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� 20صفحة

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

تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

استقبال  70طلبًا لبرنامج منح التميز و 175للسفراء 19
مناقشة الجدول الزمني إلجراءات القبول الموحد دعوة الراغبين من هيئة التدريس
السعوديين لتمديد خدماتهم
في الجامعات الحكومية بالرياض

يف �ضوء اال�ستعداد املبكر ملو�سم القبول
للعام اجل��ام��ع��ي ال��ق��ادم 1442هـُ ،عقِ د
م�ؤخ ًرا مبقر عمادة �ش�ؤون القبول والت�سجيل
ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود االج��ت��م��اع الأول
للجنة القبول الإلكرتوين املوحد للطالب
والطالبات يف اجلامعات احلكومية مبنطقة
الريا�ض والكلية التقنية مبدينة الريا�ض،
بح�ضور كل من وكيل جامعة امللك �سعود
الدكتور عبداهلل ال�سلمان ،ووكيل جامعة
امللك �سعود لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
ال��دك��ت��ور حممد النمي وع��م��داء ووك�لاء
القبول والت�سجيل بجامعة الإم��ام حممد
بن �سعود الإ�سالمية ،وجامعة امللك �سعود،
وجامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن.

03

كتب :مو�سى حدادي
�أ�صدرت عمادة املوارد الب�شرية م�ؤخراً كتاباً جلميع كليات ومعاهد اجلامعة يت�ضمن
�إ�شعار �أع�ضاء هيئة التدري�س ال�سعوديني «�أ�ستاذ� ،أ�ستاذ م�شارك� ،أ�ستاذ م�ساعد ممن
يرغبون بتمديد خدماتهم يف حدود � 5سنوات وبلغوا ال�سن النظامي� 60سنة �أو انتهت
فرتة التمديد ال�سابقة لهم خالل الفرتة من «1442/1/1هـ حتى 1442/12/30هـ»،
ب�ضرورة رفع طلب التمديد ب�شكل عاجل خالل الوقت املحدد بالكتاب املوجه للكليات
واملعاهد على �أن يكون التقدمي �إلكرتونياً على املوقع الإلكرتوين لنظام متديد خدمات
�أع�ضاء هيئة التدري�س .https://dfpas2.ksu.edu.sa/ext/Login.aspx
و�أكد عميد عمادة املوارد الب�شرية الدكتور �سامل الرجيعي على االلتزام برفع طلبات
التمديد قبل �ستة �أ�شهر من نهاية اخلدمة ح�سب توجيه وزارة التعليم� ،أو انتهاء فرتة
التمديد؛ داعياً ملن مل يرد ا�سمه �أو لديه ا�ستف�سار حول التمديد التوا�صل مع الأ�ستاذ
قا�سم الطامي على الرقم «� ،»0114678092أو التوا�صل عرب الربيد الإلكرتوين
للعمادة dfp.ksu@ksu.edu.sa؛ م�شرياً �إىل حر�ص اجلامعة لال�ستفادة من
خدمات كفاءاتها الأكادميية املتميزة.

توري :سأبقى سفيرًا للمملكة والجامعة ما حييت  09أمير القصيم يستقبل د.نايف بن ثنيان 20
براءة اختراع في مستشعر لذوبان الفوالذ

�سجل الباحثان يف كر�سي �أبحاث
العلوم الكهروكيميائية الدكتور عبداهلل
املعيوف والأ�ستاذ مطر ال�شلوي براءة
اخرتاع لدى املكتب الأمريكي لرباءات

االخرتاع ،وقد ابتكر الباحثان جم�س
مدجما يعمل كم�ست�شعر لذوبان
ت�آكل
ً
الفوالذ �أثناء عملية تنظيف غاليات
البخار امل�ستخدمة يف ال�صناعة ،حيث

وخ�صو�صا
يعاين القطاع ال�صناعي
ً
قطاعي البرتوكيماويات وحتلية املياه
من ظاهرة الت�آكل.
تفا�صيل �ص4

موفدو قسم الفيزياء
و الفلك بـكلية العلوم
د.حسين طرابلسي
ود.أبو عزة المحمدي
لرصد الكسوف الحلقي
في األحساء

