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نائب أمير الرياض

يرعى حفل اليوم العالمي
لذوي اإلعاقة ..الثالثاء

د .العمر في
لقاء طالب
الجامعة:

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

يرعى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ،نائب �أمري
منطقة الريا�ض ،يوم الثالثاء القادم ،حفل
ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة،
حتت �شعار «م�ستقبل �سهل الو�صول» ،والذي
تنظمه هيئة رعاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
بالتعاون مع جامعة امللك �سعود ،وذلك ببهو

تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

اجلامعة.
وت�شمل الفعاليات التي �ست�ستمر � 3أيام
على معر�ض لأك�ثر م��ن  60جهة م�شاركة
وور�ش عمل وندوات ،بالإ�ضافة �إىل ق�ص�ص
جن��اح ومت��ك�ين ي�صاحبه م��اراث��ون ريا�ضي
للجميع ،يحمل ا���س��م «رواد الأم����ل» ،كما
�سيتم �إطالق م�سابقة ت�صميم �شعار ملنتجات

«المسرح»

الأ�شخا�ص ذوي االع��اق��ة ،بالإ�ضافة �إىل
�أركان خا�صة للأ�سر املنتجة.
وت�سعى هيئة رع��اي��ة الأ���ش��خ��ا���ص ذوي
الإع��اق��ة م��ن خ�لال ه��ذا ال��ي��وم �إىل زي��ادة
م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف املجتمع
وت��ذل��ي��ل ك��اف��ة ال��ت��ح��دي��ات وت�سخري كافة
الإمكانيات خلدمتهم.

يعود لقسم اإلعالم

د�شن معايل مدير اجلامعة الدكتور ب��دران العمر اللقاء املفتوح مع
ط�لاب وطالبات اجلامعة ،وذل��ك ي��وم الأرب��ع��اء ١٤٤١/٣/٣٠ه����ـ املوافق
٢٠١٩/١١/٢٧م يف قاعة الدرعية بق�سم الطالب ،بح�ضور وكيلة اجلامعة
ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة غادة بنت عبدالعزيز بن �سيف ،ووكيل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة الدكتور حممد النمي ،وعميد القبول
والت�سجيل الدكتور �سعد حمد بن عمران وعدد من عمداء الكليات يف
اجلامعة.
تبع ذلك ا�ستف�سار �أحد طالب الإعاقة الب�صرية عن �إمكانية فتح املجال
للطالب ذوي الإعاقة الراغبني يف موا�صلة ا�ستكمال الدرا�سات العليا يف
جمال تخ�ص�صاتهم ،وقد رحب معايل املدير باالقرتاح و�أعرب عن احتمالية
تطبيق ذلك بعد مباحثة مع عميد الدرا�سات العليا يف اجلامعة ،و�أ�شار
�أن هناك توج ًها من اجلامعة لإعادة م�سار امل�سرح �إىل ق�سم الإعالم بكلية
تفا�صيل �ص3
					
الآداب.

طلبة الجامعة ومدى استفادتهم من الدورات التدريبية
«األغذية والزراعة» تحتفل
باليوم العالمي للتربة
يحتفل ق�سم علوم
ال�ترب��ة بكلية علوم
الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة
باليوم العاملي للرتبة
حت��ت ���ش��ع��ار «�أوق��ف��وا
اجنراف الرتبة ،حافظوا
على م�ستقبلنا» ،يوم
الأرب��ع��اء ال��ق��ادم 4
دي�سمرب 2019م
ب���ب���ه���و ال��ك��ل��ي��ة
يف امل�����دي�����ن�����ة
اجل�����ام�����ع�����ي�����ة،
ب���رع���اي���ة وك��ي��ل
اجلامعة للدرا�سات
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،
وذل����ك بتنظيم
ي�������وم م���ف���ت���وح
ي�����ش��ت��م��ل على
حم����ا�����ض����رات
متنوعة ومعر�ض
م�صاحب يجتمع فيه املهتمون
واملخت�صون بالزراعة والبيئة.
وتهدف امل�شاركة يف احتفالية
اليوم العاملي للرتبة لهذا العام
�إىل فتح �آف��اق التعاون مع بع�ض

اجل����ه����ات احل��ك��وم��ي��ة
واخل����ا�����ص����ة ل��ت��ق��دمي
خ���دم���ات ا���س��ت�����ش��اري��ة
ومعلوماتية للمخت�صني
يف جم���������االت ال��ت�رب����ة
والزراعة والبيئة.
وق�����������د ج������اء
اق����������ت����������راح
االح�����ت�����ف�����ال
باليوم العاملي
ل�����ل��ت��رب�����ة يف
دي�سمرب من كل
ع�����ام من  قبل
االحت����اد ال���دويل
لعلوم الرتبة خالل
ال����ع����ام ،2002
ح��ي��ث ق���دم اق�ت�راح
ل�ل�أمم املتحدة
ب�����������إق����������رار
االح����ت����ف����ال
ب������ـ«ال������ي������وم
ال��ع��امل��ي للرتبة»،
ليكون يف اخلام�س من دي�سمرب
من كل عام ،وذلك لأهمية الرتبة
واعتبارها عن�صراً حا�سماً من
ال��ن��ظ��ام ال��ط��ب��ي��ع��ي ،ولإ���س��ه��ام��ه��ا
احليوي يف رفاه الإن�سان.

«قراءات متخصصة في األدب واإلعالم
والقانون» باللغة العربية
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د .الزير رحلة علمية
وتجارب فريدة

رف��ع الدكتور عبداهلل بن حممد الزير ال�شكر والعرفان ملقام خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل ،يف �صدور الأمر
امللكي مبنحه و�سام امللك عبدالعزيز من الدرجة الأوىل ،والذي يعك�س منهج
هذه الدولة لت�شجيع العلم والعلماء منذ ت�أ�سي�سها على يد امللك عبدالعزيز
طيب اهلل ثراه ،و�إن هذا التكرمي م�صدر فخر واعتزاز يل ولأ�سرتي ،وال�شكر
والتقدير ملعايل مدير اجلامعة ووكالئها ملا يبذلونه من جهد كبري وملمو�س
خلدمة �أهداف اجلامعة وحتقيق طموحاتها.
و�سلط يف لقاء مع «ر�سالة اجلامعة» ال�ضوء على �أبرز ذكريات الطفولة
وال�شباب واملراحل التعليمية والأكادميية.
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دراسة« :التحضيرية» إضافة
إيجابية لنظام التعليم الجامعي
خل�صت درا���س��ة م�سحية �إىل
�أن ال�سنة التح�ضريية يف عمومها
م��ث��ل��ت �إ���ض��اف��ة �إي��ج��اب��ي��ة لنظام
التعليم يف جامعة امللك �سعود مع
احلاجة لتطويرها ،و�أ�شرف على
الدرا�سة جلنة عليا مكونة من 11
ع�ضواً من �أع�ضاء هيئة التدري�س
باجلامعة ،وق��ام ب�إعدادها مركز

ال��ت��م��ي��ز يف ال��ت��ع��ل��م وال��ت��ع��ل��ي��م يف
اجلامعة من خالل جلنة تنفيذية
من خم�سة �أع�ضاء هيئة تدري�س،
وع�����دد م���ن ال���ل���ج���ان ال��ف��رع��ي��ة
�شارك فيها �أك�ثر من  30ع�ضو
هيئة تدري�س من خمتلف كليات
اجلامعة.
تفا�صيل �ص3

«التربية» تفعل خطتها االستراتيجية
وإطارها المفاهيمي
د�شنت كلية الرتبية ي��وم الثالثاء  22ربيع الأول 1441هـ،
برنامج تفعيل خطتها اال�سرتاتيجية و�إطارها املفاهيمي «-2018
 ،»2030وذل���ك بافتتاح وك��ي��ل اجلامعة للتخطيط والتطوير
الدكتور يو�سف ع�سريي املعر�ض اخلا�ص بتفعيل اخلطة والإطار،
بح�ضور عمداء وممثلي كليات اللغات والرتجمة ،وعلوم احلا�سب
واملعلومات ،وال�سنة امل�شرتكة ،والآداب ،والعلوم ،ومعهد اللغويات
العربية ،وعمادة التطوير واجلودة ،وممثل وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون
تفا�صيل �ص2
التعليمية والأكادميية.

 42مليونًا مكافآت الطالب
لشهر نوفمبر

19

�أعلنت ع��م��ادة ���ش ��ؤون القبول
والت�سجيل عن �صرف املكاف�آت
وبدل الإعاقة للطالب والطالبات
امل��ن��ت��ظ��م�ين ب��ال��ف�����ص��ل ال��درا���س��ي
الأول للعام اجلامعي 1441هـ

اخلمي�س املا�ضي ،وذلك عن �شهر
نوفمرب لعام 2019م ،حيث جتاوز
مبلغ املكاف�آت  42مليون ري��ال،
�صرح بذلك عميد �ش�ؤون القبول
والت�سجيل د� .سعد بن عمران..
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برعاية وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير ووكيلة اجلامعة للطالبات

تفعيل الخطة االستراتيجية في التربية

د�شنت كلية الرتبية يوم الثالثاء
 22ربيع الأول 1441هـ ،برنامج
ت��ف��ع��ي��ل خ��ط��ت��ه��ا اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
و�إط����اره����ا امل��ف��اه��ي��م��ي «-2018
 ،»2030وذلك بافتتاح وكيل اجلامعة
للتخطيط والتطوير الدكتور يو�سف
ع�سريي املعر�ض اخل��ا���ص بتفعيل
اخلطة والإط����ار ،بح�ضور عمداء
وممثلي كليات اللغات والرتجمة،
وعلوم احلا�سب واملعلومات ،وال�سنة
امل�شرتكة ،والآداب ،والعلوم ،ومعهد
اللغويات العربية ،وعمادة التطوير
واجل����ودة ،ومم��ث��ل وك��ال��ة اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية.
وت��زام��ن م��ع ذل��ك تد�شني وكيلة
اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة
غ��ادة ب��ن �سيف للمعر�ض يف مقر
كلية الرتبية للطالبات ،بح�ضور
عدد من وكيالت الكليات ال�شريكة
يف ب��راجم��ه��ا الأك��ادمي��ي��ة م��ع كلية
الرتبية والعمادات امل�ساندة ،وكان
يف ا�ستقبالهن وكيلة كلية الرتبية
وم�����س��اع��دات ال��وك��ي��ل��ة ووك��ي�لات
الأق�سام وع��دد من ع�ضوات هيئة
التدري�س واملوظفات والطالبات.
ثقافة م�شرتكة
عميد كلية الرتبية الدكتور فهد
ب�َّينَ �أن الكلية �سعت لبناء
ال�شايع نَّ
خطة متعددة امل��راح��ل تهدف �إىل
بناء ثقافة م�شرتكة داخ��ل الكلية
حول م�ضامني اخلطة اال�سرتاتيجية
والإط�����ار امل��ف��اه��ي��م��ي��� ،س��وا ًء على

م�ستوى كيانات الكلية �أو �أع�ضاء
هيئة ال��ت��دري�����س وال��ط�لاب فيها؛
لتهيئة الأق�سام والكيانات الأخرى
لبناء خططها اال�سرتاتيجية مبا
يتوافق م��ع اخلطة اال�سرتاتيجية
للكلية و�إطارها املفاهيمي.
جوانب �إجرائية
كما �أك���د �أن اجل��ان��ب التثقيفي
ح�����ول اخل���ط���ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
والإطار املفاهيمي �سي�ستمر خالل
الفرتة القادمة ،مع حتول عمليات
التفعيل �إىل جوانب �إجرائية داخل
الأق�سام ببنائها خططاً ا�سرتاتيجية
وت�شغيلية .كما ل��دى الكلية خطة
ل��ل��ت��وا���ص��ل م���ع ���ش��رك��ائ��ه��ا داخ���ل
اجلامعة وخارجها لإي��ج��اد ثقافة
م�شرتكة عن اخلطة اال�سرتاتيجية
للكلية وامل�شاريع القائمة حال ًيا؛
ن��ظ��راً لأهمية ه����ؤالء ال�شركاء يف
حتقيق الكلية لأهدافها ،و�ضرورة
ممار�ستهم لأدواره��م املتوقعة منهم
يف دعم خطة الكلية.
جت�سيد امل�ضامني
و�أ���ش��ار ال�شايع �أن كلية الرتبية
ت���ؤم��ن ب�أهمية جت�سيد م�ضامني
اخل��ط��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة والإط����ار
املفاهيمي يف جميع وثائق خططها
وب��راجم��ه��ا وم��ق��ررات��ه��ا ،وم���ن ثم
يف ممار�ساتها ومم��ار���س��ات جميع
من�سوبيها وط�لاب��ه��ا؛ ل���ذا عملت
الكلية على بناء خطة متكاملة لهذا
ال��غ��ر���ض ت��ب��د�أ بالتوعية والن�شر،

وم��ن ثم الت�ضمني ،فالتج�سيد يف
امل��م��ار���س��ات ال��ف��ع��ل��ي��ة ،وف���ق ن�سق
متكامل وخمطط له.
جتويد العملية التعليمية
من جانبها �أ�شارت وكيلة الكلية
الدكتورة رج��اء بنت عمر باحاذق

�أن ت�شريف وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون
ال��ط��ال��ب��ات ال���دك���ت���ورة غ����ادة بنت
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����س��ي��ف ،وم�����ش��ارك��ة
ال���ع���م���ادات وال���ك���ل���ي���ات يف ه��ذا
احل����دث ،وك��ذل��ك ع�����ض��وات هيئة
التدري�س وطالبات الكلية يدل على

معرض مصاحب بمدينة
الطالبات

د�شنت وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات د .غادة بنت عبدالعزيز بن
�سيف ،يوم الثالثاء ١٤٤١/٣/2٢هـ يف بهو كلية الرتبية �شطر الطالبات
املعر�ض املا�صحب لتفعيل اخلطة اال�سرتاتيجية والإط��ار املفاهيمي،
بح�ضور وكيلة كلية الرتبية د .رجاء بنت عمر باحاذق ووكيالت وممثالت
الأق�سام بالكلية ومديرة �إدارة الكلية �أ .فاطمة العوبثاين ورئي�سة اللجنة
الإعالمية بالكلية د .جلو�س القحطاين ورئي�سة العالقات العامة �أ.
الهنوف امل�شيط.
ابتد�أت جولة الوكيلة على �أجنحة املعر�ض بوحدة التطوير واجلودة،
ثم جناح ق�سم الطفولة ،فق�سم الرتبية الفنية ،وحازت لوحة «الأمرية
رميا �آل �سعود» من �أعمال الطالبة فهدة ال�شلهوب على ا�ستح�سان
و�إعجاب احل�ضور ،حيث مت اختيار �شخ�صية الأم�يرة رميا �آل �سعود
�سفرية اململكة العربية ال�سعودية يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
ك�شخ�صية ملهمة ومتوافقة مع �شعار كلية الرتبية يف �إطارها املفاهيمي
«قادة التغيري».
كما �شملت اجلولة �أجنحة كل من ق�سم التقنيات ،ق�سم الرتبية
اخلا�صة ،ق�سم ال�سيا�سات الرتبوية ،ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية ،ق�سم
الدرا�سات القر�آنية ،واختتمت اجلولة با�ستعرا�ض م�شاركة ق�سم املناهج
وط��رق التدري�س .كما كان لوحدة الأن�شطة الطالبية دور فاعل يف
فعاليات التد�شني ،حيث �شاركت الأندية الطالبية مب�سابقات خمتلفة
ومتنوعة للطالبات.

لبحث �أوجه التعاون بني اجلانبني

اه��ت��م��ام اجلميع بتجويد العملية
التعليمية وجن��اح ر�سالة اجلامعة
والكلية .و�أ�شادت الدكتورة باحاذق
مب�شاركة جميع الأق�سام الأكادميية
ووكاالت الكلية يف التثقيف للخطة
اال�سرتاتيجية والإط���ار املفاهيمي
للكلية ،وتنوع الأن�شطة من عر�ض
فيلم تثقيفي ع��ن اخلطة وتدوين
ب�صري وعرو�ض متنوعة للم�شاركة
يف العمل والتعلم مبهنية وم�س�ؤولية
داخل الكلية ويف امليدان.
تر�سيخ الر�ؤية والر�سالة
ك��م��ا ن��ف��ذت ال��ك��ل��ي��ة م�سابقات
خمتلفة تهدف �إىل تر�سيخ ر�ؤي��ة
ور���س��ال��ة الكلية وقيمها املحورية
ل��دى طالباتها ،وق��دم��ت الدكتورة
ب��اح��اذق �شكرها جلميع �أع�����ض��اء
هيئة التدري�س ومن�سوبات الكلية
امل�����ش��ارك��ات يف ���ص��ن��اع��ة احل���دث
والإ����ش���راف على تنفيذه وتثقيف
جميع ط��ال��ب��ات كلية ال�ترب��ي��ة عن
خطة كلية الرتبية اال�سرتاتيجية
و�إطارها املفاهيمي.
قيم حمورية
و�صرح الدكتور �سعيد بن حممد
ال�����ش��م��راين وك��ي��ل ك��ل��ي��ة ال�ترب��ي��ة
ل��ل�����ش���ؤون الأك��ادمي��ي��ة �أن املعر�ض
والأن�شطة امل�صاحبة له ت�أتي �ضمن
توجه الكلية نحو جت�سيد وتفعيل
م�ضامني اخل��ط��ة اال�سرتاتيجية
والإط��ار املفاهيمي ،وحتويل هذين
املنجزين �إىل واق��ع تعي�شه الكلية،
و�أك����د �أن الكلية تبنت م��ب��ادرات
وم�شاريع ت�ستهدفها خالل خطتها
الت�شغيلية « »2020-2018و�أجنزت
جمموعة من امل�شاريع فيها� ،إال �أن
الكلية ت��رى ���ض��رورة بناء الأق�سام
خل��ط��ط ا�سرتاتيجية ت��ت��واف��ق مع
اخلطة اال�سرتاتيجية لها ،وت�ستند
�إىل م�ضامني الإط����ار املفاهيمي
للكلية ال���ذي ح���دد ه��وي��ة الكلية
و�أدواره������ا وكيفية مم��ار���س��ة تلك
الأدوار .و�أ�شار ال�شمراين �أن الإطار
املفاهيمي للكلية يتناول حتديدًا
لر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها ،كما
يت�ضمن فل�سفتها وقيمها املحورية
التي تتبناها ،ووظائفها ،والأ�سا�س
املعريف الذي تقوم عليه هذه الأدوار،
وموا�صفات خريجها.
�أ�س�س علمية
م��ن جانبه �أو���ض��ح وك��ي��ل الكلية
للتطوير واجل��ودة الدكتور فايز بن
عبدالعزيز الفايز �أن كلية الرتبية
عملت خ�لال ال��ف�ترة املا�ضية على
حتديث خطتها اال�سرتاتيجية والتي
�أع����دت وف���ق منهجية مبنية على
الأ���س�����س العلمية لإع�����داد اخلطة
اال�سرتاتيجية من ت�شخي�ص الواقع

وحت��دي��د ال��ط��م��وح��ات والتطلعات
واملقارنات املرجعية ،وحر�صت الكلية
على �إ�شراك جميع من�سوبيها وطالبها
يف ب��ن��اء اخل��ط��ة� ،إ���ض��اف��ة للمجتمع
اخلارجي للكلية �سواء داخل اجلامعة
�أو �أ�صحاب امل�صلحة خارجها.
 3مراحل ت�شغيلية
و�أ����ش���ار ال��ف��اي��ز �إىل �أن اخلطة
اال�سرتاتيجية احلالية لكلية الرتبية
ت�ستمر من 2018م �إىل 2030م عرب
ثالث مراحل ت�شغيلية رئي�سة وهي:
املرحلة الأوىل ومتثل مرحلة التحول
« ،»2020-2018وتعد املرحلة الثانية
هي مرحلة اخلطة اخلم�سية الأوىل
« ،»2025 2021-ثم املرحلة التالية
والتي متثل اخلطة اخلم�سية الثانية
« .»2030 2026-وب�ي�ن ال��دك��ت��ور
الفايز يف نهاية ت�صريحه �أن الثمرة
احلقيقية هي حت��ول م�ضامني هذه
اخلطة لواقع ملمو�س على امليدان.
خمططات بيانية
كما �أ�شاد رئي�س ق�سم الرتبية الفنية
الدكتور حممد بن عبدالرحمن النملة
ب��دور الق�سم وم�شاركته باملعر�ض،
حيث احتوى �أن�شطة عديدة ،وذلك
ب��ع��ر���ض �أع���م���ال فنية وخمططات
بيانية للخطة اال�سرتاتيجية املحدثة
وحم���اوره���ا ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �أدوار
كلية الرتبية ووظائفها ،وموا�صفات
خريجيها ،كما مت عمل �أن�شطة فنية
مبا�شرة كالر�سم احلي �أمام اجلمهور،
وكذلك عمل االنفواجرافك احلي،
واخل��ط العربي احل��ي ،وجميع تلك
الأن�شطة كانت متمركزة حول الإطار
املفاهيمي واخل��ط��ة اال�سرتاتيجية
املحدثة لكلية الرتبية ،وذلك حتقيقاً
ل��ل��غ��ر���ض الأ���س��م��ى م��ن ه���دف ه��ذا
املعر�ض.
الأن�شطة الطالبية
و����ش���ارك���ت وح������دة الأن�����ش��ط��ة
الطالبية بكلية الرتبية بركن خا�ص
يف املعر�ض ،حيث قدم امل�شرف على
وح��دة الأن�شطة الطالبية الأ�ستاذ
�سلطان ال�شاهني �شرحاً وافياً عن
خ��ط��ط ال���وح���دة يف ن�����ش��ر مالمح
اخل��ط��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة والإط����ار
املفاهيمي يف املجتمع الأك��ادمي��ي
داخ����ل ال��ك��ل��ي��ة م���ن خ�ل�ال تنظيم
و�إق��ام��ة جمموعة م��ن امل�سابقات
الثقافية والفنية والرقمية والتي
ت�����س��ت��ه��دف ط�ل�اب ال��ب��ك��ال��وري��و���س
وال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا والإداري���ي��ن
بالكلية ،حيث مت خ�لال املعر�ض
�شرح م�سارات وجماالت امل�سابقات
و�شروطها واجلوائز املر�صودة لها
ويف ختام اجل��ول��ة قدمت الوحدة
هدايا تذكارية بهذه املنا�سبة لزوار
املعر�ض.

وفد من جامعة « »ULSTERيزور «التمريض»

رحب وكيل كلية التمري�ض لل�ش�ؤون الأكادميية الدكتور حمود بن عو�ض احلربي بوفد جامعة «»ULSTER
الربيطانية خالل زيارته الكلية م�ؤخراً ،و�ضم الوفد الزائر ك ً
ال من عميد التمري�ض بجامعة « »ULSTERالدكتورة
كريل كوران ،وعميد برنامج تطوير �أع�ضاء هيئة التدري�س الدكتور ديريدي هينان ،وامل�ست�شار الدكتورة عفاف علي.
و�أكد د .احلربي خالل لقائه بالوفد حر�ص و�إميان الكلية ب�أهمية تطوير القدرات التعليمية والبحثية عرب التعاون
مع اجلامعات العاملية ونقل اخلربات واالرتقاء مب�ستوى �أع�ضاء هيئة التدري�س وطالب وطالبات كلية التمري�ض.
وذكر الدكتور حمود �أنه متت مناق�شة �إمكانية قبول معيدي وحما�ضري الكلية لدرا�سة املاج�ستري والدكتوراه
يف جامعة « »ULSTERو�إمكانية الإ�شراف امل�شرتك على طلبة الدكتوراه يف كلية التمري�ض بجامعة امللك �سعود،
والتعاون يف جمال البحث العلمي بني �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعتني ،وا�ستفادة الطرفني من برنامج اخلبري
الأكادميي يف جامعة امللك �سعود .كما تخللت الزيارة جولة على معامل ووح��دات الكلية يف ق�سمي الطالب
والطالبات.
ح�ضر اللقاء الدكتور مزيد الرتكاوي مدير برنامج التعاون الدويل والتو�أمة الدولية ،والأ�ستاذ را�شد مالك،
ووكالء الكلية ور�ؤ�ساء الأق�سام وعدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية.
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د .العمر :التواصل مع اإلدارة اليقتصر على
هذا اللقاء وأرحب بكم كل يوم خميس

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 � �ـ املوافق
٢٠١٩/١١/٢٧م يف ق��اع��ة ال��درع �ي��ة
ب �ق �� �س��م ال � �ط�ل��اب ،ب �ح �� �ض��ور وك �ي �ل��ة
اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة
غ � ��ادة ب �ن��ت ع �ب��دال �ع��زي��ز ب ��ن ��س�ي��ف،
ووكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية الدكتور حممد النمي،
وعميد القبول والت�سجيل الدكتور
� �س �ع��د ح �م��د ب ��ن ع� �م ��ران وع � ��دد من
عمداء الكليات يف اجلامعة.
بث مبا�شر
مت عقد ه��ذا ال��ل��ق��اء بال�شراكة
والتعاون مع كافة �أق�سام ووحدات
اجلامعة يف خمتلف مناطق اململكة
من خالل بث مبا�شر وفتح قنوات
التوا�صل واال�ستف�سار املبا�شر مع
معايل املدير وكافة امل�س�ؤولني ،وذلك
من منطلق حر�ص اجلامعة الدائم
يف �إ�شراك كافة �أق�سامها وطالبها
وال�سماع ال�ستف�ساراتهم.
طاقات �شبابية
افتتح ال��ل��ق��اء ب ��آي��ات م��ن الذكر
احلكيم ،ثم كلمة من الطالب في�صل

ال�شغمي� ،أح��د الطاقات ال�شبابية
الطالبية الفعالة يف اجلامعة� ،أو�ضح
خاللها دور اجلامعة بكل �صروحها
ع��ل��ى م���دى ال�����س��ن��وات ال��ف��ائ��ت��ة يف
متكني الطالب والطالبات ودعمهم
و�إ�شراكهم يف قرارات اجلامعة.
حت�سني الأداء
ب��ع��د ذل����ك �أك�����د م���ع���ايل م��دي��ر
اجلامعة يف كلمته بهذه املنا�سبة،
على �أهمية هذه اللقاءات يف حت�سني
ريا
الأداء واملحافظة على متيزه ،م�ش ً
�إىل �أن التوا�صل مع �إدارة اجلامعة ال
يقت�صر على مثل هذه اللقاءات ،بل
ميتد طيلة �أيام العام الدرا�سي معرباً
ع��ن ا�ستعداده ال�ستقبال �شكاوى
واقرتاحات وا�ستف�سارات الطالب
كل يوم خمي�س.
النظام اجلديد
ب��ع��د ذل���ك ف��ت��ح امل��ج��ال لأ�سئلة
وم�شاركات الطالب والتي تنوعت
بني م�شاكل وا�ستف�سارات تخ�ص�صية
و�إدارية كان �أولها �س�ؤال حول نظام
اجلامعات اجلديد و�أثره على امل�سرية
التعليمية� ،أو���ض��ح خ�لال��ه معايل
ال��دك��ت��ور ب���دران العمر �إيجابيات
ال��ن��ظ��ام ال��ت��ي ت�صب يف م�صلحة

اجلامعة ،باعتباره يدعم العملية
التعليمية ويحقق �أه����داف نظام
التعليم العايل ب�شكل عام و�أهداف
اجلامعة ب�شكل خا�ص ،وي�ساعد على
جتويد العمل الأك��ادمي��ي والبحثي
وخدمة املجتمع ،كما يعد النظام
قبل اع��ت��م��اده �أح���د �أه���م اخلطط
املدرو�سة لدى اجلامعة.
الدرا�سات العليا
تبع ذل��ك ا�ستف�سار �أح��د طالب
الإع���اق���ة ال��ب�����ص��ري��ة ع��ن �إم��ك��ان��ي��ة
فتح املجال للطالب ذوي الإعاقة
ال��راغ��ب�ين يف م��وا���ص��ل��ة ا�ستكمال
ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا يف جم��ال
تخ�ص�صاتهم ،وق��د رح��ب معايل
امل���دي���ر ب����االق��ت�راح و�أع������رب عن
احتمالية تطبيق ذلك بعد مباحثة
م��ع عميد ال��درا���س��ات العليا يف
اجلامعة ،و�أ�شار �أن هناك توج ًها
من اجلامعة لإعادة م�سار امل�سرح
�إىل ق�سم الإعالم بكلية الآداب.
تو�سعة «الو�صول ال�شامل»
وم��ن م���درج امل�����س��رح الرئي�سي
يف امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة للطالبات
ا�ستف�سار �آخ���ر م��ن كفيفة حول

وزير املياه والكهرباء ال�سابق يف حما�رضة توعوية:

تقليص الزراعة والحفاظ على المياه مطلب
زار م��ع��ايل املهند�س عبداهلل
احل�صني وزي��ر امل��ي��اه والكهرباء
ال�سابق ،اجلامعة م�ؤخراً ،لإلقاء
حم��ا���ض��رة ت��وع��وي��ة ح��ول �أهمية
امل���ي���اه واخل���ط���ر امل�ت�رت���ب على
ال��ه��در ،وك��ان يف ا�ستقباله وكيل
اجل��ام��ع��ة للتخطيط والتطوير
ال��دك��ت��ور يو�سف ع�سريي نياب ًة
عن معايل مدير اجلامعة ،وعميد
كلية الهند�سة الدكتور وليد زاهد
ورئ��ي�����س ق�سم الهند�سة املدنية
الدكتور �أمين التومي.
يف البداية قدم الدكتور �إبراهيم
احل��م��اد يف افتتاحية املحا�ضرة
ال�سرية الذاتية املخت�صرة ملعاليه
ومن ثم ،بد�أ معاليه بال�شكر والثناء
ع��ل��ى م��ن�����س��وب��ي ك��ل��ي��ة الهند�سة
لإتاحة الفر�صة له للحديث عن
�أهم املوارد بالعامل عامة واململكة
العربية ال�سعودية خا�صة «املياه
اجل��وف��ي��ة» ,فتحدث معاليه عن
ا�ستهالك املياه منذ ما قبل حرب

اخلليج �إىل يومنا احل��ايل وكيف
كانت بع�ض امل�شروعات ت�ستنزف
املياه لدينا .و�أ���ض��اف معاليه �أن
ال��ع��ي��ون ب��ال��دم��ام والأح�����س��اء قد
نفدت و�أ�صبحت الأح�ساء ت�ستقبل
املياه من حمطة التحلية باجلبيل
ل��ري النخيل ,كما �أب���دى �أ�سفه
على عدم االك�تراث ب�أهم امل��وارد
باململكة خا�صة �أن اململكة العربية
ال�سعودية تعترب من �أفقر الدول
بالعامل للمياه.

واخ��ت��ت��م م��ع��ال��ي��ه امل��ح��ا���ض��رة
بالت�أكيد على �أهمية النظر يف �أي
ن�شاط زراع��ي �إ�ضايف �سي�ستهلك
امل���ي���اه اجل��وف��ي��ة ب��ك�ثرة ب��ن��ظ��رة
ملحة �أم ال
فاح�صة هل له �ضرورة َّ
ف�إذا مل يكن له �ضرورة فاحلفاظ
على املياه �أوىل وتقلي�ص الزراعة
بال�شكل امل��ن��ا���س��ب ب���ات مطلباً
���ض��روري�اً يف ال��وق��ت احل���ايل ,ثم
�أتاح معاليه الفر�صة لطرح الأ�سئلة
والإجابة عليها.

