ساعد  املدير  اأفكريان،  متني  وقال   

يف بريطانيا: »ت�سري هذه النتائج اإىل اأن الرجال االأرامل اأو املطلقني، 

والن�ساء العازبات، رمبا يكونون يف اأَم�ض احلاجة اإىل الدعم من اأجل 

امل�ساعدة يف التقليل من خطر الوفاة ب�سبب هذه الظروف«.

تاأتي هذه النتائج من حتليل للحالة الزوجية ومعدالت الوفاة الأكرث 

�سمال  يف  القلب  اأمرا�ض  من  عالجهم  مت  �سخ�ض  مليون   1.8 من 

اإجنلرتا بني عامي 2000 و2014.

 و ي�سيف الكاتب الرئي�سي الدكتور راهول بوتلوري، وهو حما�سر 

اأنه  برمنغهام.  يف  الطبية  اأ�ستون  بكلية  القلب  اأمرا�ض  يف  �سريري 

عندما يتعلق االأمر باأمرا�ض القلب، فاإن الرتكيز فقط على امل�سكلة 

الطبية للمري�ض ال يكفي.

 وقال بوتلوري يف البيان ال�سحفي: »من املهم اأن ننظر يف توفري 

رعاية �ساملة وا�ستك�ساف عوامل اأخرى، مثل �سبكة الدعم اخلا�سة 

�سحة  على  كبري  تاأثري  اأي�ساً  لها  يكون  اأن  ميكن  والتي  باملر�سى، 

ال�سخ�ض«.

امل�سدر: تطبيق قريبون- املركز الوطني لتعزيز ال�سحة النف�سية

اإ�سراف اللجنه الدائمة لتعزيز ال�سحة النف�سية باجلامعة »تعزيز«

هل تؤثر الحالة الزوجية في احتمالية 
الوفاة من مرض القلب؟

للتوا�سل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�سحة النف�سية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز التوجيه والإر�ساد الطالبي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114973926

- وحدة التوجيه والإر�ساد النف�سي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114673926

- الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية »طالبات«- هاتف: 0532291003

- ق�سم الطب النف�سي مب�ست�سفى امللك خالد اجلامعي- هاتف: 0114672402 

- م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي- هاتف: 0114786100

»فيروس سحري« لقتل خاليا السرطان

طبيب ألماني يقتلع أطول ضرس في التاريخ

أطباء ينصحون »مريضات السرطان« بالحمل واإلنجاب

مرض غامض مرتبط بالسجائر اإللكترونية

دخل مو�سوعة غيني�س

يف اخ����رتاق ج��دي��د ع��ل��ى طريق 

يف  ع��ل��م��اء  ط���ور  االأورام،  ع���الج 

باإمكانه  جديًدا  فريو�ًسا  اأ�سرتاليا 

قتل اخلاليا ال�سرطانية، فيما اأثبتت 

التجارب املعملية جناًحا كبرًيا.

وح�سب �سحيفة »ديلي تليغراف« 

االأ�سرتالية، فاإن الفريو�ض اجلديد، 

وهو نوع متطور من فريو�ض جدري 

البقر، برهن على جناحه يف الق�ساء 

على خاليا �سرطانية لدى الفئران، 

ب�سورة  احل��ي��وان��ات  اأورام  وقل�ض 

ملحوظة.

وياأمل اخلبري االأ�سرتايل يف طب 

االأورام الربوفي�سور يومان فونغ، اأن 

ينجح العالج اجلديد يف التعامل مع 

لها  يتعر�ض  التي  ال�سرطان  اأن��واع 

الثدي  �سرطانات  واأهمها  الب�سر، 

والرئة واملثانة واملعدة واالأمعاء، عند 

العام  االإن�سان  على  التجارب  ب��دء 

املقبل.

على  التجارب  جن��اح  اأن  ورغ��م 

يتمكن  اأن  ي�����س��م��ن  ال  ال��ف��ئ��ران 

فاإن  الب�سر،  ع��الج  من  الفريو�ض 

ف��ون��غ ي��ب��دو م��ت��ف��ائ��اًل ب��ن��اًء على 

فيها  ا�ستخدمت  �سابقة  جت��ارب 

ف��ريو���س��ات و���س��ج��ل��ت ت��ق��دًم��ا يف 

عالج املر�ض.

وقال فونغ لل�سحيفة االأ�سرتالية: 

»كان هناك دليل على اأن الفريو�سات 

ميكن اأن تقتل ال�سرطان منذ اأوائل 

اختفت  عندما  الع�سرين،  ال��ق��رن 

تطعيًما  تلقوا  اأ�سخا�ض  من  االأورام 

�سد داء الكلب«.

ل��ك��ن ك��ان��ت ه��ن��اك خم���اوف من 

�سديدة  تكون  ق��د  الفريو�سات  اأن 

وت�سبح  لالإن�سان،  بالن�سبة  ال�سمية 

قاتلة.

جعل  يف  تكمن  »امل�سكلة  وت��اب��ع: 

لقتل  يكفي  مب��ا  ���س��ام��ا  ال��ف��ريو���ض 

قد  اأن��ه  م��ن  قلًقا  كنت  ال�سرطان، 

يقتل االإن�سان اأي�ًسا«.

لكن فونغ اأو�سح اأن جدري البقر، 

الذي اأثبت اأنه جنح يف حماية النا�ض 

من مر�ض اجلدري منذ 200 عام، 

معروف باأنه غري �سار بالب�سر، مما 

االأم��ان  من  مطمئنة  بدرجة  يب�سر 

عند ا�ستخدام العالج.

ومن املاأمول اأن ي�سيب الفريو�ض 

جت��م��ع��ات اخل���الي���ا ال�����س��رط��ان��ي��ة 

بعد  املتوقع  وم��ن  تنفجر،  ويجعلها 

املناعي  اجلهاز  تنبيه  يتم  اأن  ذل��ك 

يف  االأخ����رى  ال�سرطانية  للخاليا 

اجل�سم، مما يوؤدي اإىل قتل االأجزاء 

املري�سة.