«ملتقى تصل» يجمع
خريجات اإلعالم وطالباته
كتبت� :شذى ال�شهري ـ جنان العتيبي
نظم املجل�س اال�ست�شاري لطالبات ق�سم الإع�لام
م����ؤخ��� ًرا �أوىل جل�ساته م��ن «ملتقى ت�����ص��ل» بعنوان
«ا�ستثمري يف طموحك» حتت �إ�شراف الدكتورة �أريج
الدبيخي الأ�ستاذ امل�ساعد بالق�سم ،مبدرج  ٤يف كلية
الآداب ،بح�ضور العديد من ع�ضوات هيئة التدري�س
وطالبات الق�سم .تفا�صيل �ص5

صرف مكافآت شهر
ديسمبر اليوم

�أعلنت عمادة �ش�ؤون القبول والت�سجيل عن �صرف
املكاف�آت وبدل الإعاقة للطالب والطالبات املنتظمني
بالف�صل الدرا�سي الأول للعام اجلامعي 1441هـ ،ابتدا ًء
من اليوم الأح��د 2019 /12 /29م ،وذل��ك عن �شهر
دي�سمرب لعام 2019م ،حيث جتاوز مبلغ املكاف�آت 41
مليون ريال� .صرح بذلك الدكتور �سعد بن عمران عميد
�ش�ؤون القبول والت�سجيل.

طالبات قسم اإلعالم يطلقن «حواء السعودية» ..أول صحيفة تدريبية متخصصة للمرأة 16

236
«السياسات التربوية» يزور «التطوير والجودة»
أخبار
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ا�ستقبل عميد عمادة التطوير
واجل��ودة الدكتور جربيل العري�شي
مب��ك��ت��ب��ة ك��ل� ً
ا م���ن رئ��ي�����س ق�سم
ال�سيا�سات الرتبوية الدكتور عبداهلل
العباد ،وع�ضو هيئة التدري�س يف
الق�سم ال��دك��ت��ور فهد ال�سلطان،
وذلك يوم الثالثاء  20ربيع الآخر
1441هـ.

ناق�ش االجتماع العمل امل�شرتك
يف جماالت التطوير واجل��ودة ،وما
ت�ضطلع به عمادة التطوير واجلودة
من مهام تدعم احلراك التطويري
امل�ستمر ب��اجل��ام��ع��ة مب��ا ينعك�س
�إيجاباً على �سعي اجلامعة لبلوغ
ر�ؤيتها وفق خطتها اال�سرتاتيجية
.KSU2030

متفوقو الجامعة يلتقون بخبير من جامعة برشلونة
كتب :طارق املطريي
نظم ب��رن��ام��ج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني بوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية وبالتعاون مع
برنامج ال�شراكة العلمية الدولية
بعمادة البحث العلمي م�ؤخراً ،جل�سة
ح��وار مع خبري للطالب املتفوقني،
وهي اجلل�سة التا�سعة ع�شرة �ضمن
�سل�سلة اللقاءات مع اخلرباء والتي
ينظمها الربنامج للطالب والطالبات

امل���ت���ف���وق�ي�ن م����ن خم��ت��ل��ف ك��ل��ي��ات
اجل��ام��ع��ة .وا���س��ت�����ض��اف ال�برن��ام��ج
خ�لال اجلل�سة ال��دك��ت��ور فريناندو
�أل�بري�����ش��و م���ن ج��ام��ع��ة ب��ر���ش��ل��ون��ة
ب�إ�سبانيا ،وك��ان مو�ضوع اجلل�سة
«نظرة �إىل امل�ستقبل» ودار احلوار
ح��ول العلوم احلديثة وتطبيقاتها،
وامتاز اللقاء بتفاعل الطالب وطرح
اال�ستف�سارات على اخلبري والذي
رحب بها و�أجاب عليها.

