
كتب: حممد �آل من�صور»المسرح« تطلق برنامج »الممثل الشامل«

العام  لهذا  براجمها  ب��اك��ورة  امل�سرح  اإدارة  د�سنت 

ال��والء  تعزيز  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  »االأخ�����س��ر«  بربنامج 

اأدوار  بتج�سيد  للطالب  الوطنية  اللحمة  وتعزيز  للوطن 

ال�سعودية، كما  العربية  اململكة  بداية توحيد  اإىل  ترجع 

عدة  يت�سمن  وال��ذي  ال�سامل«،  »املمثل  برنامج  اأطلقت 

دورات وور�ش عمل، ويهدف الكت�ساف املواهب وتنميتها 

االإب��داع  على  وت�سجيعهم  الطلبة  مبواهب  واالهتمام 

وتبادل اخلربات، مما يك�سب الطلبة القدرة على التعبري 

�سليمة  بلغة  والكتابة  والتحدث  التخاطب  يف  ال�سحيح 

عامل  يف  اأخ��رى  فنوناً  الطالب  واإك�ساب  منظم  وتفكري 

امل�سرح لزيادة احل�سيلة الفنية والقدرة على اأداء خمتلف 

االأدوار يف امل�سرح. قدم الدورة نخبة من املخت�سني يف 

جمايل امل�سرحي والتمثيل. تفا�صيل �ص14

تتويج »علوم الرياضة« بكأس مدير الجامعة
كتب: عبد�هلل �حللوه

وكيل  وبح�سور  نيابة عن معايل مدير اجلامعة، 

الدكتور  واالأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة 

حممد النمي اختتمت مناف�سات كاأ�ش معايل مدير 

اجلامعة لكرة القدم، باإقامة مباراة حتديد املركزين 

الفائزين  النهائية، وت�سليم  واملباراة  والرابع،  الثالث 

كاأ�ش معايل مدير اجلامعة، وذلك م�ساء يوم االثنني 

21 ربيع االأول 1441ه� يف مالعب اجلامعة.
وقد ح�سل على املركز االأول يف مناف�سات كاأ�ش 

معايل مدير اجلامعة كلية علوم الريا�سة والن�ساط 

البدين بعد تغلبها على كلية علوم االأغذية والزراعة 

بنتيجة هدف مقابل ال �سيء، �سجل الهدف الالعب 

االأغذية  علوم  كلية  حققت  فيما  احلنتو�ش،  ماجد 

والزراعة املركز الثاين، فيما حل باملركز الثالث كلية 

التمري�ش بعد تغلبها على كلية االآداب بنتيجة ثالثة 

اأهداف مقابل ال �سيء.

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي
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19
»لجنة خريجي اإلعالم« 

تسعى الستقطاب الخبرات

04

تكريم 187 متفوقًا بجائزة العميد

ق�سم  اأول  �سعود  امللك  بجامعة  االإع��الم  ق�سم  يعد 

اأكادميي لدرا�سة وتدري�ش االإعالم يف اململكة العربية 

اخلم�سة  يقارب  ملا  العريق  تاريخه  وميتد  ال�سعودية، 

ع��ق��ود، ج��اد خاللها ب��ق��ي��ادات اإع��الم��ي��ة واأك��ادمي��ي��ة 

االإعالمية  امل�سرية  وخدمت  املنا�سب  اأعلى  ت�سنمت 

واأ�سهمت يف رفعة الوطن، ويف اإطار اهتمام اجلامعة 

مركز  اإط���الق  ع��رب  خريجيها  م��ع  ال��ع��الق��ة  بتعزيز 

متخ�س�ش للخريجني، فقد بادر ق�سم االإعالم ممثاًل 

بلجنة اخلريجني الإطالق عدد من الربامج واالأن�سطة 

بني  م�ستدمية  عالقات  وبناء  تعزيز  اإىل  تهدف  التي 

ت�ساعد  التي  اخلدمات  وتقدمي  واخلريجني  الق�سم 

طالب وطالبات االإعالم يف مرحلة ما بعد التخرج.

ورشة عمل »تجريف الحوثيين للهوية اليمنية«.. اليوم

وفد من سفارة تايالند يبحث 
التعاون األكاديمي

زار اجلامعة وفد من ال�سفارة التايالندية لدى اململكة موؤخًرا

عبداهلل  الدكتور  اجلامعة  وكيل  الوفد  ا�ستقبال  يف  وك��ان 

اإدارة التعاون الدويل والتواأمة العلمية  ال�سلمان، وامل�سرف على 

العاملية الدكتور مزيد الرتكاوي، وناق�ش اجلانبان اجلهود املبذولة 

يف جمال التعليم اجلامعي والبحث العلمي والتدريب االأكادميي، 

التايالندية  اجلامعات  بني  االأك��ادمي��ي  التبادل  فر�ش  وزي���ادة 

وجامعة امللك �سعود يف �سوء روؤية اململكة 2030.

الطلبة:
أسعار المطاعم والقرطاسية 

خيالية
كتب: خالد �لنفاح- قما�ص �ملني�صري 

انتقد عدد من طالب وطالبات اجلامعة »غالء اخلدمات 

املقدمة« يف مرافق اجلامعة من مطاعم ومقاٍه وقرطا�سية، 

بها واملرهقة مليزانيتهم  االأ�سعار باخليالية واملبالغ  وو�سفوا 

املتوا�سعة، واقرتحوا عدة حلول يتم من خاللها مراعاة حالة 

يف  وبخا�سة  االأ�سا�سية،  اخلدمات  يف  والطالبات  الطالب 

جمال املطاعم واخلدمات القرطا�سية والطباعة.

09

03

03
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المجتمع بكلية  »مجتمع«  مشروع  يناقش  التنفيذي  المكتب 

الخريجين مركز  برابطة  للتعريف  عمل  ورشة 

للخطة  التنفيذي  املكتب  عقد 

التطوير  ب��ع��م��ادة  اال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

االأ�ستاذ حممد  يف  واجل��ودة ممثاًل 

الطالب  برنامج  مدير  ال��زه��راين 

للجامعة اال�سراتيجية  باخلطة 

كلية  م��ع  اج��ت��م��اًع��ا  KSU2030؛ 
�سعد  ال��دك��ت��ور  يف  ممثلة  املجتمع 

ال��ع��ت��ي��ب��ي م��دي��ر م�����س��روع م��ب��ادرة 

»جمتمع« والفريق املرافق له.

ه������دف االج����ت����م����اع مل��ن��اق�����س��ة 

ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��روع )جم��ت��م��ع(، وه��و 

اأح���د امل�����س��روع��ات امل��دع��وم��ة من 

للجامعة اال���س��رات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 

امل�����س��روع  وي���دع���م   ،KSU2030

حت��ق��ي��ق ال���ه���دف اال���س��رات��ي��ج��ي 

اجلامعة »بناء  خل��ط��ة  اخل��ام�����س 

ج�������س���ور ال���ت���وا����س���ل« وال���ه���دف 

املجتمع  لكلية  الرابع  اال�سراتيجي 

»بناء �سراكة جمتمعية فاعلة«.

ي��ت�����س��م��ن امل�������س���روع ع�����دداً من 

االأن�سطة، من بينها توقيع اتفاقيات 

موؤثرة  جمتمعية  جهات  مع  �سراكة 

مراميها  حتقيق  يف  الكلية  ت�ساعد 

ال�ساعية اإىل االنتقال مبفهوم خدمة 

باالإ�سافة  اأو�سع،  اآفاق  اإىل  املجتمع 

طالب  ل��دى  جمتمعي  وع��ي  لبناء 

باأهمية  ومن�سوبيها  املجتمع  كلية 

بناء  يف  املجتمعية  م�����س��ارك��ات��ه��م 

منظومة  حتكمه  متكاتف  جمتمع 

م��ن ال��ق��ي��م ال��راق��ي��ة، ف�����س��اًل عن 

يف  فعلية  جمتمعية  خدمات  تقدمي 

االأن�سطة  بني  تتنوع  جم��االت  ع��دة 

والتوعوية  والتدريبية  التعليمية 

من  وغريها  وال�سحية  والتثقيفية 

اجلوانب.

لزيادة  كذلك  امل�����س��روع  وي��ه��دف 

اأن�سطة  يف  ال��ط��الب  م�����س��ارك��ات 

امل�سوؤولية املجتمعية وفقاً لالأولويات 

املجتمعية، وزيادة عمليات التوا�سل 

يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  اأق�سام  مع 

املختلفة،  وال�����س��رك��ات  املوؤ�س�سات 

وزي������ادة ع��م��ل��ي��ات ال��ت��وا���س��ل مع 

اجلمعيات واملوؤ�س�سات االأهلية.

حت����ت رع����اي����ة م���ع���ايل م��دي��ر 

ب���دران العمر  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة 

لل�سوؤون  اجلامعة  وك��ال��ة  ع��ق��دت 

يف  ممثلًة  واالأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

م��رك��ز اخل��ري��ج��ني، ور���س��ة عمل 

راب��ط��ة  الأع�����س��اء  االأول  ال��ل��ق��اء 

جتتمع  حيث  امل��رك��ز  التطوعية، 

والعملية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  اخل�����رات 

بهدف  واحد  �سقف  واملهنية حتت 

اجلامعة  بني  حقيقية  �سراكة  بناء 

وخريجيها لتحقيق روؤيتها.

م�ساعد  بكلمة  الور�سة  افتتحت 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

التعليمي  للتطوير  واالأك��ادمي��ي��ة 

ال��دك��ت��ور ���س��ع��ود ال��ك��ث��ريي، بعد 

مركز  على  امل�����س��رف  رح��ب  ذل��ك 

اخلريجني الدكتور اأن�س ال�سعالن، 

باملركز  ���س��ام��اًل  ت��ع��ري��ف��اً  وت��ن��اول 

واأهدافه ومبادراته وم�ساريعه التي 

مت االنتهاء من تنفيذها، وامل�ساريع 

وا�ستعر�س  التنفيذ،  قيد  ال��ت��ي 

الغاية من اإن�ساء املركز.

م��رك��ز  راب���ط���ة  اأن  واأو�����س����ح 

ا�ستهدفتها  وال���ت���ي  اخل��ري��ج��ني 

لتعزيز  ت�����س��ع��ى  ال���ور����س���ة،  ه���ذه 

ال���والء واالن��ت��م��اء ل��دى اخلريجني 

واخل���ري���ج���ات ن��ح��و اجل��ام��ع��ة، 

وا�ستثمار قدراتهم يف تنفيذ برامج 

ت��ب��ادل خراتهم  وك��ذل��ك  امل��رك��ز، 

واالإر���س��اد  التدريب  برامج  لدعم 

اخلريجني  بني  والتن�سيق  املهني، 

واملركز لتطوير براجمه من خالل 

التغذية الراجعة.

مركز  ن��ائ��ب��ة  ا�ستعر�ست  ك��م��ا 

اجلرين  هبة  الدكتورة  اخلريجني 

الرابطة،  اأه���داف  اق��راح  جل�سة 

ومناق�سات  تالها جل�سات حوارية 

املقرحة  وامل���ب���ادرات  ل��الأه��داف 

للرابطة من اأجل الت�سويت عليها.

الور�سة  املركز  م�سرف  واختتم 

اإدارة  جمل�س  مب��ب��ادرة  بالتعريف 

الرابطة واأهميتها يف دعم الرابطه 

التفاعل  ع��ل��ى  وح���ث  وجن��اح��ه��ا، 

الر�سيح  يف  وامل�ساركة  املركز  مع 

دعًما  ال��راب��ط��ة  جمل�س  لرئا�سة 

لنجاحها.

ربيع   20 املا�سي  االأحد  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  ا�ست�سافت 

االأول 1441ه�، رائد االأعمال واخلبري املعروف يف �سوق العمل وريادة 

عميد  بح�سور  وذلك  الراجحي،  �سليمان  بن  خالد  الدكتور  االأعمال 

الكلية الدكتور يزيد اآل ال�سيخ، و�سمن مبادرة »حتول املقرر اإىل البحث 

بعنوان  األقى حما�سرة  حيث  االأعمال«،  ريادة  اإىل  لالبتكار  والتطوير 

»بناء العالمة التجارية«، وذلك يف القاعة الرئي�سية مبعهد امللك �سلمان 

لريادة االأعمال، و�سلط ال�سوء يف حما�سرته على منهجية بناء العالمة 

وا�ستف�سارات  اأ�سئلة  باإجابة  اأتبعها  ثم  ت�سويقها،  وخطوات  التجارية 

احل�سور من اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة، وقام عميد الكلية بتكرمي 

الدكتور خالد الراجحي يف نهاية املحا�سرة.

القيمة  املحا�سرة  بهذه  العمل  �سوق  يف  املعروف  اخلبري  واختتم 

�سمنها  ومن  131 طالبة  منها  تخرج  والتي  للمبادرة،  الثالثة  املرحلة 

مبادرة تدريب املدرب، حيث ا�ستفادت منها 22 ع�سوة هيئة تدري�س.

د. الراجحي يحاضر في الطبية 
التطبيقية

يف ختام املرحلة الثالثة من مبادرة »البحث والتطوير«



الطالب  �ش�ؤون  عمادة  نظمت 

ح��ف��ل ج���ائ���زة ال��ع��م��ي��د ل��ت��ك��رمي 

املتف�قني  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب 

1440/1439ه�،  الدرا�شي  للعام 

وذلك ي�م الثالثاء املا�شي، بقاعة 

ح��م��د اجل��ا���ش��ر، ب��رع��اي��ة معايل 

م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت���ر ب��دران 

اجلامعة  وك��الء  وبح�ش�ر  العمر 

اأم���ر  واأول��ي��اء  الكليات  وع��م��داء 

ال��ط��الب امل��ت��ف���ق��ني وال��ط��ال��ب��ات 

املتف�قات.

اجلامعة  مدير  معايل  وتف�شل 

للطالب  التف�ق  �شهادات  بت�شليم 

�ش�ؤون  عميد  وق��ال  وال��ط��ال��ب��ات، 

الطالب بلغ عدد املكرمني بجائزة 

العميد لعام العام 1440/1439ه� 

هذا  طالبة،  و»70«  طالباً   »117«

والطالبات  الطالب  بلغ عدد  وقد 

ب���ه���ذه اجل���ائ���زة منذ  امل��ك��رم��ني 

تاأ�شي�شها »1887« طالًبا وطالبة.

ح�شب  املتف�قني  اختيار  ويتم 

اختيار  يف  دقيقة  علمية  معايري 

التكرمي  ي�شتحق�ن  الذي  الطالب 

اختيار  يتم  حيث  اجل��ائ��زة،  بهذه 

خم�شة طالب وخم�س طالبات من 

كل كلية.
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زار جامعة امللك �شع�د وفد من ال�شفارة التايالندية 

لدى اململكة يراأ�شه ال�شيد �شاتانا ك�شيم �شنتانا اأي�تايا 

�شاواي  وال�شيد  البعثة،  ورئي�س  بالأعمال  القائم 

الدبل�ما�شية،  البعثة  رئي�س  نائب  بان�شا  ها�شكان 

وال�شيد اآتهى ب�جن �ش�وانارات وزير م�شت�شار، وال�شيد 

ورابت بن�شاوجن �شكرتري ثاٍن، وال�شيدة بات�شارا �شاجن 

نه�اف �شكرتري ثاٍن، وال�شيدة �شفاء ريني�شي �شكرتري 

ي�م  وذلك  القن�شلي،  الق�شم  م�شاعدة  البعثة  رئي�س 

الثالثاء 1441/3/15ه امل�افق 2019/11/12م.

الدكت�ر  اجلامعة  وكيل  ال�فد  ا�شتقبال  يف  وك��ان 

عبداهلل ال�شلمان، وامل�شرف على اإدارة التعاون الدويل 

الرتكاوي،  مزيد  الدكت�ر  العاملية  العلمية  والت�اأمة 

التعليم  جمال  يف  املبذولة  اجله�د  اجلانبان  وناق�س 

اجلامعي والبحث العلمي والتدريب الأكادميي، وزيادة 

التايالندية  اجلامعات  بني  الأكادميي  التبادل  فر�س 

وجامعة امللك �شع�د يف �ش�ء روؤية اململكة 2030.

ك��ت��ب: ب���در ال�����ص��ل��ي�����س - ت�����ص��وي��ر: 

توفيق الغامدي

لرعاية  الطبية  اللجنة  نظمت 

ال�شكري يف املدينة الطبية اجلامعية 

لل�شكري  العاملي  »ال��ي���م  فعاليات 

ال�����ش��ك��ري  ����ش���ع���ار  حت����ت   2019
وال��ع��ائ��ل��ة« وم���اراث����ن ال���دراج���ات 

م�شك  مبادرات  مب�شاركة  اله�ائية 

الي�م  مع  بالتزامن  وذلك  اخلريية، 

العاملي لل�شكري.

ت�����ش��م��ن��ت ال��ف��ع��ال��ي��ة م��اراث���ن��ا 

قطع  حيث  ال��ه���ائ��ي��ة،  ل��ل��دراج��ات 

م��رًتا،  كيل�   15 م�شافة  دراج   400

الثاين  الي�م  كما ت�شمنت ن�شاطات 

حتت  للم�شي  م���اراث����ن  للفعالية 

وبرامج  والعائلة«  »ال�شكري  �شعار 

ومر�شم  خمتلفة  ون�شاطات  ت�ع�ية 

لالأطفال.

م�شت�ى  ل��رف��ع  احلملة  وت��ه��دف 

ال�شكري  مب��ر���س  امل��ج��ت��م��ع  وع���ي 

الكفيلة  ال�شحية  العادات  وت�شجيع 

الفعالية  يف  و���ش��ارك  مب���اج��ه��ت��ه، 

الحت�����اد ال�����ش��ع���دي ل��ل��دراج��ات 

اله�ائية وفريق حمارب� ال�شكري.

التنفيذي  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق����ال 

الدكت�ر  اجلامعية  الطبية  للمدينة 

عبدالرحمن املعمر اإن هذه الفعالية 

الت�ع�ية  الن�شاطات  �شمن  ت��اأت��ي 

ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا امل��دي��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة 

العاملية  الأي��ام  مبنا�شبة  اجلامعية 

اإىل  خاللها  من  وتهدف  لل�شحة، 

مكافحة الأمرا�س من خالل ت�عية 

اعتماد منط  اأهمية  ح�ل  املجتمع 

الأن�شطة  وممار�شة  �شحي  حياة 

�شكره  املعمر  وق���دم  ال��ري��ا���ش��ي��ة، 

اخلريية  م�شك  ملبادرات  وتقديره 

والحت����اد ال�����ش��ع���دي ل��ل��دراج��ات 

مثمًنا  ال�شكري«،  »حمارب�  وفريق 

جه�د امل�شاركني واملنظمني.

لل�ش�ؤون  التنفيذي  املدير  واأك��د 

ال�شحية يف املدينة الطبية الدكت�ر 

مثل  اإقامة  اأهمية  الهر�شي  اأحمد 

�شاأنها  م��ن  التي  الفعاليات  ه��ذه 

ال�عي  م�شت�ى  رفع  يف  امل�شاهمة 

مع  خ��ا���ش��ًة  للمجتمع  ال�����ش��ح��ي 

و�شرورة  امل�شابني  اأع���داد  تزايد 

ال�قاية قبل العالج ملختلف الفئات 

العمرية.

من جانبه اأو�شح  رئي�س اللجنة 

التنظيمية للفعالية الدكت�ر حممد 

منظمة  اإح�����ش��اءات  اأن  جمممي 

ال��دويل  والحت���اد  العاملية  ال�شحة 

من  اأن اأك����ر  اإىل  ت�شري  لل�شكري 

املر�س  بهذا  م�شاب  ملي�ن   425
بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  العامل  ح���ل 

20 و79 عاماً، م�ؤكًدا على اأن تكلفة 

مليار   727 من  اأك��ر  بلغت  العالج 

خالل  ال��ع��امل  م�شت�ى  على  دولر 

احتمالية  اإىل  م�شرًيا   ،2017 عام 

امل�شابني  ع��دد  اإج��م��ايل  يرتفع  اأن 

 629 اإىل  عامليا  ال�شكري  مبر�س 

�شابع  ي�شبح  واأن  ن�شمة،  ملي�ن 

اأ�شباب ال�فاة الرئي�شية اإن مل تتخذ 

الدول والأف��راد ما يلزم من خطط 

وق��ائ��ي��ة وع��الج��ي��ة مل���اج��ه��ة مر�س 

ال�شكري.

بلغ عددهم 117 طالبًا و70 طالبة

العميد بجائزة  الفائزين  يكرم  الجامعة  مدير 

2019 للسكري  العالمي  باليوم  تحتفل  الطبية  المدينة 

الجامعة وفد من سفارة تايالند يزور 

الأع���م���ال  اإدارة  ك��ل��ي��ة  ط����اب  ت���ك���رمي  ك��م��ا مت 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ب��امل��زاح��م��ي��ة ���ص��م��ن ك��وك��ب��ة ط��اب 

اجلامعة املتميزين واملتفوقني، حيث ح�صر وكيل 

الدكتور  والأكادميية  التعليمية  لل�صوؤون  الكلية 

الدكتور  الكلية  العتيبي، نيابة عن عميد  اأحمد 

للجوائز  ال��ط��اب  ا���ص��ت��ام  ومت  عقيلي،  حم��م��د 

و�صهادات ال�صكر من معايل مدير اجلامعة.



أخبار36  العدد 1355 - الأحد 27 ربيع الأول 1441هـ املوافق 24 نوفمرب 2019م4

ممارسي  »إعداد  برنامج  استكمال 
الطالبات بمدينة  الجودة« 

وفد شركة »Stc« يزور كلية 
الحاسب علوم 

الزعري  من�صور  الدكتور  واملعلومات  احلا�صب  علوم  كلية  عميد  ا�صتقبل 

املعجل  هيثم  املهند�س  برئا�صة   »Stc« ال�صعودية  االت�صاالت  �صركة  وفد 

النائب االأعلى لقطاع التقنية والعمليات، واطلع خاللها الوفد على كرا�صي 

البحث واملراكز املوجودة بالكلية، بدءاً من مركز اأبحاث الروبوتات الذكية، 

حيث قدم مدير املركز الدكتور من�صور ال�صليمان عر�صاً مرئياً عن اأعمال 

ب��راءات  ا�صتعرا�س  اإىل  اإ�صافة  الروبوتات،  اأبحاث  يف  املركز  ومنجزات 

الكلية  عميد  مع  الوفد  عقد  ثم  التنفيذ،  حتت  التي  واالأعمال  االخ��راع 

وم�صوؤوليها اجتماعاً خا�صاً لبحث �صبل واأوجه التعاون.

بحوث  في  العلمية  »المنهجية 
غدًا التصميم«.. 

والريا�صيات  العلوم  تعليم  تطوير  يف  البحثي  التميز  مركز  ينظم 

حلقة  االث��ن��ن،  غد  ظهر  من  والن�صف  ع�صرة  الثانية  عند  »اأف��ك��ر« 

النقا�س الثالثة وال�صبعن بعد املائة �صمن �صل�صلة حلقات النقا�س التي 

ت�صميم  بحوث  العلمية يف  »املنهجية  بعنوان  اأ�صبوعياً  املركز  يعقدها 

امل�صتودعات ووحدات التعلم الرقمية« من اإعداد وتقدمي الدكتورة منال 

الريا�صيات  تدري�س  وطرق  املناهج  اأ�صتاذ  ال�صبل،  عبدالرحمن  بنت 

امل�صاعد؛ ق�صم املناهج وطرق التدري�س - كلية الربية - جامعة االإمام 

حممد بن �صعود االإ�صالمية، وذلك بقاعة رقم »1اأ33« يف كلية الربية، 

ولل�صيدات يف املدينة اجلامعية للطالبات كلية الربية مبنى رقم »2« 

معمل »72« الدور االأول.

وفد من جامعة أم القرى يزور وكالة شؤون 
الموظفات  

�صوؤون  عمادة  وكالة  ا�صت�صافت 

املوظفات يف عمادة املوارد الب�صرية 

ن�صائياً من جامعة اأم  موؤخراً وفداً 

القرى برئا�صة وكيلة عمادة �صوؤون 

واملوظفن  التدري�س  هيئة  اأع�صاء 

خلود  الدكتورة  القرى  اأم  بجامعة 

اأبو النجا والوفد املرافق لها؛ وكان 

م�صاعدة  مبكتبها  ا�صتقبالهن  يف 

الطالبات  ل�صوؤون  اجلامعة  وكيلة 

الدكتورة  واملالية  االإداري��ة  لل�صوؤون 

ب��دوره��ا  وال��ت��ي  العي�صى  غ��زّي��ل 

العمادة  يف  ال�صابق  عملها  وبحكم 

وحدات  عن  تعريفية  نبذة  قدمت 

املقدمة  واخلدمات  العمادة  وكالة 

ع�صوات  م��ن  اجلامعة  ملن�صوبات 

ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س، وامل���وظ���ف���ات، 

واملتعاقدات.

ع��ق��ب ذل���ك اج��ت��م��ع ال��وف��د يف 

املخ�ص�صة  االج��ت��م��اع��ات  ق��اع��ة 

للزيارة مع رئي�صات وحدات وكالة 

العمادة ل�صوؤون املوظفات، ا�صتمعن 

خاللها ل�صرح مف�ّصل عن مهام كل 

تنفيذ  كيفية  على  واطلعن  وح��دة 

بها واخلدمات  املتعلقة  االإجراءات 

ال��ن��وع��ي��ة امل���ق���دم���ة مل��ن�����ص��وب��ات 

اجلامعة.

اأع��رب��ت ال��دك��ت��ورة خلود  وق���د 

���ص��وؤون  ع��م��ادة  وكيلة  النجا،  اأب���و 

واملوظفن  التدري�س  هيئة  اأع�صاء 

بجامعة اأم القرى، عن اإعجابها مبا 

ب�صكل  �صعود  امللك  جامعة  تقدمه 

ب�صكل خ��ا���س من  وال��ع��م��ادة  ع��ام 

�صبط لالإجراءات االإدارية واملالية 

املقدمة  االإل��ك��رون��ي��ة  وال���رام���ج 

على  م��وؤك��دًة  اجل��ام��ع��ة،  ملن�صوبي 

املتبادل  التعاون  ا�صتمرار  �صرورة 

بن جامعة اأم القرى وجامعة امللك 

�صعود.

من  وال��زي��ارة  اال�صتقبال  ح�صر 

املوظفات  ل�صوؤون  العمادة  وكالة 

هيئة  اأع�صاء  �صوؤون  وحدة  رئي�صة 

التدري�س االأ�صتاذة هيفاء بن دايل، 

االأ�صتاذة  التوظيف  وح��دة  رئي�صة 

ح�����ص��ة ال��ع��ي�����ص��ى، رئ��ي�����ص��ة وح��دة 

الرقيات االأ�صتاذة فوزية املحارب، 

املوظفات  ���ص��وؤون  وح���دة  رئي�صة 

امل�صرفة  اجلنيدل،  هناء  االأ�صتاذة 

االإلكرونية  اخلدمات  وحدة  على 

االأ�صتاذة بدور الفار�س، نائبة رئي�صة 

االأ�صتاذة  املوظفات  وحدة عالقات 

هدى ال�صعيان، نائبة رئي�صة وحدة 

الطا�صان،  نوف  االأ�صتاذة  الرواتب 

عمادة  عميد  مكتب  مدير  نائبة 

�صمر  االأ���ص��ت��اذة  الب�صرية  امل���وارد 

ال�صلمان، نائبة رئي�س وحدة املتابعة 

فاطمة  االأ�صتاذة  املوظفن  ل�صوؤون 

التطوير  وح��دة  وممثلة  ال�صفيان، 

واجلودة االأ�صتاذة هدير املقاطي.

تهتم  اجلامعة  اأن  بالذكر  جدير 

ال��زي��ارات  ه��ذه  مثل  با�صت�صافة 

املتبادل  التعاون  وا�صتمرار  لتعزيز 

وتبادل  ال�صعودية،  اجلامعات  بن 

اخلرات واال�صت�صارات مما ي�صهم 

يف حتقيق الريادة والتمّيز.

بدران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  اأ�صدر 

مبارك  ال��دك��ت��ور  بتعين  اإدارًي����ا  ق���راًرا  العمر 

واجل���ودة  التطوير  لعمادة  وك��ي��اًل  القحطاين 

ل�صوؤون اجلودة.

د. القحطاين

المشتركة األولى  الهدف« في  نحو  »التركيز 
بوكالة  التدريب  وح��دة  عقدت 

ال��ت��ط��وي��ر واجل����ودة ب��ال��ت��ع��اون مع 

امل�صركة  االأوىل  ال�صنة  ع��م��ادة 

نحو  »الركيز  بعنوان  تدريبيًّا  لقاء 

الهدف«، وذلك يوم االثنن 14 ربيع 

االأول 1441ه�.

ا�صتهدف الرنامج طالب ال�صنة 

الدكتور  وقدمه  امل�صركة،  االأوىل 

االأ�صتاذ  ال��رت��وري  عو�س  حممد 

تطوير  مهارات  ق�صم  يف  امل�صاعد 

الرنامج  اأهداف  وتوزعت  الذات. 

التدريبي على خم�صة حماور متثلت 

الهدف،  مفهوم  على  التعرف  يف 

ال��ت��ف��ري��ق ب���ن اأن������واع االأه�����داف 

الهدف  م��وا���ص��ف��ات  ال�صخ�صية، 

 ،»SMART« لنموذج اجليد وفقاً 

االأهداف، وت�صمن  وعوائق حتديد 

امل���ح���ور االأخ�����ري ال���ت���دري���ب على 

اخلطوات اخلم�س لتحقيق الهدف.

وا���ص��ت��م��ل ال��ل��ق��اء ال����ذي ام��ت��د 

ل�����ص��اع��ت��ن ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 

االأن�صطة التدريبية، واأوراق العمل، 

ودرا�صات احلالة.

ه��ذا  اأن  اإىل  االإ����ص���ارة  جت���در 

من  معتمد  ال��ت��دري��ب��ي  ال��رن��ام��ج 

عمادة تطوير املهارات، وياأتي �صمن 

خم�ص�صة  تدريبية  برامج  حزمة 

لطالب ال�صنة االأوىل امل�صركة.

الخالدية مزرعة  يزورون  والزراعة«  »األغذية  منسوبو 
كتب: عبداهلل ال�شراري 

قام بع�س من�صوبي اأع�صاء هيئة التدري�س 

وحمطة  وال���زراع���ة  االأغ���ذي���ة  ع��ل��وم  بكلية 

االأبحاث والتجارب الزراعية بديراب بجامعة 

مزارع  مل�صروع  ميدانية  بزيارة  �صعود،  امللك 

اخل��ال��دي��ة ال��واق��ع��ة ب��ت��راك غ���رب مدينة 

الريا�س.

امل�صرف  ال�صر  حممد  املهند�س  و�صرح 

الزراعية  والتجارب  االأب��ح��اث  حمطة  على 

من  بتوجيهات  ج��اءت  ال��زي��ارة  ب��اأن  بديراب 

الدكتور  والزراعة  االأغذية  علوم  كلية  عميد 

نا�صر ال�صحيباين، ومن مدير املحطة الدكتور 

�صمن  تهدف  الزيارة  وكانت  العتيبي،  ماجد 

تبادل املعرفة واخلرات يف املجال الزراعي 

الفنية  وامل�صاكل  امل��وؤث��رة  ال��ع��وام��ل  ملعرفة 

اال�صتثمارية  واملجاالت  املحيطة  والت�صويقية 

عميد  حر�س  اآخ���ر،  جانب  م��ن  ال��زراع��ي��ة. 

من خالل  ال�صعي قدماً  الكلية على �صرورة 

هذه الزيارات امليدانية لفتح اآفاق اال�صتثمار 

وتطوير القدرات الفنية لدى من�صوبيها.

واالع��ت��م��اد  اجل���ودة  مم��ار���ص��ي  »اإع����داد  التدريبي  ال��رن��ام��ج  ا�صتكمل 

االأكادميي« دوراته باملدينة اجلامعية للطالبات، حيث قدمت عمادة التطوير 

واجلودة بالتعاون مع عمادة تطوير املهارات يف املدينة اجلامعية للطالبات 

الدكتور  دورتها اخلام�صة بعنوان »تو�صيف وتقرير املقرر«، قدمها كل من 

حممد ح�صن لالأق�صام العلمية، والدكتورة اإميان ال�صيد لالأق�صام االإن�صانية، 

وذلك يوم اخلمي�س 1441/3/17ه� مببنى 20 الدور الثالث »قاعات تطوير 

املهارات« من ال�صاعة التا�صعة �صباحاً وحتى ال�صاعة الواحدة ظهراً.

الوطني  املركز  لنماذج  التطبيقي  اجلانب  على  للركيز  ال��دورة  تهدف 

للتقومي واالعتماد االأكادميي والركيز على مناق�صة تو�صيف املقرر وتقرير 

املقرر، وكذلك الوقوف على مناق�صة اأحد مناذج تو�صيف املقرر ومناق�صة 

اأعده  اإعداد تقرير املقرر وفق النموذج املطور الذي  ال�صائعة يف  االأخطاء 

املركز.

الطبية« »التكنولوجيا  قسم  يزورون  النفس«  »علم  طالب 
تعرفوا على جهاز »EEG« وعالقة الحالة الصحية بالنفسية

الدرا�صية لطالب  اخلطة  �صمن 

 »)1( احل��ي��وي  النف�س  علم  »م��ق��رر 

والتي تت�صمن التّعرف على االأجهزة 

درا�صة  يف  امل�صتخدمة  والتقنيات 

و�صمن  االإن�صان،  قلب  فيزيولوجيا 

ق�صم  ب��ن  العلمي  ال��ت��ع��اون  اإط����ار 

التكنولوجيا  وق�����ص��م  النف�س  ع��ل��م 

احليوية الطبية بكلية العلوم الطبية 

طالب  ق��ام  باجلامعة،  التطبيقية 

م�صرفهم  برفقة  النف�س  علم  ق�صم 

النف�س   علم  خم��ت��رات  اأخ�����ص��ائ��ي 

ال��ب��اح��ث ج��م��ال ال���دي���ن زغ��ل��ول��ه، 

بزيارة علمية ملعمل املعدات احليوية 

الطبية االأ�صا�صية بق�صم التكنولوجيا 

الطبية احليوية.