دخ����ل ط��ب��ي��ب اأ����س���ن���ان اأمل����اين 

مو�سوعة غيني�ض لالأرقام القيا�سية، 

بعد اأن اقتلع »اأطول �سن يف التاريخ 

�سديداً«  اأمل��اً  يعاين  مري�ض  فم  من 

بقيا�ض 3.72 �سنتيمرتاً.

ماك�ض  االأ���س��ن��ان  طبيب  وح�سل 

املو�سوعة،  من  �سهادة  على  لوكا�ض 

عن العمل الغريب الذي قام به، اإذ 

االأ�سبق  الرقم  ال�سن  ط��ول  جت��اوز 

امل�سجل الأطباء يف الهند بنحو 3.67 

�سنتيمرتاً.

ل��وك��ا���ض امل��ري�����ض ميغو  وع��ال��ج 

اأي��ل��ول/���س��ب��ت��م��رب  ف��ودوب��ي��خ��ا يف 

االأ�سعة  اأظ��ه��رت  بعدما  امل��ا���س��ي، 

لديه  الكرواتي  الرجل  اأن  ال�سينية 

ما  ي�����س��دق،  ال  ب�سكل  ك��ب��رية  ���س��ن 

لديه.  العلوي  الفك  تورم  ت�سبب يف 

 Frankfurter م��ع  ح��دي��ث��ه  ويف 

اإّن  ماك�ض  قال   ،Neue Zeitung
اقتالع  ويجب  »غري ممكن«  العالج 

ال�سن يف اأ�سرع وقت ممكن.

اأن  االأمل��ان��ي��ة  ال�سحيفة  وذك���رت 

عن  يُك�سف  مل  ال���ذي  ف��ودوب��ي��خ��ا، 

ع��م��ره وم��ه��ن��ت��ه، ���س��ع��ر ب��االرت��ي��اح 

اأي�ساً  واأ�سافت  اآالمه.  للتخل�ض من 

اأن قبول الدكتور لوكا�ض يف مو�سوعة 

العاملية،  القيا�سية  لالأرقام  غيني�ض 

تطلب عاماً كاماًل.

ال ي����زال ال��ع��ل��م��اء وال��ب��اح��ث��ون 

بني  العالقة  وحتديد  فهم  يحاولون 

مر�ض ال�سرطان وقدرة الن�ساء على 

اأن  ورغم  االأطفال،  واإجناب  احلمل 

اإال  احل��م��ل،  على  ي��وؤث��ر  ال�سرطان 

التي  »االأ���س��اط��ري«  بع�ض  هناك  اأن 

ال  والتي  النا�ض،  من  كثري  يتناولها 

الناحية  ال�سحة من  لها من  اأ�سا�ض 

العلمية.

التي  ال�سائعة  االأمرا�ض  وت�سمل 

الن�ساء؛ �سرطان  ت�سخي�سها بني  مت 

وامل�ستقيم  والقولون  واجللد  الثدي 

وال���غ���دة ال��درق��ي��ة و���س��رط��ان عنق 

الرحم وكذلك �سرطان الثدي.

الرحم  عنق  ���س��رط��ان  يعد  لكن 

و�سرطان الثدي االأكرث �سيوًعا التي 

الن�ساء  على  مبا�سر  ب�سكل  ت��وؤث��ر 

احلوامل على وجه اخل�سو�ض.

بالن�سبة لالأم، هناك حاجة للكثري 

اآثار  مع  للتعامل  والدعم  القوة  من 

ال�سرطان.  اآث��ار  جانب  اإىل  احلمل 

��ا، ت��ت��زام��ن ب��ع�����ض اأع��را���ض  اأي�����سً

لذا  احلمل،  اأعرا�ض  مع  ال�سرطان 

مبكًرا  ال�سرطان  اكت�ساف  يكون  قد 

اأكرث �سعوبة. بعد والدة الطفل، تتاأثر 

اإذ ميكن  اأي�ًسا،  الر�ساعة الطبيعية 

الن�ساء  يتغري طعم احلليب لدى  اأن 

اأ�سكال خمتلفة  مع  يتعاملن  الالئي 

االأط��ب��اء  وين�سح  ال�����س��رط��ان.  م��ن 

االأمهات بتجنب الر�ساعة الطبيعية 

ال�سرطان  من  العالج  يكون  عندما 

جارًيا، وهو تدبري احرتازي لتجنب 

االأخ��رى  اجلانبية  واالآث��ار  االإ�سعاع 

من الو�سول اإىل الطفل.

الطفل،  االآثار على  يخ�ض  وفيما 

يف كثري من احلاالت، يولد االأطفال 

ذل��ك، يف  ومع  ب�سحة جيدة.  ع��ادة 

حاالت اأخرى، ال ت�سري االأمور دائًما 

متوقع،  ه��و  كما  �سل�ض  نحو  على 

وميكن اأن تنتقل اخلاليا ال�سرطانية 

اإىل الطفل، الأنها تتكاثر، خا�سة يف 

ال�سبب،  لهذا  الرحم.  �سرطان عنق 

يجب اإنهاء بع�ض حاالت احلمل.

املوؤ�سفة،  احل����وادث  بع�ض  ويف 

ميكن اأن ي�سبب ال�سرطان االإجها�ض 

وهذه  احلوامل.  الن�ساء  بع�ض  لدى 

بع�ض املخاطر التي ميكن اأن ي�سكلها 

ال�����س��رط��ان ع��ل��ى ال��ط��ف��ل ال���ذي مل 

من  تعاين  التي  االأم  مع  بعد  يولد 

�سائعة  خرافات  وهناك  ال�سرطان. 

النا�ض  من  كبرية  �سريحة  ت��زال  ال 

يتناولونها ب�ساأن العالقة بني احلمل 

وال�سرطان، ومن بني تلك اخلرافات 

اأن االأم اإذا كانت م�سابة بال�سرطان 

باإعاقة،  يخرج  اأن  للطفل  ب��د  ف��ال 

العديد من  لكن يف احلقيقة هناك 

عندما  حتى  الناجحة،  ال����والدات 

تكون االأمهات م�سابات بال�سرطان؛ 

اأكرث �سعوبة، لكن  قد يكون احلمل 

ال يزال من املمكن اأن يولد االأطفال 

ب�سحة جيدة.