انعقاد دورة مؤشرات األداء
والمقارنة المرجعية
�أنهت عمادة التطوير واجلودة بالتعاون مع عمادة تطوير املهارات
الدورة التدريبية ال�سابعة التي قدمتها الدكتورة حنان العليان بعنوان
«م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة يف اجلامعة واملقارنة املرجعية» املدرجة
�ضمن دورات الربنامج التدريبي «�إع��داد ممار�سي اجلودة واالعتماد
الأكادميي» واملنعقدة باملدينة اجلامعية للطالبات مبنى « ،»20وذلك
يوم اخلمي�س  15ربيع الآخر 1441هـ يف متام ال�ساعة التا�سعة �صباحاً
حتى ال�ساعة الواحدة ظهراً.
ت�ضمنت الدورة التدريبية حماور عديدة بهدف �أن تكون املتدربات
ق��ادرات على معرفة ماهية م�ؤ�شرات الأداء ومدى �أهميتها و�أنواعها
و�إع��داد اخلطط والتقارير لها ،والتعرف على العالقة بني م�ؤ�شرات
الأداء بالتخطيط واملقارنة املرجعية واتخاذ القرار ،كما تهدف الدورة
�إىل تقدمي ت�صور معريف �شامل مب�ؤ�شرات الأداء واملقارنة املرجعية
الكت�ساب املعارف اجلديدة و�صقل مهاراتهن ال�ستخدامها بفعالية،
و�شهدت الدورة التدريبية م�شاركة فاعلة �أثناء تطبيق الأن�شطة والأمثلة
املتنوعة ومت الرد على ا�ستف�سارات احلا�ضرات.

وفد من اتحاد المالكمة يزور
«علوم الرياضة»

الزيارات التخصصية تصل إلى محطة «األولى المشتركة» بعليشة

���ض��م��ن ���س��ل�����س��ل��ة ال����زي����ارات
التخ�ص�صية التي يقوم بها فريق
وك��ال��ة ع��م��ادة التطوير واجل���ودة
ل��ت��ق��دمي ال��دع��م ال��ف��ن��ي للكليات
ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة للطالبات
مبجاالت التطوير واجل���ودة ،زار
الفريق املكون من وحدات العمادة
برئا�سة وكيلة ع��م��ادة التطوير
واجل��ودة الدكتورة دارة الدي�سي
ع��م��ادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة
بفرع الطالبات بعلي�شة ،وذلك يوم
االثنني  12ربيع الآخ��ر 1441هـ

من ال�ساعة � 10:00صباحاً حتى
�11:30صباحاً.
ومت ا�ستقبال الفريق الزائر من
قبل وكيلة عمادة ال�سنة الأوىل
امل�����ش�ترك��ة ،وم�����س��اع��دة الوكيلة
للتطوير واجل�����ودة ،وم�����س��اع��دة
ال��وك��ي��ل��ة ل�������ش����ؤون ال��ط��ال��ب��ات
واملخت�صني بالتطوير واجل���ودة،
ب��ع��د ذل���ك �أل��ق��ت وك��ي��ل��ة ع��م��ادة
التطوير واجل���ودة كلمة �شكرت
فيها احلا�ضرات وعرفت بالعمادة
ودور وحداتها يف تقدمي الدعم

واخلدمات جلهات اجلامعة .كما
ذك��رت �أه��م م��زاي��ا ع��م��ادة ال�سنة
الأوىل امل�����ش�ترك��ة يف جم���االت
ال��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة وت�����ص��دره��ا
االنتهاء من بناء نظام �إدارة اجلودة
 ISO 9001:2015وح�صول
بع�ض �أع�ضاء الفريق الن�سائي على
دورات تدريبية تخ�ص�صية يف نظام
�إدارة اجلودة ،ISO 9001:2015
ك��م��ا ان��خ��ف�����ض ع���دد امل��خ��ال��ف��ات
املتعلقة بالهوية املطورة للجامعة
ب�شكل ملحوظ ،وذلك بعد املقارنة

بني عامي 1439هـ و1440هـ.
كما عر�ضت وح���دات عمادة
ال��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة واخل��دم��ات
وجم���االت ال��دع��م ال��ت��ي تقدمها
لعمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة.
ومتيز اللقاء بالتفاعل ومناق�شة
ال��و���ض��ع ال��راه��ن ل��ع��م��ادة ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة .كما مت مناق�شة
ال���ت���ح���دي���ات وو�����ض����ع احل���ل���ول
والتو�صيات ،واختتمت ال��زي��ارة
بالرد على ت�سا�ؤالت احلا�ضرات
من من�سوبات العمادة.

