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نائب أمير الرياض
يرعى حفل اليوم العالمي 

لذوي اإلعاقة.. الثالثاء

د. العمر في 
لقاء طالب 

الجامعة:
مع  املفتوح  اللقاء  العمر  ب��دران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  د�شن 

املوافق  ١٤٤١/٣/٣٠ه�����  الأرب��ع��اء  ي��وم  وذل��ك  اجلامعة،  وطالبات  ط��اب 

٢٠١٩/١١/٢٧م يف قاعة الدرعية بق�شم الطاب، بح�شور وكيلة اجلامعة 

ل�شوؤون الطالبات الدكتورة غادة بنت عبدالعزيز بن �شيف، ووكيل اجلامعة 

القبول  وعميد  النمي،  حممد  الدكتور  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  لل�شوؤون 

يف  الكليات  عمداء  من  وعدد  عمران  بن  حمد  �شعد  الدكتور  والت�شجيل 

اجلامعة.

تبع ذلك ا�شتف�شار اأحد طاب الإعاقة الب�شرية عن اإمكانية فتح املجال 

للطاب ذوي الإعاقة الراغبني يف موا�شلة ا�شتكمال الدرا�شات العليا يف 

جمال تخ�ش�شاتهم، وقد رحب معايل املدير بالقرتاح واأعرب عن احتمالية 

واأ�شار  اجلامعة،  يف  العليا  الدرا�شات  عميد  مع  مباحثة  بعد  ذلك  تطبيق 

اأن هناك توجًها من اجلامعة لإعادة م�شار امل�شرح اإىل ق�شم الإعام بكلية 

الآداب.           تفا�شيل �ص3

09

يعود لقسم اإلعالم

د. الزير رحلة علمية 
وتجارب فريدة

»المسرح«

يرعى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد 

اأمري  نائب  عبدالعزيز،  بن  عبدالرحمن  بن 

حفل  القادم،  الثاثاء  يوم  الريا�ص،  منطقة 

الإع��اق��ة،  ذوي  لاأ�شخا�ص  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 

حتت �شعار »م�شتقبل �شهل الو�شول«، والذي 

تنظمه هيئة رعاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 

بالتعاون مع جامعة امللك �شعود، وذلك ببهو 

اجلامعة.

اأيام   3 �شت�شتمر  التي  الفعاليات  وت�شمل 

م�شاركة  جهة   60 م��ن  لأك��ر  معر�ص  على 

اإىل ق�ش�ص  وور�ص عمل وندوات، بالإ�شافة 

ريا�شي  م��اراث��ون  ي�شاحبه  ومت��ك��ني  جن��اح 

كما  الأم����ل«،  »رواد  ا���ش��م  يحمل  للجميع، 

�شيتم اإطاق م�شابقة ت�شميم �شعار ملنتجات 

اإىل  بالإ�شافة  الع��اق��ة،  ذوي  الأ�شخا�ص 

اأركان خا�شة لاأ�شر املنتجة.

ذوي  الأ���ش��خ��ا���ص  رع��اي��ة  هيئة  وت�شعى 

الإع��اق��ة م��ن خ��ال ه��ذا ال��ي��وم اإىل زي��ادة 

م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف املجتمع 

كافة  وت�شخري  ال��ت��ح��دي��ات  ك��اف��ة  وت��ذل��ي��ل 

الإمكانيات خلدمتهم.

»األغذية والزراعة« تحتفل 
باليوم العالمي للتربة

دراسة: »التحضيرية« إضافة 
إيجابية لنظام التعليم الجامعي

42 مليونًا مكافآت الطالب 
لشهر نوفمبر

طلبة الجامعة ومدى استفادتهم من الدورات التدريبية

19

خادم  ملقام  والعرفان  ال�شكر  الزير  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  رف��ع 

احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل، يف �شدور الأمر 

امللكي مبنحه و�شام امللك عبدالعزيز من الدرجة الأوىل، والذي يعك�ص منهج 

هذه الدولة لت�شجيع العلم والعلماء منذ تاأ�شي�شها على يد امللك عبدالعزيز 

طيب اهلل ثراه، واإن هذا التكرمي م�شدر فخر واعتزاز يل ولأ�شرتي، وال�شكر 

والتقدير ملعايل مدير اجلامعة ووكائها ملا يبذلونه من جهد كبري وملمو�ص 

خلدمة اأهداف اجلامعة وحتقيق طموحاتها.

و�شلط يف لقاء مع »ر�شالة اجلامعة« ال�شوء على اأبرز ذكريات الطفولة 

وال�شباب واملراحل التعليمية والأكادميية.

»التربية« تفعل خطتها االستراتيجية 
وإطارها المفاهيمي

1441ه�،  الأول  ربيع   22 الثاثاء  ي��وم  الرتبية  كلية  د�شنت 

برنامج تفعيل خطتها ال�شرتاتيجية واإطارها املفاهيمي »2018-

والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وك��ي��ل  بافتتاح  وذل���ك   ،»2030
الدكتور يو�شف ع�شريي املعر�ص اخلا�ص بتفعيل اخلطة والإطار، 

بح�شور عمداء وممثلي كليات اللغات والرتجمة، وعلوم احلا�شب 

واملعلومات، وال�شنة امل�شرتكة، والآداب، والعلوم، ومعهد اللغويات 

العربية، وعمادة التطوير واجلودة، وممثل وكالة اجلامعة لل�شوؤون 

التعليمية والأكادميية.                                  تفا�شيل �ص2

05
»قراءات متخصصة في األدب واإلعالم 

والقانون« باللغة العربية

علوم  ق�شم  يحتفل 

علوم  بكلية  ال��رتب��ة 

الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة 

باليوم العاملي للرتبة 

حت��ت ���ش��ع��ار »اأوق��ف��وا 

اجنراف الرتبة، حافظوا 

يوم  م�شتقبلنا«،  على 

الأرب��ع��اء ال��ق��ادم 4 

2019م  دي�شمرب 

ب���ب���ه���و ال��ك��ل��ي��ة 

امل�����دي�����ن�����ة  يف 

اجل�����ام�����ع�����ي�����ة، 

ب���رع���اي���ة وك��ي��ل 

للدرا�شات  اجلامعة 

ال���ع���ل���ي���ا وال���ب���ح���ث 

ال��ع��ل��م��ي ال��دك��ت��ور 

خ��ال��د احل��م��ي��زي، 

بتنظيم  وذل����ك 

ي�������وم م���ف���ت���وح 

على  ي�����ش��ت��م��ل 

حم����ا�����ش����رات 

ومعر�ص  متنوعة 

املهتمون  فيه  يجتمع  م�شاحب 

واملخت�شون بالزراعة والبيئة.

احتفالية  يف  امل�شاركة  وتهدف 

العام  لهذا  للرتبة  العاملي  اليوم 

بع�ص  مع  التعاون  اآف��اق  فتح  اإىل 

اجل����ه����ات احل��ك��وم��ي��ة 

واخل����ا�����ش����ة ل��ت��ق��دمي 

خ���دم���ات ا���ش��ت�����ش��اري��ة 

للمخت�شني  ومعلوماتية 

ال����رتب����ة  جم���������الت  يف 

والزراعة والبيئة.

وق�����������د ج������اء 

اق���������������������رتاح 

الح�����ت�����ف�����ال 

العاملي  باليوم 

ل�����ل�����رتب�����ة يف 

دي�شمرب من كل 

من  قبل  ع�����ام 

الحت����اد ال���دويل 

لعلوم الرتبة خال 

 ،2002 ال����ع����ام 

ح��ي��ث ق���دم اق���رتاح 

املتحدة  ل��اأمم 

ب����������اإق����������رار 

الح����ت����ف����ال 

ب�������»ال������ي������وم 

للرتبة«،  ال��ع��امل��ي 

دي�شمرب  من  اخلام�ص  يف  ليكون 

من كل عام، وذلك لأهمية الرتبة 

من  حا�شماً  عن�شراً  واعتبارها 

ال��ن��ظ��ام ال��ط��ب��ي��ع��ي، ولإ���ش��ه��ام��ه��ا 

احليوي يف رفاه الإن�شان.

اإىل  م�شحية  درا���ش��ة  خل�شت 

ال�شنة التح�شريية يف عمومها  اأن 

لنظام  اإي��ج��اب��ي��ة  اإ���ش��اف��ة  م��ث��ل��ت 

التعليم يف جامعة امللك �شعود مع 

على  واأ�شرف  لتطويرها،  احلاجة 

الدرا�شة جلنة عليا مكونة من 11 

التدري�ص  اأع�شاء هيئة  من  ع�شواً 

مركز  باإعدادها  وق��ام  باجلامعة، 

ال��ت��م��ي��ز يف ال��ت��ع��ل��م وال��ت��ع��ل��ي��م يف 

تنفيذية  من خال جلنة  اجلامعة 

تدري�ص،  هيئة  اأع�شاء  خم�شة  من 

وع�����دد م���ن ال���ل���ج���ان ال��ف��رع��ي��ة 

ع�شو   30 من  اأك��ر  فيها  �شارك 

كليات  خمتلف  من  تدري�ص  هيئة 

اجلامعة.

تفا�شيل �ص3

القبول  ���ش��وؤون  ع��م��ادة  اأعلنت 

املكافاآت  �شرف  عن  والت�شجيل 

وبدل الإعاقة للطاب والطالبات 

امل��ن��ت��ظ��م��ني ب��ال��ف�����ش��ل ال��درا���ش��ي 

1441ه�  اجلامعي  للعام  الأول 

اخلمي�ص املا�شي، وذلك عن �شهر 

نوفمرب لعام 2019م، حيث جتاوز 

ري��ال،  مليون   42 املكافاآت  مبلغ 

القبول  �شوؤون  عميد  بذلك  �شرح 

والت�شجيل د. �شعد بن عمران.. 



الثالثاء  يوم  الرتبية  كلية  د�شنت 

برنامج  1441هـ،  الأول  ربيع   22
تــفــعــيــل خــطــتــهــا ال�ــشــرتاتــيــجــيــة 

-2018« املــفــاهــيــمــي  واإطــــارهــــا 

2030«، وذلك بافتتاح وكيل اجلامعة 
للتخطيط والتطوير الدكتور يو�شف 

بتفعيل  اخلــا�ــص  املعر�ص  ع�شريي 

عمداء  بح�شور  والإطــــار،  اخلطة 

والرتجمة،  اللغات  كليات  وممثلي 

وعلوم احلا�شب واملعلومات، وال�شنة 

امل�شرتكة، والآداب، والعلوم، ومعهد 

التطوير  وعمادة  العربية،  اللغويات 

وكــالــة اجلامعة  واجلــــودة، وممــثــل 

لل�شوؤون التعليمية والأكادميية.

وكيلة  تد�شني  ذلــك  مــع  وتــزامــن 

اجلامعة ل�شوؤون الطالبات الدكتورة 

مقر  يف  للمعر�ص  �شيف  بــن  غــادة 

بح�شور  للطالبات،  الرتبية  كلية 

ال�شريكة  الكليات  وكيالت  عدد من 

يف بــراجمــهــا الأكــادميــيــة مــع كلية 

وكان  امل�شاندة،  والعمادات  الرتبية 

الرتبية  كلية  وكيلة  ا�شتقبالهن  يف 

ــالت  ــي ــاعــدات الــوكــيــلــة ووك ــش ــ� وم

هيئة  ع�شوات  من  وعــدد  الأق�شام 

التدري�ص واملوظفات والطالبات.

ثقافة م�شرتكة

فهد  الدكتور  الرتبية  كلية  عميد 

لبناء  �شعت  الكلية  اأن  بــنينَّ  ال�شايع 

اإىل  تهدف  املــراحــل  متعددة  خطة 

الكلية  داخــل  م�شرتكة  ثقافة  بناء 

حول م�شامني اخلطة ال�شرتاتيجية 

ــواًء على  ــش والإطـــــار املــفــاهــيــمــي، �

اأع�شاء  اأو  الكلية  كيانات  م�شتوى 

فيها؛  والــطــالب  الــتــدريــ�ــص  هيئة 

الأخرى  والكيانات  الأق�شام  لتهيئة 

مبا  ال�شرتاتيجية  خططها  لبناء 

ال�شرتاتيجية  اخلطة  مــع  يتوافق 

للكلية واإطارها املفاهيمي.

جوانب اإجرائية

التثقيفي  اجلــانــب  اأن  اأكـــد  كما 

حـــــول اخلـــطـــة ال�ــشــرتاتــيــجــيــة 

خالل  �شي�شتمر  املفاهيمي  والإطار 

عمليات  حتول  مع  القادمة،  الفرتة 

داخل  اإجرائية  جوانب  اإىل  التفعيل 

الأق�شام ببنائها خططاً ا�شرتاتيجية 

خطة  الكلية  لــدى  كما  وت�شغيلية. 

ــتــوا�ــشــل مـــع �ــشــركــائــهــا داخـــل  ــل ل

ثقافة  لإيــجــاد  وخارجها  اجلامعة 

ال�شرتاتيجية  اخلطة  عن  م�شرتكة 

حالًيا؛  القائمة  وامل�شاريع  للكلية 

يف  ال�شركاء  هـــوؤلء  لأهمية  نــظــراً 

و�شرورة  لأهدافها،  الكلية  حتقيق 

منهم  املتوقعة  لأدوارهــم  ممار�شتهم 

يف دعم خطة الكلية.

جت�شيد امل�شامني

الرتبية  كلية  اأن  ال�شايع  واأ�ــشــار 

م�شامني  جت�شيد  باأهمية  تــوؤمــن 

اخلــطــة ال�ــشــرتاتــيــجــيــة والإطــــار 

وثائق خططها  املفاهيمي يف جميع 

ــا، ومـــن ثم  ــه ــررات ــق ــا وم ــراجمــه وب

جميع  وممــار�ــشــات  ممار�شاتها  يف 

عملت  لـــذا  وطــالبــهــا؛  من�شوبيها 

الكلية على بناء خطة متكاملة لهذا 

والن�شر،  بالتوعية  تــبــداأ  الــغــر�ــص 

يف  فالتج�شيد  الت�شمني،  ثم  ومــن 

الــفــعــلــيــة، وفـــق ن�شق  املــمــار�ــشــات 

متكامل وخمطط له.

جتويد العملية التعليمية

الكلية  وكيلة  اأ�شارت  جانبها  من 

باحاذق  عمر  بنت  رجــاء  الدكتورة 

ل�شوؤون  اجلامعة  وكيلة  ت�شريف  اأن 

ــبــات الـــدكـــتـــورة غــــادة بنت  الــطــال

عــبــدالــعــزيــز الــ�ــشــيــف، ومــ�ــشــاركــة 

والـــكـــلـــيـــات يف هــذا  الـــعـــمـــادات 

ــك عــ�ــشــوات هيئة  ــذل احلــــدث، وك

الكلية يدل على  التدري�ص وطالبات 

العملية  بتجويد  اجلميع  اهــتــمــام 

اجلامعة  ر�شالة  وجنــاح  التعليمية 

باحاذق  الدكتورة  واأ�شادت  والكلية. 

الأكادميية  الأق�شام  مب�شاركة جميع 

للخطة  التثقيف  الكلية يف  ووكالت 

املفاهيمي  والإطـــار  ال�شرتاتيجية 

عر�ص  من  الأن�شطة  وتنوع  للكلية، 

وتدوين  اخلطة  عــن  تثقيفي  فيلم 

للم�شاركة  متنوعة  وعرو�ص  ب�شري 

يف العمل والتعلم مبهنية وم�شوؤولية 

داخل الكلية ويف امليدان.

تر�شيخ الروؤية والر�شالة

م�شابقات  الــكــلــيــة  ــفــذت  ن كــمــا 

ــة  روؤي تر�شيخ  اإىل  تهدف  خمتلفة 

املحورية  وقيمها  الكلية  ور�ــشــالــة 

الدكتورة  وقــدمــت  طالباتها،  لــدى 

اأعــ�ــشــاء  جلميع  �شكرها  ــاحــاذق  ب

الكلية  ومن�شوبات  التدري�ص  هيئة 

ــات يف �ــشــنــاعــة احلـــدث  ــارك ــش ــ� امل

وتثقيف  تنفيذه  على  والإ�ـــشـــراف 

عن  الــرتبــيــة  كلية  طــالــبــات  جميع 

ال�شرتاتيجية  الرتبية  كلية  خطة 

واإطارها املفاهيمي.

قيم حمورية

�شعيد بن حممد  الدكتور  و�شرح 

ــمــراين وكــيــل كــلــيــة الــرتبــيــة  ــش ــ� ال

املعر�ص  اأن  ــة  الأكــادميــي لــلــ�ــشــوؤون 

تاأتي �شمن  له  امل�شاحبة  والأن�شطة 

وتفعيل  جت�شيد  نحو  الكلية  توجه 

ال�شرتاتيجية  اخلــطــة  م�شامني 

هذين  وحتويل  املفاهيمي،  والإطــار 

الكلية،  تعي�شه  واقــع  اإىل  املنجزين 

ــادرات  مــب تبنت  الكلية  اأن  واأكــــد 

خطتها  خالل  ت�شتهدفها  وم�شاريع 

الت�شغيلية »2018-2020« واأجنزت 

اأن  اإل  فيها،  امل�شاريع  جمموعة من 

الأق�شام  بناء  �ــشــرورة  تــرى  الكلية 

مع  تــتــوافــق  ا�شرتاتيجية  خلــطــط 

وت�شتند  لها،  ال�شرتاتيجية  اخلطة 

املفاهيمي  الإطــــار  م�شامني  اإىل 

الكلية  هــويــة  حـــدد  الـــذي  للكلية 

تلك  ممــار�ــشــة  وكيفية  واأدوارهــــــا 

الأدوار. واأ�شار ال�شمراين اأن الإطار 

حتديًدا  يتناول  للكلية  املفاهيمي 

كما  واأهدافها،  ور�شالتها  لروؤيتها 

املحورية  وقيمها  فل�شفتها  يت�شمن 

والأ�شا�ص  ووظائفها،  تتبناها،  التي 

املعريف الذي تقوم عليه هذه الأدوار، 

وموا�شفات خريجها. 

اأ�ش�س علمية

الكلية  وكــيــل  ــح  اأو�ــش جانبه  مــن 

بن  فايز  الدكتور  واجلــودة  للتطوير 

الرتبية  كلية  اأن  الفايز  عبدالعزيز 

على  املا�شية  الــفــرتة  خــالل  عملت 

والتي  ال�شرتاتيجية  خطتها  حتديث 

على  مبنية  منهجية  وفـــق  اأعــــدت 

اخلطة  لإعـــــداد  العلمية  ــ�ــص  الأ�ــش

الواقع  ت�شخي�ص  من  ال�شرتاتيجية 

والتطلعات  الــطــمــوحــات  ــد  وحتــدي

واملقارنات املرجعية، وحر�شت الكلية 

على اإ�شراك جميع من�شوبيها وطالبها 

للمجتمع  اإ�ــشــافــة  اخلــطــة،  بــنــاء  يف 

اخلارجي للكلية �شواء داخل اجلامعة 

اأو اأ�شحاب امل�شلحة خارجها.

3 مراحل ت�شغيلية
اخلطة  اأن  اإىل  ــفــايــز  ال ـــار  ـــش واأ�

الرتبية  لكلية  احلالية  ال�شرتاتيجية 

ت�شتمر من 2018م اإىل 2030م عرب 

وهي:  رئي�شة  ت�شغيلية  مراحل  ثالث 

التحول  مرحلة  ومتثل  الأوىل  املرحلة 

»2018-2020«، وتعد املرحلة الثانية 

الأوىل  اخلم�شية  اخلطة  مرحلة  هي 

التالية  املرحلة  ثم   ،»2025  2021-«

الثانية  اخلم�شية  اخلطة  متثل  والتي 

الــدكــتــور  وبـــني   .»2030  2026-«

الثمرة  اأن  ت�شريحه  نهاية  يف  الفايز 

هذه  م�شامني  حتــول  هي  احلقيقية 

اخلطة لواقع ملمو�ص على امليدان.

خمططات بيانية

كما اأ�شاد رئي�ص ق�شم الرتبية الفنية 

الدكتور حممد بن عبدالرحمن النملة 

باملعر�ص،  وم�شاركته  الق�شم  ــدور  ب

وذلك  عديدة،  اأن�شطة  احتوى  حيث 

وخمططات  فنية  اأعـــمـــال  بــعــر�ــص 

املحدثة  ال�شرتاتيجية  للخطة  بيانية 

اأدوار  اإىل  بــالإ�ــشــافــة  وحمـــاورهـــا، 

وموا�شفات  ووظائفها،  الرتبية  كلية 

اأن�شطة فنية  خريجيها، كما مت عمل 

مبا�شرة كالر�شم احلي اأمام اجلمهور، 

احلي،  النفواجرافك  عمل  وكذلك 

تلك  وجميع  احلــي،  العربي  واخلــط 

الأن�شطة كانت متمركزة حول الإطار 

ال�شرتاتيجية  واخلــطــة  املفاهيمي 

املحدثة لكلية الرتبية، وذلك حتقيقاً 

لــلــغــر�ــص الأ�ــشــمــى مــن هـــدف هــذا 

املعر�ص.

الأن�شطة الطالبية

ــطــة  ــش ــ� ـــت وحــــــدة الأن ـــارك ـــش و�

الطالبية بكلية الرتبية بركن خا�ص 

يف املعر�ص، حيث قدم امل�شرف على 

الأ�شتاذ  الطالبية  الأن�شطة  وحــدة 

عن  وافياً  �شرحاً  ال�شاهني  �شلطان 

نــ�ــشــر مالمح  الـــوحـــدة يف  خــطــط 

اخلــطــة ال�ــشــرتاتــيــجــيــة والإطــــار 

الأكــادميــي  املجتمع  يف  املفاهيمي 

مـــن خـــالل تنظيم  الــكــلــيــة  داخــــل 

امل�شابقات  مــن  جمموعة  ــة  ــام واإق

والتي  والرقمية  والفنية  الثقافية 

تــ�ــشــتــهــدف طـــالب الــبــكــالــوريــو�ــص 

ــــــني  ـــات الــعــلــيــا والإداري ـــدرا�ـــش وال

املعر�ص  خــالل  مت  حيث  بالكلية، 

�شرح م�شارات وجمالت امل�شابقات 

لها  املر�شودة  واجلوائز  و�شروطها 

الوحدة  قدمت  اجلــولــة  ختام  ويف 

لزوار  املنا�شبة  بهذه  تذكارية  هدايا 

املعر�ص.
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 »ULSTER« جامعة  بوفد  احلربي  عو�ص  بن  الدكتور حمود  الأكادميية  لل�شوؤون  التمري�ص  كلية  وكيل  رحب 

الربيطانية خالل زيارته الكلية موؤخراً، و�شم الوفد الزائر كاًل من عميد التمري�ص بجامعة »ULSTER« الدكتورة 

كريل كوران، وعميد برنامج تطوير اأع�شاء هيئة التدري�ص الدكتور ديريدي هينان، وامل�شت�شار الدكتورة عفاف علي.

واأكد د. احلربي خالل لقائه بالوفد حر�ص واإميان الكلية باأهمية تطوير القدرات التعليمية والبحثية عرب التعاون 

مع اجلامعات العاملية ونقل اخلربات والرتقاء مب�شتوى اأع�شاء هيئة التدري�ص وطالب وطالبات كلية التمري�ص.

الكلية لدرا�شة املاج�شتري والدكتوراه  اإمكانية قبول معيدي وحما�شري  اأنه متت مناق�شة  وذكر الدكتور حمود 

يف جامعة »ULSTER« واإمكانية الإ�شراف امل�شرتك على طلبة الدكتوراه يف كلية التمري�ص بجامعة امللك �شعود، 

والتعاون يف جمال البحث العلمي بني اأع�شاء هيئة التدري�ص يف اجلامعتني، وا�شتفادة الطرفني من برنامج اخلبري 

الطالب  ق�شمي  يف  الكلية  ووحــدات  معامل  على  جولة  الزيارة  تخللت  كما  �شعود.  امللك  جامعة  يف  الأكادميي 

والطالبات.

مالك،  را�شد  والأ�شتاذ  الدولية،  والتواأمة  الدويل  التعاون  برنامج  مدير  الرتكاوي  مزيد  الدكتور  اللقاء  ح�شر 

ووكالء الكلية وروؤ�شاء الأق�شام وعدد من اأع�شاء هيئة التدري�ص بالكلية.

د�شنت وكيلة اجلامعة ل�شوؤون الطالبات د. غادة بنت عبدالعزيز بن 

�شيف، يوم الثالثاء ١٤٤١/٣/2٢هـ يف بهو كلية الرتبية �شطر الطالبات 

املفاهيمي،  والإطــار  ال�شرتاتيجية  اخلطة  لتفعيل  املا�شحب  املعر�ص 

بح�شور وكيلة كلية الرتبية د. رجاء بنت عمر باحاذق ووكيالت وممثالت 

الأق�شام بالكلية ومديرة اإدارة الكلية اأ. فاطمة العوبثاين ورئي�شة اللجنة 

اأ.  العامة  العالقات  ورئي�شة  القحطاين  جلو�ص  د.  بالكلية  الإعالمية 

الهنوف امل�شيط.

ابتداأت جولة الوكيلة على اأجنحة املعر�ص بوحدة التطوير واجلودة، 

ثم جناح ق�شم الطفولة، فق�شم الرتبية الفنية، وحازت لوحة »الأمرية 

ا�شتح�شان  على  ال�شلهوب  فهدة  الطالبة  اأعمال  من  �شعود«  اآل  رميا 

�شعود  اآل  رميا  الأمــرية  �شخ�شية  اختيار  واإعجاب احل�شور، حيث مت 

الأمريكية  املتحدة  الــوليــات  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  �شفرية 

ك�شخ�شية ملهمة ومتوافقة مع �شعار كلية الرتبية يف اإطارها املفاهيمي 

»قادة التغيري«.

الرتبية  ق�شم  التقنيات،  ق�شم  من  كل  اأجنحة  اجلولة  �شملت  كما 

اخلا�شة، ق�شم ال�شيا�شات الرتبوية، ق�شم الدرا�شات الإ�شالمية، ق�شم 

الدرا�شات القراآنية، واختتمت اجلولة با�شتعرا�ص م�شاركة ق�شم املناهج 

يف  فاعل  دور  الطالبية  الأن�شطة  لوحدة  كان  كما  التدري�ص.  وطــرق 

فعاليات التد�شني، حيث �شاركت الأندية الطالبية مب�شابقات خمتلفة 

ومتنوعة للطالبات.

معرض مصاحب بمدينة 
الطالبات

برعاية وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير ووكيلة اجلامعة للطالبات

لبحث اأوجه التعاون بني اجلانبني

تفعيل الخطة االستراتيجية في التربية

وفد من جامعة »ULSTER« يزور »التمريض«



د�����ش����ن م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 

الدكتور بدران العمر اللقاء املفتوح 

مع طالب وطالبات اجلامعة، وذلك 

ي��وم الأرب��ع��اء ١٤٤١/٣/٣٠ه������ املوافق 

ال��درع��ي��ة  ق���اع���ة  يف  ٢٠١٩/١١/٢٧م 

ب��ق�����ش��م ال�����ط�����الب، ب���ح�������ش���ور وك��ي��ل��ة 

اجلامعة ل�شوؤون الطالبات الدكتورة 

غ�����ادة ب��ن��ت ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ���ش��ي��ف، 

التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  ووكيل 

النمي،  حممد  الدكتور  والأكادميية 

الدكتور  والت�شجيل  القبول  وعميد 

���ش��ع��د ح��م��د ب���ن ع���م���ران وع�����دد من 

عمداء الكليات يف اجلامعة.

بث مبا�شر

بال�شراكة  ال��ل��ق��اء  ه��ذا  عقد  مت 

ووحدات  اأق�شام  كافة  مع  والتعاون 

اململكة  مناطق  اجلامعة يف خمتلف 

قنوات  وفتح  مبا�شر  بث  خالل  من 

مع  املبا�شر  واال�شتف�شار  التوا�شل 

معايل املدير وكافة امل�شوؤولني، وذلك 

الدائم  اجلامعة  حر�ص  منطلق  من 

وطالبها  اأق�شامها  كافة  اإ�شراك  يف 

وال�شماع ال�شتف�شاراتهم.

طاقات �شبابية

الذكر  م��ن  ب��اآي��ات  ال��ل��ق��اء  افتتح 

احلكيم، ثم كلمة من الطالب في�شل 

ال�شبابية  الطاقات  اأح��د  ال�شغمي، 

الطالبية الفعالة يف اجلامعة، اأو�شح 

بكل �شروحها  خاللها دور اجلامعة 

ع��ل��ى م���دى ال�����ش��ن��وات ال��ف��ائ��ت��ة يف 

ودعمهم  والطالبات  الطالب  متكني 

واإ�شراكهم يف قرارات اجلامعة.

حت�شني الأداء

ب��ع��د ذل����ك اأك�����د م���ع���ايل م��دي��ر 

املنا�شبة،  بهذه  كلمته  يف  اجلامعة 

على اأهمية هذه اللقاءات يف حت�شني 

االأداء واملحافظة على متيزه، م�شرًيا 

اإىل اأن التوا�شل مع اإدارة اجلامعة ال 

يقت�شر على مثل هذه اللقاءات، بل 

ميتد طيلة اأيام العام الدرا�شي معرباً 

�شكاوى  ال�شتقبال  ا�شتعداده  ع��ن 

الطالب  وا�شتف�شارات  واقرتاحات 

كل يوم خمي�ص.

النظام اجلديد

الأ�شئلة  امل��ج��ال  ف��ت��ح  ذل���ك  ب��ع��د 

تنوعت  والتي  الطالب  وم�شاركات 

بني م�شاكل وا�شتف�شارات تخ�ش�شية 

اأولها �شوؤال حول نظام  واإدارية كان 

اجلامعات اجلديد واأثره على امل�شرية 

معايل  خ��الل��ه  اأو���ش��ح  التعليمية، 

اإيجابيات  العمر  ب���دران  ال��دك��ت��ور 

م�شلحة  يف  ت�شب  ال��ت��ي  ال��ن��ظ��ام 

العملية  يدعم  باعتباره  اجلامعة، 

نظام  اأه����داف  ويحقق  التعليمية 

واأهداف  عام  ب�شكل  العايل  التعليم 

اجلامعة ب�شكل خا�ص، وي�شاعد على 

والبحثي  االأك��ادمي��ي  العمل  جتويد 

النظام  يعد  كما  املجتمع،  وخدمة 

اأه���م اخلطط  اأح���د  اع��ت��م��اده  قبل 

املدرو�شة لدى اجلامعة.

الدرا�شات العليا

طالب  اأح��د  ا�شتف�شار  ذل��ك  تبع 

االإع���اق���ة ال��ب�����ش��ري��ة ع��ن اإم��ك��ان��ي��ة 

االإعاقة  ذوي  للطالب  املجال  فتح 

ا�شتكمال  م��وا���ش��ل��ة  يف  ال��راغ��ب��ني 

ال��ع��ل��ي��ا يف جم��ال  ال����درا�����ش����ات 

معايل  رح��ب  وق��د  تخ�ش�شاتهم، 

امل���دي���ر ب����االق����رتاح واأع������رب عن 

مباحثة  بعد  ذلك  تطبيق  احتمالية 

يف  العليا  ال��درا���ش��ات  عميد  م��ع 

توجًها  هناك  اأن  واأ�شار  اجلامعة، 

امل�شرح  م�شار  الإعادة  اجلامعة  من 

اإىل ق�شم االإعالم بكلية االآداب.

تو�شعة »الو�شول ال�شامل«

الرئي�شي  امل�����ش��رح  م���درج  وم��ن 

للطالبات  اجل��ام��ع��ي��ة  امل��دي��ن��ة  يف 

حول  كفيفة  م��ن  اآخ���ر  ا�شتف�شار 

ال��و���ش��ول  تغطية  زي����ادة  اإم��ك��ان��ي��ة 

لت�شمل  اجل��ام��ع��ة  ح���ول  ال�����ش��ام��ل 

بوابات الكليات والقاعات الدرا�شية 

التدري�ص،  هيئة  اأع�����ش��اء  ومكاتب 

وذلك لزيادة االعتماد الذاتي وتقليل 

وج���ود امل��راف��ق��ات، وق��د مت خالله 

املو�شوع  على  بالعمل  الطالبة  وعد 

وتطويرالو�شول ال�شامل بالتعاون مع 

من  وبدعم  الطالب  �شوؤون  عمادة 

اجلامعة.

النقل الرتددي

املدينة  داخل  التنقل  معاناة  ومن 

حول  اق���رتاح  للطالبات  اجلامعية 

م�شكلة  يحل  تطبيق  تنفيذ  اإمكانية 

النقل  ب��وا���ش��ط��ة  ال��ت��ن��ق��ل  ���ش��ع��وب��ة 

ال���رتددي داخ���ل اجل��ام��ع��ة، اأج��اب��ت 

خ��الل��ه وك��ي��ل��ة اجل��ام��ع��ة ل�����ش��وؤون 

يتم  امل�شكلة  ه��ذه  ب���اأن  ال��ط��ال��ب��ات 

النقل  اإدارة  مع  حالياً  عليها  العمل 

ال�����رتددي يف اجل��ام��ع��ة م��ن خ��الل 

اأكرب  بعدد  ت��رددي��ة  �شيارات  توفري 

وجوالت اأكرث.

�شيا�شة الباب املفتوح

اأبان معايل مدير  يف ختام اللقاء 

ت�شعى  اجلامعة  اإدارة  اأن  اجلامعة 

ورفع  الطالب،  خلدمة  االأ�شا�ص  يف 

فعاالً  عن�شراً  يكون  بحيث  م�شتواه 

ومنتجا واإيجابياً يف املجتمع، موؤكًدا 

اجلامعة  اإدارة  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  اأن 

ميتد  بل  اللقاء  هذا  على  اليقت�شر 

مكتب  راأ�شها  وعلى  االإدارة  ملكاتب 

حيث  العمر،  بدران  الدكتور  معايل 

ي��رح��ب ب��ت��واج��د ال��ط��الب ك��ل ي��وم 

االق���رتاح���ات  ال���ش��ت��ق��ب��ال  خمي�ص 

وال�شكاوي واال�شتف�شارات.

17 3أخبار  العدد 1356 - الأحد 4 ربيع الأول 1441هـ املوافق 1 نوفمرب 2019م

يف اللقاء املفت�ح وبح�ش�ر وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات

التواصل مع اإلدارة اليقتصر على  العمر:  د. 
اللقاء وأرحب بكم كل يوم خميس هذا 

عبداهلل  املهند�ص  م��ع��ايل  زار 

والكهرباء  امل��ي��اه  وزي��ر  احل�شني 

الإلقاء  موؤخراً،  اجلامعة  ال�شابق، 

اأهمية  ح��ول  ت��وع��وي��ة  حم��ا���ش��رة 

امل���ي���اه واخل���ط���ر امل���رتت���ب على 

وكيل  ا�شتقباله  يف  وك��ان  ال��ه��در، 

والتطوير  للتخطيط  اجل��ام��ع��ة 

نيابًة  ع�شريي  يو�شف  ال��دك��ت��ور 

عن معايل مدير اجلامعة، وعميد 

كلية الهند�شة الدكتور وليد زاهد 

املدنية  الهند�شة  ق�شم  ورئ��ي�����ص 

الدكتور اأمين التومي.

يف البداية قدم الدكتور اإبراهيم 

املحا�شرة  افتتاحية  يف  احل��م��اد 

ملعاليه  املخت�شرة  الذاتية  ال�شرية 

ومن ثم، بداأ معاليه بال�شكر والثناء 

الهند�شة  ك��ل��ي��ة  م��ن�����ش��وب��ي  ع��ل��ى 

عن  للحديث  له  الفر�شة  الإتاحة 

اأهم املوارد بالعامل عامة واململكة 

»املياه  خا�شة  ال�شعودية  العربية 

عن  معاليه  فتحدث  اجل��وف��ي��ة«، 

ا�شتهالك املياه منذ ما قبل حرب 

وكيف  احل��ايل  يومنا  اإىل  اخلليج 

ت�شتنزف  امل�شروعات  بع�ص  كانت 

اأن  معاليه  واأ���ش��اف  لدينا.  املياه 

ال��ع��ي��ون ب��ال��دم��ام واالأح�����ش��اء قد 

نفدت واأ�شبحت االأح�شاء ت�شتقبل 

باجلبيل  التحلية  املياه من حمطة 

اأ�شفه  اأب���دى  كما  النخيل،  ل��ري 

امل��وارد  باأهم  االك��رتاث  على عدم 

باململكة خا�شة اأن اململكة العربية 

الدول  اأفقر  من  تعترب  ال�شعودية 

بالعامل للمياه.

