
ملتقى المستجدات البحثية في اآلداب
نظمت وكالة الدرا�سات العليا والبحث العلمي بكلية الآداب امللتقى الرابع للم�ستجدات 

البحثية، حتت رعاية عميد كلية الآداب الدكتور نايف بن ثنيان اآل �سعود، بح�سور وم�ساركة 

عدد من اأع�ساء هيئة التدري�س وطالب وطالبات الدرا�سات العليا.

تفا�صيل �صـ5

حمالت توعوعية لطالبات »االتصال 
االستراتيجي« 

»احلمالت  بعنوان  فعالية  الإعالم  بق�سم  ال�سرتاتيجي  الت�سال  م�سار  طالبات  نظمت 

الإعالمية املتنوعة«، وذلك يوم الثالثاء 1441/3/27هـ يف بهو كلية الآداب، �سطر الطالبات 

باإ�سراف الدكتورة �سفية العبدالكرمي الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم الإعالم. ت�سمنت الفعالية 11 

ركناً حلمالت توعوية متنوعة يف كافة املجالت، عمل عليها ما يقارب من 40 طالبة. 

تفا�صيل �صـ19

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي
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تصميم برامج قيادية لحكومات المستقبل
بعد توقيع مذكرة التفاهم مع كلية محمد بن راشد ..

وفد من جامعة أوساكا اليابانية 04»غموض الكيمياء« في العلوم 02

   »KSU Passport« 200 مستفيد من منصة  

03

04

االختبارات اإللكترونية.. 
تختصر الوقت 

اأبدى عدد 

الطالب  مــن 

ــات  ــب ــطــال وال

ــــهــــم  ــــت رغــــب

بــــتــــعــــمــــيــــم 

جتـــــــــربـــــــــة 

ــارات  ــب الخــت

الإلــكــرتونــيــة 

اأنها  باعتبار 

على  وت�ساعد  ــوقــت  وال اجلــهــد  تخت�سر 

من  اأكــر  الت�سحيح  وم�سداقية  الرتكيز 

ممن  عــدد  واأ�ــســار  التقليدية،  الختبارات 

اأن  ــكــرتوين  الإل الختبار  جتربة  خا�سوا 

التجربة يف بدايتها قد ت�سبب بع�س التوتر 

تعد  البعيد  املــدى  على  لكنها  ــبــاك  والرت

مريحة و�سهلة.               تفا�صيل �صـ 9

إعالن نتائج تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية
العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  اعتمد 

احلميزي  خالد  الدكتور  العلمي  والبحث 

العلمية  اجلمعيات  اأداء  كفاءة  تقييم  نتائج 

للعام اجلامعي 1440/1439هـ. 

ح�سول  عــن،  التقييم  نتائج  وك�سفت 

اجلمعية ال�سعودية لعلوم الأر�س على املركز 

الأول، وجائزة معايل مدير اجلامعة لالأداء 

واجلمعية  علمية،  جمعية  كاأف�سل  املتميز 

ال�سعودية لطب الأ�سنان على املركز الثاين، 

وجـــائـــزة مــعــايل مــديــر اجلــامــعــة لـــالأداء 

واجلمعية  �سحية،  جمعية  كاأف�سل  املتميز 

الثالث،  ال�سعودية لعلوم احلياة على املركز 

واجلمعية اجلغرافية ال�سعودية على جائزة 

معايل مدير اجلامعة لالأداء املتميز كاأف�سل 

ال�سعودية  واجلمعية  اإنــ�ــســانــيــة،  جمعية 

القلب  وجمعية  الجتماعية،  للدرا�سات 

ال�سعودية، واجلمعية الكيميائية ال�سعودية، 

على جائزة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا 

والبحث العلمي، وذلك كاأف�سل جمعيات يف 

حت�سن الأداء طبقاً للدرجات التي ح�سلت 

عليها مقارنة بالعام املا�سي.

اجلمعيات  اإدارة  على  امل�سرف  واأو�ــســح 

جلنة  العبيداء اأن  حممد  العلمية الدكتور 

العلمية  اجلــمــعــيــات  اأداء  كــفــاءة  تقييم 

من  التقييم  منـــاذج  ا�ستقبلت  باجلامعة 

وتدقيق  مراجعة  على  وعملت  اجلمعيات 

الــدرجــات  ر�سد  ثــم  ومــن  مرفقاتها  كافة 

املخ�س�سة لكل جمعية.

تفا�صيل �ص2

12



للتخطيط  اجلامعة  وكيل  برعاية 

ع�سريي  يو�سف  الدكتور  والتطوير 

نظمت كلية الهند�سة ممثلة يف وكالة 

الكلية للتطوير واجلودة فعالية »يوم 

 ،»2019 الهند�سة  بكلية  اجل���ودة 

من  عدداً  الفعالية  برنامج  وت�سمن 

الكلية  عميد  قدم  حيث  الفقرات؛ 

الدكتور وليد زاهد كلمة عن اجلودة 

وجهود كلية الهند�سة يف هذا ال�ساأن.

وكيل  الفعالية  راع���ي  ق���دم  ث��م 

كلمة  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة 

عن اجلودة يف جامعة امللك �سعود، 

اجلامعة  اإجن��ازات  اأهم  اإىل  واأ�سار 

وكيل  قدم  كما  املتتالية،  وجناحاتها 

الدكتور  واجل���ودة  للتطوير  الكلية 

بعنوان  حما�سرة  ال��ع��واد  م�ساعد 

التعديالت اجلديدة يف  »ملحات من 

ال��دويل  الأك��ادمي��ي  العتماد  نظام 

ABET للدورة 2019 2020-«.
الفعالية  ب��رن��ام��ج  ت�سمن  ك��م��ا 

اإدارة املخاطر  حما�سرة عن »خطة 

نا�سر  الدكتور  قدمها  باجلامعة« 

امل��خ��اط��ر  اإدارة  م���دي���ر  ال��ع��ن��زي 

حممد  ال��دك��ت��ور  وق���دم  باجلامعة، 

ب��ع��ن��وان »ملحات  ���س��رف حم��ا���س��رة 

نظام  يف  اجل��دي��دة  التعديالت  من 

الع���ت���م���اد الأك�����ادمي�����ي ال��وط��ن��ي 

2018م«، واختتمت الفعالية بتوزيع 
جوائز م�سابقة اجلودة لطالب كلية 

الهند�سة.

للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  اعتمد 

العليا والبحث العلمي الدكتور خالد 

اأداء  كفاءة  تقييم  نتائج  احلميزي 

اجلامعي  للعام  العلمية  اجلمعيات 

1440/1439ه�. 
وك�سفت نتائج التقييم عن التايل:

ال�سعودية  اجلمعية  ح�سول   -

الأول،  على املركز  الأر����ض  لعلوم 

وجائزة معايل مدير اجلامعة لالأداء 

املتميز كاأف�سل جمعية علمية.

ال�سعودية  اجلمعية  ح�سول   -

الثاين،  املركز  الأ�سنان على  لطب 

وجائزة معايل مدير اجلامعة لالأداء 

املتميز كاأف�سل جمعية �سحية.

ال�سعودية  اجلمعية  ح�سول   -

لعلوم احلياة على املركز الثالث.

اجلغرافية  اجلمعية  ح�سول   -

مدير  معايل  على جائزة  ال�سعودية 

كاأف�سل  املتميز  ل����الأداء  اجل��ام��ع��ة 

جمعية اإن�سانية.

ال�سعودية  اجلمعية  ح�سول   -

وجمعية  الجتماعية،  للدرا�سات 

ال��ق��ل��ب ال�����س��ع��ودي��ة، واجل��م��ع��ي��ة 

جائزة  على  ال�سعودية،  الكيميائية 

وك�����ي�����ل اجل���ام���ع���ة 

العليا  ل��ل��درا���س��ات 

وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، 

وذل��������ك ك���اأف�������س���ل 

ج������م������ع������ي������ات يف 

طبقاً  الأداء  حت�سن 

ل����ل����درج����ات ال���ت���ي 

ح�������س���ل���ت ع��ل��ي��ه��ا 

م����ق����ارن����ة ب���ال���ع���ام 

املا�سي.

امل�سرف  واأو���س��ح 

على اإدارة اجلمعيات 

ر  كتو لد ا لعلمية  ا

تقييم  جل��ن��ة  العبيداء اأن  حم��م��د 

العلمية  اجل��م��ع��ي��ات  اأداء  ك��ف��اءة 

التقييم  من��اذج  ا�ستقبلت  باجلامعة 

من اجلمعيات وعملت على مراجعة 

وتدقيق كافة مرفقاتها ومن ثم ر�سد 

الدرجات املخ�س�سة لكل جمعية.

اأداء  ك���ف���اءة  ت��ق��ي��ي��م  واأك��������د اأن 

اإىل  ي�ستند  العلمية  اجل��م��ع��ي��ات 

اللجنة  اأق��رت��ه��ا  حم����ددة  م��ع��اي��ري 

يف  العلمية  للجمعيات  ال��دائ��م��ة 

بتاريخ  املنعقد  الع�سرين  اجتماعها 

1431/8/1ه�������������، 
وامل����ح����دث����ة خ���الل 

ور�سة عمل »حتديث 

كفاءة  تقييم  معايري 

اجل��م��ع��ي��ات  اأداء 

العلمية« التي اأقامتها 

 /7  /1 يف  الإدارة 

امل���واف���ق  1439ه� 
2م  0 1 8 /3 /1 8
ب��ح�����س��ور روؤ�����س����اء 

اإدارات  جم���ال�������ض 

العلمية  اجلمعيات 

وب���ح�������س���ور وك���ي���ل 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

الق��راح��ات  متابعة  ث��م  ال��ع��ل��م��ي، 

ور�سة  يف  املعايري  وحتديث  لتعديل 

امللتقى  اأث��ن��اء  اأقيمت  التي  العمل 

خالل  العلمية  للجمعيات  اخلام�ض 

1439ه�  18-19 رجب  الفرة من 

والتي  2018م،  اأبريل   5-4 املوافق 

املزيد  وا�ستقبال  ملناق�سة  خ�س�ست 

املعايري  لتحديث  الق��راح��ات  من 

اأداء  ك��ف��اءة  لتقييم  امل�����س��ت��خ��دم��ة 

ومناق�ستها  العلمية،  اجلمعيات 

للجمعيات  ال��دائ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  يف 

يف  املنعقد  اجتماعها  يف  العلمية 

1439/8/23ه� واجتماعها املنعقد 
من  واإق��راره��ا  1439/8/30ه�  يف 

العليا  ل��ل��درا���س��ات  وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 

والبحث العلمي.

التقييم  جل��ن��ة  رئ��ي�����ض  واأ����س���ار 

للجمعيات  الدائمة  اللجنة  وع�سو 

التميم اإىل  تركي  العلمية الدكتور 

وج��ود  م��دى  املعايري:  ه��ذه  م��ن  اأن 

الأبحاث  املحكمة،  العلمية  املجالت 

الكتب  وت��رج��م��ة  ت��األ��ي��ف  العلمية، 

العلمية، اجلوائز العلمية، امل�سابقات 

البحثية، تنظيم املوؤمترات والندوات 

العمل  وور���ض  التدريبية  وال���دورات 

املجتمع، عدد  واملحا�سرات، خدمة 

واملنت�سبني،  ال��ع��ام��ل��ني  الأع�����س��اء 

املوقع اللكروين، اتفاقيات التعاون 

ع�سويات  البحثية،  وغ��ري  البحثية 

الحت�����ادات الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة، 

وعدد من املعايري الأخرى والتي من 

�سمنها وجود ميزانية معتمدة وعدد 

فروع اجلمعية يف اململكة وامل�ساركة 

يف امل��ع��ار���ض ال��دول��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة 

من  امل��دع��وم��ة  العلمية  وال��رح��الت 

اجلمعية.

التطوير  عمادة  جهود  اإط��ار  يف 

حتديث  ا�ستكمال  ب�ساأن  واجل���ودة 

اخل��ط��ط ال���س��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي مت 

النتهاء منها ح�سب فرتها الزمنية، 

واجل���ودة  التطوير  ع��م��ادة  ع��ق��دت 

اج��ت��م��اع��اً م��ع ع��م��ادة ال��ت��ع��ام��الت 

الإلكرونية والت�سالت، التي تعمل 

ال�سراتيجية  خطتها  حتديث  على 

اجلامعة  توجهات  م��ع  يتوافق  مب��ا 

وخطط التنمية امل�ستدامة باململكة.

الدكتور  برجيب  الجتماع  ب��داأ 

ه��ا���س��م ال���ع���اي���دي ع��م��ي��د ع��م��ادة 

والت�سالت  الإلكرونية  التعامالت 

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

والفريق  ال�سلويل  م�سفر  الدكتور 

املرافق له معرًبا عن �سكره وتقديره 

واجلودة  التطوير  عمادة  تقدمه  ملا 

من دعم لوحدات اجلامعة يف هذا 

اخل�سو�ض.

ال�سلويل  ال��دك��ت��ور  وا���س��ت��ع��ر���ض 

اآليات حتديث اخلطة ال�سراتيجية 

معرباً عن اأهمية النتهاء من حتديث 

خطة عمادة التعامالت الإلكرونية 

متغريات  لوجود  نظًرا  والت�سالت 

ع���دي���دة ت��ت��ع��ل��ق ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي 

والتقنية.

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

ال��ت��ع��ام��الت الإل��ك��رون��ي��ة ك��ل من 

والدكتور  ال�سالح،  عمر  الدكتور 

حم���م���د ال�������س���ل���ع���ان، وال���دك���ت���ور 

وال��دك��ت��ور  اخلنيفر،  عبدالرحمن 

�سعد هنداوي، ومن عمادة التطوير 

واجل�������ودة ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ن��ع��ي��م 

العبد  �سلطان  والأ�ستاذ  الكا�سف، 

العامة  ال��ع��الق��ات  ب��وح��دة  ال�سالم 

والإعالم.

بكلية  ال��ك��ي��م��ي��اء  ق�����س��م  ن��ظ��م 

الثالثة  ال����دورة  م���وؤخ���راً،  ال��ع��ل��وم 

والتي  الكيمياء،  مقررات  لفعالية 

الكيمياء  اأن�سطة ق�سم  اإحدى  هي 

الف�سل  يف  بداأت  التي  الال�سفية 

الدرا�سي الأول من العام املا�سي، 

العربية  اململكة  روؤي��ة  مع  متا�سًيا 

ال�سعودية 2030.

وتقام الفعالية كل ف�سل درا�سي 

معنى  اأو  لهدف  عام  عنوان  حتت 

كيميائي حمدد، والتي اأقيمت هذه 

املرة بقيادة وكيلة الق�سم د. �سهام 

»غمو�ض  عنوان  حتت  الطريري 

 The Mystery of الكيمياء 

.»Chemistry

برعاية  احلالية  الدورة  حظيت 

الطالبات  ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة 

ال����دك����ت����ورة غ������ادة ب����ن ���س��ي��ف، 

ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة  وم�ساعدة 

الطالبات لل�سوؤون التعليمية د. مي 

املعمر، ووكيلة كلية العلوم د. عبري 

وكيلة  م�ساعدات  وح�سور  املدلج، 

كلية العلوم.

ك��م��ا ���س��ه��دت م�����س��ارك��ة ث��ري��ة 

م���ن ع�����س��وات ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 

م�ساركة   يف  متثلت  وال��ط��ال��ب��ات 

14 مقرًرا من برنامج بكالوريو�ض 
هيئة  لع�سوات  وك��ان  الكيمياء، 

وتوجيه  ح��ث  يف  دور  ال��ت��دري�����ض 

الطالبات وم�ساعدتهن يف حتقيق 

الفعالية  م��ن  الأ���س��ا���س��ي  ال��ه��دف 

وه���و رب���ط امل��ح��ت��وى الأ���س��ا���س��ي 

العملية  احلياة  باأوجه  مقرر  لكل 

ال�سناعية،  التطبيقات  اأو  اليومية 

عالية  ق��درة  الطالبات  واأظ��ه��رت 

الأف��ك��ار  وع��ر���ض  التوا�سل  على 

ب��ط��ري��ق��ة م��ت��م��ي��زة اأ���س��ف��ت على 

ركن جًوا من  لكل  العلمية  القيمة 

املتعة واملرح.

بح�سور  الفعالية  ت�سرفت  كما 

الكلية  خ��ارج  من  �سرف  �سيفات 

منهن د. ابتهال العبداهلل والدكتورة 

ال�سيدلة  كلية  من  امل�سيب  ن��وال 

من  وك��ل  ���س��ع��ود،  امل��ل��ك  بجامعة 

وكيلة ق�سم الكيمياء ووكيلة عمادة 

بجامعة  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 

الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية 

اآل  عيدة  ود.  امل��ط��ريي،  اآم��ال  د. 

ف�����راج، وح�����س��ور وك��ي��ل��ة ع��م��ادة 

الدرا�سات العليا د. ر�سمية املفرج، 

ومديرة برنامج الكيمياء الدكتورة 

�سهام العي�سى من جامعة الأمرية 

بالإ�سافة  عبدالرحمن،  بنت  نورة 

من  الباحثات  من  ع��دد  حل�سور 

والطريان  الف�ساء  بحوث  معهد 

من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 

اإعجابهن  اأث��ار  والالتي  والتقنية 

البوليمرات  كيمياء  عالقة  رك��ن 

ب�����س��ن��اع��ة ال��ف�����س��اء والأب���ح���اث 

املرتبطة بها.
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العري�سي  جربيل  الدكتور  واجل��ودة  التطوير  عمادة  عميد  ا�ستقبل 

في�سل  امللك  والتدريب مب�ست�سفى  الأكادميية  ال�سوؤون  اإدارة  من  وفداً 

عبدالرحمن  حممد  الدكتور  من  تكوَّن  الأبحاث،  ومركز  التخ�س�سي 

اإىل مناق�سة  اأمينة حممد قدورة، هدف الجتماع  خواجي، والدكتورة 

اأوجه ا�ستفادة امل�ست�سفى ومركز الأبحاث من وكالة اجلامعة للتخطيط 

والتطوير ممثلة يف عمادة التطوير واجلودة؛ حيث ا�ستعر�ض الجتماع 

كما  واجل���ودة،  التطوير  جم��الت  يف  العمادة  تقدمها  التي  اخلدمات 

ومركز  بامل�ست�سفى  والتدريب  الأك��ادمي��ي��ة  ال�سوؤون  مهام  ا�ستعر�ض 

الأبحاث، ومت التفاق على عقد اجتماع اآخر لتحديد اآليات التعاون يف 

املرحلة القادمة. 

كتبت : �سارة ال�سويداء

الطلبة  برنامج  من  املوهوبات  �سعود  امللك  جامعة  طالبات  قدمت 

ذوي  لالأ�سخا�ض  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  مبادرة  واملوهوبني  املتفوقني 

بحي  ال�سامل  التاأهيل  مركز  طالبات  دعوة  مت  حيث   ،٢٠١٩ الإعاقة 

خم�س�سة  فعاليات  تقدمي  ومت  1441/4/6ه�،  الثالثاء  يوم  القد�ض 

باأنا�سيد  ا�ستقبالهن  بداأ  حيث  للطالبات،  اجلامعة  املدينة  داخل  لهن 

اأركان  ال�سيوف يف  ذلك جتول  وبعد  لهن،  ال�سيافة  وتقدمي  ترحيبية، 

واحللويات  الكعك  ركن  وهي:  املواهب،  وجتربة  لال�ستقبال  خ�س�ست 

وفيه يتعلم الطالبات كيفية تزيني الكعك، وركن الق�س�ض والتلوين وهو 

عر�ض لبع�ض الق�س�ض للطالبات وتوزيع ر�سومات يقمن بتلوينها، وركن 

الأ�سغال اليدوية وفيه يتم توزيع بع�ض اخلامات على الطالبات ل�سنع 

اأ�سكال فنّية، وركن الت�سوير الفوري والذي يتم فيه ت�سوير الطالبات 

�سوًرا تذكارية واإرفاقها مع الهدايا التي مت توزيعها يف نهاية احلفل.

وقد تقدمت اإدارة برنامج الطلبة املتفوقني املوهوبني ب�سكر الطالبات 

املوهوبات امل�ساركات يف جناح الفعالية.

وا�سلت وكالة عمادة التطوير واجلودة يومها الثاين يف فعالية »اأ�سبوع 

اجلودة« الذي تنظمه يف املدينة اجلامعية للطالبات، بهدف ن�سر ثقافة 

التطوير واجلودة يف �ستى املجالت الأكادميية والإدارية، حيث تواجد 

اللغات  كلية  التمري�ض،  كلية  وهي:  كليات،  اأرب��ع  بهو  يف  العمادة  ركن 

والرجمة، كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية، وكلية ال�سياحة والآثار.

التي  اخل��دم��ات  كافة  ا�ستعرا�ض  واجل���ودة  التطوير  رك��ن  وت�سمن 

تقدمها العمادة وكافة اإ�سداراتها، ومتت الإجابة على كافة الت�ساوؤلت 

الفعالية  و�ساحب  واملن�سوبات،  الطالبات  قدمتها  التي  وال�ستف�سارات 

يف  الجمايل  العدد  وبلغ  العمل  ور�ض  �سل�سلة  يف  الت�سجيل  ا�ستمرار 

الت�سجيل بالور�ض يف اليوم الثاين من الفعالية 112 طالبة.

التطبيقية وخدمة املجتمع فعالية »ت�سدقي  الدرا�سات  نظمت كلية 

بها ل تلقيها« للطالبات بتاريخ 6 ربيع الثاين 1441 املوافق 3 دي�سمرب 

2019، باإ�سراف رئي�سة جلنة �سديقات البيئة الدكتورة رميه العجمي، 
التي اأو�سحت اأن الهدف من تنظيم هذه الفعالية هو رفع الوعي البيئي 

باأهمية اإعادة التدوير.

البيئي  الوعي  رفع  الفعالية جهودها على جانبني هما:  ركزت  وقد 

فيما يخ�ض اإعادة تدوير خملفات الورق وقوارير املاء، وغطت الفعالية 

تبنتها طالبات  واأفكار مبهرة  هذين اجلانبني من خالل عر�ض مناذج 

الكلية والتي حتث على تعزيز حماية البيئة، وقد اأ�سادت الدكتورة رمية 

العجمي مبجهود الطالبات واإبداعهن.

»التخصصي« يبحث أوجه 
التعاون مع »التطوير 

والجودة«

موهوبات الجامعة يشاركن 
باليوم العالمي لذوي اإلعاقة

أسبوع الجودة في المدينة 
الجامعية للطالبات 

»تصدقي بها ال تلقيها« في 
كلية الدراسات التطبيقية

املركز الأول وجائزة الأداء املتميز لـ»علوم الأر�ض« و»اجلغرافية«

»الهندسة« تحتفي بيوم الجودة

إعالن نتائج تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية

مناقشة تحديث خطة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت

»غموض الكيمياء« في بهو كلية العلوم للطالبات

د. العبيداء



العربية  ال��ل��غ��وي��ات  معهد  ن��ظ��م 

وكلية  ال�صيدلة  كلية  مع  بال�صراكة 

معر�صاً  واملعلومات  احلا�صب  علوم 

امللك  جامعة  بهو  يف  كبرياً  علمًيا 

العربية  »اللغة  عنوان  حتت  �صعود 

مع  توافًقا  اال�صطناعي«  وال��ذك��اء 

 ،2019 العام  لهذا  اليون�صكو  �صعار 

مدير  م��ع��ايل  املعر�ض  افتتح  وق��د 

اجلامعة  وك��اء  وبرفقته  اجلامعة 

بن  �صعد  ال��دك��ت��ور  املعهد  وعميد 

حممد القحطاين ولفيف من عمداء 

االأق�صام  وروؤ�صاء  ووكائها  الكليات 

والطاب  التدري�ض  هيئة  واأع�صاء 

والطالبات.

���ص��م��ل امل���ع���ر����ض ع����دة اأرك�����ان 

التعليمية  التقنيات  اأح��دث  تناولت 

العربية  اللغة  امل�صتخدمة يف ميدان 

وتعليمها، وعلى راأ�صها اأجهزة الذكاء 

والربامج  والروبوتات  اال�صطناعي 

احل��ا���ص��وب��ي��ة ف��ائ��ق��ة اجل�����ودة، كما 

تقليدي  غري  اأمن��وذًج��ا  املعهد  ق��دم 

التطبيقية  اللغويات  دور  تفعيل  يف 

لتعزيز  التنقية  امليادين  يف  العربية 

مكانتها واقعًيا، كما احتوى املعر�ض 

والكتب  التعليمية  ال�صا�صل  بع�ض  

العربية  اللغة  تعليم  يف  وامل��وؤل��ف��ات 

للناطقني بغريها.

وقد قام بال�صرح يف اأركان املعر�ض 

اأع�صاء هيئة التدري�ض من الق�صمني 

ت�صمن  كما  وال��ن�����ص��ائ��ي،  ال��رج��ايل 

اخلفيفة  الفعاليات  بع�ض  املعر�ض 

من  ال�صعرية  الق�صائد  اإل��ق��اء  مثل 

من  العربية  اللغويات  معهد  طاب 

ثانية،  لغة  العربية  اللغة  متعلمي 

وك���ذل���ك ب��ع�����ض ع���رو����ض ال��ربام��ج 

واالأفام الت�صجيلية الوثائقية، وقام 

و�صائل  من  عديد  املعر�ض  بتغطية 

املعر�ض  اأعمال  وا�صتمرت  االإعام، 

1441/4/14ه�   -  13 يومني  ملدة 

وقد  2019/12/11م،  املوافق-10 

اختتم املعر�ض بتوقيع مذكرة تفاهم 

اللغويات  ومعهد  ال�صيدلة  كلية  بني 

ال�صحية  التطبيقات  لدعم  العربية 

الذكية باللغة العربية. 

ا���ص��ت��ق��ب��ل ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات 

والرتجمة الدكتور اإبراهيم القرين، 

القائم  األكازار  فران�صي�صكو  ال�صيد 

باالأعمال ب�صفارة البريو يف الريا�ض 

والوفد املرافق له، ومت خال اللقاء 

بني  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  �صبل  مناق�صة 

االإ�صبانية  اللغة  برنامج  يف  الكلية 

البريوفية  اجل��ام��ع��ات  م��ن  وع���دد 

يف جم��ال توفري االأ���ص��ات��ذة وامل��واد 

فر�ض  ت��وف��ري  وك��ذل��ك  التعليمية، 

الربنامج  لطاب  وتعليمية  تدريبية 

البريو.  التعليمية يف  املوؤ�ص�صات  يف 

على  العمل  على  االت��ف��اق  مت  كما 

اإع�����داد م���ذك���رة ت��ف��اه��م يف ه��ذا 

املجال.

اجلامعة  األكازار  ال�صيد  و�صكر 

ا�صتقبالهم  ح�صن  على  والكلية 

الزيارة  بهذه  �صعادته  عن   معرباً 

جامعة  بني  �صراكة  لبناء  وتطلعهم 

امللك �صعود واجلامعات املرموقة يف 

كل  اللقاء  ح�صر  البريو.  جمهورية 

من وكيل الكلية د. بندر اآل حمدان 

د.  احلديثة  اللغات  ق�صم  ورئي�ض 

ماجد البدر  ورئي�ض وحدة العاقات 

العامة واالإعام د. حامد خان.
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برعاية معايل مدير اجلامعة

العربية للغة  العالمي  باليوم  يحتفي  اللغويات  معهد 

وفد من سفارة البيرو يزور »اللغات والترجمة«

زيارة وفد من جامعة 
أوساكا اليابانية

واالأكادمييات  واجلامعات  �صعود  امللك  جامعة  بني  التعاون  اإط��ار  يف 

وكيل  احلميزي،  خالد  الدكتور  ا�صتقبل  اململكة،  وخ��ارج  داخل  التعليمية 

كوندو  كات�صيو�صي  الدكتور  العلمي،  والبحث  العليا  للدرا�صات  اجلامعة 

املوافق  1441/4/13ه�،  الثاثاء  يوم  وذلك  اليابانية،  اأو�صاكا  من جامعة 

ذات  املوا�صيع  ومناق�صة  اجتماع  جل�صة  عقد  مت  حيث  2019/12/10م، 
االهتمام امل�صرتك.

واأو�صح الدكتور كوندو اأن هذه الزيارة تهدف اإىل تاأ�صي�ض تعاون م�صرتك 

خا�ض  خمترب  اإقامة  واإمكانية  ال�صناعية،  وتطبيقاتها  االأبحاث  جمال  يف 

بجامعة اأو�صاكا يف جامعة امللك �صعود كمخترب اإقليمي.

تعزز  االجتماعات  ه��ذه  مثل  اأن  احلميزي  الدكتور  اأو���ص��ح  جهته  من 

 2030 اململكة  روؤية  وت�صجيع يف حتقق  والتعليمي،  املعريف  التبادل  جانب 

وتبادل اخلربات بني اجلامعات يف اململكة وخارجها، ح�صر اللقاء الدكتور 

عبدالعزيز الهزاع من ق�صم الفيزياء والفلك يف اجلامعة.

احلا�صب  ع��ل��وم  كلية  نظمت 

مل�صاريع   م��ع��ر���ص��اً  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي 

للف�صل  ال��ك��ل��ي��ة  ط����اب  ت��خ��رج 

اجلامعي  للعام  االأول  ال��درا���ص��ي 

افتتح  وق���د  ه����.   1441/1440
امل�صرف العام على كليات اجلامعة 

فرع املزاحمية بح�صور عميد كلية 

الدكتور  التطبيقي  احلا�صب  علوم 

بق�ض  املعر�ض  احل��م��داين؛  فهد 

ي�صتهل  اأن  قبل  االفتتاح،   �صريط 

م�صاريع  ع��ل��ى  ب��االط��اع  ج��ول��ت��ه 

اأف��ك��ار  ال��ط��اب واال���ص��ت��م��اع اإىل 

التي  للم�صاريع  و�صرحهم  الطاب 

يعر�صونها وتطبيقاتها العملية.

اأن  احلمداين  الدكتور  واأو�صح 

الهدف من اإقامة هذا املعر�ض هو 

اإجنازاتهم  الإب��راز  الطلبة  ت�صجيع 

العلمية وتوثيقها تقديراً جلهودهم 

العلمي  التح�صيل  يف  ومثابرتهم 

اجلامعية  الدرا�صة  �صنوات  خال 

كما يهدف اإىل تعريف طلبة الكلية 

ال��ت��دري��ب  وج��ه��ات  وامل�صتجدين 

التي  واالإجن�����ازات  ب��امل�����ص��روع��ات 

يقدمها طاب الكلية.

واأ�صار اإىل اأن امل�صاريع املعرو�صة 

وم�صاريع   تخرج1  متثل  م�صاريع  

لت�صمل  امل�صاريع  وتنوعت  تخرج2 

اأف��ك��اًرا ج��دي��دة يف جم��االت علم 

اال�صطناعي.  وال��ذك��اء  البيانات 

بتقدمي  امل�����ص��اري��ع  مت��ي��زت  ك��م��ا 

واقعية،  مل�صاريع  وتطبيقات  حلول 

املن�صاآت  حجز  م�صروع  ذلك  ومن 

جامعة  يف  ال��ري��ا���ص��ي��ة  وامل���راف���ق 

بت�صميمه  قام  والذي  �صعود  امللك 

الكلية  طاب  من  فريق  وتطويره 

االختبارات  مراحل  يف  االآن  وهو 

النهائية الإطاقه يف البيئة الفعلية 

و�صوف ي�صتخدم من قبل من�صوبي 

اجلامعة.

على  االأول  ب��امل��رك��ز  ف��از  وق��د 

م�صروع   تخرج2  م�صاريع  م�صتوى 

ال��ت��غ��ري��دات  يف  االآراء  حت��ل��ي��ل 

العربية املتعلقة بالدوري ال�صعودي 

ب��امل��رك��ز  ف���از  ك��م��ا  للمحرتفني.  

م�����ص��اري��ع  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  االأول 

على  م�صروع   التعرف  تخرج1 

من خال حتليل  العربية  االأرق��ام 

ت�صجيات �صوتية للهجات العامية 

ال�صعودية. 

فهد  الدكتور  اأ���ص��اد  جهته  من 

الرتكي مبا اطلع عليه من م�صاريع 

اإعجابه  وق��د ع��رب ع��ن  ال��ط��اب 

بامل�صاريع املعرو�صة وكرم امل�صاريع 

االأوىل،  امل���راك���ز  ع��ل��ى  احل���ائ���زة 

ال��رتك��ي يف نهاية  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

املعر�ض »ت�صرفت بح�صور معر�ض 

م�صاريع التخرج لطاب كلية علوم 

احلا�صب التطبيقي بفرع اجلامعة 

الفائزين منهم  باملزاحمية وتكرمي 

باملراكز املتقدمة.

معرض لمشاريع التخرج بكلية علوم 
الحاسب التطبيقي



الغامدي  حمدان  الدكتور  اأ�صدر 

وال��دك��ت��ور ن��ور ال��دي��ن ع��ب��داجل��واد 

كتاب »تطور نظام التعليم يف اململكة 

ن�صخته  يف  ال�����ص��ع��ودي��ة«  ال��ع��رب��ي��ة 

اخلام�صة لهذا العام 1441ه�.

يعالج  الكتاب  اأن  الغامدي  واأك��د 

م��و���ص��وع��اً ع��ل��ى ج��ان��ب ك��ب��ر من 

التعليم يف دولة  الأهمية وهو نظام 

ت�صعى لأن تاأخذ مكانها ومكانتها - 

وهي   – الدول  بني  ال�صدارة  مكانة 

م�صراً  ال�صعودية،  العربية  اململكة 

دولة  اأي��ة  يف  التعليم  نظام  اأن  اإىل 

اأك���ر هو  ن��ظ��ام ف��رع��ي لنظام  ه��و 

احلديثة  ال���دول���ة  ويف  »ال���دول���ة«، 

تتعدد املوؤ�ص�صات ولكل نظامها، لذا 

احلديثة  الدولة  على  يُطلق  اأ�صبح 

املتقدمة اأنها دولة موؤ�ص�صات »نظم« 

والثابت فكريًّا اأنه كما تكون الدولة 

و�صعفاً  بقوة  قوًة  موؤ�ص�صاتها  تكون 

ب�صعف، اإذ ل ميكن ت�صور دولة قوية 

�صعيفة  ونظمها  وناه�صة  ومتطورة 

ومتخلفة وبالية.

امل��م��ل��ك��ة  اإن  ال���غ���ام���دي  وق�����ال 

وف��ق  ت�صعى  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

ت�صبح  اأن  اإىل  احل��ال��ي��ة  خططها 

رائدة يف منطقتها وموؤثرة يف عاملها 

ع�صرها،  ح�����ص��ارة  يف  وم�����ص��ارك��ة 

ل�صانع  الروؤية  تاأكدت  لقد  م�صيفاً 

للمفكرين  وك��ذا  اململكة  يف  القرار 

وامل��خ��ط��ط��ني وجل��م��ي��ع امل��ث��ق��ف��ني 

ال�صعوديني، اأن الو�صول اإىل غايات 

مرتبط  والنمو  التقدم  يف  اململكة 

اإن�صان  وبناء  بتنمية  الرتباط  اأ�صد 

بكل  الع�صر  يعي�ش  جديد،  �صعودي 

اأدواته  وميتلك  اإيجابياته وجتلياته، 

وي�صارك يف �صنع تقنياته وقراراته، 

وقيمة  ومهارته  بعلمه  وي�صتطيع 

واأخ��اق��ه الإ���ص��ام��ي��ة ال��ت��اأث��ر يف 

امل�صتويني  على  الأح��داث  جمريات 

عني  هو  وه��ذا  والعربي  الإقليمي 

املطلوب.

ال��و���ص��ي��ل��ة  اإن  ال��غ��ام��دي  وق����ال 

املطلوب  ه���ذا  لتحقيق  ال��وح��ي��دة 

وعامل  عامل  �صعودي  اإن�صان  وبناء 

النهو�ش  على  وقادر  وموؤثر  وفاعل 

ح�صارة  يف  وم�صارك  واأمته  ببلده 

ع�صره، يرتكز من دون �صك يف نظام 

حتقيق  على  ق���ادًرا  ي��ك��ون  تعليمي 

الإن�صان  هذا  بناء  يف  الغايات  هذه 

املوا�صفات  بهذه  اجلديد  ال�صعودي 

وتلك ال�صفات.

