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إعالن نتائج تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية
اعتمد وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي الدكتور خالد احلميزي
نتائج تقييم كفاءة �أداء اجلمعيات العلمية
للعام اجلامعي 1440/1439هـ.
وك�شفت نتائج التقييم ع��ن ،ح�صول
اجلمعية ال�سعودية لعلوم الأر�ض على املركز
الأول ،وجائزة معايل مدير اجلامعة للأداء
املتميز ك�أف�ضل جمعية علمية ،واجلمعية
ال�سعودية لطب الأ�سنان على املركز الثاين،
وج���ائ���زة م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ل�ل��أداء

االختبارات اإللكترونية..
تختصر الوقت

�أبدى عدد
م��ن الطالب
وال��ط��ال��ب��ات
رغ����ب����ت����ه����م
ب����ت����ع����م����ي����م
جت���������رب���������ة
االخ��ت��ب��ارات
الإل��ك�ترون��ي��ة
باعتبار �أنها
تخت�صر اجل��ه��د وال��وق��ت وت�ساعد على
الرتكيز وم�صداقية الت�صحيح �أك�ثر من
االختبارات التقليدية ،و�أ���ش��ار ع��دد ممن
خا�ضوا جتربة االختبار الإل��ك�تروين �أن
التجربة يف بدايتها قد ت�سبب بع�ض التوتر
واالرت��ب��اك لكنها على امل��دى البعيد تعد
تفا�صيل �صـ 9
مريحة و�سهلة.

«غموض الكيمياء» في العلوم

02

املتميز ك�أف�ضل جمعية �صحية ،واجلمعية
ال�سعودية لعلوم احلياة على املركز الثالث،
واجلمعية اجلغرافية ال�سعودية على جائزة
معايل مدير اجلامعة للأداء املتميز ك�أف�ضل
جمعية �إن�����س��ان��ي��ة ،واجلمعية ال�سعودية
للدرا�سات االجتماعية ،وجمعية القلب
ال�سعودية ،واجلمعية الكيميائية ال�سعودية،
على جائزة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي ،وذلك ك�أف�ضل جمعيات يف
حت�سن الأداء طبقاً للدرجات التي ح�صلت

عليها مقارنة بالعام املا�ضي.
و�أو���ض��ح امل�شرف على �إدارة اجلمعيات
العلمية الدكتور حممد العبيداء� أن جلنة
تقييم ك��ف��اءة �أداء اجل��م��ع��ي��ات العلمية
باجلامعة ا�ستقبلت من���اذج التقييم من
اجلمعيات وعملت على مراجعة وتدقيق
كافة مرفقاتها وم��ن ث��م ر�صد ال��درج��ات
املخ�ص�صة لكل جمعية.
تفا�صيل �ص2

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 �آل �سعود ،بح�ضور وم�شاركة
عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س وطالب وطالبات الدرا�سات العليا.
تفا�صيل �صـ5

حمالت توعوعية لطالبات «االتصال
االستراتيجي»
نظمت طالبات م�سار االت�صال اال�سرتاتيجي بق�سم الإعالم فعالية بعنوان «احلمالت
الإعالمية املتنوعة» ،وذلك يوم الثالثاء 1441/3/27هـ يف بهو كلية الآداب� ،شطر الطالبات
ب�إ�شراف الدكتورة �صفية العبدالكرمي الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم الإعالم .ت�ضمنت الفعالية 11
ركناً حلمالت توعوية متنوعة يف كافة املجاالت ،عمل عليها ما يقارب من  40طالبة.
تفا�صيل �صـ19

وفد من جامعة أوساكا اليابانية
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املركز الأول وجائزة الأداء املتميز لـ«علوم الأر�ض» و«اجلغرافية»

إعالن نتائج تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية

اعتمد وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الدكتور خالد
احلميزي نتائج تقييم كفاءة �أداء
اجلمعيات العلمية للعام اجلامعي
1440/1439هـ.
وك�شفت نتائج التقييم عن التايل:
 ح�صول اجلمعية ال�سعوديةلعلوم الأر����ض على املركز الأول،
وجائزة معايل مدير اجلامعة للأداء
املتميز ك�أف�ضل جمعية علمية.
 ح�صول اجلمعية ال�سعوديةلطب الأ�سنان على املركز الثاين،
وجائزة معايل مدير اجلامعة للأداء
املتميز ك�أف�ضل جمعية �صحية.
 ح�صول اجلمعية ال�سعوديةلعلوم احلياة على املركز الثالث.
 ح�صول اجلمعية اجلغرافيةال�سعودية على جائزة معايل مدير
اجل��ام��ع��ة ل��ل��أداء املتميز ك�أف�ضل
جمعية �إن�سانية.
 ح�صول اجلمعية ال�سعوديةللدرا�سات االجتماعية ،وجمعية
ال��ق��ل��ب ال�����س��ع��ودي��ة ،واجل��م��ع��ي��ة
الكيميائية ال�سعودية ،على جائزة

1431/8/1ه������������ـ،
وك�����ي�����ل اجل���ام���ع���ة
وامل����ح����دث����ة خ�ل�ال
ل��ل��درا���س��ات العليا
ور�شة عمل «حتديث
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي،
معايري تقييم كفاءة
وذل��������ك ك����أف�������ض���ل
�أداء اجل��م��ع��ي��ات
ج������م������ع������ي������ات يف
حت�سن الأداء طبقاً
العلمية» التي �أقامتها
الإدارة يف /7 /1
ل����ل����درج����ات ال���ت���ي
1439هـ امل���واف���ق
ح�������ص���ل���ت ع��ل��ي��ه��ا
2 0 1 8 /3 /1 8م
م����ق����ارن����ة ب���ال���ع���ام
ب��ح�����ض��ور ر�ؤ�����س����اء
املا�ضي.
جم���ال�������س �إدارات
و�أو���ض��ح امل�شرف
د .العبيداء
اجلمعيات العلمية
على �إدارة اجلمعيات
وب���ح�������ض���ور وك���ي���ل
ا لعلمية ا لد كتو ر
حم��م��د العبيداء� أن جل��ن��ة تقييم اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
ك��ف��اءة �أداء اجل��م��ع��ي��ات العلمية ال��ع��ل��م��ي ،ث��م متابعة االق�تراح��ات
باجلامعة ا�ستقبلت من��اذج التقييم لتعديل وحتديث املعايري يف ور�شة
من اجلمعيات وعملت على مراجعة العمل التي �أقيمت �أث��ن��اء امللتقى
وتدقيق كافة مرفقاتها ومن ثم ر�صد اخلام�س للجمعيات العلمية خالل
الفرتة من  19-18رجب 1439هـ
الدرجات املخ�ص�صة لكل جمعية.
و�أك��������د� أن ت��ق��ي��ي��م ك���ف���اءة �أداء املوافق � 5-4أبريل 2018م ،والتي
اجل��م��ع��ي��ات العلمية ي�ستند �إىل خ�ص�صت ملناق�شة وا�ستقبال املزيد
م��ع��اي�ير حم����ددة �أق��رت��ه��ا اللجنة من االق�تراح��ات لتحديث املعايري
ال��دائ��م��ة للجمعيات العلمية يف امل�����س��ت��خ��دم��ة لتقييم ك��ف��اءة �أداء
اجتماعها الع�شرين املنعقد بتاريخ اجلمعيات العلمية ،ومناق�شتها
يف ال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة للجمعيات

العلمية يف اجتماعها املنعقد يف
1439/8/23هـ واجتماعها املنعقد
يف 1439/8/30هـ و�إق��راره��ا من
وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات العليا
والبحث العلمي.
و�أ����ش���ار رئ��ي�����س جل��ن��ة التقييم
وع�ضو اللجنة الدائمة للجمعيات
العلمية الدكتور تركي التميم� إىل
�أن م��ن ه��ذه املعايري :م��دى وج��ود
املجالت العلمية املحكمة ،الأبحاث
العلمية ،ت��أل��ي��ف وت��رج��م��ة الكتب
العلمية ،اجلوائز العلمية ،امل�سابقات
البحثية ،تنظيم امل�ؤمترات والندوات
وال���دورات التدريبية وور���ش العمل
واملحا�ضرات ،خدمة املجتمع ،عدد
الأع�����ض��اء ال��ع��ام��ل�ين واملنت�سبني،
املوقع االلكرتوين ،اتفاقيات التعاون
البحثية وغ�ير البحثية ،ع�ضويات
االحت�����ادات الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة،
وعدد من املعايري الأخرى والتي من
�ضمنها وجود ميزانية معتمدة وعدد
فروع اجلمعية يف اململكة وامل�شاركة
يف امل��ع��ار���ض ال��دول��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة
وال��رح�لات العلمية امل��دع��وم��ة من
اجلمعية.

اجل���ودة بكلية الهند�سة ،»2019
وت�ضمن برنامج الفعالية عدداً من
الفقرات؛ حيث قدم عميد الكلية
الدكتور وليد زاهد كلمة عن اجلودة
وجهود كلية الهند�سة يف هذا ال�ش�أن.
ث��م ق���دم راع���ي الفعالية وكيل
اجلامعة للتخطيط والتطوير كلمة
عن اجلودة يف جامعة امللك �سعود،
و�أ�شار �إىل �أهم �إجن��ازات اجلامعة
وجناحاتها املتتالية ،كما قدم وكيل
الكلية للتطوير واجل���ودة الدكتور
م�ساعد ال��ع��واد حما�ضرة بعنوان
«ملحات من التعديالت اجلديدة يف

نظام االعتماد الأك��ادمي��ي ال��دويل
 ABETللدورة .»-2020 2019
ك��م��ا ت�ضمن ب��رن��ام��ج الفعالية
حما�ضرة عن «خطة �إدارة املخاطر
باجلامعة» قدمها الدكتور نا�صر
ال��ع��ن��زي م���دي���ر �إدارة امل��خ��اط��ر
باجلامعة ،وق���دم ال��دك��ت��ور حممد
���ش��رف حم��ا���ض��رة ب��ع��ن��وان «ملحات
من التعديالت اجل��دي��دة يف نظام
االع���ت���م���اد الأك�����ادمي�����ي ال��وط��ن��ي
2018م» ،واختتمت الفعالية بتوزيع
جوائز م�سابقة اجلودة لطالب كلية
الهند�سة.

«الهندسة» تحتفي بيوم الجودة

برعاية وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير الدكتور يو�سف ع�سريي

نظمت كلية الهند�سة ممثلة يف وكالة
الكلية للتطوير واجلودة فعالية «يوم

مناقشة تحديث خطة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت
يف �إط��ار جهود عمادة التطوير
واجل���ودة ب�ش�أن ا�ستكمال حتديث
اخل��ط��ط اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي مت
االنتهاء منها ح�سب فرتتها الزمنية،
ع��ق��دت ع��م��ادة التطوير واجل���ودة
اج��ت��م��اع �اً م��ع ع��م��ادة ال��ت��ع��ام�لات
الإلكرتونية واالت�صاالت ،التي تعمل
على حتديث خطتها اال�سرتاتيجية
مب��ا يتوافق م��ع توجهات اجلامعة
وخطط التنمية امل�ستدامة باململكة.
ب��د�أ االجتماع برتجيب الدكتور
ه��ا���ش��م ال���ع���اي���دي ع��م��ي��د ع��م��ادة
التعامالت الإلكرتونية واالت�صاالت
ب��وك��ي��ل ع��م��ادة ال��ت��ط��وي��ر واجل���ودة

الدكتور م�سفر ال�سلويل والفريق
ربا عن �شكره وتقديره
املرافق له مع ً
ملا تقدمه عمادة التطوير واجلودة
من دعم لوحدات اجلامعة يف هذا
اخل�صو�ص.
وا���س��ت��ع��ر���ض ال��دك��ت��ور ال�سلويل
�آليات حتديث اخلطة اال�سرتاتيجية
معرباً عن �أهمية االنتهاء من حتديث
خطة عمادة التعامالت الإلكرتونية
واالت�صاالت نظ ًرا لوجود متغريات
ع���دي���دة ت��ت��ع��ل��ق ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي
والتقنية.
ح�����ض��ر االج���ت���م���اع م���ن ع��م��ادة
ال��ت��ع��ام�لات الإل��ك�ترون��ي��ة ك��ل من

ن��ظ��م ق�����س��م ال��ك��ي��م��ي��اء بكلية
ال��ع��ل��وم م����ؤخ���راً ،ال����دورة الثالثة
لفعالية مقررات الكيمياء ،والتي
هي �إحدى �أن�شطة ق�سم الكيمياء
الال�صفية التي بد�أت يف الف�صل
الدرا�سي الأول من العام املا�ضي،
متا�ش ًيا مع ر�ؤي��ة اململكة العربية
ال�سعودية .2030
وتقام الفعالية كل ف�صل درا�سي
حتت عنوان عام لهدف �أو معنى
كيميائي حمدد ،والتي �أقيمت هذه
املرة بقيادة وكيلة الق�سم د� .سهام
الطريري حتت عنوان «غمو�ض
الكيمياء The Mystery of
.»Chemistry

ا�ستقبل عميد عمادة التطوير واجل��ودة الدكتور جربيل العري�شي
وفداً من �إدارة ال�ش�ؤون الأكادميية والتدريب مب�ست�شفى امللك في�صل
التخ�ص�صي ومركز الأبحاث ،تك َّون من الدكتور حممد عبدالرحمن
خواجي ،والدكتورة �أمينة حممد قدورة ،هدف االجتماع �إىل مناق�شة
�أوجه ا�ستفادة امل�ست�شفى ومركز الأبحاث من وكالة اجلامعة للتخطيط
والتطوير ممثلة يف عمادة التطوير واجلودة؛ حيث ا�ستعر�ض االجتماع
اخلدمات التي تقدمها العمادة يف جم��االت التطوير واجل���ودة ،كما
ا�ستعر�ض مهام ال�ش�ؤون الأك��ادمي��ي��ة والتدريب بامل�ست�شفى ومركز
الأبحاث ،ومت االتفاق على عقد اجتماع �آخر لتحديد �آليات التعاون يف
املرحلة القادمة.

موهوبات الجامعة يشاركن
باليوم العالمي لذوي اإلعاقة

كتبت � :سارة ال�سويداء
قدمت طالبات جامعة امللك �سعود املوهوبات من برنامج الطلبة
املتفوقني واملوهوبني مبادرة مبنا�سبة اليوم العاملي للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة  ،٢٠١٩حيث مت دعوة طالبات مركز الت�أهيل ال�شامل بحي
القد�س يوم الثالثاء 1441/4/6هـ ،ومت تقدمي فعاليات خم�ص�صة
لهن داخل املدينة اجلامعة للطالبات ،حيث بد�أ ا�ستقبالهن ب�أنا�شيد
ترحيبية ،وتقدمي ال�ضيافة لهن ،وبعد ذلك جتول ال�ضيوف يف �أركان
خ�ص�صت لال�ستقبال وجتربة املواهب ،وهي :ركن الكعك واحللويات
وفيه يتعلم الطالبات كيفية تزيني الكعك ،وركن الق�ص�ص والتلوين وهو
عر�ض لبع�ض الق�ص�ص للطالبات وتوزيع ر�سومات يقمن بتلوينها ،وركن
الأ�شغال اليدوية وفيه يتم توزيع بع�ض اخلامات على الطالبات ل�صنع
�أ�شكال فن ّية ،وركن الت�صوير الفوري والذي يتم فيه ت�صوير الطالبات
�صو ًرا تذكارية و�إرفاقها مع الهدايا التي مت توزيعها يف نهاية احلفل.
وقد تقدمت �إدارة برنامج الطلبة املتفوقني املوهوبني ب�شكر الطالبات
املوهوبات امل�شاركات يف جناح الفعالية.

أسبوع الجودة في المدينة
الجامعية للطالبات
الدكتور عمر ال�صالح ،والدكتور
حم���م���د ال�������ض���ل���ع���ان ،وال���دك���ت���ور
عبدالرحمن اخلنيفر ،وال��دك��ت��ور
�سعد هنداوي ،ومن عمادة التطوير

واجل�������ودة ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ن��ع��ي��م
الكا�شف ،والأ�ستاذ �سلطان العبد
ال�سالم ب��وح��دة ال��ع�لاق��ات العامة
والإعالم.

«غموض الكيمياء» في بهو كلية العلوم للطالبات
حظيت الدورة احلالية برعاية
وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات
ال����دك����ت����ورة غ������ادة ب����ن ���س��ي��ف،
وم�ساعدة وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون
الطالبات لل�ش�ؤون التعليمية د .مي
املعمر ،ووكيلة كلية العلوم د .عبري
املدلج ،وح�ضور م�ساعدات وكيلة
كلية العلوم.
ك��م��ا ���ش��ه��دت م�����ش��ارك��ة ث��ري��ة
م���ن ع�����ض��وات ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س
وال��ط��ال��ب��ات متثلت يف م�شاركة
 14مقر ًرا من برنامج بكالوريو�س
الكيمياء ،وك��ان لع�ضوات هيئة
ال��ت��دري�����س دور يف ح��ث وتوجيه
الطالبات وم�ساعدتهن يف حتقيق

«التخصصي» يبحث أوجه
التعاون مع «التطوير
والجودة»

ال��ه��دف الأ���س��ا���س��ي م��ن الفعالية
وه���و رب���ط امل��ح��ت��وى الأ���س��ا���س��ي
لكل مقرر ب�أوجه احلياة العملية
اليومية �أو التطبيقات ال�صناعية،
و�أظ��ه��رت الطالبات ق��درة عالية
على التوا�صل وع��ر���ض الأف��ك��ار
ب��ط��ري��ق��ة م��ت��م��ي��زة �أ���ض��ف��ت على
القيمة العلمية لكل ركن ج ًوا من
املتعة واملرح.
كما ت�شرفت الفعالية بح�ضور
�ضيفات �شرف من خ��ارج الكلية
منهن د .ابتهال العبداهلل والدكتورة
ن��وال امل�سيب من كلية ال�صيدلة
بجامعة امل��ل��ك ���س��ع��ود ،وك��ل من
وكيلة ق�سم الكيمياء ووكيلة عمادة

�أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
د� .آم��ال امل��ط�يري ،ود .عيدة �آل
ف�����راج ،وح�����ض��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
نورة بنت عبدالرحمن ،بالإ�ضافة
حل�ضور ع��دد من الباحثات من
معهد بحوث الف�ضاء والطريان
من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية والالتي �أث��ار �إعجابهن
رك��ن عالقة كيمياء البوليمرات
ب�����ص��ن��اع��ة ال��ف�����ض��اء والأب���ح���اث
املرتبطة بها.

وا�صلت وكالة عمادة التطوير واجلودة يومها الثاين يف فعالية «�أ�سبوع
اجلودة» الذي تنظمه يف املدينة اجلامعية للطالبات ،بهدف ن�شر ثقافة
التطوير واجلودة يف �شتى املجاالت الأكادميية والإدارية ،حيث تواجد
ركن العمادة يف بهو �أرب��ع كليات ،وهي :كلية التمري�ض ،كلية اللغات
والرتجمة ،كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية ،وكلية ال�سياحة والآثار.
وت�ضمن رك��ن التطوير واجل���ودة ا�ستعرا�ض كافة اخل��دم��ات التي
تقدمها العمادة وكافة �إ�صداراتها ،ومتت الإجابة على كافة الت�سا�ؤالت
واال�ستف�سارات التي قدمتها الطالبات واملن�سوبات ،و�صاحب الفعالية
ا�ستمرار الت�سجيل يف �سل�سلة ور�ش العمل وبلغ العدد االجمايل يف
الت�سجيل بالور�ش يف اليوم الثاين من الفعالية  112طالبة.

«تصدقي بها ال تلقيها» في
كلية الدراسات التطبيقية
نظمت كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع فعالية «ت�صدقي
بها ال تلقيها» للطالبات بتاريخ  6ربيع الثاين  1441املوافق  3دي�سمرب
 ،2019ب�إ�شراف رئي�سة جلنة �صديقات البيئة الدكتورة رميه العجمي،
التي �أو�ضحت �أن الهدف من تنظيم هذه الفعالية هو رفع الوعي البيئي
ب�أهمية �إعادة التدوير.
وقد ركزت الفعالية جهودها على جانبني هما :رفع الوعي البيئي
فيما يخ�ص �إعادة تدوير خملفات الورق وقوارير املاء ،وغطت الفعالية
هذين اجلانبني من خالل عر�ض مناذج و�أفكار مبهرة تبنتها طالبات
الكلية والتي حتث على تعزيز حماية البيئة ،وقد �أ�شادت الدكتورة رمية
العجمي مبجهود الطالبات و�إبداعهن.
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برعاية معايل مدير اجلامعة

معهد اللغويات يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

ن��ظ��م معهد ال��ل��غ��وي��ات العربية
بال�شراكة مع كلية ال�صيدلة وكلية
علوم احلا�سب واملعلومات معر�ضاً
علم ًيا كبرياً يف بهو جامعة امللك
�سعود حتت عنوان «اللغة العربية
وال��ذك��اء اال�صطناعي» تواف ًقا مع
�شعار اليون�سكو لهذا العام ،2019
وق��د افتتح املعر�ض م��ع��ايل مدير
اجلامعة وبرفقته وك�لاء اجلامعة
وعميد املعهد ال��دك��ت��ور �سعد بن
حممد القحطاين ولفيف من عمداء

الكليات ووكالئها ور�ؤ�ساء الأق�سام
و�أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب
والطالبات.
���ش��م��ل امل���ع���ر����ض ع����دة �أرك�����ان
تناولت �أح��دث التقنيات التعليمية
امل�ستخدمة يف ميدان اللغة العربية
وتعليمها ،وعلى ر�أ�سها �أجهزة الذكاء
اال�صطناعي والروبوتات والربامج
احل��ا���س��وب��ي��ة ف��ائ��ق��ة اجل�����ودة ،كما
�وذج��ا غري تقليدي
ق��دم املعهد �أمن� ً
يف تفعيل دور اللغويات التطبيقية

العربية يف امليادين التنقية لتعزيز
مكانتها واقع ًيا ،كما احتوى املعر�ض
بع�ض ال�سال�سل التعليمية والكتب
وامل��ؤل��ف��ات يف تعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها.
وقد قام بال�شرح يف �أركان املعر�ض
�أع�ضاء هيئة التدري�س من الق�سمني
ال��رج��ايل وال��ن�����س��ائ��ي ،كما ت�ضمن
املعر�ض بع�ض الفعاليات اخلفيفة
مثل �إل��ق��اء الق�صائد ال�شعرية من
طالب معهد اللغويات العربية من

متعلمي اللغة العربية لغة ثانية،
وك���ذل���ك ب��ع�����ض ع���رو����ض ال�برام��ج
والأفالم الت�سجيلية الوثائقية ،وقام
بتغطية املعر�ض عديد من و�سائل
الإعالم ،وا�ستمرت �أعمال املعر�ض
ملدة يومني 1441/4/14 - 13هـ
املوافق2019/12/11 10-م ،وقد
اختتم املعر�ض بتوقيع مذكرة تفاهم
بني كلية ال�صيدلة ومعهد اللغويات
العربية لدعم التطبيقات ال�صحية
الذكية باللغة العربية.

ا���س��ت��ق��ب��ل ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات
والرتجمة الدكتور �إبراهيم القرين،

ال�سيد فران�سي�سكو �ألكازار القائم
بالأعمال ب�سفارة البريو يف الريا�ض

والوفد املرافق له ،ومت خالل اللقاء
مناق�شة �سبل �أوج���ه ال��ت��ع��اون بني
الكلية يف برنامج اللغة الإ�سبانية
وع���دد م��ن اجل��ام��ع��ات البريوفية
يف جم��ال توفري الأ���س��ات��ذة وامل��واد
التعليمية ،وك��ذل��ك ت��وف�ير فر�ص
تدريبية وتعليمية لطالب الربنامج
يف امل�ؤ�س�سات التعليمية يف البريو.
كما مت االت��ف��اق على العمل على
�إع�����داد م���ذك���رة ت��ف��اه��م يف ه��ذا
املجال.
و�شكر ال�سيد �ألكازار اجلامعة
والكلية على ح�سن ا�ستقبالهم
معرباً عن �سعادته بهذه الزيارة

وتطلعهم لبناء �شراكة بني جامعة
امللك �سعود واجلامعات املرموقة يف
جمهورية البريو .ح�ضر اللقاء كل
من وكيل الكلية د .بندر �آل حمدان
ورئي�س ق�سم اللغات احلديثة د.
ماجد البدرورئي�س وحدة العالقات
العامة والإعالم د .حامد خان.

وفد من سفارة البيرو يزور «اللغات والترجمة»

معرض لمشاريع التخرج بكلية علوم
الحاسب التطبيقي

نظمت كلية ع��ل��وم احلا�سب
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي م��ع��ر���ض �اً مل�شاريع
ت��خ��رج ط��ل�اب ال��ك��ل��ي��ة للف�صل
ال��درا���س��ي الأول للعام اجلامعي
 1441/1440ه���ـ .وق���د افتتح
امل�شرف العام على كليات اجلامعة
فرع املزاحمية بح�ضور عميد كلية
علوم احلا�سب التطبيقي الدكتور
فهد احل��م��داين؛ املعر�ض بق�ص
�شريط االفتتاح ،قبل �أن ي�ستهل
ج��ول��ت��ه ب��االط�لاع ع��ل��ى م�شاريع
ال��ط�لاب واال���س��ت��م��اع �إىل �أف��ك��ار
الطالب و�شرحهم للم�شاريع التي
يعر�ضونها وتطبيقاتها العملية.
و�أو�ضح الدكتور احلمداين �أن
الهدف من �إقامة هذا املعر�ض هو
ت�شجيع الطلبة لإب��راز �إجنازاتهم
العلمية وتوثيقها تقديراً جلهودهم
ومثابرتهم يف التح�صيل العلمي
خالل �سنوات الدرا�سة اجلامعية

كما يهدف �إىل تعريف طلبة الكلية
وامل�ستجدين وج��ه��ات ال��ت��دري��ب
ب��امل�����ش��روع��ات والإجن�����ازات التي
يقدمها طالب الكلية.
و�أ�شار �إىل �أن امل�شاريع املعرو�ضة
متثل م�شاري ع تخرج 1وم�شاريع
تخرج 2وتنوعت امل�شاريع لت�شمل
�أف��ك��ا ًرا ج��دي��دة يف جم��االت علم
البيانات وال��ذك��اء اال�صطناعي.
ك��م��ا مت��ي��زت امل�����ش��اري��ع بتقدمي
حلول وتطبيقات مل�شاريع واقعية،
ومن ذلك م�شروع حجز املن�ش�آت
وامل���راف���ق ال��ري��ا���ض��ي��ة يف جامعة
امللك �سعود والذي قام بت�صميمه
وتطويره فريق من طالب الكلية
وهو الآن يف مراحل االختبارات
النهائية لإطالقه يف البيئة الفعلية
و�سوف ي�ستخدم من قبل من�سوبي
اجلامعة.
وق��د ف��از ب��امل��رك��ز الأول على

م�ستوى م�شاريع تخرج 2م�شرو ع
حت��ل��ي��ل الآراء يف ال��ت��غ��ري��دات
العربية املتعلقة بالدوري ال�سعودي
للمحرتفني .ك��م��ا ف���از ب��امل��رك��ز
الأول ع��ل��ى م�����س��ت��وى م�����ش��اري��ع
تخرج 1م�شروع التعرف على
الأرق��ام العربية من خالل حتليل
ت�سجيالت �صوتية للهجات العامية
ال�سعودية.
من جهته �أ���ش��اد الدكتور فهد
الرتكي مبا اطلع عليه من م�شاريع
ال��ط�لاب وق��د ع�بر ع��ن �إعجابه
بامل�شاريع املعرو�ضة وكرم امل�شاريع
احل���ائ���زة ع��ل��ى امل���راك���ز الأوىل،
وق���ال ال��دك��ت��ور ال�ترك��ي يف نهاية
املعر�ض «ت�شرفت بح�ضور معر�ض
م�شاريع التخرج لطالب كلية علوم
احلا�سب التطبيقي بفرع اجلامعة
باملزاحمية وتكرمي الفائزين منهم
باملراكز املتقدمة.

أخبار
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زيارة وفد من جامعة
أوساكا اليابانية

يف �إط��ار التعاون بني جامعة امللك �سعود واجلامعات والأكادمييات
التعليمية داخل وخ��ارج اململكة ،ا�ستقبل الدكتور خالد احلميزي ،وكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي ،الدكتور كات�سيو�شي كوندو
من جامعة �أو�ساكا اليابانية ،وذلك يوم الثالثاء 1441/4/13هـ ،املوافق
2019/12/10م ،حيث مت عقد جل�سة اجتماع ومناق�شة املوا�ضيع ذات
االهتمام امل�شرتك.
و�أو�ضح الدكتور كوندو �أن هذه الزيارة تهدف �إىل ت�أ�سي�س تعاون م�شرتك
يف جمال الأبحاث وتطبيقاتها ال�صناعية ،و�إمكانية �إقامة خمترب خا�ص
بجامعة �أو�ساكا يف جامعة امللك �سعود كمخترب �إقليمي.
من جهته �أو���ض��ح الدكتور احلميزي �أن مثل ه��ذه االجتماعات تعزز
جانب التبادل املعريف والتعليمي ،وت�شجيع يف حتقق ر�ؤية اململكة 2030
وتبادل اخلربات بني اجلامعات يف اململكة وخارجها ،ح�ضر اللقاء الدكتور
عبدالعزيز الهزاع من ق�سم الفيزياء والفلك يف اجلامعة.
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أمير مكة يكرم موظفًا بدار النشر

ك���رم ���ص��اح��ب ال�سمو امللكي
الأم�ير خالد الفي�صل م�ست�شار
خادم احلرمني ال�شريفني و�أمري
منطقة مكة املكرمة ,املوظف بدار
جامعة امللك �سعود للن�شر الأ�ستاذ
خالد الرحيمي ،حل�صوله على
املركز الأول على م�ستوى اململكة

يف م�سابقة «خط من تراثنا» يف
جمال خط الن�سخ.
ج��اء ذل��ك خ�لال رعاية �سموه
احل���ف���ل ال�����ذي ن��ظ��م��ت��ه ���ش��رك��ة
«تراثنا» للم�س�ؤولية االجتماعية
بالتعاون مع اجلمعية ال�سعودية
للثقافة والفنون بجدة.

د .البقاعي ينال جائزة الملك
عبدالله للترجمة
ح�������ص���ل ال���دك���ت���ور
حم��م��د خ�ير البقاعي
ع���ل���ى ج����ائ����زة امل��ل��ك
ع�����ب�����داهلل ال���ع���امل���ي���ة
ل��ل�ترج��م��ة يف دورت��ه��ا
التا�سعة
ول����ق����د �أ����س���ه���م���ت
�أع���م���ال د .ال��ب��ق��اع��ي
العلمية يف تعزيز حركة
الرتجمة والتوا�صل احل�ضاري
بني الثقافتني العربية والفرن�سية،
وت��ت��ن��وع ج��ه��وده ب�ين ال��ت��دري�����س
والبحث والإ���ش��راف الأك��ادمي��ي
والرتجمة .وقد �صدرت له عدة

ترجمات من اللغة
الفرن�سية �إىل اللغة
العربية تنوعت يف
م���و����ض���وع���ات ب�ين
الأدب وال��ت��اري��خ
وغ�يره��م��ا .كما له
ج��ه��ود �أخ����رى من
�أب��رزه��ا امل�ساهمة
والإ������ش�����راف على
ت��رج��م��ة ال��وث��ائ��ق الفرن�سية يف
م��و���س��وع��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز،
وامل�ساهمة يف التعريف بالرتاث
الفرن�سي عن الدولة ال�سعودية يف
مراحلها الثالث.