وي�سجع االأطباء الن�ساء امل�سابات 

ب��ال�����س��رط��ان ع��ل��ى خ��و���ض جت��رب��ة 

االعتبار  االأخ���ذ يف  م��ع  االإجن����اب، 

امل�����س��اع��ب ال��ت��ي ق��د ت��واج��ه االأم 

احلامل يف مثل هذه احلاالت.

ال�سحة  بقطاع  م�سوؤولون  ق��ال 

االأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  يف 

اإ���س��اب��ة  ح��ال��ة   2051 ه��ن��اك  اإن 

وف��اة  وح��ال��ت��ي  وحمتملة،  م��وؤك��دة 

غام�ض  مر�ض  نتيجة  جديدتني، 

باجلهاز التنف�سي مرتبط بالتدخني 

االإل�����ك�����رتوين، مم���ا ي���رف���ع ع��دد 

الوفيات اإىل 39 حالة.

اأعلنت  امل��ا���س��ي،  االأ���س��ب��وع  ويف 

املراكز االأمريكية ملكافحة االأمرا�ض 

اإ�سابة،   1888 والوقاية منها، عن 

و37 وفاة نتيجة هذا املر�ض.

نوفمرب  م��ن  اخل��ام�����ض  وح��ت��ى 

39 �سخ�ًسا  اجلاري، تاأكدت وفاة 

ب�التدخني  املرتبط  املر�ض  نتيجة 

والي�����ة،   34 يف  االإل������ك������رتوين 

وكالة  بح�سب  كولومبيا،  ومقاطعة 

رويرتز.

ه���ذه  امل���ح���ق���ق���ون  ي���رب���ط  ومل 

احلاالت باأي منتج اأو مكون معني، 

لكنهم اأ�ساروا اإىل زيوت يف اأجهزة 

على  حتتوي  االإل��ك��رتوين  التدخني 

التاأثري  ذات  »تي.اإت�ض.�سي«،  مادة 

كعامل  امل��اري��غ��وان��ا،  يف  النف�سي 

ينطوي على خطورة.

»تداعيات خطيرة« لألرق

اإذا كنت ممن ال ينالون ق�سًطا كافًيا من النوم، من جراء االأرق الذي 

تعانيه لياًل، فاإن هذا االأمر يدعو اإىل القلق واحلذر من عواقب �سحية 

وخيمة، وفق ما ك�سفت درا�سة حديثة اأجريت يف ال�سني.

وبح�سب الدرا�سة التي اأجريت على مدى ع�سر �سنوات كاملة، واعتمدت 

على عينة �سخمة، فاإن من يعانون االأرق، تزيد عر�ستهم لالإ�سابة بنوبة 

قلبية اأو �سكتة دماغية، بواقع 18 يف املئة.

اأجريت يف  التي  الدرا�سة  اأن  الربيطانية،  �سن«  »ذا  �سحيفة  وذكرت 

جامعة بكني، واكبت 487 األف �سخ�ض، ت�سل اأعمارهم يف املتو�سط اإىل 

51 �سنة، ومل ي�سبق لهم اأن اأ�سيبوا ب�سكتة دماغية اأو نوبة قلبية، قبل بدء 
واأولها حول  اأ�سئلة على امل�ستجوبني،  الدرا�سة. وطرحت الدرا�سة ثالثة 

ما اإذا كانوا يعانون ا�سطرابات يف اخللود اإىل النوم، اأو اال�ستمرار فيه.

اأما ال�سوؤال الثاين فا�ستف�سر من امل�ساركني حول ما اإذا كانوا ي�ستيقظون 

يف وقت مبكر جًدا، ويف م�ستوى ثالث، �سئل امل�ستجوبون عما اإذا كانوا 

يعانون م�ساكل انتباه خالل النهار ب�سبب عدم النوم الكايف واملريح، خالل 

الليل. وك�سفت النتائج اأن من يعانون اال�سطرابات الثالثة املذكورة، كانوا 

اأكرث عر�سة لالإ�سابة باالأمرا�ض بن�سبة 18 يف املئة، اأما من عانوا م�سكلة 

واحدة فقط، فارتفع احتمال مر�سهم ب�سبب االأرق، مبعدل 13 يف املئة.

ك�سفت  م��ا  اإن  يل،  ليمينغ  ال��درا���س��ة،  على  امل�سرف  الباحث  وق��ال 

يعانون  ملن  �سلوكية  تقدمي عالجات  اأن  نفرت�ض  »يجعلنا  الدرا�سة،  عنه 

اأن يقلل حاالت االإ�سابة بال�سكتة الدماغية  ا�سطرابات النوم من �ساأنه 

والنوبة القلبية وباقي االأمرا�ض االأخرى«.
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الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور اإب���راه���ي���م بن 

عبداهلل احلماد، ع�سو هيئة تدري�س 

يف هند�سة الت�سييد، ق�سم الهند�سة 

املدنية بكلية الهند�سة، واأ�ستاذ زائر 

وعمل  باأملانيا،  �ستوجتارت  بجامعة 

كع�سو جمل�س اأمناء جامعة الأمري 

مبجل�س  وع�����س��ًوا  الأه��ل��ي��ة  �سلطان 

اإدارة الهيئة ال�سعودية للمهند�سني، 

له العديد من الأبحاث العلمية يف 

تطبيقات الذكاء ال�سطناعي واإدارة 

ن�سر  عن  ف�ساًل  الهند�سية  امل�ساريع 

ر���س��ال��ة  ع��ام��ة يف �سحيفة  م���ق���الت 

اجل��ام��ع��ة، وي���راأ����س ب��ا���س��ت��م��رار جلنة 

ال���ع���الق���ات ال��ع��ام��ة ب��ال��ق�����س��م وال��ت��ي 

خارجيني  حما�سرين  ب��دع��وة  ت��ق��وم 

الهند�سية  جتاربهم  لعر�س  ب��ارزي��ن 

التدري�س وطلبة  اأع�ساء هيئة  على 

هذه  يف  يتحدث  العليا؛  ال��درا���س��ات 

وانطباعاته  ذك��ري��ات��ه  ع��ن  ال�سفحة 

موؤثرة  اإن�سانية  مواقف  وي�ستعر�س 

م���ع ع����دد م���ن م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة، 

من اأكادمييني واإداري��ني، ربطته بهم 

عالقات طيبة ل�سنني طويلة..