واخ��ت��ت��م م��ع��ال��ي��ه امل��ح��ا���ش��رة 

بالتاأكيد على اأهمية النظر يف اأي 

�شي�شتهلك  اإ�شايف  زراع��ي  ن�شاط 

امل���ي���اه اجل��وف��ي��ة ب��ك��رثة ب��ن��ظ��رة 

ة اأم ال  فاح�شة هل له �شرورة ملحَّ

فاإذا مل يكن له �شرورة فاحلفاظ 

الزراعة  وتقلي�ص  اأوىل  املياه  على 

مطلباً  ب���ات  امل��ن��ا���ش��ب  بال�شكل 

���ش��روري��اً يف ال��وق��ت احل���ايل، ثم 

اأتاح معاليه الفر�شة لطرح االأ�شئلة 

واالإجابة عليها.

المياه مطلب على  والحفاظ  الزراعة  تقليص 
وزير املياه والكهرباء ال�شابق يف حما�رضة ت�ع�ية:
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المتفوقين  لبرنامج  تعريفي  لقاء 
والترجمة« »اللغات  بـ

القهوة« و»رسم  »رسم على 
للموهوبات بالفحم« 

كتبت: �سارة ال�سويداء

نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني ور�سة عمل بعنوان »فن الر�سم 

على القهوة« لطالبات اجلامعة املوهوبات، قدمتها الباري�ستا اأمرية البدنة، 

وارتكزت الور�سة يف يومها الأول على حماور منها: اأهم املعلومات الأ�سا�سية 

والقهوة  املخت�سة  القهوة  بني  والفرق  الكوب،  اإىل  البذرة  من  القهوة  عن 

التجارية، وكيفية جتهيز م�ساحة العمل للباري�ستا املحرتف، واأهم املعايري 

الأ�سا�سية لإعداد ال�سربي�سو، والعنا�سر الرئي�سية لتقييم ال�سربي�سو من 

حيث ال�سكل واملذاق، واأ�سا�سيات تبخري احلليب وم�سروبات احلليب، ويف 

الطالبات والر�سم على  العملي مع  بالتطبيق  الباري�ستا  بداأت  الثاين  اليوم 

القهوة.

كما نظم الربنامج دورة تدريبية خا�سة للطالبات املوهوبات يف الر�سم 

ح�سن  فاطمة  املوهوبة  الطالبة  قدمتها  بالفحم«،  الر�سم  »مبادئ  بعنوان 

بالر�سم،  الفحم  ا�ستخدام  كيفية  عن  باحلديث  ال��دورة  وب��داأت  القرين، 

واأنواع الفحم الطبيعي وال�سناعي امل�ستخدمة يف الر�سم، ثم اأهم الأدوات 

امل�ستخدمة من كرا�سات واأدوات الدمج واملمحاة اخلا�سة بالفحم وغريها، 

امل�ستخدمة يف  القواعد  اأهم  ثم  بالفحم،  التظليل  لطريقة  بعدها  تطرقت 

الر�سم بالفحم، وختمت املجال النظري باحلديث عن اأهم الفنانني يف هذا 

اأعمالهم، ويف اليوم الثاين كانت ور�سة عمل وتطبيق  اأبرز  املجال وعر�ض 

عملي اأ�سرفت فيه املدربة على الطالبات يف اإنتاجهن الفني.

»األغذية  تزور  والجودة  التطوير 
والزراعة«

ا�ستمراراً للدعم الفني الذي تقدمه وكالة عمادة التطوير واجلودة 

الوكالة  فريق  زار  واجل��ودة،  التطوير  للكليات مبجال  الطالبات  بفرع 

موؤخراً كلية علوم الأغذية والزراعة باملدينة اجلامعية للطالبات.

ح�سر اللقاء وكيلة الكلية واملخت�سون بالتطوير واجلودة، وبداأ اللقاء 

اأهم مزايا الكلية يف جمالت  بالرتحيب باحلا�سرات ومت ا�ستعرا�ض 

التطوير واجلودة، ومنها انخفا�ض عدد املخالفات فيما يتعلق بالهوية 

املطورة للجامعة، وذلك بعد املقارنة بني عام 1439ه� وعام 1440ه�.

التي  الدعم  وجم��الت  اخل��دم��ات  العمادة  وح��دات  عر�ست  كما 

وو�سع  والتحديات  للكلية  الراهن  الو�سع  مناق�سة  كما متت  تقدمها، 

وا�ستف�سارات  اأ�سئلة  على  بالرد  اللقاء  واختتم  والتو�سيات،  احللول 

احلا�سرات من من�سوبات الكلية.

ال��زي��ارات  �سل�سلة  �سمن  ت��اأت��ي  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأن  بالذكر  ج��دي��ر 

التخ�س�سية التي تقدمها الوكالة لكليات املدينة اجلامعية للطالبات.

اجتماع لجنة تطوير خدمات  النمي يرأس  د. 
ذوي اإلعاقة

عقدت اللجنة العليا الدائمة لتطوير خدمات 

رئي�ض  بح�سور  الثامن  اجتماعها  الإعاقة  ذوي 

التعليمية  ل��ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  اللجنة 

واأع�ساء  النمي  حممد  الدكتور  والأك��ادمي��ي��ة 

التي  الجتماعات  ا�ستعرا�ض  مت  حيث  اللجنة، 

عقدت مع خمتلف اجلهات ذات العالقة بخدمة 

الطالب ذوي الإعاقة يف اجلامعة ممثلة مبركز 

الطالب ذوي الإعاقة، وعمادة �سوؤون املكتبات، 

ودار جامعة امللك �سعود للن�سر، واإدارة التغذية، 

واإدارة  الطالب،  �سندوق  واإدارة  النقل،  واإدارة 

واإدارة  امل�سرتكة،  الأوىل  وال�سنة  امل�سرتيات، 

املخاطر،  واإدارة  اجلامعي،  وال�سالمة  الأم��ن 

واإدارة �سيانة املدينة اجلامعية للطالبات، والتي 

ترتب عليها حتديد م�سوؤوليات كل جهة يف �سوء 

عنها  التي عربوا  الطالب  واحتياجات  مطالب 

ال�ستبانات  اأو من خالل  اللقاءات معهم  خالل 

التي وزعت عليهم.

وقد اأبدى وكيل اجلامعة حر�سه على متابعة 

ما مت التفاق عليه مع تلك اجلهات، بالإ�سافة 

اأو  ا�ستعرا�ض اقرتاح عقد موؤمتر  اإىل ذلك مت 

ملتقى حتت عنوان »دور اجلامعات يف حماربة 

الإع��اق��ة«،  ذوي  لالأ�سخا�ض  املتطرف  الفكر 

تعمل  من�سة  تفعيل  على  بالعمل  والتو�سية 

تت�سدى  التي  والتعليمات  املقالت  على ترجمة 

للفكر املتطرف واآثاره املدمرة على الوطن بلغة 

م��ن خالل  املو�سوع لح��ًق��ا  الإ���س��ارة، وع��ر���ض 

اأو  الدولة  موؤ�س�سات  تنظمها  التي  امل��وؤمت��رات 

موؤمترات الرتبية اخلا�سة.

اإىل جانب ذلك ناق�ست اللجنة واقع الهيكل 

الطالب  مركز  م��ن  لكل  والتنظيمي  الإداري 

واأهمية توحيد  الإعاقة،  الطالبات ذوي  ومركز 

على  والعمل  واأق�سامها،  ووحداتها  اإدارات��ه��ا 

القواعد  م��ع  يتفق  مب��ا  عملها  اآل��ي��ات  حتديد 

التنظيمية خلدمات الطالب ذوي  والإج��راءات 

هو  م��ا  ووف��ق  �سعود،  امللك  بجامعة  الإع��اق��ة 

بالإ�سافة  املرجعية،  اجلامعات  يف  به  معمول 

اإىل ما ك�سفت عنه حاجة الطالب.

خ��دم��ات  ت��ق��دمي  اأه��م��ي��ة  اللجنة  ون��اق�����س��ت 

تعليمية متخ�س�سة من خالل ت�سكيل جلنة من 

مراكز  وممثلي  اخلا�سة  الرتبية  اخت�سا�سيي 

الطالب والطالبات ذوي الإعاقة، اأو من خالل 

�سيغة يتم التفاق عليها لتقدمي خدمات تعليمية 

متخ�س�سة، تكون مهمتها اإعداد برنامج تربوي 

فردي لكل طالب ذي اإعاقة بناء على احتياجاته 

التعليمية  للتكييفات  دليل  على  اعتماًدا  وذلك 

اجلامعات  يف  ب��ه  معمول  ه��و  م��ا  م��ع  ات�ساًقا 

املرجعية، ومع ما ورد يف القواعد والإجراءات 

التنظيمية يف اجلامعة.

مقدمي  م�ساعدة  على  اللجنة  من  وحر�ًسا 

التكييفات  دليل  اإعداد  مت  التعليمية  اخلدمات 

التدري�ض،  هيئة  لأع�����س��اء  خ��دم��ًة  التعليمية 

ب���الأداء  التعريف  يف  ي�ساعد  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن 

والتكييفات،  الإعاقة،  ذوي  للطالب  الوظيفي 

فئة  لكل  املنا�سبة  التدري�ض  وا�سرتاتيجيات 

اأك���دت عليه  مل��ا  الإع��اق��ة، حتقيًقا  ف��ئ��ات  م��ن 

اجلامعة،  يف  التنظيمية  والإج���راءات  القواعد 

وكان  الإع��اق��ة.  ذوي  الطالب  لرغبة  وحتقيقاً 

ذوي  للطالب  اإل��ك��رتوين  ملف  توفري  مو�سوع 

بهم  اخلا�سة  البيانات  جميع  يت�سمن  الإعاقة 

بكل جهة من اجلهات  الهامة  وربط اخلدمات 

عر�سها،  مت  التي  املو�سوعات  اآخر  الر�سمية، 

وتعاون عمادة القبول والت�سجيل يف اجلامعة يف 

حتقيق ذلك.

الثامن من نشرة  العدد  صدور 
والموهوبين« »المتفوقين 

واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  برنامج  اأ�سدر 

التعليمية والأكادميية  لل�سوؤون  بوكالة اجلامعة 

العدد الثامن من ن�سرته الف�سلية، والتي تر�سد 

اجلامعة  طلبة  واإجن���ازات  واأن�سطة  فعاليات 

من  ع��دد  بها  ��ر  ونُ�����سِ وامل��وه��وب��ني،  املتفوقني 

وميكن  الربنامج،  وطالبات  طالب  م�ساركات 

الطالع على الن�سرة من خالل موقع الربنامج 

مب�سح  اأو   dsp.ksu.edu.sa الإل��ك��رتوين 

الكود.

كتب: طارق املطريي

اللغات  كلية  يف  تعريفياً  لقاًء  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  برنامج  نظم 

قدمه  حيث  الربنامج،  يف  التلمذة  مب�سار  للتعريف  خ�س�ض  والرتجمة، 

امل�سرف على امل�سار يف الربنامج الدكتور تركي ع�سريي.

ح�سر اللقاء وكيل الكلية لل�سوؤون التعليمية والأكادميية وعدد من اأع�ساء 

هيئة التدري�ض والطالب ومت كذلك نقل اللقاء اإىل ق�سم الطالبات.

املتفوقني  الطلبة  برنامج  اإثراء م�ساندة يف  برنامج  التلمذة  يعترب م�سار 

واملوهوبني، ويتيح الفر�سة اأمام طلبة اجلامعة املتفوقني الذين مل يحققوا 

�سروط الإلتحاق مب�سار املتفوقني لال�ستفادة من خدماته، حيث تعد التلمذة 

والتوجيه  الإر�ساد  تقدمي  تت�سمن  التي  التدريبية  ال�سرتاتيجيات  اأهم  من 

املتميزة  للطلبة من قبل خرباء متخ�س�سني من ذوي اخلربات  وامل�ساعدة 

لتمكينهم من اإجناز مهام تعليمية ي�سعب عليهم القيام بها ب�سكل فردي.

تعرفوا على جهاز »EEG« وعالقة الحالة الصحية بالنفسية

بحثت توحيد الجهود بين مركزي الطالب والطالبات

الحيوية الكيمياء  بقسم  زائر  أستاذ 
كتب: حمزة ع�سيبات

ال�سراكة  ب��رن��ام��ج  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

كر�سي  ا�ست�ساف  الدولية،  العلمية 

احليوية  الطبية  التطبيقات  اأبحاث 

من املواد النانوية يف ق�سم الكيمياء 

ال��دك��ت��ور  ال��ع��ل��وم  بكلية  احل��ي��وي��ة 

بق�سم  الأ�ستاذ   Uday Kishore
يف  برونيل  بجامعة  احلياتية  العلوم 

بريطانيا.

وق����د األ���ق���ى الأ����س���ت���اذ ال���زائ���ر 

ب���ع���ن���وان  الأوىل  حم���ا����س���رت���ني 

 Protective role of«

 surfactant protein D in
 Innate« والثانية بعنوان »allergy
 immune surveillance

.»against cancer by cP-D
وق�����د مت���ي���زت امل���ح���ا����س���رت���ان 

احل�سور  بني  التفاعلي  بالأ�سلوب 

من  العديد  ط��رح  ومت  واملحا�سر، 

الأ�سئلة واملالحظات القيمة والأفكار 

ال��ب��ن��اءة وال��ه��ادف��ة، وق��د اأت���اح هذا 

اللقاء التوا�سل املبا�سر بني الأ�ستاذ 

الق�سم وال�ستفادة  الزائر ومن�سوبي 

من خرباته وال�سعي لإقامة �سراكات 

علمية واإحداث م�ساريع بحثية تعود 

خ��الل  م��ن  الق�سم  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ائ��دة 

تعزيز الأعمال امل�سرتكة.

العالمي الجودة  بيوم  تحتفي  والجودة  التطوير  وكالة 
للجودة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�سة 

2019 حت��ت ���س��ع��ار »اجل�����ودة يف 
كلية  ع��ق��دت  والآث������ار«،  ال�سياحة 

بعنوان  علمياً  لقاًء  والآثار  ال�سياحة 

الدبلوما�سية  يف  اجل���ودة  »م��ب��ادئ 

عبدالرحمن  للدكتور  وامل��را���س��م« 

املرا�سم  وكيل  احلمودي  حممد  بن 

امللكية �سابقاً.

ح�سر اللقاء د. جربيل العري�سي 

واجل���ودة  ال��ت��ط��وي��ر  ع��م��ادة  عميد 

وال����ذي ق���دم ع��ر���س��اً ���س��ام��اًل عن 

اإجن������ازات ال��ع��م��ادة يف ال��ت��ط��وي��ر 

واجلودة وذلك بح�سور عميد الكلية 

ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل امل��ن��ي��ف ووك���الء 

واأع�ساء  الأق�سام  وروؤ���س��اء  الكلية 

هيئة التدري�ض والطالب.

ملتقى توعوي  »زوايا سكون« 
الطالبات بمدينة 

اجللهم–  ج������������ود  ك������ت������ب������ت: 

اجل����وه����رة  التويجري–  رمي�������ا 

العبدالرزاق

والإر�ساد  التوجيه  مركز  نظم 

م��ل��ت��ق��ى اخل����دم����ات ال��ن��ف�����س��ي��ة 

والج��ت��م��اع��ي��ة »زواي�����ا ���س��ك��ون« 

ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة  بت�سريف 

الطالبات د. غادة بن �سيف، يف 

البهو الرئي�سي باملدينة اجلامعية 

امللتقى  وا���س��ت��م��ر  ل��ل��ط��ال��ب��ات، 

لأ�سبوع كامل.

وعرفت رئي�سة وحدة الربامج 

ال���ت���وع���وي���ة مب���رك���ز ال��ت��وج��ي��ه 

»زواي��ا  ملتقى  ومديرة  والإر���س��اد 

امللتقى  الغامدي،  غ��ادة  �سكون« 

باأنه من�سة كاملة جلميع اجلهات 

تعر�ض فيه خدماتها وتن�سر فيه 

اأن  واأ�سافت  والتثقيف،  الوعي 

هذه املرة الأوىل التي يعقد فيها 

باإذن  الأخ��ري  يكون  ولن  امللتقى، 

اهلل.

حقق امللتقى جناحاً مثمراً يف 

اخلدماتية  احلقوق  عن  التوعية 

املوؤ�س�سات  ك��اف��ة  م��ن  امل��ق��دم��ة 

متت  حيث  املخت�سة،  واجل��ه��ات 

القائمني  من  كبري  م�ساركة عدد 

عليها.
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برعاية عميد كلية الآداب وبح�صور نخبة من الأ�صاتذة والطالبات يف خمتلف التخ�ص�صات

المنشطات على  الرقابة  لجنة  مع  تعاون  اتفاقية 

»قراءات متخصصة في األدب واإلعالم والقانون« باللغة العربية
جلني   – املنيعي  العنود  تغطية: 

امل�����ش��ع��ل – اأف������راح امل���ط���ري – ن���ورة 

احل�شيني

نظمت الندوة العلمية بق�سم اللغة 

عميد  رعاية  واآدابها، حتت  العربية 

كلية الآداب الدكتور نايف بن ثنيان اآل 

�سعود، ن�ساطاً �سفياً بعنوان »قراءات 

والإع����ام  الأدب  يف  متخ�س�سة 

خمرجات  �سمن  وذل��ك  والقانون«، 

وذلك  التميمي،  اأمل  الدكتورة  تعلم 

ي����وم ال���ث���اث���اء ١٤٤١/٣/٢٩ه���������� 

قاعة  يف  ٢٠١٩/١١/٢٦م  امل��واف��ق 

مببنى  العربية  اللغة  ق�سم  جمل�س 

الن�سائي  اجلانب  على  الآداب  كلية 

والرجايل.

ا�شرتاتيجية حديثة يف التعلم

جيل  تاأ�سي�س  الندوة  ا�ستهدفت 

والنقد  ال���ق���راءة  ع��ل��ى  يعتمد  واع 

ك��اأح��دث   »K.W.L« ب��ا���س��ت��خ��دام 

اجت���اه���ات ط���رق ال��ت��دري�����س حيث 

تنفيذ  على  كامل  ب�سكل  اعتمدت 

خمتلف  يف  مل�سروعاتهن  الطالبات 

والإعام  العربية  اللغة  تخ�س�سات 

والقانون، وذلك حتت اإ�سراف نخبة 

د. معجب  منهم  الق�سم  اأ�ساتذة  من 

العربية  اللغة  ق�سم  رئي�س  العدواين 

واآدابها، د. يو�سف احلزمي احلا�سل 

والأمني  القت�ساد  يف  دكتوراه  على 

د.  اخلريية،  العنود  ملوؤ�س�سة  العام 

القانون  اأ�ستاذ  ال�سالح  عبدالرحمن 

وال��ع��ل��وم  احل��ق��وق  بكلية  امل�����س��اع��د 

ال�سيا�سية، د. اإبراهيم البعّيز ع�سو 

هيئة التدري�س ورئي�س ق�سم الإعام 

منتدى  اإدارة  جمل�س  وع�سو  �سابقاً 

اأ�سبار الدويل.

اإدارة الندوة

الرجايل  الق�سم  من  الندوة  اأدار 

النحو  اأ�ستاذ  املعيوف  علي  الدكتور 

يف  العربية،  اللغة  بق�سم  امل�سارك 

الن�سائي  الق�سم  من  اأدارت��ه��ا  حني 

اأ�سرف  كما  املفرح،  ح�سة  الدكتورة 

معي�س  ���س��ال��ح  ال���دك���ت���ور  ع��ل��ي��ه��ا 

الغامدي والدكتور فهد الطيا�س.

متازج يف التخ�ش�شات

األقى كل من الدكتور علي املعيوف 

كلمات  امل��ف��رج  ح�سة  وال��دك��ت��ورة 

فيها  اأ����س���ادا  ب��احل�����س��ور  ترحيبية 

بتجربة م�ساركة الطالبات يف الندوة، 

اإ���س��اف��ة اإىل ال��ت��م��ازج وال��ت��ن��وع يف 

خمتلف التخ�س�سات واخلربات، ثم 

امللكي وتاوة  بال�سام  الندوة  بداأت 

اآيات عطرة من القراآن الكرمي.

اأمل  د.  كلمات  ذل��ك  بعد  توالت 

ال�سكر  فيها  قدمت  التي  التميمي 

لعميد الكلية وامل�سرفني على الندوة 

العلمية  امل�سرية  دع��م  يف  ودوره���م 

واملهارية للطالبات وت�سجيعهن على 

د.  كلمة  اأعقبها  والط��اع.  القراءة 

اللغة  ق�سم  رئي�س  العدواين  معجب 

عن  فيها  اأع���رب  واآداب��ه��ا،  العربية 

�سكره للطالبات وال�سيوف.

ال��دك��ت��ورة زكية  األ��ق��ت  ذل��ك  بعد 

العربية  اللغة  ق�سم  وكيلة  احلارثي 

واآدابها كلمًة خ�ست فيها الطالبات 

امل�ساركات بال�سكر، م�سيدة بامتداد 

اللغة  اأق�����س��ام  ب��ني  املعرفة  اأوا���س��ر 

وذوي  والقانون  والإع���ام  العربية 

الهمم.

�سارة  الطالبة  ا�ستعرا�س  اأعقبها 

ووظائفها  ال��ق��راءة  لأن��واع  املع�سوق 

قدمتها  اإح�سائية  تلتها  واأهدافها، 

ق��راءة  ع��ن  الطيار  ���س��ذى  الطالبة 

العربية  ال��ل��غ��ة  جم���ال  يف  ال��ك��ت��ب 

اأن ن�سبة  والقانون والإعام، موؤكدة 

القراءة باللغة العربية تعدت 95 % 

على م�ستوى العامل.

جتربة املكفوفني

وح�����ول جت���رب���ة امل��ك��ف��وف��ني يف 

ال����ق����راءة، ن��ق��ل��ت ال��ط��ال��ب��ة ن��وف 

عن  احلياتية  جتربتها  الأ���س��م��ري 

الكتب  خ��ال  من  املكفوفني  ق��راءة 

الناطقة  وال��ربام��ج  اأك��ر  ال�سوتية 

على احلا�سب الآيل، وكذلك حتدثت 

الطالبة �سحر الغامدي عن جتربتها 

با�ستخدام  امل��ك��ف��وف��ني  ق����راءة  يف 

خالها  وا�ستعر�ست  برايل،  طريقة 

حتويل  يف  وال�سعوبات  امل�سكات 

اإف  دي  بي  �سيغة  من  الكتب  ن�سخ 

اإىل �سيغة برايل، اإ�سافة اإىل تكلفتها 

العالية. تا ذلك فقرة الطالبة رانيا 

وق�سيدة  كتاب«  يف  »ق��راءة  العتيبي 

األقتها الطالبة فاطمة الغنام بعنوان 

»اأنا من بّدل بالكتب ال�سحابا«.

قراءات يف الإعالم

ال��ن��دوة عن  اأوىل حم���اور  ب���داأت 

جم��ال  يف  متخ�س�سة  »ق������راءات 

اإبراهيم  الدكتور  بعر�س  الإع���ام« 

لأخبار  الغربي  التناول  عن  البعيز 

مدعماً  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

ع��ر���س��ه ب��ن��م��اذج واأم��ث��ل��ة ل��اأخ��ب��ار 

املفربكة التي نُ�سرت عن اململكة يف 

والربيطانية،  الأمريكية  ال�سحافة 

التي  الإنديبنت  افتتاحية  واأب��رزه��ا 

اأح��داث  اأث��ر  ال�سعودية  عن  ن�سرت 

باملو�سوع  اإياه  م�سمياً  �سبتمرب؛   11
ال�سلبية  وال�سورة  املتجدد  القدمي 

قائًا  اهلل،  رحمه  في�سل  امللك  عن 

تكن  مل  امل�سكلة  »اإن  النهاية  يف 

كانت  بل  احلكومات،  مع  ما  يوًما 

م���ع م��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين 

واملوؤ�س�سات الإعامية«.

غادة  الطالبة  قدمت  ذل��ك  بعد 

العريفي طالبة بق�سم الإعام قراءة 

امل���راأة  ال��روؤي��ة يف متكني  دور  ع��ن 

م�ستعر�سة  الإع��ام،  يف  ال�سعودية 

بع�س النماذج الناجحة كالإعامية 

اأ�سماء زعزوع كاأول مذيعة  �سعودية، 

مديرة  اأول  القثامي  �سارة  ال�سيدة 

حترير، تلتها الطالبة �سجى ال�سهلي 

اأطروحتها بعنوان »ن�سائح مل�ساهري 

الإعام حول القراءة« قدمت فيها 

على  ي�سجعون  م�ساهري  من  مناذج 

الإع��ام��ي  ن�سائح  منها  ال��ق��راءة 

عبدالعزيز  ال�سعودي  وال�سحفي 

قا�سم عرب برنامج تويرت.

قراءات يف القانون

بعنوان  كان  للندوة  الثاين  املحور 

جم��ال  يف  متخ�س�سة  »ق������راءات 

القانون« قدم فيها د. يو�سف احلزمي 

قراءة من خال خم�س ع�سرة فكرة 

الفراآن  نزلت يف  اآية  باأول  فيها  بداأ 

ال��ك��رمي {اق����راأ ب��ا���س��م رب���ك ال��ذي 

الوحي نزل  اأن  على  خلق} م�ستنداً 

ال�ساة  عليه  حممد  �سيدنا  على 

وال�����س��ام، ي���اأم���ره ب��ال��ق��راءة قبل 

التوحيد.

ب����ع����د ذل�������ك ق�������دم ال����دك����ت����ور 

قانونية  قراءة  ال�سالح  عبدالرحمن 

الذي  نظام اجلامعات احلديث  عن 

مر�سوم  مبقت�سى  م���وؤخ���راً  ���س��در 

مبا  م���ادة،   58 يف  واملتمثل  ملكي 

توافق اأهداف مع روؤية ٢٠٣٠، ومبا 

الت�سريعية، والذي  بالثورة  عرب عنه 

تاأ�سي�س  اأ�سا�سي  ب�سكل  ي�ستهدف 

�سبه  با�ستقالية  تعمل  جامعات 

مطلقة عن وزارة التعليم، مع اإعطاء 

اجلامعات مدة �سنة لتعديل لوائحها 

الإدارية واأو�ساعها املادية، مبا يتفق 

مع النظام اجلديد.

الأحكام  طبيعة  عن  حت��دث  كما 

وكيفية  اجل��ام��ع��ات  يف  النتقالية 

نظام  ل��و���س��ع  اإ���س��اف��ة  تطبيقها، 

اجلامعات،  كل  يف  الأم��ن��اء  جمل�س 

ومن مهامه اختيار رئي�س للجامعة، 

تعيني  فرتات  تعديل  اإىل  بالإ�سافة 

 ٣ تتعدى  ل  مل��دة  للجامعة  م��دي��ر 

�سنوات.

ا�ستكملت الطالبات املحور الثاين 

الن�سو�س  حترير  فن  عن  بقراءات 

حقوق  جملة  يف  وق��راءة  القانونية، 

الن�سان،  حقوق  هيئة  عن  �سادرة 

وق�������راءة ع���ن »ح���ق���وق ال��ط��ف��ل«، 

يف  ���س��ع��ودي��ة  و»م���ذك���رات حمققة 

عن  واأخ���رياً  الأمريكية«،  ال�سرطة 

»حرية التعبري عن الراأي وقيودها« 

قدمتها طالبة احلقوق اأروى اليحيى.

قراءات يف الأدب

دار حول  فقد  الثالث  املحور  اأما 

قراءات متخ�س�سة يف جمال الأدب، 

الأ�ستاذ  العي�سى  منال  د.  قدمته 

عن  العربية  اللغة  بق�سم  امل�سارك 

الراوية؛  يف  املتخ�س�سة  ال��ق��راءات 

ال��ق��راءة،  على  الطالبات  م�سجعة 

املنظور  تطوير  تُ�سهم يف  اإنها  حيث 

ال��ف��ك��ري وال����ري����ادة وال����زي����ادة يف 

الر�سيد العلمي والأدبي.

للدكتورة  الثانية  القراءة  ثم كانت 

منى املالكي الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم 

اأمناء  جمل�س  وع�سو  العربية  اللغة 

يف  وكاتبة  العربي  ال�سعر  اأكادميية 

بعنوان  ورق���ة  يف  ع��ك��اظ  �سحيفة 

اإىل  ال�سفاهية  من  العربي  »اخل��رب 

الكتابة«  زم��ن  يف  ق���راءة  الكتابية 

م�سداقية  مدى  عن  فيها  ت�ساءلت 

اخلرب العربي والكتب الرتاثية وعن 

�سبب كتابة اإجنازات املراأة يف العام 

الهام�س وعدم  الهجري على  الثاين 

وج���ود ���س��اع��رة ع��رب��ي��ة ت��ق��ف اأم���ام 

�سعراء املعلقات.

هم�س  الطالبة  ق��دم��ت  ب��دوره��ا 

»ت��اري��خ  ب��ع��ن��وان  م�ساركتها  امل��زي��د 

تلتها  ق�ساياه«  واأبرز  العربي  الأدب 

مب�ساركتها  القباع  مو�سي  الطالبة 

لتاريخ  بروكلمان«  »كارل  تاأليف  عن 

قدمت  اخلتام  ويف  العربي،  الأدب 

الطالبة نوف عبدالعزيز مادة بعنوان 

»قراءات يف العوا�سم الثقافية«.

ن��ي��اب��ة ع���ن م��ع��ايل 

م�����دي�����ر اجل����ام����ع����ة، 

وق���ع وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 

ل���ل���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا 

وال����ب����ح����ث ال��ع��ل��م��ي 

ال������دك������ت������ور خ����ال����د 

احل��م��ي��زي وال��دك��ت��ور 

رئي�س  القنباز  حممد 

اللجنة  اإدارة  جمل�س 

ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��رق��اب��ة 

على املن�سطات يف بهو 

اجل��ام��ع��ة ال��رئ��ي�����س��ي، 

جامعة  �سندوق  يف  اجلامعة ممثلة  بني  تعاون  اتفاقية 

ال�سعودية  واللجنة  العلمي  البحث  لدعم  �سعود  امللك 

التعاون  اإىل  تهدف  وال��ت��ي  املن�سطات،  على  للرقابة 

وكيل  افتتح  كما  اجلانبني،  روؤية  يحقق  الذي  امل�سرتك 

املعر�س  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

امل�ساحب لهذه املنا�سبة.

الوابل عميد  الدكتور حممد  التفاقية  توقيع  ح�سر 

كلية  عميد  اجللعود  �سليمان  والدكتور  العلمي،  البحث 

علوم الريا�سة والن�ساط البدين، والدكتور اأديب اخلليل 

م�ساعد وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي 

للعاقات ال�سناعية والأعمال واملدير التنفيذي ل�سندوق 

اجلامعة لدعم البحث 

ال��ع��ل��م��ي، وع����دد من 

اأع�ساء هيئة التدري�س 

الريا�سة  علوم  بكلية 

وال��ن�����س��اط ال���ب���دين، 

ك��م��ا ح�����س��ره��ا ع��دد 

من امل�سوؤولني باللجنة 

ال�سعودية للرقابة على 

من  وع��دد  املن�سطات 

من�سوبي الهيئة. 

واأك��������د ال���دك���ت���ور 

بهذه  احلميزي  خالد 

املنا�سبة اأن جامعة امللك �سعود تعترب اإحدى اجلامعات 

الرائدة يف اململكة بتبني وت�سجيع ال�سراكات مع القطاع 

احلكومي والهيئات احلكومية، وكذلك القطاع اخلا�س 

يف جمال التعليم العايل، وزيادة الوعي بني اأبناء املجتمع 

وكذلك  ال��ف��رد،  على  واآث��اره��ا  املن�سطات  خطورة  من 

اإعداد الكوادر العلمية املوؤهلة تاأهيًا علمياً عالياً.

م��ن ج��ان��ب��ه اأو����س���ح ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ع��ل��وم ال��ري��ا���س��ة 

والن�ساط البدين الدكتور �سليمان اجللعود اأن مثل هذه 

بني  امل�سرتك  التعاون  وتوؤكد  ومفيدة  التفاقيات مهمة 

اجلامعة والهيئات احلكومية والقطاع اخلا�س يف جميع 

املجالت.

�شورة جتمع امل�شاركني يف الندوة من اليمني د.املعيوف ود. ال�شالح ود.البعيز ود.العدواين ود.احلزمي ود.الغامدي ود.الطيا�ش
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الجودة  معايير  لتوحيد  دعوة 
العربية الجامعات  في 

دعا احتاد اجلامعات العربية اإىل و�ضع معايري موحدة ل�ضمان اجلودة 

الإقليمي  امل�ضتويني  على  التناف�ضية  قدرتها  لزيادة  العربية  اجلامعات  يف 

والعاملي.

�ضبكة  اإن�ضاء  اأهمية  �ضالمة  عمرو  الدكتور  لالحتاد  العام  الأمني  واأكد 

ربط عربية للمعلومات يف جمال اعتمادات الربامج الأكادميية ونظم �ضمان 

اجلودة؛ مما ينعك�س اإيجاًبا على ح�ضول موؤ�ض�ضات التعليم العايل العربية 

على مراكز متقدمة يف الت�ضنيفات العاملية.

واأ�ضار خالل افتتاحه ور�ضة اإقليمية يف مقر الحتاد يف العا�ضمة الأردنية 

التقدم لالعتماد الأمريكي  »اإج��راءات  عمان الثنني املا�ضي، حتت عنوان 

جمال  يف  الحت��اد  جهود  اإىل  املعلومات«،  وتكنولوجيا  الهند�ضة  لربامج 

اعتماد الربامج الأكادميية و�ضمان جودة املوؤ�ض�ضات التعليمية العربية.

اأيام، و�ضارك بها عدد من الباحثني وامل�ضوؤولني  الور�ضة ا�ضتمرت ثالثة 

اإىل تعزيز القدرات وتبادل اخلربات  من خمتلف الدول العربية، وهدفت 

وتاأهيل امل�ضاركني من اجلامعات العربية للتقدم للح�ضول على العتمادات 

الأمريكية لزيادة قدرتها التناف�ضية يف جمالت الت�ضنيفات العاملية.

معر�س  يف  ال�ضعودية  العربية  اململكة  �ضاركت 

مبركز  اأقيم  الذي   ،38 للكتاب  الدويل  ال�ضارقة 

تفتح  كتاباً  »افتح  �ضعار  حتت  ال�ضارقة  اإك�ضبو 

اأذهاناً«، بجناح مميز يهدف اإىل التعريف باحلركة 

العلمية والثقافية والنه�ضة التي ت�ضهدها اململكة 

يف جميع املجالت املعرفية.

بامللحقية  اجلامعية  العالقات  مدير  واأو�ضح 

على  امل�ضرف  الإم��ارات  لدى  ال�ضعودية  الثقافية 

اآل  ب��در  الدكتور  املعر�س  يف  ال�ضعودي  اجلناح 

الذي  املعر�س،  يف  اململكة  م�ضاركة  اأن  �ضليمان 

لتعزيز  انطالقاً  تاأتي  نوفمرب،   9 حتى  ا�ضتمر 

البلدين  بني  ال�ضادقة  والأخ���وة  املحبة  اأوا���ض��ر 

ال�ضقيقني، بالإ�ضافة اإىل ما ت�ضهده اململكة ودولة 

الإمارات العربية املتحدة من ازدهار يف احلراك 

الثقايف والتقدم املعريف.

واأفاد اأن جناح اململكة �ضم 20 جهة حكومية 

واجلامعات  والهيئات  ال��وزارات  بع�س  يف  ممثلة 

احتوى  اململكة  جناح  اأن  مبيناً  العامة،  واملكتبات 

اأك��ر م��ن 3500 ع��ن��وان م��ن الإ���ض��دارات  على 

اإ�ضدار   200 منها  املتميزة  ال�ضعودية  والكتب 

حديث.

واأ�ضار اإىل اأن جناح اململكة �ضهد اإقبالً كبرياً 

اأ�ضحاب ال�ضمو واملعايل ومديري اجلامعات  من 

يف دول���ة الإم�����ارات، وع���دد م��ن امل�����ض��وؤول��ني يف 

اململكة، اإىل جانب عدد كبري من الكتاب والأدباء 

الذين  وال��زوار،  والعرب  والإماراتيني  ال�ضعوديني 

زائ��ر يف  اآلف   10 من  اأك��ر  اإىل  عددهم  و�ضل 

الأيام الأوىل لفتتاح املعر�س.

والعربية  املحلية  الإعالمية  بالتغطيات  واأ�ضاد 

والدولية جلناح اململكة ودورها يف اإبراز ال�ضورة 

احل�ضارية للمملكة ونقل احلراك الثقايف الكبري، 

واملعريف  والعلمي  الفكري  الإنتاج  بعر�س  وذلك 

الذي يعي�ضه الوطن.