منصة «»KSU Passport
تشهد إقباال كبيرًا
حققت من�صة ري��ادة الأعمال
االفرتا�ضية «»KSU Passport
جناحاً وا�سعاً ،حيث جذبت عدداً
ك��ب�يراً م��ن امل��ت��ق��دم�ين ومتكنت
من فرز وت�أهيل ما يقارب 200
متقدم م��ن من�سوبي اجلامعة،
لال�ستفادة منها يف م�شاريعهم
الريادية يف قطاعات عديدة.
وقد ا�ستحوذ قطاع االت�صاالت
وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات م���ا ن�سبته
 %26والتجزئة  %18والتدريب
والتطوير  ،%16وك��ان��ت ن�سبة
امل��ت��ق��دم�ين  60%م���ن ال��ذك��ور
و %40من الإن���اث من من�سوبي
اجلامعة .ي�أتي ذلك بعد �إطالق
املن�صة حتت رعاية معايل مدير
اجل��ام��ع��ة ورئ��ي�����س جمل�س �إدارة
�شركة وادي الريا�ض �أ .د .بدران
بن عبدالرحمن العمر بتاريخ 15
ربيع الأول  1441هجري املوافق
 12نوفمرب 2019ميالدي.
ت��ع��د من�صة ري����ادة الأع��م��ال
االفرتا�ضية «»KSU Passport
جم���ت���م���ع���اً ري�����ادي�����اً م��ت��ك��ام�ل ً
ا
ي��رب��ط ال��ري��ادي�ين وال��ري��ادي��ات
املنت�سبني �إىل اجلامعة باخلرباء
وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن ال��ع��امل��ي�ين ،حيث
مي��ك��ن��ه��م ال��ت��وا���ص��ل وال��ت��ع��اون
وبناء العالقات ب�سهولة وي�سر،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل اال���س��ت��ف��ادة من
العديد من املزايا ذات القيمة عرب
رحلتهم يف عامل الأعمال.
ي�ستفيد املنت�سبون للجامعة
كالطلبة و�أع�ضاء وع�ضوات هيئة
التدري�س واخلريجني واخلريجات
من عدة مزايا متوفرة يف من�صة
« ،»KSU Passportوم��ن
�أب���رزه���ا تي�سري ال��و���ص��ول �إىل
اخل�ب�راء و�أ���ص��ح��اب املعرفة من
خالل ملفاتهم ال�شخ�صية وحجز
امل��واع��ي��د ع�ب�ر امل��ن�����ص��ة ب�شكل

مبا�شر ،وم��ن �أك�بر املزايا كذلك
تي�سري الو�صول �إىل امل�ستثمرين،
�إذ حتتوي املن�صة على �أك�ثر من
 450م�ستثم ًرا و�شركة متخ�ص�صة
يف ربط الرواد مع امل�ستثمرين.
مي��ك��ن ل��ل��ري��ادي�ين ال��ت��ع��ري��ف
ب�شركاتهم ع�بر �إن�����ش��اء ملفات
تعريفية با�ستخدام القوالب املتوفرة
يف املن�صة مبا�شر ًة ،ليتمكن املجتمع
الريادي ب�أكمله من العثور والتعرف
عليهم دون ح��واج��ز �أو عقبات،
وعند احتياجهم لبع�ض اخلدمات
التي تي�سر عملهم وت�ساعد يف
ت��ط��وي��ره ،ف�سوف ي��ج��دون �سوق
م��زودي اخل��دم��ات ملي ًئا ب�أف�ضل
م��ن ي��ق��دم ل��ه��م اخل���دم���ات التي
ه���م ب��ح��اج��ت��ه��ا ،ك��م��ا ب��إم��ك��ان��ه��م
احل�صول من خ�لال ال�سوق على
تخفي�ضات ومزايا ت�صل قيمتها
�إىل ما يتجاوز � 500ألف دوالر.
�ساهمت �شركة وادي الريا�ض
ب�إعداد الن�سخة العربية من املن�صة
مع �إ�ضافة العديد من املر�شدين
ومقدمي اخلدمات وامل�ستثمرين
م��ن اململكة العربية ال�سعودية،
كما �ستتكفل �شركة وادي الريا�ض
بتغطية ر�سوم امل�ستخدمني لهذه
املن�صة من من�سوبي جامعة امللك
�سعود لال�ستفادة ب�شكل كامل من
خدماتها .كما ت�شجع �شركة وادي
الريا�ض من�سوبي وطالب وطالبات
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود ل��ت��ق��دمي
طلباتهم لالن�ضمام �إىل من�صة
ريادة الأعمال االفرتا�ضية «KSU
 »Passportحيث ميكن للمهتمني
الت�سجيل بي�سر و�سهولة وذل��ك
بخطوة واح��دة عرب موقع �شركة
وادي الريا�ض بعد تعبئتهم منوذج
الت�سجيل اخل��ا���ص باملن�صة عرب
ال��راب��طhttp://rvc.com. :
./sa/KSUPassport
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ّ
«الدراسات التطبيقية» تكرم المتقاعدين

نظمت وحدة العالقات العامة والإعالم بكلية
الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع حف ً
ال
لتكرمي من�سوبي الكلية املتقاعدين وذل��ك يوم
الأربعاء 1441/4/7هـ بخيمة ن��ادي �أع�ضاء
هيئة التدري�س واملوظفني ،برعاية عميد الكلية.
وقد �ألقى عميد الكلية الدكتور �أمين التميم
كلمة عرب فيها عن �سعادته يف هذا االحتفال

وتكرمي املتقاعدين ال��ذي ي�أتي كرد ولو جلزء
ب�سيط للذين بذلوا الكثري للكلية وملا قدموه من
عطاء وجهود و�أ�سهموا يف و�ضع الأ�سا�س املتني
والبناء القوي للكلية ،مقدماً �شكره لهم على
�أدائهم الأمانة والوفاء لقيادتهم ووطنهم ودينهم.
بعد ذل��ك �ألقى �أح��د املتقاعدين كلمة قدم
فيها ال�شكر لعميد الكلية على رعايته االحتفال

وعلى ه��ذه اللفتة ال��ك��رمي��ة ،م ��ؤك �دًا �أن هذا
التكرمي �سيزيد من االرتباط بالكلية.
وق����د ت��خ��ل��ل احل��ف��ل ع����دد م���ن ال��ف��ق��رات
وامل�����س��اب��ق��ات ال�ترف��ي��ه��ي��ة ،ويف ن��ه��اي��ت��ه مت
توزيع ال��دروع للمتقاعدين وهدايا للفائزين
بامل�سابقات وت��ن��اول طعام الع�شاء والتقاط
ال�صور اجلماعية.

يتكون من  751صفحة قسمت إلى  14فصال

الغامدي يصدر كتاب «تطور نظام التعليم في المملكة»

�أ�صدر الدكتور حمدان الغامدي
وال��دك��ت��ور ن��ور ال��دي��ن ع��ب��داجل��واد
كتاب «تطور نظام التعليم يف اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة» يف ن�سخته
اخلام�سة لهذا العام 1441هـ.
و�أك��د الغامدي �أن الكتاب يعالج
م��و���ض��وع �اً ع��ل��ى ج��ان��ب ك��ب�ير من
الأهمية وهو نظام التعليم يف دولة
ت�سعى لأن ت�أخذ مكانها ومكانتها -
مكانة ال�صدارة بني الدول – وهي
اململكة العربية ال�سعودية ،م�شرياً
�إىل �أن نظام التعليم يف �أي��ة دولة
ه��و ن��ظ��ام ف��رع��ي لنظام �أك�ب�ر هو
«ال���دول���ة» ،ويف ال���دول���ة احلديثة
تتعدد امل�ؤ�س�سات ولكل نظامها ،لذا
�أ�صبح يُطلق على الدولة احلديثة
املتقدمة �أنها دولة م�ؤ�س�سات «نظم»
والثابت فكر ًّيا �أنه كما تكون الدولة
تكون م�ؤ�س�ساتها قو ًة بقوة و�ضعفاً

ب�ضعف� ،إذ ال ميكن ت�صور دولة قوية
ومتطورة وناه�ضة ونظمها �ضعيفة
ومتخلفة وبالية.
وق�����ال ال���غ���ام���دي �إن امل��م��ل��ك��ة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ت�سعى وف��ق
خططها احل��ال��ي��ة �إىل �أن ت�صبح
رائدة يف منطقتها وم�ؤثرة يف عاملها
وم�����ش��ارك��ة يف ح�����ض��ارة ع�صرها،
م�ضيفاً لقد ت�أكدت الر�ؤية ل�صانع
القرار يف اململكة وك��ذا للمفكرين
وامل��خ��ط��ط�ين وجل��م��ي��ع امل��ث��ق��ف�ين
ال�سعوديني� ،أن الو�صول �إىل غايات
اململكة يف التقدم والنمو مرتبط
�أ�شد االرتباط بتنمية وبناء �إن�سان
�سعودي جديد ،يعي�ش الع�صر بكل
�إيجابياته وجتلياته ،وميتلك �أدواته
وي�شارك يف �صنع تقنياته وقراراته،
وي�ستطيع بعلمه ومهارته وقيمة
و�أخ�لاق��ه الإ���س�لام��ي��ة ال��ت ��أث�ير يف

جمريات الأح��داث على امل�ستويني
الإقليمي والعربي وه��ذا هو عني
املطلوب.
وق����ال ال��غ��ام��دي �إن ال��و���س��ي��ل��ة
ال��وح��ي��دة لتحقيق ه���ذا املطلوب
وبناء �إن�سان �سعودي عامل وعامل
وفاعل وم�ؤثر وقادر على النهو�ض
ببلده و�أمته وم�شارك يف ح�ضارة
ع�صره ،يرتكز من دون �شك يف نظام

تعليمي ي��ك��ون ق���اد ًرا على حتقيق
هذه الغايات يف بناء هذا الإن�سان
ال�سعودي اجلديد بهذه املوا�صفات
وتلك ال�صفات.
و�أو����ض���ح ال��غ��ام��دي �أن الكتاب
بف�صوله املختلفة ي�سعى لعر�ض
التطورات ،ور�صد النقالت الكمية
والكيفية يف نظام التعليم ال�سعودي
ال�ساعي �إىل حتقيق تلك الغايات،
وذل����ك م���ن خ��ل�ال � 751صفحة
ق�سمت �إىل  14ف�ص ً
ال ت�ستعر�ض
م�سرية تطور التعليم العام واجلامعي
ب�شقيه احلكومي والأه��ل��ي وكذلك
التعليم املهني.
وي��ق��دم الكتاب معلومات قيمة
وثرية ويعد مرج ًعا علم ًيا متميزًا
ل��ل��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات وال��ب��اح��ث�ين
وال���ب���اح���ث���ات وامل��ت��خ�����ص�����ص�ين يف
التعليم.

تدشين معامل محاكاة جديدة بصيدلة الطالبات

د�شنت كلية ال�صيدلة باملدينة
اجل��ام��ع��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات ،م����ؤخ���راً،
معامل املحاكاة احلديثة ،وذل��ك
على �شرف وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون
ال��ط��ال��ب��ات ال���دك���ت���ورة غ����ادة بن
�سيف ،وبح�ضور عدد من قياديات
اجلامعة ومن�سوباتها من الهيئتني
الأكادميية والإدارية.
وقد �أكدت وكيلة كلية ال�صيدلة
الدكتورة نورة الزومان على �أهمية
امل��ح��اك��اة يف ال��ن��ظ��ام التعليمي
وخا�صة التعليم ال�صحي بح�سب
ما ذك��رت ،خا�صة و�أن ال�صيدلة
ك��ان��ت م��ن �أوائ����ل ال��ك��ل��ي��ات التي
ا�ستخدمت �أ���س��ل��وب امل��ح��اك��اة يف

التعليم ،حيث حتت�ضن الكلية منذ
���س��ن��وات طويلة معمل معلومات
الأدوي��������ة ال�����ذي ت�����س��ت��ط��ي��ع فيه
الطالبات حماكاة مراكز معلومات
الأدوية يف امل�ست�شفيات من خالل
الإجابة على الأ�سئلة وال��رد على
اال�ستف�سارات الهاتفية والبحث
عن املعلومة من م�صادرها.
كما �صرحت ب ��أن��ه مت تد�شني
ث�ل�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���ذي ي��ق��دم جت��رب��ة ال�صيدالنية
على �أر����ض ال��واق��ع وبيئة العمل
الفعلية ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل معمل
�صيدلية امل�ست�شفيات بنوعيها من

ال�صيدليات اخلارجية والداخلية
كنموذج لكل ما تواجهه الطالبة
ٍ
يف امل�ست�شفى يف ال��ت��ع��ام��ل مع
املر�ضى والذي يعد تدري ًبا عمل ًيا
ريا مركز معلومات
ومكثفا لها ،و�أخ ً
الأدوي�����ة ال���ذي ي��ق��دم للطالبات
�آليات العمل و�أخالقياته يف هذا
املجال ومهارة ا�ستقبال االت�صاالت
واال�ستف�سارات ال����واردة وكيفية
�أخ��ذ املعلومات وتقدميها بوجود
املراجع الوافية لهن ،وذلك �ضمن
ت��ق��دمي �أ�سئلة وم��واق��ف حقيقية
م�أخوذة من م�ست�شفى امللك خالد
اجلامعي.
وق���د �أك����دت ع�����ض��وات هيئة

التدري�س بكلية ال�صيدلة �ضمن
حفل التد�شني على �أهمية دور
�أنظمة املحاكاة يف التعليم من
خالل التجربة احل�سية وال�ضغط
الواقعي ال��ذي تعي�شه الطالبة،
خا�صة يف ظل العامل االفرتا�ضي
وال��ت��ق��ن��ي ال���ذي يعي�شه اجليل
احلديث يف معظم جوانب حياته،
م�����ؤك����دات ع��ل��ى ج����ودة ت��دري��ب
�أع�ضاء هيئة التدري�س ،و�ضرورة
ال��دع��م امل����ادي مل��واك��ب��ة �أف�����ض��ل
ال��ت��ق��ن��ي��ات والأج���ه���زة ،و�أه��م��ي��ة
�إي��ج��اد ال�سيناريوهات املمتازة
واملبنية على االح��ت��ي��اج الفعلي
للمجتمع .

«الحاسب التطبيقي» تحتفل بيومي أمن الحواسيب والتطوع

���ش��ارك��ت ك��ل��ي��ة ع��ل��وم احل��ا���س��ب التطبيقي
باملزاحمية ،يف االح��ت��ف��ال باليوم العاملي لأم��ن
احلوا�سيب والذي ي�صادف الثالثني من نوفمرب من

كل عام ،من خالل توعية الطالب ب�أهمية املحافظة
على �سرية املعلومات وا�ستخدام برامج احلماية
من الفريو�سات لأجهزة احلوا�سيب واجل��واالت،

وت��خ��ل��ل ذل���ك ت��ق��دمي م��ن�����ش��ورات و���ش��رح عملي
لأف�ضل الربامج يف هذا املجال وطريقة حتميلها
اال�ستفادة منها .كما �شاركت الكلية يف االحتفال
باليوم العاملي للتطوع ،والذي ي�صادف اخلام�س من
دي�سمرب من كل عام ،من خالل التوعية ب�أهمية
التطوع يف املجتمع وامل�ساهمة يف حتقيق العدد
امل�ستهدف من املتطوعني ح�سب ر�ؤي��ة ،2030
و�إطالق مبادرة تطوعية للم�ساهمة يف حمو �أمية
احلا�سوب «التقنية» وذلك من خالل حث الطالب
خ�صو�صا كبار ال�سن والن�ساء
على تدريب �أقربائهم،
ً
على ا�ستخدام احلا�سوب والأجهزة التقنية .كما
مت تكرمي �سفراء التطوع يف الكلية من الطالب
واملوظفني و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
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تغطية

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
ت�غ�ط�ي��ة :ري �ن��اد ال �ه��ذال �� -ش��وق
ال �ن �ه��دي  -رمي اخل �م �ي ����س  -ن ��وره
ال�صويغ
نظمت وكالة الدرا�سات العليا
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي بكلية الآداب
امل��ل��ت��ق��ى ال����راب����ع ل��ل��م�����س��ت��ج��دات
البحثية ،حتت رعاية عميد كلية
الآداب الدكتور نايف بن ثنيان �آل
�سعود ،وذلك يوم الثالثاء املوافق
 26نوفمرب 2019
مب������درج  6ب��ك��ل��ي��ة
الآداب ،بح�ضور
وم�������ش���ارك���ة ع���دد
م��ن �أع�����ض��اء هيئة
ال��ت��دري�����س وط�لاب
وطالبات الدرا�سات
العليا ،وذلك لتقدمي
�أوراق بحثية ر�صينة
متنوعة يف خمتلف
تخ�ص�صات التاريخ،
ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة،
اجلغرافيا ،اللغة العربية ،الإعالم،
والدرا�سات االجتماعية.

تعلم الإجنليزية
تال ذلك مناق�شة الورقة الثانية
للأ�ستاذة وف��اء اجلعيثن بعنوان
«ه���ل ي��ق��ل��ل ال��ق��ل��ق ال�����ش��دي��د من
ال��داف��ع لتعلم اللغة الإجنليزية
كلغة �أج��ن��ب��ي��ة» ،ب��ع��ده��ا عر�ضت
ال��دك��ت��ورة فاتن النحا�س ورقتها
العلمية بعنوان «تطوير طريقة
دم��ج قائمة على التعلم العميق
الك��ت�����ش��اف امل���ب���اين ب��ا���س��ت��خ��دام
بيانات «»LIDAR
وال���������ص����ور ف��ائ��ق��ة
ال���و����ض���وح» ق��ام��ت
فيها ب�شرح مميزات
تقنية «ال��ل��ي��دار» يف
ا�ستخراج البيانات
وا�ستك�شاف املباين
بكفاءة عالية الدقة،
�إ�ضافة �إىل متيزها
ب�������س���رع���ة ال���وق���ت
والتكلفة املنخف�ضة.
التما�سك الن�صي
اخ���ت���ت���م���ت ال����دك����ت����ورة وداد
ال��ق��ح��ط��اين اجلل�سة الأوىل من
امللتقى ب��ورق��ة ب��ع��ن��وان «ال��ت��ك��رار
و�أثره يف التما�سك الن�صي ق�صيدة
قي�س ب��ن ذري��ح «ي��ا قلب ���ص�براً»
�أمن��وذج �اً ،ا�ستهدفت من خاللها

ركزت د .وداد
القحطاني على
أثر التكرار في
التماسك النصي
من خالل قصيدة
«يا قلب صبرًا»

اجلل�سة الأوىل
�أدار اجل��ل�����س��ة الأوىل م��ن
امللتقى د .ع��ب��دامل��ل��ك ال�شلهوب
ال��ذي افتتحها بكلمة وج��ه فيها
ال�����ش��ك��ر ل��ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ،ووك��ي��ل��ة
ال��ك��ل��ي��ة د� .أروى ال��ر���ش��ي��د على
دعمهما لفعاليات امللتقى للمرة
الرابعة ،ثم بد�أها د .ح�سن �سليم
�أ�ستاذ التاريخ الإ�سالمي بالكلية
ب��ورق��ة ب��ع��ن��وان «درا���س��ة حتليلية
خلطاب البابا �أورب���ان ال��ث��اين يف
جممع كلريمون نوفمرب ،»١٠٩٥
ا�ستعر�ض فيها ت��اري��خ احل��روب
ال�����ص��ل��ب��ي��ة ،ج��م��اع��ة ال��ف��ر���س��ان
يف الأرا����ض���ي امل��ق��د���س��ة ،ورك���زت
الورقة على خطاب البابا �أوربان
الثاين ،متناولة جوانبه ال�شخ�صية
ب��اع��ت��ب��اره م��ن �أك�ب�ر ال�شخ�صيات
ال��ذي��ن ت��رك��وا ب�صمة وا�ضحة يف
تاريخ البابوية.

الك�شف ع��ن �أمن���اط ال��ت��ك��رار يف
�ضوء علم الل�سانيات التي ا�شتملت
عليها الق�صيدة ،باالعتماد على
م��ع��اي�ير ن��� ِّ��ص � َّي��ة ت��ق��ي��ي��م��ة ،ومنها
ال�سبك بنوعيه النحوي واملعجمي.
ويف ن��ه��اي��ة اجل��ل�����س��ة مت فتح
ال��ن��ق��ا���ش م���ع احل�������ض���ور وط���رح
الأ�سئلة ،ومنها مداخلة الدكتورة
عبري �سليمان ،والدكتورة مو�ضي
العنزي ،والدكتورة ح�صة اجلرب،
والإج����اب����ة عليها،
�أع���ق���ب���ه���ا ت���ك���رمي
ال��دك��ت��ور عبدامللك
ال�شلهوب للقائمني
ب�����الأوراق البحثية
من الق�سم الرجايل
وال���دك���ت���ورة ���س��ن��اء
العيتبي من الق�سم
ال��ن�����س��ائ��ي ،وذل���ك
ب��ت��ق��دمي ���ش��ه��ادات
�شكر وتقدير لهم.
اجلل�سة الثانية
�أدار ت اجل��ل�����س��ة ال��ث��ان��ي��ة من
امللتقى الدكتورة نورة القحطاين،
وا�ستهلها الدكتور �سعد الزهري
رئ���ي�������س اجل���م���ع���ي���ة ال�����س��ع��ودي��ة
للمكتبات وامل��ع��ل��وم��ات والأ���س��ت��اذ
امل�����س��اع��د بق�سم ع��ل��م املعلومات

ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود ب��ب��ح��ث
بعنوان «تعليم املعلومات واملكتبات
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة
وت��وج��ه��ات��ه امل�ستقبلية ..درا���س��ة
و�صفية حتليلية» ،ا�ستعر�ض فيه
واق��ع تعليم املعلومات واملكتبات
يف اململكة العربية ال�سعودية من
خ�لال ا�ستعرا�ض واق��ع الأق�سام
الأك���ادمي���ي���ة ال��ت��ي ت���در����س ه��ذا
ال��ت��خ�����ص�����ص يف ���س��ب��ع ج��ام��ع��ات،
بهدف تقدمي ت�صور
ل���ل���ت���ط���ورات ال��ت��ي
حدثت يف ال�سنوات
الأخ���ي���رة يف ه���ذه
الأق�سام ،وبخا�صة
يف م�������س���م���ي���ات���ه���ا
ويف ال����ك����ل����ي����ات
املنتمية لها ،وذلك
ب���ا����س���ت���ج�ل�اء �آراء
امل���������س�����ؤول��ي�ن ع��ن
ه������ذه الأق���������س����ام،
وب������خ������ا�������ص������ة يف
م�ستقبلها وتوجهاتها فيما يتعلق
مب�سمياتها وبالكليات التي ترغب
يف االنت�ساب لها ،واختتم الدرا�سة
با�ستطالع �آراء هيئة التدري�س
ب���ه���ذه الأق�������س���ام ف��ي��م��ا يخت�ص
بر�ؤيتهم يف حتقيق دورها يف دعم

قدم د .الزهري
دراسة حول واقع
«تعليم المعلومات
والمكتبات في
المملكة وتوجهاته
المستقبلية»

ر�ؤية اململكة .2030
م�شكالت �أ�سرية
تال ذلك مناق�شة الورقة الثانية
ب��ع��ن��وان «امل�����ش��ك�لات ال��ت��ي تواجه
امل�سنني يف الريا�ض» مع الدكتورة
مو�ضي العنزي الأ�ستاذ امل�ساعد
بق�سم الدرا�سات االجتماعية التي
ا�ستهدفت م��ن خ�لال��ه��ا التعرف
على امل�شكالت الأ�سرية وال�صحية
واملادية لهذه الفئة ،من خالل عينة
م��ك��ون��ة م���ن 150
م����ن امل�������س���ن�ي�ن يف
مركز امللك �سلمان
االج��ت��م��اع��ي ،حيث
تو�صلت يف عر�ضها
للدرا�سة �إىل عدة
ن��ت��ائ��ج �أه��م��ه��ا �أن
امل�شكالت الأ�سرية
اح���ت���ل���ت ال�ترت��ي��ب
الأول يليها م�شكلة
ق�����ض��اء ال��وق��ت ،ثم
امل�شكالت النف�سية،
و�أخرياً املادية.
درا�سات بينية
واخ���ت���ت���م د .ح�����س��ن م��ن�����ص��ور
الأ�ستاذ يف ق�سم ا لإعالم بجامعة
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
ال��ب��ح��ث��ي��ة يف ع�����ص��ر ا لإع���ل��ام
اجل��دي��د ،رك��ز فيها على مدخلي
ال�ترب��ي��ة ا لإع�لام��ي��ة وال�صحافة
اال�ستق�صائية ،م�شري اً �إىل �أهم
القوا�سم امل�شرتكة بني املدخلني،
وم��ن��ه��ا ا���س��ت��ه��داف��ه��م��ا �إك�����س��اب
اجل��م��ه��ور وا لإع�ل�ام���ي�ي�ن م��ه��ارة
التحقق ،تنمية مهارات النقد يف
ظل التعامل مع زخ��م املعلومات
يف ع�صر ا لإع�ل�ام اجل��دي��د بكل
حت��دي��ات��ه ،ودوره���م���ا يف حتقيق
ال��ت��وازن واال���س��ت��ق��رار املجتمعي
ال��ن��اجت ع��ن حتجيم تغول و�سائل
الإع���ل��ام ،وك���ذل���ك امل ��ؤ���س�����س��ات
الأخ��رى ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية� ،إ�ضافة �إىل حتقيق
الأه����داف ال��وط��ن��ي��ة ،وامل�صلحة

ال��ع��ام��ة ع��ن ط��ري��ق تعزيز مهارة
اجل���م���ه���ور ال��ن�����ش��ط وامل����واط����ن
الإيجابي ،وامل��ه��ارات االحرتافية
ل�ل�إع�لام��ي�ين ،وخ��ل�����ص يف نهاية
عر�ضه �إىل عدة تو�صيات �أهمها
���ض��رورة ت��وج��ه اجل��ه��ود البحثية
امل�ستقبلية �إىل �إج���راء درا���س��ات
بينية جتمع الباحثني يف جماالت
ال�ترب��ي��ة ،ع��ل��م االج���ت���م���اع ،علم
املعلومات والبيانات واحلا�سوب،
والإع�������ل�������ام ،م��ن
�أج��ل تطوير ن��واجت
التعلم �أو خمرجات
ال��ت��ع��ل��م اخل��ا���ص��ة
بالرتبية الإعالمية
اجل��دي��دة يف ع�صر
الإع���ل���ام اجل��دي��د
م��ن ج��ه��ة ،وتطوير
ا����س�ت�رات���ي���ج���ي���ات
مت��ك��ن الإع�لام��ي�ين
من التعامل الفعال
مع البيانات الهائلة
التي تتيحها �شبكة الإنرتنت من
جهة �أخرى.
مداخالت
بعد ذلك تقدمت د .نورة بال�شكر
للباحثني للح�ضور وامل�����ش��ارك�ين،
وم��ن ث��م مت فتح ب��اب امل��داخ�لات
من �أع�ضاء هيئة التدري�س وطالب
البكالوريو�س وط�لاب الدرا�سات
العليا يف خمتلف تخ�ص�صات علم
املعلومات والإع�ل�ام وال��درا���س��ات
االج��ت��م��اع��ي��ة ،ك���ان م���ن �أب���رزه���ا
م����داخ��ل�ات ال���دك���ت���ورة ب��ل��ق��ي�����س
علوان ،الدكتورة وداد القحطاين،
الدكتورة ح�صة اجلرب.
جدير بالذكر� ،أن وحدة البحث
العلمي بوكالة ال��درا���س��ات العليا
بالكلية حتر�ص على تنظيم هذا
امللتقى ب�شكل دوري بهدف عر�ض
جت��ارب و�أب��ح��اث هيئة التدري�س
يف الأق�����س��ام الأك��ادمي��ي��ة للكلية،
وي�ساهم يف بناء �شراكات بحثية
فيما بينهم وو���ص��والً ل��درا���س��ات
بينية م�ستقبلية.

سلطت د .العنزي
الضوء من خالل
ورقتها على
«المشكالت التي
تواجه المسنين
في الرياض»

ناقش د .منصور المستجدات البحثية في اإلعالم الجديد وركز على التربية اإلعالمية والصحافة االستقصائية
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وقفات أكاديمية
وقفات أكاديمية
د .خليل اليحيا

الهواتف الذكية في القاعات
الدراسية

الهواتف الذكية ت�ؤثر على �أمناط احلياة اليومية للنا�س وت�ستحوذ على
قدر كبري من اهتماماتهم ،حيث ت�شري بع�ض الدرا�سات الإ�ستق�صائية �إىل
�أن �أكرث من  80٪من �سكان العامل ي�ستخدمون هواتفهم الذكية لقراءة
الأخبار والر�سائل الن�صية والرد عليها وتبادل ال�صور والتفاعل مع مواقع
التوا�صل االجتماعية .وبالت�أكيد ،فالهواتف الذكية جتعل التوا�صل مع النا�س
�أكرث �سهولة .حيث حتمل هذه الهواتف بع�ض اخل�صائ�ص التي ت�ساعد
على توا�صل �أ�سرع بني النا�س وتوفر خيارات تعليمية �أف�ضل للم�ستخدمني،
كما �أنها تعمل على تعزيز التنمية ال�شخ�صية ،وت�ساعد على تقدمي �أفكار
خمتلفة لتحقيق جناحات �شخ�صية ومهنية .وعلى امل�ستوى ال�شخ�صي،
�أ�سمح لطالبي با�ستخدام الهواتف الذكية يف القاعات الدرا�سية طاملا
�أن هذا الإ�ستخدام مرتبط بالعملية التعليمية .وعلى الطرف الآخ��ر،
ت�شكل الهواتف الذكية تهديداً للعملية التعليمية داخل القاعات الدرا�سية
وم�صدراً للإلهاء ،حيث ين�صرف كثري من الطالب ذهنياً عن املحا�ضرة
واالن�شغال بت�صفح جواالتهم والتوا�صل مع الآخرين من خاللها يف الوقت
الذي يجتهد فيه الأ�ستاذ يف �شرح امل��ادة العلمية وتقدميها للطالب يف
قالب �أ�سهل للفهم.
نعم ،قد يكون �أ�ستاذ امل��ادة عاملاً رئي�س ًيا الن�صراف الطالب عن
املحا�ضرة واالن�شغال بجواالتهم ب�سبب القالب اململ الذي ي�ستخدمه هذا
الأ�ستاذ لإي�صال املعلومة� ،أو قد يكون ال�سبب وجود فجوة بني الأ�ستاذ
والطالب يف جمال التعامل والتفاعل تدفع الطالب للبحث عن م�صدر �آخر
للإن�شغال به لتم�ضية وقت املحا�ضرة الطويل وت�سجيل ا�سمه يف ك�شف
احل�ضور تفادياً لبلوغ احلد الأق�صى للغياب امل�سموح ،لكن �أي�ضاً هناك
نوعية من الطالب قد دخلت يف مرحلة الإدم��ان على ا�ستخدام اجلوال
بحيث ال ميكنها اال�ستغناء عنه �أو االن�صراف منه �إىل �أمر �آخر ،ف�أ�صبح
ه�ؤالء الطالب ذهنياً متعلقني به ويت�صفحونه با�ستمرار يف عملية تلقائية
وعفوية ب�سبب هذا الإدمان .وكما �أ�سمح لطالبي با�ستخدام اجلوال يف
العملية التعليمية� ،أجدين م�ضطراً يف �أوق��ات �أخرى لتحذيرهم باتخاذ
قرار حازم بالإنتباه للمحا�ضرة �أو االن�صراف منها� ،إذ ال يليق �أن يقف
الأ�ستاذ على قدميه جمتهداً يف ال�شرح والتو�ضيح بينما هناك من الطالب
من يتهام�سون وهم يت�صفحون جواالتهم وي�ضحكون على ا�ستحياء وهم
ي�ستعر�ضون بع�ض املقاطع واملواقع.
يف بحث علمي مت �إجرا�ؤه يف جامعة بلجيكية وكتبت عنه �صحيفة امليل
الربيطانية  ،وجد الباحثون �أن الطالب الذين ي�ستخدمون جواالتهم بكرثة
يف القاعات الدرا�سية معر�ضون للإخفاق وفقدان الدرجات ،حيث �أكد
الباحثون �أن ا�ستخدام الهاتف ب�شكل مكثف �أعلى من املعتاد مبتو�سط
خم�س م��رات يف حما�ضرة مدتها �ساعة يت�سبب يف انخفا�ض يف نتائج
�إمتحانات ه���ؤالء الطالب بن�سبة  5%مقارنة بطالب �آخرين يتجنبون
ا�ستخدام جواالتهم �أثناء املحا�ضرة.
كما �أظهرت �أبحاث �أخرى �أن كثرياً من الطالب ينظرون �إىل هواتفهم
الذكية كم�صدر للرتفيه ولي�س ك�أداة عمل ،حيث تتولد رغبة جاحمة لدى
ه�ؤالء الطالب يف عدم تفويت �أي �شيء يحدث عرب الإنرتنت والتفاعل
امل�ستمر مع �أ�صدقائهم وح�ساباتهم ال�شخ�صية على مواقع التوا�صل
االجتماعي مما ي���ؤدي �إىل عدم الرتكيز والت�شتت الذهني .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،قد ي�ؤدي التبديل امل�ستمر ذهاباً و�إياباً بني حمتوى املحا�ضرة
والهواتف الذكية �إىل زي��ادة احلمل املعريف عند الطالب وعدم الكفاءة
و�ضعف القدرة على التح�صيل والفهم والإ�ستيعاب.
الهواتف الذكية هي من �ضمن الأغ��را���ض ال�شخ�صية للطالب ولها
خ�صو�صية كبرية ،وال ي�صح �أبداً و�ضع ت�شريعات للحد من ا�ستخدامها يف
القاعات الدرا�سية �أثناء املحا�ضرات ،فالطالب اجلامعي يجب �أن يكون
قدر كبري من امل�س�ؤولية ،ودور اجلامعات هو توفري بيئة مثالية لتعزيز
على ٍ
تلك امل�س�ؤولية ،ويبقى دور �أ�ستاذ املادة مهماً يف جتديد �أدواته وحتديث
حما�ضراته وتنويع �أ�ساليبه التعليمية لتح�سني كفاءة التوا�صل مع الطالب
وم�ساعدتهم على اتخاذ ال��ق��رار ال�صحيح باالنتباه للمحا�ضرة وترك
ا�ستخدام اجلوال �إىل حني.
 alkhaleel@ksu.edu.saكلية الطب