الكتاب  اأن  ال��غ��ام��دي  واأو����ص���ح 

لعر�ش  ي�صعى  املختلفة  بف�صوله 

الكمية  النقات  ور�صد  التطورات، 

والكيفية يف نظام التعليم ال�صعودي 

الغايات،  تلك  حتقيق  اإىل  ال�صاعي 

�صفحة   751 خ����ال  م���ن  وذل����ك 

ت�صتعر�ش  ف�صًا   14 اإىل  ق�صمت 

م�صرة تطور التعليم العام واجلامعي 

وكذلك  والأه��ل��ي  احلكومي  ب�صقيه 

التعليم املهني.

قيمة  معلومات  الكتاب  وي��ق��دم 

متميًزا  علمًيا  مرجًعا  ويعد  وثرية 

ل��ل��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات وال��ب��اح��ث��ني 

وال���ب���اح���ث���ات وامل��ت��خ�����ص�����ص��ني يف 

التعليم.
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الطالبات بصيدلة  جديدة  محاكاة  معامل  تدشين 

يتكون من 751 صفحة قسمت إلى 14 فصال

باملدينة  ال�صيدلة  كلية  د�صنت 

اجل��ام��ع��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات، م���وؤخ���راً، 

وذل��ك  احلديثة،  املحاكاة  معامل 

على �صرف وكيلة اجلامعة ل�صوؤون 

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

�صيف، وبح�صور عدد من قياديات 

الهيئتني  من  ومن�صوباتها  اجلامعة 

الأكادميية والإدارية.

وقد اأكدت وكيلة كلية ال�صيدلة 

الدكتورة نورة الزومان على اأهمية 

التعليمي  ال��ن��ظ��ام  يف  امل��ح��اك��اة 

بح�صب  ال�صحي  التعليم  وخا�صة 

ال�صيدلة  واأن  خا�صة  ذك��رت،  ما 

ك��ان��ت م��ن اأوائ����ل ال��ك��ل��ي��ات التي 

يف  امل��ح��اك��اة  اأ���ص��ل��وب  ا�صتخدمت 

التعليم، حيث حتت�صن الكلية منذ 

معلومات  معمل  طويلة  ���ص��ن��وات 

ت�����ص��ت��ط��ي��ع فيه  ال�����ذي  الأدوي��������ة 

الطالبات حماكاة مراكز معلومات 

الأدوية يف امل�صت�صفيات من خال 

على  وال��رد  الأ�صئلة  على  الإجابة 

والبحث  الهاتفية  ال�صتف�صارات 

عن املعلومة من م�صادرها.

تد�صني  مت  ب��اأن��ه  �صرحت  كما 

ث���اث���ة م��ع��ام��ل حم����اك����اة، وه��ي 

م��ع��م��ل ال�����ص��ي��دل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

ال�صيدلنية  جت��رب��ة  ي��ق��دم  ال���ذي 

العمل  وبيئة  ال��واق��ع  اأر����ش  على 

معمل  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  الفعلية، 

بنوعيها من  امل�صت�صفيات  �صيدلية 

والداخلية  اخلارجية  ال�صيدليات 

الطالبة  تواجهه  ما  لكل  كنموذٍج 

مع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  امل�صت�صفى  يف 

عملًيا  تدريًبا  يعد  والذي  املر�صى 

ومكثفا لها، واأخًرا مركز معلومات 

للطالبات  ي��ق��دم  ال���ذي  الأدوي�����ة 

هذا  يف  واأخاقياته  العمل  اآليات 

املجال ومهارة ا�صتقبال الت�صالت 

وكيفية  ال����واردة  وال�صتف�صارات 

بوجود  وتقدميها  املعلومات  اأخ��ذ 

لهن، وذلك �صمن  الوافية  املراجع 

حقيقية  وم��واق��ف  اأ�صئلة  ت��ق��دمي 

ماأخوذة من م�صت�صفى امللك خالد 

اجلامعي.

هيئة  ع�����ص��وات  اأك����دت  وق���د 

�صمن  ال�صيدلة  بكلية  التدري�ش 

دور  اأهمية  على  التد�صني  حفل 

من  التعليم  يف  املحاكاة  اأنظمة 

وال�صغط  التجربة احل�صية  خال 

الطالبة،  تعي�صه  ال��ذي  الواقعي 

خا�صة يف ظل العامل الفرتا�صي 

اجليل  يعي�صه  ال���ذي  وال��ت��ق��ن��ي 

احلديث يف معظم جوانب حياته، 

م����وؤك����دات ع��ل��ى ج����ودة ت��دري��ب 

و�صرورة  التدري�ش،  هيئة  اأع�صاء 

ال��دع��م امل����ادي مل��واك��ب��ة اأف�����ص��ل 

ال��ت��ق��ن��ي��ات والأج���ه���زة، واأه��م��ي��ة 

املمتازة  ال�صيناريوهات  اإي��ج��اد 

الفعلي  الح��ت��ي��اج  على  واملبنية 

. للمجتمع

المتقاعدين تكّرم  التطبيقية«  »الدراسات 

المملكة« في  التعليم  نظام  »تطور  كتاب  الغامدي يصدر 

نظمت وحدة العاقات العامة والإعام بكلية 

حفًا  املجتمع  وخدمة  التطبيقية  الدرا�صات 

يوم  وذل��ك  املتقاعدين  الكلية  من�صوبي  لتكرمي 

اأع�صاء  ن��ادي  بخيمة  1441/4/7ه�  الأربعاء 

هيئة التدري�ش واملوظفني، برعاية عميد الكلية.

وقد األقى عميد الكلية الدكتور اأمين التميم 

الحتفال  هذا  �صعادته يف  عن  فيها  عر  كلمة 

جلزء  ولو  كرد  ياأتي  ال��ذي  املتقاعدين  وتكرمي 

ب�صيط للذين بذلوا الكثر للكلية وملا قدموه من 

عطاء وجهود واأ�صهموا يف و�صع الأ�صا�ش املتني 

على  لهم  �صكره  مقدماً  للكلية،  القوي  والبناء 

اأدائهم الأمانة والوفاء لقيادتهم ووطنهم ودينهم.

قدم  كلمة  املتقاعدين  اأح��د  األقى  ذل��ك  بعد 

فيها ال�صكر لعميد الكلية على رعايته الحتفال 

هذا  اأن  م��وؤك��ًدا  ال��ك��رمي��ة،  اللفتة  ه��ذه  وعلى 

التكرمي �صيزيد من الرتباط بالكلية.

وق����د ت��خ��ل��ل احل��ف��ل ع����دد م���ن ال��ف��ق��رات 

ن��ه��اي��ت��ه مت  ال��رتف��ي��ه��ي��ة، ويف  وامل�����ص��اب��ق��ات 

للفائزين  وهدايا  للمتقاعدين  ال��دروع  توزيع 

والتقاط  الع�صاء  طعام  وت��ن��اول  بامل�صابقات 

ال�صور اجلماعية.

الأعمال  ري��ادة  من�صة  حققت 
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جناحاً وا�صعاً، حيث جذبت عدداً 

امل��ت��ق��دم��ني ومتكنت  م��ن  ك��ب��راً 

 200 يقارب  ما  وتاأهيل  فرز  من 

اجلامعة،  من�صوبي  م��ن  متقدم 

م�صاريعهم  يف  منها  لا�صتفادة 

الريادية يف قطاعات عديدة.

وقد ا�صتحوذ قطاع الت�صالت 

ن�صبته  م���ا  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ق��ن��ي��ة 

18% والتدريب  26% والتجزئة 
ن�صبة  وك��ان��ت   ،%16 والتطوير 

ال��ذك��ور  م���ن   60% امل��ت��ق��دم��ني 

من�صوبي  من  الإن���اث  من  و%40 

اإطاق  بعد  ذلك  ياأتي  اجلامعة. 

مدير  معايل  رعاية  املن�صة حتت 

اإدارة  جمل�ش  ورئ��ي�����ش  اجل��ام��ع��ة 

�صركة وادي الريا�ش اأ. د. بدران 

بن عبدالرحمن العمر بتاريخ 15 

ربيع الأول 1441 هجري املوافق 

12 نوفمر2019 ميادي.
الأع��م��ال  ري����ادة  من�صة  ت��ع��د 

 »KSU Passport« الفرتا�صية

جم���ت���م���ع���اً ري�����ادي�����اً م��ت��ك��ام��ًا 

ي��رب��ط ال��ري��ادي��ني وال��ري��ادي��ات 

باخلراء  اجلامعة  اإىل  املنت�صبني 

ال��ع��امل��ي��ني، حيث  وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 

مي��ك��ن��ه��م ال��ت��وا���ص��ل وال��ت��ع��اون 

وي�صر،  ب�صهولة  العاقات  وبناء 

من  ال���ص��ت��ف��ادة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

العديد من املزايا ذات القيمة عر 

رحلتهم يف عامل الأعمال.

للجامعة  املنت�صبون  ي�صتفيد 

واأع�صاء وع�صوات هيئة  كالطلبة 

التدري�ش واخلريجني واخلريجات 

من عدة مزايا متوفرة يف من�صة 

وم��ن   ،»KSU Passport«
اإىل  ال��و���ص��ول  تي�صر  اأب���رزه���ا 

من  املعرفة  واأ���ص��ح��اب  اخل���راء 

ال�صخ�صية وحجز  ملفاتهم  خال 

ب�صكل  امل��ن�����ص��ة  ع���ر  امل��واع��ي��د 

كذلك  املزايا  اأك��ر  وم��ن  مبا�صر، 

امل�صتثمرين،  اإىل  الو�صول  تي�صر 

من  اأك��ر  على  املن�صة  اإذ حتتوي 

450 م�صتثمًرا و�صركة متخ�ص�صة 
يف ربط الرواد مع امل�صتثمرين.

مي��ك��ن ل��ل��ري��ادي��ني ال��ت��ع��ري��ف 

ملفات  اإن�����ص��اء  ع��ر  ب�صركاتهم 

تعريفية با�صتخدام القوالب املتوفرة 

يف املن�صة مبا�صرةً، ليتمكن املجتمع 

الريادي باأكمله من العثور والتعرف 

عقبات،  اأو  ح��واج��ز  دون  عليهم 

وعند احتياجهم لبع�ش اخلدمات 

يف  وت�صاعد  عملهم  تي�صر  التي 

�صوق  ي��ج��دون  ف�صوف  ت��ط��وي��ره، 

باأف�صل  مليًئا  اخل��دم��ات  م��زودي 

م��ن ي��ق��دم ل��ه��م اخل���دم���ات التي 

ه���م ب��ح��اج��ت��ه��ا، ك��م��ا ب��اإم��ك��ان��ه��م 

على  ال�صوق  خ��ال  من  احل�صول 

قيمتها  ت�صل  ومزايا  تخفي�صات 

اإىل ما يتجاوز  500 األف دولر. 

الريا�ش  وادي  �صركة  �صاهمت 

باإعداد الن�صخة العربية من املن�صة 

املر�صدين  من  العديد  اإ�صافة  مع 

وامل�صتثمرين  اخلدمات  ومقدمي 

ال�صعودية،  العربية  اململكة  م��ن 

كما �صتتكفل �صركة وادي الريا�ش 

لهذه  امل�صتخدمني  ر�صوم  بتغطية 

امللك  املن�صة من من�صوبي جامعة 

�صعود لا�صتفادة ب�صكل كامل من 

خدماتها.  كما ت�صجع �صركة وادي 

الريا�ش من�صوبي وطاب وطالبات 

ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���ص��ع��ود ل��ت��ق��دمي 

من�صة  اإىل  لان�صمام  طلباتهم 

 KSU« ريادة الأعمال الفرتا�صية

Passport« حيث ميكن للمهتمني 
وذل��ك  و�صهولة  بي�صر  الت�صجيل 

�صركة  موقع  عر  واح��دة  بخطوة 

وادي الريا�ش بعد تعبئتهم منوذج 

عر  باملن�صة  اخل��ا���ش  الت�صجيل 

http://rvc.com. ال��راب��ط: 

./sa/KSUPassport

الملك  ينال جائزة  البقاعي  د. 
للترجمة عبدالله 

ح�������ص���ل ال���دك���ت���ور 

البقاعي  خ��ر  حم��م��د 

ع���ل���ى ج����ائ����زة امل��ل��ك 

ع�����ب�����داهلل ال���ع���امل���ي���ة 

دورت��ه��ا  ل��ل��رتج��م��ة يف 

التا�صعة

ول����ق����د اأ����ص���ه���م���ت 

ال��ب��ق��اع��ي  د.  اأع���م���ال 

العلمية يف تعزيز حركة 

احل�صاري  والتوا�صل  الرتجمة 

بني الثقافتني العربية والفرن�صية، 

وت��ت��ن��وع ج��ه��وده ب��ني ال��ت��دري�����ش 

الأك��ادمي��ي  والإ���ص��راف  والبحث 

عدة  له  �صدرت  وقد  والرتجمة. 

اللغة  من  ترجمات 

الفرن�صية اإىل اللغة 

يف  تنوعت  العربية 

م���و����ص���وع���ات ب��ني 

وال��ت��اري��خ  الأدب 

له  كما  وغ��ره��م��ا. 

ج��ه��ود اأخ����رى من 

امل�صاهمة  اأب��رزه��ا 

على  والإ������ص�����راف 

يف  الفرن�صية  ال��وث��ائ��ق  ت��رج��م��ة 

م��و���ص��وع��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز، 

بالرتاث  التعريف  يف  وامل�صاهمة 

الفرن�صي عن الدولة ال�صعودية يف 

مراحلها الثاث.

النشر بدار  أمير مكة يكرم موظفًا 

 »KSU Passport« منصة
كبيرًا إقباال  تشهد 

امللكي  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ك���رم 

م�صت�صار  الفي�صل  خالد  الأم��ر 

واأمر  ال�صريفني  احلرمني  خادم 

منطقة مكة املكرمة، املوظف بدار 

جامعة امللك �صعود للن�صر الأ�صتاذ 

على  حل�صوله  الرحيمي،  خالد 

املركز الأول على م�صتوى اململكة 

يف  تراثنا«  من  »خط  م�صابقة  يف 

جمال خط الن�صخ.

ذل��ك خ��ال رعاية �صموه  ج��اء 

احل���ف���ل ال�����ذي ن��ظ��م��ت��ه ���ص��رك��ة 

الجتماعية  للم�صوؤولية  »تراثنا« 

ال�صعودية  اجلمعية  مع  بالتعاون 

للثقافة والفنون بجدة.

»الحاسب التطبيقي« تحتفل بيومي أمن الحواسيب والتطوع

التطبيقي  احل��ا���ص��ب  ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ���ص��ارك��ت 

لأم��ن  العاملي  باليوم  الح��ت��ف��ال  يف  باملزاحمية، 

احلوا�صيب والذي ي�صادف الثاثني من نوفمر من 

كل عام، من خال توعية الطاب باأهمية املحافظة 

احلماية  برامج  وا�صتخدام  املعلومات  �صرية  على 

واجل��والت،  احلوا�صيب  لأجهزة  الفرو�صات  من 

وت��خ��ل��ل ذل���ك ت��ق��دمي م��ن�����ص��ورات و���ص��رح عملي 

لأف�صل الرامج يف هذا املجال وطريقة حتميلها 

الكلية يف الحتفال  ال�صتفادة منها. كما �صاركت 

باليوم العاملي للتطوع، والذي ي�صادف اخلام�ش من 

باأهمية  التوعية  من خال  عام،  كل  من  دي�صمر 

العدد  حتقيق  يف  وامل�صاهمة  املجتمع  يف  التطوع 

 ،2030 روؤي��ة  ح�صب  املتطوعني  من  امل�صتهدف 

واإطاق مبادرة تطوعية للم�صاهمة يف حمو اأمية 

احلا�صوب »التقنية« وذلك من خال حث الطاب 

على تدريب اأقربائهم، خ�صو�ًصا كبار ال�صن والن�صاء 

كما  التقنية.  والأجهزة  احلا�صوب  ا�صتخدام  على 

الطاب  من  الكلية  يف  التطوع  �صفراء  تكرمي  مت 

واملوظفني واأع�صاء هيئة التدري�ش.



17 5تغطية  العدد 1359 - الأحد 25 ربيع الآخر 1441هـ املوافق 22 دي�سمرب 2019م

برعاية عميد الكلية

انطالق الملتقى الرابع للمستجدات البحثية في تخصصات كلية اآلداب
استعرض د. حسن سليم تاريخ الحروب الصلبية وركز على شخصية البابا »أوربان الثاني« 

ناقشت أ. وفاء الجعيثن في ورقتها أثر القلق الشديد حيال تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية

ناقش د. منصور المستجدات البحثية في اإلعالم الجديد وركز على التربية اإلعالمية والصحافة االستقصائية

ت��غ��ط��ي��ة: ري���ن���اد ال���ه���ذال - ���ش��وق 

ن���وره   - اخل��م��ي�����س  - رمي  ال���ن���ه���دي 

ال�شويغ

العليا  الدرا�سات  وكالة  نظمت 

الآداب  بكلية  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث 

امل��ل��ت��ق��ى ال����راب����ع ل��ل��م�����س��ت��ج��دات 

كلية  عميد  رعاية  حتت  البحثية، 

اآل  ثنيان  بن  نايف  الدكتور  الآداب 

املوافق  الثالثاء  يوم  وذلك  �سعود، 
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بح�سور  الآداب، 

وم�������س���ارك���ة ع���دد 

هيئة  اأع�����س��اء  م��ن 

ال��ت��دري�����س وط��الب 

وطالبات الدرا�سات 

العليا، وذلك لتقدمي 

اأوراق بحثية ر�سينة 

خمتلف  يف  متنوعة 

التاريخ،  تخ�س�سات 

ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة، 

الإعالم،  العربية،  اللغة  اجلغرافيا، 

والدرا�سات الجتماعية.

الأوىل اجلل�شة 

م��ن  الأوىل  اجل��ل�����س��ة  اأدار 

ال�سلهوب  ع��ب��دامل��ل��ك  د.  امللتقى 

فيها  وج��ه  بكلمة  افتتحها  ال��ذي 

ال�����س��ك��ر ل��ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة، ووك��ي��ل��ة 

على  ال��ر���س��ي��د  اأروى  د.  ال��ك��ل��ي��ة 

للمرة  امللتقى  لفعاليات  دعمهما 

�سليم  ح�سن  د.  بداأها  ثم  الرابعة، 

بالكلية  الإ�سالمي  التاريخ  اأ�ستاذ 

حتليلية  »درا���س��ة  ب��ع��ن��وان  ب��ورق��ة 

يف  ال��ث��اين  اأورب���ان  البابا  خلطاب 

 ،»١٠٩٥ نوفمرب  كلريمون  جممع 

احل��روب  ت��اري��خ  فيها  ا�ستعر�س 

ال�����س��ل��ب��ي��ة، ج��م��اع��ة ال��ف��ر���س��ان 

يف الأرا����س���ي امل��ق��د���س��ة، ورك���زت 

اأوربان  البابا  خطاب  على  الورقة 

ال�سخ�سية  جوانبه  متناولة  الثاين، 

ال�سخ�سيات  اأك���رب  م��ن  ب��اع��ت��ب��اره 

يف  وا�سحة  ب�سمة  ت��رك��وا  ال��ذي��ن 

البابوية. تاريخ 

الإجنليزية تعلم 

الثانية  الورقة  تال ذلك مناق�سة 

بعنوان  اجلعيثن  وف��اء  لالأ�ستاذة 

»ه���ل ي��ق��ل��ل ال��ق��ل��ق ال�����س��دي��د من 

الإجنليزية  اللغة  لتعلم  ال��داف��ع 

عر�ست  ب��ع��ده��ا  اأج��ن��ب��ي��ة«،  كلغة 

ورقتها  النحا�س  فاتن  ال��دك��ت��ورة 

طريقة  »تطوير  بعنوان  العلمية 

العميق  التعلم  على  قائمة  دم��ج 

لك��ت�����س��اف امل���ب���اين ب��ا���س��ت��خ��دام 

 »LIDAR« بيانات 

وال���������س����ور ف��ائ��ق��ة 

ال���و����س���وح« ق��ام��ت 

ب�سرح مميزات  فيها 

يف  »ال��ل��ي��دار«  تقنية 

البيانات  ا�ستخراج 

املباين  وا�ستك�ساف 

بكفاءة عالية الدقة، 

متيزها  اإىل  اإ�سافة 

ب�������س���رع���ة ال���وق���ت 

املنخف�سة. والتكلفة 

الن�شي التما�شك 

وداد  ال����دك����ت����ورة  اخ���ت���ت���م���ت 

من  الأوىل  اجلل�سة  ال��ق��ح��ط��اين 

»ال��ت��ك��رار  ب��ع��ن��وان  ب��ورق��ة  امللتقى 

واأثره يف التما�سك الن�سي ق�سيدة 

���س��رباً«  قلب  »ي��ا  ذري��ح  ب��ن  قي�س 

خاللها  من  ا�ستهدفت  اأمن��وذج��اً، 

يف  ال��ت��ك��رار  اأمن���اط  ع��ن  الك�سف 

�سوء علم الل�سانيات التي ا�ستملت 

على  بالعتماد  الق�سيدة،   عليها 

ومنها  ت��ق��ي��ي��م��ة،  ��يَّ��ة  ن�����سِّ م��ع��اي��ري 

واملعجمي. النحوي  بنوعيه  ال�سبك 

فتح  مت  اجل��ل�����س��ة  ن��ه��اي��ة  ويف 

ال��ن��ق��ا���س م���ع احل�������س���ور وط���رح 

الدكتورة  مداخلة  ومنها  الأ�سئلة، 

مو�سي  والدكتورة  �سليمان،  عبري 

اجلرب،  ح�سة  والدكتورة  العنزي، 

عليها،  والإج����اب����ة 

اأع���ق���ب���ه���ا ت���ك���رمي 

عبدامللك  ال��دك��ت��ور 

للقائمني  ال�سلهوب 

البحثية  ب�����الأوراق 

من الق�سم الرجايل 

وال���دك���ت���ورة ���س��ن��اء 

الق�سم  من  العيتبي 

ال��ن�����س��ائ��ي، وذل���ك 

ب��ت��ق��دمي ���س��ه��ادات 

لهم. وتقدير  �سكر 

الثانية اجلل�شة 

من  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ل�����س��ة  ت  اأدار 

القحطاين،  نورة  الدكتورة  امللتقى 

الزهري  �سعد  الدكتور  وا�ستهلها 

رئ���ي�������س اجل���م���ع���ي���ة ال�����س��ع��ودي��ة 

والأ���س��ت��اذ  وامل��ع��ل��وم��ات  للمكتبات 

املعلومات  ع��ل��م  بق�سم  امل�����س��اع��د 

ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود ب��ب��ح��ث 

واملكتبات  املعلومات  »تعليم  بعنوان 

يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 

درا���س��ة  امل�ستقبلية..  وت��وج��ه��ات��ه 

فيه  حتليلية«، ا�ستعر�س  و�سفية 

واملكتبات  املعلومات  تعليم  واق��ع 

من  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

الأق�سام  واق��ع  ا�ستعرا�س  خ��الل 

الأك���ادمي���ي���ة ال��ت��ي ت���در����س ه��ذا 

ال��ت��خ�����س�����س يف ���س��ب��ع ج��ام��ع��ات، 

ت�سور  تقدمي  بهدف 

ل���ل���ت���ط���ورات ال��ت��ي 

ال�سنوات  يف  حدثت 

ه���ذه  يف  الأخ�������رية 

وبخا�سة  الأق�سام، 

م�������س���م���ي���ات���ه���ا  يف 

ال����ك����ل����ي����ات  ويف 

وذلك  لها،  املنتمية 

اآراء  ب���ا����س���ت���ج���الء 

امل���������س����وؤول����ني ع��ن 

ه������ذه الأق���������س����ام، 

وب������خ������ا�������س������ة يف 

يتعلق  فيما  وتوجهاتها  م�ستقبلها 

ترغب  التي  وبالكليات  مب�سمياتها 

يف النت�ساب لها، واختتم الدرا�سة 

التدري�س  هيئة  اآراء  با�ستطالع 

يخت�س  ف��ي��م��ا  الأق�������س���ام  ب���ه���ذه 

بروؤيتهم يف حتقيق دورها يف دعم 

.2030 روؤية اململكة 

اأ�شرية م�شكالت 

الثانية  الورقة  مناق�سة  ذلك  تال 

تواجه  ال��ت��ي  »امل�����س��ك��الت  ب��ع��ن��وان 

الدكتورة  مع  الريا�س«  يف  امل�سنني 

امل�ساعد  الأ�ستاذ  العنزي  مو�سي 

التي  الجتماعية  الدرا�سات  بق�سم 

التعرف  خ��الل��ه��ا  م��ن  ا�ستهدفت 

وال�سحية  الأ�سرية  امل�سكالت  على 

واملادية لهذه الفئة، من خالل عينة 

 150 م���ن  م��ك��ون��ة 

م����ن امل�������س���ن���ني يف 

�سلمان  امللك  مركز 

حيث  الج��ت��م��اع��ي، 

عر�سها  تو�سلت يف 

عدة  اإىل  للدرا�سة 

اأن  اأه��م��ه��ا  ن��ت��ائ��ج 

الأ�سرية  امل�سكالت 

اح���ت���ل���ت ال��رت��ي��ب 

م�سكلة  يليها  الأول 

ق�����س��اء ال��وق��ت، ثم 

النف�سية،  امل�سكالت 

املادية. واأخرياً 

بينية درا�شات 

م��ن�����س��ور  ح�����س��ن  د.  واخ���ت���ت���م 

بجامعة  الإعالم  ق�سم  يف  الأ�ستاذ 

امل��ل��ك ���س��ع��ود اجل��ل�����س��ة ال��ث��ان��ي��ة 

ب��ورق��ة ب��ح��ث��ي��ة ع��ن امل�����س��ت��ج��دات 

الإع������الم  ع�����س��ر  ال��ب��ح��ث��ي��ة يف 

مدخلي  على  فيها  رك��ز  اجل��دي��د، 

وال�سحافة  الإع��الم��ي��ة  ال��رب��ي��ة 

اأهم  اإىل  م�سرياً  ال�ستق�سائية، 

املدخلني،  بني  امل�سركة  القوا�سم 

وم��ن��ه��ا ا���س��ت��ه��داف��ه��م��ا اإك�����س��اب 

اجل��م��ه��ور والإع���الم���ي���ني م��ه��ارة 

يف  النقد  مهارات  تنمية  التحقق، 

املعلومات  زخ��م  مع  التعامل  ظل 

بكل  اجل��دي��د  الإع���الم  ع�سر  يف 

حتقيق  يف  ودوره���م���ا  حت��دي��ات��ه، 

املجتمعي  وال���س��ت��ق��رار  ال��ت��وازن 

و�سائل  تغول  حتجيم  ع��ن  ال��ن��اجت 

الإع������الم، وك���ذل���ك امل��وؤ���س�����س��ات 

والجتماعية  ال�سيا�سية  الأخ��رى 

حتقيق  اإىل  اإ�سافة  والقت�سادية، 

وامل�سلحة  ال��وط��ن��ي��ة،  الأه����داف 

مهارة  تعزيز  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ع��ام��ة 

اجل���م���ه���ور ال��ن�����س��ط وامل����واط����ن 

الحرافية  وامل��ه��ارات  الإيجابي، 

نهاية  يف  وخ��ل�����س  ل��الإع��الم��ي��ني، 

اأهمها  تو�سيات  عدة  اإىل  عر�سه 

البحثية  اجل��ه��ود  ت��وج��ه  ���س��رورة 

درا���س��ات  اإج���راء  اإىل  امل�ستقبلية 

جمالت  يف  الباحثني  جتمع  بينية 

علم  الج���ت���م���اع،  ع��ل��م  ال��رب��ي��ة، 

واحلا�سوب،  والبيانات  املعلومات 

والإع���������������الم، م��ن 

ن��واجت  تطوير  اأج��ل 

خمرجات  اأو  التعلم 

ال��ت��ع��ل��م اخل��ا���س��ة 

الإعالمية  بالربية 

ع�سر  يف  اجل��دي��دة 

الإع�������الم اجل��دي��د 

وتطوير  ج��ه��ة،  م��ن 

ا����س���رات���ي���ج���ي���ات 

مت��ك��ن الإع��الم��ي��ني 

الفعال  التعامل  من 

الهائلة  البيانات  مع 

من  الإنرنت  �سبكة  تتيحها  التي 

اأخرى. جهة 

مداخالت

بعد ذلك تقدمت د. نورة بال�سكر 

وامل�����س��ارك��ني،  للح�سور  للباحثني 

امل��داخ��الت  ب��اب  ث��م مت فتح  وم��ن 

من اأع�ساء هيئة التدري�س وطالب 

الدرا�سات  وط��الب  البكالوريو�س 

علم  تخ�س�سات  خمتلف  يف  العليا 

وال��درا���س��ات  والإع���الم  املعلومات 

الج��ت��م��اع��ي��ة، ك���ان م���ن اأب���رزه���ا 

م����داخ����الت ال���دك���ت���ورة ب��ل��ق��ي�����س 

القحطاين،  وداد  الدكتورة  علوان، 

الدكتورة ح�سة اجلرب.

البحث  وحدة  اأن  بالذكر،  جدير 

العليا  ال��درا���س��ات  بوكالة  العلمي 

هذا  تنظيم  على  حتر�س  بالكلية 

عر�س  بهدف  دوري  ب�سكل  امللتقى 

التدري�س  هيئة  واأب��ح��اث  جت��ارب 

للكلية،  الأك��ادمي��ي��ة  الأق�����س��ام  يف 

بحثية  �سراكات  بناء  يف  وي�ساهم 

ل��درا���س��ات  وو���س��ولً  بينهم  فيما 

م�ستقبلية. بينية 

ركزت د. وداد 
القحطاني على 
أثر التكرار في 
التماسك النصي 
من خالل قصيدة 

»يا قلب صبرًا«

قدم د. الزهري 
دراسة حول واقع 
»تعليم المعلومات 

والمكتبات في 
المملكة وتوجهاته 

المستقبلية«

سلطت د. العنزي 
الضوء من خالل 

ورقتها على 
»المشكالت التي 
تواجه المسنين 

في الرياض«
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املنورة  املدينة  التعليم مبنطقة  عبرّ مدير عام 

بالغ  العبدالكرمي عن  الأ�صتاذ نا�صر بن عبداهلل 

الأميير  امللكي  ال�صمو  ل�صاحب  وامتنانه  �صكره 

منطقة  اأميير  عبدالعزيز  بن  �صلمان  بن  في�صل 

حلفل  �صموه  رعيياييية  مبنا�صبة  امليينييورة،  املدينة 

تد�صني »مدينة طيبة التعليمية للرتبية اخلا�صة«، 

بن  حمد  الدكتور  التعليم  وزييير  معايل  بح�صور 

حممد اآل ال�صيخ.

طيبة  »مدينة  م�صروع  اأن  العبدالكرمي  واأكييد 

التعليمية للرتبية اخلا�صة« يقع على م�صاحة 50 

طالب  اآلف  خم�صة  وي�صتوعب  مربع،  مرت  األييف 

مباٍن  وي�صم  ريييال،  مليون   86 بتكلفة  وطالبة، 

للتعليم  ومدر�صة  الإعاقة،  اأنييواع  جلميع  تعليمية 

والبحث  للتوحد  متخ�ص�صة  ومييراكييز  ال�صامل، 

الأثيير  له  �صيكون  امل�صروع  اأن  مو�صحاً  العلمي، 

وعلى  عامة،  املنورة  املدينة  اأهييايل  على  املبا�صر 

الأ�صخا�ص  من  والطالبات  الطالب  اأمييور  اأولياء 

من  يييقييدمييه  مبييا  خييا�ييص،  ب�صكل  الإعييياقييية  ذوي 

حقهم  من  نهم  متكرّ ومتخ�ص�صة؛  نوعية  خدمات 

يف التعليم والتاأهيل وال�صحة واحلياة الجتماعية 

اخلا�صة،  احتياجاتهم  مع  ين�صجم  مبا  الكرمية، 

وي�صمح بدجمهم يف املجتمع.

الرتبية  عييام  مدير  اأ�ييصييادت  املنا�صبة  وبييهييذه 

ال�صليمان  مها  الأ�صتاذة  التعليم  بييوزارة  اخلا�صة 

من  امل�صتفيدين  ن�صبة  لرفع  التعليم  وزارة  ب�صعي 

الييرتبييييية اخلييا�ييصيية، وحت�صني اخلييدمييات  بييرامييج 

برامج  عييدد  وارتييفيياع  الإعيياقيية،  لييذوي  املقدمة 

اإىل  لي�صل  والييبيينييات  للبنني  اخلييا�ييصيية  الييرتبييييية 

عدد  ارتفع  كما  2019م،  يف  برنامج   »5600«

اليييطيييالب والييطييالييبييات يف هيييذه اليييباميييج اإىل 

على  يقوم  وطالبة  طالب   »75000« ميين  اأكيير 

تدري�صهم قرابة »14000« معلم ومعلمة من ذوي 

التخ�ص�صات املختلفة يف الرتبية اخلا�صة.

للبامج  التعليم  وزارة  وكيل  اأكدت  من جانبها 

التعليمية الدكتورة تهاين البيز اأن تد�صني »مدينة 

ياأتي  امليينييورة  باملدينة  اخلا�صة«  للرتبية  طيبة 

التعليم  يف  وزارة  تبذلها  التي  للجهود  ا�صتمراًرا 

توفر اخلدمات التعليمية للطالب ذوي الإعاقة 

من البنني والبنات، م�صرة اإىل توجيه معايل وزير 

التعليم جلميع اجلهات املعنية يف الوزارة ب�صرعة 

وافتتاحها  املدينة  وجتهيزات  متطلبات  اإنييهيياء 

خالل فرتة قربية.

واأ�صافت د. البيز اأن اململكة تعتب من الدول 

احلديثة  الرتبوية  الأ�صاليب  تطبيق  يف  الرائدة 

البنني  من  الإعيياقيية  ذوي  الأ�صخا�ص  تعليم  يف 

اأو من  العام،  التعليم  �صواء يف مدار�ص  والبنات، 

خالل املراكز واملعاهد املخ�ص�صة لهم، مو�صحة 

وفق  �ُصيدت  اخلا�صة  للرتبية  طيبة  مدينة  اأن 

لتقدمي  العاملية  واملييوا�ييصييفييات  املعاير  اأحيييدث 

والطالبات  للطالب  التعليمية  اخلدمات  اأف�صل 

تتنا�صب  تعليمية  بيئة  وتهيئة  الإعاقة،  ذوي  من 

واحتياجاتهم.

برعاية اأمري املدينة املنورة وح�ضور وزير التعليم

املدنية  اخلييدميية  وزارتيييا  اأعلنت 

تطبيق  موعد  تاأجيل  عن  والتعليم 

لئحة الوظائف التعليمية بن�صختها 

الييقييعييدة  ذي   10 اإىل  اجليييدييييدة 

العام  يوليو من   1 املوافق  1441هي 
املوعد  عيين  بييدييياًل  وذلييك  2020م، 
لعام  الثاين  ربيع   26 بتاريخ  املقرر 

دي�صمب   23 امليييوافيييق  1441هي 
2019م، واإجراء عدد من التعديالت 
على الالئحة وفق ما اعتمدته جلنة 

البت يف لوائح اخلدمة املدنية.

على  والتعديل  التاأجيل  وييياأتييي 

بيينيياًء عييلييى طييلييب وزارة  الييالئييحيية 

القيادة  توجهات  يحقق  مبا  التعليم 

ال�صل�ص  النييتييقييال  نييحييو  اليير�ييصيييييدة 

تيياأثيير  اأي  دون  اجلييديييدة  لييالئييحيية 

التعليمية  العملية  �صر  على  �صلبي 

العام  منت�صف  يف  واملعلم  للطالب 

التعديالت  ا�صتملت  كما  الدرا�صي، 

اأجيييرييييت بييجييهييود ميين وزارة  الييتييي 

التعليم على حت�صينات تتعلق بالنقل 

اخلدمة  نهاية  ومييكييافيياأة  والرتقية 

امليزات  على  �صلباً  التاأثر  وعييدم 

املعلم  عليها  �صيح�صل  التي  املالية 

اإىل  نقلهم  �صيتم  مميين  واملييعييلييميية 

الالئحة اجلديدة.