»اأكرب من املنا�سب«

مكتبه  يف  دوؤوب���ة  ح��رك��ة  هنالك 

�أ�شبه بخلية نحل  بني د�خل وخارج 

�لعياد�ت  بهو  يتجول د�خل  وعندما 

و�أطباء  م�شاعدوه  يتبعه  �خلارجية 

حيث  مثلي،  ومر�جعون  وممر�شات 

يوزع �لأعمال على �أعو�نه ويتحدث 

بلغتهن،  �لفلبينيات  �ملمر�شات  مع 

ويبت يف �شوؤون �ملر�شى فوًر�، و�لكل 

بعيًد�  منه،  حاجته  بق�شاء  �شعيد 

و�لبريوقر�طية  �ململ  �لنتظار  عن 

�لقاتلة!

ي��ا ت��رى م��ن ه��و ه��ذ� �ل�شخ�ص 

�لفذ؟! �إنه �لدكتور مطلق �لر�شيدي 

�مل��دي��ر  �مل���ق���د�م،  �لإد�ري  �ل��ق��ائ��د 

خالد  �مل��ل��ك  مل�شت�شفى  �لإد�ري 

وهو  �شنة،   30 من  لأك��ر  �جلامعي 

�لال  و�خل��دم��ة  �لن�شاط  م��ن  �شعله 

�شالحياته  ي�شخر  �ل��ذي  حم��دودة 

�لإد�رية ومهارته فوق �لعادة يف تلبية 

قبل  �ملر�جع  �ملري�ص  ورغبة  حاجة 

�أي �شيء، يتغري ويتنقل كبري �لأطباء 

وعمد�ء كلية �لطب ورو�شاء �لأق�شام 

�ل��ط��ب��ي��ة وك���ب���ري�ت �مل��م��ر���ش��ات، 

مكتب  يف  مطلق  �ل��دك��ت��ور  وي��ظ��ل 

و�أدو�ر  �ملمر�ت  بني  يتنقل  متو��شع 

بب�شاطته  ه��و  وي��ظ��ل  �مل�شت�شفى، 

�ملنا�شب،  �ملوقع  �ملنا�شب يف  �لرجل 

حيث مل يكن همه �ملنا�شب �لإد�رية 

بل هو �أكرب بكثري من ذلك، �إذ ك�شب 

حب �لنا�ص ودعو�تهم له، ومل تخف 

�جلامعة،  �إد�رة  عند  و�أد�وؤه  مكانته 

م ب��ا���ش��ت��م��ر�ر وي��دع��م  �إذ ك���ان ي��ك��رَّ

�لطيبة  ل�شمعته  �لإم��ك��ان��ات  بكل 

و�إخال�شه بالعمل.

»اإداري متميز«

عليه  �هلل  �شلى  �مل�شطفى  يقول 

و�شلم »من نّف�ص عن موؤمن كربة من 

كرب �لدنيا نّف�ص �هلل عنه كربة من 

على  ي�شر  وم��ن  �لقيامة،  ي��وم  ك��رب 

�لدنيا  يف  عليه  �هلل  ي�شر  مع�شر 

�شرته  م�شلًما  �شرت  وم��ن  و�لآخ���رة، 

�هلل يف �لدنيا و�لآخرة، و�هلل يف عون 

�لعبد ما كان �لعبد يف عون �أخيه«، 

يف جمال خدمة �شوؤون �ع�شاء هيئة 

�ل�شاب  �لأ���ش��ت��اذ  �ل��ت��دري�����ص؛ جت��د 

يف  متميًز�  منوذًجا  �خلطاف  تركي 

بخدمة  يكتفي  ل  فهو  �لإد�رة،  فن 

و�ملوظفني  �لتدري�ص  هيئة  �أع�شاء 

وف���ق �ل��ن��ظ��ام ب���ل ي�����ش��خ��ر خ��ربت��ه 

وحتديثاتها  �ملدنية  �خلدمة  بنظام 

ل��ت��ق��دمي �ل��ن�����ش��ح ح����ول �ل��ت��ق��اع��د 

�لزمنية �لالزمة  و�لتعاقد و�ملو�عيد 

�لنتد�بات  و�شرف  لال�شتحقاقات 

و�ملكافاآت و�لبدلت وغريها. وحتى 

وي��رد على  يعمل  �إج��ازت��ه  ف��رتة  يف 

د�خل  من  و�لت�شاوؤلت  �لت�شالت 

�ل�شعودية؛  �لعربية  �ململكة  وخ��ارج 

للم�شاعدة  جاهزيته  ع��ن  ف�شاًل 

ب��ني �أع�����ش��اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����ص يف 

�ل��ت��خ�����ش�����ش��ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة، ك��ون��ه 

جمهور  مع  مقابالته  من  ي�شت�شعر 

�لأ�شاتذة معه من هو �أقرب لنموذج 

»�أخو نورة« يف �لفزعات.

»وزير خارجية اجلامعة«

�مل��رح  �لديناميكي  �لدكتور  يعد 

�ل��رتك��اوي خري  م�شهور  ب��ن  م��زي��د 

ترتيب  يف  للجامعة  خارجية  وزي��ر 

م��در�ء  زي��ار�ت  وتن�شيق  �لتفاقات 

�جلامعات وكبار �مل�شوؤولني �لأجانب 

�لتخطيط  ع��ن  ف�����ش��اًل  للجامعة، 

�ملدير  م��ع��ايل  ل��زي��ار�ت  و�لتنفيذ 

لإب��ر�م  �خلارجية  �جلامعة  ووك��الء 

�لتفاقيات و�لتعاون �لعلمي و�لثقايف 

�لعربية  و�ململكة  مما يربز �جلامعة 

�ل�����ش��ع��ودي��ة يف �مل��ح��اف��ل �ل��دول��ي��ة 

�لدولية،  �جلامعات  �شاحة  وعلى 

ي�شرى«  »�أب���و  يفاجئ  وهلة  ولأول 

�لطويلة  بقامته  �حل�شور يف ظهوره 

�للقاء  �فتتاح  عند  عينيه  ون��ظ��رة 

عذب  بل�شان  عليه  م��ّن  �هلل  �أن  �إل 

حديثه  بدء  عند  �شامعه  به  يطمئن 

بع�ًشا  وتعريفه  للح�شور  وتقدميه 

ببع�ص و�إبر�ز مو�شوع �لجتماع مما 

ببالغته  ويك�شر  �ل��ز�ئ��ر  به  يعجب 

ويهيئ  �لوفود،  مع  �للقاء�ت  رتابة 

للم�شوؤولني من �جلانبني �لدخول يف 

�شلب �ملو�شوع.