وفد بريطاني يناقش سبل االستثمار
في التعليم الجامعي

�شاركت وكيل وزارة التعليم اجلامعي الأهلي الدكتورة رمية بنت �صالح
اليحيا يف االجتماع ال��ذي عقد م�ؤخراً مبقر الهيئة العامة لال�ستثمار،
بح�ضور رئي�س قطاع التعليم بالهيئة الدكتور جا�سر احلرب�ش ،وممثلني عن
�إدارة التجارة الدولية الربيطانية ،واملجل�س الثقايف الربيطاين؛ ملناق�شة
�سبل اال�ستثمار يف التعليم اجلامعي الأهلي ،وتوحيد اجلهود يف جمال
جذب وتطوير ا�ستثمارات التعليم اجلامعي ،وحتديد �أطر التعاون امل�شرتك
لال�ستفادة من تعزيز فر�ص اال�ستثمار يف املجال التعليمي.
وقدمت الدكتورة اليحيا يف بداية االجتماع نبذة تعريفية لقطاع التعليم
اجلامعي الأهلي ،و�أب��رز املهام امل�سندة لوكالة التعليم اجلامعي الأهلي،
واالعتمادات امل�ؤ�س�سية والرباجمية املوجودة ،واجلامعات الربحية وغري
الربحية ،م�شرية �إىل توجه �صناع القرار يف اململكة نحو تطوير اجلامعات،
ودعم فر�ص تعزيز اال�ستثمار يف قطاع التعليم اجلامعي ،والتي كان �آخرها
�صدور املوافقة على نظام اجلامعات اجلديد ال��ذي منح اجلامعات يف
اململكة املزيد من املرونة يف اال�ستثمار ،واال�ستقاللية ،كما تناول االجتماع
فر�ص اال�ستثمار الأجنبي وافتتاح فروع للجامعات الأجنبية من خالل واقع
التعليم اجلامعي اليوم.
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برعاية �أمري املدينة املنورة وح�ضور وزير التعليم

تدشين «مدينة طيبة للتربية الخاصة»

عب مدير عام التعليم مبنطقة املدينة املنورة
رّ
الأ�ستاذ نا�صر بن عبداهلل العبدالكرمي عن بالغ
�شكره وامتنانه ل�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
في�صل بن �سلمان بن عبدالعزيز �أم�ير منطقة
املدينة امل��ن��ورة ،مبنا�سبة رع��اي��ة �سموه حلفل
تد�شني «مدينة طيبة التعليمية للرتبية اخلا�صة»،
بح�ضور معايل وزي��ر التعليم الدكتور حمد بن
حممد �آل ال�شيخ.
و�أك��د العبدالكرمي �أن م�شروع «مدينة طيبة
التعليمية للرتبية اخلا�صة» يقع على م�ساحة 50
�أل��ف مرت مربع ،وي�ستوعب خم�سة �آالف طالب
مبان
ٍ
وطالبة ،بتكلفة  86مليون ري��ال ،وي�ضم
تعليمية جلميع �أن��واع الإعاقة ،ومدر�سة للتعليم
ال�شامل ،وم��راك��ز متخ�ص�صة للتوحد والبحث
العلمي ،مو�ضحاً �أن امل�شروع �سيكون له الأث��ر
املبا�شر على �أه��ايل املدينة املنورة عامة ،وعلى
�أولياء �أم��ور الطالب والطالبات من الأ�شخا�ص
ذوي الإع���اق���ة ب�شكل خ��ا���ص ،مب��ا ي��ق��دم��ه من
خدمات نوعية ومتخ�ص�صة؛ مت ّكنهم من حقهم
يف التعليم والت�أهيل وال�صحة واحلياة االجتماعية
الكرمية ،مبا ين�سجم مع احتياجاتهم اخلا�صة،
وي�سمح بدجمهم يف املجتمع.
وب��ه��ذه املنا�سبة �أ���ش��ادت مدير ع��ام الرتبية
اخلا�صة ب��وزارة التعليم الأ�ستاذة مها ال�سليمان
ب�سعي وزارة التعليم لرفع ن�سبة امل�ستفيدين من
ب��رام��ج ال�ترب��ي��ة اخل��ا���ص��ة ،وحت�سني اخل��دم��ات
املقدمة ل��ذوي الإع��اق��ة ،وارت��ف��اع ع��دد برامج

ال�ترب��ي��ة اخل��ا���ص��ة للبنني وال��ب��ن��ات لي�صل �إىل
« »5600برنامج يف 2019م ،كما ارتفع عدد
ال���ط�ل�اب وال��ط��ال��ب��ات يف ه���ذه ال�ب�رام���ج �إىل
�أك�ثر م��ن « »75000طالب وطالبة يقوم على
تدري�سهم قرابة « »14000معلم ومعلمة من ذوي
التخ�ص�صات املختلفة يف الرتبية اخلا�صة.
من جانبها �أكدت وكيل وزارة التعليم للربامج
التعليمية الدكتورة تهاين البيز �أن تد�شني «مدينة
طيبة للرتبية اخلا�صة» باملدينة امل��ن��ورة ي�أتي
ا�ستمرا ًرا للجهود التي تبذلها وزارة التعليم يف
توفري اخلدمات التعليمية للطالب ذوي الإعاقة
من البنني والبنات ،م�شرية �إىل توجيه معايل وزير
التعليم جلميع اجلهات املعنية يف الوزارة ب�سرعة

�إن��ه��اء متطلبات وجتهيزات املدينة وافتتاحها
خالل فرتة قربية.
و�أ�ضافت د .البيز �أن اململكة تعترب من الدول
الرائدة يف تطبيق الأ�ساليب الرتبوية احلديثة
يف تعليم الأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة من البنني
والبنات� ،سواء يف مدار�س التعليم العام� ،أو من
خالل املراكز واملعاهد املخ�ص�صة لهم ،مو�ضحة
�أن مدينة طيبة للرتبية اخلا�صة ُ�شيدت وفق
�أح���دث املعايري وامل��وا���ص��ف��ات العاملية لتقدمي
�أف�ضل اخلدمات التعليمية للطالب والطالبات
من ذوي الإعاقة ،وتهيئة بيئة تعليمية تتنا�سب
واحتياجاتهم.

تفقد جامعة طيبة وعدد ًا من امل�شاريع التعليمية يف املدينة ..وزير التعليم:

تركيز على الدبلومات التطبيقية وترشيد القبول في
بعض التخصصات

دع��ا معايل وزي��ر التعليم الدكتور حمد �آل
ال�شيخ �إىل �أهمية وجود برامج دبلوم تطبيقية يف
اجلامعات ت�ساعد الطالب والطالبات امللتحقني
بها على االنخراط يف �سوق العمل ،وتر�شيد
القبول يف التخ�ص�صات التي ال يحتاجها ال�سوق
حالياً ،م�ؤكدًا �أن التعلم لي�س للعلم فقط و�إمنا
للعمل �أي�ضاً.
وق��ال معاليه خ�لال جولة تفقدية بجامعة
طيبة�« :إن اجل��ام��ع��ات م�ؤ�س�سات ح�ضارية
وت��ن��م��وي��ة و���ش��ري��ك ف��اع��ل يف خ��دم��ة املجتمع
وتطويره �ضمن احلراك ال�شامل وفق ر�ؤية اململكة
 ،٢٠٣٠ولي�ست هياكل جامدة� ،أو منغلقة على
ذاتها» ،م�ؤكدًا على �أهمية ا�ست�شراف اجلامعات
م�ستقبل �سوق العمل املرتبط مبهارات القرن
احلادي والع�شرين والثورة ال�صناعية الرابعة.
و�أ�ضاف �أن اجلامعات لي�ست ج�سراً فقط
ل�سوق العمل ،بل ج�سر للحياة ب�أكملها؛ لذا
من املهم العناية بجودة املخرجات يف اجلوانب
التعليمية وامل��ه��ن��ي��ة ،داع��ي��اً اجل��ام��ع��ات �إىل
متابعة خريجيها يف �سوق العمل ،ومدى جودة
خمرجاتها يف خدمة اجلهات التي يعمل بها
اخلريجون حتى ال تكون جهات تعمل مبعزل

ع��ن احل��ي��اة وج��ان��ب الطلب �أو ���س��وق العمل
واحتياجاته ،مقدماً معاليه ت�سا�ؤالت مهمة
ب�ش�أن ن�سبة توظيف اجلامعات خلريجيها خالل
ال�ستة �أ�شهر الأوىل من التخرج ،وما هو متو�سط
الراتب املقدم خلريج كل جامعة مقارنة بنظرائه
يف اجلامعات املحلية والعاملية.
وك���ان م��دي��ر جامعة طيبة د .عبدالعزيز
ال�سراين قد ا�ستعر�ض خ�لال اجتماع معايل
ال��وزي��ر ب���أع�����ض��اء اجل��ام��ع��ة �أه����داف اخلطة

اال�سرتاتيجية للجامعة ،و�أب����رز الإجن����ازات
والتحوالت ملواكبة التحول الوطني ور�ؤية اململكة
 ،2030كما اطلع وزي��ر التعليم خ�لال زيارته
على املعامل واملنتجات وامل�شاريع التابعة لوادي
طيبة ،وجت��ول على �أق�سام ومعامل التقنيات
احلديثة ،ومركز االبتكار ب��ال��وادي ،وا�ستمع
ل�شروحات عنها وملنتجاتها التي تعمل عليها.

تعديالت على الئحة الوظائف التعليمية وتأجيل موعد التطبيق إلى  1يوليو

�أعلنت وزارت���ا اخل��دم��ة املدنية
والتعليم عن ت�أجيل موعد تطبيق
الئحة الوظائف التعليمية بن�سختها
اجل���دي���دة �إىل  10ذي ال��ق��ع��دة
1441هـ املوافق  1يوليو من العام
2020م ،وذل��ك ب��دي ً
�لا ع��ن املوعد
املقرر بتاريخ  26ربيع الثاين لعام
1441هـ امل���واف���ق  23دي�سمرب
2019م ،و�إجراء عدد من التعديالت
على الالئحة وفق ما اعتمدته جلنة
البت يف لوائح اخلدمة املدنية.
وي���أت��ي الت�أجيل والتعديل على
ال�لائ��ح��ة ب��ن��ا ًء ع��ل��ى ط��ل��ب وزارة
التعليم مبا يحقق توجهات القيادة
ال��ر���ش��ي��دة ن��ح��و االن��ت��ق��ال ال�سل�س
ل�لائ��ح��ة اجل��دي��دة دون �أي ت���أث�ير

�سلبي على �سري العملية التعليمية
للطالب واملعلم يف منت�صف العام
الدرا�سي ،كما ا�شتملت التعديالت
ال��ت��ي �أج���ري���ت ب��ج��ه��ود م��ن وزارة
التعليم على حت�سينات تتعلق بالنقل
والرتقية وم��ك��اف���أة نهاية اخلدمة
وع��دم الت�أثري �سلباً على امليزات
املالية التي �سيح�صل عليها املعلم
وامل��ع��ل��م��ة مم��ن �سيتم نقلهم �إىل

الالئحة اجلديدة.
وت���وا����ص���ل ال��ل��ج��ان ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة
امل�شرتكة من وزارة اخلدمة املدنية
ووزارة التعليم وهيئة تقومي التعليم
وال���ت���دري���ب ا���س��ت��ك��م��ال اجل��وان��ب
التنفيذية املتعلقة بتطبيق الالئحة،
و�سلم روات��ب الوظائف التعليمية؛
بهدف ا�ستيعاب التعديالت التي
مت��ت ع��ل��ى ال�لائ��ح��ة� ،إىل جانب

ا�ستكمال كافة اجلوانب الإجرائية
والتقنية ذات العالقة.
وتعترب الئحة الوظائف التعليمية
بن�سختها اجل��دي��دة نقطة حت��ول
مهمة �ضمن ا�سرتاتيجية تطوير
قطاع التعليم يف اململكة ،من خالل
ما ت�ضمنته من �إج���راءات و�آليات
ومم���ي���زات ت��ك��ف��ل حت��ق��ي��ق متهني
وظيفة املعلم ،وجدية العمل وتعزيز
العدالة ،وحتقيق التمايز بنا ًء على
الأداء ،كما ت�ضع الالئحة ن�صب
عينها و���ض��م��ن �أه��داف��ه��ا ،تطوير
املعلم من خالل الربامج التدريبية
والتطويرية كجزء من عنا�صر تقومي
�أدائه ،لدعم م�ساره املهني املتمثل يف
الرتقية �إىل رتب �أعلى.
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كرم مدير اجلامعة ال�سابق الدكتور �إ�سماعيل الب�رشي

أمير الجوف يفتتح  15مشروعًا في المدينة الجامعية
اف��ت��ت��ح ���ص��اح��ب ال�سمو امللكي
الأم���ي���ر ف��ي�����ص��ل ب����ن ن������واف ب��ن
عبدالعزيز �أم�ير منطقة اجل��وف،
 15م�شروعاً يف جامعة اجل��وف،
جرى �إجنازها يف املدينة اجلامعية
ب�سكاكا� ،شملت كلية الرتبية للبنات،
واملراحل الأوىل لكلية الطب ،ولكلية
ال�صيدلة ،ولكلية ط��ب الأ���س��ن��ان،
وكلية الآداب والأع��م��ال ،واملخترب
املركزي للأبحاث ،ومركز الدفاع
املدين ،وقاعة امل�ؤمترات للطالبات،
وامل����رك����ز االج���ت���م���اع���ي ل��ل��ط�لاب
وال���ط���ال���ب���ات ،وامل���رك���ز ال��ت��ج��اري
للطالب والطالبات ،ومعامل كلية
الهند�سة ،والأكادميية الريا�ضية.
بد�أ احلفل املُعد بهذه املنا�سبة،
بعر�ض عن دعم �سمو راعي احلفل
املتوا�صل جلامعة اجل���وف و�أب���رز
املنجزات التي حققتها اجلامعة يف
عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود
حفظه اهلل ،بعد ذل��ك �ألقى مدير
اجلامعة بالإنابة الدكتور بدر الزارع
كلمة رح���ب خ�لال��ه��ا ب�سمو �أم�ير
املنطقة مبنا�سبة افتتاحه حزمة
جديدة من امل�شاريع التي بلغ املنجز
منها نحو  30م�شروعاً مبيزانية
ت��ف��وق  2مليار ري���ال م��ن �إج��م��ايل

 4مليار ري��ال معتمدة ،م ��ؤك��داً �أن
هذه املنا�سبة تكت�سب �أهميتها من
توافقها مع احتفال الوطن بالذكرى
اخل��ام�����س��ة لبيعة خ���ادم احل��رم�ين
ال�شريفني � -أي���ده اهلل  -بعد �أن
ع��ا���ش��ت امل��م��ل��ك��ة ���س��ن��وات زاخ���رة
باملنجزات والإ�صالحات والتنمية
املتوا�صلة ،وتعزيز املكانة العاملية يف
كل املجاالت.
و�أعرب الدكتور الزارع عن جزيل
ال�شكر والعرفان للدكتور �إ�سماعيل
الب�شري على فرتة الثمان �سنوات
التي �أم�ضاها مديراً للجامعة ،م�ؤكداً
�أن الدكتور الب�شري ،خالل �سنوات

عمله ،حقق الكثري م��ن املنجزات
امل��ت��ن��وع��ة ،ح��ت��ى جت����اوزت جامعة
اجلوف مرحلة اجلامعات النا�شئة
�إىل مرحلة املناف�سة والطموحات
العالية ،مو�ضحاً �أن اجلامعة مازال
لديها الكثري من امل�شاريع والربامج
التي حتقق خطتها اال�سرتاتيجية،
وامل�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية اململكة
بقيادة خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني
و�سمو ويل عهده الأمني  -رعاهما
اهلل -وتوجيهات �سمو �أمري املنطقة
و�سمو نائبه.
ث���م ق����دم ال���دك���ت���ور �إ���س��م��اع��ي��ل
الب�شري كلم ًة �أب���دى فيها فخره

ب��ال��ث��ق��ة امل��ل��ك��ي��ة خ�ل�ال ال�����س��ن��وات
املا�ضية م��ا منحه فر�صة خدمة
الدين والوطن والقيادة من خالل
جامعة اجلوف ،م�ستح�ضراً معاليه
ما كانت عليه منطقة اجلوف قبل
ما يزيد عن مائة عام حالها حال
مناطق اململكة م��ن فرقة و�شتات
وجهل وفقر ،وبني حالها اليوم بهذه
املنجزات والتنمية ال�شاملة والأمن
والرخاء وانت�شار دور العلم واملعرفة
وامل�شاريع العمالقة.
وق���دم ال��دك��ت��ور الب�شري �شكره
الوافر خل��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
و�سمو ويل عهده الأمني  -حفظهما
اهلل  -على الثقة والدعم الكبري،
وكذلك ل�سمو �أمري املنطقة و�سمو
نائبه ومعايل وزير التعليم وجميع
من�سوبي اجل��ام��ع��ة ومن�سوباتها
و�أهايل منطقة اجلوف.
واخ �تُ��ت��م احل��ف��ل ،ب��ت��ك��رمي �سمو
�أمري املنطقة ملدير اجلامعة ال�سابق
ال���دك���ت���ور �إ���س��م��اع��ي��ل ب���ن حممد
ال��ب�����ش��ري ،ت��ق��دي��راً جل��ه��وده التي
بذلها خالل �سنوات عمله يف �إدارة
اجلامعة ،كما ت�سلّم �سموه هدية
تذكارية من اجلامعة بهذه املنا�سبة.

معرض للغة العربية والذكاء االصطناعي بجامعة أم القرى

نظمت كلية اللغة العربية بجامعة
�أم ال��ق��رى على م���دار �أ�سبوعني
بقاعة امللك عبدالعزيز التاريخية
يف العابدية ،معر�ض اللغة العربية
والذكاء اال�صطناعي ،ال�ستعرا�ض
م���راح���ل ت��ط��ور و���س��ائ��ل ال��ك��ت��اب��ة
عرب التاريخ و�صوالً �إىل توظيف
جم���االت التقنية احلا�سوبية يف
معاجلة العربية ون�شرها عاملياً،
وذلك برعاية معايل مدير اجلامعة
الدكتور عبداهلل بافيل ،وح�ضور
عمداء ووكالء العمادات والكليات
والأق�سام.
و�أك����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
�أق�����س��ام الكلية ودع��م��ه��ا ملجاالت
اللغة العربية تعليماً وبحثاً ون�شراً
يف بقاع الأر�ض كافة ،و�سعيها �إىل
مواكبة �أح��دث التقنيات لتوظيف
ع��ل��وم احل��ا���س��ب �ضمن براجمها

ال��درا���س��ي��ة مل���ق���رري ع��ل��م ال��ل��غ��ة
احلا�سوبي ،وعلم اللغة التطبيقي،
عالوة على ا�ستحداث برنامج يهتم
بتزويد ط�لاب مرحلة املاج�ستري
مبهارات تعليم العربية وا�ستخدام
�أح����دث و���س��ائ��ل التكنولوجيا يف

التعليم.
و�أو���ض��ح وكيل الكلية لل�ش�ؤون
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��دك��ت��ور ���س��ع��ي��د �آل
يزيد �أن املعر�ض امل�صاحب يركز
ع��ل��ى جم����االت ت��وظ��ي��ف ال��ذك��اء
اال���ص��ط��ن��اع��ي يف خ��دم��ة ال��ل��غ��ة

ال��ع��رب��ي��ة وت��رج��م��ت��ه��ا �إىل ل��غ��ات
متعددة� ،إ�ضافة �إىل برامج البحث
يف م�ت�رادف���ات و�أ����ض���داد وج��م��وع
ال��ك��ل��م��ات وحت��ل��ي��ل ال���رم���وز وف��ق
املعاين الداللية ال�صحيحة ،كما
ي�سهم يف تنمية فن الإلقاء والتذوق
ال�شعري من خالل عر�ضه لربامج
امل��و���س��وع��ات وحت��ل��ي��ل الن�صو�ص
ال�شعرية املتاحة.
ويف ختام احلفل ك � ّرم الدكتور
عبداهلل بافيل عمداء كلية اللغة
العربية ال�سابقني واجلهات املنظمة
وامل�����ش��ارك��ة ،مثمناً ج��ه��وده��م يف
تفعيل الربنامج واملعر�ض امل�صاحب
ل��ه لالحتفاء باليوم العاملي للغة
العربية  ،2019و�إ�سهامات الكلية
يف م��واك��ب��ة م�ستحدثات ب��رام��ج
التطور التقني ودجمها يف مقررات
التعليم ملرحلتي ال��ب��ك��ال��وري��و���س
والدرا�سات العليا.

جامعة عفت تشغل ثاني محطة للطاقة الشمسية
ن��ف��ذت جامعة عفت اخ��ت��ب��ارات خارجية
وا�سعة النطاق لقيا�س قدرة الألواح ال�شم�سية
امل�صممة للظروف ال�صحراوية ،كثاين حمطة
للطاقة ال�شم�سية يتم ت�شغيلها بالتعاون مع عدة
�شركات حملية وعاملية.
ويتم حالياً ر�صد واختبار  60من الأل��واح
ال�شم�سية ال�صحراوية املثبتة على �أ�سطح �أحد
امل��ب��اين يف جامعة عفت ،ويتم اختبار م��واد
وت�صميم الأل���واح ال�شم�سية مب��ا يتوافق مع
الظروف ال�صحراوية من ناحية الأ�شعة فوق
البنف�سجية ومقاومة الرمال ودرجات احلرارة
املرتفعة.
وت��ت��م��ي��ز ه���ذه الأل������واح ال�شم�سية ب��ع��دة
خ�صائ�ص.
وقالت رئي�سة جامعة عفت الدكتورة هيفاء
ر�ضا جمل الليل� ،أن اجلامعة �أقامت يف املوقع
حقل اختبار متعدد اال�ستخدامات ,ي�شتمل
على تركيب مت�صل بال�شبكة يدعمه �أجهزة
قيا�س خا�صة و�أجهزة قيا�س الألواح ال�شم�سية
وجمع البيانات ,م�شرية �إىل �أن اجلامعة �أطلقت

حمطة وبرنامج الطاقة ال�شم�سية للمرة الثانية
ليكون من�صة لتدريب الطالب والباحثني على

ت�صميم م�شاريع الطاقة ال�شم�سية على �أر�ض
الواقع� ،إىل جانب ت�شغيلها و�صيانتها.

جامعات سعودية
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لقاء عمداء شؤون الطالب يناقش سبل
تطوير الرياضة الجامعية

رعى معايل نائب وزير التعليم للجامعات والبحث واالبتكار نائب
رئي�س جمل�س �إدارة االحت��اد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية الدكتور
حامت بن ح�سن املرزوقي ،يوم اخلمي�س  8ربيع الآخر 1441هـ لقا ًء
بعنوان «�سبل تطوير الريا�ضة اجلامعية» بح�ضور رئي�س االحت��اد
الريا�ضي للجامعات ال�سعودية الدكتور خالد املزيني ،وعمداء �ش�ؤون
الطالب باجلامعات ال�سعودية.
و�أكد معايل نائب وزير التعليم للجامعات والبحث واالبتكار على
�أهمية تطوير الريا�ضة اجلامعية ،من خالل بناء فكر الالعب اجلامعي
من كافة اجلوانب ،م�شرياً �إىل �أن االحتاد الريا�ضي للجامعات هو �أحد
�أهم مكونات التدريب يف م�ؤ�س�سات التعليم يف اململكة ،وهو ي�ضطلع
بدور كبري يف حتقيق ال�صحة الوقائية للمجتمع ،ويجب اال�ستفادة من
دور االحت��اد واجلامعات يف حفز الوعي الثقايف والريا�ضي لأهمية
الريا�ضة لفئات املجتمع.
و�أ�شار �إىل �أن هذا اللقاء ي�أتي ال�ستعرا�ض الر�ؤية التطويرية التي
ينتهجها االحتاد يف الريا�ضة اجلامعية بح�ضور عمداء �ش�ؤون الطالب
يف اجلامعات ال�سعودية ،ملناق�شة �سبل تطوير الريا�ضة اجلامعية،
والوقوف على �أبرز العوائق وامل�شكالت التي تواجه اجلامعات يف ذلك.
�إثر ذلك بد�أت �أعمال اللقاء بحلقة نقا�ش عن �سبل تطوير الريا�ضة
اجلامعية ،ودور اجلامعات وا�ستعرا�ض �أبرز املقرتحات والتو�صيات.

مؤتمر دولي للحوسبة بجامعة األميرة نورة

حتت رعاية معايل وزير التعليم الدكتور حمد بن حممد �آل ال�شيخ،
�أطلقت جامعة الأم�يرة نورة ممثلة بكلية علوم احلا�سب واملعلومات
«م��ؤمت��ر جامعة الأم�ي�رة ن��ورة بنت عبدالرحمن ال��دويل للحو�سبة»
واملعر�ض امل�صاحب له ،خالل الفرتة  ١٢ - ١٠دي�سمرب  ،٢٠١٩وذلك
يف القاعة الكربى مبركز امل�ؤمترات باجلامعة.
وت�أتي �أهمية امل�ؤمتر من كونه من�صة رائدة للأفكار املبتكرة وي�سهم يف
م�شاركة البحوث اجلديدة التي تدعم وتناق�ش التطور الرقمي املت�سارع
يف جماالت احلو�سبة� ،ساعياً بذلك لإثراء البحث العلمي وبناء �شراكات
عاملية وتوظيف املعرفة يف بالدنا.
وتطرق امل�ؤمتر لعدة حماور ناق�شها و�شارك فيها عدد من الباحثني
والباحثات من خمتلف دول العامل وتبادلوا فيها خرباتهم وجتاربهم
وطرحوا مقرتحاتهم وتطلعاتهم يف جمال تقنيات احلو�سبة مبختلف
�أبعادها وتطبيقاتها.
وت�ضمن برنامج امل�ؤمتر جل�سات علمية وور���ش عمل متخ�ص�صة
و�شارك باملعر�ض امل�صاحب له عدد من القطاعات املتميزة يف جماالت
التقنية وتطبيقاتها.

 ..وحوكمة الشركات بجامعة الفيصل

نظم مركز احلوكمة بكلية �إدارة الأعمال بجامعة الفي�صل ،امل�ؤمتر
الدويل الأول حلوكمة ال�شركات «زيادة النمو بتطبيق احلوكمة الر�شيدة
مبا يتوافق مع ر�ؤية  »2030بح�ضور مدير اجلامعة الدكتور حممد �آل
هيازع ،وعدد من م�س�ؤويل هيئة ال�سوق املالية ،وذلك يف فندق فريمونت
بالريا�ض.
و�أك��د الدكتور �آل هيازع حر�ص جامعة الفي�صل على الإ�سهام يف
خدمة املجتمع ومنها مركز حوكمة ال�شركات الذي �أن�شئ منذ �أربع
�سنوات ،وهو ي�صدر تقري ًرا �سنو ًيا عن احلوكمة ومدى ال�شفافية يف
ريا �إىل تطور املركز
ال�شركات املدرجة يف �سوق املال ال�سعودي ،م�ش ً
حتى �أ�صبحت العديد من ال�شركات حتر�ص على امل�شاركة واملناف�سة
واحل�صول على مراكز متقدمة نتيجة للم�صداقية واحليادية التي يتبعها
املركز يف ت�صنيف ال�شركات فيما يتعلق باحلوكمة.
من جانبه �أو�ضح �أ�ستاذ املالية امل�ساعد واملدير التنفيذي ملركز
احلوكمة باجلامعة الدكتور م�شهور فاروق مراد� ،أن اهتمام امل�ؤ�س�سات
العلمية كمركز احلوكمة بجامعة الفي�صل واهتمام امل�ؤ�س�سات الرقابية
مثل هيئة ال�سوق املالية ،باالرتقاء مب�ستوى احلوكمة يف اململكة ،هو
اهتمام م�ساند و داعم للر�ؤية  2030ويتطلب تعاون اجلميع ،خا�صة و�أن
احلوكمة اجليدة ال تهتم فقط بالنتائج املالية فح�سب و�إمنا بالأهداف
االجتماعية والبيئية وا�ستدامتها.
و�أكد عميد كلية �إدارة الأعمال الدكتور باج�س دودين على �أن فريق
مركز حوكمة ال�شركات يف كلية �إدارة الأعمال باجلامعة وبالتعاون مع
هيئة ال�سوق املالية قرر تو�سيع نطاق امل�ؤمتر ال�سنوي الرابع حلوكمة
ال�شركات ،حيث �أ�ضيف برنامج ليوم كامل لإتاحة الفر�صة للباحثني
والعاملني يف ميدان احلوكمة داخل اململكة وخارجها لاللتقاء وم�شاركة
البحوث واخلربات والتحديات.
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أ.د .يوسف بن عبده عسيري

الطالب يف االعتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي «»3
تناولنا قارئي الكرمي  -خالل املقالتني ال�سابقتني  -اجلهود التي
يجب على امل�ؤ�س�سة القيام بها فيما يتعلق بطالبها ،ومن خالل هذه
اجلهود ت�ضمن امل�ؤ�س�سة توفري ا�ستثمار قدرات طالبها وتوفري العمليات
التي تدعم هذا اال�ستثمار ،وذلك �ضمن البعد الرابع «الطالب» وفق
الن�سخة املطورة ملعايري االعتماد امل�ؤ�س�سي التي �أ�صدرتها هيئة تقومي
التعليم والتدريب 2018م ،ون�ستكمل رحلتنا اليوم يف �شرح حماور هذا
البُعد.
ونتناول يف هذه املقالة �آخر بنود هذا البُعد ،وهي «حمور اخلدمات
والأن�شطة الطالبية ،وحم��ور اخلريجني» ،فتذكر الن�سخة املطورة
فيما يتعلق مبحور اخلدمات والأن�شطة الطالبية �أن امل�ؤ�س�سة تلتزم
بتقدمي اخلدمات الالزمة جلميع الطالب مبا يتنا�سب مع احتياجاتهم
و�أعدادهم ،مبا يف ذلك خدمات الرعاية ال�صحية املنا�سبة للحاالت
الطارئة ،كما تتابع امل�ؤ�س�سة جودة اخلدمات املقدمة للطلبة من خالل
�آليات فاعلة ،ت�شمل قيا�س ر�ضاهم عن جودة اخلدمات وكفايتها ،ت�سهم
يف عمليات التح�سني امل�ستمر لها.
كما ت�ضع امل�ؤ�س�سة خططاً للأن�شطة الطالبية تتواءم مع ر�سالتها
و�أهدافها ،وي�شارك الطالب يف �إع��داده��ا ،وحت��دد �آليات لتنفيذها،
وتخ�ص�ص موارد منا�سبة لها� ،إ�ضافة �إىل ذلك تتخذ امل�ؤ�س�سة الآليات
الالزمة لتنظيم وحتفيز م�شاركة الطالب يف الأن�شطة الطالبية املتنوعة
وتتابع حجم م�شاركتهم فيها ،ومعدالت ر�ضاهم عنها ،وتعمل على
حت�سني جودتها ،وت�شجع امل�ؤ�س�سة �إبداعات الطالب وابتكاراتهم وتتيح
�إقامة املنا�شط الداعمة لريادة الأعمال.
�أما فيما يتعلق باملحور الأخري يف البُعد الرابع «الطالب» فيتمثل يف
«اخلريجني» ،حيث تذكر الن�سخة املطورة ملعايري االعتماد امل�ؤ�س�سي
التي �أ�صدرتها هيئة تقومي التعليم والتدريب 2018م� ،أن على امل�ؤ�س�سة
�أن توفر الآليات املنا�سبة ملتابعة خريجيها والتوا�صل الفعال معهم ،و�أن
يكون لديها قواعد بيانات حمدثة عنهم ،كما يت�ضمن هذا املحور �أنه
يجب على امل�ؤ�س�سة �أن تعتمد �آليات وو�سائل متنوعة ال�ستطالع �آراء
وجتارب اخلريجني وقيا�س مدى منا�سبة املعارف واملهارات والكفايات
التي اكت�سبوها لتلبية متطلبات جهات التوظيف و�أدائهم املهني.
و�أخرياً تدعم امل�ؤ�س�سة �صلتها باخلريجني مبا فيهم الطالب الدوليني
من خالل �إ�شراكهم يف منا�سباتها العامة والعلمية وخططها التطويرية
وتقدمي اخلدمات املنا�سبة لهم ،وت�ستثمر خرباتهم املهنية والوظيفية يف
تعزيز الأداء امل�ؤ�س�سي والأكادميي.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