يف بداية اللقاء رحب رئي�س ق�صم 

التكنولوجيا الطبية احليوية الدكتور 

خالد احل�صيني، بطالب ق�صم علم 

على  امللقى  ب��ال��دور  واأ���ص��اد  النف�س 

واملجتمع،  الفرد  خدمة  يف  عاتقهم 

ملثل  ح�صورهم  �صرورة  على  موؤكداً 

ه���ذه امل��ح��ا���ص��رات ل��ل��ت��ع��رف على 

يف  امل�صتخدمة  والتقنيات  االأجهزة 

املختلفة،  اجل�صم  اأج��ه��زة  درا���ص��ة 

االأجهزة  ه��ذه  ارت��ب��اط عمل  وم��دى 

باحلالة النف�صية للفرد.

جمال  االأ�صتاذ  ذلك  بعد  حتدث 

خمترات  اأخ�صائي  زغلولة،  الدين 

علم النف�س، عن مدى تاأثر املخطط 

النف�صية  باحلالة  الكهربائي  القلبي 

ال�صغوط  اأن  ب���ّن  ح��ي��ث  ل��ل��ف��رد، 

واخلوف  واالنفعال  كالقلق  النف�صية 

توؤثر ب�صكل مبا�صر على عمل ع�صلة 

قد  مم��ا  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب 

جهاز  عمل  يف  ا�صطرابات  ي�صبب 

ال���دوران، وال��ذي ي��وؤدي ب��دوره اإىل 

م�صكالت قد توؤثر على باقي اأجهزة 

الع�صبي  اجل��ه��از  وخا�صة  اجل�صم 

واجلهاز اله�صمي واجلهاز الكلوي.

ب��ع��د ذل���ك ق����ّدم امل��ه��ن��د���س فهد 

ال���ع���ت���ي���ب���ي، اأخ�������ص���ائ���ي خم��ت��ر 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل���ي���وي���ة، ف��ك��رة 

التجهيزات املوجودة  ع��ن  م��وج��زة 

احل���ي���وي���ة  امل�����ع�����دات  م���ع���م���ل  يف 

الطبية، وحتدث بالتف�صيل عن جهاز   

مو�صحاً   ،»EEG« القلب  تخطيط 

ت�صتخدم لت�صجيل  اأن هذه التقنية 

ت�صدر  ال��ت��ي  الكهربائية  امل��وج��ات 

القلب من خالل احلزم  عن ع�صلة 

ذلك  بعد  ومت  امل��وج��ودة،  الع�صبية 

الطالب  الأحد  قلب  اإجراء تخطيط 

واالط�������الع ع��ل��ى امل���خ���ط ال��ق��ل��ب��ي 

الطبيعي وبع�س املخططات حلاالت 

مر�صية خمتلفة.

الحوثيين  »تجريف  عمل  ورشة 
اليوم اليمنية«..  للهوية 

ت��ع��ق��د اجل��م��ع��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة 

االأح��د  ال��ي��وم  ال�صيا�صية  للعلوم 

ال�����ص��اع��ة  1441/3ه����������   /27
املرقب  بقاعة  �صباًحا  التا�صعة 

حول  عمل  ور�صة   ،»17« مببنى 

»جت����ري����ف احل���وث���ي���ن ل��ل��ه��وي��ة 

واالأه����داف  الو�صائل  اليمنية- 

وطرق املواجهة«، يديرها الباحث 

املتخ�ص�س واخلبري يف التخطيط 

بن  اأحمد  ال��دويل  االإ�صراتيجي 

�صالح بلحمر.

اجلمعية  رئي�س  بذلك  �صرح 

ال�صيا�صية  ل��ل��ع��ل��وم  ال�����ص��ع��ودي��ة 

الدكتور طالل �صاحي.

بلحمر أحمد  الدولي  الخبير  ويديرها  السياسية  العلوم  جمعية  تنظمها 
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الغفيلي يحاضر عن األمن  د. 
األعمال« »إدارة  بـ الفكري 

بكلية  الجودة  يوم 
األربعاء الهندسة.. 

الورشة  اختتام 
لبرنامج  التدريبية 

»OBE«
واجل��ودة  التطوير  وك��ال��ة  نظمت 

التعريفية  الور�شة  الهند�شة  بكلية 

على  املبني  التعليم  بربنامج  الرابعة 

 Outcome Based« املخرجات 

هيئة  لأع�������ش���اء   »Education
وذل��ك  بالكلية،  اجل���دد  ال��ت��دري�����س 

 17-16 واخلمي�س  الأرب��ع��اء  يومي 

جل�شتني  بواقع  1441ه�  الأول  ربيع 

ت��دري��ب��ي��ت��ني ك��ل ي����وم. وت���اأت���ي ه��ذه 

ال��ور���ش��ة ا���ش��ت��م��راراً جل��ه��ود وك��ال��ة 

يف  واجل��ودة  للتطوير  الهند�شة  كلية 

على  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  ت�شجيع 

ا�شتخدام برنامج التعليم املبني على 

 Outcome Based« املخرجات 

يف  ي�شهم  وال���ذي   ،»Education
الأكادميي.  العتماد  متطلبات  تلبية 

التعليم  برنامج  اأن  بالذكر  اجلدير 

 »OBE« امل��خ��رج��ات  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي 

كلية  وك���ال���ة  يف  ت���ط���وي���ره  مت  ق���د 

وبدعم  واجل��ودة  للتطوير  الهند�شة 

لل�شوؤون  اجلامعة  وك��ال��ة  م��ن  م��ايل 

داعًما  ليكون  والأكادميية  التعليمية 

العتماد  متطلبات  لتحقيق  م�شتمًرا 

الهند�شة،  كلية  ل��ربام��ج  الأك��ادمي��ي 

لي�شتخدم  م�شتقباًل  تطويره  وميكن 

على م�شتوى اجلامعة.

نفذتها عمادة التطوير واجلودة 

الذكي التعليم  التعليم في مدارس  دورة عن جودة 

»التمريض« خطة  تطوير  يناقش  التنفيذي  المكتب 

الضوء على األخطاء  المفرح تسلط  د. 
الشائعة

التدريبية  االحتياجات  لتحديد  عمل  ورشة 
المشتركة  األولى  لطالبات 

امل��ه��ارات  تنمية  م�����ش��روع  �شمن 

الكتابية الأكادميية باللغتني العربية 

وكالة  تنفذه  ال���ذي  والإجن��ل��ي��زي��ة، 

الآداب، مت  بكلية  واجل��ودة  التطوير 

تنظيم دورة يف »الأخطاء ال�شائعة يف 

الكتابة« من تقدمي د. ح�شة املفرح، 

اللغة  ق�شم  يف  امل�شاعد  الأ���ش��ت��اذ 

العربية واآدابها، ومديرة امل�شروع يف 

�شطر الطالبات. 

وك���ان امل�����ش��روع ق��د ان��ط��ل��ق ي��وم 

برعاية   ١٤٤١/١  /٢٦ الأرب���ع���اء 

نايف  الدكتور  الآداب  كلية  عميد 

الكلية  ووكيل  �شعود،  اآل  ثنيان  بن 

�شليمان  الدكتور  واجل��ودة  للتطوير 

امل�شروع  النا�شر، ومدير  بن حممد 

اإبراهيم  الدكتور  الطالب«  »�شطر 

الكلية  وك���الء  وبح�شور  ال��ف��ري��ح، 

واأع�شاء امل�شروع وعدد من اأع�شاء 

هيئة التدري�س.

امل�����ش��روع يف �شطر  اف��ت��ت��ح  ك��م��ا 

الكلية  وك��ي��ل��ة  ب��رع��اي��ة  ال��ط��ال��ب��ات 

الر�شيد وبح�شور  اأروى  الدكتورة 

وك��ي��ل��ة ع��م��ادة ال��ت��ط��وي��ر واجل���ودة 

وم�شاعدة  الدي�شي،  دارا  الدكتورة 

واجل���ودة  للتطوير  ال��ك��ل��ي��ة  وك��ي��ل��ة 

ووكيالت  امل��ف��رح،  ح�شة  ال��دك��ت��ورة 

التدري�س  هيئة  وع�شوات  الأق�شام 

بالكلية.

ي�����ش��ت��ه��دف امل�������ش���روع الرت���ق���اء 

والطالبات  الطلبة  كتابات  مب�شتوى 

واأ�شلوًبا  الأكادميية وحت�شينها خًطا 

اأ�شا�شيات  من  وم�شموًنا، ومتكينهم 

يت�شمن  كما  الأك��ادمي��ي��ة.  الكتابة 

امل�شروع تنمية املهارات الكتابية لدى 

الثالث:  امل��راح��ل  وطالبات  ط��الب 

البكالوريو�س واملاج�شتري والدكتوراه 

من خالل اأن�شطة متنوعة ومدرو�شة 

وور���س  التدريبية  ال��ربام��ج  ت�شمل 

واجلل�شات  وامل��ح��ا���ش��رات  ال��ع��م��ل 

اإىل  اإ�شافة  واجلماعية،  الفردية 

غري  من  والطالبات  الطالب  دع��م 

الناطقني بالعربية.

رابط امل�شروع:

https://arts.ksu.edu.sa/

ar/node/5296

بوكالة  ال��ت��دري��ب  وح���دة  نظمت 

ور�شة  واجل���ودة  للتطوير  ال��ع��م��ادة 

عمل للهيئة التدري�شية، وقد �شارك 

يف احل�شور عدد من كل ق�شم من 

ق�شم  بالعمادة،  الأكادميية  الأق�شام 

مهارات تطوير الذات، وق�شم العلوم 

الأ�شا�شية، وق�شم اللغة الإجنليزية.

وحدة  مهام  عن  النقا�س  وج��رى 

التي  واأه��داف��ه��ا  وروؤي��ت��ه��ا  التدريب 

ف�شل  ك���ل  يف  لتحقيقها  ت�����ش��ع��ى 

ال��ور���ش��ة بعر�س  درا���ش��ي، وب����داأت 

ت���ق���دمي���ي ت���ع���ري���ف���ي، ث����م ع��ر���س 

لإجن������ازات ���ش��اب��ق��ة، وع���ر����س ملا 

�شيقدم خالل العام احلايل.

مهمة  ع��دة  جوانب  نوق�شت  ثم 

احتياجات  حت��دي��د  �شمنها  م��ن 

اأع�شاء هيئة التدري�س من الدورات 

التدريبية، وكذلك حتديد الدورات 

يخدمهن  مبا  للطالبات  التدريبية 

يف عملية الدرا�شة احلالية اإ�شافة 

اإىل تطوير الذات.

عدة  لعتماد  النقا�س  وتو�شل 

الكفاءة  رف��ع  بهدف  تعاونية  نقاط 

من�شوبي  ل���دى  امل���ه���ارات  وت��ط��وي��ر 

العمادة من ع�شوات هيئة التدري�س.

ال�شرتاتيجية  خلطتها  تنفيًذا 

واجل��ودة  التطوير  عمادة  وا�شلت 

وتنفيذ  املجتمع  موؤ�ش�شات  دع��م 

املجتمعية،  ال�����ش��راك��ات  م��ن  ع���دد 

ح��ي��ث ق���ام امل�����ش��رف ع��ل��ى وح���دة 

اجل�����ودة والع���ت���م���اد الأك���ادمي���ي 

ب��ال��ع��م��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د ح�شن 

ج��ودة  ع��ن  تدريبية  دورة  بتقدمي 

التعليم ا�شت�شافتها موؤخراً مدار�س 

التعليم الذكي، واأقامتها اإدارة تعليم 

الريا�س، وت�شمنت الدورة عدداً من 

عمليات  اأهمها  من  وك��ان  امل��ح��اور 

قيا�س الأداء يف منظومة العمل.

للخطة  التنفيذي  املكتب  عقد 

التطوير  ب��ع��م��ادة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

الأ�شتاذ حممد  يف  واجل��ودة ممثاًل 

الطالب  برنامج  مدير  ال��زه��راين 

للجامعة ال�شرتاتيجية  باخلطة 

مع  اج���ت���م���اًع���ا  ؛   KSU2030
ال���دك���ت���ورة ح���ن���ان ب��ن��ت ع��ب��داهلل 

التخطيط  وح��دة  رئي�س  القر�شي 

ال�شرتاتيجي واإدارة املخاطر بكلية 

التمري�س والفريق املرافق لها.

مناق�شة  اإىل  الج��ت��م��اع  ه���دف 

حت��دي��ث اخل��ط��ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

مع  ي��ت��واف��ق  مب��ا  التمري�س  لكلية 

للجامعة،  ال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة 

ج��دي��ر   .2030 امل��م��ل��ك��ة  وروؤي������ة 

للخطة  التنفيذي  املكتب  اأن  بالذكر 

التطوير  ب��ع��م��ادة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

واجل����ودة ي��وج��ه ال��دع��م ل��وح��دات 

بخطتها  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  اجل��ام��ع��ة 

ال�شرتاتيجية.

مركز  مدير  الغفيلي  عبدالعزيز  بن  فهد  الدكتور  العميد  ق��دم 

مكافحة التطرف برئا�شة اأمن الدولة حما�شرة بعنوان »الأمن الفكري« 

ا�شتعر�س خاللها اأهمية الأمن الفكري لدى �شرائح املجتمع وخ�شو�شاً 

ال�شباب، كما قدم ر�شماً بيانياً يو�شح الطيف الفكري لفئات املجتمع، ثم 

ا�شتمع لأ�شئلة احل�شور من اأع�شاء هيئة تدري�س وطالب ومداخالتهم.

للعميد  تذكارياً  درع��اً  والتطوير  للجودة  الكلية  وكيل  قدم  بعدها 

مكتبة  خاللها  زار  الكلية  مبنى  يف  جولة  اأخذ  ثم  الغفيلي،  الدكتور 

الكلية والأندية الطالبية، كما ا�شتمع اإىل �شرح مف�شل عن الأن�شطة 

املتعددة بالكلية.

تنظم وكالة كلية الهند�شة للتطوير واجلودة بكلية الهند�شة حتت 

رعاية وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور يو�شف ع�شريي، 

فعالية »يوم التطوير واجلودة بكلية الهند�شة«، وذلك يوم الأربعاء 

وياأتي  2019/11/27م،  املوافق  1441ه�  الأول  ربيع   30 القادم 

ذلك ا�شتمراراً لن�شاطات وكالة كلية الهند�شة للتطوير واجلودة يف 

ن�شر وتر�شيخ ثقافة التطوير واجلودة وبيان امل�شتجدات يف جمال 

اجلودة والعتماد الأكادميي.

دورات في 
لطالبات  اإلسعاف 
المشتركة األولى 

بوكالة  التدريب  وحدة  قدمت 

عدًدا  واجلودة،  للتطوير  العمادة 

الأول��ي��ة  الإ�شعافات  دورات  م��ن 

ل��ل��ط��ال��ب��ات، وي�����ش��ت��م��ر ت��ق��دمي 

اآخ���ر لح��ًق��ا ه��ذا ال�شهر،  ع��دد 

من  ع���دد  لأك���رب  ال��ف��ائ��دة  لتعم 

و�شهدت  العمادة.  يف  الطالبات 

كبرياً  اإق��ب��الً  التدريبية  ال���دورة 

العلمية  لفائدتها  الطالبات  من 

الإنعا�س  م��ه��ارات  يف  والعملية 

الرئوي، وكذلك فهي متطلب ملادة 

فجب »ال�شحة واللياقة« يف ق�شم 

تطوير املهارات.
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يف لقاء جمع وزير التعليم بنائب اأمري منطقة املدينة املنورة

الوزارة تبحث تطوير فروع 
»المدينة« محافظات  في  الجامعات 

ا�صتقبل معايل وزير التعليم د. حمد اآل ال�صيخ يف مكتبه، م�ؤخراً، �صاحب 

ال�صم� امللكي الأمري �صع�د بن خالد بن في�صل بن عبدالعزيز، نائب اأمري 

منطقة املدينة املن�رة نائب رئي�س جمل�س هيئة تط�ير املنطقة، وجرى خالل 

امل�صروعات  ب�صاأن  التعليم  ووزارة  الإم��ارة  بني  التعاون  اأوج��ه  بحث  اللقاء 

التابعة  املحافظات  تط�ير فروع اجلامعات يف عدد من  وكذلك  التعليمية 

للمنطقة لت�اكب �ص�ق العمل.

الحتماع  خ��الل  املن�رة  املدينة  لتط�ير  العليا  الهيئة  من  فريق  وق��ّدم 

العر�س  نهاية  وبعد  املن�رة،  املدينة  منطقة  ل�صرتاتيجية  تنفيذياً  ملخ�صاً 

بال�صرتاتيجية،  املرتبطة  التعليمية  امل�ا�صيع  من  عدداً  املجتمع�ن  ناق�س 

واآلية دعمها وتط�يرها.

التعليم د. عبدالرحمن العا�صمي، ونائب وزير  اللقاء نائب وزير  ح�صر 

وزير  وم�صاعد  املرزوقي،  حامت  د.  والبتكار  والبحث  للجامعات  التعليم 

التعليم د. �صعد اآل فهيد، ووكيل وزارة التعليم للتعليم العام د. حممد املقبل، 

ووكيل وزارة التعليم للتعليم اجلامعي د. عبدالرحمن اخلريف، ووكيل وزارة 

التعليم للتخطيط د. اإبراهيم البدي�ي، ووكيل وزارة التعليم لل�ص�ؤون املدر�صية 

د.  التعليمية  للخدمات  ل�صركة تط�ير  التنفيذي  والرئي�س  نعمان،  اأمني  د. 

من�ص�ر بن �صلمة، وامل�صرف على مكتب حتقيق الروؤية د. عاطف العمري، 

وامل�صرف على الإدارة القان�نية د. عبداهلل ال�صعب، ومدير مكتب برنامج 

تنمية القدرات الب�صرية م. اأن�س املديفر، ومدير اإدارة ال�صتثمار والتخ�صي�س 

املن�رة  املدينة  منطقة  تط�ير  لهيئة  التنفيذي  والرئي�س  املطريف،  خالد  د. 

م.  الجتماعية  والتنمية  لال�صتثمار  التنفيذي  واملدير  البليه�صي،  فهد  م. 

عبدالرحمن اإبراهيم، واملدير التنفيذي ل�صرتاتيجية منطقة املدينة املن�رة 

م. اإيهاب �صامل.

نظمت املندوبية الدائمة للمملكة لدى منظمة 

الرتبية والثقافة والعل�م »ي�ن�صك�« حفل ا�صتقبال 

مبنا�صبة انعقاد امل�ؤمتر العام للي�ن�صك� يف دورته 

بح�ص�ر  باري�س،  الفرن�صية  العا�صمة  يف   40 ال� 

ال�طنية  اللجنة  رئي�س  نائب  التعليم  وزير  معايل 

ال�صيخ،  اآل  حممد  بن  حمد  الدكت�ر  للي�ن�صك� 

واملندوبني الدائمني للدول الأع�صاء لدى منظمة 

الي�ن�صك� وكبار امل�ص�ؤولني.

خالل  كلمته  يف  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  واأك���د 

احلفل، ا�صتمرار تعاون اململكة مع الدول الأع�صاء 

املنظمة  عمل  جم��الت  يف  الي�ن�صك�  مبنظمة 

بها  تق�م  التي  للربامج  الدعم  تقدمي  وا�صتمرار 

وتقدمها الي�ن�صك�.

العربية  اململكة  اأن  اإىل  النتباه  معاليه  ولفت 

ال�صع�دية تعد من اإحدى الدول امل�ؤ�ص�صة ملنظمة 

التي  ال�صاد�صة  ال��دول��ة  كانت  حيث  الي�ن�صك�، 

وقعت على ميثاق املنظمة يف 4 ن�فمرب 1946ه� �� 

بت�جيه كرمي من امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

اآل �صع�د - رحمه اهلل -.

منطلقات  التقاء  ن��رى  »ال��ي���م  معاليه:  وق��ال 

من  الي�ن�صك�،  ر�صالة  مع  2030م  اململكة  روؤي��ة 

خالل حر�س اململكة على دعم امل�صاريع التعليمية 

من  متتلكه  ملا  العامل  ح���ل  والعلمية  والثقافية 

تق�ية  يف  اململكة  ودور  ودول��ي��ة،  اإقليمية  مكانة 

العالقة بني الدول العربية والإ�صالمية والأجندة 

املنظمة  جم��الت  يف  امل�صتدامة  للتنمية  العاملية 

اإثراء  والإ�صهام يف  والعلمية،  والثقافية  التعليمية 

امل��ادي مبا  امل��ادي وغري  العاملي  الثقايف  ال��رتاث 

ثقايف  وم����روث  تراثية  م���اق��ع  م��ن  اهلل  حباها 

عميق، ودورها يف تعزيز مفه�م القت�صاد املعريف 

والطاقات الب�صرية املبدعة واملنتجة«.

ولفت اآل ال�صيخ النظر اإىل اأن التعليم �صيك�ن 

جمم�عة  قمة  اأعمال  ج��دول  يف  رئي�صة  اأول���ي��ة 

2020م،  يف  اململكة  ت�صت�صيفها  التي  الع�صرين 

مبدًيا تطلع اململكة للعمل مع منظمة الي�ن�صك�، 

تغطية  ل�صمان  الأخ����رى  ال��دول��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 

ومعاجلة ق�صايا التعليم الكربى، وم�صتقبل اجليل 

الع�صرين  جمم�عة  قمة  يف  ال��ع��امل  يف  ال��ق��ادم 

املقبلة.

الرت�صح  ق��ررت  اململكة  حك�مة  اأن  واأو���ص��ح 

للفرتة  للي�ن�صك�  التنفيذي  املجل�س  لع�ص�ية 

لتحقيق  العاملية  لالأجندة  ، دعًما   2020-2019
اإىل  م�صرًيا  العامل،  ل�صع�ب  وال�صتقرار  الرفاه 

الدولية  املتخ�ص�صة  ال�كالة  هي  الي�ن�صك�  اأن 

خالل  م��ن  والأم���ن  ال�صالم  �ص�ن  يف  بالإ�صهام 

تعزيز التعاون الدويل يف التعليم والثقافة والعل�م 

والت�صال. واأ�صاف معاليه: »تدرك اململكة ال��صع 

 ،2011 عام  منذ  الي�ن�صك�  تعي�صه  الذي  املايل 

فقد قدمت ع�صرين ملي�ن دولر »20.000.000 

تدفع  وكذلك  ط�عية،  م�صاهمة  اأمريكي«  دولر 

دعم  اإىل  اإ�صافة  بانتظام،  ال�صن�ية  م�صاهمتها 

خ��ارج  م��ن  وعلمية  وث��ق��اف��ي��ة  تعليمية  ب��رام��ج 

امليزانية«.

لدى  للمملكة  الدائم  املندوب  من جهته رحب 

ي��صف  بن  اإبراهيم  الدكت�ر  الي�ن�صك�  منظمة 

لفًتا  باحل�ص�ر،  احلفل  خالل  كلمته  يف  البل�ي 

�صراكاتها  تعزيز  اإىل  اململكة  �صعي  اإىل  النتباه 

مع منظمة الي�ن�صك� يف جميع اأق�صامها �ص�اًء يف 

التعليم اأو التدريب اأو الثقافة اأو الرتاث وغريها 

من املجالت.

وزير التعليم يف احتفالية مندوبية اململكة يف اليون�سكو:

بحثا اأوجه التعاون بني الوزارتني لتحقيق الأهداف ذات ال�سلة

عقد �صاحب ال�صم� الأمري بدر بن عبداهلل بن فرحان، وزير 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  التعليم  وزير  معايل  مع  اجتماعاً  الثقافة، 

امل�ؤ�ص�صة العامة للتدريب التقني واملهني الدكت�ر حمد بن حممد 

اآل ال�صيخ، وذلك يف مقر وزارة الثقافة يف الدرعية.

وجرى خالل الجتماع، بحث اأوجه التعاون بني وزارتي الثقافة 

حيث مت  ال�صلة،  ذات  ال�صرتاتيجية  الأهداف  لتحقيق  والتعليم 

الثقافة  اإدراج  يف  ال���زارت��ني  بني  التعاون  على  املبدئي  التفاق 

والفن�ن يف مناهج التعليم العام والأهلي، اإ�صافًة اإىل نقل �صالحية 

اإعطاء الت�صاريح والرخ�س لالأن�صطة وامل�صارات الثقافية والفنية 

للمعاهد  الت�صريح  الثقافة  ل�زارة  يك�ن  واأن  الثقافة،  وزارة  اإىل 

والأن�صطة  للربامج  الأهلية  وامل��دار���س  والكليات  واجل��ام��ع��ات 

وامل�صارات التعليمية امل�صتحدثة يف الثقافة والفن�ن.

الت�صاريح  واإ�صدار  اإن�صاء  نقل  لدرا�صة  املبدئي  التفاق  ومت 

جمالت  يف  املتخ�ص�صة  الأهلية  وامل��دار���س  والكليات  للمعاهد 

املبدئي بني  التفاق  كما مت  الثقافة،  وزارة  اإىل  والفن�ن  الثقافة 

التعليم  وزارة  مرافق  وت�صغيل  وا�صتخدام  تفعيل  على  ال�زارتني 

كامل�صارح املدر�صية واجلامعية.

ت�صارك وزارة التعليم يف م�صروع القيا�س الدوري لالرتباط ال�ظيفي، الذي 

اأطلقته وزارة اخلدمة املدنية، ويندرج حتت مبادرات التح�ل ال�طني املرتبطة 

بتحقيق الأهداف الإ�صرتاتيجية لروؤية اململكة »2030«، حيث ميتد ملدة اأربع 

ا�صتبيان  التعليم رابط  2020م. وتتيح وزارة  اإىل   2017 ابتداًء من  �صن�ات 

قيا�س الرتباط ال�ظيفي مل�ظفيها حتى ٢٧/ ن�فمرب /٢٠١٩، عرب ر�صائل 

SmS، ونظام فار�س، ونظام ن�ر، وذلك بالتن�صيق مع وزارة اخلدمة املدنية؛ 
ملعرفة ت�ص�رات م�ظفيها من �صاغلي ال�ظائف التعليمية والإدارية املتعلقة 

بج�انب العمل، وقيا�س مدى ارتباطهم باجلهات التي يعمل�ن بها من الن�احي 

الفكرية وال�صل�كية والعاطفية. وتقي�س ال�صتبانة اأي�صاً مدى ر�صا امل�ظفني 

عن م�صت�ى اخلدمات التي تقدمها وزارة اخلدمة املدنية للجهات احلك�مية، 

متا�صياً مع مبادرات برنامج التح�ل ال�طني والأهداف الإ�صرتاتيجية لروؤية 

اململكة ٢٠٣٠، كذلك قيا�س تطبيق معايري بيئة العمل فى القطاع احلك�مي.

مع  تلتقي   ٢٠٣٠ المملكة  رؤية  منطلقات 
العالمية »اليونسكو«  رسالة 

التعليم بوزير  يجتمع  الثقافة  وزير 

الوظيفي لالرتباط  الدوري  القياس  »التعليم« تشارك في مشروع 

اللغة  اإهداًء ملدر�س  ال�صرقاوي  اأدهم  الفل�صطيني  الكاتب  ي�ماً  كتب 

العربية، الذي قال له وه� يقذف دفرت التعبري يف وجهه اإنه �ص�ف مي�ت 

قبل اأن يكتب جملة مفيدة، فكان كتابه »ك�س ملك« اإهداًء لذلك املعلم. 

الذي �صخر من م�صت�اه يف  الكيمياء  ي�ماً حتياته ملعلم  واأر�صل مغرًدا 

وج�د والدته حتى اأبكاها، ثم انتهى املطاف بهذا املغرد لأن يك�ن اأ�صغر 

من يح�صل على الدكت�راه يف طب الأورام. الطالب ل ين�صى الإهانة، 

وتك�ن تلك الإهانة اأق�صى عندما ت�صدر من اإن�صان ه� افرتا�صاً م�صدر 

الإلهام الأول للطالب، اإذ يراه �صخ�صاً جديراً بالحرتام والقتداء. 

فقد  وكربيائه،  م�صاعره  يف  وت�ؤثر  الإن�صان  ح�ا�س  ت�صتفز  الإهانة 

وحتقيق  اإيجابية  فعل  ب��ردة  القيام  اإىل  الطالب  الإه��ان��ة  ه��ذه  تدفع 

جناحات كبرية وم�ؤثرة كما ح�صل مع الكاتب اأدهم ال�صرقاوي، ومع ذلك 

املغرد، وباملقابل، قد تعمل تلك الإهانة على حتطيم الطالب وتكبيله 

بالف�صل وعدم امل�صي بعيداً يف درا�صته فيك�ن الن�صحاب عر�صاً لنهيار 

يلقيها  واإهانات  م�ص�ؤولة  عبارات غري  ب�صبب  الطالب  ياُلزم  �صخ�صي 

املعلم يف حلظة غ�صب ل يلقي لها بالً لكنها ت�صتقر يف عاطفة الطالب 

ووجدانه قبل اأن تالم�س عقله وح�ا�صه. وتزداد الإهانة �ص�ءاً عندما 

يك�ن الف�صل اأو قاعة املحا�صرات م�صرحاً لهذه الإهانة واأمام زمالئه 

واأ�صدقائه فيك�ن منهم من يحزن له ويتعاطف معه، ومنهم من ي�صخر 

منه ويتهكم، وتك�ن النتيجة انك�صاًراداخلًيا وانعداًما للثقة بالنف�س.

كثري من الأبحاث والدرا�صات العلمية يف جمالت الرتبية والتعليم 

ت�ؤكد اأن اللغة امل�صتخدمة يف الف�ص�ل والقاعات الدرا�صية، والعبارات 

املر�صلة تلعب دوراً كبرياً يف ت�صكيل �صخ�صية الطالب، فاللغة الإيجابية 

من املعلم والقائمة على الحرتام والتقدير والت�صجيع والتحفيز تخلق 

من  لديه  ما  اأف�صل  اإخ��راج  على  الطالب  وت�صاعد  للتعلم  مثالية  بيئة 

ملكات فكرية ومهارات �صخ�صية، وذلك على العك�س من اللغة ال�صلبية 

وحتطيم  وال�صتهزاء  والتهكم  ال�صخرية  على  اأدواتها  يف  تعتمد  التي 

املعن�يات وتقزمي الجتهادات التي يق�م بها الطالب، فهذه اللغة تخلق 

بيئة عدائية ومت�ترة يف القاعات الدرا�صية، وتعمل على تكري�س الف�صل 

والإخفاق عند الطالب ليك�ن مع مرور ال�قت عبئاً على اأهله وجمتمعه 

وعلى م�صارات التنمية ال�طنية، وكان من املمكن تاليف كل هذا ل� انتقى 

املعلم والأ�صتاذ عباراته وكبح جماح غ�صبه وقّدم ح�صن الظن بطالبه 

وتعامل معهم كزمالء واأبناء واأ�صدقاء.

واملمتد  التعليم  يف  م�ص�اره  من  املعلم  به  يخرج  ما  اأف�صل  ولعل 

ل�صن�ات هي تلك الذكري اجلميلة وعبارات الثناء التي تنطلق من اأف�اه 

قيادية  عليا  منا�صب  يتب�ؤون  اأ�صبح�ا  منهم  كثري  رمبا  الذين  طالبه 

ومهنية، وحني يرد ا�صم هذا املعلم اأو الأ�صتاذ يف املجال�س واملنتديات 

واحل�ارات، ياأتي مع ال�صم تلك الطاقة الإيجابية وال�صعادة ال�صخ�صية 

التي تقف خلفها �صن�ات من العطاء والإح�صان تخرج فيها ك�ادر متتهن 

العطاء والإنتاج وتن�صر املزيد من الإح�صان.

عزيزي املعلم والأ�صتاذ، اأنت باخليار، واأنت من يقرر، فاإن �صئت اأن 

تك�ن ملهماً ومعياراً لالقتداء والحرتام فعليك انتقاء عباراتك وكلماتك 

وبناء عالقات اإيجابية مع طالبك، اأو قد ينتهي بك املطاف لأن تك�ن 

جمرد كلمات عابرة يف اإهداء اأو تغريدة لطالب مل ين�س تلك الإهانة..

الطالب ال ينسى اإلهانة

 وقفات أكاديمية
د. خليل اليحيا

 وقفات أكاديمية

alkhaleel@ksu.edu.sa - 

كلية الطب
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نظمت جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن 

اخلا�صة،  الرتبية  ق�صم  الرتبية  بكلية  ممثلة 

موؤخراً، ندوة علمية بعنوان »واقع البحث العلمي 

روؤ�صاء  ح�صرها  اخلا�صة«،  الرتبية  جمال  يف 

اأق�صام الرتبية اخلا�صة بجامعات اململكة وعدد 

والباحثني،  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  من  كبري 

وطلبة الدرا�صات العليا.

على  ال�صوء  ت�صليط  اإىل  ال��ن��دوة  وه��دف��ت 

ال���واق���ع احل����ايل ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف جم��ال 

الرتبية اخلا�صة، وا�صتعرا�س منهجيات البحث 

يف  اخلا�صة  الرتبية  اأدب��ي��ات  يف  امل�صتخدمة 

اململكة.

افتتحت رئي�صة ق�صم الرتبية اخلا�صة الدكتورة 

رمي بنت عبدالوهاب العبدالوهاب الندوة بكلمة 

ركيزة  يعد  العلمي  البحث  اأن  فيها  اأو�صحت 

الدول يف  عليها  ترتكز  التي  والنواة  املجتمعات 

جهودها التطويرية، والأ�صا�س الذي يُقا�س عليه 

املنطلق  هذا  ومن  وتطوره،  املجتمع  تقدم  مدى 

جامعة  يف  اخلا�صة  الرتبية  ق�صم  ول�صت�صعار 

الأمرية نورة بنت عبدالرحمن مب�صوؤوليته جتاه 

اإثراء ميدان الرتبية اخلا�صة باأبحاث نوعية من 

�صاأنها توجيه ممار�صات الرتبويني يف امليدان.

منها:  عمل  اأوراق  خم�س  الندوة  ا�صتعر�صت 

اخلا�صة«  الرتبية  يف  العلمي  البحث  »واق���ع 

للدكتورة رمي العبدالوهاب، ا�صتعر�صت خاللها 

ال��رتب��وي،  امل��ج��ال  يف  العلمي  البحث  اأه��م��ي��ة 

جهود  على  توؤثر  اأن  �صاأنها  من  التي  والعوامل 

العينة  حيث  من  البحثية  واجتاهاتهم  الباحثني 

امل�صتهدفة، واملنهجية املتبعة.