وتيييوا�يييصيييل الييلييجييان الييتيينييفيييييذييية 

املدنية  وزارة اخلدمة  امل�صرتكة من 

التعليم  التعليم وهيئة تقومي  ووزارة 

واليييتيييدرييييب ا�ييصييتييكييمييال اجلييوانييب 

التنفيذية املتعلقة بتطبيق الالئحة، 

التعليمية؛  الوظائف  رواتييب  و�صلم 

التي  التعديالت  ا�صتيعاب  بهدف 

جانب  اإىل  الييالئييحيية،  عييلييى  متييت 

الإجرائية  اجلوانب  كافة  ا�صتكمال 

والتقنية ذات العالقة.

وتعتب لئحة الوظائف التعليمية 

حتييول  نقطة  اجلييديييدة  بن�صختها 

تطوير  ا�صرتاتيجية  �صمن  مهمة 

قطاع التعليم يف اململكة، من خالل 

واآليات  اإجيييراءات  من  ت�صمنته  ما 

ومميييييييزات تييكييفييل حتييقيييييق متهني 

وظيفة املعلم، وجدية العمل وتعزيز 

على  بناًء  التمايز  وحتقيق  العدالة، 

ن�صب  الالئحة  ت�صع  كما  الأداء، 

تطوير  اأهييدافييهييا،  و�ييصييميين  عينها 

التدريبية  البامج  خالل  من  املعلم 

والتطويرية كجزء من عنا�صر تقومي 

اأدائه، لدعم م�صاره املهني املتمثل يف 

الرتقية اإىل رتب اأعلى.

الخاصة« للتربية  طيبة  »مدينة  تدشين 

يوليو  1 إلى  التطبيق  موعد  وتأجيل  التعليمية  الوظائف  تعديالت على الئحة 
التعليم اجلامعي الأهلي الدكتورة رمية بنت �صالح  �صاركت وكيل وزارة 

لال�صتثمار،  العامة  الهيئة  مبقر  موؤخراً  عقد  الييذي  الجتماع  يف  اليحيا 

بح�صور رئي�ص قطاع التعليم بالهيئة الدكتور جا�صر احلرب�ص، وممثلني عن 

ملناق�صة  البيطاين؛  الثقايف  واملجل�ص  البيطانية،  الدولية  التجارة  اإدارة 

جمال  يف  اجلهود  وتوحيد  الأهلي،  اجلامعي  التعليم  يف  ال�صتثمار  �صبل 

جذب وتطوير ا�صتثمارات التعليم اجلامعي، وحتديد اأطر التعاون امل�صرتك 

لال�صتفادة من  تعزيز فر�ص ال�صتثمار يف املجال التعليمي.

وقدمت الدكتورة اليحيا يف بداية الجتماع نبذة تعريفية لقطاع التعليم 

الأهلي،  اجلامعي  التعليم  لوكالة  امل�صندة  املهام  واأبييرز  الأهلي،  اجلامعي 

وغر  الربحية  واجلامعات  املوجودة،  والباجمية  املوؤ�ص�صية  والعتمادات 

الربحية، م�صرة اإىل توجه �صناع القرار يف اململكة نحو تطوير اجلامعات، 

ودعم فر�ص تعزيز ال�صتثمار يف قطاع التعليم اجلامعي، والتي كان اآخرها 

يف  اجلامعات  منح  الييذي  اجلديد  اجلامعات  نظام  على  املوافقة  �صدور 

اململكة املزيد من املرونة يف ال�صتثمار، وال�صتقاللية، كما تناول الجتماع 

فر�ص ال�صتثمار الأجنبي وافتتاح فروع للجامعات الأجنبية من خالل واقع 

التعليم اجلامعي اليوم.

االستثمار  سبل  يناقش  بريطاني  وفد 
الجامعي التعليم  في 

الهواتف الذكية توؤثر على اأمناط احلياة اليومية للنا�ص وت�صتحوذ على 

قدر كبر من اهتماماتهم، حيث ت�صر بع�ص الدرا�صات الإ�صتق�صائية اإىل 

لقراءة  الذكية  هواتفهم  ي�صتخدمون  العامل  �صكان  من   80٪ من  اأكر  اأن 

الأخبار والر�صائل الن�صية والرد عليها وتبادل ال�صور والتفاعل مع مواقع 

التوا�صل الجتماعية. وبالتاأكيد، فالهواتف الذكية جتعل التوا�صل مع النا�ص 

ت�صاعد  التي  اخل�صائ�ص  بع�ص  الهواتف  هذه  حيث حتمل  �صهولة.  اأكر 

على توا�صل اأ�صرع بني النا�ص وتوفر خيارات تعليمية اأف�صل للم�صتخدمني، 

كما اأنها تعمل على تعزيز التنمية ال�صخ�صية، وت�صاعد على تقدمي اأفكار 

ال�صخ�صي،  امل�صتوى  وعلى  ومهنية.  �صخ�صية  جناحات  لتحقيق  خمتلفة 

طاملا  الدرا�صية  القاعات  يف  الذكية  الهواتف  با�صتخدام  لطالبي  اأ�صمح 

الآخيير،  الطرف  وعلى  التعليمية.  بالعملية  مرتبط  الإ�صتخدام  هذا  اأن 

ت�صكل الهواتف الذكية تهديداً للعملية التعليمية داخل القاعات الدرا�صية 

املحا�صرة  عن  ذهنياً  الطالب  من  كثر  ين�صرف  لالإلهاء، حيث  وم�صدراً 

والن�صغال بت�صفح جوالتهم والتوا�صل مع الآخرين من خاللها يف الوقت 

يف  للطالب  وتقدميها  العلمية  املييادة  �صرح  يف  الأ�صتاذ  فيه  يجتهد  الذي 

قالب اأ�صهل للفهم. 

عن  الطالب  لن�صراف  رئي�صًيا  عاماًل  املييادة  اأ�صتاذ  يكون  قد  نعم، 

املحا�صرة والن�صغال بجوالتهم ب�صبب القالب اململ الذي ي�صتخدمه هذا 

الأ�صتاذ  بني  فجوة  وجود  ال�صبب  يكون  قد  اأو  املعلومة،  لإي�صال  الأ�صتاذ 

والطالب يف جمال التعامل والتفاعل تدفع الطالب للبحث عن م�صدر اآخر 

ك�صف  ا�صمه يف  وت�صجيل  الطويل  املحا�صرة  وقت  لتم�صية  به  لالإن�صغال 

هناك  اأي�صاً  لكن  امل�صموح،  للغياب  الأق�صى  احلد  لبلوغ  تفادياً  احل�صور 

نوعية من الطالب قد دخلت يف مرحلة الإدمييان على ا�صتخدام اجلوال 

بحيث ل ميكنها ال�صتغناء عنه اأو الن�صراف منه اإىل اأمر اآخر، فاأ�صبح 

هوؤلء الطالب ذهنياً متعلقني به ويت�صفحونه با�صتمرار يف عملية تلقائية 

با�صتخدام اجلوال يف  اأ�صمح لطالبي  وكما  الإدمان.  ب�صبب هذا  وعفوية 

باتخاذ  لتحذيرهم  اأخرى  اأوقييات  يف  م�صطراً  اأجدين  التعليمية،  العملية 

يقف  اأن  يليق  ل  اإذ  منها،  الن�صراف  اأو  للمحا�صرة  بالإنتباه  حازم  قرار 

الأ�صتاذ على قدميه جمتهداً يف ال�صرح والتو�صيح بينما هناك من الطالب 

وهم  ا�صتحياء  على  وي�صحكون  جوالتهم  يت�صفحون  وهم  يتهام�صون  من 

ي�صتعر�صون بع�ص املقاطع واملواقع.

يف بحث علمي مت اإجراوؤه يف جامعة بلجيكية وكتبت عنه �صحيفة امليل 

البيطانية ، وجد الباحثون اأن الطالب الذين ي�صتخدمون جوالتهم بكرة 

اأكد  حيث  الدرجات،  وفقدان  لالإخفاق  معر�صون  الدرا�صية  القاعات  يف 

مبتو�صط  املعتاد  من  اأعلى  مكثف  ب�صكل  الهاتف  ا�صتخدام  اأن  الباحثون 

نتائج  يف  انخفا�ص  يف  يت�صبب  �صاعة  مدتها  حما�صرة  يف  مييرات  خم�ص 

يتجنبون  اآخرين  بطالب  مقارنة   5% بن�صبة  الطالب  هييوؤلء  اإمتحانات 

ا�صتخدام جوالتهم اأثناء املحا�صرة.

كما اأظهرت اأبحاث اأخرى اأن كثراً من الطالب ينظرون اإىل هواتفهم 

الذكية كم�صدر للرتفيه ولي�ص كاأداة عمل، حيث تتولد رغبة جاحمة لدى 

والتفاعل  الإنرتنت  �صيء يحدث عب  اأي  تفويت  الطالب يف عدم  هوؤلء 

التوا�صل  مواقع  على  ال�صخ�صية  وح�صاباتهم  اأ�صدقائهم  مع  امل�صتمر 

بالإ�صافة  الذهني.  والت�صتت  الرتكيز  عدم  اإىل  يييوؤدي  مما  الجتماعي 

املحا�صرة  بني حمتوى  واإياباً  امل�صتمر ذهاباً  التبديل  يوؤدي  ذلك، قد  اإىل 

الكفاءة  وعدم  الطالب  عند  املعريف  احلمل  زيييادة  اإىل  الذكية  والهواتف 

و�صعف القدرة على التح�صيل والفهم والإ�صتيعاب.

ولها  للطالب  ال�صخ�صية  الأغييرا�ييص  �صمن  من  هي  الذكية  الهواتف 

خ�صو�صية كبرة، ول ي�صح اأبداً و�صع ت�صريعات للحد من ا�صتخدامها يف 

يكون  اأن  يجب  اجلامعي  فالطالب  املحا�صرات،  اأثناء  الدرا�صية  القاعات 

على قدٍر كبر من امل�صوؤولية، ودور اجلامعات هو توفر بيئة مثالية لتعزيز 

اأدواته وحتديث  اأ�صتاذ املادة مهماً يف جتديد  تلك امل�صوؤولية، ويبقى دور 

حما�صراته وتنويع اأ�صاليبه التعليمية لتح�صني كفاءة التوا�صل مع الطالب 

وترك  للمحا�صرة  بالنتباه  ال�صحيح  الييقييرار  اتخاذ  على  وم�صاعدتهم 

ا�صتخدام اجلوال اإىل حني.  

الهواتف الذكية في القاعات 
الدراسية

 وقفات أكاديمية
د. خليل اليحيا

 وقفات أكاديمية

alkhaleel@ksu.edu.sa - 

كلية الطب

اآل  حمد  الدكتور  التعليم  وزييير  معايل  دعييا 

ال�صيخ اإىل اأهمية وجود برامج دبلوم تطبيقية يف 

اجلامعات ت�صاعد الطالب والطالبات امللتحقني 

وتر�صيد  العمل،  �صوق  يف  النخراط  على  بها 

القبول يف التخ�ص�صات التي ل يحتاجها ال�صوق 

التعلم لي�ص للعلم فقط واإمنا  اأن  حالياً، موؤكًدا 

للعمل اأي�صاً.

بجامعة  تفقدية  جولة  خييالل  معاليه  وقييال 

ح�صارية  موؤ�ص�صات  اجلييامييعييات  »اإن  طيبة: 

املجتمع  فيياعييل يف خييدميية  و�ييصييريييك  وتيينييمييوييية 

وتطويره �صمن احلراك ال�صامل وفق روؤية اململكة 

على  منغلقة  اأو  هياكل جامدة،  ولي�صت   ،٢٠٣٠

ذاتها«، موؤكًدا على اأهمية ا�صت�صراف اجلامعات 

القرن  مبهارات  املرتبط  العمل  �صوق  م�صتقبل 

احلادي والع�صرين والثورة ال�صناعية الرابعة.

فقط  ج�صراً  لي�صت  اجلامعات  اأن  واأ�صاف 

لذا  باأكملها؛  للحياة  ج�صر  بل  العمل،  ل�صوق 

من املهم العناية بجودة املخرجات يف اجلوانب 

اإىل  اجلييامييعييات  داعييييياً  واملييهيينييييية،  التعليمية 

ومدى جودة  العمل،  �صوق  متابعة خريجيها يف 

بها  يعمل  التي  اجلهات  خدمة  يف  خمرجاتها 

مبعزل  تعمل  جهات  تكون  ل  حتى  اخلريجون 

العمل  �ييصييوق  اأو  الطلب  وجييانييب  احلييييياة  عيين 

مهمة  ت�صاوؤلت  معاليه  مقدماً  واحتياجاته، 

ب�صاأن ن�صبة توظيف اجلامعات خلريجيها خالل 

ال�صتة اأ�صهر الأوىل من التخرج، وما هو متو�صط 

الراتب املقدم خلريج كل جامعة مقارنة بنظرائه 

يف اجلامعات املحلية والعاملية.

عبدالعزيز  د.  طيبة  جامعة  مييدييير  وكيييان 

معايل  اجتماع  خييالل  ا�صتعر�ص  قد  ال�صراين 

الييوزييير بيياأعيي�ييصيياء اجلييامييعيية اأهييييداف اخلطة 

الإجنييييازات  واأبييييرز  للجامعة،  ال�صرتاتيجية 

والتحولت ملواكبة التحول الوطني وروؤية اململكة 

زيارته  خييالل  التعليم  وزييير  اطلع  كما   ،2030
على املعامل واملنتجات وامل�صاريع التابعة لوادي 

التقنيات  ومعامل  اأق�صام  على  وجتييول  طيبة، 

وا�صتمع  بييالييوادي،  البتكار  ومركز  احلديثة، 

ل�صروحات عنها وملنتجاتها التي تعمل عليها.

تفقد جامعة طيبة وعددًا من امل�ضاريع التعليمية يف املدينة.. وزير التعليم:

تركيز على الدبلومات التطبيقية وترشيد القبول في 
بعض التخصصات
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نظمت كلية اللغة العربية بجامعة 

اأ�سبوعني  م���دار  على  ال��ق��رى  اأم 

التاريخية  عبدالعزيز  امللك  بقاعة 

العربية  اللغة  العابدية، معر�ض  يف 

ال�ستعرا�ض  اال�سطناعي،  والذكاء 

م���راح���ل ت��ط��ور و���س��ائ��ل ال��ك��ت��اب��ة 

توظيف  اإىل  و�سوالً  التاريخ  عرب 

يف  احلا�سوبية  التقنية  جم���االت 

عاملياً،  ون�سرها  العربية  معاجلة 

وذلك برعاية معايل مدير اجلامعة 

وح�سور  بافيل،  عبداهلل  الدكتور 

والكليات  العمادات  ووكالء  عمداء 

واالأق�سام.

واأك����د ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور 

ي��و���س��ف ال�����س��ل��م��ي ع��ل��ى اه��ت��م��ام 

ملجاالت  ودع��م��ه��ا  الكلية  اأق�����س��ام 

ون�سراً  وبحثاً  تعليماً  العربية  اللغة 

يف بقاع االأر�ض كافة، و�سعيها اإىل 

لتوظيف  التقنيات  اأح��دث  مواكبة 

براجمها  �سمن  احل��ا���س��ب  ع��ل��وم 

ال��درا���س��ي��ة مل���ق���رري ع��ل��م ال��ل��غ��ة 

التطبيقي،  اللغة  وعلم  احلا�سوبي، 

عالوة على ا�ستحداث برنامج يهتم 

املاج�ستري  مرحلة  ط��الب  بتزويد 

وا�ستخدام  العربية  تعليم  مبهارات 

يف  التكنولوجيا  و���س��ائ��ل  اأح����دث 

التعليم.

لل�سوؤون  الكلية  وكيل  واأو���س��ح 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��دك��ت��ور ���س��ع��ي��د اآل 

يركز  امل�ساحب  املعر�ض  اأن  يزيد 

ع��ل��ى جم����االت ت��وظ��ي��ف ال��ذك��اء 

اال���س��ط��ن��اع��ي يف خ��دم��ة ال��ل��غ��ة 

ل��غ��ات  اإىل  وت��رج��م��ت��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة 

متعددة، اإ�سافة اإىل برامج البحث 

يف م���رادف���ات واأ����س���داد وج��م��وع 

ال��ك��ل��م��ات وحت��ل��ي��ل ال���رم���وز وف��ق 

كما  ال�سحيحة،  الداللية  املعاين 

ي�سهم يف تنمية فن االإلقاء والتذوق 

ال�سعري من خالل عر�سه لربامج 

الن�سو�ض  وحت��ل��ي��ل  امل��و���س��وع��ات 

ال�سعرية املتاحة.

الدكتور  ك��ّرم  احلفل  ختام  ويف 

اللغة  كلية  عمداء  بافيل  عبداهلل 

العربية ال�سابقني واجلهات املنظمة 

يف  ج��ه��وده��م  مثمناً  وامل�����س��ارك��ة، 

تفعيل الربنامج واملعر�ض امل�ساحب 

للغة  العاملي  باليوم  لالحتفاء  ل��ه 

الكلية  واإ�سهامات   ،2019 العربية 

ب��رام��ج  م�ستحدثات  م��واك��ب��ة  يف 

التطور التقني ودجمها يف مقررات 

ال��ب��ك��ال��وري��و���ض  ملرحلتي  التعليم 

والدرا�سات العليا.

القرى أم  بجامعة  االصطناعي  والذكاء  العربية  للغة  معرض 

كرم مدير اجلامعة ال�سابق الدكتور اإ�سماعيل الب�رشي

امللكي  ال�سمو  ���س��اح��ب  اف��ت��ت��ح 

االأم�������ري ف��ي�����س��ل ب����ن ن������واف ب��ن 

اجل��وف،  منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز 

اجل��وف،  جامعة  يف  م�سروعاً   15
اإجنازها يف املدينة اجلامعية  جرى 

ب�سكاكا، �سملت كلية الربية للبنات، 

واملراحل االأوىل لكلية الطب، ولكلية 

االأ���س��ن��ان،  ط��ب  ولكلية  ال�سيدلة، 

واملخترب  واالأع��م��ال،  االآداب  وكلية 

الدفاع  ومركز  لالأبحاث،  املركزي 

املدين، وقاعة املوؤمترات للطالبات، 

وامل����رك����ز االج���ت���م���اع���ي ل��ل��ط��الب 

وال���ط���ال���ب���ات، وامل���رك���ز ال��ت��ج��اري 

كلية  ومعامل  والطالبات،  للطالب 

الهند�سة، واالأكادميية الريا�سية.

املنا�سبة،  بهذه  املُعد  احلفل  بداأ 

بعر�ض عن دعم �سمو راعي احلفل 

واأب���رز  اجل���وف  جلامعة  املتوا�سل 

املنجزات التي حققتها اجلامعة يف 

عهد خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

�سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان 

مدير  األقى  ذل��ك  بعد  اهلل،  حفظه 

اجلامعة باالإنابة الدكتور بدر الزارع 

اأم��ري  ب�سمو  خ��الل��ه��ا  رح���ب  كلمة 

حزمة  افتتاحه  مبنا�سبة  املنطقة 

جديدة من امل�ساريع التي بلغ املنجز 

مبيزانية  م�سروعاً   30 نحو  منها 

اإج��م��ايل  م��ن  ري���ال  2 مليار  ت��ف��وق 

اأن  م��وؤك��داً  معتمدة،  ري��ال  مليار   4
من  اأهميتها  تكت�سب  املنا�سبة  هذه 

توافقها مع احتفال الوطن بالذكرى 

احل��رم��ني  خ���ادم  لبيعة  اخل��ام�����س��ة 

اأن  بعد   - اهلل  اأي���ده   - ال�سريفني 

ع��ا���س��ت امل��م��ل��ك��ة ���س��ن��وات زاخ���رة 

والتنمية  واالإ�سالحات  باملنجزات 

املتوا�سلة، وتعزيز املكانة العاملية يف 

كل املجاالت.

واأعرب الدكتور الزارع عن جزيل 

اإ�سماعيل  للدكتور  والعرفان  ال�سكر 

�سنوات  الثمان  فرة  على  الب�سري 

التي اأم�ساها مديراً للجامعة، موؤكداً 

اأن الدكتور الب�سري، خالل �سنوات 

املنجزات  م��ن  الكثري  حقق  عمله، 

ح��ت��ى جت����اوزت جامعة  امل��ت��ن��وع��ة، 

النا�سئة  اجلامعات  مرحلة  اجلوف 

والطموحات  املناف�سة  مرحلة  اإىل 

اأن اجلامعة مازال  العالية، مو�سحاً 

لديها الكثري من امل�ساريع والربامج 

اال�سراتيجية،  خطتها  حتقق  التي 

اململكة  روؤية  حتقيق  يف  وامل�ساهمة 

ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  بقيادة 

و�سمو ويل عهده االأمني - رعاهما 

اهلل- وتوجيهات �سمو اأمري املنطقة 

و�سمو نائبه.

ث���م ق����دم ال���دك���ت���ور اإ���س��م��اع��ي��ل 

فخره  فيها  اأب���دى  كلمًة  الب�سري 

ب��ال��ث��ق��ة امل��ل��ك��ي��ة خ���الل ال�����س��ن��وات 

خدمة  فر�سة  منحه  م��ا  املا�سية 

خالل  من  والقيادة  والوطن  الدين 

معاليه  م�ستح�سراً  اجلوف،  جامعة 

قبل  اجلوف  منطقة  عليه  كانت  ما 

حال  حالها  عام  مائة  عن  يزيد  ما 

و�ستات  فرقة  م��ن  اململكة  مناطق 

وجهل وفقر، وبني حالها اليوم بهذه 

واالأمن  ال�ساملة  والتنمية  املنجزات 

والرخاء وانت�سار دور العلم واملعرفة 

وامل�ساريع العمالقة.

�سكره  الب�سري  ال��دك��ت��ور  وق���دم 

ال�سريفني  احلرمني  خل��ادم  الوافر 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 

و�سمو ويل عهده االأمني - حفظهما 

الكبري،  والدعم  الثقة  على   - اهلل 

و�سمو  املنطقة  اأمري  ل�سمو  وكذلك 

وجميع  التعليم  وزير  ومعايل  نائبه 

ومن�سوباتها  اجل��ام��ع��ة  من�سوبي 

واأهايل منطقة اجلوف.

واخ��تُ��ت��م احل��ف��ل، ب��ت��ك��رمي �سمو 

اأمري املنطقة ملدير اجلامعة ال�سابق 

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

ت��ق��دي��راً جل��ه��وده التي  ال��ب�����س��ري، 

اإدارة  بذلها خالل �سنوات عمله يف 

هدية  �سموه  ت�سلّم  كما  اجلامعة، 

تذكارية من اجلامعة بهذه املنا�سبة.

خارجية  اخ��ت��ب��ارات  عفت  جامعة  ن��ف��ذت 

ال�سم�سية  االألواح  لقيا�ض قدرة  النطاق  وا�سعة 

كثاين حمطة  ال�سحراوية،  للظروف  امل�سممة 

للطاقة ال�سم�سية يتم ت�سغيلها بالتعاون مع عدة 

�سركات حملية وعاملية.

االأل��واح  من   60 واختبار  ر�سد  حالياً  ويتم 

ال�سم�سية ال�سحراوية املثبتة على اأ�سطح اأحد 

م��واد  اختبار  ويتم  عفت،  جامعة  يف  امل��ب��اين 

مع  يتوافق  مب��ا  ال�سم�سية  االأل���واح  وت�سميم 

فوق  االأ�سعة  ناحية  من  ال�سحراوية  الظروف 

البنف�سجية ومقاومة الرمال ودرجات احلرارة 

املرتفعة.

ب��ع��دة  ال�سم�سية  االأل������واح  ه���ذه  وت��ت��م��ي��ز 

خ�سائ�ض.

الدكتورة هيفاء  رئي�سة جامعة عفت  وقالت 

ر�سا جمل الليل، اأن اجلامعة اأقامت يف املوقع 

ي�ستمل  اال�ستخدامات،  متعدد  اختبار  حقل 

اأجهزة  يدعمه  بال�سبكة  مت�سل  تركيب  على 

قيا�ض خا�سة واأجهزة قيا�ض االألواح ال�سم�سية 

وجمع البيانات، م�سرية اإىل اأن اجلامعة اأطلقت 

حمطة وبرنامج الطاقة ال�سم�سية للمرة الثانية 

ليكون من�سة لتدريب الطالب والباحثني على 

اأر�ض  على  ال�سم�سية  الطاقة  م�ساريع  ت�سميم 

الواقع، اإىل جانب ت�سغيلها و�سيانتها.

أمير الجوف يفتتح 15 مشروعًا في المدينة الجامعية 

جامعة عفت تشغل ثاني محطة للطاقة الشمسية

لقاء عمداء شؤون الطالب يناقش سبل 
تطوير الرياضة الجامعية

نائب  واالبتكار  والبحث  للجامعات  التعليم  وزير  نائب  معايل  رعى 

الدكتور  ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي  االحت��اد  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 

لقاًء  1441ه�  االآخر  ربيع   8 يوم اخلمي�ض  املرزوقي،  بن ح�سن  حامت 

االحت��اد  رئي�ض  بح�سور  اجلامعية«  الريا�سة  تطوير  »�سبل  بعنوان 

�سوؤون  وعمداء  املزيني،  خالد  الدكتور  ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي 

الطالب باجلامعات ال�سعودية.

على  واالبتكار  والبحث  للجامعات  التعليم  وزير  نائب  معايل  واأكد 

اأهمية تطوير الريا�سة اجلامعية، من خالل بناء فكر الالعب اجلامعي 

من كافة اجلوانب، م�سرياً اإىل اأن االحتاد الريا�سي للجامعات هو اأحد 

ي�سطلع  وهو  اململكة،  التعليم يف  موؤ�س�سات  التدريب يف  اأهم مكونات 

بدور كبري يف حتقيق ال�سحة الوقائية للمجتمع، ويجب اال�ستفادة من 

الأهمية  والريا�سي  الثقايف  الوعي  حفز  يف  واجلامعات  االحت��اد  دور 

الريا�سة لفئات املجتمع.

التي  التطويرية  الروؤية  ال�ستعرا�ض  ياأتي  اللقاء  هذا  اأن  اإىل  واأ�سار 

ينتهجها االحتاد يف الريا�سة اجلامعية بح�سور عمداء �سوؤون الطالب 

اجلامعية،  الريا�سة  تطوير  �سبل  ملناق�سة  ال�سعودية،  اجلامعات  يف 

والوقوف على اأبرز العوائق وامل�سكالت التي تواجه اجلامعات يف ذلك.

اإثر ذلك بداأت اأعمال اللقاء بحلقة نقا�ض عن �سبل تطوير الريا�سة 

اجلامعية، ودور اجلامعات وا�ستعرا�ض اأبرز املقرحات والتو�سيات.

مؤتمر دولي للحوسبة بجامعة األميرة نورة
حتت رعاية معايل وزير التعليم الدكتور حمد بن حممد اآل ال�سيخ، 

واملعلومات  احلا�سب  علوم  بكلية  ممثلة  نورة  االأم��رية  جامعة  اأطلقت 

للحو�سبة«  ال��دويل  عبدالرحمن  بنت  ن��ورة  االأم���رية  جامعة  »م��وؤمت��ر 

واملعر�ض امل�ساحب له، خالل الفرة ١٠ - ١٢ دي�سمرب ٢٠١٩، وذلك 

يف القاعة الكربى مبركز املوؤمترات باجلامعة.

وتاأتي اأهمية املوؤمتر من كونه من�سة رائدة لالأفكار املبتكرة وي�سهم يف 

م�ساركة البحوث اجلديدة التي تدعم وتناق�ض التطور الرقمي املت�سارع 

يف جماالت احلو�سبة، �ساعياً بذلك الإثراء البحث العلمي وبناء �سراكات 

عاملية وتوظيف املعرفة يف بالدنا.

وتطرق املوؤمتر لعدة حماور ناق�سها و�سارك فيها عدد من الباحثني 

وجتاربهم  خرباتهم  فيها  وتبادلوا  العامل  دول  من خمتلف  والباحثات 

احلو�سبة مبختلف  تقنيات  وتطلعاتهم يف جمال  وطرحوا مقرحاتهم 

اأبعادها وتطبيقاتها.

متخ�س�سة  عمل  وور���ض  علمية  جل�سات  املوؤمتر  برنامج  وت�سمن 

و�سارك باملعر�ض امل�ساحب له عدد من القطاعات املتميزة يف جماالت 

التقنية وتطبيقاتها.

..  وحوكمة الشركات بجامعة الفيصل

املوؤمتر  الفي�سل،  االأعمال بجامعة  اإدارة  بكلية  نظم مركز احلوكمة 

الدويل االأول حلوكمة ال�سركات »زيادة النمو بتطبيق احلوكمة الر�سيدة 

مبا يتوافق مع روؤية 2030« بح�سور مدير اجلامعة الدكتور حممد اآل 

هيازع، وعدد من م�سوؤويل هيئة ال�سوق املالية، وذلك يف فندق فريمونت 

بالريا�ض.

يف  االإ�سهام  على  الفي�سل  جامعة  حر�ض  هيازع  اآل  الدكتور  واأك��د 

اأربع  منذ  اأن�سئ  الذي  ال�سركات  حوكمة  مركز  ومنها  املجتمع  خدمة 

ال�سفافية يف  ومدى  احلوكمة  �سنوًيا عن  تقريًرا  ي�سدر  وهو  �سنوات، 

املركز  تطور  اإىل  م�سرًيا  ال�سعودي،  املال  �سوق  يف  املدرجة  ال�سركات 

واملناف�سة  امل�ساركة  ال�سركات حتر�ض على  العديد من  اأ�سبحت  حتى 

واحل�سول على مراكز متقدمة نتيجة للم�سداقية واحليادية التي يتبعها 

املركز يف ت�سنيف ال�سركات فيما يتعلق باحلوكمة.

ملركز  التنفيذي  واملدير  امل�ساعد  املالية  اأ�ستاذ  اأو�سح  جانبه  من 

احلوكمة باجلامعة الدكتور م�سهور فاروق مراد، اأن اهتمام املوؤ�س�سات 

العلمية كمركز احلوكمة بجامعة الفي�سل واهتمام املوؤ�س�سات الرقابية 

هو  اململكة،  احلوكمة يف  باالرتقاء مب�ستوى  املالية،  ال�سوق  هيئة  مثل 

اهتمام م�ساند و داعم للروؤية 2030 ويتطلب تعاون اجلميع، خا�سة واأن 

احلوكمة اجليدة ال تهتم فقط بالنتائج املالية فح�سب واإمنا باالأهداف 

االجتماعية والبيئية وا�ستدامتها.

واأكد عميد كلية اإدارة االأعمال الدكتور باج�ض دودين على اأن فريق 

مركز حوكمة ال�سركات يف كلية اإدارة االأعمال باجلامعة وبالتعاون مع 

الرابع حلوكمة  ال�سنوي  املوؤمتر  املالية قرر تو�سيع نطاق  ال�سوق  هيئة 

للباحثني  الفر�سة  الإتاحة  كامل  ليوم  برنامج  اأ�سيف  حيث  ال�سركات، 

والعاملني يف ميدان احلوكمة داخل اململكة وخارجها لاللتقاء وم�ساركة 

البحوث واخلربات والتحديات.



االختبارات ليست نهاية الدنيا
الذين  واملنظرون  النا�صحون  يكرث  الف�صلية  االمتحانات  اأب��واب  على 

يطلقون كالماً نظرياً تقليدياً مكرراً مفاده »ذاكر، اجتهد، ال ت�صيع وقتك، 

من طلب العال �صهر الليايل، من جد وجد ومن زرع ح�صد، الخ«، وبع�ض 

هذا الكالم قد ي�صخم االأمور وينقلب لنتيجة عك�صية لدى الطالب.

وبناتنا  اأبنائنا  من  كبرية  ب�صريحة  وات�صاله  املو�صوع  الأهمية  ونظراً 

اإن  الأق��ول،  بدلوي  �صاأديل  فاإين  والطالبات،  الطالب  واأخواتنا  واإخواننا 

اهلل  بتقوى  وعليك  تتوتر،  وال  تقلق  فال  الدنيا  نهاية  لي�صت  االختبارات 

واللجوء اإليه دائماً يف كل وقت فاإن بيده التوفيق وال�صعادة.

اتبع نظاماً �صحياً ومن مبكراً، الأن ذلك يعمل على حتفيز اخلاليا يف 

الدماغ والن�صاط امل�صتمر، وال تراجع قبل االختبار الأن هذا الت�صرف يعمل 

على ت�صتيت الدماغ وتداخل املعلومات وعدم الرتكيز يف اأ�صئلة االختبار.

يزيد حممد ال�صمري - اإدارة االأعمال

اأه��م��ي��ة  ذات  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 

واحل�صارة  الدين  لغة  فهي  ق�صوى، 

الر�صمية  اللغة  وه��ي  االإ�صالمية؛ 

اآ�صيا  يف  العربية  ال��ب��ل��دان  جلميع 

كلغة  النا�ض  ويتحدثها  واإفريقيا، 

ثانية يف بع�ض البلدان.

العربية  اللغة  يبلغ عدد متحدثي 

قرابة 467 مليون ن�صمة يف العامل، 

واإت��ق��ان��ه��ا م��ن اأه����م االأم�����ور التي 

يحتاجها اأبناء هذه اللغة ومتعلموها 

واإتقانها  اللغة  تعلم  الأن  ثانية؛  كلغة 

واإي�صاله  املطلوب  فهم  يف  ي�صاعد 

�صحيحة  بطريقة  االآخ��ري��ن،  اإىل 

اأو  اخلطاأ  يف  الوقوع  دون  و�صليمة 

اللب�ض.

اأهمية  تزيد  التي  االأ�صباب  من 

اإتقان اللغة العربية كونها لغة القراآن 

واحل���دي���ث وال��ع��ل��وم االإ���ص��الم��ي��ة، 

النا�ض  م��ن  امل��م��ي��زة  ه��ذه  وتتطلب 

يتقنوها  اأن  خا�صة  وحامليها  عامة 

ي�صتطيعون  ال  الأنهم  االإت��ق��ان  مت��ام 

اإتقانها  دون  وال�صنة  ال��ق��راآن  فهم 

واإجادتها من كل النواحي.

احلية  اللغات  من  العربية  واللغة 

م�صتوى  على  النا�ض  يتعلمها  التي 

و�صياحية،  جتارية  الأغرا�ض  العامل 

واإذا مل نتقن هذه اللغة ال ن�صتطيع اأن 

نتوا�صل معهم، وال ن�صتطيع اأن نعرب 

ع��ن اآرائ���ن���ا ون��اأخ��ذ 

يف  ونف�صل  اآراءه���م، 

ن�صر الثقافة العربية 

واإر������ص�����اء ال��ث��ق��اف��ة 

االإ������ص�����الم�����ي�����ة يف 

لذلك  العامل،  اأنحاء 

تعلمها  علينا  يجب 

يف  لننجح  واإتقانها 

هذا اجلانب.

على  ي��خ��ف��ى  وال 

اللغة  اأن  منا  اأح���د 

اإح��دى  م��ن  العربية 

ال��ل��غ��ات ال�����ص��ت��ة يف 

التي  املتحدة  االأمم 

ال��ع��امل م��ن ج��ان��ب،  اأن��ظ��ار  جلبت 

ال�صعودية  اأن  حالًيا  نعرف  وكذلك 

التنفيذي  املجل�ض  يف  مبقعد  فازت 

للرتبية  املتحدة  االأمم  منظمة  يف 

والعلوم والثقافة »اليون�صكو«، وكذلك 

البلدان العربية االأخرى اأي�صا متثل 

االأمم  يف  وثقافتها  العربية  اللغة 

املتحدة ويف العامل كله، ولذا نحاول 

اأن ن��ك��ون دائ��ًم��ا يف ال��ق��م��ة، وه��ذا 

واال�صتمرارية  اجلهود  منا  يتطلب 

بذل  واإجادتها مع  اللغة  يف حت�صني 

اجلهود يف اجلهات االأخرى.

باهتمام  العربية  اللغة  حظيت 

احلكومية  والقطاعات  ال�صركات 

واخل����ا�����ص����ة؛ ف��ه��م 

ي�����ب�����ح�����ث�����ون ع���ن 

امل�����ت�����خ�����رج�����ني يف 

اجل���ام���ع���ات ال��ذي��ن 

ي����ج����ي����دون ال���ل���غ���ة 

يف  ويعملون  العربية 

ال�صكرتارية  وظائف 

والتدقيق  وال�صياغة 

الأن  وغريها  اللغوي 

اللغة العربية �صعفت 

ال��ن��ا���ض حتى  ل����دى 

والعلماء  امل��وظ��ف��ني 

وه��������م ي���خ���ط���ئ���ون 

الر�صائل  يف  ك��ث��ريا 

واخلطابات.