�إم��ك��ان��ي��ة زي����ادة تغطية ال��و���ص��ول
ال�����ش��ام��ل ح���ول اجل��ام��ع��ة لت�شمل
بوابات الكليات والقاعات الدرا�سية
ومكاتب �أع�����ض��اء هيئة التدري�س،
وذلك لزيادة االعتماد الذاتي وتقليل
وج���ود امل��راف��ق��ات ،وق��د مت خالله
وعد الطالبة بالعمل على املو�ضوع
وتطويرالو�صول ال�شامل بالتعاون مع
عمادة �ش�ؤون الطالب وبدعم من
اجلامعة.
النقل الرتددي
ومن معاناة التنقل داخل املدينة

اجلامعية للطالبات اق�ت�راح حول
�إمكانية تنفيذ تطبيق يحل م�شكلة
���ص��ع��وب��ة ال��ت��ن��ق��ل ب��وا���س��ط��ة النقل
ال�ت�رددي داخ���ل اجل��ام��ع��ة� ،أج��اب��ت
خ�لال��ه وك��ي��ل��ة اجل��ام��ع��ة ل�����ش ��ؤون
ال��ط��ال��ب��ات ب����أن ه��ذه امل�شكلة يتم
العمل عليها حالياً مع �إدارة النقل
ال��ت��رددي يف اجل��ام��ع��ة م��ن خ�لال
توفري �سيارات ت��رددي��ة بعدد �أكرب
وجوالت �أكرث.
�سيا�سة الباب املفتوح
يف ختام اللقاء �أبان معايل مدير

اجلامعة �أن �إدارة اجلامعة ت�سعى
يف الأ�سا�س خلدمة الطالب ،ورفع
م�ستواه بحيث يكون عن�صراً فعاالً
ومنتجا و�إيجابياً يف املجتمع ،م�ؤكدًا
�أن ال��ت��وا���ص��ل م��ع �إدارة اجلامعة
اليقت�صر على هذا اللقاء بل ميتد
ملكاتب الإدارة وعلى ر�أ�سها مكتب
معايل الدكتور بدران العمر ،حيث
ي��رح��ب ب��ت��واج��د ال��ط�لاب ك��ل ي��وم
خمي�س ال���س��ت��ق��ب��ال االق�ت�راح���ات
وال�شكاوي واال�ستف�سارات.
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«زوايا سكون» ملتقى توعوي
بمدينة الطالبات

ك � � �ت � � �ب� � ��ت :ج � � � � ��ود اجللهم–
رمي� � ��ا التويجري– اجل� ��وه� ��رة
العبدالرزاق
نظم مركز التوجيه والإر�شاد
م��ل��ت��ق��ى اخل����دم����ات ال��ن��ف�����س��ي��ة
واالج��ت��م��اع��ي��ة «زواي�����ا ���س��ك��ون»
بت�شريف وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون
الطالبات د .غادة بن �سيف ،يف
البهو الرئي�سي باملدينة اجلامعية
ل��ل��ط��ال��ب��ات ،وا���س��ت��م��ر امللتقى
لأ�سبوع كامل.
وعرفت رئي�سة وحدة الربامج
ال���ت���وع���وي���ة مب���رك���ز ال��ت��وج��ي��ه
والإر���ش��اد ومديرة ملتقى «زواي��ا

�سكون» غ��ادة الغامدي ،امللتقى
ب�أنه من�صة كاملة جلميع اجلهات
تعر�ض فيه خدماتها وتن�شر فيه
الوعي والتثقيف ،و�أ�ضافت �أن
هذه املرة الأوىل التي يعقد فيها
امللتقى ،ولن يكون الأخ�ير ب�إذن
اهلل.
حقق امللتقى جناحاً مثمراً يف
التوعية عن احلقوق اخلدماتية
امل��ق��دم��ة م��ن ك��اف��ة امل�ؤ�س�سات
واجل��ه��ات املخت�صة ،حيث متت
م�شاركة عدد كبري من القائمني
عليها.

«رسم على القهوة» و«رسم
بالفحم» للموهوبات

كتبت� :سارة ال�سويداء
نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني ور�شة عمل بعنوان «فن الر�سم
على القهوة» لطالبات اجلامعة املوهوبات ،قدمتها الباري�ستا �أمرية البدنة،
وارتكزت الور�شة يف يومها الأول على حماور منها� :أهم املعلومات الأ�سا�سية
عن القهوة من البذرة �إىل الكوب ،والفرق بني القهوة املخت�صة والقهوة
التجارية ،وكيفية جتهيز م�ساحة العمل للباري�ستا املحرتف ،و�أهم املعايري
الأ�سا�سية لإعداد اال�سربي�سو ،والعنا�صر الرئي�سية لتقييم اال�سربي�سو من
حيث ال�شكل واملذاق ،و�أ�سا�سيات تبخري احلليب وم�شروبات احلليب ،ويف
اليوم الثاين بد�أت الباري�ستا بالتطبيق العملي مع الطالبات والر�سم على
القهوة.
كما نظم الربنامج دورة تدريبية خا�صة للطالبات املوهوبات يف الر�سم
بعنوان «مبادئ الر�سم بالفحم» ،قدمتها الطالبة املوهوبة فاطمة ح�سن
القرين ،وب��د�أت ال��دورة باحلديث عن كيفية ا�ستخدام الفحم بالر�سم،
و�أنواع الفحم الطبيعي وال�صناعي امل�ستخدمة يف الر�سم ،ثم �أهم الأدوات
امل�ستخدمة من كرا�سات و�أدوات الدمج واملمحاة اخلا�صة بالفحم وغريها،
تطرقت بعدها لطريقة التظليل بالفحم ،ثم �أهم القواعد امل�ستخدمة يف
الر�سم بالفحم ،وختمت املجال النظري باحلديث عن �أهم الفنانني يف هذا
املجال وعر�ض �أبرز �أعمالهم ،ويف اليوم الثاين كانت ور�شة عمل وتطبيق
عملي �أ�شرفت فيه املدربة على الطالبات يف �إنتاجهن الفني.

التطوير والجودة تزور «األغذية
والزراعة»

ا�ستمراراً للدعم الفني الذي تقدمه وكالة عمادة التطوير واجلودة
بفرع الطالبات للكليات مبجال التطوير واجل��ودة ،زار فريق الوكالة
م�ؤخراً كلية علوم الأغذية والزراعة باملدينة اجلامعية للطالبات.
ح�ضر اللقاء وكيلة الكلية واملخت�صون بالتطوير واجلودة ،وبد�أ اللقاء
بالرتحيب باحلا�ضرات ومت ا�ستعرا�ض �أهم مزايا الكلية يف جماالت
التطوير واجلودة ،ومنها انخفا�ض عدد املخالفات فيما يتعلق بالهوية
املطورة للجامعة ،وذلك بعد املقارنة بني عام 1439هـ وعام 1440هـ.
كما عر�ضت وح��دات العمادة اخل��دم��ات وجم��االت الدعم التي
تقدمها ،كما متت مناق�شة الو�ضع الراهن للكلية والتحديات وو�ضع
احللول والتو�صيات ،واختتم اللقاء بالرد على �أ�سئلة وا�ستف�سارات
احلا�ضرات من من�سوبات الكلية.
ج��دي��ر بالذكر �أن ه��ذه ال��زي��ارة ت ��أت��ي �ضمن �سل�سلة ال��زي��ارات
التخ�ص�صية التي تقدمها الوكالة لكليات املدينة اجلامعية للطالبات.

لقاء تعريفي لبرنامج المتفوقين
بـ «اللغات والترجمة»

كتب :طارق املطريي
نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني لقا ًء تعريفياً يف كلية اللغات
والرتجمة ،خ�ص�ص للتعريف مب�سار التلمذة يف الربنامج ،حيث قدمه
امل�شرف على امل�سار يف الربنامج الدكتور تركي ع�سريي.
ح�ضر اللقاء وكيل الكلية لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية وعدد من �أع�ضاء
هيئة التدري�س والطالب ومت كذلك نقل اللقاء �إىل ق�سم الطالبات.
يعترب م�سار التلمذة برنامج �إثراء م�ساندة يف برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني ،ويتيح الفر�صة �أمام طلبة اجلامعة املتفوقني الذين مل يحققوا
�شروط الإلتحاق مب�سار املتفوقني لال�ستفادة من خدماته ،حيث تعد التلمذة
من �أهم اال�سرتاتيجيات التدريبية التي تت�ضمن تقدمي الإر�شاد والتوجيه
وامل�ساعدة للطلبة من قبل خرباء متخ�ص�صني من ذوي اخلربات املتميزة
لتمكينهم من �إجناز مهام تعليمية ي�صعب عليهم القيام بها ب�شكل فردي.
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بحثت توحيد الجهود بين مركزي الطالب والطالبات

د .النمي يرأس اجتماع لجنة تطوير خدمات
ذوي اإلعاقة

عقدت اللجنة العليا الدائمة لتطوير خدمات
ذوي الإعاقة اجتماعها الثامن بح�ضور رئي�س
اللجنة وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش��ؤون التعليمية
والأك��ادمي��ي��ة الدكتور حممد النمي و�أع�ضاء
اللجنة ،حيث مت ا�ستعرا�ض االجتماعات التي
عقدت مع خمتلف اجلهات ذات العالقة بخدمة
الطالب ذوي الإعاقة يف اجلامعة ممثلة مبركز
الطالب ذوي الإعاقة ،وعمادة �ش�ؤون املكتبات،
ودار جامعة امللك �سعود للن�شر ،و�إدارة التغذية،
و�إدارة النقل ،و�إدارة �صندوق الطالب ،و�إدارة
امل�شرتيات ،وال�سنة الأوىل امل�شرتكة ،و�إدارة
الأم��ن وال�سالمة اجلامعي ،و�إدارة املخاطر،
و�إدارة �صيانة املدينة اجلامعية للطالبات ،والتي
ترتب عليها حتديد م�س�ؤوليات كل جهة يف �ضوء
مطالب واحتياجات الطالب التي عربوا عنها
خالل اللقاءات معهم �أو من خالل اال�ستبانات
التي وزعت عليهم.
وقد �أبدى وكيل اجلامعة حر�صه على متابعة
ما مت االتفاق عليه مع تلك اجلهات ،بالإ�ضافة
�إىل ذلك مت ا�ستعرا�ض اقرتاح عقد م�ؤمتر �أو
ملتقى حتت عنوان «دور اجلامعات يف حماربة
الفكر املتطرف للأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة»،
والتو�صية بالعمل على تفعيل من�صة تعمل
على ترجمة املقاالت والتعليمات التي تت�صدى
للفكر املتطرف و�آثاره املدمرة على الوطن بلغة
الإ���ش��ارة ،وع��ر���ض املو�ضوع الح� ًق��ا م��ن خالل
امل��ؤمت��رات التي تنظمها م�ؤ�س�سات الدولة �أو
م�ؤمترات الرتبية اخلا�صة.
�إىل جانب ذلك ناق�شت اللجنة واقع الهيكل
الإداري والتنظيمي لكل م��ن مركز الطالب

ومركز الطالبات ذوي الإعاقة ،و�أهمية توحيد
�إدارات��ه��ا ووحداتها و�أق�سامها ،والعمل على
حتديد �آل��ي��ات عملها مب��ا يتفق م��ع القواعد
والإج��راءات التنظيمية خلدمات الطالب ذوي
الإع��اق��ة بجامعة امللك �سعود ،ووف��ق م��ا هو
معمول به يف اجلامعات املرجعية ،بالإ�ضافة
�إىل ما ك�شفت عنه حاجة الطالب.
ون��اق�����ش��ت اللجنة �أه��م��ي��ة ت��ق��دمي خ��دم��ات
تعليمية متخ�ص�صة من خالل ت�شكيل جلنة من
اخت�صا�صيي الرتبية اخلا�صة وممثلي مراكز
الطالب والطالبات ذوي الإعاقة� ،أو من خالل
�صيغة يتم االتفاق عليها لتقدمي خدمات تعليمية
متخ�ص�صة ،تكون مهمتها �إعداد برنامج تربوي
فردي لكل طالب ذي �إعاقة بناء على احتياجاته
وذلك اعتمادًا على دليل للتكييفات التعليمية
ات�سا ًقا م��ع م��ا ه��و معمول ب��ه يف اجلامعات
املرجعية ،ومع ما ورد يف القواعد والإجراءات

التنظيمية يف اجلامعة.
وحر�صا من اللجنة على م�ساعدة مقدمي
ً
اخلدمات التعليمية مت �إعداد دليل التكييفات
التعليمية خ��دم � ًة لأع�����ض��اء هيئة التدري�س،
م��ن ���ش��أن��ه �أن ي�ساعد يف التعريف ب���الأداء
الوظيفي للطالب ذوي الإعاقة ،والتكييفات،
وا�سرتاتيجيات التدري�س املنا�سبة لكل فئة
م��ن ف��ئ��ات الإع��اق��ة ،حتقي ًقا مل��ا �أك���دت عليه
القواعد والإج���راءات التنظيمية يف اجلامعة،
وحتقيقاً لرغبة الطالب ذوي الإع��اق��ة .وكان
مو�ضوع توفري ملف �إل��ك�تروين للطالب ذوي
الإعاقة يت�ضمن جميع البيانات اخلا�صة بهم
وربط اخلدمات الهامة بكل جهة من اجلهات
الر�سمية� ،آخر املو�ضوعات التي مت عر�ضها،
وتعاون عمادة القبول والت�سجيل يف اجلامعة يف
حتقيق ذلك.

وكالة التطوير والجودة تحتفي بيوم الجودة العالمي
مبنا�سة ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للجودة
 2019حت��ت ���ش��ع��ار «اجل�����ودة يف
ال�سياحة والآث������ار» ،ع��ق��دت كلية
ال�سياحة والآثار لقا ًء علمياً بعنوان
«م��ب��ادئ اجل���ودة يف الدبلوما�سية
وامل��را���س��م» للدكتور عبدالرحمن
بن حممد احلمودي وكيل املرا�سم
امللكية �سابقاً.

ح�ضر اللقاء د .جربيل العري�شي
عميد ع��م��ادة ال��ت��ط��وي��ر واجل���ودة
وال����ذي ق���دم ع��ر���ض �اً ���ش��ام� ً
لا عن
�إجن������ازات ال��ع��م��ادة يف ال��ت��ط��وي��ر
واجلودة وذلك بح�ضور عميد الكلية
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل امل��ن��ي��ف ووك�ل�اء
الكلية ور�ؤ���س��اء الأق�سام و�أع�ضاء
هيئة التدري�س والطالب.

أستاذ زائر بقسم الكيمياء الحيوية
كتب :حمزة ع�ضيبات
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ب��رن��ام��ج ال�شراكة
العلمية الدولية ،ا�ست�ضاف كر�سي
�أبحاث التطبيقات الطبية احليوية
من املواد النانوية يف ق�سم الكيمياء
احل��ي��وي��ة بكلية ال��ع��ل��وم ال��دك��ت��ور
 Uday Kishoreالأ�ستاذ بق�سم
العلوم احلياتية بجامعة برونيل يف
بريطانيا.
وق����د �أل���ق���ى الأ����س���ت���اذ ال���زائ���ر
حم���ا����ض���رت�ي�ن الأوىل ب���ع���ن���وان
Protective
role
«of

surfactant protein D in
 »allergyوالثانية بعنوان «Innate
immune
surveillance
.»against cancer by cP-D
وق�����د مت���ي���زت امل���ح���ا����ض���رت���ان
بالأ�سلوب التفاعلي بني احل�ضور
واملحا�ضر ،ومت ط��رح العديد من
الأ�سئلة واملالحظات القيمة والأفكار
ال��ب��ن��اءة وال��ه��ادف��ة ،وق��د �أت���اح هذا
اللقاء التوا�صل املبا�شر بني الأ�ستاذ
الزائر ومن�سوبي الق�سم واال�ستفادة
من خرباته وال�سعي لإقامة �شراكات

علمية و�إحداث م�شاريع بحثية تعود
ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى الق�سم م��ن خ�لال

صدور العدد الثامن من نشرة
«المتفوقين والموهوبين»
�أ�صدر برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني
بوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
العدد الثامن من ن�شرته الف�صلية ،والتي تر�صد
فعاليات و�أن�شطة و�إجن���ازات طلبة اجلامعة
املتفوقني وامل��وه��وب�ين ،ونُ��� ِ��ش��ر بها ع��دد من

م�شاركات طالب وطالبات الربنامج ,وميكن
االطالع على الن�شرة من خالل موقع الربنامج
الإل��ك�تروين � dsp.ksu.edu.saأو مب�سح
الكود.

تعزيز الأعمال امل�شرتكة.
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أخبار

برعاية عميد كلية الآداب وبح�ضور نخبة من الأ�ساتذة والطالبات يف خمتلف التخ�ص�صات

17
5

«قراءات متخصصة في األدب واإلعالم والقانون» باللغة العربية
تغطية :العنود املنيعي – جلني
امل���ش�ع��ل – �أف � ��راح امل �ط�ي�ري – ن��ورة
احل�سيني
نظمت الندوة العلمية بق�سم اللغة
العربية و�آدابها ،حتت رعاية عميد
كلية الآداب الدكتور نايف بن ثنيان �آل
�سعود ،ن�شاطاً �صفياً بعنوان «قراءات
متخ�ص�صة يف الأدب والإع��ل�ام
والقانون» ،وذل��ك �ضمن خمرجات
تعلم الدكتورة �أمل التميمي ،وذلك
ي����وم ال���ث�ل�اث���اء ١٤٤١/٣/٢٩ه���������ـ
امل��واف��ق ٢٠١٩/١١/٢٦م يف قاعة
جمل�س ق�سم اللغة العربية مببنى
كلية الآداب على اجلانب الن�سائي
والرجايل.
ا�سرتاتيجية حديثة يف التعلم
ا�ستهدفت الندوة ت�أ�سي�س جيل
واع يعتمد ع��ل��ى ال���ق���راءة والنقد
ب��ا���س��ت��خ��دام « »K.W.Lك ��أح��دث
اجت���اه���ات ط���رق ال��ت��دري�����س حيث
اعتمدت ب�شكل كامل على تنفيذ
الطالبات مل�شروعاتهن يف خمتلف
تخ�ص�صات اللغة العربية والإعالم
والقانون ،وذلك حتت �إ�شراف نخبة
من �أ�ساتذة الق�سم منهم د .معجب
العدواين رئي�س ق�سم اللغة العربية
و�آدابها ،د .يو�سف احلزمي احلا�صل
على دكتوراه يف االقت�صاد والأمني
العام مل�ؤ�س�سة العنود اخلريية ،د.
عبدالرحمن ال�صالح �أ�ستاذ القانون
امل�����س��اع��د بكلية احل��ق��وق وال��ع��ل��وم
ال�سيا�سية ،د� .إبراهيم البع ّيز ع�ضو
هيئة التدري�س ورئي�س ق�سم الإعالم
�سابقاً وع�ضو جمل�س �إدارة منتدى
�أ�سبار الدويل.
�إدارة الندوة
�أدار الندوة من الق�سم الرجايل
الدكتور علي املعيوف �أ�ستاذ النحو
امل�شارك بق�سم اللغة العربية ،يف
حني �أدارت��ه��ا من الق�سم الن�سائي
الدكتورة ح�صة املفرح ،كما �أ�شرف
ع��ل��ي��ه��ا ال���دك���ت���ور ���ص��ال��ح معي�ض
الغامدي والدكتور فهد الطيا�ش.
متازج يف التخ�ص�صات
�ألقى كل من الدكتور علي املعيوف
وال��دك��ت��ورة ح�صة امل��ف��رج كلمات
ترحيبية ب��احل�����ض��ور �أ����ش���ادا فيها
بتجربة م�شاركة الطالبات يف الندوة،
�إ���ض��اف��ة �إىل ال��ت��م��ازج وال��ت��ن��وع يف

�صورة جتمع امل�شاركني يف الندوة من اليمني د.املعيوف ود .ال�صالح ود.البعيز ود.العدواين ود.احلزمي ود.الغامدي ود.الطيا�ش
جامعات تعمل با�ستقاللية �شبه
خمتلف التخ�ص�صات واخلربات ،ثم ن�سخ الكتب من �صيغة بي دي �إف قا�سم عرب برنامج تويرت.
مطلقة عن وزارة التعليم ،مع �إعطاء
بد�أت الندوة بال�سالم امللكي وتالوة �إىل �صيغة برايل� ،إ�ضافة �إىل تكلفتها
اجلامعات مدة �سنة لتعديل لوائحها
قراءات يف القانون
العالية .تال ذلك فقرة الطالبة رانيا
�آيات عطرة من القر�آن الكرمي.
املحور الثاين للندوة كان بعنوان الإدارية و�أو�ضاعها املادية ،مبا يتفق
توالت بعد ذل��ك كلمات د� .أمل العتيبي «ق��راءة يف كتاب» وق�صيدة
التميمي التي قدمت فيها ال�شكر �ألقتها الطالبة فاطمة الغنام بعنوان «ق������راءات متخ�ص�صة يف جم��ال مع النظام اجلديد.
كما حت��دث عن طبيعة الأحكام
القانون» قدم فيها د .يو�سف احلزمي
لعميد الكلية وامل�شرفني على الندوة «�أنا من بدّ ل بالكتب ال�صحابا».
قراءة من خالل خم�س ع�شرة فكرة االنتقالية يف اجل��ام��ع��ات وكيفية
ودوره���م يف دع��م امل�سرية العلمية
بد�أ فيها ب�أول �آية نزلت يف الفر�آن تطبيقها� ،إ���ض��اف��ة ل��و���ض��ع نظام
قراءات يف الإعالم
واملهارية للطالبات وت�شجيعهن على
ب���د�أت �أوىل حم���اور ال��ن��دوة عن ال��ك��رمي }اق����ر�أ ب��ا���س��م رب���ك ال��ذي جمل�س الأم��ن��اء يف كل اجلامعات،
القراءة واالط�لاع� .أعقبها كلمة د.
معجب العدواين رئي�س ق�سم اللغة «ق������راءات متخ�ص�صة يف جم��ال خلق{ م�ستنداً على �أن الوحي نزل ومن مهامه اختيار رئي�س للجامعة،
العربية و�آداب��ه��ا� ،أع���رب فيها عن الإع�ل�ام» بعر�ض الدكتور �إبراهيم على �سيدنا حممد عليه ال�صالة بالإ�ضافة �إىل تعديل فرتات تعيني
البعيز عن التناول الغربي لأخبار وال�����س�لام ،ي����أم���ره ب��ال��ق��راءة قبل م��دي��ر للجامعة مل��دة ال تتعدى ٣
�شكره للطالبات وال�ضيوف.
�سنوات.
بعد ذل��ك �أل��ق��ت ال��دك��ت��ورة زكية اململكة العربية ال�سعودية ،مدعماً التوحيد.
ا�ستكملت الطالبات املحور الثاين
ب����ع����د ذل�������ك ق�������دم ال����دك����ت����ور
احلارثي وكيلة ق�سم اللغة العربية ع��ر���ض��ه ب��ن��م��اذج و�أم��ث��ل��ة ل�ل�أخ��ب��ار
و�آدابها كلم ًة خ�صت فيها الطالبات املفربكة التي نُ�شرت عن اململكة يف عبدالرحمن ال�صالح قراءة قانونية بقراءات عن فن حترير الن�صو�ص
امل�شاركات بال�شكر ،م�شيدة بامتداد ال�صحافة الأمريكية والربيطانية ،عن نظام اجلامعات احلديث الذي القانونية ،وق��راءة يف جملة حقوق
�أوا���ص��ر املعرفة ب�ين �أق�����س��ام اللغة و�أب��رزه��ا افتتاحية الإنديبنت التي ���ص��در م����ؤخ���راً مبقت�ضى مر�سوم �صادرة عن هيئة حقوق االن�سان،
العربية والإع�ل�ام والقانون وذوي ن�شرت عن ال�سعودية �أث��ر �أح��داث ملكي واملتمثل يف  58م���ادة ،مبا وق�������راءة ع���ن «ح���ق���وق ال��ط��ف��ل»،
� 11سبتمرب؛ م�سمياً �إياه باملو�ضوع توافق �أهداف مع ر�ؤية  ،٢٠٣٠ومبا و«م���ذك���رات حمققة ���س��ع��ودي��ة يف
الهمم.
�أعقبها ا�ستعرا�ض الطالبة �سارة القدمي املتجدد وال�صورة ال�سلبية عرب عنه بالثورة الت�شريعية ،والذي ال�شرطة الأمريكية» ،و�أخ�ي�راً عن
املع�شوق لأن��واع ال��ق��راءة ووظائفها عن امللك في�صل رحمه اهلل ،قائ ً
ال ي�ستهدف ب�شكل �أ�سا�سي ت�أ�سي�س «حرية التعبري عن الر�أي وقيودها»
و�أهدافها ،تلتها �إح�صائية قدمتها يف النهاية «�إن امل�شكلة مل تكن
الطالبة ���ش��ذى الطيار ع��ن ق��راءة يو ًما ما مع احلكومات ،بل كانت
ال��ك��ت��ب يف جم���ال ال��ل��غ��ة العربية م���ع م ��ؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين
والقانون والإعالم ،م�ؤكدة �أن ن�سبة وامل�ؤ�س�سات الإعالمية».
بعد ذل��ك قدمت الطالبة غادة
القراءة باللغة العربية تعدت % 95
العريفي طالبة بق�سم الإعالم قراءة
على م�ستوى العامل.
ع��ن دور ال��ر�ؤي��ة يف متكني امل���ر�أة
جتربة املكفوفني
وح�����ول جت���رب���ة امل��ك��ف��وف�ين يف ال�سعودية يف الإع�لام ،م�ستعر�ضة
ال����ق����راءة ،ن��ق��ل��ت ال��ط��ال��ب��ة ن��وف بع�ض النماذج الناجحة كالإعالمية
الأ���س��م��ري جتربتها احلياتية عن �أ�سماء زعزوع ك�أول مذيعة �سعودية،
ق��راءة املكفوفني من خ�لال الكتب ال�سيدة �سارة القثامي �أول مديرة
ال�صوتية �أك�ثر وال�برام��ج الناطقة حترير ،تلتها الطالبة �سجى ال�سهلي
على احلا�سب الآيل ،وكذلك حتدثت �أطروحتها بعنوان «ن�صائح مل�شاهري
الطالبة �سحر الغامدي عن جتربتها الإعالم حول القراءة» قدمت فيها
يف ق����راءة امل��ك��ف��وف�ين با�ستخدام مناذج من م�شاهري ي�شجعون على
طريقة برايل ،وا�ستعر�ضت خاللها ال��ق��راءة منها ن�صائح الإع�لام��ي
امل�شكالت وال�صعوبات يف حتويل وال�صحفي ال�سعودي عبدالعزيز

اتفاقية تعاون مع لجنة الرقابة على المنشطات
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
حممد القنباز رئي�س
جمل�س �إدارة اللجنة
ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��رق��اب��ة
على املن�شطات يف بهو
اجل��ام��ع��ة ال��رئ��ي�����س��ي،
اتفاقية تعاون بني اجلامعة ممثلة يف �صندوق جامعة
امللك �سعود لدعم البحث العلمي واللجنة ال�سعودية
للرقابة على املن�شطات ،وال��ت��ي تهدف �إىل التعاون
امل�شرتك الذي يحقق ر�ؤية اجلانبني ،كما افتتح وكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي املعر�ض
امل�صاحب لهذه املنا�سبة.
ح�ضر توقيع االتفاقية الدكتور حممد الوابل عميد
البحث العلمي ،والدكتور �سليمان اجللعود عميد كلية
علوم الريا�ضة والن�شاط البدين ،والدكتور �أديب اخلليل
م�ساعد وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
للعالقات ال�صناعية والأعمال واملدير التنفيذي ل�صندوق

اجلامعة لدعم البحث
ال��ع��ل��م��ي ،وع����دد من
�أع�ضاء هيئة التدري�س
بكلية علوم الريا�ضة
وال��ن�����ش��اط ال���ب���دين،
ك��م��ا ح�����ض��ره��ا ع��دد
من امل�س�ؤولني باللجنة
ال�سعودية للرقابة على
املن�شطات وع��دد من
من�سوبي الهيئة.
و�أك��������د ال���دك���ت���ور
خالد احلميزي بهذه
املنا�سبة �أن جامعة امللك �سعود تعترب �إحدى اجلامعات
الرائدة يف اململكة بتبني وت�شجيع ال�شراكات مع القطاع
احلكومي والهيئات احلكومية ،وكذلك القطاع اخلا�ص
يف جمال التعليم العايل ،وزيادة الوعي بني �أبناء املجتمع
من خطورة املن�شطات و�آث��اره��ا على ال��ف��رد ،وكذلك
�إعداد الكوادر العلمية امل�ؤهلة ت�أهي ً
ال علمياً عالياً.
م��ن ج��ان��ب��ه �أو����ض���ح ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ع��ل��وم ال��ري��ا���ض��ة
والن�شاط البدين الدكتور �سليمان اجللعود �أن مثل هذه
االتفاقيات مهمة ومفيدة وت�ؤكد التعاون امل�شرتك بني
اجلامعة والهيئات احلكومية والقطاع اخلا�ص يف جميع
املجاالت.

قدمتها طالبة احلقوق �أروى اليحيى.
قراءات يف الأدب
�أما املحور الثالث فقد دار حول
قراءات متخ�ص�صة يف جمال الأدب،
قدمته د .منال العي�سى الأ�ستاذ
امل�شارك بق�سم اللغة العربية عن
ال��ق��راءات املتخ�ص�صة يف الراوية؛
م�شجعة الطالبات على ال��ق��راءة،
حيث �إنها تُ�سهم يف تطوير املنظور
ال��ف��ك��ري وال����ري����ادة وال����زي����ادة يف
الر�صيد العلمي والأدبي.
ثم كانت القراءة الثانية للدكتورة
منى املالكي الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم
اللغة العربية وع�ضو جمل�س �أمناء
�أكادميية ال�شعر العربي وكاتبة يف
�صحيفة ع��ك��اظ يف ورق���ة بعنوان
«اخل�بر العربي من ال�شفاهية �إىل
الكتابية ق���راءة يف زم��ن الكتابة»
ت�ساءلت فيها عن مدى م�صداقية
اخلرب العربي والكتب الرتاثية وعن
�سبب كتابة �إجنازات املر�أة يف العام
الثاين الهجري على الهام�ش وعدم
وج���ود ���ش��اع��رة ع��رب��ي��ة ت��ق��ف �أم���ام
�شعراء املعلقات.
ب��دوره��ا ق��دم��ت الطالبة هم�س
امل��زي��د م�شاركتها ب��ع��ن��وان «ت��اري��خ
الأدب العربي و�أبرز ق�ضاياه» تلتها
الطالبة مو�ضي القباع مب�شاركتها
عن ت�أليف «كارل بروكلمان» لتاريخ
الأدب العربي ،ويف اخلتام قدمت
الطالبة نوف عبدالعزيز مادة بعنوان
«قراءات يف العوا�صم الثقافية».
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وقفات أكاديمية
وقفات أكاديمية
د .خليل اليحيا

أزمة وقوف أم أزمة مواقف!!