اجتماع فريق «الممارسات التمريضية المبنية على البراهين»
كتب :م�ساعد الغنيم
ت�صوير :توفيق الغامدي
نظمت املدينة الطبية االجتماع
الأول ل���ل���ف���ري���ق اال����س���ت�������ش���اري
للممار�سات التمري�ضيةاملبنية على
ال�براه�ين ،وذل���ك بح�ضور املدير

ال��ط��ب��ي مل�����س��ت�����ش��ف��ى امل��ل��ك خ��ال��د
اجلامعي د .عبدالرحمن اجلربين،
وامل��دي��ر ال��ع��ام ل�����ش ��ؤون التمري�ض
بوزارة ال�صحة د .حممد الغامدي،
وم�س�ؤويل التمري�ض يف القطاعات
ال�صحية.

ورشة عمل تدريبية لمشروع منظومة المخاطر المؤسسية
مت تنظيم ور�شة العمل التدريبية
ا ملتخ�ص�صة مل�شر و ع « �إ د ا ر ة
منظومة املخاطر امل�ؤ�س�سية جلامعة
امل��ل��ك �سعود  -املرحلة الأوىل»
حتقيق
ب�إدارة و�إ�شراف مكتب
الر�ؤية و�شركة  EYاال�ست�شارية
توعوية
والتى ت�ضمنت جل�سة
لأ���ص��ح��اب امل�صلحة الرئي�سيني
ح��ول منهجية �إدارة املخاطر يف
امل�ؤ�س�سات العامة ،وذل��ك يومي
الأربعاء واخلمي�س 15 - 14 ربيع
الآخر 1441ه املوافق 12 - 11
دي�سمرب 2019م م��ن ال�ساعة
��� 09:00ص��ب��اح�اً ح��ت��ى ال�ساعة
قاعة حمد
 01:00ظهراً يف
اجلا�سر يف بهو اجلامعة.
ا�����س����ت����ه����دف����ت ال�����ور������ش�����ة
م���ر����ش���ح���ي اجل���ه���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة
يف اجل��ام��ع��ة وال��ذي��ن �سيعملون
ك��م�����س ��ؤول�ين ل��ل��م��خ��اط��ر Risk
 Championsح����ي����ث مت
ا�ستعرا�ض �أهمية و�أه��داف �إدارة
املخاطر امل�ؤ�س�سية العامة ،مع
ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى ر�ؤي�����ة اجل��ام��ع��ة
اخل���ا����ص���ة يف �إدارة امل��خ��اط��ر
وت�سليط ال�����ض��وء ع��ل��ى �أن�شطة
حت�سني الإج�����راءات والعمليات

الت�شغيلية واحلوكمة  .
يف اليوم الثاين �أخذت الور�شة
ط��اب��ع��اً ت��ط��ب��ي��ق��ي �اً ومت ت���دري���ب
امل��ر���ش��ح�ين على منهجية �إدارة
املخاطر ،وم��ن ثم تدريبهم على
ا�ستخدام النماذج املعتمدة يف �إدارة
املخاطر للرفع بوجود خماطر مع
�آلية تخفيفها ،وبذلك يتم تطبيق
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ات ال��ت��خ��ف��ي��ف من
املخاطر والتي �ستكون من مهامهم
تنفيذها كم�س�ؤولني للمخاطر يف
جهاتهم م�ستقب ً
ال.
يذكر �أن وجود �إدارة للمخاطر
يف امل�ؤ�س�سات هو من متطلبات
التطوير الإداري الذي ت�سعى له