النتباه  ال�ضعودي  اجلناح  على  امل�ضرف  ولفت 

اإىل اأن جناح اململكة امل�ضارك يف معر�س ال�ضارقة 

الدويل للكتاب يحظى مبتابعة م�ضتمرة من معايل 

وزير التعليم الدكتور حمد بن حممد اآل ال�ضيح، 

احل�ضور  اأهمية  على  حري�س  اأن��ه  اإىل  م�ضرياً 

الفاعل يف املعر�س لإظهار جناح اململكة بال�ضكل 

�ضكره  مقدماً  وثقافياً،  ح�ضارياً  باململكة  الالئق 

وتوجيه  ومتابعة  من جهد  يبذله  ما  على  ملعاليه 

يف هذا ال�ضاأن.

بجناح �ضم 20 جهة حكومية واأكرث من 3500 عنوان

التعليم  التعليم ممثلة يف وكالة  نظمت وزارة 

بعنوان  عمل  ور�ضة  املا�ضي،  الثنني  اجلامعي، 

التطبيقية«،  والكليات  املجتمع  كليات  »تطوير 

وكيل  بح�ضور  بالريا�س،  ال���وزارة  مبقر  وذل��ك 

عبدالرحمن  الدكتور  اجلامعي  للتعليم  ال��وزارة 

اخلريف ونائب حمافظ املوؤ�ض�ضة العامة للتدريب 

التقني واملهني الدكتور را�ضد الزهراين، وعمداء 

كليات املجتمع والكليات التطبيقية يف اململكة.

ويف م�ضتهل الور�ضة اأّكد الدكتور عبدالرحمن 

اخلريف على اأهمية حتقيق تطلعات �ضمو ويل 

التعليم  منظومة  لتطوير  اهلل-  –يحفظه  العهد 

خمرجاتهما  لتكون  واجلامعي،  العام  ب�ضقيه 

ومنطلقاً   ،2030 اململكة  روؤية  لتحقيق  مرتكًزا 

يف  التطبيقية  والكليات  املجتمع  كليات  لتطوير 

اململكة.

العمل  ور�ضة  اإقامة  من  الهدف  اأن  واأو�ضح 

املجتمع،  كليات  تواجهها  التي  العوائق  بحث 

الت�ضريعية  والتحديات  التطبيقية،  والكليات 

لتلبية  براجمها  وتو�ضيع  هويتها،  وحتديد  لها، 

تطلعات قطاعات �ضوق العمل املختلفة، ولتكون 

من  يتمكنون  ل  ق��د  ال��ذي��ن  للطالب  حا�ضنة 

لهذه  يكون  اأن  على  اجلامعية؛  درا�ضتهم  اإكمال 

الكليات دور يف برامج التنمية، داعياً اإىل تطوير 

الربامج  اإع��ادة هند�ضة  الكليات من حيث  هذه 

الأكادميية مبا يتواءم مع حاجات �ضوق العمل، 

وت�ضكيل  الدبلوم،  مرحلة  م�ضتوى  على  ل�ضيما 

هوية الكليات وفق البيئة التي تنتهجها اجلامعات 

مثل تركيز جامعة امللك في�ضل يف الأح�ضاء على 

الأمن الغذائي، وجامعة جازان على التطبيقات 

ال�ضناعية وغريها من اجلامعات.

امل�ضتقبلية  التطلعات  الور�ضة  وا�ضتعر�ضت 

اململكة،  يف  املجتمع  لكليات  التعليم  وزارة  يف 

الكليات،  من  ع��دد  على جت��ارب  الط��الع  بعد 

ك��م��ا ت��ن��اول��ت ع����دداً م��ن امل��ح��اور ح���ول بع�س 

والأع���داد  العلمية،  وال��درج��ات  التخ�ض�ضات 

�ضوق  يف  الكليات  ه��ذه  خريجي  م��ن  املطلوبة 

ال��ع��م��ل، وت��ط��وي��ر اخل��ط��ط وال��ربام��ج احلالية 

ناق�س  كما  التطبيقية،  ال��ربام��ج  وا�ضتحداث 

بكليات  لاللتحاق   الطلبة  اآلية جذب  احل�ضور 

قطاعات  م��ع  وال�ضراكة  والتن�ضيق  املجتمع، 

اأبرز  التوظيف احلكومية والأهلية، وا�ضتعرا�س 

بالإ�ضافة  الناجحة،  والدولية  املحلية  التجارب 

اإىل ال�ضعوبات والتحديات التي تواجهها كليات 

املجتمع والكليات التطبيقية.

الدكتور  لندن  يف  املكلف  الثقايف  امللحق  كرم 

عبدالعزيز الردادي، الطالب املبتعثني واملبتعثات 

يف  بفئتيها  تقراأ«  اق��راأ  »اأم��ة  مب�ضابقة  الفائزين 

ال�ضعودي  النادي  نظمه  ال��ذي  اخلتامي  احلفل 

مبدينة لي�ضرت الربيطانية.

اأن  ال��ردادي،  الدكتور عبدالعزيز  امللحق  واأكد 

زيادة  يف  ت�ضهم  وامل�ضابقات  املبادرات  هذه  مثل 

بهذه  مفتخراً  املبتعثني  للطلبة  واملعرفة  العلم 

اهلل  باإذن  ت�ضهم  �ضوف  التي  ال�ضعودية  الطاقات 

2030، م�ضيداً  اململكة  روؤية  يف حتقيق تطلعات 

برئي�ضته  ممثاًل  لي�ضرت  يف  ال�ضعودي  بالنادي 

للم�ضابقة  التنفيذي  وامل��دي��ر  ال��ق��رين  اأ���ض��م��اء 

على  الأع�ضاء،  وبقية  احل�ضن  �ضامي  املهند�س 

جلنة  ت�ضم  وال��ت��ي  للم�ضابقة  ال��رائ��ع  التنظيم 

حتكيم من خرباء العلم واملعرفة، وا�ضفاً احلفل 

مدعاة  ذلك  اأن  اإىل  م�ضرًيا  العاملي،  بالكرنفال 

�ضباب  بها  يقوم  التي  الكبرية  باجلهود  للفخر 

لهم  �ضمحت  اإذا  يبدعون  الذين  الوطن  وفتيات 

الفر�ضة وهذا ما حتر�س امللحقية الثقافية بلندن 

على دعمه دائماً.

اأن املبتعثني واملبتعثات يعدون �ضفراء  واأو�ضح 

ال�ضورة  بر�ضم  مطالبهم  اخل����ارج،  يف  للوطن 

احل�ضنة عن وطننا من خالل الحتكاك واكت�ضاب 

اخلربات يف خمتلف املجالت مع الآخرين اأثناء 

فرتة ابتعاثهم، مقدماً لهم ال�ضكر على ح�ضورهم 

وم�ضاركتهم الفعالة يف مثل هذه امل�ضابقات التي 

ت�ضهم يف �ضقل مواهبهم ومعرفتهم.

جاهدين  امللحقية  يف  جميعاً  نعمل  واأ�ضاف: 

ل�ضمان ت�ضهيل كل ما يواجهه املبتعث من حتديات 

زمالئه  على  ي�ضدد  اأن��ه  اإىل  م�ضرياً  و�ضعوبات، 

الأ�ضا�س يف  واملبتعثة هم حمور  املبتعث  اأن  على 

جناح عملنا.

وكرم امللحق الثقايف الفائزين بامل�ضابقة، حيث 

الباحث  الكبار  فئة  يف  الأول  املركز  على  ح�ضل 

ال��زه��راين، وح�ضل على  اأح��م��د  ال��دك��ت��وراه  يف 

الغامدي،  علي  املاج�ضتري  طالب  الثاين  املركز 

حيث  الأط��ف��ال،  فئة  يف  الفائزين  امللحق  وك��رم 

حققت الطالبة ميار القرين املركز الأول، وحازت 

الطالبة جوان املركز الثاين.

خمتلف  من  طالباً   22 امل�ضابقة  يف  و�ضارك 

املدن الربيطانية، حيث اأعلنت جلنة التحكيم اأن 

الإ�ضادة  وت�ضتحق  قيمة  كانت  امل�ضاركات  جميع 

الوطن من خالل  ل�ضباب  باهر  وتب�ضر مب�ضتقبل 

ا�ضتفادتهم من فرتة 

ومعرفًيا  ثقافًيا  خمزوًنا  باكت�ضابهم  البتعاث 

كبرًيا.

للكتاب الشارقة  معرض  في  تشارك  المملكة 

المجتمع  كليات  »تطوير  تبحث  »التعليم« 
التطبيقية« والكليات 

تقرأ« اقرأ  »أمة  بمسابقة  الفائزين  يكرم  بلندن  السعودي  الملحق 

هيئة  اأع�ضاء  من  وزواره��ا  اجلامعة  ملن�ضوبي  يومية  معاناة  هناك 

تدري�س وموظفني وطالب ومراجعني يف ما يخ�س مواقف ال�ضيارات، 

وت�ضتمر هذه املعاناة حتى مع التحديث امل�ضتمر للمواقف واإن�ضاء مباٍن 

ذات اأدوار متعددة خم�ض�ضة ملواقف ال�ضيارات. وتزداد املعاناة مع قرار 

ال�ضماح للمراأة بقيادة ال�ضيارة، لأن هذا يعني �ضخ املزيد من ال�ضيارات 

يف املدينة اجلامعية واملناف�ضة بالتايل على املواقف. كل ما �ضبق اأمر 

مفهوم ويح�ضل يف معظم اجلامعات على م�ضتوى العامل، خا�ضة تلك 

�ضعود.  امللك  كجامعة  وال��زوار  بالطالب  املكتظة  الكبرية  اجلامعات 

اأزمة  اأي�ضاً  هناك   – املثال  �ضبيل  على   – كلورادو  ولي��ة  جامعة  ويف 

كبرية يف املواقف املخ�ض�ضة للطالب، حيث يتم عادة تخ�ضي�س موقف 

واحد لكل اأربع �ضيارات، وبالتايل تتناف�س هذه ال�ضيارات الأربع على 

هذا املوقف، رغم اأن ر�ضوم املواقف الطالبية يف اجلامعات الأمريكية 

مرتفعة جداً، ومواقعها بعيدة ن�ضبياً عن القاعات الدرا�ضية، ورغم اأن 

البدائل الأخرى متوفرة من و�ضائل النقل العام كالبا�ضات، ومن ثقافة 

قيادة الدراجات الهوائية يف اأجواء مناخية معتدلة ولطيفة ت�ضجع على 

ممار�ضة وال�ضتفادة من تلك البدائل.

اإذاً هل هناك اأزمة مواقف يف اجلامعة؟ بالتاأكيد هناك، لكن �ضلوك 

ال�ضائقني يف الوقوف، من من�ضوبني ومراجعني وطالب، يُ�ضاعف من 

�ضيارات  وب�ضكل متكرر - م�ضاهدة   - يومياً  الأزمة، حيث ميكن  هذه 

على  بالتايل  وت�ضتحوذ  مائل  و�ضع  تقف يف  وهي  طولية،  مواقف  يف 

موقفني، وهناك من ال�ضيارات من تقف على الأر�ضفة وت�ضبب اختناقاً 

يف املمرات واملداخل اخلا�ضة باملواقف مما يعوق من دخول ال�ضيارات 

وخروجها. وهناك فئة من ال�ضائقني »غالباً من الطالب« تريد دائًما اأن 

تقف عند اأقرب نقطة ممكنة للمبنى الذي ي�ضم قاعات املحا�ضرات 

مهما تطلب الأمر، حتى ولو كان الثمن وقوًفا خاطًئا وع�ضوائًيا يوؤدي 

لتعطيل م�ضالح الآخرين. 

هي  واملواقف  الوقوف  ثقافة  يف  وال�ضائعة  املالحظة  الأ�ضياء  ومن 

قدرة بع�س ال�ضائقني على خلق م�ضاحات خيالية يف مواقف ال�ضيارات 

توؤدي مل�ضاعفة الطاقة ال�ضتيعابية لهذه املواقف، اإذ ميكن ر�ضد 200 

�ضيارة اأو اأكر يف مواقف طاقتها ال�ضتيعابية ل تتجاوز 150 �ضيارة، 

الحتياجات  ذوي  ومواقف  الطوارئ  وخم��ارج  الأر�ضفة  ع��ادة  وتاأتي 

اخلا�ضة �ضمن تلك امل�ضاحات اخليالية يف ظل غياب ملحوظ لالأمن 

وال�ضالمة يف التنظيم واملراقبة والتوعية لتعديل �ضلوك ال�ضائقني.  

كذلك لبد من الإ�ضارة لقيام بع�س املن�ضوبني واأع�ضاء هيئة التدري�س 

بركن �ضياراتهم لفرتات طويلة يف املواقف ب�ضبب ال�ضفر اأو لأي �ضبب 

اآخر، حيث يُعطي املظهر اخلارجي لل�ضيارة انطباًعا اأنها مركونة لأيام 

واأ�ضابيع ورمبا اأ�ضهر، وهذا يعني خ�ضارة موقف حيوي ميكن ال�ضتفادة 

منه لزمالئهم الذين هم على راأ�س العمل ب�ضكل يومي.

لكن ميكن  وم��ٌر ل مفر من جترعه،  منه،  اأم��ٌر لبد  املواقف  اأزم��ة 

التخفيف من مرارة ذلك بتخل�س بع�س ال�ضائقني من اأنانيتهم واحرتام 

حقوق الآخرين يف تلك املواقف، مع املراقبة واملتابعة امل�ضتمرة من اإدارة 

الأمن وال�ضالمة ل�ضمان اأن تكون املواقف اأجمل نهاية مل�ضوار �ضباحي 

مرهق مع زحمة الطرق وال�ضوارع واإرهاب بع�س ال�ضائقني املتهورين.

أزمة وقوف أم أزمة مواقف!!

 وقفات أكاديمية
د. خليل اليحيا

 وقفات أكاديمية

alkhaleel@ksu.edu.sa - 

كلية الطب
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ال�سمو  ���س��اح��ب  رع��اي��ة  حت��ت 

نواف بن  بن  الأم��ر في�سل  امللكي 

اجلوف،  منطقة  اأم��ر  عبدالعزيز 

اف��ت��ت��ح ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي 

الأم����ر ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن ف��ه��د بن 

اأم��ر  نائب  عبدالعزيز  ب��ن  تركي 

ربيع   28 املا�سي  الثنني  املنطقة، 

25 وفمرب  املوافق  1441ه�  الأول 

اللغة  م��وؤمت��ر  فعاليات  2019م، 
بعنوان  ال��ث��اين  ال����دويل  ال��ع��رب��ي��ة 

اللغة  جدلية  الإعالمي  »اخلطاب 

اللغة  ق�سم  نظمه  ال��ذي  والفكر«، 

بجامعة  الآداب  كلية  يف  العربية 

اجلوف، وذلك على مدى يومني يف 

املدينة اجلامعية.

وع����ّد م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 

ال��دك��ت��ور اإ���س��م��اع��ي��ل ب���ن حممد 

املنطقة  اأمر  �سمو  رعاية  الب�سري 

وح�سور �سمو نائبه دعماً للجامعة 

لتحقيق  املزيد  لتقدمي  لها  ودافعاً 

توجيهات خادم احلرمني ال�سريفني 

اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك 

الأم��ني  عهده  ويل  و�سمو  �سعود، 

يقدمان  اللذين  اهلل-  -حفظهما 

عطائها  ملوا�سلة  للجامعة  الكثر 

اململكة  روؤي��ة  حتقيق  يف  والإ�سهام 

م��ن��ج��زات��ه��ا  خ��الل��ه��ا  م���ن   2030
وبراجمها املتالحقة.

من جانبه اأفاد رئي�س ق�سم اللغة 

رئي�س  اجل���وف  بجامعة  العربية 

اأن  اللوي�س  الدكتور حممد  املوؤمتر 

هي:  حم��اور  �ستة  ناق�س  امل��وؤمت��ر 

الوظيفة  ب��ني  الإع��الم��ي��ة  ال��ل��غ��ة 

الل�سانية و�سناعة الوعي والت�ساهل 

وثقافة  الوطنية  الثوابت  اللغوي، 

لغة  الإع��الم��ي��ة،  اللغة  يف  الآخ���ر 

واأثرها  العوملة  ع�سر  يف  الإع��الم 

وال��ه��وي��ة،  الثقافية  الق�سايا  يف 

اخلطاب الإعالمي وق�سايا الإثنية 

لغة  واجلن�سانية،  واللغوية  العرقية 

وفكر اخلطاب الإعالمي ودورهما 

الجتماعية،  اخللفيات  ت�سكيل  يف 

واأخ���راً حم��ور ���س��ورة العربي يف 

اخل��ط��اب الإع��الم��ي ال��غ��رب��ي بني 

وجم��ازي��ة  وال��ف��ك��ر  ال��ل��غ��ة  �سلطة 

ال�سورة.

الجوف بجامعة  العربية  اللغة  مؤتمر  فعاليات  اختتام 
حتت �شعار »اخلطاب الإعالمي جدلية اللغة والفكر«

        

اأعلنت وكالة جامعة الأمرة نورة 

العليا  للدرا�سات  عبدالرحمن  بنت 

الدورة  اإطالق  عن  العلمي  والبحث 

للتميز  اجل��ام��ع��ة  ال��راب��ع��ة جل��ائ��زة 

احل��ايل  اجل��ام��ع��ي  ل��ل��ع��ام  البحثي 

1441ه�/2019م التي بداأ التقدمي 

 20 الأح��د  ي��وم  من  اعتباراً  عليها 
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اجلائزة  وتهدف  2019م.  نوفمرب 

من�سوبات  من  املتميزات  تكرمي  اإىل 

ج��ام��ع��ة الأم������رة ن����ورة يف جم��ال 

البحث العلمي، واإذكاء روح املناف�سة 

العلمية والإبداع يف خمتلف جمالت 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي م��ن خ���الل ن�سر 

عاملًيا.  متميزة  اأوعية  يف  اأبحاثهن 

ثمانية  اجل��ائ��زة يف  ف���روع  وت��ت��ن��وع 

جمالت وهي: جودة البحث العلمي، 

التميز  ال��ع��ل��م��ي،  ال��ب��ح��ث  غ�����زارة 

وطالبات  اجلامعة  ملبتعثات  البحثي 

الكتاب  ج���ودة  العليا،  ال��درا���س��ات 

املوؤلف/ املرتجم، براءات الخرتاع، 

جائزة  العلمية،  الكت�سافات  جائزة 

اإحراز اجلوائز الدولية املتخ�س�سة، 

جائزة مركز البحوث املتميز. وميكن 

ل��ل��م��ت��ق��دم��ني الط�����الع ع��ل��ى ك��اف��ة 

ال�سروط واملعاير اخلا�سة باجلائزة 

https://app.pnu. :على الرابط التايل

edu.sa/AWARDS/Login.aspx

الإ�سالمية  اجلامعة  مدير  د�سن 

ب��امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة امل��ك��ل��ف ال��دك��ت��ور 

عبداهلل بن حممد العتيبي يوم الأحد 

1441ه�  الأول  ربيع   27 املا�سي 

2019م، وحدة  24 نوفمرب  املوافق 

بعمادة  اجلن�سيات  على  الإ���س��راف 

ب��ه��دف حتقيق  ال���ط���الب،  ����س���وؤون 

لطالب  وال�ساملة  الالزمة  الرعاية 

املنح الدرا�سية من غر ال�سعوديني.

التعريف  اإىل  ال��وح��دة  وت�سعى 

ب��امل��م��ل��ك��ة م����ن ن��ه�����س��ة ع��ل��م��ي��ة 

واجتماعية  و�سيا�سية  واقت�سادية 

و�سحية، والتعريف باملنهج الو�سطي 

وت�سجيع ثقافة احلوار والتاآلف بني 

الطالب، والإ�سهام يف دور الطالب 

جمتمعهم  خ���دم���ة  يف  ب����دوره����م 

والنهو�س به، واملحافظة على اأوقات 

ال��ط��الب وا���س��ت��ث��م��اره��ا مب��ا يعود 

ومعاجلة  وال��ف��ائ��دة،  بالنفع  عليهم 

م�سكالت الطالب الإدارية والعلمية 

مع  والتن�سيق  والنف�سية،  والرتبوية 

اجلامعة  يف  الخت�سا�س  ج��ه��ات 

بالإ�سافة  امل�سكالت،  هذه  ملعاجلة 

مواهب  اكت�ساف  يف  الإ�سهام  اإىل 

ال��ط��الب وت��وظ��ي��ف ط��اق��ات��ه��م مبا 

يحقق اأهداف املنح الدرا�سية.

انطالق جائزة جامعة األميرة نورة للتميز البحثي

»اإلسالمية« تدشين وحدة لإلشراف على الجنسيات بـ

عبداملح�سن  بن  �سعود  الأم��ر  بكر�سي  ممثلًة  حائل  جامعة  نظمت 

بن  �سليمان  موؤ�س�سة  مع  وبال�سراكة  والأهلي  اخلري  العمل  لدرا�سات 

الثنني  الب�سرية،  للتنمية  حائل  وجمعية  اخلرية  الراجحي  عبدالعزيز 

ور�ستي  2019م،  نوفمرب   25 املوافق  1441ه�  الأول  ربيع   28 املا�سي 

عمل بعنوان »كتابة التقارير و�سناعة امل�ساريع« و»كيف جتعل م�سروعك 

جاذًبا للمانحني«، وذلك يف فندق امللينيوم باملدينة اجلامعية.

واأو�سح وكيل اجلامعة لل�سوؤون الأكادميية امل�سرف على كر�سي الأمر 

�سعود بن عبداملح�سن لدرا�سات العمل اخلري والأهلي الدكتور زيد بن 

مهلهل ال�سمري اأن الور�سة ا�ستمرت ثالثة اأيام وا�ستهدفت اأكرث من 60 

اأن ت�ستفيد منها اجلهات امل�ساركة لتنمية القطاع غر  م�سارًكا، متطلعاً 

الربحي متا�سًيا مع توجهات اململكة 2030 يف ا�ستدامة العمل اخلري 

وجتويده.

باجلامعة  العلمي  والوقف  البحث  كرا�سي  عام  اأمني  اأب��ان  جهته  من 

الأهلية  اجلمعيات  ا�ستهدفتا  العمل  ور�ستي  اأن  ال�سيف  طالل  الدكتور 

وجلان التنمية الجتماعية باملنطقة، مفيداً اأنة مت خالل الور�ستني تاأهيل 

املبادرات  لت�سميم  بيانات اجلهات اخلرية  التعامل مع  امل�ساركني على 

�سبع  تقدمي  ومت  ت�سويقية،  قوالب  يف  وتقدميها  التنموية  وامل�ساريع 

خطوات عملية لتحويل املبادرة والفكرة اخلرية اإىل م�سروع متكامل وفق 

متطلبات اجلهات املانحة ليكون قاباًل للت�سويق والعر�س على املانحني.

امل�ساركة  اجلهات  لتجهيز  ا�ستعداًدا  اأقيمتا  العمل  ور�ستي  اأن  يُذكر 

لت�سويق م�ساريعها للجهات املانحة التي �ست�سارك يف ملتقى املنح التنموي 

الذي �سيُعقد يف جامعة حائل قريباً.

ورشتا عمل بجامعة حائل لتسويق 
المشاريع

د�سنت جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية مبادرة » زوروا كاو�ست«، 

مرحبة مبن يرغب زيارة حرمها اجلامعي.

وتتطلب الزيارة تن�سيقاً م�سبقاً من خالل الت�سجيل واإدخال البيانات 

و�سيتمكن   »https://kaust.edu.sa/visit« الرابط  على  الالزمة 

مرافقها  على  التعرف  من  ثُ��ول،  ومقرها  اجلامعة،  زي��ارة  يف  الراغبون 

اأ�سماء علماء  وخمترباتها الأ�سا�سية، والتجول بني مبانيها، التي حتمل 

الع�سر الذهبي مثل الرازي واخلوارزمي، كما �سيتمكن الزائر من زيارة 

املكتبة املطلة على البحر الأحمر، ومتحف العلوم والتقنية يف الإ�سالم.

وكانت جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية » كاو�ست« قد ا�ستقبلت 

عرب مبادرة »زوروا كاو�ست« يف مرحلتها التجريبية بزيارة ملن�سوبي جامعة 

امللك عبدالعزيز بجدة الذين قاموا بالت�سجيل عن طريق النظام، وتعد 

هذه �سمن مبادرات اجلامعة للتفاعل مع املجتمع املحيط بها.

جامعة الملك عبدالله تدشن مبادرة 
»زوروا كاوست«

نظمت جامعة امللك خالد يوم الأحد املا�سي 27 ربيع الأول 1441ه� 

املوافق 24 نوفمرب 2019م، اجتماًعا حت�سرًيا لإن�ساء جتمع تن�سيقي 

5 كليات  اململكة، وذلك مب�ساركة  الهند�سة بجامعات جنوب  بني كليات 

متثل كاًل من جامعة جنران وجامعة جازان وجامعة الباحة وجامعة بي�سة 

وجامعة امللك خالد.

ويف بداية الجتماع اأ�ساد معايل مدير جامعة امللك خالد الدكتور فالح 

ال�سلمي بجهود واإمكانيات كليات الهند�سة، م�سًرا اإىل اأن هذا التجمع 

�سي�سهم يف دعم اأعمال كليات الهند�سة امل�ساركة وخمرجاتها، واآماًل اأن 

يخرج هذا الجتماع بتو�سيات ت�سب يف م�سلحة كافة الأطراف وتعزز 

من اإمكانياتها.

وا�ستملت حماور النقا�س على منح �سالحيات ا�ستخدام املعامل وور�س 

العمل، والو�سول لالأبحاث املدعومة يف اجلامعات وت�سكيل جمموعات 

بحثية م�سرتكة، و�سملت املحاور اأي�ًسا عقد موؤمتر هند�سي �سنوي يتنقل 

موقع انعقاده بني جامعات املناطق اجلنوبية، وكذلك توزيع منافذ ن�سر 

اإن�ساء  اأو  املخت�سة  التحالف  جامعات  جمالت  بني  الهند�سي  املوؤمتر 

يوم  واإقامة  عاملية،  بيانات  قاعدة  يف  موؤر�سفة  واح��دة  هند�سية  جملة 

توفر  على  يرتكز  املتحالفة  اجلامعات  بني  فيما  ينتقل  �سنوي  مهند�س 

فر�س وظيفية للخريجني وي�سم معر�س م�ساريع التخرج وجل�سات نقا�س 

علمية، اإ�سافة اإىل حمور مواءمة املناهج ل�سناعة انتقال �سل�س للطالب 

بني  الزائرين  الأ�ساتذة  انتقال  وت�سهيل  م�سرتكة،  م�ستقلة  برامج  وبناء 

كليات الهند�سة.

اجتماع تنسيقي لكليات الهندسة 
بجامعات الجنوب



بالجودة تنهض األمم
اأمرنا اهلل �سبحانه وتعاىل باجلودة والإتقان ن�سب هذا العمل  عندما 

اإىل نف�سه، عزَّ وجل، لأهميته الكبرية حينما قال يف كتابه الكرمي »�ُسنَْع 

َا تَْفَعلُوَن« النمل 88. رٌي بمِ تَْقَن ُكَلّ �َسْيٍء اإمِنَُّه َخبمِ
َ
ي اأ مِ الَّذمِ

َّ
اهلل

وطريق  عمل  اأ�سلوب  عن  نتحدث  فاإننا  اجل��ودة  عن  نتحدث  وحينما 

ممهد للتميز والو�سول اإىل الغايات باأف�سل �سورة ممكنة، حيث جند اأن 

غالبية الأمور التي تخلو من اجلودة عادة ما تكون ه�سة �سهلة التفكك غري 

م�ستدامة، وبالتايل تكون غري نافعة، اأي اأن م�ساألة اجلودة والإتقان م�ساألة 

اإلزامية ينبغي اأن ن�سعها ن�سب اأعيننا حينما منار�س اأي عمل �سواء على 

ال�سعيد ال�سخ�سي اأو على ال�سعيد العام.

اجلودة  الآن يف ممار�سة  الكبري  والهتمام  الرتكيز  اأ�سبح  نعلم  وكما 

وخا�سة اجلودة يف خمرجات التعليم والذي ي�سكل هاج�ساً لدى العديد 

�سهر  تخ�سي�س  والزده��ار، حيث مت  التقدم  على  احلري�سة  ال��دول  من 

لدى  ثقافته  وتعزيز  مفهومه  وتاأ�سيل  به  لالحتفال  �سنة  كل  من  نوفمرب 

الفرد واملجتمع والنهو�س بهم اإىل جمتمع املعرفة.

ول�سيما اأن دولتنا احلبيبة خ�س�ست لهذا املفهوم جزًءا كبرًيا من روؤيتها 

اأ�سمته  �سخًما  برناجًما  اأطلقت  2030«، حيث  اململكة  »روؤية  امل�ستقبلية 

»جودة احلياة« والذي ي�سم اأهداًفا وم�ساريع حتاكي واقع الدول املتطورة 

لتغر�س لدى املجتمع ال�سعودي عادة اجلودة يف �ستى اأمور احلياة وي�سبح 

من  وجتعل  الفرد  عاتق  تثقل  وقوانني  اأنظمة  ولي�س  العي�س  يف  اأ�سلوًبا 

ممار�سته �سيئاً من التاأزم وامللل.

مها بنت عبدالكرمي النافع

نائبة امل�سرف على املكتب التنفيذي للخطة اال�سرتاتيجية

حدث  ه��و  للجودة  العاملي  ال��ي��وم 

من  الثاين  الأ�سبوع  يف  يقام  �سنوي 

نوفمرب من كل عام، وعلى الرغم من 

م��رة يف عام  لأول  به  احتفل  اأن��ه قد 

2008، اإل اأن جذوره هي اأقدم بكثري، 
امل�سطفى  قال  النبوية  ال�سرية  ففي 

�سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن اهلل يحب 

اإذ عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه«.

ازدهار  يف  فعال  دور  املبداأ  ولهذا 

مكنت  ولقد  واملوؤ�س�سات،  املنظمات 

معايري اجلودة املنظمات من النجاح، 

وطبيعة  قطاعها  ع��ن  النظر  بغ�س 

اأعمالها.

مرتبطاً  اجلودة  م�سطلح  يعد  ومل 

باملوؤ�س�سات وح�سب، بل �سمل جمالت 

ومت�سعبة،  وك��ث��رية  وا���س��ع��ة  اأخ����رى 

فاجلودة ل تنح�سر مهامها فقط يف 

املنتج، ولكن اأ�سبحت 

ترتبط بجودة الإنتاج، 

وج��������ودة ال��ع��ام��ل��ني 

امل��ن��ت��ج��ني اأي�������س���اً، 

وق�����دم�����ت اجل������ودة 

م�����س��اه��م��ات ك��ب��رية 

جمال  يف  التقدم  يف 

ال�سحية  ال���رع���اي���ة 

وال��ت�����س��ن��ي��ع وال��ب��ن��اء 

وال���ط���اق���ة وال���دف���اع 

وال��ن��ق��ل، والح��ت��ف��ال 

ي�سجع  ال��ي��وم  ب��ه��ذا 

بمار�سة  »النهو�س 

يف  اجل������ودة  اإدارة 

ال�سوء  وت�سليط  القطاعات«  جميع 

على  للجودة  الإيجابي  التاأثري  على 

املنظمات.

اجلودة هي احلجر 

وه��و  ل��ل��ن��ج��اح  الأول 

دائ��م��ا  ل��ه  ن�سعى  م��ا 

ك�سيادلة  مهنتنا  يف 

واأ�ساتذة يف اجلامعة، 

ول����ق����ي����ا�����س ج�����ودة 

اخل����دم����ة امل��ق��دم��ة 

امل��ع��اي��ري  اإىل  ن��ع��ود 

الأ����س���ا����س���ي���ة ل��ه��ا، 

املنظمة  ق��ام��ت  وق��د 

ال��ف��درال��ي��ة ال��دول��ي��ة 

ل��ل�����س��ي��دل��ة ب��ت��ب��ن��ي 

خ���ط���وط اإر����س���ادي���ة 

دول�����ي�����ة مل���م���ار����س���ة 

املعايري  اأن  تعتقد  لأن��ه��ا  ال�سيدلة، 

املبنية على هذه اخلطوط الإر�سادية 

اأن ت�ستخدم من قبل املنظمات  يجب 

واحل��ك��وم��ات  الأه��ل��ي��ة  ال�سيدلنية 

وامل��ن��ظ��م��ات ال�����س��ي��دلن��ي��ة ال��دول��ي��ة 

مقبولة  وطنية  معايري  اإىل  للو�سول 

للممار�سة ال�سيدلنية اجليدة.

�سعود  امللك  جامعة  هنا يف  ونحن 

ن�سعى دوًما لالرتقاء ب�ستوى الكفاءة 

وامل��راك��ز  ال��ك��ل��ي��ات  جلميع  والأداء 

والبحثية  الأك���ادمي���ي���ة  وال���وح���دات 

والإدارية يف اجلامعة، وذلك لت�سكيل 

ك��ي��ان ق���ادر ع��ل��ى امل��ن��اف�����س��ة حملياً 

وعاملياً، وي�سعدين اأن اأكون جزءاً من 

من  زمالئي  واأ�سجع  الحتفال،  هذا 

الطلبة  واأب��ن��ائ��ي  اجلامعة  من�سوبي 

هذه  ون�سر  ال��ي��وم  ب��ه��ذا  للم�ساركة 

هذا  لأهمية  الوعي  وزي��ادة  الثقافة 

القطاع يف تقدم وطننا احلبيب.

عميد كلية ال�سيدلة

على  امل��دن  م��ن  العديد  يف  يوجد 

من  وا�سعة  م�ساحات  العامل  م�ستوى 

الأحياء الع�سوائية التي منت ع�سوياً 

قدمية،  ولكنها  خمططة  اأح��ي��اء  اأو 

ي�سكنها  الأحياء  هذه  اأن  الغالب  ويف 

اأو  واملنخف�س  املتو�سط  الدخل  ذوو 

اإىل  تفتقر  ولكنها  الدخل،  معدومو 

ومبانيها  ال��ع��ام��ة  اخل��دم��ات  بع�س 

متهالكة  وبع�سها  قدمية  اأ�سبحت 

بحكم تقدم عمر احلي باأكمله.

عليه  املتعارف  التقليدي  والنهج 

وحت�سني  الأحياء  هذه  م�ستوى  لرفع 

�سواًء  البناء  واإع��ادة  الهدم  بيئتها هو 

ال�سكان  ترحيل  اأو  امل��وق��ع  نف�س  يف 

من  وال�ستفادة  ج��دي��دة  اأح��ي��اء  اإىل 

املوقع القدمي، وقد يقرتح هذا احلل 

اأ�سخا�س لي�س لديهم دراية بالعواقب 

ول يتم الرجوع لذوي الخت�سا�س من 

يت�سارك  ومن  العمرانيني  املخططني 

معهم يف التخ�س�س مثل »اجلغرافيني 

- اأخ�������س���ائ���ي ع��ل��م الج���ت���م���اع - 

القت�ساديني وغريهم«.

وقد حدث هذا حيث متكنت بع�س 

الع�سوائية  الأحياء  ترقية  من  امل��دن 

ال�سكان  مع  الت�ساور  دون  والقدمية 

الق�ساء  ومت  اآرائ��ه��م،  واأخ��ذ  اأنف�سهم 

البناء،  واإع����ادة  الأح��ي��اء  ه��ذه  على 

الأدوار  ذات  العالية  امل��ب��اين  فتبنى 

امل��ت��ك��ررة وت��خ��ط��ط وت��ن��ف��ذ ال��ط��رق 

العامة  اخل��دم��ات  وتو�سع  اجل��دي��دة 

مهما كانت التكلفة.

ه����ذه امل���م���ار����س���ات ل ت���اأخ���ذ يف 

الع��ت��ب��ار ���س��ع��ور ال�����س��ك��ان ب��امل��ك��ان 

وامل���وط���ن الأ����س���ل، وي�����س��ع��ب على 

واإع��ادة  الوظائف  توفري  احلكومات 

كانت  ما  على  الجتماعية  العالقات 

الدولة  التكلفة على  تزيد  وقد  عليه، 

وكذلك على ال�ساكن الذي �سوف ينفق 

على التنقل مثاًل �سعف ما كان ينفق 

اخلدمات  لتباعد  نظراً  �سابقاً  عليه 

وغري ذلك.