هناك معاناة يومية ملن�سوبي اجلامعة وزواره��ا من �أع�ضاء هيئة
تدري�س وموظفني وطالب ومراجعني يف ما يخ�ص مواقف ال�سيارات،
مبان
وت�ستمر هذه املعاناة حتى مع التحديث امل�ستمر للمواقف و�إن�شاء ٍ
ذات �أدوار متعددة خم�ص�صة ملواقف ال�سيارات .وتزداد املعاناة مع قرار
ال�سماح للمر�أة بقيادة ال�سيارة ،لأن هذا يعني �ضخ املزيد من ال�سيارات
يف املدينة اجلامعية واملناف�سة بالتايل على املواقف .كل ما �سبق �أمر
مفهوم ويح�صل يف معظم اجلامعات على م�ستوى العامل ،خا�صة تلك
اجلامعات الكبرية املكتظة بالطالب وال��زوار كجامعة امللك �سعود.
ويف جامعة والي��ة كلورادو – على �سبيل املثال – هناك �أي�ضاً �أزمة
كبرية يف املواقف املخ�ص�صة للطالب ،حيث يتم عادة تخ�صي�ص موقف
واحد لكل �أربع �سيارات ،وبالتايل تتناف�س هذه ال�سيارات الأربع على
هذا املوقف ،رغم �أن ر�سوم املواقف الطالبية يف اجلامعات الأمريكية
مرتفعة جداً ،ومواقعها بعيدة ن�سبياً عن القاعات الدرا�سية ،ورغم �أن
البدائل الأخرى متوفرة من و�سائل النقل العام كالبا�صات ،ومن ثقافة
قيادة الدراجات الهوائية يف �أجواء مناخية معتدلة ولطيفة ت�شجع على
ممار�سة واال�ستفادة من تلك البدائل.
�إذاً هل هناك �أزمة مواقف يف اجلامعة؟ بالت�أكيد هناك ،لكن �سلوك
ال�سائقني يف الوقوف ،من من�سوبني ومراجعني وطالب ،يُ�ضاعف من
هذه الأزمة ،حيث ميكن يومياً  -وب�شكل متكرر  -م�شاهدة �سيارات
يف مواقف طولية ،وهي تقف يف و�ضع مائل وت�ستحوذ بالتايل على
موقفني ،وهناك من ال�سيارات من تقف على الأر�صفة وت�سبب اختناقاً
يف املمرات واملداخل اخلا�صة باملواقف مما يعوق من دخول ال�سيارات
وخروجها .وهناك فئة من ال�سائقني «غالباً من الطالب» تريد دائ ًما �أن
تقف عند �أقرب نقطة ممكنة للمبنى الذي ي�ضم قاعات املحا�ضرات
مهما تطلب الأمر ،حتى ولو كان الثمن وقو ًفا خاط ًئا وع�شوائ ًيا ي�ؤدي
لتعطيل م�صالح الآخرين.
ومن الأ�شياء املالحظة وال�شائعة يف ثقافة الوقوف واملواقف هي
قدرة بع�ض ال�سائقني على خلق م�ساحات خيالية يف مواقف ال�سيارات
ت�ؤدي مل�ضاعفة الطاقة اال�ستيعابية لهذه املواقف� ،إذ ميكن ر�صد 200
�سيارة �أو �أكرث يف مواقف طاقتها اال�ستيعابية ال تتجاوز � 150سيارة،
وت�أتي ع��ادة الأر�صفة وخم��ارج الطوارئ ومواقف ذوي االحتياجات
اخلا�صة �ضمن تلك امل�ساحات اخليالية يف ظل غياب ملحوظ للأمن
وال�سالمة يف التنظيم واملراقبة والتوعية لتعديل �سلوك ال�سائقني.
كذلك البد من الإ�شارة لقيام بع�ض املن�سوبني و�أع�ضاء هيئة التدري�س
بركن �سياراتهم لفرتات طويلة يف املواقف ب�سبب ال�سفر �أو لأي �سبب
انطباعا �أنها مركونة لأيام
�آخر ،حيث يُعطي املظهر اخلارجي لل�سيارة
ً
و�أ�سابيع ورمبا �أ�شهر ،وهذا يعني خ�سارة موقف حيوي ميكن اال�ستفادة
منه لزمالئهم الذين هم على ر�أ�س العمل ب�شكل يومي.
�أزم��ة املواقف �أم � ٌر البد منه ،وم� ٌر ال مفر من جترعه ،لكن ميكن
التخفيف من مرارة ذلك بتخل�ص بع�ض ال�سائقني من �أنانيتهم واحرتام
حقوق الآخرين يف تلك املواقف ،مع املراقبة واملتابعة امل�ستمرة من �إدارة
الأمن وال�سالمة ل�ضمان �أن تكون املواقف �أجمل نهاية مل�شوار �صباحي
مرهق مع زحمة الطرق وال�شوارع و�إرهاب بع�ض ال�سائقني املتهورين.
 alkhaleel@ksu.edu.saكلية الطب
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بجناح �ضم  20جهة حكومية و�أكرث من  3500عنوان

المملكة تشارك في معرض الشارقة للكتاب

�شاركت اململكة العربية ال�سعودية يف معر�ض
ال�شارقة الدويل للكتاب  ،38الذي �أقيم مبركز
�إك�سبو ال�شارقة حتت �شعار «افتح كتاباً تفتح
�أذهاناً» ،بجناح مميز يهدف �إىل التعريف باحلركة
العلمية والثقافية والنه�ضة التي ت�شهدها اململكة
يف جميع املجاالت املعرفية.
و�أو�ضح مدير العالقات اجلامعية بامللحقية
الثقافية ال�سعودية لدى الإم��ارات امل�شرف على
اجلناح ال�سعودي يف املعر�ض الدكتور ب��در �آل
�سليمان �أن م�شاركة اململكة يف املعر�ض ,الذي
ا�ستمر حتى  9نوفمرب ,ت�أتي انطالقاً لتعزيز
�أوا���ص��ر املحبة والأخ���وة ال�صادقة بني البلدين
ال�شقيقني ,بالإ�ضافة �إىل ما ت�شهده اململكة ودولة
الإمارات العربية املتحدة من ازدهار يف احلراك
الثقايف والتقدم املعريف.
و�أفاد �أن جناح اململكة �ضم  20جهة حكومية
ممثلة يف بع�ض ال��وزارات والهيئات واجلامعات
واملكتبات العامة ,مبيناً �أن جناح اململكة احتوى
على �أك�ثر م��ن  3500ع��ن��وان م��ن الإ���ص��دارات
والكتب ال�سعودية املتميزة منها � 200إ�صدار
حديث.
و�أ�شار �إىل �أن جناح اململكة �شهد �إقباالً كبرياً
من �أ�صحاب ال�سمو واملعايل ومديري اجلامعات
يف دول���ة الإم�����ارات ,وع���دد م��ن امل�����س��ؤول�ين يف
اململكة� ,إىل جانب عدد كبري من الكتاب والأدباء

ال�سعوديني والإماراتيني والعرب وال��زوار ,الذين
و�صل عددهم �إىل �أك�ثر من � 10آالف زائ��ر يف
الأيام الأوىل الفتتاح املعر�ض.
و�أ�شاد بالتغطيات الإعالمية املحلية والعربية
والدولية جلناح اململكة ودورها يف �إبراز ال�صورة
احل�ضارية للمملكة ونقل احلراك الثقايف الكبري,
وذلك بعر�ض الإنتاج الفكري والعلمي واملعريف
الذي يعي�شه الوطن.
ولفت امل�شرف على اجلناح ال�سعودي االنتباه

نظمت وزارة التعليم ممثلة يف وكالة التعليم
اجلامعي ،االثنني املا�ضي ،ور�شة عمل بعنوان
«تطوير كليات املجتمع والكليات التطبيقية»،
وذل��ك مبقر ال���وزارة بالريا�ض ،بح�ضور وكيل
ال��وزارة للتعليم اجلامعي الدكتور عبدالرحمن
اخلريف ونائب حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب
التقني واملهني الدكتور را�شد الزهراين ،وعمداء
كليات املجتمع والكليات التطبيقية يف اململكة.
ويف م�ستهل الور�شة �أ ّكد الدكتور عبدالرحمن
اخلريف على �أهمية حتقيق تطلعات �سمو ويل
العهد –يحفظه اهلل -لتطوير منظومة التعليم
ب�شقيه العام واجلامعي ،لتكون خمرجاتهما
مرتكزًا لتحقيق ر�ؤية اململكة  ،2030ومنطلقاً
لتطوير كليات املجتمع والكليات التطبيقية يف
اململكة.
و�أو�ضح �أن الهدف من �إقامة ور�شة العمل
بحث العوائق التي تواجهها كليات املجتمع،
والكليات التطبيقية ،والتحديات الت�شريعية
لها ،وحتديد هويتها ،وتو�سيع براجمها لتلبية
تطلعات قطاعات �سوق العمل املختلفة ،ولتكون
حا�ضنة للطالب ال��ذي��ن ق��د ال يتمكنون من
�إكمال درا�ستهم اجلامعية؛ على �أن يكون لهذه
الكليات دور يف برامج التنمية ،داعياً �إىل تطوير
هذه الكليات من حيث �إع��ادة هند�سة الربامج

الأكادميية مبا يتواءم مع حاجات �سوق العمل،
ال�سيما على م�ستوى مرحلة الدبلوم ،وت�شكيل
هوية الكليات وفق البيئة التي تنتهجها اجلامعات
مثل تركيز جامعة امللك في�صل يف الأح�ساء على
الأمن الغذائي ،وجامعة جازان على التطبيقات
ال�صناعية وغريها من اجلامعات.
وا�ستعر�ضت الور�شة التطلعات امل�ستقبلية
يف وزارة التعليم لكليات املجتمع يف اململكة،
بعد االط�لاع على جت��ارب ع��دد من الكليات،
ك��م��ا ت��ن��اول��ت ع����دداً م��ن امل��ح��اور ح���ول بع�ض

�إىل �أن جناح اململكة امل�شارك يف معر�ض ال�شارقة
الدويل للكتاب يحظى مبتابعة م�ستمرة من معايل
وزير التعليم الدكتور حمد بن حممد �آل ال�شيح,
م�شرياً �إىل �أن��ه حري�ص على �أهمية احل�ضور
الفاعل يف املعر�ض لإظهار جناح اململكة بال�شكل
الالئق باململكة ح�ضارياً وثقافياً ,مقدماً �شكره
ملعاليه على ما يبذله من جهد ومتابعة وتوجيه
يف هذا ال�ش�أن.

«التعليم» تبحث «تطوير كليات المجتمع
والكليات التطبيقية»

التخ�ص�صات وال��درج��ات العلمية ،والأع���داد
املطلوبة م��ن خريجي ه��ذه الكليات يف �سوق
ال��ع��م��ل ،وت��ط��وي��ر اخل��ط��ط وال�برام��ج احلالية
وا�ستحداث ال�برام��ج التطبيقية ،كما ناق�ش
احل�ضور �آلية جذب الطلبة لاللتحاق بكليات
املجتمع ،والتن�سيق وال�شراكة م��ع قطاعات
التوظيف احلكومية والأهلية ،وا�ستعرا�ض �أبرز
التجارب املحلية والدولية الناجحة ،بالإ�ضافة
�إىل ال�صعوبات والتحديات التي تواجهها كليات
املجتمع والكليات التطبيقية.

الملحق السعودي بلندن يكرم الفائزين بمسابقة «أمة اقرأ تقرأ»

دعا احتاد اجلامعات العربية �إىل و�ضع معايري موحدة ل�ضمان اجلودة
يف اجلامعات العربية لزيادة قدرتها التناف�سية على امل�ستويني الإقليمي
والعاملي.
و�أكد الأمني العام لالحتاد الدكتور عمرو �سالمة �أهمية �إن�شاء �شبكة
ربط عربية للمعلومات يف جمال اعتمادات الربامج الأكادميية ونظم �ضمان
اجلودة؛ مما ينعك�س �إيجا ًبا على ح�صول م�ؤ�س�سات التعليم العايل العربية
على مراكز متقدمة يف الت�صنيفات العاملية.
و�أ�شار خالل افتتاحه ور�شة �إقليمية يف مقر االحتاد يف العا�صمة الأردنية
عمان االثنني املا�ضي ،حتت عنوان «�إج��راءات التقدم لالعتماد الأمريكي
لربامج الهند�سة وتكنولوجيا املعلومات»� ،إىل جهود االحت��اد يف جمال
اعتماد الربامج الأكادميية و�ضمان جودة امل�ؤ�س�سات التعليمية العربية.
الور�شة ا�ستمرت ثالثة �أيام ،و�شارك بها عدد من الباحثني وامل�س�ؤولني
من خمتلف الدول العربية ،وهدفت �إىل تعزيز القدرات وتبادل اخلربات
وت�أهيل امل�شاركني من اجلامعات العربية للتقدم للح�صول على االعتمادات
الأمريكية لزيادة قدرتها التناف�سية يف جماالت الت�صنيفات العاملية.

كرم امللحق الثقايف املكلف يف لندن الدكتور
عبدالعزيز الردادي ,الطالب املبتعثني واملبتعثات
الفائزين مب�سابقة «�أم��ة اق��ر�أ تقر�أ» بفئتيها يف
احلفل اخلتامي ال��ذي نظمه النادي ال�سعودي
مبدينة لي�سرت الربيطانية.
و�أكد امللحق الدكتور عبدالعزيز ال��ردادي� ,أن
مثل هذه املبادرات وامل�سابقات ت�سهم يف زيادة
العلم واملعرفة للطلبة املبتعثني مفتخراً بهذه
الطاقات ال�سعودية التي �سوف ت�سهم ب�إذن اهلل
يف حتقيق تطلعات ر�ؤية اململكة  ،2030م�شيداً
بالنادي ال�سعودي يف لي�سرت ممث ً
ال برئي�سته
�أ���س��م��اء ال��ق��رين وامل��دي��ر التنفيذي للم�سابقة
املهند�س �سامي احل�سن وبقية الأع�ضاء ،على
التنظيم ال��رائ��ع للم�سابقة وال��ت��ي ت�ضم جلنة
حتكيم من خرباء العلم واملعرفة ،وا�صفاً احلفل
ريا �إىل �أن ذلك مدعاة
بالكرنفال العاملي ،م�ش ً
للفخر باجلهود الكبرية التي يقوم بها �شباب
وفتيات الوطن الذين يبدعون �إذا �سمحت لهم
الفر�صة وهذا ما حتر�ص امللحقية الثقافية بلندن
على دعمه دائماً.

و�أو�ضح �أن املبتعثني واملبتعثات يعدون �سفراء
للوطن يف اخل����ارج ،مطالبهم بر�سم ال�صورة
احل�سنة عن وطننا من خالل االحتكاك واكت�ساب
اخلربات يف خمتلف املجاالت مع الآخرين �أثناء
فرتة ابتعاثهم ،مقدماً لهم ال�شكر على ح�ضورهم
وم�شاركتهم الفعالة يف مثل هذه امل�سابقات التي

ت�سهم يف �صقل مواهبهم ومعرفتهم.
و�أ�ضاف :نعمل جميعاً يف امللحقية جاهدين
ل�ضمان ت�سهيل كل ما يواجهه املبتعث من حتديات
و�صعوبات ،م�شرياً �إىل �أن��ه ي�شدد على زمالئه
على �أن املبتعث واملبتعثة هم حمور الأ�سا�س يف
جناح عملنا.
وكرم امللحق الثقايف الفائزين بامل�سابقة ،حيث
ح�صل على املركز الأول يف فئة الكبار الباحث
يف ال��دك��ت��وراه �أح��م��د ال��زه��راين ،وح�صل على
املركز الثاين طالب املاج�ستري علي الغامدي،
وك��رم امللحق الفائزين يف فئة الأط��ف��ال ،حيث
حققت الطالبة ميار القرين املركز الأول ،وحازت
الطالبة جوان املركز الثاين.
و�شارك يف امل�سابقة  22طالباً من خمتلف
املدن الربيطانية ،حيث �أعلنت جلنة التحكيم �أن
جميع امل�شاركات كانت قيمة وت�ستحق الإ�شادة
وتب�شر مب�ستقبل باهر ل�شباب الوطن من خالل
ا�ستفادتهم من فرتة
االبتعاث باكت�سابهم خمزو ًنا ثقاف ًيا ومعرف ًيا
ريا.
كب ً
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انطالق جائزة جامعة األميرة نورة للتميز البحثي

�أعلنت وكالة جامعة الأمرية نورة
بنت عبدالرحمن للدرا�سات العليا

والبحث العلمي عن �إطالق الدورة
ال��راب��ع��ة جل��ائ��زة اجل��ام��ع��ة للتميز

البحثي ل��ل��ع��ام اجل��ام��ع��ي احل��ايل
1441هـ2019/م التي بد�أ التقدمي

عليها اعتباراً من ي��وم الأح��د 20
ربيع الأول 1441هـ امل��واف��ق 17
نوفمرب 2019م .وتهدف اجلائزة
�إىل تكرمي املتميزات من من�سوبات
ج��ام��ع��ة الأم���ي��رة ن����ورة يف جم��ال
البحث العلمي ،و�إذكاء روح املناف�سة
العلمية والإبداع يف خمتلف جماالت
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي م��ن خ�ل�ال ن�شر
�أبحاثهن يف �أوعية متميزة عامل ًيا.
وت��ت��ن��وع ف���روع اجل��ائ��زة يف ثمانية
جماالت وهي :جودة البحث العلمي،
غ�����زارة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ،التميز
البحثي ملبتعثات اجلامعة وطالبات
ال��درا���س��ات العليا ،ج���ودة الكتاب
امل�ؤلف /املرتجم ،براءات االخرتاع،
جائزة االكت�شافات العلمية ،جائزة
�إحراز اجلوائز الدولية املتخ�ص�صة،
جائزة مركز البحوث املتميز .وميكن
ل��ل��م��ت��ق��دم�ين االط��ل��اع ع��ل��ى ك��اف��ة
ال�شروط واملعايري اخلا�صة باجلائزة
على الرابط التايلhttps://app.pnu. :
edu.sa/AWARDS/Login.aspx

تدشين وحدة لإلشراف على الجنسيات بـ«اإلسالمية»
د�شن مدير اجلامعة الإ�سالمية
ب��امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة امل��ك��ل��ف ال��دك��ت��ور
عبداهلل بن حممد العتيبي يوم الأحد
املا�ضي  27ربيع الأول 1441هـ
املوافق  24نوفمرب 2019م ،وحدة
الإ���ش��راف على اجلن�سيات بعمادة
����ش����ؤون ال���ط�ل�اب ،ب��ه��دف حتقيق
الرعاية الالزمة وال�شاملة لطالب
املنح الدرا�سية من غري ال�سعوديني.
وت�سعى ال��وح��دة �إىل التعريف
ب��امل��م��ل��ك��ة م����ن ن��ه�����ض��ة ع��ل��م��ي��ة
واقت�صادية و�سيا�سية واجتماعية
و�صحية ،والتعريف باملنهج الو�سطي
وت�شجيع ثقافة احلوار والت�آلف بني
الطالب ،والإ�سهام يف دور الطالب
ب����دوره����م يف خ���دم���ة جمتمعهم
والنهو�ض به ،واملحافظة على �أوقات
ال��ط�لاب وا���س��ت��ث��م��اره��ا مب��ا يعود
عليهم بالنفع وال��ف��ائ��دة ،ومعاجلة
م�شكالت الطالب الإدارية والعلمية
والرتبوية والنف�سية ،والتن�سيق مع

ج��ه��ات االخت�صا�ص يف اجلامعة
ملعاجلة هذه امل�شكالت ،بالإ�ضافة

�إىل الإ�سهام يف اكت�شاف مواهب
ال��ط�لاب وت��وظ��ي��ف ط��اق��ات��ه��م مبا

يحقق �أهداف املنح الدرا�سية.

حتت �شعار «اخلطاب الإعالمي جدلية اللغة والفكر»

اختتام فعاليات مؤتمر اللغة العربية بجامعة الجوف

حت��ت رع��اي��ة ���ص��اح��ب ال�سمو
امللكي الأم�ير في�صل بن نواف بن
عبدالعزيز �أم�ير منطقة اجلوف،
اف��ت��ت��ح ���ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي
الأم��ي�ر ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن ف��ه��د بن
تركي ب��ن عبدالعزيز نائب �أم�ير
املنطقة ،االثنني املا�ضي  28ربيع
الأول 1441هـ املوافق  25وفمرب
2019م ،فعاليات م ��ؤمت��ر اللغة
ال��ع��رب��ي��ة ال����دويل ال��ث��اين بعنوان
«اخلطاب الإعالمي جدلية اللغة
والفكر» ،ال��ذي نظمه ق�سم اللغة
العربية يف كلية الآداب بجامعة
اجلوف ,وذلك على مدى يومني يف
املدينة اجلامعية.
وع���� ّد م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة
ال��دك��ت��ور �إ���س��م��اع��ي��ل ب���ن حممد
الب�شري رعاية �سمو �أمري املنطقة
وح�ضور �سمو نائبه دعماً للجامعة
ودافعاً لها لتقدمي املزيد لتحقيق
توجيهات خادم احلرمني ال�شريفني
امل��ل��ك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل
�سعود ,و�سمو ويل عهده الأم�ين

حفظهما اهلل -اللذين يقدمانالكثري للجامعة ملوا�صلة عطائها
والإ�سهام يف حتقيق ر�ؤي��ة اململكة
 2030م���ن خ�لال��ه��ا م��ن��ج��زات��ه��ا
وبراجمها املتالحقة.
من جانبه �أفاد رئي�س ق�سم اللغة
العربية بجامعة اجل���وف رئي�س
امل�ؤمتر الدكتور حممد اللوي�ش �أن

امل ��ؤمت��ر ناق�ش �ستة حم��اور هي:
ال��ل��غ��ة الإع�لام��ي��ة ب�ين الوظيفة
الل�سانية و�صناعة الوعي والت�ساهل
اللغوي ،الثوابت الوطنية وثقافة
الآخ���ر يف اللغة الإع�لام��ي��ة ،لغة
الإع�لام يف ع�صر العوملة و�أثرها
يف الق�ضايا الثقافية وال��ه��وي��ة،
اخلطاب الإعالمي وق�ضايا الإثنية

العرقية واللغوية واجلن�سانية ،لغة
وفكر اخلطاب الإعالمي ودورهما
يف ت�شكيل اخللفيات االجتماعية،
و�أخ�ي�راً حم��ور ���ص��ورة العربي يف
اخل��ط��اب الإع�لام��ي ال��غ��رب��ي بني
�سلطة ال��ل��غ��ة وال��ف��ك��ر وجم��ازي��ة
ال�صورة.
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اجتماع تنسيقي لكليات الهندسة
بجامعات الجنوب
نظمت جامعة امللك خالد يوم الأحد املا�ضي  27ربيع الأول 1441هـ
اجتماعا حت�ضري ًيا لإن�شاء جتمع تن�سيقي
املوافق  24نوفمرب 2019م،
ً
بني كليات الهند�سة بجامعات جنوب اململكة ،وذلك مب�شاركة  5كليات
متثل كلاً من جامعة جنران وجامعة جازان وجامعة الباحة وجامعة بي�شة
وجامعة امللك خالد.
ويف بداية االجتماع �أ�شاد معايل مدير جامعة امللك خالد الدكتور فالح
شريا �إىل �أن هذا التجمع
ال�سلمي بجهود و�إمكانيات كليات الهند�سة ،م� ً
�سي�سهم يف دعم �أعمال كليات الهند�سة امل�شاركة وخمرجاتها ،و�آم ً
ال �أن
يخرج هذا االجتماع بتو�صيات ت�صب يف م�صلحة كافة الأطراف وتعزز
من �إمكانياتها.
وا�شتملت حماور النقا�ش على منح �صالحيات ا�ستخدام املعامل وور�ش
العمل ،والو�صول للأبحاث املدعومة يف اجلامعات وت�شكيل جمموعات
بحثية م�شرتكة ،و�شملت املحاور � ً
أي�ضا عقد م�ؤمتر هند�سي �سنوي يتنقل
موقع انعقاده بني جامعات املناطق اجلنوبية ،وكذلك توزيع منافذ ن�شر
امل�ؤمتر الهند�سي بني جمالت جامعات التحالف املخت�صة �أو �إن�شاء
جملة هند�سية واح��دة م�ؤر�شفة يف قاعدة بيانات عاملية ،و�إقامة يوم
مهند�س �سنوي ينتقل فيما بني اجلامعات املتحالفة يرتكز على توفري
فر�ص وظيفية للخريجني وي�ضم معر�ض م�شاريع التخرج وجل�سات نقا�ش
علمية� ،إ�ضافة �إىل حمور مواءمة املناهج ل�صناعة انتقال �سل�س للطالب
وبناء برامج م�ستقلة م�شرتكة ،وت�سهيل انتقال الأ�ساتذة الزائرين بني
كليات الهند�سة.

جامعة الملك عبدالله تدشن مبادرة
«زوروا كاوست»

د�شنت 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 و�إدخال البيانات
الالزمة على الرابط « »https://kaust.edu.sa/visitو�سيتمكن
الراغبون يف زي��ارة اجلامعة ،ومقرها ثُ��ول ،من التعرف على مرافقها
وخمترباتها الأ�سا�سية ,والتجول بني مبانيها ،التي حتمل �أ�سماء علماء
الع�صر 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 �ضمن مبادرات اجلامعة للتفاعل مع املجتمع املحيط بها.

ورشتا عمل بجامعة حائل لتسويق
المشاريع

نظمت جامعة حائل ممثل ًة بكر�سي الأم�ير �سعود بن عبداملح�سن
لدرا�سات العمل اخلريي والأهلي وبال�شراكة مع م�ؤ�س�سة �سليمان بن
عبدالعزيز الراجحي اخلريية وجمعية حائل للتنمية الب�شرية ،االثنني
املا�ضي  28ربيع الأول 1441هـ املوافق  25نوفمرب 2019م ،ور�شتي
عمل بعنوان «كتابة التقارير و�صناعة امل�شاريع» و«كيف جتعل م�شروعك
جاذ ًبا للمانحني» ،وذلك يف فندق امللينيوم باملدينة اجلامعية.
و�أو�ضح وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية امل�شرف على كر�سي الأمري
�سعود بن عبداملح�سن لدرا�سات العمل اخلريي والأهلي الدكتور زيد بن
مهلهل ال�شمري �أن الور�شة ا�ستمرت ثالثة �أيام وا�ستهدفت �أكرث من 60
م�شار ًكا ،متطلعاً �أن ت�ستفيد منها اجلهات امل�شاركة لتنمية القطاع غري
الربحي متا�ش ًيا مع توجهات اململكة  2030يف ا�ستدامة العمل اخلريي
وجتويده.
من جهته �أب��ان �أمني عام كرا�سي البحث والوقف العلمي باجلامعة
الدكتور طالل ال�سيف �أن ور�شتي العمل ا�ستهدفتا اجلمعيات الأهلية
وجلان التنمية االجتماعية باملنطقة ،مفيداً �أنة مت خالل الور�شتني ت�أهيل
امل�شاركني على التعامل مع بيانات اجلهات اخلريية لت�صميم املبادرات
وامل�شاريع التنموية وتقدميها يف قوالب ت�سويقية ،ومت تقدمي �سبع
خطوات عملية لتحويل املبادرة والفكرة اخلريية �إىل م�شروع متكامل وفق
متطلبات اجلهات املانحة ليكون قابلاً للت�سويق والعر�ض على املانحني.
يُذكر �أن ور�شتي العمل �أقيمتا ا�ستعدادًا لتجهيز اجلهات امل�شاركة
لت�سويق م�شاريعها للجهات املانحة التي �ست�شارك يف ملتقى املنح التنموي
الذي �سيُعقد يف جامعة حائل قريباً.
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امللتقى ال�سنوي الثالث للتخطيط والتطوير

تعقد وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير ملتقاها ال�سنوي
مب�شاركة ال��زم�لاء الأع���زاء �أ���ص��ح��اب ال�سعادة وك�لاء الكليات
وال��ع��م��ادات امل�ساندة للتطوير واجل���ودة وم�ساعدات الوكيالت
للتطوير واجلودة ،ور�ؤ�ساء وحدات التطوير واجلودة؛ هذا امللتقى
برغم تنوع برناجمه �سنوياً� ،إال �أن احلر�ص على طرح امل�ساحة
املنا�سبة من الوقت ملناق�شة الق�ضايا ذات العالقة بالتخطيط
والتطوير �أمر حتر�ص عليه الوكالة �سنوياً ،وي�أتي امللتقى ال�سنوي
الثالث لوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير املزمع عقده خالل
الف�صل ال��درا���س��ي ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجلامعي 1441هـ يف ظل
عدد من املتغريات� ،أهمها ا�ستمرار ت�صدر جامعة امللك �سعود
للجامعات ال�سعودية يف عدد الربامج املعتمدة وطنياً من هيئة
تقومي التعليم وال��ت��دري��ب� ،إ���ض��اف��ة ملوافقة مقام �سيدي خ��ادم
احلرمني ال�شريفني ،و�سمو وىل العهد الأمني على النظام اجلديد
للجامعات ،وي�سعى امللتقى ال�سنوي للتخطيط والتطوير �إىل حتقيق
عدد من الأه��داف ،والتي من بينها الك�شف عن �أهم الإجنازات
التي حققتها وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير ،وا�ستعرا�ض �أهم
مالمح العمل خالل املرحلة املقبلة ،وتبادل الآراء واملقرتحات يف
جمال التخطيط والتطوير واجلودة ،وتبادل اخلربات والتعاون مع
جهات خارجية ذات عالقة بالتخطيط والتطوير واجلودة.
ويت�ضمن برنامج امللتقى هذا العام م�شاركة جهات خارجية،
مما يرثى برنامج هذه الفعالية� ،إ�ضافة �إىل تكرمي  14برناجماً
ح�صلت م�ؤخ ًرا على االعتماد الرباجمي من املركز الوطني للتقومي
واالعتماد الأك��ادمي��ي ب�سبع كليات ،ه��ي :كلية احلقوق والعلوم
ال�سيا�سية «برنامج احلقوق ،برنامج العلوم ال�سيا�سية» ،كلية
العلوم الطبية التطبيقية «برنامج التغذية الإكلينيكية ،برنامج
التكنولوجيا الطبية» ،كلية العلوم «برنامج الكيمياء ،برنامج
الإح�صاء ،برنامج الفيزياء» ،كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز
للخدمات الطبية الطارئة «برنامج اخلدمات الطبية الطارئة»،
كلية �إدارة الأعمال «برنامج بحوث العمليات» كلية الآداب «برنامج
اللغة العربية و�آداب��ه��ا» ،وكلية علوم الأغذية والزراعة «برنامج
الإنتاج احليواين ،برنامج علوم الأغذية وتغذية الإن�سان ،برنامج
الإنتاج النباتي ،برنامج االقت�صاد التطبيقي».
وتعمل الوكالة حالياً على �إعداد التجهيزات املنا�سبة لعقد هذا
امللتقى الذي ن�س�أل اهلل ينفع به جميع املعنيني بعمليات التخطيط
والتطوير واجلودة باجلامعة.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

بالجودة تنهض األمم
عندما �أمرنا اهلل �سبحانه وتعاىل باجلودة والإتقان ن�سب هذا العمل
«�صنْ َع
�إىل نف�سه ،ع َّز وجل ،لأهميته الكبرية حينما قال يف كتابه الكرمي ُ
َهِّ
با تَ ْف َعلُونَ» النمل .88
ري مِ َ
الل ا ّلَذِ ي �أَتْ َق َن ُك َّل َ�ش ْيءٍ ِ�إ ّنَ ُه َخ ِب ٌ
وحينما نتحدث عن اجل��ودة ف�إننا نتحدث عن �أ�سلوب عمل وطريق
ممهد للتميز والو�صول �إىل الغايات ب�أف�ضل �صورة ممكنة ،حيث جند �أن
غالبية الأمور التي تخلو من اجلودة عادة ما تكون ه�شة �سهلة التفكك غري
م�ستدامة ،وبالتايل تكون غري نافعة� ،أي �أن م�س�ألة اجلودة والإتقان م�س�ألة
�إلزامية ينبغي �أن ن�ضعها ن�صب �أعيننا حينما منار�س �أي عمل �سواء على
ال�صعيد ال�شخ�صي �أو على ال�صعيد العام.
وكما نعلم �أ�صبح الرتكيز واالهتمام الكبري الآن يف ممار�سة اجلودة
وخا�صة اجلودة يف خمرجات التعليم والذي ي�شكل هاج�ساً لدى العديد
من ال��دول احلري�صة على التقدم واالزده��ار ،حيث مت تخ�صي�ص �شهر
نوفمرب من كل �سنة لالحتفال به وت�أ�صيل مفهومه وتعزيز ثقافته لدى
الفرد واملجتمع والنهو�ض بهم �إىل جمتمع املعرفة.
ريا من ر�ؤيتها
كب
ا
ء
جز
املفهوم
وال�سيما �أن دولتنا احلبيبة خ�ص�صت لهذا
ً
ً
برناجما �ضخ ًما �أ�سمته
امل�ستقبلية «ر�ؤية اململكة  ،»2030حيث �أطلقت
ً
«جودة احلياة» والذي ي�ضم �أهدا ًفا وم�شاريع حتاكي واقع الدول املتطورة
لتغر�س لدى املجتمع ال�سعودي عادة اجلودة يف �شتى �أمور احلياة وي�صبح
�أ�سلو ًبا يف العي�ش ولي�س �أنظمة وقوانني تثقل عاتق الفرد وجتعل من
ممار�سته �شيئاً من الت�أزم وامللل.
مها بنت عبدالكرمي النافع
نائبة امل�شرف على املكتب التنفيذي للخطة اال�سرتاتيجية
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القائد الهمام للتحول الرقمي
تعلم امل�ؤ�س�سات �أنها لكي تتحقق
لها النجاة �أم���ام امل��وج��ة الرقمية
العاتية ،ف�إنها حتتاج الآن � -أكرث
م��ن �أي وق��ت م�ضى � -إىل قائد
�أع��م��ال م��اه��ر ،ق��ادر على معاجلة
عوامل مثل التعاون وجتاوز املخاطر
وم��واج��ه��ة التحديات ،والأه���م من
ذل��ك �أن يكون ق��اد ًرا على التكيف
ب�شكل �أ�سرع بكثري من بقية �أفراد
امل�ؤ�س�سة مع متطلبات ومعطيات
التحول الرقمي.
وال يحتاج ذل��ك لأن يكون هذا
يرا يف التقنية ،ولكن
ال��ق��ائ��د خ��ب� ً
واع
فهم
ذا
�ون
�
�ك
�
ي
يحتاج �إىل �أن
ٍ
ل��ع��امل الأع��م��ال م��ن ج��ان��ب وع��امل
التقنية من جانب �آخ��ر ،و�أن يكون
على امل�ستوى اال�سرتاتيجي ،قاد ًرا
على التعرف على توجهات ال�سوق،
والعثور على ا�ستخدامات جديدة
وممكنة ملنتجات امل�ؤ�س�سة من �أجل
�إن�شاء م�صادر جديدة للإيرادات يف
البيئة الرقمية.
�إن �أم����ث����ال ه����ذا ال���ق���ائ���د هم
املبدعون الذين ينجحون يف حتقيق
التحول الرقمي مل�ؤ�س�ساتهم ب�سرعة

�إيجابية جتاه التحول
وك���ف���اءة ،وينبغي -
الرقمي يف امل�ؤ�س�سة،
ع��ل��ى ق��ائ��د التحول
واالن��دف��اع بحما�س
الرقمي � -أن يكون
نحو تنفيذ ما يتطلبه
ق�����اد ًرا ع��ل��ى ك�شف
م��ن ت��داب�ير ،ويدفع
املوظفني النا�شرين
يف ن��ف�����س ال���وق���ت
ل��ل���إح�����ب�����اط ع��ل��ى
باملتميزين واملبدعني
م�����س��ت��وى امل��ؤ���س�����س��ة
 ال������ذي������ن ك����انوال��ت��خ��ل�����ص م��ن��ه��م،
املثبطون يحجبونهم
فهذا هو �سر التحول
 �إىل ال�����ص��ف��وفال��رق��م��ي ال��ن��اج��ح،
الأمامية.
ذلك �أن البدء بقطع
وي��ق��ع على عاتق
االت�صال باملثبطني
أ،د.جبريل عريشي
ق�����ائ�����د ال����ت����ح����ول
هو الطريق لتحقيق
ال��رق��م��ي �أن ي��ق��دم
ات���������ص����ال �أف�������ض���ل
الإج�����اب�����ات ع����ن ا���س��ت��ف�����س��ارات
باملجدين واملجتهدين.
فه�ؤالء املثبطون ي�شكلون تهديدًا املت�شككني من املوظفني ،وخ�صو�صا
لكل مبادرة للتحول الرقمي ت�شرع مل��اذا /كيف يتم التحول الرقمي؟
امل�ؤ�س�سة يف تنفيذها ،وال يظهرون فينبغي �أن يقوم ب�إقناعهم باحلاجة
�أي تقدير للتدابري التي تتخذها� ،إىل مزيد من التعاون� ،سواء داخل ًيا
وي��ق��ف��ون حجر ع�ثرة يف طريقها� ،أو خ��ارج� ًي��ا ،ولكن عليه يف نف�س
وي��ن�����ش��رون ال�����ش��ائ��ع��ات ح���ول ع��دم الوقت �أال ي�سمح باملناق�شات التي ال
ج��دواه��ا ،كما ين�شرون االدع��اءات نهاية لها ،بل عليه �أن يتدخل بح�سم
ب��ف�����ش��ل م��ث��ل ه����ذه ال���ت���داب�ي�ر يف بحيث ي�ضع حدا لها ،و�إال ف�سينتقل
امل�ؤ�س�سات الأخ���رى .بينما ي ��ؤدي �إىل مقاعد املتفرجني عليها ،بل
ال��ت��خ��ل�����ص م��ن��ه��م �إىل خ��ل��ق بيئة ورمب����ا ي�صبح ب�لا دور ف��ع��ال يف

ال��ي��وم العاملي للجودة ه��و حدث
�سنوي يقام يف الأ�سبوع الثاين من
نوفمرب من كل عام ،وعلى الرغم من
�أن��ه قد احتفل به لأول م��رة يف عام
� ،2008إال �أن جذوره هي �أقدم بكثري،
ففي ال�سرية النبوية قال امل�صطفى
�صلى اهلل عليه و�سلم�« :إن اهلل يحب
�إذ عمل �أحدكم عم ً
ال �أن يتقنه».
ولهذا املبد�أ دور فعال يف ازدهار
املنظمات وامل�ؤ�س�سات ،ولقد مكنت
معايري اجلودة املنظمات من النجاح،
بغ�ض النظر ع��ن قطاعها وطبيعة
�أعمالها.
ومل يعد م�صطلح اجلودة مرتبطاً
بامل�ؤ�س�سات وح�سب ،بل �شمل جماالت
�أخ����رى وا���س��ع��ة وك��ث�يرة ومت�شعبة،
فاجلودة ال تنح�صر مهامها فقط يف

اجلودة هي احلجر
املنتج ،ولكن �أ�صبحت
الأول ل��ل��ن��ج��اح وه��و
ترتبط بجودة الإنتاج،
م��ا ن�سعى ل��ه دائ��م��ا
وج��������ودة ال��ع��ام��ل�ين
يف مهنتنا ك�صيادلة
امل��ن��ت��ج�ين �أي�������ض���اً،
و�أ�ساتذة يف اجلامعة،
وق�����دم�����ت اجل������ودة
ول����ق����ي����ا�����س ج�����ودة
م�����س��اه��م��ات ك��ب�يرة
اخل����دم����ة امل��ق��دم��ة
يف التقدم يف جمال
ن��ع��ود �إىل امل��ع��اي�ير
ال���رع���اي���ة ال�صحية
الأ����س���ا����س���ي���ة ل��ه��ا،
وال��ت�����ص��ن��ي��ع وال��ب��ن��اء
وق��د ق��ام��ت املنظمة
وال���ط���اق���ة وال���دف���اع
ال��ف��درال��ي��ة ال��دول��ي��ة
وال��ن��ق��ل ،واالح��ت��ف��ال
ب��ه��ذا ال��ي��وم ي�شجع أ .د .أوس الشمسان ل��ل�����ص��ي��دل��ة ب��ت��ب��ن��ي
خ���ط���وط �إر����ش���ادي���ة
«النهو�ض مبمار�سة
دول�����ي�����ة مل���م���ار����س���ة
�إدارة اجل������ودة يف
جميع القطاعات» وت�سليط ال�ضوء ال�صيدلة ،لأن��ه��ا تعتقد �أن املعايري
على الت�أثري الإيجابي للجودة على املبنية على هذه اخلطوط الإر�شادية
يجب �أن ت�ستخدم من قبل املنظمات
املنظمات.