ومل ين�ص له معايل مدير �جلامعة 

�ل��دور  ه��ذ�  �لعمر،  ب��در�ن  �لدكتور 

�لكبري �لذي يقوم به �لدكتور مزيد، 

عدة  وب���دوره يف  ب��ه  ي�شيد  ك��ان  �إذ 

منا�شبات وهو �أهل لها ل �شيما �أن 

جو�له ل يهد�أ ل�شمان �شري �لعمل.

»�ساحب اأياٍد بي�ساء«

�لأخو�ن �لطبيبان حممد و�شالح 

رحمه  �لفقيه  ر����ش��د  �حل��اج  �أب��ن��اء 

�هلل، �لأول ر�ئد جر�حة �لقلب على 

�مل�شتوى �لإقليمي و�لدويل، �شاحب 

�أ�شبوعية  جل�شة  ول��ه  بي�شاء  �أي���اٍد 

مب��ن��زل��ه ي�����ش��ت��ق��ب��ل ���ش��ي��وف��ه وه��م 

و�ملهنيني  �لأعمال  رجال  من  مزيج 

و�لب�شطاء ويك�شف عليهم مبنزله �إذ� 

��شتدعى �لأمر ويوجه �ملحتاج منهم 

لعالجه  و�لثقة  �مل��ع��روف  للطبيب 

�ململكة،  م�شت�شفيات  م�شتوى  على 

بامل�شت�شفى  يعمل  ك���ان  وع��ن��دم��ا 

�لع�شكري �أ�ش�ص �أول مركز جلر�حة 

�لقلب باململكة بدعم ل حمدود من 

عبد�لعزيز  بن  �شلطان  �لكرم  �أمري 

رحمه �هلل؛ وزير �لدفاع �آنذ�ك، وقد 

عمل �أبو ر��شد حما�شر�ً خارجياً �أو 

ز�ئر�ً جماًنا يف كلية �لطب بجامعة 

�مللك �شعود؛ وتخرج على يده كوكبة 

�ل�شعوديني،  �ل��ق��ل��ب  ج��ر�ح��ي  م��ن 

من  �أك���ر  منذ  ت��ربع��ه  ع��ن  ف�شاًل 

�لدكتور حممد  بجائزة  �شنو�ت   10
�لفقيه �ل�شنوية لأف�شل بحث علمي 

��شتقطب  كما  �لطب،  كلية  لطلبة 

�جلر�ح �مل�شري �لربيطاين �مل�شهور 

ملقابلة  يعقوب  �ل�شري جمدي  دولًيا 

�أف�����ش��ل 10 ط��ل��ب��ة طب  و�خ��ت��ي��ار 

مبركزه  لتدريبهم  �شنوياً  مميزين 

�ملنا�شبتني  ح�شرت  وقد  لندن،  يف 

�أعاله بال�شدفة، ومن طلبته �لدكتور 

ورئي�ص  موؤ�ش�ص  فودة  �ملميز حممد 

�ملدينة  يف  �ل��ق��ل��ب  ج��ر�ح��ة  م��رك��ز 

وقد  �شعود؛  �مللك  جلامعة  �لطبية 

�أ�شاد »�أبو ر��شد« بالأخري، وقال »�إنه 

�أف�شل منه يف �لعمليات �جلر�حية«، 

�لأكرب  ل�شقيقي  زيارته  عند  وذل��ك 

مري�ًشا  كان  حني  �حلماد«  »مو�شى 

�جلامعي؛  خالد  �مللك  مب�شت�شفى 

فودة  �لدكتور  كفاءة  على  ليطمئنه 

تكللت  و�لتي  �لعملية،  �إج���ر�ء  قبل 

بالنجاح و�حلمد هلل. كما عرف عن 

»�أبو ر��شد« كرمه وعمل �ملعروف، �إذ 

تربع مبليون ريال �شعودي لالأعمال 

�خل��ريي��ة، وه��ي قيمة ما �أه���د�ه له 

ب��ن عي�شى  �ل��ب��ح��ري��ن ح��م��د  م��ل��ك 

علمية  له  �أج��رى  �أن  بعد  خليفة  �آل 

�لريا�ص  مدينة  يف  بالقلب  ناجحة 

ق��ب��ل ع�����ش��ري��ن ���ش��ن��ة، وذل���ك وف���اًء 

و�إخال�ًشا مللكه و�شعبه ووطنه.

اأ�سلوب �سيق و�سل�س

»�أب��و  �لفقيه  حممد  د.  ويت�شف 

طرحه  يف  �شيق  باأ�شلوب  ر����ش��د« 

�أمور  يف  �أفكاره  و�شال�شة  ونقا�شاته 

عند  �أبهرين  وقد  و�لعامة،  �ل�شحة 

�لبلدي  �لعمل  ع��ن  كلمة  �رجت��ال��ه 

�لتطوعي يف �أحد لقاء�ت دعم حملة 

و�ل��ذي  �لق�شبي«  »ط��ارق  �ملهند�ص 

و�أ�شبح  �شاحًقا،  ف��وًز�  لحًقا  ف��از 

�أول رئي�ص منتخب للمجل�ص �لبلدي 

�لنتخابات  »يف  �ل��ري��ا���ص  ملنطقة 

�لبلدية قبل �لأخرية«، وقد �شاركت 

عن  عملية  ب��ورق��ة  �للقاء  ذل��ك  يف 

ت��ط��وي��ر �ل��ل��و�ئ��ح �ل��ب��ل��دي��ة، وك��ان��ت 

�لقاعة مكتظة باحل�شور وقد �شفق 

حممد  �ل��دك��ت��ور  لكلمة  �حل�����ش��ور 

�لفقيه بحر�رة وكان معظم �أ�شئلتهم 

موجهة  ه��ي  �أك���ر مم��ا  ل��ه  موجهًة 

كيف  نف�شي  �شاألت  وق��د  للمر�شح! 