بندر  الدكتور  فقدمها  الثانية  ال��ورق��ة  اأم��ا 

البحثية  »الأول��وي��ات  بعنوان  العتيبي  نا�صر  بن 

الأولويات  وتناول  اخلا�صة«،  الرتبية  جمال  يف 

الرتبية  يف  العلمي  البحث  جم��ال  يف  البحثية 

البحث  اأن��واع  ا�صتعرا�س  خ��الل  من  اخلا�صة، 

ال��رتب��ي��ة  جم���ال  يف  تطبيقه  وواق�����ع  ال��ع��ل��م��ي 

عن  اإح�صائية  معلومات  ق��دم  كما  اخل��ا���ص��ة، 

على  ا�صتخدامها  مت  التي  البحثية  الأ�صاليب 

الدكتور  ت��ن��اول  ث��م  وال��ع��رب��ي،  املحلي  امل�صتوى 

»دور  ع��ن  ورق��ت��ه  يف  النهدي  حمد  ب��ن  غ��ال��ب 

ممار�صات  �صيا�صات  ر�صم  يف  العلمي  البحث 

اأع�صاء  ا�صتقطاب  اخلا�صة:  الرتبية  اأق�صام 

دور  فيها  وا�صتعر�س  منوذًجا«،  التدري�س  هيئة 

تقلي�س  يف  ال�صتقطاب  يف  املحلية  املمار�صات 

قدرة اأق�صام الرتبية اخلا�صة على اإنتاج اأبحاث 

 ذات جودة عالية.

�صعد  ب��ن  اإب��راه��ي��م  الدكتور  تطرق  ح��ني  يف 

اإىل  والأخ���رية  اخلام�صة  ال��ورق��ة  نيان، يف  اأب��و 

يف  العلمي  البحث  ح��ول  »مقرتحات  مو�صوع 

الرتبية اخلا�صة«، حيث اقرتحت الورقة �صرورة 

الرتبية  ب��ني  م�صرتكة  بحثية  م�صاريع  اإي��ج��اد 

اخلا�صة والتخ�ص�صات املختلفة املهتمة مبجال 

الإعاقة، وا�صتبدال ر�صائل املاج�صتري والدكتوراه 

يف  املن�صورة  البحوث  من  ب�صل�صلة  التقليدية 

جمالت متخ�ص�صة.

واختتمت الندوة بعدة تو�صيات، منها: التنوع 

باملنهجيات البحثية يف درا�صة الظواهر املتعلقة 

الأب��ح��اث  على  ح�صرها  وع���دم  بالتخ�ص�س 

و�صبه  التجريبي  املنهج  على  الرتكيز  الو�صفية، 

اخلا�صة  الرتبية  بحوث  اإج���راء  يف  التجريبي 

لتحديد املمار�صات املبنية على الأدلة التي تلبي 

احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة يف اململكة، اإعادة 

النظر يف �صوابط الن�صر العلمي املعمول بها يف 

�صوابط  بع�س  توؤثر  ال�صعودية حيث  اجلامعات 

الأبحاث  وج��ودة  ر�صانة  على  احلالية  الن�صر 

ونوعيتها، واإعادة النظر يف الدعم املايل املحدود 

واملقدم لدعم اأبحاث الرتبية اخلا�صة.

التربية العلمي في مجال  البحث  واقع  »نورة« تستعرض  جامعة 

        

افتتح مدير جامعة الأمري حممد 

ح�صن  بن  عي�صى  الدكتور  فهد،  بن 

العاملي  ف��رع الحت���اد  الأن�����ص��اري، 

مبنطقة  ال�صت�صرافية  للدرا�صات 

اأفريقيا  و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق 

يف مقر اجلامعة بالعزيزية باخلرب، 

العاملي  الحت����اد  رئ��ي�����س  ب��ح�����ص��ور 

للدرا�صات ال�صت�صرافية اإيريك اأوفر 

نوعياً  اإجن��ازاً  لند، حيث يعد ذلك 

يتما�صى مع حتقيق روؤية اجلامعة.

و���ص��ي��ك��ون ه���ذا امل��ك��ت��ب مم��ث��اًل 

لالحتاد يف ال�صرق الأو�صط و�صمال 

اأف��ري��ق��ي��ا وي���ه���دف ل��ن�����ص��ر ث��ق��اف��ة 

املنطقة،  امل�صتقبلي يف  ال�صت�صراف 

امل�صرتك  العمل  ف��ري��ق  اأن��ه��ى  كما 

اإع��داد  من  واجلامعة  الحت��اد  بني 

مع  �صنوات  ثالث  ملدة  ا�صرتاتيجية 

اخلطة التنفيذية للعام 2019م.

على  التنفيذية  اخلطة  وت�صتمل 

اإج����راء ال��درا���ص��ات وال��ب��ح��وث يف 

ال�صاحة  على  ال�صاخنة  امل��ج��الت 

على  تطبيقاتها  ودرا���ص��ة  العاملية 

و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة 

اأفريقيا، كما ينفذ املكتب العديد من 

التوعوية  واملحا�صرات  العمل  ور�س 

الحتاد  رئي�س  األقى  اإذ  والتثقيفية، 

حما�صرة عن الدرا�صات امل�صتقبلية 

ور�صة  عقد  كما  اجلامعة  لطالب 

من  ع��ي��ن��ة  م���ع  متخ�ص�صة  ع��م��ل 

اأع�صاء هيئة التدري�س باجلامعة.

ال��ع��امل��ي  الحت�������اد  اأن  يُ����ذك����ر 

ل��ل��درا���ص��ات ال���ص��ت�����ص��راف��ي��ة جهة 

منظمة  ل��دى  معتمدة  ا�صت�صارية 

باري�س،  ومقره  العاملية  اليون�صكو 

العامل،  دول  معظم  من  واأع�صاءها 

ال�صراكة  اتفاقية  وقعت  ولقد  هذا 

املوؤمتر  يف  واجلامعة  الحت��اد  بني 

ال�صت�صرافية  للدرا�صات  العاملي 

ال�صهر  املك�صيك  يف  عقد  وال���ذي 

املا�صي، اإذ مت التوقيع بني اجلامعة 

بق�صايا  املهتمني  بح�صور  والحت��اد 

كل  م��ن  ال�صت�صرافية  ال��درا���ص��ات 

اأرجاء العامل.

يف  دول���ة   40 ث��ق��اف��ات  اجتمعت 

لثقافات  الأول  املهرجان  فعاليات 

تد�صينه حتت  جرى  الذي  ال�صعوب 

ال��ق��رى«،  اأم  يف  ال��ق��رى  »ك��ل  �صعار 

والذي نظمته عمادة �صوؤون الطالب، 

طالباً   250 عن  يزيد  ما  مب�صاركة 

وطالبة من جامعة اأم القرى، بح�صور 

عميد �صوؤون الطالب الدكتور عمر 

�صنبل، ووكيل العمادة الدكتور يا�صر 

الإندوني�صي  والقن�صل  احل��ازم��ي، 

ل����دى امل��م��ل��ك��ة ب��ج��ان��ب ال�����ص��ف��ري 

والقن�صل ال�صريالنكي لدى اململكة، 

لعدد  الدبلوما�صي  ال�صلك  واأع�صاء 

املهرجان،  يف  امل�صاركة  ال��دول  من 

الوقت  ذات  يف  اجلامعة،  وط��الب 

مقر  يف  الطالبات  �صطر  يف  ح�صر 

عمادة  وكيلة  ب��ال��زاه��ر،  اجل��ام��ع��ة 

نهالء  ال��دك��ت��ورة  الطالبات  ���ص��وؤون 

احلريري.

و���ص��اه��د احل�����ص��ور خ���الل حفل 

الفتتاح عماًل م�صرحياً ا�صتعرا�صياً 

من  ع��دد  ج�صده  اإندوني�صيا،  م��ن 

ا�صتقالل  ق�����ص��ة  ي��ح��ك��ي  ال��ط��الب 

اإندوني�صيا من ال�صتعمار الهولندي، 

امل�صاركني  للطالب  م�صرية  بجانب 

ال���ذي���ن مي��ث��ل��ون دول���ه���م ب���الأزي���اء 

التقليدية والأعالم.

وخ�ص�صت عمادة �صوؤون الطالب 

ال�صرق  اإقليم  لثقافة  الأول  اليوم 

الآ�صيوي، فيما خ�ص�س اليوم الثاين 

الآ���ص��ي��وي،  اجل��ن��وب  اإقليم  لثقافة 

اإف��ري��ق��ي��ا،  لثقافة  ال��ث��ال��ث  وال��ي��وم 

الرابع  يومه  يف  املهرجان  واختتم 

العربي  العامل  بثقافات  بالتعريف 

واأوروبا واأمريكا.

واأو����ص���ح وك��ي��ل ع��م��ي��د ���ص��وؤون 

الطالب الدكتور يا�صر احلازمي اأن 

برنامج املهرجان ا�صتمل على معر�س 

يحتوي اأكرث من 20 ركًنا، تربز فيه 

اأهم  وي�صتعر�س  �صعب،  كل  ثقافة 

الرتاثية،  والأدوات  الدول،  منتجات 

بالإ�صافة لالأزياء ال�صعبية.

و����ص���ه���د امل���ه���رج���ان م�����ص��ريات 

ثقافات  لعر�س  يومية  فولكلورية 

ال�����ص��ع��وب امل�����ص��ارك��ة يف امل��ح��ور 

الأك����ادمي����ي ب��اجل��ام��ع��ة، ب��ج��ان��ب 

م�صرح  ع��ل��ى  ف��ل��ك��ل��وري��ة  ع���رو����س 

موروثات  تربز  امل�صاحب،  املعر�س 

ثقافية خمتلفة.

على  ال���ع���رو����س  ت��ق��ت�����ص��ر  ومل 

الطالب، بل امتدت ل�صطر الطالبات 

بفرع اجلامعة الن�صائي بحي الزاهر 

اأقيمت  حيث  املقد�صة،  بالعا�صمة 

عدة  ت�صمنت  جماهريية  فعاليات 

ال�صعوب  بثقافة  تعريفية  ف��ق��رات 

لها  م�صاحب  ومعر�س  وعاداتهم، 

�صوؤون  عمادة  وكيلة  اإ�صراف  حتت 

الطالبات الدكتورة نهالء احلريري.

جامعة »محمد بن فهد« تستضيف فرع 
»الدراسات االستشرافية«

»كل القرى في أم القرى« يستعرض ثقافات 40 دولة

حمافظة  مع  بالتعاون  عبدالعزيز  بن  �صطام  الأم��ري  جامعة  نظمت 

وقرى  ومراكز  مدن  التنموية يف  املقومات  ملناق�صة  عمل  ور�صة  اخلرج، 

اخلرج، وذلك يف مقر اجلامعة مبدينة ال�صيح.

وتناولت ور�صة العمل التي �صارك فيها م�صوؤولو القطاعات احلكومية 

ورجال الأعمال وعدد من قيادات اجلامعة، عدداً من املحاور منها املقوم 

جانب  اإىل  والثقايف،  والتعليمي  وال�صياحي،  والقت�صادي،  ال�صناعي، 

املقوم الزراعي، والعام.

الإداري  ومركزها  احلديثة  اخل��رج  عا�صمة  ال�صيح  مدينة  اأن  يذكر 

والقت�صادي �صهدت يف عهد خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن 

عبدالعزيز اآل �صعود - حفظه اهلل - قفزات ح�صارية جعلت منها مدينة 

ع�صرية، حيث تعد من املدن الواعدة اقت�صادياً، وتتمتع مبزايا ومقومات 

اقت�صادية جاذبة تك�صب هذه املدينة مناًخا ناجًحا لال�صتثمار،  وحتت�صن 

العديد من املن�صاآت القت�صادية واحلكومية املهمة.

استعراض »المقومات التنموية في 
مدن وقرى الخرج«

الدكتور  عبدالعزيز  ب��ن  �صطام  الأم���ري  جامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  وق��ع 

اآل  حممد  الدكتور  الفي�صل  جامعة  مدير  ومعايل  احلامد  عبدالعزيز 

بح�صور  اجلامعتني،  بني  ا�صرتاتيجية  و�صراكة  تعاون  اتفاقية  هيازع، 

�صاحبة ال�صمو امللكي الأمرية الدكتورة مها بنت م�صاري بن عبدالعزيز 

وكيلة جامعة الفي�صل للعالقات اخلارجية والتطوير.

لالإمكانات  اجلامعتني  بني  م�صرتك  ا�صتثمار  اإىل  التفاقية  وتهدف 

ال�صحي،  والإداري  وال�صحي،  الطبي  التعليم  توطني  خلدمة  الب�صرية 

وي�صمل ذلك التعليم التنفيذي وتدريب القادة والتعليم الإلكرتوين وبرامج 

بعد  ما  ملرحلة  ال�صحية  العاملة  القوى  وتطوير  التخ�ص�صية،  التمري�س 

البكالوريو�س.

بجامعة  ال�صت�صارية  البحوث واخلدمات  اأكد مدير معهد  من جانبه 

الأمري �صطام الدكتور مبارك احلربي، اأن هذه التفاقية تاأتي يف اإطار 

التعاون ال�صرتاتيجي بني اجلامعتني والإ�صهام الفاعل يف توطني برامج 

نوعية وت�صويقها للم�صتفيدين منها يف القطاعني العام واخلا�س بالتعليم 

البحثية والتدريبية  العديد من املجالت  الطبي وال�صحي، والتعاون يف 

والدرا�صات، والربامج الأكادميية.

اتفاقية تعاون بين جامعتي »سطام« 
و»الفيصل«

عبدالعزيز  بن  نواف  بن  في�صل  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  افتتح 

اأمري منطقة اجلوف، الن�صخة اخلام�صة من معر�س الكتاب الذي نظمته 

يف  1441ه�،  الأول  ربيع   24  -  15 من  الفرتة  خالل  اجل��وف  جامعة 

ال�صالة املجاورة ملجمع الطالبات ب�صكاكا.

�صكره  الب�صري  اإ�صماعيل  الدكتور  مدير جامعة اجلوف  معايل  ورفع 

اأمري املنطقة على افتتاحه املعر�س وحر�صه الدائم على ح�صور  ل�صمو 

توجيهاته  وعلى  م�صريتها،  موا�صلة  يف  لها  دعماً  اجلامعة  فعاليات 

امل�صتمرة للجامعة.

وقال معاليه: »اإن معر�س الكتاب يعترب من الربامج املهمة التي حتر�س 

عليها اجلامعة �صنوًيا، وذلك �صمن اأدوارها يف امل�صاهمة يف تنمية املجتمع 

ون�صر املعرفة بني فئاته«.

واأبان مدير جامعة اجلوف اأن املعر�س �صي�صهد م�صاركة اأكرث من 60 

جناحاً، ما بني دور ن�صر وجهات حكومية، فيما �صتقام على مدار اأيامه 

لة، كاملحا�صرات املتنوعة التي �صتتناول  ّ العديد من الفعاليات ذات ال�صِ

�صوؤون القراءة والثقافة ب�صكل عام.

افتتاح »معرض الكتاب 5« بجامعة الجوف



»رحم« المعاناة
ن�ش�أتك فلقد ربتك  �أمك، وفيم� يخ�ص  �أنت ولدت من رحم  بيولوجي�ً 

�أمك و�حلي�ة معه�، ب�لت�أكيد ك�ن هن�ك تع�ون بينهم� يف ذلك، �شمني�ً �أنت 

�أي�ش�ً ولدت من رحم �حلي�ة!

حتى و�إن مل تِع ذلك، ف�إنك خ�شت �شر�عك �لأول يف مرحلة مبكرة، 

مبكرة جد�ً، بل ك�ن �شر�عك يف �أول ث�نية من حي�تك، ولو مل تقبل ن�ش�ل 

حلظة ولدتك مل� ع�شت!

يف  �شر�عك  يكفيك  وبدونه�،  برغبتك  كثرًي�،  �ش�رعَت  �حلقيقة  يف 

كل جتربة ت�شنف حتت م�شمى »جتربتك �لأوىل«، وهي ب�لت�أكيد �لأثقل 

و�لأ�شعب و�لأرهق، حملت فوق ع�تقك �شعف وزنك، �شو�ء ك�ن �حلمل 

هن� جم�زي�ً �أم �أنك حملته حقيقة، �أنت حملت وحتملت.

�شتظل ت�ش�رع ولكن متى وقت من�ف�شتك �ل�شر�شة؟

�لفرق بني �ل�شر�ع و�ملن�ف�شة �أن �ل�شر�ع غري خمطط له، يب�غتك وي�أتي 

على حني غفلة منك، لكن �ملن�ف�شة �أنت تخت�ره�، تعد له� م� ��شتطعت من 

قوة ومن رب�ط �خليل، و�إم� غ�لب �أو مغلوب.

يف جل�شتك �خل��شة للع�شف �لذهني، �لتي تع�شف بكل �شيء يف ذهنك 

ويف خ�رجه ي�أتي �لت�ش�وؤل »م� �لذي ي�شتحق �لن�ش�ل من �أجله؟«.

ب�ملن��شبة، يف ح�ل مل تالحظ ذلك فلم ن�شمه� من�ف�شة فح�شب، ولكن 

�أطلقن� عليه� و�شف �ل�شر��شة، كن م�شتعًد� للهزمية �أو ل تكن، ليهم لكن 

دع �خلي�ر�ت مفتوحة �أم�مك.

»�أيه�  بت  ولو  ب�لهز�ئم،  و�قبل  �لأ�شو�أ،  توقع  لالأف�شل  توقعك  وبقدر 

�ملن�ف�ص �ل�شر�ص« منت�شًر� يف ك�فة من�ف�ش�تك مل� ك�ن �أم�مك �إعد�د خطة 

�أف�شل، لظنك ب�أن خطتك �لأوىل �شتنت�شر يف �شتى �ملي�دين.

رغم لذة �لنت�ش�ر�ت �إل �أن ف�شل ق�بلية �لإعد�د �جليد يعود للهز�ئم، 

وكم� يق�ل »�لن�شر يولد من رحم �ملع�ن�ة«، و�ختلفت �لرو�ية فمنهم من ق�ل 

�لنج�ح، �لإبد�ع، �لأمل يولد من رحم �ملع�ن�ة.

معركتي  حتى  منه،  يولد  �شيء  كل  �ملع�ن�ة،  �أيته�  »رحمك«  �هلل  رحم 

�لأوىل �لتي ذكرته� يف �شر�ع ولدتي ك�ن من رحمك، �أنِت و�حلي�ة و�أمي.

نوف حمود املو�سى

كلية �حلقوق و�لعلوم �ل�شي��شية

نحن على م�ش�رف ع�م ٢٠٢٠ وم� 

للج�معة  �ملوؤ�ش�شي  �لعتم�د  جتديد 

عن� ببعيد ب�إذن �هلل تع�ىل، ولكن هل 

��شتعد�د مبكر  ي�شبق ذلك  �أن  ينبغي 

جل���ن  خ�شو�ًش�  �جل��م��ي��ع  ق��ب��ل  م��ن 

�خلطط و�ملن�هج وتو�شيف �ملقرر�ت 

وجل���ن �جل���ودة و�لع��ت��م���د يف ك�فة 

�جل�معة؟  يف  �لأك���دمي��ي��ة  �ل��ر�م��ج 

�جل�����و�ب م���ن وج��ه��ة ن��ظ��ري ن��ع��م، 

�للجنتني  ه�تني  مل���ذ�  �ل�شوؤ�ل  ولكن 

ب�لتحديد؟

�أم����� م���� ي��خ�����ص جل�����ن �خل��ط��ط 

ف���إن  �مل��ق��رر�ت،  وتو�شيف  و�ملن�هج 

»تو�شيف  �لتعلم يف من��وذج  جم���لت 

�ل��رن���م��ج �مل��ط��ور« ق��د دجم���ت من 

وه��ي  ث���الث جم�����لت  �إىل  خ��م�����ص 

وذلك  و�لكف�ء�ت،  و�مله�ر�ت  �ملع�رف 

ح�شب �لنم�ذج �جلديدة �ملحدثة من 

قبل �لهيئة �لوطنية للتقومي و�لعتم�د 

�لأك�دميي.

وعليه فال بد من �ل�شتعد�د �ملبكر 

يف  �لتعلم  �شي�غة خمرج�ت  لإع���دة 

مع  يتو�فق  مب�  برن�مج  كل  تو�شيف 

جم�لت �لتعلم �لثالثة �ملطورة حديًث�، 

ويلزم ب�لت�يل �عتم�د منوذج »تو�شيف 

مقرر�ت  لك�فة  �أي�ًش�  �ملطور«  �ملقرر 

�خل��ط��ة �ل��در����ش��ي��ة 

�أك�دميي  برن�مج  لكل 

هذه  م��ع  يتو�فق  مب��� 

�مل����ج�����لت �ل���ث���الث 

�حلديثة للتعلم.

تلك  ع��ل��ى  �أن  �أي 

ت��ع��ي��د  �أن  �ل���ل���ج����ن 

���ش��ي���غ��ة خم��رج���ت 

تو�شيف  يف  �لتعلم 

كل مقرر مب� يتن��شب 

�لتعلم  خمرج�ت  مع 

�لرن�مج  لتو�شيف 

�مل����ط����ور؛ لأن���ه���� يف 

ن����ه�����ي����ة �مل����ط�����ف 

بني  م�  �لربط  م�شفوفة  �شرتبط يف 

�لرن�مج  ل��ذل��ك  �لتعلم  خم��رج���ت 

ومقرر�ته وفق جم�لت �لتعلم �لثالثة 

�حل��دي��ث��ة، و�جل��م��ي��ل يف �لأم����ر، �أن 

ب�جل�معة  �مل��ه���ر�ت  تطوير  ع��م���دة 

عن  عمل  ور���ص  بعقد  فعلي�  ب���د�أت 

كيفية كت�بة تو�شيف �لرن�مج �ملطور 

وتو�شيف �ملقرر �ملطور.

�أم������ م���� ي��خ�����ص جل�����ن �جل����ودة 

و�لعتم�د، فهم معنيون بقطف ثمرة 

يتمثل  و�ل��ذي  �ل�ش�بقة  �للجنة  عمل 

يف »تقرير �ملقرر �ملطور« بحيث يقوم 

�لتدري�ص  ع�شو هيئة 

بقي��ص وحتليل  فعلًي� 

خم����رج�����ت �ل��ت��ع��ل��م 

ح�شب جم�لت �لتعلم 

�آنًف�  �ملذكورة  �لثالثة 

�لتقرير قبل  يف ذلك 

ت�شليمه للجنة �جلودة 

لدر��شته  و�لعتم�د 

�ملقرر�ت  تق�رير  مع 

�إليه�  �لأخرى �لو�ردة 

خال�شته�  لت�شمني 

�ل�شنوي  �لتقرير  يف 

للرن�مج.

�إن  �حل��ق��ي��ق��ة  يف 

مدى جودة قي��ص خمرج�ت �لتعلم يف 

تعتمد  �شوف  �ملطور«  �ملقرر  »تقرير 

�شي�غة خمرج�ت  ج��ودة  م��دى  على 

�ملطور«  �ملقرر  »تو�شيف  يف  �لتعلم 

�إمل���م  ب���ل��درج��ة �لأوىل وع��ل��ى م��دى 

قي��ص  بكيفية  �لتدري�ص  هيئة  ع�شو 

تلك �ملخرج�ت ب�لدرجة �لث�نية.

�أن  ذلك،  على  بن�ًء  جلًي�،  ويت�شح 

�لتعلم  خمرج�ت  قي��ص  ج��ودة  مدى 

للرن�مج يف »�لتقرير �ل�شنوي �ملطور 

ب�لت�يل  هي  تعتمد  �شوف  للرن�مج« 

ع��ل��ى م���دى ج����ودة م���� ���ش��ب��ق، و�أن 

لي�شمل  منطقي�  �شي�شتمر  �لت�شل�شل 

�ل��در����ش��ة �ل��ذ�ت��ي��ة ل��ل��رن���م��ج �لتي 

طورت هي �أي�ًش� لت�شبح �شتة مع�يري 

بق�ء  مع  معي�ًر�  ع�شر  �أحد  من  بدلً 

معي�ر �لتعلم و�لتعليم كمعي�ر حموري 

لالعتم�د �لر�جمي.

يحت�ج  قد  �ل�شل�شلة  هذه  و�كتم�ل 

يف نظري م� ل يقل عن �شبعة ف�شول 

�إىل  للتحول  در��شي  ف�شل  در��شية؛ 

تو�شيف  م��ن  لكل  �مل��ط��ورة  �لنم�ذج 

�ل��رن���م��ج وت��و���ش��ي��ف���ت �مل���ق���رر�ت، 

و�أرب���ع���ة ف�����ش��ول در����ش��ي��ة لإع����د�د 

على  بن�ء  للرن�مج  �شنويني  تقريرين 

وف�شلني  �مل��ط��ورة،  �مل��ق��رر�ت  تق�رير 

�لذ�تية  �لدر��شة  لإع���د�د  در��شيني 

�لعتم�د ح�شب  ومتطلب�ت  للرن�مج 

�لنم�ذج �ملطورة.    

ت�شعرون  ه��ل  �ل��ق�����ش��ي��د،  وب��ي��ت 

لتهيئة  �لزمن  �أنن� يف �شب�ق مع  معي 

�ملوؤ�ش�شي  �لعتم�د  متطلب�ت جتديد 

�لعزيزة ح�شب �مل�شتجد�ت  جل�معتن� 

و�لتعليم؟  �لتعلم  معي�ر  يف  ل�شيم� 

ودمتم موفقني.

كلية اللغات والرتجمة

وع�شو جمل�ص �ملقيمني

بج�معة �مللك �شعود

بظ�هرة  �ل�شي��شة  علم  �رت��ب��ط 

وت��ط��ور  وع���دًم����،  وج����وًد�  �ل�شلطة 

�أ�شحى يدر�ص كل  هذ� �لعلم ب�شكل 

�شيء يف �حلي�ة، �شو�ء على �مل�شتوى 

�ل��د�خ��ل��ي �أو �خل���رج��ي، وي��وث��ر يف 

�لإمل���م  �إن  �لقول  وميكن  �شيء،  كل 

ب���أ���ش��ول ه���ذ� �ل��ع��ل��م ت��ق��ود ل��الأم���م 

وع��دم  و�لزده�����ر،  �لتنمية  وحتقق 

�لإمل�م بتالبيبه تقود للخلف وت�شبب 

�لنك�شة و�لرت�جع.

ومع �لثورة �ملعلوم�تية �لتي جتت�ح 

�ل�شب�ب  طموح  ز�د  �ل��ي��وم،  �ل��ع���مل 

و�لفتي�ت ب�للتح�ق بهذ� �لتخ�ش�ص 

خم�شة  هن�ك  �أن  �إل  منه،  و�لنهل 

�أوله�:  عليه؛  م�شيطرة  ظلت  �أوه���م 

�لتعريف �ل�ش�ئع عن علم �ل�شي��شة، 

و�ألعيب  ود�ش�ئ�ص  وحت�يل  �شر  �أنه 

�شلبية،  �أم���ور  م��ن  ذل��ك  غ��ري  و�إىل 

�جلملة  �لبع�ص  ذه��ن  يف  ر�شخت 

�ل�ش�ئعة »�بعد عن �ل�شر وغني له«، 

وينطق به� كل �أب و�أم يرغب �بنهم �أو 

فت�تهم يف �للتح�ق بهذ� �لتخ�ش�ص، 

�لأ���ش��رة  يف  يوجد  مل  ل��و  خ�شو�ًش� 

�ش�بق خرة بهذ� �لتخ�ش�ص �لعلمي.

�أن  ث������ن�����ي�����ه������، 

نقد  ه��ي  �ل�شي��شة 

�ل�������ش���ل���ط���ة، وه����ذ� 

�ل������وه������م �ل����ث�����ين 

على  ���ش��ح��ي��ح  غ���ري 

ف�ل�شي��شة  �لإطالق، 

�لطالب  تعلم  كعلم 

كيف يفهمون و�قعهم 

�ل�����ش��ي������ش��ي �مل��ع������ص 

وك���ي���ف ي��ت��ع���م��ل��ون 

م��ع��ه وف����ق �أ����ش���ول 

بل  ر�شينة،  علمية 

�أكرث من ذلك، يربي 

�ل�شي��شة مو�طًن� �ش�حًل� يكون  علم 

ولوؤه لدولته و�أمته، ينظر له� بفخر 

ويعمل ويكد من �أجل نه�شته�، ومن 

بني طالب �ل�شي��شة من ي�شغل �أعلى 

�ملن��شب يف �لدول.

ول  تغني  ل  �ل�شي��شة  �أن  ث�لثه�، 

�أي�ًش� خط�أ  وه��ذ�  ج��وع،  من  ت�شمن 

بت�شعب�ته  �ل�شي��شة  فعلم  �ش�ئع، 

وف����روع����ه و�ه���ت���م����م����ت���ه، ي��ف��ت��ح 

و��شعة  �آف���ق���ً  و�لط�لب�ت  للطالب 

يف  ���ش��و�ء  �جل��ي��د،  و�لك�شب  للعمل 

ذ�ت  �ل��������������وز�ر�ت 

ك�خل�رجية  �ل�شلة 

�أو  �مللكي  �لديو�ن  �أو 

هيئ�ت  م��ن  غ��ريه��� 

حتت�ج  وم��وؤ���ش�����ش���ت 

�لعلم  ومت���ر���ص ه��ذ� 

ب���أ���ش��ول��ه �مل��ت��ع���رف 

جمل�ص  م��ث��ل  عليه� 

و�لهيئ�ت  �ل�����ش��ورى، 

ف�شاًل  �لقت�ش�دية، 

ع����ن �مل���وؤ����ش�������ش����ت 

و�لإقليمية  �لدولية 

�لفر�شة  تتيح  �لتي 

بع�ص  ب��ت��ع��ي��ني  �لأع�������ش����ء  ل���ل���دول 

من�شوبيه� فيه�.

على  ت�شجع  �ل�شي��شة  �أن  ر�بعه�، 

�أي�ًش�  وه���ذه  و�لخ��ت��الف،  �لفرقة 

وعلم  ف�ل�شي��شة  مغلوطة،  معلومة 

�أب��ن���ءه  ي��وؤه��ل  م���  ع����دة  �ل�شي��شة 

بع�ص،  يحرتمون  كيف  على  وبن�ته 

وي��ح���ف��ظ��ون ع��ل��ى ع��الق���ت ودي��ة 

و�أن  �لنظر،  وجه�ت  �ختالف  رغ��م 

ي�شتطيع  من  هو  �جليد  �ل�شي��شي 

يعر  و�ح��دة،  بوتقة  يف  �لكل  �شهر 

عنه� ب�جلمهور �لعري�ص.

هو  �ل�شي��شة  علم  �أن  وخ�م�شه�، 

�ل�����ش��وؤون �خل���رج��ي��ة، وه���ذ� �لوهم 

�رت��ب���ط  �أن  ن�شو�  ب��ه،  و�ملقتنعون 

�ل�شلطة  ب��ظ���ه��رة  �ل�شي��شة  ع��ل��م 

وتكوينه�  �لدول،  بن�ش�أة  ترتبط  �لتي 

�لد�خلي، و�أن �لدول �لقوية د�خلًي�، 

وتنفيذ  �شي�غة  ت�شتطيع  م��ن  ه��ي 

عن  ف�شاًل  قوية،  خ�رجية  �شي��شة 

له�  للدولة  �لع�مة  �ل�شي��شة  ك��ون 

�شق�ن د�خلي وخ�رجي.

يف �خلت�م، ح�ولت �أن �أقدم للقر�ء 

�لأوه���م  لبع�ص  ت�شحيًح�  �لأع���ز�ء 

و�لذي  �ملتميز،  �لعلم  بهذ�  �ملحيطة 

بن�ئه�  يف  �ل�����دول  ك���ف��ة  حت��ت���ج��ه 

�لقي�دة  �أن  جيًد�  و�أع��ي  ونه�شته�، 

�حلكيمة خل�دم �حلرمني �ل�شريفني 

وويل  عبد�لعزيز،  بن  �شلم�ن  �مللك 

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

و�لعلوم  �حلقوق  كلية  فخر  �شلم�ن، 

�ل�شي��شية، يدركون جيًد� �أهمية هذ� 

�لعلم يف تنفيذ روؤية �ململكة 2030.

اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية امل�ساعد

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية 

ن�شمع د�ئًم� كيف �أن �لتكنولوجي� 

جذرية،  ب�شورة  م�شتقبلن�  �شتغري 

ول��ك��ن يف و�ق���ع �لأم���ر ف����إن �لتغري 

على  يعتمد  �ل���ذي   – ح��ي���ت��ن���  يف 

ب�لفعل،  �لآن  ق�ئم   – �لتكنولوجي� 

لي�شت  ف��رتة  منذ  م��وج��ود  �إن���ه  ب��ل 

ب�لق�شرية، ولكن بع�ص من ي�شغلون 

�ملوؤ�ش�ش�ت  يف  �لتنفيذية  �ملن��شب 

لالإيق�ع  مدرك  ز�ل غري  ل  �لكرى 

�ل�شريع �لذي يفر�شه هذ� �لتغري. 

�لتكنولوجية  �لتطور�ت  �أدت  لقد 

�لتغري�ت  من  �لعديد  �إىل  �ملع��شرة 

�جل��وه��ري��ة �ل��ت��ي ط���ل��ت  خمتلف 

على  �لق�ش�ء  �إىل  و�أدت  �لتقني�ت، 

�لعديد من �ل�شن�ع�ت و�ملهن، و�إىل 

�لأ���ش��ي���ء  فعل  على  �ل��ق��درة  زي����دة 

ب�شورة دقيقة ويف توقيت من�شبط. 

كم� �أدت �إىل �لتق�رب و�لتك�مل بني 

يف  �ملختلفة  �لتقني�ت  من  �لعديد 

منتج�ت بني �أيدين� �لآن. 