توجيهها والتحكم فيها.
وينبغي على قائد التحول الرقمي
 مب��ج��رد مت��ه��ي��د ال��ط��ري��ق �أم���امامل�ؤ�س�سة لالنطالق نحو التحول
الرقمي � -أن يبد�أ يف الرتكيز على
بناء قوة االبتكار للم�ؤ�س�سة ،حيث
ينبغي على من يرغبون يف النجاح
يف ال�سوق االعتماد على الإمكانات
الإب���داع���ي���ة ال���ذات���ي���ة ،م���ن خ�لال
�إعطاء موظفيهم الوقت وامل�ساحة
للحوارات الع�شوائية �أثناء التجول �أو
تناول القهوة �أو يف جل�سات الع�صف
الذهني املخططة.
فموظفو امل�ؤ�س�سة هم فقط من
ي�ستطيعون ال�شعور باحتياجات
العمالء اجلديدة التي ميكن تلبيتها
من خالل �إبداعاتهم ،فالإبداع لي�س
ً
غام�ضا �أو غري عادي� ،إنه يتعلق
�شي ًئا
بالنظر �إىل املفاهيم احلالية ولكن
بر�ؤى جديدة ،فاجلديد موجود على
الدوام يف باطن القدمي ،ولكن يحتاج
فقط �إىل منظور خمتلف لإظهاره.
عميد عمادة التطوير واجلودة
ع�ضو جمل�س ال�شورى ال�سابق

اليوم العالمي للجودة

ال�صيدالنية الأه��ل��ي��ة واحل��ك��وم��ات
وامل��ن��ظ��م��ات ال�����ص��ي��دالن��ي��ة ال��دول��ي��ة
للو�صول �إىل معايري وطنية مقبولة
للممار�سة ال�صيدالنية اجليدة.
ونحن هنا يف جامعة امللك �سعود
ن�سعى دو ًما لالرتقاء مب�ستوى الكفاءة
والأداء جلميع ال��ك��ل��ي��ات وامل��راك��ز
وال���وح���دات الأك���ادمي���ي���ة والبحثية
والإدارية يف اجلامعة ،وذلك لت�شكيل
ك��ي��ان ق���ادر ع��ل��ى امل��ن��اف�����س��ة حملياً
وعاملياً ،وي�سعدين �أن �أكون جزءاً من
هذا االحتفال ،و�أ�شجع زمالئي من
من�سوبي اجلامعة و�أب��ن��ائ��ي الطلبة
للم�شاركة ب��ه��ذا ال��ي��وم ون�شر هذه
الثقافة وزي��ادة الوعي لأهمية هذا
القطاع يف تقدم وطننا احلبيب.
عميد كلية ال�صيدلة

األحياء القديمة بين التحسين والتهجير
يوجد يف العديد م��ن امل��دن على
م�ستوى العامل م�ساحات وا�سعة من
الأحياء الع�شوائية التي منت ع�ضوياً
�أو �أح��ي��اء خمططة ولكنها قدمية،
ويف الغالب �أن هذه الأحياء ي�سكنها
ذوو الدخل املتو�سط واملنخف�ض �أو
معدومو الدخل ،ولكنها تفتقر �إىل
بع�ض اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة ومبانيها
�أ�صبحت قدمية وبع�ضها متهالكة
بحكم تقدم عمر احلي ب�أكمله.
والنهج التقليدي املتعارف عليه
لرفع م�ستوى هذه الأحياء وحت�سني
بيئتها هو الهدم و�إع��ادة البناء �سوا ًء
يف نف�س امل��وق��ع �أو ترحيل ال�سكان
�إىل �أح��ي��اء ج��دي��دة واال�ستفادة من
املوقع القدمي ،وقد يقرتح هذا احلل
�أ�شخا�ص لي�س لديهم دراية بالعواقب
وال يتم الرجوع لذوي االخت�صا�ص من
املخططني العمرانيني ومن يت�شارك
معهم يف التخ�ص�ص مثل «اجلغرافيني
 �أخ�������ص���ائ���ي ع��ل��م االج���ت���م���اع -االقت�صاديني وغريهم».
وقد حدث هذا حيث متكنت بع�ض
امل��دن من ترقية الأحياء الع�شوائية
والقدمية دون الت�شاور مع ال�سكان
�أنف�سهم و�أخ��ذ �آرائ��ه��م ،ومت الق�ضاء
على ه��ذه الأح��ي��اء و�إع����ادة البناء،
فتبنى امل��ب��اين العالية ذات الأدوار
امل��ت��ك��ررة وت��خ��ط��ط وت��ن��ف��ذ ال��ط��رق
اجل��دي��دة وتو�ضع اخل��دم��ات العامة
مهما كانت التكلفة.
ه����ذه امل���م���ار����س���ات ال ت����أخ���ذ يف

االع��ت��ب��ار ���ش��ع��ور ال�����س��ك��ان ب��امل��ك��ان
وامل���وط���ن الأ����ص���ل ،وي�����ص��ع��ب على
احلكومات توفري الوظائف و�إع��ادة
العالقات االجتماعية على ما كانت
عليه ،وقد تزيد التكلفة على الدولة
وكذلك على ال�ساكن الذي �سوف ينفق
على التنقل مث ً
ال �ضعف ما كان ينفق
ً
عليه �سابقاً نظرا لتباعد اخلدمات
وغري ذلك.
تعتمد بع�ض امل��دن على �أ�ساليب
ج��دي��دة لرتقية الأح��ي��اء الع�شوائية
وال���ق���دمي���ة ،ف��ق��د ق���دم���ت م��دي��ن��ة
�سورابايا ب�إندوني�سيا مث ً
ال برنامج
�إ�سكان مبتكر ع��ام 1969م يعتمد
ع��ل��ى التح�سني ،وق���د �أ���ص��ب��ح �أح��د
الأمثلة الأوىل يف العامل لنجاح ترقية
الأحياء الع�شوائية والقدمية ،فمدينة
�سورابايا تعاين على مر ال�سنني من
التمدد العمراين ال�سريع عالو ًة على
ذلك انت�شار الأحياء الع�شوائية داخل
املدينة ،وبلغ متو�سط معدل النمو
ال�سكاين � 4.1%سنوياً ،ويعترب عايل
بالن�سبة لدول �شرق �آ�سيا ،و 23%من
�سكان املدينة يعي�شون يف ع�شوائيات
غري ر�سمية.
ومل��ك��اف��ح��ة ق����رار ال��ه��دم و�إع����ادة
البناء وت�شريد ال�سكان وحتويلهم من
و�سط املدينة �إىل ال�ضواحي والتمدد
العمراين و�صعوبة �إي�صال اخلدمات
والبنية التحتية؛ قام هذا الربنامج
بالت�شارك مع ال�سكان وخرباء عامليني
بالتح�سني و�ضمان الإ�سكان الدائم

وو����ص���ول جميع اخل���دم���ات و�إدارة
ال��ن��ف��اي��ات وال��ت��ع��اون م��ع �اً ل�لارت��ق��اء
مب�ستوى ال�سكان والأحياء وترقيتها
مب��ا ي�ضمن ال��ب��ق��اء ف��ي��ه��ا ،وق��دم��ت
احلكومة متوي ً
ال بالت�شارك مع القطاع
اخل���ا����ص وج���ه���ات مت��وي��ل��ي��ة �أخ���رى
و���ش��ارك ال�سكان بجزء من تكاليف
التح�سني ،كما قام ال�سكان بت�شغيل
و�إدارة امل�شاريع الأم��ر ال��ذي جعلهم
�أكرث �إح�سا�ساً وانتما ًء مبلكية احلي
واملدينة.
�إن حت�سني نوعية احلياة يف مثل
هذه الأحياء ميكن �أن يح�سن اقت�صاد
املدينة والبيئة والرقي بال�صحة العامة
وم�ستويات التعليم ،ويجعل املدينة
�أكرث �أماناً و�أكرث مالئمة للعي�ش.
وم���ن ه��ن��ا ن�����ض��ع ����س����ؤاالً م��ه��م�اً:
ك��ي��ف مي��ك��ن ل��ل��م��دن احل��ف��اظ على
الأحياء القدمية مع توفري اخلدمات
والفر�ص؟
الإجابة تت�ضمن عدة نقاط� :أولها
حتديد الأول��وي��ات يف احل��ي والقيام
بالتح�سني ت��دري��ج��ي�اً ،فيجب على
املدن اال�ستثمار يف م�شاريع التح�سني
والت�أهيل �سوا ًء كانت البنية التحتية
واخل��دم��ات العامة �أو امل��ن��ازل ،وهي
بالطبع قائمة و�أف�����ض��ل م��ن القيام
بتخطيط �أحياء جديدة.
ثانيها �ضمان م�شاركة ال�سكان يف
القرار ،فيجب �أن يكون لل�سكان �صوت
و�أن يتم م�شاورتهم يف م�شاكل الو�ضع
الراهن وكيف ميكن التغلب عليها وما

هي املقرتحات.
ثالثها ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص
واجل���ه���ات ال��غ�ير رب��ح��ي��ة ،للتعاون
وت��ق��دمي ال��ت��م��وي��ل امل��ي�����س��ور وت��ق��دمي
الدرا�سات واال�ست�شارات وغري ذلك.
رابعها حت�سني �شبكات النقل ،ل�ضمان
ال��و���ص��ول ال���ع���ادل لل�سكان جلميع
اخل��دم��ات واال�ستغناء ع��ن تكاليف
التنقل باملركبات اخلا�صة.
ال��ن��ق��ط��ة اخل��ام�����س��ة والأخ���ي��رة
جت��ن��ب ت��ه��ج�ير ال�����س��ك��ان� ،إذ يجب
على امل��دن جتنب م�شاريع التطوير
التي تقوم بنقل ال�سكان من �أوا�سط
امل����دن �إىل ال�����ض��واح��ي ب��ع��ي��داً عن
اخلدمات الأ�سا�سية وخلخلة الروابط
االجتماعية.
خ��ت��ام�اً ،بالن�سبة للمدن �سريعة
النمو ف�إن التح�سني ومعاجلة الو�ضع
القائم يعترب ج��زءاً من اقت�صاديات
املدينة ،وقد ر�أينا م�ؤخراً قرار وزارة
الإ�سكان بدعم جتديد امل�ساكن يف
الأح���ي���اء ذات اخل���دم���ات املكتملة
وتعزيز اال�ستقرار فيها ،وهذا القرار
جاء يف الوقت املنا�سب الذي يبحث
فيه املواطن عن حي مكتمل اخلدمات
واملرافق ،و�سيكون له �أثره البالغ يف
التقليل من تكلفة التنقل واحلد من
التمدد العمراين وتكاليف �إي�صال
اخلدمات والبنية التحتية.
م .عو�ض القحطاين
تخطيط وت�صميم عمراين
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صناعة العقول المبدعة

نبض الطالب

�إن العقلية الإب��داع��ي��ة م��ن �أه��م
ال�صفات التي ي�سعى �إليها اجلميع،
بال ا�سثناء ،فالإبداع لي�س امتيازاً
ل��ف��ئ��ة م��ع��ي��ن��ة ،ب���ل ُق�����درة ميتلكها
اجلميع.
�إن عدم املعرفة ب�أهم الأ�ساليب
والأ�سا�سيات املحفزة لذلك ،غالباً
ما متنع من ظهور القدرة الإبداعية
لدى الكثريين.
من الأهمية مبكان �إدراك �أن كالً
منا ميلك �إمكانيات خالقة ومبدعة
ك��� ٌل ح�����س��ب م��ي��ول��ه ،و�إن ت�شجيع
التفكري الإب��داع��ي هي االنطالقة
ل�شرارة �صناعة هذه العقول.
بداية االنطالقة تبد�أ مبكافحة
ال��روت�ين وال�سلبية وب��ن��اء وتطوير
املهارات الالزمة للتفكري بطريقة
خمتلفة و�أكرث �إيجابية.
�إن العقلية املبدعة هي تلك التي
لديها ق���درة على ك�سر م�سارات
التفكري التقليدية والعمل من �أجل
تطوير الأفكار وحتويلها �إىل واقع
ملمو�س على �أر�ض الواقع.
لطاملا يظهر التميز والإب��داع مع
م��ن ه��م �أك�ث�ر ثقة بالنف�س و�أك�ثر
ا�ستعداداً لتحمل املخاطر والأكرث
حتفيزاً.
من �أه��م العنا�صر التي ت�ساعد

خرباتهم وجتاربهم.
ع��ل��ى ب���ن���اء عقلية
�إن الت�أثري ال��ذي
م��ب��دع��ة ال�ترك��ي��ز،
ي��ت��م��ت��ع ب���ه البع�ض
امل��رون��ة ،الإيجابية،
على طاقتنا مذهل
التفكري ،والت�أمل.
وف�����ع�����ال ،اح���ر����ص
�أ�صحاب العقول
على �أن تت�أثر ب�شكل
الإب��داع��ي��ة ي��درك��ون
�إي��ج��اب��ي� ،إذا كنت
�أه�����م�����ي�����ة جت���ن���ب
ً
حري�صا على تغيري
الأفكار ال�سلبية التي
ط��ري��ق��ة ت��ف��ك�يرك،
تعرقلهم وي��ع��رف��ون
فيجب عليك اتباع
جيداً كيفية التعامل
د .سطام المدني
ط���ري���ق���ة خم��ت��ل��ف��ة
م���ع���ه���ا ب���ط���ري���ق���ة
لتحديد �أه��داف��ك.
�صحيحة ،عو�ضاً عن
ذل��ك ،هم ي�ستبدلون ه��ذه الأفكار على �سبيل املثال ،قم ب�إن�شاء �أهداف
حم���ددة زم��ن��ي�اً ت��ع��رف �أن��ه��ا قابلة
ب�أُخرى �إيجابية.
�إح���دى ال�سمات امل�شرتكة بني للتحقيق من البداية ،االقرتاب من
العقول املبدعة ب�شكل ملحوظ هي حتقيق ه��ذه الأه����داف �سي�ساعد
التفاين يف التعلم� ،إن��ه��م يتعلمون على زي���ادة الثقة بالنف�س ،وه��ذا
با�ستمرار ويعلمون �أن التعلم عن�صر بدوره �سيعيد ت�شكيل تفكريك ب�شكل
مغاير متاماً.
�أ�سا�سي لعقلية �أكرث منواً.
�إذا كنت ت�شعر كما ل��و كنت ال
�إن تطوير عقلية ت��رى الف�شل
كتجربة للتعلم منها� ،سيجعلك �أقل تتعلم �أ���ش��ي��اء ج��دي��دة يف حياتك
عر�ضة للقلق وه��و �أم���ر �أ�سا�سي ال�شخ�صية �أو املهنية ،فقد حان
خللق عقلية �إبداعية ،فالف�شل لي�س الوقت لتغيريها .جتنب الركود من
النهاية� ،إمنا فر�صة للتعلم والإبداع� .أجل اال�ستمرار يف تطوير ذاتك.
ه���ذا ���س��ي�����س��اع��دك ك��ث�يراً على
البيئة تلعب دو ًرا هاماً يف خلق
عقول �أك�ثر �إب��داع�اً ،اجلميع يت�أثر مواجهة التحديات اجلديدة والتغلب
مب��ن ح��ول��ه� ،أح��ط نف�سك ب�أولئك ع��ل��ى ال��ع��ق��ب��ات اجل���دي���دة الي��ج��اد
املبدعني الذين ميكنك التعلم من �أف�ضل احل��ل��ول الإب��داع��ي��ة املمكن

يعترب «�ضعف ال�شخ�صية» من
امل�شاكل النف�سية التي يعاين منها
�شريحة كبرية من الب�شر مبختلف
فئاتهم ،وي��ؤث��ر �ضعف ال�شخ�صية
�سلباً على حياة الفرد بكافة جوانبها
وقدرته على اتخاذ القرارات.
ق����د ت��ظ��ه��ر ع��ل�ام����ات ���ض��ع��ف
ال�شخ�صية يف مرحلة الطفولة عند
اتخاذ ال��ق��رارات يف �أي �أم��ر خوفاً
من العقاب �أو الف�شل املرتتب على
هذه القرارات ،ولهذا ف�إن من اّ
اللزم
الرتكيز على عالج هذه امل�شكلة يف
وق��ت مبكر مل��ا لها م��ن ت��أث�ير على
حياة الفرد يف امل�ستقبل.
تتعدد �أ�سباب �ضعف ال�شخ�صية،
ف�إما �أن تكون من الفرد نف�سه �أو
املجتمع والبيئة التي يعي�ش فيها،
ومنها تهويل امل��واق��ف و�إعطائها
حجماً �أك�بر م��ن حقيقتها ،وامليل

التوا�صل الب�صري �أث��ن��اء التحدث
مع الآخرين ،واخل��وف الزائد على
م�شاعر الآخ��ري��ن �أو اخل���وف من
�إزع��اج��ه��م واحل���ر����ص ع��ل��ى تلبية
رغباتهم على ح�ساب راح��ة الفرد
وحقوقه.
ينعك�س ت�أثري �ضعف ال�شخ�صية
على نف�سية الفرد وحياته و�إحلاق
ال�ضرر بها ب�شكل م�ستمر ودائم �إن
مل يتداركها ويقف �أمامها لإيجاد
ال��ع�لاج امل��ن��ا���س��ب ل��ه��ا ،وم���ن ط��رق
ال��ع�لاج امل��ق�ترح��ة و���ض��ع ع��ب��ارات
�إيجابية يقر�أها ال��ف��رد ك��ل �صباح
لتمنحه طاقة �إيجابية ،والتعمق يف
بحر العلم والثقافة والإدراك ب�أن
جميع الب�شر لديهم عيوب ومزايا
و�أن يظهر الفرد بال�شخ�صية التي
ي��ري��د �أن تظهر للنا�س ولي�س ما
يريد النا�س �أن يكون عليه وا�ستثمار

تطبيقها.
جتنب تلك اللحظات التي تُبدد
عقلك وت�ساعد على خلق طاقة
�سلبية م��ن ح��ول��ك ،م��ن الأن�����س��ب
البقاء يف حالة ت�أهب لكل التغيريات
الإي��ج��اب��ي��ة وال�����س��ل��ب��ي��ة يف البيئة
اخلا�صة بك.
رك��ز على تعلم م��ه��ارات جديدة
واب�����د�أ يف ت��ط��وي��ر وزي�����ادة الثقة
بالنف�س ،الإبداع �سمة يت�شارك فيها
اجلميع ،لكن الأهم يكمن يف البحث
عن املجال الذي تن�شط فيه وتوفري
البيئة املنا�سبة لإظهاره وتفجري تلك
الطاقات والإ�ستفادة منها ب�شكل
�صحيح.
�إن تطوير عقلية مبدعة ميكن �أن
ي�ستغرق بع�ض الوقت ،لكن الأم��ر
ي�ستحق العناء ،املفتاح هو احلفاظ
دائماً على عقلية �إبداعية« :نعم،
ميكنني �أن �أف��ع��ل ذل���ك بطريقة
خمتلفة» .لطاملا يتم ت�سلق اجلبال
خطوة واحدة يف كل مرة ،ولي�س من
خالل قفزات عمالقة.
�أ�ستاذ اجليوفيزياء امل�شارك
ق�سم اجليولوجيا واجليوفيزياء
 -كلية العلوم

عالج ضعف شخصيتك

�إىل موافقة اجلميع يف �آرائهم حتى
و�إن ك��ان يف احلقيقة ميثل عك�س
ذلك �أو التلقي امل�ستمر لالنتقادات
اجل��ارح��ة� ،سواء ك��ان يف املنزل �أو
العمل ونظرة الأ�شخا�ص ال�سلبية
وال�شعور مبراقبتهم له يف كل وقت,
�أي�ضاً ع��دم �إع��ط��اء الطفل فر�صة
للتعبري ع��م��ا ب��داخ��ل��ه �أو تدليله
ب�شكل مبالغ فيه ،فم�شكلة �ضعف
ال�شخ�صية ال ميكن �أن تكون وليدة
اللحظة بل هي من تر�سبات على مر
ال�سنني.
م��ظ��اه��ر ���ض��ع��ف ال�����ش��خ�����ص��ي��ة
التي قد تع ّر�ض الفرد للف�شل يف
حياته االجتماعية وت��ك��ون عائقاً
�أم��ام حتقيق �أهدافه كثرية ،ومنها
اخلجل ال��ذي يقلّل م��ن العالقات
االجتماعية ،واال�ست�سالم املبا�شر
عند مواجهة امل�شاكل ،والرهبة من

طاقاته ومواهبة فيما ينفعه.
م��ا مي��ك��ن ا�ستخال�صه ه��و �أن
�إدراك ووعي الفرد بوجود م�شكلة
نف�سية واع�تراف��ه بها م��ن الأم���ور
الإيجابية التي ت�ساعد حتماً بحل
امل�شكلة وب�أ�سرع وقت ممكن وبتطور
وحت�سن ملحوظ على حياته و�صحته
النف�سية ليعي�ش حياة هنيئ ًة و�أكرث
ه���دوءاً بعيداً عن التوتر واخل��وف
وال��ق��ل��ق ،ل��ذل��ك يجب على الفرد
التثقف يف جمال امل�شاكل النف�سية
و�إيجاد حلول لها وحتى �إن ا�ضطر
به الأمر �إىل زيارة الطبيب النف�سي
فلي�س من املخجل ا�ست�شارة �شخ�ص
لديه خلفية كاملة و�صحيحة عن
ه���ذه امل�����ش��اك��ل مل�����س��اع��دت��ك على
تخطيها.
جلني حممد �أبوحيمد
ق�سم الإعالم

مدى االستفادة من الدورات التدريبية
�إعداد :قما�ش املني�صري ،خالد النفاح
زاوية «نب�ض الطالب» تطرح كل �أ�سبوع مو�ضوعاً �أو ق�ضية طالبية
للنقا�ش وت�ستطلع �آراء جمموعة من الطالب والطالبات حولها ملعرفة
�آرائهم وحماولة الو�صول �إىل حلول مر�ضية ومقنعة ،يف هذا العدد نطرح
ق�ضية «ماذا ا�ستفدت من الدورات التي تقدمها اجلامعة؟ وما ال�سبب؟»
حيث توجهنا ملجموعة من الطالب والطالبات وطرحنا عليهم هذا
ال�س�ؤال ورجعنا باحل�صيلة التالية..
التوقيت غري منا�سب
غادة احلقباين ،كلية العلوم ،امل�ستوى الثالث:
حتى هذا اليوم مل �أ�ستفد من �أي دورة للأ�سف
فتوقيت الدورات مل يرتب على ما ينا�سب جداول
الطالبات.
�سبب العزوف
�سارة الرا�شد ،كلية العلوم ،وعبري م�سعود ،كلية
الرتبية� ،أكدتا �أن �سبب عزوف �آغلب الطالبات
عن الت�سجيل �أو االلتحاق بالدورات التدريبية
�ضغط اجلداول واالختبارات وعدم وجود وقت
كاف.
بعد التخرج
حنان عاي�ض القحطاين :ال���دورات جميلة
جدًا ومتنوعة ،ولكن ال �أملك الوقت الكايف وبعد
تخرجي �سوف �ألتحق بها ب ��إذن اهلل ،فالنظام
ي�سمح يل �أن �ألتحق بها مل��دة ع��ام كامل بعد
التخرج.
تطوير الذات
م�شاري العتيبي ,كلية الآداب ،ح�ضر دورات
يف الت�صميم والعالقات العامة ،ومتكن من تنمية
مهاراته وتطوير �أدواته ،وتوجه بال�شكر للجامعة
على اهتمامها بتطوير مهارات الطالب وت�أهيلهم
ل�سوق العمل ب�شكل يجعل خريجي جامعة امللك
�سعود مطلوبني ومميزين �أكرث من غريهم.

فهد المطيري

مسير المطيري

مشاري العتيبي

تنمية املهارات
م�سري املطريي ،كلية الآداب ،ح�ضر دورات يف احلا�سب وا�ستفاد منها،
وين�صح اجلميع باال�ستفادة من جميع الدورات املتاحة باجلامعة ،لأنها
تنمي املهارات لدى الطالب� ،سواء على ال�صعيد التعليمي �أو الوظيفي �أو
يف احلياة العامة ككل.
فائدة مزدوجة
فهد املطريي ،كلية الآداب� ،أكد �أن ال��دورات التدريبية يف اجلامعة
تقدم فوائد كبرية للطالب ،من خالل تدريبهم وتنمية مهاراتهم ،وعلى
ال�صعيد ال�شخ�صي �أفادتني الدورات من جانبني ،اجلانب الأول يف تطوير
مهاراتي وذاتي ،واجلانب الثاين يف ال�سرية الذاتية م�ستقب ً
ال.
اختيار التخ�ص�ص
يف العدد القادم �سوف نطرح ق�ضية «اختيار التخ�ص�ص هل مت ع�شوائ ًيا
�أم برغبة منك �أم بت�أثري الأهل والأ�صدقاء؟» ،وندعو الطالب والطالبات
للم�شاركة والإدالء ب�آرائهم و�إر�سالها عرب �إمييل �صحيفة ر�سالة اجلامعة
قبل نهاية دوام يوم الثالثاء وبحدود « 70 - 50كلمة» لكل م�شاركة.
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م�سرحية �أوز العجيب
الوقت :من  ٦م �إىل �٨٫٣٠ص
اجلهة املنظمة :تخيل الرتفيه لتنظيم املعار�ض
وامل�ؤمترات
املكان :جامعة الأمرية نورة

 4ربيع الثاين

فعالية

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

 4ربيع الثاين

معرض

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

 4ربيع الثاين

فعالية

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

 4ربيع الثاين

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

 4ربيع الثاين

فعالية

فعالية

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

 4ربيع الثاين

مهرجان

النافورة الراق�صة
الوقت :من ٤م �إىل ٤م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :الريا�ض بوليفارد

بينال�سور الريا�ض
الوقت :من �١٠ص �إىل �١ص
اجلهة املنظمة :وزارة الثقافة
املكان :املتحف الوطني
�سريك دو �سوليه «بازار»
الوقت  :من ٨م �إىل ١١م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :واجهة الريا�ض

مهرجان �شدة
الوقت :من ٥م �إىل ١١٫٣٠م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :حديقة وادي منار

مهرجان الريا�ض للت�سوق
الوقت :من ٤م �إىل ١٢م
اجلهة املنظمة :غرفة الريا�ض
املكان :مراكز جتارية بالريا�ض

نب�ض الريا�ض
الوقت  :من ٤م �إىل ١٢م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :نب�ض الريا�ض

لوحة الفعاليات

أرقام
تلفونات
تهمك..
الخدمات
الحكومية

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

مكتب وكيل اجلامعة للم�شاريع 4672787

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

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

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

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

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

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

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

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

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

�صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 80 53161

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:
0118054450 - 0118054451
«املرور»
ـ جتديد رخ�ص القيادة.
ـ جتديد اال�ستمارة.
ـ ا�ستبدال لوحات ال�سيارة
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 4ربيع الثاين

فعالية

 4ربيع الثاين

مؤتمر
 4ربيع الثاين

مهرجان

 5ربيع الثاين

دورة

 5ربيع الثاين

ورشة

 5ربيع الثاين

ورشة

عبق املا�ضي
الوقت  :من ٤م �إىل ١١٫٤٥م
اجلهة املنظمة :ثقة لتنظيم املعار�ض وامل�ؤمترات
املكان :حي حطني

 5ربيع الثاين

�إعداد اال�ستمارات الإلكرتونية للموظفات
الوقت :من �٩ص �إىل ١م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مهارات ٢

 5ربيع الثاين

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

دورة

اال�سرتاتيجية واالبتكار
الوقت :من �٨ص �إىل ٤٫١٥م
اجلهة املنظمة� :إنفورما للمعار�ض
املكان :كراون بالزا الريا�ض فندق ومركز م�ؤمترات

منتدى

امللك عبدالعزيز لل�صقور ٢
الوقت  :من �٨ص �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :نادي ال�صقور ال�سعودي
املكان :طريق الق�صيم – خمرج ملهم

 13ربيع الثاين

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

كتابات التقارير الإح�صائية با�ستخدام الإك�سل
للموظفني
الوقت :من �١٠ص �إىل ٢٫٣٠م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

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

الوالء الوظيفي والقيم والأخالق للموظفني
الوقت :من �١٠ص �إىل ٢٫٣٠م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

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

القيادة واالبداع الإداري للموظفات
الوقت :من �٩ص �إىل ١م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مهارات ٧

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

إصدارات دار جامعة الملك سعود
عنوان الكتاب :طرق التدري�س الفعال :املمار�سة القائمة على البحث
امل�ؤلفGary D. Borich :
املرتجم :حممد �أحمد اجلبايل
ال�سنة1441 :
و�صف الكتاب:

عنوان الكتاب :مناهج البحث يف مرحلة الطفولة املبكرة
امل�ؤلفPenny Mukherji :
املرتجم :لينا �سعيد با�شطح
ال�سنة1441 :
و�صف الكتاب:
يت�ضمن هذا الكتاب خم�سة �أب��واب وت�سعة ع�شر ف�ص ً
ال ،تتناول مفاهيم
البحث العلمي و�أمثلة واقعية مبرحلة الطفولة املبكرة ،ودرا�سات ،وبحو ًثا .كما
يركز ب�شكل خا�ص على التطبيقات يف درا�سات مرحلة الطفولة املبكرة ،كذلك
ي�ستعر�ض طرق البحث املالئمة و�إ�شراك الأطفال يف البحوث.