حكومتنا الر�شيدة وبرامج الر�ؤية
يف كافة م�ؤ�س�سات الدولة ،وهو
من �سمات الإدارات الر�شيقة التي
ت�سعى للرفع م��ن ج��ودة �أدائ��ه��ا،
وجامعة امللك �سعود من اجلهات
ال�����س��ب��اق��ة يف ت��ب��ن��ي ك���ل م���ا هو
جديد ومتطلب ،فقد بادر مكتب
حتقيق الر�ؤية يف اجلامعة بتنفيذ
«م�شروع �إدارة منظومة املخاطر
امل�ؤ�س�سية  -امل��رح��ل��ة الأوىل»،
وال���ذي يك�سب اجلامعة تركيزاً
على �أن�شطة حت�سني احلوكمة
وحت�����س�ين ال�����ض��واب��ط ال��داخ��ل��ي��ة
وف��اع��ل��ي��ة العمليات الت�شغيلية
والرقابة على املخاطر ،ملا له من

�أهمية يف ت�صنيف وتقييم املخاطر
وكذلك الإبالغ ومعاجلة املخاطر
التي تواجه اجلامعة.
ي��ق��دم مكتب �إدارة املخاطر
من�صة متكاملة لإدارة املخاطر
ويوحد لغة �إدارة املخاطر ،وذلك
عن طريق �آلية ت�صنيف موحدة
للمخاطر تتبع م��ع��اي�ير حم��ددة
وتقييم �أثرها «حرج ،هام ،عايل،
متو�سط ،منخف�ض» واحتمالية
حدوثها «متوقع ،ع��ايل ،حمتمل،
غ�ي�ر حم��ت��م��ل ،ن�����ادر» ،وم���ن ثم
ر���ص��ده��ا يف من�صة �إل��ك�ترون��ي��ة
تقوم مبراقبة كافة املخاطر التي
ت��ت��ع��ر���ض ل��ه��ا اجل��ام��ع��ة وكيفية
التحكم بها ومعاجلتها.
كما ي�سهم املكتب يف حتديد
���س��ي��اق �أن�����ش��ط��ة �إدارة املخاطر
عن طريق ممثلني ل�ل�إدارة داخل
اجل��ه��ات مثل «م��ال��ك املخاطر»
و«م�������س����ؤول امل��خ��اط��ر» ،وب��ذل��ك
ن�صل �إىل املواءمة املطلوبة لفئات
املخاطر الأ�سا�سية مع الأه��داف
اال�سرتاتيجية للجامعة ،وبذلك
ت�صل جامعة امللك �سعود مل�صاف
اجلامعات املتميزة يف جمال �إدارة
املخاطر.

ا�ستقبل عميد كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين الدكتور �سليمان
اجللعود وفداً من االحتاد ال�سعودي للمالكمة ،مبكتبه ظهر يوم الثالثاء
 19ربيع الآخر 1441هـ ،بح�ضور وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث
العلمي ووكيل الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية ،وذلك ملناق�شة و�سائل تعزيز
التعاون بني اجلانبني.

جمعية القلب األمريكية تكرم كليتي
الطب والخدمات الطبية

ك ّرمت جمعية القلب الأمريكية مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا « »AHAمراكز التدريب املعتمدة لديها على ما تقدمه من
برامج ودورات تدريبية للممار�سني ال�صحيني والعامة لن�شر ثقافة
الإ�سعافات الأولية والإنعا�ش القلبي الرئوي خالل عام 2019م ،ومنها:
كلية الطب ،وكلية الأم�ير �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية
الطارئة باملدينة الطبية بجامعة امللك �سعود.
ون��ال مركز امل��ه��ارات واملحاكاة الطبية التابع لكلية الطب ال��درع
الذهبي ،بينما نالت كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية
الطارئة الدرع الف�ضي ،الأمر الذي يعك�س متيز وري��ادة جامعة امللك
�سعود يف التدريب وتقدمي خدمات جمتمعية ذات جودة عالية.