االختبارات ليست نهاية الدنيا
على �أب��واب االمتحانات الف�صلية يكرث النا�صحون واملنظرون الذين
يطلقون كالماً نظرياً تقليدياً مكرراً مفاده «ذاكر ،اجتهد ،ال ت�ضيع وقتك،
من طلب العال �سهر الليايل ،من جد وجد ومن زرع ح�صد ،الخ» ،وبع�ض
هذا الكالم قد ي�ضخم الأمور وينقلب لنتيجة عك�سية لدى الطالب.
ونظراً لأهمية املو�ضوع وات�صاله ب�شريحة كبرية من �أبنائنا وبناتنا
و�إخواننا و�أخواتنا الطالب والطالبات ،ف�إين �س�أديل بدلوي لأق��ول� ،إن
االختبارات لي�ست نهاية الدنيا فال تقلق وال تتوتر ،وعليك بتقوى اهلل
واللجوء �إليه دائماً يف كل وقت ف�إن بيده التوفيق وال�سعادة.
اتبع نظاماً �صحياً ومن مبكراً ،لأن ذلك يعمل على حتفيز اخلاليا يف
الدماغ والن�شاط امل�ستمر ،وال تراجع قبل االختبار لأن هذا الت�صرف يعمل
على ت�شتيت الدماغ وتداخل املعلومات وعدم الرتكيز يف �أ�سئلة االختبار.
يزيد حممد ال�شمري � -إدارة الأعمال
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عمادة شؤون المكتبات ..مركز للتميز
ت�شهد ع��م��ادة ���ش ��ؤون املكتبات
�ارع��ا ي�شمل جميع
ت��ط��وي � ًرا م��ت�����س� ً
اخل��دم��ات التي تقدمها ل��رواده��ا،
وهي بذلك تواكب الت�سارع احلا�صل
يف جم���ال تقنية امل��ع��ل��وم��ات ،وم��ا
ت�شهده املكتبات من حتوالت وجودة
يف خدماتها لدليل على ما تلقاه من
دع��م وت�شجيع م��ن �إدارة اجلامعة
واه��ت��م��ام خ��ا���ص م��ن م��ع��ايل مدير
اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب����دران العمر
ومتابعة وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الدكتور خالد
احلميزي� ،إدرا ًك��ا منهم لدورها يف
العملية التعليمية وتنمية مهارات
التعلم.
ً
خططا
ل��ق��د و���ض��ع��ت ال��ع��م��ادة
تطويرية تنا�سب مكانتها وما ينتظر
منها لت�صبح مركزاً للتميز ،و�شرعت
باتخاذ عدد من الإجراءات العملية
الآتية:
�أ ّوالً� :إع��ادة هيكلها الإداري يف
الق�سمني الرجايل والن�سائي؛ من
�أج���ل حت��ري��ك ال��ط��اق��ات الكامنة
ل��دى الطاقم الإداري واال�ستفادة
منها ،والتو�سع الأفقي يف ت�أ�سي�س
ال��وح��دات مب��ا يلبي مطالب هذا
التطوير.
ثان ًيا� :إطالق حزمة من امل�شاريع
التقنية ،مثل :تطبيق مكتبة امللك
���س��ل��م��ان امل��رك��زي��ة ع��ل��ى الأج��ه��زة
ال��ذك��ي��ة ،وب��ن��اء املن�صة الرقمية،
و�أر���ش��ف��ة ال�����ص��ح��ف وامل��ط��ب��وع��ات

بكل امل��ب��ادرات التي
احلكومية ،وفهر�سة
ت�����ص��ب يف حت�سني
ال��دوري��ات الأجنبية
خ��دم��ات��ه��ا العلمية
وغريها من امل�شاريع
واملعرفية ،وكمبادرة
ال��ت��ق��ن��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة
م��ن ع��م��ادة ���ش ��ؤون
املختلفة.
املكتبات ف�إنها تفتح
ثال ًثا :و�ضع خطة
�أب��واب��ه��ا وم��راف��ق��ه��ا
�إع��ل�ام����ي����ة ت��ه��دف
للعلماء واملف ّكرين
�إىل �إب��راز حمتويات
ل��ت��ق��دمي م���ا لديهم
املكتبة وخدماتها،
من �أف��ك��ار ومعرفة،
وال��ت��ع��ري��ف بالكنوز
ولقد ب��د�أت العمادة
املعرفية النادرة التي
ب������إط��ل��اق م���ب���ادرة
حتتويها املكتبة؛ لأن
أ.د .منصور الزامل
«ذك�����ري�����ات�����ه�����م يف
امل��ك��ت��ب��ة ت�����ض��م بني
اجل����ام����ع����ة» ل��ن��ق��ل
ج��دران��ه��ا م�����ص��ادر
وخمطوطات ووث��ائ��ق يتطلع �إليها خربتهم وجتاربهم للأجيال ال�شابة
الباحثون واملتخ�ص�صون ،مبا ي�ؤدي الطموحة لال�ستفادة منها.
وخ�ل�ال ال��ت��ج��رب��ة ال��ق�����ص�يرة يف
�إىل ا�ستقطاب ال�ضيوف من داخل
اململكة وخارجها؛ لإح��داث حراك تويل الإ�شراف على عمادة �ش�ؤون
معريف ي�سهم يف التعريف باملكتبة ،املكتبات وجدت فري ًقا �إدار ًّيا وفن ًّيا
وجعلها مق�صدًا للباحثني وطالب متميزًا بق�سميه الرجايل والن�سائي،
�أ�سهم يف متيز العمادة ،و�أثبت �أنه
العلم.
�إن التميز ال��ذي تعي�شه عمادة قادر على حتمل امل�س�ؤولية ومواكبة
املكتبات ال��ي��وم م���ر ّده �إىل اهتمام التغيريات والعمل بتفان من �أجل �أن
قيادة اجلامعة بها؛ لكونها ت�شكل ت�صل العمادة وخدماتها �إىل م�صاف
ركنًا مه َّما يف العملية التعليمية ،املكتبات العاملية .ويحق ملن يعمل
�إ���ض��اف��ة �إىل امتالكها �إمكانيات �ضمن هذا الفريق �أن ي�شعر بالفخر
وق����درات ب�شرية وم��ادي��ة ت�ؤهلها واالعتزاز.
وتعمل العمادة يف �إطار �أهدافها
للمناف�سة وال���رق���ي ب��خ��دم��ات��ه��ا،
ويجعلها ت�ستثمر هذه الإمكانيات على تعزيز ال���والء واالن��ت��م��اء لهذا
لتحقيق الأه��داف التي وجدت من الوطن ال��غ��ايل ،وتنفيذ الفعاليات
والأن�شطة التي حتقق ذلك ،ومنها
�أجلها يف اجلامعة.
و�أ�شري هنا �إىل �أن العمادة ترحب ا�ست�ضافتها امل��ن��ا���س��ب��ة الوطنية

الغالية على قلوب �أبناء هذا الوطن
وحمبيه املتمثلة باليوم الوطني،
�إ�ضافة �إىل �إقامة معر�ض خا�ص عن
البيعة اخلام�سة خل��ادم احلرمني
ال�شريفني -حفظه اهلل -بال�شراكة
م��ع كلية الآداب ،وه��ي منا�سبات
يجب تعزيزها وتنفيذها ا�ست�شعا ًرا
للم�س�ؤولية الوطنية امل��ل��ق��اة على
العمادة والتي كان لها �صدى طيب
على م�ستوى اجلامعة.
لقد حظيت ال��ع��م��ادة قبل عدة
�أ�سابيع با�ست�ضافة ال�شيخ عبداهلل
بن زاي��د وزي��ر اخلارجية والتعاون
ال���دويل ل��دول��ة الإم����ارات العربية
امل��ت��ح��دة ال�شقيقة ،وت��رت��ي��ب لقاء
�سموه بالطالب والطالبات ببهو
عمادة �ش�ؤون املكتبات ،وهو تكليف
وت�شريف من �إدارة اجلامعة للعمادة
بجميع من�سوبيها.
و�سيكون امل�ستقبل �-إن �شاء اهلل-
ع��ام��راً بالتميز على كافة املحاور
والأ���ص��ع��دة يف ظل قيادة اجلامعة
التي تُويل عمادة املكتبات اهتما ًما
خا�صا؛ خدم ًة لهذا ال�صرح العلمي
ً
ال�����ش��ام��خ امل��ت��م��ي��ز ،وخ��دم��ة للعلم
وامل��ع��رف��ة ،وخ��دم��ة للوطن الغايل،
وكل ما يجب علينا هو �أن ن�ستمر
بالعمل وف��ق خطط ا�سرتاتيجية
تواكب ر�ؤي��ة مملكتنا مملكة اخلري
.2030
امل�شرف العام على عمادة �ش�ؤون
املكتبات

ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ذات �أه��م��ي��ة
ق�صوى ،فهي لغة الدين واحل�ضارة
الإ�سالمية؛ وه��ي اللغة الر�سمية
جلميع ال��ب��ل��دان العربية يف �آ�سيا
و�إفريقيا ،ويتحدثها النا�س كلغة
ثانية يف بع�ض البلدان.
يبلغ عدد متحدثي اللغة العربية
قرابة  467مليون ن�سمة يف العامل،
و�إت��ق��ان��ه��ا م��ن �أه����م الأم�����ور التي
يحتاجها �أبناء هذه اللغة ومتعلموها
كلغة ثانية؛ لأن تعلم اللغة و�إتقانها
ي�ساعد يف فهم املطلوب و�إي�صاله
�إىل الآخ��ري��ن ،بطريقة �صحيحة
و�سليمة دون الوقوع يف اخلط�أ �أو
اللب�س.
من الأ�سباب التي تزيد �أهمية
�إتقان اللغة العربية كونها لغة القر�آن
واحل���دي���ث وال��ع��ل��وم الإ���س�لام��ي��ة،
وتتطلب ه��ذه امل��م��ي��زة م��ن النا�س
عامة وحامليها خا�صة �أن يتقنوها
مت��ام الإت��ق��ان لأنهم ال ي�ستطيعون
فهم ال��ق��ر�آن وال�سنة دون �إتقانها
و�إجادتها من كل النواحي.
واللغة العربية من اللغات احلية
التي يتعلمها النا�س على م�ستوى
العامل لأغرا�ض جتارية و�سياحية،
و�إذا مل نتقن هذه اللغة ال ن�ستطيع �أن
نتوا�صل معهم ،وال ن�ستطيع �أن نعرب

واخل����ا�����ص����ة؛ ف��ه��م
ي�����ب�����ح�����ث�����ون ع���ن
امل�����ت�����خ�����رج��ي��ن يف
اجل���ام���ع���ات ال��ذي��ن
ي����ج����ي����دون ال���ل���غ���ة
العربية ويعملون يف
وظائف ال�سكرتارية
وال�صياغة والتدقيق
اللغوي وغريها لأن
اللغة العربية �ضعفت
ل����دى ال��ن��ا���س حتى
امل��وظ��ف�ين والعلماء
وه��������م ي���خ���ط���ئ���ون
ك��ث�يرا يف الر�سائل

خ�صو�صا ل��ل��ط�لاب ال��ذي��ن
ج����دًا،
ً
يدر�سون يف �أق�سام اللغة العربية
عليهم �أن ي��ج��ي��دوا لغتهم كتابة
وحتد ًثا ،لأنها ت�ساعد يف م�سريتهم
العلمية ،فهم يحتاجونها يف امل�ستقبل
يف الر�سائل اجلامعية ،وعدم �إتقان
اللغة العربية وعدم اهتمام الطالب
ب��ه��ا يجعلهم ع��ر���ض��ة ل�لان��ت��ق��ادات
ال�لاذع��ة ،والأ�سئلة من املناق�شني
والأ���س��ات��ذة ،والف�شل يف املجاالت
العلمية املختلفة ،وم�ساهمتهم يف
خدمة اللغة والأدب تكون مبثابة
ال�صفر.
يف اخلتام ،اللغة العربية و�إتقانها
مهم جدًا وخا�صة للطالب النا�شئني
يف كنفها نظ ًرا لأهميتها و�أ�سبابها
ال��ت��ي �سبقت ذك��ره��ا ،وذل���ك لأنها
لغة الإ�سالم وي�ساعدنا يف طريقنا
حل�صول العلم والوظائف؛ لذا �أن�صح
جميع الطالب بتعلم اللغة العربية
و�إتقانها و�إجادتها كما هو مطلوب،
لننجح يف حياتنا ون�ساهم يف �إثراء
اللغة العربية وانت�شارها يف العامل
كله ،ونرتك �أث � ًرا بال ًغا على النا�س
بف�ضل هذه اللغة و�آدابها.

أهمية إتقان اللغة العربية

ع��ن �آرائ���ن���ا ون ��أخ��ذ
�آراءه���م ،ونف�شل يف
ن�شر الثقافة العربية
و�إر������س�����اء ال��ث��ق��اف��ة
الإ������س��ل��ام�����ي�����ة يف
�أنحاء العامل ،لذلك
يجب علينا تعلمها
و�إتقانها لننجح يف
هذا اجلانب.
وال ي��خ��ف��ى على
�أح���د منا �أن اللغة
العربية م��ن �إح��دى
جنيد عبدالرقيب
ال��ل��غ��ات ال�����س��ت��ة يف
الأمم املتحدة التي
جلبت �أن��ظ��ار ال��ع��امل م��ن ج��ان��ب ،واخلطابات.
وق���د ���ش��ارك��ت يف دورة بعنوان
وكذلك نعرف حال ًيا �أن ال�سعودية
فازت مبقعد يف املجل�س التنفيذي «الأخ��ط��اء ال�شائعة» وال��ذي يهمني
يف منظمة الأمم املتحدة للرتبية ذك���ره �أن��ن��ي �أع���رف كمتعلم اللغة
والعلوم والثقافة «اليون�سكو» ،وكذلك العربية كلغة ثانية �أن هناك فر�صاً
البلدان العربية الأخرى �أي�ضا متثل وظائفية يف ال�شركات ال�سياحية
اللغة العربية وثقافتها يف الأمم والعالجية للذين يتقنون هذه اللغة،
املتحدة ويف العامل كله ،ولذا نحاول ويعرف كل واح��د منا �أن الطالب
�أن ن��ك��ون دائ � ًم��ا يف ال��ق��م��ة ،وه��ذا ي��ق��دم �أوالً �إىل ال�شركات �سريته
يتطلب منا اجلهود واال�ستمرارية الذاتية للح�صول على الوظائف و�إذا
يف حت�سني اللغة و�إجادتها مع بذل مل يتقن كتابتها؛ في�ؤثر �سلب ًيا يف
هذا اجلانب ،ول��ذا يجب علينا �أن
اجلهود يف اجلهات الأخرى.
حظيت اللغة العربية باهتمام نهتم يف حت�سينها.
و�إت��ق��ان اللغة العربية �ضروري
ال�شركات والقطاعات احلكومية

ق�سم اللغة العربية  -كلية الآداب
 -الهند

سهم صائب أم سهم خاطئ؟
ه��ل ا�ست�شعرت ي��وم�اً تفا�صيل
ي��وم��ك ب��ال��ك��ام��ل؟ فا�ستيقاظك
�صباحاً ب�صحة وعافية ،و�شربك
للقهوة بني عائلتك ،و�إيجادك لقوت
يومك ،وانق�ضاء يومك بال فقدان
كل هذه النعم؛ ت�ستحق منك خطوة
ل�ل�أم��ام ،لذلك تفاءل فمازلت يف
احل��ي��اة ،وح��اول دائ��م�اً �أن متار�س
كل فعل �أو �سلوك يخطو بك �إىل
الأم������ام ،ف��ال��ت��ط��وع وامل����ب����ادرة يف
�أعمال اخلري وتقوية عالقتك برب
العاملني� ،سوف ت�ساعدك يف حتقيق

ذلك.
ال�شك �أن الكثري منا يتعر�ض يف
حياته للكثري من امل�شاكل والعرثات
وال�ضغوطات يف جمال الدرا�سة �أو
العمل �أو �ضغوطات احلياة ب�شكل
عام ،والتي قد تعيق و�صوله للنجاح
ويظن �أن ه��ذه الأم���ور ه��ي نقطة
النهاية ،لكنها بالفعل هي نقطة
البداية ل�شيء �أجمل ،فالنجاح هو
االنتقال من ف�شل �إىل ف�شل دون �أن
نفقد الأم��ل ،وتذكر دائماً �أن لكل
�شيء ح ً
ال ماعدا املوت.

�أي�����ض�اً النن�سى ن�صيب الكلمة
و�أثرها البالغ يف النف�س ،فالكلمة
�سهم �صائب �أو �سهم خاطئ عندما
تن�شر الإيجابية ،وال��ك�لام الرائع
وال��ث��ن��اء ع��ل��ى الآخ���ري���ن ب��ال��ك�لام
الطيب احل�سن �سوف ينعك�س القول
عليك وعليهم ،ف�سوف تك�سب حمبة
الآخرين ور�ضاك على ذاتك ور�ضا
اهلل تعاىل �أوالً.
فالكلمة الطيبة �صدقة بعك�س
الكلمة ال�سيئة التي تنفر الآخرين
منك ويظهر ت��أث�يره��ا حتى على

ذات�����ك و�إجن�����ازات�����ك ،فال�سلبية
الظاهرة يف �أقوالك لن ت�ؤثر على
الآخرين فقط ،بل �سوف ت�ؤثر عليك
�أوالً ،لأن الإن�سان بطبيعته يت�أثر
ب�أقواله و�أفعاله فنحن نرى يف كثري
من املجتمعات بع�ض الأ�شخا�ص
الذين �أح��ق ما يقال عنهم «�أنا�س
ب�لا �إح�����س��ا���س» ،وه���م املحبطون
�أ���ص��ح��اب االن���ت���ق���ادات اجل��ارح��ة
وي�ستهوون بث ال�سلبية دائماً ،فال
جتعل كالمهم اجلارح ي�ؤثر عليك،
لأن���ه ب�لا قيمة فهو منبثق غالباً

م��ن �أ�شخا�ص فا�شلني الي��ري��دون
اخلري والنجاح �إال لأنف�سهم� .أي�ضاً
ن��رى �أن الأ�شخا�ص الناجحني يف
حياتهم ،خلفهم �أ�شخا�ص يبثون
الدعم املعنوي من �أج��ل موا�صلة
طريقهم للتقدم وال��ن��ج��اح ،ولأن
الدعم املعنوي عامل مهم جداً يف
ذلك؛ ف�إذا �أ�صبحت يوماً ما �شخ�صاً
م�س�ؤوالً يف �أ�سرة �أو عمل �أو حتى
�إن�����س��ان ع���ادي يختلط باملجتمع،
فال تن�س ن�صيبك يف تقدمي الكلمة
الطيبة والدعم املعنوي وازرع ثمرة

رائعة ذات �إنتاج مثمر يف نف�سك
ويف الآخرين من حولك.
وتذكر �أن كل فعل طيب �سوف
تبثه للآخرين �سيعود �إليك يوماً ما،
فكل ح�صاد جيد يثمر ل�صاحبه،
فكن نا�شراً للخري ال باثاً لل�شر،
فاحلياة ق�صرية وال ت�ستحق منا
كل هذا العناء ،فع�ش هنياً مرتاحاً
���س��ع��ي��داً واب��ت�����س��م ف ��أن��ت ت�ستحق
الأف�ضل دائماً.
نورة �صالح العنقري
�إعالم
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الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .فهد بن عبداهلل الطيا�ش

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير
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4674736

نائب رئي�س التحرير
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هيا القريني  -وليد احلميدان
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مديرة الق�سم الن�سائي
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مطابع دار جامعة امللك �سعود للن�شر
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مدير ق�سم الإعالنات
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مكتسبات الطلبة في نظام الجامعات الجديد
يعد املجتمع الطالبي جمتمعاً
دي��ن��ام��ي��ك��ي��اً ي��ق��ب��ل امل��ت��غ�يرات بل
يع�شقها يف جم��م��ل ح��ي��ات��ه ،وم��ن
املتغريات الهامة التي �ست�ؤثر على
حياة الكثري من الطلبة اجلامعيني
ه���و ن��ظ��ام اجل���ام���ع���ات اجل��دي��د،
فماذا يحمل هذا النظام يف طياته
للطالب!
املادة اخلام�سة يف النظام عربت
عن نقطة هامة لالرتقاء بالعملية
التعليمية ب��اجل��ام��ع��ة� ،أال وه��ي
«احلوكمة الإدارية» و ُمثلت يف ثالثة
م�����س��ت��وي��ات داخ���ل اجل��ام��ع��ة ه��ي:
جمل�س الأمناء ،وجمل�س اجلامعة،
ورئي�س اجلامعة الذي كان ي�شار له
يف النظام ال�سابق مبدير اجلامعة.
وتُ��ع��د احلوكمة كمفهوم �إداري
من �أهم خطوات جناح امل�ؤ�س�سات
وال�شركات وتطبيقها ب�شكل جلي
ووا���ض��ح يف م���ؤ���س�����س��ات حكومية
ك��اجل��ام��ع��ات ب�لا ���ش��ك �سيح�سن
م��دخ�لات��ه��ا وخم��رج��ات��ه��ا وي��رف��ع
كفاءتها املالية والإداري���ة .كما �أن
امل���ادة ال�سابعة يف فقرتها «»10
�أ���ض��اف��ت م�ستوى راب��ع��اً حلوكمة
اجلامعات متثل يف جمل�س �ش�ؤون

لماذا ال تعمل؟

يف ال�ساعة ال�سابعة والن�صف
��اح��ا م���ن ك���ل ي���وم ي�ستيقظ
���ص��ب ً
�شاب يف مقتبل العمر لينطلق �إىل
جامعته ،مل يحب ال��درا���س��ة يو ًما
لكنه يدير نف�سه وم�صاحله جي ًدا،
وفور �أن ينتهي يف ال�ساعة الثانية
م�سا ًء ،ي�أكل وي�سرتيح لينطلق ثانية
�إىل عمله م��ن ال�����س��اع��ة ال��راب��ع��ة
ع�صراً حتى العا�شرة م�سا ًء ،ويرجع
م��ن��ه�� ًك��ا ،ك��ل م��ا ي��ري��ده ه��و الأك���ل
والنوم ،ويفكر حال ًيا يف االن�ضمام
لأح��د تطبيقات �سيارات الأج��رة
لي�شغل �أوقات فراغه يف �أيام �إجازة
الأ�سبوع بالعمل �سائ ًقا ،لي�س حاجة
للمال ،ومل يدفعه �أب���واه �إىل كل
ذلك.
ذلك ال�شاب هو �أخي ،كما قلت
ه���و م��ت��م��ك��ن وذك����ي وم���دي���ر جيد
لوقته وم�ستقبله فهو يقبل على ما
ه��و يف �صاحله حتى و�إن مل يكن
يرغبه ,لكنه باملقابل ال يحرم نف�سه
�شي ًئا ،فقد كان وما زال من هواة
�ألعاب اجلوال والبالي�ستي�شن ،لذا
مل يتذمر ي��و ًم��ا ,ب��ل على العك�س
وهلل احلمد لديه ا�ستقرار مادي

اجلامعات ،حيث ن�صت هذه الفقرة
على «حوكمة وتقومي �أداء اجلامعات
�أكادميياً و�إدارياً ومالياً».
�أم�����ا ت��ك��وي��ن جم��ل�����س ����ش����ؤون
اجلامعات والذي ن�صت عليه املادة
ال�ساد�سة من النظامَ ،
ف�ضمن وجود
متثيل عال ل��وزارة اخلدمة املدنية
ووزارة العمل والتنمية االجتماعية
ووزارة االق��ت�����ص��اد وال��ت��خ��ط��ي��ط؛
مم��ا ���س��ي��ك��ون ل��ه �أث���ر ك��ب�ير ب����إذن
اهلل يف عالج امل�شاكل التي تواجه
اخل���ري���ج�ي�ن يف احل�������ص���ول ع��ل��ى
فر�ص ظيفية ،لأنها �ستكون �ضماناً
ملواءمة خمرجات اجلامعة مع �سوق
العمل واحتياج الوطن من الكوادر
امل�ؤهلة.
ون�صت امل���ادة ال�سابعة ع�شرة
يف �إح���دى فقراتها على «ت�شكيل
جمل�س ا�ست�شاري للطلبة وحتديد
اخت�صا�صه وو�ضع قواعد عمله»،
ه����ذه ال��ف��ق��رة ���س��ت��ف��ت��ح م�����ش��ارك��ة
فاعلة لطلبة اجلامعة على �أ�سا�س
تنظيمي ولي�س اجتهادي كال�سابق،
و���س��ت��ع��م��ل اجل��ام��ع��ات مم��ث��ل��ة يف
جم��ل�����س اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى �إ����ش���راك
ط��ل��ب��ت��ه��ا يف حت��دي��د اخ��ت�����ص��ا���ص

وو�ضع قواعد عمل جمل�سهم لكي
ي�ساهموا ب�شكل فاعل وعملي يف
�صياغة م�ستقبلهم.
مل يكتف النظام بذلك بل ن�ص
على �أن ت�شكيل املجل�س اال�ست�شاري
يكون ب��ق��رار م��ن جمل�س اجلامعة
وير�أ�س املجل�س �أح��د ن��واب رئي�س
اجلامعة ،وبال �شك �أن هذا يرفع
م��ن م�ستوى املجل�س اال�ست�شاري
للطلبة �إدارياً وتنظيمياً.
وم���ن �أه���م ال��ن��ق��اط يف النظام
اجلديد �إلزامية اجلامعة باحل�صول
على االعتماد امل�ؤ�س�سي من هيئة
تقومي التعليم والتدريب ،واالعتماد
الرباجمي من هيئة تقومي التعليم
وال��ت��دري��ب �أو م��ن �إح��دى الهيئات
الدولية التي تعتمدها الهيئة.
ه���ات���ان ال���ف���ق���رت���ان ت�����ض��م��ن��ان
ال مهنياً
للطلبة تعليماً راقياً وعم ً
واح�ت�راف���ي���اً ،وه���و م��ا ي�����س��ع��ى له
ك��ث�ير م��ن ال��ط�لاب ع��ن��د ال��رغ��ب��ة
يف االلتحاق باجلامعات ،ف�سمعة
اجل��ام��ع��ة ه���ي �إح�����دى حم���ددات
امل�ستقبل الوظيفي ،وهذا ال يتحقق
�إال من خالل جامعة تعتمد �أعلى
املعايري يف تقييم براجمها.

ومعنوي قلما وجد لدى من هم يف
مثل عمره.
وقد قر�أت يو ًما �أن راحة القلب
يف العمل ،و�أن ال�سعادة ه��ي �أن
اً
م�شغول �إىل ح ّد ال تنتبه معه
تكون
�أ ّنك تعي�س.
يف مكان �آخر من العامل حتدي ًدا
يف �أم�سرتدام يف يوم بارد من �أمام
ب�����س��ت��ان �أخ�����ض��ر م���ذه���ل ،دخ��ل��ت
�إىل مقهى جم���اور ط��ل�� ًب��ا ل��ل��دفء
ف��وج��دت ث�لاث��ة ع��ام��ل�ين «�شابني
وفتاة» يتكئون على طاولة حتمل
كتبهم وحقائبهم ،م��رة ي���أخ��ذون
طلبات ال��زب��ائ��ن وم���رة يراجعون
درو�سهم ،متنيت �آن��ذاك �أن يكون
معي كتاب �أدر�سه ومريلة �أرتديها
للعمل والقيام ببع�ض الإجن��ازات
ال��ب�����س��ي��ط��ة ال��ت��ي ت��ع��ط��ي��ن��ي ذل��ك
ال�����ش��ع��ور م��ن ال�����س��ع��ادة وال��ر���ض��ا
الذاتي الذي كان يعلو حمياهم.
ه����ذه احل���ال���ة م���ن اجل��م��ع بني
العمل والدرا�سة �شائعة يف الدول
الأجنبية لأ�سباب متعددة� ،أولها �أن
الدرا�سة بر�سوم مكلفة ،لكن بغ�ض
النظر عن ذلك هي كنز للإن�سان يف

مقتبل حياته وعادة �إيجابية ينبغي
تداولها واالعتياد عليها بيننا.
ً
ن�شيطا �شمر عن
طاملا كنتَ �شا ًبا
�ساعديك واطمع بكرثة الإجنازات
لي�س ف��ق��ط ل��ت��م�ل�أ ب��ه��ا �صفحات
�سريتك الذاتية ،وهو �أمر مهم لأن
العمل �أثناء الدرا�سة يحل لك �أحد
�أكرب العوائق الوظيفية �أمام حديثي
التخرج وهو متطلب اخل�برة ,لكن
� ً
أي�ضا يك�سبك املهارات املهنية التي
ال تُد ّر�س كالتعامل مع �أفراد ي�صعب
التعامل معهم والعمل �ضمن فريق
وغ�يره��ا م��ن امل��ه��ارات احلياتية،
وكذلك لتو�سع معرفتك مبختلف
ال��ع��ادات والثقافات وتبني �شبكة
عالقاتك ,كما ي�ساعدك على تنمية
امل�س�ؤولية اال�ستهالكية ,فكبار جتار
ال��ع��امل �أول م��ا ي�����ش�يرون �إل��ي��ه يف
بداية م�سريتهم للرثاء هو ح�سهم
بالقيمة املالية ،فكلما ك��ان مالك
نتيجة اجتهادك وعرق جبينك كلما
حر�صا عليه.
كنت �أكرث
ً
لكن عليك �أن تدرك �أن درا�ستك
تفوق عملك �أهمية ،فيجب �أال يقل
حت�صيلك وال ي��ت��ده��ور م��ع��دل��ك،

نبض الطالب
�إح�����دى م�����واد ال��ن��ظ��ام ج���اءت
حل�سم �أم���ر ك���ان م�تروك��اً لع�ضو
هيئة التدري�س ،ويعترب انت�صاراً
للغة ال��ع��رب��ي��ة ل��غ��ة ال��وط��ن ،حيث
ن�ص �صراحة ودون لب�س� ،إىل �أن
لغة التعليم يف اجلامعة هي اللغة
ال��ع��رب��ي��ة ،و�أي ل��غ��ه �أخ����رى عند
احلاجة يكون ا�ستخدامها بقرار
من جمل�س اجلامعة.
ختا ًما �أعتقد �أن ه��ذا النظام
يحتاج من الطلبة �إىل امل�سارعة يف
تقدمي �أي مقرتح قد ي�ضيف �إليه قوة
�إيجابية ،وميكن �أن �أخل�ص بع�ضها
للأخذ بها يف �أي تغيري م�ستقبلي
للنظام مثل �إ���ش��راك ال��ط�لاب يف
املجال�س املختلفة باجلامعة من
جمل�س الق�سم �إىل جمل�س اجلامعة
وف��ق �ضوابط حم��ددة م��ن جمل�س
اجلامعة ،لأنه هو امل�ستفيد الأول
والأهم يف اجلامعة ،كذلك �إ�شراكة
يف �أي عمليات تقييم ملهام اجلامعة
الأك��ادمي��ي��ة والإداري������ة والبحثية
واخلدمية.
عبدالعزيز بن فهد امل�سند
كلية الآداب

فالتوازن بني الدرا�سة والعمل �أمر
مهم ولي�س �صعبا ،متا ًما كاملوازنة
بني الدرا�سة والأن�شطة االجتماعية
لدى كل منا ،رتب �أولوياتك ونظم
وقتك وابحث عن اخليارات التي
ت�ساعدك على عدم التفريط يف �أي
منهما فهنالك مث ً
ال الدوام اجلزئي
ريا ما تتيحه امل�ؤ�س�سات لأجل
وكث ً
ال���ط�ل�اب ،وي���ك���ون ح����وايل �أرب����ع
���س��اع��ات ي��وم�� ًي��ا �أو ال��ع��م��ل امل��رن
وال���ذي ي��ك��ون ن�صا ًبا حم���ددًا من
ال�ساعات ت���ؤدي��ه يف �أوق���ات و�أي��ام
خمتلفة ح�سبما ينا�سبك ،كما �أن
هنالك العديد من الأع��م��ال التي
ميكن القيام بها عن بعد من املقهى
�أو امل��ن��زل وال��ت��ي تتطلب م��ه��ارات
معينة ك��ال��ت�����س��وي��ق ،والت�صميم،
و�إدخال البيانات ،و�إدارة ال�شبكات
االج��ت��م��اع��ي��ة ،وال��ب��ح��ث املكتبي،
وتطوير املواقع.
يف النهاية �إن كنت متتلك الكثري
م��ن �أوق���ات ال��ف��راغ بعد الدرا�سة
فلماذا ال تعمل؟
رميا حممد التويجري