بعنوان  دورة  يف  ���ص��ارك��ت  وق���د 

يهمني  وال��ذي  ال�صائعة«  »االأخ��ط��اء 

اللغة  كمتعلم  اأع���رف  اأن��ن��ي  ذك���ره 

اأن هناك فر�صاً  ثانية  العربية كلغة 

ال�صياحية  ال�صركات  يف  وظائفية 

والعالجية للذين يتقنون هذه اللغة، 

الطالب  اأن  منا  واح��د  كل  ويعرف 

�صريته  ال�صركات  اإىل  اأوالً  ي��ق��دم 

الذاتية للح�صول على الوظائف واإذا 

يف  �صلبًيا  فيوؤثر  كتابتها؛  يتقن  مل 

اأن  علينا  يجب  ول��ذا  اجلانب،  هذا 

نهتم يف حت�صينها.

�صروري  العربية  اللغة  واإت��ق��ان 

ال��ذي��ن  ل��ل��ط��الب  خ�صو�ًصا  ج����ًدا، 

العربية  اللغة  اأق�صام  يف  يدر�صون 

كتابة  لغتهم  ي��ج��ي��دوا  اأن  عليهم 

وحتدًثا، الأنها ت�صاعد يف م�صريتهم 

العلمية، فهم يحتاجونها يف امل�صتقبل 

يف الر�صائل اجلامعية، وعدم اإتقان 

اللغة العربية وعدم اهتمام الطالب 

ل��الن��ت��ق��ادات  ع��ر���ص��ة  يجعلهم  ب��ه��ا 

املناق�صني  من  واالأ�صئلة  ال��الذع��ة، 

املجاالت  يف  والف�صل  واالأ���ص��ات��ذة، 

يف  وم�صاهمتهم  املختلفة،  العلمية 

مبثابة  تكون  واالأدب  اللغة  خدمة 

ال�صفر.

يف اخلتام، اللغة العربية واإتقانها 

مهم جًدا وخا�صة للطالب النا�صئني 

واأ�صبابها  الأهميتها  نظًرا  كنفها  يف 

الأنها  وذل���ك  ذك��ره��ا،  �صبقت  ال��ت��ي 

طريقنا  يف  وي�صاعدنا  االإ�صالم  لغة 

حل�صول العلم والوظائف؛ لذا اأن�صح 

العربية  اللغة  بتعلم  الطالب  جميع 

واإجادتها كما هو مطلوب،  واإتقانها 

اإثراء  ون�صاهم يف  لننجح يف حياتنا 

العامل  يف  وانت�صارها  العربية  اللغة 

النا�ض  على  بالًغا  اأث��ًرا  ونرتك  كله، 

بف�صل هذه اللغة واآدابها.

ق�صم اللغة العربية - كلية االآداب 

- الهند

تفا�صيل  ي��وم��اً  ا�صت�صعرت  ه��ل 

فا�صتيقاظك  ب��ال��ك��ام��ل؟  ي��وم��ك 

و�صربك  وعافية،  ب�صحة  �صباحاً 

للقهوة بني عائلتك، واإيجادك لقوت 

فقدان  بال  يومك  وانق�صاء  يومك، 

كل هذه النعم؛ ت�صتحق منك خطوة 

يف  فمازلت  تفاءل  لذلك  ل��الأم��ام، 

اأن متار�ض  احل��ي��اة، وح��اول دائ��م��اً 

اإىل  بك  يخطو  �صلوك  اأو  فعل  كل 

االأم������ام، ف��ال��ت��ط��وع وامل����ب����ادرة يف 

اأعمال اخلري وتقوية عالقتك برب 

العاملني، �صوف ت�صاعدك يف حتقيق 

ذلك.

ال�صك اأن الكثري منا يتعر�ض يف 

حياته للكثري من امل�صاكل والعرثات 

وال�صغوطات يف جمال الدرا�صة اأو 

ب�صكل  احلياة  �صغوطات  اأو  العمل 

عام، والتي قد تعيق و�صوله للنجاح 

نقطة  ه��ي  االأم���ور  ه��ذه  اأن  ويظن 

نقطة  هي  بالفعل  لكنها  النهاية، 

هو  فالنجاح  اأجمل،  ل�صيء  البداية 

االنتقال من ف�صل اإىل ف�صل دون اأن 

لكل  اأن  دائماً  وتذكر  االأم��ل،  نفقد 

�صيء حاًل ماعدا املوت.

الكلمة  ن�صيب  النن�صى  اأي�����ص��اً 

فالكلمة  النف�ض،  يف  البالغ  واأثرها 

�صهم �صائب اأو �صهم خاطئ عندما 

الرائع  وال��ك��الم  االإيجابية،  تن�صر 

وال��ث��ن��اء ع��ل��ى االآخ���ري���ن ب��ال��ك��الم 

الطيب احل�صن �صوف ينعك�ض القول 

عليك وعليهم، ف�صوف تك�صب حمبة 

االآخرين ور�صاك على ذاتك ور�صا 

اهلل تعاىل اأوالً.

بعك�ض  �صدقة  الطيبة  فالكلمة 

االآخرين  تنفر  التي  ال�صيئة  الكلمة 

على  حتى  ت��اأث��ريه��ا  ويظهر  منك 

فال�صلبية  واإجن�����ازات�����ك،  ذات�����ك 

على  توؤثر  لن  اأقوالك  يف  الظاهرة 

االآخرين فقط، بل �صوف توؤثر عليك 

يتاأثر  بطبيعته  االإن�صان  الأن  اأوالً، 

باأقواله واأفعاله فنحن نرى يف كثري 

االأ�صخا�ض  بع�ض  املجتمعات  من 

»اأنا�ض  عنهم  يقال  ما  اأح��ق  الذين 

املحبطون  وه���م  اإح�����ص��ا���ض«،  ب��ال 

اأ���ص��ح��اب االن���ت���ق���ادات اجل��ارح��ة 

فال  دائماً،  ال�صلبية  بث  وي�صتهوون 

عليك،  يوؤثر  اجلارح  جتعل كالمهم 

غالباً  منبثق  فهو  قيمة  ب��ال  الأن���ه 

الي��ري��دون  فا�صلني  اأ�صخا�ض  م��ن 

اخلري والنجاح اإال الأنف�صهم. اأي�صاً 

يف  الناجحني  االأ�صخا�ض  اأن  ن��رى 

يبثون  اأ�صخا�ض  خلفهم  حياتهم، 

موا�صلة  اأج��ل  من  املعنوي  الدعم 

والأن  وال��ن��ج��اح،  للتقدم  طريقهم 

يف  مهم جداً  عامل  املعنوي  الدعم 

ذلك؛ فاإذا اأ�صبحت يوماً ما �صخ�صاً 

اأو حتى  اأو عمل  اأ�صرة  يف  م�صوؤوالً 

باملجتمع،  يختلط  ع���ادي  اإن�����ص��ان 

فال تن�ض ن�صيبك يف تقدمي الكلمة 

الطيبة والدعم املعنوي وازرع ثمرة 

نف�صك  يف  مثمر  اإنتاج  ذات  رائعة 

ويف االآخرين من حولك.

�صوف  طيب  فعل  كل  اأن  وتذكر 

تبثه لالآخرين �صيعود اإليك يوماً ما، 

ل�صاحبه،  يثمر  جيد  ح�صاد  فكل 

لل�صر،  باثاً  ال  للخري  نا�صراً  فكن 

منا  ت�صتحق  وال  ق�صرية  فاحلياة 

كل هذا العناء، فع�ض هنياً مرتاحاً 

ت�صتحق  ف��اأن��ت  واب��ت�����ص��م  ���ص��ع��ي��داً 

االأف�صل دائماً.

نورة �صالح العنقري

اإعالم

املكتبات  ���ص��وؤون  ع��م��ادة  ت�صهد 

جميع  ي�صمل  م��ت�����ص��ارًع��ا  ت��ط��وي��ًرا 

ل��رواده��ا،  تقدمها  التي  اخل��دم��ات 

وهي بذلك تواكب الت�صارع احلا�صل 

وم��ا  امل��ع��ل��وم��ات،  تقنية  جم���ال  يف 

ت�صهده املكتبات من حتوالت وجودة 

يف خدماتها لدليل على ما تلقاه من 

اجلامعة  اإدارة  م��ن  وت�صجيع  دع��م 

واه��ت��م��ام خ��ا���ض م��ن م��ع��ايل مدير 

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

للدرا�صات  اجلامعة  وكيل  ومتابعة 

العليا والبحث العلمي الدكتور خالد 

لدورها يف  منهم  اإدراًك��ا  احلميزي، 

مهارات  وتنمية  التعليمية  العملية 

التعلم.

ال��ع��م��ادة خطًطا  و���ص��ع��ت  ل��ق��د 

تطويرية تنا�صب مكانتها وما ينتظر 

منها لت�صبح مركزاً للتميز، و�صرعت 

باتخاذ عدد من االإجراءات العملية 

االآتية:

يف  االإداري  هيكلها  اإع��ادة  اأّوالً: 

من  والن�صائي؛  الرجايل  الق�صمني 

الكامنة  ال��ط��اق��ات  حت��ري��ك  اأج���ل 

واال�صتفادة  االإداري  الطاقم  ل��دى 

تاأ�صي�ض  يف  االأفقي  والتو�صع  منها، 

هذا  مطالب  يلبي  مب��ا  ال��وح��دات 

التطوير.

اإطالق حزمة من امل�صاريع  ثانًيا: 

امللك  مكتبة  تطبيق  مثل:  التقنية، 

���ص��ل��م��ان امل��رك��زي��ة ع��ل��ى االأج��ه��زة 

الرقمية،  املن�صة  وب��ن��اء  ال��ذك��ي��ة، 

واأر���ص��ف��ة ال�����ص��ح��ف وامل��ط��ب��وع��ات 

وفهر�صة  احلكومية، 

االأجنبية  ال��دوري��ات 

وغريها من امل�صاريع 

ال��ت��ق��ن��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة 

املختلفة.

خطة  و�صع  ثالًثا: 

اإع����الم����ي����ة ت��ه��دف 

اإب��راز حمتويات  اإىل 

وخدماتها،  املكتبة 

بالكنوز  وال��ت��ع��ري��ف 

املعرفية النادرة التي 

حتتويها املكتبة؛ الأن 

امل��ك��ت��ب��ة ت�����ص��م بني 

ج��دران��ه��ا م�����ص��ادر 

اإليها  يتطلع  ووث��ائ��ق  وخمطوطات 

يوؤدي  مبا  واملتخ�ص�صون،  الباحثون 

داخل  من  ال�صيوف  ا�صتقطاب  اإىل 

حراك  الإح��داث  وخارجها؛  اململكة 

باملكتبة،  التعريف  يف  ي�صهم  معريف 

وطالب  للباحثني  مق�صًدا  وجعلها 

العلم.

عمادة  تعي�صه  ال��ذي  التميز  اإن 

اهتمام  اإىل  م���رّده  ال��ي��وم  املكتبات 

ت�صكل  لكونها  بها؛  اجلامعة  قيادة 

التعليمية،  العملية  يف  ا  مهمَّ ركًنا 

اإمكانيات  امتالكها  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

توؤهلها  وم��ادي��ة  ب�صرية  وق����درات 

ب��خ��دم��ات��ه��ا،  وال���رق���ي  للمناف�صة 

االإمكانيات  هذه  ت�صتثمر  ويجعلها 

التي وجدت من  االأه��داف  لتحقيق 

اأجلها يف اجلامعة.

واأ�صري هنا اإىل اأن العمادة ترحب 

التي  امل��ب��ادرات  بكل 

حت�صني  يف  ت�����ص��ب 

العلمية  خ��دم��ات��ه��ا 

وكمبادرة  واملعرفية، 

م��ن ع��م��ادة ���ص��وؤون 

تفتح  فاإنها  املكتبات 

اأب��واب��ه��ا وم��راف��ق��ه��ا 

واملفّكرين  للعلماء 

لديهم  م���ا  ل��ت��ق��دمي 

ومعرفة،  اأف��ك��ار  من 

العمادة  ب��داأت  ولقد 

ب�����اإط�����الق م���ب���ادرة 

»ذك�����ري�����ات�����ه�����م يف 

اجل����ام����ع����ة« ل��ن��ق��ل 

ال�صابة  لالأجيال  وجتاربهم  خربتهم 

الطموحة لال�صتفادة منها. 

وخ���الل ال��ت��ج��رب��ة ال��ق�����ص��رية يف 

�صوؤون  عمادة  على  االإ�صراف  تويل 

اإداريًّا وفنيًّا  املكتبات وجدت فريًقا 

متميًزا بق�صميه الرجايل والن�صائي، 

اأنه  واأثبت  العمادة،  متيز  يف  اأ�صهم 

قادر على حتمل امل�صوؤولية ومواكبة 

التغيريات والعمل بتفان من اأجل اأن 

ت�صل العمادة وخدماتها اإىل م�صاف 

يعمل  ملن  ويحق  العاملية.  املكتبات 

�صمن هذا الفريق اأن ي�صعر بالفخر 

واالعتزاز.

اأهدافها  اإطار  العمادة يف  وتعمل 

لهذا  واالن��ت��م��اء  ال���والء  تعزيز  على 

الفعاليات  وتنفيذ  ال��غ��ايل،  الوطن 

ومنها  ذلك،  حتقق  التي  واالأن�صطة 

الوطنية  امل��ن��ا���ص��ب��ة  ا�صت�صافتها 

الغالية على قلوب اأبناء هذا الوطن 

الوطني،  باليوم  املتمثلة  وحمبيه 

اإ�صافة اإىل اإقامة معر�ض خا�ض عن 

احلرمني  خل��ادم  اخلام�صة  البيعة 

بال�صراكة  اهلل-  -حفظه  ال�صريفني 

منا�صبات  وه��ي  االآداب،  كلية  م��ع 

ا�صت�صعاًرا  وتنفيذها  تعزيزها  يجب 

على  امل��ل��ق��اة  الوطنية  للم�صوؤولية 

لها �صدى طيب  كان  والتي  العمادة 

على م�صتوى اجلامعة.

عدة  قبل  ال��ع��م��ادة  حظيت  لقد 

عبداهلل  ال�صيخ  با�صت�صافة  اأ�صابيع 

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  زاي��د  بن 

العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  ال���دويل 

لقاء  وت��رت��ي��ب  ال�صقيقة،  امل��ت��ح��دة 

ببهو  والطالبات  بالطالب  �صموه 

عمادة �صوؤون املكتبات، وهو تكليف 

وت�صريف من اإدارة اجلامعة للعمادة 

بجميع من�صوبيها.

و�صيكون امل�صتقبل -اإن �صاء اهلل- 

املحاور  كافة  على  بالتميز  ع��ام��راً 

اجلامعة  قيادة  ظل  يف  واالأ���ص��ع��دة 

اهتماًما  املكتبات  عمادة  تُويل  التي 

العلمي  ال�صرح  لهذا  خا�ًصا؛ خدمًة 

للعلم  وخ��دم��ة  امل��ت��م��ي��ز،  ال�����ص��ام��خ 

الغايل،  للوطن  وخ��دم��ة  وامل��ع��رف��ة، 

ن�صتمر  اأن  هو  علينا  يجب  ما  وكل 

ا�صرتاتيجية  خطط  وف��ق  بالعمل 

اخلري  مملكة  مملكتنا  روؤي��ة  تواكب 

.2030
امل�صرف العام على عمادة �صوؤون 
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

الطالب يف العتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي »3«

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

التي  اجلهود   - ال�صابقتني  املقالتني  - خالل  الكرمي  قارئي  تناولنا 

هذه  ومن خالل  بطالبها،  يتعلق  فيما  بها  القيام  املوؤ�ص�صة  على  يجب 

اجلهود ت�صمن املوؤ�ص�صة توفري ا�صتثمار قدرات طالبها وتوفري العمليات 

»الطالب« وفق  الرابع  البعد  وذلك �صمن  اال�صتثمار،  تدعم هذا  التي 

الن�صخة املطورة ملعايري االعتماد املوؤ�ص�صي التي اأ�صدرتها هيئة تقومي 

التعليم والتدريب 2018م، ون�صتكمل رحلتنا اليوم يف �صرح حماور هذا 

البُعد.

ونتناول يف هذه املقالة اآخر بنود هذا البُعد، وهي »حمور اخلدمات 

املطورة  الن�صخة  فتذكر  اخلريجني«،  وحم��ور  الطالبية،  واالأن�صطة 

تلتزم  املوؤ�ص�صة  اأن  الطالبية  واالأن�صطة  اخلدمات  مبحور  يتعلق  فيما 

بتقدمي اخلدمات الالزمة جلميع الطالب مبا يتنا�صب مع احتياجاتهم 

للحاالت  املنا�صبة  ال�صحية  الرعاية  خدمات  ذلك  يف  مبا  واأعدادهم، 

الطارئة، كما تتابع املوؤ�ص�صة جودة اخلدمات املقدمة للطلبة من خالل 

اآليات فاعلة، ت�صمل قيا�ض ر�صاهم عن جودة اخلدمات وكفايتها، ت�صهم 

يف عمليات التح�صني امل�صتمر لها.

ر�صالتها  مع  تتواءم  الطالبية  لالأن�صطة  خططاً  املوؤ�ص�صة  ت�صع  كما 

لتنفيذها،  اآليات  وحت��دد  اإع��داده��ا،  يف  الطالب  وي�صارك  واأهدافها، 

وتخ�ص�ض موارد منا�صبة لها، اإ�صافة اإىل ذلك تتخذ املوؤ�ص�صة االآليات 

الالزمة لتنظيم وحتفيز م�صاركة الطالب يف االأن�صطة الطالبية املتنوعة 

على  وتعمل  عنها،  ر�صاهم  ومعدالت  فيها،  م�صاركتهم  حجم  وتتابع 

حت�صني جودتها، وت�صجع املوؤ�ص�صة اإبداعات الطالب وابتكاراتهم وتتيح 

اإقامة املنا�صط الداعمة لريادة االأعمال.

اأما فيما يتعلق باملحور االأخري يف البُعد الرابع »الطالب« فيتمثل يف 

املوؤ�ص�صي  االعتماد  ملعايري  املطورة  الن�صخة  تذكر  حيث  »اخلريجني«، 

التي اأ�صدرتها هيئة تقومي التعليم والتدريب 2018م، اأن على املوؤ�ص�صة 

اأن توفر االآليات املنا�صبة ملتابعة خريجيها والتوا�صل الفعال معهم، واأن 

اأنه  يكون لديها قواعد بيانات حمدثة عنهم، كما يت�صمن هذا املحور 

اآراء  ال�صتطالع  متنوعة  وو�صائل  اآليات  تعتمد  اأن  املوؤ�ص�صة  على  يجب 

وجتارب اخلريجني وقيا�ض مدى منا�صبة املعارف واملهارات والكفايات 

التي اكت�صبوها لتلبية متطلبات جهات التوظيف واأدائهم املهني.

واأخرياً تدعم املوؤ�ص�صة �صلتها باخلريجني مبا فيهم الطالب الدوليني 

من خالل اإ�صراكهم يف منا�صباتها العامة والعلمية وخططها التطويرية 

وتقدمي اخلدمات املنا�صبة لهم، وت�صتثمر خرباتهم املهنية والوظيفية يف 

تعزيز االأداء املوؤ�ص�صي واالأكادميي.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

أهمية إتقان اللغة العربية

سهم صائب أم سهم خاطئ؟

عمادة شؤون المكتبات.. مركز للتميز



االختبارات اإللكترونية
اإعداد: قما�ش املني�صري ـ حممد باكرمان

يف هذا العدد نطرح ق�سية »الختبارات الإلكرتونية« ون�ستطلع اآراء 

لها من حيث  وتقييمهم  اأدائها  والطالبات حول  الطالب  جمموعة من 

الإيجابيات وال�سلبيات مقارنة بالختبارات التقليدية..

اإن�صافًا اأكرث 

اإلكرتونياً  اأخترب  مل  ال�سابع:  امل�ستوى  الهند�سة،  كلية  خالد،  فار�س 

واأعتقد  الإلتتكتترتوين،  الختبار  عن  �سيء  اأي  اأعتترف  ول  اجلامعة  يف 

عملية  يف  اأ�سهل  اأنه  باعتبار  نفذ،  لو  ممتاز  الإلكرتوين  الختبار  اأن 

الت�سحيح واأكرث اإن�سافاً. 

عدة مميزات

يف  اإلكرتونياً  اختربت  الرابع:  امل�ستوى  الرتبية،  كلية  يحيى،  بدر 

اأن لالختبار الإلكرتوين عدة مميزات، منها  القيا�س واحل�ساب، واأرى 

يف  الرتكيز  ويتتكتتون  والتتوقتتت  اجلتتهتتد  اخت�سار 

الإجابة فقط وت�سعر اأن الأمور وا�سحة والتنقل 

بني الأ�سئلة �سهل ومي�سر.

الت�صحيح م�صداقية 

امل�ستوى  التترتبتتيتتة،  كلية  افتتولبتتي،  يتتو�تتستتف 

القيا�س  يف  اإلكرتونياً  اختتتتتربت  لقد  الثالث: 

مميزات  له  الإلتتكتترتوين  الختبار  اأن  واأعتقد 

ترجح كفته على الختبارات التقليدية منها اأنه 

الت�سحيح  م�سداقية  وي�سمن  الوقت  يخت�سر 

وتوازن النتائج.

و�صلبيات اإيجابيات 

والتترتجتتمتتة،  التتلتتغتتات  كلية  التتكتتثتتري،  رهتتف 

يف  التتدختتول  يل  ي�سبق  مل  اخلتتامتت�تتس:  م�ستوى 

اأن  �سك  ول  نهائياً،  الإلكرتونية  الختتتتتبتتارات 

لالختبارات  اأن  كما  و�سلبيات،  اإيجابيات  لها 

اإيجابيات و�سلبيات. التقليدية 

اختيار من متعدد

جتربة  خ�ست  اخلام�س:  امل�ستوى  الآداب،  كلية  الدو�سري،  غالية 

جًدا  مريحة  جتربة  وكانت  فقط  واحتتدة  متترة  الإلتتكتترتوين  الختبار 

و�سهلة، حيث كانت اأ�سئلة الختبار »اختيار من متعدد« ويف هذا النوع 

من الختيارات جند �سال�سة و�سهولة.

ع�صف ذهني متعب

وجدان العمري، لغات وترجمة، م�ستوى رابع: مل ي�سبق يل الدخول 

بهذه  لي�سيدون  زميالتي  بع�س  ولكن  الختبارات،  من  النوع  هذا  يف 

الختيارات باعتبار اأن فيها ع�سفاً ذهنياً متعباً ول اأمتنى اأن اأكون يف 

مثل هذة التجربة.

غمو�ش وتوتر

ملرة  كانت جتربة  امل�ستوى اخلام�س:  الآداب،  كلية  ال�سكران،  الدانة 

واحدة وكان الختبار �سهاًل وتطبيقياً، ولكنه مل يكن وا�سحاً مما جعلنا 

نتوتر، ول اأرغب يف تكرار هذه التجربة اأبًدا فقد �سعرت بالظلم فيه!

مو�صم الريا�ش

الريا�س  مو�سم  لفعاليات  الطالب  نظرة  نناق�س  القادم  العدد  يف 

اأو  الفراغ  اأوقتتات  ق�ساء  اأو  الرتفيه  يف  �سواء  منها  ا�ستفادتهم  ومدى 

العمل املو�سمي.

17 9الرأي

ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

جمتمعاً  الطالبي  املجتمع  يعد 

ديتتنتتامتتيتتكتتيتتاً يتتقتتبتتل املتتتتتغتترات بل 

ومتتن  حتتيتتاتتته،  جمتتمتتل  يف  يع�سقها 

على  �ستوؤثر  التي  الهامة  املتغرات 

اجلامعيني  الطلبة  من  الكثر  حياة 

هتتتو نتتظتتام اجلتتتامتتتعتتتات اجلتتديتتد، 

فماذا يحمل هذا النظام يف طياته 

للطالب!

املادة اخلام�سة يف النظام عربت 

بالعملية  لالرتقاء  هامة  نقطة  عن 

وهتتي  األ  بتتاجلتتامتتعتتة،  التعليمية 

»احلوكمة الإدارية« وُمثلت يف ثالثة 

متت�تتستتتتتويتتات داختتتل اجلتتامتتعتتة هتتي: 

اجلامعة،  وجمل�س  الأمناء،  جمل�س 

ورئي�س اجلامعة الذي كان ي�سار له 

يف النظام ال�سابق مبدير اجلامعة.

اإداري  كمفهوم  احلوكمة  وتُتتعتتد 

املوؤ�س�سات  جناح  خطوات  اأهم  من 

جلي  ب�سكل  وتطبيقها  وال�سركات 

حكومية  متتوؤ�تتستت�تتستتات  يف  ووا�تتستتح 

�سيح�سن  �تتستتك  بتتال  كتتاجلتتامتتعتتات 

متتدختتالتتتهتتا وخمتترجتتاتتتهتتا ويتترفتتع 

اأن  كما  والإداريتتتة.  املالية  كفاءتها 

 »10« فقرتها  يف  ال�سابعة  املتتتادة 

حلوكمة  رابتتعتتاً  م�ستوى  اأ�تتستتافتتت 

�سوؤون  جمل�س  يف  متثل  اجلامعات 

اجلامعات، حيث ن�ست هذه الفقرة 

على »حوكمة وتقومي اأداء اجلامعات 

اأكادميياً واإدارياً ومالياً«.

اأمتتتتتا تتتكتتويتتن جمتتلتت�تتس �تتتستتتوؤون 

اجلامعات والذي ن�ست عليه املادة 

ال�ساد�سة من النظام، ف�َسمن وجود 

املدنية  اخلدمة  لتتوزارة  عال  متثيل 

الجتماعية  والتنمية  العمل  ووزارة 

والتتتتتختتطتتيتتط؛  القتتتتت�تتستتاد  ووزارة 

ممتتا �تتستتيتتكتتون لتته اأثتتتر كتتبتتر بتتتاإذن 

تواجه  التي  امل�ساكل  عالج  يف  اهلل 

عتتلتتى  اخلتتتريتتتجتتتني يف احلتتت�تتتستتتول 

فر�س ظيفية، لأنها �ستكون �سماناً 

ملواءمة خمرجات اجلامعة مع �سوق 

الكوادر  من  الوطن  واحتياج  العمل 

املوؤهلة.

ع�سرة  ال�سابعة  املتتتادة  ون�ست 

»ت�سكيل  على  فقراتها  اإحتتتدى  يف 

وحتديد  للطلبة  ا�ست�ساري  جمل�س 

عمله«،  قواعد  وو�سع  اخت�سا�سه 

هتتتتذه التتفتتقتترة �تتستتتتتفتتتتتح متت�تتستتاركتتة 

اأ�سا�س  على  اجلامعة  لطلبة  فاعلة 

كال�سابق،  اجتهادي  ولي�س  تنظيمي 

و�تتستتتتتعتتمتتل اجلتتامتتعتتات ممتتثتتلتتة يف 

جمتتلتت�تتس اجلتتامتتعتتة عتتلتتى اإ�تتتستتتراك 

طتتلتتبتتتتتهتتا يف حتتتديتتد اختتتتت�تتستتا�تتس 

لكي  جمل�سهم  عمل  قواعد  وو�سع 

يف  وعملي  فاعل  ب�سكل  ي�ساهموا 

م�ستقبلهم. �سياغة 

ن�س  بل  بذلك  النظام  يكتف  مل 

على اأن ت�سكيل املجل�س ال�ست�ساري 

اجلامعة  جمل�س  متتن  بتتقتترار  يكون 

رئي�س  نتتواب  اأحتتد  املجل�س  ويراأ�س 

يرفع  هذا  اأن  �سك  وبال  اجلامعة، 

ال�ست�ساري  املجل�س  م�ستوى  متتن 

اإدارياً وتنظيمياً. للطلبة 

النظام  يف  التتنتتقتتاط  اأهتتتم  ومتتتن 

اجلديد اإلزامية اجلامعة باحل�سول 

هيئة  من  املوؤ�س�سي  العتماد  على 

تقومي التعليم والتدريب، والعتماد 

التعليم  تقومي  هيئة  من  الرباجمي 

الهيئات  اإحتتدى  متتن  اأو  والتتتتتدريتتب 

الدولية التي تعتمدها الهيئة.

هتتتاتتتتان التتتفتتتقتتترتتتتان تتت�تتستتمتتنتتان 

مهنياً  وعماًل  راقياً  تعليماً  للطلبة 

واحتتترتافتتتيتتتاً، وهتتتو متتا يتت�تتستتعتتى له 

كتتثتتر متتن التتطتتالب عتتنتتد التترغتتبتتة 

ف�سمعة  باجلامعات،  اللتحاق  يف 

اجلتتامتتعتتة هتتتي اإحتتتتتدى حمتتتددات 

امل�ستقبل الوظيفي، وهذا ل يتحقق 

اأعلى  تعتمد  جامعة  خالل  من  اإل 

املعاير يف تقييم براجمها.

اإحتتتتتدى متتتتتواد التتنتتظتتام جتتتاءت 

لع�سو  متترتوكتتاً  كتتتان  اأمتتتر  حل�سم 

انت�ساراً  ويعترب  التدري�س،  هيئة 

حيث  التتوطتتن،  لتتغتتة  التتعتتربتتيتتة  للغة 

اأن  اإىل  لب�س،  ودون  �سراحة  ن�س 

اللغة  هي  اجلامعة  يف  التعليم  لغة 

عند  اأختتتترى  لتتغتته  واأي  التتعتتربتتيتتة، 

بقرار  ا�ستخدامها  يكون  احلاجة 

من جمل�س اجلامعة.

النظام  هتتذا  اأن  اأعتقد  ختاًما 

يحتاج من الطلبة اإىل امل�سارعة يف 

تقدمي اأي مقرتح قد ي�سيف اإليه قوة 

بع�سها  اأخل�س  اأن  وميكن  اإيجابية، 

م�ستقبلي  تغير  اأي  يف  بها  لالأخذ 

يف  التتطتتالب  اإ�تتستتراك  مثل  للنظام 

من  باجلامعة  املختلفة  املجال�س 

جمل�س الق�سم اإىل جمل�س اجلامعة 

متتن جمل�س  �سوابط حمتتددة  وفتتق 

الأول  امل�ستفيد  هو  لأنه  اجلامعة، 

والأهم يف اجلامعة، كذلك اإ�سراكة 

يف اأي عمليات تقييم ملهام اجلامعة 

والبحثية  والإداريتتتتتتة  الأكتتادميتتيتتة 

واخلدمية.

عبدالعزيز بن فهد امل�سند 

كلية الآداب

والن�سف  ال�سابعة  ال�ساعة  يف 

ي�ستيقظ  يتتتوم  كتتتل  متتتن  �تتستتبتتاًحتتا 

اإىل  لينطلق  العمر  مقتبل  �ساب يف 

يوًما  التتدرا�تتستتة  يحب  مل  جامعته، 

جيًدا،  وم�ساحله  نف�سه  يدير  لكنه 

الثانية  ال�ساعة  يف  ينتهي  اأن  وفور 

م�ساًء، ياأكل وي�سرتيح لينطلق ثانية 

التترابتتعتتة  التت�تتستتاعتتة  متتن  عمله  اإىل 

ع�سراً حتى العا�سرة م�ساًء، ويرجع 

متتنتتهتتًكتتا، كتتل متتا يتتريتتده هتتو الأكتتتل 

الن�سمام  يف  حالًيا  ويفكر  والنوم، 

الأجتترة  �سيارات  تطبيقات  لأحتتد 

لي�سغل اأوقات فراغه يف اأيام اإجازة 

الأ�سبوع بالعمل �سائًقا، لي�س حاجة 

كل  اإىل  اأبتتتواه  يدفعه  ومل  للمال، 

ذلك.

قلت  كما  اأخي،  هو  ال�ساب  ذلك 

هتتتو متتتتتمتتكتتن وذكتتتتي ومتتتديتتتر جيد 

ما  يقبل على  فهو  وم�ستقبله  لوقته 

يكن  مل  واإن  حتى  �ساحله  يف  هتتو 

يرغبه، لكنه باملقابل ل يحرم نف�سه 

هواة  من  زال  وما  كان  فقد  �سيًئا، 

لذا  والبالي�ستي�سن،  اجلوال  األعاب 

العك�س  على  بتتل  يتتوًمتتا،  يتذمر  مل 

مادي  ا�ستقرار  لديه  احلمد  وهلل 

ومعنوي قلما وجد لدى من هم يف 

مثل عمره.

القلب  راحة  اأن  يوًما  قراأت  وقد 

اأن  هتتي  ال�سعادة  واأن  العمل،  يف 

تكون م�سغوًل اإىل حّد ل تنتبه معه 

اأّنك تعي�س.

يف مكان اآخر من العامل حتديًدا 

يف اأم�سرتدام يف يوم بارد من اأمام 

بتت�تتستتتتتان اأختت�تتستتر متتتذهتتتل، دختتلتتت 

لتتلتتدفء  طتتلتتًبتتا  جمتتتاور  مقهى  اإىل 

»�سابني  عتتامتتلتتني  ثتتالثتتة  فتتوجتتدت 

حتمل  طاولة  على  يتكئون  وفتاة« 

يتتاأختتذون  متترة  وحقائبهم،  كتبهم 

يراجعون  ومتتترة  التتزبتتائتتن  طلبات 

يكون  اأن  اآنتتذاك  متنيت  درو�سهم، 

اأرتديها  ومريلة  اأدر�سه  كتاب  معي 

الإجنتتازات  ببع�س  والقيام  للعمل 

التتبتت�تتستتيتتطتتة التتتتتي تتتعتتطتتيتتنتتي ذلتتك 

التت�تتستتعتتور متتن التت�تتستتعتتادة والتتر�تتستتا 

الذاتي الذي كان يعلو حمياهم.

هتتتتذه احلتتتالتتتة متتتن اجلتتمتتع بني 

الدول  يف  �سائعة  والدرا�سة  العمل 

الأجنبية لأ�سباب متعددة، اأولها اأن 

بغ�س  لكن  بر�سوم مكلفة،  الدرا�سة 

النظر عن ذلك هي كنز لالإن�سان يف 

ينبغي  اإيجابية  وعادة  حياته  مقتبل 

تداولها والعتياد عليها بيننا.

طاملا كنَت �ساًبا ن�سيًطا �سمر عن 

الإجنازات  بكرثة  واطمع  �ساعديك 

�سفحات  بتتهتتا  لتتتتتمتتالأ  فتتقتتط  لي�س 

�سرتك الذاتية، وهو اأمر مهم لأن 

العمل اأثناء الدرا�سة يحل لك اأحد 

اأكرب العوائق الوظيفية اأمام حديثي 

لكن  اخلتتربة،  متطلب  وهو  التخرج 

اأي�ًسا يك�سبك املهارات املهنية التي 

ل تُدّر�س كالتعامل مع اأفراد ي�سعب 

فريق  �سمن  والعمل  معهم  التعامل 

احلياتية،  املتتهتتارات  متتن  وغتترهتتا 

مبختلف  معرفتك  لتو�سع  وكذلك 

�سبكة  وتبني  والثقافات  التتعتتادات 

عالقاتك، كما ي�ساعدك على تنمية 

امل�سوؤولية ال�ستهالكية، فكبار جتار 

اإلتتيتته يف  التتعتتامل اأول متتا يتت�تتستترون 

ح�سهم  هو  للرثاء  م�سرتهم  بداية 

مالك  كتتان  فكلما  املالية،  بالقيمة 

نتيجة اجتهادك وعرق جبينك كلما 

كنت اأكرث حر�ًسا عليه.