ي�شد  �أن  ر��شد«  »�أب��و  مثل  ل�شخ�ص 

�نتباه �حل�شور يف ��شتعر��شه للعمل 

�ل��ب��ل��دي و�ل��ن��ه��و���ص ب���ه، وه���و غري 

متفرغ  غري  وكذلك  به  متخ�ش�ص 

�أكادميًيا! 

�لفقيه  حممد  �لدكتور  توج  وقد 

�لوطنية  �لطبية  �ملهنية  م�شريته 

مبدينة  مميز  طبي  �شرح  باإن�شاء 

�لدكتور  »م�شت�شفى  ه��و  �ل��ري��ا���ص 

�شيفتتح  و���ش��رك��اوؤه«  �لفقيه  حممد 

مل�شتوى  نوعية  �إ�شافة  وه��و  قريًبا 

�لريا�ص،  مبدينة  �ل�شحية  �خلدمة 

ودو�م  �لعمر  بطول  ل��ه  �هلل  �أدع���و 

�ل��دن��ي��ا  يف  ي�����ش��ع��ده  و�أن  �ل�����ش��ح��ة 

و�لآخرة.

»توا�سع الكرمي«

حممد  د.  ع��ن  باحلديث  يت�شل 

�حل��دي��ث عن  ر����ش��د«  »�أب���و  �لفقيه 

�شالح  �ل��دك��ت��ور  �لأ���ش��غ��ر  �شقيقه 

�لبولية  �مل�����ش��ال��ك  ج����ر�ح  �ل��ف��ق��ي��ه 

�جلامعي  خ��ال��د  �مل��ل��ك  مب�شت�شفى 

و�ل����ذي ن����ادًر� م��ا ي��غ��ادر �ل��ري��ا���ص 

�شكن  يف  بتو��شع  لب�شاطته  وي�شكن 

باجلامعة؛  �لتدري�ص  هيئة  �أع�شاء 

خالد  �مللك  م�شت�شفى  ب��ني  م��ا  �أي 

�لذي  دل��ة«  و»م�شت�شفى  �جلامعي 

�أزك��ي على �هلل  و�إذ ل  يتعاون معه، 

�أحد�ً؛ فاإن »�أبو عبد�لرحمن« ل يرد 

ذك��ر يل  وق��د  ب�شهولة؛  لأح��د  طلًبا 

�لغذ�مي  عبد�هلل  �لدكتور  �أ�شتاذنا 

�أن���ه ق��ب��ل ���ش��ن��و�ت ط��وي��ل��ة �شاقت 

�لأمور على �أحد �ملر�جعني �ملر�شى 

وط��ل��ب  خ��ال��د  �مل��ل��ك  مب�شت�شفى 

�لغذ�مي  �لدكتور  فزعه  �أو  �شفاعة 

و�قتحم  بيده  م�شكه  ب��دوره  و�ل��ذي 

بلطف مكتب �لدكتور �شالح �لفقيه، 

وق��ال ل��ه ب��احل��رف �ل��و�ح��د: ي��ا �أب��و 

�شعيف  �ل�شخ�ص  هذ�  عبد�لرحمن 

وتركه  م�شاعدتك!  �إىل  وب��ح��اج��ة 

عنده وغادر �لغرفة، ومل يخيب �أبو 

�ملري�ص  كربة  �أو  ظنه  عبد�لرحمن 

بامل�شت�شفى.  عالجه  على  و�أ�شرف 

كما �أن �أبا عبد�لرحمن يحول عدد�ً 

دل��ة«  »م�شت�شفى  م��ن  �ملر�شى  م��ن 

�إىل م�شت�شفى �مللك خالد �جلامعي 

ومتابعة

تكاليف  �أن  وج��د  �إذ�  عالجهم 

ي�شتطيع  ول  باهظة  �ملري�ص  عالج 

�لأ�شاتذة  من  ع��دد  وهناك  دفعها، 

�أعرفهم  �آخ���رون  و�أط��ب��اء  �لأط��ب��اء 

يبارك  مم��ا  �ل�شيء  نف�ص  يعملون 

�هلل لهم يف عملهم ولأمانتهم �ملهنية 

�لطبية.

حكومتنا الر�سيدة

يف �خلتام، ومن باب »من ل ي�شكر 

�لنا�ص ل ي�شكر �هلل« توجه �لدكتور 

و�لتقدير  بال�شكر  �حلماد  �إبر�هيم 

لكل �لأ�شخا�ص �لذين ورد ذكرهم يف 

ف�شل  �شاحب  ولكل  �ل�شفحة  هذه 

�ملقام،  ل�شيق  ذكرهم  يرد  مل  ممن 

�ل��ر���ش��ي��دة،  حكومتنا  ع��ل��ى  و�أث��ن��ى 

�أع��زه��ا �هلل، وع��ل��ى ر�أ���ش��ه��ا خ��ادم 

�شلمان  �مللك  �ل�شريفني  �حل��رم��ني 

�لأم��ني  عهده  وويل  عبد�لعزيز  بن 

و�لتي  �شلمان،  ب��ن  حممد  �لأم���ري 

لل�شخ�شيات  �ملنا�شبة  �لبيئة  وفرت 

من  يحتاجونه  فيما  وغريهم  �أعاله 

فر�ص وخدمات ومو�رد و�أجهزة قد 

�مل�شت�شفيات  �أ�شخم  يف  توجد  ل 

�لعاملية ودور �لعلم.

اأثنى على »الر�شيدي« و»اخلطاف« و»الرتكاوي« و»الفقيه«

»الر�شيدي« اأكرب من املنا�شب و»اخلطاف« اإداري متميز و»الرتكاوي« وزير خارجية اجلامعة و»الفقيه« �شاحب اأياٍد بي�شاء

إنسانية  مواقف  يستعرض  الحماد  د. 
الجامعة مؤثرة مع عدد من منسوبي 



واملعلومات  بكلية علوم احلا�سب  الذكية  الروبوتات  اأبحاث  �سارك مركز 

بن  �سلطان  مبركز  ع�سرة  احلادية  دورت��ه  يف  والتقنية  العلوم  مهرجان  يف 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية »�سايتك« مبدينة اخلرب وملدة �سبعة اأيام.