االختبارات اإللكترونية
�إعداد :قما�ش املني�صري ـ حممد باكرمان
يف هذا العدد نطرح ق�ضية «االختبارات الإلكرتونية» ون�ستطلع �آراء
جمموعة من الطالب والطالبات حول �أدائها وتقييمهم لها من حيث
الإيجابيات وال�سلبيات مقارنة باالختبارات التقليدية..
ً
إن�صافا
�أكرث �
فار�س خالد ،كلية الهند�سة ،امل�ستوى ال�سابع :مل �أخترب �إلكرتونياً
يف اجلامعة وال �أع��رف �أي �شيء عن االختبار الإل��ك�تروين ،و�أعتقد
�أن االختبار الإلكرتوين ممتاز لو نفذ ،باعتبار �أنه �أ�سهل يف عملية
الت�صحيح و�أكرث �إن�صافاً.
عدة مميزات
بدر يحيى ،كلية الرتبية ،امل�ستوى الرابع :اختربت �إلكرتونياً يف
القيا�س واحل�ساب ،و�أرى �أن لالختبار الإلكرتوين عدة مميزات ،منها
اخت�صار اجل��ه��د وال��وق��ت وي��ك��ون الرتكيز يف
الإجابة فقط وت�شعر �أن الأمور وا�ضحة والتنقل
بني الأ�سئلة �سهل ومي�سر.
م�صداقية الت�صحيح
ي��و���س��ف اف��والب��ي ،كلية ال�ترب��ي��ة ،امل�ستوى
الثالث :لقد اخ��ت�برت �إلكرتونياً يف القيا�س
و�أعتقد �أن االختبار الإل��ك�تروين له مميزات
بدر يحيى
ترجح كفته على االختبارات التقليدية منها �أنه
يخت�صر الوقت وي�ضمن م�صداقية الت�صحيح
وتوازن النتائج.
�إيجابيات و�سلبيات
ره��ف ال��ك��ث�يري ،كلية ال��ل��غ��ات وال�ترج��م��ة،
م�ستوى اخل��ام�����س :مل ي�سبق يل ال��دخ��ول يف
االخ��ت��ب��ارات الإلكرتونية نهائياً ،وال �شك �أن
لها �إيجابيات و�سلبيات ،كما �أن لالختبارات
يوسف افوالبي
التقليدية �إيجابيات و�سلبيات.
اختيار من متعدد
غالية الدو�سري ،كلية الآداب ،امل�ستوى اخلام�س :خ�ضت جتربة
االختبار الإل��ك�تروين م��رة واح��دة فقط وكانت جتربة مريحة ج ًدا
و�سهلة ،حيث كانت �أ�سئلة االختبار «اختيار من متعدد» ويف هذا النوع
من االختيارات جند �سال�سة و�سهولة.
ع�صف ذهني متعب
وجدان العمري ،لغات وترجمة ،م�ستوى رابع :مل ي�سبق يل الدخول
يف هذا النوع من االختبارات ،ولكن بع�ض زميالتي الي�شيدون بهذه
االختيارات باعتبار �أن فيها ع�صفاً ذهنياً متعباً وال �أمتنى �أن �أكون يف
مثل هذة التجربة.
غمو�ض وتوتر
الدانة ال�سكران ،كلية الآداب ،امل�ستوى اخلام�س :كانت جتربة ملرة
واحدة وكان االختبار �سه ً
ال وتطبيقياً ،ولكنه مل يكن وا�ضحاً مما جعلنا
نتوتر ،وال �أرغب يف تكرار هذه التجربة �أب ًدا فقد �شعرت بالظلم فيه!
مو�سم الريا�ض
يف العدد القادم نناق�ش نظرة الطالب لفعاليات مو�سم الريا�ض
ومدى ا�ستفادتهم منها �سواء يف الرتفيه �أو ق�ضاء �أوق��ات الفراغ �أو
العمل املو�سمي.
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من الداخل
الوقت :من �٨ص �إىل ١١م
اجلهة املنظمة :وزارة الثقافة
املكان :الدرعية ـ املنطقة ال�صناعية
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فعاليات

فوت بارك
الوقت :من ٤م �إىل �١٢ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :ونرت وندرالند

حلبة التزلج
الوقت :من ٤م �إىل �١٢ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :ونرت وندرالند

فعالية

جتربة نريف
الوقت :من ٤م �إىل �١٢ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :ونرت وندرالند

واحة الدرعية
 25ربيع الثاين الوقت :من ٤م �إىل �٢ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للريا�ضة
فعالية املكان :الدرعية اجلديدة

كرنڤال الرعب
الوقت :من ٤م �إىل �١٢ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :ونرت وندرالند

ريال مدريد
الوقت :من ٤م �إىل �١٢ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :ونرت وندرالند

 25ربيع الثاين
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معرض

الألعاب النارية
الوقت :من ٩م �إىل ٩٫١٥م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :ونرت وندرالند

 25ربيع الثاين

مهرجان

�إك�سرتميرز
الوقت :من ٤م �إىل �١٢ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :ونرت وندرالند
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جتربة البجريي
الوقت :من ٦م �إىل �٣ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للريا�ضة
املكان :البجريي

ريا�ض �سفاري
الوقت :من �١١ص �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :ريا�ض �سفارى «منتجع نوفا»

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

لوحة الفعاليات

أرقام
تلفونات
تهمك..
الخدمات
الحكومية

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

مكتب وكيل اجلامعة للم�شاريع 4672787

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

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

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

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

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

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

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

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

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

�صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 80 53161

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

أجندة
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مهرجان

 3جمادى الأوىل

معرض

لغة اجل�سد يف بيئة العمل للموظفات
الوقت :من � ٩ص �إىل ١م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مهارات ٦

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

 4جمادى الأوىل

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

مهارات العمل �ضمن فريق للموظفات
الوقت :من � ٩ص �إىل ١م
 10جمادى الأوىل اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مهارات ٦
ورشة

نايت قاردن «احلدائق الليلية»
الوقت :من ٥م �إىل � ١ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :املربع

مهارات التميز الوظيفي للموظفات
 17جمادى الأوىل الوقت :من � ٩ص �إىل ١م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
برنامج املكان :مهارات ٦

�أف�ضل املمار�سات املهنية ملجابهة التهديدات
ال�سيربانية للموظفني
الوقت :من �١٠ص �إىل ٢٫٣٠م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

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

عبق املا�ضي
الوقت  :من ٤م �إىل١٢م
اجلهة املنظمة :ثقة لتنظيم املعار�ض وامل�ؤمترات
املكان :حي حطني
**************

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

�إح�سا�س للعطور
الوقت :من ٣٫٣٠م �إىل � ١٢ص
اجلهة املنظمة :لقاء عاملي لتنظيم املعار�ض
وامل�ؤمترات
املكان :فندق فوكو «موفنبيك �ساب ًقا»

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

دورة
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إصدارات دار جامعة الملك سعود
عنوان الكتاب :املعاجلة احليوية للملوثات البيئية
امل�ؤلف :عالء الدين بيومي عبد اخلالق

عنوان الكتاب :الدليل الإر�شادي لأف�ضل املمار�سات يف ا�ستخدام �صياغة احلالة
النف�سية
امل�ؤلفThe British Psychological Society :
املرتجم� :أحمد ك�ساب ال�شايع

ي�ضم الكتاب ثالثة ع�شر ف�ص ً
ال ،تتناول تاريخ وتعريف املعاجلة احليوية،
واحلديث عن �آليات حتول امللوثات و�أ�سا�سيات الهدم احليوي ،بالإ�ضافة
لالنتقال �إىل تقنيات املعاجلة احليوية با�ستخدام النباتات والفطريات
ملعاجلة الثلوث ببع�ض امللوثات املهمة ،مثل املبيدات واملعادن الثقيلة
واملتفجرات واملنتجات البرتولية واملركبات ثنائية الفينيل عديدة الكلور
والتقنيات النانوية ملعاجلة امللوثات البيئية.

و�صف الكتاب:
يتناول هذا الكتاب التطبيقات النموذجية يف علم النف�س العيادي،كما يقدم
�إر�شادات ومعايري للرفع من جودة ممار�سة �صياغة احلالة النف�سية ،وترجمتها
للعربية لتمكني املمار�س والدار�س العربي والأخ�صائي النف�سي العيادي من الإفادة
من هذا التطور املهم ،ونقل معارفه النظرية كمخت�ص يف علم النف�س �إىل واقع العمل
العيادي التطبيقي.

قاعدة اللعبة:

مفكرة الشهر

سدوكو

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

ربيع الثاين
1441هـ
) دي�سمرب (

2019م

ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام

ر�سالة اجلامعة على تويرت

ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

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

youtube : ResalahKSU

https://plus.google.com

@rsksu

@rsksu

https://www.facebook.com/rsksu
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خالل زيارة تاريخية بحثت تعزيز �أوجه التعاون

مذكرة مع كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية
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
يف ح��دث يعك�س متانة العالقة
بني اململكة العربية ال�سعودية ودولة
الإمارات العربية املتحدة ،قام وفد
رفيع امل�ستوى برئا�سة مدير جامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود ال��دك��ت��ور ب����دران بن
عبدالرحمن العمر ،بزيارة تاريخية
�إىل كلية حممد بن را�شد ل�ل�إدارة
احلكومية� ،أول م�ؤ�س�سة �أكادميية
ب��ح��ث��ي��ة م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف الإدارة
احلكومية وال�سيا�سات العامة على
م�ستوى الوطن العربي ،بهدف توقيع
اتفاقية بني امل�ؤ�س�ستني الأكادمييتني
ال�شاخمتني وتعزيز �أوج��ه التعاون
امل�����ش�ترك يف امل���ج���ال الأك���ادمي���ي
الرامي �إىل تبادل اخل�برات ودعم
م�سرية البحث العلمي واالرت��ق��اء
بالأداء احلكومي يف كل القطاعات
االق��ت�����ص��ادي��ة واخل��دم��ي��ة يف دول��ة
الإم��ارات العربية املتحدة واململكة
العربية ال�سعودية ،ومبا ينعك�س على
منطقة جمل�س التعاون اخلليجي
على وجه اخل�صو�ص.
وفد اجلامعة
ا�ستقبل الدكتور علي بن �سباع
امل����ري ،ال��رئ��ي�����س التنفيذي لكلية
حممد بن را�شد للإدارة احلكومية،
يرافقه الربوفي�سور رائ��د عواملة
عميد الكلية وع���دد م��ن ق��ي��ادات
الكلية ،وف��د جامعة امل��ل��ك �سعود
الذي تر�أ�سه معايل الدكتور بدران
العمر ،و�ضم وفد اجلامعة الدكتور
خالد بن �إبراهيم احلميزي وكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي ،والدكتور �سعد بن عبداهلل
الغامن عميد كلية �إدارة الأعمال،
والدكتور عبدالعزيز بن عبداملح�سن
العتيبي رئي�س ق�سم الإدارة العامة
كلية �إدارة الأعمال ،والدكتورة عهود
بنت �سلطان ال�شهيل م�ست�شار معايل
مدير اجلامعة لل�ش�ؤون الإعالمية،
والدكتور مزيد بن م�شهور الرتكاوي

امل�شرف على �إدارة التعاون الدويل
والتو�أمة العلمية العاملية ،والأ�ستاذ
خالد بن حممد بن م�سفر القحطاين
�سكرتاية الوفد.
تعزيز التعاون
ا�ستعر�ض اجلانبان خالل اللقاء
�سبل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون الأك���ادمي���ي
وامل�����س��اه��م��ة يف �إث������راء ال�ب�رام���ج
الأكادميية ودعم الأبحاث العلمية
امل�شرتكة ال��ه��ادف��ة �إىل خلق جيل
جديد من الباحثني والأكادمييني
القادرين على قيادة اجلهود لتنفيذ
ر�ؤى وت��وج��ه��ات حكومتي البلدين
ال�شقيقني ،وك��ذل��ك رف��د اجلهات
احلكومية والقطاع اخلا�ص بقادة
مت�سلحني باملعرفة و�أحدث اخلربات
وامل��م��ار���س��ات العاملية ب��ه��دف دعم
االقت�صاد الوطني ب��ك��وادر ب�شرية
مدربة قادرة على تعزيز التناف�سية
العاملية و�إح��داث تغيري ملمو�س يف
حياة املجتمع.
قاعدة بحثية و�أكادميية
ال��دك��ت��ور علي ب��ن �سباع امل��ري،
ال��رئ��ي�����س التنفيذي لكلية حممد
بن را�شد ل�ل��إدارة احلكومية قال:

«���س��ع��داء با�ستقبال وف���د جامعة
امللك �سعود ون�شيد بحر�صهم على
التوا�صل وال�شراكة مع كلية حممد
بن را�شد للإدارة احلكومية يف ظل
العالقات املتميزة التي حتظى بها
العالقات الإماراتية ال�سعودية يف
ك��ل امل��ج��االت ،وت��ع��د جامعة امللك
�سعود واحدة من �أعرق امل�ؤ�س�سات
الأك��ادمي��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة وال��وط��ن
العربي ،ون�سعى من خالل ال�شراكة
معها �إىل �إح����داث ت��ق��دم ملمو�س
يف ج��ه��ود ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وخلق
قاعدة بحثية و�أكادميية قادرة على
امل�ساهمة يف م�سرية التنمية ال�شاملة
يف البلدين ومنطقة جمل�س التعاون
اخلليجي».
�أهداف م�شرتكة
و�أ�ضاف الدكتور على بن �سباع
املري« :نحر�ص يف الكلية على عقد
ال�شراكات اال�سرتاتيجية وتبادل
اخل��ب�رات والأب���ح���اث م��ع اجل��ه��ات
احلكومية وع���دد م��ن امل�ؤ�س�سات
الإق��ل��ي��م��ي��ة ب��ه��دف دع����م اخل��ط��ة
اال�سرتاتيجية لكلية حممد بن را�شد
للإدارة احلكومية وامل�شاريع املنبثقة

عنها ،ومتثل ال�شراكة مع جامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود ث��م��رة ه���ذا ال��ت��وج��ه،
ونتطلع خ�لال ال��ف�ترة املقبلة �إىل
ترجمة هذا التعاون لي�صبح حقيقة
لتنفيذ الأهداف امل�شرتكة يف م�سرية
�صاغتها قيادة البلدين ال�شقيقني».
ارتقاء بالآليات
و�أ�شار �إىل �أن االتفاقية املوقعة
ب�ي�ن ال��ط��رف�ين ���س��ي��ك��ون ل��ه��ا دور
حم��وري يف دعم التعاون امل�شرتك
ال���رام���ي �إىل االرت����ق����اء ب ��آل��ي��ات
البحث العلمي و�إيجاد حلول لكافة
التحديات التي تواجهها اجلهات
وامل�ؤ�س�سات العاملة يف كال البلدين،
وه��و م��ا �سينعك�س بالت�أكيد على
حت�سني الأداء احلكومي والقطاع
اخلا�ص ودع��م خمتلف القطاعات
و�إحداث تنمية ملمو�سة تعود باخلري
على ال�شعبني ال�شقيقني.
�شراكة طويلة ومثمرة
من جانبه ،ق��ال الدكتور ب��دران
ال��ع��م��ر« :ي�سرنا يف جامعة امللك
�سعود �أن ن�ؤ�س�س ل�شراكة خا�صة
م��دع��وم��ة م��ن والة �أم���ر البلدين
رعاهم اهلل مع �صرح علمي مرموق

يف جمال الإدارة العامة كلية حممد
بن را�شد لإدارة احلكومية».
و�أ�ضاف معاليه« :وال ي�سعني �إال
�أن �أرفع �أ�سمى �آيات ال�شكر لقيادتينا
احلكيمتني للدولتني ال�شقيقتني،
وال��ت��ي مت ت��وق��ي��ع ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة
التاريخية بدعمها وتوجيهاتها ،مما
�سيكون له الأثر البالغ يف اال�ستفادة
من خرباتنا امل�شرتكة ،ونحن على
ثقة من �أن هذا التعاون �سيكون نواة
�شراكة طويلة ومثمرة».
ت�ألق م�شرتك
م��ن جهته ،ق��ال ال��دك��ت��ور مزيد
بن م�شهور الرتكاوي امل�شرف على
�إدارة ال��ت��ع��اون ال���دويل يف جامعة
امللك �سعود�« :أود �أن �أع���رب عن
�سعادتي ال��ي��وم لتوقيع االتفاقية
م��ع �صرح ككلية حممد ب��ن را�شد
للإدارة احلكومية يف دولة الإمارات
ال�شقيقة ،وكلي ثقة ب�أننا �سن�سري
معاً للت�ألق الذي ت�صبو له القيادتان
احلكيمتان لن�صنع امل�ستقبل ب�أجيال
�سي�ستفيدون من ثمرة هذا التعاون،
و�أود كذلك �أن �أرف��ع �شكري ملقام
خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني وويل
عهده الأم�ين واحلكومة الر�شيدة
على دعم هذه االتفاقية التاريخية.
كما �أرفع �شكري �إىل قيادة وحكومة
دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة
ال�شقيقة على الدعم ال��ذي حازت
عليه هذه االتفاقية املباركة ،ووفقنا
اهلل جميعاً ملا يحبه وير�ضاه».
مذكرة تفاهم
وخ�لال اليوم الأول من الزيارة
وقعت كلية حممد بن را�شد للإدارة
احل��ك��وم��ي��ة وج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود
م���ذك���رة ت��ف��اه��م م�����ش�ترك ت��ه��دف
�إىل تعزيز ا�ستفادة الطرفني من
الإم��ك��ان��ات الأك��ادمي��ي��ة والتعليمية
والبحثية ،ووقع مذكرة التفاهم كل
م��ن الدكتور علي ب��ن �سباع امل��ري
وال��دك��ت��ور ب����دران ال��ع��م��ر بح�ضور

�أع�ضاء جمل�س �أمناء الكلية.
جماالت التعاون
وتت�ضمن مذكرة التفاهم تعزيز
ال��ت��ع��اون ب�ي�ن اجل��ان��ب�ين يف ع��دة
جم����االت م��ن��ه��ا« :ت��ط��وي��ر التعليم
يف امل�����ج�����االت ذات االه���ت���م���ام
امل�شرتك ،وت��ب��ادل زي���ارات �أع�ضاء
هيئة التدري�س والباحثني ،وتبادل
اخل��ب�رات الأك��ادمي��ي��ة وال��ن�����ش��رات
ال��ع��ل��م��ي��ة وامل���ع���ل���وم���ات ،و�إق���ام���ة
م�شروعات بحثية م�شرتكة ،وتنظيم
ن��دوات وم ��ؤمت��رات علمية ودورات
تدريبية وجل�سات عمل ،و�إقامة عدد
من الن�شاطات الأخرى».
ور�شة عمل
كما عقد اجلانبان خ�لال اليوم
ال��ث��اين ،ور�شة عمل لو�ضع خطط
وبرامج زمنية لتفعيل بنود اتفاقية
ال��ت��ع��اون ،وت��ن��اول��ت ال��ور���ش��ة التي
ع��ق��دت على م���دار جل�ستني ،بناء
نظام �إدارة عقول وخ�برات العامل
ال��ع��رب��ي والإ����س�ل�ام���ي يف ت��ع��زي��ز
منظومة االبتكار والبيئة املحفزة
لتنويع االقت�صاد من خالل متكني
االقت�صاد امل��ع��ريف يف املجتمعات
امل��ح��ل��ي��ة ،وك���ذل���ك �آل���ي���ات ت��ب��ادل
الأ���س��ات��ذة ب�ين ال��ط��رف�ين لتعزيز
اخل�ب�رات وخ�صو�صاً يف تدري�س
ماج�ستري البلوك ت�شني.
ك��م��ا ن��اق�����ش��ت ور����ش���ة ال��ع��م��ل
اال�ستعانة ب��خ�برات ال��ط��رف�ين يف
ت��ب��ادل امل��درب�ين ،وت�صميم برامج
تدريبية قيادية خا�صة يف موا�ضيع
حيوية كحكومات امل�ستقبل واالبتكار
يف كال البلدين مع زيارات ميدانية
مل�ؤ�س�سات م��واق��ع خم��ت��ارة لتبادل
امل��ع��رف��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل التقدمي
امل�شرتك على العرو�ض اال�ست�شارية،
و�إق���ام���ة �أب��ح��اث �سيا�سات عامة
م�����ش�ترك��ة وخ�����ص��و���ص �اً يف جم��ال
االق��ت�����ص��اد ال��ت�����ش��ارك��ي وال��رق��م��ي
والدائري.
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نجاحك ال يستلزم فشل اآلخرين
«�إن �أي جناح ال يتحقق �إال بف�شل
الآخ��ري��ن ه��و يف حقيقته هزمية
ت��رت��دي ثياب الن�صر» .غ��ازي بن
عبدالرحمن الق�صيبي.
يعتقد البع�ض �أنه لن يتمكن من
النجاح يف حياته �أو درا�سته �أو عمله
�إال بف�شل الآخرين �أو الق�ضاء عليهم،
وال �شك �أن ه��ذا االعتقاد خاطئ
ومتخلف و�سوداوي ،وينبئ عن فكر
�ضيق ونف�س حاقدة ،فالنجاح ي�سع
اجل��م��ي��ع وي���د اهلل م��ع اجل��م��اع��ة.
�إنّ العمل �ضمن ف��ري��ق «Team
 »Workهو �أحد �أ�ساليب و�أمناط
العمل الع�صري احلديث الذي يقوم
على �أ�سا�س تق�سيم املهام والوظائف
على جمموعة من الأ�شخا�ص الذين
يعملون يف نف�س املنظمة ،والتي
ٌ
ه���دف واح���د وم�صلح ٌة
يجمعها
عامة ،بحيث يتم ا�ستغالل وا�ستثمار
كافة مهارات الفريق على اختالفها
وتعدّدها يف �سبيل خدمة املنظمة،
ول�����ض��م��ان حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج �أف�����ض��ل
وخمرجات �أعمال �أكرث جودة ،علماً
�أن جناح فريق العمل يتطلب العديد
من املتطلبات واملجهودات الفردية

التفكير النقدي
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قضية طالبية

البرامج والفعاليات
الترفيهية
كتب :حممد عبداجلليل

واجل��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ت�ضمن حتقيق
ذلك .ومن عوامل جناح فريق العمل
امتالك فريق العمل ملهارات الإدارة
الأ�سا�سية التي تتمثل ب�شكل مبا�شر
يف كل م��ن :التخطيط ،والتنظيم،
والتوجيه ،والرقابة ،والتقييم ،والتي
تعد �أ�سا�ساً للقيام بالأعمال املختلفة
بغ�ض النظر عن طبيعتها وميدانها.
�إ� َ��ض��اف��ة الم��ت�لاك ال��ق��درة على

التخطيط ،وال���ذي يعد مفتاحاً
�أ�سا�سياً و�أداة حتمية نحو حتقيق
الأه��داف املطلوبة واملرجوة� ،سوا ًء
كانت ه��ذه الأه���داف ق�صرية� ،أو
متو�سطة� ،أو بعيدة الأج��ل ،بحيث
يتم حتديد ه��ذه الأه���داف بدقة،
ويت ّم تق�سيم الأعمال واملهام على
الفريق ،وو�ضع جداول زمنية لتنفيذ
ال�سبل
كل منها ،كما يتم حتديد ُ

يف حوار �أجري مع عدد من طالب اجلامعة حول
الربامج والفعاليات الرتفيهية امل�صاحبة لفعاليات
مو�سم الريا�ض ،وم��دى �إقبالهم عليها وا�ستفادتهم
منها ،وهل �شارك �أحدهم بها وما تقييمهم لها؛ �أكد
�أغلبية امل�شاركني �أهميتها وفائدتها يف تنمية املهارة
واخلربة وق�ضاء �أوقات الفراغ..
واملوارد املُتاحة التي ت�ضمن حتقيق
ه��ذه الأه����داف �ضمن م��ا متتلكه
املنظمة يف الوقت احلا�ضر.
�أي�ضاً �إدراك املفاهيم الرئي�سية
ل�ل�إدارة اال�سرتاتيجية ،والتي تعد
من الأ�ساليب الإداري���ة ال�ضرورية
للعمل يف ظ��� ّل ال��ت��ح��دي��ات التي
تواجهها املنظمات والعاملني فيها
حالياً.

فكر خارج ال تكن لطيفًا أكثر من الالزم

الصندوق

�إذا كنت «لطيفاً �أك�ثر من ال�ل�ازم» فعليك
بقراءة كتاب «ال تكن لطيفاً �أكرث من الالزم»
مل�ؤلفه ديوك روبن�سون ،والذي يحلل �شخ�صية
الأ�شخا�ص اللطفاء �أك�ثر من ال�لازم بالقول:
�إذا كنت حتاول دائ ًما �أن تفعل ما يتوقعه منك
الآخرون, وحتر�ص على اال ت�ؤذي م�شاعرهم,
ت�سارع �إيل م�ساعدة الأ�صدقاء والأقارب كلما
احتاجوا �إليك وتتفادى م�ضايقاتهم حتى لو ويتطلب جمهودًا م�ضن ًيا منه لإثبات الذات,
�أثاروا غ�ضبك؛ �إذن �أنت �شخ�ص لطيف وحتب والقيام باملهام املختلفة على �أكمل وجه, ف�ض ً
ال
وحتر�ص على �أن ي�صفك النا�س هكذا.
عن الإر�ضاء الدائم للآخرين.
مع ذلك �إذا �أمعنت التفكري يف �سلوكياتك
و�أول خطوة لت�صحيح هذا اخلط�أ هو الإميان
«اللطيفة» �ستكت�شف �أنها يف كثري من الأحيان  -مبعنى االقتناع التام � -أن��ه ال يوجد �أحد
�سلوكيات «انهزامية» ك�أن تقول« :نعم» حينما كامل وتقبل نواحي الق�صور لديك ،ي�أتي بعد
كان ينبغي �أن تقول «ال», �أو تتظاهر بالهدوء ذلك �إدراك �أن الكمال لي�س هو الطريق الوحيد
عندما تكون غا�ض ًبا, �أوتلج�أ للكذب لأنك تخ�شى حليازة قبول الآخرين.
�إيذاء م�شاعر الآخرين, وقد تتحمل �أعباء فوق
وبجانب النزعة للكمال ،هناك �أخطاء �أخرى
�شخ�صا عزيزًا عليك.
طاقاتك حتى ال حترج
يقع فيها النا�س اللطفاء ب�شكل يومي منها
ً
�أي �أنك يف �سبيل احلفاظ على التعامل مع القيام بالتزامات �أكرب من طاقتك ،عدم قول
الآخرين بلطافة ترتكب العديد من الأخطاء التي ما تريد لأنك تعتقد �أنه غري منا�سب اجتماع ًيا,
قد ت�ؤثر بطريقة �سلبية على نف�سيتك وعملك �أو ال ت��ري��د �أن تظهر مبظهر ال�ضعيف, �أو
حرجا
وعالقاتك االجتماعية .من �أكرب الأخطاء التي تخ�شى الرف�ض �أو ال تريد �أن ت�سبب
ً
يقع فيها من يت�سم باللطافة الزائدة هي النزعة ملن حتب ،ويف كل الأحوال ف�إن عدم الإف�صاح
ً
�إىل الكمال مما يفر�ض
�ضغوطا كبرية عليه, عن م�شاعرك ومتطلباتك وكبت ما تريد يف

صورة نقدية

أجمل تعليق
قال عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه« :اخلرق
يف املعي�شة �أخوف عندي عليكم من العوز ,ال يقل
�شيء مع الإ�صالح ,وال يبقى �شيء مع الف�ساد».
وقال الإمام مالك رحمه اهلل« :من ا�شرتى ما
ال يحتاج �إليه ,باع ما يحتاج �إليه».
عثمان يو�سف م�ضوي
كلية ال�صيدلة  -ق�سم ال�صيدالنيات

تطوير املهارات
عبداللطيف بن حممد� :أرى �أنها جيدة من ناحية
تطوير م��ه��ارات ال��ط�لاب ،و�أن��ه��م ي�ستفيدون منها،
ويف الأغلب ت�سهم مثل هذه الربامج والأن�شطة يف
تطوير م��ه��ارات ال��ط�لاب وتهيئهم للم�ستقبل ،و�أن��ا
�أود �أن �أ�شارك يف �أحدها و�أط��ور نف�سي من خاللها
واال�ستفادة منها يف تخ�ص�صي خالل م�سرية درا�ستي
اجلامعية �إن �شاء اهلل.
خربات ومعارف
ع��ب��داهلل ب��ن فهد :مفيدة م��ن ناحية �أن الطالب
يكت�سب منها خ�برة يف �أي جم��ال ومهمة لتزويد
الطالب باملعرفة وق�ضاء �أوقات الفراغ ،لكن توقيتها
غري منا�سب بالن�سبة يل ،ورغم �أين مل �أ�شارك ب�أحدها
حتى الآن �إال �أنني �أن��وي امل�شاركة بها يف املوا�سم
القادمة ب�إذن اهلل.
�إنعا�ش قلبي
�صالح بن حممد :جيدة من ناحية اكت�ساب اخلربة
وخ�صو�صا ملتخ�ص�صي
يف التنظيم والإدارة والت�سويق
ً
العالقات العامة ،و�أن�صح اجلميع بها وخا�صة من هم
يف بداية الطريق ،ولقد �شاركت يف عدة فعاليات يف
مو�سم الريا�ض ،ويف احلقيقة ا�ستفدت منها من ناحية
ال�شرح والتطبيق وتعلمت من خاللها.

�سبيل الآخرين �سي�ؤدي بك �إىل املر�ض النف�سي
والع�ضوي كما قد تتبدد مالمح �شخ�صيتك.
�أي�ضاً قد يدفعك لطفك الزائد �إىل التهرب
ريا ما تتهرب من قول
من احلقيقة ،ف�إنك كث ً
احلقيقة حتى ال حترج الآخرين ،ولكن ذلك ال
يفيدك وال يفيدهم.
�إن التخل�ص من الأخطاء الب�سيطة ال�سابقة
ال يعني �إطال ًقا التوقف عن �أن نكون لطفاء ،بل
فقط ت�ساعدنا على تر�شيد املجهود الإ�ضايف
امل��ب��ذول للحفاظ على التعامل بلطف يف كل
ريا ما ي�أتي علي ح�ساب
الأوق���ات ،وال��ذي كث ً
�أع�صابنا وراحتنا.
�أما �إذا كنت ال تعاين من كونك «لطي ًفا �أكرث
من ال�لازم» ومازلت تبحث عن و�سيلة لتكون
لطي ًفا فعليك قراءة كتاب «كن لطي ًفا و�إال» لوين
كاليبوف.

مهنية واجتماعية
�سعيد بن زيد يرى �أن الربامج والفعاليات الرتفيهية
ممتازة ومتنوعة وهناك فر�صة للطالب للم�شاركة
واال�ستفادة �سواء من ناحية اللهو والرتفيه �أو من
ناحية العمل والتوظيف واكت�ساب اخلربة يف تنظيم
الفعاليات واملنا�سبات.
قفزة نوعية
�سامر ب��ن ظ��اف��ر ،ي��رى �أن ال�برام��ج والفعاليات
الرتفيهية امل�صاحبة لفعاليات مو�سم الريا�ض ممتازة
ومتثل قفزة نوعية والبع�ض يحتاجها ليطور نف�سه من
خاللها ،فبع�ض الفعاليات تك�سب الطالب مهارات يف
الت�سويق والتنظيم والتجارة.