لكن عليك اأن تدرك اأن درا�ستك 

تفوق عملك اأهمية، فيجب األ يقل 

متتعتتدلتتك،  يتتتتتدهتتور  ول  حت�سيلك 

اأمر  والعمل  الدرا�سة  بني  فالتوازن 

كاملوازنة  متاًما  �سعبا،  ولي�س  مهم 

بني الدرا�سة والأن�سطة الجتماعية 

ونظم  اأولوياتك  رتب  منا،  كل  لدى 

التي  اخليارات  عن  وابحث  وقتك 

ت�ساعدك على عدم التفريط يف اأي 

منهما فهنالك مثاًل الدوام اجلزئي 

لأجل  املوؤ�س�سات  تتيحه  ما  وكثًرا 

التتتطتتتالب، ويتتتكتتتون حتتتتوايل اأربتتتتع 

املتترن  التتعتتمتتل  اأو  يتتومتتًيتتا  �تتستتاعتتات 

من  حمتتتدًدا  ن�ساًبا  يتتكتتون  والتتتذي 

واأيتتام  اأوقتتتات  يف  تتتوؤديتته  ال�ساعات 

اأن  كما  ينا�سبك،  ح�سبما  خمتلفة 

التي  الأعتتمتتال  من  العديد  هنالك 

ميكن القيام بها عن بعد من املقهى 

متتهتتارات  تتطلب  والتتتتتي  املتتنتتزل  اأو 

والت�سميم،  كتتالتتتتت�تتستتويتتق،  معينة 

ال�سبكات  واإدارة  البيانات،  واإدخال 

املكتبي،  والتتبتتحتتث  الجتتتتتمتتاعتتيتتة، 

وتطوير املواقع.

يف النهاية اإن كنت متتلك الكثر 

الدرا�سة  بعد  التتفتتراغ  اأوقتتتات  متتن 

فلماذا ل تعمل؟

رميا حممد التويجري

مكتسبات الطلبة في نظام الجامعات الجديد

لماذا ال تعمل؟

نبض الطالب

بدر يحيى

يوسف افوالبي



لوحة الفعاليات

25 ربيع الثاين25 ربيع الثاين

25 ربيع الثاين25 ربيع الثاين

25 ربيع الثاين25 ربيع الثاين

25 ربيع الثاين25 ربيع الثاين

25 ربيع الثاين25 ربيع الثاين

25 ربيع الثاين25 ربيع الثاين

فعالياتمعرض

فعاليةفعالية

مهرجانفعالية

فعاليةفعالية

معرضفعالية

فعاليةفعالية

�سنرتال اجلامعة 4670000

مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581

مكتب وكيل اجلامعة 4670109

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

4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتط�ير واجل�دة 4670527

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  مكتب 

4670110
مكتب وكيل اجلامعة للم�ساريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399

عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت 4675723

عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864

عمادة تط�ير املهارات 4670693

عمادة اجل�دة 4679673

عمادة ال�سنة التح�سريية 4696238

عمادة القب�ل والت�سجيل 4678294

عمادة الدرا�سات العليا 4677609

عمادة البحث العلمي 4673355

عمادة �س�ؤون الطالب 4677724

عمادة �س�ؤون املكتبات 4676148

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

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

4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�سة 4354400

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

الإدارة العامة لالإعالم والعالقات اجلامعية 4678159

وكالة اجلامعة للتط�ير : 4698368

ر�سالة اجلامعة 4678781

م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 4670011

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

4670445
م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100

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

4775607
اإ�سعاف اجلامعة 4671699

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

4675557
بالغات ال�سيانة باملنطقة الأكادميية 4678666

�سيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000

جممع اخلدمات 4673000

جممع امللك �سع�د التعليمي 4682066 / 4682068

اإدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي »غرفة العمليات« 950

الدفاع املدين باجلامعة 0955

الإدارة العامة لل�سيانة: من داخل اجلامعة 1515

الإدارة العامة لل�سيانة: من خارج اجلامعة 0118061515

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات  8051197

عميدة الكليات الإن�سانية     8053169

عميدة الكليات العلمية   8050063

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

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

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

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

ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي    8050913 

�سيانة املدينة اجلامعية للطالبات 53161  80

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:

0118054450 - 0118054451

أرقام 
تلفونات 
تهمك..

عمادة �ض�ؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

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

»الأح�ال املدنية«

�  اإ�سدار �سهادة امليالد.

� اإ�سافة امل�اليد ل�سجل الأ�سرة� 

� تبليغ ولدة.

»اجل�ازات وال�ضتقدام«

� جتديد ج�از �سفر لل�سع�ديني.

� اإ�سدار تاأ�سريات ال�ستقدام لعّمال 

املنازل وال�سائقني.

� اإ�سدار اإقامة وجتديدها.

� متديد تاأ�سرية الزيارة للقادمني لزيارة 

من�س�بي اجلامعة املتعاقدين.

� تاأ�سرية خروج وع�دة.

»املرور«

� جتديد رخ�س القيادة.

� جتديد ال�ستمارة.

� ا�ستبدال ل�حات ال�سيارة

الخدمات 
الحكومية

من الداخل

الوقت: من ٨�ص اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: وزارة الثقافة

املكان: الدرعية ـ  املنطقة ال�صناعية

فوت بارك

الوقت: من ٤م اإىل ١٢�ص

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: ونرت وندرالند

جتربة نريف

الوقت: من ٤م اإىل ١٢�ص

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: ونرت وندرالند

واحة الدرعية

الوقت:  من ٤م اإىل ٢�ص

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للريا�صة

املكان: الدرعية اجلديدة

االألعاب النارية

الوقت: من ٩م اإىل ٩٫١٥م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: ونرت وندرالند

ريا�ص �صفاري

الوقت:  من ١١�ص اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: ريا�ص �صفارى »منتجع نوفا«

حلبة التزلج

الوقت:  من ٤م اإىل ١٢�ص

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: ونرت وندرالند

جتربة البجريي

الوقت: من ٦م اإىل ٣�ص

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للريا�صة

املكان: البجريي

كرنڤال الرعب

الوقت:  من ٤م اإىل ١٢�ص

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: ونرت وندرالند

ريال مدريد

الوقت: من ٤م اإىل ١٢�ص

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: ونرت وندرالند 

اإك�صرتميرز

الوقت: من ٤م اإىل ١٢�ص

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: ونرت وندرالند

مو�صم الريا�ص

الوقت: من ٨�ص اإىل ١١٫٤٥م

اجلهة املنظمة: موا�صم ال�صعودية

املكان : الريا�ص
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4 جمادى الأوىل25 ربيع الثاين

17 جمادى الأوىل25 ربيع الثاين

18 جمادى الأوىل28 ربيع الثاين

10 جمادى الأوىل25 ربيع الثاين

18 جمادى الأوىل26 ربيع الثاين

18 جمادى الأوىل3 جمادى الأوىل

دورةفعالية

برنامجفعالية

معرضمهرجان

ورشةفعالية

معرضدورة

معرضمعرض

سدوكو قاعدة اللعبة:

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

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

ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

�سغرية، اأو من 9 مربعات كبرية 

يحت�ي كل منها على 9 خانات 

�سغرية.

على الالعب اكمال ال�سبكة 

 ،9 اىل   1 من  اأرق���ام  ب�ا�سطة 

مرة  رق��م  كل  ا�ستعمال  �سرط 

واحدة فقط، يف كل خط اأفقي 

ويف ك��ل خ��ط ع��م���دي ويف كل 

مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

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

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

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

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

احلالة  �ضياغة  ا�ضتخدام  املمار�ضات يف  لأف�ضل  الإر�ضادي  الدليل  الكتاب:  عن�ان 

النف�ضية

The British Psychological Society :امل�ؤلف

املرتجم: اأحمد ك�ضاب ال�ضايع

و�سف الكتاب:

يقدم  العيادي،كما  النف�س  علم  يف  النم�ذجية  التطبيقات  الكتاب  هذا  يتناول 

وترجمتها  النف�سية،  احلالة  �سياغة  ممار�سة  ج�دة  من  للرفع  ومعايري  اإر�سادات 

للعربية لتمكني املمار�س والدار�س العربي والأخ�سائي النف�سي العيادي من الإفادة 

من هذا التط�ر املهم، ونقل معارفه النظرية كمخت�س يف علم النف�س اإىل واقع العمل 

العيادي التطبيقي.

عن�ان الكتاب: املعاجلة احلي�ية للمل�ثات البيئية

امل�ؤلف: عالء الدين بي�مي عبد اخلالق

ي�سم الكتاب ثالثة ع�سر ف�ساًل، تتناول تاريخ وتعريف املعاجلة احلي�ية، 

واحلديث عن اآليات حت�ل املل�ثات واأ�سا�سيات الهدم احلي�ي، بالإ�سافة 

والفطريات  النباتات  با�ستخدام  احلي�ية  املعاجلة  تقنيات  اإىل  لالنتقال 

الثقيلة  واملعادن  املبيدات  مثل  املهمة،  املل�ثات  ببع�س  الثل�ث  ملعاجلة 

واملتفجرات واملنتجات البرتولية واملركبات ثنائية الفينيل عديدة الكل�ر 

والتقنيات النان�ية ملعاجلة املل�ثات البيئية.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

مفكرة الشهر

ريا�ص ونرت وندرالند

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

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

لغة اجل�صد يف بيئة العمل للموظفات

الوقت: من ٩ �ص اإىل ١م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٦

نايت قاردن »احلدائق الليلية«

الوقت: من ٥م اإىل  ١ �ص

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: املربع

مهارات التميز الوظيفي للموظفات

الوقت:  من ٩ �ص اإىل ١م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٦

عبق املا�صي

الوقت : من ٤م اإىل١٢م

اجلهة املنظمة: ثقة لتنظيم املعار�ص واملوؤمترات

املكان: حي حطني 

**************

 ال�صعودي للبال�صتيك وال�صناعات البرتوكيماوية

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

النافورة الراق�صة

الوقت: من ٤م اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: الريا�ص بوليفارد

مهارات العمل �صمن فريق  للموظفات

الوقت: من ٩ �ص اإىل ١م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات ٦

اأف�صل املمار�صات املهنية ملجابهة التهديدات 

ال�صيربانية للموظفني

الوقت:  من ١٠�ص اإىل ٢٫٣٠م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ص

 ال�صعودي للطباعة والتغليف

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

 اإح�صا�ص للعطور

الوقت: من ٣٫٣٠م اإىل  ١٢ �ص

اجلهة املنظمة: لقاء عاملي لتنظيم املعار�ص 

واملوؤمترات

املكان: فندق فوكو »موفنبيك �صابًقا«

 واملوؤمتر الدويل لل�صياحة

الوقت:  من ٤م اإىل ١٠م

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

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

ربيع الثاين

1441ه�

( دي�سمرب )
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خالل زيارة تاريخية بحثت تعزيز اأوجه التعاون 

مذكرة مع كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية

العالقة  متانة  يعك�س  ح��دث  يف 

بني اململكة العربية ال�سعودية ودولة 

وفد  قام  املتحدة،  العربية  الإمارات 

امل�ستوى برئا�سة مدير جامعة  رفيع 

امل��ل��ك ���س��ع��ود ال��دك��ت��ور ب����دران بن 

تاريخية  بزيارة  العمر،  عبدالرحمن 

ل��الإدارة  را�سد  بن  حممد  كلية  اإىل 

اأكادميية  موؤ�س�سة  اأول  احلكومية، 

الإدارة  يف  م��ت��خ�����س�����س��ة  ب��ح��ث��ي��ة 

على  العامة  وال�سيا�سات  احلكومية 

م�ستوى الوطن العربي، بهدف توقيع 

اتفاقية بني املوؤ�س�ستني الأكادمييتني 

التعاون  اأوج��ه  وتعزيز  ال�ساخمتني 

امل�����س��رك يف امل���ج���ال الأك���ادمي���ي 

ودعم  اخل��رات  تبادل  اإىل  الرامي 

والرت��ق��اء  العلمي  البحث  م�سرية 

القطاعات  كل  بالأداء احلكومي يف 

الق��ت�����س��ادي��ة واخل��دم��ي��ة يف دول��ة 

واململكة  املتحدة  العربية  الإم��ارات 

العربية ال�سعودية، ومبا ينعك�س على 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  منطقة 

على وجه اخل�سو�س.

وفد اجلامعة

�سباع  بن  علي  الدكتور  ا�ستقبل 

لكلية  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل����ري، 

حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية، 

عواملة  رائ��د  الروفي�سور  يرافقه 

ق��ي��ادات  م��ن  وع���دد  الكلية  عميد 

�سعود  امل��ل��ك  جامعة  وف��د  الكلية، 

بدران  الدكتور  معايل  تراأ�سه  الذي 

الدكتور  وفد اجلامعة  و�سم  العمر، 

وكيل  احلميزي  اإبراهيم  بن  خالد 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

بن عبداهلل  �سعد  والدكتور  العلمي، 

الأعمال،  اإدارة  كلية  عميد  الغامن 

والدكتور عبدالعزيز بن عبداملح�سن 

العامة  الإدارة  ق�سم  رئي�س  العتيبي 

كلية اإدارة الأعمال، والدكتورة عهود 

بنت �سلطان ال�سهيل م�ست�سار معايل 

الإعالمية،  لل�سوؤون  اجلامعة  مدير 

والدكتور مزيد بن م�سهور الركاوي 

الدويل  التعاون  اإدارة  على  امل�سرف 

والأ�ستاذ  العاملية،  العلمية  والتواأمة 

خالد بن حممد بن م�سفر القحطاين 

�سكرتاية الوفد.

تعزيز التعاون

اللقاء  خالل  اجلانبان  ا�ستعر�س 

الأك���ادمي���ي  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  �سبل 

اإث������راء ال���رام���ج  وامل�����س��اه��م��ة يف 

العلمية  الأبحاث  ودعم  الأكادميية 

جيل  خلق  اإىل  ال��ه��ادف��ة  امل�سركة 

والأكادمييني  الباحثني  من  جديد 

القادرين على قيادة اجلهود لتنفيذ 

البلدين  حكومتي  وت��وج��ه��ات  روؤى 

اجلهات  رف��د  وك��ذل��ك  ال�سقيقني، 

بقادة  اخلا�س  والقطاع  احلكومية 

مت�سلحني باملعرفة واأحدث اخلرات 

دعم  ب��ه��دف  العاملية  وامل��م��ار���س��ات 

ب�سرية  ب��ك��وادر  الوطني  القت�ساد 

التناف�سية  تعزيز  على  قادرة  مدربة 

ملمو�س يف  تغيري  واإح��داث  العاملية 

حياة املجتمع.

قاعدة بحثية واأكادميية

امل��ري،  �سباع  ب��ن  علي  ال��دك��ت��ور 

حممد  لكلية  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 

قال:  احلكومية  ل���الإدارة  را�سد  بن 

جامعة  وف���د  با�ستقبال  »���س��ع��داء 

على  بحر�سهم  ون�سيد  �سعود  امللك 

كلية حممد  مع  وال�سراكة  التوا�سل 

بن را�سد لالإدارة احلكومية يف ظل 

بها  حتظى  التي  املتميزة  العالقات 

يف  ال�سعودية  الإماراتية  العالقات 

امللك  جامعة  وت��ع��د  امل��ج��الت،  ك��ل 

املوؤ�س�سات  اأعرق  من  واحدة  �سعود 

الأك��ادمي��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة وال��وط��ن 

العربي، ون�سعى من خالل ال�سراكة 

ملمو�س  ت��ق��دم  اإح����داث  اإىل  معها 

ال��ع��ل��م��ي وخلق  ال��ب��ح��ث  يف ج��ه��ود 

قادرة على  واأكادميية  بحثية  قاعدة 

امل�ساهمة يف م�سرية التنمية ال�ساملة 

يف البلدين ومنطقة جمل�س التعاون 

اخلليجي«.

اأهداف م�شرتكة

�سباع  بن  على  الدكتور  واأ�ساف 

املري: »نحر�س يف الكلية على عقد 

وتبادل  ال�سراتيجية  ال�سراكات 

اخل����رات والأب���ح���اث م��ع اجل��ه��ات 

املوؤ�س�سات  م��ن  وع���دد  احلكومية 

الإق��ل��ي��م��ي��ة ب��ه��دف دع����م اخل��ط��ة 

ال�سراتيجية لكلية حممد بن را�سد 

لالإدارة احلكومية وامل�ساريع املنبثقة 

جامعة  مع  ال�سراكة  ومتثل  عنها، 

امل��ل��ك ���س��ع��ود ث��م��رة ه���ذا ال��ت��وج��ه، 

اإىل  املقبلة  ال��ف��رة  خ��الل  ونتطلع 

ترجمة هذا التعاون لي�سبح حقيقة 

لتنفيذ الأهداف امل�سركة يف م�سرية 

�ساغتها قيادة البلدين ال�سقيقني«.

ارتقاء بالآليات

املوقعة  التفاقية  اأن  اإىل  واأ�سار 

ب���ني ال��ط��رف��ني ���س��ي��ك��ون ل��ه��ا دور 

امل�سرك  التعاون  دعم  يف  حم��وري 

ب��اآل��ي��ات  الرت����ق����اء  اإىل  ال���رام���ي 

لكافة  واإيجاد حلول  العلمي  البحث 

اجلهات  تواجهها  التي  التحديات 

واملوؤ�س�سات العاملة يف كال البلدين، 

على  بالتاأكيد  �سينعك�س  م��ا  وه��و 

والقطاع  احلكومي  الأداء  حت�سني 

القطاعات  خمتلف  ودع��م  اخلا�س 

واإحداث تنمية ملمو�سة تعود باخلري 

على ال�سعبني ال�سقيقني.

�شراكة طويلة ومثمرة

ب��دران  الدكتور  ق��ال  جانبه،  من 

امللك  جامعة  يف  »ي�سرنا  ال��ع��م��ر: 

خا�سة  ل�سراكة  نوؤ�س�س  اأن  �سعود 

البلدين  اأم���ر  ولة  م��ن  م��دع��وم��ة 

رعاهم اهلل مع �سرح علمي مرموق 

يف جمال الإدارة العامة كلية حممد 

بن را�سد لإدارة احلكومية«.

اإل  ي�سعني  »ول  معاليه:  واأ�ساف 

اأن اأرفع اأ�سمى اآيات ال�سكر لقيادتينا 

ال�سقيقتني،  للدولتني  احلكيمتني 

وال��ت��ي مت ت��وق��ي��ع ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة 

التاريخية بدعمها وتوجيهاتها، مما 

�سيكون له الأثر البالغ يف ال�ستفادة 

على  ونحن  امل�سركة،  خراتنا  من 

ثقة من اأن هذا التعاون �سيكون نواة 

�سراكة طويلة ومثمرة«.

تاألق م�شرتك

مزيد  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جهته،  م��ن 

على  امل�سرف  الركاوي  م�سهور  بن 

جامعة  يف  ال���دويل  ال��ت��ع��اون  اإدارة 

عن  اأع���رب  اأن  »اأود  �سعود:  امللك 

التفاقية  لتوقيع  ال��ي��وم  �سعادتي 

را�سد  ب��ن  حممد  ككلية  �سرح  م��ع 

لالإدارة احلكومية يف دولة الإمارات 

�سن�سري  باأننا  ثقة  وكلي  ال�سقيقة، 

معاً للتاألق الذي ت�سبو له القيادتان 

احلكيمتان لن�سنع امل�ستقبل باأجيال 

�سي�ستفيدون من ثمرة هذا التعاون، 

ملقام  �سكري  اأرف��ع  اأن  كذلك  واأود 

وويل  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 

الر�سيدة  واحلكومة  الأم��ني  عهده 

على دعم هذه التفاقية التاريخية. 

كما اأرفع �سكري اإىل قيادة وحكومة 

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة 

حازت  ال��ذي  الدعم  على  ال�سقيقة 

عليه هذه التفاقية املباركة، ووفقنا 

اهلل جميعاً ملا يحبه وير�ساه«.

مذكرة تفاهم

الزيارة  من  الأول  اليوم  وخ��الل 

وقعت كلية حممد بن را�سد لالإدارة 

�سعود  امل��ل��ك  احل��ك��وم��ي��ة وج��ام��ع��ة 

م���ذك���رة ت��ف��اه��م م�����س��رك ت��ه��دف 

من  الطرفني  ا�ستفادة  تعزيز  اإىل 

والتعليمية  الأك��ادمي��ي��ة  الإم��ك��ان��ات 

كل  التفاهم  مذكرة  ووقع  والبحثية، 

امل��ري  �سباع  ب��ن  علي  الدكتور  م��ن 

بح�سور  ال��ع��م��ر  ب����دران  وال��دك��ت��ور 

اأع�ساء جمل�س اأمناء الكلية.

جمالت التعاون

تعزيز  التفاهم  مذكرة  وتت�سمن 

ال��ت��ع��اون ب���ني اجل��ان��ب��ني يف ع��دة 

التعليم  »ت��ط��وي��ر  م��ن��ه��ا:  جم����الت 

اله���ت���م���ام  ذات  امل�����ج�����الت  يف 

اأع�ساء  زي���ارات  وت��ب��ادل  امل�سرك، 

وتبادل  والباحثني،  التدري�س  هيئة 

اخل����رات الأك��ادمي��ي��ة وال��ن�����س��رات 

ال��ع��ل��م��ي��ة وامل���ع���ل���وم���ات، واإق���ام���ة 

م�سروعات بحثية م�سركة، وتنظيم 

ودورات  علمية  وم��وؤمت��رات  ن��دوات 

تدريبية وجل�سات عمل، واإقامة عدد 

من الن�ساطات الأخرى«.

ور�شة عمل

اليوم  خ��الل  اجلانبان  عقد  كما 

خطط  لو�سع  عمل  ور�سة  ال��ث��اين، 

اتفاقية  بنود  لتفعيل  زمنية  وبرامج 

ال��ت��ع��اون، وت��ن��اول��ت ال��ور���س��ة التي 

بناء  جل�ستني،  م���دار  على  ع��ق��دت 

العامل  وخ��رات  عقول  اإدارة  نظام 

ال��ع��رب��ي والإ����س���الم���ي يف ت��ع��زي��ز 

املحفزة  والبيئة  البتكار  منظومة 

متكني  خالل  من  القت�ساد  لتنويع 

املجتمعات  يف  امل��ع��ريف  القت�ساد 

امل��ح��ل��ي��ة، وك���ذل���ك اآل���ي���ات ت��ب��ادل 

لتعزيز  ال��ط��رف��ني  ب��ني  الأ���س��ات��ذة 

تدري�س  يف  وخ�سو�ساً  اخل���رات 

ماج�ستري البلوك ت�سني.

ك��م��ا ن��اق�����س��ت ور����س���ة ال��ع��م��ل 

يف  ال��ط��رف��ني  ب��خ��رات  ال�ستعانة 

برامج  وت�سميم  امل��درب��ني،  ت��ب��ادل 

موا�سيع  يف  خا�سة  قيادية  تدريبية 

حيوية كحكومات امل�ستقبل والبتكار 

البلدين مع زيارات ميدانية  يف كال 

لتبادل  خم��ت��ارة  م��واق��ع  ملوؤ�س�سات 

التقدمي  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ع��رف��ة، 

امل�سرك على العرو�س ال�ست�سارية، 

عامة  �سيا�سات  اأب��ح��اث  واإق���ام���ة 

م�����س��رك��ة وخ�����س��و���س��اً يف جم��ال 

الق��ت�����س��اد ال��ت�����س��ارك��ي وال��رق��م��ي 

والدائري.

د. العمر: نؤسس لشراكة خاصة مع صرح علمي مرموق في مجال اإلدارة العامة

د. المري: نتطلع إلى ترجمة هذا التعاون ليصبح حقيقة لتنفيذ األهداف المشتركة
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»�إن �أي جناح ال يتحقق �إال بف�شل 

هزمية  حقيقته  يف  ه��و  �الآخ��ري��ن 

بن  غ��ازي  �لن�شر«.  ثياب  ت��رت��دي 

عبد�لرحمن �لق�شيبي.

يتمكن من  �أنه لن  �لبع�ض  يعتقد 

�لنجاح يف حياته �أو در��شته �أو عمله 

�إال بف�شل �الآخرين �أو �لق�شاء عليهم، 

خاطئ  �العتقاد  ه��ذ�  �أن  �شك  وال 

ومتخلف و�شود�وي، وينبئ عن فكر 

ي�شع  فالنجاح  حاقدة،  ونف�ض  �شيق 

�جل��م��ي��ع وي���د �هلل م��ع �جل��م��اع��ة. 

 Team« ف��ري��ق  �شمن  �لعمل  �إّن 

و�أمناط  �أ�شاليب  �أحد  Work« هو 
�لعمل �لع�شري �حلديث �لذي يقوم 

على �أ�شا�ض تق�شيم �ملهام و�لوظائف 

على جمموعة من �الأ�شخا�ض �لذين 

و�لتي  �ملنظمة،  نف�ض  يف  يعملون 

وم�شلحٌة  و�ح���د  ه���دٌف  يجمعها 

عامة، بحيث يتم ��شتغالل و��شتثمار 

كافة مهار�ت �لفريق على �ختالفها 

�ملنظمة،  خدمة  �شبيل  يف  وتعّددها 

ول�����ش��م��ان حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج �أف�����ش��ل 

وخمرجات �أعمال �أكرث جودة، علماً 

�أن جناح فريق �لعمل يتطلب �لعديد 

�لفردية  و�ملجهود�ت  �ملتطلبات  من 

حتقيق  ت�شمن  �ل��ت��ي  و�جل��م��اع��ي��ة 

ذلك. ومن عو�مل جناح فريق �لعمل 

�متالك فريق �لعمل ملهار�ت �الإد�رة 

�الأ�شا�شية �لتي تتمثل ب�شكل مبا�شر 

و�لتنظيم،  �لتخطيط،  م��ن:  كل  يف 

و�لتوجيه، و�لرقابة، و�لتقييم، و�لتي 

تعد �أ�شا�شاً للقيام باالأعمال �ملختلفة 

بغ�ض �لنظر عن طبيعتها وميد�نها.

��اف��ة الم��ت��الك �ل��ق��درة على  �إ���شَ

مفتاحاً  يعد  و�ل���ذي  �لتخطيط، 

حتقيق  نحو  حتمية  و�أد�ة  �أ�شا�شياً 

�شو�ًء  و�ملرجوة،  �ملطلوبة  �الأه��د�ف 

�أو  ق�شرية،  �الأه���د�ف  ه��ذه  كانت 

بحيث  �الأج��ل،  بعيدة  �أو  متو�شطة، 

بدقة،  �الأه���د�ف  ه��ذه  يتم حتديد 

على  و�ملهام  �الأعمال  تق�شيم  ويتّمّ 

�لفريق، وو�شع جد�ول زمنية لتنفيذ 

�ل�ُشبل  حتديد  يتم  كما  منها،  كل 

و�ملو�رد �ملُتاحة �لتي ت�شمن حتقيق 

متتلكه  م��ا  �شمن  �الأه����د�ف  ه��ذه 

�ملنظمة يف �لوقت �حلا�شر. 

�لرئي�شية  �ملفاهيم  �إدر�ك  �أي�شاً 

تعد  و�لتي  �ال�شرت�تيجية،  ل��الإد�رة 

�ل�شرورية  �الإد�ري���ة  �الأ�شاليب  من 

�لتي  �ل��ت��ح��دي��ات  ظ���ّل  يف  للعمل 

فيها  و�لعاملني  �ملنظمات  تو�جهها 

حالياً.

فعليك  �ل���الزم«  من  �أك��رث  »لطيفاً  كنت  �إذ� 

�لالزم«  من  �أكرث  لطيفاً  تكن  »ال  كتاب  بقر�ءة 

�شخ�شية  يحلل  و�لذي  روبن�شون،  ديوك  ملوؤلفه 

بالقول:  �ل��الزم  من  �أك��رث  �للطفاء  �الأ�شخا�ض 

�إذ� كنت حتاول د�ئًما �أن تفعل ما يتوقعه منك 

م�شاعرهم ،   توؤذي  �ال  على  وحتر�ض  �الآخرون ،  

كلما  و�الأقارب  �الأ�شدقاء  م�شاعدة  �إيل  ت�شارع 

لو  حتى  م�شايقاتهم  وتتفادى  �إليك  �حتاجو� 

�أثارو� غ�شبك؛ �إذن �أنت �شخ�ض لطيف وحتب 

وحتر�ض على �أن ي�شفك �لنا�ض هكذ� .

�شلوكياتك  يف  �لتفكري  �أمعنت  �إذ�  ذلك  مع 

�أنها يف كثري من �الأحيان  »�للطيفة« �شتكت�شف 

حينما  »نعم«  تقول:  كاأن  »�نهز�مية«  �شلوكيات 

بالهدوء  تتظاهر  �أو  »ال« ،   تقول  �أن  ينبغي  كان 

عندما تكون غا�شًبا ،  �أوتلجاأ للكذب الأنك تخ�شى 

�إيذ�ء م�شاعر �الآخرين ،  وقد تتحمل �أعباء فوق 

طاقاتك حتى ال حترج �شخ�ًشا عزيًز� عليك .

�لتعامل مع  �أنك يف �شبيل �حلفاظ على  �أي 

�الآخرين بلطافة ترتكب �لعديد من �الأخطاء �لتي 

نف�شيتك وعملك  �شلبية على  توؤثر بطريقة  قد 

وعالقاتك �الجتماعية . من �أكرب �الأخطاء �لتي 

يقع فيها من يت�شم باللطافة �لز�ئدة هي �لنزعة 

عليه ،   كبرية  �شغوًطا  يفر�ض  مما  �لكمال  �إىل 

�لذ�ت ،   الإثبات  منه  م�شنًيا  جمهوًد�  ويتطلب 

و�لقيام باملهام �ملختلفة على �أكمل وجه ،  ف�شاًل 

عن �الإر�شاء �لد�ئم لالآخرين .

و�أول خطوة لت�شحيح هذ� �خلطاأ هو �الإميان 

�أحد  يوجد  ال  �أن��ه   - �لتام  �القتناع  مبعنى   -

بعد  لديك ،  ياأتي  �لق�شور  نو�حي  وتقبل  كامل 

ذلك �إدر�ك �أن �لكمال لي�ض هو �لطريق �لوحيد 

حليازة قبول �الآخرين . 

وبجانب �لنزعة للكمال، هناك �أخطاء �أخرى 

منها   يومي  ب�شكل  �للطفاء  �لنا�ض  فيها  يقع 

قول  طاقتك ،  عدم  من  �أكرب  بالتز�مات   �لقيام 

ما تريد الأنك تعتقد �أنه غري منا�شب �جتماعًيا ،  

�أو  �ل�شعيف ،   مبظهر  تظهر  �أن  ت��ري��د  ال  �أو 

حرًجا  ت�شبب  �أن  تريد  ال  �أو  �لرف�ض  تخ�شى 

ملن حتب ،  ويف كل �الأحو�ل فاإن عدم �الإف�شاح 

يف  تريد  ما  وكبت  ومتطلباتك  م�شاعرك  عن 

�شبيل �الآخرين �شيوؤدي بك �إىل �ملر�ض �لنف�شي 

و�لع�شوي كما قد تتبدد مالمح �شخ�شيتك . 

�أي�شاً قد يدفعك لطفك �لز�ئد �إىل  �لتهرب 

قول  من  تتهرب  ما  كثرًي�  فاإنك  �حلقيقة،  من 

�حلقيقة حتى ال حترج �الآخرين، ولكن ذلك ال 

يفيدك وال يفيدهم .

�ل�شابقة  �لب�شيطة  �لتخل�ض من �الأخطاء  �إن 

ال يعني �إطالًقا �لتوقف عن �أن نكون لطفاء، بل 

�الإ�شايف  �ملجهود  تر�شيد  على  ت�شاعدنا  فقط 

كل  يف  بلطف  �لتعامل  على  للحفاظ  �مل��ب��ذول 

ح�شاب  علي  ياأتي  ما  كثرًي�  و�ل��ذي  �الأوق���ات، 

�أع�شابنا ور�حتنا .

 �أما �إذ� كنت ال تعاين من كونك »لطيًفا �أكرث 

لتكون  و�شيلة  عن  تبحث  ومازلت  �ل��الزم«  من 

لطيًفا فعليك قر�ءة كتاب »كن لطيًفا و�إال« لوين 

كاليبوف.

نجاحك ال يستلزم فشل اآلخرين

فكر خارج 
الصندوق

ال تكن لطيفًا أكثر من الالزم 

صورة نقدية

أجمل تعليق

قال عمر بن �خلطاب ر�شي �هلل عنه: »�خلرق 

يف �ملعي�شة �أخوف عندي عليكم من �لعوز، ال يقل 

�شيء مع �الإ�شالح، وال يبقى �شيء مع �لف�شاد«.

وقال �الإمام مالك رحمه �هلل: »من ��شرتى ما 

ال يحتاج �إليه، باع ما يحتاج �إليه«.

عثمان يو�ضف م�ضوي

كلية ال�ضيدلة - ق�ضم ال�ضيدالنيات

قضية طالبية

البرامج والفعاليات 
الترفيهية

كتب: حممد عبداجلليل

يف حو�ر �أجري مع عدد من طالب �جلامعة حول 

لفعاليات  �مل�شاحبة  �لرتفيهية  و�لفعاليات  �لرب�مج 

و��شتفادتهم  عليها  �إقبالهم  وم��دى  �لريا�ض،  مو�شم 

�أكد  لها؛  بها وما تقييمهم  �أحدهم  منها، وهل �شارك 

�ملهارة  تنمية  يف  وفائدتها  �أهميتها  �مل�شاركني  �أغلبية 

و�خلربة وق�شاء �أوقات �لفر�غ..

املهارات تطوير 

ناحية  �أنها جيدة من  �أرى  عبد�للطيف بن حممد: 

منها،  ي�شتفيدون  و�أن��ه��م  �ل��ط��الب،  م��ه��ار�ت  تطوير 

يف  و�الأن�شطة  �لرب�مج  هذه  مثل  ت�شهم  �الأغلب  ويف 

و�أن��ا  للم�شتقبل،  وتهيئهم  �ل��ط��الب  م��ه��ار�ت  تطوير 

نف�شي من خاللها  و�أط��ور  �أحدها  �أ�شارك يف  �أن  �أود 

و�ال�شتفادة منها يف تخ�ش�شي خالل م�شرية در��شتي 

�جلامعية �إن �شاء �هلل.

خربات ومعارف

�لطالب  �أن  ناحية  م��ن  مفيدة  فهد:  ب��ن  ع��ب��د�هلل 

لتزويد  ومهمة  جم��ال  �أي  يف  خ��ربة  منها  يكت�شب 

توقيتها  لكن  �لفر�غ،  �أوقات  وق�شاء  باملعرفة  �لطالب 

غري منا�شب بالن�شبة يل، ورغم �أين مل �أ�شارك باأحدها 

�ملو��شم  يف  بها  �مل�شاركة  �أن��وي  �أنني  �إال  �الآن  حتى 

�لقادمة باإذن �هلل.

قلبي اإنعا�ش 

�شالح بن حممد: جيدة من ناحية �كت�شاب �خلربة 

يف �لتنظيم و�الإد�رة و�لت�شويق وخ�شو�ًشا ملتخ�ش�شي 

�لعالقات �لعامة، و�أن�شح �جلميع بها وخا�شة من هم 

يف بد�ية �لطريق، ولقد �شاركت يف عدة فعاليات يف 

مو�شم �لريا�ض، ويف �حلقيقة ��شتفدت منها من ناحية 

�ل�شرح و�لتطبيق وتعلمت من خاللها.

واجتماعية مهنية 

�شعيد بن زيد يرى �أن �لرب�مج و�لفعاليات �لرتفيهية 

للم�شاركة  للطالب  فر�شة  وهناك  ومتنوعة  ممتازة 

من  �أو  و�لرتفيه  �للهو  ناحية  من  �شو�ء  و�ال�شتفادة 

تنظيم  يف  �خلربة  و�كت�شاب  و�لتوظيف  �لعمل  ناحية 

�لفعاليات و�ملنا�شبات.

نوعية قفزة 

و�لفعاليات  �ل��رب�م��ج  �أن  ي��رى  ظ��اف��ر،  ب��ن  �شامر 

�لرتفيهية �مل�شاحبة لفعاليات مو�شم �لريا�ض ممتازة 

ومتثل قفزة نوعية و�لبع�ض يحتاجها ليطور نف�شه من 

خاللها، فبع�ض �لفعاليات تك�شب �لطالب مهار�ت يف 

�لت�شويق و�لتنظيم و�لتجارة.