اأ�ساليب  على  امل��دن  بع�س  تعتمد 

الع�سوائية  الأح��ي��اء  لرتقية  ج��دي��دة 

وال���ق���دمي���ة، ف��ق��د ق���دم���ت م��دي��ن��ة 

برنامج  مثاًل  باإندوني�سيا  �سورابايا 

يعتمد  1969م  ع��ام  مبتكر  اإ�سكان 

اأح��د  اأ���س��ب��ح  وق���د  التح�سني،  ع��ل��ى 

الأمثلة الأوىل يف العامل لنجاح ترقية 

الأحياء الع�سوائية والقدمية، فمدينة 

من  ال�سنني  مر  على  تعاين  �سورابايا 

التمدد العمراين ال�سريع عالوًة على 

ذلك انت�سار الأحياء الع�سوائية داخل 

النمو  معدل  متو�سط  وبلغ  املدينة، 

ال�سكاين %4.1 �سنوياً، ويعترب عايل 

بالن�سبة لدول �سرق اآ�سيا، و%23 من 

�سكان املدينة يعي�سون يف ع�سوائيات 

غري ر�سمية.

ومل��ك��اف��ح��ة ق����رار ال��ه��دم واإع����ادة 

البناء وت�سريد ال�سكان وحتويلهم من 

و�سط املدينة اإىل ال�سواحي والتمدد 

اخلدمات  اإي�سال  و�سعوبة  العمراين 

الربنامج  هذا  قام  التحتية؛  والبنية 

بالت�سارك مع ال�سكان وخرباء عامليني 

الدائم  الإ�سكان  و�سمان  بالتح�سني 

واإدارة  اخل���دم���ات  جميع  وو����س���ول 

ال��ن��ف��اي��ات وال��ت��ع��اون م��ع��اً ل��الرت��ق��اء 

وترقيتها  والأحياء  ال�سكان  ب�ستوى 

وق��دم��ت  ف��ي��ه��ا،  ال��ب��ق��اء  ي�سمن  ب��ا 

احلكومة متوياًل بالت�سارك مع القطاع 

اخل���ا����س وج���ه���ات مت��وي��ل��ي��ة اأخ���رى 

تكاليف  من  بجزء  ال�سكان  و���س��ارك 

بت�سغيل  ال�سكان  قام  كما  التح�سني، 

جعلهم  ال��ذي  الأم��ر  امل�ساريع  واإدارة 

احلي  بلكية  وانتماًء  اإح�سا�ساً  اأكرث 

واملدينة.

مثل  يف  احلياة  نوعية  حت�سني  اإن 

هذه الأحياء ميكن اأن يح�سن اقت�ساد 

املدينة والبيئة والرقي بال�سحة العامة 

املدينة  ويجعل  التعليم،  وم�ستويات 

اأكرث اأماناً واأكرث مالئمة للعي�س.

وم���ن ه��ن��ا ن�����س��ع ����س���وؤالً م��ه��م��اً: 

ك��ي��ف مي��ك��ن ل��ل��م��دن احل��ف��اظ على 

الأحياء القدمية مع توفري اخلدمات 

والفر�س؟

اأولها  نقاط:  تت�سمن عدة  الإجابة 

والقيام  احل��ي  الأول��وي��ات يف  حتديد 

على  فيجب  ت��دري��ج��ي��اً،  بالتح�سني 

املدن ال�ستثمار يف م�ساريع التح�سني 

التحتية  البنية  كانت  �سواًء  والتاأهيل 

وهي  امل��ن��ازل،  اأو  العامة  واخل��دم��ات 

القيام  م��ن  واأف�����س��ل  قائمة  بالطبع 

بتخطيط اأحياء جديدة.

ال�سكان يف  م�ساركة  �سمان  ثانيها 

القرار، فيجب اأن يكون لل�سكان �سوت 

واأن يتم م�ساورتهم يف م�ساكل الو�سع 

الراهن وكيف ميكن التغلب عليها وما 

هي املقرتحات.

ثالثها ال�سراكة مع القطاع اخلا�س 

للتعاون  رب��ح��ي��ة،  ال��غ��ري  واجل���ه���ات 

وت��ق��دمي ال��ت��م��وي��ل امل��ي�����س��ور وت��ق��دمي 

الدرا�سات وال�ست�سارات وغري ذلك. 

رابعها حت�سني �سبكات النقل، ل�سمان 

جلميع  لل�سكان  ال���ع���ادل  ال��و���س��ول 

تكاليف  ع��ن  وال�ستغناء  اخل��دم��ات 

التنقل باملركبات اخلا�سة.

ال��ن��ق��ط��ة اخل��ام�����س��ة والأخ������رية 

يجب  اإذ  ال�����س��ك��ان،  ت��ه��ج��ري  جت��ن��ب 

التطوير  م�ساريع  جتنب  امل��دن  على 

اأوا�سط  من  ال�سكان  بنقل  تقوم  التي 

عن  ب��ع��ي��داً  ال�����س��واح��ي  اإىل  امل����دن 

اخلدمات الأ�سا�سية وخلخلة الروابط 

الجتماعية.

�سريعة  للمدن  بالن�سبة  خ��ت��ام��اً، 

النمو فاإن التح�سني ومعاجلة الو�سع 

اقت�ساديات  من  ج��زءاً  يعترب  القائم 

املدينة، وقد راأينا موؤخراً قرار وزارة 

يف  امل�ساكن  جتديد  بدعم  الإ�سكان 

املكتملة  اخل���دم���ات  ذات  الأح���ي���اء 

وتعزيز ال�ستقرار فيها، وهذا القرار 

يبحث  الذي  املنا�سب  الوقت  يف  جاء 

فيه املواطن عن حي مكتمل اخلدمات 

يف  البالغ  اأثره  له  و�سيكون  واملرافق، 

من  واحلد  التنقل  تكلفة  من  التقليل 

اإي�سال  وتكاليف  العمراين  التمدد 

اخلدمات والبنية التحتية.

م. عو�ض القحطاين

تخطيط وت�سميم عمراين

اأنها لكي تتحقق  تعلم املوؤ�س�سات 

الرقمية  امل��وج��ة  اأم���ام  النجاة  لها 

اأكرث   - الآن  حتتاج  فاإنها  العاتية، 

قائد  اإىل   - م�سى  وق��ت  اأي  م��ن 

ق��ادر على معاجلة  م��اه��ر،  اأع��م��ال 

عوامل مثل التعاون وجتاوز املخاطر 

من  والأه���م  التحديات،  وم��واج��ه��ة 

التكيف  على  ق��ادًرا  يكون  اأن  ذل��ك 

اأفراد  بقية  من  بكثري  اأ�سرع  ب�سكل 

ومعطيات  متطلبات  مع  املوؤ�س�سة 

التحول الرقمي.

هذا  يكون  لأن  ذل��ك  يحتاج  ول 

ولكن  التقنية،  يف  خ��ب��رًيا  ال��ق��ائ��د 

واٍع   فهم  ذا  ي��ك��ون  اأن  اإىل  يحتاج 

ل��ع��امل الأع��م��ال م��ن ج��ان��ب وع��امل 

يكون  واأن  اآخ��ر،  جانب  من  التقنية 

قادًرا  ال�سرتاتيجي،  امل�ستوى  على 

ال�سوق،  التعرف على توجهات  على 

جديدة  ا�ستخدامات  على  والعثور 

اأجل  من  املوؤ�س�سة  ملنتجات  وممكنة 

اإن�ساء م�سادر جديدة لالإيرادات يف 

البيئة الرقمية.

هم  ال���ق���ائ���د  ه����ذا  اأم����ث����ال  اإن 

املبدعون الذين ينجحون يف حتقيق 

التحول الرقمي ملوؤ�س�ساتهم ب�سرعة 

 - وينبغي  وك���ف���اءة، 

التحول  ق��ائ��د  ع��ل��ى 

يكون  اأن   - الرقمي 

ك�سف  ع��ل��ى  ق�����ادًرا 

النا�سرين  املوظفني 

ل�����الإح�����ب�����اط ع��ل��ى 

م�����س��ت��وى امل��وؤ���س�����س��ة 

وال��ت��خ��ل�����س م��ن��ه��م، 

فهذا هو �سر التحول 

ال��رق��م��ي ال��ن��اج��ح، 

ذلك اأن البدء بقطع 

باملثبطني  الت�سال 

لتحقيق  الطريق  هو 

ات���������س����ال اأف�������س���ل 

باملجدين واملجتهدين.

تهديًدا  ي�سكلون  املثبطون  فهوؤلء 

ت�سرع  الرقمي  للتحول  مبادرة  لكل 

يظهرون  ول  تنفيذها،  يف  املوؤ�س�سة 

تتخذها،  التي  للتدابري  تقدير  اأي 

طريقها،  يف  ع��رثة  حجر  وي��ق��ف��ون 

وي��ن�����س��رون ال�����س��ائ��ع��ات ح���ول ع��دم 

الدع��اءات  ين�سرون  كما  ج��دواه��ا، 

ب��ف�����س��ل م��ث��ل ه����ذه ال���ت���داب���ري يف 

ي��وؤدي  بينما  الأخ���رى.  املوؤ�س�سات 

بيئة  خ��ل��ق  اإىل  م��ن��ه��م  ال��ت��خ��ل�����س 

اإيجابية جتاه التحول 

الرقمي يف املوؤ�س�سة، 

بحما�س  والن��دف��اع 

نحو تنفيذ ما يتطلبه 

ويدفع  ت��داب��ري،  م��ن 

ال���وق���ت  ن��ف�����س  يف 

باملتميزين واملبدعني 

ك����ان  ال������ذي������ن   -

يحجبونهم  املثبطون 

ال�����س��ف��وف  اإىل   -

الأمامية. 

عاتق  على  وي��ق��ع 

ق�����ائ�����د ال����ت����ح����ول 

ي��ق��دم  اأن  ال��رق��م��ي 

الإج�����اب�����ات ع����ن ا���س��ت��ف�����س��ارات 

املت�سككني من املوظفني، وخ�سو�سا 

الرقمي؟  التحول  يتم  كيف  مل��اذا/ 

باإقناعهم باحلاجة  اأن يقوم  فينبغي 

اإىل مزيد من التعاون، �سواء داخلًيا 

نف�س  يف  عليه  ولكن  خ��ارج��ًي��ا،  اأو 

الوقت األ ي�سمح باملناق�سات التي ل 

نهاية لها، بل عليه اأن يتدخل بح�سم 

بحيث ي�سع حدا لها، واإل ف�سينتقل 

بل  عليها،  املتفرجني  مقاعد  اإىل 

يف  ف��ع��ال  دور  ب��ال  ي�سبح  ورب����ا 

توجيهها والتحكم فيها.  

وينبغي على قائد التحول الرقمي 

- ب��ج��رد مت��ه��ي��د ال��ط��ري��ق اأم���ام 

التحول  نحو  لالنطالق  املوؤ�س�سة 

اأن يبداأ يف الرتكيز على  الرقمي - 

حيث  للموؤ�س�سة،  البتكار  قوة  بناء 

النجاح  يف  يرغبون  من  على  ينبغي 

يف ال�سوق العتماد على الإمكانات 

الإب���داع���ي���ة ال���ذات���ي���ة، م���ن خ��الل 

وامل�ساحة  الوقت  موظفيهم  اإعطاء 

للحوارات الع�سوائية اأثناء التجول اأو 

تناول القهوة اأو يف جل�سات الع�سف 

الذهني املخططة.

من  فقط  هم  املوؤ�س�سة  فموظفو 

باحتياجات  ال�سعور  ي�ستطيعون 

العمالء اجلديدة التي ميكن تلبيتها 

من خالل اإبداعاتهم، فالإبداع لي�س 

�سيًئا غام�ًسا اأو غري عادي، اإنه يتعلق 

ولكن  احلالية  املفاهيم  اإىل  بالنظر 

بروؤى جديدة، فاجلديد موجود على 

الدوام يف باطن القدمي، ولكن يحتاج 

فقط اإىل منظور خمتلف لإظهاره.

عميد عمادة التطوير واجلودة 

ع�سو جمل�ض ال�سورى ال�سابق
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جامعتي في 2030

امللتقى ال�سنوي الثالث للتخطيط والتطوير

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

ال�سنوي  ملتقاها  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكالة  تعقد 

الكليات  وك��الء  ال�سعادة  اأ���س��ح��اب  الأع���زاء  ال��زم��الء  ب�ساركة 

الوكيالت  وم�ساعدات  واجل���ودة  للتطوير  امل�ساندة  وال��ع��م��ادات 

للتطوير واجلودة، وروؤ�ساء وحدات التطوير واجلودة؛ هذا امللتقى 

امل�ساحة  طرح  على  احلر�س  اأن  اإل  �سنوياً،  برناجمه  تنوع  برغم 

بالتخطيط  العالقة  ذات  الق�سايا  ملناق�سة  الوقت  من  املنا�سبة 

ال�سنوي  امللتقى  وياأتي  �سنوياً،  الوكالة  عليه  اأمر حتر�س  والتطوير 

خالل  عقده  املزمع  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  لوكالة  الثالث 

ظل  يف  1441ه�  اجلامعي  ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  ال��درا���س��ي  الف�سل 

�سعود  امللك  جامعة  ت�سدر   ا�ستمرار  اأهمها  املتغريات،  من  عدد 

هيئة  من  وطنياً  املعتمدة  الربامج  عدد  يف  ال�سعودية  للجامعات 

خ��ادم  �سيدي  مقام  ملوافقة  اإ���س��اف��ة  وال��ت��دري��ب،  التعليم  تقومي 

احلرمني ال�سريفني، و�سمو وىل العهد الأمني على النظام اجلديد 

للجامعات، وي�سعى امللتقى ال�سنوي للتخطيط والتطوير اإىل حتقيق 

الإجنازات  اأهم  عن  الك�سف  بينها  من  والتي  الأه��داف،  من  عدد 

التي حققتها وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير، وا�ستعرا�س اأهم 

واملقرتحات يف  الآراء  وتبادل  املقبلة،  املرحلة  العمل خالل  مالمح 

جمال التخطيط والتطوير واجلودة، وتبادل اخلربات والتعاون مع 

بالتخطيط والتطوير واجلودة.   جهات خارجية ذات عالقة 

خارجية،  جهات  م�ساركة  العام  هذا  امللتقى  برنامج  ويت�سمن 

برناجماً   14 تكرمي  اإىل  اإ�سافة  الفعالية،  هذه  برنامج  يرثى  مما 

ح�سلت موؤخًرا على العتماد الرباجمي من املركز الوطني للتقومي 

والعلوم  احلقوق  كلية  ه��ي:  كليات،  ب�سبع  الأك��ادمي��ي  والعتماد 

كلية  ال�سيا�سية«،  العلوم  برنامج  احلقوق،  »برنامج  ال�سيا�سية 

برنامج  الإكلينيكية،  التغذية  »برنامج  التطبيقية  الطبية  العلوم 

برنامج  الكيمياء،  »برنامج  العلوم  كلية  الطبية«،  التكنولوجيا 

عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأمري  كلية  الفيزياء«،  برنامج  الإح�ساء، 

الطارئة«،  الطبية  اخلدمات  »برنامج  الطارئة  الطبية  للخدمات 

كلية اإدارة الأعمال »برنامج بحوث العمليات« كلية الآداب »برنامج 

»برنامج  والزراعة  الأغذية  علوم  وكلية  واآداب��ه��ا«،  العربية  اللغة 

برنامج  الإن�سان،  وتغذية  الأغذية  علوم  برنامج  احليواين،  الإنتاج 

التطبيقي«.  القت�ساد  برنامج  النباتي،  الإنتاج 

وتعمل الوكالة حالياً على اإعداد التجهيزات املنا�سبة لعقد هذا 

امللتقى الذي ن�ساأل اهلل ينفع به جميع املعنيني بعمليات التخطيط 

باجلامعة. واجلودة  والتطوير 

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

اليوم العالمي للجودة

األحياء القديمة بين التحسين والتهجير

القائد الهمام للتحول الرقمي



مدى االستفادة من الدورات التدريبية
اإعداد: قما�ش املني�صري، خالد النفاح 

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

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

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

ق�ضية »ماذ� ��ضتفدت من �لدور�ت �لتي تقدمها �جلامعة؟ وما �ل�ضبب؟« 

هذ�  عليهم  وطرحنا  و�لطالبات  �لطالب  من  ملجموعة  توجهنا  حيث 

�ل�ضوؤ�ل ورجعنا باحل�ضيلة �لتالية..

التوقيت غري منا�صب

�لثالث:  �مل�ضتوى  �لعلوم،  كلية  �حلقباين،  غادة 

�أ�ضتفد من �أي دورة لالأ�ضف  حتى هذ� �ليوم مل 

فتوقيت �لدور�ت مل يرتب على ما ينا�ضب جد�ول 

�لطالبات.

�صبب العزوف

�ضارة �لر��ضد، كلية �لعلوم، وعبري م�ضعود، كلية 

�آغلب �لطالبات  �أن �ضبب عزوف  �أكدتا  �لرتبية، 

�لتدريبية  بالدور�ت  �اللتحاق  �أو  �لت�ضجيل  عن 

�ضغط �جلد�ول و�الختبار�ت وعدم وجود وقت 

كاف.

بعد التخرج

جميلة  �ل���دور�ت  �لقحطاين:  عاي�ض  حنان 

جًد� ومتنوعة، ولكن ال �أملك �لوقت �لكايف وبعد 

فالنظام  �هلل،  ب��اإذن  بها  �ألتحق  �ضوف  تخرجي 

بعد  كامل  ع��ام  مل��دة  بها  �ألتحق  �أن  يل  ي�ضمح 

�لتخرج.

تطوير الذات

دور�ت  ح�ضر  �الآد�ب،  كلية  �لعتيبي،  م�ضاري 

يف �لت�ضميم و�لعالقات �لعامة، ومتكن من تنمية 

مهار�ته وتطوير �أدو�ته، وتوجه بال�ضكر للجامعة 

على �هتمامها بتطوير مهار�ت �لطالب وتاأهيلهم 

ل�ضوق �لعمل ب�ضكل يجعل خريجي جامعة �مللك 

�ضعود مطلوبني ومميزين �أكرث من غريهم.

تنمية املهارات

م�ضري �ملطريي، كلية �الآد�ب، ح�ضر دور�ت يف �حلا�ضب و��ضتفاد منها، 

وين�ضح �جلميع باال�ضتفادة من جميع �لدور�ت �ملتاحة باجلامعة، الأنها 

تنمي �ملهار�ت لدى �لطالب، �ضو�ء على �ل�ضعيد �لتعليمي �أو �لوظيفي �أو 

يف �حلياة �لعامة ككل. 

فائدة مزدوجة

�جلامعة  �لتدريبية يف  �ل��دور�ت  �أن  �أكد  �الآد�ب،  كلية  �ملطريي،  فهد 

تقدم فو�ئد كبرية للطالب، من خالل تدريبهم وتنمية مهار�تهم، وعلى 

�ل�ضعيد �ل�ضخ�ضي �أفادتني �لدور�ت من جانبني، �جلانب �الأول يف تطوير 

مهار�تي وذ�تي، و�جلانب �لثاين يف �ل�ضرية �لذ�تية م�ضتقباًل.

اختيار التخ�ص�ش

يف �لعدد �لقادم �ضوف نطرح ق�ضية »�ختيار �لتخ�ض�ض هل مت ع�ضو�ئًيا 

�أم برغبة منك �أم بتاأثري �الأهل و�الأ�ضدقاء؟«، وندعو �لطالب و�لطالبات 

للم�ضاركة و�الإدالء 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 �الإعالم 

بكلية �الآد�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

�أه��م  م��ن  �الإب��د�ع��ي��ة  �لعقلية  �إن 

�إليها �جلميع،  �ل�ضفات �لتي ي�ضعى 

�متياز�ً  لي�ض  فاالإبد�ع  ��ضثناء،  بال 

ُق�����درة ميتلكها  ب���ل  م��ع��ي��ن��ة،  ل��ف��ئ��ة 

�جلميع.

�الأ�ضاليب  باأهم  �ملعرفة  عدم  �إن 

غالباً  لذلك،  �ملحفزة  و�الأ�ضا�ضيات 

ما متنع من ظهور �لقدرة �الإبد�عية 

لدى �لكثريين.

من �الأهمية مبكان �إدر�ك �أن كاًل 

منا ميلك �إمكانيات خالقة ومبدعة 

ت�ضجيع  و�إن  م��ي��ول��ه،  ح�����ض��ب  ك���ٌل 

�النطالقة  هي  �الإب��د�ع��ي  �لتفكري 

ل�ضر�رة �ضناعة هذه �لعقول.

مبكافحة  تبد�أ  �النطالقة  بد�ية 

وتطوير  وب��ن��اء  و�ل�ضلبية  �ل��روت��ني 

بطريقة  للتفكري  �لالزمة  �ملهار�ت 

خمتلفة و�أكرث �إيجابية.

�إن �لعقلية �ملبدعة هي تلك �لتي 

م�ضار�ت  ك�ضر  على  ق���درة  لديها 

�أجل  من  و�لعمل  �لتقليدية  �لتفكري 

و�قع  �إىل  وحتويلها  �الأفكار  تطوير 

ملمو�ض على �أر�ض �لو�قع.

�لتميز و�الإب��د�ع مع  لطاملا يظهر 

و�أك��رث  بالنف�ض  ثقة  �أك���رث  ه��م  م��ن 

و�الأكرث  �ملخاطر  لتحمل  ��ضتعد�د�ً 

حتفيز�ً.

ت�ضاعد  �لتي  �لعنا�ضر  �أه��م  من 

عقلية  ب���ن���اء  ع��ل��ى 

م��ب��دع��ة �ل��رتك��ي��ز، 

�الإيجابية،  �مل��رون��ة، 

�لتفكري، و�لتاأمل.

�لعقول  �أ�ضحاب 

�الإب��د�ع��ي��ة ي��درك��ون 

�أه�����م�����ي�����ة جت���ن���ب 

�الأفكار �ل�ضلبية �لتي 

وي��ع��رف��ون  تعرقلهم 

�لتعامل  كيفية  جيد�ً 

م���ع���ه���ا ب���ط���ري���ق���ة 

�ضحيحة، عو�ضاً عن 

�الأفكار  ه��ذه  ي�ضتبدلون  هم  ذل��ك، 

خرى �إيجابية.
ُ
باأ

بني  �مل�ضرتكة  �ل�ضمات  �إح���دى 

ملحوظ هي  ب�ضكل  �ملبدعة  �لعقول 

يتعلمون  �إن��ه��م  �لتعلم،  يف  �لتفاين 

با�ضتمر�ر ويعلمون �أن �لتعلم عن�ضر 

�أ�ضا�ضي لعقلية �أكرث منو�ً.

�لف�ضل  ت��رى  عقلية  تطوير  �إن 

�أقل  �ضيجعلك  منها،  للتعلم  كتجربة 

�أ�ضا�ضي  �أم���ر  وه��و  للقلق  عر�ضة 

خللق عقلية �إبد�عية، فالف�ضل لي�ض 

�لنهاية، �إمنا فر�ضة للتعلم و�الإبد�ع.

خلق  يف  هاماً  دوًر�  تلعب  �لبيئة 

يتاأثر  �جلميع  �إب��د�ع��اً،  �أك��رث  عقول 

باأولئك  نف�ضك  �أح��ط  ح��ول��ه،  مب��ن 

من  �لتعلم  ميكنك  �لذين  �ملبدعني 

خرب�تهم وجتاربهم.

�ل��ذي  �لتاأثري  �إن 

�لبع�ض  ب���ه  ي��ت��م��ت��ع 

مذهل  طاقتنا  على 

وف�����ع�����ال، �ح���ر����ض 

تتاأثر ب�ضكل  �أن  على 

كنت  �إذ�  �إي��ج��اب��ي، 

تغيري  على  حري�ضاً 

ط��ري��ق��ة ت��ف��ك��ريك، 

�تباع  عليك  فيجب 

ط���ري���ق���ة خم��ت��ل��ف��ة 

�أه��د�ف��ك.  لتحديد 

على �ضبيل �ملثال، قم باإن�ضاء �أهد�ف 

ت��ع��رف �أن��ه��ا قابلة  حم���ددة زم��ن��ي��اً 

�القرت�ب من  �لبد�ية،  من  للتحقيق 

�ضي�ضاعد  �الأه����د�ف  ه��ذه  حتقيق 

وه��ذ�  بالنف�ض،  �لثقة  زي���ادة  على 

بدوره �ضيعيد ت�ضكيل تفكريك ب�ضكل 

مغاير متاماً.

ال  كنت  ل��و  كما  ت�ضعر  كنت  �إذ� 

حياتك  يف  ج��دي��دة  �أ���ض��ي��اء  تتعلم 

حان  فقد  �ملهنية،  �أو  �ل�ضخ�ضية 

�لركود من  لتغيريها. جتنب  �لوقت 

�أجل �ال�ضتمر�ر يف تطوير ذ�تك.

ه���ذ� ���ض��ي�����ض��اع��دك ك��ث��ري�ً على 

مو�جهة �لتحديات �جلديدة و�لتغلب 

ع��ل��ى �ل��ع��ق��ب��ات �جل���دي���دة الي��ج��اد 

�ملمكن  �الإب��د�ع��ي��ة  �حل��ل��ول  �أف�ضل 

تطبيقها.

تُبدد  �لتي  �للحظات  تلك  جتنب 

طاقة  خلق  على  وت�ضاعد  عقلك 

�الأن�����ض��ب  م��ن  ح��ول��ك،  م��ن  �ضلبية 

�لبقاء يف حالة تاأهب لكل �لتغيري�ت 

�لبيئة  يف  و�ل�����ض��ل��ب��ي��ة  �الإي��ج��اب��ي��ة 

�خلا�ضة بك.

جديدة  م��ه��ار�ت  تعلم  على  رك��ز 

�لثقة  وزي�����ادة  ت��ط��وي��ر  يف  و�ب�����د�أ 

بالنف�ض، �الإبد�ع �ضمة يت�ضارك فيها 

�جلميع، لكن �الأهم يكمن يف �لبحث 

عن �ملجال �لذي تن�ضط فيه وتوفري 

�لبيئة �ملنا�ضبة الإظهاره وتفجري تلك 

ب�ضكل  منها  و�الإ�ضتفادة  �لطاقات 

�ضحيح.

�إن تطوير عقلية مبدعة ميكن �أن 

�الأم��ر  لكن  �لوقت،  بع�ض  ي�ضتغرق 

�ملفتاح هو �حلفاظ  �لعناء،  ي�ضتحق 

»نعم،  �إبد�عية:  عقلية  على  د�ئماً 

بطريقة  ذل���ك  �أف��ع��ل  �أن  ميكنني 

�جلبال  ت�ضلق  يتم  لطاملا  خمتلفة«. 

خطوة و�حدة يف كل مرة، ولي�ض من 

خالل قفز�ت عمالقة.

اأ�صتاذ اجليوفيزياء امل�صارك

ق�ضم �جليولوجيا و�جليوفيزياء 

- كلية �لعلوم

من  �ل�ضخ�ضية«  »�ضعف  يعترب 

منها  يعاين  �لتي  �لنف�ضية  �مل�ضاكل 

مبختلف  �لب�ضر  من  كبرية  �ضريحة 

�ل�ضخ�ضية  �ضعف  وي��وؤث��ر  فئاتهم، 

�ضلباً على حياة �لفرد بكافة جو�نبها 

وقدرته على �تخاذ �لقر�ر�ت.

ق����د ت��ظ��ه��ر ع����الم����ات ���ض��ع��ف 

�ل�ضخ�ضية يف مرحلة �لطفولة عند 

�أم��ر خوفاً  �أي  �ل��ق��ر�ر�ت يف  �تخاذ 

�ملرتتب على  �لف�ضل  �أو  �لعقاب  من 

زم  هذه �لقر�ر�ت، ولهذ� فاإن من �لالاّ

�لرتكيز على عالج هذه �مل�ضكلة يف 

ت��اأث��ري على  لها م��ن  مل��ا  وق��ت مبكر 

حياة �لفرد يف �مل�ضتقبل.

تتعدد �أ�ضباب �ضعف �ل�ضخ�ضية، 

�أو  نف�ضه  �لفرد  من  تكون  �أن  فاإما 

فيها،  يعي�ض  �لتي  و�لبيئة  �ملجتمع 

و�إعطائها  �مل��و�ق��ف  تهويل  ومنها 

و�مليل  حقيقتها،  م��ن  �أك��رب  حجماً 

�إىل مو�فقة �جلميع يف �آر�ئهم حتى 

عك�ض  ميثل  �حلقيقة  يف  ك��ان  و�إن 

لالنتقاد�ت  �مل�ضتمر  �لتلقي  �أو  ذلك 

�أو  �ملنزل  يف  ك��ان  �ضو�ء  �جل��ارح��ة، 

�ل�ضلبية  �الأ�ضخا�ض  ونظرة  �لعمل 

و�ل�ضعور مبر�قبتهم له يف كل وقت، 

فر�ضة  �لطفل  �إع��ط��اء  ع��دم  �أي�ضاً 

تدليله  �أو  ب��د�خ��ل��ه  ع��م��ا  للتعبري 

�ضعف  فم�ضكلة  فيه،  مبالغ  ب�ضكل 

وليدة  تكون  �أن  �ل�ضخ�ضية ال ميكن 

�للحظة بل هي من تر�ضبات على مر 

�ل�ضنني.

م��ظ��اه��ر ���ض��ع��ف �ل�����ض��خ�����ض��ي��ة 

يف  للف�ضل  �لفرد  �ض  تعراّ قد  �لتي 

عائقاً  وت��ك��ون  �الجتماعية  حياته 

ومنها  كثرية،  �أهد�فه  حتقيق  �أم��ام 

�لعالقات  م��ن  يقلاّل  �ل��ذي  �خلجل 

�ملبا�ضر  و�ال�ضت�ضالم  �الجتماعية، 

من  و�لرهبة  �مل�ضاكل،  مو�جهة  عند 

�لتحدث  �أث��ن��اء  �لب�ضري  �لتو��ضل 

على  �لز�ئد  و�خل��وف  �الآخرين،  مع 

من  �خل���وف  �أو  �الآخ��ري��ن  م�ضاعر 

تلبية  ع��ل��ى  و�حل���ر����ض  �إزع��اج��ه��م 

�لفرد  ر�ح��ة  ح�ضاب  على  رغباتهم 

وحقوقه.

�ل�ضخ�ضية  �ضعف  تاأثري  ينعك�ض 

و�إحلاق  وحياته  �لفرد  نف�ضية  على 

�إن  �ل�ضرر بها ب�ضكل م�ضتمر ود�ئم 

الإيجاد  �أمامها  ويقف  يتد�ركها  مل 

�ل��ع��الج �مل��ن��ا���ض��ب ل��ه��ا، وم���ن ط��رق 

�ل��ع��الج �مل��ق��رتح��ة و���ض��ع ع��ب��ار�ت 

�ضباح  ك��ل  �ل��ف��رد  يقر�أها  �إيجابية 

و�لتعمق يف  �إيجابية،  طاقة  لتمنحه 

باأن  و�الإدر�ك  و�لثقافة  �لعلم  بحر 

ومز�يا  عيوب  لديهم  �لب�ضر  جميع 

�لتي  بال�ضخ�ضية  �لفرد  يظهر  و�أن 

ما  ولي�ض  للنا�ض  تظهر  �أن  ي��ري��د 

يريد �لنا�ض �أن يكون عليه و��ضتثمار 

طاقاته ومو�هبة فيما ينفعه.

�أن  ه��و  ��ضتخال�ضه  مي��ك��ن  م��ا 

م�ضكلة  بوجود  �لفرد  ووعي  �إدر�ك 

�الأم���ور  م��ن  بها  و�ع��رت�ف��ه  نف�ضية 

بحل  حتماً  ت�ضاعد  �لتي  �الإيجابية 

�مل�ضكلة وباأ�ضرع وقت ممكن وبتطور 

وحت�ضن ملحوظ على حياته و�ضحته 

و�أكرث  هنيئًة  حياة  ليعي�ض  �لنف�ضية 

و�خل��وف  �لتوتر  عن  بعيد�ً  ه���دوء�ً 

�لفرد  على  يجب  ل��ذل��ك  و�ل��ق��ل��ق، 

�لنف�ضية  �مل�ضاكل  �لتثقف يف جمال 

��ضطر  �إن  وحتى  لها  حلول  و�إيجاد 

به �الأمر �إىل زيارة �لطبيب �لنف�ضي 

فلي�ض من �ملخجل ��ضت�ضارة �ضخ�ض 

عن  و�ضحيحة  كاملة  خلفية  لديه 

ه���ذه �مل�����ض��اك��ل مل�����ض��اع��دت��ك على 

تخطيها.

جلني حممد اأبوحيمد 

ق�صم الإعالم

صناعة العقول المبدعة

عالج ضعف شخصيتك

د. سطام المدني

نبض الطالب

فهد المطيري

مشاري العتيبي

مسير المطيري
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فعاليةمهرجان

معرضفعالية

فعاليةفعالية

مهرجانفعالية

�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

م�سرحية اأوز العجيب

الوقت: من ٦ م اإىل ٨٫٣٠�ص

اجلهة املنظمة: تخيل الرتفيه لتنظيم املعار�ص 

واملوؤمترات

املكان: جامعة الأمرية نورة

النافورة الراق�سة

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

�سريك دو �سوليه »بازار«

الوقت : من ٨م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: واجهة الريا�ص

 الريا�ص للألعاب

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: واجهة الريا�ص, الريا�ص

مهرجان الريا�ص للت�سوق

الوقت: من ٤م اإىل ١٢م

اجلهة املنظمة: غرفة الريا�ص

املكان: مراكز جتارية بالريا�ص

مو�سم الريا�ص

الوقت: من ٨�ص اإىل ١١٫٤٥م

اجلهة املنظمة: موا�سم ال�سعودية

املكان: الريا�ص

بينال�سور الريا�ص

الوقت: من  ١٠�ص اإىل ١�ص

اجلهة املنظمة: وزارة الثقافة

املكان: املتحف الوطني

ريا�ص ونرت وندرلند

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

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

مهرجان �سدة

الوقت: من ٥م اإىل ١١٫٣٠م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: حديقة وادي منار

نب�ص الريا�ص

الوقت: من ٤م اإىل ١١٫٤٥م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: ق�سر امل�سمك

نب�ص الريا�ص

الوقت : من ٤م اإىل ١٢م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: نب�ص الريا�ص

أجندة36  العدد 1356 - الأحد 4 ربيع الأول 1441هـ املوافق 1 نوفمرب 2019م10



 

5 ربيع الثاين4 ربيع الثاين

13 ربيع الثاين4 ربيع الثاين

18 جمادى الأوىل5 ربيع الثاين

5 ربيع الثاين4 ربيع الثاين

18 جمادى الأوىل5 ربيع الثاين

18 جمادى الأوىل5 ربيع الثاين

دورةفعالية

معرضمهرجان

معرضورشة

منتدىمؤتمر

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: مناهج البحث يف مرحلة الطف�لة املبكرة

Penny Mukherji :امل�ؤلف

املرتجم: لينا �ضعيد با�ضطح

ال�ضنة: 1441

و�ضف الكتاب:

مفاهيم  تتناول  ف�ساًل،  ع�سر  وت�سعة  اأب���اب  خم�سة  الكتاب  هذا  يت�سمن 

البحث العلمي واأمثلة واقعية مبرحلة الطف�لة املبكرة، ودرا�سات، وبح�ًثا. كما 

يركز ب�سكل خا�س على التطبيقات يف درا�سات مرحلة الطف�لة املبكرة، كذلك 

ي�ستعر�س طرق البحث املالئمة واإ�سراك الأطفال يف البح�ث.