جمع  تتيح  تقني�ت  �لآن  ه��ن���ك 

كمي�ت ه�ئلة من �لبي�ن�ت، وتقني�ت 

يف  �لبي�ن�ت  ه��ذه  كل  تخزين  تتيح 

خ�شية  دون  �حل��شوبية  �ل�شح�بة 

م�ش�ح�ت  ن��ف���ذ  م��ن 

�ل��ت��خ��زي��ن، وه��ن���ك 

�لتعلم  خ��و�رزم��ي���ت 

�لعميق و�لتعلم �لآيل 

بتحليل  ت��ق��وم  �ل��ت��ي 

للو�شول  �ل��ب��ي���ن���ت 

ج��دي��دة،  روؤى  �إىل 

وه����ن�����ك ���ش��ب��ك���ت 

تزيد  و�لتي   ،5 جي 

مرة  م���ئ��ة  �شرعته� 

ع���ن ���ش��ب��ك���ت جي 

بنقل  تقوم  �لتي   ،4
�لروؤى و�لأفك�ر عر 

�لإنرتنت.

وه��ن���ك �إن��رتن��ت �لأ���ش��ي���ء �لتي 

�مل���دي��ة  �ل��ك���ئ��ن���ت  م��ل��ي���ر�ت  ت�شم 

ت�شل  قد  و�لتي  ب�لإنرتنت،  �ملت�شلة 

عقد  غ�شون  يف  ك�ئن  تريليون  �إىل 

�لزم�ن، وهو م� �شيوفر كمي�ت  من 

ت�شرف  حت��ت  �لبي�ن�ت  م��ن  ه�ئلة 

يف  ت�شرع  و�شيجعله�  �ل�����ش��رك���ت، 

�لبي�ن�ت  حتليل  تقني�ت  ��شتخد�م 

�ل�����ش��خ��م��ة، وغ����ري ذل����ك �ل��ك��ث��ري 

و�لكثري.

ورغ����م ك���ل ذل���ك، 

بينن�  يعي�ص  ز�ل  ل 

�إىل  ي��ن��ت��م��ي  ج���ي���ل 

�لذي  �لقدمي  �لع�مل 

ع��ل��ى  ي���ع���ت���م���د  ل 

�لتكنولوجي� �إىل هذ� 

�حل����د، غ���ري ر������صٍ 

�لتغري�ت  ه��ذه  ع��ن 

كل  يف  �مل��ت�����ش���رع��ة 

ج����و�ن����ب �حل����ي�����ة، 

ت�شيطر  ج��ي��ل  وه���و 

�ل��ورق:  ثق�فة  عليه 

ملم�ص �لورق و�شكله 

ور�ئحته و�حلفظ يف 

و�خلتم..  ب�لقلم  و�لتوقيع  دو�شيه 

�ل���خ، ج��ي��ل ق��د �ك��ت�����ش��ب خ���رة يف 

�ملح��شبة و�لتدقيق �مل�يل على مدى 

ع�شر�ت �ل�شنني ويرى �أن �لآلة مهم� 

تقدمت فلن حت�كي نهجهم.

�لتي  ب���لأ���ش��ي���ء  يتم�شك  ج��ي��ل 

حي�ته  م��ن  مبكر  وق��ت  يف  تعلمه� 

على  به�  عمله  و��شتمر  �لوظيفية، 

م��دى ���ش��ن��و�ت، وط���ور ه��ذ� �لعمل 

ب�شورة جيدة طبًق� لأ�شلوب �لتغيري 

�خلطي linear، ول يعلم �أن �لع�مل 

ية  �لآن يت�ش�رع فيه �لتغري ب�شورة �أ�ِشّ

ومن   ،exponential خطية  غري 

ثم فم� جنح ب�لأم�ص مل يعد ي�شلح 

به�  مت�شي  �لتي  �ملت�ش�رعة  للوترية 

�أن�شطة �حلي�ة.

من  ب�ل�شرورة  لي�ص  �جليل  هذ� 

كب�ر �ل�شن، بل ي�شمل كذلك �لأ�شغر 

م� ميثل م�شكلة حقيقية  �شًن�، وهو 

تنفيذية  من��شب  يحتلون  ك�نو�  �إن 

نوع  �إىل  ه��وؤلء  يحت�ج  ل��ذ�،  رفيعة، 

 reverse« �لعك�شي  �لإر���ش���د  من 

ي�شتعني  و�ل���ذي   ،»mentoring
مكتب  مدير  �أو  مبر�شد  �ملدير  فيه 

من �ل�شب�ب ممن لديهم در�ية �أكر 

�حلديثة،  �لتكنولوجي�  مبعطي�ت 

�لرقمية  �لفجوة  �أثر  من  يقلل  فهذ� 

�شيظل  ك���ن  و�إن  ل��دي��ه،  �مل��وج��ودة 

ع���ئ��ًق��� ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة يف �لن��ط��الق 

�لتحول  �لذي يفر�شه نهج  �ملت�ش�رع 

�لرقمي.
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التعليم والتعلم يف العتماد الأكادميي 

امل�ؤ�س�سي »3«

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

�لأك�دميي  �لعتم�د  ملع�يري  �ملطورة  �لن�شخة  ل�شتعر��ص  رحلتن�  يف 

�ملوؤ�ش�شي، �لتي �أ�شدرته� هيئة تقومي �لتعليم و�لتدريب؛ ن�شتعر�ص �ليوم 

هذه  وتت�شمن  و�لتعلم،  �لتعليم  وهو  �لث�لث  �ملعي�ر  عن  �لث�لثة  �ملق�لة 

م�ش�در  �لعلي�، وحمور  �لدر��ش�ت  بر�مج  هم�: حمور  �ملق�لة حمورين 

�لتعلم.

يت�شمن حمور بر�مج �لدر��ش�ت �لعلي� عدد�ً من �لبنود هي:

و�خلطط  �لتعلم  خمرج�ت  �أن  من  للتحقق  �آلي�ت  �ملوؤ�ش�شة  تطبق 

�لعلي�  �لدر��ش�ت  يف  �ملوؤهل  وطبيعة  م�شتوى  مع  تتن��شب  �لدر��شية 

�ل�شعودي  �لإط���ر  ومتطلب�ت  و�ملهنية  �لأك�دميية  �ملع�يري  مع  وتتفق 

للموؤهالت«�شقف« وتتحقق �ملوؤ�ش�شة من توفر �لعدد �لك�يف من �أع�ش�ء 

�لدر��ش�ت  لر�مج  �ملالئمة  و�خل��ر�ت  �ملوؤهالت  ذوي  �لتدري�ص  هيئة 

�لعلي�.

كم� تت�بع �ملوؤ�ش�شة �لتز�م بر�مج �لدر��ش�ت �لعلي� مبع�يري و�شروط 

هيئة  �أع�ش�ء  وم�شوؤولي�ت  �أدو�ر  �ملوؤ�ش�شة  وحت��دد  �ملعتمدة،  �لقبول 

�لتدري�ص وطالب �لدر��ش�ت �لعلي� و�مل�شرفني عليهم، ويتم تعريفهم به� 

و�آلي�ت  نظ�ًم�  �ملوؤ�ش�شة  وتطبق  به�،  �للتز�م  من  وتت�أكد  فع�ل،  ب�شكل 

ملت�بعة طلبة �لدر��ش�ت �لعلي�، ومعدلت تقدمهم، وتقدمي �لدعم �لالزم 

وج��ودة  �لعلي�  �لدر��ش�ت  بر�مج  كف�ءة  لتقييم  و�آل��ي���ت  ونظ�ًم�  لهم، 

�لتح�شني  يف  �لنت�ئج  وت�شتخدم  �مل�شتفيدين،  مب�ش�ركة  خمرج�ته� 

و�لتطوير.

�أم� حمور م�ش�در �لتعلم فيت�شمن عدد�ً من �لبنود هي:

تطبق �ملوؤ�ش�شة �آلي�ت ف�علة تكفل �لتوفري �لكمي و�لنوعي �ملن��شب 

�لر�مج  �حتي�ج�ت  على  بن�ًء  به�،  �ملرتبطة  و�خلدم�ت  �لتعلم  مل�ش�در 

وك�فة �مل�شتفيدين، وتتيحه� يف �أوق�ت ك�فية ومن��شبة، وتُطبق �ملوؤ�ش�شة 

�آلي�ت و�إجر�ء�ت لإد�رة �ملكتبة وم�ش�در �لتعلم بكف�ءة، وتوفر له� �لعدد 

�لك�يف و�ملن��شب من �ملوؤهلني، وتقدم �ملوؤ�ش�شة �لدعم و�لتدريب �ملن��شب 

لتمكني �لطالب وهيئة �لتدري�ص من �ل�شتخد�م �لفّع�ل مل�ش�در �لتعلم 

ك�فية،  وجتهيز�ت  مر�فق  ب�ملكتبة  وتتوفر  خدم�ته�،  وك�فة  و�ملكتبة 

لال�شتخد�م �لفردي وللمجموع�ت �ل�شغرية، ولالأ�شخ��ص ذوي �لإع�قة.

�ملحلية  و�ملر�كز  �ملوؤ�ش�ش�ت  مع  للتع�ون  �آلي�ت  �ملوؤ�ش�شة  تفعل  كم� 

ح�ج�ت  تلبية  ي�شمن  مب�  و�ملر�جع  �مل�ش�در  وتب�دل  لإت�حة  و�لدولية 

�مل�شتفيدين، ويوجد لدى �ملوؤ�ش�شة قو�عد معلوم�ت و�أنظمة �إلكرتونية 

من��شبة تتيح للم�شتفيدين �لو�شول �إىل م�ش�در �ملعلوم�ت و�ملو�د �لبحثية 

و�ملجالت �لعلمية من د�خل �ملوؤ�ش�شة �أو خ�رجه�، و�أخري�ً تطبق �ملوؤ�ش�شة 

وم�ش�در  وجتهيز�ته�  ومر�فقه�  �ملكتبة  خدم�ت  لتقومي  ف�علة  �آلي�ت 

�لتعلم، وتقوم بتطويره� وحتديثه� دورًي�، بن�ًء على �لتغذية �لر�جعة من 

�مل�شتفيدين و�حتي�ج�ت �لر�مج.

وكيل �جل�معة للتخطيط و�لتطوير

استعداد مبكر لمتطلبات تجديد االعتماد

األوهام الخمسة عن علم السياسة

قادة ال رقميون في عالم رقمي



غالء الخدمات المقدمة في أروقة الجامعة
حوار: قما�ش املني�صري - خالد النفاح 

طالبية  ق�ضية  �أو  مو�ضوعاً  �أ�ضبوع  كل  تطرح  �لطالب«  »نب�ض  ز�وي��ة 

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 

ومقاه  مطاعم  من  �جلامعة  مر�فق  �ملقدمة« يف  �خلدمات  »غالء  ق�ضية 

وقرطا�ضية حيث توجهنا ملجموعة من �لطالب و�لطالبات و�ضاألناهم عن 

�أ�ضباب ذلك �لغالء و�ل�ضبل �لكفيلة بعالج هذه �لظاهرة من وجهة نظرهم..

اأرهقتنا الأ�صعار

�أن  �أك��دت  �خلام�ض،  �مل�ضتوى  �لآد�ب،  كلية  مع�ضي،  جن��ود  �لطالبة 

�أ�ضعار �خلدمات مرهقة و�ختيار�ت �ملطاعم قليلة جد� ول تلبي رغبات 

ومرهق  م�ضتمر  غالء  يف  و�لأ�ضعار  �لطالبات، 

و�لطالبات  �لطالب  حالة  مر�عاة  ومتنت  علينا، 

جمال  يف  وبخا�ضة  �لأ�ضا�ضية  �خل��دم��ات  يف 

�لطباعة.

اأ�صر منتجة

�مل�ضتوى  �لآد�ب،  كلية  حيدر،  ب�ضرى  �لطالبة 

�لفطور  يف  قليلة  �لخ��ت��ي��ار�ت  ق��ال��ت  �ل��ث��ال��ث، 

�ضعر� على  �لأقل  يعد  وكاريبو  لالأ�ضف،  و�لغد�ء 

م�ضتوى �جلامعة. وت�ضاءلت: ملاذ� ل يكون هناك 

�أ�ضر  �أو  رخي�ضة  و�أ�ضعارها  م�ضهورة  مطاعم 

�مللل  �أ�ضابنا  لقد  �لدر��ضي!  �لعام  طو�ل  منتجة 

و�أرهقتنا �لأ�ضعار.

اأ�صعار مبالغ فيها

�مل�ضتوى  مت��ري�����ض،  �ل��ع��ن��زي،  رو�ن  �لطالبة 

�خلام�ض، ترى �أن �لأ�ضعار مكلفة ومرهقة وُمبالغ 

عليها.  �ملتعارف  �لأ�ضعار  مع  تتنا�ضب  ول  فيها، 

�أ�ضبحت  فطوري  وجبة  مع  قهوة  كوب  وقالت: 

ملاذ�  وقالت:  لالأ�ضف!  بالن�ضبة يل  مرهقاً  �أم��ر�ً 

�أو  �لأ�ضعار  رخي�ضة  ملطاعم  ف��روع  فتح  يتم  ل 

مقا�ضف ويتم ت�ضغيلها من خالل �لأ�ضر �ملنتجة!

ا�صتغالل

خام�ض:  م�ضتوى  �ضيدلة،  �لقحطاين،  �ضارة 

�لأ�ضعار ��ضتغاللية ونحتاج ميز�نية خا�ضة لكوب 

�لقهوة �ليومي فماذ� عن وجبة �لفطور و�لغد�ء! 

ي�ضل  م��ارك��ت  �ل�����ض��وب��ر  م��ن  ب�ضيطة  مقا�ضي 

ح�ضابي فيها ل�50 ريالً! ملاذ� ل يوجد خ�ضم لذوي �لحتياجات �خلا�ضة 

يف �ملطاعم و�لكوفيات وملاذ� ل توفر لهم مطاعم وممر�ت خا�ضة بهم 

وتكفيهم عناء �لوقوف و�لنتظار.

اأ�صعار خيالية

�لأ�ضعار  �لجتماعية:  �خلدمة  ق�ضم  �لآد�ب،  كلية  حري�ض،  بن  مطلق 

فروعها  �ل�ضعر يف  نف�ض  تعتمد  �ملطاعم  هذه  للطالب،  بالن�ضبة  خيالية 

يف �خلارج، و�لطالب �جلامعي ل ي�ضتطيع حتمل هذه �لتكاليف �لعالية. 

اأ�صعار منا�صبة

�أ�ضعار  �أن  �أرى  �إن�ضاين:  �مل�ضرتكة،  �لأوىل  �ل�ضنة  �لدو�ضري،  �إبر�هيم 

�خلدمات �لتي تقدمها �ملطاعم و�لكافيات د�خل �جلامعة منا�ضبة جد� 

مقارنة بجودة �ملنتجات �ملمتازة �لتي تقدم للطالب.

غالء امل�صاحة التاأجريية

من  �أن  و�أتوقع  مرتفعة  �لأ�ضعار  �إعالم:  �لآد�ب،  كلية  �ملريع،  عبد�هلل 

�أهم �أ�ضباب �رتفاع �لأ�ضعار هو غالء �مل�ضاحة �لتاأجريية د�خل �جلامعة.

ماذا ا�صتفدت من الدورات املقدمة

�ل��دور�ت  من  ��ضتفدت  »م��اذ�  ق�ضية  نطرح  �ضوف  �لقادم  �لعدد  يف 

�لتي تقدمها �جلامعة وما �ل�ضبب« 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
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

�مل���خ���اط���ر �جل��ي��ول��وج��ي��ة هي 

ع���ب���ارة ع���ن �أح�������د�ث م��ف��اج��ئ��ة 

�لطبيعة  بفعل  حت��دث  و���ض��دي��دة 

م����ث����ل �ل������������زلزل، �ل�����رب�ك�����ن، 

�لت�ضونامي،  �لأر�ضية،  �لنزلقات 

ب�ضع  بن  وقوعها  م��دة  وت���رتو�ح 

�أو  �أو ب�ضع دقائق  ثو�ٍن »�لزلزل« 

و�لنزلقات  »�لت�ضونامي  �ضاعات 

�أو  �أي����ام  ب�ضعة  �أو  �لأر���ض��ي��ة«، 

�أ�ضابيع »ثور�ن �لرب�كن«، و�آثارها 

و�لبيئة  �لإن�����ض��ان  ع��ل��ى  م��دم��رة 

عدد�ً  تخلف  ما  وغالباً  �ملحيطة، 

و�ملت�ضررين. �ل�ضحايا  من 

�لتي  �مل��ن��اخ��ي��ة  �ل��ت��غ��ري�ت  �إن 

ومت�ضارع  ملحوظ  ب�ضكل  حدثت 

�ملا�ضية  �لقليلة  �ل��ع��ق��ود  خ��الل 

زيادة  يف  �لرئي�ضي  �ل�ضبب  كانت 

طاملا  �لتي  �ملخاطر،  ه��ذه  حجم 

ب�ضرية  خ�ضائر  وق��وع  عن  ت�ضفر 

�ضخمة. ومادية 

�لعاملية  �ملخاطر  تقرير  �أو�ضح 

2018م �أن خ�ضائر �لكو�رث  لعام 

قد  2017م  خ���الل  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

دولر  مليار   330 ح��و�يل  بلغت 

350 مليون دولر خالل  مقارنة ب�

2011م، وهو �أعلى معدل خ�ضائر 
خالل �ل�ضنو�ت �ملا�ضية يف �لفرتة 

من 1980م حتى 2017م.

ما  �أن  ك��ذل��ك  �لتقرير  �أو���ض��ح 

جميع  م���ن   %  93 م���ن  ي���ق���رب 

جميع  يف  حدثت  �لتي  �خل�ضائر 

2017م،  �لعامل خالل عام  �أنحاء 

ذ�ت  ك�����و�رث  ه���ي 

����ض���ل���ة ب��ال��ط��ق�����ض 

و�ملناخ.

للزلزل  بالن�ضبة 

ف���ه���ي ع����ب����ارة ع��ن 

�ه���������ت���������ز�ز�ت يف 

�لأر���ض��ي��ة  �لق�ضرة 

حت��������دث ب�����ض��ب��ب 

�ل��ت��ح��رر �ل�����ض��ري��ع 

�ملجتمعة  ل��ل��ط��اق��ة 

�ل���������ض����خ����ور،  يف 

�أ����ض���ب���اب ح��دوث��ه��ا 

�لتكتونية  �حلركات 

�مل�ضكلة  ل���الأل���و�ح 

ل��الأر���ض، ث��ور�ن �ل��رب�ك��ن، وجود 

مناطق  وج���ود  ن�����ض��ط��ة،  ���ض��دوع 

���ض��ع��ف يف �ل��ق�����ض��رة �لأر���ض��ي��ة، 

�لتفجري�ت  مثل  ب�ضرية  ن�ضاطات 

وتكوين  �ل�����ض��دود  ب��ن��اء  �ل��ن��ووي��ة، 

�ل�ضحب  �ل�ضناعية،  �ل��ب��ح��ري�ت 

�لز�ئد لل�ضو�ئل من باطن �لأر�ض.

للزلزل  �لتدمريية  �لآث��ار  من 

�ن���ه���ي���ار �مل����ب����اين و�مل���ن�������ض���اآت 

�ل��ع��م��ر�ن��ي��ة، ح����دوث �ن���زلق���ات 

وت�������ض���ق���ق���ات �أر����ض���ي���ة �إت�����الف 

�لأر�����ض���ي �ل���زر�ع���ي���ة، ت��خ��ري��ب 

�ل��ط��رق، �ن��ق��ط��اع �مل��ي��اه و�ن���دلع 

�حلر�ئق.

�ل��ت�����ض��ون��ام��ي ه��ي ع��ب��ارة عن 

�لزلزل  تُ�ضببها  عمالقة  موجات 

حتت  �لربكانية  �لن��ف��ج��ار�ت  �أو 

يف  �رتفاعها  ي�ضل  �لبحر،  �ضطح 

�إىل  �لأحيان  بع�ض 

�أك�����ر م���ن ث��الث��ن 

دمار�ً  وت�ضبب  مرت�ً 

عند  �لنطاق  و��ضع 

حت���ط���م���ه���ا ع��ل��ى 

�ل�����ض��اط��ئ، وع���ادة 

م�����ا ت���ن�������ض���اأ ه���ذه 

�مل���وج���ات �مل��ذه��ل��ة 

ب�������ض���ب���ب ح�����دوث 

حتت  ك��ب��رية  زلزل 

عند  �لبحر  �ضطح 

ح����دود �ل�����ض��ف��ائ��ح 

�ل��ت��ك��ت��ون��ي��ة، وذل��ك 

�أو  �رت����ف����اع  ع���ن���د 

�ملحيط. قاع  �نخفا�ض 

فهي  �لأر�ضية  �لنزلقات  �أما 

�أو  عبارة عن حترك كتل �ضخرية 

�جلبلية  �ملنحدر�ت  عند  تر�بية 

�لأر���ض��ي��ة،  �جل��اذب��ي��ة  ق��وة  بفعل 

هطول �لأمطار �لغزيرة، �لهتز�ز 

�لأر�����ض����ي �ل��ن��اج��م ع��ن��د وق���وع 

�ل�������زلزل. حت����دث �لن���زلق���ات 

�لأر�ضية �إما ب�ضقوط كتل �ضخرية 

عند �ملنحدر�ت �ل�ضخرية �ضديدة 

بفعل  مو�د طينية  �أو جريان  �مليل 

منطقة  �إىل  �مل��ن��ح��در  م��ن  �مل��ي��اه 

. منب�ضطة

مما �ضبق، جند �أن هناك حاجة 

ما�ضة �إىل تكثيف �جلهود �لبحثية 

�مليد�نية  �لتقنيات  با�ضتخد�م 

�ملختلفة  �حل��دي��ث��ة  و�مل�����ض��وح��ات 

�جليولوجية،  �مل��خ��اط��ر  ل��ت��ف��ادي 

ق��در �لإم���ك���ان، م��ع �لأخ���ذ بعن 

�خلطط  وتطوير  �إعد�د  �لعتبار 

وذل��ك  �ل��ك��ور�ث  ب���اإد�رة  �ملت�ضلة 

لإد�رة  مر�كز  ت�ضكيل  طريق:  عن 

ر�ضد  �ضبكات  �إن�ضاء  �ل��ك��ور�ث، 

بر�مج  وت��ق��دمي  تنفيذ  ومتابعة، 

للمجتمع،  وت���وع���وي���ة  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 

�لإقليمية  �ملنظمات  مع  �لتعاون 

و�لعاملية  �ل�ضتفادة من خرب�تهم.

كذلك، يجب �حلر�ض على ن�ضر 

�لكو�رث  هذه  من خماطر  �لوعي 

و�ضرورة عمل در��ضات جيولوجية 

�حليوية  باملن�ضاآت  �ملحيطة  للبيئة 

�ضالمتها  ل�ضمان  �إقامتها  قبل 

و���ض��الم��ة م�����ض��ت��خ��دم��ي��ه��ا، وم��ن 

�لأه��م��ي��ة مب��ك��ان �ل��ت��ن�����ض��ي��ق بن 

و�ضرورة  �ملعنية  �جلهات  خمتلف 

�إىل  �لكارثة  �إد�رة  م��ن  �لنتقال 

�لإجر�ء�ت  و�تخاذ  �ملخاطر  �إد�رة 

ومر�جعة  منها  ب��احل��د  �لكفيلة 

�لأزمات  باإد�رة  �خلا�ضة  �خلطط 

وحتديثها  و�ختبارها  و�ل��ك��و�رث 

�ضبيل  يف  وذل����ك  دوري  ب�����ض��ك��ل 

من  �حل��د  ��ضرت�تيجيات  حتقيق 

�ضالمة  على  و�ملحافظة  �ملخاطر 

�لأرو�ح و�ضون �ملقدر�ت.

و�لإد�رة  ج��ي��د،  �أم��ر  »�مل��ع��رف��ة 

فهو  �لت�ضرف  �أم��ا  �أف�ضل،  �ضي 

�لثالثة«.. �أف�ضل 

اأ�صتاذ اجليوفيزياء امل�صارك

ق�ضم �جليولوجيا و�جليوفيزياء 

- كلية �لعلوم

كثرية،  معاٍن  له  �ل��ذ�ت  تطوير 

لها،  ت��ط��وي��ر  ه��و  �لنف�ض  ف��رتب��ي��ة 

و�إد�رة �لإن�ضان لذ�ته �إد�رة �إيجابية 

بالإن�ضان. و�رتقاء  هو تطوير 

وتندرج حتت تطوير �لذ�ت عدة 

�ل�ضخ�ضية  �ملهار�ت  منها  مهار�ت 

و�لعلمية  و�لأك��ادمي��ي��ة  و�حلياتية 

�حلياتية  و�مل���ه���ار�ت  و�مل��ع��رف��ي��ة، 

حياة  مهم يف  دور  لها  و�ل�ضخ�ضية 

�لتكيف  على  قادر�ً  وجتعله  �لفرد 

م��ع �مل���و�ق���ف و�لأح������د�ث وك��اف��ة 

�لظروف �لتي مير بها.

�أ�ضبحت  �حل���ايل  �ل��ع�����ض��ر  يف 

�مل���ه���ار�ت ع���ام���اًل م��ه��م��اً ل��ن��ج��اح 

ل����الأف����ر�د ومت���ي���زه���م ع���ن ب��ق��ي��ة 

�أق���ر�ن���ه���م، ف��امل��ه��ار�ت �حل��ي��ات��ي��ة 

�ل�����ض��خ�����ض��ي��ة ت�����ض��م��ح ل��الإن�����ض��ان 

ب��ال��ت��ع��ب��ري ع����ن ذ�ت������ه وحت��ق��ي��ق 

ط���م���وح���ات���ه، وي����ك����ون م��ت��ف��اع��اًل 

من  وهي  �لآخرين،  مع  ومتو��ضاًل 

عرب  تظهر  �لتي  �ل�ضهلة  �ملهار�ت 

ك��اف��ة �مل��و�ق��ف ول��ك��ن حت��ت��اج �إىل 

ومتقنة  موجودة  تكون  حتى  تنمية 

عالية. بدرجة 

�إىل  �حلياتية  �مل��ه��ار�ت  تنق�ضم 

فنية  م���ه���ار�ت  �لأول  ق�����ض��م��ن؛ 

ون��ق�����ض��د ب��ه��ا ق��ي��ام��ك ب��الأع��م��ال 

�خلا�ضة  و�لن�ضاطات  بها  �ملكلف 

ب���ال���ع���م���ل، و�ل�����ث�����اين م����ه����ار�ت 

مع  بتفاعلك  وتخت�ض  �جتماعية، 

�لآخرين و�أي�ًضا تدل على م�ضتو�ك 

�ل��ن��ف�����ض��ي و�ل�����ض��خ�����ض��ي وم��ن��ه��ا 

و�أ�ضاليب  و�مل�ضاعر  �ل�ضخ�ضية 

�لتو��ضل و�حلو�ر. وطرق 

من  نابع  لذ�ته  �لإن�ضان  وتطوير 

فكلما  وق��در�ت��ه،  لنف�ضه  �حرت�مه 

ز�د  وقدر�ته  مهارته  بتنمية  �هتم 

�لجتماعي  حمطيه  يف  �ضاأنه  من 

ومهارته  �لجتماعي  ذك���اوؤه  وز�د 

�لتو��ضلية.

ق��ب��ل حت���دي���د �مل����ه����ار�ت �ل��ت��ي 

يجب  �أنف�ضنا،  لتطوير  نحتاجها 

على �ضخ�ض �أن يحدد ماذ� ينق�ضه 

�مل��وج��ودة  �لق�ضور  نقاط  وم��اه��ي 

تختلف  و�ملهار�ت  فالقدر�ت  لديه، 

�لق�ضور  نقاط  بعد  لفرد،  فرد  من 

لتحقيق  و��ضحة  خطة  و�ضع  يتم 

�أن  وتطمح  ت�ضعى  �لتي  �لأه��د�ف 

�أن  على  �حلر�ض  مع  �إليها،  ت�ضل 

وحقيقية  و�ق��ع��ي��ة  �خل��ط��ة  ت��ك��ون 

للقيا�ض. وقابلة 

مهم،  �أم���ر  �لأول���وي���ات  ت��رت��ي��ب 

يجب  م��ه��م  �أم���ر  بالنف�ض  و�ل��ث��ق��ة 

لديه  ت��ك��ون  �أن  �ضخ�ض  ك��ل  على 

هذه �ل�ضفة و�ملهارة وهي من �أهم 

�لقيام  �أي�ًضا  �ل�ضخ�ضية،  �ملهار�ت 

فقيامك  به  ت�ضتمع  �لذي  بال�ضيء 

�ضوف  فيه  وترغب  ت�ضتمتع  بعمل 

فيه. وتتميز  تنجح 

ك����ذل����ك ي��ن�����ض��ح ب���الل���ت���ح���اق 

ب����ال����دور�ت و�ل���رب�م���ج �ل��ت��دي��ب��ي��ة 

فهذه  و�لفعاليات،  �لعمل  وور���ض 

م��ه��ار�ت  وت�ضيف  تنمي  جميعها 

�ل�ضابقة،  �ملهار�ت  وتنمي  جديدة 

عالقات  تكوين  ل��ك  تتيح  ك��ذل��ك 

جديدة.  �جتماعية 

عمر الـ�صهري

كلية الآداب

المخاطر الجيولوجية وثقافة الوقاية منها

إضاءات على تطوير الذات والمهارات

د. سطام المدني

نبض الطالب

مطلق بن حميد

إبراهيم الدوسري

عبداهلل المريع



لوحة الفعاليات

27 ربيع الأول27 ربيع الأول

27 ربيع الأول27 ربيع الأول

27 ربيع الأول27 ربيع الأول

27 ربيع الأول27 ربيع الأول

27 ربيع الأول27 ربيع الأول

27 ربيع الأول27 ربيع الأول

فعاليةفعالية

دورةفعاليات

برنامجفعالية

فعاليةفعالية

برنامجفعالية

دورةمهرجان

�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

تنمية مهارات العاملني يف ا�صتخدام احلا�صب الآيل 

للرجال

من ٤م اإىل ٨م

اجلهة املنظمة: كلية الدرا�صات التطبيقية وخدمة 

املجتمع املكان: النا�صرية

ريا�ص ونرت وندرلند

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

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

تطوير اأداء املحا�صب الإداري با�صتخدام برنامج 

لل�صيدات  m.s.excel
من ٤م اإىل ٨م

اجلهة املنظمة: كلية الدرا�صات التطبيقية وخدمة 

املجتمع املكان: علي�صة

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 بناء موؤ�صرات الأداء للرجال

من ٤م اإىل ٨م

اجلهة املنظمة: كلية الدرا�صات التطبيقية وخدمة 

املجتمع

املكان: الدرعية

 الريا�ص للألعاب

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: واجهة الريا�ص, الريا�ص

تاأمني �صبكات �صي�صكو cisco لل�صيدات

من ٤م اإىل ٨م

اجلهة املنظمة: كلية الدرا�صات التطبيقية وخدمة 

املجتمع

املكان: علي�صة
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برنامجدورة

معرضدورة

معرضدورة

منتدىدورة

معرضدورة

معرضورشة

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: النظرية والبحث ملعلمي التمري�س والأكادمييني

Rose A. Utley :امل�ؤلف

املرتجم: عمر غازي حمدان بكر

ال�سنة: 1440

و�سف الكتاب:

معلم  دور  ملمار�سة  ال�سرورية  والبحثية  النظرية  املفاهيم  الكتاب  يتناول 

التمري�س الأكادميي وتطبيقها والأدوار والكفاءات الأ�سا�سية. كما يناق�س كيفية 

ت�سهيل تط�ير املتعلم وا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات فعالة للتقييم والتق�مي وامل�ساركة 

واأهمية حت�سني اجل�دة  التعليم  بيئة  والعمل يف  الدرا�سية  املناهج  ت�سميم  يف 

فيما يتعلق بالتدري�س، واإدراج املمار�سة القائمة على الأدلة فيها.

العن�ان: ارتفاع �ضغط الدم

Sunil Nadar :امل�ؤلف

املرتجم: حنان حممد الي��سف

ال�سنة: 1440

و�سف الكتاب:

يختلف عالج ارتفاع �سغط الدم ب�سكل كبري من طبيب اإىل اآخر. ويقدم 

وت��سيات  وت�جيهات  العالج  كيفية  عن  وملخ�ًسا  م�جًزا  الكتاب  هذا 

ذات  والإر�سادات  الدم  �سغط  ارتفاع  مر�سى  لرعاية  ال�طنية  الهيئات 

ال�سلة. كما يعد الكتاب مرجًعا اأ�سا�سًيا للعالج املثايل.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

مفكرة الشهر

الرتميز الطبي لل�صيدات

الوقت:من ٤م اإىل ٨م

اجلهة املنظمة: كلية الدرا�صات التطبيقية وخدمة 

املجتمع

املكان: علي�صة

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

الوقت: من ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى 2٦ قاعة 2

مهارات الكتابة املهنية واإعداد التقارير للموظفني

الوقت:  من ١٠�ص اإىل 2٫٣٠م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى 2٦ الدور اخلام�ص

 ال�صعودي الدويل الثاين لل�صيدلة 2٠١٩

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 2٦ قاعة 2

 ال�صعودي للبل�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

مهارات الكتابة املهنية واإعداد التقارير للموظفني

الوقت:  من ١٠�ص اإىل 2٫٣٠م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى 2٦ الدور اخلام�ص

 الإعلم 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 2٫٣٠م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى 2٦ 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 2٦ 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

ربيع الأول

1441ه�

( ن�فمرب )

2019م
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عبدالعزيز  امل��ل��ك  م��رك��ز  اأجن���ز 

للح�ار ال�طني اأول م�ؤ�سر للت�سامح 

م��ن ن���ع��ه يف امل��ن��ط��ق��ة، مي��ك��ن من 

الت�سامح  واقع  على  التعرف  خالله 

يف املجتمع.