36
14

حوار

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

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
حوار� :سميح �آل �سميح
�أو�� �ض ��ح امل �� �ش��رف ع �ل��ى م�ك�ت��ب ال �ع�لاق��ات
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ب��وك��ال��ة اجل��ام �ع��ة للتخطيط
وال� �ت� �ط ��وي ��ر ال� ��دك � �ت� ��ور خ� ��ال� ��د ب � ��ن حم �م��د
ال �� �ش��ري��ف ،ر�ؤي� ��ة ور� �س��ال��ة امل�ك�ت��ب و�أه ��داف ��ه،
وطبيعة الأن���ش�ط��ة ال�ت��ي ن�ف��ذه��ا يف ال�ف�ترة
امل��ا� �ض �ي��ة ،وك ��ذل ��ك اخل �ط ��ط امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة،
و��س�ل��ط ال �� �ض��وء ع�ل��ى �أه ��م ت��و��ص�ي��ات ور��ش��ة
ال�ع�م��ل ال �ت��ي نظمها امل�ك�ت��ب ب�ع�ن��وان «ب�ن��اء
وت�ع��زي��ز ال��رواب��ط املجتمعية ب�ين اجلامعة
واملجتمع يف ظل ر�ؤية اململكة  »2030والتي
�شملت بناء م�ؤ�شرات الأداء ،و�إطالق جائزة
امللك �سعود خلدمة املجتمع ،وعقد ملتقى
�سنوي ملكتب العالقات املجتمعية ،ف�إىل ن�ص
احلوار..
 ح��دث �ن��ا يف ال �ب��داي��ة ع��ن ف �ك��رة �إن �� �ش��اءمكتب ال�ع�لاق��ات املجتمعية و�أه ��م �أه��داف��ه
و�أن�شطته؟
ج���اءت ف��ك��رة �إن�����ش��اء مكتب ال��ع�لاق��ات
املجتمعية انطالقاً من ر�ؤي��ة جامعة امللك
���س��ع��ود وحتقيقاً ل��ل��ه��دف اال���س�ترات��ي��ج��ي
اخل��ام�����س للجامعة ال���ذي ن�ص على بناء
ج�سور التوا�صل داخ��ل اجلامعة وخارجها
م��ع اجل��ام��ع��ات وال�����ش��رك��ات واملجموعات
املحلية وال��ع��امل��ي��ة ،ف�شرعت اجل��ام��ع��ة يف
ت�أ�سي�س مكتب العالقات املجتمعية بهدف
بناء ج�سور التوا�صل بني اجلامعة واملجتمع
وتقوية �إح�سا�س املجتمع املحلي بدور جامعة
امللك �سعود و�أهميتها العلمية والرتبوية ملا
ي�شجع املجتمع للعمل على م�ساعدة اجلامعة
وحتقيق �أهدافها.
وق��د �صدر ق��رار معايل مدير اجلامعة
بتاريخ  10ربيع الآخر 1440هـ بت�شكيل
جلنة ت�أ�سي�سية ملكتب العالقات املجتمعية
�ضمت ع�����ض��وي��ة جم��م��وع��ة م���ن خمتلف
الكليات بهدف بناء ا�سرتاتيجية للمكتب،
ويعترب املكتب م��ن �ضمن وح���دات وكالة
اجلامعة للتخطيط والتطوير وب�إ�شراف
ومتابعة وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير
الدكتور يو�سف ع�سريي ،وله ر�ؤية ور�سالة
وا�ضحة و�أهداف تتناغم مع ر�ؤية اجلامعة
بتقدمي خدمات جمتمعية ذات جودة عالية
لكافة فئات و�أطياف املجتمع.
�أب����رز الأه�����داف اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ملكتب
العالقات املجتمعية بناء وتعزيز ج�سور
التوا�صل بني اجلامعة واملجتمع ،ون�شر ثقافة
اخل��دم��ة املجتمعية ب�ين وح���دات اجلامعة

من الخطط المستقبلية تنسيق الجهود
التطوعية في الجامعة وتبني مبادرات
العمل التطوعي

املختلفة ،وتعزيز الدور �أو الوظيفة الثالثة
للجامعة املتمثلة يف «خدمة املجتمع» ،و� ً
أي�ضا
تقوية �إح�سا�س املجتمع املحلي بدور جامعة
امللك �سعود و�أهميتها العلمية والرتبوية مما
ي�شجع جمتمع العمل على م�ساندة اجلامعة
لتحقيق �أهدافها.
ويوجد ل��دى املكتب هيكل تنظيمي وله
جم��م��وع��ة م��ن ال���وح���دات بهدف حتقيق
الر�سالة وال��ر�ؤي��ة ،وميكن االط�لاع عليها
ب�شكل تف�صيلي يف ال�صفحة اخلا�صة باملكتب
على البوابة الإلكرتونية للجامعة https://
community.ksu.edu.sa
 م ��اذا ع��ن اخل �ط��ط امل�ستقبلية ملكتبالعالقات املجتمعية؟
يعمل املكتب الآن على و�ضع وتنفيذ خطة
ا�سرتاتيجية وخ��ط��ة عمل للعالقات بني
اجلامعة واملجتمع ،وي�سعى لتن�سيق جهود
وح��دات اجلامعة حيال عالقات التعاون
مع املجتمع ،و� ً
أي�ضا دعم وم�ساندة وحدات
اجلامعة املختلفة يف جمال خدمة املجتمع،
وكذلك ر�صد وتطبيق �أف�ضل املمار�سات يف
التوا�صل املجتمعي التي تقدمها الكليات
�أو وح���دات اجلامعة املختلفة ،وتعميم
التجارب الناجحة يف جمال خدمة املجتمع
على باقي وحدات اجلامعة.
� ً
أي�ضا من �ضمن اخلطط املهمة الإ�شراف
على جمع وتوثيق �أن�شطة وحدات اجلامعة
و�أع�������ض���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وامل��وظ��ف�ين
والطالب يف التوا�صل املجتمعي واخلدمة
املجتمعية ،بحيث يكون هناك مرجع وا�ضح
للوظيفة الثالثة بالن�سبة للجامعة و�سهولة
احل�صول على املعلومةً � ،
أي�ضا من �ضمن
اخلطط امل�ستقبلية تن�سيق اجلهود التطوعية
يف اجلامعة وتذليل ال�صعوبات ام��ام تبني
مبادرات العمل التطوعي.
ويهتم املكتب ب�شكل كبري ب�إعداد تقارير
و�إح�صائيات وا�ضحة تفيد متخذي القرار
ل�صياغة مبادرات جمتمعية تخدم املجتمع
ب�شكل مم��ي��ز� ،أي�����ض��ا م��ن �ضمن اخلطط
امل�ستقبلية �إن�شاء جائزة اجلامعة خلدمة
املجتمع وو�ضع ملتقى �سنوي يعر�ض فيه
جميع التجارب الناجحة واملتميزة يف خدمة
املجتمع والتعريف بهاجلميع �أفراد املجتمع.
 م��ا ع�لاق��ة امل �ك �ت��ب ب ��وح ��دات اجل��ام�ع��ةاملختلفة وخا�صة الكليات؟
نحن ننظر �إىل وحدات اجلامعة املختلفة
والكليات ب�أنها حم��رك �أ�سا�سي خلدمة

نتطلع لتقوية إحساس المجتمع بدور
الجامعة وأهميتها المجتمعية ومساندتها
في تحقيق أهدافها

د .خالد حممد ال�شريف
دكتوراه الفل�سفة يف تعليم الريا�ضيات
ع�ضو هيئة تدري�س يف كلية الرتبية
م�شرف على مكتب العالقات املجتمعية
مدير مركز التدريب بكلية الدرا�سات التطبيقية
وخدمة املجتمع
ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية للعلوم
الريا�ضية
املجتمع و�شريك �أ�سا�سي ملكتب العالقات
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ،وق���د ���ص��در ق����رار م��ن وكيل
اجلامعة للتخطيط والتطوير با�ستحداث
وح����دات ع�لاق��ات جمتمعية يف الكليات
ترتبط مبا�شرة مبكتب العالقات املجتمعية
بهدف ر�سم ال�سيا�سات العامة لبناء ج�سور
التوا�صل ب�ين اجلامعة واملجتمع و� ً
أي�ضا

جامعتنا نموذج رفيع
للمؤسسات التعليمية الحديثة
وتطبق أفضل الممارسات
واألنظمة العالمية
توثيق جميع اجلهود التي تقدمها الكليات
ووح�����دات اجل��ام��ع��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة يف خدمة
املجتمع ،و�سيعمل املكتب ب���إذن اهلل على
توثيق تلك اجلهودو�إبرازها مبا فيها جهود
الكليات و�أع�ضاء هيئة التدري�س و� ً
أي�ضا
املوظفني ،وتو�ضيح دورهم الكبري يف بع�ض
امل��ب��ادرات ال��ت��ي يقدمونها ب�شكل وا�ضح
خلدمة املجتمع.
 هل متت املوافقة على فكرة جائزة امللك� �س �ع��ود خل��دم��ة امل�ج�ت�م��ع وم ��ا �أه� ��م � �ش��روط
احل�صول عليها؟
املكتب حري�ص على تو�سيع دائرة امل�شاركة
يف بناء خطة العمل املجتمعيباجلامعة وقد
عقدنا ور���ش��ة عمل بعنوان «ب��ن��اء وتعزيز
الروابط املجتمعية بني اجلامعة واملجتمع
يف ظل ر�ؤي��ة اململكة  »2030برعاية وكيل
اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور يو�سف
ع�سريي ،وا�ستهدفنا فيها ممثلي وحدات

العالقات املجتمعية يف الكليات ووح��دات
اجلامعة املختلفة و�أع�ضاء هيئة التدري�س
ممن لديهم �إ�سهامات جمتمعية ملمو�سة،
وك��ان��ت ه��ذه ال��ور���ش��ة يف الف�صل املا�ضي
وح�ضرها ما ال يقل عن  70ع�ضو هيئة
تدري�س ومن املهتمني يف خدمة املجتمع من
الرجال والن�ساء.
وق��د خرجت ه��ذه الور�شة مبجموعة
تو�صيات من �ضمنها �إط�لاق جائزة ويتم
ت�سميتها «ج��ائ��زة امل��ل��ك �سعود خلدمة
املجتمع» ومت الرفع بها �إىل معايل مدير
اجلامعة و�إدارة اجلامعة ،وق��د �صدرت
ال��ت��وج��ي��ه��ات ال��ك��رمي��ة ب��امل��واف��ق��ة على
ا�ستحداث اجل��ائ��زة ،واملكتب الآن يعمل
على بناء الر�ؤية الوا�ضحة لهذه اجلائزة
ويف القريب العاجل �سيتم الإع�لان عنها
مب�شيئة اهلل ،واجلائزة فكرتها الأ�سا�سية
�أن ت�شمل الوحدات املختلفة و�أع�ضاء هيئة
التدري�س والطالب واملوظفني ،فهي جائزة
�شاملة خلدمة املجتمع وتفا�صيلها �سرتونها
�إن �شاء اهلل قريباً.
 م��ن ه��م امل���س�ت�ه��دف��ون ب �ه��ذه اجل��ائ��زة؟وهل ت�شمل الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س
واملوظفني؟
تتمثل الأدوار الرئي�سية للجامعات يف
التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع،
والدور الثالث لي�س بجديد على اجلامعات
ولكنه يلقى حال ًيا اهتما ًما عامل ًيا من �أجل
�إب����رازه وت�ضمينه يف ر���س��ال��ة امل�ؤ�س�سات
التعليمية وا�سرتاتيجياتها يف ظل الأحداث
وامل��ت��غ�يرات ال��ت��ي ي�شهدها ال��ع��امل ال��ي��وم،
وت�شمل الوظيفة الثالثة للجامعة التعليم
امل�ستمر ونقل التقنية واالبتكار وامل�شاركة
املجتمعية.
وقد �أ�صبحت اجلامعات العاملية اليوم،

�أكرث اهتما ًما مبفهوم العالقات املجتمعية
وحتاول �أن ت�ضع ا�سرتاتيجيات وم�ؤ�شرات
ت�ساعدها على حتقيق هذا الهدف ،و� ً
أي�ضا
�أ�صبح ل��زا ًم��ا على اجل��ام��ع��ات �أن تتجرد
من �أ�سوارها و�أن تكون �أكرث انفتاحاً على
املجتمع و�أن ت�ساهم يف م��د اجل�سور مع
م�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة ،و� ً
أي�ضا �أن تكون
الأبحاث العلمية مت�صلة بق�ضايا املجتمع
حتى ت�ساهم يف �إي��ج��اد ح��ل��ول للم�شاكل
املختلفة وي�شعر جميع �أفراد املجتمع ب�أهمية
اجلامعة ودورهاالكبري الذي تقدمه.
املتتبع مل�سرية جامعة ملك �سعود يجد
�أنها �أ�صبحت بف�ضل اهلل من��وذج�اً رفيعا
للم�ؤ�س�سات التعليمية احلديثة من خالل
تطبيق �أف�ضل املمار�سات والأنظمة احلديثة
للجامعات الرائدة على م�ستوى العامل و�أي�ضا
تقدمها يف ال�سلم الدويل يف الرتتيب ،ولذا
وج��دت اجلامعة �أنها البد �أن تركز ب�شكل
�أك�بر على الوظيفة الثالثة للجامعة وما
ذكرناه �ساب ًقا يت�صل بدور مكتب العالقات
املجتمعية.
 يعتزم املكتب عقد ملتقى �سنوي ..مافكرة هذا امللتقى و�أهدافه وامل�شاركني فيه؟
بالن�سبة للملتقى �أي�ضاً هو نابع من تلك
الور�شة ،والور�شة ركزت على ثالث تو�صيات
�أ�سا�سية لإن�شاء جائزة خلدمة املجتمع وبناء
م��ؤ���ش��رات الأداء و�أي��� ً��ض��ا امللتقى ال�سنوي
لعر�ض التجارب املجتمعية املختلفة و� ً
أي�ضا
رب��ط اجلامعة باملجتمع ،ه��ذه التو�صيات
لقت دع��م كبري ج���دًا م��ن وك��ي��ل اجلامعة
للتخطيط والتطوير وتبناها م�شكو ًرا ووافق
عليها �أي�ضاً �إدارة اجلامعة ومعايل مدير
اجلامعة وافق على اخلطوط العري�ضة ملثل
هذه التو�صيات واملكتب االن يعمل ب�شكل
مكثف على �إخراج املبادرات وامل�شاريع التي
ممكن تخدم ه��ذه التو�صيات ب�شكل عام
والتو�صيات هي ا� ً
صال نابعة من املجموعة
الكبرية التي ح�ضرت كما ذكرت لكم �سلفاً
ما يقارب  70من �أع�ضاء هيئة التدري�س
وامل��ه��ت��م�ين يف خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع م��ن كافة
الكليات ووح��دات اجلامعة املختلفة نبعت
منهم هذه الأفكار وهذه التو�صيات وتبنتها
�إدارة اجلامعة وب��إذن اهلل مكتب العالقات
حري�صا على تنفيذها
املجتمعية �أن يكون
ً
وتفعيلها بال�شكل الأمثل ويخدم �إن �شاء اهلل
اجلامعة وي�ساعد على حتقيق �أهدافها يف
خدمةاملجتمع.
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انخفاض نسبة المحتوى المزيف على

«يوتيوب»

قال موقع «يوتيوب»� ،إن الوقت الذي يق�ضيه
امل�ستخدمون يف م�شاهدة املحتوى امل��زي��ف �أو
املرتبط بنظريات امل����ؤام���رة ،ت��راج��ع على نحو
ملحوظ ،بف�ضل الإجراءات التي جرى اتخاذها.
وواج����ه ي��وت��ي��وب ،ان��ت��ق��ادات ك��ث�يرة ،ب�سبب
مقاطع فيديو تروج ملحتوى «يتعار�ض مع املنطق
واحلقائق» ،وي�س ّوق لأمور تو�صف بال�سخيفة ،لكن
املوقع مل يبادر �إىل حذفها حتى يحافظ على مبد�أ
حرية التعبري.
فعلى �سبيل املثال ،يزعم البع�ض �أن الأر���ض
م�سطحة ولي�ست كروية كما يقول العلم ،لكن
ي��وت��ي��وب ال ي��ح��ذف مقاطع الأ���ش��خ��ا���ص الذين
ين�شرون فيديوهات ي��روج��ون م��ن خاللها هذا
ال��ر�أي «العجيب» ،رغم كونه خاط ًئا من الناحية
العلمية .و�أورد املوقع اململوك ل�شركة «قوقل»� ،أنه
ا�ستطاع �أن يخف�ض وقت م�شاهدة هذا املحتوى
بن�سبة  70يف املئة يف الواليات املتحدة ،لكن مل
يتبني بعد مدى التغري يف مناطق �أخرى من العامل.
وقال موقع يوتيوب ،م�ؤخراً� ،إنه �سيكون هناك
دائ ًما حمتوى يف املن�صة «يتعار�ض مع �سيا�ساتنا،
لكنه ال يتجاوز اخلط الأحمر بطبيعة احلال» ،وفق
ما نقلت �صحيفة «وا�شنطن بو�ست» الأمريكية.
و�أكد املوقع �أنه بذل جهودًا مهمة حتى يحد من
انت�شار هذا النوع غري الدقيق من املحتوى ،وذلك

 ٪ 85من األطفال
تجاوزوا الوقت أمام
الشاشات

من خالل دفع امل�ستخدمني �إىل م�شاهدة مقاطع
موثوقة ب�شكل �أكرب� ،أو �إحالتهم �إليها حني ينتهون
من م�شاهدة فيديو «مغر�ض» .ويف �إط��ار هذه
احلملة التوعوية ،ي�ستطيع امل�ستخدم الذي ي�شاهد
مقاطع يوتيوب يف بع�ض البلدان� ،أن يرى عبارات
مرفقة من «املن�صة» ،مثل تو�ضيح ب�ش�أن اجلهة
املمولة ملن�صة �إعالمية معينة .وتقبل من�صات
التوا�صل االجتماعية على فرتة حممومة ،بالنظر

�أظهرت درا�سة كندية جديدة �أن غالبية الأطفال يف
�سن ال�سنتني والثالث �سنوات يتجاوزون الوقت املو�صى
به �أمام ال�شا�شات يف الأ�سبوع ،وثمة عامل �آخر مرتبط
بذلك ،هو الوقت الذي مت�ضيه �أمهاتهم �أمام ال�شا�شات
� ً
أي�ضا .وتقت�صر الدرا�سة على نحو  3600طفل ،وهي
م�ستقاة من درا�سة �أجريت بني  2011و 2014تك�شف
فيه الأمهات عن الوقت الذي مي�ضينه و�أطفالهن �أمام
ال�شا�شات ،وتو�صي منظمة ال�صحة العاملية ب�ساعة
واحدة كحد �أق�صى يف اليوم.
وجاء يف مقال �صدر يف جملة «غاما بدياتريك�س» �أن

�إىل اقرتاب االنتخابات الرئا�سية الأمريكية ،يف
نوفمرب  ،2020وطرح عدد من الق�ضايا احل�سا�سة
للنقا�ش مثل العن�صرية.
و�أع��ل��ن م��وق��ع ت��وي�تر حظر ك��اف��ة الإع�لان��ات
ال�سيا�سية على املن�صة ،لكن في�سبوك مل يتخذ
خطوة مماثلة� ،أما موقع يوتيوب فلم يحدد موقفه
بعد مما يجري يف وادي «ال�سليكون».
امل�صدرskynewsarabia :

 80يف املئة من الأطفال يف �سن الثانية و 90يف املئة
من الأطفال يف �سن الثالثة ،جتاوزوا ال�سبع �ساعات يف
الأ�سبوع خالل الدرا�سة.
و�أك�ثر العوامل املرتبطة بهذه الظاهرة هو الوقت
الذي مت�ضيه الأمهات على الأجهزة اللوحية والهواتف
الذكية� ،أو التلفزيون ،يليه ح�ضانة الأطفال يف املنزل
بدالً من �إر�سالهم �إىل دور ح�ضانة.
و�صدرت درا�سات كثرية للوقوف على ت�أثري ال�شا�شات
على منو الأطفال لكن ي�صعب �إقامة روابط �سببية.
امل�صدرskynewsarabia :

 44مليون حساب

تستخدم كلمات مرور مخترقة

اكت�شفت �شركة مايكرو�سوفت �أن هناك ماليني
احل�سابات التي ي�ستخدم �أ�صحابها معلومات مت
ت�سريبها من خالل انتهاكات الأم��ان ،وج��اء ذلك
بعد �أن فح�ص فريق �أبحاث التهديد يف ال�شركة
جميع ح�سابات م�ستخدمي مايكرو�سوفت ووجد
�أن  44مليون م�ستخدم ي�ستخدمون بيانات �ضعيفة
ت�سربت ع�بر الإن�ترن��ت بعد خ��روق��ات �أمنية يف
خدمات �أخرى عرب الإنرتنت.
ومتت عملية الفح�ص يف الفرتة ما بني �شهري
يناير ومار�س  ،2019وقالت عمالقة الربجميات:
�إنها فح�صت ح�سابات امل�ستخدمني با�ستخدام
قاعدة بيانات ت�ضم �أك�ثر من ثالث مليارات من
بيانات االعتماد امل�سربة ،والتي ح�صلت عليها
من م�صادر متعددة ،مثل وكاالت تطبيق القانون
وق���واع���د ال��ب��ي��ان��ات ال��ع��ام��ة .و���س��اع��د الفح�ص
مايكرو�سوفت يف حتديد امل�ستخدمني الذين قاموا
ب�إعادة ا�ستخدام نف�س �أ�سماء امل�ستخدمني وكلمات
املرور عرب ح�سابات خمتلفة عرب الإنرتنت ،وكانت
هذه احل�سابات موزعة بني ح�سابات امل�ستخدمني
العادية التي ي�ستخدمها امل�ستهلكون «ح�سابات
خ��دم��ات مايكرو�سوفت» وح�سابات امل�ؤ�س�سات
.Microsoft Azure AD
وقالت مايكرو�سوفت :فر�ضنا �إعادة تعيني كلمة
املرور بالن�سبة لبيانات االعتماد التي مت ت�سريبها
والتي وجدناها متطابقة ،وال يلزم اتخاذ �أي �إجراء
�إ�ضايف من جانب امل�ستهلك ،و�أ�ضافت�« :سرتفع
مايكرو�سوفت من الناحية امل�ؤ�س�ساتية من خماطر

امل�ستخدم وتنبه امل�س�ؤول حتى ميكن فر�ض �إعادة
تعيني بيانات االعتماد» .وتعد عمالقة الربجميات
مداف ًعا قو ًيا عن حلول امل�صادقة متعددة العوامل
« »MFAوتروج بقوة لها ،وقالت يف وقت �سابق من
هذا العام :ي�ؤدي تفعيل �إج��راءات �أمان «»MFA
حل�ساب مايكرو�سوفت يف منع  99.9يف املئة من
جميع الهجمات و�إن حم��اوالت جت��اوز «»MFA
ن��ادرة جدًا حتى �إن فريق الأم��ان التابع لها لي�س
لديه �إح�صائيات حول هذا النوع من التهديد.
وحت���ذر م��اي��ك��رو���س��وف��ت ع���ادة م��ن ا�ستخدام
كلمات م���رور �ضعيفة �أو ي�سهل تخمينها عند
�إع��داد احل�ساب ،لكن هذه التحذيرات ال تغطي
�سيناريوهات �إعادة ا�ستخدام كلمة املرور ،وذلك

لأن امل�ستخدمني قد ي�ستخدمون كلمة مرور قوية
قادرة على اجتياز اختبارات الأمان ،لكن لي�س لدى
مايكرو�سوفت طريقة ملعرفة ما �إذا كان امل�ستخدم
ق��د �أع���اد ا�ستخدام كلمة امل���رور ه��ذه يف �أماكن
�أخرى .يذكر �أن درا�سة بحثية �أكادميية �أجريت عام
� 2018شملت  28.8مليون ح�ساب م�ستخدم قد
وجدت �أن �إعادة ا�ستخدام كلمة املرور والتعديالت
ال�صغرية على كلمة املرور الأ�صلية كانت �شائعة بني
 52يف املئة من امل�ستخدمني ،كما وجدت الدرا�سة
نف�سها �أي�ضا �أن  30يف املئة من كلمات امل��رور
املعدلة وكل كلمات املرور املعاد ا�ستخدامها ميكن
ك�سرها عرب  10تخمينات فقط.
امل�صدرaitnews :

تقنية
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ميزة «المكالمة الثانية» على
«واتساب» ..قريبًا

�أعلنت �شركة «وات�ساب» عن �إط�لاق وظيفة جديدة يف تطبيق
الرتا�سل الفوري ال�شهري با�سم املكاملة الثانية ،والتي تتيح لأ�صحاب
الأجهزة اجلوالة املزودة بنظام �أبل «� »iOSإمكانية الرد على مكاملة
واردة �أثناء وجودهم بالفعل يف حمادثة.
وبطبيعة احلال ميكن للم�ستخدم رف�ض املكاملة الواردة مبا�شرة،
ولكن عند قيامه با�ستقبالها ،ف�سوف يتم �إنهاء املكاملة احلالية
متا ًما ،ويجد امل�ستخدم نف�سه يف املكاملة اجلديدة ،التي ا�ستقبلها
للتو ،نظ ًرا لأن وظيفة «وات�ساب» اجلديدة ال توفر �إمكانية التنقل
بني مكاملتني.
و�أعلنت «وات�ساب» �أن وظيفة املكاملة الثانية تقت�صر يف البداية
على الإ�صدار املخ�ص�ص لأجهزة �أب��ل اجلوالة «ب��د ًءا من �إ�صدار
التطبيق  ،»2.19.120ويتعني على �أ�صحاب الأجهزة اجلوالة املزودة
بنظام قوقل �أندرويد االنتظار لبع�ض الوقت �إىل �أن تتوافر هذه
الوظيفة يف تطبيق «وات�ساب» املخ�ص�ص لهواتفهم.
امل�صدرskynewsarabia :

خرائط قوقل تحدد مستوى
إنارة الشوارع

ك�شفت ال�شفرة امل�صدرية لتطبيق اخلرائط التابع لقوقل �أن
ال�شركة تعمل على اختبار ميزة ت�سمح للم�ستخدمني مبعرفة
ال�شوارع املنارة جيدًا من خالل تطبيق اخلرائط مبا�شرة.
يف التفا�صيل ،قال موقع  XDA-Deveolpersالتقني� ،إنه
وجد يف حتليل ملف  APKاخلا�ص بالتطبيق �أن خرائط قوقل
تخترب طبقة �إن��ارة جديدة لعر�ض ال�شوارع املنارة خالل الليل،
واكت�شف املوقع ه��ذه امليزة يف الن�سخة التجريبية ذات الرقم
 10.31.0من تطبيق اخلرائط.
ووف ًقا للموقع ،ف�إن امليزة اجلديدة �سوف تعر�ض ال�شوارع ح�سب
م�ستوى الإنارة ،فهناك الإنارة اجليدة ،وال�ضعيفة ،وفئة ال�شوارع
العدمية الإنارة ،بالإ�ضافة �إىل خيار يو�ضح للم�ستخدم �أن التطبيق
مل يح�صل على �أي معلومات تخ�ص �إنارة ال�شارع .كما �سيكون هناك
م�ؤ�شر يو�ضح مدى �سطوع الإنارة.
فيما مل ين�شر � XDA-Developersأي لقطات �شا�شة للميزة
اجلديدة ،وال يُعلم بعد متى �سوف تتوفر امليزة ،كما ال يُعلم ما �إذا
كانت ح�صرية ملناطق حمددة من العامل ،ومع ذلك ف�إن هذه امليزة
قد تكون من املزايا املرحب بها ،خا�صة ملن يود زيارة مناطق جديدة
خالل الليل.
امل�صدرalarabiya :

«تويتر» تتيح مزيدًا من
التحكم بالبيانات

ذكرت �شركة «تويرت» �أنها تعكف على حتديث �سيا�ستها العاملية
للخ�صو�صية لإعطاء امل�ستخدمني مزيداً من املعلومات عما قد
يح�صل عليه املعلنون يف جمال البيانات ،م�ضيف ًة �أنها د�شنت موقعاً
لتو�ضيح جهودها حلماية البيانات.
و�ستلتزم التغيريات ،التي �ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من �أول
يناير/كانون الثاين  ،2020بقانون كاليفورنيا خل�صو�صية امل�ستهلكني.
وي��ل��زم ق��ان��ون كاليفورنيا ال�شركات الكبرية ب�إتاحة مزيد من
ال�شفافية للم�ستهلكني �إزاء معلوماتهم ال�شخ�صية وق��در �أك�بر من
التحكم فيها ،مثل ال�سماح لهم بطلب حذف بياناتهم واختيار �أال تباع
بياناتهم لأطراف ثالثة.
وتتعر�ض �شركات الإنرتنت والتوا�صل االجتماعي ،ومنها «في�سبوك»
و«قوقل» التابعة لـ«�ألفابت» ،لتدقيق متزايد ب�ش�أن ق�ضايا خ�صو�صية
البيانات بعد ف�ضيحة �شركة «كمربدج �أناليتيكا» التي ح�صلت فيها
ال�شركة على بيانات �شخ�صية ملاليني من م�ستخدمي «في�سبوك» دون
موافقتهم.
وكانت �شركة «تويرت» التي تتخذ من �سان فران�سي�سكو مقراً لها
�أعلنت يف �أكتوبر/ت�شرين الأول �أنها وجدت �أن �أرقاماً هاتفية ور�سائل
بريد �إلكرتوين ا�ستُخدمت دون ق�صد يف �أغرا�ض �إعالنية.
وي�أتي موقع «تويرت» اجلديد للخ�صو�صية ،ال��ذي ي�سمى «مركز
تويرت للخ�صو�صية» ،يف �إط��ار م�ساعي ال�شركة ال�ستعرا�ض عملها
املتعلق بحماية البيانات و�سيمنح امل�ستخدمني �سبي ً
ال للو�صول �إىل
بياناتهم وحتميلها.
امل�صدرalarabiya :
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جامعات عالمية

ي�سهم يف �إي�صال الدواء بطريقة فعالة

تطوير عالج ألورام الدماغ
بألياف مغزولة كهربائيًا
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نتائج تتعارض مع النظريات
السائدة عن كميات الماء في الكواكب

ت�ستطيع عملية هند�سية مبتكرة �إي�صال جرعة دوائية فعالة و�آمنة �إىل
الورم الدماغي دون تعري�ض املري�ض خلطر الت�أثريات ال�سمية الناجمة
عن العالج الكيميائي التقليدي.
�إذ عمل الربوفي�سور �أندرو �ستيكل من جامعة �سن�سيناتي وفريق باحثني
من عدة جامعات �أمريكية على ر�أ�سها جامعة جون هوبكنز على تطوير
عالج جديد لورم اخلاليا الدبقية متعدد الأ�شكال ،وهو نوع من الأورام
الدماغية ال�شر�سة.
ا�ستعان خمترب �ستيكل للكهربائيات النانوية بعملية ت�صنيع جتارية
ت�سمى الغزل الكهربائي املحوري لت�شكيل �أغ�شية حمتوية على الدواء.
ويزرع العالج مبا�شر ًة يف جزء الدماغ ،حيث �أزيل الورم جراح ًيا .ون�شر
الباحثون درا�ستهم يف دورية �ساينتفك ريبورت�س.
قال �ستيكل بروفي�سور الهند�سة الكهربائية يف كلية الهند�سة والعلوم
التطبيقية« :ي�ؤثر العالج الكيميائي على كامل اجل�سم .وعليه اخرتاق
احلاجز الدماغي الدموي ،ما يعني زي��ادة اجلرعة املطلوبة لت�سهيل
االخ�تراق »،و�أ�ضاف« :هذا خطري وله ت�أثريات جانبية �سمية» .يدمج
الغزل الكهربائي املحوري مادتني على الأقل ليحولهما �إىل ليف دقيق
م�ؤلف من مادة حماطة بغمد املادة الأخرى.
تتيح عملية الت�صنيع هذه للباحثني اال�ستفادة من اخل�صائ�ص الفريدة
لكل مادة لإي�صال جرعة دوائية فعالة على الفور �أو تدريج ًيا.