عن�ان الكتاب: طرق التدري�س الفعال: املمار�ضة القائمة على البحث

Gary D. Borich :امل�ؤلف

املرتجم: حممد اأحمد اجلبايل

ال�ضنة: 1441

و�ضف الكتاب:

البحث«  القائمة على  املمار�سة  الفعال:  التدري�س  »طرق  كتاب  يقّدم   

مل�اجهة  به  القيام  يجب  وما  للمعلمني،  واإر���س��ادات  وت�جيهات  ن�سائح 

حتديات التدري�س يف هذه الأيام، وذلك من خالل جتاربهم احلقيقية يف 

قاعات الدر�س/الف�س�ل الدرا�سية. وكيفية التغلب على التحديات التي 

ت�اجههم اأثناء اأدائهم لعملهم.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

مفكرة الشهر

عبق املا�سي

الوقت : من ٤م اإىل ١١٫٤٥م

اجلهة املنظمة: ثقة لتنظيم املعار�ص واملوؤمترات

املكان: حي حطني 

اإعداد ال�ستمارات الإلكرتونية للموظفات

الوقت: من ٩�ص اإىل ١م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٢

 امللك عبدالعزيز لل�سقور ٢

الوقت : من ٨�ص اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: نادي ال�سقور ال�سعودي

املكان: طريق الق�سيم – خمرج ملهم

 ال�سعودي الدويل الثاين لل�سيدلة ٢٠١٩

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: اأول عربية للمعار�ص واملوؤمترات

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

الولء الوظيفي والقيم والأخلق للموظفني

الوقت: من ١٠�ص اإىل ٢٫٣٠م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ص

 ال�سعودي للبل�ستيك وال�سناعات البرتوكيماوية

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

ال�سرتاتيجية والبتكار

الوقت: من ٨�ص اإىل ٤٫١٥م

اجلهة املنظمة: اإنفورما للمعار�ص

املكان: كراون بلزا الريا�ص فندق ومركز موؤمترات

 الإعلم ال�سعودي

الوقت: من ٨�ص اإىل ٨م

اجلهة املنظمة: هيئة ال�سحفيني ال�سعوديني

املكان: فندق هيلتون الريا�ص

كتابات التقارير الإح�سائية با�ستخدام الإك�سل 

للموظفني

الوقت: من ١٠�ص اإىل ٢٫٣٠م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ص

 ال�سعودي للطباعة والتغليف

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

القيادة والبداع الإداري للموظفات

الوقت: من ٩�ص اإىل ١م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٧

 واملوؤمتر الدويل لل�سياحة

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

ربيع الثاين

1441ه�

( ن�فمرب-دي�سمرب )

2019م
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�إىل  م�سحية  در�����س���ة  خل�ست 

عمومها  يف  �لتح�سريية  �ل�سنة  �أن 

مثلت �إ�سافة �إيجابية لنظام �لتعليم 

�حلاجة  مع  �سعود  �مللك  جامعة  يف 

�لدر��سة  على  و�أ�سرف  لتطويرها، 

جلنة عليا مكونة من 11 ع�سو�ً من 

باجلامعة،  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء 

�لتميز يف  م��رك��ز  ب��اإع��د�ده��ا  وق���ام 

من  �جل��ام��ع��ة  يف  و�لتعليم  �لتعلم 

خم�سة  م��ن  تنفيذية  جل��ن��ة  خ���ال 

�أع�����س��اء هيئة ت��دري�����س، وع��دد من 

�للجان �لفرعية �سارك فيها �أكرث من 

30 ع�سو هيئة تدري�س من خمتلف 
كليات �جلامعة.

اأدوات علمية

من  �أك��رث  �لدر��سة  عينة  �سمت 

خم�سة �آالف من �لطاب و�لطالبات 

من  ع�سو�ً   20 من  �أك��رث  مب�ساركة 

وقامت  و�إد�ريني،  باحثني  م�ساعدي 

فرق عمل �لدر��سة باإعد�د �الأدو�ت 

عمل  ور���س��ة   14 وتنظيم  �لعلمية 

�لدر��سة،  وحم��اور  �أه��د�ف  بح�سب 

�الأكادميية  �لبيانات  مر�جعة  ومتت 

وطالبة،  �أل��ف طالب   60 من  الأك��رث 

روجعت  �لتي  �لوثائق  عدد  بلغ  كما 

�أكرث من 20 وثيقة وتقرير�ً حمليا،ً 

�لدر��سات  من  ملجموعة  باالإ�سافة 

�لتح�سريية  �ل�سنة  ع��ن  �ل��ع��امل��ي��ة 

وتاأهيل �لطلبة للدر��سة �جلامعية.

معايري عاملية

�أن  �إىل  �لتقومي  نتائج  خل�ست 

�مللك  بجامعة  �لتح�سريية  �ل�سنة 

�سعود تتو�فق مع عدد من �ملمار�سات 

مدة  منها:  عدة حماور،  �لعاملية يف 

�ل�سنة �لتح�سريية، و�أ�سلوب �إد�رتها، 

�لدر��سية  خطتها  تنظيم  وطريقة 

�ل�سائعة  �لنماذج  مع  تتو�فق  و�لتي 

يف �جل��ام��ع��ات �ل��ع��امل��ي��ة م��ن حيث 

�الت�سال  م��ه��ار�ت  على  تركيزها 

و�ملهار�ت �حلياتية ومهار�ت �لتفكري 

و�لتقنية وبع�س �ملقرر�ت �الأكادميية 

�لتاأ�سي�سية.

برنامج  �أن  �لنتائج  �أظهرت  كما 

�مللك  بجامعة  �لتح�سريية  �ل�سنة 

�سعود يختلف عن �ملمار�سات �لعاملية 

�أع�ساء  �ختيار  طريقة  حيث  م��ن 

ووج��ود  وتعيينهم،  �لتدري�س  هيئة 

تنطبق  م��ن  منها  يعفى  �خ��ت��ب��ار�ت 

عليه �لكفاءة �للغوية.

»ال�صحي« اأواًل

وف��ي��م��ا ي��رت��ب��ط ب��ال��ط��اب تبني 

للقبول  �ملركبة  �لن�سبة  متو�سط  �أن 

»معدل �لثانوية، �الختبار �لتح�سيلي، 

�ختبار �لقدر�ت« مييل لارتفاع عرب 

و�أظ��ه��رت   .»32  -  29 »�ل��دف��ع��ات 

�لنتائج �أن مدخات �مل�سار �ل�سحي 

من �لطلبة »معدل �لثانوية، �الختبار 

كانت  �لقدر�ت«  �ختبار  �لتح�سيلي، 

�مل�سار  م��دخ��ات  يليها  �الأع���ل���ى، 

من  كبرية  ن�سبة  �إن  حيث  �لعلمي، 

يف  �ملقبولني  �لعلمي  �مل�سار  طاب 

كانت   »%  45« �لتح�سريية  �ل�سنة 

�أقل  درجاتهم يف �ختبار �لتح�سيلي 

�مل�سار  م��دخ��ات  �أم��ا   .%  70 م��ن 

�ختبار  �لثانوية،  »معدل  �الإن�ساين 

�لقدر�ت«، فكانت �الأقل.

تقومي االأكادمييني

�ملدخات  بتقومي  يتعلق  وفيما 

�ل�سنة  يف  و�الإد�ري���ني  لاأكادمييني 

�لنتائج  �أظهرت  فقد  �لتح�سريية؛ 

�الل��ت��ز�م  يف  �لق�سور  بع�س  وج��ود 

باملعايري و�ملو��سفات �لتي ��سرتطتها 

هيئة  �أع�ساء  �ختيار  يف  �جلامعة 

�لبيانات  �أظ��ه��رت  كما  �لتدري�س. 

و�ملر�سدين  �الإد�ري����ني  �أع���د�د  قلة 

�الأك���ادمي���ي���ني م��ق��ارن��ة ب��االح��ت��ي��اج 

و�أعد�د �لطلبة.

ويف مرحلة تقومي �لعمليات بينت 

�الأكادميية  �لبيانات  حتليل  نتائج 

لل�سنة  �لف�سلية  �مل��ع��دالت  �رت��ف��اع 

�لتح�سريية لطلبة �مل�سارين �ل�سحي 

و�لعلمي، ووجود �سعف يف �ملعدالت 

�الإن�ساين،  �مل�سار  لطلبة  �لف�سلية 

خا�سة لدى خريجي �لق�سم �ل�سرعي 

�ل��ث��ان��وي��ة  �مل��رح��ل��ة  م���ن  و�الإد�ري 

ن�سبة  �أن  �لنتائج  بينت  كما  �لعامة. 

�لتح�سريية  �ل�سنة  من  �ملن�سحبني 

بلغت تقريبا 10 %.

متو�سط �لتح�سيل

بينت  �مل��ق��رر�ت؛  م�ستوى  وعلى 

متو�سط  يف  ت���دٍن  وج���ود  �ل��ن��ت��ائ��ج 

�ل�سحي  �مل�سار  لطلبة  �لتح�سيل 

يف �ملقرر�ت �لعلمية �لتي تُدّر�س يف 

�لتميز  �لرغم من  �لعلوم؛ على  كلية 

وفق  �ل�سحي  �مل�سار  لطلبة  �ل��ع��ام 

�لنتائج  بينت  كما  �لقبول.  معايري 

�مل�سار  طلبة  ل���دى  �سعف  وج���ود 

�الإن�����س��اين يف م��ق��رر »م��ق��دم��ة يف 

�خل�سو�س،  وجه  على  �لريا�سيات« 

متو�سطات  �أعلى  �أن  �لنتائج  وبينت 

�ل��ت��ح�����س��ي��ل ل��ل��م��ق��رر�ت ك��ان��ت يف 

�الإجنليزية«  �للغة  »مهار�ت  مقرري 

و»مهار�ت �الت�سال«.

تقومي املخرجات

ويف مرحلة تقومي �ملخرجات بينت 

نتائج حتليل �لبيانات �الأكادميية �أن 

�إيجابياً  دور�ً  �لتح�سريية  لل�سنة 

ما  وفق  �الأك��ادمي��ي  �لطلبة  �أد�ء  يف 

عدة  خ��ال  م��ن  �لبيانات  �أظ��ه��رت��ه 

�ل�سنة  معدل  �أن  منها:  م��وؤ���س��ر�ت، 

�رتباطاً  �الأع��ل��ى  ك��ان  �لتح�سريية 

�ل�سنة  مب��ع��دالت  ت��ن��ب��وؤ�ً  و�الأق�����وى 

�لثانية، مقارنة باالختبار �لتح�سيلي 

�لثانوية  ومعدل  �ل��ق��در�ت  و�ختبار 

تطبيق  بعد  ما  دفعات  و�أن  �لعامة، 

يف  �أف�سل  كانت  �لتح�سريية  �ل�سنة 

بع�س  �أد�ء  ويف  �لف�سلية  �ملعدالت 

�ملقرر�ت من دفعات ما قبل تطبيق 

وفق  وكذل�����ك  �لتح�سريية،  �ل�سنة 

ممن  �لط�������������لبة  �آر�ء  �أك��دت��ه  ما 

و�لتحقو�  �لتح�سريية  �ل�سنة  �أنهو� 

بتخ�س�ساتهم »ن�سبة حتقيق �أهد�ف 

�ل�سنة �لتح�سريية من وجهة نظرهم 
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دفعات  باختاف  يتعلق  وفيما 

�ل�سنة �لتح�سريية يف طريقة �لقبول 

�ملوحد«  �لقبول   - �ملبا�سر  »�لقبول 

ل��ل��م�����س��اري��ن �ل��ع��ل��م��ي و�ل�����س��ح��ي؛ 

متو�سط  �أن  �ل��ن��ت��ائ��ج  ف��اأظ��ه��رت 

�لقبول  ل��دف��ع��ات  �لطلبة  حت�سيل 

�ملوحد »قبول بعد �لتح�سريية« كان 

�أف�سل من متو�سط حت�سيل دفعات 

معدالت  يف  �سو�ء  �ملبا�سر  �لقبول 

�مل��ع��دالت  �أو  �لتح�سريية  �ل�سنة 

بعدها.

املراجعة والتطوير

نتائج  �أظ��ه��رت  �آخ���ر؛  م��ن جانب 

�لعمل  وور����س  �ال�ستبانات  حتليل 

هيئة  و�أع�����س��اء  بالطلبة  �خل��ا���س��ة 

وتطوير  مر�جعة  �أهمية  �لتدري�س 

�الإجنليزية  �للغة  برنامج  م��ن  ك��ٍل 

و�ملقرر�ت �لعامة و�ملقرر�ت �لعلمية 

ي�ساعد  مب���ا  ورب��ط��ه��ا  وت��ك��ي��ي��ف��ه��ا 

�لطلبة  ت��اأه��ي��ل  يف  �أف�����س��ل  ب�سكل 

لتخ�س�ساتهم.

با�ستمر�ر  �ل��در����س��ة  و�أو����س���ت 

ت��ط��ب��ي��ق �ل�����س��ن��ة �ل��ت��ح�����س��ريي��ة يف 

�جلامعة ملا تبني من �أثرها �الإيجابي 

عدة  من  �الأكادميي  �لطلبة  �أد�ء  يف 

�لقبول  و��ستمر�ر  و�سو�هد،  ط��رق 

�ملوحد يف �ل�سنة �لتح�سريية، حيث 

كان له �أثر �أف�سل من �لقبول �ملبا�سر 

يف  �لطلبة  �أد�ء  حت�سن  حيث  م��ن 

معدل  وك��ذل��ك  �لتح�سريية  �ل�سنة 

�لتح�سريية،  مابعد  �الأوىل  �ل�سنة 

و�ل���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى زي������ادة �ل��ع��ن��اي��ة 

مبدخات �جلامعة »معايري �لقبول«، 

وخا�سة درجات �الختبار �لتح�سيلي 

للم�سارين �لعلمي و�ل�سحي.

اقتصاد التعليم

جان جاك بول

امللحقية  ت��رج��م��ة 

ال�صعودية  الثقافية 

بفرن�صا

برز علم �قت�ساد 

�ل��ت��ع��ل��ي��م م��ط��ل��ع 

من  �ل�����س��ت��ي��ن��ي��ات 

�لع�سرين،  �لقرن 

ح��ي��ث ����س��تُ��ه��رت 

ت����ل����ك �ل����ف����رتة 

ب��االإح�����س��ائ��ي��ات 

ومعاجلة  وجمع 

�ل�����ب�����ي�����ان�����ات 

�مل����رت����ب����ط����ة 

ب��احل�����س��اب��ات، 

وب�����االإن�����ت�����اج 

وت���ك���ال���ي���ف 

وكان  �الإنتاج. 

�أ���س��ب��اب ظهور  م��ن 

هذ� �لعلم: �رتفاع عدد �لطاب، وتطوُّر �الأنظمة 

�لتعليمية، وزيادة �لطلب على �لعمال �ملوؤهلني، باالإ�سافة �إىل كون 

ففي  �لدول؛  من  كبرية  مو�رد  ي�ستهلك  �قت�ساديًّا  ن�ساًطا  �لتعليم 

فرن�سا مثًا يتم ت�سخري 5-7 % من �لناجت �لقوميِّ لهذ� �لهدف.

راأ�س املال الب�صري

�أ�ستاذ �القت�ساد يف جامعة دي  بول،  �ملوؤلف جان جاك  تناول 

مقدمة  يف  �لتعليم  �قت�ساَد  �لكتاب  هذ�  يف  �لفرن�سية،  بورغون 

�قت�ساد  �لنظريات عن  بع�َس  �ملقدمة  وتناول يف  ف�سول؛  و�أربعة 

��ستثمار  �إنَّ  تقول  �لتي  �لب�سريِّ  �ملال  ر�أ�س  نظرية  مثل  �لتعليم، 

�لفرد يف نف�سه بهدف �حل�سول على حالة �الإ�سباع يف �مل�ستقبل، 

تكون �أعلى من �لتي كان �سي�ستفيد منها يف غياب هذ� �ال�ستثمار؛ 

وقدر�ته  معارفه  زي��ادة  �لفرُد  فيها  يقرر  �لتي  �حلالة  هذه  ففي 

�أْن يوجه بع�س �ملو�رد لهذ� �لن�ساط، ويكمن  �الإنتاجية ي�ستوجب 

�ال�ستثماُر يف �لتعليم و�لتاأهيل �ملهنيِّ و�ل�سحة.

التدريب والتعليم  

�لتي  �لفردية  �لكفاء�ت  ينمي  �لتعليم  فاإنَّ  �لنظرية؛  هذه  ويف 

تقول  بينما  �الأج��ور.  ثم  �حلدية  �الإنتاجية  بدورها  وتطور  تعزز 

نظرية �مل�سفاة �أو �ل�سا�سة »1973« �لتي و�سعها الآرو – �حلا�سل 

�لتعليم يك�سف كفاء�ت من  �إنَّ   – على جائزة نوبل يف �القت�ساد 

�ملرجح �أْن ت�سبب زيادة �الإنتاجية �حلدية وبالتايل �الأجور. ونظرية 

ثورو »1975« حتدد �أنَّ �أغلب �لكفاء�ت �لتي يح�سدها �لعماُل �أتت 

�ء �لتدريب يف عملهم، ولي�س من �ملنظومة �لتعليمية. جرَّ

تكاليف التعليم

و�حل�ساب  �لتعليم،  تكاليف  م�ساألة  �الأول:  �لف�سل  يف  وتناول 

�لقومي للتعليم، ونفقات �لعودة للمد�ر�س، وتتبُّع �لتدفقات �ملالية 

ومفهوم  �حلكومة«،  �الأ�سر،  »�ل�سركات،  �لرئي�سيني  �ملمولني  بني 

�لتكلفة بالن�سبة لعامل �القت�ساد، ومنتجي �لتعليم ونفقات �ملوظفني 

فرن�سا،  يف  �لتعليم  نفقات  �إىل  َق  وتطرَّ �لعايل،  �لتعليم  وح�ساب 

ناق�س  �لثاين:  �لف�سل  ويف  �الأخ��رى.  �الأوربية  �لدول  مع  وقارنها 

�القت�ساد  علماء  يحدد  وكيف  �ليوم؟  �لتعليم  »َمن ميوِّل  مو�سوع 

�الأ�سا�سيني«،  “�ملمولني  عن  ث  وحتدَّ و�لفعال؟«  �لدقيق  �لتمويل 

�لتعليم  متويل  و�إ�سكالية  �لعامل،  يف  للتمويل  �ملختلفة  و�الأ�سكال 

�لعايل، و��ست�سهد بدور �حلكومات �لتي ت�سارك يف متويل �لتعليم 

الأ�سباب منها �لتاأثري�ت �جلانبية؛ و�سرب مثًا باملز�رع �لذي يتعلم 

�أْن يكون �أكرث تبنًيا الأ�سكال جديدة من �لزر�عة، وبالتايل �سيقلده 

�الآخرون، و�سي�ستفيد �الإنتاج �لزر�عيُّ من تعليمه �أكرث من �إنتاجه.

اإنتاج التعليم

و�لتعريف  �لتعليم،  �إن��ت��اج  م�ساألة  تناول  �لثالث  �لف�سل  ويف 

باملناهج �ملحددة ل�سروط �الإنتاج؛ حيث �إن ميز�نية �لتعليم لي�ست 

خمتلف  يطالب  و�سطها  ويف  �لدولة،  يف  �لوحيدة  �مليز�نية  هي 

عامل  يهدف  ول��ذ�  �الهتمام؛  من  مبزيد  �ملحتملني  م�ستخدميها 

�القت�ساد �إىل �مل�ساعدة بالبحث و�عتماد �أف�سل �لو�سائل لتوجيه 

�لنفقات �إىل �الجتاه �الأكرث تاأثرًي� على �لتاميذ و�خلريجني. كما 

تناول مو��سيع عن �أ�سول ومميز�ت وظيفة �إنتاج �لتعليم، و�لتقدير 

و�أ�سكال  �ملعلمني  وج��ودة  �الإنتاج،  لوظيفة  �لقيا�سيِّ  �القت�ساديِّ 

�لرو�تب، وحتليل طرق �إد�رة �الأنظمة �لتعليمية.

نوعان من العوائد

و�سوق  �لتعليم  بني  �لعاقات  ��ستعر�س  �لر�بع  �لف�سل  ويف 

مناذج  يف  �لتعليم  وعن  و�لتطور،  �لنمو  يف  �لتعليم  ودور  �لعمل، 

يف  �لعائد  ومعدل  و�البتكار،  و�لتعليم  للنمو،  �لكليِّ  �القت�ساد 

�لعائد  �لعو�ئد، وهما:  �لتمييز بني نوعني من  �لتعليم من خال 

يف  وياأخذ  بالفرد  يرتبط  ف��االأول  ؛  �الجتماعيُّ و�لعائد  �خلا�س 

و�لثاين  �ملحتمل،  و�لدخل  لها  حتمُّ يجب  �لتي  �لتكاليف  ح�سابه 

يتعلق باملجتمع من جانب �لتكاليف �لتي تتحملها �حلكومات ومن 

جانب �الأرباح بزيادة �الإنتاج �ملتوجبة على �لتعليم.

قــــــــــــــــرأت لك..

تخ�سي�س  عند  �لدر��سة  �أو�ست 

على  بالتاأكيد  �لكليات؛  يف  �لطلبة 

�لتح�سريية  �ل�سنة  معدل  �عتماد 

�لثانوية  م��ع��دل  م��ن  ب��ك��ل  م��ق��ارن��ة 

و�خ���ت���ب���ار �ل�����ق�����در�ت و�خ���ت���ب���ار 

�أن  ث��اٍن  كخيار  وميكن  �لتح�سيلي، 

�لتح�سريية  �ل�سنة  ملعدل  يُ�ساف 

فقط درجة �الختبار �لتح�سيلي.

وط���ال���ب���ت �ل����در������س����ة ب���زي���ادة 

لل�سنة  و�الأك��ادمي��ي  �الإد�ري  �لدعم 

�أه��د�ف��ه��ا  لتحقيق  �ل��ت��ح�����س��ريي��ة 

بدرجة عالية من �جلودة، مع زيادة 

�سبط معايري �جلودة على �مل�ستوى 

لتمار�س  �الإد�ري و�الأكادميي، وذلك 

دور �ملمثل لقيادة �جلامعة يف �لقيام 

مب�سوؤوليتها جتاه طلبتها يف تاأهيلهم 

مبا يحقق روؤية �جلامعة وتطلعاتها.

كما طالبت برفع م�ستوى �اللتز�م 

�ل�سنة  تعتمدها  �ل��ت��ي  ب��امل��ع��اي��ري 

هيئة  �أع�ساء  ملوؤهات  �لتح�سريية 

و�ل�سعي  �ختيارهم،  عند  �لتدري�س 

لزيادة م�ستوى كفاءتهم �الأكادميية.

كما �أو�ست �لدر��سة بزيادة فاعلية 

خال  من  �لتح�سريية  �ل�سنة  �أث��ر 

�إجر�ء مر�جعات تطويرية لعدد من 

�ملجاالت يف �ل�سنة �لتح�سريية لرفع 

عملياتها  وج��ودة  تاأثريها  م�ستوى 

مقرر�ت  تطوير  عرب  وخمرجاتها، 

�الهتمام  وتكثيف  �الإجنليزية  �للغة 

�أ�ساليب  وتطوير  �لعملي،  بالتدريب 

�ل��ت��ق��ومي �مل��ت��ب��ع��ة وحت�����س��ني ط��رق 

�ملهار�ت  جميع  لتحقيق  �لتدري�س 

مع  �لتن�سيق  مع  �ملطلوبة،  �للغوية 

هذ�  يف  �حتياجها  لتلبية  �لكليات 

�لعلمية  �مل��ق��رر�ت  وتطوير  �ملجال، 

يف �ل�سنة �لتح�سريية لكل �مل�سار�ت 

�ل�سحية و�لعلمية و�الن�سانية، بحيث 

تكون تلك �ملقرر�ت متو�فقة �أكرث مع 

�ملقرر�ت  وتطوير  �لكليات،  حاجة 

�أ���س��ا���س��ي��ات  لت�سمينها  �ل��ع��ام��ة 

�لفر�سة  و�إت��اح��ة  متقدمة  معرفية 

ف��ي��ه��ا ل��ل��ت��دري��ب �ل��ع��م��ل��ي �مل��ك��ث��ف، 

ومو�ءمة �أ�ساليب �لتقومي �ملتَّبعة مع 

��سرت�تيجيات �لتدري�س �مل�ستخدمة.

التوصيات 

دراسة: »التحضيرية« إضافة إيجابية لنظام 
التعليم الجامعي

أوصت بتكثيف التدريب العملي وتطوير أساليب التقويم ورفع مؤهالت أعضاء هيئة التدريس

% ن�سبة املن�سحبني منها مل تتجاوز 10 
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ذكر اهلل تعاىل �شكر النعم، وحث 

من  اأكثثر  الكرمي  القراآن  يف  عليها 

ِمْن  »ُكلُوا  تعاىل  �شبعني مرة، فقال 

َطِيَّبٌة  بَلَْدةٌ  لَُه  َوا�ْشُكُروا  َرِبُّكْم  ِرْزِق 

اإّل  ذلثثك  كثثان  ومثثا  َغثثثُفثثثوٌر«.  َوَرٌبّ 

للدللة على منزلة ال�شكر العظيمة 

بهذه  وعنايته  �شبحانه،  اهلل  لثثدى 

العبادة العظيمة، وليبني عظيم حق 

اهلل تعاىل على امل�شلم يف ال�شكر.

تكمن اأهمية �شكر نعم اهلل تعاىل 

وزيثثادة  ل�شتقرار  �شبًبا  كونها  يف 

وعلى  والثثفثث�ثثشثثائثثل،  الثثنثثعثثم  ودوام 

النقي�ض؛ فاإّن كفر النعم �شبب لكل 

تتنّزل على  كبرية  اأو  ي�شرية  عقوبة 

العباد.

وتثثثعثثثّد �ثثشثثفثثة �ثثشثثكثثر الثثنثثعثثم هلل 

�شبحانه من اأعظم �شفات املوؤمنني 

حقاً، ذلك اأّن املوؤمن دائم التاأّمل يف 

نف�شه  العبد يف  بلغ  واإذا  رّبثثه،  نعم 

بكّل  را�شياً  اأ�شبح  ال�شكر  حقيقة 

اأو عليه،  له  ق�شاٍء كتبه اهلل تعاىل 

فري�شى ويفرح مبا اآتاه اهلل، وي�شرب 

على ما منعه، قال النبي �شلّى اهلل 

ْمِر املُوؤِْمِن، اإَنّ 
َ
عليه و�شلّم: »َعَجًبا لأ

َحٍد اإَلّ 
َ
اأْمَرهُ ُكلَُّه َخرْيٌ، ولي�َض ذاَك لأ

�َشَكَر،  اءُ  �َشَرّ اأ�شابَتُْه  اإْن  ِللُْموؤِْمِن، 

اءُ،  ا له، واإْن اأ�شابَتُْه �َشَرّ َفكاَن َخرْيً

�َشرَبَ َفكاَن خرياً له«.

ال�شكر هلل عّز وجّل كما  يتحقق 

ذكر ابن القّيم: يف القلب بخ�شوعه 

وا�ثثشثثتثثكثثانثثتثثه، والثثلثث�ثثشثثان بثثثثثنثثائثثه 

بانقيادها  واجلثثثثوارح  واعثثثرافثثثه، 

اأمثثر  اهلل  اأّن  ذكثثر  كما  وطاعتها، 

بال�شكر ونهى عن �شده واأثنى على 

الأجثثر  باأف�شل  اأهله  ووعثثد  اأهثثلثثه، 

والثواب، وجعله �شبباً للحفاظ على 

نعمه.

ويُبنى اأ�شا�ض ال�شكر على خم�شة 

اأمثثثثور وقثثثواعثثثَد تثثكثثون كثثمثثا يثثاأتثثي: 

عّز  لثثربثثه  ال�شاكر  العبد  خ�شوع 

�شبحانه،  لربه  العبد  حثثّب  وجثثل، 

هلل،  وال�شكر  الثناء  على  املثثداومثثة 

تعاىل  اهلل  بنعمة  العبد  اعثثثراف 

النعم  ا�شتعمال  عليه، عدم  وف�شله 

فيما يكره اهلل �شبحانه اأو يغ�شبه.

حذائك  من  واحثثدة  فثثردة  منك  �شقطت  لو 

�شتفعل  مثثاذا  حثثذائثثك،  فثثردة  �شاعت  مثاًل  اأو 

بالأخرى؟!

 1869« غاندي  الهندي  الزعيم  اأن  يُحكى 

الروحي  والزعيم  البارز  ال�شيا�شي  1948م«   -

للهند خالل حركة ا�شتقالل الهند، كان يجري 

ب�شرعة للحاق بقطار، وقد بداأ القطار بال�شري، 

وعند �شعوده القطار �شقطت من قدمه اإحدى 

الفردة  خلع  اإل  منه  كثثان  فما  حذائه،  فردتي 

الأوىل  بجوارالفردة  ب�شرعة  ورمثثاهثثا  الثانية 

على �شكة القطار فتعجب اأ�شدقاوؤه، و�شاألوه ما 

حملك على ما فعلت؟!! ملاذا رميت فردة احلذاء 

الأخرى؟!!

الذي  للفقري  اأحببت  احلكيم:  غاندي  فقال 

يجد احلذاء اأن يجد فردتني في�شتطيع النتفاع 

ولن  تفيده  فلن  واحثثدة  فثثردة  وجثثد  فلو  بهما، 

اأ�شتفيد اأنا منها اأي�شاً.

وقد تعلم اأ�شدقاوؤه واأتباعه من هذا املوقف 

مزيًدا من الزهد والتوا�شع واأنه اإذا فاتنا �شيء 

ال�شعادة،  لثثه  ويحمل  غرينا  اإىل  يذهب  فقد 

فلن  فاتنا،  ما  على  نحزن  ول  لفرحه  فلنفرح 

يعيد احلزن ما فات.

كما ميكن اأن نتعلم من هذا الدر�ض اأن نحول 
وعطاء  منح  اإىل  حياتنا  تعر�ض  التي  املحن 

واأن ننظر اإىل اجلزء املمتلئ من الكاأ�ض ولي�ض 

الفارغ منه.

أهمية شكر النعم

فكر خارج 
الصندوق

ه! عندما ألقى »غاندي« حذاء

صورة نقدية

أجمل تعليق

حتى لو اأ�شبحت ال�شحراء واحة، فاإن اأناقة 

ال�شفن ال�شحراوية لن تتغري.

حممد ن�سوان - �سريالنكا 

ال�سنة الأوىل امل�سرتكة 

قضية طالبية

مع أو ضد المراقبة في 
االختبارات!

كتب: حممد �سالم

بعدم  القائلة  الفكرة  الإعثثالم  ق�شم  طالب  من  عار�ض جمموعة 

مراقبة الطالب اأثناء الختبارات واأجمعوا على اأهمية ا�شتمرار نظام 

املراقبة اأثناء الختبارات، باعتبار اأن املراقبة ت�شمن النزاهة والعدالة 

بني الطلبة من حيث الدرجات والتقدير وحتول دون انت�شار و�شائل 

الغ�ض اأثناء الختبارات، وفندوا الفكرة القائلة اإن عدم املراقبة تعزز 

الأمانة والرقابة الذاتية لدى الطلبة..

مع املراقبة

اأوافق على عدم املراقبة لأننا  اأوؤيد املراقبة ول  مازن الزهراين: 

لكن  الكل  لي�ض  الطلبة،  بع�ض  لدى  متدنية  الذاتية  الأمانة  اأن  نرى 

لآخر،  طالب  من  تختلف  الذاتية  الأمانة  اأن  اأعتقد  واأنثثا  البع�ض، 

الربية  على  وتعتمد  والن�شح،  والإر�شاد  التوجيه  على  تعتمد  لأنها 

من اأولياء الأمور واملعلمني واملدر�شة اأي�ًشا والبيئة املحيطة بالطالب، 

فبدون توجيه واإر�شاد ل توجد اأمانة ذاتية، وبدون اأمانة ذاتية حت�شل 

م�شكالت عديدة �شواء كانت يف الدرا�شة اأو �شوق العمل.

اأ�ساليب مبتكرة

فرا�ض اأبو طالب: قال �شلى اهلل عليه و�شلم »من غ�شنا فلي�ض منا« 

اأ�شاليب  لكن جند  له  ومعرفتنا  النبوي  بهذا احلديث  اإمياننا  ورغم 

عديدة يف الغ�ض وبع�ض الطالب يبتكرون فيها رغم وجود مراقب يف 

قاعة الختبار، وهذا يدل على تدين الأمانة الذاتية، واأدعو الطالب 

ي�شاعده  العلمية، فهذا  املادة  لت�شهل عليه  للدرا�شة  اأ�شاليب  لبتكار 

على التفوق وتعزيز الأمانة الذاتية لديه، واأرى اأن من الالزم وجود 

مراقب يف القاعة الدرا�شية واأعار�ض عدم وجوده.

مراقبة �سديدة

اأمانة  وجثثود  ب�شرط  املراقبة  عثثدم  على  اأوافثثق  الطلحي:  طثثارق 

ذاتية لدى الطالب واأعر�ض اإذا مل يكن هناك اأمانة ذاتية، والأمانة 

الذاتية يتم تعزيزها من قبل الآباء والأمهات ومن قبل املدر�شة اأي�ًشا، 

منه، ولكن  الذاتية ت�شبح جزءاً  الأمانة  الإن�شان على  وعندما يكرب 

حتى لو كان ال�شخ�ض يتمتع بالأمانة الذاتية فاإن الختبارات ب�شكل 

عام يتم فيها حالت غ�ض من قبل بع�ض الطالب اإل اإذا كانت املراقبة 

�شديدة، ورفقاء ال�شوء لهم دور كبري يف هذا اجلانب.

عواقب �سلبية

براء العتيبي: اأنا �شد عدم مراقبة الطالب اأثناء الختبارات نظًرا 

لوجود حالت غ�ض رغم وجود املراقب فكيف اإذا مل يتم مراقبتهم 

يف الختبارات، اأعتقد �شوف تزيد حالت الغ�ض ب�شكل كبري، وبهذا 

الو�شع لن يتم معرفة الطالب النجيب من الطالب البليد ولي�ض هناك 

اأمانة ذاتية يف جميع الطلبة بل بع�شهم ولن يتحقق العدل بني الطلبة 

الغ�ض بني  و�شائل  و�شتنت�شر  ب�شبب عدم وجود مراقب يف الختبار 

الطالب  تخرج  اإذا  �شلبية  عليه عواقب  يرتب  �شوف  وهذا  الطلبة، 

وانتقل اإىل مرحلة الوظيفة.



نا�صر  ب��ن  ع��ب��داهلل  د.  اأ.  اإع������داد: 

الوليعي

ق�صم اجلغرافيا - كلية الآداب

واف������ق ق�����ص��م اجل���غ���راف���ي���ا ب��ك��ل��ي��ة 

بن  ع��ب��داهلل  اأ.د.  طلب  على  الآداب 

نا�صر الوليعي القيام برحلة علمية 

تطبيقية لطالب مقرر اأ�صكال �صطح 

وذلك  23 طالبًا،  الأر���ض، وعددهم 

يوم الثنني 14 ربيع الأول 1441ه� 

اإىل  2109م،  ن��وف��م��ر   11 امل���واف���ق 

ج��ب��ال ط��وي��ق ون��ف��ود ع��ري��ق البلدان 

و���ص��ب��خ��ة ال��ق�����ص��ب، ا���ص��ت��غ��رق��ت ي��وم��ًا 

�صباحًا  الثامنة  ال�صاعة  من  كاماًل 

وحتى ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاًء، وقد 

اأ�صهم دعم اجلامعة والكلية والق�صم 

واإك��م��ال��ه��ا  ال��رح��ل��ة  اأم����ور  ت�صهيل  يف 

على اأكمل وجه واحلمد هلل.

املرحلة الأوىل

جبال طويق »9 - 11 �صباحًا«

 14 االثنني  يوم  الرحلة  انطلقت 

ربيع االأول 1441هـ ال�ساعة الثامنة 

طويق  جبال  نحو  متجهة  �سباحاً 

�سباحاً  التا�سعة  نحو  يف  وو�سلتها 

در�ــســه  مــا  تطبيق  لــغــر�ــض  وذلــــك 

وت�سكلها  احلــافــات  عــن  الــطــاب 

ومن  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف 

االأف�سل ت�سمية جبال طويق بحافة 

اجلبل  تعريف  انطباق  لعدم  طويق 

قمم  لــه  فاجلبل  جغرافياً،  عليها 

بينما  ووهـــاد  ومــنــحــدرات  �ساخمة 

واحــد  م�ستوى  ذات  طــويــق  حــافــة 

تقريباً.

اأبرز ظاهرة  »حافة طويق«  وتعد 

اإقليم  نطاق  يف  جيومورفولوجية 

الوحيدة  احلافة  هي  بل  احلافات، 

ــتــي حتــتــفــظ بــا�ــســم واحــــد رغــم  ال

امــتــدادهــا الــكــبــر ملــ�ــســافــة 985 

ــداًء مــن درجــة عر�ض 30 َ  ــت كــم اب

من  ال�سمال  اإىل  �سماالً  درجــة   26
اأدى  وقــد  كــم،   20 بنحو  »الزُّلفي« 

القو�ض العربي االأو�سط اإىل تق�سيم 

�سمايل  ق�سمني  اإىل  ُطــويــق  جبال 

وجنوبي.

يتجه الق�سم ال�سمايل من ال�سمال 

ال�سرقي  اجلــنــوب  ناحية  الــغــربــي 

مل�سافة 270 كم؛ اأي من خط البداية 

ِن�َساح عند درجة  اإىل وادي  ال�سابق 

عر�ض 20 24َ درجة �سماالً، وخال 

بع�ض  تــرز  الكبرة  امل�سافة  هــذه 

نتيجة  احلافة  مقدمة  من  النتوءات 

امل�ستمر  وللرتاجع  املائية  للتعرية 

للحافة وت�سمى خ�سوماً.