املركز  م�ساركة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

يف اأعمال القمة العاملية للت�سامح يف 

دورتها الثانية، والتي ينّظمها املعهد 

العربية  بالإمارات  للت�سامح  الدويل 

العام  الأم��ن  اأو�سح  حيث  املتحدة، 

ال��ف���زان  ع��ب��داهلل  الدكت�ر  للمركز 

اململكة  من  »مبادرات  فعالية  خالل 

العربية ال�سع�دية«، والتي ُخ�س�ست 

وم�ؤ�س�ساتها  اململكة  جتربة  ملناق�سة 

الت�سامح،  جم����الت  يف  ال���ط��ن��ي��ة 

اجلهات  من  عدد  ممثلي  مب�ساركة 

ال�����س��ع���دي��ة م��ن��ه��ا مركز  ال���ط��ن��ي��ة 

املبادرات يف م�ؤ�س�سة الأمري حممد 

»م�سك  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  ب��ن 

»م�سك  مبادرة  يف  ممثاًل  اخلريية« 

للت�ا�سل  »�سالم  وم�سروع  القيم«، 

وب��سفه  امل��رك��ز  اأن  احل�����س��اري«، 

ال�طنية  املجتمع  م�ؤ�س�سات  اإح��دى 

امل��ع��ن��ي��ة ب��ر���س��ي��خ ق��ي��م ال��ت�����س��ام��ح 

وال��ت��ع��اي�����ش وال�������س���الم، اأ���س��ب��ح��ت 

ل��دي��ه جت��رب��ة ث��ري��ة يف جم��ال ن�سر 

وتر�سيخ قيم احل�ار والت�سامح عرب 

والدرا�سات  العلمية  البح�ث  اإجراء 

امليدانية لبناء امل�ؤ�سرات املجتمعية.

م���ؤ���س��ر  م�������س���روع  »اإن  وق������ال: 

اإدارة  اأع���دت���ه  ال�����ذي  ال��ت�����س��ام��ح 

اعتماًدا  جاء  والبح�ث  الدرا�سات 

والدرا�سات  العلمية  البح�ث  على 

وه�  املركز،  اأجراها  التي  امليدانية 

م�ست�ى  على  ال���ق���ف  اإىل  يهدف 

بن  قيمه  ون�سر  وتعزيز  الت�سامح 

م�اطنيها«، م�ؤكًدا اأن امل�سروع يعك�ش 

ب��س�ح الهتمام الذي ت�ليه اململكة 

للق�سايا التي مت�ش الت�سامح والإخاء 

التن�ع  وتقدير  واح��رام  والتعاي�ش 

تاأ�س�ست  نهج  وه���  الآخ���ر،  وق��ب���ل 

امللك  يد  على  ت�حيدها  منذ  عليه 

عبدالعزيز طيب اهلل ثراه.

وا�ستعر�ش الف�زان، جتربة اململكة 

التي  الداخلي واجله�د  التعاي�ش  يف 

2030 يف جمال  روؤي��ة  تبذلها عرب 

الت�سامح  قيم  وتر�سيخ  احل�ار  دعم 

وال�سالم، مما جعلها اأمن�ذجاً عاملياً 

يف هذا املجال.

واأ�سار اإىل اأهمية م�ؤ�سر الت�سامح 

الت�سامح بن  واقع  التعرف على  يف 

ال�سع�دي،  املجتمع  اأط��ي��اف  كافة 

ومدى احرامهم وقب�لهم للمختلفن 

وثقافًيا  واج��ت��م��اع��ًي��ا  دي��ن��ًي��ا  معهم 

والع��راف  و�سيا�سًيا،  واقت�سادًيا 

بحقهم يف التعبري عن اآرائهم وتفهم 

الن�����س��ج��ام  يحقق  مب��ا  م���اق��ف��ه��م، 

اأنه  مبيناً  بينهم،  والتالحم  وال�ئام 

باأف�سل  بنائه  يف  ال�ستعانة  مت��ت 

العملية،  واملناهج  واملعايري  الأ�س�ش 

اأف�سل  ف�����س��اًل ع��ن الط����الع ع��ل��ى 

امل��م��ار���س��ات وال��ت��ج��ارب ال��ع��امل��ي��ة، 

الت�سامح  قيم  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا 

واحل������ار وال������س��ط��ي��ة والع���ت���دال 

والتن�ع وقب�ل الآخر.

األمن النفسي
مفهومه وأبعاده ومعوقاته

اليف العازمي

ي����ع����د الأم��������ن 

ال���ن���ف�������س���ي م��ن 

اأه����������م اأن�����������اع 

بالن�سبة  الأم����ن 

ل��الإن�����س��ان، وه��� 

ي�سمح  ���س��ع���ر 

ل��ل��ف��رد ب��اإق��ام��ة 

متزنة  عالقات 

ذوي  اأنا�ش  مع 

اأهلية انفعالية 

ح���ي���ات���ه  يف 

والح���ت���ف���اظ 

ب��ه��ا؛ ك��اأف��راد 

اأ���س��رت��ه واأ���س��دق��ائ��ه، 

ويعترب نقي�ًسا لل�حدة النف�سية املتمثلة يف التهديد 

من  اأك��رب  بدرجة  الفرد  ي�ست�سعره  داخلي  خطر  وه�  واخل���ف، 

الآخرين.

مادي ومعنوي

اإن احلاجة اإىل الأمن النف�سي ذات �سقن؛ الأول: اأمن مادي، 

حياته  على  للحفاظ  امل�ستمرة  الفرد  يتمثل يف حماولت  والذي 

والثاين:  وغريها،  وال�سراب  الطعام  من  الأولية  حاجاته  واإ�سباع 

والطماأنينة،  ب��الأم��ن،  الفرد  اإح�سا�ش  يف  ويتمثل  معن�ي،  اأم��ن 

والر�سا، وعدم الت�تر، وال�سعادة.

ويعد الأمن النف�سي من احلاجات ال�سرورية التي ي�سعى الفرد 

م�سدر  فهي  حياته؛  من  الأوىل  املرحلة  يف  خ�س��ًسا  لبل�غها 

اأهدافه وطم�حاته وتطلعاته، وتزيد كذلك من تفاعله مع املجتمع 

ي�ؤدي  اأخ��رى  جهة  ومن  ح�له،  من  مع  ويتكيف  نف�سًيّا  لي�ستقر 

اإىل  النف�سي  الأمن  بعدم  و�سع�ره  النف�سية  لل�سغ�ط  ال�ست�سالم 

الرغبة يف البتعاد عن الآخرين؛ مما ي�ؤدي اإىل تراكمات نف�سية 

خطرية تزيد من ال�سغ�طات.

املفهوم واالأهمية

قدم م�ؤلف هذا الكتاب م��س�ع الأمن النف�سي يف ثالثة ف�س�ل؛ 

تطرق الف�سل الأول اإىل تعريف الأمن النف�سي لدى علماء النف�ش، 

وبداأ بتعريف ما�سل� »1970«: »باأنه �سع�ر الفرد اأنه حمب�ب من 

الآخرين وله مكان بينهم، ويدرك اأن بيئته �سديقته، واأن دوره غري 

حُمبَط، وي�سعر فيه بندرة اخلطر والتهديد والقلق«.

كما ناق�ش مفه�م الأمن النف�سي يف �س�ء الت�س�ر الإ�سالمي، 

وخ�سائ�سه  والثان�ية،  الأ�سا�سية  واأب��ع��اده  واأه��داف��ه،  واأهميته، 

ومع�قاته  والإن�سانية،  والكمية  والجتماعية  واملعرفية  النف�سية 

املتمثلة يف املع�قات القت�سادية واحلروب واخلالفات والع�امل 

والإعاقة.  والأمرا�ش  امل�سطربة  الجتماعية  والتن�سئة  الثقافية 

والع�امل  النف�سي،  الأم��ن  حتقيق  اأ�ساليب  عن  كذلك  وحت��دث 

رة له. امل�ؤثرة يف الأمن النف�سي للفرد، ومناق�سة النظريات املف�ِسّ

الوحدة النف�سية

وتعريفها،  النف�سية  ال�حدة  تناول  فقد  الثاين،  الف�سل  اأم��ا 

»باأنها  لها:   »1998« الد�س�قي  تعريف  ذكر  التعريفات  اأحد  ويف 

نتيجة خلٍل يف �سبكة العالقات الجتماعية للفرد؛ �س�اء كان ذلك 

اأو يف �س�رة  الأ�سدقاء«  يف �س�رة كمية »لي�جد عدد كاٍف من 

تعريفات  ناق�ش  كما  الآخرين«.  مع  والت�اد  املحبة  افتقاد  كيفية 

ال�حدة  ت�سمل  التي  واأن�اعها  واأ�سباب حدوثها،  النف�سية  ال�حدة 

النفعالية وال�حدة الجتماعية، واخل�سائ�ش ال�سخ�سية لالأفراد 

الذين يعان�ن من ال�حدة النف�سية، وناق�ش النظريات التي تناولت 

ال�حدة النف�سية.

بحوث ودرا�سات

وا�ستعر�ش يف الف�سل الثالث جمم�عة من »البح�ث والدرا�سات 

تاريخ  ح�سب  زمنياً  برتيبها  وقام  النف�سي«،  الأمن  تناولت  التي 

وعالقته  النف�سي  الأمن  تناولت  التي  بالدرا�سات  فبداأ  ن�سرها؛ 

»بع�ش  املعن�نة   »1996« ج��رب  درا���س��ة  مثل  امل��ت��غ��ريات،  ببع�ش 

تناولت  والتي  النف�سي«  بالأمن  املرتبطة  الدميغرافية  املتغريات 

الدميغرافية وهي:  املتغريات  وبع�ش  النف�سي  الأمن  بن  العالقة 

ثم  التعليمي«.  وامل�ست�ى  الزوجية،  واحلالة  وال�سن،  »اجلن�ش، 

الدرا�سات التي تناولت ال�حدة النف�سية وعالقتها ببع�ش املتغريات، 

النف�سية لدى  »ال�حدة  ا�سم  »1990« حتت  منها: درا�سة جربيل 

طالب اجلامعة وعالقتها ببع�ش املتغريات الدميغرافية«، ودرا�سة 

الرا�سدين،  تعلُّق  »اأمن��اط  بعن�ان:   »2008« وج��رادات  غزال  اأب� 

وعالقتها بتقدير الذات وال�سع�ر بال�حدة«.

قــــــــــــــــرأت لك..

اأكد »�ستيف برازيل« الرئي�ش التنفيذي ل�سركة 

التعليم  تقنيات  يف  املتخ�س�سة   »fullbridag«

وبرامج الذكاء ال�سطناعي، اأن التغيري يف عامل 

يحدث  ال�سطناعي  الذكاء  وا�ستخدام  التعليم 

لكنه  الراهن،  ال�قت  العامل يف  عالية يف  ب�ترية 

البلدان، م�سيًفا:  ال�سرعة يف جميع  بنف�ش  لي�ش 

»يجب اأن نفهم اأن كل جزء من العامل يحتاج اإىل 

حل خمتلف، اإذ ل ي�جد مقا�ش واحد للجميع«. 

واأ�سار اإىل درا�سة اأجرتها �سركته وخل�ست اإىل 

با�ستمرار  تنخف�ش  التقليدية  ال�سهادة  قيمة  اأن 

ووظائف امل�ستقبل �ستك�ن على اأ�سا�ش املهارات، 

التعليمية  واجلهات  امل�ؤ�س�سات  من   %  90 واأن 

على م�ست�ى العامل ل تزال تقليدية، فيما 10% 

هي التي ا�ستطاعت م�اكبة التغري واآمنت به.

ملنتدى  الثالث  الي�م  اأعمال  خالل  ذلك  جاء 

م�سك العاملي، والذي مت خالله ا�ستعرا�ش ملف 

تغيري م�ستقبل التعليم والتعلّم، وكيفية حل م�ساكل 

ال�سناعية  الث�رة  وت�سخري  ج�دته  ورفع  التعليم 

الرابعة ل�سالح املجتمعات.

تغيري  »التعليم-  جل�سة  يف  املتحدث�ن  ودع��ا 

ال�س�رة التقليدية لأ�ساليب ومناهج التعليم«، اإىل 

الركيز على اكت�ساب املهارات وم�اكبة التغريات 

ال�سهادة  قيمة  اأن  م�ؤكدين  التعليم،  قطاع  يف 

التقليدية ينخف�ش با�ستمرار، ووظائف امل�ستقبل 

�ستك�ن على اأ�سا�ش املهارات.

بدورها، اأكدت هند املعال ع�س� جمل�ش اإدارة 

ورئي�ش وحدة الإبداع وال�سعادة والبتكار يف هيئة 

يف  ال�سعي  الإماراتية،  الب�سرية  والتنمية  املعرفة 

منها  القطاعات  من  جمم�عة  تغيري  اإىل  دب��ي 

اآراء  وا�ستق�ساء  عمل  ور���ش  عقد  عرب  التعليم، 

القطاعات ال�سناعية، واملدار�ش والآباء.

ت�سمح  تعليمية  ب��رام��ج  وج���د  اإىل  واأ���س��ارت 

فقط  ولي�ش  م��ك��ان  اأي  يف  ب��ال��دار���س��ة  للطالب 

مدار�ش  وج�د  اإىل  اإ�سافة  ال�سفية،  القاعة  يف 

اأي���ام يف   3 ال��درا���س��ة فقط  ت��ك���ن  اأن  اخ��ت��ارت 

الأ�سب�ع.

و�سجعت املعال على عدم تقيد الأفراد ب�ظيفة 

واحدة ط�ال حياتهم، داعية اإىل التعلم والتط�ير 

وجتربة اأكرث من عمل وتط�ير املهارات.

من جهتها اأ�سادت نازرين ماين املدير التنفيذي 

ملجم�عة »GAN.Global« ال�س�ي�سرية، بالدور 

الكبري الذي تق�م به اململكة، يف تثقيف ال�سباب 

ورعاية م�اهبهم، �سمن روؤية اململكة 2030، وه� 

ما ل يت�فر ل�سباب يف دول كثرية من العامل.

ن�سبة  ترتفع  اأن  درا���س��ة  ت�قعت 

امل�سنن يف اململكة العربية ال�سع�دية 

من 5 % حالياً اإىل 11.1 % بحل�ل 

العام 2030 واإىل 20.9 % يف العام 
2050، فيما تت�قع منظمة ال�سحة 
العاملية اأن ت�سل ن�سبة امل�سنن عاملياً 

اإىل 17 % بحل�ل العام 2050.

اأعدتها  التي  الدرا�سة  واأ���س��ارت 

كبار  مل�ساندة  ال�سع�دية  اجلمعية 

الهتمام  تنامي  اإىل  »وق��ار«  ال�سن 

الذي ت�ليه اململكة ممثلة يف »برنامج 

ل��ل��رع��اي��ة«  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  وك���ال���ة 

للم�سنن، واملتمثل يف ت�فري الرعاية 

والإع��ا���س��ة،  والجتماعية  الطبية 

الأن�سطة  وت��ن���ع  ت�فر  ع��ن  ف�ساًل 

ال��ث��ق��اف��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة وال��رف��ي��ه��ي��ة 

والريا�سية والرعاية املنزلية.

للمملكة  اأن  الدرا�سة،  واأ�سافت 

يف  كبرية  جتربة  ال�سع�دية  العربية 

الرعاية  ودور  مراكز  اإن�ساء  جمال 

الج��ت��م��اع��ي��ة، ح��ي��ث ب��ل��غ ع��دده��ا 

�سلمان  امللك  مركز  منها  داراً،   12

الج��ت��م��اع��ي، ال����ذي ي��ت��ب��ن��ى دع��م 

امل�سنن وت�فري احتياجاتهم.

ف��ي��م��ا اأ����س���ارت ال���درا����س���ة اإىل 

ت�اجه  التي  امل�سكالت  بع�ش  وج�د 

غياب  ومنها:  امل�سنن  رع��اي��ة  دور 

و���س��ائ��ل ال���راح���ة ال��ك��اف��ي��ة، وق��ل��ة 

تاأمن  و�سعف  املتخ�س�سة،  الك�ادر 

وندرة  للم�سنن،  ال�سحية  الرعاية 

تخ�س�سات العاملن واملمار�سن يف 

قطاع كبار ال�سن.

وج�د  اإىل  الدرا�سة  ت��سلت  كما 

م��ت��ن��ام لزدي������اد م��ت������س��ط ال��ع��م��ر 

امل��ت���ق��ع ع��ن��د ال������لدة، لف��ت��ة اإىل 

ن�سب  حتدد  التي  الإح�ساءات  قلة 

امل�ؤ�س�سات  يف  املقيمن  ال�سن  كبار 

الت�عية  �سعف  واإىل  الإي���ائ��ي��ة، 

ال�سن،  ب��ك��ب��ار  ل��اله��ت��م��ام  امل���ج��ه��ة 

البن�ك  دور  �سعف  اإىل  م�����س��رية 

كبار  قطاع  جتاه  الأعمال  ومن�ساآت 

ال�سن، وارتفاع الأعباء املالية لرعاية 

كبار ال�سن.

ارتفاع نسبة المسنين في المملكة إلى 11 % بحلول 2030

مركز الحوار الوطني ينجز أول »مؤشر« للتسامح

قيمة الشهادة التقليدية تنخفض و»المهارة« أساس وظائف المستقبل
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يحكى اأن راعياً فقرياً كان يحلم 

ويتمنى اأن ي�صبح تاجراً غنياً، وكان 

باأمنياته  واأ���ص��دق��اءه  اأهله  يحدث 

وي��ر���ص��م لهم اخل��ط��ط والأم��ن��ي��ات 

بالفعل،  غنياً  اأ�صبح  اأن��ه  ويتخيل 

ال��راع��ي خالل  ه��ذا  ا�صتطاع  وق��د 

ف���رة ط��وي��ل��ة م��ن ع��م��ل��ه يف رع��ي 

يف  ال�صمن  من  كمية  جمع  الغنم، 

اأن  بانتظار  ة وعلقها يف كوخه،  جرَّ

حتني له فر�صة لأخذها اإىل ال�صوق 

وبيعها.

يف  جال�س  ي��وم  ذات  هو  وبينما 

وهو  ال�صم�س،  غ��روب  عند  كوخه 

عليها  يتكئ  ع�صاه  وبيده  متكىء 

وي�صري بها مينة وي�صرة، اأخذ يفكر 

من  عنده  اجتمع  فيما  يعمله  مب��ا 

مع  وي�صرح  ويتمنى  ويحلم  ال�صمن 

�صاأذهب  نف�صه:  يف  فقال  خيالته، 

به غًدا اإىل ال�صوق واأبيعه واأ�صري 

يل  فت�صع  ح��ام��اًل،  نعجة  بثمنه 

مع  وتلد يل  تكرب  ثم  اأخ��رى  نعجة 

اأن  اإىل  وهكذا  اأخ��رى،  نعاًجا  اأمها 

ي�صري عندي قطيع كبري، ثم اأتخذ 

يل اأجرًيا يرعى غنمي واأبني ق�صًرا 

عظيماً.

وراح يغرق يف اخليال والأمنيات 

اأك���ر، ف��ق��ال: و���ص��وف اأت���زوج فتاة 

اأولد  ع�صرة  منها  واأجن��ب  جميلة 

لهم  اأح�����ص��ر  اأولدي  ك��رب  وم��ت��ى 

والكتابة،  القراءة  يعلمونهم  معلمني 

واآمرهم بطاعتي واحرامي، فاإن مل 

يفعلوا �صربتهم بهذه الع�صا.

ورفع يده بع�صاه فاأ�صابت اجلرة 

فك�صرتها و�صقط ال�صمن على راأ�صه 

و�صاعت  التخطيط  وط��ار  وثيابه، 

فحزن  �صدى،  والأمنيات  الأح��الم 

هذا  وق���ال:  عظيًما  ح��زًن��ا  ل��ذل��ك 

جزاء من ي�صغي اإىل تخيالته.

اأن متتلكه يف  مي��ك��ن  ���ص��يء  اأغ��ل��ى  ال��وق��ت 

حياتك، فهو �صريع النق�صاء وما م�صى منه ل 

يعود، ويعد تنظيم الوقت اأهم اأ�صباب جناح اأي 

هاته، �صواء كان رَبّ اأ�صرة  اإن�صان باختالف توُجّ

فكل  اأو طالباً؛  اأو موظفاً  مزارًعا  اأو  تاجًرا  اأو 

اإدارة نف�صه قبل اأي  فرد من هوؤلء يحتاج اإىل 

ة. �صيء اآخر؛ للو�صول اإىل الإجنازات املَرُجَوّ

وقته؛  ا�صتغالل  يف  احلرية  كامل  ولالإن�صان 

ومن هذا املنطلق جاء مفهوم اإدارة الوقت الذي 

اأه���داف،  م��ن  ال��ف��رد  حياة  ت�صمله  مب��ا  يقرن 

التي  احلياة  اإىل  للو�صول  ينتَهُجها؛  و�صلوكّيات 

ي�صبو اإليها؛ ولي�س املق�صود بح�صن اإدارة الوقت 

اأو  راحة  دون  ل  املُتوا�صِ العمل  الوقت  وتنظيم 

ت�صلية.

لإدارة الوقت فوائد عديدة قد تظهر مبا�صرة، 

اأو قد تظهر على املدى الطويل، ك�صعور الإن�صان 

ن يف جميع �صوؤون حياته، واإيجاد وقت  بالتح�ُصّ

لالجتماع مع العائلة، وق�صاء اأوقات يف الت�صلية 

الأه���داف  اإىل حتقيق  ب��الإ���ص��اف��ة  وال��رف��ي��ه، 

العمل، والتي  ية يف  املُر�صِ ال�صخ�صّية، والنتائج 

ت��ع��ود على ال��ف��رد مُب��م��ِيّ��زات ع��دي��دة، ك��زي��ادة 

الراتب والعالوات.

تقليل  ع��ل��ى  ال��وق��ت  تنظيم  ي�����ص��اع��د  ك��م��ا 

ال�صغوطات الجتماعّية واملادّية، وي�صاعد على 

اإجناز الأعمال باأقّل وقت ممكن ومبجهود اأقل؛ 

مما يتيح للفرد القدرة على اغتنام الفر�س التي 

نف�صه؛  وتطوير  اخل��ربات،  اكت�صاب  من  نه  مُتِكّ

لي�صل اإىل قمة النجاح.

ونظًرا لأهمّية الوقت؛ يجب على كّل اإن�صان 

منه،  جزء  اأّي  �صياع  دون  وا�صتغالله  اغتنامه 

الوقت:  لتنظيم  الآتية  الن�صائح  اتباع  وميكن 

ال�صتيقاظ باكراً كل �صباح لتهيئة النف�س ج�صدياً 

ونف�صياً قبل بدء العمل وممار�صة بع�س التمارين 

الريا�صية اأو �صرب اأي م�صروب �صباحي، و�صع 

الرئي�صية  املهام  لتحديد  وتدوينها  يومية  خطة 

وتخ�صي�س وقت منا�صب لكل مهمة على ِحدة، 

كل عمل  بني  والهدوء  الراحة  من  ق�صط  خ��ذ 
َ
اأ

ل  واآخر وذلك للرفيه عن النف�س دون اأن يحِمّ

الإن�صان نف�صه �صغوطات اإ�صافية، تقييم الأداء 

ط،  يف اإجناز الأعمال التي مت تدوينها يف املخَطّ

وذلك بالطالع عليها بني حني واآخر للتاأُكّد من 

جناح الربنامج، وعند النتهاء من اأي عمل مت 

تدوينه يف املخطط، ميكن و�صع اإ�صارة بجانبه 

يبعث  اأن  �صاأنه  من  وه��ذا  اإجن��ازه؛  على  دلياًل 

الن�صاط يف نف�س الإن�صان لإجناز بقّية الأعمال 

الأخرى. جتنُّب امل�صاكل وحماولة حِلّها بطريقة 

على  تعمل  ال�صلبية  الطاقة  لأَنّ  وذلك  �صليمة؛ 

قتل الوقت، وتدمري الإجنازات.

األمنيات وحدها ال تكفي

فكر خارج 
الصندوق

24 ساعة يوميًا

صورة نقدية

أجمل تعليق

قافلٌة لها من و�صفها الكثري

�صفينٌة يف املاء والهجري 

خالد القحطاين

قضية طالبية
»تحضير الطالب« بين المرونة 

والتشدد

كتب: حممد �سالم

يت�صدد بع�س الأ�صاتذة يف ت�صجيل ح�صور الطالب وغيابهم، ول 

املحا�صرة  بداية  عن  دقائق   5 من  اأكر  بالتاأخر  طالب  لأي  ي�صمح 

ت�صدداً  اأقل  اآخرين  اأ�صاتذة  بينما جتد  مربر،  اأو  عذر  اأي  يقبل  ول 

اأن  ا�صتطالع ملجموعة من طلبة اجلامعة وجدنا  واأكر مرونًة، ويف 

ن�صبة كبرية منهم يف�صلون املرونة ويعرفون باأهمية ت�صجيل احل�صور 

التعليمية،  للعملية  احلاكمة  والقوانني  بالتعاليم  واللتزام  والغياب 

واقرحوا تد�صني نظام جديد يحفز وينمي الرقابة الذاتية للطالب 

طاملا اأنه يف املرحلة اجلامعية فيجب عليه اأن يكون م�صوؤولً وملتزًما 

باحل�صور..

�سبط اإداري

علوم  تخ�ص�س  واملعلومات،  احلا�صب  علوم  كلية  البقمي،  اأحمد 

التعليمية  العملية  ي�صبط  لأن��ه  مهم  التح�صري  اأن  اأك��د  احلا�صب، 

ويجرب الطالب على احل�صور ومتابعة املادة، فاإذا تغيب الطالب عن 

املحا�صرة فهذا يقلل فهمه وا�صتيعابه للمادة العلمية، وبع�س الطالب 

راأى مرونًة  اإذا  فاإنه  على احل�صور،  وحري�صاً  كان جمتهداً  لو  حتى 

اأو ا�صتهتاراً يف ت�صجيل احل�صور فقد يدفعه ذلك للتاأخر اأو الغياب، 

وبالتايل يتدنى م�صتواه العلمي، واأقرح اإعداد نظام جديد اأو تقليل 

�صاعات احل�صور اأو زيادة �صاعات الغياب.

حت�سري ذاتي

مفرج العنزي، ال�صنة الأوىل امل�صركة، تخ�ص�س متري�س، يعتقد اأن 

كل اأ�صتاذ يجب اأن يكون على دراية مب�صتوى الطالب العلمي ون�صبة 

اهتمامه  عدم  من  اهتمامه  يقي�س  ذلك  على  بناًء  وغيابه،  ح�صوره 

والواجبات  الدرو�س  تكثيف  اإىل  بحاجة  هم  وهل  العلمية،  باملادة 

والأن�صطة اأو تقليلها وهل لديهم حر�س واهتمام داخلي اأو لً، ومن 

املمكن اإ�صافة اآلية جديدة بحيث يتم التح�صري الذاتي للطالب دون 

بوجود  ال��ورق  على  الت�صجيل  اأو  امل��ادة  اأ�صتاذ  اإىل  للرجوع  احلاجة 

طريقة جديدة ومبتكرة مثل الب�صمة اأو اأيقونة ت�صاعده على ذلك.

التوازن مطلوب

خالد العتيبي، ال�صنة الأوىل امل�صركة، تخ�ص�س متري�س، يرى اأن 

املرونة يف التح�صري مهمة، لكن ن�صبة كبرية من الطالب قد ت�صتغل 

تلك املرونة يف الإهمال وال�صتهتار، لذا فالتوازن مطلوب، وعلى كل 

طالب اأن يحر�س على احل�صور بهدف اكت�صاب املهارات ورفع ثقافته 

يف املادة العلمية ويف تخ�ص�صه، واقرح تد�صني نظام حت�صري ذاتي 

وهو نظام يعتمد على الطالب اعتماًدا كلًيا �صواء يف الختبارات اأو 

يف القاعات الدرا�صية وينمي الأمانة العلمية والرقابة الذاتية بحيث 

يتخرج الطالب اجلامعي وهو مكت�صب مهارات توؤهله ل�صوق العمل.

رقابة ذاتية

بكر را�صي، ال�صنة الأوىل امل�صركة، تخ�ص�س متري�س، دعا لإلغاء 

نظام التح�صري ب�صكل كلي، مع تغيري طريقة تفكري الطالب بحيث 

ي�صبح دافعه للح�صور ال�صتفادة من املواد العلمية واللتزام بالأنظمة  

وال�صتعداد لالختبارات الف�صلية والنهائية يف موعدها، وهذا ينمي 

الرقابة الذاتية وال�صعور بامل�صوؤولية لدى الطالب اجلامعي، لأنه يف 

مرحلة ل يحتاج اإىل اأن يعتمد على غريه، بل يجب عليه اأن يتحمل 

بع�ًصا من امل�صوؤولية التي �صوف ت�صاعده يف امل�صتقبل ويف �صوق العمل 

ويف حياته الجتماعية اأي�ًصا.



متابعة: حممد �آل من�صور

�إد�رة �مل�صرح باكورة بر�جمها لهذ�  د�صنت 

�ل���ع���ام ب���رن���ام���ج »�لأخ���������ص����ر« �ل�����ذي ي��ه��دف 

�للحمة  وت��ع��زي��ز  للوطن  �ل���ولء  تعزيز  �إىل 

�إىل  �أدو�ر ترجع  �لوطنية للطالب بتج�صيد 

�ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة  توحيد  ب��د�ي��ة 

و�لذي  �ل�صامل«  »�ملمثل  برنامج  �أطلقت  ثم 

وي��ه��دف  ع��م��ل،  وور�����ش  دور�ت  ع���دة  يت�صمن 

لك��ت�����ص��اف �مل����و�ه����ب وت��ن��م��ي��ت��ه��ا و�له���ت���م���ام 

�لإب���د�ع  على  وت�صجيعهم  �لطلبة  مب��و�ه��ب 

وتبادل �خلر�ت مما يك�صب �لطلبة �لقدرة 

ع���ل���ى �ل���ت���ع���ب���ر �ل�������ص���ح���ي���ح يف �ل��ت��خ��اط��ب 

وتفكر  �صليمة  ب��ل��غ��ة  و�ل��ك��ت��اب��ة  و�ل��ت��ح��دث 

منظم و�إك�صاب �لطالب فنونًا �أخرى يف عامل 

�مل�صرح لزيادة �حل�صيلة �لفنية و�لقدرة على 

�أد�ء خمتلف �لأدو�ر يف �مل�صرح.

دورة »�إعد�د �ملمثل«

القا�ضب  م�ضعل  الأ���ض��ت��اذ  ال���دورة  ق��دم 

ال�ضحيح  املفهوم  ال��دورة  وتناول يف حماور 

ل��ل��درام��ا، وع��ن��ا���ض��ر ال��ع��ر���ض امل�����ض��رح��ي، 

للممثل،  الفنية  الذهنية  ال�ضورة  و�ضناعة 

التكيف  وكيفية  للفنان  املجتمع  ون��ظ��رة 

القيم  رف��ع  يف  الفنان  عطاء  وقيمة  معها، 

اإ�ضافة  النا�ض،  بني  و�ضورته  قيمته  ورف��ع 

والع�ضبي،  العقلي  والتوافق  اجل�ضد  للغة 

ال�ضعور  وف�ضل  ال�ضوت،  طبقات  وتو�ضيح 

واحل�ض ال�ضوتي عن معنى الن�ض، والتدريب 

على قاعدة »املمثل يعلم واجلمهور ل يعلم« 

ومفهوم  وال�ضخ�ض  ال�ضخ�ضية  بني  والفرق 

الن�ض  م��ع  واخل���روج  والتمثيل،  التقم�ض 

ومناطق  معه،  والتعامل  اجلمهور  ومواجهة 

اإىل  بالإ�ضافة  اخل�ضبة،  يف  والقوة  التاأثري 

بها  لال�ضت�ضهاد  املقاطع  من  ع��دد  ت�ضغيل 

والتعليق عليها، وختمت بالإعداد اجل�ضدي 

واختالف اأهميته.

ال��ط��ال��ب حم��م��د امل���ط���ريي، ع���ر عن 

حر�ضت  وق��ال:  ال��دورة  هذه  من  ا�ضتفادته 

على اللتحاق بهذه الدورة للدخول يف عامل 

يف  والتعمق  ال�ضخ�ضية  جمال  يف  التمثيل 

جمال التقم�ض وال�ضتفادة من طرح مناطق 

دورات  تقدمي  لرغبتي يف  امل�ضرح  القوة يف 

التكنيكات  بع�ض  من  واأ�ضتفيد  م�ضتقباًل 

امل�ضرحية يف جمال عملي القادم.

ور�صة »فن �ملكياج« 

قدم الأ�ضتاذ اأحمد ممدوح ور�ضة عمل يف 

فن املكياج، وبداأ مبعلومات عامة حول تاريخ 

املكياج والتطورات املختلفة التي عرفت عن 

املكياج والتي تعني املتدربني على معرفة اأثر 

املكياج يف القيمة الكلية للعر�ض امل�ضرحي، 

وطرق  فنياته  على  اأ�ضا�ضية  تدريبات  مع 

بعر�ض  الور�ضة  واختتمت  مواده،  ا�ضتخدام 

ما  على  املتدربني  لقدرات  واختبار  منوذج 

�ضبق يف الور�ضة.

اأك��د  القحطاين  حممد  الإع���الم  طالب 

اأنه ا�ضتفاد من هذه الدورة كثرياً ويتوقع اأن 

ت�ضاعده يف جمال الإعالم ويف جانب ابتكار 

التي  اللم�ضات  وو�ضع  املمثل  على  مكياج 

زيادة  يف  ت�ضهم  اأن  ميكن  كما  فيها  يرغب 

املمار�ضة  من  �ضوط  قطع  بعد  امل��ايل  دخله 

والتطبيق لكت�ضاب اخلرة يف املجال.

ور�صة »حتريك �لدمى«

حما�ضرات  ممدوح  اأحمد  الأ�ضتاذ  قدم 

على  عملية  وتدريبات  وتطبيقات  نظرية 

حت��ري��ك ال��دم��ى، وت��ط��رق ل��ف��وائ��د م�ضرح 

املتبعة  والإنتاج  الإخراج  العرائ�ض وعمليات 

والإ���ض��اءة  وال��دي��ك��ور  املتنوعة  وامل���وؤث���رات 

تدريبات  العمل  ور�ضة  وت�ضمنت  وال�ضوت، 

وتطبيقات  امل�ضرحي  الأداء  على  �ضوتية 

مرجتلة،  م�ضرحية  مل�ضاهد  متثيلية  عملية 

اإ�ضافة اإىل �ضرح عن عنا�ضر م�ضرح الدمى 

الفم  الدمى مثل خيال الظل ودمية  واأن��واع 

وال��ع�����ض��ا واخل��ي��وط والإ���ض��ب��ع وال��ط��اول��ة 

والأقنعة امل�ضرحية والدمية العمالقة.