يقدّم كتاب «طرق التدري�س الفعال :املمار�سة القائمة على البحث»
ن�صائح وتوجيهات و�إر���ش��ادات للمعلمني ،وما يجب القيام به ملواجهة
حتديات التدري�س يف هذه الأيام ،وذلك من خالل جتاربهم احلقيقية يف
قاعات الدر�س/الف�صول الدرا�سية .وكيفية التغلب على التحديات التي
تواجههم �أثناء �أدائهم لعملهم.

قاعدة اللعبة:

مفكرة الشهر

سدوكو

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

ربيع الثاين
1441هـ
) نوفمرب-دي�سمرب (

2019م

ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام

ر�سالة اجلامعة على تويرت

ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

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

youtube : ResalahKSU

https://plus.google.com

@rsksu

@rsksu

https://www.facebook.com/rsksu
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دراسات

قــــــــــــــــرأت لك..

اقتصاد التعليم
جان جاك بول
ت��رج �م��ة امللحقية
الثقافية ال�سعودية
بفرن�سا
برز علم اقت�صاد
ال��ت��ع��ل��ي��م م��ط��ل��ع
ال�����س��ت��ي��ن��ي��ات من
القرن الع�شرين،
ح��ي��ث ا���ش�تُ��ه��رت
ت����ل����ك ال����ف��ت�رة
ب��الإح�����ص��ائ��ي��ات
وجمع ومعاجلة
ال�����ب�����ي�����ان�����ات
امل����رت����ب����ط����ة
ب��احل�����س��اب��ات،
وب�����الإن�����ت�����اج
وت���ك���ال���ي���ف
الإنتاج .وكان
م��ن �أ���س��ب��اب ظهور
هذا العلم :ارتفاع عدد الطالب ،وتط ُّور الأنظمة
التعليمية ،وزيادة الطلب على العمال امل�ؤهلني ،بالإ�ضافة �إىل كون
ً
ن�شاطا اقت�صاد ًّيا ي�ستهلك موارد كبرية من الدول؛ ففي
التعليم
فرن�سا مث ً
القومي لهذا الهدف.
ال يتم ت�سخري  % 7-5من الناجت
ِّ
ر�أ�س املال الب�شري
تناول امل�ؤلف جان جاك بول� ،أ�ستاذ االقت�صاد يف جامعة دي
بورغون الفرن�سية ،يف هذا الكتاب اقت�صا َد التعليم يف مقدمة
َ
بع�ض النظريات عن اقت�صاد
و�أربعة ف�صول؛ وتناول يف املقدمة
التعليم ،مثل نظرية ر�أ�س املال الب�شريِّ التي تقول �إنَّ ا�ستثمار
الفرد يف نف�سه بهدف احل�صول على حالة الإ�شباع يف امل�ستقبل،
تكون �أعلى من التي كان �سي�ستفيد منها يف غياب هذا اال�ستثمار؛
ففي هذه احلالة التي يقرر فيها الفر ُد زي��ادة معارفه وقدراته
الإنتاجية ي�ستوجب �أ ْن يوجه بع�ض املوارد لهذا الن�شاط ،ويكمن
املهني وال�صحة.
اال�ستثما ُر يف التعليم والت�أهيل
ِّ
التدريب والتعليم
ويف هذه النظرية؛ ف�إنَّ التعليم ينمي الكفاءات الفردية التي
تعزز وتطور بدورها الإنتاجية احلدية ثم الأج��ور .بينما تقول
نظرية امل�صفاة �أو ال�شا�شة « »1973التي و�ضعها لآرو – احلا�صل
على جائزة نوبل يف االقت�صاد – �إنَّ التعليم يك�شف كفاءات من
املرجح �أ ْن ت�سبب زيادة الإنتاجية احلدية وبالتايل الأجور .ونظرية
ثورو « »1975حتدد �أنَّ �أغلب الكفاءات التي يح�شدها العما ُل �أتت
ج َّراء التدريب يف عملهم ،ولي�س من املنظومة التعليمية.
تكاليف التعليم
وتناول يف الف�صل الأول :م�س�ألة تكاليف التعليم ،واحل�ساب
القومي للتعليم ،ونفقات العودة للمدار�س ،وتتبُّع التدفقات املالية
بني املمولني الرئي�سيني «ال�شركات ،الأ�سر ،احلكومة» ،ومفهوم
التكلفة بالن�سبة لعامل االقت�صاد ،ومنتجي التعليم ونفقات املوظفني
وح�ساب التعليم العايل ،وتط َّر َق �إىل نفقات التعليم يف فرن�سا،
وقارنها مع الدول الأوربية الأخ��رى .ويف الف�صل الثاين :ناق�ش
مو�ضوع « َمن مي ِّول التعليم اليوم؟ وكيف يحدد علماء االقت�صاد
التمويل الدقيق والفعال؟» وحت َّدث عن “املمولني الأ�سا�سيني»،
والأ�شكال املختلفة للتمويل يف العامل ،و�إ�شكالية متويل التعليم
العايل ،وا�ست�شهد بدور احلكومات التي ت�شارك يف متويل التعليم
لأ�سباب منها الت�أثريات اجلانبية؛ و�ضرب مث ً
ال باملزارع الذي يتعلم
�أ ْن يكون �أكرث تبن ًيا لأ�شكال جديدة من الزراعة ،وبالتايل �سيقلده
الزراعي من تعليمه �أكرث من �إنتاجه.
الآخرون ،و�سي�ستفيد الإنتاج
ُّ
�إنتاج التعليم
ويف الف�صل الثالث تناول م�س�ألة �إن��ت��اج التعليم ،والتعريف
باملناهج املحددة ل�شروط الإنتاج؛ حيث �إن ميزانية التعليم لي�ست
هي امليزانية الوحيدة يف الدولة ،ويف و�سطها يطالب خمتلف
م�ستخدميها املحتملني مبزيد من االهتمام؛ ول��ذا يهدف عامل
االقت�صاد �إىل امل�ساعدة بالبحث واعتماد �أف�ضل الو�سائل لتوجيه
ريا على التالميذ واخلريجني .كما
النفقات �إىل االجتاه الأكرث ت�أث ً
تناول موا�ضيع عن �أ�صول ومميزات وظيفة �إنتاج التعليم ،والتقدير
القيا�سي لوظيفة الإنتاج ،وج��ودة املعلمني و�أ�شكال
االقت�صاديِّ
ِّ
الرواتب ،وحتليل طرق �إدارة الأنظمة التعليمية.
نوعان من العوائد
ويف الف�صل الرابع ا�ستعر�ض العالقات بني التعليم و�سوق
العمل ،ودور التعليم يف النمو والتطور ،وعن التعليم يف مناذج
الكلي للنمو ،والتعليم واالبتكار ،ومعدل العائد يف
االقت�صاد
ِّ
التعليم من خالل التمييز بني نوعني من العوائد ،وهما :العائد
االجتماعي؛ ف��الأول يرتبط بالفرد وي�أخذ يف
اخلا�ص والعائد
ُّ
ح�سابه التكاليف التي يجب حت ُّملها والدخل املحتمل ،والثاين
يتعلق باملجتمع من جانب التكاليف التي تتحملها احلكومات ومن
جانب الأرباح بزيادة الإنتاج املتوجبة على التعليم.
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دراسة« :التحضيرية» إضافة إيجابية لنظام
التعليم الجامعي
أوصت بتكثيف التدريب العملي وتطوير أساليب التقويم ورفع مؤهالت أعضاء هيئة التدريس

خل�صت درا����س���ة م�سحية �إىل
�أن ال�سنة التح�ضريية يف عمومها
مثلت �إ�ضافة �إيجابية لنظام التعليم
يف جامعة امللك �سعود مع احلاجة
لتطويرها ،و�أ�شرف على الدرا�سة
جلنة عليا مكونة من  11ع�ضواً من
�أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة،
وق���ام ب ��إع��داده��ا م��رك��ز التميز يف
التعلم والتعليم يف اجل��ام��ع��ة من
خ�ل�ال جل��ن��ة تنفيذية م��ن خم�سة
�أع�����ض��اء هيئة ت��دري�����س ،وع��دد من
اللجان الفرعية �شارك فيها �أكرث من
 30ع�ضو هيئة تدري�س من خمتلف
كليات اجلامعة.
�أدوات علمية
�ضمت عينة الدرا�سة �أك�ثر من
خم�سة �آالف من الطالب والطالبات
مب�شاركة �أك�ثر من  20ع�ضواً من
م�ساعدي باحثني و�إداريني ،وقامت
فرق عمل الدرا�سة ب�إعداد الأدوات
العلمية وتنظيم  14ور���ش��ة عمل
بح�سب �أه��داف وحم��اور الدرا�سة,
ومتت مراجعة البيانات الأكادميية
لأك�ثر من � 60أل��ف طالب وطالبة،
كما بلغ عدد الوثائق التي روجعت
�أكرث من  20وثيقة وتقريراً حملياً،
بالإ�ضافة ملجموعة من الدرا�سات
ال��ع��امل��ي��ة ع��ن ال�سنة التح�ضريية
وت�أهيل الطلبة للدرا�سة اجلامعية.
معايري عاملية
خل�صت نتائج التقومي �إىل �أن
ال�سنة التح�ضريية بجامعة امللك
�سعود تتوافق مع عدد من املمار�سات
العاملية يف عدة حماور ،منها :مدة
ال�سنة التح�ضريية ،و�أ�سلوب �إدارتها،
وطريقة تنظيم خطتها الدرا�سية
والتي تتوافق مع النماذج ال�شائعة
يف اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة م��ن حيث
تركيزها على م��ه��ارات االت�صال
واملهارات احلياتية ومهارات التفكري
والتقنية وبع�ض املقررات الأكادميية
الت�أ�سي�سية.
كما �أظهرت النتائج �أن برنامج
ال�سنة التح�ضريية بجامعة امللك
�سعود يختلف عن املمار�سات العاملية
م��ن حيث طريقة اختيار �أع�ضاء

التوصيات

�أو�صت الدرا�سة عند تخ�صي�ص
الطلبة يف الكليات؛ بالت�أكيد على
اعتماد معدل ال�سنة التح�ضريية
م��ق��ارن��ة ب��ك��ل م��ن م��ع��دل الثانوية
واخ���ت���ب���ار ال�����ق�����درات واخ���ت���ب���ار
�ان �أن
التح�صيلي ،وميكن كخيار ث� ٍ
يُ�ضاف ملعدل ال�سنة التح�ضريية
فقط درجة االختبار التح�صيلي.
وط���ال���ب���ت ال����درا�����س����ة ب���زي���ادة
الدعم الإداري والأك��ادمي��ي لل�سنة
ال��ت��ح�����ض�يري��ة لتحقيق �أه��داف��ه��ا

هيئة التدري�س وتعيينهم ،ووج��ود
اخ��ت��ب��ارات يعفى منها م��ن تنطبق
عليه الكفاءة اللغوية.
«ال�صحي» � ً
أوال
وف��ي��م��ا ي��رت��ب��ط ب��ال��ط�لاب تبني
�أن متو�سط الن�سبة املركبة للقبول
«معدل الثانوية ،االختبار التح�صيلي،
اختبار القدرات» مييل لالرتفاع عرب
«ال��دف��ع��ات  .»32 - 29و�أظ��ه��رت
النتائج �أن مدخالت امل�سار ال�صحي
من الطلبة «معدل الثانوية ،االختبار
التح�صيلي ،اختبار القدرات» كانت
الأع���ل���ى ،يليها م��دخ�لات امل�سار
العلمي ،حيث �إن ن�سبة كبرية من
طالب امل�سار العلمي املقبولني يف
ال�سنة التح�ضريية « »% 45كانت
درجاتهم يف اختبار التح�صيلي �أقل
م��ن � .% 70أم��ا م��دخ�لات امل�سار
الإن�ساين «معدل الثانوية ،اختبار
القدرات» ،فكانت الأقل.

والإداري م���ن امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة
العامة .كما بينت النتائج �أن ن�سبة
املن�سحبني من ال�سنة التح�ضريية
بلغت تقريبا .% 10
متو�سط التح�صيل
وعلى م�ستوى امل��ق��ررات؛ بينت
ت���دن يف متو�سط
ٍ
ال��ن��ت��ائ��ج وج���ود
التح�صيل لطلبة امل�سار ال�صحي
يف املقررات العلمية التي تُد ّر�س يف
كلية العلوم؛ على الرغم من التميز
ال��ع��ام لطلبة امل�سار ال�صحي وفق
معايري القبول .كما بينت النتائج
وج���ود �ضعف ل���دى طلبة امل�سار
الإن�����س��اين يف م��ق��رر «م��ق��دم��ة يف
الريا�ضيات» على وجه اخل�صو�ص،
وبينت النتائج �أن �أعلى متو�سطات
ال��ت��ح�����ص��ي��ل ل��ل��م��ق��ررات ك��ان��ت يف
مقرري «مهارات اللغة الإجنليزية»
و«مهارات االت�صال».

بتخ�ص�صاتهم «ن�سبة حتقيق �أهداف
ال�سنة التح�ضريية من وجهة نظرهم
.»% 74
وفيما يتعلق باختالف دفعات
ال�سنة التح�ضريية يف طريقة القبول
«القبول املبا�شر  -القبول املوحد»
ل��ل��م�����س��اري��ن ال��ع��ل��م��ي وال�����ص��ح��ي؛
ف���أظ��ه��رت ال��ن��ت��ائ��ج �أن متو�سط
حت�صيل الطلبة ل��دف��ع��ات القبول
املوحد «قبول بعد التح�ضريية» كان
�أف�ضل من متو�سط حت�صيل دفعات
القبول املبا�شر �سواء يف معدالت
ال�سنة التح�ضريية �أو امل��ع��دالت
بعدها.
املراجعة والتطوير

تقومي الأكادمييني
وفيما يتعلق بتقومي املدخالت
للأكادمييني والإداري�ي�ن يف ال�سنة
التح�ضريية؛ فقد �أظهرت النتائج
وج��ود بع�ض الق�صور يف االل��ت��زام
باملعايري واملوا�صفات التي ا�شرتطتها
اجلامعة يف اختيار �أع�ضاء هيئة
التدري�س .كما �أظ��ه��رت البيانات
قلة �أع���داد الإداري��ي�ن واملر�شدين
الأك���ادمي���ي�ي�ن م��ق��ارن��ة ب��االح��ت��ي��اج
و�أعداد الطلبة.
ويف مرحلة تقومي العمليات بينت
نتائج حتليل البيانات الأكادميية
ارت��ف��اع امل��ع��دالت الف�صلية لل�سنة
التح�ضريية لطلبة امل�سارين ال�صحي
والعلمي ،ووجود �ضعف يف املعدالت
الف�صلية لطلبة امل�سار الإن�ساين،
خا�صة لدى خريجي الق�سم ال�شرعي

ويف مرحلة تقومي املخرجات بينت
نتائج حتليل البيانات الأكادميية �أن
لل�سنة التح�ضريية دوراً �إيجابياً
يف �أداء الطلبة الأك��ادمي��ي وفق ما
�أظ��ه��رت��ه البيانات م��ن خ�لال عدة
م��ؤ���ش��رات ،منها� :أن معدل ال�سنة
التح�ضريية ك��ان الأع��ل��ى ارتباطاً
والأق�����وى ت��ن��ب ��ؤاً مب��ع��دالت ال�سنة
الثانية ،مقارنة باالختبار التح�صيلي
واختبار ال��ق��درات ومعدل الثانوية
العامة ،و�أن دفعات ما بعد تطبيق
ال�سنة التح�ضريية كانت �أف�ضل يف
املعدالت الف�صلية ويف �أداء بع�ض
املقررات من دفعات ما قبل تطبيق
ال�سنة التح�ضريية ،وكذلـــــك وفق
ما �أك��دت��ه �آراء الطـــــــــــــلبة ممن
�أنهوا ال�سنة التح�ضريية والتحقوا

م��ن جانب �آخ���ر؛ �أظ��ه��رت نتائج
حتليل اال�ستبانات وور����ش العمل
اخل��ا���ص��ة بالطلبة و�أع�����ض��اء هيئة
التدري�س �أهمية مراجعة وتطوير
ك� ٍ�ل م��ن برنامج اللغة الإجنليزية
واملقررات العامة واملقررات العلمية
وت��ك��ي��ي��ف��ه��ا ورب��ط��ه��ا مب���ا ي�ساعد
ب�شكل �أف�����ض��ل يف ت��أه��ي��ل الطلبة
لتخ�ص�صاتهم.
و�أو����ص���ت ال��درا���س��ة با�ستمرار
ت��ط��ب��ي��ق ال�����س��ن��ة ال��ت��ح�����ض�يري��ة يف
اجلامعة ملا تبني من �أثرها الإيجابي
يف �أداء الطلبة الأكادميي من عدة
ط��رق و�شواهد ،وا�ستمرار القبول
املوحد يف ال�سنة التح�ضريية ،حيث
كان له �أثر �أف�ضل من القبول املبا�شر
م��ن حيث حت�سن �أداء الطلبة يف
ال�سنة التح�ضريية وك��ذل��ك معدل
ال�سنة الأوىل مابعد التح�ضريية،
وال���ت����أك���ي���د ع��ل��ى زي������ادة ال��ع��ن��اي��ة
مبدخالت اجلامعة «معايري القبول»،
وخا�صة درجات االختبار التح�صيلي
للم�سارين العلمي وال�صحي.

بدرجة عالية من اجلودة ،مع زيادة
�ضبط معايري اجلودة على امل�ستوى
الإداري والأكادميي ،وذلك لتمار�س
دور املمثل لقيادة اجلامعة يف القيام
مب�س�ؤوليتها جتاه طلبتها يف ت�أهيلهم
مبا يحقق ر�ؤية اجلامعة وتطلعاتها.
كما طالبت برفع م�ستوى االلتزام
ب��امل��ع��اي�ير ال��ت��ي تعتمدها ال�سنة
التح�ضريية مل�ؤهالت �أع�ضاء هيئة
التدري�س عند اختيارهم ،وال�سعي
لزيادة م�ستوى كفاءتهم الأكادميية.

كما �أو�صت الدرا�سة بزيادة فاعلية
�أث��ر ال�سنة التح�ضريية من خالل
�إجراء مراجعات تطويرية لعدد من
املجاالت يف ال�سنة التح�ضريية لرفع
م�ستوى ت�أثريها وج��ودة عملياتها
وخمرجاتها ،عرب تطوير مقررات
اللغة الإجنليزية وتكثيف االهتمام
بالتدريب العملي ،وتطوير �أ�ساليب
ال��ت��ق��ومي امل��ت��ب��ع��ة وحت�����س�ين ط��رق
التدري�س لتحقيق جميع املهارات
اللغوية املطلوبة ،مع التن�سيق مع

الكليات لتلبية احتياجها يف هذا
املجال ،وتطوير امل��ق��ررات العلمية
يف ال�سنة التح�ضريية لكل امل�سارات
ال�صحية والعلمية واالن�سانية ،بحيث
تكون تلك املقررات متوافقة �أكرث مع
حاجة الكليات ،وتطوير املقررات
ال��ع��ام��ة لت�ضمينها �أ���س��ا���س��ي��ات
معرفية متقدمة و�إت��اح��ة الفر�صة
ف��ي��ه��ا ل��ل��ت��دري��ب ال��ع��م��ل��ي امل��ك��ث��ف،
ومواءمة �أ�ساليب التقومي املتَّبعة مع
ا�سرتاتيجيات التدري�س امل�ستخدمة.

تقومي املخرجات
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أهمية شكر النعم
ذكر اهلل تعاىل �شكر النعم ،وحث
عليها يف القر�آن الكرمي �أك�ثر من
�سبعني مرة ،فقال تعاىل « ُكلُوا مِ ْن
رِ زْقِ َر ِ ّب ُك ْم َو ْ
ا�ش ُك ُروا لَ ُه بَل ْ َدةٌ َط ِ ّي َب ٌة
َو َر ّ ٌب َغ��� ُف���و ٌر» .وم��ا ك��ان ذل��ك �إلاّ
للداللة على منزلة ال�شكر العظيمة
ل��دى اهلل �سبحانه ،وعنايته بهذه
العبادة العظيمة ،وليبني عظيم حق
اهلل تعاىل على امل�سلم يف ال�شكر.
تكمن �أهمية �شكر نعم اهلل تعاىل
يف كونها �سب ًبا ال�ستقرار وزي��ادة
ودوام ال��ن��ع��م وال��ف�����ض��ائ��ل ،وعلى
النقي�ض؛ ف�إنّ كفر النعم �سبب لكل
عقوبة ي�سرية �أو كبرية تتنزّل على
العباد.
وت���ع���دّ ���ص��ف��ة ���ش��ك��ر ال��ن��ع��م هلل
�سبحانه من �أعظم �صفات امل�ؤمنني
حقاً ،ذلك �أنّ امل�ؤمن دائم الت�أ ّمل يف
نعم ر ّب��ه ،و�إذا بلغ العبد يف نف�سه
حقيقة ال�شكر �أ�صبح را�ضياً بك ّل
ق�ضاءٍ كتبه اهلل تعاىل له �أو عليه،
فري�ضى ويفرح مبا �آتاه اهلل ،وي�صرب

التفكير النقدي
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قضية طالبية

مع أو ضد المراقبة في
االختبارات!
كتب :حممد �سالم

على ما منعه ،قال النبي �صلّى اهلل
«ع َج ًبا لأَ ْمرِ املُ�ؤْمِ نِ � ،إ َّن
عليه و�سلّمَ :
ولي�س َ
ذاك لأَ َح ٍد � اَّإل
�أ ْم َرهُ ُكلَّ ُه َخيرْ ٌ،
َ
ِلل ْ ُم�ؤْمِ نِ � ،إ ْن �أ�صابَتْ ُه َ�س َّراءُ َ�ش َك َر،
َفكا َن َخيرْ ً ا له ،و�إ ْن �أ�صابَتْ ُه َ
�ض َّراءُ،
�صبرَ َ َفكا َن خرياً له».
َ
يتحقق ال�شكر هلل ع ّز وج ّل كما
ذكر ابن الق ّيم :يف القلب بخ�ضوعه

فكر خارج
الصندوق
لو �سقطت منك ف��ردة واح��دة من حذائك
�أو مث ً
ال �ضاعت ف��ردة ح��ذائ��ك ،م��اذا �ستفعل
بالأخرى؟!
يُحكى �أن الزعيم الهندي غاندي «1869
 1948م» ال�سيا�سي البارز والزعيم الروحيللهند خالل حركة ا�ستقالل الهند ،كان يجري
ب�سرعة للحاق بقطار ،وقد بد�أ القطار بال�سري،
وعند �صعوده القطار �سقطت من قدمه �إحدى
فردتي حذائه ،فما ك��ان منه �إال خلع الفردة
الثانية ورم��اه��ا ب�سرعة بجوارالفردة الأوىل
على �سكة القطار فتعجب �أ�صدقا�ؤه ،و�س�ألوه ما
حملك على ما فعلت؟!! ملاذا رميت فردة احلذاء
الأخرى؟!!
فقال غاندي احلكيم� :أحببت للفقري الذي
يجد احلذاء �أن يجد فردتني في�ستطيع االنتفاع
بهما ،فلو وج��د ف��ردة واح��دة فلن تفيده ولن
�أ�ستفيد �أنا منها �أي�ضاً.
وقد تعلم �أ�صدقا�ؤه و�أتباعه من هذا املوقف
مزيدًا من الزهد والتوا�ضع و�أنه �إذا فاتنا �شيء
فقد يذهب �إىل غرينا ويحمل ل��ه ال�سعادة،
فلنفرح لفرحه وال نحزن على ما فاتنا ،فلن
يعيد احلزن ما فات.
كما ميكن �أن نتعلم من هذا الدر�س �أن نحول

مع املراقبة
مازن الزهراين� :أ�ؤيد املراقبة وال �أوافق على عدم املراقبة لأننا
نرى �أن الأمانة الذاتية متدنية لدى بع�ض الطلبة ،لي�س الكل لكن
البع�ض ،و�أن��ا �أعتقد �أن الأمانة الذاتية تختلف من طالب لآخر،
لأنها تعتمد على التوجيه والإر�شاد والن�صح ،وتعتمد على الرتبية
من �أولياء الأمور واملعلمني واملدر�سة � ً
أي�ضا والبيئة املحيطة بالطالب،
فبدون توجيه و�إر�شاد ال توجد �أمانة ذاتية ،وبدون �أمانة ذاتية حت�صل
م�شكالت عديدة �سواء كانت يف الدرا�سة �أو �سوق العمل.
�أ�ساليب مبتكرة

عندما ألقى «غاندي» حذاءه!

فرا�س �أبو طالب :قال �صلى اهلل عليه و�سلم «من غ�شنا فلي�س منا»
ورغم �إمياننا بهذا احلديث النبوي ومعرفتنا له لكن جند �أ�ساليب
عديدة يف الغ�ش وبع�ض الطالب يبتكرون فيها رغم وجود مراقب يف
قاعة االختبار ،وهذا يدل على تدين الأمانة الذاتية ،و�أدعو الطالب
البتكار �أ�ساليب للدرا�سة لت�سهل عليه املادة العلمية ،فهذا ي�ساعده
على التفوق وتعزيز الأمانة الذاتية لديه ،و�أرى �أن من الالزم وجود
مراقب يف القاعة الدرا�سية و�أعار�ض عدم وجوده.
مراقبة �شديدة
ط��ارق الطلحي� :أواف��ق على ع��دم املراقبة ب�شرط وج��ود �أمانة
ذاتية لدى الطالب و�أعرت�ض �إذا مل يكن هناك �أمانة ذاتية ،والأمانة
الذاتية يتم تعزيزها من قبل الآباء والأمهات ومن قبل املدر�سة � ً
أي�ضا،
وعندما يكرب الإن�سان على الأمانة الذاتية ت�صبح جزءاً منه ،ولكن
حتى لو كان ال�شخ�ص يتمتع بالأمانة الذاتية ف�إن االختبارات ب�شكل
عام يتم فيها حاالت غ�ش من قبل بع�ض الطالب �إال �إذا كانت املراقبة
�شديدة ،ورفقاء ال�سوء لهم دور كبري يف هذا اجلانب.
عواقب �سلبية

املحن التي تعرت�ض حياتنا �إىل منح وعطاء
و�أن ننظر �إىل اجلزء املمتلئ من الك�أ�س ولي�س

صورة نقدية

أجمل تعليق
حتى لو �أ�صبحت ال�صحراء واحة ،ف�إن �أناقة
ال�سفن ال�صحراوية لن تتغري.
حممد ن�سوان � -سريالنكا
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة

وا���س��ت��ك��ان��ت��ه ،وال��ل�����س��ان ب��ث��ن��ائ��ه
واع�ت�راف���ه ،واجل����وارح بانقيادها
وطاعتها ،كما ذك��ر �أنّ اهلل �أم��ر
بال�شكر ونهى عن �ضده و�أثنى على
�أه��ل��ه ،ووع��د �أهله ب�أف�ضل الأج��ر
والثواب ،وجعله �سبباً للحفاظ على
نعمه.
ويُبنى �أ�سا�س ال�شكر على خم�سة

�أم����ور وق���واع��� َد ت��ك��ون ك��م��ا ي���أت��ي:
خ�ضوع العبد ال�شاكر ل��رب��ه ع ّز
��ب العبد لربه �سبحانه،
وج��ل ،ح ّ
امل��داوم��ة على الثناء وال�شكر هلل،
اع�ت�راف العبد بنعمة اهلل تعاىل
وف�ضله عليه ،عدم ا�ستعمال النعم
فيما يكره اهلل �سبحانه �أو يغ�ضبه.

عار�ض جمموعة من طالب ق�سم الإع�لام الفكرة القائلة بعدم
مراقبة الطالب �أثناء االختبارات و�أجمعوا على �أهمية ا�ستمرار نظام
املراقبة �أثناء االختبارات ،باعتبار �أن املراقبة ت�ضمن النزاهة والعدالة
بني الطلبة من حيث الدرجات والتقدير وحتول دون انت�شار و�سائل
الغ�ش �أثناء االختبارات ،وفندوا الفكرة القائلة �إن عدم املراقبة تعزز
الأمانة والرقابة الذاتية لدى الطلبة..

الفارغ منه.

براء العتيبي� :أنا �ضد عدم مراقبة الطالب �أثناء االختبارات نظ ًرا
لوجود حاالت غ�ش رغم وجود املراقب فكيف �إذا مل يتم مراقبتهم
يف االختبارات� ،أعتقد �سوف تزيد حاالت الغ�ش ب�شكل كبري ،وبهذا
الو�ضع لن يتم معرفة الطالب النجيب من الطالب البليد ولي�س هناك
�أمانة ذاتية يف جميع الطلبة بل بع�ضهم ولن يتحقق العدل بني الطلبة
ب�سبب عدم وجود مراقب يف االختبار و�ستنت�شر و�سائل الغ�ش بني
الطلبة ،وهذا �سوف يرتتب عليه عواقب �سلبية �إذا تخرج الطالب
وانتقل �إىل مرحلة الوظيفة.