و�سلطت م�ساركة مركز اأبحاث الروبوتات الذكية ال�سوء على 15 روبوتاً، 

الو�سول  يف  ت�ساعد  روبوتات  وعر�ض  الإن�سان،  مع  يتفاعل  روب��وت  منها 

والت�سربات  النووية،  »املفاعالت  اخلطرة  البيئات  يف  بعد  عن  والتحكم 

اخلطرة، واملحطات الغازية«.

املحو�سبة  الختبارات  تطبيق  امل�سرتكة يف  الأوىل  ال�سنة  جنحت عمادة 

لعدد من املقررات التي تدر�سها العمادة كاللغة الجنليزية واحلا�سب الآيل، 

»ريادة  ملقرر  املحو�سب  الن�سفي  الختبار  تتفيذ  مت  املا�سي  الأ�سبوع  ويف 

كاأول  الذات  تطوير  مهارات  ق�سم  مقررات  �سمن  يدر�ض  الذي  الأعمال« 

جتربة لطالبه خالل هذا الف�سل، والذي عقد يوم الثالثاء 1441/2/25 

لثالثة اآلف طالب توزعوا على »3« فرتات بواقع »3« �ساعات امتدت ما 

بني ال�ساعة 12:00 - 3:00م.

اإن  اجلريوي  عبداملجيد  الدكتور  امل�سرتكة  الأوىل  ال�سنة  عميد  وق��ال 

العمادة ت�سعى لتقدمي تعليم نوعي من خالل بيئة حمفزة ومناهج درا�سية 

مطورة لإك�ساب الطلبة املهارات ال�سخ�سية والأكادميية للنجاح يف حياتهم 

اجلامعية والعملية، وعملت العمادة على تطوير و�سائل تقومي طلبتها بتنفيذ 

العمادة،  يف  الختبارات  وحدة  عليها  ت�سرف  التي  املحو�سبة  الختبارات 

الأق�سام  مع  بالتعاون  واملتطورة،  احلديثة  الوحدات  من  واحدة  تعد  والتي 

الأكادميية.

وقال اجلريوي اإن  هناك خطة تطويرية لتحويل اأكرب عدد من مقررات 

ال�سنة الأوىل امل�سرتكة اإىل اختبارات حمو�سبة، �سمن الإمكانيات املتوفرة، 

وذلك لرفع كفاءة جودة اخلدمات املقدمة لطالبها من خالل تبني اأف�سل 

املمار�سات العاملية وتطبيقها مبا يتنا�سب مع اأهداف ال�سنة الأوىل امل�سرتكة.

واأكد الدكتور وائل العنزي، رئي�ض ق�سم مهارات تطوير الذات يف عمادة 

ال�سنة الأوىل امل�سرتكة وامل�سرف على مبادرة الختبارات املحو�سبة يف وكالة 

اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية، على فاعلية الختبارات املحو�سبة 

من ناحية عدالتها و�سريتها وموثوقيتها وحوكمتها.
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الذكرى.. دروس مستفادة

د. فهد بن عبداهلل الطياش

»�سهادات  املا�سي  الأ�سبوع  مقال  مع  ال��زم��الء  بتفاعل  �سعدت 

يف  اجلامعة  خدم  ملن  بالوفاء  يتعلق  والذي  ال�سهادة«،  يف  تكتب  مل 

اجلامعة  ر�سالة  �سحيفتكم  يف  ونحن  والإن�سانية،  العلمية  م�سريته 

اأن نخ�س�ض م�ساحة لن�سر تلك التجارب النبيلة التي  ي�سعدنا كثرًيا 

تنقل قيم الوفاء واأفكار وجتارب الراحل املختلفة جليل من ال�سباب 

لندوة  تغطية  الأ�سبوع  هذا  ونن�سر  امل�ستفادة،  درو�سها  من  ليتعلم 

»وفاء« لأ�ستاذنا الراحل الدكتور عبدالرحمن ال�سبيلي »يرحمه اهلل« 

ومقالة ي�ستعر�ض فيها الدكتور اإبراهيم احلماد جوانب من ذكريات 

اأن  نطمح  طويلة  ولهم جتارب  اجلامعة  خدموا  زمالء  مع  اأكادميية 

نن�سرها تباًعا ليتعلم طالب احلا�سر من جتارب النجاح، و�سن�سعى 

اجلامعة.  واإدارات  البحثية  املراكز  يف  زمالء  من  للتعرف  جاهدين 

حتت  الإن�ساين  العطاء  بهذا  وامل�ساركة  املبادرة  اجلميع  من  فرنجو 

�سعار »لتبقى الذكرى حية«.

العظيمة  ال�سخ�سيات  تلك  نتذكر  ال�سور  لأر�سيف  نعود  فعندما   

الن�سيان،  ال�سمع والب�سر وبداأت تتال�سى بني طيات  التي كانت ملء 

وطاملا اأن ال�سيء بال�سيء يذكر لعل اجلامعة تعيد التفكري يف ت�سمية 

قاعات الدرا�سة املخ�س�سة لكل ق�سم علمي با�سم اأبرز الأ�ساتذة الذين 

نقلوا العلم واملعرفة والتجارب العاملية للطالب يف هذه القاعات التي 

ل تزال حتمل عبق ذكراهم دون اأ�سمائهم. 

هذه حماولة منا لنبقي الذكرى حية، ودامت حياتكم مليئة بالتجارب 

والدرو�ض الناجحة.

صوت الصورة

وكيل اجلامعة د. عبداهلل ال�ضلمان يرعى تد�ضني من�ضة ريادة االأعمال االفرتا�ضية

مركز أبحاث الروبوتات يشارك في »سايتك« بمجموع مكافآت يبلغ 200 ألف ريال

محاضرة في »إدارة 
مخاطر الطوارئ«.. 