هذه  اأن  اأك��د  ال�ضهري،  ظافر  الطالب 

للتطبيق  الور�ض  اأجمل  من  كانت  الور�ضة 

امل��رح  م��ن  ج��و  وخلق  ح�ضل  ال��ذي  العملي 

ويعتر  الدمى،  اأن��واع  لتعدد  امل�ضاركني  مع 

املجال  يف  وبالأخ�ض  لالأطفال  مفيداً  نوعاً 

الرتبوي وزرع القيم للن�ضء، واأكد اأنها كانت 

اإ�ضافة حقيقية ومبثابة هدية للم�ضاركني يف 

برنامج املمثل ال�ضامل.

تاأليف �لن�صو�ش �مل�صرحية 

واملنابر  امل�ضرح  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اإط���ار  يف 

الإعالمية لن�ضر ثقافة امل�ضرح، تعاونت اإدارة 

ور�ضة  تقدمي  يف  ما�ضة«  »قناة  مع  امل�ضرح 

عمل يف »تاأليف الن�ضو�ض امل�ضرحية« قدمها 

الأ�ضتاذ خالد ال�ضرميي با�ضم اإدارة امل�ضرح، 

والتي ا�ضتهدفت �ضريحة كبرية من املتابعني 

ل��ل��ق��ن��اة وامل�����ض��ارك��ني اأي�����ض��اً يف ال��رن��ام��ج 

اجلماهريي ال�ضخم »احللفاء«.

امللك  جامعة  يف  طالب  ال��زري��ق  حممد 

اأ�ضبح  اأن���ه  اأك���د  م�ضرحي،  ومم��ث��ل  �ضعود 

الآن ي�ضتطيع كتابة ن�ض م�ضرحي اأو م�ضهد 

الن�ضو�ض  »تاأليف  ور�ضة عمل  بعد ح�ضوره 

امل�����ض��رح��ي��ة« امل��ق��دم��ة م��ن الأ���ض��ت��اذ خالد 

ال�ضرميي، وباإذن اهلل �ضيعمل من الآن على 

كتابة ن�ض م�ضرحي يقدم يف م�ضرح اجلامعة 

والقناة، و�ضكر اإدارة امل�ضرح على تقدمي مثل 

هذه الور�ض املفيدة يف جمال امل�ضرح.

ور�صة »�لتجلي يف �مل�صرح«

الأ�ضتاذ  امل�ضرحي  واملخرج  املوؤلف  قدم 

يف  »التجلي  عمل  ور���ض��ة  ال�ضهراين  فهد 

التالية:  املحاور  خاللها  وتناول  امل�ضرح«، 

ومفاتيح  والن�ض،  العمل،  فريق  مع  التناغم 

الإبداع يف الأداء، التعامل الناجح مع بروفة 

امل�ضرحية،  احلركة  على  وتدريب  الطاولة، 

ومفهوم الفعل امل�ضرحي »الأدائي«، وتدريب 

امل��م��ث��ل ع��ل��ى ال��ف��ع��ل امل�����ض��رح��ي، وامل���رر 

ال�ضحك والإ���ض��ح��اك،  احل��رك��ي، وم��ا ه��و 

اجل�ضد،  ولغة  ال�ضوتي  التلوين  وتكنيكات 

وتعابري الوجه وا�ضتدعاء امل�ضاعر، واحلركة 

امل�ضرحية.
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تضمن البرنامج دورات وورش عمل في إعداد الممثل وتأليف النصوص وفن المكياج وتحريك 
الدمى 

إدارة المسرح تطلق برنامج »الممثل الشامل«

بهدف اكت�شاف املواهب 

وت�شجيع الطالب على الإبداع

االستفادة حجم 
اإدارة  م��دي��ر  ال�ضعرة  �ضامي  الأ���ض��ت��اذ 

ال�ضامل«  »املمثل  برنامج  اأن  اأك��د  امل�ضرح 

يف  ال�ضنة  ه��ذه  امل�ضتحدثة  ال��رام��ج  م��ن 

اإدارة  حر�ضت  وق��د  امل�ضرح،  ن��ادي  خطة 

امل�ضرح يف هذا الرنامج على زيادة فاعلية 

املمار�ضة  خالل  من  الرنامج  يف  الطالب 

ور�ض  يف  النظري  اجلانب  وتقليل  الفعلية 

العمل.

الرنامج  هذا  اأه��داف  وقد مت حتديد 

وتنفيذها على م�ضتوى امل�ضاركني يف �ضقل 

امل�ضرح،  جم��ال  يف  املمثل  م��ه��ارة  وتنمية 

وق��درة  املكياج،  عمل  على  املمثل  وق��درة 

املمثل على حتريك الدمى، وزيادة ح�ضيلة 

وقدرة  امل�ضرح،  جانب  يف  الثقافية  املمثل 

امل�ضرحية  التكنيكات  تنفيذ  على  املمثل 

 - ال�ضوتي  »التلوين  التالية:  املجالت  يف 

وا�ضتدعاء  الوجه  تعابري   - اجل�ضد  لغة 

وبذلك  امل�ضرحية«،  واحلركة  امل�ضاعر-  

للم�ضاركني  ال�ضتفادة  حجم  اأدركنا  نكون 

يف هذا الرنامج.
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ال�شركات يف  من  العديد  توجهت 

اأ�شلوب  تبني  اإىل  الأخرية  ال�شنوات 

هناك  اأن  ل��درج��ة  بُ��ع��د،  ع��ن  العمل 

بالكامل  تعتمد  اأ�شبحت  �شركات 

على موظفني يعملون عن بُعد �شواء 

اأو دوام جزئي،  كلي،  بدوام  وظائف 

ميكن  التي  الوظائف  بع�ض  وتوجد 

املنزل، مثل:  ب�شهولة من  بها  القيام 

العمالء، وتكنولوجيا  وظائف خدمة 

امل��ع��ل��وم��ات، وظ���ه���رت يف ال��ف��رة 

لالأ�شخا�ض  اأخرى  وظائف  الأخ��رية 

العمل يف  مرونة  يبحثون عن  الذين 

املجالت غري التقليدية، اإليك اأف�شل 

ب����دوام ج��زئ��ي ميكنك  5 وظ��ائ��ف 
املنزل  من  الإنرنت  بها عرب  القيام 

يف عام 2020:

- مدير م�سار عمليات البيع:

البيع«  عمليات  »م�����ش��ار  يعترب 

املفاهيم  اأح���د   Sales Funnel
الأ���ش��ا���ش��ي��ة يف جم���ايل امل��ب��ي��ع��ات 

والت�شويق، حيث يُ�شهل تتبع عمليات 

عدد  اأك��رب  توليد  م��ن  اب��ت��داًء  البيع 

وحتى  املحتملني  العمالء  من  ممكن 

اإىل عمالء وك�شب ولئهم،  حتويلهم 

 Sales« اإن�����ش��اء  عملية  ت�شتغرق 

 10 نحو  املتو�شط  يف   »Funnel
العائد  متو�شط  وي�شل  ���ش��اع��ات، 

املادي لها اإىل 48 دولًرا يف ال�شاعة؛ 

.UpWork وفًقا ملوقع

- مدير قناة يوتيوب:

يحتاج اأ�شحاب الأن�شطة التجارية 

واخل���دم���ي���ة، وال��ف��ن��ان��ون، و���ش��ن��اع 

لإدارة  متخ�ش�شني  اإىل  امل��ح��ت��وى 

مهام  وتتمثل  يوتيوب،  على  قنواتهم 

خطة  و�شع  يف  يوتيوب  قناة  مدير 

و�شبط  الفيديوهات،  ون�شر  لإنتاج 

ترتيب  وحت�شني  القناة،  اإع���دادات 

ظهورها يف نتائج حمركات البحث، 

ي�شل متو�شط العائد املادي لوظيفة 

دولًرا   25 نحو  يوتيوب  قناة  مدير 

.UpWork يف ال�شاعة وفًقا ملوقع

- معلق �سوتي:

�شوت  خ��ام��ة  مت��ت��ل��ك  ك��ن��ت  اإذا 

مم��ي��زة ف��اإن��ه مي��ك��ن��ك ك�����ش��ب امل��ال 

من خالل  املوهبة،  ه��ذه  خ��الل  من 

حيث  ال�����ش��وت��ي،  التعليق  �شناعة 

على  ال�شوتي  التعليق  الآن  ميكنك 

ت��ق��دمي الإع��الن��ات  اأو  الإع���الن���ات، 

الفيديوهات  ت�شجيل  اأو  الإذاع��ي��ة، 

�شوتية،  كتب  ت�شجيل  اأو  الوثائقية، 

وغري ذلك الكثري، ونظًرا لأن العامل 

الطلب  ت��زاي��د  فقد  رقمًيا،  اأ�شبح 

كما ميكنك  ال�شوتية.  املواهب  على 

ال�شراك يف العديد من املواقع مثل: 

 soundealsو ،fiverو ،upwork
لعر�ض خدماتك ب�شكل احرايف، قد 

ي�شل متو�شط العائد املادي لوظيفة 

يف  دولًرا   16 نحو  �شوتي  معلق 

.UpWork ال�شاعة وفًقا ملوقع

- م�سوؤول توظيف افرتا�سي:

ب�����داأت ال��ع��دي��د م���ن ال�����ش��رك��ات 

على  م��ت��زاي��د  ب�شكل  الع��ت��م��اد  يف 

بعد  ع��ن  يعملون  ال��ذي��ن  امل��وظ��ف��ني 

لذلك  ونتيجة  العمل،  مهام  لإجن��از 

العمل  ف��رق  با�شم  يعرف  م��ا  ظهر 

 ،Virtual Teams الفرا�شية 

من�شب  ظهور  ذل��ك يف  �شاعد  وق��د 

م�شوؤول توظيف افرا�شي.

تتمثل مهام هذه الوظيفة يف: كتابة 

ون�شره  بو�شوح  الوظيفي  الو�شف 

املر�شحني  وف���رز  الإن���رن���ت،  ع��ل��ى 

عرب  املقابالت  وجدولة  املحتملني، 

مهام  اأي  يف  وامل�شاعدة  الإن��رن��ت، 

اأخرى متعلقة بالتوظيف.

ق����د ي�����ش��ل م��ت��و���ش��ط ال��ع��ائ��د 

التوظيف  م�شوؤول  لوظيفة  امل���ادي 

دولًرا يف   15 نحو  اإىل  الفرا�شي 

.UpWork ال�شاعة وفًقا ملوقع

- م�سمم جرافيك:

ت�����ش��ع��ى ال�����ش��رك��ات دائ���ًم���ا اإىل 

موهوبني  متخ�ش�شني  عن  البحث 

يف الت�شميم ميكنهم الإب��داع يف كل 

�شيء، �شواء ت�شميم �شفحات املواقع، 

التطبيقات  واج��ه��ات  ت�شميم  اأو 

الدعائية  املن�شورات  اأو  وال��ربام��ج، 

الآن  وميكنك  للمنتجات،  املختلفة 

املنزل  م��ن  الوظيفة  ب��ه��ذه  ال��ق��ي��ام 

التي  واملواقع  الأدوات  لتوافر  نظًرا 

متو�شط  ي��راوح  ذلك،  على  ت�شاعد 

العائد املادي مل�شمم اجلرافيك بني 

5 اإىل 85 دولًرا يف ال�شاعة ح�شب 
ملوقع  وفًقا  عليه،  املعرو�ض  امل�شروع 

.UpWork
aitnews :امل�سدر

أفضل 5 وظائف بدوام جزئي عبر اإلنترنت

�شريت  »وول  �شحيفة  ك�شفت 

ومتعاقدي  مهند�شي  اأن  ج��ورن��ال« 

على  الكوالي�ض  وراء  يعملون  قوقل 

تغيري اخلوارزميات التي تغريرّ نتائج 

قد  ال�شركة  كانت  بطرق  البحث، 

نفتها عالنية يف املا�شي.

وب��ع��د اخ��ت��ب��ار خ��وارزم��ي��ة قوقل 

مقابلة،   100 م��ن  اأك���ر  واإج�����راء 

اأو�شحت ال�شحيفة، يف حتقيق نُ�شر 

يف  تدخلت  ق��د  قوقل  اأن  م��وؤخ��راً، 

خوارزميتها لتخفي�ض مرتبة املواقع 

املزعجة واحلفاظ على قوائم �شوداء 

تغيريات  لإج���راء  وك��ذل��ك  خا�شة، 

على اخلوارزمية التي تف�شل ترتيب 

البحث لأحد كبار املعلنني »اإي باي« 

eBay، وذلك بخالف املوقف املعلن 
لل�شركة.

مزاعم  ال�شحيفة  ويدعم حتقيق 

ومراقبة  حتيز  ب�شاأن  املحافظني 

كيفية  اإىل  ا�شتناًدا  وذل��ك  ق��وق��ل، 

ال���ذي يظهر يف  امل��ح��ت��وى  حت��دي��د 

وعلى  بها  اخلا�ض  البحث  حم��رك 

يوتيوب.  لها  التابع  الفيديو  موقع 

مكافحة  منظمو  يحقق  وبالفعل؛ 

الحتكار يف عمل غوغل لتحديد ما 

اإذا كانت قد ا�شتحوذت على ال�شوق 

اإي��ذاء  اأو  املناف�شة،  خلنق  لنف�شها 

مقربة  م�شادر  وذكرت  امل�شتهلكني. 

اأن املدعني العامني اخلم�شني الذين 

تو�شيع  يعتزمون  قوقل  مع  يحققون 

واأن�شطة  قوقل،  بحث  يف  حتقيقهم 

اأندرويد.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا ن��ف��ت ق���وق���ل ه��ذه 

با�شمها:  متحدث  وق��ال  التهامات 

دقيق،  غ��ري  ال�شحيفة  حتقيق  اإن 

مل  ال��ت��ي  احل��ك��اي��ات  على  ويعتمد 

تعد تنطبق على �شيا�شاتها احلالية 

املتعلقة بالبحث.

�شركة  ف����اإن  للتحقيق،  ووف���ًق���ا 

ق��وق��ل ���ش��ه��دت ���ش��راًع��ا داخ��ل��ًي��ا 

اأعلى  اإىل  البحث  خوارزمية  ب�شاأن 

امل�شتويات يف ال�شركة، فقد اختلف 

»�شريجي  امل�����ش��ارك��ان  امل��وؤ���ش�����ش��ان 

كيفية  ب�شاأن  بيج«  و»لري  ب��ري��ن« 

املرغوب  غري  املحتوى  مع  التعامل 

يف  بالكراهية  املفعم  واملحتوى  فيه 

اأوائل العقد الأول من القرن احلادي 

اتباع  برين  ف�شل  حيث  والع�شرين، 

على  بيج  وح��ث  التفاعل  ع��دم  نهج 

تدخل اأكر ا�شتباقية.

اأن برين  اأي�ًشا  كما ذكر التحقيق 

– ابن املهاجرين اليهود من الحتاد 
�شمح للمواقع املعادية  ال�شوفيتي – 

لليهود بالظهور �شمن نتائج البحث 

عند البحث عن م�شطلح »يهودي«، 

ب��اأن  م�شوؤولية  اإخ���الء  ج��ان��ب  اإىل 

مو�شوعية  ب�شورة  ل��د  »تُ��َورّ النتائج 

معتقدات  ع��ن  وم�شتقلة  مت��اًم��ا 

وتف�شيالت اأولئك الذين يعملون يف 

قوقل«.

باأن  با�شم قوقل  املتحدث  و�شرح 

الأيديولوجية  يف  تفكر  ل  ال�شركة 

ال�شيا�شية عند �شبط اخلوارزميات 

ولكن  ال�شيا�شات.  اأو  املنتجات  اأو 

اأجرت  اأن قوقل  اإىل  اأ�شار  التحقيق 

اأي�ًشا تغيرًيا واحًدا على الأقل على 

�شركة  منه  ا�شتفادت  اخل��وارزم��ي��ة 

»اإي باي« يف الإعالنات.
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اأنها  م��وؤخ��راً  في�شبوك  اأع��ل��ن��ت 

مزيرّف  ح�شاب  مليار   5.4 حذفت 

موؤ�شر  يف  ال��ع��ام،  ه��ذا  الآن  حتى 

تُبذل  التي  امل�شتمرة  اجل��ه��ود  اإىل 

الجتماعي  التوا�شل  من�شات  على 

ملكافحة التالعب والت�شليل.

قدرتها  تعزيز  في�شبوك  واأك��دت 

على ر�شد حماولت خلق ح�شابات 

اأنها متنع  اإىل  مزيرّفة ومنعها، لفتًة 

الر�شد  اأن��ظ��م��ة  ب��وا���ش��ط��ة  ي��وم��ًي��ا 

خللق  امل��ح��اولت  ماليني  خا�شتها 

ح�شابات مزيرّفة.

ن�شبة  اأن  ف��ي�����ش��ب��وك  وت��ع��ت��ق��د 

عي  احل�شابات املزيرّفة، وهي التي يدرّ

جهة  اأو  �شخ�ض  اأن��ه  اأح��ده��م  فيها 

خم�شة  نحو  بلغت  ل��ه��ا،  وج���ود  ل 

مل�شتخدميها  ال�شهري  ل  املعدرّ باملئة 

الثاين  الف�شلني  خ��الل  النا�شطني 

والثالث من العام احلايل.

 11.6 من  اأك��ر  ال�شركة  واأزال��ت 

الأطفال  مليون من�شور ي�شور ُعري 

في�شبوك  على  جن�شًيا  وا�شتغاللهم 

اإن�شتغرام  على  من�شور  األف  و754 

خالل الربع الثالث.

عن  بيانات  اأي�ًشا  اأ�شافت  كما 

ب�شاأن  اتخذتها  ال��ت��ي  الإج�����راءات 

الذات  اإيذاء  يت�شمن  الذي  املحتوى 

اإنها  وقالت  التقرير.  يف  مرة  لأول 

يف  من�شور  مليون   2.5 نحو  اأزال��ت 

على  ت�شجع  اأو  ت�شور  الثالث  الربع 

النتحار اأو اإيذاء النف�ض.

وذك������رت ال�����ش��رك��ة يف ت��دوي��ن��ة 

 4.4 نحو  اأي�ًشا  اأزالت  اأنها  ن�شرتها 

مليون من�شور عن مبيعات املخدرات 

يف الفرة ذاتها.

وا���ش��ت��ث��م��رت ���ش��ب��ك��ة ال��ت��وا���ش��ل 

ك��ب��رية لر�شد  م��ب��ال��غ  الج��ت��م��اع��ي 

النا�ض  خل��داع  م�شممة  ح�شابات 

وحذفها،  املعلومات  م�شدر  ح��ول 

وحتديًدا عندما تنت�شر املعلومات يف 

اأجندات  مع  قة  من�شرّ حمالت  اإط��ار 

�شيا�شية اأو اجتماعية.
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»قوقل« متهمة بالتالعب في نتائج البحث

فيسبوك تحذف 5.4 مليار حساب مزيف هذا العام

والالبتوب  اجل��وال  اأجهزة  �شحن  منافذ  روؤي��ة  العادي  من  بات 

ا�شتخدامها  اأن  اإل  العامة،  الأم��اك��ن  يف  ال�شهرية   USB مبنافذ 

ب�شيطة  حماية  اإج��راءات  وي�شتدعي  كربى،  على خماطرة  ينطوي 

لكنها تبدو حتمية.

للربامج  املتزايدة  التهديدات  من  تقنيون  م�شوؤولون  حذر  فقد 

ال�شارة التي يتم نقلها عرب منافذ �شحن USB يف الأماكن العامة.

الفنادق  يف  �شائعة  اأ�شبحت  هذه  ال�شحن  حمطات  لأن  ونظًرا 

املدينة،  اأر�شفة  بع�ض  على  وحتى  القطارات  واملطارات وحمطات 

القر�شنة  تقنيات  بتطوير جمموعة جديدة من  مت�شللون  قام  فقد 

ل�شتغاللها.

اأو  برامج �شارة من هواتفهم  اإر�شال  »القرا�شنة«  لهوؤلء  وميكن 

اأجهزة الكمبيوتر املحمولة اخلا�شة بهم اإىل الأجهزة التي ت�شتخدم 

ت�شبح  ذل��ك  وبعد   ،USB منفذ  ع��رب  العامة  ال�شحن  حمطات 

املحطات مركًزا فعاًل لتوزيع الفريو�شات، وفق ما نقل موقع »ديلي 

ميل«.

وثمة تكتيك �شائع اآخر يتمثل يف اخراق نهاية كابل USB نف�شه، 

ثم تركه مو�شوًل مبحطة ال�شحن، بانتظار اأن ي�شتخدم النا�ض هذا 

الكابل »ال�شلك«، بدلً من البحث يف حقائبهم عن الكابل اخلا�ض 

بهم وا�شتخدامه.

اأجنلو�ض  لو�ض  عامة مبدينة  وهي مدعية  ل�شي،  ووفًقا جلاكي 

يف  �شارة  برامج  املت�شللون  ا�شتخدم  الأمريكية،  كاليفورنيا  بولية 

حمطات �شحن USB عامة ل�شحب بيانات من هاتف �شخ�ض ما، 

اأو �شرقة كلمات املرور، اأو حتى البيانات ال�شخ�شية اخلا�شة به.

 USB فعلى عك�ض اأ�شالك الطاقة التقليدية، مت ت�شميم كابالت

لنقل الطاقة، وكذلك البيانات بني جهازين.

املردد  التيار  با�شتخدام حمول  ل�شي  تو�شي  نف�شك،  وحلماية 

و�شحن اجلهاز با�شتخدام منافذ التيار الكهربائي، بدلً من منافذ 

ال��ع��ام��ة، وه��ي بالتايل ت�شجع  اأث��ن��اء وج���ودك يف الأم��اك��ن   USB
بهم  اخلا�شة  الكهربائية  الهواتف  �شواحن  حمل  على  الأ�شخا�ض 

دائًما عند ال�شفر.

حالة  يف  احتياطية  بطارية  حزمة  حمل  على  اأي�ًشا  ت�شجع  كما 

الطوارئ »power bank«، حتى ل ت�شطر اإىل ا�شتخدام حمطة 

USB عامة.
وين�شح تقرير من موقع ZDNet بخيار اآخر، وهو �شراء كابالت 

USB خا�شة »ل تنقل البيانات«.
تو�شيل  دبابي�ض  امل�شنرّعة خ�شي�ًشا على  الكابالت  وحتتوي هذه 

تنقل البيانات التي متت اإزالتها من منفذ USB، مما يعني اأنه ل 

يوجد م�شار لربامج �شارة اأو فريو�شات حمتملة

skynewsarabia :امل�سدر

تحذير من استخدام منافذ 
»USB« العامة
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الذكاء االصطناعي مرشح 
إلحداث ثورة في 
المصانع الكيميائية

ب��ي��ن��ت درا�����س����ة ج���دي���دة كيف 

الذكاء  على  يعتمد  اآيل  نظام  يتمكن 

وتنفيذها  معقدة  حيوية  كيميائية  طرائق  ت�سميم  من  اال�سطناعي 

بكفاءة؛ وهي �سبغة حمراء  الاليكوبني  اإنتاج  بهدف  وتعلمها  واختبارها 

موجودة يف الطماطم، وت�ستخدم عادًة كملون للطعام، وفتحت الدرا�سة 

الباب ملجموعة وا�سعة من التطبيقات البيولوجية.

ون�سرت نتائج الدرا�سة، التي جمعت بني الذكاء اال�سطناعي ومن�سة 

املتقدم«  للت�سنيع  البيولوجي  اإيلنوي  »ِم�سَبك  تدعى  متاًما  موؤمتتة  اآلية 

كوميونيكي�سنز  نيت�سر  جملة  يف  البيولوجي،  الت�سنيع  اإىل  للو�سول 

الربيطانية.

الكيميائية  الهند�سة  واأ���س��ت��اذ  البحث  قائد  ت�ساو،  هوميني  وق��ال 

»امل�سابك  اإن  االأم��ري��ك��ي��ة،  اإلينوي  جامعة  يف  اجلزيئية  والبيولوجية 

البيولوجية م�سانع حتاكي امل�سابك التي ت�سنع اأ�سباه املو�سالت، اإال اأنها 

م�سممة لالأنظمة البيولوجية بداًل من االأنظمة الكهربائية«.

يرى  الكيميائية؛  امل��واد  الإن��ت��اج  عديدة  طرائق  البيولوجيا  يف  والأن 

على  والقادر  اال�سطناعي  الذكاء  به  يتحكم  الذي  النظام  اأن  الباحثون 

االختيار من بني اآالف التكرارات التجريبية، هو النظام املطلوب للو�سول 

اإىل االأمتتة احلقيقية.

امل�سابك  تطوير  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  »رك��زت  ت�ساو  هوميني  وقال 

البيولوجية ب�سكل اأ�سا�سي على عن�سر واحد فقط من عنا�سر الت�سميم 

حتليل  الإجراء  حينها  التدّخل  الباحث  وعلى  والتعلم،  واالختبار  والبناء 

البيانات والتخطيط للتجربة املقبلة، اإال اأن نظامنا اجلديد الذي يدعى 

»بيواأوتوماتا« ينهي الت�سميم والبناء واالختبار وحلقة التعلم تارًكا الب�سر 

خارج العملية«.

وحت�سني  الكامل  االآيل  البناء  من  جولتني  »بيواأوتوماتا«  نظام  واأكمل 

الاليكوبني،  م�سارات  بناء  اجلولتان  وت�سمل  الاليكوبني،  اإنتاج  م�سار 

امل�سيفة،  اخلاليا  داخل  اإىل  النووي  احلم�ض  ت�سفري  م�سارات  وحتويل 

ومنو اخلاليا، وا�ستخراج وقيا�ض اإنتاج الاليكوبني.

احتماالت  عدد  تقليل  من  بيواأوتوماتا  نظام  »متكن  ت�ساو  واأ�ساف 

نحو  اإىل  اآالف   10 من  اأك��ر  من  املنتَجة  الاليكوبني  اإن��ت��اج  م�سارات 

اإنتاج  اإنتاج كمية حم�ّسنة من اخلاليا تزيد من  100 م�سار، ف�ساًل عن 
الاليكوبني يف غ�سون اأ�سابيع، ما يقلل الوقت والتكلفة«.

م�ستقبلية  ثورة  �ستكون  املوؤمتتة  البيولوجية  امل�سابك  اأن  ت�ساو  ويرى 

يف الت�سنيع الذكي، ال تقل �ساأًنا عما اأحدثته االأمتتة يف جمال �سناعة 

ال�سيارات. واأ�ساف: »�سنع النا�ض ال�سيارات يدوًيا قبل 100 عام، يف حني 

اأ�سبحت عملية الت�سنيع اأكر كفاءة وفعاليًة بف�سل االأمتتة، ونتخيل االأمر 

ذاته بالن�سبة للت�سنيع البيولوجي للمواد الكيميائية واملواد االأخرى«.

باعتباره بديال للشعب المرجانية ويوفر حماية لألسماك الصغيرة

جامعة »كوينزالند« تسعى 
لحماية موائل 

»األيك الساحلي«
وجدت درا�سة اأجريت يف جامعة كوينزالند اأن نبات االأيك ال�ساحلي قد 

ي�ساعد يف تخفيف اآثار التغري املناخي على »َم�ساِمك« ال�سعاب املرجانية. 

ابْي�ست  ال�سعاب  اإن  كوينزالند،  جامعة  يف  االأ�ستاذ  مومبي،  بيرت  وقال 

وفقد املرجان بنيته من جراء احرتار البحار.

ال�سعاب  م�سامك  اإنتاجية  تنخف�ض  اأن  قِلقون  »كثريين  اأن  واأ�ساف 

املرجانية - ب�سبب التغري املناخي - اإن انْدكَّت ال�سعاب املرجانية وفقدت 

خمابئها التي توؤوي اآالف االأ�سماك؛ َفبتدمريها ي�سبح ال�سمك ال�سغري 

بال خمباأ، ووجبة �سهلة للمفرِت�سات، واملفرِت�سات تواجه امل�سكلة ذاتها يف 

اإنتاجية �سبكة الغذاء كلها، وال ينجو من  �سغرها طبًعا، وبذلك تتوقف 

االأ�سماك اإال قليل«.

ال�ساحلي حالاًّ  االأيك  الفريق يف  املُقِلقات، وجد  الرغم من  لكن على 

جزئياًّا، حيث ميكن لل�سمك املرجاين اتخاذ االأيك ال�ساحلي موئَل ح�سانة 

بدياًل لل�سعاب، باعتباره بيئة هادئة اآمنة وافرة الغذاء، تتيح لل�سمك اأن 

ينمو متاًما قبل اأن يخرج اإىل ال�سعاب املرجانية بالًغا«.

اأجرى باحثو جامعة كوينزالند وجامعة فيكتوريا ومركز متيُّز »اإيه اآر 

�سي« لدرا�سات ال�سعاب املرجانية مقارنات ومراجعات لتنبوؤات منوذجية 

الدكتورة  وقالت  بليز؛  منطقة  يف  ُجمعت  ميدانية  بيانات  على  بُنيت 

على  تدلنا  قد  ذلك  نتائج  اإن  فيكتوريا  بجامعة  العاملة  روج��رز  األي�ض 

عابية يف احلا�سر وامل�ستقبل. ا�سرتاتيجيات اإدارية حلماية امل�سامك ال�سِّ

بع�ض  يف  متعذر  لكنه  مهم،  ال�ساحلي  االأي��ك  ترميم  اأن  اإىل  ولفتت 

االأماكن، وهنالك قد ينفع اإجراء اأبحاث على ِبًنى جديدة، الإتاحة مثل ما 

تتيحه تلك احل�سانات؛ وهذا �سيكون يف بيئات اإما ال تدعم منو االأيك 

ال�ساحلي، واإما اأن نطاق املد واجلزر فيها كبري - كما يف ال�سواحل - فال 

تتيح ن�سوء ح�سائن م�ستقرة.

بدوره اأكد مومبي اأن حماية موائل االأيك ال�ساحلي وترميمها يجب اأن 

يكون لهما االأولوية، واأ�ساف: »�سحيح اأن علينا بذل كل ما بو�سعنا ملنع 

تدهور ال�سعاب املرجانية، لكّن درا�ستنا تبني اأن غابات االأيك ال�ساحلي 

عابية اآثار خ�سارة املوائل؛ ولذا لزم اأن  ال�سحية تخفِّف على امل�سامك ال�سِّ

يكون لها اأولوية اأثناء مكافحتنا الآثار التغري املناخي يف ال�سعاب املرجانية، 

علينا اجلمع بني حماية االأيك ال�ساحلي وال�سعاب املرجانية«.

على ذمة باحثني بجامعة »األربتا« الكندية

حققه باحثون من جامعة »كاليفورنيا« و»كلية بايلور للطب«

المناعة ويقلل  المعدة  يتلف  »السكر« 

للمصابين  أمل«  »بارقة  يمنح  إنجاز طبي 
»داون« بمتالزمة 

األربتا  جامعة  الطب يف  بكلية  باحثون  اأج��رى 

نظام  اتباع  اأن  اأظهرت  حديثة،  درا�سة  الكندية 

االإ�سابة  خطر  من  يزيد  ال�سكر،  ع��ايل  غذائي 

على  كبري  تاأثري  ول��ه  االأم��ع��اء،  التهاب  باأمرا�ض 

�سحتنا.

الباحثون الذين ن�سروا نتائج الدرا�سة يف العدد 

 »Scientific Reports« جملة  م��ن  االأخ���ري 

باالألياف،  الغنية  االأطعمة  اأن  اأو�سحوا  العلمية، 

يف  تعي�ض  التي  اجليدة  االأم��ع��اء  بكترييا  تغذي 

�سرورية  تعترب  دهنية  اأحما�ًسا  وتنتج  االأمعاء، 

املناعي  اجلهاز  لعمل  فعالة  مناعية  ال�ستجابة 

الب�سري.

الغذائية  الوجبات  ت��ن��اول  ف��اإن  املقابل،  ويف 

التي حتتوي على ن�سبة عالية من ال�سكر، يغذي 

القولونية  االإ�سريكية  مثل  ال�سيئة  امليكروبات 

املرتبطة بااللتهاب، ويقلل من اال�ستجابة املناعية.

اأج���ري���ت ال���درا����س���ة ع��ل��ى جم��م��وع��ة ف��ئ��ران 

الباحثون  ووج��د  ال�سكر،  عالية  اأغذية  اأطعمت 

االأن�سجة  يف  والتهابات  كبري  بتلف  اأ�سيبت  اأنها 

وعندما  املناعية،  ا�ستجابتها  وتراجعت  املعوية، 

تناولت الفئران اأحما�ًسا دهنية ق�سرية ال�سل�سلة، 

تراجعت م�ساكل التلف التي اأ�سيبت بها، وزادت 

ا�ستجابتها املناعية ملحاربة االأمرا�ض.

هي  ال�سل�سلة،  ق�سرية  الدهنية  واالأحما�ض 

ب�سكل  اجليدة  االأمعاء  بكترييا  تفرزها  اأحما�ض 

طبيعي، ولها تاأثري م�ساد للميكروبات يف اجلهاز 

البكترييا،  ع��دوى  م��ن  حتمينا  فهي  اله�سمي، 

الدهنية  االأحما�ض  تلك  وتوجد  والفريو�سات، 

ب�سورة طبيعية،  اأو  هيئة مكمالت غذائية،  على 

منها حم�ض الزبدة املوجود يف احلليب والزبدة، 

لنب  يف  املوجود  الديكانويك  حم�ض  اإىل  اإ�سافة 

املاعز.

الدكتورة كارين ماد�سن، م�سوؤولة فريق البحث، 

ال��ذي  ال��غ��ذاء  ن��وع  اأن  ال��درا���س��ة  »اأثبتت  ق��ال��ت: 

نتناوله ميكن اأن يغري قابليتنا لالإ�سابة باملر�ض«، 

»فاالأمر  �سريًعا،  يحدث  التغيري  اأن  واأ�سافت 

يظهر  كي  فقط،  يومني  الفئران  ل��دى  ا�ستغرق 

التاأثري ال�سيئ لالأطعمة الغنية بال�سكر على �سحة 

االأمعاء واجلهاز املناعي«.

االأحما�ض  ت��ن��اول  اأن  اإىل  ماد�سن  واأ���س��ارت 

غذائية،  كمكمالت  ال�سل�سلة  ق�سرية  الدهنية 

ال�سارة  االآث��ار  من  االأ�سخا�ض  يحمي  اأن  ميكن 

لل�سكر على �سحة االأمعاء.