حو�ر: �سميح �آل �سميح

�أو�����س����ح �مل�������س���رف ع��ل��ى م��ك��ت��ب �ل��ع��اق��ات 

للتخطيط  �جل��ام��ع��ة  ب��وك��ال��ة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

و�ل����ت����ط����وي����ر �ل�����دك�����ت�����ور خ����ال����د ب�����ن حم��م��د 

�ل�����س��ري��ف، روؤي�����ة ور���س��ال��ة �مل��ك��ت��ب و�أه���د�ف���ه، 

وطبيعة �لأن�����س��ط��ة �ل��ت��ي ن��ف��ذه��ا يف �ل��ف��رة 

�مل���ا����س���ي���ة، وك����ذل����ك �خل���ط���ط �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 

و���س��ل��ط �ل�����س��وء ع��ل��ى �أه����م ت��و���س��ي��ات ور���س��ة 

�ل��ع��م��ل �ل��ت��ي نظمها �مل��ك��ت��ب ب��ع��ن��و�ن »ب��ن��اء 

�جلامعة  ب��ن  �ملجتمعية  �ل��رو�ب��ط  وت��ع��زي��ز 

و�ملجتمع يف ظل روؤية �ململكة 2030« و�لتي 

�سملت بناء موؤ�سر�ت �لأد�ء، و�إطاق جائزة 

�مللك �سعود خلدمة �ملجتمع، وعقد ملتقى 

�سنوي ملكتب �لعاقات �ملجتمعية، فاإىل ن�ص 

�حلو�ر..

- ح��دث��ن��ا يف �ل���ب���د�ي���ة ع���ن ف���ك���رة �إن�����س��اء 

�أه��د�ف��ه  و�أه���م  �ملجتمعية  �ل��ع��اق��ات  مكتب 

و�أن�سطته؟

ال��ع��اق��ات  اإن�����ش��اء مكتب  ف��ك��رة  ج���اءت 

امللك  جامعة  ر�ؤي��ة  من  انطاقاً  املجتمعية 

اال���ش��رات��ي��ج��ي  ل��ل��ه��دف  ���ش��ع��ود  �حتقيقاً 

بناء  على  ن�ص  ال���ذي  للجامعة  اخل��ام�����ص 

�خارجها  اجلامعة  داخ��ل  التوا�شل  ج�شور 

�املجموعات  �ال�����ش��رك��ات  اجل��ام��ع��ات  م��ع 

يف  اجل��ام��ع��ة  ف�شرعت  �ال��ع��امل��ي��ة،  املحلية 

بهدف  املجتمعية  العاقات  تاأ�شي�ص  مكتب 

بناء ج�شور التوا�شل بني اجلامعة �املجتمع 

�تقوية اإح�شا�ص املجتمع املحلي بد�ر جامعة 

ملا  �الربوية  العلمية  �اأهميتها  �شعود   امللك 

ي�شجع املجتمع للعمل على م�شاعدة اجلامعة 

�حتقيق اأهدافها.

اجلامعة  مدير  معايل  ق��رار  �شدر  �ق��د 

بت�شكيل  1440ه�  ربيع  االآخر   10 بتاريخ 

املجتمعية  العاقات  ملكتب  تاأ�شي�شية  جلنة 

خمتلف  م���ن  جم��م��وع��ة  ع�����ش��وي��ة   �شمت 

للمكتب،  ا�شراتيجية  بناء  بهدف  الكليات 

�كالة  �ح���دات  �شمن  م��ن  املكتب  �يعترب 

�باإ�شراف  �التطوير  للتخطيط  اجلامعة 

للتخطيط �التطوير  �متابعة �كيل اجلامعة 

�ر�شالة  ر�ؤية  �له  ع�شريي،  يو�شف  الدكتور 

اجلامعة  ر�ؤية  مع  تتناغم  �اأهداف  �ا�شحة 

بتقدمي خدمات جمتمعية ذات جودة عالية 

لكافة فئات �اأطياف املجتمع.

اأب����رز االأه�����داف اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة ملكتب 

ج�شور  �تعزيز  بناء  املجتمعية  العاقات 

التوا�شل بني اجلامعة �املجتمع، �ن�شر ثقافة 

اجلامعة  �ح���دات  ب��ني  املجتمعية  اخل��دم��ة 

الثالثة  الوظيفة  اأ�  �تعزيز  الد�ر  املختلفة، 

للجامعة املتمثلة يف »خدمة املجتمع«، �اأي�ًشا 

تقوية اإح�شا�ص املجتمع املحلي بد�ر جامعة 

امللك �شعود �اأهميتها العلمية �الربوية مما 

ي�شجع جمتمع العمل على م�شاندة  اجلامعة 

لتحقيق اأهدافها.

�له  تنظيمي  هيكل  املكتب  ل��دى  �يوجد 

حتقيق  ال���وح���دات  بهدف  م��ن  جم��م��وع��ة 

عليها  االط��اع  �ميكن  �ال��ر�ؤي��ة،  الر�شالة 

ب�شكل تف�شيلي يف ال�شفحة اخلا�شة باملكتب 

https:// على البوابة االإلكر�نية للجامعة

community.ksu.edu.sa
ملكتب  �مل�ستقبلية  �خل��ط��ط  ع���ن  م����اذ�   -

�لعاقات �ملجتمعية؟

يعمل املكتب االآن على ��شع �تنفيذ خطة 

بني  للعاقات  عمل  �خ��ط��ة  ا�شراتيجية 

جهود  لتن�شيق  �ي�شعى  �املجتمع،  اجلامعة 

التعا�ن  عاقات  حيال  اجلامعة  �ح��دات 

�م�شاندة �حدات  دعم  �اأي�ًشا  املجتمع،  مع 

اجلامعة املختلفة يف جمال خدمة املجتمع، 

�كذلك ر�شد �تطبيق اأف�شل املمار�شات يف 

الكليات  تقدمها  التي  املجتمعي  التوا�شل 

�تعميم  املختلفة،  اجلامعة  �ح���دات  اأ� 

التجارب الناجحة يف جمال خدمة املجتمع 

على باقي �حدات اجلامعة.

اأي�ًشا من �شمن اخلطط املهمة االإ�شراف 

على جمع �توثيق اأن�شطة �حدات اجلامعة 

�اأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص �امل��وظ��ف��ني 

�الطاب يف التوا�شل املجتمعي �اخلدمة 

املجتمعية، بحيث يكون هناك مرجع �ا�شح 

��شهولة  للجامعة  بالن�شبة  الثالثة  للوظيفة 

�شمن  من  اأي�ًشا  املعلومة،  على  احل�شول 

اخلطط امل�شتقبلية تن�شيق اجلهود التطوعية 

تبني  ام��ام  ال�شعوبات  �تذليل  اجلامعة  يف 

مبادرات العمل التطوعي.

تقارير  باإعداد  كبري  ب�شكل  املكتب  �يهتم 

القرار  متخذي  تفيد  �ا�شحة  �اإح�شائيات 

املجتمع  جمتمعية  تخدم  مبادرات  ل�شياغة 

اخلطط  �شمن  م��ن  اأي�����ش��ا  مم��ي��ز،  ب�شكل 

خلدمة  اجلامعة  جائزة  اإن�شاء  امل�شتقبلية 

فيه  يعر�ص  �شنوي  ملتقى  ���شع  املجتمع 

جميع التجارب الناجحة �املتميزة يف خدمة 

املجتمع �التعريف بها  جلميع اأفراد املجتمع.

- م���ا ع��اق��ة �مل��ك��ت��ب ب���وح���د�ت �جل��ام��ع��ة 

�ملختلفة وخا�سة �لكليات؟

نحن ننظر اإىل �حدات اجلامعة املختلفة 

خلدمة  اأ�شا�شي  حم��رك  باأنها  �الكليات 

العاقات  ملكتب  اأ�شا�شي  ��شريك  املجتمع 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، �ق���د ���ش��در ق����رار م��ن �كيل 

با�شتحداث  �التطوير  للتخطيط  اجلامعة 

الكليات  يف  جمتمعية  ع��اق��ات  �ح����دات 

ترتبط مبا�شرة مبكتب العاقات املجتمعية 

بهدف ر�شم ال�شيا�شات العامة لبناء ج�شور 

�اأي�ًشا  �املجتمع  اجلامعة  ب��ني  التوا�شل 

الكليات  تقدمها  التي  اجلهود  جميع  توثيق 

امل��خ��ت��ل��ف��ة يف خدمة  اجل��ام��ع��ة  ��ح�����دات 

على  اهلل  ب��اإذن  املكتب  ��شيعمل  املجتمع، 

توثيق تلك اجلهود  �اإبرازها مبا فيها جهود 

�اأي�ًشا  التدري�ص  هيئة  �اأع�شاء  الكليات 

املوظفني، �تو�شيح د�رهم الكبري  يف بع�ص 

�ا�شح  ب�شكل  يقدمونها  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات 

خلدمة املجتمع.

- هل متت �ملو�فقة على فكرة جائزة �مللك 

���س��ع��ود خل��دم��ة �مل��ج��ت��م��ع وم����ا �أه����م ���س��روط 

�حل�سول عليها؟

 املكتب حري�ص على تو�شيع دائرة امل�شاركة 

يف بناء خطة العمل املجتمعي  باجلامعة �قد 

�تعزيز  »ب��ن��اء  بعنوان  عمل  �ر���ش��ة  عقدنا 

�املجتمع  اجلامعة  بني  املجتمعية  الر�ابط 

�كيل  برعاية   »2030 اململكة  ر�ؤي��ة  ظل  يف 

اجلامعة للتخطيط �التطوير الدكتور يو�شف 

�حدات  ممثلي  فيها  �ا�شتهدفنا  ع�شريي، 

��ح��دات  الكليات  يف  املجتمعية  العاقات 

التدري�ص  هيئة  �اأع�شاء  اجلامعة  املختلفة 

ملمو�شة،  جمتمعية  اإ�شهامات  لديهم  ممن 

املا�شي  الف�شل  يف  ال��ور���ش��ة  ه��ذه  �ك��ان��ت 

هيئة  ع�شو   70 عن  يقل  ال  ما  �ح�شرها 

تدري�ص �من املهتمني يف خدمة املجتمع من 

الرجال �الن�شاء.

مبجموعة  الور�شة  ه��ذه  خرجت  �ق��د 

�يتم  جائزة  اإط��اق  �شمنها  من  تو�شيات 

خلدمة  �شعود  امل��ل��ك  »ج��ائ��زة  ت�شميتها 

اإىل معايل مدير  بها  الرفع  املجتمع« �مت 

�شدرت  �ق��د  اجلامعة،  �اإدارة   اجلامعة 

ال��ت��وج��ي��ه��ات ال��ك��رمي��ة ب��امل��واف��ق��ة على 

يعمل  االآن  �املكتب  اجل��ائ��زة،  ا�شتحداث 

اجلائزة  لهذه  الوا�شحة  الر�ؤية  بناء  على 

عنها  االإع��ان  �شيتم  العاجل  القريب  � يف 

االأ�شا�شية  فكرتها  �اجلائزة  اهلل،  مب�شيئة 

�اأع�شاء هيئة  الوحدات املختلفة  اأن ت�شمل 

جائزة  فهي  �املوظفني،  �الطاب  التدري�ص 

�شاملة خلدمة املجتمع �تفا�شيلها �شر�نها 

اإن �شاء اهلل قريباً.

- م���ن ه���م �مل�����س��ت��ه��دف��ون ب��ه��ذه �جل���ائ���زة؟ 

وهل ت�سمل �لطاب و�أع�ساء هيئة �لتدري�ص 

و�ملوظفن؟

يف  للجامعات  الرئي�شية  االأد�ار  تتمثل 

املجتمع،  �خدمة  العلمي  �البحث  التعليم 

�الد�ر الثالث لي�ص بجديد على اجلامعات 

اأجل  من  اهتماًما  عاملًيا  حالًيا  يلقى  �لكنه 

املوؤ�ش�شات  ر���ش��ال��ة  يف  �ت�شمينه  اإب����رازه 

االأحداث  �ا�شراتيجياتها يف ظل  التعليمية 

ال��ي��وم،  ال��ع��امل  ي�شهدها  ال��ت��ي  �امل��ت��غ��ريات 

التعليم  الثالثة  للجامعة  الوظيفة  �ت�شمل 

�امل�شاركة  �االبتكار  التقنية  �نقل  امل�شتمر 

املجتمعية.

اليوم،  العاملية  اجلامعات  اأ�شبحت  �قد 

املجتمعية  العاقات  اهتماًما  مبفهوم  اأكرث 

�موؤ�شرات  ا�شراتيجيات  ت�شع  اأن  �حتا�ل 

ت�شاعدها على حتقيق هذا الهدف، �اأي�ًشا 

تتجرد  اأن  اجل��ام��ع��ات  على  ل��زاًم��ا  اأ�شبح 

على  انفتاحاً  اأكرث  تكون  �اأن  اأ�شوارها  من 

مع  اجل�شور  م��د  يف  ت�شاهم  �اأن  املجتمع 

موؤ�ش�شات املجتمع املختلفة، �اأي�ًشا اأن تكون 

املجتمع  بق�شايا  مت�شلة  العلمية  االأبحاث 

للم�شاكل  ح��ل��ول  اإي��ج��اد  يف  ت�شاهم  حتى 

املختلفة �ي�شعر جميع اأفراد املجتمع باأهمية 

اجلامعة �د�رها  الكبري الذي تقدمه.

يجد  �شعود  ملك  جامعة  مل�شرية  املتتبع 

رفيعا  من��وذج��اً  اهلل  بف�شل  اأ�شبحت  اأنها 

خال  احلديثة  من  التعليمية  للموؤ�ش�شات 

تطبيق اأف�شل املمار�شات �االأنظمة احلديثة 

للجامعات الرائدة على م�شتوى العامل �اأي�شا 

تقدمها يف  ال�شلم الد�يل يف الرتيب، �لذا 

ب�شكل  تركز  اأن  البد  اأنها  اجلامعة  �ج��دت 

�ما  للجامعة  الوظيفة  الثالثة  على  اأك��رب 

العاقات  مكتب  بد�ر  يت�شل  �شابًقا  ذكرناه 

املجتمعية.

ما  �سنوي..  �ملكتب عقد ملتقى  يعتزم   -

فكرة هذ� �مللتقى و�أهد�فه و�مل�ساركن فيه؟

تلك  من  نابع  هو  اأي�شاً  للملتقى  بالن�شبة 

الور�شة، �الور�شة ركزت على ثاث تو�شيات 

اأ�شا�شية الإن�شاء جائزة خلدمة املجتمع �بناء 

ال�شنوي  امللتقى  ��ا  �اأي�����شً االأداء  م��وؤ���ش��رات 

�اأي�ًشا  املختلفة  املجتمعية  التجارب   لعر�ص 

التو�شيات  ه��ذه  باملجتمع،  اجلامعة  رب��ط 

اجلامعة  �ك��ي��ل  م��ن  ج���ًدا  كبري  دع��م  لقت 

للتخطيط �التطوير  �تبناها م�شكوًرا ��افق 

مدير  �معايل  اجلامعة  اإدارة  اأي�شاً  عليها 

اجلامعة �افق على اخلطوط العري�شة ملثل 

ب�شكل  يعمل  االن  التو�شيات  �املكتب  هذه 

مكثف على اإخراج املبادرات �امل�شاريع التي 

عام  ب�شكل  التو�شيات  ه��ذه  تخدم  ممكن 

املجموعة  من  نابعة  ا�شًا  هي  �التو�شيات 

الكبرية التي ح�شرت كما ذكرت لكم �شلفاً 

التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  من   70 يقارب  ما 

�امل��ه��ت��م��ني يف خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع م��ن كافة 

نبعت  املختلفة  اجلامعة  ��ح��دات  الكليات 

منهم هذه االأفكار �هذه التو�شيات �تبنتها 

العاقات  مكتب  اهلل  �ب��اإذن  اجلامعة  اإدارة 

تنفيذها  على  حري�ًشا  يكون  اأن  املجتمعية 

�تفعيلها بال�شكل االأمثل �يخدم اإن �شاء اهلل 

اأهدافها يف  على حتقيق  �ي�شاعد  اجلامعة 

خدمة  املجتمع.
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امل�رشف على مكتب العالقات املجتمعية.. د. ال�رشيف:

المكتب يسعى لبناء وتعزيز الروابط بين الجامعة 
والمجتمع في ظل رؤية المملكة 2030

يعتزم المكتب إطالق جائزة لخدمة 
المجتمع ويسعى لجمع وتوثيق أنشطة 

الجامعة في هذا المجال

من الخطط المستقبلية تنسيق الجهود 
التطوعية في الجامعة وتبني مبادرات 

العمل التطوعي

جامعتنا نموذج رفيع 
للمؤسسات التعليمية الحديثة 

 وتطبق أفضل الممارسات 
واألنظمة العالمية

نتطلع لتقوية إحساس المجتمع بدور 
الجامعة وأهميتها المجتمعية ومساندتها 

في تحقيق أهدافها

د. خالد حممد ال�شريف

دكتوراه الفل�شفة يف تعليم الريا�شيات

ع�شو هيئة تدري�ص يف كلية الربية

م�شرف على مكتب العاقات املجتمعية

مدير مركز التدريب بكلية الدرا�شات التطبيقية 

�خدمة املجتمع

للعلوم  ال�شعودية  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  ع�شو 

الريا�شية



العاملية  �سيا�ستها  على حتديث  تعكف  اأنها  »تويرت«  �سركة  ذكرت 

قد  عما  املعلومات  من  مزيداً  امل�ستخدمني  لإعطاء  للخ�سو�سية 

يح�سل عليه املعلنون يف جمال البيانات، م�سيفًة اأنها د�سنت موقعاً 

لتو�سيح جهودها حلماية البيانات.

اأول  من  اعتباراً  التنفيذ  حيز  �ستدخل  التي  التغيريات،  و�ستلتزم 

يناير/كانون الثاين 2020، بقانون كاليفورنيا خل�سو�سية امل�ستهلكني.

من  مزيد  باإتاحة  الكبرية  ال�سركات  كاليفورنيا  ق��ان��ون  وي��ل��زم 

من  اأك��ر  وق��در  ال�سخ�سية  معلوماتهم  اإزاء  للم�ستهلكني  ال�سفافية 

التحكم فيها، مثل ال�سماح لهم بطلب حذف بياناتهم واختيار األ تباع 

بياناتهم لأطراف ثالثة.

وتتعر�ض �سركات الإنرتنت والتوا�سل الجتماعي، ومنها »في�سبوك« 

و»قوقل« التابعة ل�»األفابت«، لتدقيق متزايد ب�ساأن ق�سايا خ�سو�سية 

فيها  التي ح�سلت  اأناليتيكا«  »كمردج  �سركة  بعد ف�سيحة  البيانات 

ال�سركة على بيانات �سخ�سية ملاليني من م�ستخدمي »في�سبوك« دون 

موافقتهم.

لها  التي تتخذ من �سان فران�سي�سكو مقراً  »تويرت«  وكانت �سركة 

اأعلنت يف اأكتوبر/ت�سرين الأول اأنها وجدت اأن اأرقاماً هاتفية ور�سائل 

بريد اإلكرتوين ا�ستُخدمت دون ق�سد يف اأغرا�ض اإعالنية.

»مركز  ي�سمى  ال��ذي  للخ�سو�سية،  اجلديد  »تويرت«  موقع  وياأتي 

عملها  ل�ستعرا�ض  ال�سركة  م�ساعي  اإط��ار  يف  للخ�سو�سية«،  تويرت 

اإىل  للو�سول  �سبياًل  امل�ستخدمني  و�سيمنح  البيانات  بحماية  املتعلق 

بياناتهم وحتميلها.
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»تويتر« تتيح مزيدًا من 
التحكم بالبيانات

يق�سيه  الذي  الوقت  اإن  »يوتيوب«،  موقع  قال 

اأو  امل��زي��ف  املحتوى  م�ساهدة  يف  امل�ستخدمون 

نحو  على  ت��راج��ع  امل���وؤام���رة،  بنظريات  املرتبط 

ملحوظ، بف�سل الإجراءات التي جرى اتخاذها.

ك��ث��رية، ب�سبب  ان��ت��ق��ادات  ي��وت��ي��وب،  وواج����ه 

املنطق  مع  »يتعار�ض  ملحتوى  تروج  فيديو  مقاطع 

واحلقائق«، وي�سّوق لأمور تو�سف بال�سخيفة، لكن 

املوقع مل يبادر اإىل حذفها حتى يحافظ على مبداأ 

حرية التعبري.

الأر���ض  اأن  البع�ض  يزعم  املثال،  �سبيل  فعلى 

لكن  العلم،  يقول  كما  كروية  ولي�ست  م�سطحة 

الذين  الأ���س��خ��ا���ض  مقاطع  ي��ح��ذف  ل  ي��وت��ي��وب 

هذا  خاللها  م��ن  ي��روج��ون  فيديوهات  ين�سرون 

الناحية  من  خاطًئا  كونه  رغم  »العجيب«،  ال��راأي 

العلمية. واأورد املوقع اململوك ل�سركة »قوقل«، اأنه 

املحتوى  هذا  م�ساهدة  وقت  يخف�ض  اأن  ا�ستطاع 

لكن مل  املتحدة،  الوليات  املئة يف  70 يف  بن�سبة 

يتبني بعد مدى التغري يف مناطق اأخرى من العامل.

وقال موقع يوتيوب، موؤخراً، اإنه �سيكون هناك 

دائًما حمتوى يف املن�سة »يتعار�ض مع �سيا�ساتنا، 

لكنه ل يتجاوز اخلط الأحمر بطبيعة احلال«، وفق 

ما نقلت �سحيفة »وا�سنطن بو�ست« الأمريكية.

واأكد املوقع اأنه بذل جهوًدا مهمة حتى يحد من 

انت�سار هذا النوع غري الدقيق من املحتوى، وذلك 

من خالل دفع امل�ستخدمني اإىل م�ساهدة مقاطع 

موثوقة ب�سكل اأكر، اأو اإحالتهم اإليها حني ينتهون 

هذه  اإط��ار  ويف  »مغر�ض«.  فيديو  م�ساهدة  من 

احلملة التوعوية، ي�ستطيع امل�ستخدم الذي ي�ساهد 

مقاطع يوتيوب يف بع�ض البلدان، اأن يرى عبارات 

اجلهة  ب�ساأن  تو�سيح  مثل  »املن�سة«،  من  مرفقة 

من�سات  وتقبل  معينة.  اإعالمية  ملن�سة  املمولة 

التوا�سل الجتماعية على فرتة حممومة، بالنظر 

يف  الأمريكية،  الرئا�سية  النتخابات  اقرتاب  اإىل 

نوفمر 2020، وطرح عدد من الق�سايا احل�سا�سة 

للنقا�ض مثل العن�سرية.

واأع��ل��ن م��وق��ع ت��وي��رت حظر ك��اف��ة الإع��الن��ات 

يتخذ  مل  في�سبوك  لكن  املن�سة،  على  ال�سيا�سية 

خطوة مماثلة، اأما موقع يوتيوب فلم يحدد موقفه 

بعد مما يجري يف وادي »ال�سليكون«.
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اكت�سفت �سركة مايكرو�سوفت اأن هناك ماليني 

مت  معلومات  اأ�سحابها  ي�ستخدم  التي  احل�سابات 

ذلك  وج��اء  الأم��ان،  انتهاكات  خالل  من  ت�سريبها 

ال�سركة  يف  التهديد  اأبحاث  فريق  فح�ض  اأن  بعد 

ووجد  مايكرو�سوفت  م�ستخدمي  ح�سابات  جميع 

اأن 44 مليون م�ستخدم ي�ستخدمون بيانات �سعيفة 

يف  اأمنية  خ��روق��ات  بعد  الإن��رتن��ت  ع��ر  ت�سربت 

خدمات اأخرى عر الإنرتنت.

ومتت عملية الفح�ض يف الفرتة ما بني �سهري 

يناير ومار�ض 2019، وقالت عمالقة الرجميات: 

با�ستخدام  امل�ستخدمني  ح�سابات  فح�ست  اإنها 

من  مليارات  ثالث  من  اأك��ر  ت�سم  بيانات  قاعدة 

عليها  ح�سلت  والتي  امل�سربة،  العتماد  بيانات 

القانون  تطبيق  وكالت  مثل  متعددة،  م�سادر  من 

الفح�ض  و���س��اع��د  ال��ع��ام��ة.  ال��ب��ي��ان��ات  وق���واع���د 

مايكرو�سوفت يف حتديد امل�ستخدمني الذين قاموا 

باإعادة ا�ستخدام نف�ض اأ�سماء امل�ستخدمني وكلمات 

املرور عر ح�سابات خمتلفة عر الإنرتنت، وكانت 

هذه احل�سابات موزعة بني ح�سابات امل�ستخدمني 

»ح�سابات  امل�ستهلكون  ي�ستخدمها  التي  العادية 

املوؤ�س�سات  وح�سابات  مايكرو�سوفت«  خ��دم��ات 

.Microsoft Azure AD
وقالت مايكرو�سوفت: فر�سنا اإعادة تعيني كلمة 

املرور بالن�سبة لبيانات العتماد التي مت ت�سريبها 

والتي وجدناها متطابقة، ول يلزم اتخاذ اأي اإجراء 

»�سرتفع  واأ�سافت:  امل�ستهلك،  جانب  من  اإ�سايف 

مايكرو�سوفت من الناحية املوؤ�س�ساتية من خماطر 

اإعادة  امل�ستخدم وتنبه امل�سوؤول حتى ميكن فر�ض 

تعيني بيانات العتماد«. وتعد عمالقة الرجميات 

العوامل  مدافًعا قوًيا عن حلول امل�سادقة متعددة 

»MFA« وتروج بقوة لها، وقالت يف وقت �سابق من 

 »MFA« اأمان اإج��راءات  يوؤدي تفعيل  العام:  هذا 

حل�ساب مايكرو�سوفت يف منع 99.9 يف املئة من 

 »MFA« جت��اوز  حم��اولت  واإن  الهجمات  جميع 

لي�ض  لها  التابع  الأم��ان  اإن فريق  ن��ادرة جًدا حتى 

لديه اإح�سائيات حول هذا النوع من التهديد.

ا�ستخدام  م��ن  ع���ادة  م��اي��ك��رو���س��وف��ت  وحت���ذر 

عند  تخمينها  ي�سهل  اأو  �سعيفة  م���رور  كلمات 

تغطي  ل  التحذيرات  هذه  لكن  احل�ساب،  اإع��داد 

وذلك  املرور،  كلمة  ا�ستخدام  اإعادة  �سيناريوهات 

امل�ستخدمني قد ي�ستخدمون كلمة مرور قوية  لأن 

قادرة على اجتياز اختبارات الأمان، لكن لي�ض لدى 

مايكرو�سوفت طريقة ملعرفة ما اإذا كان امل�ستخدم 

اأماكن  يف  ه��ذه  امل���رور  كلمة  ا�ستخدام  اأع���اد  ق��د 

اأخرى. يذكر اأن درا�سة بحثية اأكادميية اأجريت عام 

قد  م�ستخدم  مليون ح�ساب   28.8 �سملت   2018
وجدت اأن اإعادة ا�ستخدام كلمة املرور والتعديالت 

ال�سغرية على كلمة املرور الأ�سلية كانت �سائعة بني 

52 يف املئة من امل�ستخدمني، كما وجدت الدرا�سة 
امل��رور  كلمات  من  املئة  يف   30 اأن  اأي�سا  نف�سها 

املعدلة وكل كلمات املرور املعاد ا�ستخدامها ميكن 

ك�سرها عر 10 تخمينات فقط.
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انخفاض نسبة المحتوى المزيف على

»يوتيوب«

44 مليون حساب
تستخدم كلمات مرور مخترقة

تطبيق  يف  جديدة  وظيفة  اإط��الق  عن  »وات�ساب«  �سركة  اأعلنت 

الرتا�سل الفوري ال�سهري با�سم املكاملة الثانية، والتي تتيح لأ�سحاب 

الأجهزة اجلوالة املزودة بنظام اأبل »iOS« اإمكانية الرد على مكاملة 

واردة اأثناء وجودهم بالفعل يف حمادثة.

وبطبيعة احلال ميكن للم�ستخدم رف�ض املكاملة الواردة مبا�سرة، 

احلالية  املكاملة  اإنهاء  يتم  ف�سوف  با�ستقبالها،  قيامه  عند  ولكن 

ا�ستقبلها  التي  املكاملة اجلديدة،  نف�سه يف  امل�ستخدم  متاًما، ويجد 

للتو، نظًرا لأن وظيفة »وات�ساب« اجلديدة ل توفر اإمكانية التنقل 

بني مكاملتني.

البداية  تقت�سر يف  الثانية  املكاملة  اأن وظيفة  »وات�ساب«  واأعلنت 

اإ�سدار  من  »ب��دًءا  اجلوالة  اأب��ل  لأجهزة  املخ�س�ض  الإ�سدار  على 

التطبيق 2.19.120«، ويتعني على اأ�سحاب الأجهزة اجلوالة املزودة 

هذه  تتوافر  اأن  اإىل  الوقت  لبع�ض  النتظار  اأندرويد  قوقل  بنظام 

الوظيفة يف تطبيق »وات�ساب« املخ�س�ض لهواتفهم.
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ميزة »المكالمة الثانية« على 
»واتساب«.. قريبًا

خرائط قوقل تحدد مستوى 
إنارة الشوارع

اأن  لقوقل  التابع  اخلرائط  لتطبيق  امل�سدرية  ال�سفرة  ك�سفت 

مبعرفة  للم�ستخدمني  ت�سمح  ميزة  اختبار  على  تعمل  ال�سركة 

ال�سوارع املنارة جيًدا من خالل تطبيق اخلرائط مبا�سرة.

اإنه  التقني،   XDA-Deveolpers موقع  قال  التفا�سيل،  يف 

قوقل  خرائط  اأن  بالتطبيق  اخلا�ض   APK ملف  وجد يف حتليل 

الليل،  خالل  املنارة  ال�سوارع  لعر�ض  جديدة  اإن��ارة  طبقة  تختر 

الرقم  ذات  التجريبية  الن�سخة  يف  امليزة  ه��ذه  املوقع  واكت�سف 

10.31.0 من تطبيق اخلرائط.
ووفًقا للموقع، فاإن امليزة اجلديدة �سوف تعر�ض ال�سوارع ح�سب 

ال�سوارع  وفئة  وال�سعيفة،  اجليدة،  الإنارة  فهناك  الإنارة،  م�ستوى 

العدمية الإنارة، بالإ�سافة اإىل خيار يو�سح للم�ستخدم اأن التطبيق 

مل يح�سل على اأي معلومات تخ�ض اإنارة ال�سارع. كما �سيكون هناك 

موؤ�سر يو�سح مدى �سطوع الإنارة.

فيما مل ين�سر XDA-Developers اأي لقطات �سا�سة للميزة 

اجلديدة، ول يُعلم بعد متى �سوف تتوفر امليزة، كما ل يُعلم ما اإذا 

كانت ح�سرية ملناطق حمددة من العامل، ومع ذلك فاإن هذه امليزة 

قد تكون من املزايا املرحب بها، خا�سة ملن يود زيارة مناطق جديدة 

خالل الليل.
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اأظهرت درا�سة كندية جديدة اأن غالبية الأطفال يف 

�سن ال�سنتني والثالث �سنوات يتجاوزون الوقت املو�سى 

به اأمام ال�سا�سات يف الأ�سبوع، وثمة عامل اآخر مرتبط 

بذلك، هو الوقت الذي مت�سيه اأمهاتهم اأمام ال�سا�سات 

اأي�ًسا. وتقت�سر الدرا�سة على نحو 3600 طفل، وهي 

م�ستقاة من درا�سة اأجريت بني 2011 و2014 تك�سف 

فيه الأمهات عن الوقت الذي مي�سينه واأطفالهن اأمام 

ب�ساعة  العاملية  ال�سحة  منظمة  وتو�سي  ال�سا�سات، 

واحدة كحد اأق�سى يف اليوم.

وجاء يف مقال �سدر يف جملة »غاما بدياتريك�ض« اأن 

80 يف املئة من الأطفال يف �سن الثانية و90 يف املئة 
من الأطفال يف �سن الثالثة، جتاوزوا ال�سبع �ساعات يف 

الأ�سبوع خالل الدرا�سة.

الوقت  هو  الظاهرة  بهذه  املرتبطة  العوامل  واأك��ر 

الذي مت�سيه الأمهات على الأجهزة اللوحية والهواتف 

اأو التلفزيون، يليه ح�سانة الأطفال يف املنزل  الذكية، 

بدلً من اإر�سالهم اإىل دور ح�سانة.

و�سدرت درا�سات كثرية للوقوف على تاأثري ال�سا�سات 

على منو الأطفال لكن ي�سعب اإقامة روابط �سببية. 
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85 ٪ من األطفال 
تجاوزوا الوقت أمام 

الشاشات



�شاملر  جامعة  م��ن  علماء  ط��ور 

م��ادة  �شتكهومل  وج��ام��ع��ة  للتقنية 

ج���دي���دة الل��ت��ق��اط ث����اين �أك�����ش��ي��د 

�أجري  م�شرتك  بحث  �لكربون عرب 

يف �ل�شويد ون�شر  يف جملة »�إيه �شي 

�إ�س �أباليد ماترييلز �آند �إنرتفي�شز« 

ن��و�ح  م��ن  �مل���ادة �جل��دي��دة  وتتفوق 

ع����دة، ف��ه��ي م�����ش��ت��د�م��ة، وم��ع��دل 

وتكلفتها  مرتفع،  للكربون  �لتقاطها 

منخف�شة.

�لكربون  �لتقاط  تقنيات  جذبت 

وتخزينه كثرًي� من �الهتمام و�لنقد، 

��شتثمار�ت  �الأعمال  رجال  �شخ  �إذ 

�ل�شيا�شيون  و�أط��ل��ق  فيها  ك��ث��رية 

�نبعاثات  اللتقاط  كثرية  م��ب��ادر�ت 

ومكافحة  �ل��ك��رب��ون  �أك�شيد  ث��اين 

ك��ث��رًي�  �أن  �مل��ن��اخ��ي، غ��ري  �ل��ت��غ��ري 

�ملتخ�ش�شة  و�لعمليات  �مل��و�د  من 

�شلبية  جانبية  باآثار  مرتبطة  �ملجال  ه��ذ�  يف 

�لتي  �جلديدة  �مل��ادة  �أن  �إال  مرتفعة.  وتكاليف 

�ل�شويديتان  و�شاملر  ��شتكهومل  جامعتا  طورتها 

وتكلفة  با�شتد�مة  �لغاز  �لتقاط  �إمكانية  �أثبتت 

�جلديدة  �ملادة  ومتثل  عالية،  وكفاءة  منخف�شة 

�لزيوليت  ومرّكب  �لرغوة  من  بيولوجًيا  خليًطا 

�مل�شام،  دقيقة  �الأملنيوم  �شيليكات  من  �ملكون 

ج��ًد�،  و�ع���دة  خ�شائ�س  �مل��رك��ب  ه��ذ�  ويحمل 

على  ك��ب��رية  ق���درة  �مل�شامية  بنيته  متنحه  �إذ 

�مت�شا�س ثاين �أك�شيد �لكربون.

و�شرح و�لرت رو�شا�س �أربيالز؛ طالب �لدكتور�ه 

�لكيميائية  و�لهند�شة  للكيمياء  �شاملر  ق�شم  يف 

»يف  �لد�ر�شة  على  �لقائمني  �لباحثني  و�أح��د 

زيوليتية  م��و�د  ��شتخدمنا  �جل��دي��دة،  مادتنا 

نظًر� لقدرتها �لعالية على �لتقاط ثاين �أك�شيد 

�لكربون، ثم خلطناها مع �جليالتني و�ل�شليولوز 

�للذ�ن يتمتعان بخ�شائ�س ميكانيكية قوية، ما 

قابلية  ذ�ت  وم�شتقرة  خفيفة  متينة  مادة  �أنتج 

�أن �ل�شليولوز ال  ��شتخد�م عالية، و�أثبت بحثنا 

�لزيوليت على �مت�شا�س ثاين  يوؤثر على قدرة 

�ل�شليلوز  جمعنا  حني  لذلك  �لكربون،  �أك�شيد 

و�شديقة  رخي�شة  م��ادة  تنتج  مًعا،  و�لزيوليت 

للبيئة«.