36
14

تقرير

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

ب�إ�رشاف د .الوليعي ومب�شاركة  23طالب ًا

رحلة طالب قسم الجغرافيا تستكشف الحافات
والرمال والسباخ
استغرقت الرحلة  10ساعات وغطت «جبل طويق» و«نفود عريق البلدان» و«مملحة القصب»

د .الوليعي :األفضل تسمية جبل طويق بـ«حافة طويق» لعدم انطباق تعريف الجبل عليها جغرافيًا
�إع � ��داد� :أ .د .ع �ب��داهلل ب��ن نا�صر
الوليعي
ق�سم اجلغرافيا  -كلية الآداب
واف� � ��ق ق �� �س��م اجل� �غ ��راف� �ي ��ا ب�ك�ل�ي��ة
الآداب على طلب �أ.د .ع�ب��داهلل بن
نا�صر الوليعي القيام برحلة علمية
تطبيقية لطالب مقرر �أ�شكال �سطح
ً
طالبا ،وذلك
الأر���ض ،وعددهم 23
يوم االثنني  14ربيع الأول 1441هـ
امل��واف��ق  11ن��وف�م�بر 2109م� ،إىل
ج�ب��ال ط��وي��ق ون�ف��ود ع��ري��ق البلدان
و��س�ب�خ��ة ال�ق���ص��ب ،ا��س�ت�غ��رق��ت ي��وم� ً�ا
ً
ً
�صباحا
كامال من ال�ساعة الثامنة
وحتى ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساءً ،وقد
�أ�سهم دعم اجلامعة والكلية والق�سم
يف ت�سهيل �أم ��ور ال��رح�ل��ة و�إك�م��ال�ه��ا
على �أكمل وجه واحلمد هلل.
املرحلة الأوىل
ً
�صباحا»
جبال طويق «11 - 9
انطلقت الرحلة يوم االثنني 14
ربيع الأول 1441هـ ال�ساعة الثامنة
�صباحاً متجهة نحو جبال طويق
وو�صلتها يف نحو التا�سعة �صباحاً
وذل����ك ل��غ��ر���ض تطبيق م��ا در���س��ه
ال��ط�لاب ع��ن احل��اف��ات وت�شكلها
يف اململكة العربية ال�سعودية ،ومن
الأف�ضل ت�سمية جبال طويق بحافة
طويق لعدم انطباق تعريف اجلبل
عليها جغرافياً ،فاجلبل ل��ه قمم
�شاخمة وم��ن��ح��درات ووه���اد بينما
ح��اف��ة ط��وي��ق ذات م�ستوى واح��د
تقريباً.
وتعد «حافة طويق» �أبرز ظاهرة
جيومورفولوجية يف نطاق �إقليم
احلافات ،بل هي احلافة الوحيدة
ال��ت��ي حت��ت��ف��ظ ب��ا���س��م واح����د رغ��م
ام��ت��داده��ا ال��ك��ب�ير مل�����س��اف��ة 985
ك��م اب��ت��دا ًء م��ن درج��ة عر�ض َ 30
 26درج��ة �شماالً �إىل ال�شمال من
«الزُّلفي» بنحو  20ك��م ،وق��د �أدى
القو�س العربي الأو�سط �إىل تق�سيم
جبال ُط��وي��ق �إىل ق�سمني �شمايل
وجنوبي.
يتجه الق�سم ال�شمايل من ال�شمال
ال��غ��رب��ي ناحية اجل��ن��وب ال�شرقي
مل�سافة  270كم؛ �أي من خط البداية

ِ�ساح عند درجة
ال�سابق �إىل وادي ن َ
عر�ض  24َ 20درجة �شماالً ،وخالل
ه��ذه امل�سافة الكبرية ت�برز بع�ض
النتوءات من مقدمة احلافة نتيجة
للتعرية املائية وللرتاجع امل�ستمر
للحافة وت�سمى خ�شوماً.
وي�سيل من �صفراء جبال طويق
�أو ظهر احلافة ع��د ٌد من ال�شعاب
والأودي����ة الكبرية وال�صغرية مثل
وادي حنيفة ،ووادي ال�� َع��تْ��ك �أو
ال َعتْ�ش وراف��ده وادي ا ِمل َياه ،ووادي
ال َعتْك يبد�أ حقيقة من ُ�س َديْر ،فمن
املنطقة ما بني امل َ ْع َ�ش َبة وا ُ
حل�� َر ِّي��ق
ينحدر وادي���ان هما وادي ُ�سدَير
ووادي ُو َراط ،فمن ارتفاع  921مرتاً
ينحدر وادي ُ�س َديْر نحو ال�شمال �إىل
بح َ
وطة ُ�س َديْر
رو�ضة ُ�س َديْر ومير َ
يف اجت��اه��ه نحو ال�����ش��رق ،وكذلك
ب��ال�� َع َّ
��ط��ار وع���ودة � ُ��س�� َديْ��ر ث��م يغري
اجتاهه نحو ال�شمال ال�شرقي حيث
يلتقي بوادي ال َعتْك.
�أم��ا �شعيب ُو َراط فينحدر من
�شمال ا ُ
حل َر ِّيق نحو ال�شرق ،حيث
ي��واج��ه ال�� َع َّ
��ط��ار ث��م ي��ن��ح��در نحو
اجلنوب ال�شرقي ويلتقي مع رافد
ل��ه ا���س��م��ه �شعيب ال��� َّركِ ��� َّي���ة ،وبعد
عبوره رو�ضة ال َّر َحى يتجه الوادي
نحو ال�شمال ال�شرقي �إىل رو�ضة
امل َ ْ
�������ش��� َرات وب��ع��ده��ا ي��ع�بر ط��ري��ق
ال ِّريَا�ض ‑ ال َق ِ�صيْم ال�سريع ليلتقي
بوادي ال َعتْك.
�أما وادي ال َعتْك فبعد �أن يلتقي به
رافده وادي ا ِمل َياه يتجه نحو ال�شمال
ال�شرقي ومير برو�ضة نُورة وي�ستمر
يف اجت��اه��ه ن��ح��و ال�����ش��م��ال ،حيث
ينتهي بفي�ضة ال ِّتنْ َهات بعد عبوره
حلافة ال َع َر َمة ،وتعد في�ضة ال ِّتنْ َهات
منتهى لعدد من الأودي��ة الرئي�سية،
فبالإ�ضافة �إىل وادي ال َعتْك ينتهي
ب��ه��ا ك��ذل��ك وادي ال َّ
�����ش�� ْوك��ي ال��ذي
ينحدر من �صفراء ال َع َر َمة.
ويبد�أ الق�سم اجلنوبي من جبال
ِ�ساح عند
طويق من جنوب وادي ن َ
درجة عر�ض  24 َ 20درجة �شماالً
حتى جبل َخ ْط َمة عند درجة عر�ض
 18 َ 07درجة �شماالً مل�سافة 715
كم تقريباً ،ويكون اجتاه اجلبال يف
ه��ذا اجل��زء م��ن ال�شمال ال�شرقي

ناحية اجل��ن��وب ال��غ��رب��ي ،ويحاذي
حافة ُط َويْق من جهة الغرب نفود
الد ِِّحي ابتدا ًء من فتحة وادي ِب ْرك
عند درج��ة عر�ض  23 َ 10درجة
�شماالً حتى فتحة َوادِ ي الدَّ َو ِ
ا�سر.
ويف ه�����ذا اجل������زء م����ن ح��اف��ة
ُط�� َويْ��ق ي���زداد ارت��ف��اع اجل��ب��ال� ،إذ
تكرث القمم التي يتعدى ارتفاعها
 1000م�تر ،وتتفوق بع�ض القمم
على �أعلى ارتفاع يف حافة ُط َويْق
ال�شمالية وه��و «1030م» ومنها
َّ
ال�ش ْظية «1196م» �أعلى
ف��ري��دة
ق��م��م ج��ب��ال ُط��� َويْ���ق ك��ل��ه��ا ،وخ�شم
الزَّاقِ ب «1123م» ،وجبل ا ُ
جل ْح َفة
«1068م» ،وجبل ِبل ْ ُعوم «1081م»،
خل���ل ْ َ
وخ�����ش��م ا َ
���ط���اء «1131م»،
وخ�شم مخَ ْ �� ُروق «1110م» ،وخ�شم
د َْ�س َمان «1045م» ،وفريدة َزيْ��دَان
«1012م» ،وخ�شم ِلبْدَان «1118م»،
وخ�شم َك َّ�شا َفة «1053م» ،وخ�شم
َما َوان «1104م».
وهناك عدد من الأودية الرئي�سية
التي ا�ستطاعت اخرتاق حافة طويق
ِ�ساح،
واالجت���اه �شرقاً مثل وادي ن َ
ووادي ِب ْرك ،و َوادِ ي ال َّد َو ِ
ا�سر ،ووادي
احلِ نْو .ولن نذكر منها وادي جَ ْ
ن َران
ووادي ُحبُونَا رغم �أنهما ا�ستطاعا
اخ�ت�راق حافة جبل ُط�� َويْ��ق خالل
الع�صور املطرية نظراً لأن جمراهما
القدمي قد دفنته الرمال .وهناك
بع�ض الأودية الأخرى املت�صلة بهذه
الأودي��ة �أو القريبة منها مثل �أودية
وال�س ْوط وال َعقِ يمِ ي
وال�سل َ ّي
َحنِي َفة
َّ
ُّ
وغريها.

وق��د ر�أى الطالب ه��ذه احلافة
ر�أي ال��ع�ينُ ،
و����ش���رح ل��ه��م طريقة
ت��ك��ون��ه��ا ،ور�أوا ب��دي��ع ���ص��ن��ع اهلل
وق��درت��ه يف ه��ذه الت�شكيالت من
البيئة الطبيعية ،وقد بحث الطالب
هنا عن احلفريات اجلورا�سية يف
ح�ضي�ض اجل��ب��ل وع�ث�ر جميعهم
على مناذج منها ،ت�شمل احللزونات
والق�شريات وال�سمك الإ�سفنجي
وغ�ي�ر ذل����ك ،وق���د ظ��ه��رت ف��ائ��دة
قلة ال��وزن مقارنة بثقله ،حيث �إن
خ��ف��اف ال���وزن م��ن ال��ط�لاب كانوا
�أكرث حركة وا�ستجابة لل�شرح وقرباً
من الظاهرة .وقد وعد ثقال الوزن
بالتخفيف ملا ر�أوه من الفوائد وملا
مل�سوه من عوائق يف العمل.
املرحلة الثانية:
نفود عريق البلدان «2:30 - 2
ظهر ًا»
ب��ع��د ذل���ك اجت��ه��ت ال��رح��ل��ة �إىل
نفود عريق البلدان بهدف تطبيق ما
در�سه الطالب عن الرمال من حيث
ال�شكل واحلجم واحلركة ،وقد مل�س
الطالب من خالل م�شاهدة حقلية
ه���ذه الأم�����ور ،ف��ب��ع��د ن��ه��اي��ة نفود
امل َ ْظ ُهور يبد�أ نفود الثُّ َويْ َرات الذي
يبلغ طوله  250كم ،منها  126كم
ميثل نفود ُع َريْق البُلْدَان نهاية نُ ُفود
الثُّ َويْ َرات ،وعريق البلدان يطلق على
اجلزء اجلنوبي من نُ ُفود الثُّ َويْ َرات
ال�صالبيخ املزفت
ابتدا ًء من درب �أبا َّ
الذي يربط بني حمادة ال َغاط و�أم

ح��زم عند درج��ة عر�ض 25 َ 50
درجة �شماالً.
ويتناق�ص عر�ض نفود الثُّ َويْ َرات
باطراد نحو اجلنوب فيبلغ �أق�صى
عر�ض له  70كم يف ال�شمال عند
درجة عر�ض  26 َ 50درجة �شماالً،
وعند مدينة ال�� ُّزلْ��فِ ��ي يبلغ  22كم
فقط ،وي�ستمر نحو اجلنوب بعر�ض
ال يزيد متو�سطه عن  10كم فقط،
و�أقل عر�ض لنفود الثُّ َويْ َرات وامتداده
ُع َريْق البُلْدَان هو  2كم فقط �إىل
ال�شمال ال�شرقي من مدينة �أُ َ�شيْقِ ر
بنحو  6كم وذلك يف ُع َريْق البُلْدَان،
وم�ساحة نفود الثُّ َويْ َرات هي 4855
كم ،2منها  800كم 2تخ�ص ُع َريْق
البُلْدَان.
ويف ال��رم��ال �شرح لهم الدكتور
الوليعي ع��واق��ب ت��دم�ير النباتات
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وده�����س��ه��ا وخ���ط���ورة
ال��ت��ط��ع��ي�����س يف حت���ري���ك ال��ط��ب��ق��ة
ال�سطحية ال��ت��ي تنتقل م��ن مكان
�إىل �آخر بحيث �إن �أدن��ى هبة الآن
ت�ستطيع �إحداث عا�صفة رملية ،ثم
ت��ع��رف ال��ط�لاب على بقايا بع�ض
النباتات الطبيعية التي تنمو يف
ال��رم��ال ،واقتنعوا فع ً
ال ب���أن الأم��ر
ي��ح��ت��اج �إىل ت��ك��ات��ف اجل��ه��ود ملنع
ال��ت��ع��دي على ال��ن��ب��ات��ات واحل��ف��اظ
عليها لتفادي امل�شكالت البيئية التي
تنجم من �إزالتها �أو �إ�ضعافها.
املرحلة الثالثة
مملحة و�سبخة الق�صب «4 - 3
ع�صر ًا»
بعد ذل��ك انطلقت الرحلة نحو
ال���ه���دف الأخ��ي��ر ل��ه��ا وه���و زي���ارة
ال�سبخة واململحة يف الق�صب ،وقد
ك��ان��ت زي���ارة مفيدة مل�س الطالب
من خاللها حقيقة ال�سباخ وكيفية
ت�شكلها ودور الأم�لاح يف ذلك ،تال
ذل���ك ج��ول��ة ع��ل��ى م��ن��اط��ق اململحة
وطريقة ا�ستخراج امللح منها ،وقد
تتبع الطالب مراحل �إع���داد امللح
وم��دة ت�شكله ،وقد ا�ستف�سروا من
العاملني عن ذلك ،فاحلو�ض الواحد
يحتاج �إع���داده �إىل �ستة �أ�شهر �أو
�أك�ثر� ،إذ ي�ضاف �إليه م��اء ب�سمك

� 10سم ك��ل م��رة وب��ع��د �أن يتكون
امل��ل��ح ي�����ض��اف م���اء �آخ���ر بال�سمك
نف�سه ،وه��ك��ذا ،وبعد م�ضي امل��دة
ال�سالفة تبد�أ عملية ا�ستخراجه،
وت�صنيفه �إىل ملح خ�شن يغ�سل يف
املوقع وينظف من ال�شوائب ويعب�أ يف
�أكيا�س تباع يف املحالت ،وملح ناعم
ينقل للم�صنع ويعب�أ يف علب بعد �أن
يغ�سل وينظف من ال�شوائب.
وال�سبخة م�صطلح عربي يطلق
على امل�سطحات امللحية ال�ساحلية
والداخلية؛ وه��ي �أر���ض منخف�ضة
تنتهي �إليها مياه ال�شعاب املحيطة،
وت��ت��ك��ون نتيجة �إر����س���اب ال��غ��ري��ن
وال���ط���م���ي وال����رم����ل ال��ط��ي��ن��ي يف
منخف�ضات �ضحلة قد تكون وا�سعة
يف بع�ض الأح��ي��ان ،وغالباً تت�شبع
الإر���س��اب��ات بامللح ن��ظ��راً الن��ع��دام
ت�صريف املياه املتجمعة ،وقد يكون
لها ق�شرة ملحية.
ووج��ود امللح هو ال�صفة املميزة
لل�سباخ ،وه��و مييزها عن القيعان
امل���م���ل����ؤة ب��ال��غ��ري��ن ن��ت��ي��ج��ة جتمع
املياه بها ولكنها ب��دون ملح ،فهذه
ت�سمى «قيعان» مفردها «قاع»� .أما
«اململحة» وجمعها «مم��ال��ح» ،فهو
ا�سم يتكرر يف املناطق الداخلية
للداللة على ال�سبخة التي ي�ستخرج
منها امللح� ،أو ا�ستخرج منها بالفعل
يف وق��ت من الأوق���ات ،وبالتحديد
ف���إن اململحة هي احلفرة �أو املكان
الذي ي�ستخرج منه امللح يف ال�سبخة.
وترتكز غالبية ال�سباخ يف حزام
�ضيق على ام��ت��داد �ساحل اخلليح
العربي من الكويت �إىل �شرق َق َطر،
ومعظمها يوجد خالل م�سافة 60
كم من خط ال�ساحل ،ولكن البع�ض
منها يقع بعيداً يف الداخل ،وعلى
�سبيل امل��ث��ال �سبخة َح َ
��ظ�� ْو َظ��اء يف
ال�س ْر َحان ،وح��ول بَ ْق َعاء يف
َوادي ِّ
�إم��ارة َح��ائِ��ل ،وجنوب �شرق بُ�� َريْ��دَة
يف منطقة يقال لها ال�سباخ ،ويف
ُّ
�صب �شمال مدينة
ال�ش ًّقة ،وحول ال َق َ
َم�� َرات ،وحول يَبرْ ِ ين ،وعلى �شريط
وا�سع على امتداد احلافة ال�شرقية
لل ُّربْع ا َ
خل���اليِ  ،وتختلف الطريقة
التي تتكون بها ال�سباخ الداخلية عن
ال�سباخ ال�ساحلية.
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تقنية

«تويتر» تطلق
خاصية حجب «التعليقات
المسيئة»
ت��ع��ت��زم ت��وي�تر �إط��ل�اق خا�صية
متكن امل�ستخدم من حجب تعليقات
معينة على تغريداته من �أجل منح
امل�ستخدمني �سيطرة �أك�ب�ر على
حمادثاتهم على املوقع.
وه���ذه اخلا�صية ال��ت��ي اختربت
من قبل يف الواليات املتحدة وكندا
واليابان ت�أتي يف �إطار جهود تويرت
لتطهري املوقع من التعليقات امل�سيئة
وجعل من�صتها للتوا�صل االجتماعي
�أكرث مالءمة للم�ستخدم.
وقالت �سوزان �شيا مديرة �إدارة
املبيعات يف تويرت �إن ال�شركة وجدت
�أثناء التجارب �أن امل�ستخدمني عادة
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15

ما يحجبون التعليقات «التي يرون
�أن��ه��ا غ�ير ذات �صلة باملو�ضوع �أو
امل�سيئة».
و�سيظل امل�ستخدمون ق���ادرون
ع��ل��ى ر�ؤي����ة التعليقات املحجوبة
والتفاعل معها عن طريق ال�ضغط
على �أيقونة �ستظهر على التغريدة.
وقالت �شيا �إن بع�ض النا�س مل
يرغبوا يف �إخفاء التعليقات خو ًفا
م��ن ردود انتقامية ،و�أ���ض��اف��ت �أن
ال�شركة م�ستمرة يف تلقي ردود
الفعل على جتارب هذه اخلا�صية.
امل�صدرskynewsarabia :

اإلناث أكثر تأدبًا مع األجهزة الرقمية مقارنة بالذكور

�أظهرت درا�سة حديثة ن�شرها مركز الأبحاث
«ب���ي���و»  Pewال�����ش��ه�ير ب�����أن �أك��ث�ر م���ن ن�صف
م�ستخدمي �أجهزة امل�ساعدة املنزلية الذكية يف
الواليات املتحدة يقولون «من ف�ضلك» على الأقل
�أحيا ًنا عند توجيه الأوامر ال�صوتية �إليها.
وبح�سب الدرا�سة ،فقد كانت ن�سبة امل�ستخدمني
الذين يقولون «من ف�ضلك» �أحيا ًنا تتجاوز ،% 54
و�إن واح�دًا من كل خم�سة م�ستخدمني «»% 19
ريا .والالفت يف الدرا�سة �أن الإناث كن
يقولها كث ً
�أك�ثر ت�أد ًبا مع �أجهزة امل�ساعدة املنزلية الذكية
مقارن ًة بالذكور� ،إذ كانت ن�سبة الالئي يقلن «من
ف�ضلك» تتجاوز  ،% 62يف حني قال  % 45من
الذكور� :إنهم يقولونها �أحيا ًنا.
ويُعتقد �أن ن�سبة الذكور الذين يقولون «من
ف�ضلك» لأجهزة امل�ساعدة املنزلية كانت قليلة
ب�سبب �أن الذكور عمو ًما �أكرث فظاظة مع الإناث،
خا�ص ًة �أن امل�ساعدات الرقمية ت�ستخدم �أ�صوا ًتا
�إناث .وقد �أ�شار تقرير من الأمم املتحدة يف وقت
�سابق من العام احلايل �إىل �أنه «ب�سبب �أن كالم
معظم امل�ساعدات ال�صوتية �أنثوي ،ف�إنها تر�سل
�إ�شارة على �أن الإناث ..م�ساعد من�صاع وحري�ص
على الإر�ضاء».

كما يُعتقد �أن ال�سبب قد يعود �إىل �أن الذكور
لديهم ن��ظ��رة خمتلفة للتقنية .فمن الناحية
االجتماعية ،فقد تو�سم التقنية بكونها عملية
ورج��ول��ي��ة ،وه���ي ت��ت��ن��اق�����ض م��ع التخ�ص�صات

«الأن��ث��وي��ة» .وت�شري ال��درا���س��ات �إىل �أن الذكور
ي�شعرون بالراحة �أكرث مع التقنية ،ويعربون عن
اهتمامهم با�ستخدامها ب�صفتها �أداة.
امل�صدرaitnews :

مؤسس تيليجرام يحث المستخدمين على
حذف واتساب

حث بافيل دوروف  ،Parel Durovم�ؤ�س�س
تطبيق الرتا�سل امل�شفر تيليجرام ،Telegram
النا�س على ح��ذف تطبيق وات�����س��اب ،اململوك
ل�شركة في�سبوك� ،إال يف حال كانوا مت�صاحلني مع
فكرة املراقبة امل�ستمرة.
وق��ال دوروف :ال يف�شل تطبيق وات�ساب يف
حماية ر�سائل امل�ستخدمني اخلا�صة به فح�سب،
بل يتم ا�ستخدامه با�ستمرار كح�صان ط��روادة
للتج�س�س على حمتوى م�ستخدمي وات�ساب ،مبا
يف ذلك ال�صور املحفوظة على هواتفهم.
و�أ�ضاف دوروف عرب م�شاركة من خالل قناته

على تيليجرام املتابعة من قبل � 335ألف متابع
«يجب عليك حذف وات�ساب من هاتفك حالاً � ،إال
يف حال كنت مت�صا ً
حلا مع فكرة �أن ت�صبح جميع
�صورك ور�سائلك عامة يو ًما ما».
يذكر �أن قاعدة م�ستخدمي تيليجرام ت�صل �إىل
حوايل  200مليون م�ستخدم ن�شط �شهر ًيا مقابل
 1.6مليار م�ستخدم لوات�ساب ،لكن تيليجرام،
مو�ضوعا لنف�س
رمب��ا ب�سبب حجمه ،ال يعد
ً
االخرتاقات وانتهاكات الأم��ان امل�شهورة بدرجة
كبرية مثل وات�ساب.
و�صنع بافيل دوروف ا�س ًما لنف�سه ب�سبب

حتديه ملحققي ال�شرطة الرو�س عندما طلبوا
مفاتيح �أمنية لإلغاء ت�شفري الر�سائل على هاتف
ينتمي �إىل �شخ�ص متورط يف تفجري حمطة مرتو
�سانت بطر�سربغ يف عام .2017
و�أ���ش��اد م�ستخدمو تيليجرام مبوقف بافيل
دوروف ���ض��د ال�����س��ل��ط��ات ،ل��ذل��ك ،فلي�س من
امل�ستغرب �أن ي�ستخدم بافيل الأب��واب اخللفية
املكت�شفة حدي ًثا يف وات�ساب كو�سيلة ملالحقة
مناف�سه ال��ت��ج��اري ،ويف ن���واح ك��ث�يرة ،مناف�سه
الأيديولوجي.
ي��ذك��ر �أن ت��ط��ب��ي��ق وات�����س��اب ك���ان ق���د حث
م�ستخدميه م�ؤخراً على التحديث �إىل �أحدث
�إ�صدار من التطبيق بعد اكت�شاف ثغرة �أمنية ثانية
ت�سمح للمت�سللني بالو�صول �إىل ر�سائل الأ�شخا�ص
�إذا قاموا مب�شاركة ملف فيديو �ضار مع �أ�شخا�ص
على التطبيق ،و�أو�ضحت في�سبوك �أنها �أ�صلحت
امل�شكلة ه��ذا الأ���س��ب��وع ،لكنها ح���ذرت م��ن �أن
الثغرة الأمنية قد ت�ؤثر على الأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمون �إ�صدا ًرا �أقدم من التطبيق.
ويف هذا اجلانب قال م�ؤ�س�س تيليجرام :كانت
في�سبوك جز ًءا من برامج املراقبة قبل فرتة طويلة
من ا�ستحواذها على وات�ساب ،وم��ن ال�سذاجة
االعتقاد ب�أنها �ستغري �سيا�ساتها بعد اال�ستحواذ،
ويو�ضح ه��ذا الأم���ر ت�صريح م�ؤ�س�س وات�ساب
يف ع��ام  2018بخ�صو�ص �صفقة بيع التطبيق
لفي�سبوك ،حيث ق��ال« :لقد بعت خ�صو�صية
امل�ستخدمني».
امل�صدرaitnews :

«اتهام دولي»

لفيسبوك وقوقل
بتهديد حقوق اإلنسان

�أ�صدرت منظمة العفو الدولية الئحة اتهام �صارخة بحق �شركتي
الإنرتنت العمالقتني ،في�سبوك وقوقل ،حيث قالت يف تقرير جديد،
�إنه يجب �إجبار قوقل وفي�سبوك على التخلي عما �أ�سمته «منوذج
�أعمالهما القائم على املراقبة» ،وا�صفة املراقبة التي تقوم بها
ال�شركتان يف كل مكان ملليارات الأ�شخا�ص ب�أنها «ت�شكل تهديدًا
ممنهجا حلقوق الإن�سان».
ً
كما �أك��دت املنظمة ،ومقرها لندن ،يف التقرير املكون من 60
�صفحة �أن منوذج عمل «عمالقة املراقبة» يتعار�ض مع احلق يف
اخل�صو�صية ،ال�شركتان ت�شكالن تهديدًا حلقوق �أخرى ،من بينها
حرية ال��ر�أي والتعبري ،وحرية الفكر ،واحل��ق يف امل�ساواة وعدم
التمييز».
يف ال�سياق ذات��ه� ،أعلن كومي ن��اي��دو ،الأم�ين العام للمنظمة،
�أن قوقل وفي�سبوك ت�سيطران على حياة م�ستخدميها ،قائ ً
ال:
«ال�شركتان حت�شدان نفو ًذا ال مثيل له على العامل الرقمي من خالل
جمع البيانات ال�شخ�صية ملليارات الأ�شخا�ص وحتقيق املكا�سب
منها ،و�سيطرتهما امل�شينة على حياتنا الرقمية تقو�ض جوهر
اخل�صو�صية ،وهي واحدة من التحديات املحددة حلقوق الإن�سان».
و�أ�شار التقرير �إىل �أن قوقل وفي�سبوك ر�سختا ال�سيطرة على
القنوات الأ�سا�سية التي يعتمد عليها معظم العامل ملمار�سة حقوقهم
عرب الإنرتنت.
كما تطرق نايدو � ً
أي�ضا �إىل �أن من�صات قوقل وفي�سبوك تعتمد
على «خ��وارزم��ي��ات» تقوم مبعاجلة كميات هائلة م��ن البيانات
ال�ستنتاج خ�صائ�ص مف�صلة ب�شكل مذهل عن الأ�شخا�ص ،و�صياغة
جتربتهم عرب الإنرتنت.
�إىل ذل��ك طالبت منظمة العفو احلكومات ب ��إج��راءات عاجلة
لإ�صالح منوذج العمل القائم على املراقبة ،وحماية مواطنيها من
انتهاك ال�شركتني حلقوق الإن�سان .وقالت« :يجب و�ضع قوانني قوية
حلماية البيانات ،والتنظيم الفعال ل�شركات التكنولوجيا الكربى،
مبا يتما�شى مع قانون حقوق الإن�سان» ،وف ًقا للتقرير.
ويف رد خطي من خم�س �صفحات �أرف��ق مع التقرير ،رف�ضت
في�سبوك هذا اال�ستنتاج القائل �إن ممار�سات ال�شركة التجارية
تتعار�ض مع مبادئ حقوق الإن�سان ،حيث �شكك �ستيف �ساترفيلد،
مدير اخل�صو�صية وال�سيا�سة العامة يف في�سبوك ،يف �أن منوذج
عمل ال�شركة يعتمد على «املراقبة» ،م�شرياً �إىل �أن امل�ستخدمني
ي�شرتكون طواعية يف اخلدمة ،وهي جمانية رغم �أن البيانات التي
يتم جمعها ت�ستخدم لبيع �إعالنات ،فيما مل تقدم قوقل ردًا تف�صيل ًيا
على التقرير ،لكنها رف�ضت النتائج الذي تو�صل �إليها.
امل�صدرalarabiya :
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باحثون يابانيون يفترضون إمكانية
دوران الكواكب حول الثقب األسود
حتدى باحثون يابانيون الفكرة ال�سائدة ب�أنّ الكواكب تدور حول النجوم
ك�شم�سنا ،واقرتحوا احتمال دوران الكواكب حول ثقب �أ�سود عمالق،
وقال كي�شي وادا ،الربوفي�سور يف جامعة كاجو�شيما الذي يدر�س النوى
املجر ّية الن�شطة «يف حاالت معينة قد تت�شكل الكواكب يف ظروف متطرفة
حتى حول ثقب �أ�سود».
وتبعاً لأحدث النظريات ف�إنّ الكواكب ت�شكلت من غبار رقيق جت ّمع
ب�شكل قر�ص قبل كوكبي حول جنم حديث الت�شكل ،وركز الباحثون يف
مقاربة فارقة على الأقرا�ص الثقيلة التي تدور حول الثقوب ال�سوداء
العمالقة يف نوى املجرات.
و�أ�ضاف �إيكريو كوكوبو ،وهو �أ�ستاذ جامعي يدر�س ت�شكل الكواكب يف
املر�صد الفلكي الوطني يف اليابان« :تُظهر ح�ساباتنا وجود �آالف الكواكب
بكتلة تتجاوز ع�شرة �أ�ضعاف كتلة كوكبنا وتدور على بعد ع�شر �سنوات
�ضوئ ّية حول ثقب �أ�سود .وقد توجد جمموعات كوكبية هائلة احلجم حول
هذه الثقوب ال�سوداء ال�ضخمة».
يحيط ببع�ض الثقوب ال�سوداء الهائلة كميات كبرية من املادة التي ت�أخذ
�شكل �أقرا�ص ثقيلة وكثيفة .وقد تعادل كتلة القر�ص ع�شرة �آالف �ضعف
كتلة �شم�سنا� ،أي ما يعادل مليار �ضعف لكتلة القر�ص قبل الكوكبي.
وتتجمع حبيبات الغبار بالقطع اجلليدية ال�صغرية م ًعا يف املناطق
املنخف�ضة احل��رارة يف القر�ص قبل الكوكبي .وي�صبح القر�ص املكون
حول الثقب الأ�سود �شديد الكثافة ما مينع و�صول الإ�شعاعات ال�شديدة
من اجلزء املركزي ،وتت�شكل حينها املناطق منخف�ضة احل��رارة .وط ّبق
الباحثون نظرية تك ّون الكواكب على الكواكب املوجودة يف حميط نوى
املجرات وو�صلوا �إىل �إمكان ّية ت�شكل الكواكب حتى قبل مئات ماليني
ال�سنني .وال توجد تقن ّية تتيح متابعة الكواكب املحيطة بالثقوب ال�سوداء،
�إال �أن الباحثني ي�أملون يف �أن تفتح هذه الدرا�سة با ًبا جديدًا لعلم الفلك.

كيميائيو جامعة كولورادو يبتكرون
مواد بالستيكية قابلة للتحلل

�أثارت �أزمة تراكم املواد البال�ستيكية امل�صنوعة من البرتول يف مكبات
النفايات ويف البحار واملحيطات وانت�شارها يف الهواء وو�صولها حتى للغذاء،
خم��اوف و�سخط ال��ر�أي العام ،مما دفع فريقاً من �أمل��ع العقول يف علوم
البوليمرات من خمترب الكيمياء يف جامعة والية كولورادو الأمريكية على
العمل للو�صول �إىل حل جذري لهذه امل�شكلة ،من خالل تطوير تفاعالت
كيماوية جديدة تنتج م��وادًا م�ستدمية تتناف�س مع املواد البال�ستيكية يف
�إمكانية �إعادة تدويرها وقابليتها للتحلل.
قاد الربوفي�سور يوجني ت�شني يف ق�سم الكيمياء درا�س ًة للتحلل الكيماوي
جتعل فئة من امل��واد احليوية التي تزايد ا�ستخدامها م�ؤخ ًرا يف القطاع
ال�صناعي متنوعة الرتكيب ،ون�شرت نتائج الدرا�سة يف دورية �ساين�س.
خ�ص�ص ت�شني ً
بع�ضا من جهوده املخربية يف الأعوام املن�صرمة ملجموعة
مواد حيوية ت�سمى الكانوات متعددة الهيدروك�سيل  -بي �إت�ش �إيه -وهي
فئة من البويل �إ�سرتات تنتجها البكترييا وتتحلل حيو ًيا �إىل درجة ال مثيل
لها بني املواد البال�ستيكية التجارية ،وتتفوق على البال�ستيكيات احليوية
امل�صنوعة من احلم�ض متعدد الالكتيك -بي �إل �إيه -بكونها تتحلل حيو ًيا
يف املحيطات ومكبات النفايات خال ًفا للبال�ستيك بي �إل �إيه التي تتحلل
�صناع ًيا.
يرى البع�ض مواد بي �إت�ش �إيه مبثابة �شعلة منرية يف عامل مظلم يعج
باملواد البال�ستيكية حت��اول فيه �شركات �إدخ��ال هذه امل��واد احليوية �إىل
القطاع التجاري ،وت�صنع تلك املواد اجلديدة يف مفاعالت حيوية حتول
فيها البكترييا املواد املغذية الكربونية القابلة للتحلل واملتجددة مثل ال�سكر
�إىل �أب�سط �شكل من بي �إت�ش �إيه ،واملعروف با�سم متعدد ثالثي هيدروك�سي
البوتريات -بي � 3إت�ش بي .-ت�ساعد البكترييا وم�صادر كربونية �أخرى يف
�إنتاج م�شتقات �إ�ضافية من بي �إت�ش �إيه .وتت�صف عمليات اال�صطناع احليوي
هذه بارتفاع تكلفتها وبطئها وتعوقها قابلية التو�سع املحدودة والإنتاجية.
عدد ت�شني وزمال�ؤه هذه املعوقات وعر�ضوا طريق ًة كيميائي ًة ا�صطناعي ًة
جديدةَ لإنتاج م��واد بي �إت�ش �إي��ه التقليدية واملبتكرة بخوا�ص فيزيائية
وميكانيكية قابلة للتعديل وحم�سنة ،وه��ي اخل��وا���ص التي �ساعدت يف
انت�شارها حول العامل.
و�أف��اد الكيميائيون �أن طريقة البلمرة اجلديدة التي ابتكروها حتدث
بوجود مواد حمفزة تبلمر مبا�شر ًة عن�ص ًرا حيوي الأ�صل يدعى  8دي �إل،
وهو يوجد على هيئة متماكب فراغي .تنتج عملية البلمرة املحفزة مواد
بي �إت�ش �إيه بلورية ومرتبة� .أظهر الباحثون يف خمتربهم ق�ساوة موادهم
وليونتها وقدرتهم على تعديل بنية هذه املواد ووظيفتها.
ا�ستند هذا العمل على بحث ن�شر �ساب ًقا يف دورية نيت�شر كوميونيكي�شنز،
وا�ستعان الباحثون بطريقة اال�صطناع الكيميائية اخلا�صة بهم لإنتاج بي 3
�إت�ش بي ،وهي �إحدى مواد بي �إت�ش �إيه البالغ عددها  .150لكن بي � 3إت�ش
بي تت�صف به�شا�شتها ما يحد من ا�ستخدامها يف �صناعات عديدة.
ريا يف طرائق اال�صطناع احليوي لإنتاج
�أك��د ت�شني على �أن��ه لي�س خب ً
بي �إت�ش �إيه ،لكن خمتربه يوفر طريقة حتفيز كيميائية مفيدة تقن ًيا ملواد
بي �إت�ش �إيه التقليدية منها واملبتكرة ،ما يلعب دو ًرا يف حل �أزم��ة املواد
البال�ستيكية جليلنا احلايل.