طويق  جبال  �سفراء  من  وي�سيل 

ال�سعاب  من  عــدٌد  احلافة  ظهر  اأو 

مثل  وال�سغرة  الكبرة  ــــة  واالأودي

اأو  ــك  ــتْ ــَع ال ووادي  حنيفة،  وادي 

ووادي  امِلَياه،  وادي  ورافــده  الَعتْ�ض 

الَعتْك يبداأ حقيقة من �ُسَديْر، فمن 

واحُلــَريِّــق  املَْع�َسَبة  بني  ما  املنطقة 

�ُسَدير  وادي  هما  واديـــان  ينحدر 

ووادي ُوَراط، فمن ارتفاع 921 مرتاً 

ينحدر وادي �ُسَديْر نحو ال�سمال اإىل 

�ُسَديْر  بَحوَطة  ومير  �ُسَديْر  رو�سة 

وكذلك  الــ�ــســرق،  نحو  اجتــاهــه  يف 

ــر ثــم يغر  ــَديْ ــار وعـــودة �ــُس بــالــَعــطَّ

اجتاهه نحو ال�سمال ال�سرقي حيث 

يلتقي بوادي الَعتْك.

من  فينحدر  ُوَراط  �سعيب  اأمــا 

حيث  ال�سرق،  نحو  احُلَريِّق  �سمال 

ــار ثــم يــنــحــدر نحو  يــواجــه الــَعــطَّ

رافد  مع  ويلتقي  ال�سرقي  اجلنوب 

وبعد  ـــة،  ِكـــيَّ الـــرَّ �سعيب  ا�ــســمــه  ــه  ل

الوادي  يتجه  َحى  الرَّ رو�سة  عبوره 

رو�سة  اإىل  ال�سرقي  ال�سمال  نحو 

ــعــدهــا يــعــر طــريــق  ـــَرات وب ـــسْ ـــ� املَ

ليلتقي  ال�سريع  يْم  الَق�سِ  ‑ يَا�ض  الرِّ

بوادي الَعتْك.

اأما وادي الَعتْك فبعد اأن يلتقي به 

رافده وادي امِلَياه يتجه نحو ال�سمال 

ال�سرقي ومير برو�سة نُورة وي�ستمر 

يف اجتــاهــه نــحــو الــ�ــســمــال، حيث 

عبوره  بعد  التِّنَْهات  بفي�سة  ينتهي 

حلافة الَعَرَمة، وتعد في�سة التِّنَْهات 

الرئي�سية،  االأوديــة  لعدد من  منتهى 

ينتهي  الَعتْك  وادي  اإىل  فباالإ�سافة 

الــذي  ــْوكــي  الــ�ــسَّ كــذلــك وادي  بــهــا 

ينحدر من �سفراء الَعَرَمة.

جبال  من  اجلنوبي  الق�سم  ويبداأ 

عند  ِن�َساح  وادي  جنوب  من  طويق 

�سماالً  درجة   24 َ 20 عر�ض  درجة 

حتى جبل َخْطَمة عند درجة عر�ض 

07 َ 18 درجة �سماالً مل�سافة 715 
كم تقريباً، ويكون اجتاه اجلبال يف 

ال�سرقي  ال�سمال  مــن  اجلــزء  هــذا 

ويحاذي  الــغــربــي،  اجلــنــوب  ناحية 

نفود  الغرب  جهة  من  ُطَويْق  حافة 

ِحي ابتداًء من فتحة وادي ِبْرك  الدِّ

درجة   23  َ 10 درجــة عر�ض  عند 

َوا�ِسر. �سماالً حتى فتحة َواِدي الدَّ

حــافــة  مــــن  اجلــــــزء  هـــــذا  ويف 

ـــزداد ارتــفــاع اجلــبــال، اإذ  ــق ي ــَويْ ُط

ارتفاعها  يتعدى  التي  القمم  تكرث 

القمم  بع�ض  وتتفوق  مــرت،   1000
ُطَويْق  حافة  يف  ارتفاع  اأعلى  على 

ومنها  »1030م«  وهــو  ال�سمالية 

اأعلى  »1196م«  ْظية  ال�سَّ فــريــدة 

قــمــم جــبــال ُطـــَويْـــق كــلــهــا، وخ�سم 

اجُلْحَفة  وجبل  »1123م«،  اِقب  الزَّ

»1081م«،  ِبلُْعوم  وجبل  »1068م«، 

»1131م«،  اخَلـــلْـــَطـــاء  ــم  ــس وخــ�

وخ�سم  »1110م«،  ــُروق  خَمْ وخ�سم 

َزيْــَدان  وفريدة  »1045م«،  َد�ْسَمان 

»1012م«، وخ�سم ِلبَْدان »1118م«، 

وخ�سم  »1053م«،  اَفة  َك�سَّ وخ�سم 

َماَوان »1104م«.

وهناك عدد من االأودية الرئي�سية 

التي ا�ستطاعت اخرتاق حافة طويق 

ِن�َساح،  وادي  مثل  �سرقاً  واالجتـــاه 

َوا�ِسر، ووادي  ووادي ِبْرك، وَواِدي الدَّ

َران  احِلنْو. ولن نذكر منها وادي َنْ

ا�ستطاعا  اأنهما  رغم  ُحبُونَا  ووادي 

خال  ــق  ــَويْ ُط جبل  حافة  اخـــرتاق 

الع�سور املطرة نظراً الأن جمراهما 

وهناك  الرمال.  دفنته  قد  القدمي 

بع�ض االأودية االأخرى املت�سلة بهذه 

اأودية  القريبة منها مثل  اأو  االأوديــة 

والَعِقيِمي  ْوط  وال�سَّ لَّي  وال�سُّ َحِنيَفة 

وغرها.

احلافة  هــذه  الطاب  راأى  وقــد 

طريقة  لــهــم  ـــرح  و�ـــسُ ــعــني،  ال راأي 

اهلل  �ــســنــع  ــع  ــدي ب وراأوا  تــكــونــهــا، 

من  الت�سكيات  هــذه  يف  وقــدرتــه 

البيئة الطبيعية، وقد بحث الطاب 

يف  اجلورا�سية  احلفريات  عن  هنا 

جميعهم  وعـــرث  اجلــبــل  ح�سي�ض 

على مناذج منها، ت�سمل احللزونات 

االإ�سفنجي  وال�سمك  والق�سريات 

وغـــر ذلــــك، وقـــد ظــهــرت فــائــدة 

اإن  حيث  بثقله،  مقارنة  الــوزن  قلة 

ـــوزن مــن الــطــاب كانوا  خــفــاف ال

اأكرث حركة وا�ستجابة لل�سرح وقرباً 

من الظاهرة. وقد وعد ثقال الوزن 

وملا  الفوائد  من  راأوه  ملا  بالتخفيف 

مل�سوه من عوائق يف العمل.

املرحلة الثانية:

نفود عريق البلدان »2 - 2:30 

ظهرًا«

بــعــد ذلـــك اجتــهــت الــرحــلــة اإىل 

نفود عريق البلدان بهدف تطبيق ما 

در�سه الطاب عن الرمال من حيث 

ال�سكل واحلجم واحلركة، وقد مل�ض 

الطاب من خال م�ساهدة حقلية 

هـــذه االأمـــــور، فــبــعــد نــهــايــة نفود 

الذي  الثَُّويَْرات  نفود  يبداأ  املَْظُهور 

يبلغ طوله 250 كم، منها 126 كم 

ميثل نفود ُعَريْق البُلَْدان نهاية نُُفود 

الثَُّويَْرات، وعريق البلدان يطلق على 

الثَُّويَْرات  نُُفود  من  اجلنوبي  اجلزء 

ابيخ املزفت  ابتداًء من درب اأبا ال�سَّ

واأم  الَغاط  حمادة  بني  يربط  الذي 

 25  َ 50 عر�ض  درجــة  عند  حــزم 

درجة �سماالً.

الثَُّويَْرات  نفود  عر�ض  ويتناق�ض 

اأق�سى  فيبلغ  اجلنوب  نحو  باطراد 

عند  ال�سمال  يف  كم   70 له  عر�ض 

درجة عر�ض 50 َ 26 درجة �سماالً، 

كم   22 يبلغ  لـْـِفــي  الــزُّ مدينة  وعند 

فقط، وي�ستمر نحو اجلنوب بعر�ض 

ال يزيد متو�سطه عن 10 كم فقط، 

واأقل عر�ض لنفود الثَُّويَْرات وامتداده 

اإىل  فقط  كم   2 هو  البُلَْدان  ُعَريْق 

�َسيِْقر 
ُ
اأ مدينة  من  ال�سرقي  ال�سمال 

بنحو 6 كم وذلك يف ُعَريْق البُلَْدان، 

وم�ساحة نفود الثَُّويَْرات هي 4855 

ُعَريْق  تخ�ض  كم2   800 منها  كم2، 

البُلَْدان.

الدكتور  لهم  �سرح  الــرمــال  ويف 

النباتات  تــدمــر  عــواقــب  الوليعي 

الــطــبــيــعــيــة ودهــ�ــســهــا وخـــطـــورة 

الــتــطــعــيــ�ــض يف حتـــريـــك الــطــبــقــة 

مكان  مــن  تنتقل  الــتــي  ال�سطحية 

االآن  هبة  اأدنــى  اإن  بحيث  اآخر  اإىل 

ثم  رملية،  اإحداث عا�سفة  ت�ستطيع 

بع�ض  بقايا  على  الــطــاب  تــعــرف 

يف  تنمو  التي  الطبيعية  النباتات 

االأمــر  بــاأن  فعًا  واقتنعوا  الــرمــال، 

ملنع  ــود  اجلــه تــكــاتــف  اإىل  يــحــتــاج 

الــنــبــاتــات واحلــفــاظ  الــتــعــدي على 

عليها لتفادي امل�سكات البيئية التي 

تنجم من اإزالتها اأو اإ�سعافها.

املرحلة الثالثة

مملحة و�صبخة الق�صب »3 - 4 

ع�صرًا«

نحو  الرحلة  انطلقت  ذلــك  بعد 

ـــارة  ـــو زي الـــهـــدف االأخـــــر لــهــا وه

وقد  الق�سب،  واململحة يف  ال�سبخة 

الطاب  مل�ض  مفيدة  ـــارة  زي كــانــت 

وكيفية  ال�سباخ  حقيقة  خالها  من 

االأمــاح يف ذلك، تا  ت�سكلها ودور 

ذلـــك جــولــة عــلــى مــنــاطــق اململحة 

وقد  منها،  امللح  ا�ستخراج  وطريقة 

امللح  اإعـــداد  مراحل  الطاب  تتبع 

من  ا�ستف�سروا  وقد  ت�سكله،  ومــدة 

العاملني عن ذلك، فاحلو�ض الواحد 

اأو  اأ�سهر  �ستة  اإىل  اإعـــداده  يحتاج 

ب�سمك  مــاء  اإليه  ي�ساف  اإذ  اأكــرث، 

يتكون  اأن  وبــعــد  مــرة  كــل  �سم   10
بال�سمك  اآخـــر  مـــاء  يــ�ــســاف  املــلــح 

املــدة  م�سي  وبعد  وهــكــذا،  نف�سه، 

ا�ستخراجه،  عملية  تبداأ  ال�سالفة 

يغ�سل يف  خ�سن  ملح  اإىل  وت�سنيفه 

املوقع وينظف من ال�سوائب ويعباأ يف 

اأكيا�ض تباع يف املحات، وملح ناعم 

ينقل للم�سنع ويعباأ يف علب بعد اأن 

يغ�سل وينظف من ال�سوائب.

يطلق  عربي  م�سطلح  وال�سبخة 

ال�ساحلية  امللحية  امل�سطحات  على 

منخف�سة  اأر�ــض  وهــي  والداخلية؛ 

املحيطة،  ال�سعاب  مياه  اإليها  تنتهي 

الــغــريــن  ـــاب  اإر�ـــس نتيجة  وتــتــكــون 

ــي يف  ــن ــطــي ــــرمــــل ال والـــطـــمـــي وال

منخف�سات �سحلة قد تكون وا�سعة 

تت�سبع  وغالباً  االأحــيــان،  بع�ض  يف 

النــعــدام  نــظــراً  بامللح  ــات  ــاب ــس االإر�

يكون  وقد  املتجمعة،  املياه  ت�سريف 

لها ق�سرة ملحية.

املميزة  ال�سفة  هو  امللح  ووجــود 

القيعان  عن  مييزها  وهــو  لل�سباخ، 

ــن نــتــيــجــة جتمع  ــغــري ــال املـــمـــلـــوؤة ب

فهذه  ملح،  بــدون  ولكنها  بها  املياه 

اأما  »قاع«.  مفردها  »قيعان«  ت�سمى 

فهو  »ممــالــح«،  وجمعها  »اململحة« 

الداخلية  املناطق  يف  يتكرر  ا�سم 

للداللة على ال�سبخة التي ي�ستخرج 

منها امللح، اأو ا�ستخرج منها بالفعل 

وبالتحديد  ـــات،  االأوق من  وقــت  يف 

املكان  اأو  احلفرة  هي  اململحة  فــاإن 

الذي ي�ستخرج منه امللح يف ال�سبخة.

حزام  يف  ال�سباخ  غالبية  وترتكز 

اخلليح  �ساحل  امــتــداد  على  �سيق 

العربي من الكويت اإىل �سرق َقَطر، 

 60 م�سافة  خال  يوجد  ومعظمها 

كم من خط ال�ساحل، ولكن البع�ض 

وعلى  الداخل،  يف  بعيداً  يقع  منها 

يف  َحــَظــْوَظــاء  �سبخة  املــثــال  �سبيل 

يف  بَْقَعاء  وحــول  ْرَحان،  ال�سِّ َوادي 

بـُـَريـْـَدة  َحــاِئــل، وجنوب �سرق  ــارة  اإم

ويف  ال�سباخ،  لها  يقال  منطقة  يف 

ة، وحول الَق�َسب �سمال مدينة  قًّ ال�سُّ

�سريط  ين، وعلى  يَْرِ َمــَرات، وحول 

ال�سرقية  وا�سع على امتداد احلافة 

الطريقة  وتختلف  اخَلـــايِل،  بْع  للرُّ

التي تتكون بها ال�سباخ الداخلية عن 

ال�سباخ ال�ساحلية.
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باإ�رشاف د. الوليعي ومب�شاركة 23 طالبًا

استغرقت الرحلة 10 ساعات وغطت »جبل طويق« و»نفود عريق البلدان« و»مملحة القصب«

»حافة طويق« لعدم انطباق تعريف الجبل عليها جغرافيًا د. الوليعي: األفضل تسمية جبل طويق بـ

رحلة طالب قسم الجغرافيا تستكشف الحافات 
والرمال والسباخ
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خا�صية  �إط����اق  ت��وي��ر  ت��ع��ت��زم 

متكن �مل�صتخدم من حجب تعليقات 

منح  �أجل  من  تغريد�ته  على  معينة 

على  �أك���ر  �صيطرة  �مل�صتخدمني 

حمادثاتهم على �ملوقع.

�خترت  �ل��ت��ي  �خلا�صية  وه���ذه 

من قبل يف �لواليات �ملتحدة وكند� 

توير  �إطار جهود  تاأتي يف  و�ليابان 

لتطهري �ملوقع من �لتعليقات �مل�صيئة 

وجعل من�صتها للتو��صل �الجتماعي 

�أكرث ماءمة للم�صتخدم.

�إد�رة  مديرة  �صيا  �صوز�ن  وقالت 

�ملبيعات يف توير �إن �ل�صركة وجدت 

�أثناء �لتجارب �أن �مل�صتخدمني عادة 

يرون  »�لتي  �لتعليقات  يحجبون  ما 

�أو  باملو�صوع  �صلة  ذ�ت  غ��ري  �أن��ه��ا 

�مل�صيئة«.

ق���ادرون  �مل�صتخدمون  و�صيظل 

�ملحجوبة  �لتعليقات  روؤي����ة  ع��ل��ى 

�ل�صغط  طريق  عن  معها  و�لتفاعل 

على �أيقونة �صتظهر على �لتغريدة.

مل  �لنا�س  بع�س  �إن  �صيا  وقالت 

خوًفا  �لتعليقات  �إخفاء  يف  يرغبو� 

�أن  و�أ���ص��اف��ت  �نتقامية،  ردود  م��ن 

ردود  تلقي  يف  م�صتمرة  �ل�صركة 

�لفعل على جتارب هذه �خلا�صية.

skynewsarabia :امل�صدر

»تويتر« تطلق 
خاصية حجب »التعليقات 

المسيئة«

�الأبحاث  مركز  ن�صرها  حديثة  در��صة  �أظهرت 

ن�صف  م���ن  �أك����رث  ب����اأن  �ل�����ص��ه��ري   Pew »ب���ي���و« 

يف  �لذكية  �ملنزلية  �مل�صاعدة  �أجهزة  م�صتخدمي 

�لواليات �ملتحدة يقولون »من ف�صلك« على �الأقل 

�أحياًنا عند توجيه �الأو�مر �ل�صوتية �إليها.

وبح�صب �لدر��صة، فقد كانت ن�صبة �مل�صتخدمني 

�لذين يقولون »من ف�صلك« �أحياًنا تتجاوز 54 %، 

 »% و�إن و�ح��ًد� من كل خم�صة م�صتخدمني »19 

يقولها كثرًي�. و�لافت يف �لدر��صة �أن �الإناث كن 

�لذكية  �ملنزلية  �مل�صاعدة  �أجهزة  مع  تاأدًبا  �أك��رث 

مقارنًة بالذكور، �إذ كانت ن�صبة �لائي يقلن »من 

ف�صلك« تتجاوز 62 %، يف حني قال 45 % من 

�لذكور: �إنهم يقولونها �أحياًنا.

»من  يقولون  �لذين  �لذكور  ن�صبة  �أن  ويُعتقد 

قليلة  كانت  �ملنزلية  �مل�صاعدة  الأجهزة  ف�صلك« 

ب�صبب �أن �لذكور عموًما �أكرث فظاظة مع �الإناث، 

�أ�صو�ًتا  ت�صتخدم  �لرقمية  �مل�صاعد�ت  �أن  خا�صًة 

�إناث. وقد �أ�صار تقرير من �الأمم �ملتحدة يف وقت 

�أن كام  »ب�صبب  �أنه  �إىل  �لعام �حلايل  �صابق من 

تر�صل  فاإنها  �أنثوي،  �ل�صوتية  �مل�صاعد�ت  معظم 

�إ�صارة على �أن �الإناث.. م�صاعد من�صاع وحري�س 

على �الإر�صاء«.

�أن �لذكور  �أن �ل�صبب قد يعود �إىل  كما يُعتقد 

�لناحية  فمن  للتقنية.  خمتلفة  ن��ظ��رة  لديهم 

عملية  بكونها  �لتقنية  تو�صم  فقد  �الجتماعية، 

�لتخ�ص�صات  م��ع  ت��ت��ن��اق�����س  وه���ي  ورج��ول��ي��ة، 

�لذكور  �أن  �إىل  �ل��در����ص��ات  وت�صري  »�الأن��ث��وي��ة«. 

عن  ويعرون  �لتقنية،  مع  �أكرث  بالر�حة  ي�صعرون 

�هتمامهم با�صتخد�مها ب�صفتها �أد�ة.
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Parel Durov، موؤ�ص�س  حث بافيل دوروف 

 ،Telegram تيليجر�م  �مل�صفر  �لر��صل  تطبيق 

�ململوك  و�ت�����ص��اب،  تطبيق  ح��ذف  على  �لنا�س 

ل�صركة في�صبوك، �إال يف حال كانو� مت�صاحلني مع 

فكرة �ملر�قبة �مل�صتمرة.

يف  و�ت�صاب  تطبيق  يف�صل  ال  دوروف:  وق��ال 

حماية ر�صائل �مل�صتخدمني �خلا�صة به فح�صب، 

ط��رو�دة  كح�صان  با�صتمر�ر  ��صتخد�مه  يتم  بل 

للتج�ص�س على حمتوى م�صتخدمي و�ت�صاب، مبا 

يف ذلك �ل�صور �ملحفوظة على هو�تفهم.

و�أ�صاف دوروف عر م�صاركة من خال قناته 

�ألف متابع   335 �ملتابعة من قبل  تيليجر�م  على 

»يجب عليك حذف و�ت�صاب من هاتفك حااًل، �إال 

يف حال كنت مت�صاحًلا مع فكرة �أن ت�صبح جميع 

�صورك ور�صائلك عامة يوًما ما«.

يذكر �أن قاعدة م�صتخدمي تيليجر�م ت�صل �إىل 

حو�يل 200 مليون م�صتخدم ن�صط �صهرًيا مقابل 

تيليجر�م،  لكن  لو�ت�صاب،  م�صتخدم  مليار   1.6
لنف�س  مو�صوًعا  يعد  ال  حجمه،  ب�صبب  رمب��ا 

بدرجة  �مل�صهورة  �الأم��ان  و�نتهاكات  �الخر�قات 

كبرية مثل و�ت�صاب.

ب�صبب  لنف�صه  ��صًما  دوروف  بافيل  و�صنع 

طلبو�  عندما  �لرو�س  �ل�صرطة  ملحققي  حتديه 

مفاتيح �أمنية الإلغاء ت�صفري �لر�صائل على هاتف 

ينتمي �إىل �صخ�س متورط يف تفجري حمطة مرو 

�صانت بطر�صرغ يف عام 2017.

بافيل  مبوقف  تيليجر�م  م�صتخدمو  و�أ���ص��اد 

من  فلي�س  ل��ذل��ك،  �ل�����ص��ل��ط��ات،  ���ص��د  دوروف 

�خللفية  �الأب��و�ب  بافيل  ي�صتخدم  �أن  �مل�صتغرب 

ملاحقة  كو�صيلة  و�ت�صاب  يف  حديًثا  �ملكت�صفة 

مناف�صه  ك��ث��رية،  ن���و�ح  ويف  �ل��ت��ج��اري،  مناف�صه 

�الأيديولوجي.

ت��ط��ب��ي��ق و�ت�����ص��اب ك���ان ق���د حث  �أن  ي��ذك��ر 

�أحدث  �إىل  �لتحديث  على  موؤخر�ً  م�صتخدميه 

�إ�صد�ر من �لتطبيق بعد �كت�صاف ثغرة �أمنية ثانية 

ت�صمح للمت�صللني بالو�صول �إىل ر�صائل �الأ�صخا�س 

�إذ� قامو� مب�صاركة ملف فيديو �صار مع �أ�صخا�س 

�أ�صلحت  �أنها  على �لتطبيق، و�أو�صحت في�صبوك 

�أن  م��ن  ح���ذرت  لكنها  �الأ���ص��ب��وع،  ه��ذ�  �مل�صكلة 

�لذين  �الأ�صخا�س  على  توؤثر  قد  �الأمنية  �لثغرة 

ي�صتخدمون �إ�صد�ًر� �أقدم من �لتطبيق.

ويف هذ� �جلانب قال موؤ�ص�س تيليجر�م: كانت 

في�صبوك جزًء� من بر�مج �ملر�قبة قبل فرة طويلة 

�ل�صذ�جة  وم��ن  و�ت�صاب،  على  ��صتحو�ذها  من 

�العتقاد باأنها �صتغري �صيا�صاتها بعد �ال�صتحو�ذ، 

و�ت�صاب  موؤ�ص�س  ت�صريح  �الأم���ر  ه��ذ�  ويو�صح 

�لتطبيق  بيع  �صفقة  بخ�صو�س   2018 ع��ام  يف 

خ�صو�صية  بعت  »لقد  ق��ال:  حيث  لفي�صبوك، 

�مل�صتخدمني«.
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اإلناث أكثر تأدبًا مع األجهزة الرقمية مقارنة بالذكور

مؤسس تيليجرام يحث المستخدمين على 
حذف واتساب

�أ�صدرت منظمة �لعفو �لدولية الئحة �تهام �صارخة بحق �صركتي 

�الإنرنت �لعماقتني، في�صبوك وقوقل، حيث قالت يف تقرير جديد، 

�أ�صمته »منوذج  �إجبار قوقل وفي�صبوك على �لتخلي عما  �إنه يجب 

بها  تقوم  �لتي  �ملر�قبة  و��صفة  �ملر�قبة«،  على  �لقائم  �أعمالهما 

تهديًد�  »ت�صكل  باأنها  �الأ�صخا�س  ملليار�ت  مكان  كل  يف  �ل�صركتان 

ممنهًجا حلقوق �الإن�صان«.

 60 من  �ملكون  �لتقرير  يف  لندن،  ومقرها  �ملنظمة،  �أك��دت  كما 

يف  �حلق  مع  يتعار�س  �ملر�قبة«  »عمالقة  عمل  منوذج  �أن  �صفحة 

بينها  من  �أخرى،  تهديًد� حلقوق  ت�صكان  �ل�صركتان  �خل�صو�صية، 

وعدم  �مل�صاو�ة  يف  و�حل��ق  �لفكر،  وحرية  و�لتعبري،  �ل��ر�أي  حرية 

�لتمييز«.

للمنظمة،  �لعام  �الأم��ني  ن��اي��دو،  كومي  �أعلن  ذ�ت��ه،  �ل�صياق  يف 

قائًا:  م�صتخدميها،  حياة  على  ت�صيطر�ن  وفي�صبوك  قوقل  �أن 

»�ل�صركتان حت�صد�ن نفوًذ� ال مثيل له على �لعامل �لرقمي من خال 

�ملكا�صب  وحتقيق  �الأ�صخا�س  ملليار�ت  �ل�صخ�صية  �لبيانات  جمع 

جوهر  تقو�س  �لرقمية  حياتنا  على  �مل�صينة  و�صيطرتهما  منها، 

�خل�صو�صية، وهي و�حدة من �لتحديات �ملحددة حلقوق �الإن�صان«.

على  �ل�صيطرة  ر�صختا  وفي�صبوك  قوقل  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ�صار 

�لقنو�ت �الأ�صا�صية �لتي يعتمد عليها معظم �لعامل ملمار�صة حقوقهم 

عر �الإنرنت.

�أن من�صات قوقل وفي�صبوك تعتمد  �إىل  �أي�ًصا  نايدو  كما تطرق 

�لبيانات  م��ن  هائلة  كميات  مبعاجلة  تقوم  »خ��و�رزم��ي��ات«  على 

ال�صتنتاج خ�صائ�س مف�صلة ب�صكل مذهل عن �الأ�صخا�س، و�صياغة 

جتربتهم عر �الإنرنت.

عاجلة  ب��اإج��ر�ء�ت  �حلكومات  �لعفو  منظمة  طالبت  ذل��ك  �إىل 

�ملر�قبة، وحماية مو�طنيها من  �لقائم على  �لعمل  الإ�صاح منوذج 

�نتهاك �ل�صركتني حلقوق �الإن�صان. وقالت: »يجب و�صع قو�نني قوية 

�لكرى،  �لتكنولوجيا  ل�صركات  �لفعال  و�لتنظيم  �لبيانات،  حلماية 

مبا يتما�صى مع قانون حقوق �الإن�صان«، وفًقا للتقرير.

رف�صت  �لتقرير،  مع  �أرف��ق  �صفحات  خم�س  من  خطي  رد  ويف 

�لتجارية  �ل�صركة  ممار�صات  �إن  �لقائل  �ال�صتنتاج  هذ�  في�صبوك 

تتعار�س مع مبادئ حقوق �الإن�صان، حيث �صكك �صتيف �صاترفيلد، 

منوذج  �أن  يف  في�صبوك،  يف  �لعامة  و�ل�صيا�صة  �خل�صو�صية  مدير 

�مل�صتخدمني  �أن  �إىل  م�صري�ً  »�ملر�قبة«،  على  يعتمد  �ل�صركة  عمل 

ي�صركون طو�عية يف �خلدمة، وهي جمانية رغم �أن �لبيانات �لتي 

يتم جمعها ت�صتخدم لبيع �إعانات، فيما مل تقدم قوقل رًد� تف�صيلًيا 

على �لتقرير، لكنها رف�صت �لنتائج �لذي تو�صل �إليها.
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»اتهام دولي«

لفيسبوك وقوقل
بتهديد حقوق اإلنسان
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حتدى ب�حثون ي�ب�نيون الفكرة ال�س�ئدة ب�أّن الكواكب تدور حول النجوم 

عمالق،  اأ�سود  ثقب  حول  الكواكب  دوران  احتم�ل  واقرتحوا  ك�سم�سن�، 

وق�ل كي�سي وادا، الربوفي�سور يف ج�معة ك�جو�سيم� الذي يدر�س النوى 

املجرّية الن�سطة »يف ح�الت معينة قد تت�سكل الكواكب يف ظروف متطرفة 

حتى حول ثقب اأ�سود«.

رقيق جتّمع  غب�ر  ت�سكلت من  الكواكب  ف�إّن  النظري�ت  الأحدث  وتبع�ً 

الب�حثون يف  الت�سكل، وركز  ب�سكل قر�س قبل كوكبي حول جنم حديث 

ال�سوداء  الثقوب  حول  تدور  التي  الثقيلة  االأقرا�س  على  ف�رقة  مق�ربة 

العمالقة يف نوى املجرات.

واأ�س�ف اإيكريو كوكوبو، وهو اأ�ست�ذ ج�معي يدر�س ت�سكل الكواكب يف 

املر�سد الفلكي الوطني يف الي�ب�ن: »تُظهر ح�س�ب�تن� وجود اآالف الكواكب 

بكتلة تتج�وز ع�سرة اأ�سع�ف كتلة كوكبن� وتدور على بعد ع�سر �سنوات 

�سوئّية حول ثقب اأ�سود. وقد توجد جمموع�ت كوكبية ه�ئلة احلجم حول 

هذه الثقوب ال�سوداء ال�سخمة«.

يحيط ببع�س الثقوب ال�سوداء اله�ئلة كمي�ت كبرية من امل�دة التي ت�أخذ 

�سكل اأقرا�س ثقيلة وكثيفة. وقد تع�دل كتلة القر�س ع�سرة اآالف �سعف 

كتلة �سم�سن�، اأي م� يع�دل ملي�ر �سعف لكتلة القر�س قبل الكوكبي.

املن�طق  يف  مًع�  ال�سغرية  اجلليدية  ب�لقطع  الغب�ر  حبيب�ت  وتتجمع 

املكون  القر�س  وي�سبح  الكوكبي.  قبل  القر�س  يف  احل��رارة  املنخف�سة 

حول الثقب االأ�سود �سديد الكث�فة م� مينع و�سول االإ�سع�ع�ت ال�سديدة 

وطّبق  احل��رارة.  منخف�سة  املن�طق  حينه�  وتت�سكل  املركزي،  اجلزء  من 

نوى  املوجودة يف حميط  الكواكب  الكواكب على  تكّون  نظرية  الب�حثون 

ماليني  مئ�ت  قبل  حتى  الكواكب  ت�سكل  اإمك�نّية  اإىل  وو�سلوا  املجرات 

ال�سنني. وال توجد تقنّية تتيح مت�بعة الكواكب املحيطة ب�لثقوب ال�سوداء، 

اإال اأن الب�حثني ي�أملون يف اأن تفتح هذه الدرا�سة ب�ًب� جديًدا لعلم الفلك.

كيميائيو جامعة كولورادو يبتكرون 
مواد بالستيكية قابلة للتحلل

باحثون يابانيون يفترضون إمكانية 
دوران الكواكب حول الثقب األسود

البرتول يف مكب�ت  امل�سنوعة من  البال�ستيكية  املواد  تراكم  اأزمة  اأث�رت 

النف�ي�ت ويف البح�ر واملحيط�ت وانت�س�ره� يف الهواء وو�سوله� حتى للغذاء، 

علوم  العقول يف  اأمل��ع  من  فريق�ً  دفع  الع�م، مم�  ال��راأي  و�سخط  خم���وف 

البوليمرات من خمترب الكيمي�ء يف ج�معة والية كولورادو االأمريكية على 

تف�عالت  امل�سكلة، من خالل تطوير  لهذه  اإىل حل جذري  للو�سول  العمل 

يف  البال�ستيكية  املواد  مع  تتن�ف�س  م�ستدمية  م��واًدا  تنتج  جديدة  كيم�وية 

اإمك�نية اإع�دة تدويره� وق�بليته� للتحلل.

ق�د الربوفي�سور يوجني ت�سني يف ق�سم الكيمي�ء درا�سًة للتحلل الكيم�وي 

القط�ع  يف  موؤخًرا  ا�ستخدامه�  تزايد  التي  احليوية  امل��واد  من  فئة  جتعل 

ال�سن�عي متنوعة الرتكيب، ون�سرت نت�ئج الدرا�سة يف دورية �س�ين�س.

خ�س�س ت�سني بع�ًس� من جهوده املخربية يف االأعوام املن�سرمة ملجموعة 

اإيه- وهي  اإت�س  بي  الهيدروك�سيل -  الك�نوات متعددة  ت�سمى  مواد حيوية 

فئة من البويل اإ�سرتات تنتجه� البكتريي� وتتحلل حيوًي� اإىل درجة ال مثيل 

احليوية  البال�ستيكي�ت  على  وتتفوق  التج�رية،  البال�ستيكية  املواد  بني  له� 

امل�سنوعة من احلم�س متعدد الالكتيك -بي اإل اإيه- بكونه� تتحلل حيوًي� 

تتحلل  التي  اإيه  اإل  بي  للبال�ستيك  النف�ي�ت خالًف�  املحيط�ت ومكب�ت  يف 

�سن�عًي�.

يعج  �سعلة منرية يف ع�مل مظلم  اإيه مبث�بة  اإت�س  بي  البع�س مواد  يرى 

اإىل  احليوية  امل��واد  هذه  اإدخ���ل  �سرك�ت  فيه  حت���ول  البال�ستيكية  ب�ملواد 

حيوية حتول  مف�عالت  يف  اجلديدة  املواد  تلك  وت�سنع  التج�ري،  القط�ع 

فيه� البكتريي� املواد املغذية الكربونية الق�بلة للتحلل واملتجددة مثل ال�سكر 

اإىل اأب�سط �سكل من بي اإت�س اإيه، واملعروف ب��سم متعدد ثالثي هيدروك�سي 

البوتريات -بي 3 اإت�س بي-. ت�س�عد البكتريي� وم�س�در كربونية اأخرى يف 

اإنت�ج م�ستق�ت اإ�س�فية من بي اإت�س اإيه. وتت�سف عملي�ت اال�سطن�ع احليوي 

هذه ب�رتف�ع تكلفته� وبطئه� وتعوقه� ق�بلية التو�سع املحدودة واالإنت�جية.

عدد ت�سني وزمالوؤه هذه املعوق�ت وعر�سوا طريقًة كيمي�ئيًة ا�سطن�عيًة 

فيزي�ئية  بخوا�س  واملبتكرة  التقليدية  اإي��ه  اإت�س  بي  م��واد  الإنت�ج  جديدةَ 

يف  �س�عدت  التي  اخل��وا���س  وه��ي  وحم�سنة،  للتعديل  ق�بلة  وميك�نيكية 

انت�س�ره� حول الع�مل.

حتدث  ابتكروه�  التي  اجلديدة  البلمرة  طريقة  اأن  الكيمي�ئيون  واأف���د 

بوجود مواد حمفزة تبلمر مب��سرًة عن�سًرا حيوي االأ�سل يدعى 8 دي اإل، 

مواد  املحفزة  البلمرة  تنتج عملية  فراغي.  متم�كب  يوجد على هيئة  وهو 

الب�حثون يف خمتربهم ق�س�وة موادهم  اأظهر  بلورية ومرتبة.  اإيه  اإت�س  بي 

وليونته� وقدرتهم على تعديل بنية هذه املواد ووظيفته�.

ا�ستند هذا العمل على بحث ن�سر �س�بًق� يف دورية نيت�سر كوميونيكي�سنز، 

وا�ستع�ن الب�حثون بطريقة اال�سطن�ع الكيمي�ئية اخل��سة بهم الإنت�ج بي 3 

اإت�س بي، وهي اإحدى مواد بي اإت�س اإيه الب�لغ عدده� 150. لكن بي 3 اإت�س 

بي تت�سف به�س��سته� م� يحد من ا�ستخدامه� يف �سن�ع�ت عديدة.

الإنت�ج  احليوي  اال�سطن�ع  طرائق  يف  خبرًيا  لي�س  اأن��ه  على  ت�سني  اأك��د 

بي اإت�س اإيه، لكن خمتربه يوفر طريقة حتفيز كيمي�ئية مفيدة تقنًي� ملواد 

املواد  اأزم��ة  حل  يف  دوًرا  يلعب  م�  واملبتكرة،  منه�  التقليدية  اإيه  اإت�س  بي 

البال�ستيكية جليلن� احل�يل.