ومتهد  مهمة  نتائج  �ل��در����ش��ة  ه��ذه  ت��ق��دم 

م�شتد�مة  �لتقاط  تقنيات  تطوير  نحو  �لطريق 

�ملتوفرة  �اللتقاط  تقنيات  �أح��دث  من  �أف�شل، 

يف  م��ذ�ب��ة  �أم��ي��ن��ات  على  تعتمد  و�ل��ت��ي  حالًيا 

عدة،  م�شكالت  �لطريقة  لهذه  لكن  حماليل، 

�إذ �إن �الأمينات �شارة بالبيئة و�لتقاط �لغاز�ت 

�أن  ع��ن  ف�شاًل  منها،  كبرية  كميات  ي�شتهلك 

و�خلز�نات،  �الأنابيب  يف  تاآكاًل  ي�شبب  �ملحلول 

�لالزمة  �لكبرية  �لطاقة  كميات  على  ع��الوة 

لف�شل ثاين �أك�شيد �لكربون �مللتقط عن �ملحلول 

�الأميني، لكن �ملادة �جلديدة تتجاوز جميع هذه 

�مل�شكالت.
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ي�صهم يف اإي�صال الدواء بطريقة فعالة

تطوير عالج ألورام الدماغ 
بألياف مغزولة كهربائيًا

ت�شتطيع عملية هند�شية مبتكرة �إي�شال جرعة دو�ئية فعالة و�آمنة �إىل 

�لناجمة  �ل�شمية  �لتاأثري�ت  �ملري�س خلطر  �لدماغي دون تعري�س  �لورم 

عن �لعالج �لكيميائي �لتقليدي.

�إذ عمل �لربوفي�شور �أندرو �شتيكل من جامعة �شن�شيناتي وفريق باحثني 

من عدة جامعات �أمريكية على ر�أ�شها جامعة جون هوبكنز على تطوير 

عالج جديد لورم �خلاليا �لدبقية متعدد �الأ�شكال، وهو نوع من �الأور�م 

�لدماغية �ل�شر�شة.

جتارية  ت�شنيع  بعملية  �لنانوية  للكهربائيات  �شتيكل  خمترب  ��شتعان 

�لدو�ء.  على  �أغ�شية حمتوية  لت�شكيل  �ملحوري  �لكهربائي  �لغزل  ت�شمى 

ويزرع �لعالج مبا�شرًة يف جزء �لدماغ، حيث �أزيل �لورم جر�حًيا. ون�شر 

�لباحثون در��شتهم يف دورية �شاينتفك ريبورت�س.

قال �شتيكل بروفي�شور �لهند�شة �لكهربائية يف كلية �لهند�شة و�لعلوم 

�خرت�ق  وعليه  �جل�شم.  كامل  على  �لكيميائي  �لعالج  »يوؤثر  �لتطبيقية: 

لت�شهيل  �ملطلوبة  �جلرعة  زي��ادة  يعني  ما  �لدموي،  �لدماغي  �حلاجز 

يدمج  �شمية«.  جانبية  تاأثري�ت  وله  خطري  »هذ�  و�أ�شاف:  �الخ��رت�ق،« 

دقيق  ليف  �إىل  ليحولهما  �الأقل  على  مادتني  �ملحوري  �لكهربائي  �لغزل 

موؤلف من مادة حماطة بغمد �ملادة �الأخرى.

تتيح عملية �لت�شنيع هذه للباحثني �ال�شتفادة من �خل�شائ�س �لفريدة 

لكل مادة الإي�شال جرعة دو�ئية فعالة على �لفور �أو تدريجًيا.

جامعة كولومبيا تطرح 
نظرية جديدة لتفسير ظاهرة 

»الصخور المتحركة«

غري  �لعلماء،  �جليولوجية  �ملتحركة  �حلجارة  ظاهرة  حريت  لطاملا 

بانتقال �حلجارة  �أن هذه �لظاهرة �ملتمثلة  �أدلة على  �أن باحثني وجدو� 

وحتركها من مكان �إىل �آخر، حدثت �أي�ًشا قبل ماليني �ل�شنني.

وحريت �حلجارة �ملتحركة، �ملعروفة �أي�ًشا با�شم »�ل�شخور �ملنزلقة«، 

وتقطع  �ل�شحر�ء  يبدو، عرب  ما  على  تتحرك،  الأنها  �جليولوجيا  علماء 

م�شار�ت طويلة دون تدخل ب�شري �أو حيو�ين.

�ملوت يف  و�دي  باليا« �جلافة يف  »ر�ي�شرت�ك  وت�شتهر منطقة بحرية 

كاليفورنيا، بوجود هذه �حلجارة �ملتحركة وم�شار�تها، بح�شب ما ذكرت 

�ل�شخور  حترك  �شبب  لفهم  حماولة  ويف  �لربيطانية.  »�شن«  �شحيفة 

قد  �ل�شبب  �أن  �إىل  ت�شري  مثبتة  غري  نظريات  ظهرت  وتنقلها،  �لثقيلة 

يكون �جلليد �أو �لريح �أو حتى �لبكترييا، غري �أن علماء �جليولوجيا �لذين 

در�شو� م�شار�ت �ل�شخور �ملتحركة يعتقدون، �الآن، �أنهم ر�شدو� �أحد هذه 

�مل�شار�ت على �أحافري من �آثار �أقد�م �لدينا�شور�ت �ملحفوظة جيد� �لتي 

يزيد عمرها على 200 مليون عام. وقدم عامل �مل�شتحاثات يف جامعة 

كولومبيا بول �أول�شن، وفريقه، موؤخًر� نتائج بحثهم، خالل �جتماع خريف 

2019 لالحتاد �جليوفيزيائي �الأمريكي، حول �مل�شار �لطويل �لذي ميكن 
روؤيته بني �آثار �أقد�م �لدينا�شور�ت، و�لذي مل يكن قد مت �لرتكيز عليه من 

قبل. ويظهر �مل�شار بني �آثار �أقد�م �لدينا�شور�ت مثل »لطخة« على قطعة 

�أثرية معرو�شة منذ �لعام 1896، وفًقا ملا ذكرته �ل�شحيفة �لربيطانية.

�أق��د�م  �آث��ار  بني  و�نتقالها  �حلجارة  حت��رك  كيفية  �لباحثون  ودر���س 

�لدينا�شور�ت، وناق�شو� �أن ما تو�شلو� �إليه قد يكون دلياًل على حدوث 

فرتة جتمد ق�شرية يف �أو�ئل �لع�شر �جلور��شي �ملبكر.

ويتنا�شب ما تو�شل �إليه �لعلماء مع �لنظرية �لقائلة �إن �حلجارة تتنقل 

تلك  فيها  �ملوجودة  �ملنطقة  يف  �جلليد  يت�شكل  عندما  الآخ��ر  مكان  من 

�أن �حلجارة تتحرك  �أو �حلجارة. ووفقا للنظرية، ثمة �عتقاد  �ل�شخور 

عرب �جلليد �أثناء ذوبانه، مما يخلق م�شاًر� يف �لوحل �لذي يجف وي�شبح 

�شلًبا الحًقا عندما يتبخر �ملاء.

�الأكرث  هي  و�جلليد  �ل�شخور  حركة  نظرية  �أن  �إىل  �لعلماء  وخل�س 

ترجيًحا، الأن �لتفا�شيل �ملحفوظة يف ب�شمة �لدينا�شور�ت مل تكن معقدة 

لو كان �ل�شبب �مليكروبات �أو �لرياح �أو غري ذلك.

ويبدو �مل�شار �ملوجود يف �أحفورة �آثار �أقد�م �لدينا�شور�ت م�شابًها جًد� 

مل�شار�ت �ل�شخور �ملتحركة يف منطقة بحرية »ر�ي�شرت�ك باليا« �جلافة.

و�إذ� كان �لباحثون على حق، فهذ� يعني �أي�ًشا �أنهم وجدو� �أدلة على 

�ل�شنني، وربطو�  �أو حدوث طق�س غريب منذ ماليني  �ملناخ �حلاد  تغري 

ذلك بحدوث �نقر��س جماعي ناجت عن �لن�شاط �لربكاين �لذي يعتقد �أنه 

حدث منذ 200 مليون عام.

طورها فريق م�صرتك من جامعتني �صويديتني

النظريات  مع  تتعارض  نتائج 
الكواكب  الماء في  السائدة عن كميات 

مادة مستدامة جديدة اللتقاط ثاني أكسيد الكربون

كامربدج  جامعة  من  باحثني  فريق  ��شتخدم 

بيانات �الأغلفة �جلوية لت�شعة ع�شر كوكًبا خارجًيا 

للح�شول على بيانات دقيقة خلو��شها �لكيميائية 

و�حلر�رية، وخل�س �مل�شح �إىل نتائج تتعار�س مع 

نظريات ت�شكل �لكو�كب �حلالية، لكنه ي�شهم يف  

�لبحث عن �ملياه يف �لنظام �ل�شم�شي وما بعده.

وترت�وح �أحجام هذه �لكو�كب بني كوكب ي�شبه 

نبتون م�شغر تفوق كتلته كتلة �الأر�س بع�شر مر�ت 

�إىل ما ي�شبه م�شرتي هائل ت�شل كتلته �إىل 600 

�الأر�س، ودرجات حر�رة ترت�وح بني  �شعف كتلة 

20 درجة مئوية �إىل 2000 درجة مئوية، وت�شابه 
هذه �لكو�كب كو�كب نظامنا �ل�شم�شي �ل�شخمة 

لكنها  بالهيدروجني،  غنية  �جلوية  �أغلفتها  ب��اأن 

�أنه  �إىل  �لفريق  تدور حول جنم خمتلف. خل�س 

على �لرغم من وجود بخار �ملاء يف �أغلفة جوية 

�أقل  كانت  كميته  �أن  �إال  كثرية،  خارجية  لكو�كب 

�الأخرى  �لعنا�شر  كمية  مع  باملقارنة  �ملتوقع  من 

�مل���وج���ودة يف ب��ع�����س �ل��ك��و�ك��ب و�ل��ت��ي و�ف��ق��ت 

�لتوقعات. ن�شرت نتائج �لدر��شة �لتي تعد جزًء� 

من برنامج بحثي خما�شي عن �لرتكيب �لكيميائي 

لالأغلفة �جلوية للكو�كب خارج نظامنا �ل�شم�شي 

يف دورية �أ�شرتوفيزيكال جورنال ليرتز.

نيكو مادهو من معهد  �مل�شروع د.  وقال قائد 

يف  �ل�شباق  ق��اد  �ل���ذي  ل��ك��ام��ربدج  �لفلك  علم 

�خلارجية  �لكو�كب  يف  �مل��اء  بخار  قلة  �كت�شاف 

�أوىل  »الح��ظ��ن��ا  �أع����و�م  خم�شة  منذ  �لعمالقة 

خارج  �لعو�مل  يف  �لكيميائية  �الأمن��اط  عالمات 

�شعيد  على  تنوعها  م��دى  و�شهدنا  �الأر���ش��ي��ة 

تركيبها �لكيميائي«.

�إىل  بالن�شبة  �ل��ك��رب��ون  كمية  �أن  و�مل��ع��روف 

�لهيدروجني �ملوجودة يف �الأغلفة �جلوية للكو�كب 

منها  بكثري  �أعلى  �ل�شم�شي  نظامنا  �لعمالقة يف 

هذه  �رتفاع  �أ�شل  �أن  �لعلماء  ويرى  �ل�شم�س،  يف 

�لعمالقة  �ل�شم�شي  نظامنا  كو�كب  يف  �لكمية 

عنها  جنم  �لتي  �لكو�كب  ت�شكل  ببد�ية  مرتبط 

كميات ثلج هائلة و�شخور وجزيئات �أخرى �شمن 

عملية تدعى �لتعاظم.

وخا�شًة  �الأخرى  �لعنا�شر  وفرة  �لعلماء  توقع 

�الأك�شجني يف �الأغلفة �جلوية للكو�كب �لعمالقة 

�لكون  وف��رًة يف  �الأك��رث  �لعن�شر  وهو  �خلارجية، 

وهو  �مل��اء  �أن  ومبا  و�لهيليوم.  �لهيدروجني  بعد 

�حلامل �لرئي�س لالأك�شجني، فاإن وجوده بكرثة يف 

مثل هذه �الأغلفة �أمر متوقع.

من  �شاملة  طيفية  بيانات  �لفريق  ��شتخدم 

تل�شكوبات ف�شائية و�أر�شية، ومنها تل�شكوب هابل 

�لف�شائي وتل�شكوب �شبيتزر �لف�شائي و�لتل�شكوب 

�ل�شخم  �لكناري  وتل�شكوب  �لت�شيلي  �لعمالق يف 

يف �إ�شبانيا، و�شمحت �ملالحظات �ملتاحة ومناذج 

�حل��و���ش��ب��ة �ل��دق��ي��ق��ة و�ل��ط��ر�ئ��ق �الإح�����ش��ائ��ي��ة، 

لل�شوديوم  �ل��ذري��ة  �خل��و����س  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

لكميات  تقدير�ت  بر�شد  للباحثني  و�لبوتا�شيوم 

�لعنا�شر �لكيميائية يف �أغلفة �لكو�كب �خلارجية.

يف  �لرئي�س  �لكاتب  ويلبانك�س  لوي�س  وق��ال 

�لدر��شة وطالب �لدكتور�ه لدى معهد علم �لفلك: 

�لكيميائية يف  �لعنا�شر  »�إن ح�شاب كميات هذه 

�عتيادي،  غري  �أم��ر  �خلارجية  �لكو�كب  �أغلفة 

�لكميات  ننجح يف ح�شاب هذه  و�أننا مل  ال�شيما 

لنظامنا  �لتابعة  �لعمالقة  �لكو�كب  �أغلفة  يف 

�أقرب جار غازي  �مل�شرتي  بعد، ومنها  �ل�شم�شي 

عمالق«.



�أن  لدرجة  ومفيدة  مهمة  لكنها  للغاية  ب�سيطة  �خ��ر�ع��ات  هناك 

من  خمرعها،  يعرفون  وال  قيمتها  يدركون  ال  �الأ�سخا�ص  من  �لعديد 

تلك �الخر�عات كرتونة طبق �لبي�ص، و�لتي يعود �خر�عها �إىل مالك 

�الخ��ر�ع يف  هذ�  كويل«، حيث حتول  »جوزيف  يدعى  كندية  �سحيفة 

�لنهاية �إىل منتج ال ن�ستطيع تخيل حياتنا من دونه �ليوم.

بد�أ »كويل« بالتفكري يف �ملو�سوع بعدما ر�أى م�ساجرة بني مالك فندق 

وُمز�رع، ب�سبب تو�سيل �الأخري ل�سحنة �لبي�ص، ون�سفها مك�سور د�خل 

�ل�سلة، فبد�أ كويل بتجربة �لعديد من �الأدو�ت من �أجل �سناعة �أي �سيء 

حلماية �لبي�ص من �لتك�سر، وبد�أ ب�سنع �لنماذج �لتجريبية ملنتج يحمي 

�لبي�ص من �لك�سر، با�ستخد�م �سفحات �جلريدة تارة و�لق�ص تارة �أخرى، 

مبحمية  ت�سبب  �لذي  �حلل  ليكت�سف  �لكرتون  جتربة  �إىل  و�سل  حتى 

�لبي�ص �لتي نر�ها �ليوم، و�مل�سنوعة من �لورق �ملقوى.

ت��ع��د ت��رب��ي��ة �الأب���ق���ار م��ن �أه��م 

و�القت�سادية  �لفالحية  �الأن�سطة 

�ملت�سلة بحياة �الإن�سان منذ �لقدم، 

�ل�ساقة و�ملمتعة  وهي من �الأعمال 

لرعاية  وحتتاج  �ل��وق��ت،  نف�ص  يف 

وتربيتها  �ل��ع��ام،  ط��و�ل  و�إخ��ال���ص 

�سهلة ن�سبًيا، حيث يتم تغذيتها مع 

حلبها، ويجب توفر �إ�سر�ف بيطري 

متو��سل.

�الإن���ت���اج  ذ�ت  �ل��ب��ق��رة  حت��ت��اج 

�لكبري من �حلليب »40 - 45 لر 

�لعلف  م��ن  كيلو   12 �إىل  حليب« 

كيلو�ت  و6   ،»18% »بروتني  يومًيا 

ق�ص »تنب �أو بيقا جافة �أو �أع�ساب 

�أب��ق��ار  بربية  وين�سح  جم��ف��ف��ة«، 

جناحاً  �أثبتت  كونها  »�ل��ف��ريزي��ان« 

عالياً، كما �أنها حلوب تنتج »6000 

لر« حليب �سنوًيا.

وال يتهدد �الأبقار خماطر كثرية؛ 

�جلوية  �ل��ت��غ��ري�ت  تتحمل  كونها 

و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة و�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، ك��م��ا �أن��ه��ا 

ولكن  �الأمر��ص،  من  �لكثري  تقاوم 

متقاربة  �لبقر�ت  تكون  �أن  ين�سح 

عمر  يزيد  �أن  ويحظر  �لعمر،  يف 

�سهًر�؛   30 عن  �مل�ستوردة  �الأبقار 

مبر�ص  �إ�سابتها  الحتمالية  نظًر� 

جنون �لبقر.

حت���ت���اج 5 روؤو���������ص م����ن ن���وع 

مر   100 �إىل  �حللوبة  »فريزيان« 

م�سقوف  �سقفها  ن�سف  م��رب��ع، 

ون�سفها  �لقرميد،  �أو  بال�سفيح 

�الآخر مك�سوف. كما حتتاج �لبقرة 

متو��سل،  ب��ي��ط��ري  �إ����س���ر�ف  �إىل 

�لتطعيمات  �إع���ط���اوؤه���ا  وي��ج��ب 

�أ�سبوعية  زي��ارة  ويكفي  �ل��الزم��ة، 

للطبيب �لبيطري.

يُعد �ختيار �الأبقار �ملر�د تربيتها 

�أم����ر�ً م��ه��م��اً، ف��ال ب��د م��ن �ختيار 

�الأبقار �لتي تبدو يف حالة �سحية 

من  ذل��ك  مالحظة  وميكن  جيدة، 

�أن  يجب  فمثاًل  �أج�سامها،  �سمات 

تكون �لعيون �سافية وال يبدو عليها 

طبيعي  ب�سكل  وتتنف�ص  �الإج��ه��اد، 

بينما  �سعال،  دون  وم��ن  وبانتظام 

ممتلئاً  ج�سدها  ي��ك��ون  �أن  يجب 

ولي�ص هزياًل، و�أن تكون قادرة على 

�لتحرك و�لتنّقل بر�حة.

من  للحظرية  �سياج  بناء  ويعد 

�أهم �خلطو�ت �لتي يجب �لقيام بها 

قبل �إح�سار �الأبقار �ملر�د تربيتها، 

وهناك ثالثة �أنو�ع مقرحة لل�سياج؛ 

�الأ�سالك  من  م�سنوع  �سياج  �الأول 

�ل�سائكة، وعادة ما يتم �للجوء لهذ� 

�لنوع عند توّفر �مل�ساحات �لكبرية، 

�لثاين �ل�سياج �لكهربائي وهو �أحد 

�أو  للم�ساحات  �ملنا�سبة  �خليار�ت 

توّفر  ح��ال  يف  �ل�سغرية  �مل��ر�ع��ي 

جتنب  ويُف�ّسل  للكهرباء،  م�سدر 

�جلافة  �مل��ن��اط��ق  يف  ��ستخد�مها 

�لثالث  �أث��ن��اء ف��ر�ت �جل��ف��اف،  �أو 

�الأن��و�ع  من  وهو  �خل�سبي  �ل�سياج 

الإعطاء  �إليها  �للجوء  مُيكن  �لتي 

منظر جمايل للحظرية، �إال �أن �أحد 

للعفن  تعر�سه  ه��و  م�ساكله  �أك��ر 

�إىل  �للجوء  �ملمكن  وم��ن  ب�سرعة، 

�لذي ميتاز مبقاومته  �الأرز  خ�سب 

طويلة �الأمد.

على  عام  ب�سكل  �الأبقار  تتغذى 

و�لعلف  و�حلبوب  و�لق�ص  �لع�سب 

�ملحفوظ، ولربية �الأبقار ال بد من 

توفري م�سادر �لغذ�ء �ل�سابقة لها، 

نوع  ويعتمد  جيدة،  مر�ٍع  توفري  �أو 

نوعها  على  لالأبقار  �ملقدم  �لغذ�ء 

و�لهدف من تربيتها و�ملنطقة �لتي 

تُعد  ذلك  على  مثال  فيها،  تتو�جد 

�الأع�ساب و�لتنب خياًر� كافًيا لربية 

�الأبقار للح�سول على حلمها، ويلزم 

و�لعلف  �حلبوب  توفري  لت�سمينها 

�ملنتجة  �الأب��ق��ار  تغذية  �أم���ا  ل��ه��ا، 

تنب  توفري  ت�ستلزم  فهي  للحليب 

برطوبة �أعلى.

وحتتاج �الأبقار �إىل مياه نظيفة، 

ويف حال عدم توفر م�سدر طبيعي 

ما  �أو  كركة  �حل��ظ��رية  يف  للمياه 

نظيفة  مياه  توفري  فيجب  �سابه، 

يف �أحو��ص كبرية، ويجب �أن يو�سع 

قريباً  لالأبقار  �ملعّد  �ملياه  م�سدر 

لتجنب  وذل���ك  �مل��ي��اه،  م�سدر  م��ن 

مل�سافات  �ملياه  خر�طيم  ��ستخد�م 

كبرية، و�لتي قد يكون من �ل�سعب 

�أثناء  �ل�ستاء  ف�سل  ��ستخد�مها يف 

�لتجّمد.

من�صور القفاري

ال�ستخد�م  �الإعاقة  ذوي  �الأف��ر�د  تاأهيل  يعد 

مطلباً  �الإلكرونية  �ملعلومات  وتقنيات  و�سائل 

من  �لفئة  ه��ذه  تعانيه  مل��ا  كبري؛  ب�سكل  ملحاً 

�سعوبات �سو�ء على م�ستوى �لبنية �لتحتية للبيئة 

تقدمها  �لتي  �خلدمات  نوعية  �أو  �الإلكرونية 

�ملو�قع وتو�فقها مع متطلباتهم.

نعر�ص فيما يلي جمموعة من �لنقاط �لهامة 

و�لتعامل  �لتعلم  مل�سادر  �لتحتية  �لبنية  لتهيئة 

ل��ذوي  تهيئتها  يتم  �أن  يجب  �لتي  �الإل��ك��روين 

يف  تتمثل  و�ل��ت��ي  �ل��ع��ايل  �لتعليم  يف  �الإع��اق��ة 

�لتطبيقات �الإلكرونية لتعليم ذوي �الإعاقة.

�إن تطبيقات �لتعليم �الإلكروين لذوي �الإعاقة 

متنوعة وتعك�ص تنوع �حلاجات �لتعليمية �خلا�سة 

وت�سمل  �الإع���اق���ة،  ذوي  م��ن  للطلبة  �ملتباينة 

�ملقرر�ت �الإلكرونية �ملفعلة لذوي �الإعاقة نقلة 

تعليمية نوعية يف تهيئة �الأفر�د ذوي �الإعاقة، وال 

يتم ذلك �إال مبر�عاة �ملبادئ �لتالية يف منظومة 

�لتعلم �الإلكروين.

تتو�فر يف  �أن  يجب  �لتدري�ص:  - ع�سو هيئة 

مقرره  تقدمي  به  �ملنوط  �لتدري�ص  هيئة  ع�سو 

معرفة  �أب��رزه��ا  معينة،  �سروط  �الإع��اق��ة  ل��ذوي 

ومعرفة  و�الإنرنت،  �حلا�سب  با�ستخد�م  كافية 

و�أن  �الإلكروين،  �ملحتوى  �إد�رة  نظم  باإمكانات 

�أثناء  ومر�سد  كموجه  ب��دوره  در�ي��ة  على  يكون 

�الإعاقات  بطبيعة  در�ي��ة  وعلى  �لتعلم،  عملية 

�لربوي  �لت�سميم  ومبعايري  معها،  يتعامل  �لتي 

قدرة  لديه  تكون  و�أن  �الإع��اق��ة،  ذوي  مل��ق��رر�ت 

وغري  �ملتز�من  �الت�سال  و�سائل  ��ستخد�م  على 

�الإلكروين  �ملتز�من، وقدرة على و�سع �ملحتوى 

مبا يت�سمنه من �أن�سطة و�أدو�ت للتو��سل، وو�سع 

�إعاقة،  كل  طبيعة  مع  متو�فق  �إلكروين  �ختبار 

�لتعلم  نحو  �إيجابي  لديه �جتاه  يكون  �أن  ويجب 

من  �لطالب  نحو  �إيجابي  و�جت��اه  �الإل��ك��روين، 

ذوي �الإعاقة.

- �ملقرر »�ملادة �لتعليمية«: تعتر طبيعة �ملادة 

�لتعليمية �لتي يتم حتويلها �إىل مقرر �إلكروين 

�لكامل،  �لتوظيف  حلقة هامة يف �سبيل حتقيق 

�لتكامل بني �جلو�نب �ملعرفية  �أن يحقق  ويجب 

و�ملهارية و�لوجد�نية يف جميع �مل�ستويات، ويعزز 

توظيف �لو�سائط �ملتعددة مع مر�عاة �عتبار�ت 

و�لتفاعل  �لن�سطة  �مل�ساركة  ويكفل  �إعاقة،  كل 

و�الأن�سطة  �ملحتوى  وتر�بط  �لتعليم،  عملية  يف 

�ملحتوى  ويتمتع  �الأه���د�ف،  لتحقيق  �لتعليمية 

�لتعليمي بال�سدق و�ل�سالمة، و�أن يكون م�سمًما 

لتحقيق �لنمو �ل�سامل لذوي �الإعاقة وفق �أهد�ف 

�ملادة �لتعليمية.

- بيئة �لتعلم: متثل �الإمكانات �ملادية و�لب�سرية 

جزًء� هاًما من منظومة �لتعلم �الإلكروين لذوي 

مبا  حتتية  بنية  بها  يتو�فر  �أن  ويجب  �الإعاقة، 

ت�سمله من �أجهزة خا�سة بذوي �الإعاقة و�إمكانات 

�لتعليمية  و�ل��رجم��ي��ات  ب��االإن��رن��ت،  �ت�����س��ال 

�ل�سا�سة  ق���ر�ءة  ك��ر�م��ج  �مل�ساعدة  و�ل��ر�م��ج 

وبر�مج ترجمة �الإ�سارة، ونظم �الأمن و�ل�سالمة 

وفريق  �خلا�سة،  �لتعليمية  �ل�سبكات  با�ستخد�م 

دعم تقني حلل �مل�سكالت �لتقنية، باالإ�سافة �إىل 

�ملادي  �لو�سول  باإمكانات  معامل جمهزة  توفري 

باملتابعة  خا�ص  فريق  وتوفري  �الإع��اق��ة،  ل��ذوي 

مرنة  �إل��ك��روين  تعلم  بيئة  و�نتقاء  و�لتوجيه، 

�ملحتوى  من  �ال�ستفادة  و�إت��اح��ة  �لت�سميم،  يف 

�الإلكروين يف �ملوؤ�س�سة �لتعليمية �أو يف �ملنزل.

- و�سائل �لتقومي: يجب �أن تكون مبنية وفق 

�حلقيقي  �الأد�ء  تقي�ص  �سحيحة  تربوية  �أ�س�ص 

�جلو�نب  لقيا�ص  �أ�ساليبها  تتنوع  و�أن  للمتعلم، 

�ملختلفة للمتعلم من معرفية ومهارية ووجد�نية، 

�لتعلم  م�ستويات  �لتقومي  �أ�ساليب  تقي�ص  بحيث 

لالأ�سئلة  بنوك  توفري  �إىل  باالإ�سافة  �ملختلفة، 

تتمتع  �أن  �ملتعلم، على  لتدريب  لالإجابة  ومناذج 

وتوفر  و�ل��ث��ب��ات،  �ل�����س��دق  م��ن  عالية  ب��درج��ة 

توفر  �أن  وي��ج��ب  للتقومي،  متعددة  م�ستويات 

مع  ي��ت��الءم  مب��ا  ر�ج��ع��ة  تغذية  �لتقومي  و�سائل 

فورية  تقارير  وتقدم  �حل��ايل،  �لتقومي  طبيعة 

ميكن  متعلم  لكل  �أد�ًء  �سجل  وت��وف��ر  ل����الأد�ء، 

متعلم  كل  ��ستجابة  تر�عى  �أن  على  مر�جعته، 

ح�سب �إعاقته.

برنامج  الو�صول ال�صامل

تربية األبقار.. نشاط اقتصادي واجتماعي

تهيئة التطبيقات اإللكترونية لتعليم ذوي اإلعاقة

اختراع كرتونة »طبق البيض«

غرائب حول العالم

لوحة بعنوان:

منارات

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

خلود بنت حمود الفريح

جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن
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التي  املعلومات  على  اطلعنا  اأننا  من  بّد  وال  #االكتئاب،  نعرف 

تخ�صه جيًدا، ولكن هل ندرك اأن احلالة اجلوية لها عالقة باالإ�صابة 

اأي�ًصا باالكتئاب؟

مير الفرد خالل ال�صنة بتغريات مناخية ترتبط بالف�صول االأربعة، 

ويف  #ال�صتاء،  بف�صل  املرتبط  املو�صمي  العاطفي  اال�صطراب  مثل 

#ال�صيف  باكتئاب  لالإ�صابة  معر�ًصا  الفرد  يكون  قد  ال�صيف  ف�صل 

اأي�ًصا، الذي ي�صهم يف احلد من امل�صاعر االإيجابية و�صناعة م�صاعر 

ف�صل  مع  التاأقلم  �صعوبة  ب�صبب  وذلك  والتوتر،  القلق  مثل  �صلبية 

ال�صيف.

م�صببات االإ�صابة باالكتئاب يف ف�صول حمددة:

اال���ص��ط��راب ال��ع��اط��ف��ي امل��و���ص��م��ي: غ��ال��ًب��ا م��ا ي�����ص��اب البع�ض 

باال�صطراب العاطفي املو�صمي عند االنتقال اإىل ف�صل ال�صتاء، اإال 

اأن ن�صبة قليلة ميكن اأن ت�صاب به عند االنتقال اإىل ف�صل ال�صيف، 

وهو يحدث ب�صبب بع�ض التغريات البيولوجية التي توؤثر يف كيميائية 

اإىل  ي��وؤدي  ما  ورطوبة،  ح��رارة  من  املحيطة  الظروف  بفعل  الدماغ 

االإ�صابة باالكتئاب. ا�صطراب النظام والروتني: قد تختلف الرتتيبات 

اليومية داخل املنزل، مثل ا�صتخدام التدفئة اأو اأوقات النوم اأو فتح 

النوافذ ب�صبب احلالة اجلوية، وكذلك قد تختلف اأوقات النوم واأوقات 

اأو اجلامعية يف ف�صل  املدر�صية  االإج��ازات والعطل  نتيجة  الوجبات 

ال�صيف مثاًل، االأمر الذي قد يحفز من اأعرا�ض االكتئاب، فالروتني 

االكتئاب،  اأعرا�ض  على  لل�صيطرة  مهمان  اأم��ران  والنظام  اليومي 

ب�صبب احلالة  اليومي  باختالف اجلدول  �صتاًء  ذاتها  وتتكرر احلالة 

اجلوية وت�صاقط االأمطار. القلق حول االأمور املالية: يعد اال�صتمتاع 

يف اأوقات ال�صيف من االأمور املكلفة بع�ض ال�صيء، خا�صة يف حال 

حال  يف  اأو  املختلفة،  باملنا�صبات  اال�صتمتاع  اأو  ال�صفر  يف  الرغبة 

الرغبة يف ت�صجيل االأطفال يف نوادي �صيفية اأو غريها من االأمور، 

التي  القلق  م�صاعر  من  العديد  يت�صبب يف  قد  امل��ادي  العبء  وهذا 

قد تتحول اأحياًنا اإىل اكتئاب. احلرارة ال�صديدة اأو الربودة: تت�صبب 

احلرارة ال�صديدة يف ال�صعور باالنزعاج والرغبة يف البقاء يف املنزل، 

حيث ميكن ت�صغيل التكييف والهروب من احلر ال�صديد، وميكن اأن 

ي�صبب ذلك العزلة والك�صل وعدم الرغبة يف القيام باأي ن�صاط، ما 

ي�صعك يف حالة من الكاآبة، كما هو احلال للبع�ض يف االأجواء الباردة.

كيف ت�صيطر على م�صاعر الكاآبة املرتبطة يف الف�صول؟

امل�����ص��اع��دة من  دائ��ًم��ا حم��اول��ة طلب  امل�����ص��اع��دة: عليك  اط��ل��ب 

االأخ�صائي النف�صي عند امتالك م�صاعر اكتئاب م�صتمرة يف جميع 

اأخرب  اأو  ال�صتاء،  ف�صل  اأو  ال�صيف  ف�صل  فقط يف  ولي�ض  االأوق��ات 

املنا�صب.  احلل  لك  ليجد  منها  تعاين  التي  االأعرا�ض  عن  طبيبك 

خطط: فكر باجلوانب التي ت�صبب لك م�صاعر القلق واالكتئاب خالل 

الفرتة املناخية، وحاول اأن جتد احللول التي جتنبك االكتئاب، وما 

ي�صاعدك  هذا  كل  التوتر،  م�صاعر  لتخفيف  به  القيام  ميكن  الذي 

الظروف  م�صاعرك يف ظل  على  ال�صيطرة  قادر  باأنك  ال�صعور  على 

اأن  اإىل  الدرا�صات  من  العديد  ت�صري  البدين:  الن�صاط  املختلفة. 

التوتر  تخفيف  يف  ت�صهم  يومي  ب�صكل  الريا�صية  التمارين  ممار�صة 

جتنب  لكن  اأ�صبابه،  كانت  مهما  االكتئاب،  من  االإ�صابة  من  ويقي 

ممار�صة الريا�صة يف االأماكن اخلارجية اأو يف اأوقات احلر ال�صديد 

يف ف�صل ال�صيف، اأو يف الفرتات �صديدة الربودة �صتاًء.

يكمن  خلاًل  هناك  ب��اأن  االعتقاد  جتنب  نف�صك:  على  ت�صغط  ال 

فيك عند �صعورك باالكتئاب خالل ال�صيف يف الوقت الذي ي�صتمتع 

امل�صاركة يف  على  ل�صت جمرًبا  اأنك  واعلم  باأوقاتهم،  االآخ��رون  فيه 

االأمور التي ت�صعر باالرتياح جتاهها، وركز على التفكري باالأمور التي 

تزعجك يف ف�صل ال�صيف وجد طريقة للتمكن من جتاوزها، وكذلك 

االأمر يف ف�صل ال�صتاء جتاه ما يرافقه من اأمطار اأو اأجواء باردة.

امل�سدر: تطبيق قريبون – املركز الوطني لتعزيز ال�سحة النف�سية

كيف تتعامل مع االكتئاب المرافق 
للفصول؟

للتوا�سل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�سحة النف�سية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز التوجيه والإر�ساد الطالبي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114973926

- وحدة التوجيه والإر�ساد النف�سي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114673926

- الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية »طالبات«- هاتف: 0532291003

- ق�سم الطب النف�سي مب�ست�سفى امللك خالد اجلامعي- هاتف: 0114672402 

- م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي- هاتف: 0114786100

أهمية خفض مستوى الكولسترول في سن مبكرة

مشاكل صحية عديدة تسببها كثرة شرب الماء

قصر النظر يرفع خطر انفصال الشبكية

اإعطاء  اأن  اإىل  درا���ص��ة  خل�صت 

عالج خلف�ض م�صتويات الكول�صرتول 

لدى االأ�صخا�ض دون �صن 45 عاما 

قد يقلل من خطر االإ�صابة باأمرا�ض 

وال�صكتة  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب 

الدماغية يف وقت الحق من حياتهم.

ال��ذي��ن حللوا  ال��ب��اح��ث��ون  واأك����د 

األف �صخ�ض   400 اأكرث من  بيانات 

يف 19 دولة غربية على مدى فرتة 

م�صتويات  ب��ني  االرت���ب���اط  ط��وي��ل��ة، 

خطر  وزي��ادة  املرتفعة  الكول�صرتول 

الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���ض 

على املدى الطويل.

هذه  اأن  ��ا  اأي�����صً اأظ��ه��روا  لكنهم 

االأخطار تكون ن�صبتها مرتفعة اأكرث 

ن�صبًيا  ال�صن  �صغار  املر�صى  ل��دى 

»اأقل من 45 عاًما« مقارنة باملر�صى 

الذين يبلغون 60 عاًما.