جامعة كولومبيا تطرح
نظرية جديدة لتفسير ظاهرة
«الصخور المتحركة»

لطاملا حريت ظاهرة احلجارة املتحركة اجليولوجية العلماء ،غري
�أن باحثني وجدوا �أدلة على �أن هذه الظاهرة املتمثلة بانتقال احلجارة
وحتركها من مكان �إىل �آخر ،حدثت � ً
أي�ضا قبل ماليني ال�سنني.
وحريت احلجارة املتحركة ،املعروفة � ً
أي�ضا با�سم «ال�صخور املنزلقة»،
علماء اجليولوجيا لأنها تتحرك ،على ما يبدو ،عرب ال�صحراء وتقطع
م�سارات طويلة دون تدخل ب�شري �أو حيواين.
وت�شتهر منطقة بحرية «راي�سرتاك باليا» اجلافة يف وادي املوت يف
كاليفورنيا ،بوجود هذه احلجارة املتحركة وم�ساراتها ،بح�سب ما ذكرت
�صحيفة «�صن» الربيطانية .ويف حماولة لفهم �سبب حترك ال�صخور
الثقيلة وتنقلها ،ظهرت نظريات غري مثبتة ت�شري �إىل �أن ال�سبب قد
يكون اجلليد �أو الريح �أو حتى البكترييا ،غري �أن علماء اجليولوجيا الذين
در�سوا م�سارات ال�صخور املتحركة يعتقدون ،الآن� ،أنهم ر�صدوا �أحد هذه
امل�سارات على �أحافري من �آثار �أقدام الدينا�صورات املحفوظة جيدا التي
يزيد عمرها على  200مليون عام .وقدم عامل امل�ستحاثات يف جامعة
كولومبيا بول �أول�سن ،وفريقه ،م�ؤخ ًرا نتائج بحثهم ،خالل اجتماع خريف
 2019لالحتاد اجليوفيزيائي الأمريكي ،حول امل�سار الطويل الذي ميكن
ر�ؤيته بني �آثار �أقدام الدينا�صورات ،والذي مل يكن قد مت الرتكيز عليه من
قبل .ويظهر امل�سار بني �آثار �أقدام الدينا�صورات مثل «لطخة» على قطعة
�أثرية معرو�ضة منذ العام  ،1896وف ًقا ملا ذكرته ال�صحيفة الربيطانية.
ودر���س الباحثون كيفية حت��رك احلجارة وانتقالها بني �آث��ار �أق��دام
الدينا�صورات ،وناق�شوا �أن ما تو�صلوا �إليه قد يكون دلي ً
ال على حدوث
فرتة جتمد ق�صرية يف �أوائل الع�صر اجلورا�سي املبكر.
ويتنا�سب ما تو�صل �إليه العلماء مع النظرية القائلة �إن احلجارة تتنقل
من مكان لآخ��ر عندما يت�شكل اجلليد يف املنطقة املوجودة فيها تلك
ال�صخور �أو احلجارة .ووفقا للنظرية ،ثمة اعتقاد �أن احلجارة تتحرك
عرب اجلليد �أثناء ذوبانه ،مما يخلق م�سا ًرا يف الوحل الذي يجف وي�صبح
�صل ًبا الح ًقا عندما يتبخر املاء.
وخل�ص العلماء �إىل �أن نظرية حركة ال�صخور واجلليد هي الأكرث
ترجيحا ،لأن التفا�صيل املحفوظة يف ب�صمة الدينا�صورات مل تكن معقدة
ً
لو كان ال�سبب امليكروبات �أو الرياح �أو غري ذلك.
ويبدو امل�سار املوجود يف �أحفورة �آثار �أقدام الدينا�صورات م�شاب ًها جدًا
مل�سارات ال�صخور املتحركة يف منطقة بحرية «راي�سرتاك باليا» اجلافة.
و�إذا كان الباحثون على حق ،فهذا يعني � ً
أي�ضا �أنهم وجدوا �أدلة على
تغري املناخ احلاد �أو حدوث طق�س غريب منذ ماليني ال�سنني ،وربطوا
ذلك بحدوث انقرا�ض جماعي ناجت عن الن�شاط الربكاين الذي يعتقد �أنه
حدث منذ  200مليون عام.

ا�ستخدم فريق باحثني من جامعة كامربدج
بيانات الأغلفة اجلوية لت�سعة ع�شر كوك ًبا خارج ًيا
للح�صول على بيانات دقيقة خلوا�صها الكيميائية
واحلرارية ،وخل�ص امل�سح �إىل نتائج تتعار�ض مع
نظريات ت�شكل الكواكب احلالية ،لكنه ي�سهم يف
البحث عن املياه يف النظام ال�شم�سي وما بعده.
وترتاوح �أحجام هذه الكواكب بني كوكب ي�شبه
نبتون م�صغر تفوق كتلته كتلة الأر�ض بع�شر مرات
�إىل ما ي�شبه م�شرتي هائل ت�صل كتلته �إىل 600
�ضعف كتلة الأر�ض ،ودرجات حرارة ترتاوح بني
 20درجة مئوية �إىل  2000درجة مئوية ،وت�شابه
هذه الكواكب كواكب نظامنا ال�شم�سي ال�ضخمة
ب��أن �أغلفتها اجلوية غنية بالهيدروجني ،لكنها
تدور حول جنم خمتلف .خل�ص الفريق �إىل �أنه
على الرغم من وجود بخار املاء يف �أغلفة جوية
لكواكب خارجية كثرية� ،إال �أن كميته كانت �أقل
من املتوقع باملقارنة مع كمية العنا�صر الأخرى
امل���وج���ودة يف ب��ع�����ض ال��ك��واك��ب وال��ت��ي واف��ق��ت
التوقعات .ن�شرت نتائج الدرا�سة التي تعد جز ًءا
من برنامج بحثي خما�سي عن الرتكيب الكيميائي

للأغلفة اجلوية للكواكب خارج نظامنا ال�شم�سي
يف دورية �أ�سرتوفيزيكال جورنال ليرتز.
وقال قائد امل�شروع د .نيكو مادهو من معهد
علم الفلك ل��ك��ام�بردج ال���ذي ق��اد ال�سباق يف
اكت�شاف قلة بخار امل��اء يف الكواكب اخلارجية
العمالقة منذ خم�سة �أع����وام «الح��ظ��ن��ا �أوىل
عالمات الأمن��اط الكيميائية يف العوامل خارج
الأر���ض��ي��ة و�شهدنا م��دى تنوعها على �صعيد
تركيبها الكيميائي».
وامل��ع��روف �أن كمية ال��ك��رب��ون بالن�سبة �إىل
الهيدروجني املوجودة يف الأغلفة اجلوية للكواكب
العمالقة يف نظامنا ال�شم�سي �أعلى بكثري منها
يف ال�شم�س ،ويرى العلماء �أن �أ�صل ارتفاع هذه
الكمية يف كواكب نظامنا ال�شم�سي العمالقة
مرتبط ببداية ت�شكل الكواكب التي جنم عنها
كميات ثلج هائلة و�صخور وجزيئات �أخرى �ضمن
عملية تدعى التعاظم.
توقع العلماء وفرة العنا�صر الأخرى وخا�ص ًة
الأك�سجني يف الأغلفة اجلوية للكواكب العمالقة
اخلارجية ،وهو العن�صر الأك�ثر وف��ر ًة يف الكون

بعد الهيدروجني والهيليوم .ومبا �أن امل��اء وهو
احلامل الرئي�س للأك�سجني ،ف�إن وجوده بكرثة يف
مثل هذه الأغلفة �أمر متوقع.
ا�ستخدم الفريق بيانات طيفية �شاملة من
تل�سكوبات ف�ضائية و�أر�ضية ،ومنها تل�سكوب هابل
الف�ضائي وتل�سكوب �سبيتزر الف�ضائي والتل�سكوب
العمالق يف الت�شيلي وتل�سكوب الكناري ال�ضخم
يف �إ�سبانيا ،و�سمحت املالحظات املتاحة ومناذج
احل��و���س��ب��ة ال��دق��ي��ق��ة وال��ط��رائ��ق الإح�����ص��ائ��ي��ة،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل اخل��وا���ص ال��ذري��ة لل�صوديوم
والبوتا�سيوم للباحثني بر�صد تقديرات لكميات
العنا�صر الكيميائية يف �أغلفة الكواكب اخلارجية.
وق��ال لوي�س ويلبانك�س الكاتب الرئي�س يف
الدرا�سة وطالب الدكتوراه لدى معهد علم الفلك:
«�إن ح�ساب كميات هذه العنا�صر الكيميائية يف
�أغلفة الكواكب اخلارجية �أم��ر غري اعتيادي،
ال�سيما و�أننا مل ننجح يف ح�ساب هذه الكميات
يف �أغلفة الكواكب العمالقة التابعة لنظامنا
ال�شم�سي بعد ،ومنها امل�شرتي �أقرب جار غازي
عمالق».

طورها فريق م�شرتك من جامعتني �سويديتني

مادة مستدامة جديدة اللتقاط ثاني أكسيد الكربون
ط��ور علماء م��ن جامعة �شاملر
للتقنية وج��ام��ع��ة �ستكهومل م��ادة
ج���دي���دة الل��ت��ق��اط ث����اين �أك�����س��ي��د
الكربون عرب بحث م�شرتك �أجري
يف ال�سويد ون�شر يف جملة «�إيه �سي
�إ�س �أباليد ماترييلز �آند �إنرتفي�سز»
وتتفوق امل���ادة اجل��دي��دة م��ن ن��واح
ع����دة ،ف��ه��ي م�����س��ت��دام��ة ،وم��ع��دل
التقاطها للكربون مرتفع ،وتكلفتها
منخف�ضة.
جذبت تقنيات التقاط الكربون
ريا من االهتمام والنقد،
وتخزينه كث ً
�إذ �ضخ رجال الأعمال ا�ستثمارات
ك��ث�يرة فيها و�أط��ل��ق ال�سيا�سيون
م��ب��ادرات كثرية اللتقاط انبعاثات
ث��اين �أك�سيد ال��ك��رب��ون ومكافحة
يرا
ال��ت��غ�ير امل��ن��اخ��ي ،غ�ير �أن ك��ث� ً
من امل��واد والعمليات املتخ�ص�صة
يف ه��ذا املجال مرتبطة ب�آثار جانبية �سلبية
وتكاليف مرتفعة� .إال �أن امل��ادة اجلديدة التي
طورتها جامعتا ا�ستكهومل و�شاملر ال�سويديتان
�أثبتت �إمكانية التقاط الغاز با�ستدامة وتكلفة
منخف�ضة وكفاءة عالية ،ومتثل املادة اجلديدة
ً
خليطا بيولوج ًيا من الرغوة ومر ّكب الزيوليت
املكون من �سيليكات الأملنيوم دقيقة امل�سام،
ويحمل ه��ذا امل��رك��ب خ�صائ�ص واع���دة ج �دًا،
�إذ متنحه بنيته امل�سامية ق���درة ك��ب�يرة على
امت�صا�ص ثاين �أك�سيد الكربون.
و�صرح والرت رو�سا�س �أربيالز؛ طالب الدكتوراه

يف ق�سم �شاملر للكيمياء والهند�سة الكيميائية
و�أح��د الباحثني القائمني على الدار�سة «يف
مادتنا اجل��دي��دة ،ا�ستخدمنا م��واد زيوليتية
نظ ًرا لقدرتها العالية على التقاط ثاين �أك�سيد
الكربون ،ثم خلطناها مع اجليالتني وال�سليولوز
اللذان يتمتعان بخ�صائ�ص ميكانيكية قوية ،ما
�أنتج مادة متينة خفيفة وم�ستقرة ذات قابلية
ا�ستخدام عالية ،و�أثبت بحثنا �أن ال�سليولوز ال
ي�ؤثر على قدرة الزيوليت على امت�صا�ص ثاين
�أك�سيد الكربون ،لذلك حني جمعنا ال�سليلوز
والزيوليت م ًعا ،تنتج م��ادة رخي�صة و�صديقة
للبيئة».

ت��ق��دم ه��ذه ال��درا���س��ة نتائج مهمة ومتهد
الطريق نحو تطوير تقنيات التقاط م�ستدامة
�أف�ضل ،من �أح��دث تقنيات االلتقاط املتوفرة
حال ًيا وال��ت��ي تعتمد على �أم��ي��ن��ات م��ذاب��ة يف
حماليل ،لكن لهذه الطريقة م�شكالت عدة،
�إذ �إن الأمينات �ضارة بالبيئة والتقاط الغازات
ي�ستهلك كميات كبرية منها ،ف�ضلاً ع��ن �أن
املحلول ي�سبب ت�آكلاً يف الأنابيب واخلزانات،
ع�لاوة على كميات الطاقة الكبرية الالزمة
لف�صل ثاين �أك�سيد الكربون امللتقط عن املحلول
الأميني ،لكن املادة اجلديدة تتجاوز جميع هذه
امل�شكالت.
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ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

منوعات
غرائب حول العالم
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اختراع كرتونة «طبق البيض»

لوحة بعنوان:

منارات
خلود بنت حمود الفريح
جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن

تربية األبقار ..نشاط اقتصادي واجتماعي
ت��ع��د ت��رب��ي��ة الأب���ق���ار م��ن �أه��م
الأن�شطة الفالحية واالقت�صادية
املت�صلة بحياة الإن�سان منذ القدم،
وهي من الأعمال ال�شاقة واملمتعة
يف نف�س ال��وق��ت ،وحتتاج لرعاية
و�إخ�لا���ص ط��وال ال��ع��ام ،وتربيتها
�سهلة ن�سب ًيا ،حيث يتم تغذيتها مع
حلبها ،ويجب توفر �إ�شراف بيطري
متوا�صل.
حت��ت��اج ال��ب��ق��رة ذات الإن���ت���اج
الكبري من احلليب « 45 - 40لرت
حليب» �إىل  12كيلو م��ن العلف
يوم ًيا «بروتني  ،»18%و 6كيلوات
ق�ش «تنب �أو بيقا جافة �أو �أع�شاب
جم��ف��ف��ة» ،وين�صح برتبية �أب��ق��ار
«ال��ف�يرزي��ان» كونها �أثبتت جناحاً
عالياً ،كما �أنها حلوب تنتج «6000
لرت» حليب �سنو ًيا.
وال يتهدد الأبقار خماطر كثرية؛
كونها تتحمل ال��ت��غ�يرات اجلوية
وال��ب��ي��ئ��ي��ة وال��غ��ذائ��ي��ة ،ك��م��ا �أن��ه��ا
تقاوم الكثري من الأمرا�ض ،ولكن
ين�صح �أن تكون البقرات متقاربة
يف العمر ،ويحظر �أن يزيد عمر
الأبقار امل�ستوردة عن � 30شه ًرا؛
نظ ًرا الحتمالية �إ�صابتها مبر�ض
جنون البقر.
حت���ت���اج  5ر�ؤو���������س م����ن ن���وع

«فريزيان» احللوبة �إىل  100مرت
م��رب��ع ،ن�صف �سقفها م�سقوف
بال�صفيح �أو القرميد ،ون�صفها
الآخر مك�شوف .كما حتتاج البقرة
�إىل �إ����ش���راف ب��ي��ط��ري متوا�صل،
وي��ج��ب �إع���ط���ا�ؤه���ا التطعيمات
ال�لازم��ة ،ويكفي زي��ارة �أ�سبوعية
للطبيب البيطري.
يُعد اختيار الأبقار املراد تربيتها
�أم����راً م��ه��م�اً ،ف�لا ب��د م��ن اختيار
الأبقار التي تبدو يف حالة �صحية
جيدة ،وميكن مالحظة ذل��ك من
�سمات �أج�سامها ،فمث ً
ال يجب �أن
تكون العيون �صافية وال يبدو عليها
الإج��ه��اد ،وتتنف�س ب�شكل طبيعي
وبانتظام وم��ن دون �سعال ،بينما
يجب �أن ي��ك��ون ج�سدها ممتلئاً
ولي�س هزي ً
ال ،و�أن تكون قادرة على
التحرك والتن ّقل براحة.

همم أكاديمية
يعد ت�أهيل الأف��راد ذوي الإعاقة ال�ستخدام
و�سائل وتقنيات املعلومات الإلكرتونية مطلباً
ملحاً ب�شكل كبري؛ مل��ا تعانيه ه��ذه الفئة من
�صعوبات �سواء على م�ستوى البنية التحتية للبيئة
الإلكرتونية �أو نوعية اخلدمات التي تقدمها
املواقع وتوافقها مع متطلباتهم.
نعر�ض فيما يلي جمموعة من النقاط الهامة
لتهيئة البنية التحتية مل�صادر التعلم والتعامل
الإل��ك�تروين التي يجب �أن يتم تهيئتها ل��ذوي
الإع��اق��ة يف التعليم ال��ع��ايل وال��ت��ي تتمثل يف
التطبيقات الإلكرتونية لتعليم ذوي الإعاقة.
�إن تطبيقات التعليم الإلكرتوين لذوي الإعاقة
متنوعة وتعك�س تنوع احلاجات التعليمية اخلا�صة
املتباينة للطلبة م��ن ذوي الإع���اق���ة ،وت�شمل
املقررات الإلكرتونية املفعلة لذوي الإعاقة نقلة
تعليمية نوعية يف تهيئة الأفراد ذوي الإعاقة ،وال
يتم ذلك �إال مبراعاة املبادئ التالية يف منظومة
التعلم الإلكرتوين.
 ع�ضو هيئة التدري�س :يجب �أن تتوافر يفع�ضو هيئة التدري�س املنوط به تقدمي مقرره
ل��ذوي الإع��اق��ة �شروط معينة� ،أب��رزه��ا معرفة
كافية با�ستخدام احلا�سب والإنرتنت ،ومعرفة
ب�إمكانات نظم �إدارة املحتوى الإلكرتوين ،و�أن
يكون على دراي��ة ب��دوره كموجه ومر�شد �أثناء
عملية التعلم ،وعلى دراي��ة بطبيعة الإعاقات
التي يتعامل معها ،ومبعايري الت�صميم الرتبوي
مل��ق��ررات ذوي الإع��اق��ة ،و�أن تكون لديه قدرة
على ا�ستخدام و�سائل االت�صال املتزامن وغري
املتزامن ،وقدرة على و�ضع املحتوى الإلكرتوين

ويعد بناء �سياج للحظرية من
�أهم اخلطوات التي يجب القيام بها
قبل �إح�ضار الأبقار املراد تربيتها،
وهناك ثالثة �أنواع مقرتحة لل�سياج؛
الأول �سياج م�صنوع من الأ�سالك
ال�شائكة ،وعادة ما يتم اللجوء لهذا
النوع عند تو ّفر امل�ساحات الكبرية،
الثاين ال�سياج الكهربائي وهو �أحد
اخليارات املنا�سبة للم�ساحات �أو
امل��راع��ي ال�صغرية يف ح��ال تو ّفر
م�صدر للكهرباء ،ويُ ّ
ف�ضل جتنب
ا�ستخدامها يف امل��ن��اط��ق اجلافة
�أو �أث��ن��اء ف�ترات اجل��ف��اف ،الثالث
ال�سياج اخل�شبي وهو من الأن��واع
التي يمُ كن اللجوء �إليها لإعطاء
منظر جمايل للحظرية� ،إال �أن �أحد
�أك�بر م�شاكله ه��و تعر�ضه للعفن
ب�سرعة ،وم��ن املمكن اللجوء �إىل
خ�شب الأرز الذي ميتاز مبقاومته

طويلة الأمد.
تتغذى الأبقار ب�شكل عام على
الع�شب والق�ش واحلبوب والعلف
املحفوظ ،ولرتبية الأبقار ال بد من
توفري م�صادر الغذاء ال�سابقة لها،
مراع جيدة ،ويعتمد نوع
�أو توفري
ٍ
الغذاء املقدم للأبقار على نوعها
والهدف من تربيتها واملنطقة التي
تتواجد فيها ،مثال على ذلك تُعد
الأع�شاب والتنب خيا ًرا كاف ًيا لرتبية
الأبقار للح�صول على حلمها ،ويلزم
لت�سمينها توفري احلبوب والعلف
ل��ه��ا� ،أم���ا تغذية الأب��ق��ار املنتجة
للحليب فهي ت�ستلزم توفري تنب
برطوبة �أعلى.
وحتتاج الأبقار �إىل مياه نظيفة،
ويف حال عدم توفر م�صدر طبيعي
للمياه يف احل��ظ�يرة كربكة �أو ما
�شابه ،فيجب توفري مياه نظيفة
يف �أحوا�ض كبرية ،ويجب �أن يو�ضع
م�صدر املياه املعدّ للأبقار قريباً
م��ن م�صدر امل��ي��اه ،وذل���ك لتجنب
ا�ستخدام خراطيم املياه مل�سافات
كبرية ،والتي قد يكون من ال�صعب
ا�ستخدامها يف ف�صل ال�شتاء �أثناء
التج ّمد.
من�صور القفاري

تهيئة التطبيقات اإللكترونية لتعليم ذوي اإلعاقة
مبا يت�ضمنه من �أن�شطة و�أدوات للتوا�صل ،وو�ضع
اختبار �إلكرتوين متوافق مع طبيعة كل �إعاقة،
ويجب �أن يكون لديه اجتاه �إيجابي نحو التعلم
الإل��ك�تروين ،واجت��اه �إيجابي نحو الطالب من
ذوي الإعاقة.
 املقرر «املادة التعليمية» :تعترب طبيعة املادةالتعليمية التي يتم حتويلها �إىل مقرر �إلكرتوين
حلقة هامة يف �سبيل حتقيق التوظيف الكامل،
ويجب �أن يحقق التكامل بني اجلوانب املعرفية
واملهارية والوجدانية يف جميع امل�ستويات ،ويعزز
توظيف الو�سائط املتعددة مع مراعاة اعتبارات
كل �إعاقة ،ويكفل امل�شاركة الن�شطة والتفاعل
يف عملية التعليم ،وترابط املحتوى والأن�شطة
التعليمية لتحقيق الأه���داف ،ويتمتع املحتوى
التعليمي بال�صدق وال�سالمة ،و�أن يكون م�صم ًما
لتحقيق النمو ال�شامل لذوي الإعاقة وفق �أهداف
املادة التعليمية.
 بيئة التعلم :متثل الإمكانات املادية والب�شريةجز ًءا ها ًما من منظومة التعلم الإلكرتوين لذوي
الإعاقة ،ويجب �أن يتوافر بها بنية حتتية مبا
ت�شمله من �أجهزة خا�صة بذوي الإعاقة و�إمكانات
ات�����ص��ال ب��الإن�ترن��ت ،وال�برجم��ي��ات التعليمية
وال�برام��ج امل�ساعدة ك�برام��ج ق���راءة ال�شا�شة
وبرامج ترجمة الإ�شارة ،ونظم الأمن وال�سالمة
با�ستخدام ال�شبكات التعليمية اخلا�صة ،وفريق
دعم تقني حلل امل�شكالت التقنية ،بالإ�ضافة �إىل
توفري معامل جمهزة ب�إمكانات الو�صول املادي
ل��ذوي الإع��اق��ة ،وتوفري فريق خا�ص باملتابعة
والتوجيه ،وانتقاء بيئة تعلم �إل��ك�تروين مرنة

يف الت�صميم ،و�إت��اح��ة اال�ستفادة من املحتوى
الإلكرتوين يف امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو يف املنزل.
 و�سائل التقومي :يجب �أن تكون مبنية وفق�أ�س�س تربوية �صحيحة تقي�س الأداء احلقيقي
للمتعلم ،و�أن تتنوع �أ�ساليبها لقيا�س اجلوانب
املختلفة للمتعلم من معرفية ومهارية ووجدانية،
بحيث تقي�س �أ�ساليب التقومي م�ستويات التعلم
املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل توفري بنوك للأ�سئلة
ومناذج للإجابة لتدريب املتعلم ،على �أن تتمتع
ب��درج��ة عالية م��ن ال�����ص��دق وال��ث��ب��ات ،وتوفر
م�ستويات متعددة للتقومي ،وي��ج��ب �أن توفر
و�سائل التقومي تغذية راج��ع��ة مب��ا ي��ت�لاءم مع
طبيعة التقومي احل��ايل ،وتقدم تقارير فورية
ل��ل��أداء ،وت��وف��ر �سجل �أدا ًء لكل متعلم ميكن
مراجعته ،على �أن تراعى ا�ستجابة كل متعلم
ح�سب �إعاقته.
برنامج الو�صول ال�شامل

هناك اخ�تراع��ات ب�سيطة للغاية لكنها مهمة ومفيدة لدرجة �أن
العديد من الأ�شخا�ص ال يدركون قيمتها وال يعرفون خمرتعها ،من
تلك االخرتاعات كرتونة طبق البي�ض ،والتي يعود اخرتاعها �إىل مالك
�صحيفة كندية يدعى «جوزيف كويل» ،حيث حتول هذا االخ�تراع يف
النهاية �إىل منتج ال ن�ستطيع تخيل حياتنا من دونه اليوم.
بد�أ «كويل» بالتفكري يف املو�ضوع بعدما ر�أى م�شاجرة بني مالك فندق
و ُمزارع ،ب�سبب تو�صيل الأخري ل�شحنة البي�ض ،ون�صفها مك�سور داخل
ال�سلة ،فبد�أ كويل بتجربة العديد من الأدوات من �أجل �صناعة �أي �شيء
حلماية البي�ض من التك�سر ،وبد�أ ب�صنع النماذج التجريبية ملنتج يحمي
البي�ض من الك�سر ،با�ستخدام �صفحات اجلريدة تارة والق�ش تارة �أخرى،
حتى و�صل �إىل جتربة الكرتون ليكت�شف احلل الذي ت�سبب مبحمية
البي�ض التي نراها اليوم ،وامل�صنوعة من الورق املقوى.

36
18

صحة

كيف تتعامل مع االكتئاب المرافق
للفصول؟

نعرف #االكتئاب ،وال ب ّد من �أننا اطلعنا على املعلومات التي
تخ�صه جيدًا ،ولكن هل ندرك �أن احلالة اجلوية لها عالقة بالإ�صابة
� ً
أي�ضا باالكتئاب؟
مير الفرد خالل ال�سنة بتغريات مناخية ترتبط بالف�صول الأربعة،
مثل اال�ضطراب العاطفي املو�سمي املرتبط بف�صل #ال�شتاء ،ويف
ً
معر�ضا للإ�صابة باكتئاب #ال�صيف
ف�صل ال�صيف قد يكون الفرد
� ً
أي�ضا ،الذي ي�سهم يف احلد من امل�شاعر الإيجابية و�صناعة م�شاعر
�سلبية مثل القلق والتوتر ،وذلك ب�سبب �صعوبة الت�أقلم مع ف�صل
ال�صيف.
م�سببات الإ�صابة باالكتئاب يف ف�صول حمددة:
اال���ض��ط��راب ال��ع��اط��ف��ي امل��و���س��م��ي :غ��ال � ًب��ا م��ا ي�����ص��اب البع�ض
باال�ضطراب العاطفي املو�سمي عند االنتقال �إىل ف�صل ال�شتاء� ،إال
�أن ن�سبة قليلة ميكن �أن ت�صاب به عند االنتقال �إىل ف�صل ال�صيف،
وهو يحدث ب�سبب بع�ض التغريات البيولوجية التي ت�ؤثر يف كيميائية
الدماغ بفعل الظروف املحيطة من ح��رارة ورطوبة ،ما ي��ؤدي �إىل
الإ�صابة باالكتئاب .ا�ضطراب النظام والروتني :قد تختلف الرتتيبات
اليومية داخل املنزل ،مثل ا�ستخدام التدفئة �أو �أوقات النوم �أو فتح
النوافذ ب�سبب احلالة اجلوية ،وكذلك قد تختلف �أوقات النوم و�أوقات
الوجبات نتيجة الإج��ازات والعطل املدر�سية �أو اجلامعية يف ف�صل
ال�صيف مثلاً  ،الأمر الذي قد يحفز من �أعرا�ض االكتئاب ،فالروتني
اليومي والنظام �أم��ران مهمان لل�سيطرة على �أعرا�ض االكتئاب،
وتتكرر احلالة ذاتها �شتا ًء باختالف اجلدول اليومي ب�سبب احلالة
اجلوية وت�ساقط الأمطار .القلق حول الأمور املالية :يعد اال�ستمتاع
يف �أوقات ال�صيف من الأمور املكلفة بع�ض ال�شيء ،خا�صة يف حال
الرغبة يف ال�سفر �أو اال�ستمتاع باملنا�سبات املختلفة� ،أو يف حال
الرغبة يف ت�سجيل الأطفال يف نوادي �صيفية �أو غريها من الأمور،
وهذا العبء امل��ادي قد يت�سبب يف العديد من م�شاعر القلق التي
قد تتحول �أحيا ًنا �إىل اكتئاب .احلرارة ال�شديدة �أو الربودة :تت�سبب
احلرارة ال�شديدة يف ال�شعور باالنزعاج والرغبة يف البقاء يف املنزل،
حيث ميكن ت�شغيل التكييف والهروب من احلر ال�شديد ،وميكن �أن
ي�سبب ذلك العزلة والك�سل وعدم الرغبة يف القيام ب�أي ن�شاط ،ما
ي�ضعك يف حالة من الك�آبة ،كما هو احلال للبع�ض يف الأجواء الباردة.
كيف ت�سيطر على م�شاعر الك�آبة املرتبطة يف الف�صول؟
اط��ل��ب امل�����س��اع��دة :عليك دائ � ًم��ا حم��اول��ة طلب امل�����س��اع��دة من
الأخ�صائي النف�سي عند امتالك م�شاعر اكتئاب م�ستمرة يف جميع
الأوق��ات ولي�س فقط يف ف�صل ال�صيف �أو ف�صل ال�شتاء� ،أو �أخرب
طبيبك عن الأعرا�ض التي تعاين منها ليجد لك احلل املنا�سب.
خطط :فكر باجلوانب التي ت�سبب لك م�شاعر القلق واالكتئاب خالل
الفرتة املناخية ،وحاول �أن جتد احللول التي جتنبك االكتئاب ،وما
الذي ميكن القيام به لتخفيف م�شاعر التوتر ،كل هذا ي�ساعدك
على ال�شعور ب�أنك قادر ال�سيطرة على م�شاعرك يف ظل الظروف
املختلفة .الن�شاط البدين :ت�شري العديد من الدرا�سات �إىل �أن
ممار�سة التمارين الريا�ضية ب�شكل يومي ت�سهم يف تخفيف التوتر
ويقي من الإ�صابة من االكتئاب ،مهما كانت �أ�سبابه ،لكن جتنب
ممار�سة الريا�ضة يف الأماكن اخلارجية �أو يف �أوقات احلر ال�شديد
يف ف�صل ال�صيف� ،أو يف الفرتات �شديدة الربودة �شتا ًء.
ال ت�ضغط على نف�سك :جتنب االعتقاد ب��أن هناك خللاً يكمن
فيك عند �شعورك باالكتئاب خالل ال�صيف يف الوقت الذي ي�ستمتع
ربا على امل�شاركة يف
فيه الآخ��رون ب�أوقاتهم ،واعلم �أنك ل�ست جم ً
الأمور التي ت�شعر باالرتياح جتاهها ،وركز على التفكري بالأمور التي
تزعجك يف ف�صل ال�صيف وجد طريقة للتمكن من جتاوزها ،وكذلك
الأمر يف ف�صل ال�شتاء جتاه ما يرافقه من �أمطار �أو �أجواء باردة.
امل�صدر :تطبيق قريبون – املركز الوطني لتعزيز ال�صحة النف�سية
للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�سية باجلامعة:
 وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية -هاتف0114674801 : مركز التوجيه والإر�شاد الطالبي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114973926 : وحدة التوجيه والإر�شاد النف�سي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114673926 : الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية «طالبات» -هاتف0532291003 : ق�سم الطب النف�سي مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي -هاتف0114672402 : -م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي -هاتف0114786100 :

أفضل وقت لتقديم األطعمة للطفل الرضيع
قالت اجلمعية الأملانية للتغذية� ،إنه ميكن البدء يف تقدمي الأطعمة
ال�صلبة للطفل الر�ضيع بني ال�شهرين اخلام�س وال�سابع من عمره ،حيث
ً
تيقظا وانتباهً ا.
يكون الطفل يف هذه الفرتة �أكرث
و�أو�ضحت اجلمعية �أنه ينبغي تقدمي الأطعمة ال�صلبة للر�ضيع برتتيب
معني يتوافق مع التغريات الف�سيولوجية للطفل ،حيث ينبغي يف البداية
تقدمي وجبة تت�ألف من اخل�ضروات واللحم ،ثم وجبة تت�ألف من احلبوب
واحلليب ،ويف الفرتة بني ال�شهرين ال�سابع والثامن ميكن تقدمي وجبة
تت�ألف من احلبوب والفواكه.
و�أ�ضافت اجلمعية �أنه ينبغي جتنب ال�سكر وامللح طاملا �أن الطفل يتناول
تغذية الر�ضع ،م�شرية �إىل �أنه ميكن عند ال�ضرورة ا�ستخدام الفواكه
للتحلية بدالً من ال�سكر .وبالن�سبة للم�شروبات� ،أو�ضحت اجلمعية �أنه
ينبغي تعويد الطفل على م�شروبات �أخرى غري احلليب عندما يت�ألف
نظامه الغذائي من  3وجبات �صلبة ،م�شرية �إىل �أن ماء ال�صنبور هو
امل�شروب الأف�ضل ،يف حني ال يجوز تقدمي الع�صري للر�ضيع.
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أهمية خفض مستوى الكولسترول في سن مبكرة
خل�صت درا���س��ة �إىل �أن �إعطاء
عالج خلف�ض م�ستويات الكول�سرتول
لدى الأ�شخا�ص دون �سن  45عاما
قد يقلل من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب والأوع��ي��ة الدموية وال�سكتة
الدماغية يف وقت الحق من حياتهم.
و�أك����د ال��ب��اح��ث��ون ال��ذي��ن حللوا
بيانات �أكرث من � 400ألف �شخ�ص
يف  19دولة غربية على مدى فرتة
ط��وي��ل��ة ،االرت���ب���اط ب�ين م�ستويات
الكول�سرتول املرتفعة وزي��ادة خطر
�أم��را���ض القلب والأوع��ي��ة الدموية
على املدى الطويل.
لكنهم �أظ��ه��روا �أي��� ً��ض��ا �أن هذه
الأخطار تكون ن�سبتها مرتفعة �أكرث
ل��دى املر�ضى �صغار ال�سن ن�سب ًيا
«�أقل من  45عا ًما» مقارنة باملر�ضى
الذين يبلغون  60عا ًما.
�أما لدى الن�ساء دون الـ  45عا ًما
اللواتي لديهن م�ستوى الكول�سرتول
«غري اجليد» مرتفع قلي ً
ال �أي بني
 1,45و 1,85غ����رام ل��ك��ل ل��ي�تر،
وي��ظ��ه��رن عاملني على الأق���ل من
ع��وام��ل خطر الإ���ص��اب��ة ب��أم��را���ض
ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة «مثل
ال�سمنة �أو ال�سكري �أو ارتفاع �ضغط
الدم» ،لديهن احتمال بن�سبة %16
للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية
ال��دم��وي��ة قبل �سن .75يف املقابل
ك��ان��ت ن�سبة اخل��ط��ر ل��دى الن�ساء
اللواتي يبلغن من العمر  60عاما �أو
�أكرث ولديهن العوامل نف�سها%12 ،
وف ًقا للدرا�سة التي ن�شرت يف جملة

«ذي الن�سيت» الطبية الربيطانية.
وق���ال ب��ول لي�سون �أ���س��ت��اذ طب
القلب والأوعية الدموية يف جامعة
�أك�سفورد الربيطانية يف تعليق على
هذه الدرا�سة «هذا الأمر ي�شري �إىل
�أن م�ستوى الكولي�سرتول لي�س وحده
الذي يعر�ض احلياة للخطر بل � ً
أي�ضا
طول املدة التي عاين منها ال�شخ�ص
الرت��ف��اع يف ن�سبة الكولي�سرتول
يف ال����دم» .و�أظ��ه��ر ال��ب��اح��ث��ون من
خالل عينة �إح�صائية �أنه �إذا جرى
خف�ض م�ستوى الكولي�سرتول غري
اجليد مبقدار الن�صف ،على �سبيل
املثال عن طريق عقاقري من عائلة
�ستاتني ،ف�إن خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب لدى الن�ساء دون �سن � 45سنة
�سينخف�ض �إىل  %4ولدى الرجال

�إىل .%6
ويتكون الكولي�سرتول اجليد «�إت�ش
دي �إل» من الربوتينات الدهنية التي
تنقل الكولي�سرتول الزائد �إىل الكبد
ما مينعها من الرتاكم يف الأوعية
الدموية.
وي��ق��ا���س الكولي�سرتول ال�س ّيئ
ب���ط���رح م�����س��ت��وى ال��ك��ول��ي�����س�ترول
الإج��م��ايل والكولي�سرتول اجليد.
وه���و ي��ت��ك � ّون م���ن ال��ك��ول��ي�����س�ترول
املعروف ب��ـ«�إل دي �إل» �أي ال�ضار
«املرتبط بخطر ت�صلب ال�شرايني
وتراكم روا�سب الدهون يف الأوعية»
والرتيغلي�سرييد.
و�أ���ض��اف لي�سون «ه���ذه النتائج
تدعم فر�ضية �أن ال�سيطرة على
م�ستويات الكولي�سرتول يف وقت

مبكر م��ن احل��ي��اة ق��د ت��ك��ون �أك�ثر
�اح��ا م��ن �أن تتم خ�لال مرحلة
جن� ً
متقدمة من العمر».
لكنه لفت �إىل �أن هناك حاجة
�إىل �إج�����راء امل��زي��د م��ن ال��ب��ح��وث
ح���ول ط��ري��ق��ة خ��ف�����ض م�ستويات
الكولي�سرتول ب�شكل فعال خالل
مرحلة ال�شباب ن�سب ًيا ،مبا يف ذلك
ما �إذا كان من ال�ضروري �أخذ عالج
ي�ستمر لعقود.
وق��ال��ت جينيفر ج��ي .روبن�سون
الأ�ستاذة يف ق�سم علم الأوب��ئ��ة يف
جامعة �أيوا الأمريكية يف تعليق �آخر
على الدرا�سة �إن البيانات املتعلقة
بال�ستاتني «مل تق ّوم العالجات التي
ا�ستمرت لعقود ،ما يعني �أن �أخطار
الآثار اجلانبية لها لي�ست وا�ضحة.