حققه باحثون من جامعة كاليفورنيا وكلية بايلور للطب

عالج التدهور اإلدراكي لدى فئران
مصابة بمتالزمة داون
ت�سبب متالزمة داون تراجع القدرات الإدراكية
لت�ؤثر على ذاكرة ال�شخ�ص �أو قدرته على التعلم،
وهي تدهور للذكاء ك�أن يظن �أنه غري قابل للعالج
وغري عكو�س� ،إال �أن باحثني من جامعة كاليفورنيا
�سان فران�سي�سكو وكلية بايلور للطب �أعلنوا �أنهم
عك�سوا هذه التدهورات يف مناذج الفئران امل�صابة
مبتالزمة داون ،ما يعزز الآمال مب�ستقبل ي�ستطيع
فيه الأطباء عالج الب�شر امل�صابني بهذه املتالزمة.
ي��ع��اين امل�صابون مبتالزمة داون م��ن وج��ود
ن�سخة �إ�ضافية من ال�صبغي رقم  ،21وهو ما
دفع الباحثني �إىل الرتكيز على علم املورثات.
رك��ز ال��ب��اح��ث��ون يف درا���س��ت��ه��م ال��ت��ي ن�شرت يف
دوري��ة �ساين�س املرموقة على اخلاليا املنتجة
للربوتينات يف �أدمغة الفئران امل�صابة مبتالزمة

داون ،فاكت�شفوا �أن مناطق احل�صني يف �أدمغة
هذه احليوانات تنتج كمية بروتني �أقل من �أدمغة
احليوانات ال�سليمة بنحو  .% 39وخل�صوا �إىل
�أن وج��ود �صبغي �إ���ض��ايف دف��ع خاليا احل�صني
�إىل حتري�ض ا�ستجابة الإجهاد التي قللت �إنتاج
الربوتني.
قال الباحث بيرت والرت «تراقب اخللية �صحتها
با�ستمرار� .إذ ي�ؤدي اختالل وظيفتها �إىل تخفي�ض
�إنتاج الربوتني وهي ا�ستجابة طبيعية للإجهاد
اخللوي ،لكن الوظائف الإدراكية العليا تتطلب
�إنتاج الربوتني .ما يعني �أن ا�ضطراب ا�صطناع
الربوتني ي�سبب اختاللاً يف ت�شكيل الذاكرة».
خل�ص العلماء �إىل �أن ح�صر فعالية �إنزمي بي
كي �آر الذي يحر�ض على اال�ستجابة الإجهادية

يف خاليا احل�صني ل��دى الفئران �أدى �إىل منع
انخفا�ض �إنتاج الربوتني وحت�سن قدرات الفئران
الإدراكية .لكن يجب �أن نتذكر دائ ًما �أن جناح �آلية
معينة لدى الفئران ال يعني بال�ضرورة جناحها
لدى الب�شر.
حني حلل الباحثون الن�سيج الدماغي للب�شر
امل�صابني مبتالزمة داون بعد وفاتهم وج��دوا
�أدل��� ًة على تفعيل اال�ستجابة الإج��ه��ادي��ة فيه،
وعملوا � ً
أي�ضا على حتليل عينة ل�شخ�ص م�صاب
ميتلك �صبغ ًيا �إ�ضاف ًيا يف بع�ض خالياه فح�سب،
فاكت�شفوا �أن اال�ستجابة الإجهادية ن�شطت يف
هذه اخلاليا فقط .وقال والرت «بد�أنا يف و�ضع
مي�ؤو�س منه» ،و�أ�ضاف« :مل يتوقع �أحد الو�صول
جناحا باه ًرا».
�إىل نتيجة ،لكننا حققنا
ً

طورها مهند�سون بجامعة مي�شيغان

مصفوفات ترانزستورات تتألف من ثالث طبقات

ت���ع���اين رق����اق����ات ال�����س��ي��ل��ك��ون
امل�������س���ت���خ���دم���ة يف م���ع���اجل���ات
احل��وا���س��ي��ب م��ن ق��ي��ود م�ساحتها
املحدودة� ،إذ تبلغ طاقتها الق�صوى
من الرتانز�ستورات رقاقة واحدة
من امل�صفوفات املكونة من طبقتني،
�إال �أن هذا على و�شك �أن يتغري بعد
�أن جنح فري ٌق من املهند�سني يف
جامعة مي�شيغان يف و�ضع طبقة
�أخ���رى م��ن ال�تران��ز���س��ت��ورات على
رقاقات �سيلكون متطورة.
وذك����ر ال��ف��ري��ق �أن الت�صميم
اجل��دي��د ق��د يغني ع��ن ا�ستخدام
رق��اق��ة �إ�ضافية لنقل الإ���ش��ارات
بني رقاقات املعاجلة ذات اجلهد
املنخف�ض وواج���ه���ات امل�ستخدم
ذات اجلهد ال��ع��ايل .وق��ال بيكي
ب���ي�ت�ر����س���ون� ،أ����س���ت���اذ ال��ه��ن��د���س��ة
الكهربائية وعلوم احلا�سوب وقائد
امل�����ش��روع «يحقق الت�صميم �أدا ًء
عال ًيا بحجم ووزن �أقل».
ويتوقع قانون م��ور ،وهو عبارة
مبنية على مالحظة الواقع ولي�ست
قانو ًنا فيزيائ ًيا� ،أن القوة احلا�سوبية
ال��ت��ي نح�صل عليها ب�سعر معني
ت��ت�����ض��اع��ف ك���ل ع���ام�ي�ن ،نتيجة
انخفا�ض حجم الرتانز�ستورات
وزي��ادة كثافتها وانخفا�ض �سعرها
وان��خ��ف��ا���ض ا�ستهالكها للطاقة،
وك��ذل��ك ف��رق اجل��ه��د الكهربائي
الذي تعتمد عليه.
تدمر ف��روق اجلهد الكهربائي
العالية ال�تران��ز���س��ت��ورات �صغرية

احلجم ،ولذا ال ت�ستطيع رقاقات
امل��ع��اجل��ات امل��ت��ط��ورة ال��ع��م��ل مع
واجهات اال�ستخدام ذات اجلهد
ال���ع���ايل ،م��ث��ل ���ش��ا���ش��ات اللم�س
والعر�ض ،التي حتتاج �إىل اجلهد
العايل كي تتجنب �إ�شارات اللم�س
الكاذبة و�إعدادات ال�سطوع �شديد
االنخفا�ض.
و�أع��ل��ن بيرت�سون �أن���ه وفريقه
متكنوا من ابتكار رقاقات �سيلكون
ذات م�صفوفات ثالثية الأبعاد يف
الأجهزة حلل هذه امل�شكلة ،و�أثبتت
فعاليتها.
وق���ال ي��وجن��ب��اي ���س��ون ،امل��ؤل��ف
الرئي�س للدرا�سة واحل��ائ��ز على

درج����ة ال���دك���ت���وراه يف الهند�سة
الكهربائية واحلا�سوبية «ي�ساعد
الت�صميم يف تنفيذ وظائف عديدة
برقاقات ذات حجم �صغري».
نوعا جديدًا من
ا�ستخدم الفريق ً
�أ�شباه املو�صالت ت�سمى �أكا�سيد
امل���ع���ادن غ�ير امل��ت��ب��ل��ورة .وغ� ّ
�ط��ى
رقاقة ال�سيلكون بطبقة من حملول
الزنك والق�صدير كي ال تت�ضرر
الرقاقة خالل تثبيت طبقة �أ�شباه
املو�صالت.
ورف����ع ال��ف��ري��ق درج����ة ح���رارة
الرقاقة كي جتف وك��رروا العملية
حتى �أ�صبحت ثخانة طبقة الزنك
وال��ق�����ص��دي��ر ن��ح��و  75ن��ان��وم�تر.

وي��ت��ح��د الأك�����س��ج�ين م���ع ال��زن��ك
والق�صدير خالل عملية الت�سخني
ف��ي��ك��ون �أك�����س��ي��د ال��زن��ك و�أ���س��ي��د
الق�صدير.
وا���س��ت��خ��دم ال��ف��ري��ق �أك�����س��ي��دي
ال����زن����ك وال���ق�������ص���دي���ر لإن����ت����اج
ترانز�ستورات نحيفة تتحمل جهد
��ال مقارنة م��ع طبقة
كهربائي ع� ٍ
ال�سيلكون امل��وج��ودة حتتها والتي
خ�ضعت لالختبار كي يت�أكد الفريق
من فعاليتها.
وو�������ص������ل ال����ف����ري����ق ط��ب��ق��ة
ّ
الرتانز�ستورات بطبقة ال�سيلكون
لإنتاج دارات �إلكرتونية ت�ستخدم
يف تطبيقات مفيدة.
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ذاكرة وطنية
بعيون طالبية
لوحة بعنوان:

تراثيات
مهند بن عبده الرفاعي
جامعة جازان

عمرانيات
ين�ص القانون الثالث من قوانني نيوتن يف
م�ساو له يف املقدار
امليكانيكا �أن لكل فعل رد فعل
ٍ
ومعاك�س له يف االجتاه .وعلى ذلك تكون القوة
الأوىل فعل والثانية رد فعل ،والعك�س �صحيح.
ما دفعني للحديث عن ذلك هو �أن �سيا�سات
التعامل مع �أزم��ات الإ�سكان يف ال��دول النامية
تت�شابه مع هذا القانون ،فهي غالباً ما تكون
ناجتة ع��ن ردود �أف��ع��ال مل�شاكل �آن��ي��ة ولي�ست
م�صاغة كنموذج ق���ادر على ا�ستقراء وتنب�ؤ
امل�ستقبل من خ�لال التحليل املتعمق للو�ضع
الراهن وامل�ؤ�شرات امل�ستقبلية.
عندما تواجهنا �إ�شكالية ارتفاع �أ�سعار العقار
على �سبيل املثال نبحث عن الو�سائل والأدوات
التي تعمل على ردم الفجوة بني العر�ض والطلب،
���س��واء م��ن خ�لال ب��رام��ج التمويل �أو م�شاريع
الإ�سكان ،دون البحث يف �أ�صل امل�شكلة و�أ�سباب
ذلك االرتفاع.
�أما عندما تواجهنا �إ�شكالية النمو الع�شوائي
على �أطراف املدن ن�سارع يف تكثيف اجلهود لإزالة

همم أكاديمية

ي�شري م�صطلح الإعاقة احلركية �إىل مدى
وا�سع من الظروف �أو الأو�ضاع التي قد حتد
من احلركة واحليوية لدى الفرد فـي ممار�سته
وظيف ًة واح���دة �أو �أك�ث�ر م��ن وظ��ائ��ف احلياة
الرئي�سية «ك��امل�����ش��ي ،واجل��ل��و���س ،وال��وق��وف،
والتحدث ،والتنف�س ،والتعلم والعمل ،بالإ�ضافة
�إىل الرعاية الذاتية وغريها» ،كما �أنها ت�ضعف
لديه القوة ،وال�سرعة ،والتحمل ،والإبداع فـي
�أداء الوظائف احلياتية الرئي�سية.
واحل���االت التالية متثل معظم الإع��اق��ات
البدنية مثل البرت ،وال�شلل ،وال�شلل الدماغي،
وال�سكتة الدماغية ،وال�ضمور الع�ضلي ،والتهاب
املفا�صل ،و�إ�صابات احلبل ال�شوكي.
يتوجب على �أع�����ض��اء هيئة التدري�س �أن
ي�أخذوا باالعتبار �أن الإعاقة احلركية قد ت�ؤثر
على قوة الطالب ،و�سرعتهم ،وقدرتهم على

اإلسكان والتخطيط «الرد فعلي»!
تلك الع�شوائيات �سريعاً دون �أن
نعرف �أ�سباب ودوافع االنت�شار
الع�شوائي! �إنها �سيا�سات �أ�شبه
مبهدئات ال�سرعة التي ن�ضعها
على الطريق لتخفيف �سرعة
املركبات دون البحث يف �أ�سباب
ودوافع القيادة املتهورة!
�أق��ول نحن هنا كمن يبحث
عن م�سكنات �أو حلول قريبة
لتخفيف الأع����را�����ض ولي�س
معاجلتها.
�إن التعامل مع �أزم��ات الإ�سكان وفق منظور
التخطيط «ال���رد فعلي» �أو «احل��ل��ول الآن��ي��ة
للم�شكلة» هي مبثابة معاجلة لظواهر امل�شكلة
والتي قد تتفاقم مع مرور الزمن.
فالع�شوائيات على �سبيل املثال حتى و�إن مت
�إزالتها من مكان ما ف�سوف تظهر بالت�أكيد يف
مكان �آخر ما مل يكن هناك �إطار منهجي ملعاجلة
امل�شكلة من جذورها.

احلاملة.

ختاماً �أقول �إن تخطيط
الإ���س��ك��ان يتطلب حتليل
واق����ع ال��ن��م��و ال�����س��ك��اين
وامل�������وارد احل���ال���ي���ة ،ثم
توقع النتائج امل�ستقبلية
وم��ع��اجل��ت��ه��ا وال��ت��ح��ك��م
بها وف��ق ر�ؤي���ة و�أه���داف
ا�سرتاتيجية عملية تت�سم
بدرجة عالية من املرونة
ال�ستيعاب �أي متغريات
جديدة بعيداً عن املثالية

د .وليد بن �سعد الزامل
�أ�ستاذ التخطيط العمراين والإ�سكان
امل�ساعد
رئي�س وحدة �أبحاث الإ�سكان ال�سعودي
كلية العمارة والتخطيط
Email: waalzamil@ksu.edu.sa

االحتياجات التعليمية لذوي اإلعاقة الحركية

التحمل ،والتن�سيق ،واملهارات اليدوية ،والتحكم
يف الأط���راف ولكن بن�سبة متفاوتة وب�أ�شكال
خمتلفة.
قد يواجه الطلبة �صعوبات مثل الإجهاد
�أو الأمل املزمن ،و�صعوبة القدرة على التحمل
البدين ،ومواجهة �صعوبة يف امل�شي� ،أو الوقوف،
�أو رف��ع الأ���ش��ي��اء� ،أو اجل��ل��و���س ل��ف�ترة زمنية
طويلة �أو الت�سلق ،والت�أخر عن وقت املحا�ضرة
�أو احل�ضور ،ومواجهة �صعوبة يف الو�صول
واالنتقال �إىل قاعات الدرا�سة واملختربات.
بالإ�ضافة �إىل �صعوبة يف ا�ستخدام بع�ض
امل���واد مثل ال�صفحات ،والأق��ل��ام ،و�أج��ه��زة
احل��ا���س��وب ،وم��ع��دات امل��خ��ت�بر ،والتحكم يف
ال��ع�����ض�لات والتن�سيق وال���ت���وازن وال�����س��رع��ة،
و�ضعف يف الرباعة اليدوية ،و�صعوبة يف الفهم
ال�سمعي والب�صري ،و�صعوبة يف الذاكرة.

م��ن �أم��ث��ل��ة امل�����س��اع��دات ال��ت��ي يحتاجها
الطالب امل�صاب ب�إعاقة حركية� :سهولة
ال��و���ص��ول �إىل ق��اع��ات ال��درا���س��ة واملعامل
وال��رح�لات امليدانية ،وتخ�صي�ص مم��رات
وا���س��ع��ة وم��ن��اط��ق غ�ير م��زدح��م��ة للعمل،
وط���اوالت مائلة ميكن التحكم بارتفاعها،
وتوفري �أجهزة تدوين املالحظات ومعدات
الكتابة وم�ساعدين باملخترب ،وامل�ساعدة عند
ممار�سة الأن�شطة اجلماعية ،ومتديد زمن
االختبارات و� /أو ترتيب اختبارات بديلة.
كذلك يجب توفري مو�ضوعات املناهج
ال��درا���س��ي��ة ب�صيغة �إل��ك�ترون��ي��ة ،و�سهولة
الو�صول �إىل الف�صول الدرا�سية واملختربات،
وت��وف�ير م��ك��ان خ��ا���ص للجلو�س ،وكر�سي،
وطاولة تراعي �إعاقته ،ومنح وقت �إ�ضايف
يف االمتحانات وال��واج��ب��ات داخ��ل الف�صل
والواجبات اخلارجية التي تتطلب الكتابة
وا�سعة النطاق ،بالإ�ضافة اىل توفري مواقف
�سيارات قريبة ميكن الو�صول �إليها.
وعلى ع�ضو هيئة التدري�س �أن ي�ستمع
للطالب وي�شركه يف عملية البحث ع��ن حل
للم�شكالت التي يواجهها يف املنهج الدرا�سي،
وعليه �إدراك �أن م�س�ألة الت�أخر عن املواعيد
يف بع�ض الأحيان �أو التغيب رمبا يكون �أم ًرا
حتم ًيا.
وعليه تخ�صي�ص مكان منا�سب جللو�س ذوي
الإع��اق��ة احلركية يف القاعة ،وع��دم و�ضعهم
يف امل��دخ��ل �أو املمر اجلانبي �أو يف م�ؤخرة
القاعة ،والتخطيط امل�سبق للمهام خارج احلرم
اجلامعي والعمل امليداين ،حيث �إنها قد ت�شكل
�صعوبة يف الو�صول �إليها بالن�سبة للطالب،
ومن الأهمية مبكان االطالع على خطة �إخالء
اجلامعة يف حاالت الطوارئ والت�أكد من �أنها
تتفق مع ظروف الطلبة ذوي الإعاقة احلركية.
برنامج الو�صول ال�شامل
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إعادة التدوير في سنغافورة
ت��ع��د ���س��ن��غ��اف��ورة م��ن �أب���رز
الدول الرائدة يف عملية �إعادة
التدوير واحلفاظ على البيئة،
ومن �شدة حفاظهم على البيئة
تُ�ل�اح���ظ ���ش��وارع��ه��م نظيفة
وبراقة ،وكل نفايات �سنغافورة
التي ال ميكن �إع��ادة تدويرها
يتم حرقها يف �أماكن خا�صة
ويتم نقل ال��رم��اد ال��ن��اجت عن
حرق هذه النفايات �إىل جزيرة
بوالو �سيماكو ال�صناعية التي
تعد مبثابة مكب لهذا البلد الآ�سيوي اجلميل.
ورغم �أن جزيرة «بوالو �سيماكو» تعد مكباً لنفايات �سنغافورة �إال �أنها
يطلق عليها «جنة النفايات» ،فلو ذهبت �إىل هذه اجلزيرة فلن تُالحظ �إال
الروائح العطرة واملناظر اخلالبة ،ويُ َق َّدر �أن تتحمل هذه اجلزيرة �إلقاء
قمامة �سنغافورة حتى عام 2045م ،كما وثقت ذلك وزارة البيئة هناك.
يتم اال�ستفادة من عملية حرق النفايات يف �إنتاج الطاقة ،ومن اجلميل
�أن الناظر من اخل��ارج �إىل امل�صنع الذي يُ�ستخدم حلرق النفايات ال
يُالحظ ت�صاعد �أدخنة من مداخنه وك�أنه ال يعمل ،بينما هو يعمل
وبكامل طاقته حلرق نفايات �سنغافورة ،فهم ي�ستخدمون مداخن خا�صة
للحفاظ على البيئة.
�أما احلرارة الناجتة عن حرق النفايات فتُنتج طاقة ،وهذه الطاقة
يتم اال�ستفادة منها يف توليد الكهرباء ويتم بيع ما ن�سبته  % 80منها،
حيث �إنها �أكرث من حاجة امل�صنع ،مببلغ ي�صل �إىل  70,000,000دوالر
�سنغافوري يف ال�سنة ،وحجم الرماد الناجت عن عملية حرق النفايات
ي�صل �إىل  % 10فقط من حجم النفايات قبل حرقها ،وهذا الرماد
الناجت يتم اال�ستفادة منه يف عمل جزيرة �صناعية ،وبهذا ميكن القول
�إنهم و�صلوا �إىل مرحلة �إعادة تدوير الرماد الناجت من حرق النفايات.
�أ .ن�سيم من�صور �آل �أيوب
ماج�ستري العلوم يف العلوم البيئية
ق�سم الكيمياء احليوية– كلية العلوم
nasem33@hotmail.com
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اإلدمان على المخدرات ..عادة أم مرض مزمن؟
يعتقد كثريون �أن الإدمان على املخدرات م�شكلة تتعلق ب�إرادة َم ْن يعانيها،
و�أنها عادة ميكن التخل�ص منها يف �أي وقت ،ولكنها يف احلقيقة مر�ض يحتاج
�إىل عالج م�ستمر لل�شفاء منه .نبني فيما يلي املق�صود بالإدمان وما يحدثه
يف الدماغ ،ونتناول عواقب الإدمان ون�صائح للوقاية منه.
ما الإدمان على املخدرات؟
يعرف الإدمان ب�أنه تبعية كاملة ملادة خمدرة �أو دواء معني ت�ؤدي �إىل رغبة
قوية يف احل�صول عليها وتعاطيها ،رغم علم املتعاطي بت�أثرياتها اخلطرية.
ماذا يح�صل للدماغ عند ا�ستخدام املخدرات؟
ت�ؤثر املخدرات يف طريقة توا�صل اخلاليا الع�صبية يف الدماغ فيما بينها
بطريقتني هما:
حماكاة ت�أثري نواقل ع�صبية طبيعية يف الدماغ مثل الدوبامني امل�س�ؤول
عن التحكم يف امل�شاعر ،خا�صة ال�سعادة.
فرط حتفيز نظام املكاف�آت يف الدماغ الذي مينح ال�شخ�ص ال�سعادة من
جراء �سلوكيات طبيعية ،مثل تناول الطعام �أو ق�ضاء الوقت مع املقربني.
ي�سبب هذا التحفيز املفرط الذي ينتج عن �أي من الطريقتني اعتياد
الدماغ على امل�ستويات العالية من الدوبامني �إما باحلد من �إف��رازه و�إما
بخف�ض عدد م�ستقبالته ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل احلاجة �إىل جرعات �أكرب �أو
�أكرث من املادة املخدرة لتحقيق املفعول نف�سه.
ما ت�أثريات املخدرات يف الدماغ؟
ي�ؤثر تعاطي املخدرات يف الدماغ على النحو التايل ،حمدثاً ما يلي:
خلل يف م�ستوى الناقل الع�صبي اجللوتامات امل�س�ؤول عن القدرة على
التعلم ،ما ي�س ّبب م�شكالت يف الوظائف الإدراكية مثل الذاكرة والتفكري.
حُتدث املخدرات تغيريات يف مناطق الدماغ امل�س�ؤولة عن اتخاذ القرارات،
ت�ؤدي �إىل �سوء �إ�صدار الأحكام ودفع امل�صاب �إىل ا�ستخدام املخدرات رغم
علمه بت�أثرياتها ال�سلبية.
ت�صبح �أهمية ا�ستخدام العقار املخدر بالن�سبة �إىل الدماغ ت�ضاهي
حاجات �أ�سا�سية مثل تناول الطعام.
يجد دماغ املدمن طريقة يقنعه بها �أنه ال يعاين الإدمان �أو يربره� ،إىل
درجة ال يدري معها املدمن الكمية التي ي�ستخدمها �أو مدى ت�أثريها يف
حياته.
ت�سبب املخدرات ،خا�صة تلك التي ت�ؤخذ باال�ستن�شاق �أ�ضرا ًرا يف الدماغ.
كيف ي�ؤثر الإدمان يف حياة املدمن؟
ي�سبب الإدمان ت�أثريات خطرية كثرية يف حياة املدمن نبني بع�ضها فيما
يلي:
م�شكالت �صحية :ت�س ّبب امل��خ��درات العديد من امل�شكالت النف�سية
والبدنية وف ًقا للنوع الذي ي�ستخدمه امل�صاب.
احلوادث :تزيد املخدرات من احتماالت قيام امل�صاب ب�أن�شطة خطرة،
مثل القيادة بتهور ،ما يجعله عر�ضة للحوادث.
االنتحار :تزداد احتماالت �إقدام املدمن على االنتحار مقارنة بغريه من
الأ�شخا�ص.
امل�شكالت العائلية :ت�س ّبب التغريات يف �سلوك املدمن م�شكالت ونزاعات
كثرية مع �أفراد الأ�سرة ت�ؤثر يف عالقته بهم.
م�شكالت العمل �أو املدر�سة :ي�ؤدي الإدمان �إىل تدين الأداء يف العمل �أو
املدر�سة وقد ي�ؤدي �إىل الف�شل الكامل فيهما.
م�شكالت قانونية :ي�ؤدي الإدمان � ً
أي�ضا �إىل كثري من امل�شكالت القانونية،
نظ ًرا لأن حيازة املخدرات وا�ستخدامها خمالفان للقانون ،وقد يدفع امل�صاب
�إىل ال�سرقة � ً
أي�ضا لت�أمني املال الذي يح�صل به على املخدرات.
م�شكالت مالية :ي�صرف املدمن كل �أمواله على املخدرات ويحرم نف�سه
بالتايل حاجاته الأ�سا�سية الأخرى.
ن�صائح لوقاية املراهقني من الإدمان:
ت�ساعد الن�صائح التالية املراهقني على الوقاية من خطر املخدرات ،على
اعتبار �أنهم الفئة الأكرث عر�ضة للإدمان:
ارف�ض عر�ض رفقاء ال�سوء:
ارف�ض دون خ�شية �أو خجل �أي حماولة من رفقاء ال�سوء جلرك �إىل
ا�ستخدام املخدرات.
جتنب �ضغوط الأ�صدقاء:
انتبه للأ�شخا�ص الذين ترافقهم وال ترتدد يف التخلي عن �أي �شخ�ص
ت�شعر ب�أنه قد يقودك �إىل طريق املخدرات.
عزز عالقتك مع �أ�سرتك:
يعد وجود �أ�شخا�ص بالغني يف حياتك ت�ستطيع االعتماد عليهم والتحدث
معهم حول حتديات احلياة �أم ًرا بالغ الأهمية.
ا�ستمتع باحلياة:
تعلّم �أن ت�ستمتع بحياتك مع َم ْن حتب دون اللجوء �إىل املخدرات ،وثق
ب�أنها لن جتلب لك �إال التعا�سة.
تعلّم �أكرث:
حاول �أن تعرف �أكرث عن الإدم��ان وما ي�سببه من ت�أثريات خطرية يف
احلياة ،لتوقن ب�أهمية تفاديها.
اطلب امل�س
اعدة:
ال ترتدد يف خماطبة املخت�صني �إن كنت �أو �أحد تعرفه يعاين م�شكلة ذات
�صلة باملخدرات ..
امل�صدر :تطبيق قريبون – املركز الوطني لتعزيز ال�صحة النف�سية
•�إ�شراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�صحة النف�سية باجلامعة «تعزيز»
للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�سية باجلامعة:
 وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية -هاتف0114674801 : مركز التوجيه والإر�شاد الطالبي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114973926 : وحدة التوجيه والإر�شاد النف�سي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114673926 : الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية «طالبات» -هاتف0532291003 : ق�سم الطب النف�سي مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي -هاتف0114672402 : -م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي -هاتف0114786100 :
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اكتشاف مادة خطيرة جديدة في السجائر اإللكترونية
ك�شفت اختبارات متخ�ص�صة عن
وجود �سبب �آخر للأمرا�ض اخلطرية
التي ت�سببها ال�سجائر الإلكرتونية،
املعروفة ،غري امل��ادة التي حددتها
ال�سلطات الأم�يرك��ي��ة ،باعتبارها
م�س�ؤولة عن ع�شرات الوفيات ذات
العالقة بهذا النوع من ال�سجائر.
وج�����اءت ه���ذه االخ���ت���ب���ارات يف
�أعقاب تعر�ض �شاب كندي ل�ضرر
ك��ب�ير ،ك��اد �أن يفقده رئ��ت��ي��ه ،بعد
� 5أ���ش��ه��ر م��ن ا���س��ت��خ��دام��ه املكثف
لل�سجائر الإلكرتونية.
و�أ����ش���ارت االخ��ت��ب��ارات �إىل �أن
املكون امل�شتبه يف ت�سببه بال�ضرر
لل�شاب الكندي ،البالغ من العمر 17
عا ًما ،هو مادة ثنائي الأ�سيتيل ،كما
ذكرت «فران�س بر�س» ،وتعترب مادة
ثنائي الأ�سيتيل �آمنة �إذا مت تناولها،
غري �أنها ت�صبح خطرية �إذا دخلت
�إىل الرئتني عن طريق اال�ستن�شاق.
وبح�سب ت��ق��ري��ر ن�شرته جملة
اجلمعية الطبية الكندية ،ت�ساهم

هذه احلالة يف زيادة الغمو�ض الذي
يحيط بـال�سجائر الإلكرتونية التي
�أ�صبحت �شعبية لدرجة �أن الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب تراجع يف
وق��ت �سابق من ه��ذا الأ�سبوع عن
احلظر املقرتح على بع�ض النكهات.
ووفقا للتقرير ،فقد كان ال�شاب
الكندي ب�صحة ج��ي��دة وي�ستخدم
ال�����س��ج��ائ��ر الإل���ك�ت�رون���ي���ة ي��وم � ًي��ا

�أورد موقع « »WebMDقائمة
ب��ال��وج��ب��ات ال�سريعة ال��ت��ي تت�ألف
من عنا�صر رمبا ال يتخيل البع�ض
وجودها يف ه��ذه الأك�لات ال�شهية
ال�سهلة التح�ضري:
 البطاط�س املقلية :هناك الكثريمم��ا ال ن��ع��رف��ه وراء ه���ذا القناع
الب�سيط اخلادع للبطاط�س املقلية،
التي حتتوي يف �أغلب الأحوال على
�أك�ث�ر م��ن  15ع��ن�����ص� ًرا ،م��ن بينها
ال�سكر والأل��وان اال�صطناعية .كما
ت�شتمل على مواد حافظة مثل بريو
فو�سفات حم�ض ال�صوديوم وثالث
هيدروكينون ثالثي ،والتي ترتبط
اجلرعات العالية منه مب�شاكل يف
الإب�صار.
 الربغر� :أثبتت درا�سات علمية�أن قطع ال�برغ��ر ال تقت�صر على
اللحم املفروم فح�سب ،ولكن رمبا
يكون هناك � ً
أي�ضا هرمونات منو
وم�ضادات حيوية .وك�شفت �إحدى
الدرا�سات �أن بع�ض قطع الربغر
حتتوي على � 100سعرة حرارية
لكل وجبة �أعلى مما تعلن عنه بع�ض
�أماكن الوجبات ال�سريعة.
 امل�شروبات الغازية :ي�ؤكد خرباءالتغذية �أن خطورة تناول امل�شروبات

الغازية يف �سل�سلة حمالت الوجبات
ال�سريعة ،والتي تكون ب�أحجام كبرية
للغاية ،تكمن يف �أنها حتتوي على
نحو � 270سعرة ح��راري��ة .وت�شري
ال��درا���س��ات �إىل �أن���ه �إذا مت طلب
م�شروبات غازية ب�أي حجم ف�إنه يتم
�شربها بالكامل.
 �شطرية الإفطار :تقدم بع�ض�أماكن الوجبات ال�سريعة �شطائر
�شهية للإفطار منها �شطائر «البي�ض
املقلي» التي حتتوي على ن�شا الذرة
املعدلة وزي��ت فول ال�صويا ودهون
ثالثية وبروبيلني غليكول ونكهة
ا�صطناعية وح��ام�����ض ال�سرتيك
و�صمغ الزانثان و�/أو بيا�ض البي�ض

خ�صو�صا بنكهة «التفاح الأخ�ضر»،
ً
�إ�ضافة �إىل نكهات �أخ��رى حتتوي
على م���ادة «ت��ي �إت�����ش ���س��ي» ،التي
تعترب العن�صر الفاعل يف املاريغوانا.
وح���دد الأط��ب��اء �أن رئ��ة ال�شاب
م�����ص��اب��ة مب���ت�ل�ازم���ة «ان�������س���داد
الق�صيبات ال�شعرية» ،وهي التهاب
ي�صيب ال�شعب الهوائية ال�صغرية يف
الرئتني.

وكانت الإ�صابة التي �أث��رت على
رئتي ال�شاب خمتلفة عن تلك التي
�سجلت يف احلاالت املر�ضية املختلفة
ب�سبب ال�سيجارة الإل��ك�ترون��ي��ة يف
الواليات املتحدة ،واملقدرة ب�أكرث من
 2000حالة.
ي�شار �إىل �أن التدخني الإلكرتوين
ارت��ب��ط ب ��أك�ثر م��ن  40ح��ال��ة وف��اة
يف ال��والي��ات املتحدة منذ ال�صيف
املا�ضي ،بينما �أ�صيب � 8أ�شخا�ص
ب ��أم��را���ض ذات ع�لاق��ة بال�سجائر
الإلكرتونية يف كندا ،دون �أن ت�سجل
وفيات بينهم.
وق��د خل�ص الأط��ب��اء الكنديون
�إىل �أن «زي���ت فيتامني �إي» لي�س
م�����ص��در اخل���ط���ر ال��وح��ي��د ال���ذي
ت�شكله ال�سجائر الإلكرتونية على
م�ستخدميها ،و�أن هناك مواد �أخرى
ذات عالقة ميكن �أن تلحق �ضر ًرا
�ادح��ا باملدخنني لهذا ال��ن��وع من
ف� ً
ال�سجائر.