اأما لدى الن�صاء دون ال� 45 عاًما 

الكول�صرتول  اللواتي لديهن م�صتوى 

بني  اأي  قلياًل  مرتفع  اجليد«  »غري 

ل��ي��رت،  ل��ك��ل  غ����رام  و1،85   1،45
من  االأق���ل  على  عاملني  وي��ظ��ه��رن 

ب��اأم��را���ض  ع��وام��ل خطر االإ���ص��اب��ة 

ال��ق��ل��ب واالأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة »مثل 

ال�صمنة اأو ال�صكري اأو ارتفاع �صغط 

الدم«، لديهن احتمال بن�صبة %16 

واالأوعية  القلب  باأمرا�ض  لالإ�صابة 

املقابل  75.يف  �صن  قبل  ال��دم��وي��ة 

الن�صاء  ل��دى  اخل��ط��ر  ن�صبة  ك��ان��ت 

اللواتي يبلغن من العمر 60 عاما اأو 

اأكرث ولديهن العوامل نف�صها، %12 

وفًقا للدرا�صة التي ن�صرت يف جملة 

»ذي الن�صيت« الطبية الربيطانية.

اأ���ص��ت��اذ طب  لي�صون  ب��ول  وق���ال 

الدموية يف جامعة  واالأوعية  القلب 

اأك�صفورد الربيطانية يف تعليق على 

هذه الدرا�صة »هذا االأمر ي�صري اإىل 

اأن م�صتوى الكولي�صرتول لي�ض وحده 

الذي يعر�ض احلياة للخطر بل اأي�ًصا 

طول املدة التي عاين منها ال�صخ�ض 

الكولي�صرتول  ن�صبة  يف  الرت��ف��اع 

يف ال����دم«. واأظ��ه��ر ال��ب��اح��ث��ون من 

اإذا جرى  اأنه  اإح�صائية  خالل عينة 

غري  الكولي�صرتول  م�صتوى  خف�ض 

الن�صف، على �صبيل  اجليد مبقدار 

املثال عن طريق عقاقري من عائلة 

�صتاتني، فاإن خطر االإ�صابة باأمرا�ض 

القلب لدى الن�صاء دون �صن 45 �صنة 

الرجال  ولدى   %4 اإىل  �صينخف�ض 

اإىل %6.

ويتكون الكولي�صرتول اجليد »اإت�ض 

دي اإل« من الربوتينات الدهنية التي 

تنقل الكولي�صرتول الزائد اإىل الكبد 

االأوعية  يف  الرتاكم  من  مينعها  ما 

الدموية.

ال�صّيئ  الكولي�صرتول  وي��ق��ا���ض 

ب���ط���رح م�����ص��ت��وى ال��ك��ول��ي�����ص��رتول 

اجليد.  والكولي�صرتول  االإج��م��ايل 

وه���و ي��ت��ك��ّون م���ن ال��ك��ول��ي�����ص��رتول 

ال�صار  اأي  اإل«  دي  ب���»اإل  املعروف 

ال�صرايني  ت�صلب  بخطر  »املرتبط 

وتراكم روا�صب الدهون يف االأوعية« 

والرتيغلي�صرييد.

النتائج  »ه���ذه  لي�صون  واأ���ص��اف 

على  ال�صيطرة  اأن  فر�صية  تدعم 

وقت  يف  الكولي�صرتول  م�صتويات 

مبكر م��ن احل��ي��اة ق��د ت��ك��ون اأك��رث 

مرحلة  خ��الل  تتم  اأن  م��ن  جن��اًح��ا 

متقدمة من العمر«.

حاجة  هناك  اأن  اإىل  لفت  لكنه 

ال��ب��ح��وث  امل��زي��د م��ن  اإج�����راء  اإىل 

م�صتويات  خ��ف�����ض  ط��ري��ق��ة  ح���ول 

خالل  فعال  ب�صكل  الكولي�صرتول 

مرحلة ال�صباب ن�صبًيا، مبا يف ذلك 

ما اإذا كان من ال�صروري اأخذ عالج 

ي�صتمر لعقود.

روبن�صون  ج��ي.  جينيفر  وق��ال��ت 

يف  االأوب��ئ��ة  علم  ق�صم  يف  االأ�صتاذة 

جامعة اأيوا االأمريكية يف تعليق اآخر 

املتعلقة  البيانات  اإن  الدرا�صة  على 

بال�صتاتني »مل تقّوم العالجات التي 

ا�صتمرت لعقود، ما يعني اأن اأخطار 

االآثار اجلانبية لها لي�صت وا�صحة.

رئي�صي  عن�صر  باأنه  امل��اء  يعرف 

اأن��ه ميكن  اإال  حي،  كائن  اأي  حلياة 

اأن يكون م�صدر احلياة هذا نقمة يف 

املاء  �صرب  وي�صبح  احل��االت  بع�ض 

خطًرا على �صحة النا�ض.

ن�صره  ت��ق��ري��ر  ا���ص��ت��ع��ر���ض  ف��ق��د 

موقع »ميديكال نيوز توداي« الطبي 

ال�صحية  امل�����ص��اك��ل  امل��ت��خ�����ص�����ض، 

�صرب  ك��رثة  ت�صببها  التي  العديدة 

املاء:

- الرقم الهيدروجيني

العديد من النا�ض ال يدركون قيمة 

ما يطلق عليه »الرقم الهيدروجيني« 

يحدد  حيث  باملاء،  اخلا�ض   »PH«

اأيونات  تركيز  الهيدروجيني،  الرقم 

حتدد  والتي  امل��اء،  يف  الهيدروجني 

التي ميكن  امل��اء،  »حمو�صة«  درج��ة 

كانت  اإذا  عديدة  م�صاكل  ت�صبب  اأن 

ح�صب  على  منخف�صة  اأو  مرتفعة 

ن�صب  وت����رتاوح  ال�صحية،  احل��ال��ة 

مياه  معظم  يف  احلمو�صة  درج���ة 

ال�صرب ما بني 6.5 اإىل 8.5 درجة.

واإذا كان املاء عند درجة 7، فهذا 

متاًما،  نقي  مقطر  م��اء  اأن��ه  يعني 

بدرجة حمو�صة حمايدة، اأما اإذا قل 

اأنه اأعلى حمو�صة، واإذا  فهذا يعني 

يعني  فهذا   7 عن  احلمو�صة  زادت 

اأن املاء قلوي.

تعلم  اأن  مي��ك��ن��ك  ول��ل��ت��و���ص��ي��ح، 

الرقم  ي�صل  �صائل  »اخلل«  اأن  مثاًل 

 ،2 اإىل  ب��ه  اخل��ا���ض  الهيدروجيني 

هي  باملالب�ض  اخلا�صة  واملبي�صات 

الرقم  لذلك  القلوية،  �صديد  م��واد 

الهيدروجيني اخلا�ض بها ي�صل اإىل 

13.5 درجة.
- املاء ال�صام

اأن  م�����ن  ال����ب����اح����ث����ون  ي����ح����ذر 

»الرقم  احلمو�صة  درج��ة  انخفا�ض 

ال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي« ي��ح��ول امل����اء اإىل 

اأك��رث  يكون  اأن��ه  كما  ���ص��ام،  حملول 

ج�صم  داخل  الثقيلة  للمعادن  جذًبا 

االإن�صان.

ك��ذل��ك ف����اإن امل����اء ال����ذي ت��ك��ون 

درجة حمو�صته اأعلى، اأي اأن الرقم 

ي�صبب  ق��د  اأق����ل،  ال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي 

لبع�ض  اله�صمي  م�صاكل يف اجلهاز 

يعاين  ال�صخ�ض  كان  ما  اإذا  النا�ض، 

من احلمو�صة املرتفعة يف املعدة.

وهذا ما يف�صر زيادة �صعبية املياه 

القلوية ال�صاحلة لل�صرب يف الفرتة 

معادلة  اإىل  ت��وؤدي  والتي  املا�صية، 

االأح��م��ا���ض امل���وج���ودة يف اجل��ه��از 

ي�صعر  ال�صخ�ض  وجعل  اله�صمي، 

براحة اأكرب.

- »منظم طبيعي«

اأن  اجل�صم  القلوية  املياه  ت�صاعد 

ي�صبح اأكرث قلوية، ما يعالج العديد 

من االأمرا�ض مبا يف ذلك ال�صرطان. 

اإىل  القلوي  امل��اء  �صرب  ي��وؤدي  كما 

معادلة درجة حمو�صة الفم واجلهاز 

ال��ه�����ص��م��ي وال����ب����ول، ف��ا���ص��ت��م��رار 

الرقم  م��ع��ادل��ة  اإىل  ي���وؤدي  ت��ن��اول��ه 

الهيدروجيني لكل ج�صم االإن�صان.

ب���دوره���ا، اأ����ص���ارت درا���ص��ة اإىل 

بدرجة  القلوي  امل��اء  ا�صتخدام  اأن 

اإن��زمي  عمل  يعطل  اأن  ميكنه   8.8
يف  خطرًيا  دوًرا  يلعب  اجل�صم،  يف 

من  ويقلل  املعدة،  بحرقة  االإ�صابة 

اأعرا�صها املزعجة.

التي  القلوية  املياه  اأن  واأو�صحت 

بني  م��ا  حمو�صتها  درج����ة  ت�����ص��ل 

مفيدة  ت��ك��ون  درج����ات  و10   8.5
ل��الأ���ص��خ��ا���ض ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون من 

متالزمة القولون الع�صبي.

ميتلك  االإن�صان  ج�صم  اأن  يذكر 

مل�صتويات  دقيًقا«  طبيعًيا  »منظًما 

تغيريات  حتدث  والتي  احلمو�صة، 

التي  مثل  ال��دم،  درجة حمو�صة  يف 

االأع�صاء  يف  خطرية  م�صاكل  حتل 

واالأن�صجة.

الأطباء  االأملانية  الرابطة  حذرت 

يرفع  النظر،  ِق�صر  اأن  من  العيون 

خطر انف�صال ال�صبكية، وذلك بدًءا 

من – 3 ديوبرت، وهي وحدة قيا�ض 

الطاقة الب�صرية للعد�صات.

�صبب  اأن  ال��راب��ط��ة  واأو���ص��ح��ت 

اخلطر يكمن يف �صكل مقلة العني، 

حيث تكون املقلة اأطول من الطبيعي 

مما  النظر،  بِق�صر  امل�صابني  ل��دى 

ومن  نحافة،  اأك��رث  ال�صبكية  يجعل 

ثقوب  مثل  لل�صرر  ُعر�صة  اأكرث  ثم 

ال�صبكية التي قد توؤدي اإىل انف�صال 

يف  عالجها  عدم  حال  يف  ال�صبكية 

الوقت املنا�صب.

التحذيرية  ال��ع��الم��ات  وتتمثل 

النف�صال ال�صبكية يف تدهور الروؤية 

ك��وج��ود ظ���الل يف جم���ال ال��روؤي��ة، 

نقاط  اأو  �صوئية  وم�صات  روؤي��ة  اأو 

االأنباء  وكالة  نقلت  ما  وفق  �صوداء، 

االأملانية.

 وت�صتلزم مالحظة هذه االأعرا�ض 

ا�صت�صارة الطبيب على وجه ال�صرعة 

للخ�صوع للعالج يف الوقت املنا�صب 

مثل العالج بالليزر.

أفضل وقت لتقديم األطعمة للطفل الرضيع
االأطعمة  تقدمي  يف  البدء  اإنه ميكن  للتغذية،  االأملانية  اجلمعية  قالت 

ال�صلبة للطفل الر�صيع بني ال�صهرين اخلام�ض وال�صابع من عمره، حيث 

يكون الطفل يف هذه الفرتة اأكرث تيقًظا وانتباًها.

واأو�صحت اجلمعية اأنه ينبغي تقدمي االأطعمة ال�صلبة للر�صيع برتتيب 

معني يتوافق مع التغريات الف�صيولوجية للطفل، حيث ينبغي يف البداية 

تقدمي وجبة تتاألف من اخل�صروات واللحم، ثم وجبة تتاألف من احلبوب 

وجبة  تقدمي  والثامن ميكن  ال�صابع  ال�صهرين  بني  الفرتة  ويف  واحلليب، 

تتاألف من احلبوب والفواكه.

واأ�صافت اجلمعية اأنه ينبغي جتنب ال�صكر وامللح طاملا اأن الطفل يتناول 

الفواكه  ا�صتخدام  ال�صرورة  عند  ميكن  اأنه  اإىل  م�صرية  الر�صع،  تغذية 

اأنه  اجلمعية  اأو�صحت  للم�صروبات،  وبالن�صبة  ال�صكر.  من  بدالً  للتحلية 

يتاألف  عندما  احلليب  غري  اأخرى  م�صروبات  على  الطفل  تعويد  ينبغي 

هو  ال�صنبور  ماء  اأن  اإىل  م�صرية  �صلبة،  وجبات   3 من  الغذائي  نظامه 

امل�صروب االأف�صل، يف حني ال يجوز تقدمي الع�صري للر�صيع.
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�سملت اجلوانب ال�سحية وال�سلوكية والبيئية والرتبوية

طالبات »االتصال االستراتيجي« يطلقن مجموعة حمالت توعوية
م��ت��اب��ع��ة: ح�����ص��ة ال���ف���راج – منى 

العي�صى – اأ�صجان الرفاعي 

االت�صال  م�صار  طالبات  نظمت 

اال�صرتاتيجي بق�صم االإعالم فعالية 

ب���ع���ن���وان »احل����م����الت االإع���الم���ي���ة 

امل��ت��ن��وع��ة«، وذل����ك ي���وم ال��ث��الث��اء 

1441/3/27ه� يف بهو كلية االآداب 
الدكتورة  باإ�صراف  الطالبات  �صطر 

�صفية العبدالكرمي االأ�صتاذ امل�صاعد 

بق�صم االإعالم.

11 ركنًا
رك��ن��اً   11 ال��ف��ع��ال��ي��ة  ت�����ص��م��ن��ت 

حل���م���الت ت���وع���وي���ة م��ت��ن��وع��ة يف 

تفاعاًل  و���ص��ه��دت  امل��ج��االت،  ك��اف��ة 

الكلية،  طالبات  قبل  من  ملحوظاً 

 40 من  يقرب  ما  عليها  عمل  كما 

ط��ال��ب��ة ا���ص��ت��خ��دم��ن ف��ي��ه��ا و���ص��ائ��ل 

ما  تنوعت  مبتكرة  وا�صرتاتيجيات 

بني العرو�ض املرئية واملواد التثقيفية 

اإىل  اإ�صافة  واملل�صقات،  كاملطويات 

توزيعات تعرب عن م�صمون كل ركن 

من�صوبي  ل��دى  ال��وع��ي  رف��ع  بهدف 

الكلية جتاه العديد من املو�صوعات.

»�صلون نف�صيتك«

�صحية  بني  ما  احلمالت  تنوعت 

واأخ��رى  وتربوية  وبيئية  و�صلوكية 

متعلقة باأمن الوطن، ومن احلمالت 

ال���ت���ي ا���ص��ت��ه��دف��ت ���ص��ح��ة ال��ف��رد 

حملة  الفعالية  ه��ذه  يف  واملجتمع 

التي توجهت نحو  »�صلون نف�صيتك« 

النف�صية،  ال�صحة  باأهمية  التوعية 

ومتّيز �صعارها ب�صورة دائرة خ�صراء 

قلب  ن��ح��و  منب�صطة  ي���ًدا  حت��ت��وي 

ناِب�ض، مع ا�صتخدام �صور وعبارات 

اإ�صافة  حمتواها،  عن  تعرب  رمزية 

اإىل مقابالت �صخ�صية وتو�صيات مع 

نف�صانيني،  وخمت�صني  م�صت�صارين 

مثل: د. �صعد املا�صي، واالأخ�صائية 

�صارة العتيبي.

»�صحتك م�صتقبلك«

وح���م���ل���ة اأخ�������رى حت����ت ���ص��ع��ار 

»���ص��ح��ت��ك م�����ص��ت��ق��ب��ل��ك« اأط��ل��ق��ت��ه��ا 

الغذاء  يوم  مع  بالتزامن  الطالبات 

اأك��ت��وب��ر امل��ا���ص��ي على  ال��ع��امل��ي يف 
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للتعريف  �صهور  ث��الث��ة  م���دار  على 

الغذائية  والعادات  ال�صحي  بالغذاء 

يف  اجل��ام��ع��ات  جميع  يف  ال�صليمة 

جميع  توعية  اإىل  اإ�صافة  الريا�ض، 

خا�صة  ال�صعودي  املجتمع  �صرائح 

ف��ئ��ة ال�����ص��ب��اب ب��ط��رق ال��وق��اي��ة من 

وذلك  باالأمرا�ض،  االإ�صابة  عوامل 

بعناية،  مدرو�صة  تنفيذ  اآليات  عرب 

منها  توعوية  ر�صائل  وبا�صتخدام 

تهمنا«، »�صحة  مّنا.. �صحتك  »اأنت 

اأ�صرة.. م�صتقبل جمتمع«.

نقاء رئتك

ك��م��ا ا���ص��ت��م��ل رك���ن ح��م��ل��ة »م��ع��اً 

بوربوينت  عر�ض  على  رئتك«  لنقاء 

امل�صاعدة  »طرق  بعنوان  ومن�صورات 

لالإقالع عن التدخني« واأخرى بعنوان 

التي  االأ�صا�صية  الثالث  »املحطات 

االإق��الع  عيادة  يف  املراجع  بها  مير 

فيها  ا�صتعر�صت  ال��ت��دخ��ني«،  ع��ن 

الطالبات اإح�صاءات الأعداد وفيات 

ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  التبغ 

اإىل  و�صلت  التي  املا�صي  العام  يف 

اأن  اإىل  م�����ص��ري��ن  ح��ال��ة،   5454
الع�صر،  اآف���ات  م��ن  اآف���ة  ال��ت��دخ��ني 

االأخ��رة  االآون���ة  يف  انت�صرت  التي 

يف اأو����ص���اط ط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة، 

التي  ال�صلبية  االآثار  من  وحمذرين 

االأم��را���ض  من  العديد  اإىل  ت��وؤدي 

ال�����ص��رط��ان��ي��ة وامل����وت ال��ف��ج��ائ��ي، 

ال�صخ�صية  ل��ل��ع��واق��ب  اإ����ص���اف���ة 

واالج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة، 

وذل���ك م��ن خ���الل ح��م��ل��ة ب��داأت��ه��ا 

�صهر  منذ  »تويرت«  على  الطالبات 

اأب���ري���ل امل��ا���ص��ي وا���ص��ت��م��رت ما 

تنوعت  حيث  �صهرين،  من  يقرب 

الوقائي  الهدف  بني  ما  اأهدافها 

ال�صحي  الوعي  زي��ادة  طريق  عن 

مب��خ��اط��ر ال��ت��دخ��ني ع��ل��ى امل���دى 

ال��ب��ع��ي��د، وال��ه��دف ال��ع��الج��ي عن 

والربامج  باملراكز  التعريف  طريق 

التدخني  االإقالع عن  امل�صاعدة يف 

داخ�����ل اجل���ام���ع���ات وخ���ارج���ه���ا، 

واأخ����راً ال��ه��دف امل��ع��ل��وم��ات��ي من 

التبغ  ع��ن  ح��ق��ائ��ق  ت��ق��دمي  خ���الل 

وتفعيل  عنه  الناجتة  واالأم��را���ض 

العاملي  باليوم  ال�صنوي  االحتفال 

باجلامعات. التدخني  ملكافحة 

ومت ا�صتخدام عدد من الر�صائل 

منها  مبتكرة  ب��ط��رق  التحذيرية 

لل�صيخوخة  طريقك  التدخني  اأن 

عمرك  م��ن  ينق�ض  واأن��ه  املبكرة، 

خ��م�����ض دق��ائ��ق م��ع ك��ل ���ص��ي��ج��ارة 

اأن��وث��ت��ك،  ي�صوه  واأن���ه  تدخنينها، 

ا�صتعادة  ت�صتطيعني  عنه  وباالإقالع 

وحيوتيك. مظهرك 

احلموا بالأف�صل

اأن  حقهم  »م��ن  رك��ن  ا�صتهدف 

اأ�صر  توعية  ب��االأف�����ص��ل«  يحلموا 

احلركة  بفرط  امل�صابني  االأطفال 

التعرف  االنتباه من خالل  وت�صتت 

ال�صحيحة  ال�صلوكية  الطرق  على 

الت�صخي�ض  وكيفية  معهم  للتعامل 

خالل  م��ن  ال��ع��الج،  وط��رق  املبكر 

ب���ورب���وي���ن���ت ي�����ص��ت��ع��ر���ض ن��ب��ذة 

كاأحد  املر�ض  طبيعة  عن  تعريفية 

الذي  الع�صبية  النمو  ا�صطرابات 

كيميائي  اختالل  وج��ود  عن  ينتج 

الع�صبية. الناقالت  يف 

ونوهت الطالبات يف هذا الركن 

وال��ت��ي  ال��ع��الج��ي��ة  ال��ط��رق  ببع�ض 

والرتبوي  ال�صلوكي  بالعالج  تبداأ 

م���ن خ���الل م�����ص��اع��دة ال��وال��دي��ن 

األعاب الفيديو،  للطفل، واحلد من 

ال���دوائ���ي  ال���ع���الج  اإىل  اإ����ص���اف���ة 

الرتكيز  زي���ادة  ع��ل��ى  للم�صاعدة 

وتقلي�ض  اأط����ول  مل���دة  واالن��ت��ب��اه 

واالندفاعية. احلركة 

احلملة  هذه  الطالبات  اأطلقت 

ع��ل��ى ت���وت���ر اأك���ت���وب���ر امل��ا���ص��ي، 

اختيارهم  �صبب  عن  فيها  وعربن 

هذه  اح��رتام  على  للحث  لل�صعار 

الظروف  جميع  وت�صخر  الفئة، 

االج���ت���م���اع���ي���ة واالق���ت�������ص���ادي���ة 

ب�صكل  معهم  والتعامل  لعالجهم 

���ص��ح��ي��ح، م���ن خ����الل ع����دد م��ن 

ال�صعودية  الر�صائل املوجهة لالأ�صر 

االأوىل  ال���داع���م���ة  »ك����وين  م��ن��ه��ا 

مفتاح  املبكر  »الت�صخي�ض  البنك«، 

ونكون  اختالفهم  »لنتقبل  العالج«، 

ل�صنا  »نحن  واأخ��راً  ال��ع��ون«،  لهم 

حركة  ف��رط  لدينا  اإمن��ا  اأ�صقياء 

انتباه«. وت�صتت 

حمالت �صلوكية

التنمر  كانت حملة التوعية �صد 

التي  ال�صلوكية  احلمالت  اأبرز  من 

اأطلقتها الطالبات عرب ح�صاب على 
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وانبذ  الفرق..  »ا�صنع  �صعار  حتت 

االإ�صاءة« النت�صار هذه الظاهرة يف 

االآونة االأخرة خا�صة يف املدرا�ض 

حاالت  يف  ت�صبب  واجلامعات مما 

وحملة  �صخ�صية،  و�صعف  انتحار 

»االخ���ت���الف م��و خ����الف« ب��ه��دف 

العن�صرية  ط���رق  ���ص��د  ال��ت��وع��ي��ة 

امل��خ��ت��ل��ف��ة ق����والً وف���ع���اًل، وح��م��ل��ة 

»اأم�����ن وط��ن��ك يف م�����ص��وؤول��ي��ت��ك« 

املقاطع  ن�صر  �صد  التوعية  بهدف 

خالل  من  الدولة  اأمن  تهدد  التي 

م�صاركة وت�صوير العمليات االأمنية 

ال��ت��ي ق��د ت��زع��زع اأم����ن ال��دول��ة، 

�صعت  التي  ال��وط��ن«  »اإال  وحملة 

الوطنية  والقيم  الهوية  تعزيز  اإىل 

تدعيم  ومت  ال�صعودي،  املجتمع  يف 

الهادفة  الر�صائل  ببع�ض  احلملة 

م��ث��ل »امل���واط���ن ال�����ص��ال��ح ح��ار���ض 

يجب  ا�صتثمار  »وطننا  ملجتمعه«، 

اأن يحقق مراده«.

اأطفالنا اأمانة

اأم��ان��ة«  »اأط��ف��ال��ن��ا  حملة  ك��ان��ت 

التي  الرتبوية  احلمالت  اأب��رز  من 

ا�صتهدفت تو�صيح اأن الطفل اأمانة 

حتذيرية  ر�صائل  بتقدمي  وال��دي��ه، 

لو�صائل  االأطفال  تعر�ض  من  للحد 

وتدعيمها  االجتماعي،  التوا�صل 

ملخت�صني  تو�صيحية  بفيديوهات 

ا�صتعمال  واإيجابيات  �صلبيات  عن 

مت  وباملقابل  ل��الأج��ه��زة،  االأط��ف��ال 

طرح بدائل جيدة للطفل.

البيئة على  احلفاظ 

ك��ان��ت ح��م��ل��ة ال��ب��ي��ئ��ة م��ن اأب���رز 

االأركان التي وطدت فكرة احلفاظ 

ع��ل��ي��ه��ا ب��احل��د م���ن اال���ص��ت��خ��دام 

امل���ف���رط ل��ل��ب��ال���ص��ت��ي��ك ع���رب ط��رح 

»خ��م�����ص��ة ح���ل���ول ب��دي��ل��ة ل��ل��م��واد 

اال���ص��ت��خ��دام  ذات  البال�صتيكية 

القما�صية  احلقائب  مثل:  الواحد« 

متكررة  امل��اء  وم��ّط��ارات  للت�صوق، 

القوارير  عن  ا  عو�صًّ اال�صتخدام 

باأ�صرار  التوعية  مع  البال�صتيكية، 

والتي  ا�صتخدامه،  ع��ن  الناجمة 

املكونات  بع�ض  دخول  �صمنها  من 

اأغذيتنا. �صل�صلة  اإىل  ال�صارة 

تربع بالأع�صاء

احلملة  ه���ذه  ق��دم��ت  اأخ�����راً، 

حم��ت��وى ت��ع��ري��ف��ي��اً ل��ف��ك��رة ال��ت��ربع 

ال���وف���اة  ح���ال���ة  ب���االأع�������ص���اء يف 

ت��وع��ي��ة  اإىل  وه���دف���ت  دم���اغ���ي���اً، 

باالأع�صاء،  التربع  باأهمية  االأفراد 

م���ن خ����الل ا���ص��ت��ع��را���ض ب��ع�����ض 

االإح�صاءات، ومنها اأن تربع الفرد 

اآخرين  اأفراد   8 ينقذ  قد  الواحد 

اأي�صاً،  ف���رداً   50 ح��ي��اة  ويح�صن 

الت�صجيل  اأن  ال��رك��ن  اأو���ص��ح  كما 

طريق  عن  اإلكرتونياً  يتم  للتربع 

ت�����ص��ج��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات ع��ل��ى م��وق��ع 

ال�صعودي. باالأع�صاء  التربع 

حملة »أطفالنا أمانة« قدمت رسائل تحذيرية للحد من تعرض األطفال لوسائل التواصل االجتماعي



اأطلقت وكالة عمادة التطوير واجلودة يوم االثنني 1441/3/28هـ فعالية 

»اأ�سبوع اجلودة« تزامناً مع اليوم العاملي للجودة.

وتهدف هذه الفعالية اإىل ن�سر ثقافة التطوير واجلودة يف �ستى املجاالت 

االأكادميية واالإدارية، وت�ستهدف طالبات املدينة اجلامعية، حيث تواجد ركن 

العمادة يف بهو ثالث كليات، هي: كلية اإدارة االأعمال، وكلية االآداب، وكلية 

الرتبية.

ثقافتها  ون�سر  العمادة  تقدمها  التي  اخلدمات  كافة  الركن  ا�ستعر�ض 

الت�ساوؤالت  كافة  على  واالإجابة  العمادة  اإ�ــســدارات  طريق  عن  للطالبات 

واال�ستف�سارات.

�ساحب الفعالية ت�سجيل يف �سل�سلة ور�ض عمل وهي: ور�سة عمل »قيمي 

مب�سوؤولية«، وور�سة عمل »التخطيط اال�سرتاتيجي«، وور�سة عمل »تطبيقات 

»طور  عمل  وور�سة  اجلـــودة«،  »�سريكات  عمل  وور�سة  املــطــورة«،  الهوية 

جامعتك«، والتي �ستعقد يف وقت الحق باإذن اهلل.
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مؤشر استخدام اللغة العربية

د. فهد بن عبداهلل الطياش

مرت احتفاليتنا باللغة العربية مرور الكرام كعادتها ال�سنوية، واكتفى 

يف  التاأبينية  الــذكــرى  مثل  ال�سنوية  الــذكــرى  بهذه  االخت�سا�ض  اأهــل 

اأهمية يف  االأنبياء  للموتى من غري  تعطي  والتي  القبورية«،  »الثقافات 

ت�سيري حياتهم.

هذا حالنا مع موتى اللغة العربية ممن فوق االأر�ض اأو حتت ترابها 

وممن يت�سبث بطقو�سها دون العمل على تي�سريها لالأجيال من اأبنائها، 

والتي�سري  النجاح  ال�ساد، وظهر  لغوية يف وطن  النتيجة هجرة  فكانت 

عند تعليم غري الناطقني بها.

م�سهد موؤمل مل يتغري منذ اأكرث من ن�سف قرن، وبعد اكتمال منظومة 

التعليم النظامي احلديث وطباعة كتبه املدر�سية ب�سكل جتاري ومع هذا 

لي�ض لكل هذا اأي ح�سور.

ففي ال�سوارع وامليادين والفنون ال�سعبية و�ساحات االإعالم التقليدي 

والتفاعلي طغيان للعامية على الف�سحى وانزواء للف�سحى التي اأ�سبحت 

للتندر من قبل ممثل ير�سخ �سورة منطية �سلبية عن املتحدث  متاحة 

بالف�سحى. فماذا بقي اإذاً وموؤ�س�ساتنا تتنازل تدريجًيا عن اللغة العربية 

لتحل حملها لغات اأجنبية؟

اللغة  ق�سم  يتبناه  رقمي  موؤ�س�سي  موؤ�سر  باإيجاد  تكون  البداية  لعل 

بالتعاون مع مركز امللك  التطبيقات  اللغويات  اأو معهد  العريق  العربية 

عبداهلل خلدمة اللغة العربية من اأجل متابعة ا�ستخدامنا املوؤ�س�سي للغة 

العربية. الأنه من امل�سحك املبكي اأن ر�سالة واأهداف اأق�سام اللغة العربية 

تكتب باالإجنليزية من اأجل االعتماد، بينما اأق�سام اللغات االأوروبية يف 

ندرك  بالعربية؛ حينها  واأهدافها  ر�سالتها  تكتب  ال  العربية  اجلامعات 

اأن �سلوكياتنا اللغوية دخلت مرحلة االأمرا�ض امل�ستع�سية واأخ�سى على 

بع�ض اأطرافها من البرت.

صوت الصورة

تعطل البوابة الإلكرتونية لأكرث من �شهرين!!

الجامعة تشارك في مؤتمر النظام 
الصحي بأمريكا

أسبوع الجودة في بهو »إدارة األعمال« 
و»اآلداب« و»التربية«/ طالبات

بالتعاون بين فريق »تبصر« ومعهد »ثقف«

للتدوين  ــر«  »تــبــ�ــسُّ فــريــق  نظم 

عبري  الــدكــتــورة  بقيادة  الب�سري 

»ثقف«  معهد  مع  بالتعاون  مناظر 

للثقافة  ال�سعودية  للجمعية  التابع 

بعنوان  ور�سة  بالريا�ض،  والفنون 

الفعالية  وهدفت  بتب�ّسر«  »عــّ� 

لــتــقــدمي جتــربــة غــنــيــة بــالــر�ــســوم 

ــــذات واملــ�ــســاعــر  لــلــتــعــبــري عـــن ال

واحلـــاجـــات ودمـــج االأطـــفـــال من 

ذوي االإعاقة مع االأطفال العاديني 

اإبداعية حمفزة. بيئة  يف 

الــور�ــســة عــدد من  �ــســارك يف 

�ــســعــوبــات  ذوي  مـــن  االأطــــفــــال 

والعاديني،  داون  ومتالزمة  التعلم 

وبع�ض  االأطفال  اأمهات  بح�سور 

والرتبويات. املعلمات 

ــة اأ�ــســداء  ــس ــور� وقـــد القـــت ال

واملهتمني  احلــ�ــســور  ــدى  ل طيبة 

ــــوا�ــــســــل  ــــت ـــــل ال ـــــائ عــــــ� و�ـــــس

االجتماعي.

فعالية »عبر بتبصر« بمناسبة اليوم العالمي لذوي اإلعاقة

كلية  يف  �سعود ممثلة  امللك  جامعة  �ساركت 

ال�سيدلة بجناح يف موؤمتر اجلمعية االأمريكية 

اإثــر  على  وذلـــك  ال�سحي،  النظام  ل�سيادلة 

اعتماد اجلمعية ل�نامج االإقامة يف ال�سيدلة 

االإكلينية يف جامعة امللك �سعود.

اأو�ض  الدكتور  ال�سيدلة  كلية  عميد  واأو�سح 

ل�سيادلة  االأمريكية  اجلمعية  اأن  ال�سم�سان 

العتماد  املرجعية  اجلهة  هي  ال�سحي  النظام 

جامعة  يف  ال�سيدلة  كلية  وتعد  امل�ست�سفيات،  �سيدلة  يف  االإقامة  برامج 

امللك �سعود االأوىل يف احل�سول على هذا االعتماد على م�ستوى جامعات 

اململكة، ويعت� برنامج االإقامة يف ال�سيدلة االإكلينية هو االأول يف احل�سول 

على اعتماد دويل من بني جميع برامج االإقامة الطبية يف املدينة الطبية 

اجلامعية.

�سلمان  ــك  ــل امل مــركــز  �ــســارك 

العربية  اجلزيرة  تاريخ  لدرا�سات 

البيعة  ــــرى  ذك يف  ــهــا  وحــ�ــســارت

اخلـــامـــ�ـــســـة خلــــــادم احلـــرمـــني 

ــمــان بن  ــ�ــســريــفــني املـــلـــك �ــســل ال

جامعة  يف  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 

عبدالرحمن،  بنت  ــورة  ن االأمـــرية 

1441/4/5هـ  االثنني  يوم  وذلك 

باملعر�ض امل�ساحب للذكرى.

و�سمل الركن املخ�س�ض للمركز 

ــعــريــف بــاملــركــز وبـــاأهـــدافـــه  ــت ال

املرجع  يعت�  واأنـــه  واهتماماته، 

اجلزيرة  ولتاريخ  الوطني  للتاريخ 

ــة وحــ�ــســارتــهــا، كــذلــك  ــي ــرب ــع ال

ــقــدم لــطــالب  ــي ت ــت اخلـــدمـــات ال

وطــالــبــات الـــدرا�ـــســـات الــعــلــيــا، 

واملحا�سرات  التدريبية  كالدورات 

التي  واخلــدمــات  العمل  وور�ـــض 

تقدم للطالب والطالبات يف جمال 

البحوث  وحتكيم  العلمي  البحث 

كــان يف جمال  حــال  وطباعته يف 

تاريخ اجلزيرة العربية وح�سارتها 

وا�ستمل على االأ�سالة واحلداثة.

بــ�امــج  الــتــعــريــف  �سمل  كــمــا 

املركز واأن�سطته يف عقد الندوات 

لطالب  �سلمان  امللك  جائزة  ويف 

والتي  العليا  الدرا�سات  وطالبات 

�ــســمــلــت ثـــالثـــة حمـــــاور، كــذلــك 

اأنــ�ــســطــة املــركــز، و�ــســمــل الــركــن 

كتيبات ومطبوعات املركز واأحدث 

اإ�سداراته »االأمري تركي االأول«.

باجلهود  احل�سور  اأ�ــســاد  وقــد 

الـــتـــي يــقــدمــهــا املـــركـــز لــطــالب 

ومت  العليا،  الدرا�سات  وطالبات 

�سوؤون  لعميدة  اإهــــداءات  تقدمي 

ال�سقيه  حنان  الدكتورة  املكتبات 

ــالت جــامــعــة االأمــــرية نــورة  ــي ووك

الالتي زرن املركز، كما مت تقدمي 

امللك  ملركز  وتكرمي  �سكر  �سهادة 

اجلزيرة  تاريخ  لدرا�سات  �سلمان 

العربية وح�سارتها من قبل عميدة 

االأمــرية  بجامعة  املكتبات  �سوؤون 

الدكتورة  عبدالرحمن  بنت  نــورة 

يف  م�ساركته  على  ال�سقيه  حنان 

املعر�ض.

مركز الملك سلمان يشارك في ذكرى البيعة بجامعة 
األميرة نورة