مشاكل صحية عديدة تسببها كثرة شرب الماء

يعرف امل��اء ب�أنه عن�صر رئي�سي
حلياة �أي كائن حي� ،إال �أن��ه ميكن
�أن يكون م�صدر احلياة هذا نقمة يف
بع�ض احل��االت وي�صبح �شرب املاء
خط ًرا على �صحة النا�س.
ف��ق��د ا���س��ت��ع��ر���ض ت��ق��ري��ر ن�شره
موقع «ميديكال نيوز توداي» الطبي
امل��ت��خ�����ص�����ص ،امل�����ش��اك��ل ال�صحية
العديدة التي ت�سببها ك�ثرة �شرب
املاء:
 الرقم الهيدروجينيالعديد من النا�س ال يدركون قيمة
ما يطلق عليه «الرقم الهيدروجيني»
« »PHاخلا�ص باملاء ،حيث يحدد
الرقم الهيدروجيني ،تركيز �أيونات
الهيدروجني يف امل��اء ،والتي حتدد

درج��ة «حمو�ضة» امل��اء ،التي ميكن
�أن ت�سبب م�شاكل عديدة �إذا كانت
مرتفعة �أو منخف�ضة على ح�سب
احل��ال��ة ال�صحية ،وت��ت�راوح ن�سب
درج���ة احلمو�ضة يف معظم مياه
ال�شرب ما بني � 6.5إىل  8.5درجة.
و�إذا كان املاء عند درجة  ،7فهذا
يعني �أن��ه م��اء مقطر نقي متا ًما،
بدرجة حمو�ضة حمايدة� ،أما �إذا قل
فهذا يعني �أنه �أعلى حمو�ضة ،و�إذا
زادت احلمو�ضة عن  7فهذا يعني
�أن املاء قلوي.
ول��ل��ت��و���ض��ي��ح ،مي��ك��ن��ك �أن تعلم
مث ً
ال �أن «اخلل» �سائل ي�صل الرقم
الهيدروجيني اخل��ا���ص ب��ه �إىل ،2
واملبي�ضات اخلا�صة باملالب�س هي

م��واد �شديد القلوية ،لذلك الرقم
الهيدروجيني اخلا�ص بها ي�صل �إىل
 13.5درجة.
 املاء ال�سامي����ح����ذر ال����ب����اح����ث����ون م�����ن �أن
انخفا�ض درج��ة احلمو�ضة «الرقم
ال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي» ي��ح��ول امل����اء �إىل
حملول ���س��ام ،كما �أن��ه يكون �أك�ثر
جذ ًبا للمعادن الثقيلة داخل ج�سم
الإن�سان.
ك��ذل��ك ف�����إن امل����اء ال����ذي ت��ك��ون
درجة حمو�ضته �أعلى� ،أي �أن الرقم
ال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي �أق����ل ،ق��د ي�سبب
م�شاكل يف اجلهاز اله�ضمي لبع�ض
النا�س� ،إذا ما كان ال�شخ�ص يعاين
من احلمو�ضة املرتفعة يف املعدة.

قصر النظر يرفع خطر انفصال الشبكية
حذرت الرابطة الأملانية لأطباء
العيون من �أن قِ �صر النظر ،يرفع
خطر انف�صال ال�شبكية ،وذلك بد ًءا
من –  3ديوبرت ،وهي وحدة قيا�س
الطاقة الب�صرية للعد�سات.
و�أو���ض��ح��ت ال��راب��ط��ة �أن �سبب
اخلطر يكمن يف �شكل مقلة العني،
حيث تكون املقلة �أطول من الطبيعي

ل��دى امل�صابني بقِ �صر النظر ،مما
يجعل ال�شبكية �أك�ثر نحافة ،ومن
ثم �أكرث ُعر�ضة لل�ضرر مثل ثقوب
ال�شبكية التي قد ت�ؤدي �إىل انف�صال
ال�شبكية يف حال عدم عالجها يف
الوقت املنا�سب.
وتتمثل ال��ع�لام��ات التحذيرية
النف�صال ال�شبكية يف تدهور الر�ؤية

ك��وج��ود ظ�ل�ال يف جم���ال ال��ر�ؤي��ة،
�أو ر�ؤي��ة وم�ضات �ضوئية �أو نقاط
�سوداء ،وفق ما نقلت وكالة الأنباء
الأملانية.
وت�ستلزم مالحظة هذه الأعرا�ض
ا�ست�شارة الطبيب على وجه ال�سرعة
للخ�ضوع للعالج يف الوقت املنا�سب
مثل العالج بالليزر.

وهذا ما يف�سر زيادة �شعبية املياه
القلوية ال�صاحلة لل�شرب يف الفرتة
املا�ضية ،والتي ت ��ؤدي �إىل معادلة
الأح��م��ا���ض امل���وج���ودة يف اجل��ه��از
اله�ضمي ،وجعل ال�شخ�ص ي�شعر
براحة �أكرب.
 «منظم طبيعي»ت�ساعد املياه القلوية اجل�سم �أن
ي�صبح �أكرث قلوية ،ما يعالج العديد
من الأمرا�ض مبا يف ذلك ال�سرطان.
كما ي ��ؤدي �شرب امل��اء القلوي �إىل
معادلة درجة حمو�ضة الفم واجلهاز
ال��ه�����ض��م��ي وال����ب����ول ،ف��ا���س��ت��م��رار
ت��ن��اول��ه ي����ؤدي �إىل م��ع��ادل��ة الرقم
الهيدروجيني لكل ج�سم الإن�سان.
ب���دوره���ا� ،أ����ش���ارت درا���س��ة �إىل
�أن ا�ستخدام امل��اء القلوي بدرجة
 8.8ميكنه �أن يعطل عمل �إن��زمي
ريا يف
يف اجل�سم ،يلعب دو ًرا خط ً
الإ�صابة بحرقة املعدة ،ويقلل من
�أعرا�ضها املزعجة.
و�أو�ضحت �أن املياه القلوية التي
ت�����ص��ل درج����ة حمو�ضتها م��ا بني
 8.5و 10درج����ات ت��ك��ون مفيدة
ل�ل�أ���ش��خ��ا���ص ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون من
متالزمة القولون الع�صبي.
يذكر �أن ج�سم الإن�سان ميتلك
«منظ ًما طبيع ًيا دقي ًقا» مل�ستويات
احلمو�ضة ،والتي حتدث تغيريات
يف درجة حمو�ضة ال��دم ،مثل التي
حتل م�شاكل خطرية يف الأع�ضاء
والأن�سجة.
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طالبات «االتصال االستراتيجي» يطلقن مجموعة حمالت توعوية
م �ت��اب �ع��ة :ح���ص��ة ال� �ف ��راج – منى
العي�سى – �أ�شجان الرفاعي
نظمت طالبات م�سار االت�صال
اال�سرتاتيجي بق�سم الإعالم فعالية
ب���ع���ن���وان «احل����م��ل�ات الإع�ل�ام���ي���ة
امل��ت��ن��وع��ة» ،وذل����ك ي���وم ال��ث�لاث��اء
1441/3/27هـ يف بهو كلية الآداب
�شطر الطالبات ب�إ�شراف الدكتورة
�صفية العبدالكرمي الأ�ستاذ امل�ساعد
بق�سم الإعالم.
ً 11
ركنا
ت�����ض��م��ن��ت ال��ف��ع��ال��ي��ة  11رك��ن �اً
حل���م�ل�ات ت���وع���وي���ة م��ت��ن��وع��ة يف
ك��اف��ة امل��ج��االت ،و���ش��ه��دت تفاع ً
ال
ملحوظاً من قبل طالبات الكلية،
كما عمل عليها ما يقرب من 40
ط��ال��ب��ة ا���س��ت��خ��دم��ن ف��ي��ه��ا و���س��ائ��ل
وا�سرتاتيجيات مبتكرة تنوعت ما
بني العرو�ض املرئية واملواد التثقيفية
كاملطويات واملل�صقات� ،إ�ضافة �إىل
توزيعات تعرب عن م�ضمون كل ركن
بهدف رف��ع ال��وع��ي ل��دى من�سوبي
الكلية جتاه العديد من املو�ضوعات.
«�شلون نف�سيتك»
تنوعت احلمالت ما بني �صحية
و�سلوكية وبيئية وتربوية و�أخ��رى
متعلقة ب�أمن الوطن ،ومن احلمالت
ال���ت���ي ا���س��ت��ه��دف��ت ���ص��ح��ة ال��ف��رد
واملجتمع يف ه��ذه الفعالية حملة
«�شلون نف�سيتك» التي توجهت نحو
التوعية ب�أهمية ال�صحة النف�سية،
ومت ّيز �شعارها ب�صورة دائرة خ�ضراء
حت��ت��وي ي���دًا منب�سطة ن��ح��و قلب
نابِ�ض ،مع ا�ستخدام �صور وعبارات
رمزية تعرب عن حمتواها� ،إ�ضافة
�إىل مقابالت �شخ�صية وتو�صيات مع
م�ست�شارين وخمت�صني نف�سانيني،
مثل :د� .سعد املا�ضي ،والأخ�صائية
�سارة العتيبي.
«�صحتك م�ستقبلك»
وح���م���ل���ة �أخ�������رى حت����ت ���ش��ع��ار
«���ص��ح��ت��ك م�����س��ت��ق��ب��ل��ك» �أط��ل��ق��ت��ه��ا
الطالبات بالتزامن مع يوم الغذاء
ال��ع��امل��ي يف �أك��ت��وب��ر امل��ا���ض��ي على
ت��وت�ير @_Livewithhealth
على م���دار ث�لاث��ة �شهور للتعريف
بالغذاء ال�صحي والعادات الغذائية
ال�سليمة يف جميع اجل��ام��ع��ات يف
الريا�ض� ،إ�ضافة �إىل توعية جميع
�شرائح املجتمع ال�سعودي خا�صة
ف��ئ��ة ال�����ش��ب��اب ب��ط��رق ال��وق��اي��ة من
عوامل الإ�صابة بالأمرا�ض ،وذلك
عرب �آليات تنفيذ مدرو�سة بعناية،
وبا�ستخدام ر�سائل توعوية منها
«�أنت منّا� ..صحتك تهمنا»�« ،صحة
�أ�سرة ..م�ستقبل جمتمع».
نقاء رئتك
ك��م��ا ا���ش��ت��م��ل رك���ن ح��م��ل��ة «م��ع�اً
لنقاء رئتك» على عر�ض بوربوينت
ومن�شورات بعنوان «طرق امل�ساعدة
للإقالع عن التدخني» و�أخرى بعنوان
«املحطات الثالث الأ�سا�سية التي
مير بها املراجع يف عيادة الإق�لاع
ع��ن ال��ت��دخ�ين» ،ا�ستعر�ضت فيها
الطالبات �إح�صاءات لأعداد وفيات
التبغ يف اململكة العربية ال�سعودية
يف العام املا�ضي التي و�صلت �إىل
 5454ح��ال��ة ،م�����ش�يري��ن �إىل �أن
ال��ت��دخ�ين �آف���ة م��ن �آف���ات الع�صر،
التي انت�شرت يف الآون���ة الأخ�يرة

يف �أو����س���اط ط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة،
وحمذرين من الآثار ال�سلبية التي
ت ��ؤدي �إىل العديد من الأم��را���ض
ال�����س��رط��ان��ي��ة وامل����وت ال��ف��ج��ائ��ي،
�إ����ض���اف���ة ل��ل��ع��واق��ب ال�شخ�صية
واالج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة،
وذل���ك م��ن خ�ل�ال ح��م��ل��ة ب��د�أت��ه��ا
الطالبات على «تويرت» منذ �شهر
�أب���ري���ل امل��ا���ض��ي وا���س��ت��م��رت ما
يقرب من �شهرين ،حيث تنوعت
�أهدافها ما بني الهدف الوقائي
عن طريق زي��ادة الوعي ال�صحي
مب��خ��اط��ر ال��ت��دخ�ين ع��ل��ى امل���دى
ال��ب��ع��ي��د ،وال��ه��دف ال��ع�لاج��ي عن
طريق التعريف باملراكز والربامج
امل�ساعدة يف الإقالع عن التدخني
داخ�����ل اجل���ام���ع���ات وخ���ارج���ه���ا،
و�أخ��ي�راً ال��ه��دف امل��ع��ل��وم��ات��ي من
خ�ل�ال ت��ق��دمي ح��ق��ائ��ق ع��ن التبغ
والأم��را���ض الناجتة عنه وتفعيل
االحتفال ال�سنوي باليوم العاملي
ملكافحة التدخني باجلامعات.
ومت ا�ستخدام عدد من الر�سائل
التحذيرية ب��ط��رق مبتكرة منها
�أن التدخني طريقك لل�شيخوخة
املبكرة ،و�أن��ه ينق�ص م��ن عمرك
خ��م�����س دق��ائ��ق م��ع ك��ل ���س��ي��ج��ارة
تدخنينها ،و�أن���ه ي�شوه �أن��وث��ت��ك،
وبالإقالع عنه ت�ستطيعني ا�ستعادة
مظهرك وحيوتيك.
احلموا بالأف�ضل
ا�ستهدف رك��ن «م��ن حقهم �أن
يحلموا ب��الأف�����ض��ل» توعية �أ�سر
الأطفال امل�صابني بفرط احلركة
وت�شتت االنتباه من خالل التعرف
على الطرق ال�سلوكية ال�صحيحة
للتعامل معهم وكيفية الت�شخي�ص
املبكر وط��رق ال��ع�لاج ،م��ن خالل
ب���ورب���وي���ن���ت ي�����س��ت��ع��ر���ض ن��ب��ذة
تعريفية عن طبيعة املر�ض ك�أحد
ا�ضطرابات النمو الع�صبية الذي
ينتج عن وج��ود اختالل كيميائي
يف الناقالت الع�صبية.

ونوهت الطالبات يف هذا الركن
ببع�ض ال��ط��رق ال��ع�لاج��ي��ة وال��ت��ي
تبد�أ بالعالج ال�سلوكي والرتبوي
م���ن خ�ل�ال م�����س��اع��دة ال��وال��دي��ن
للطفل ،واحلد من �ألعاب الفيديو،
�إ����ض���اف���ة �إىل ال���ع�ل�اج ال���دوائ���ي
للم�ساعدة ع��ل��ى زي���ادة الرتكيز
واالن��ت��ب��اه مل���دة �أط����ول وتقلي�ص
احلركة واالندفاعية.
�أطلقت الطالبات هذه احلملة
ع��ل��ى ت���وت�ي�ر �أك���ت���وب���ر امل��ا���ض��ي،
وعربن فيها عن �سبب اختيارهم
لل�شعار للحث على اح�ترام هذه
الفئة ،وت�سخري جميع الظروف
االج���ت���م���اع���ي���ة واالق���ت�������ص���ادي���ة
لعالجهم والتعامل معهم ب�شكل
���ص��ح��ي��ح ،م���ن خ��ل�ال ع����دد م��ن
الر�سائل املوجهة للأ�سر ال�سعودية
م��ن��ه��ا «ك����وين ال���داع���م���ة الأوىل
البنك»« ،الت�شخي�ص املبكر مفتاح
العالج»« ،لنتقبل اختالفهم ونكون
لهم ال��ع��ون» ،و�أخ�يراً «نحن ل�سنا

�أ�شقياء �إمن��ا لدينا ف��رط حركة
وت�شتت انتباه».
حمالت �سلوكية
كانت حملة التوعية �ضد التنمر
من �أبرز احلمالت ال�سلوكية التي
�أطلقتها الطالبات عرب ح�ساب على
تويرت بعنوان @stoplbullying
حتت �شعار «ا�صنع الفرق ..وانبذ
الإ�ساءة» النت�شار هذه الظاهرة يف
الآونة الأخرية خا�صة يف املدرا�س
واجلامعات مما ت�سبب يف حاالت
انتحار و�ضعف �شخ�صية ،وحملة
«االخ���ت�ل�اف م��و خ��ل�اف» ب��ه��دف
ال��ت��وع��ي��ة ���ض��د ط���رق العن�صرية
امل��خ��ت��ل��ف��ة ق����والً وف���ع� ً
ل�ا ،وح��م��ل��ة
«�أم�����ن وط��ن��ك يف م�����س ��ؤول��ي��ت��ك»
بهدف التوعية �ضد ن�شر املقاطع
التي تهدد �أمن الدولة من خالل
م�شاركة وت�صوير العمليات الأمنية
ال��ت��ي ق��د ت��زع��زع �أم����ن ال��دول��ة،
وحملة «�إال ال��وط��ن» التي �سعت
�إىل تعزيز الهوية والقيم الوطنية

يف املجتمع ال�سعودي ،ومت تدعيم
احلملة ببع�ض الر�سائل الهادفة
م��ث��ل «امل���واط���ن ال�����ص��ال��ح ح��ار���س
ملجتمعه»« ،وطننا ا�ستثمار يجب
�أن يحقق مراده».
�أطفالنا �أمانة
ك��ان��ت حملة «�أط��ف��ال��ن��ا �أم��ان��ة»
من �أب��رز احلمالت الرتبوية التي
ا�ستهدفت تو�ضيح �أن الطفل �أمانة
وال��دي��ه ،بتقدمي ر�سائل حتذيرية
للحد من تعر�ض الأطفال لو�سائل
التوا�صل االجتماعي ،وتدعيمها
بفيديوهات تو�ضيحية ملخت�صني
عن �سلبيات و�إيجابيات ا�ستعمال
الأط��ف��ال ل�ل�أج��ه��زة ،وباملقابل مت
طرح بدائل جيدة للطفل.
احلفاظ على البيئة
ك��ان��ت ح��م��ل��ة ال��ب��ي��ئ��ة م��ن �أب���رز
الأركان التي وطدت فكرة احلفاظ
ع��ل��ي��ه��ا ب��احل��د م���ن اال���س��ت��خ��دام
امل���ف���رط ل��ل��ب�لا���س��ت��ي��ك ع�ب�ر ط��رح
«خ��م�����س��ة ح���ل���ول ب��دي��ل��ة ل��ل��م��واد

البال�ستيكية ذات اال���س��ت��خ��دام
الواحد» مثل :احلقائب القما�شية
للت�سوق ،وم� ّ
�ط��ارات امل��اء متكررة
ًّ
عو�ضا عن القوارير
اال�ستخدام
البال�ستيكية ،مع التوعية ب�أ�ضرار
الناجمة ع��ن ا�ستخدامه ،والتي
من �ضمنها دخول بع�ض املكونات
ال�ضارة �إىل �سل�سلة �أغذيتنا.
تربع بالأع�ضاء
�أخ��ي��ر اً ،ق��دم��ت ه���ذه احلملة
حم��ت��وى ت��ع��ري��ف��ي�اً ل��ف��ك��رة ال��ت�برع
ب���الأع�������ض���اء يف ح���ال���ة ال���وف���اة
دم���اغ���ي���اً ،وه���دف���ت �إىل ت��وع��ي��ة
ا لأفراد ب�أهمية التربع با لأع�ضاء،
م���ن خ��ل�ال ا���س��ت��ع��را���ض ب��ع�����ض
ا لإح�صاءات ،ومنها �أن تربع الفرد
الواحد قد ينقذ � 8أفراد �آخرين
ويح�سن ح��ي��اة  50ف���رداً �أي�ضاً،
كما �أو���ض��ح ال��رك��ن �أن الت�سجيل
للتربع يتم �إلكرتونياً عن طريق
ت�����س��ج��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات ع��ل��ى م��وق��ع
التربع بالأع�ضاء ال�سعودي.

حملة «أطفالنا أمانة» قدمت رسائل تحذيرية للحد من تعرض األطفال لوسائل التواصل االجتماعي

71
20

األخيرة

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

صوت الصورة

نافذة

نافذة

د .فهد بن عبداهلل الطياش

مؤشر استخدام اللغة العربية

مرت احتفاليتنا باللغة العربية مرور الكرام كعادتها ال�سنوية ،واكتفى
�أه��ل االخت�صا�ص بهذه ال��ذك��رى ال�سنوية مثل ال��ذك��رى الت�أبينية يف
«الثقافات القبورية» ،والتي تعطي للموتى من غري الأنبياء �أهمية يف
ت�سيري حياتهم.
هذا حالنا مع موتى اللغة العربية ممن فوق الأر�ض �أو حتت ترابها
وممن يت�شبث بطقو�سها دون العمل على تي�سريها للأجيال من �أبنائها،
فكانت النتيجة هجرة لغوية يف وطن ال�ضاد ،وظهر النجاح والتي�سري
عند تعليم غري الناطقني بها.
م�شهد م�ؤمل مل يتغري منذ �أكرث من ن�صف قرن ،وبعد اكتمال منظومة
التعليم النظامي احلديث وطباعة كتبه املدر�سية ب�شكل جتاري ومع هذا
لي�س لكل هذا �أي ح�ضور.
ففي ال�شوارع وامليادين والفنون ال�شعبية و�ساحات الإعالم التقليدي
والتفاعلي طغيان للعامية على الف�صحى وانزواء للف�صحى التي �أ�صبحت
متاحة للتندر من قبل ممثل ير�سخ �صورة منطية �سلبية عن املتحدث
بالف�صحى .فماذا بقي �إذاً وم�ؤ�س�ساتنا تتنازل تدريج ًيا عن اللغة العربية
لتحل حملها لغات �أجنبية؟
لعل البداية تكون ب�إيجاد م�ؤ�شر م�ؤ�س�سي رقمي يتبناه ق�سم اللغة
العربية العريق �أو معهد اللغويات التطبيقات بالتعاون مع مركز امللك
عبداهلل خلدمة اللغة العربية من �أجل متابعة ا�ستخدامنا امل�ؤ�س�سي للغة
العربية .لأنه من امل�ضحك املبكي �أن ر�سالة و�أهداف �أق�سام اللغة العربية
تكتب بالإجنليزية من �أجل االعتماد ،بينما �أق�سام اللغات الأوروبية يف
اجلامعات العربية ال تكتب ر�سالتها و�أهدافها بالعربية؛ حينها ندرك
�أن �سلوكياتنا اللغوية دخلت مرحلة الأمرا�ض امل�ستع�صية و�أخ�شى على
بع�ض �أطرافها من البرت.

تعطل البوابة الإلكرتونية لأكرث من �شهرين!!

altayash@ksu.edu.sa

مركز الملك سلمان يشارك في ذكرى البيعة بجامعة
األميرة نورة
���ش��ارك م��رك��ز امل��ل��ك �سلمان
لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية
وح�����ض��ارت��ه��ا يف ذك����رى البيعة
اخل���ام�������س���ة خل������ادم احل���رم�ي�ن
ال�����ش��ري��ف�ين امل���ل���ك ���س��ل��م��ان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،يف جامعة
الأم�ي�رة ن��ورة بنت عبدالرحمن،
وذلك يوم االثنني 1441/4/5هـ
باملعر�ض امل�صاحب للذكرى.
و�شمل الركن املخ�ص�ص للمركز
ال��ت��ع��ري��ف ب��امل��رك��ز وب����أه���داف���ه
واهتماماته ،و�أن���ه يعترب املرجع
للتاريخ الوطني ولتاريخ اجلزيرة
ال��ع��رب��ي��ة وح�����ض��ارت��ه��ا ،ك��ذل��ك
اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��دم ل��ط�لاب

وط��ال��ب��ات ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا،
كالدورات التدريبية واملحا�ضرات
وور����ش العمل واخل��دم��ات التي
تقدم للطالب والطالبات يف جمال
البحث العلمي وحتكيم البحوث
وطباعته يف ح��ال ك��ان يف جمال
تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها
وا�شتمل على الأ�صالة واحلداثة.
ك��م��ا �شمل ال��ت��ع��ري��ف ب�برام��ج
املركز و�أن�شطته يف عقد الندوات
ويف جائزة امللك �سلمان لطالب
وطالبات الدرا�سات العليا والتي
���ش��م��ل��ت ث�ل�اث���ة حم�����اور ،ك��ذل��ك
�أن�����ش��ط��ة امل��رك��ز ،و���ش��م��ل ال��رك��ن
كتيبات ومطبوعات املركز و�أحدث

�إ�صداراته «الأمري تركي الأول».
وق��د �أ���ش��اد احل�ضور باجلهود
ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا امل���رك���ز ل��ط�لاب
وطالبات الدرا�سات العليا ،ومت
تقدمي �إه����داءات لعميدة �ش�ؤون
املكتبات الدكتورة حنان ال�صقيه
ووك��ي�لات ج��ام��ع��ة الأم��ي�رة ن��ورة
الالتي زرن املركز ،كما مت تقدمي
�شهادة �شكر وتكرمي ملركز امللك
�سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة
العربية وح�ضارتها من قبل عميدة
�ش�ؤون املكتبات بجامعة الأم�يرة
ن��ورة بنت عبدالرحمن الدكتورة
حنان ال�صقيه على م�شاركته يف
املعر�ض.

الجامعة تشارك في مؤتمر النظام
الصحي بأمريكا
�شاركت جامعة امللك �سعود ممثلة يف كلية
ال�صيدلة بجناح يف م�ؤمتر اجلمعية الأمريكية
ل�صيادلة النظام ال�صحي ،وذل���ك على �إث��ر
اعتماد اجلمعية لربنامج الإقامة يف ال�صيدلة
الإكلينية يف جامعة امللك �سعود.
و�أو�ضح عميد كلية ال�صيدلة الدكتور �أو�س
ال�شم�سان �أن اجلمعية الأمريكية ل�صيادلة
النظام ال�صحي هي اجلهة املرجعية العتماد
برامج الإقامة يف �صيدلة امل�ست�شفيات ،وتعد كلية ال�صيدلة يف جامعة
امللك �سعود الأوىل يف احل�صول على هذا االعتماد على م�ستوى جامعات
اململكة ،ويعترب برنامج الإقامة يف ال�صيدلة الإكلينية هو الأول يف احل�صول
على اعتماد دويل من بني جميع برامج الإقامة الطبية يف املدينة الطبية
اجلامعية.

بالتعاون بين فريق «تبصر» ومعهد «ثقف»

فعالية «عبر بتبصر» بمناسبة اليوم العالمي لذوي اإلعاقة
أسبوع الجودة في بهو «إدارة األعمال»
و«اآلداب» و«التربية» /طالبات

�����ص��ر» للتدوين
نظم ف��ر ي��ق « ت��ب ّ ُ
الب�صري بقيادة ا ل��د ك��ت��ورة عبري
مناظر بالتعاون مع معهد «ثقف»
التابع للجمعية ال�سعودية للثقافة
والفنون بالريا�ض ،ور�شة بعنوان

بتب�صر» وهدفت الفعالية
« ع رّ�ّب�
ّ
ل��ت��ق��دمي جت��ر ب��ة غ��ن��ي��ة ب��ا ل��ر ���س��وم
ل��ل��ت��ع��ب�ير ع���ن ال����ذات وا مل�����ش��ا ع��ر
وا حل���ا ج���ات ودم���ج ا لأ ط���ف���ال من
ذوي ا لإعاقة مع ا لأطفال العاديني

يف بيئة �إبداعية حمفزة.
���ش��ارك يف ا ل��ور���ش��ة ع��دد من
ا لأ ط����ف����ال م���ن ذوي ���ص��ع��و ب��ات
التعلم ومتالزمة داون والعاديني،
بح�ضور �أمهات ا لأطفال وبع�ض

املعلمات والرتبويات.
و ق���د ال ق���ت ال��ور���ش��ة �أ���ص��داء
طيبة ل��دى ا حل�����ض��ور واملهتمني
ع���ب��ر و������س�����ائ�����ل ال����ت����وا�����ص����ل
االجتماعي.

�أطلقت وكالة عمادة التطوير واجلودة يوم االثنني 1441/3/28هـ فعالية
«�أ�سبوع اجلودة» تزامناً مع اليوم العاملي للجودة.
وتهدف هذه الفعالية �إىل ن�شر ثقافة التطوير واجلودة يف �شتى املجاالت
الأكادميية والإدارية ،وت�ستهدف طالبات املدينة اجلامعية ،حيث تواجد ركن
العمادة يف بهو ثالث كليات ،هي :كلية �إدارة الأعمال ،وكلية الآداب ،وكلية
الرتبية.
ا�ستعر�ض الركن كافة اخلدمات التي تقدمها العمادة ون�شر ثقافتها
للطالبات عن طريق �إ���ص��دارات العمادة والإجابة على كافة الت�سا�ؤالت
واال�ستف�سارات.
�صاحب الفعالية ت�سجيل يف �سل�سلة ور�ش عمل وهي :ور�شة عمل «قيمي
مب�س�ؤولية» ،وور�شة عمل «التخطيط اال�سرتاتيجي» ،وور�شة عمل «تطبيقات
الهوية امل��ط��ورة» ،وور�شة عمل «�شريكات اجل���ودة» ،وور�شة عمل «طور
جامعتك» ،والتي �ستعقد يف وقت الحق ب�إذن اهلل.