عناصر خطيرة ال نتخيل وجودها في الوجبات السريعة

و�صفار البي�ض .ويو�ضح اخلرباء �أن
بروبيلني غليكون على �سبيل املثال
ي�ستخدم يف �صناعة البولي�سرت.
 النقانق :ي�شرح خرباء التغذية�أن النقانق ،بخالف �أنها من بقايا
غري مفيدة من حل��وم احليوانات،
فهي حتتوي على كمية عالية من امللح
وال��ده��ون امل�شبعة وال��ن�ترات ،وهي
مادة حافظة تهدد ب�إ�صابة الإن�سان
مبر�ض ال�سكري وال�سرطان.
 ق��ط��ع ال����دج����اج :ت��ع��د قطعال��ن��اغ��ت�����س �شهية وت��ت��م��ي��ز مب��ذاق
مده�ش للحم الدجاج ،ولكن هناك
�أي�ضاً عظام و�أوعية دموية و�أع�صاب
و�أن�سجة �ضامة وج��ل��د ،جن ًبا �إىل

جنب والكثري من امللح والدهون التي
ت�صيب بال�سمنة ومر�ض ال�سكري
و�أمرا�ض القلب.
 ���ص��و���ص و���ص��ل�����ص��ات :يعتربال�سكر امل��ك��ون الأول تقري ًبا لأي
�صل�صة ،تقدم يف مطاعم للوجبات
ال�سريعة ،ويطلق عليه ال�سكروز �أو
�سكر العنب �أو املالتوز �أو �شراب
الأرز �أو �شراب ال�شعري �أو �شراب
ال���ذرة ع��ايل ال��ف��رك��ت��وز ،والنتيجة
النهائية هي نف�سها ،حيث �إنها تقدم
الكثري م��ن ال�����س��ع��رات احل��راري��ة،
مقابل ما يقرب من ال�صفر من حيث
القيمة الغذائية.
 خم��ف��وق احلليب ب��ال��ف��راول��ة:يتكون املخفوق اللذيذ الطعم من
احل��ل��ي��ب وال�����س��ك��ر ،ول��ك��ن ت�ضيف
م��ن��اف��ذ ال��وج��ب��ات ال�����س��ري��ع��ة �إىل
امل���خ���ف���وق ����ش���راب ال������ذرة ع��ايل
ال��ف��رك��ت��وز وامل����واد احل��اف��ظ��ة مثل
بنزوات ال�صوديوم ،ونكهات و�ألوان
ا�صطناعية ،وال يف�شي اخلرباء �سرا
�إذا قالوا �إن العن�صر الوحيد الذي
يغيب عن هذا امل�شروب هو فاكهة
الفراولة الفعلية.

«الليزك» البديل الطبي عن النظارات ..في «دائرة االتهام»
�أث���ارت عمليات ت�صحيح الب�صر املعروفة
بـ«الليزك» ،ج��دالً وا�س ًعا ،يف الآون��ة الأخ�يرة،
بعدما دعا �أكادميي مرموق يف الواليات املتحدة
�إىل حظرها ،نظ ًرا ملا حتدثه من م�ضاعفات
مقلقة.
وبح�سب م��ا نقلت �شبكة «ف��وك�����س» ،ف ��إن
امل�ست�شار ال�سابق ل��دى �إدارة ال���دواء والغذاء
الأم�يرك��ي��ة ،موري�س واك�سلر ،دع��ا �إىل وقف
العملية يف البالد ،رغ��م �أن��ه ك��ان واح��دًا ممن
�صوتوا ل�صالح اعتمادها �سنة .1998
و�أو����ض���ح اخل��ب�ير ال�صحي الأم�ي�رك���ي� ،أن��ه
اتخذ موقفه اجلديد بعدما اطلع على بيانات
�صحية وا�سعة ،واكت�شف �أن الأطباء جتاهلوا
طيلة �سنوات ،ما ينجم من ت�شوهات عن عملية
الليزك ،قائ ً
ال« :لقد قلت لنف�سي� ،إنها لي�ست
�أم ًرا جيدًا».
يف املقابل ،ك�شفت درا�سة �سابقة لإدارة الدواء
وال��غ��ذاء� ،أن  95يف املئة ممن �أج��روا العملية
�أبدوا ر�ضاهم عن النتائج التي ح�صلوا عليها،
لكن واك�سلر يقول �إن ما بني  10و 30يف املئة
ممن يلج�ؤون �إىل هذا الإج��راء الطبي ،يعانون
امل�ضاعفات.
وتعتمد ه��ذه العملية على «ال��ل��ي��زر» لأج��ل
تعديل �شكل قرنية العني ،و�ضبط قدرات العني،

لكن هذا التدخل الطبي ال يخلو من املخاطر،
وامل�ضاعفات قد ت�صل �إىل فقدان الب�صر ب�شكل
كامل ،وما يعرف بـ«متالزمة العني اجلافة».
ومبا �أن العملية ب��د�أت يف الواليات املتحدة
قبل نحو  21عا ًما فقط ،ف�إن ما يح�صل على
وا�ضحا ب�شكل كبري ،نظ ًرا �إىل
املدى البعيد لي�س
ً
غياب بيانات كافية للمر�ضى.
ولفهم هذه العملية ،ال بد من �إي�ضاح تركيبة
العني ،وكيف �أن القرنية هي اجلزء الذي ي�ساعد
الإن�سان على تركيز ال�ضوء حتى يقوم بت�شكيل
ال�صورة على م�ستوى ال�شبكية ،وه��ذا معناه
�أن العمل يجري على غ��رار ما يقع يف عد�سة

الكامريا.
وقد و�ضعت �إدارة الدواء والغذاء الأمريكية،
دلي ً
ال مو�س ًعا على موقعها ،لإر�شاد الراغبني يف
�إجراء العملية ،ومن بني ال�شروط �أال يقل العمر
عن � 18سنة ،وت�ؤكد �أن امل�ضاعفات ال ميكن
تفاديها لدى ن�سبة ممن يجرون العملية.
وتو�صي الإدارة الأمريكية ،ب�إجراء فحو�ص
دقيقة ،قبل العملية ،ف�ض ً
ال عن �إخبار الطبيب
بتناول �أي �أدوية �أخرى ،تفاد ًيا لوقوع تفاعالت
غري مرغوب فيها ،ال �سيما �أن العواقب قد تكون
مربكة ب�شكل كبري.

من الذاكرة
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د .عبداهلل الزير حا�صل على و�سام امللك عبدالعزيز من الدرجة الأوىل
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أضواء على ذكريات الطفولة والشباب
والمراحل التعليمية واألكاديمية
انتقلت من درا�سة الطب للعلوم بن�صيحة من فريق �إجنليزي متخ�ص�ص رغم معار�ضة �أخي الأكرب

�أت� �ق ��دم ب��ال���ش�ك��ر وال �ع��رف��ان مل�ق��ام
خ � ��ادم احل ��رم�ي�ن ال �� �ش��ري �ف�ين امل�ل��ك
�سلمان ب��ن عبدالعزيز حفظه اهلل
يف �صدور الأمر امللكي مبنحي و�سام
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
ت�أ�سي�سها على يد امللك عبدالعزيز
طيب اهلل ثراه.
و�إن ه��ذا ال �ت �ك��رمي م���ص��در فخر
واعتزاز يل ولأ�سرتي ف�شكر ًا لزوجتي
و�أبنائي وبناتي و�أ�سرتي الكبرية على
ت�ف�ه�م�ه��م � �ص �ع��وب��ة ال �ط��ري��ق خ�لال
م�سريتي العلمية ،داع�ي� ً�ا امل��وىل �أن
ي ��دمي ع�ل�ي�ن��ا ن�ع�م��ة الأل� �ف ��ة وامل� ��ودة
واملحبة ،وال�شكر والتقدير مو�صول
مل�ع��ايل م��دي��ر اجل��ام�ع��ة ووك�لائ�ه��ا ملا
يبذولونه م��ن جهد كبري وملمو�س
خل��دم��ة �أه� ��داف اجل��ام�ع��ة وحتقيق
طموحاتها.
ً
لقد ك��ان ال�ط��ري��ق ط��وي� ً
و�شاقا
لا
لتحقيق الأح �ل��ام ،وق��د ق��ال امللك
ع�ب��داهلل ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود -
رح �م��ه اهلل  -خ�ل�ال �إح� ��دى زي��ارات��ه
للجامعة «يف ت��اري��خ ه��ذه اجلامعة
العريقة تعلمنا �أن الأح�ل�ام �إذا ما
اقرتنت بعزائم الرجال ق��ادرة بعون
اهلل على حتقيق املعجزات» فال�صرب
ث��م ال �� �ص�بر ل ��رد ال� � َدي ��ن ل�ترب��ة ه��ذا
الوطن.
بني الطب والعلوم
ُولِدت يف مدينة الدمل الرابع من
خم�سة �أوالد و�إبنتني وانتقل الوالد
رحمه اهلل �إىل مدينة الريا�ض وبد�أت
الدرا�سة االبتدائية يف مدر�سة علي
ب��ن �أب��ي طالب واملتو�سطة يف ابن
خلدون والثانوية العامة تخ�ص�ص
علمي يف مدر�سة اليمامة الثانوية،
وبعد ذل��ك التحقت بجامعة امللك
�سعود يف كلية الطب ،وبعد املقابلة
ال�شخ�صية م��ن ف��ري��ق �إجن��ل��ي��زي
متخ�ص�ص وجد �أن مهاراتي العلمية
ت�صلح للتخ�ص�صات العلمية؛ مما
�أثار انزعاج �أخي الأكرب زيد � -أطال
اهلل يف عمره – ب�أن خريجي العلوم
�سيعملون يف حقل التدري�س وقتها
ولكن �أ�صررت على االلتحاق بكلية
العلوم.
املاج�ستري ب�أمريكا
ت��خ�����ص�����ص��ت يف ال��ري��ا���ض��ي��ات
العامة والفيزياء وتخرجت بتقدير
ممتاز م��ع مرتبة ال�شرف وعينت
معيداً بق�سم الفيزياء يف جامعة

امللك �سعود ،وخ�لال �سنة الإع��ادة
مت مرا�سلة اجلامعات الأمريكية
لدرا�سة اللغة واملاج�ستري والدكتوراه
وح�صلت على ق��ب��ول للماج�ستري
يف ج��ام��ع��ة ك���ول���ورادو احلكومية
وكان مو�ضوع الر�سالة عن الألياف
الكربونية وت�أثري موجات املايكرويف
من الناحية الفيزيائية ،ومت ن�شر
تلك الدرا�سة يف م�ؤمتر اجلمعية
الأم��ري��ك��ي��ة للب�صريات ومت ن�شر
الدرا�سة يف جملة علمية مرموقة.
الدكتوراه يف بريطانيا
�سجلت مل��رح��ل��ة ال���دك���ت���وراه يف
ن��ف�����س اجل��ام��ع��ة لإك���م���ال �أب��ح��اث��ي
يف م��رح��ل��ة امل��اج�����س��ت�ير و�أك��م��ل��ت
جميع املقررات الدرا�سية املطلوبة
ل��ل��دك��ت��وراه ب��ن��ج��اح ول��ك��ن ل��ظ��روف
علي رئي�س الق�سم
متعددة �أ���ش��ار
َّ
حينها د .خ�ضر ال�شيباين ب�إكمال
الدرا�سة يف بريطانيا و�سعى الأخ
الدكتور عبدالرحمن العقل – رحمه
اهلل – مع ق�سم الفيزياء بجامعة
ويلز لقبويل للدكتوراه حيث رحب
بي �أح��د الأ�ساتذة لإج��راء البحث
حتت �إ�شرافه وانتقلت �إىل اململكة
املتحدة.
تطبيقات الليزر
بد�أت البحث يف تطبيقات الليزر
وك����ان جم���ال ال���درا����س���ة وال��ب��ح��ث
ي�شجع يف وق��ت��ه��ا ع��ل��ى تطبيقات
الليزر املتقدمة جداً ،لذا بحثت يف
الظواهر الغري خطية وهي فرع من
فروع الأطياف ال�ضوئية التي ن�ش�أت
بعد اكت�شاف الليزر ،وكانت بداية
البحث عن نب�ضات ليزرية �صغرية
جدا با�ستخدام تفاعل �ضوء الليزر
مع البلورات وال�سوائل ،والتى كانت
مهمة يف ذلك الوقت وهي �أ�سا�س
ملا نحن نبحث فيه الآن من �إيجاد
نب�ضات ق�صرية ج��داً لفهم �سلوك
الإل���ك�ت�رون داخ���ل ال����ذرة ،و�أنهيت
درجة الدكتواره عام 1988م.
ت�صنيع ليزرات بحثية

بعد عودتي من البعثة بد�أت العمل
يف ق�سم الفيزياء وقمت بتدري�س
امل���ق���ررات ب��الإ���ض��اف��ة �إىل عمل
بع�ض الأب��ح��اث مع بع�ض الزمالء
املتخ�ص�صني يف الق�سم ،وخالل تلك
امل��دة ب��د�أت بفكرة ت�صنيع ليزرات
بحثية حتى يتم ا�ستخدامها يف
التدري�س واطالع الطالب على هذه
التقنية املتقدمة ،وكان ت�صنيع جهاز
ل��ي��زر خليط الهليوم وال��ك��ادم��ي��وم
اخل��ي��ار املنا�سب ل��ع��دم وج���وده يف
الأ�سواق ومليزة خروج ليزر ذي لون
�أبي�ض نتيجة التحكم يف االنتقاالت
امل��ول��دة ل��ل��ون الأح��م��ر والأخ�����ض��ر
والأزرق و�إق��ن��اع املجتمع ب�إمكانية
ت�صنيع هذه التقنيات املعقدة.
�أن�شطة علمية
�أ�شرفت على اللجنة االجتماعية
بالكلية وب���د�أت يف �إن�شاء معر�ض
ل���ل���ظ���واه���ر ال��ع��ل��م��ي��ة ب��ال��ك��ل��ي��ة،
ب��الإ���ض��اف��ة لإ����ش���رايف ع��ل��ى مركز
االب���ت���ك���ارات وال���ه���واي���ات العلمية
ب��اجل��ام��ع��ة وامل�����ش��ارك��ة يف �إع���داد
بع�ض امل��وا���ص��ف��ات «18موا�صفة»
تابعة للهيئة ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س ،وبعد ذلك رئي�ساً لق�سم
الفيزياء وم�شرفا على ق�سم الفلك،
تخللها عمل بحوث و�إ�شراف على
طالب وطالبات مرحلة املاج�ستري
وامل�شاركة يف امل�ؤمترات اخلارجية
والداخلية.
�إعارات وتكليفات
مت����ت �إع�����ارت�����ي مل���دي���ن���ة امل��ل��ك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعملت

�إن قيمة الإن�����س��ان يف ه��ذه الدنيا ه��ي ما
ي�ضيفه �إىل احلياة بني ميالده وموته ،والفرتة
التي ع�شتها �شهدت الكثري من النماذج امل�ؤثرة
فى حياتي �أولها حياة ر�سولنا حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم ،عرب �سريته من الناحيتني الدينية
والدنيوية ،ثم الأخ الدكتور عبدالعزيز بن حممد

م��دي��راً ملركز تطبيقات الليزر يف
م��ع��ه��د ب��ح��وث ال��ف�����ض��اء وجتهيز
خمتربات املركز لدرا�سة �أطياف
الليزر لأجهزة االح�تراق و�أطياف
ال��ل��ي��زر امل�ستحثة لعينات حديد
���س��اب��ك �إ���ض��اف��ة ل�ل�إ���ش��راف على
مر�صد الليزر ال�سعودي ،ويف عام
 2008مت تكليفي برئا�سة اللجنة
الت�أ�سي�سية لكلية العلوم والآداب
يف �شقراء ،ثم عميداً لكلية العلوم
والآداب ب�شقراء ،وامل�شرف على
كلية العلوم ال�صحية للبنات ب�شقراء،
وك��ان��ت وقتها حت��ت مظلة جامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود ،وا�ستمر العمل يف
�شقراء حتى نهاية عام  2011حيث
ق��دم��ت اع��ت��ذاري ع��ن اال�ستمرار
نظراً لأهمية التعاون البحثي.
تعاون مع معهد ماك�س بالنك
يف عام  2008طرحت اجلامعة
برنامج «علماء نوبل» حيث مت توقيع
اتفاقية للتعاون البحثي بني اجلامعة
ومعهد ماك�س بالنك للب�صريات
الكمية ب�أملانيا بح�ضور عامل نوبل
ثيودور هان�ش ،وكانت فر�صة ملا كنت
�أحلم به ،فقد التقيت بالربوفي�سور
هان�ش خ�لال منحه ج��ائ��زة امللك
في�صل ل��ل��ع��ل��وم يف ع���ام 1989م
و�أبديت حلمي يف بناء تقنيات الليزر
امل��ت��ق��دم��ة ونقلها للمملكة ،وب���د�أ
تفعيل التعاون بزيارة الربوفي�سور
فرين�س كروا�س مدير معهد ماك�س
ب�لان��ك للب�صريات ال��ك��م��ي��ة ،ومت
ط��رح ال��ت��ع��اون للزمالء يف الق�سم
مل�شاركة الباحثني هناك ،و�شارك يف

نماذج مؤثرة

الزير رحمه اهلل ،من خالل م�سريته العلمية
وماحتمله من �صرب جميل وخلق كرمي وتوا�ضع
وح��زم دون عنف ولني دون �ضعف وب��ذل دون
انتظار ال�شكر والقيم واملروءة يف العلم.
�أم���ا م��ن الناحية العلمية فقد ك��ان ت�أثري
�أ���س��ات��ذت��ي يف املرحلة اجلامعية ل��ه ن�صيب،

التعاون الأخ د .زياد الأحمد حيث
مت افتتاح معمل عن بعد للجامعة
�أواخ���ر  2008ومت��ت امل�شاركة يف
الأب��ح��اث القائمة وت��دري��ب �صيفي
لعدد  27من طالب اجلامعة و�إن�شاء
جمموعة بحثية جلامعة امللك �سعود
�ضمن املجاميع البحثية حتت مظلة
م��در���س��ة م��اك�����س ب�لان��ك ال��دول��ي��ة
للبحوث يف علوم الفوتون املتقدم
( )IMPRS-APSوكنت ممتحنا
خارجيا لطال َبي دكتوراه يف جامعة
لودفيغ ماك�سميليان )ميونخ(.
خمترب علوم الأوتوثانية
يف عام  2012مت تكليفي عميداً
ملعهد امللك عبداهلل لتقنية النانو
ح��ي��ث ع��م��ل��ت ع��ل��ى �إع�����ادة النظر
يف مفهوم تقنية النانو م��ن خالل
�إق�تراح فتح ما ي�سمى باملختربات
عن بعد يف كليات اجلامعة املهتمة
بهذه التقنية وتفعيل البحوث البينية
بني الزمالء الباحثني يف اجلامعة،
ويف تلك الفرتة �صرح مدير معهد
ماك�س بالنك للب�صريات الكمية
الربوفي�سور فرين�س كروا�س خالل
كلمته ب��ع��د ت�سلمه ج��ائ��زة امللك
في�صل العاملية عام  2013من امللك
�سلمان – حفظه اهلل – عن رغبتي
يف �إن�شاء خمترب علوم الأوتوثانية يف
اجلامعة لي�صبح املخترب الوحيد يف
منطقة اخلليج والدول العربية ،ويف
عام 2014م ُكلفت بالإ�شراف على
املخترب ومت االفتتاح عام 2015م.
ن�شاط بحثي
املخترب ي�ضم حاليا � 3أ�ساتذة
ب��درج��ة ال��دك��ت��وراه وف��ن��ي وط��ال��ب
دكتوراه وي�ساعد فى الإ���ش��راف د.
م�شعل احلربي وهناك العديد من
الباحثني يف معهد ماك�س بالنك
للب�صريات الكمية يقومون بزيارات
بحثية م��ت��ع��ددة للمخترب لإج���راء
ال��ب��ح��وث امل�����ش�ترك��ة ،وج��ان��ب �آخ��ر
من البحوث البينية جترى مع كلية
ال��ط��ب يف اجل��ام��ع��ة مب�����ش��ارك��ة د.

وم�ؤخرا نقا�شاتي العلمية العديدة منذ مايقرب
من ع�شرة �أعوام مع عامل نوبل ثيودور هان�ش
واحلائز على جائزة امللك في�صل العاملية يف
الفيزياء الربوفي�سور فرين�س كراو�س ،كان لها
ت�أثري يف عدة جوانب علمية.

خالد ال�صالح مدير مركز الأورام
والربوفي�سور جان مارك نوبلتز من
اجلامعة وباحث من جامعة امللك
ع��ب��داهلل للعلوم والتقنية للك�شف
املبكر عن ال�سرطان بوا�سطة الليزر،
وب��ه��ذه املنا�سبة ن��رح��ب بالزمالء
والطالب والطالبات لزيارة املخترب
واالط�ل�اع على الأن�شطة البحثية
القائمة.
زمالئي الأفا�ضل
�إن «ال��ط��ال��ب والأ����س���ت���اذ» هما
العمود الفقري واملحور الأ�سا�سي
الذي ت�ستند �إليه العملية الرتبوية
والأكادميية يف �أي م�ؤ�س�سة تعليمية،
وه��م��ا ال��ط��رف��ان الأ���س��ا���س��ي��ان يف
معادلة «�إمن��اء املعرفة» ،فالطالب
هو �أم��ل الغد امل�شرق لهذه البالد،
وهو «الأمانة» يف يدك ف�أنت الوالد
والأخ� ،أن��ت امل��رب��ى ال��ق��دوة ،و�أن��ت
الأ�ستاذ واملعلم� .سيجد يف رعايتك
واه��ت��م��ام��ك وتوجيهك ومتابعتك
�أك�ب�رع���ون ب��ع��د اهلل ،ي��ع��رف منك
كيف يثق بنف�سه ويتعود على بناء
�شخ�صيته وب��ال��ت��ايل كيف يواجه
م�س�ؤولياته دون خوف �أو ت��ردد �أو
قلق ،ولن يتم ذلك �إ ّال بتخطيطك
ال�سليم الواعي وامل�س�ؤول والهادف
منذ البداية .جامعة امللك �سعود لن
تتوقف عن العمل ال��د�ؤوب لتحقيق
الريادة والتميز والتناف�سية حملياً
و�إق��ل��ي��م��ي�اً وع��امل��ي �اً فلديها �سجل
كبري من الإجن���از و�أه��م �إجنازاتنا
تتمثل ب��ك��م �أن���ت���م ،وبتفانيكم يف
العمل الأكادميي والبحثي والإداري
�سن�شهد جميعا ب����إذن اهلل مزيدا
من االرتقاء واالزدهار والتطور فى
النواحي البحثية والأكادميية.
�أبنائي الطلبة والطالبات
من الواجب ونحن ننعم بالنه�ضة
القائمة يف بالدنا �أن نتذكر ب�إجالل
و�إكبار جهود م�ؤ�س�سي دولتنا و�أن
تقدروا جهود �آبائكم و�أجدادكم عن
هذه الإجن���ازات وه��ذه النقلة التي
توحدت ،فهذه
�شهدتها بالدنا وكيف ّ
�أم��ور ال بد �أن يعرفها هذا اجليل،
حتى يعرف كيف كنا وكيف �أ�صبحنا.
ولعلي �أذك��رك��م ب�أهمية احلفاظ
على مكت�سبات الوطن و�أن تتكاتف
اجلهود خلف القيادة ،فالوطن هو
احل��ب ،هو العطاء ،هو الت�ضحية،
وهو الإح�سا�س بامل�س�ؤولية واحرتام
حقوق الرتبة التي نبتنا فيها وع�شنا
عليها ،واهلل ن�س�أل �أن يوفقنا جميعا.
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غياب األب الروحي للدراسات البينية
تقفز للذهن رمزية «الأبوة الروحية» عند احلاجة �إىل دفع
الفكرة �إىل النجاح� ،أو تعود الفكرة �إىل ح�ضن �أمومة حانية
حتى تنمو من جديد .هكذا دارت �صورة الدرا�سات البينية
عند امل�شاركة يف �أي ندوة بني الأق�سام العلمية .وتزداد تلك
ال�صورة الذهنية تعقي ًدا عندما تتخالط ب�شعور حول ف�شل
�إدارتنا الأبوية ملولود مل يكتمل النمو يف كنف �أمومة علمية
فمات بني �أيدينا وهو خديج .لذلك ال نزال نتخوف من خو�ض
جت��ارب الدرا�سات البينية ونخو�ض على حوافها وال منلك
اجلر�أة خلو�ض غمارها ،فت�أتي جتاربنا �صغرية على ا�ستحياء.
وبالرغم من �صغرها �إال �أنها حتمل ب��وارق �أم��ل جديدة
مل تفلح �أبوتنا الروحية ال�سابقة يف خلق بيئة علمية تعاونية
بني الأق�سام ،ولذا جند يف ال�شطر الن�سائي حماوالت �أمومة
علمية جادة لتطوير الدرا�سات البينية وخلق فر�صة التعاون
وت�سويق خدمات اجلامعة بحث ًيا.
ف�شك ًرا لتلك املحاوالت التي كانت �آخرها فكرة ت�أ�سي�س
ٍ
ناد للقراءة ومنتدى علمي بني �أق�سام اللغة العربية والقانون
والإع��ل�ام .ف�شك ًرا ل��ل��دك��ت��ورة �أم���ل التميمي وال��ت��ي تن�سج
من ا�سمها ج�سر �أم��ل للعبور �إىل �ساحة التميز يف ميدان
الدرا�سات البينية.

الطريق امل�ؤدي �إىل دوار الكتاب  ..مغلق منذ �أ�شهر!!

altayash@ksu.edu.sa

حوكمة «إدارة المخاطر» في الجامعة
برئا�سة عميد ع��م��ادة التطوير
واجل��ودة الدكتور جربيل العري�شي
عقد م���ؤخ��راً اج��ت��م��اع ب�ين ممثلي
اللجنة ال��دائ��م��ة لإدارة املخاطر
باجلامعة ال��دك��ت��ور نا�صر العنزي
م��دي��ر �إدارة امل��خ��اط��ر واملهند�س
ح��م��ود ال��غ��ام��دي م��دي��ر امل�شاريع
بوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير،
و�إح���دى ال�شركات املتخ�ص�صة يف
منظومة احلوكمة و�إدارة املخاطر
واالمتثال.
ت�ضمن االج��ت��م��اع ب��ح��ث �أوج���ه

التعاون بني اجلانبني لال�ستفادة من
خربات وجتارب اجلامعة ،وفتح �آفاق
التعاون يف منظومة احلوكمة التي
حتقق متطلبات ر�ؤية اململكة،2030
واال�ستفادة من �أف�ضل املمار�سات
العاملية لتحقيق �أع��ل��ى م�ستويات
احل��وك��م��ة ل��ل��إدارة ال��ر���ش��ي��دة ب��د ًءا
بامل�ستوى اال�سرتاتيجي �إىل الرقابي
ثم التنفيذي ،والتعاون بني ال�شركة
واجلامعة يف �إطار حر�ص اجلامعة
على التوا�صل وال�شراكة املجتمعية.

يوم للبحث العلمي باللغات والترجمة

نظمت كلية اللغات والرتجمة ي��وم البحث
العلمي للدرا�سات العليا يف دورته الثالثة حتت

رعاية عميد الكلية د� .إبراهيم القرين ،وذلك
يوم االثنني  21ربيع الأول 1441هـ املوافق 18

نوفمرب 2019م.
ً
وق��د ت�ضمن اللقاء عر�ضا للأبحاث قدمه
�أع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س يف الكلية،
وطالب وطالبات الدرا�سات العليا ،حيث عر�ض
امل�شاركون  12بحثاً يتمحور حول علوم اللغة
واللغويات والرتجمة.
كما ا�شتمل اللقاء على معر�ض للمل�صقات
العلمية قدمته طالبات ال�سنة الأوىل �ضمن
ب��رن��ام��ج ماج�ستري ال�ترج��م��ة يف ق�سم اللغة
الإجن��ل��ي��زي��ة وال�ترج��م��ة .وي��ه��دف ه���ذا اللقاء
العلمي �إىل ت��ع��زي��ز م��ه��ارات ال��ب��ح��ث العلمي
لطالب وطالبات الدرا�سات العليا يف الكلية،
والتعريف باالهتمامات البحثية ملن�سوبيها وخلق
فر�ص التعاون البحثي والأكادميي.

ورشتا عمل حول «آلية استخدام الشعار وتطبيقاته»
ع��ق��دت وح����دة �إدارة ال��ه��وي��ة ب��وك��ال��ة ع��م��ادة
التطوير واجلودة م�ؤخراً ور�شتي عمل بعنوان «اّلية
ا�ستخدام ال�شعار وتطبيقاته» بكلية طب الأ�سنان
باملدينة اجلامعية للطالبات ،وبكلية العلوم الطبية
التطبيقية ،مت خاللهما ا�ستعرا�ض حم��اور ت��دور
حول التعريف بوحدة �إدارة الهوية بعمادة التطوير
واجل���ودة ،و�أهدافها ،ومهام عملها .كما مت تناول

�أهمية تطبيق ال�شعار ال�صحيح للجامعة و�ضرورة
التقيد وااللتزام مبعايريه� ،إ�ضافة ال�ستعرا�ض �أمثلة
للأخطاء ال�شائعة ال�ستخدامات �شعار اجلامعة،
والتنويه ب�أهمية الرجوع للدليل الإر�شادي املوجود
على ال�صفحة الإل��ك�ترون��ي��ة ل��وح��دة �إدارة الهوية
التابعة لعمادة التطوير واجل��ودة لال�ستفادة منها
جتن ًبا للأخطاء التي قد حتدث يف هذا ال�ش�أن.

حملة تطعيم ضد اإلنلفونزا الموسمية بفرع
المزاحمية

نظم فرع اجلامعة باملزاحمية حملة تطعيم �ضد الإنلفونزا املو�سمية
ا�ستمرت ملدة �أ�سبوع ،حيث تواجد فريق طبي من املركز ال�صحي داخل
�أروقة الكليات لي�سهل على الطالب �أخذ اللقاح �أثناء وقت اال�سرتاحة،
وقد توافد الطالب لأخذ هذا اللقاح ،علماً ب�أنّ لقاح الإنفلونزا املو�سمية
ي�شتمل على جزيئات من فريو�سات الإنفلونزا ،والذي يحمي ب�إذن اهلل
من ال�سالالت الثالث املوجودة هذا املو�سم ،وال�سالالت الثالث املدرجة
يف اللقاح هي تلك التي �أو�صت بها منظمة ال�صحة العاملية ملو�سم ال�شتاء
لهذا ال��ع��ام ،حيث يقوم الطبيب بحقن ال�شخ�ص ب��أج��زاء م�شتقة من
�شيوعا ،ويقوم بعدها جهاز املناعة ب�إنتاج
فريو�سات الإنفلونزا الأك�ثر
ً
الأج�سام امل�ضادة «امل�ضادات املناعية» �ضد هذه ال�سالالت ،وقد ت�ستغرق
هذه العملية مدة �أ�سبوعني يكت�سب بعدها ال�شخ�ص حماية �ضد هذه
ال�سالالت.

ندوة «أيدلوجيا اإلعالن» ..األربعاء

يف �إطار �سل�سلة املحا�ضرات التي يقدمها ق�سم الإعالم بالتعاون مع
اجلمعية ال�سعودية للإعالم واالت�صال ،يلقي د .عادل املكينزي الأ�ستاذ
امل�شارك بالق�سم حما�ضرة بعنوان «�إيديولوجيا الإع�ل�ان» وذل��ك يوم
الأربعاء  ٧ربيع الثاين ١٤٤١هـ املوافق  ٤دي�سمرب ٢٠١٩م ،ال�ساعة - ١٢
١م ،مبدرج كلية الآداب ،وللن�ساء مدرج « »٤الدور الأر�ضي كلية الآداب.
تتناول حماور املحا�ضرة الدور الذي تلعبه ال�شركات املتعددة اجلن�سيات
الكربى  Multi Nationalيف الن�شاط الإع�لاين عرب تركيزها على
مركزية «الر�سالة الإعالنية»� ،إ�ضافة لتجارب الدول النامية يف التعاطي
مع الر�سائل الإعالنية امل�ؤدجلة.

دورة في «التوثيق العلمي» للمتفوقات

كتبت� :سارة ال�سويداء
نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني بالتعاون
مع عمادة تطوير امل��ه��ارات ،دورة بعنوان «التوثيق
العلمي بنظام جمعية علم النف�س الأمريكية »APA
يف املدينة اجلامعية للطالبات ،وذلك �ضمن عدد من
الدورات التي تقام هذا الف�صل للطالبات املتفوقات
وامل��وه��وب��ات يف مرحلة الإع���داد املتقدم والإع���داد
التخ�ص�صي من الربنامج.

قدمت الدورة الدكتورة منال حممد العنزي� ،أ�ستاذ
تقنيات التعليم امل�ساعد بكلية الرتبية ،وبح�ضور عدد
من الطالبات املتفوقات من خمتلف كليات اجلامعة،
وارتكزت حماور الدورة على التوثيق العلمي وتعريفه،
و�أهم �أ�سباب التوثيق ،و�أهمية التوثيق ،و�أب��رز �أنواع
التوثيق ،وهي التوثيق يف املنت ،والتوثيق يف املراجع،
والتوثيق يف قائمة امل�صادر ،ثم بعد ذلك حتدثت عن
�أهم طرق التوثيق ،و�أنواع االقتبا�س.