حققه باحثون من جامعة كاليفورنيا وكلية بايلور للطب

طورها مهند�شون بجامعة مي�شيغان

عالج التدهور اإلدراكي لدى فئران 
داون بمتالزمة  مصابة 

من ثالث طبقات تتألف  ترانزستورات  مصفوفات 

ت�سبب متالزمة داون تراجع القدرات االإدراكية 

لتوؤثر على ذاكرة ال�سخ�س اأو قدرته على التعلم، 

وهي تدهور للذك�ء ك�أن يظن اأنه غري ق�بل للعالج 

وغري عكو�س، اإال اأن ب�حثني من ج�معة ك�ليفورني� 

�س�ن فران�سي�سكو وكلية ب�يلور للطب اأعلنوا اأنهم 

عك�سوا هذه التدهورات يف من�ذج الفئران امل�س�بة 

مبتالزمة داون، م� يعزز االآم�ل مب�ستقبل ي�ستطيع 

فيه االأطب�ء عالج الب�سر امل�س�بني بهذه املتالزمة.

وج��ود  م��ن  داون  مبتالزمة  امل�س�بون  ي��ع���ين 

م�  وهو   ،21 رقم  ال�سبغي  من  اإ�س�فية  ن�سخة 

املورث�ت.  علم  على  الرتكيز  اإىل  الب�حثني  دفع 

ال��ت��ي ن�سرت يف  ال��ب���ح��ث��ون يف درا���س��ت��ه��م  رك��ز 

املنتجة  اخلالي�  على  املرموقة  �س�ين�س  دوري��ة 

مبتالزمة  امل�س�بة  الفئران  اأدمغة  يف  للربوتين�ت 

اأدمغة  يف  احل�سني  من�طق  اأن  ف�كت�سفوا  داون، 

هذه احليوان�ت تنتج كمية بروتني اأقل من اأدمغة 

اإىل  %. وخل�سوا   39 بنحو  ال�سليمة  احليوان�ت 

احل�سني  خالي�  دف��ع  اإ���س���يف  �سبغي  وج��ود  اأن 

اإنت�ج  قللت  التي  االإجه�د  ا�ستج�بة  اإىل حتري�س 

الربوتني.

ق�ل الب�حث بيرت والرت »تراقب اخللية �سحته� 

ب��ستمرار. اإذ يوؤدي اختالل وظيفته� اإىل تخفي�س 

لالإجه�د  طبيعية  ا�ستج�بة  وهي  الربوتني  اإنت�ج 

تتطلب  العلي�  االإدراكية  الوظ�ئف  لكن  اخللوي، 

ا�سطن�ع  ا�سطراب  اأن  يعني  م�  الربوتني.  اإنت�ج 

الربوتني ي�سبب اختالاًل يف ت�سكيل الذاكرة«.

اإنزمي بي  اأن ح�سر فع�لية  اإىل  العلم�ء  خل�س 

االإجه�دية  اال�ستج�بة  على  يحر�س  الذي  اآر  كي 

منع  اإىل  اأدى  الفئران  ل��دى  احل�سني  خالي�  يف 

انخف��س اإنت�ج الربوتني وحت�سن قدرات الفئران 

االإدراكية. لكن يجب اأن نتذكر دائًم� اأن جن�ح اآلية 

جن�حه�  ب�ل�سرورة  يعني  ال  الفئران  لدى  معينة 

لدى الب�سر.

للب�سر  الدم�غي  الن�سيج  الب�حثون  حلل  حني 

وج��دوا  وف�تهم  بعد  داون  مبتالزمة  امل�س�بني 

فيه،  االإج��ه���دي��ة  اال�ستج�بة  تفعيل  على  اأدل���ًة 

ل�سخ�س م�س�ب  اأي�ًس� على حتليل عينة  وعملوا 

ميتلك �سبغًي� اإ�س�فًي� يف بع�س خالي�ه فح�سب، 

يف  ن�سطت  االإجه�دية  اال�ستج�بة  اأن  ف�كت�سفوا 

و�سع  »بداأن� يف  والرت  وق�ل  هذه اخلالي� فقط. 

اأحد الو�سول  ميوؤو�س منه«، واأ�س�ف: »مل يتوقع 

اإىل نتيجة، لكنن� حققن� جن�ًح� ب�هًرا«.

ت���ع����ين رق�����ق�����ت ال�����س��ي��ل��ك��ون 

م���ع����جل����ت  يف  امل�������س���ت���خ���دم���ة 

م�س�حته�  ق��ي��ود  م��ن  احل��وا���س��ي��ب 

املحدودة، اإذ تبلغ ط�قته� الق�سوى 

واحدة  رق�قة  الرتانز�ستورات  من 

من امل�سفوف�ت املكونة من طبقتني، 

اإال اأن هذا على و�سك اأن يتغري بعد 

يف  املهند�سني  من  فريٌق  جنح  اأن 

طبقة  و�سع  يف  مي�سيغ�ن  ج�معة 

اأخ���رى م��ن ال��رتان��ز���س��ت��ورات على 

رق�ق�ت �سيلكون متطورة.

الت�سميم  اأن  ال��ف��ري��ق  وذك����ر 

ا�ستخدام  ع��ن  يغني  ق��د  اجل��دي��د 

االإ���س���رات  لنقل  اإ�س�فية  رق���ق��ة 

اجلهد  ذات  املع�جلة  رق�ق�ت  بني 

امل�ستخدم  وواج���ه����ت  املنخف�س 

بيكي  وق���ل  ال��ع���يل.  اجلهد  ذات 

ب���ي���رت����س���ون، اأ����س���ت����ذ ال��ه��ن��د���س��ة 

الكهرب�ئية وعلوم احل��سوب وق�ئد 

اأداًء  الت�سميم  »يحقق  امل�����س��روع 

ع�لًي� بحجم ووزن اأقل«.

عب�رة  وهو  م��ور،  ق�نون  ويتوقع 

مبنية على مالحظة الواقع ولي�ست 

ق�نوًن� فيزي�ئًي�، اأن القوة احل��سوبية 

معني  ب�سعر  عليه�  نح�سل  ال��ت��ي 

نتيجة  ع����م���ني،  ك���ل  ت��ت�����س���ع��ف 

الرتانز�ستورات  حجم  انخف��س 

�سعره�  وانخف��س  كث�فته�  وزي���دة 

للط�قة،  ا�ستهالكه�  وان��خ��ف������س 

الكهرب�ئي  اجل��ه��د  ف��رق  وك��ذل��ك 

الذي تعتمد عليه.

الكهرب�ئي  اجلهد  ف��روق  تدمر 

�سغرية  ال��رتان��ز���س��ت��ورات  الع�لية 

رق�ق�ت  ت�ستطيع  ال  ولذا  احلجم، 

امل��ع���جل���ت امل��ت��ط��ورة ال��ع��م��ل مع 

اجلهد  ذات  اال�ستخدام  واجه�ت 

اللم�س  ���س������س���ت  م��ث��ل  ال���ع����يل، 

اجلهد  اإىل  حتت�ج  التي  والعر�س، 

اللم�س  اإ�س�رات  الع�يل كي تتجنب 

�سديد  ال�سطوع  واإعدادات  الك�ذبة 

االنخف��س.

وفريقه  اأن���ه  بيرت�سون  واأع��ل��ن 

متكنوا من ابتك�ر رق�ق�ت �سيلكون 

االأبع�د يف  ثالثية  م�سفوف�ت  ذات 

االأجهزة حلل هذه امل�سكلة، واأثبتت 

فع�ليته�.

وق����ل ي��وجن��ب���ي ���س��ون، امل��وؤل��ف 

على  واحل���ئ��ز  للدرا�سة  الرئي�س 

الهند�سة  يف  ال���دك���ت���وراه  درج����ة 

»ي�س�عد  واحل��سوبية  الكهرب�ئية 

الت�سميم يف تنفيذ وظ�ئف عديدة 

برق�ق�ت ذات حجم �سغري«.

ا�ستخدم الفريق نوًع� جديًدا من 

اأك��سيد  ت�سمى  املو�سالت  اأ�سب�ه 

امل���ع����دن غ��ري امل��ت��ب��ل��ورة. وغ��ّط��ى 

رق�قة ال�سيلكون بطبقة من حملول 

تت�سرر  ال  كي  والق�سدير  الزنك 

اأ�سب�ه  طبقة  تثبيت  الرق�قة خالل 

املو�سالت.

ورف����ع ال��ف��ري��ق درج����ة ح���رارة 

العملية  وك��رروا  الرق�قة كي جتف 

الزنك  اأ�سبحت ثخ�نة طبقة  حتى 

ن���ن��وم��رت.   75 ن��ح��و  وال��ق�����س��دي��ر 

وي��ت��ح��د االأك�����س��ج��ني م���ع ال��زن��ك 

الت�سخني  عملية  خالل  والق�سدير 

ف��ي��ك��ون اأك�����س��ي��د ال��زن��ك واأ���س��ي��د 

الق�سدير.

وا���س��ت��خ��دم ال��ف��ري��ق اأك�����س��ي��دي 

ال����زن����ك وال���ق�������س���دي���ر الإن����ت�����ج 

جهد  تتحمل  نحيفة  ترانز�ستورات 

طبقة  م��ع  مق�رنة  ع����ٍل  كهرب�ئي 

والتي  حتته�  امل��وج��ودة  ال�سيلكون 

خ�سعت لالختب�ر كي يت�أكد الفريق 

من فع�ليته�.

������ل ال����ف����ري����ق ط��ب��ق��ة  وو�������سّ

ال�سيلكون  بطبقة  الرتانز�ستورات 

ت�ستخدم  اإلكرتونية  دارات  الإنت�ج 

يف تطبيق�ت مفيدة.



ت��ع��د ���س��ن��غ��اف��ورة م��ن �أب���رز 

�لدول �لر�ئدة يف عملية �إعادة 

�لتدوير و�حلفاظ على �لبيئة، 

ومن �سدة حفاظهم على �لبيئة 

نظيفة  ���س��و�رع��ه��م  تُ���اح���ظ 

وبر�قة، وكل نفايات �سنغافورة 

تدويرها  �إع��ادة  �لتي ال ميكن 

خا�سة  �أماكن  يف  حرقها  يتم 

عن  �ل��ن��اجت  �ل��رم��اد  نقل  ويتم 

حرق هذه �لنفايات �إىل جزيرة 

�لتي  �ل�سناعية  �سيماكو  بوالو 

تعد مبثابة مكب لهذ� �لبلد �الآ�سيوي �جلميل.

ورغم �أن جزيرة »بوالو �سيماكو« تعد مكباً لنفايات �سنغافورة �إال �أنها 

يطلق عليها »جنة �لنفايات«، فلو ذهبت �إىل هذه �جلزيرة فلن تُاحظ �إال 

ر �أن تتحمل هذه �جلزيرة �إلقاء  �لرو�ئح �لعطرة و�ملناظر �خلابة، ويَُقدَّ

قمامة �سنغافورة حتى عام 2045م، كما وثقت ذلك وز�رة �لبيئة هناك.

يتم �ال�ستفادة من عملية حرق �لنفايات يف �إنتاج �لطاقة، ومن �جلميل 

ال  �لنفايات  يُ�ستخدم حلرق  �لذي  �مل�سنع  �إىل  �خل��ارج  من  �لناظر  �أن 

يعمل  هو  بينما  يعمل،  ال  وكاأنه  مد�خنه  من  �أدخنة  ت�ساعد  يُاحظ 

وبكامل طاقته حلرق نفايات �سنغافورة، فهم ي�ستخدمون مد�خن خا�سة 

للحفاظ على �لبيئة.

�لطاقة  فتُنتج طاقة، وهذه  �لنفايات  �لناجتة عن حرق  �أما �حلر�رة 

يتم �ال�ستفادة منها يف توليد �لكهرباء ويتم بيع ما ن�سبته 80 % منها، 

حيث �إنها �أكرث من حاجة �مل�سنع، مببلغ ي�سل �إىل 70،000،000 دوالر 

�لنفايات  عملية حرق  عن  �لناجت  �لرماد  وحجم  �ل�سنة،  �سنغافوري يف 

�لرماد  قبل حرقها، وهذ�  �لنفايات  % فقط من حجم   10 �إىل  ي�سل 

�لناجت يتم �ال�ستفادة منه يف عمل جزيرة �سناعية، وبهذ� ميكن �لقول 

�إنهم و�سلو� �إىل مرحلة �إعادة تدوير �لرماد �لناجت من حرق �لنفايات.

�أ. ن�صيم من�صور �آل �أيوب

ماج�ستري �لعلوم يف �لعلوم �لبيئية

ق�سم �لكيمياء �حليوية– كلية �لعلوم

nasem33@hotmail.com

يف  نيوتن  قو�نني  من  �لثالث  �لقانون  ين�ص 

�مليكانيكا �أن لكل فعل رد فعل م�ساٍو له يف �ملقد�ر 

ومعاك�ص له يف �الجتاه. وعلى ذلك تكون �لقوة 

�الأوىل فعل و�لثانية رد فعل، و�لعك�ص �سحيح.

ما دفعني للحديث عن ذلك هو �أن �سيا�سات 

�لنامية  �ل��دول  �الإ�سكان يف  �أزم��ات  مع  �لتعامل 

تكون  ما  غالباً  فهي  �لقانون،  هذ�  مع  تت�سابه 

ولي�ست  �آن��ي��ة  مل�ساكل  �أف��ع��ال  ردود  ع��ن  ناجتة 

وتنبوؤ  ��ستقر�ء  على  ق���ادر  كنموذج  م�ساغة 

للو�سع  �ملتعمق  �لتحليل  خ��ال  من  �مل�ستقبل 

�لر�هن و�ملوؤ�سر�ت �مل�ستقبلية.

عندما تو�جهنا �إ�سكالية �رتفاع �أ�سعار �لعقار 

�لو�سائل و�الأدو�ت  على �سبيل �ملثال نبحث عن 

�لتي تعمل على ردم �لفجوة بني �لعر�ص و�لطلب، 

م�ساريع  �أو  �لتمويل  ب��ر�م��ج  خ��ال  م��ن  ���س��و�ء 

�الإ�سكان، دون �لبحث يف �أ�سل �مل�سكلة و�أ�سباب 

ذلك �الرتفاع.

�أما عندما تو�جهنا �إ�سكالية �لنمو �لع�سو�ئي 

على �أطر�ف �ملدن ن�سارع يف تكثيف �جلهود الإز�لة 

تلك �لع�سو�ئيات �سريعاً دون �أن 

نعرف �أ�سباب ودو�فع �النت�سار 

�لع�سو�ئي! �إنها �سيا�سات �أ�سبه 

مبهدئات �ل�سرعة �لتي ن�سعها 

�سرعة  لتخفيف  �لطريق  على 

�ملركبات دون �لبحث يف �أ�سباب 

ودو�فع �لقيادة �ملتهورة!

يبحث  كمن  هنا  نحن  �أق��ول 

قريبة  حلول  �أو  م�سكنات  عن 

ولي�ص  �الأع����ر������ص  لتخفيف 

معاجلتها.

وفق منظور  �الإ�سكان  �أزم��ات  مع  �لتعامل  �إن 

�الآن��ي��ة  »�حل��ل��ول  �أو  فعلي«  »�ل���رد  �لتخطيط 

�مل�سكلة  لظو�هر  معاجلة  مبثابة  هي  للم�سكلة« 

و�لتي قد تتفاقم مع مرور �لزمن.

و�إن مت  �ملثال حتى  �سبيل  فالع�سو�ئيات على 

بالتاأكيد يف  ما ف�سوف تظهر  �إز�لتها من مكان 

مكان �آخر ما مل يكن هناك �إطار منهجي ملعاجلة 

�مل�سكلة من جذورها.

ختاماً �أقول �إن تخطيط 

حتليل  يتطلب  �الإ���س��ك��ان 

و�ق����ع �ل��ن��م��و �ل�����س��ك��اين 

و�مل�������و�رد �حل���ال���ي���ة، ثم 

�مل�ستقبلية  �لنتائج  توقع 

وم��ع��اجل��ت��ه��ا و�ل��ت��ح��ك��م 

بها وف��ق روؤي���ة و�أه���د�ف 

تت�سم  عملية  ��سرت�تيجية 

�ملرونة  من  عالية  بدرجة 

متغري�ت  �أي  ال�ستيعاب 

�ملثالية  عن  بعيد�ً  جديدة 

�حلاملة.

د. وليد بن �صعد �لز�مل

�أ�ستاذ �لتخطيط �لعمر�ين و�الإ�سكان 

�مل�ساعد

رئي�ص وحدة �أبحاث �الإ�سكان �ل�سعودي

كلية �لعمارة و�لتخطيط

Email: waalzamil@ksu.edu.sa

مدى  �إىل  �حلركية  �الإعاقة  م�سطلح  ي�سري 

�لتي قد حتد  �الأو�ساع  �أو  �لظروف  و��سع من 

من �حلركة و�حليوية لدى �لفرد ف�ي ممار�سته 

�حلياة  وظ��ائ��ف  م��ن  �أك���رث  �أو  و�ح���دة  وظيفًة 

و�ل��وق��وف،  و�جل��ل��و���ص،  »ك��امل�����س��ي،  �لرئي�سية 

و�لتحدث، و�لتنف�ص، و�لتعلم و�لعمل، باالإ�سافة 

�إىل �لرعاية �لذ�تية وغريها«، كما �أنها ت�سعف 

ف�ي  و�الإبد�ع  و�لتحمل،  و�ل�سرعة،  �لقوة،  لديه 

�أد�ء �لوظائف �حلياتية �لرئي�سية.

�الإع��اق��ات  معظم  متثل  �لتالية  و�حل���االت 

�لدماغي،  و�ل�سلل  و�ل�سلل،  �لبرت،  �لبدنية مثل 

و�ل�سكتة �لدماغية، و�ل�سمور �لع�سلي، و�لتهاب 

�ملفا�سل، و�إ�سابات �حلبل �ل�سوكي.

�أن  �لتدري�ص  هيئة  �أع�����س��اء  على  يتوجب 

ياأخذو� باالعتبار �أن �الإعاقة �حلركية قد توؤثر 

على  وقدرتهم  و�سرعتهم،  �لطاب،  قوة  على 

�لتحمل، و�لتن�سيق، و�ملهار�ت �ليدوية، و�لتحكم 

وباأ�سكال  متفاوتة  بن�سبة  ولكن  �الأط���ر�ف  يف 

خمتلفة.

�الإجهاد  مثل  �سعوبات  �لطلبة  يو�جه  قد 

�لتحمل  �لقدرة على  �ملزمن، و�سعوبة  �الأمل  �أو 

�لبدين، ومو�جهة �سعوبة يف �مل�سي، �أو �لوقوف، 

زمنية  ل��ف��رتة  �جل��ل��و���ص  �أو  �الأ���س��ي��اء،  رف��ع  �أو 

طويلة �أو �لت�سلق، و�لتاأخر عن وقت �ملحا�سرة 

�لو�سول  يف  �سعوبة  ومو�جهة  �حل�سور،  �أو 

و�النتقال �إىل قاعات �لدر��سة و�ملخترب�ت.

بع�ص  ��ستخد�م  يف  �سعوبة  �إىل  باالإ�سافة 

و�أج��ه��زة  و�الأق�����ام،  �ل�سفحات،  مثل  �مل���و�د 

يف  و�لتحكم  �مل��خ��ت��رب،  وم��ع��د�ت  �حل��ا���س��وب، 

و�ل�����س��رع��ة،  و�ل���ت���و�زن  و�لتن�سيق  �ل��ع�����س��ات 

و�سعف يف �لرب�عة �ليدوية، و�سعوبة يف �لفهم 

�ل�سمعي و�لب�سري، و�سعوبة يف �لذ�كرة.

يحتاجها  �ل��ت��ي  �مل�����س��اع��د�ت  �أم��ث��ل��ة  م��ن 

�سهولة  حركية:  باإعاقة  �مل�ساب  �لطالب 

و�ملعامل  �ل��در����س��ة  ق��اع��ات  �إىل  �ل��و���س��ول 

مم��ر�ت  وتخ�سي�ص  �مليد�نية،  و�ل��رح��ات 

للعمل،  م��زدح��م��ة  غ��ري  وم��ن��اط��ق  و����س��ع��ة 

بارتفاعها،  �لتحكم  ميكن  مائلة  وط���اوالت 

ومعد�ت  �ملاحظات  تدوين  �أجهزة  وتوفري 

�لكتابة وم�ساعدين باملخترب، و�مل�ساعدة عند 

زمن  ومتديد  �جلماعية،  �الأن�سطة  ممار�سة 

�الختبار�ت و/ �أو ترتيب �ختبار�ت بديلة.

�ملناهج  مو�سوعات  توفري  يجب  كذلك 

و�سهولة  �إل��ك��رتون��ي��ة،  ب�سيغة  �ل��در����س��ي��ة 

�لو�سول �إىل �لف�سول �لدر��سية و�ملخترب�ت، 

وكر�سي،  للجلو�ص،  خ��ا���ص  م��ك��ان  وت��وف��ري 

�إ�سايف  وقت  ومنح  �إعاقته،  تر�عي  وطاولة 

�لف�سل  د�خ��ل  و�ل��و�ج��ب��ات  �المتحانات  يف 

�لكتابة  تتطلب  �لتي  �خلارجية  و�لو�جبات 

و��سعة �لنطاق، باالإ�سافة �ىل توفري مو�قف 

�سيار�ت قريبة ميكن �لو�سول �إليها.

ي�ستمع  �أن  �لتدري�ص  هيئة  ع�سو  وعلى 

حل  ع��ن  �لبحث  عملية  يف  وي�سركه  للطالب 

�لدر��سي،  �ملنهج  يو�جهها يف  �لتي  للم�سكات 

�ملو�عيد  عن  �لتاأخر  م�ساألة  �أن  �إدر�ك  وعليه 

�أمًر�  يكون  رمبا  �لتغيب  �أو  �الأحيان  بع�ص  يف 

حتمًيا.

وعليه تخ�سي�ص مكان منا�سب جللو�ص ذوي 

و�سعهم  وع��دم  �لقاعة،  يف  �حلركية  �الإع��اق��ة 

موؤخرة  يف  �أو  �جلانبي  �ملمر  �أو  �مل��دخ��ل  يف 

�لقاعة، و�لتخطيط �مل�سبق للمهام خارج �حلرم 

�جلامعي و�لعمل �مليد�ين، حيث �إنها قد ت�سكل 

للطالب،  بالن�سبة  �إليها  �لو�سول  يف  �سعوبة 

ومن �الأهمية مبكان �الطاع على خطة �إخاء 

�أنها  من  و�لتاأكد  �لطو�رئ  �جلامعة يف حاالت 

تتفق مع ظروف �لطلبة ذوي �الإعاقة �حلركية.

برنامج �لو�صول �ل�صامل

اإلسكان والتخطيط »الرد فعلي«!

االحتياجات التعليمية لذوي اإلعاقة الحركية

عمرانيات

همم أكاديمية

إعادة التدوير في سنغافورة

غرائب حول العالم

لوحة بعنو�ن:

تراثيات

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

مهند بن عبده �لرفاعي

جامعة جاز�ن
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يعتقد كثريون اأن الإدمان على املخدرات م�شكلة تتعلق باإرادة َمْن يعانيها، 

واأنها عادة ميكن التخل�ض منها يف اأي وقت، ولكنها يف احلقيقة مر�ض يحتاج 

اإىل عالج م�شتمر لل�شفاء منه. نبني فيما يلي املق�شود بالإدمان وما يحدثه 

يف الدماغ، ونتناول عواقب الإدمان ون�شائح للوقاية منه. 

ما الإدمان على املخدرات؟

يعرف الإدمان باأنه تبعية كاملة ملادة خمدرة اأو دواء معني توؤدي اإىل رغبة 

قوية يف احل�شول عليها وتعاطيها، رغم علم املتعاطي بتاأثرياتها اخلطرية. 

ماذا يح�شل للدماغ عند ا�شتخدام املخدرات؟

توؤثر املخدرات يف طريقة توا�شل اخلاليا الع�شبية يف الدماغ فيما بينها 

بطريقتني هما:

حماكاة تاأثري نواقل ع�شبية طبيعية يف الدماغ مثل الدوبامني امل�شوؤول 

عن التحكم يف امل�شاعر، خا�شة ال�شعادة.

فرط حتفيز نظام املكافاآت يف الدماغ الذي مينح ال�شخ�ض ال�شعادة من 

جراء �شلوكيات طبيعية، مثل تناول الطعام اأو ق�شاء الوقت مع املقربني.

اعتياد  الطريقتني  من  اأي  عن  ينتج  الذي  املفرط  التحفيز  هذا  ي�شبب 

واإما  اإف��رازه  من  باحلد  اإما  الدوبامني  من  العالية  امل�شتويات  على  الدماغ 

بخف�ض عدد م�شتقبالته، الأمر الذي يوؤدي اإىل احلاجة اإىل جرعات اأكرب اأو 

اأكرث من املادة املخدرة لتحقيق املفعول نف�شه. 

ما تاأثريات املخدرات يف الدماغ؟

يوؤثر تعاطي املخدرات يف الدماغ على النحو التايل، حمدثاً ما يلي: 

على  القدرة  عن  امل�شوؤول  اجللوتامات  الع�شبي  الناقل  م�شتوى  خلل يف 

التعلم، ما ي�شّبب م�شكالت يف الوظائف الإدراكية مثل الذاكرة والتفكري.

دث املخدرات تغيريات يف مناطق الدماغ امل�شوؤولة عن اتخاذ القرارات،  حتحُ

توؤدي اإىل �شوء اإ�شدار الأحكام ودفع امل�شاب اإىل ا�شتخدام املخدرات رغم 

علمه بتاأثرياتها ال�شلبية.

ت�شاهي  الدماغ  اإىل  بالن�شبة  املخدر  العقار  ا�شتخدام  اأهمية  ت�شبح 

حاجات اأ�شا�شية مثل تناول الطعام.

اأو يربره، اإىل  اأنه ل يعاين الإدمان  يجد دماغ املدمن طريقة يقنعه بها 

تاأثريها يف  مدى  اأو  ي�شتخدمها  التي  الكمية  املدمن  معها  يدري  ل  درجة 

حياته.

ت�شبب املخدرات، خا�شة تلك التي توؤخذ بال�شتن�شاق اأ�شراًرا يف الدماغ. 

كيف يوؤثر الإدمان يف حياة املدمن؟

ي�شبب الإدمان تاأثريات خطرية كثرية يف حياة املدمن نبني بع�شها فيما 

يلي:

النف�شية  امل�شكالت  من  العديد  امل��خ��درات  ت�شّبب  �شحية:  م�شكالت 

والبدنية وفًقا للنوع الذي ي�شتخدمه امل�شاب.

باأن�شطة خطرة،  امل�شاب  قيام  احتمالت  املخدرات من  تزيد  احلوادث: 

مثل القيادة بتهور، ما يجعله عر�شة للحوادث.

النتحار: تزداد احتمالت اإقدام املدمن على النتحار مقارنة بغريه من 

الأ�شخا�ض.

امل�شكالت العائلية: ت�شّبب التغريات يف �شلوك املدمن م�شكالت ونزاعات 

كثرية مع اأفراد الأ�شرة توؤثر يف عالقته بهم.

م�شكالت العمل اأو املدر�شة: يوؤدي الإدمان اإىل تدين الأداء يف العمل اأو 

املدر�شة وقد يوؤدي اإىل الف�شل الكامل فيهما.

م�شكالت قانونية: يوؤدي الإدمان اأي�ًشا اإىل كثري من امل�شكالت القانونية، 

نظًرا لأن حيازة املخدرات وا�شتخدامها خمالفان للقانون، وقد يدفع امل�شاب 

اإىل ال�شرقة اأي�ًشا لتاأمني املال الذي يح�شل به على املخدرات.

م�شكالت مالية: ي�شرف املدمن كل اأمواله على املخدرات ويحرم نف�شه 

بالتايل حاجاته الأ�شا�شية الأخرى. 

ن�شائح لوقاية املراهقني من الإدمان:

ت�شاعد الن�شائح التالية املراهقني على الوقاية من خطر املخدرات، على 

اعتبار اأنهم الفئة الأكرث عر�شة لالإدمان:

ارف�ض عر�ض رفقاء ال�شوء:

اإىل  جلرك  ال�شوء  رفقاء  من  حماولة  اأي  خجل  اأو  خ�شية  دون  ارف�ض 

ا�شتخدام املخدرات.

جتنب �شغوط الأ�شدقاء:

�شخ�ض  اأي  عن  التخلي  ترتدد يف  ول  ترافقهم  الذين  لالأ�شخا�ض  انتبه 

ت�شعر باأنه قد يقودك اإىل طريق املخدرات.

عزز عالقتك مع اأ�شرتك:

يعد وجود اأ�شخا�ض بالغني يف حياتك ت�شتطيع العتماد عليهم والتحدث 

معهم حول حتديات احلياة اأمًرا بالغ الأهمية.

ا�شتمتع باحلياة:

اإىل املخدرات، وثق  اللجوء  َمْن حتب دون  ت�شتمتع بحياتك مع  اأن  تعلّم 

باأنها لن جتلب لك اإل التعا�شة.

تعلّم اأكرث:

تاأثريات خطرية يف  من  ي�شببه  وما  الإدم��ان  عن  اأكرث  تعرف  اأن  حاول 

احلياة، لتوقن باأهمية تفاديها.

اطلب امل�ض

اعدة:

ل ترتدد يف خماطبة املخت�شني اإن كنت اأو اأحد تعرفه يعاين م�شكلة ذات 

�شلة باملخدرات ..

امل�سدر: تطبيق قريبون – املركز الوطني لتعزيز ال�سحة النف�سية 

•اإ�سراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�سحة النف�سية باجلامعة »تعزيز«

اإلدمان على المخدرات.. عادة أم مرض مزمن؟

للتوا�سل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�سحة النف�سية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز التوجيه والإر�ساد الطالبي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114973926

- وحدة التوجيه والإر�ساد النف�سي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114673926

- الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية »طالبات«- هاتف: 0532291003

- ق�سم الطب النف�سي مب�ست�سفى امللك خالد اجلامعي- هاتف: 0114672402 

- م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي- هاتف: 0114786100

اكتشاف مادة خطيرة جديدة في السجائر اإللكترونية

عناصر خطيرة ال نتخيل وجودها في الوجبات السريعة

»الليزك« البديل الطبي عن النظارات.. في »دائرة االتهام«

ك�شفت اختبارات متخ�ش�شة عن 

وجود �شبب اآخر لالأمرا�ض اخلطرية 

الإلكرتونية،  ال�شجائر  ت�شببها  التي 

حددتها  التي  امل��ادة  غري  املعروفة، 

باعتبارها  الأم��ريك��ي��ة،  ال�شلطات 

الوفيات ذات  م�شوؤولة عن ع�شرات 

العالقة بهذا النوع من ال�شجائر.

وج�����اءت ه���ذه الخ���ت���ب���ارات يف 

ل�شرر  كندي  �شاب  تعر�ض  اأعقاب 

بعد  رئ��ت��ي��ه،  يفقده  اأن  ك��اد  ك��ب��ري، 

اأ���ش��ه��ر م��ن ا���ش��ت��خ��دام��ه املكثف   5
لل�شجائر الإلكرتونية.

اأن  اإىل  الخ��ت��ب��ارات  واأ����ش���ارت 

بال�شرر  ت�شببه  يف  امل�شتبه  املكون 

لل�شاب الكندي، البالغ من العمر 17 

عاًما، هو مادة ثنائي الأ�شيتيل، كما 

بر�ض«، وتعترب مادة  ذكرت »فران�ض 

ثنائي الأ�شيتيل اآمنة اإذا مت تناولها، 

دخلت  اإذا  ت�شبح خطرية  اأنها  غري 

اإىل الرئتني عن طريق ال�شتن�شاق.

جملة  ن�شرته  ت��ق��ري��ر  وبح�شب 

ت�شاهم  الكندية،  الطبية  اجلمعية 

هذه احلالة يف زيادة الغمو�ض الذي 

التي  الإلكرتونية  ب�ال�شجائر  يحيط 

الرئي�ض  اأن  اأ�شبحت �شعبية لدرجة 

يف  تراجع  ترامب  دونالد  الأمريكي 

عن  الأ�شبوع  ه��ذا  من  �شابق  وق��ت 

احلظر املقرتح على بع�ض النكهات.

ال�شاب  كان  فقد  للتقرير،  ووفقا 

وي�شتخدم  ج��ي��دة  ب�شحة  الكندي 

ال�����ش��ج��ائ��ر الإل���ك���رتون���ي���ة ي��وم��ًي��ا 

الأخ�شر«،  »التفاح  بنكهة  خ�شو�ًشا 

حتتوي  اأخ��رى  نكهات  اإىل  اإ�شافة 

اإت�����ض ���ش��ي«، التي  على م���ادة »ت��ي 

تعترب العن�شر الفاعل يف املاريغوانا.

ال�شاب  رئ��ة  اأن  الأط��ب��اء  وح���دد 

م�����ش��اب��ة مب���ت���الزم���ة »ان�������ش���داد 

التهاب  وهي  ال�شعرية«،  الق�شيبات 

ي�شيب ال�شعب الهوائية ال�شغرية يف 

الرئتني.

على  اأث��رت  التي  الإ�شابة  وكانت 

التي  ال�شاب خمتلفة عن تلك  رئتي 

�شجلت يف احلالت املر�شية املختلفة 

يف  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال�شيجارة  ب�شبب 

الوليات املتحدة، واملقدرة باأكرث من 

2000 حالة.
ي�شار اإىل اأن التدخني الإلكرتوين 

ارت��ب��ط ب��اأك��رث م��ن 40 ح��ال��ة وف��اة 

ال�شيف  منذ  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 

اأ�شخا�ض   8 اأ�شيب  بينما  املا�شي، 

بال�شجائر  ع��الق��ة  ذات  ب��اأم��را���ض 

الإلكرتونية يف كندا، دون اأن ت�شجل 

وفيات بينهم.

الكنديون  الأط��ب��اء  خل�ض  وق��د 

لي�ض  اإي«  فيتامني  »زي���ت  اأن  اإىل 

م�����ش��در اخل���ط���ر ال��وح��ي��د ال���ذي 

على  الإلكرتونية  ال�شجائر  ت�شكله 

م�شتخدميها، واأن هناك مواد اأخرى 

�شرًرا  تلحق  اأن  ميكن  عالقة  ذات 

من  ال��ن��وع  لهذا  باملدخنني  ف��ادًح��ا 

ال�شجائر.

قائمة   »WebMD« موقع  اأورد 

تتاألف  ال��ت��ي  ال�شريعة  ب��ال��وج��ب��ات 

البع�ض  يتخيل  ل  رمبا  عنا�شر  من 

ال�شهية  الأك��الت  ه��ذه  يف  وجودها 

ال�شهلة التح�شري:

- البطاط�ض املقلية: هناك الكثري 

القناع  ه���ذا  وراء  ن��ع��رف��ه  ل  مم��ا 

املقلية،  للبطاط�ض  اخلادع  الب�شيط 

التي حتتوي يف اأغلب الأحوال على 

15 ع��ن�����ش��ًرا، م��ن بينها  اأك���رث م��ن 

كما  ال�شطناعية.  والأل��وان  ال�شكر 

ت�شتمل على مواد حافظة مثل بريو 

وثالث  ال�شوديوم  حم�ض  فو�شفات 

ترتبط  والتي  ثالثي،  هيدروكينون 

يف  مب�شاكل  منه  العالية  اجلرعات 

الإب�شار.

- الربغر: اأثبتت درا�شات علمية 

على  تقت�شر  ل  ال��ربغ��ر  قطع  اأن 

رمبا  ولكن  فح�شب،  املفروم  اللحم 

منو  هرمونات  اأي�ًشا  هناك  يكون 

اإحدى  وك�شفت  حيوية.  وم�شادات 

الربغر  قطع  بع�ض  اأن  الدرا�شات 

حرارية  �شعرة   100 على  حتتوي 

لكل وجبة اأعلى مما تعلن عنه بع�ض 

اأماكن الوجبات ال�شريعة.

- امل�شروبات الغازية: يوؤكد خرباء 

التغذية اأن خطورة تناول امل�شروبات 

الغازية يف �شل�شلة حمالت الوجبات 

ال�شريعة، والتي تكون باأحجام كبرية 

على  حتتوي  اأنها  يف  تكمن  للغاية، 

وت�شري  ح��راري��ة.  �شعرة   270 نحو 

طلب  مت  اإذا  اأن���ه  اإىل  ال��درا���ش��ات 

م�شروبات غازية باأي حجم فاإنه يتم 

�شربها بالكامل.