األربعاء

الجامعة تطلق جائزة للتميز في التدريس

»العلوم« ترصد عبور »عطارد« أمام قرص الشمس

�سعود  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  اأط��ل��ق��ت 

التدري�ض«، وذلك  التميز يف  »جائزة 

يف اإطار التوجه نحو تعزيز التميز يف 

اجلامعة،  ر�سالة  لتحقيق  التدري�ض 

التدري�سية  بالكفاءات  والح��ت��ف��اء 

كنماذج  ممار�ساتهم  ون�سر  املتميزة، 

متنح  �سنوية  جائزة  وه��ي  حتتذى، 

توافر  عند  اجلامعة  م�ستوى  على 

عنا�سر حمددة للجودة والتميز.

ويخ�سع منح هذه اجلائزة ملعايري 

دق��ي��ق��ة ع��ن��د ت��ق��ومي امل��ر���س��ح��ني، 

وحت����ر�����ض اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة يف 

�ستَّى  توظيف  على  اجل��ائ��زة  جلنة 

الإمكانات والطاقات جلعلها متواكبة 

َعت  ُو�سِ التي  الأه��داف  م�ستوى  مع 

برعاية  اجل��ائ��زة  وحتظى  لأج��ل��ه��ا، 

معايل مدير اجلامعة وت�سرف عليها 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكالة 

والأكادميية.

احلكمي  ف��واز  الدكتور  واأو���س��ح 

اأمني عام اجلائزة اأن »جائزة التميز 

يف التدري�ض« تهدف لتطوير العملية 

خالل  من  بها  والرت��ق��اء  التعليمية 

حت��ف��ي��ز اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 

يف  واجل����ودة  للتميز  اجل��ام��ع��ة  يف 

العملية التعليمية، وت�سجيع التناف�ض 

الإيجابي بني اأع�ساء هيئة التدري�ض 

التدري�ض،  يف  لالإبداع  اجلامعة  يف 

التدري�ض  يف  التميز  لتعزيز  اإ�سافة 

لتحقيق ر�سالة اجلامعة، وتنمية روح 

املبادرة التي ت�سهم يف تنمية وتطوير 

عملية التدري�ض داخل اجلامعة.

ا�ستقبال  فرتة  اأن  احلكمي  وبني 

 6/1 يف  ت����ب����داأ  ال���رت����س���ي���ح���ات 

2020/1/26م،  املوافق  /1441ه� 

املوافق  1441/6/15ه�  وتنتهي يف 

اأن  اإىل  م�����س��رياً  2020/2/9م، 
اجلائزة متنح لفائز اأو ملجموعة من 

جائزة  الأول  فرعني:  يف  الفائزين 

ا�سرتاتيجيات  تنفيذ  يف  التميز 

التميز  ج��ائ��زة  وال��ث��اين  التدري�ض، 

وخ�س�ض  الطالب،  تعلم  تقييم  يف 

فرع  ك��ل  يف  الأول  ب��امل��رك��ز  للفائز 

مكافاأة مالية بقيمة »60 األف ريال« 

وللفائز باملركز الثاين مكافاأة مالية 

من  وملزيد  ري��ال«،  األف   40« بقيمة 

التفا�سيل ميكن الرجوع اإىل الرابط 

https://vrea.ksu. ال��ت��ايل: 

edu.sa/ar/node/714

حما�سرة  الهند�سة  كلية  تنظم 

ال��ط��وارئ  خماطر  »اإدارة  بعنوان 

ال�سعودية«،  العربية  اململكة  يف 

الأول  ربيع   23 الأربعاء  يوم  وذلك 

1441ه� املوافق 2019/11/20م 
يف متام ال�ساعة العا�سرة والن�سف 

�سباحا يف القاعة 1اأ58 بالكلية.

تيم  ال�سيد  امل��ح��ا���س��رة  وي��ق��دم 

اإيفانز رئي�ض وحدة املخاطر الوطنية 

باململكة. يلي املحا�سرة جولة على 

كلية  وخم��ت��ربات  معامل  من  ع��دد 

تخدم  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  الهند�سة 

اململكة  الوطنية يف  وحدة املخاطر 

العربية ال�سعودية.

قام املر�سد الفلكي بق�سم الفيزياء 

ظاهرة  بر�سد  العلوم  بكلية  والفلك 

ع��ب��ور ك��وك��ب ع��ط��ارد اأم���ام قر�ض 

الظواهر  من  تعترب  والتي  ال�سم�ض 

13مرة  ر�سدها  يتم  حيث  النادرة، 

يف كل قرن على كوكب الأر�ض.

با�ستخدام  الظاهرة  ر�سد  ومت 

التلي�سكوب ال�سم�سي باملر�سد م�ساء 

 2019 ن��وف��م��رب   11 الث��ن��ني  ي���وم 

بالعبور  ع��ط��ارد  ك��وك��ب  ب���داأ  حيث 

ال�ساعة  عند  ال�سم�ض  قر�ض  اأم��ام 

و�سل  ون�سف  دقيقة  وبعد  3:35م، 
ال�سم�ض  كلي حلافة  ب�سكل  الكوكب 

الي�سرى جنوب خط ال�ستواء، وهو 

وظهر  الثاين،  بالت�سال  ي�سمى  ما 

كنقطة  الأث���ن���اء  ت��ل��ك  ال��ك��وك��ب يف 

�سوداء �سغرية، ومع مرور الوقت بداأ 

ال�ستواء  �سمال خط  يتجه  الكوكب 

اأمام  التحرك  وا�ستمر يف  ال�سم�سي 

يف  غ��روب��ه��ا  حتى  ال�سم�ض  ق��ر���ض 

بتوقيت  م�ساًء   5:08 ال�ساعة  متام 

الريا�ض.

لكوكب  الكلي  ال��ع��ب��ور  بلغ  وق��د 

مدة  ال�سم�ض  قر�ض  خ��الل  عطارد 

بينما  ون�����س��ف،  ���س��اع��ات  خ��م�����ض 

�سوهدت الظاهرة يف مدينة الريا�ض 

ملدة 90 دقيقة قبل غروب ال�سم�ض، 

العديد  الظاهرة  ه��ذه  �ساهد  وق��د 

من  ومن�سوبيها  اجلامعة  طلبة  من 

واملوظفني  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 

بر�سد  املهتمني  من  العديد  بجانب 

هذه الظواهر الفلكية.

اختبار مقرر »ريادة األعمال« 
باألولى المشتركة إلكترونيًا

د. احلكمي

تيم اإيفانز