وينطوي خف�ض ال�سكريات يف النظام الغذائي 

وال�سكروز،  والفركتوز  اجل��ل��وك��وز  خف�ض  على 

وامل�سروبات  املحالة  االأطعمة  امل�ستهلكة عادة يف 

وع�سائر الفاكهة.

واأثبتت درا�سات �سابقة اأن االأغذية التي ت�سبب 

االلتهابات، هي اللحوم امل�سنعة واحلبوب املكررة، 

وامل�سروبات ذات ال�سعرات احلرارية العالية، مثل 

بال�سكر  وامل��ح��الة  وال��غ��ازي��ة  الطاقة  م�سروبات 

واالأطعمة املقلية.

امل�سابون  يعانيه  الذي  الذهني  التاأخر  اأن  عقود  طيلة  االعتقاد  �ساد 

يتغري متاًما يف  االأمر قد  لكن هذا  للعالج،  قابل  »داون« غري  مبتالزمة 

امل�ستقبل بف�سل اإجناز طبي يف الواليات املتحدة.

وي��وؤدي  احلمل،  ف��رتة  اأثناء  جيني  خلل  عن  »داون«  متالزمة  وتنجم 

وتتخذ  الطفل،  لدى  والذكاء  التعلم  ق��درات  يف  تاأخر  اإىل  اال�سطراب 

مالمح الوجه لدى امل�سابني �سكال مميًزا.

متكن باحثون من جامعة »كاليفورنيا �سان فران�سي�سكو« و»كلية بايلور 

فئران جتارب م�سابة مبتالزمة  لدى  تغيري جذري  اإحداث  من  للطب«، 

يف  كبرًيا  وعلمًيا  اأخالقًيا  جدالً  يثري  قد  العلمي  االإجن��از  لكن  »داون«، 

امل�ستقبل، يف حال مت التفكري يف نقل طريقة العالج اإىل الب�سر.

من  زائ���دة  ن�سخة  وج���ود  م��ن  »داون«  مب��ت��الزم��ة  امل�سابون  وي��ع��اين 

البحوث  اأغلب  رك��زت  ال�سبب،  ولهذا   ،»21« ال�سبغي  »الكرومو�سوم« 

الطبية على م�ساألة اجلينات.

وقامت الدرا�سة املن�سورة يف جملة »�ساين�ض« املرموقة، بدرا�سة اخلاليا 

التي تنتج الربوتني يف اأدمغة الفئران امل�سابة مبتالزمة »داون«.

وك�سفت النتيجة اأن اجلزء املعروف ب�»احل�سني« يف دماغ الفاأر امل�ساب، 

الفئران  باأدمغة  مقارنة  املئة  يف   39 بن�سبة  اأق��ل  ب�سكل  الربوتني  ينتج 

ال�سليمة التي ال تعاين متالزمة »داون«.

واإثر اإجراء بحوث مكثفة، تبني اأن وجود �سبغي اإ�سايف يف الدماغ هو 

الذي اأدى على االأرجح اإىل تراجع اإنتاج الربوتني يف منطقة »احل�سني«.

ويوؤدي هذا ال�سبغي الزائد لدى امل�سابني ب�»متالزمة داون«، اإىل تراجع 

اإنتاج الربوتني يف الدماغ، من خالل اإحداث تفاعالت يف اخللية.

واأو�سح الباحث، بيرت والرت، يف بيان �سحفي، اأن اخللية تقوم مبراقبة 

فاإن  نحو خاطئ،  على  ما  �سيء  يح�سل  م�ستمر، وحني  ب�سكل  �سحتها، 

اأقل من الربوتني، وهذا الربوتني  اإنتاج كمية  اخللية تتفاعل، من خالل 

�سروري حتى جتري القدرات املعرفية، بقدر عاٍل من الكفاءة، اأما حني 

ينق�ض، فيقع اخللل يف تكوين الذاكرة.

اإنزمي م�سوؤول عن  بتعطيل  الباحثون  قام  االأم��ور،  ات�ساح هذه  وعقب 

بتفاعل  يعرف  ما  اأو  اخللية  داخل  بها  املرغوب  التفاعالت غري  اإحدى 

»ISR« ولوحظ اأن القدرات املعرفية لدى الفئران تغريت ب�سكل ملمو�ض، 

كما حتول م�ستوى الربوتني يف الدماغ، ب�سكل مذهل.

ويو�سح الباحثون اأن جناح هذا احلل، اأي التحكم يف الربوتني ووقف 

التفاعل غري املرغوب فيه داخل اأدمغة فئران التجارب، ال يعني بال�سرورة 

اأن االأمر ينطبق ب�سكل مبا�سر على ج�سم االإن�سان، لكن هذا االإجناز مينح 

بارقة اأمل للم�سابني باال�سطراب.



اأثارت قدرة النحلة ال�ضخمة الطنانة على التحليق الرتفاعات تزيد 

عن ارتفاع قمة جبل »اإيفر�ضت« ا�ضتغراب العلماء والباحثني، خ�ضو�ضاً 

من ناحية قدرتها على موازنة انخفا�ض ال�ضغط اجلوي على ارتفاعات 

عالية وبالتايل انخفا�ض الرفع الهوائي.

التكاملية يف جامعة كاليفورنيا،  البيولوجيا  اأم�ضك باحثان من ق�ضم 

عدداً من ذكور تلك النحلة »وا�ضمه العلمي بومب�ض اإميبيتو�ضو�ض« على 

جبال االألب على ارتفاع 3250 مرًتا، وو�ضًعا جمموعة منها يف غرفة 

طريان زجاجية �ضفافة طولها يف عر�ضها يف ارتفاعها30 �ضم، ثم قاما 

بعد ذلك باخلف�ض التدريجي لل�ضغط اجلوي يف الغرفة مبا يتنا�ضب مع 

زيادة االرتفاع، و�ضجال قدرة النحل على ال�ضعود اإىل الن�ضف العلوي من 

الغرفة والتحليق هناك.

كل النحل ا�ضتطاع التحليق يف �ضغط هواء يكافئ ذلك املوجود على 

اآالف مرت،   8 ارتفاع  بالتحليق فوق  7400 مرت، وجنحت ثالثة  ارتفاع 

على  املوجود  ذلك  مع  يت�ضابه  ه��واء  �ضغط  يف  اثنتان  حلقت  حني  يف 

ارتفاعات تزيد على 9 اآالف مرت اأي اأعلى من قمة جبل اإيفر�ضت البالغ 

ارتفاعها 8848 مرًتا ويعد اأعلى جبل يف العامل.

�ضكني،  مل�ضروع  ميزانية  تخ�ضي�ضنا  عند 

يتبادر اإىل اأذهاننا اأنه يجب تخ�ضي�ضها بالكامل 

يف مراحل البناء والتنفيذ، واأن اأي مبلغ ي�ضرف 

بند  واأول  مهدر،  مبلغ  هو  اآخ��ر  جانب  اأي  يف 

اأنهم اأهدروا اأموالهم فيه هو بند  يظن اجلميع 

الت�ضميم والتخطيط مل�ضروعهم ال�ضكني.

فمثاًل خ�ض�ض مل�ضروعه ميزانية مليون ريال، 

عند �ضرفه ع�ضرة اآالف ريال على بند الت�ضميم 

ت�ضعمائة  م�ضروعه  لبناء  يتبقى  والتخطيط 

تقلي�ض  ج��اه��داً  فيحاول  ري��ال،  األ��ف  وت�ضعون 

يف  البند  اأهمية  لعدم  االأول  البند  يف  ال�ضرف 

نظره توقعاً منه اأنه بهذه الطريقة �ضيوفر اأكرب 

قدر ممكن من املال لبناء م�ضكنه.

ولكن ماذا يح�ضل هنا؟! يف االأغلب �ضتنتهي 

ال�ضكني وهو مل  ميزانية م�ضروعه  خم�ض�ضات 

وي�ضطر  م�ضروعه،  اإال من ٧٠٪ فقط من  ينته 

�ضلفة  اأو  عالية  باأرباح  اإ�ضايف  قر�ض  اأخذ  اإىل 

اأو اأن يتاأخر امل�ضروع فرتة طويلة من الزمن قد 

طائلة  مبالغ  وتتطلب  اأخرى  اأ�ضراراً  له  ت�ضبب 

اأهمل  التي  ال��ف��رتة  تلك  ب�ضبب  ال�ضيانة  م��ن 

يجد  البناء  م��ن  االنتهاء  وبعد  امل�ضكن.  فيها 

ذلك  توافق  وع��دم  باالأخطاء  مليء  م�ضكنه  اأن 

امل�ضكن مع احتياجاته الفراغية 

لو  يقول  فتجده  والوظيفية، 

لي�ض  ك���ذا،  ل��ك��ان  ك���ذا  فعلت 

الذي  الوحيد  النف�ضي  التاأنيب 

اأن  �ضيكت�ضف  بل  به  �ضي�ضعر 

م�ضكنه  و�ضيانة  ت�ضغيل  قيمة 

اأع��ل��ى ب��ك��ث��ري م��ن اإم��ك��ان��ي��ات��ه 

اأكرب  ق��دراً  ي�ضيف  املالية مما 

تقدم  م��ع  عليه  ال�ضغط  م��ن 

ارت��ف��اع  م��ع  �ضيما  ال  ال��زم��ن، 

وال�ضيانة  الت�ضغيل  تكاليف 

للم�ضاكن التي حلت و�ضتظل حتل بنا.

كل هذا يح�ضل معنا ب�ضبب اإهمالنا اإىل اأهم 

م�ضكن،  اأي  بناء  مراحل  من  مرحلة  واأول  بند 

لو  فماذا  والتخطيط،  الت�ضميم  مرحلة  وه��ي 

األ��ف  مائة  م�ضروعك  ميزانية  م��ن  خ�ض�ضت 

ريال الأجل هذا البند ليتبقى ت�ضع مائة األف من 

امليزانية تخ�ض�ض للبناء؟!

هذه املرة �ضيقوم املكتب الهند�ضي بتخطيط 

الفراغية  احتياجاتك  م��ع  ليتطابق  م�ضكنك 

مع  وتطبيقها  وامل�ضتقبلية  احلالية  والوظيفية 

على  لتح�ضل  والت�ضغيلية  املالية  اإمكانيتك 

بالراحة  ي�ضعرك  م�ضروع 

وال�ضعادة الدائمة.

وه�����ذا ه���و امل��ط��ل��وب 

نعمة  امل�ضكن  ي��ك��ون  اأن 

نقمة  ال  ف��ي��ه��ا  ن��ع��ي�����ض 

من��ق��ت��ه��ا، اأي���ه���ا ال�����ض��ادة 

هناك ر�ضم بياين يخت�ضر 

ادف��ع  بقوله  حديثنا  لنا 

الت�ضميم  اأكرث يف مرحلة 

والتخطيط توفر اأكرث يف 

مرحلة التنفيذ والت�ضغيل، 

مرحلة  يف  اأق��ل  دفعت  ف��اإن  �ضحيح  والعك�ض 

مرحلة  يف  اأكرث  ف�ضتدفع  والتخطيط  الت�ضميم 

من  امل�ضتقبل  يخبئه  مل��ا  جهلك  م��ع  التنفيذ 

خفايا لتكاليف الت�ضغيل وال�ضيانة، فلطاملا كان 

م�ضكنك  كان  ف��اإن  �ضيء  كل  اأ�ضا�ض  التخطيط 

دون  نتج  عليه  باحل�ضول  حلمت  طاملا  ال��ذي 

تخطيط فماذا تتوقع اأن تكون النتيجة!

م. ه�سام بن حممد القا�سم

كلية العمارة والتخطيط

متخ�ض�ض بالتحكم بجودة وتكلفة امل�ضكن 

ال�ضعودي

يعترب م�ضطلح االإعاقة الب�ضرية م�ضطلًحا 

التي حتتاج  الفئات  تندرج حتته جميع  عاًما 

ال��رتب��ي��ة اخل��ا���ض��ة  ب���رام���ج وخ���دم���ات  اإىل 

الب�ضرية،  القدرات  ف�ي  نق�ض  وجود  ب�ضبب 

والت�ضنيفات الرئي�ضية لهذه الفئات هي:

حدة  تقل  ال��ذي  ال�ضخ�ض  وهو  كف�يف:   -

عن  الت�ضحيح  بعد  العينني  باأقوى  اإب�ضاره 

اأو يقل جماله  »200/20 قدم«  60/6 مرتاً 
الب�ضري عن زاوية مقدارها »20« درجة.

الذي  ال�ضخ�ض  وه��و  الب�ضر:  �ضعيف   -

 60/6  –  24/6 بني  اإب�ضاره  ح��دة  ت��رتاوح 

مرًتا. 

اأن  التدري�ض  هيئة  اأع�����ض��اء  على  ويتوجب 

االإع��اق��ة  ذوي  الطلبة  اأن  ب��االع��ت��ب��ار  ي��اأخ��ذوا 

على  احل�ضول  يف  �ضعوبة  يواجهون  الب�ضرية 

املعلومات امل�ضممة من اأجل املب�ضرين واملقدمة 

اأمثلتها  وم��ن  م��رئ��ي��ة،  و�ضيغ  نظم  ���ض��ورة  يف 

امل��و���ض��وع��ات امل��ط��ب��وع��ة، وال��ك��ت��ب ال��درا���ض��ي��ة، 

وواجهات الر�ضوم على احلا�ضب االآيل، ومقاطع 

الفيديو عرب االإنرتنت، وقراءة الالفتات واأرقام 

االأن�ضطة  �ضمن  من  اأن  معرفة  وعليهم  الغرف. 

التي تتاأثر باالإعاقة الب�ضرية االنتقال واحلركة، 

بالريا�ضيات،  اخلا�ضة  واملفاهيم  الرموز  وفهم 

وم�ضكالت  حم��دودة،  روؤي��ة  م�ضاحة  لديهم  واأن 

الكتابة  ق��راءة  ويف  العادية،  الطباعة  ق��راءة  يف 

اليدوية، ومتييز االألوان، والروؤية الليلية.

الطالب  ل��دى  الب�ضرية  االإع��اق��ة  اإن  وحيث 

تتفاوت تفاوًتا كبرًيا، فاإن احتياجاتهم للتجهيزات 

الفردي  الن�ضاط  ح�ضب  كبرياً  اختالفاً  تختلف 

توفري  ال�ضائعة  التجهيزات  وم��ن  واالأك��ادمي��ي، 

يف  وامل�ضاعدة  للمحا�ضرات،  ال�ضوتي  الت�ضجيل 

تدوين املالحظات، والَكتَبة، وم�ضاعدة املب�ضرين 

الع�ضّي  وا�ضتخدام  اجلماعية،  االأن�ضطة  يف 

للتنقل.

للمواد  بديلة  من��اذج  ا�ضتخدام  اأي�ضا  ومنها 

مثل  امل�ضاعدة  والتقنيات  والن�ضو�ض  املطبوعة 

وال�ضوت،  ال��ربام��ج،  ق��راءة  اأو  ال�ضا�ضة  تكبري 

وال��ط��ب��اع��ة ال��ك��ب��رية، وط��ري��ق��ة ب��راي��ل، وجهاز 

مع  وكمبيوتر  االإل��ك��رتوين،  والربيد  الكمبيوتر، 

الوقت  زي��ادة  اإىل  باالإ�ضافة  ال�ضوتي،  التطبيق 

وتوفري  الطويلة،  القراءة  وواجبات  لالختبارات 

واالخ��ت��ب��ارات،  للمحا�ضرات،  �ضوتي  ت�ضجيل 

االأمامية  املقاعد  يف  واجللو�ض  واال�ضتجابات، 

جهاز  اأو  ال�����ض��ب��ورة  على  يعر�ض  م��ا  مل�ضاهدة 

العر�ض، وا�ضتخدام قارئ و/ اأو كاتب.

وعلى ع�ضو هيئة التدري�ض اأن يراعي توظيف 

الطالب  مع  املنا�ضبة  التدري�ض  ا�ضرتاتيجيات 

ذوي االإعاقة الب�ضرية ومنها توفري قوائم الكتب 

اأو املناهج الدرا�ضية م�ضبقاً الإتاحة الوقت الكايف 

لطلب ن�ضخ اإلكرتونية من الكتب واملراجع ومواد 

اأو حتويلها  الن�ضو�ض  مل�ضح  اأو  االأخرى،  القراءة 

الفيديو  مبقاطع  قائمة  وتوفري  برايل،  طريقة 

التي �ضتُ�ضتخدم يف قاعة الدرا�ضة اأو املخ�ض�ضة 

م�ضبقاً لتمكني امل�ضاهدة اخلا�ضة ب�ضحبة �ضارح 

للفيديو.

وموظفي  الطلبة  م��ع  ال��ت�����ض��اور  ج��ان��ب  اإىل 

مركز الطالب والطالبات ذوي االإعاقة لتحديد 

االإع��اق��ة  ذوي  للطالب  الفعالة  التعديالت 

الب�ضرية يف الدورات امل�ضتندة اإىل االإنرتنت، 

بني  من  االإنرتنت  ا�ضتخدام  ت�ضمل  التي  اأو 

اأ���ض��ي��اء اأخ����رى، وم�����ض��اع��دة ال��ط��ال��ب وذل��ك 

االعاقة،  ذوي  موظفي خدمات  مع  بالتعاون 

يف العثور على الُقّراء اأو مقدمي املالحظات 

زميل  م��ع  الطالب  ت��ع��اون  اأو  امل��در���ض��ني،  اأو 

مب�ضر اأو م�ضاعد املخترب.

االأمامية  املقاعد  حجز  اإىل  باالإ�ضافة 

للطالب �ضعاف الب�ضر، والوقوف يف مواجهة 

على  املكتوب  وق��راءة  التحدث،  اأثناء  الطلبة 

اللوح اأو املعرو�ض على ال�ضا�ضة واأي اإ�ضارات 

اأو مواد ت�ضويرية قد ت�ضتخدمها  ب�ضرية اأخرى 

ب�ضوت م�ضموع، وال�ضماح بت�ضجيل املحا�ضرات، 

و/اأو تقدمي ن�ضخ من مالحظات املحا�ضرة، عند 

بخطوط  املكتوبة  امل�ضتندات  وتوفري  احلاجة، 

واملرونة  اإلكرتونية،  ن�ضخ  توفري  و/اأو  كبرية، 

والتخطيط  للتكليفات،  النهائية  املواعيد  يف 

مثل  اخل��ا���ض��ة  وامل�����ض��اري��ع  امليدانية  ل��ل��رح��الت 

التدريبات الداخلية قبلها بفرتة طويلة.

ويجب تنبيه امل�ضرفني امليدانيني الأي تعديالت 

قد تكون �ضرورية، والنظر يف و�ضع تكليف بديل 

اإذا كان من امل�ضتحيل على الطالب القيام بتكليف 

يف  النظر  التدري�ض  هيئة  ع�ضو  وعلى  معني، 

و�ضائل بديلة للتقييم، مثل االختبارات ال�ضفوية، 

برايل  طريقة  وا�ضتخدام  امل�ضجلة،  واالختبارات 

ب��ارزة،  بحروف  االختبارات  من  ن�ضخ  توفري  اأو 

عن  املقروءة  لالمتحانات  االإلكرتونية  والنماذج 

واأي  للتكبري،  وبرنامج  لل�ضا�ضة  ق��ارئ  طريق 

تعليمية حمددة  تنا�ضب حاالت  اأخرى  تعديالت 

اأو  البيانية  الر�ضوم  تقدمي  منا�ضبة يف  تكون  قد 

الر�ضوم التو�ضيحية يف بع�ض املواد.

برنامج الو�سول ال�سامل

لماذا قيمة مساكننا عالية؟

االحتياجات التعليمية لذوي اإلعاقة البصرية

عمرانيات

همم أكاديمية

غير رشيقة وتحلق أعلى من 
»إيفرست«

غرائب حول العالم

لوحة بعنوان:

تراثيات

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

ماجد بن نا�سر بن جده

جامعة جازان
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»يرى املت�صائم امل�صاعب يف كل فر�صة، ويرى املتفائل الفر�صة يف 

كل امل�صاعب«

ماذا نعني بالتفاوؤل؟

من  يعزز  ما  امل�صرق،  اجلانب  من  احلياة  اإىل  النظر  هو  التفاوؤل 

�صعادتنا، ويحفزنا على العمل والإبداع، ويبعدنا عن امل�صاعر ال�صلبية، 

فالتفاوؤل هو النظرة التي ترى العامل على اأنه مكان اإيجابي.

الختيارات:

ل يعني وقوعنا يف الظروف ال�صلبية اأن ن�صمح لها باأن تتحكم يف 

م�صاعرنا، فنحن منتلك اخليار يف تغيري ما ن�صعر به، ويوؤثر التفاوؤل 

ب�صكل كبري يف طريقة التفكري بل يف جممل حياتنا اأي�صاً.

اخليارات الإيجابية:

ميكننا برجمة اأنف�صنا على التفكري الإيجابي مع مرور الوقت، فكل 

ما يلزم هو القيام باخليار الإيجابي دائماً حتى تكت�صب عادة التفاوؤل، 

ومن الأ�صاليب الناجحة وال�صهلة هي اأن تواجه الأفكار وامل�صاعر التي 

عليك  �صلبية  م�صاعر  اأي  مالحظة  وعند  اليوم،  خالل  عليك  مرت 

القيام مبا يلي:

يف  ب�صيطة  ث��واٍن  واق�ض  وم�صاعرك،  لأفكارك  متاماً  مدركاً  كن 

النظر اإىل امل�صاعر التي ت�صعر بها حتديداً.

قرر اأن تفكر يف اأفكار اأكرث اإيجابية، وقد يكون هذا يف تذكر الأمور 

التي ت�صعرك بالمتنان كوجود الأحباب بقربك اأو جناحك وتقدمك 

يف العمل.

فكر باأكرب قدر ممكن من الأفكار الإيجابية ملدة 20 ثانية.

حتقق من م�صاعرك وانظر اإىل احلالة التي اأ�صبحت عليها وكيف 

اأ�صبحت م�صاعرك.

ما الأمور التي حتفز التفاوؤل؟

اأك��رث  الأ���ص��دق��اء الإي��ج��اب��ي��ون: اح��ر���ض على ق�صاء ال��وق��ت م��ع 

الأ�صخا�ض اإيجابية من حولك.

ابحث عن م�صادر اإلهام: هناك العديد من الطرق التي ميكن اأن 

ت�صاعدك على اإحاطة نف�صك مب�صادر اإلهام كق�صاء بع�ض الوقت مع 

الأطفال املبت�صمني اأو قراءة كتب ملهمة

اأ�صباب ت�صاعدك على ال�صعور بالمتنان،  كن ممتناً: يوجد دائماً 

بحياتك  لوجودها  بال�صعادة  وال�صعور  بذلك  الع��راف  عليك  لذا؛ 

دائماً.

م�صاعدة الآخرين: ي�صهم تقدمي امل�صاعدة والعون اإىل الآخرين يف 

تعزيز ال�صعادة، وحت�صن املزاج، كما ي�صاعد ذلك على تعزيز ال�صعور 

بالذات.

الإم��ك��ان جتنب  ق��در  ح��اول  من حجمها:  اأك��رب  امل�صاكل  تعط  ل 

الركيز يف امل�صكلة بطريقة خاطئة جترك خلف اأوهام اأكرب بكثري من 

احلجم احلقيق ملا اأنت فيه.

امل�سدر: تطبيق قريبون – املركز الوطني لتعزيز ال�سحة النف�سية 

كن متفائال تكن متوافقا

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

األرق قد يسبب أزمات قلبية وسكتات دماغية

دراسة: إدمان التسوق مرض عقلي!

حمية 80/20 للوقاية من متالزمة األيض وأمراض قلة الحركة
االلتهاب الرئوي وباء 

منسي

الت�صوق عرب الإنرتنت وتطبيقات التو�صيل املجاين فاقمت الظاهرة 

اأن  اإىل  ح��دي��ث��ة  درا����ص���ة  ت�صري 

الأرق  من  يعانون  الذين  الأ�صخا�ض 

يكونون  رمب��ا  املتقطع  النوم  من  اأو 

قلبية  بنوبة  لالإ�صابة  عر�صة  اأك��رث 

بالأفراد  مقارنة  دماغية  �صكتة  اأو 

اأي م�صاكل يف  يعانون من  الذين ل 

النوم.

 487.200 ال��ب��اح��ث��ون  وت���اب���ع 

�صخ�ض يف ال�صني لنحو 10 �صنوات 

يف  ع��ام��اً   51 عمرهم  ك��ان  عندما 

منهم  اأي  ل��دى  يكن  ومل  املتو�صط، 

تاريخ من اأمرا�ض القلب اأو اجللطات 

الدماغية يف بداية الدرا�صة.

�صنوات   10 من  يقرب  ما  وبعد 

من املتابعة، كانت هناك 130.032 

اإ�صابة بال�صكتة الدماغية والأزمات 

بني  اأخرى مماثلة  واأمرا�ض  القلبية 

اأفراد الدرا�صة.

علم  دوري���ة  يف  الباحثون  وكتب 

ك��ان  ع���ام  ب�صكل  اأن����ه  الأع�����ص��اب 

ثالثة  من  عانوا  الذين  الأ�صخا�ض 

اأعرا�ض لالأرق، هي �صعوبة النوم اأو 

النوم املتقطع اأو ال�صتيقاظ يف وقت 

و�صعوبة  ال�صباح،  يف  ج��داً  مبكر 

الركيز اأثناء النهار ب�صبب قلة النوم 

اأكرث عر�صة بن�صبة 18 % لالإ�صابة 

باأزمة قلبية اأو �صكتة دماغية مقارنة 

هذه  من  اأي  من  يعانون  ل  من  مع 

امل�صاكل.

الذي  يل،  ليمينج  الدكتور  وق��ال 

يف  باحث  وهو  الدرا�صة  فريق  قاد 

النتائج  ه��ذه  »ت�صري  بكني:  جامعة 

م�صاعدة  ا�صتطعنا  اإذا  اأن���ه  اإىل 

�صعوبة  يواجهون  الذين  الأ�صخا�ض 

يف ال���ن���وم م���ن خ����الل ال��ع��الج��ات 

عدد  تقليل  املمكن  فمن  ال�صلوكية، 

والأزمات  الدماغية  ال�صكتة  حالت 

القلبية واأمرا�ض اأخرى«.

اأن  ال��درا���ص��ة  ذل��ك وج���دت  اإىل 

واجهوا  امل�صاركني  من   %  11 نحو 

من  ع��ان��وا  اأو  ال��ن��وم  يف  ���ص��ع��وب��ة 

كانوا   %  10 واأن  املتقطع،  ال��ن��وم 

ي�صتيقظون يف وقت مبكر جداً، كما 

اأن 2 % واجهوا �صعوبة يف الركيز 

ال��ن��وم.  ق��ل��ة  ب�صبب  ال��ن��ه��ار  اأث���ن���اء 

ومقارنة بامل�صاركني الذين ل يعانون 

من اأعرا�ض الأرق، كان الذين عانوا 

من م�صاكل يف النوم اأكرب �صناً ومن 

الإناث وغري متزوجني ويعي�صون يف 

املناطق الريفية. كما كان الأ�صخا�ض 

الذين يعانون من اأعرا�ض الأرق اأقل 

عر�صة  اأك��رث  وكانوا  ودخ��اًل  تعليماً 

ملر�ض ال�صكري اأو ا�صطرابات املزاج 

مثل القلق اأو الكتئاب.

حديثة  علمية  درا���ص��ة  ك�صفت 

مبثابة  يُعترب  الت�صوق  اإدم����ان  اأن 

�صرورة  على  م�صددة  عقلي،  مر�ض 

اإعطاوؤه  يتم  الذي  الهتمام  اإعارته 

لالأمرا�ض العقلية الأخرى.

عن  عبارة  باأنه  الإدم��ان  وعرفت 

ا�صطراب �صلوكي يفر�ض على الفرد 

لكي  با�صتمرار  معني  عمل  ت��ك��رار 

النظر  بغ�ض  الن�صاط  بهذا  ينهمك 

اأو  ب�صحته  ال�صارة  العواقب  ع��ن 

حالته العقلية اأو حياته الجتماعية.

الدرا�صة،  على  القائمون  واأك���د 

»التلغراف«  �صحيفة  ن�صرتها  التي 

الربيطانية، على �صرورة العراف 

�صمن  م�صكلة  الت�صوق  اإدم���ان  ب��اأن 

لفتني  العقلية،  ال�صحة  م�صكالت 

الإن��رن��ت  ع��رب  ال��ت�����ص��وق  اأن  اإىل 

زادت  املجاين  التو�صيل  وتطبيقات 

من حالة الهو�ض لدى النا�ض ل�صراء 

حقيقية  بحاجة  لي�صوا  منتجات 

اإليها.

كما حللت الدرا�صة بيانات 122 

للتخل�ض  امل�صاعدة  طلبوا  �صخ�صاً 

من اإدمان الت�صوق، حيث وجدت اأن 

مت�صلة  اأع��را���ض  من  يعانون  ثلثهم 

الكتئاب  ومن  العقلية،  بالأمرا�ض 

والقلق و�صعوبات التعامل مع الغري 

مبعدلت اأعلى من املعتاد.

وحالياً ل يعترب الت�صنيف الدويل 

بل  عقلياً،  مر�صاً  الت�صوق«  »اإدم��ان 

يف  التحكم  ميكن  ا�صطراب  جمرد 

تو�صلت  التي  النتائج  لكن  دوافعه، 

اأن تُعجل  الدرا�صة ميكن  اإليها هذه 

يف خطوات ت�صنيفه كمر�ض عقلي.

النف�صي  الطبيب  ق��ال  ذل��ك  اإىل 

يف جامعة هانوفر الطبية يف اأملانيا، 

واأح����د ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ال��درا���ص��ة، 

الدكتور اأ�صريد مولر: »حان الوقت 

الت�صوق  ب��اإدم��ان  ل��الع��راف  ح��ق��اً 

من  املزيد  واإج���راء  عقلي،  كمر�ض 

له  الت�صدي  كيفية  يف  ال��درا���ص��ات 

وعالجه«.

اهتمام  الت�صوق  اإدم��ان  وي�صتحق 

حيث  ال�صحة،  وخ��رباء  احلكومات 

كل  بني  من  �صخ�ض  على  يوؤثر  اإن��ه 

20 �صخ�صاً، وفق الدرا�صة.
ظهور  اأن  اإىل  الباحثون  واأ���ص��ار 

والتطبيقات  الإنرنت  على  املتاجر 

وخدمة التو�صيل اإىل املنازل فاقمت 

من اأزمة اإدمان الت�صوق يف ال�صنوات 

كبرية  ن�صبة  اأن  موؤكدين  الأخ���رية، 

ب�صراء  يقومون  املدمنني  ه��وؤلء  من 

بل  اإليها،  بحاجة  لي�صوا  اأغ��را���ض 

املنزل  يف  بتخزينها  البع�ض  ويقوم 

دون ا�صتعمالها نهائياً.

ي��ع��د ال��غ��ذاء ���ص��رورًي��ا لإم���داد 

اجل�������ص���م ب���ال���ربوت���ي���ن���ات ل��ب��ن��اء 

اجل�صم   ال��غ��ذاء  ميد  كما  اجل�صم، 

لإم��داد  والدهون  بالكربوهيدرات 

بالوظائف  للقيام  بالطاقة  اجل�صم 

احليوية، مثل اله�صم والمت�صا�ض 

والرئتني  القلب  وعمل  والإخ���راج  

اخلاليا  وب��ن��اء  والكليتني  والكبد 

والتجديد وغريها.

 وت���ق���در ك��م��ي��ة ال��ط��اق��ة ال��ت��ي 

يحتاجها  الإن�صان البالغ  يف اليوم  

تقريًبا   �صعر    2000 ب���ح���وايل  

وما  النوم.  حالة  الن�صف  تنخف�ض 

يزيد عن احتياجات اجل�صم  يخزنه 

اجل�صم على هيئة �صحوم تراكم يف 

وال�صنني   الأي��ام  مدى  على  اجل�صم 

الإن�صان    في�صاب  العمر،  تقدم  مع 

ب��ال�����ص��م��ن��ة وم���ت���الزم���ة الأي�������ض 

واأم���را����ض ق��ل��ة احل��رك��ة وغ��ريه��ا 

م��ن  اأم���را����ض.  وي��ح��ت��وي ال��غ��ذاء 

ال�صحي على الفيتامينات والأمالح 

املعدنية  والألياف والكربوهيدرات 

  ،%  35 وال��ربوت��ي��ن��ات    ،%  50
ه��ذه  وتختلف   ،% 15 وال���ده���ون 

الطاقة،  اإنتاج  كمية  يف  العنا�صر 

�صعر«،   900   « ال��ده��ون  فتنتج  

بينما  تنتج الكربوهيدرات » 400 

�صعر«،  وكذلك الربوتينات تعطى » 

400  �صعر« لكل 100 ج��رام  من 

هذه العنا�صر.  واإذا  اأراد الإن�صان 

اأو  ال�صحي  ال��وزن  على  املحافظة 

حمية   اتباع  فعليه  ال��وزن  اإنقا�ض 

متوازنة ت�صاعده على فقدان الوزن 

ال��ع��ام��ة.   بال�صحة  امل�����ص��ا���ض  دون 

حيث اإن  اختالل التوازان الغذائي 

الربوتينات  نق�ض  عنه  ينتج  ق��د  

والدهون الأ�صا�صية وعدم  الكفاية 

من الكربوهيدرات،  فيبداأ اجل�صم  

الحتياطي   امل��خ��زون  با�صتهالك  

خا�صة ال�صكر، فيحدث  انخفا�ض 

حاد مل�صتوى ال�صكر يف الدم، وهذا 

يهدد حياة الإن�صان.

وب���ال���رغ���م م���ن جن����اح ال��ع��دي��د 

الكيتو  حمية  مثل  الأن��ظ��م��ة  م��ن  

وغريها  واملاء  واتكنز  والربوتينات 

اإنقا�ض  يف  الغذائية  احلميات  من 

ال������وزن وي��ع��ي��ب ه����ذه احل��م��ي��ات 

ارت��ب��اط��ه��ا ب��وق��ت ون��ظ��ام حم��دد، 

اأن هذه   التغذية  اأك��د  خ��رباء  ل��ذا 

انتكا�صات  بعدها  يحدث  احلميات 

الطعام  تناول  اإىل  الإن�صان  ويعود 

بنهم وتف�صل هذه الأنظمة، لذا فاإن 

لنظام  حياة غري  بحاجة  الإن�صان 

التحول  والأ�صح هو  بوقت،  حمدد 

ت��ك��ون  منط   غ��ذائ��ي��ة  حمية  اإىل 

حياة. 