بع�ض  تقدم  الإفطار:  �شطرية   -

�شطائر  ال�شريعة  الوجبات  اأماكن 

�شهية لالإفطار منها �شطائر »البي�ض 

املقلي« التي حتتوي على ن�شا الذرة 

ودهون  ال�شويا  فول  وزي��ت  املعدلة 

ونكهة  غليكول  وبروبيلني  ثالثية 

ال�شرتيك  وح��ام�����ض  ا�شطناعية 

و�شمغ الزانثان و/اأو بيا�ض البي�ض 

و�شفار البي�ض. ويو�شح اخلرباء اأن 

املثال  �شبيل  على  غليكون  بروبيلني 

ي�شتخدم يف �شناعة البولي�شرت.

التغذية  ي�شرح خرباء  النقانق:   -

بقايا  من  اأنها  بخالف  النقانق،  اأن 

احليوانات،  حل��وم  من  مفيدة  غري 

فهي حتتوي على كمية عالية من امللح 

وهي  وال��ن��رتات،  امل�شبعة  وال��ده��ون 

مادة حافظة تهدد باإ�شابة الإن�شان 

مبر�ض ال�شكري وال�شرطان.

قطع  ت��ع��د  ال����دج����اج:  ق��ط��ع   -

مب��ذاق  وت��ت��م��ي��ز  �شهية  ال��ن��اغ��ت�����ض 

هناك  ولكن  الدجاج،  للحم  مده�ض 

اأي�شاً عظام واأوعية دموية واأع�شاب 

اإىل  جنًبا  وج��ل��د،  �شامة  واأن�شجة 

جنب والكثري من امللح والدهون التي 

ال�شكري  ومر�ض  بال�شمنة  ت�شيب 

واأمرا�ض القلب.

يعترب  و���ش��ل�����ش��ات:  ���ش��و���ض   -

لأي  تقريًبا  الأول  امل��ك��ون  ال�شكر 

للوجبات  تقدم يف مطاعم  �شل�شة، 

اأو  ال�شكروز  عليه  ويطلق  ال�شريعة، 

�شراب  اأو  املالتوز  اأو  العنب  �شكر 

�شراب  اأو  ال�شعري  �شراب  اأو  الأرز 

والنتيجة  ال��ف��رك��ت��وز،  ع��ايل  ال���ذرة 

النهائية هي نف�شها، حيث اإنها تقدم 

احل��راري��ة،  ال�����ش��ع��رات  م��ن  الكثري 

مقابل ما يقرب من ال�شفر من حيث 

القيمة الغذائية.

ب��ال��ف��راول��ة:  احلليب  خم��ف��وق   -

من  الطعم  اللذيذ  املخفوق  يتكون 

ت�شيف  ول��ك��ن  وال�����ش��ك��ر،  احل��ل��ي��ب 

م��ن��اف��ذ ال��وج��ب��ات ال�����ش��ري��ع��ة اإىل 

امل���خ���ف���وق ����ش���راب ال������ذرة ع��ايل 

ال��ف��رك��ت��وز وامل����واد احل��اف��ظ��ة مثل 

واألوان  ونكهات  ال�شوديوم،  بنزوات 

ا�شطناعية، ول يف�شي اخلرباء �شرا 

الذي  الوحيد  العن�شر  اإن  قالوا  اإذا 

فاكهة  هو  امل�شروب  هذا  عن  يغيب 

الفراولة الفعلية.

املعروفة  الب�شر  ت�شحيح  عمليات  اأث���ارت 

الأخ��رية،  الآون��ة  يف  وا�شًعا،  ج��دلً  ب�»الليزك«، 

بعدما دعا اأكادميي مرموق يف الوليات املتحدة 

م�شاعفات  من  حتدثه  ملا  نظًرا  حظرها،  اإىل 

مقلقة.

ف��اإن  »ف��وك�����ض«،  �شبكة  نقلت  م��ا  وبح�شب 

والغذاء  ال���دواء  اإدارة  ل��دى  ال�شابق  امل�شت�شار 

وقف  اإىل  دع��ا  واك�شلر،  موري�ض  الأم��ريك��ي��ة، 

واح��ًدا ممن  ك��ان  اأن��ه  البالد، رغ��م  العملية يف 

�شوتوا ل�شالح اعتمادها �شنة 1998.

اأن��ه  الأم���ريك���ي،  ال�شحي  اخل��ب��ري  واأو����ش���ح 

بيانات  على  اطلع  بعدما  اجلديد  موقفه  اتخذ 

جتاهلوا  الأطباء  اأن  واكت�شف  وا�شعة،  �شحية 

طيلة �شنوات، ما ينجم من ت�شوهات عن عملية 

لي�شت  اإنها  لنف�شي،  قلت  »لقد  قائاًل:  الليزك، 

اأمًرا جيًدا«.

يف املقابل، ك�شفت درا�شة �شابقة لإدارة الدواء 

العملية  اأج��روا  املئة ممن  95 يف  اأن  وال��غ��ذاء، 

عليها،  التي ح�شلوا  النتائج  عن  ر�شاهم  اأبدوا 

اإن ما بني 10 و30 يف املئة  لكن واك�شلر يقول 

يعانون  الطبي،  الإج��راء  اإىل هذا  يلجوؤون  ممن 

امل�شاعفات.

لأج��ل  »ال��ل��ي��زر«  على  العملية  ه��ذه  وتعتمد 

تعديل �شكل قرنية العني، و�شبط قدرات العني، 

الطبي ل يخلو من املخاطر،  التدخل  لكن هذا 

وامل�شاعفات قد ت�شل اإىل فقدان الب�شر ب�شكل 

كامل، وما يعرف ب�»متالزمة العني اجلافة«.

املتحدة  الوليات  يف  ب��داأت  العملية  اأن  ومبا 

فاإن ما يح�شل على  21 عاًما فقط،  قبل نحو 

املدى البعيد لي�ض وا�شًحا ب�شكل كبري، نظًرا اإىل 

غياب بيانات كافية للمر�شى.

ولفهم هذه العملية، ل بد من اإي�شاح تركيبة 

العني، وكيف اأن القرنية هي اجلزء الذي ي�شاعد 

بت�شكيل  يقوم  ال�شوء حتى  تركيز  الإن�شان على 

معناه  وه��ذا  ال�شبكية،  م�شتوى  على  ال�شورة 

يقع يف عد�شة  ما  غ��رار  على  يجري  العمل  اأن 

الكامريا.

اإدارة الدواء والغذاء الأمريكية،  وقد و�شعت 

دلياًل مو�شًعا على موقعها، لإر�شاد الراغبني يف 

اإجراء العملية، ومن بني ال�شروط األ يقل العمر 

ميكن  ل  امل�شاعفات  اأن  وتوؤكد  �شنة،   18 عن 

تفاديها لدى ن�شبة ممن يجرون العملية.

فحو�ض  باإجراء  الأمريكية،  الإدارة  وتو�شي 

اإخبار الطبيب  العملية، ف�شاًل عن  دقيقة، قبل 

اأخرى، تفادًيا لوقوع تفاعالت  اأدوية  اأي  بتناول 

غري مرغوب فيها، ل �شيما اأن العواقب قد تكون 

مربكة ب�شكل كبري.



اأت���ق���دم ب��ال�����ش��ك��ر وال���ع���رف���ان مل��ق��ام 

خ�����ادم احل���رم���ن ال�����ش��ري��ف��ن امل��ل��ك 

اهلل  حفظه  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان 

يف �شدور الأمر امللكي مبنحي و�شام 

امللك عبدالعزيز من الدرجة الأوىل، 

وال�����ذي ي��ع��ك�����س م��ن��ه��ج ه���ذه ال��دول��ة 

ل��ت�����ش��ج��ي��ع ال���ع���ل���م وال���ع���ل���م���اء م��ن��ذ 

امللك عبدالعزيز  يد  تاأ�شي�شها على 

طيب اهلل ثراه.

واإن ه���ذا ال��ت��ك��رمي  م�����ش��در فخر 

واعتزاز يل ولأ�شرتي ف�شكرًا لزوجتي 

واأبنائي وبناتي واأ�شرتي الكبرية على 

ت��ف��ه��م��ه��م ���ش��ع��وب��ة ال���ط���ري���ق خ��ال 

اأن  امل���وىل  داع��ي��ًا  العلمية،  م�شريتي 

ي����دمي ع��ل��ي��ن��ا ن��ع��م��ة الأل���ف���ة وامل�����ودة 

مو�شول  والتقدير  وال�شكر  واملحبة، 

مل��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ووك��ائ��ه��ا ملا 

وملمو�س  كبري  جهد  م��ن  يبذولونه 

خل��دم��ة اأه����داف اجل��ام��ع��ة وحتقيق 

طموحاتها.

ال��ط��ري��ق ط��وي��ًا و�شاقًا  ك��ان  لقد 

امللك  ق���ال  وق���د  الأح�����ام،  لتحقيق 

 - �شعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل 

رح��م��ه اهلل - خ���ال اإح����دى زي��ارات��ه 

اجلامعة  ه��ذه  ت��اري��خ  »يف  للجامعة 

ما  اإذا  الأح���ام  اأن  تعلمنا  العريقة 

ق��ادرة بعون  الرجال  بعزائم  اقرتنت 

اهلل على حتقيق املعجزات« فال�شرب 

ث���م ال�����ش��رب ل���رد ال���َدي���ن ل��رتب��ة ه��ذا 

الوطن.

بن الطب والعلوم

ُوِلدت يف مدينة الدمل الرابع من 

الوالد  وانتقل  واإبنتني  اأوالد  خم�سة 

رحمه اهلل اإىل مدينة الريا�ض وبداأت 

الدرا�سة االبتدائية يف مدر�سة علي 

ابن  يف  واملتو�سطة  طالب  اأب��ي  ب��ن 

تخ�س�ض  العامة  والثانوية  خلدون 

الثانوية،  اليمامة  مدر�سة  علمي يف 

امللك  بجامعة  التحقت  ذل��ك  وبعد 

�سعود يف كلية الطب، وبعد املقابلة 

اإجن��ل��ي��زي  ف��ري��ق  م��ن  ال�سخ�سية 

متخ�س�ض وجد اأن مهاراتي العلمية 

مما  العلمية؛  للتخ�س�سات  ت�سلح 

اأثار انزعاج اأخي االأكرب زيد - اأطال 

اهلل يف عمره – باأن خريجي العلوم 

وقتها  التدري�ض  حقل  يف  �سيعملون 

بكلية  االلتحاق  على  اأ�سررت  ولكن 

العلوم.

املاج�شتري باأمريكا

ال��ري��ا���س��ي��ات  يف  ت��خ�����س�����س��ت 

بتقدير  وتخرجت  والفيزياء  العامة 

وعينت  ال�سرف  مرتبة  م��ع  ممتاز 

جامعة  يف  الفيزياء  بق�سم  معيداً 

االإع��ادة  �سنة  وخ��ال  �سعود،  امللك 

االأمريكية  اجلامعات  مرا�سلة  مت 

لدرا�سة اللغة واملاج�ستري والدكتوراه 

للماج�ستري  ق��ب��ول  على  وح�سلت 

احلكومية  ك���ول���ورادو  ج��ام��ع��ة  يف 

االألياف  عن  الر�سالة  مو�سوع  وكان 

الكربونية وتاأثري موجات املايكرويف 

ن�سر  ومت  الفيزيائية،  الناحية  من 

اجلمعية  موؤمتر  يف  الدرا�سة  تلك 

ن�سر  ومت  للب�سريات  االأم��ري��ك��ي��ة 

الدرا�سة يف جملة علمية مرموقة.

الدكتوراه يف بريطانيا

يف  ال���دك���ت���وراه  مل��رح��ل��ة  �سجلت 

ن��ف�����ض اجل��ام��ع��ة الإك���م���ال اأب��ح��اث��ي 

يف م��رح��ل��ة امل��اج�����س��ت��ري واأك��م��ل��ت 

املطلوبة  الدرا�سية  املقررات  جميع 

ل��ل��دك��ت��وراه ب��ن��ج��اح ول��ك��ن ل��ظ��روف 

الق�سم  رئي�ض  عليَّ  اأ���س��ار  متعددة 

باإكمال  ال�سيباين  خ�سر  د.  حينها 

االأخ  و�سعى  بريطانيا  يف  الدرا�سة 

الدكتور عبدالرحمن العقل – رحمه 

بجامعة  الفيزياء  ق�سم  مع   – اهلل 

رحب  حيث  للدكتوراه  لقبويل  ويلز 

البحث  الإج��راء  االأ�ساتذة  اأح��د  بي 

اململكة  اإىل  وانتقلت  اإ�سرافه  حتت 

املتحدة.

تطبيقات الليزر

بداأت البحث يف تطبيقات الليزر 

وك����ان جم���ال ال���درا����س���ة وال��ب��ح��ث 

تطبيقات  ع��ل��ى  وق��ت��ه��ا  يف  ي�سجع 

الليزر املتقدمة جداً، لذا بحثت يف 

الظواهر الغري خطية وهي فرع من 

فروع االأطياف ال�سوئية التي ن�ساأت 

بداية  وكانت  الليزر،  اكت�ساف  بعد 

�سغرية  ليزرية  نب�سات  عن  البحث 

الليزر  �سوء  تفاعل  با�ستخدام  جدا 

مع البلورات وال�سوائل، والتى كانت 

اأ�سا�ض  وهي  الوقت  ذلك  يف  مهمة 

اإيجاد  من  االآن  فيه  نبحث  نحن  ملا 

�سلوك  لفهم  ج��داً  ق�سرية  نب�سات 

واأنهيت  ال����ذرة،  داخ���ل  االإل���ك���رون 

درجة الدكتواره عام 1988م.

ت�شنيع ليزرات بحثية

بعد عودتي من البعثة بداأت العمل 

بتدري�ض  وقمت  الفيزياء  ق�سم  يف 

عمل  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  امل���ق���ررات 

الزماء  بع�ض  مع  االأب��ح��اث  بع�ض 

املتخ�س�سني يف الق�سم، وخال تلك 

ليزرات  ت�سنيع  بفكرة  ب��داأت  امل��دة 

يف  ا�ستخدامها  يتم  حتى  بحثية 

التدري�ض واطاع الطاب على هذه 

التقنية املتقدمة، وكان ت�سنيع جهاز 

وال��ك��ادم��ي��وم  الهليوم  خليط  ل��ي��زر 

وج���وده يف  ل��ع��دم  املنا�سب  اخل��ي��ار 

االأ�سواق ومليزة خروج ليزر ذي لون 

اأبي�ض نتيجة التحكم يف االنتقاالت 

امل��ول��دة ل��ل��ون االأح��م��ر واالأخ�����س��ر 

باإمكانية  املجتمع  واإق��ن��اع  واالأزرق 

ت�سنيع هذه التقنيات املعقدة.

اأن�شطة علمية

اللجنة االجتماعية  اأ�سرفت على 

معر�ض  اإن�ساء  يف  وب���داأت  بالكلية 

ل���ل���ظ���واه���ر ال��ع��ل��م��ي��ة ب��ال��ك��ل��ي��ة، 

ب��االإ���س��اف��ة الإ����س���رايف ع��ل��ى مركز 

العلمية  وال���ه���واي���ات  االب���ت���ك���ارات 

ب��اجل��ام��ع��ة وامل�����س��ارك��ة يف اإع���داد 

»18موا�سفة«  امل��وا���س��ف��ات  بع�ض 

للموا�سفات  ال�سعودية  للهيئة  تابعة 

لق�سم  واملقايي�ض، وبعد ذلك رئي�ساً 

الفيزياء وم�سرفا على ق�سم الفلك، 

على  واإ�سراف  بحوث  عمل  تخللها 

املاج�ستري  مرحلة  وطالبات  طاب 

اخلارجية  املوؤمترات  يف  وامل�ساركة 

والداخلية.

اإعارات وتكليفات

مت����ت اإع�����ارت�����ي مل���دي���ن���ة امل��ل��ك 

وعملت  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز 

يف  الليزر  تطبيقات  ملركز  م��دي��راً 

وجتهيز  ال��ف�����س��اء  ب��ح��وث  م��ع��ه��د 

اأطياف  لدرا�سة  املركز  خمتربات 

واأطياف  االح��راق  الأجهزة  الليزر 

حديد  لعينات  امل�ستحثة  ال��ل��ي��زر 

���س��اب��ك اإ���س��اف��ة ل��اإ���س��راف على 

عام  ويف  ال�سعودي،  الليزر  مر�سد 

اللجنة  برئا�سة  تكليفي  مت   2008
واالآداب  العلوم  لكلية  التاأ�سي�سية 

العلوم  لكلية  عميداً  ثم  �سقراء،  يف 

على  وامل�سرف  ب�سقراء،  واالآداب 

كلية العلوم ال�سحية للبنات ب�سقراء، 

جامعة  مظلة  حت��ت  وقتها  وك��ان��ت 

يف  العمل  وا�ستمر  ���س��ع��ود،  امل��ل��ك 

�سقراء حتى نهاية عام 2011 حيث 

اال�ستمرار  ع��ن  اع��ت��ذاري  ق��دم��ت 

نظراً الأهمية التعاون البحثي.

تعاون مع معهد ماك�س بانك

اجلامعة  2008 طرحت  عام  يف 

برنامج »علماء نوبل« حيث مت توقيع 

اتفاقية للتعاون البحثي بني اجلامعة 

للب�سريات  بانك  ماك�ض  ومعهد 

نوبل  عامل  بح�سور  باأملانيا  الكمية 

ثيودور هان�ض، وكانت فر�سة ملا كنت 

اأحلم به، فقد التقيت بالربوفي�سور 

امللك  ج��ائ��زة  منحه  خ��ال  هان�ض 

1989م  ع���ام  يف  ل��ل��ع��ل��وم  في�سل 

واأبديت حلمي يف بناء تقنيات الليزر 

وب���داأ  للمملكة،  ونقلها  امل��ت��ق��دم��ة 

الربوفي�سور  بزيارة  التعاون  تفعيل 

ماك�ض  معهد  مدير  كروا�ض  فرين�ض 

ومت  ال��ك��م��ي��ة،  للب�سريات  ب��ان��ك 

الق�سم  يف  للزماء  ال��ت��ع��اون  ط��رح 

مل�ساركة الباحثني هناك، و�سارك يف 

حيث  االأحمد  زياد  د.  االأخ  التعاون 

للجامعة  بعد  عن  معمل  افتتاح  مت 

يف  امل�ساركة  ومت��ت   2008 اأواخ���ر 

�سيفي  وت��دري��ب  القائمة  االأب��ح��اث 

لعدد 27 من طاب اجلامعة واإن�ساء 

جمموعة بحثية جلامعة امللك �سعود 

�سمن املجاميع البحثية حتت مظلة 

م��در���س��ة م��اك�����ض ب��ان��ك ال��دول��ي��ة 

املتقدم  الفوتون  علوم  يف  للبحوث 

ممتحنا  وكنت   )IMPRS-APS(

جامعة  دكتوراه يف  لطالبَي  خارجيا 

لودفيغ ماك�سميليان (ميونخ).

خمترب علوم الأوتوثانية

يف عام 2012 مت تكليفي عميداً 

النانو  لتقنية  عبداهلل  امللك  ملعهد 

اإع�����ادة النظر  ح��ي��ث ع��م��ل��ت ع��ل��ى 

خال  م��ن  النانو  تقنية  مفهوم  يف 

باملختربات  ي�سمى  ما  فتح  اإق��راح 

املهتمة  كليات اجلامعة  بعد يف  عن 

بهذه التقنية وتفعيل البحوث البينية 

اجلامعة،  يف  الباحثني  الزماء  بني 

معهد  مدير  �سرح  الفرة  تلك  ويف 

الكمية  للب�سريات  بانك  ماك�ض 

خال  كروا�ض  فرين�ض  الربوفي�سور 

امللك  ج��ائ��زة  ت�سلمه  ب��ع��د  كلمته 

في�سل العاملية عام 2013 من امللك 

�سلمان – حفظه اهلل – عن رغبتي 

يف اإن�ساء خمترب علوم االأوتوثانية يف 

اجلامعة لي�سبح املخترب الوحيد يف 

منطقة اخلليج والدول العربية، ويف 

على  باالإ�سراف  ُكلفت  2014م  عام 

املخترب ومت االفتتاح عام 2015م.

ن�شاط بحثي

اأ�ساتذة   3 حاليا  ي�سم  املخترب 

ب��درج��ة ال��دك��ت��وراه وف��ن��ي وط��ال��ب 

د.  االإ���س��راف  فى  وي�ساعد  دكتوراه 

من  العديد  وهناك  احلربي  م�سعل 

بانك  ماك�ض  معهد  يف  الباحثني 

بزيارات  يقومون  الكمية  للب�سريات 

الإج���راء  للمخترب  م��ت��ع��ددة  بحثية 

ال��ب��ح��وث امل�����س��رك��ة، وج��ان��ب اآخ��ر 

كلية  البينية جترى مع  البحوث  من 

ال��ط��ب يف اجل��ام��ع��ة مب�����س��ارك��ة د. 

االأورام  مركز  مدير  ال�سالح  خالد 

والربوفي�سور جان مارك نوبلتز من 

امللك  جامعة  من  وباحث  اجلامعة 

للك�سف  والتقنية  للعلوم  ع��ب��داهلل 

املبكر عن ال�سرطان بوا�سطة الليزر، 

بالزماء  ن��رح��ب  املنا�سبة  وب��ه��ذه 

لزيارة املخترب  والطاب والطالبات 

البحثية  االأن�سطة  على  واالط���اع 

القائمة.

زمائي الأفا�شل

هما  واالأ����س���ت���اذ«  »ال��ط��ال��ب  اإن 

االأ�سا�سي  واملحور  الفقري  العمود 

الربوية  العملية  اإليه  ت�ستند  الذي 

واالأكادميية يف اأي موؤ�س�سة تعليمية، 

وه��م��ا ال��ط��رف��ان االأ���س��ا���س��ي��ان يف 

فالطالب  املعرفة«،  »اإمن��اء  معادلة 

الباد،  لهذه  امل�سرق  الغد  اأم��ل  هو 

وهو »االأمانة« يف يدك فاأنت الوالد 

واأن��ت  ال��ق��دوة،  امل��رب��ى  اأن��ت  واالأخ، 

االأ�ستاذ واملعلم. �سيجد يف رعايتك 

ومتابعتك  وتوجيهك  واه��ت��م��ام��ك 

منك  ي��ع��رف  اهلل،  ب��ع��د  اأك���ربع���ون 

بناء  على  ويتعود  بنف�سه  يثق  كيف 

يواجه  كيف  وب��ال��ت��ايل  �سخ�سيته 

اأو  ت��ردد  اأو  خوف  دون  م�سوؤولياته 

بتخطيطك  اإاّل  ذلك  يتم  ولن  قلق، 

والهادف  وامل�سوؤول  الواعي  ال�سليم 

منذ البداية. جامعة امللك �سعود لن 

لتحقيق  ال��دوؤوب  العمل  تتوقف عن 

حملياً  والتناف�سية  والتميز  الريادة 

�سجل  فلديها  وع��امل��ي��اً  واإق��ل��ي��م��ي��اً 

اإجنازاتنا  واأه��م  االإجن���از  من  كبري 

يف  وبتفانيكم  اأن���ت���م،  ب��ك��م  تتمثل 

العمل االأكادميي والبحثي واالإداري 

مزيدا  اهلل  ب���اإذن  جميعا  �سن�سهد 

من االرتقاء واالزدهار والتطور فى 

النواحي البحثية واالأكادميية.

اأبنائي الطلبة والطالبات

من الواجب ونحن ننعم بالنه�سة 

القائمة يف بادنا اأن نتذكر باإجال 

واأن  دولتنا  موؤ�س�سي  جهود  واإكبار 

تقدروا جهود اآبائكم واأجدادكم عن 

التي  النقلة  وه��ذه  االإجن���ازات  هذه 

�سهدتها بادنا وكيف توّحدت، فهذه 

يعرفها هذا اجليل،  اأن  بد  اأم��ور ال 

حتى يعرف كيف كنا وكيف اأ�سبحنا.

احلفاظ  باأهمية  اأذك��رك��م  ولعلي 

تتكاتف  واأن  الوطن  مكت�سبات  على 

هو  فالوطن  القيادة،  خلف  اجلهود 

الت�سحية،  هو  العطاء،  هو  احل��ب، 

بامل�سوؤولية واحرام  االإح�سا�ض  وهو 

حقوق الربة التي نبتنا فيها وع�سنا 

عليها، واهلل ن�ساأل اأن يوفقنا جميعا.
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مؤثرة نماذج 
ما  ه��ي  الدنيا  ه��ذه  يف  االإن�����س��ان  قيمة  اإن 

والفرة  اإىل احلياة بني مياده وموته،  ي�سيفه 

التي ع�ستها �سهدت الكثري من النماذج املوؤثرة 

فى حياتي اأولها حياة ر�سولنا حممد �سلى اهلل 

عليه و�سلم، عرب �سريته من الناحيتني الدينية 

والدنيوية، ثم االأخ الدكتور عبدالعزيز بن حممد 

العلمية  م�سريته  خال  من  اهلل،  رحمه  الزير 

وماحتمله من �سرب جميل وخلق كرمي وتوا�سع 

دون  وب��ذل  دون �سعف  ولني  وح��زم دون عنف 

انتظار ال�سكر والقيم واملروءة يف العلم.

تاأثري  ك��ان  فقد  العلمية  الناحية  م��ن  اأم���ا 

ن�سيب،  ل��ه  اجلامعية  املرحلة  يف  اأ���س��ات��ذت��ي 

وموؤخرا نقا�ساتي العلمية العديدة منذ مايقرب 

ثيودور هان�ض  نوبل  اأعوام مع عامل  من ع�سرة 

يف  العاملية  في�سل  امللك  جائزة  على  واحلائز 

لها  كان  كراو�ض،  فرين�ض  الربوفي�سور  الفيزياء 

تاأثري يف عدة جوانب علمية.

د. عبداهلل الزير حا�سل على و�سام امللك عبدالعزيز من الدرجة الأوىل

انتقلت من درا�سة الطب للعلوم بن�سيحة من فريق اإجنليزي متخ�س�ص رغم معار�سة اأخي الأكرب

والشباب  الطفولة  أضواء على ذكريات 
واألكاديمية التعليمية  والمراحل 



املو�سمية  الإنلفونزا  �سد  تطعيم  حملة  باملزاحمية  اجلامعة  فرع  نظم 

داخل  ال�سحي  املركز  تواجد فريق طبي من  اأ�سبوع، حيث  ملدة  ا�ستمرت 

ال�سرتاحة،  وقت  اأثناء  اللقاح  اأخذ  الطالب  على  لي�سهل  الكليات  اأروقة 

وقد توافد الطالب لأخذ هذا اللقاح، علماً باأّن لقاح الإنفلونزا املو�سمية 

اهلل  باإذن  يحمي  والذي  الإنفلونزا،  فريو�سات  من  جزيئات  على  ي�ستمل 

املدرجة  الثالث  وال�ساللت  املو�سم،  املوجودة هذا  الثالث  ال�ساللت  من 

يف اللقاح هي تلك التي اأو�ست بها منظمة ال�سحة العاملية ملو�سم ال�ستاء 

من  م�ستقة  ب��اأج��زاء  ال�سخ�ص  بحقن  الطبيب  يقوم  حيث  ال��ع��ام،  لهذا 

باإنتاج  املناعة  جهاز  بعدها  ويقوم  �سيوًعا،  الأك��ر  الإنفلونزا  فريو�سات 

الأج�سام امل�سادة »امل�سادات املناعية« �سد هذه ال�ساللت، وقد ت�ستغرق 

هذه  �سد  حماية  ال�سخ�ص  بعدها  يكت�سب  اأ�سبوعني  مدة  العملية  هذه 

ال�ساللت.
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غياب األب الروحي للدراسات البينية

د. فهد بن عبداهلل الطياش

تقفز للذهن رمزية »الأبوة الروحية« عند احلاجة اإىل دفع 

اأمومة حانية  اإىل ح�سن  الفكرة  تعود  اأو  النجاح،  اإىل  الفكرة 

البينية  الدرا�سات  �سورة  دارت  هكذا  جديد.  من  تنمو  حتى 

تلك  العلمية. وتزداد  الأق�سام  اأي ندوة بني  امل�ساركة يف  عند 

ف�سل  حول  ب�سعور  تتخالط  عندما  تعقيًدا  الذهنية  ال�سورة 

علمية  اأمومة  كنف  يف  النمو  يكتمل  مل  ملولود  الأبوية  اإدارتنا 

فمات بني اأيدينا وهو خديج. لذلك ل نزال نتخوف من خو�ص 

منلك  ول  حوافها  على  ونخو�ص  البينية  الدرا�سات  جت��ارب 

اجلراأة خلو�ص غمارها، فتاأتي جتاربنا �سغرية على ا�ستحياء.

جديدة  اأم��ل  ب��وارق  حتمل  اأنها  اإل  �سغرها  من  وبالرغم   

تعاونية  بيئة علمية  ال�سابقة يف خلق  الروحية  اأبوتنا  تفلح  مل 

بني الأق�سام، ولذا جند يف ال�سطر الن�سائي حماولت اأمومة 

التعاون  فر�سة  وخلق  البينية  الدرا�سات  لتطوير  علمية جادة 

وت�سويق خدمات اجلامعة بحثًيا. 

تاأ�سي�ص  فكرة  اآخرها  كانت  التي  املحاولت  لتلك  ف�سكًرا 

العربية والقانون  اللغة  اأق�سام  للقراءة ومنتدى علمي بني  ناٍد 

تن�سج  وال��ت��ي  التميمي  اأم���ل  ل��ل��دك��ت��ورة  ف�سكًرا  والإع����الم. 

ميدان  يف  التميز  �ساحة  اإىل  للعبور  اأم��ل  ج�سر  ا�سمها  من 

البينية.  الدرا�سات 

صوت الصورة

�لطريق �مل�ؤدي �إىل دو�ر �لكتاب .. مغلق منذ �أ�شهر!!

حملة تطعيم ضد اإلنلفونزا الموسمية بفرع 
المزاحمية

حوكمة »إدارة المخاطر« في الجامعة

يوم للبحث العلمي باللغات والترجمة

البحث  ي��وم  والرتجمة  اللغات  كلية  نظمت 

الثالثة حتت  دورته  العليا يف  للدرا�سات  العلمي 

وذلك  القرين،  اإبراهيم  د.  الكلية  عميد  رعاية 
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نوفمرب 2019م.

قدمه  لالأبحاث  عر�ساً  اللقاء  ت�سمن  وق��د 

الكلية،  يف  التدري�ص  هيئة  وع�سوات  اأع�ساء 

وطالب وطالبات الدرا�سات العليا، حيث عر�ص 

اللغة  علوم  حول  يتمحور  بحثاً   12 امل�ساركون 

واللغويات والرتجمة.

للمل�سقات  معر�ص  على  اللقاء  ا�ستمل  كما 

�سمن  الأوىل  ال�سنة  طالبات  قدمته  العلمية 

اللغة  ق�سم  يف  ال��رتج��م��ة  ماج�ستري  ب��رن��ام��ج 

اللقاء  ه���ذا  وي��ه��دف  وال��رتج��م��ة.  الإجن��ل��ي��زي��ة 

العلمي  ال��ب��ح��ث  م��ه��ارات  ت��ع��زي��ز  اإىل  العلمي 

الكلية،  يف  العليا  الدرا�سات  وطالبات  لطالب 

والتعريف بالهتمامات البحثية ملن�سوبيها وخلق 

فر�ص التعاون البحثي والأكادميي.

ندوة »أيدلوجيا اإلعالن«.. األربعاء
مع  بالتعاون  الإعالم  ق�سم  يقدمها  التي  املحا�سرات  �سل�سلة  اإطار  يف 

الأ�ستاذ  املكينزي  عادل  د.  يلقي  والت�سال،  لالإعالم  ال�سعودية  اجلمعية 

يوم  وذل��ك  الإع���الن«  »اإيديولوجيا  بعنوان  حما�سرة  بالق�سم  امل�سارك 

الأربعاء ٧ ربيع الثاين ١٤٤١ه� املوافق ٤ دي�سمرب ٢٠١٩م، ال�ساعة ١٢ - 

١م، مبدرج كلية الآداب، وللن�ساء مدرج »٤« الدور الأر�سي كلية الآداب.

تتناول حماور املحا�سرة الدور الذي تلعبه ال�سركات املتعددة اجلن�سيات 

على  تركيزها  عرب  الإع��الين  الن�ساط  يف   Multi National الكربى 

اإ�سافة لتجارب الدول النامية يف التعاطي  مركزية »الر�سالة الإعالنية«، 

مع الر�سائل الإعالنية املوؤدجلة.

ع��م��ادة  ب��وك��ال��ة  ال��ه��وي��ة  اإدارة  وح����دة  ع��ق��دت 

»اّلية  بعنوان  عمل  ور�ستي  موؤخراً  واجلودة  التطوير 

الأ�سنان  طب  بكلية  وتطبيقاته«  ال�سعار  ا�ستخدام 

الطبية  العلوم  وبكلية  للطالبات،  اجلامعية  باملدينة 

ت��دور  حم��اور  ا�ستعرا�ص  خاللهما  مت  التطبيقية، 

التطوير  بعمادة  الهوية  اإدارة  بوحدة  التعريف  حول 

تناول  مت  كما  عملها.  ومهام  واأهدافها،  واجل���ودة، 

و�سرورة  للجامعة  ال�سحيح  ال�سعار  تطبيق  اأهمية 

اأمثلة  اإ�سافة ل�ستعرا�ص  واللتزام مبعايريه،  التقيد 

اجلامعة،  �سعار  ل�ستخدامات  ال�سائعة  لالأخطاء 

املوجود  الإر�سادي  للدليل  الرجوع  باأهمية  والتنويه 

الهوية  اإدارة  ل��وح��دة  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال�سفحة  على 

منها  لال�ستفادة  واجل��ودة  التطوير  لعمادة  التابعة 

جتنًبا لالأخطاء التي قد حتدث يف هذا ال�ساأن.

كتبت: �شارة �ل�ش�يد�ء

بالتعاون  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  برنامج  نظم 

»التوثيق  بعنوان  دورة  امل��ه��ارات،  تطوير  عمادة  مع 

 »APA النف�ص الأمريكية  العلمي بنظام جمعية علم 

يف املدينة اجلامعية للطالبات، وذلك �سمن عدد من 

املتفوقات  للطالبات  الف�سل  تقام هذا  التي  الدورات 

والإع���داد  املتقدم  الإع���داد  مرحلة  يف  وامل��وه��وب��ات 

التخ�س�سي من الربنامج.

قدمت الدورة الدكتورة منال حممد العنزي، اأ�ستاذ 

تقنيات التعليم امل�ساعد بكلية الرتبية، وبح�سور عدد 

من الطالبات املتفوقات من خمتلف كليات اجلامعة، 

وارتكزت حماور الدورة على التوثيق العلمي وتعريفه، 

اأنواع  واأب��رز  التوثيق،  واأهمية  التوثيق،  اأ�سباب  واأهم 

التوثيق، وهي التوثيق يف املنت، والتوثيق يف املراجع، 

والتوثيق يف قائمة امل�سادر، ثم بعد ذلك حتدثت عن 

اأهم طرق التوثيق، واأنواع القتبا�ص.

دورة في »التوثيق العلمي« للمتفوقاتورشتا عمل حول »آلية استخدام الشعار وتطبيقاته«

التطوير  ع��م��ادة  عميد  برئا�سة 

العري�سي  جربيل  الدكتور  واجل��ودة 

ب��ني ممثلي  اج��ت��م��اع  م��وؤخ��راً  عقد 

املخاطر  لإدارة  ال��دائ��م��ة  اللجنة 

العنزي  نا�سر  ال��دك��ت��ور  باجلامعة 

واملهند�ص  امل��خ��اط��ر  اإدارة  م��دي��ر 

امل�ساريع  م��دي��ر  ال��غ��ام��دي  ح��م��ود 

بوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير، 

يف  املتخ�س�سة  ال�سركات  واإح���دى 

املخاطر  واإدارة  احلوكمة  منظومة 

والمتثال.

اأوج���ه  ب��ح��ث  الج��ت��م��اع  ت�سمن 

التعاون بني اجلانبني لال�ستفادة من 

خربات وجتارب اجلامعة، وفتح اآفاق 

التي  احلوكمة  منظومة  يف  التعاون 

حتقق متطلبات روؤية اململكة2030، 

املمار�سات  اأف�سل  من  وال�ستفادة 

م�ستويات  اأع��ل��ى  لتحقيق  العاملية 

احل��وك��م��ة ل����الإدارة ال��ر���س��ي��دة ب��دًءا 

بامل�ستوى ال�سرتاتيجي اإىل الرقابي 

ال�سركة  بني  والتعاون  التنفيذي،  ثم 

اجلامعة  اإطار حر�ص  واجلامعة يف 

على التوا�سل وال�سراكة املجتمعية.