هي   »20/80« قاعدة  تعد  لذا 

معظم  املنا�صب  ال��غ��ذائ��ي  النظام 

احل�����الت، ت��ع��ت��م��د  ف���ك���رة  ه��ذه 

ال���ق���اع���دة  ع��ل��ى ت���ن���اول ال��غ��ذاء 

ال�������ص���ح���ي، م����ع م���راق���ب���ة ك��م��ي��ة 

ال�صعرات احلرارية ح�صب احلالة، 

وتعد حمية 20/80 خطة ب�صيطة 

ال�صحي  الطعام  تناول  تعتمد على 

بتناول  وذل���ك    ،»%  80 »بن�صبة 

مثل  امل���ع���ّق���دة  ال���ك���رب���وه���ي���درات 

واحل��ب��وب  واخل�����ص��روات  الفاكهة 

الكاملة اأو البقول اأو   �صرائح من 

اأو اللحوم اخلالية  الدجاج امل�صوي 

حمية  ت�صمح  كما  ال��ده��ون.  م��ن 

املمتعة   الأطعمة  بتناول    20/80
والبطاطا  ال�صريعة   الوجبات  مثل 

امل��ح��م��رة وامل��ع��ج��ن��ات واحل��ل��وي��ات 

»بن�صبة  وامل��م��ل��ح��ات  وال��ع�����ص��ائ��ر 

%20«، وبذلك  ت�صمح هدة اخلطة 

اأ�صا�ض  على  الطعام  باأنواع  بالتمتع 

منتظم. 

وميكن حتديد القاعدة يومياً اأو 

ويجب  الرغبة،  ح�صب  اأ�صبوعياً، 

كنت  ف���اإذا  ب��دق��ة،  الأم���ر  ح�صاب 

2000 �صعر حراري يومي،  تتناول 

قاعدة  ح�صب  تق�صيمها  فيمكنك 

النمط احلياتي  »80 /20«، وهذا 

الوزن  اإىل  للو�صول  الطرق  اأ�صهل 

املثايل والوقاية من متالزمة الأي�ض 

واأمرا�ض قلة احلركة وغريها.

ال��ن��ظ��ام عليك  ب��ج��ان��ب ه���ذا   

ثالثة  الريا�صة  مبمار�صة  القيام 

اأ���ص��ب��وع��ًي��ا، ف��اإن  اأي����ام  اأرب���ع���ة  اأو 

مهمة  اليومية  الريا�صة  ممار�صة 

واحلالة  الدموية  ال��دورة  للتح�صني 

الكثري  ���ص��رب  ك��ذل��ك  النف�صية. 

ال��ع��ادات  م��ن  والتخل�ض  امل���اء  م��ن 

لل�صغوط  التعر�ض  وجتنب  ال�صيئة 

الهوايات  اأي�ًصا ممار�صة  وامللوثات، 

م��ث��ل ال���ق���راءة وال��ك��ت��اب��ة وال��ر���ص��م 

بني   ال��ت��وزان  والإيجابية  والتلوين 

متطلبات اجل�صم البدنية والروحية 

للوقاية  ال�صروريات   والتاأمل  من 

قلة  واأمرا�ض  الأي�ض  متالزمة  من 

احلركة.

 د. جمال الدين اإبراهيم هري�س

 اأ�صتاذ م�صارك  - كلية 

ال�صيدلة – جامعة امللك �صعود

على  يربو  ما  قتل  الرئوي  اللتهاب  اإن  عاملية،  �صحية  وك��الت  قالت 

800 األف طفل العام املا�صي، اأي اأنه يقتل طفاًل كل 39 ثانية، وذلك على 
الرغم من اأن املر�ض قابل للعالج وميكن الوقاية منه يف الغالب.

الأمم  منظمة  حّثت  املن�صي«،  »بالوباء  و�صفوه  ما  ح��ول  تقرير  ويف 

املتحدة للطفولة »يوني�صيف« و»هيئة اإنقاذ الطفولة« واأربع وكالت �صحية 

اأخرى، احلكومات على زيادة ال�صتثمار يف اللقاحات للوقاية من املر�ض 

ويف اخلدمات ال�صحية والأدوية لعالجه.

للقاحات«:  جايف  ل�»حتالف  التنفيذي  الرئي�ض  بريكلي،  �صيث  وق��ال 

وت�صخي�صه  وعالجه  منه  الوقاية  ميكن  الذي  املر�ض،  هذا  اأن  »حقيقة 

ب�صهولة، ل يزال اأكرب قاتل لالأطفال ال�صغار يف العامل هو اأمر �صادم«.

اأو  البكترييا  ع��ن  الناجمة  ال��رئ��ة  اأم��را���ض  اأح��د  ال��رئ��وي  والل��ت��ه��اب 

وعالجه  باللقاحات  منه  الوقاية  وميكن  الفطريات،  اأو  الفريو�صات 

بامل�صادات احليوية اأو بالأك�صجني يف احلالت الأكرث حدة، لكن الو�صول 

اإىل هذه الو�صائل يف البلدان الفقرية يكون حمدوداً يف الغالب.

وكان اأكرث من ن�صف وفيات الأطفال الناجمة عن الإ�صابة باللتهاب 

الكونغو  وجمهورية  وباك�صتان  والهند  نيجرييا  يف  املا�صي  العام  الرئوي 

ع مل يبلغوا عامهم الثاين. الدميقراطية واإثيوبيا، ومعظمهم ُر�صَّ

وقال كيفن واتكينز الرئي�ض التنفيذي ل�»هيئة اإنقاذ الطفولة«: »ماليني 

الأطفال ميوتون ب�صبب احلاجة اإىل اللقاحات وامل�صادات احليوية املتاحة 

باأ�صعار معقولة والعالج العادي بالأك�صجني«. واأ�صاف: »هذا وباء عاملي 

من�صي يف حاجة اإىل ا�صتجابة عاملية عاجلة«.

وفيات  من   15% يف  ال�صبب  هو  الرئوي  اللتهاب  اأن  التقرير  وذكر 

الأطفال دون اخلام�صة، لكنه ل يح�صل �صوى على %3 من الإنفاق على 

املخ�ص�صة  بالأموال  مقارنة  قليلة  ن�صبة  املعدية، وهي  الأمرا�ض  اأبحاث 

لأمرا�ض اأخرى مثل املالريا.



ق�سم  �أول  ���س��ع��ود  �مل��ل��ك  بجامعة  �لإع����ام  ق�سم  ي��ع��د 

�أك��ادمي��ي ل��در����س��ة وت��دري�����س �لإع���ام يف �ململكة �لعربية 

ي��ق��ارب �خلم�سة  مل��ا  �ل��ع��ري��ق  ت��اري��خ��ه  �ل�سعودية، ومي��ت��د 

عقود، جاد خالها بقياد�ت �إعامية و�أكادميية ت�سنمت 

و�أ�سهمت يف  �لإعامية  �مل�سرية  �ملنا�سب وخدمت  �أعلى 

رفعة �لوطن، ويف �إطار �هتمام �جلامعة بتعزيز �لعاقة 

مع خريجيها عرب �إطاق مركز متخ�س�س للخريجني، 

فقد بادر ق�سم �لإعام ممثًا بلجنة �خلريجني لإطاق 

عدد من �لرب�مج و�لأن�سطة �لتي تهدف �إىل تعزيز وبناء 

ع���اق���ات م�����س��ت��دمي��ة ب���ني �ل��ق�����س��م و�خل��ري��ج��ني وت��ق��دمي 

�خل���دم���ات �ل��ت��ي ت�����س��اع��د ط���اب وط��ال��ب��ات �لإع������ام يف 

مرحلة ما بعد �لتخرج.

لقاء�ت وزيار�ت

حق  من  �أن  �ملكينزي  ع��ادل  د.  �للجنة  مقرر  �أو�ضح 

حياتهم  �أي���ام  �أج��م��ل  عا�ضو�  مم��ن  �ل�ضابقني  زمالئنا 

معهم  �لتو��ضل  �لق�ضم،  ه��ذ�  �أروق���ة  ب��ني  �ل��در����ض��ي��ة 

�ضهادة  ��ضتالم  مع  تنقطع  ال  �لعالقة  ب��اأن  و�إ�ضعارهم 

�لتخرج، بل يظلون جزء�ً ال يتجز�أ من كيان �لق�ضم وياأتي 

ذلك تاأكيًد� للقيم �لنبيلة و�ملعاين �الإن�ضانية �لتي حتملها 

جامعتنا �لعريقة يف عالقتها مبن�ضوبيها، موؤكد�ً �أن جلنة 

منذ  �لرثية  �لق�ضم  م�ضرية  �إىل  �إ�ضافة  تعد  �خلريجني 

خاللها  قدم  1972م،  �ملو�فق  1392ه�  عام  تاأ�ضي�ضه 

للوطن قياد�ت �إعالمية ت�ضنمت منا�ضب رفيعة وبرزو� 

يف �مليد�ن �الإعالمي و�ل�ضحفي.

عاقة م�ستد�مة

يقوم  �ل���ذي  �لن�ضاط  �أن  �إىل  �ملكينزي  د.  و�أ���ض��ار 

د.  �لقحطاين،  ح�ضني  د.  من  �مل�وؤلف  �لعمل  فريق  به 

�أ.  �حلامد،  بدور  �أ.  �لوعيل،  م�ضعل  �أ.  �لدبيخي،  �أريج 

ملا توليه �جلامعة و�لكلية  با�ضمة �لعنزي، ياأتي �متد�د�ً 

باخلريجني،  كبرية  وعناية  �هتمام  م��ن 

و�لزيار�ت  �للقاء�ت  من  عدد  عرب  وذلك 

مل�ضوؤويل �جلامعة و�الطالع على �لتجارب 

�لناجحة يف �لكليات و�الأق�ضام، وقد عزز 

هذ� �الهتمام �للقاء �لذي �ضم �للجنة مع 

�مل�ضرف على مركز �خلريجني باجلامعة �أ. 

�أكد حر�ص م�ضوؤويل  �أن�ص �ل�ضعالن �لذي 

�جلامعة بهذ� �مللف لبناء عالقة م�ضتد�مة 

مع خريجيها وتعزيز �لوالء و�النتماء لهذ� 

طموحة  خطط  عرب  �الأك��ادمي��ي  �ل�ضرح 

�خلريجني  مع  �مل�ضرتك  للتعاون  وبر�مج 

وم�����ض��اع��دت��ه��م يف �ل��ت��وظ��ي��ف و�ل��ت��دري��ب 

تطوير  يدعم  مهًما  م�ضدًر�  و�عتبارهم 

�جلامعة، م�ضرًي� �إىل حر�ك �إيجابي قادم 

على �ضعيد �لكليات خلدمة هذ� �لهدف.

تبادل �خلرب�ت

�أب��رز  من  و�الإف���ادة  �لتعرف  �إىل  �للجنة  �ضعت  كما 

متثلت  و�لتي  �خلريجني  �نطلقت خلدمة  �لتي  �لنماذج 

�جلميع  �أبدى  وقد  و�لعلوم،  �لهند�ضة  كلية  يف جتربتي 

تطوير  يف  منها  ل��الإف��ادة  �لتعاون  لتقدمي  ��ضتعد�دهم 

جتربة ق�ضم �الإعالم، حيث تهدف جلنة خريجي ق�ضم 

��ضتقطاب  �إىل  �ملتنوعة  �أن�ضطتها  خ��الل  من  �الإع��الم 

بينهم  �لتو��ضل  وحتقيق  و�لقد�مى  �جل��دد  �خلريجني 

�الإعالمي  �ملجال  يف  و�ملهنية  �لعملية  �خلرب�ت  وتبادل 

تثمينا لدور �خلريجني �لر�ئد يف بناء �ملجتمع  و�ضناعة 

م�ضتقبل هذ� �لوطن �ملعطاء.

من�سة �نطاق

موقع  م�ضرف  �حلامد  ب��دور  �أ.  �أف���ادت  جانبها  من 

�للجنة �لذي �ضيتم �إطالقة قريباً، �أن �للجنة �ضت�ضتخدم 

�ملوقع كمن�ضة �نطالق 

للخريجني متكنهم من 

وحت��دي��ث  �لت�ضجيل 

و�ال�ضتفادة  بياناتهم 

�لتي  �خل���دم���ات  م��ن 

يقدمها مثل: مو�عيد 

و�للقاء�ت  �لفعاليات 

�أخبار  �آخ��ر  ومعرفة 

�للجنة، و�لتعرف على 

خريجي  م��ن  �ل����رو�د 

�ل���ق�������ض���م وم���ع���ر����ص 

ل��ل�����ض��ور �ل��ت��اري��خ��ي��ة. 

�ملوقع  �ضيحتوي  كما 

مل�ضاركة  مدونة  على 

على  و�الط��الع  و�خلريج،  �لطالب  تهم  �لتي  �ملو��ضيع 

�لفر�ص �لتدريبية و�لوظيفية �ملعلنة.  

مناذج م�سرفة

ق�ضم  تقدير  �للجنة  ع�ضو  �لوعيل  م�ضعل  �أ.  و�أك��د 

مع  �جلامعة  �ضر�كة  وتفعيل  �خلريجني  الأدو�ر  �الإعالم 

�خلريجون  يعد  حيث  و�الإجتماعية،  �القت�ضادية  �لبيئة 

مناذج م�ضرفة وكو�در وطنية �أ�ضهمت وال ز�لت ت�ضهم يف 

برنامج  بتنظيم  �للجنة  قامت  لذ�  وتنميته،  �لوطن  بناء 

�أج��ل  م��ن  �ل��ق��د�م��ى  �الإع���الم  ق�ضم  زي���ار�ت خلريجي 

جلنة  نحو  تطلعاتهم  على  و�لتعرف  باللجنة  �لتعريف 

القت  وقد  و�جلامعة،  �خلريج  بني  و�ضل  همزة  تكون 

�لفكرة ترحيبهم وت�ضجيعهم. 

�ل�سبيلي رحمه �هلل

كانت �أوىل هذه �للقاء�ت لقاء مع �أحد رموز �لوطن 

عبد�لرحمن  �لدكتور  �لر�حل  �ل�ضعودي  �الإعالم  وموؤرخ 

تاأكيد  على  �هلل  رحمه  �لفقيد  حر�ص  حيث  �ل�ضبيلي، 

دعم �للجنة عرب �لع�ضوية �ل�ضرفية فيها، مطالًبا �أبناء 

�لق�ضم �خلريجني �إىل ��ضتثمار هذه �لقناة �لتي �أتاحتها 

�جلامعة و�لق�ضم. ويعد �ل�ضبيلي �أول �ضعودي ح�ضل على 

�ضهادة �لدكتور�ه يف �الإعالم وتتلمذ على يديه جيل من 

�الإعالميني و�الأكادمييني �ل�ضعوديني.

�لتون�سي و�لبازعي

�ل�ضعودية  يف   MBC قنو�ت  عام  ملدير  زي��ارة  تلتها 

�الإعالم،  نادي  طالب  برفقة  �لتون�ضي  حممد  �الأ�ضتاذ 

حيث د�ر حو�ر ممتع حول رحلته �لعلمية و�ملهنية، مبدياً 

ثقته باأد�ء خريجي �العالم من �ل�ضباب �ل�ضعودي. كما 

ورئي�ص  �ليوم  جريدة  حترير  رئي�ص  �ل��زي��ار�ت  �ضملت 

جمل�ص �إد�رة �جلمعية �ل�ضعودية للثقافة و�لفنو�ن �ضابقا 

�الأ�ضتاذ �ضلطان �لبازعي و�لذي بدوره طالب باملزيد من 

�لرب�مج و�الأن�ضطة خلريجي �لق�ضم �لقد�مى على غر�ر 

 .»Alumni«�رو�بط �خلريجني باجلامعات �مل�ضماة بال

�ساعد �لعر�بي

�آخر تلك �لزيار�ت ��ضت�ضافة معايل د. �ضاعد  وكان 

تدرج  وقد  �لد�خلية،  وزير  م�ضت�ضار  �حلارثي  �لعر�بي 

�حلارثي بق�ضم �العالم طالًبا فمعيًد� فاأ�ضتاًذ� فرئي�ًضا 

�لوطن  �الأكادميي خلدمة  موقعه  وبعدها غادر  للق�ضم، 

�لد�خلية،  وزير  ل�ضمو  م�ضت�ضار  منها  مهمة،  مو�قع  يف 

�إد�رة موؤ�ض�ضة عكاظ �ل�ضحفية، و�أميًنا  ورئي�ًضا ملجل�ص 

و�لدر��ضات  �لنبوية  لل�ضنة  �لعاملية  نايف  �الأمري  جلائزة 

�الإ�ضالمية.

دعوة للتو��سل

دعا د. عادل �ملكينزي خريجي �لق�ضم �لذين ق�ضو� 

فيه جزء�ً مهماً من حياتهم ونهلو� من علمه �إىل �لتو��ضل 

ksa_mcd_@ تويرت  ح�ضابها يف  �للجنة عرب  مع 

Mediaalumni@ �الإل��ك��رتوين  و�ل��ربي��د   alumni
ksu.edu.sa لتزويد �للجنة مبا ميكن �أن يرثي 
�ملن�ضة �الإلكرتونية على �الإنرتنت ويو�ضع د�ئرة 

كمن�ضوبني  �لعمل معاً  موؤكًد� �ضرورة  �الأع�ضاء، 

وطالب وخريجني من �أجل تنمية وتطوير ق�ضم 

�الإعالم. و�أ�ضاد بالدعم �لذي تتلقاه �للجنة من 

�أكد  رئي�ص �لق�ضم د. علي دبكل �لعنزي و�لذي 

تعزيز  على  �الإع���الم  ق�ضم  حر�ص  على  ب��دوره 

�لعالقة وتوثيقها مع خريجي �لق�ضم عرب جلنة 

�لوعي  من  �نطالًقا  �لهدف،  لهذ�  متخ�ض�ضة 

وبنات  �أبناء  مع  م�ضتد�مة  عالقة  بناء  ب�ضرورة 

�لق�ضم، موؤكد�ً �أن �لزمالء باللجنة لديهم خطط 

ينعك�ص  ولقاء�ت  ومنتديات  دور�ت  من  وبر�مج 

�أثرها باإذن �هلل �إيجاًبا على �خلريجني و�لق�ضم 

يف �آن و�حد.

1719  العدد 1355 - الأحد 27 ربيع الأول 1441هـ املوافق 24 نوفمرب 2019م
تقرير

حظيت باإ�سادة »ال�سبيلي« و»التون�سي« و»البازعي« و»العرابي احلارثي«

اإلعالم«  خريجي  »لجنة 
الخبرات وتبادل  التواصل  وتعزيز  الخريجين  الستقطاب  تسعى 

األول السنوي  اللقاء 
�الإعالم  ق�ضم  خلريجي  لقاء  �أول  �أقيم 

م�ضاء �الأحد 14رم�ضان 1440ه� بح�ضور 

�الإعالم  ق�ضم  وخريج  �الآد�ب  كلية  عميد 

د.ن��اي��ف ب��ن ث��ن��ي��ان �آل ���ض��ع��ود وق��ي��اد�ت 

�مليد�ن  يف  ب���ارزة  و�ضخ�ضيات  �إع��الم��ي��ة 

�ل�ضحفي و�الإعالم �جلديد يف مقر نادي 

نحو  ومب�ضاركة  �لتدري�ص،  هيئة  �أع�ضاء 

مئة من خريجي ق�ضم �الإعالم من خمتلف 

عبده  �أ�ضعد  د.  �أبرزهم  من  كان  �الأجيال، 

رئي�ص  و�أول  �ضابًقا  �جلامعة  ع��ام  �أم��ني 

لق�ضم �الإعالم، �أ. �إبر�هيم �ل�ضقعوب وكيل 

�لتون�ضي  �أ. حممد  �ضابًقا،  �الإعالم  وز�رة 

�لعربية  باململكة   Mbc جمموعة  رئي�ص 

�ل�ضعودية و�لذي �أكد �أنه �ضعيد باأن حتقق 

�جلامعات  ما حتققه  �ضعود  �مللك  جامعة 

�لعاملية �لر�ضينة من تو��ضل مع خريجيها، 

�خلريجني  على  �ملبادرة  هذه  باآثار  منوًها 

بهذ�  �ضعادته  و�أع����رب  �جل��ام��ع��ة،  وع��ل��ى 

�للقاء �لذي جمعه بخريجي كافة �لدفعات 

�الإعالم  لق�ضم  رئي�ص  باأول  �للقاء  وفر�ضة 

د. �أ�ضعد عبده وعميد �لكلية د. نايف بن 

ثنيان �آل �ضعود وكافة زمالئه �الأكادمييني، 

م�ضرًي� �إىل �أنه �ضارك يف �لتدري�ص بق�ضم 

�الإعالم بعد عودته من �لدر��ضة �لعليا يف 

�أمريكا.

�الجتماع  �إقامة  تعتزم  �للجنة  �أن  يذكر 

�ل�ضنوية �لثاين قريباً باإذن �هلل.

د. المكينزي: تم تنفيذ برنامج زيارات للخريجين إلحياء 
الروابط مع أجيال خدمت الجامعة والوطن

أ. الوعيل: الخريجون نماذج مشرفة وكوادر وطنية أسهمت 
وال زالت تسهم في بناء الوطن وتنميته



الأغذية  علوم  بكلية  املخاطر  واإدارة  واملختربات  املعامل  وحدة  نظمت 

والزراعة بالتعاون مع اإدارة ال�شالمة والأمن اجلامعي، ور�شة عمل لتاأهيل 

وتدريب من�شوبيها على تطبيقات الأمن وال�شالمة خلطط الإخالء واإطفاء 

احلرائق حتت عنوان »تطبيقات الأمن وال�شالمة خلطط الإخالء واإطفاء 

فهد  والدكتور  الكلية  عميد  ال�شحيباين  نا�شر  الدكتور  برعاية  احلرائق«، 

اجلهيمي وكيل الكلية للتطوير واجلودة.

وطالب  والفنيني  والباحثني  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  الور�شة  ا�شتهدفت 

من  مكون  عمل  فريق  والعملي  النظري  بالتدريب  وقام  العليا،  الدرا�شات 

الأ�شتاذ �شند العنزي مدير اإدارة ال�شالمة، اإدارة ال�شالمة والأمن اجلامعي، 

وعبده عثمان حكمي م�شاعد رئي�س وحدة املرور، و�شلطان العنزي اأخ�شائي 

ال�شالمة.
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نافذة
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روابط الخريجين.. عين على الخدمات

د. فهد بن عبداهلل الطياش

�شاألتني طالبة التدريب: هل ت�شتطيع موا�شلة التدريب 

الوظيفة  على  احل�شول  حلني  اجلامعة  با�شم  امل��ي��داين 

ال�شكوك  بع�س  ف�شاورتني  التدريب؟  جهة  موافقة  مع 

وثيقة  �شتمنحها  اجلامعة  اأن  منها  فعرفت  ال�شوؤال،  ملاذا 

التخرج،  وهي مبثابة وثيقة الطالق. وهنا بيت الق�شيد، 

�شتظلني  ب�شنوات  الوظيفية  على  ح�شولك  بعد  و�شاألتها 

حلني  �شعود  امللك  جامعة  خريجة  باأنك  نف�شك  تعريفني 

التقاعد. وهنا نعرف قيمة احلفاظ على عالقات جيدة مع 

الطالب قبل وبعد التخرج. فنحن نرتبط علمًيا ومهنًيا مع 

اخلريجني كما نرتبط مع الطالب على مقاعد الدرا�شة، 

كاٍف  للخريجني  نقدمه  ما  قائًما: هل  يظل  ال�شوؤال  ولكن 

حتى نبقي الذكرى حية والعالقة متينة؟ وما هي اخلدمات 

على  لتبقيهم  للخريجني  تقدمها  اأن  للجامعة  ميكن  التي 

�شلة باجلامعة؟ 

هنا توقفت ملحاولة طرح ال�شوؤال من زاوية اأخرى نقول 

ما  التخرج  بعد  فيها  للعاملني  تقدم  اجلامعة  هل  فيه: 

اأننا بحاجة اإىل وقفة تاأمل  ميكن نقله للخريجني؟ اأعتقد 

حول ما نقدم لأنف�شنا من خدمات قبل اأن نحلم بتقدميها 

لتعزيز الروابط مع اخلريجني.

صوت الصورة

اجلامعة حتتفي باليوم العاملي لل�سكر 2019

ورشة عمل لتطبيق خطط اإلخالء واإلطفاء 
»علوم األغذية« بـ

قراءات متخصصة في األدب واإلعالم 
والقانون.. الثالثاء

7300 زائر لمركز أبحاث الروبوتات في »سايتك«

بق�شم  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���ن���دوة  ت��ن��ظ��م 

بعنوان  ملتقى  واآدابها  العربية  اللغة 

الأدب  يف  متخ�ش�شة  »ق������راءات 

والإع�����الم وال��ق��ان��ون«، وذل���ك ي��وم 

1441ه�   /3  /29 القادم  الثالثاء 

مببنى  2019م،   /11  /26 املوافق 

ق�شم  جمل�س  ق��اع��ة  الآداب  كلية 

والن�شاء،  ل��ل��رج��ال  العربية  اللغة 

الدكتور  الآداب  كلية  عميد  برعاية 

اآل �شعود ومب�شاركة  نايف بن ثنيان 

هيئة  وع�شوات  اأع�شاء  من  نخبة 

واحلقوق  الآداب  بكليتي  التدري�س 

الندوة  وت�شهد  ال�شيا�شية،  والعلوم 

ق�شم  ب��ني  ���ش��راك��ة  اتفاقية  توقيع 

اللغة العربية واآدابها وكلية احلقوق 

هذه  اأن  علماً  ال�شيا�شية،  والعلوم 

الندوة متثل الن�شاط ال�شفي التا�شع 

اأم��ل  د.  م��ق��ررات  تعلم  مل��خ��رج��ات 

التميمي.

كلية  عميد  ال��ن��دوة  يف  ي�����ش��ارك 

الآداب د. نايف بن ثنيان اآل �شعود، 

د. ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����ش��ال��ح اأ���ش��ت��اذ 

د.  احلقوق،  بكلية  امل�شاعد  القانون 

م��ع��ج��ب ال��ع��دواين 

اللغة  ق�شم  رئي�س 

ال��ع��رب��ي��ة واآداب���ه���ا، 

احلزمي  يو�شف  د. 

الأم�����������ني ال����ع����ام 

مل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع��ن��ود 

د.  اخل��������ري��������ة، 

البعيز  اإب���راه���ي���م 

رئي�س ق�شم الإعالم 

����ش���اب���ق���اً وع�����ش��و 

اإدارة منتدى  جمل�س 

اأ���ش��ب��ار ال�����دويل، د. 

الإع��الم  ق�شم  وكيلة  التميمي  اأم��ل 

�شابقاً، د. زكية احلارثي وكيلة ق�شم 

وكيلة  الدرع  نورة  د.  العربية،  اللغة 

وعدد  ال�شيا�شية،  والعلوم  احلقوق 

من الطالبات، ويدير الندوة الدكتور 

اأ�شتاذ النحو امل�شارك  علي املعيوف 

د.  باإ�شراف  العربية،  اللغة  بق�شم 

�شالح معي�س الغامدي ود. فهد بن 

عبداهلل الطيا�س.

 11:00 ال�شاعة  ال��ن��دوة  تفتتح 

من  ب��اآي��ات  الثالثاء  ي��وم  �شباح  من 

ال���ق���راآن ال��ك��رمي، ثم 

املقرر  اأ���ش��ت��اذة  كلمة 

ال��ت��م��ي��م��ي،  اأم�����ل  د. 

ق�شم  رئ��ي�����س  فكلمة 

ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة د. 

م��ع��ج��ب ال���ع���دواين، 

ق�شم  وكيلة  كلمة  ثم 

اللغة العربية د. زكية 

كلمة  ث���م  احل���ارث���ي، 

وكيلة احلقوق والعلوم 

ن���ورة  د.  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

الدرع، فكلمة عميد كلية 

الآداب د. نايف بن ثنيان اآل �شعود، 

اتفاقية �شراكة بني  يلي ذلك توقيع 

وكلية  واآداب��ه��ا  العربية  اللغة  ق�شم 

احلقوق والعلوم ال�شيا�شية.

ت��ن��اق�����س ال���ن���دوة ث��الث��ة حم���اور، 

الأول »قراءات متخ�ش�شة يف جمال 

املعيوف،  علي  د.  تقدمي  الإع���الم« 

د.  ومب�����ش��ارك��ة  امل��ف��رح،  ح�شة  د. 

غادة  والطالبتني  البعيز،  اإبراهيم 

املحور  ال�شهلي.  و�شجى  العريفي 

يف  متخ�ش�شة  »ق�����راءات  ال��ث��اين 

يو�شف  د.  تقدمي  ال��ق��ان��ون«  جم��ال 

عبدالرحمن  د.  ومب�شاركة  احلزمي، 

التميمي،  ملى  والطالبات  ال�شالح، 

ملى العجالن، �شلمه املهري، �شذى اآل 

مغرة، �شهد العنزي، هيلة اخلرا�شي، 

دحيم،  اآل  ملياء  مغامر،  اآل  طيف 

اجل��ري��ن،  ال���رمي  امل�شعري،  العنود 

ال�شحيباين،  �شهاد  العقيل،  جن��ود 

الع�شيمي،  ل��ي��ان  ال��دخ��ي��ل،  رمي���ا 

�شارة الفرحان، نوف العتيبي، منال 

اأروى  القحطاين،  رمي  ع��ام��ر،  اآل 

اليحيى، اأمل العي�شى، مها القنيعة، 

لولوة العجيان، نورة الر�شيدان.

املحور الثالث »قراءات متخ�ش�شة 

يف جمال الأدب« مب�شاركة د. منال 

العي�شى، د. منى املالكي، والطالبات 

العبدالعزيز،  نوف  القباع،  مو�شي 

هم�س  البلوي،  رزان  الفليج،  غدير 

ه��زازي،  ندى  ال��درع،  ر�شيل  الزيد، 

اأنوار بن مانع، روؤى احلايطي، مرام 

الدو�شري.

الذكية  الروبوتات  اأبحاث  مركز  �شارك 

بكلية علوم احلا�شب واملعلومات بالتعاون مع 

كلية علوم احلا�شب التطبيقي بجامعة امللك 

العلوم والتقنية احلادي  �شعود؛ يف مهرجان 

بن  �شلطان  الأمر  مركز  نظمه  الذي  ع�شر 

عبدالعزيز للعلوم »�شايتك« يف اخلرب خالل 

1441ه،   /3  /6 اإىل   /2  /28 من  الفرتة 

وتعليمي  علمي  بجناح  امل�شاركة  ومتثلت 

احتوى على منتجات املركز وعلى 16 روبوت 

تعليمية  ومل�شقات  ال�شتخدامات  خمتلفة 

وتقدمي دورات �شباحية وم�شائية م�شاحبة.

هدفت امل�شاركة لن�شر ثقافة الروبوتات واإظهار 

للب�شر  اليومية  احلياة  يف  الروبوتات  تطبيقات 

التقنية  لهذه  الأعمار  مبختلف  املبدعني  وجلذب 

لأهمية  و�شرح  بعر�س  اجلناح  ومتيز  امل�شتقبلية، 

بالت�شنيع  وعالقتها  الأب��ع��اد  ثالثية  الطباعة 

والبتكارات.

مكثفة  م�شائية  دورة  بتقدمي  امل�شاركة  ومتيزت 

واآلية  طرق  املتدربون  فيها  تعلم  اأي��ام  اأربعة  ملدة 

ثم  ومن  ال�شفر،  من  الروبوتات  وت�شنيع  ت�شميم 

ذاتية  بطريقة  وظائف عدة  لتوؤدي  برجمتها 

وبدون تدخل ب�شري.

وقد كان جناح اجلامعة هو اجلناح الأكرث 

ا�شتقطاًبا للزوار طوال فرتة امل�شاركة، وقدر 

يف  زائ��ر   1200 ب�  يوميا  اجلناح  زوار  عدد 

الفرتة  يف  زائ��ر  و500  ال�شباحية  ال��ف��رتة 

ملدة  زائ��ر   7300 اإجمايل  وبعدد  امل�شائية، 

م�شاركة اجلامعة. 

الدكتور  امل�شاركة  يف  اجلامعة  مثل  وق��د 

فهد  والدكتور  املركز  من  �شريف  بن  حممد 

كلية علوم احلا�شب  ردة احلمداين عميد  بن 

التطبيقي واأع�شاء هيئة تدري�س وباحثون وطالب 

علوم  بكلية  الذكية  الروبوتات  اأبحاث  مركز  من 

احلا�شب  علوم  كلية  وم��ن  واملعلومات  احلا�شب 

التطبيقي.

�شمن زيارات م�شار جامعة امللك �شعود ال�شياحي ا�شتقبل فريق امل�شار 

يوم الأربعاء 1441/3/16ه�، ثانوية املذنب يف الق�شيم، وت�شمنت الزيارة 

بهو اجلامعة وكلية الطب ومكتبة امللك �شلمان ومتحف الآثار، وكان برفقتهم 

املر�شدون ال�شياحيون من الطالب مع اأ.نواف الدلبحي واأ.�شلطان العتيبي.

المسار السياحي يستقبل ثانوية المذنب

على حتقيق  �شعود  امللك  بجامعة  اخلريجني  مركز  من حر�س  انطالقاً 

مع  وبالتعاون   ، KSU2030مع روؤية تتالءم  والتي  ال�شرتاتيجية  اأهدافه 

�شركة »اإمدي�شت« وموؤ�ش�شة »�شيتي« مت اإطالق مبادرة »مهارات النجاح – 

مهارات تاأهيلية ل�شوق العمل« والتي ت�شتهدف خريجي وخريجات اجلامعة 

لدعمهم يف جمال التوظيف والإر�شاد املهني، ومت فتح الت�شجيل يف برنامج 

املبادرة، علماً باأن مدة الربنامج من 5 - 6 اأ�شهر و�شيغلق الت�شجيل يف 12 

يناير 2020م.

مركز الخريجين يطلق مبادرة »مهارات 
تأهيلية لسوق العمل«

د. نايف بن ثنيان