اجتماع المجلس االستشاري لطالبات
الدراسات التطبيقية

عقد املجل�س اال�ست�شاري الطالبي «طالبات» بكلية الدرا�سات
التطبيقية وخدمة املجتمع اجتماعاً يوم الثالثاء  6ربيع الآخر 1441هـ
برئا�سة عميد الكلية الدكتور �أمين التميم وبح�ضور وكيلة الكلية الدكتورة
عبري علي النعيم و�أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري الطالب «للطالبات».
ا�ستهل املجل�س االجتماع بكلمة عميد الكلية لأع�ضاء املجل�س
اال�ست�شاري الطالبي ،ث��م ناق�ش االجتماع ع���دداً م��ن املو�ضوعات
الأكادميية والطالبية واقرتح عدداً من املبادرات و�آلية متابعتها ،ويف
نهاية االجتماع عرب �أع�ضاء املجل�س عن �شكرهم وتقديرهم لإدارة الكلية
و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفات على ما يبذلنه من جهد يف �سبيل
تذليل العقبات التي تواجه الطلبة.

التطوير والجودة تزور الحقوق
والعلوم السياسية

زار فريق من وحدات وكالة عمادة التطوير واجلودة باملدينة اجلامعية
للطالبات ،برئا�سة وكيلة العمادة الدكتورة دارة الدي�سي ،كلية احلقوق
والعلوم ال�سيا�سية ،م�ؤخراً ،وذلك �ضمن �سل�سلة الزيارات التخ�ص�صية
التي تقوم بها الوكالة لتقدمي الدعم الفني للكليات مبجاالت التطوير
واجلودة.
ح�ضر اللقاء م�ساعدة وكيلة كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية للتطوير
واجل��ودة ،وم�ساعدة الوكيلة لل�ش�ؤون الأكادميية واملخت�صني بالتطوير
واجلودة بالكلية ،وتناولت الزيارة �أوجه دعم متعددة ،واختتمت بالرد
على ت�سا�ؤالت احلا�ضرات من من�سوبات الكلية.
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الجامعة تستضيف اجتماع لجنة القبول
اإللكتروني الموحد

يف �ضوء اال�ستعداد املبكر ملو�سم
ال��ق��ب��ول ل��ل��ع��ام اجل��ام��ع��ي ال��ق��ادم
1442هـُ ،عقِ د م�ؤخ ًرا مبقر عمادة
�ش�ؤون القبول والت�سجيل بجامعة
امللك �سعود االجتماع الأول للجنة
القبول الإلكرتوين املوحد للطالب
والطالبات يف اجلامعات احلكومية
مبنطقة الريا�ض والكلية التقنية
مبدينة الريا�ض ،بح�ضور كل من
وكيل جامعة امللك �سعود الدكتور

ع��ب��داهلل ال�سلمان ،ووك��ي��ل جامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود ل��ل�����ش��ؤون التعليمية
والأك����ادمي����ي����ة ال���دك���ت���ور حم��م��د
ال��ن��م��ي وع���م���داء ووك��ل�اء ال��ق��ب��ول
والت�سجيل بجامعة الإم���ام حممد
ب��ن ���س��ع��ود الإ���س�لام��ي��ة ،وج��ام��ع��ة
امل��ل��ك ���س��ع��ود ،وج��ام��ع��ة الأم��ي�رة
ن���ورة بنت عبدالرحمن ،وجامعة
امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم
ال�صحية ،وجامعة الأم�ي�ر �سطام

ب��ن عبدالعزيز ،وجامعة �شقراء،
وجامعة املجمعة ،ومدير عام �ش�ؤون
املتدربني بامل�ؤ�س�سة العامة للتدريب
التقني واملهني .ويف بداية اللقاء
مت ا�ستعرا�ض جدول الأعمال الذي
ا�شتمل على ع��دة مو�ضوعات من
�أهمها :مناق�شة اجل���دول الزمني
لإج���راءات القبول للعام اجلامعي
القادم 1442هـ ،وت�شكيل اللجان
الفرعية العاملة يف البوابة؛ من �أجل
متابعة �إج���راءات وعمليات القبول
املختلفة ،ك��م��ا مت �إط��ل�اع اللجنة
على التحديثات التي ط��ر�أت على
بوابتي القبول الإلكرتوين للطالب
والطالبات ليواكب �آخر التطورات
يف جمال ت�صميم �صفحات الويب.
وتعد جتربة القبول امل��وح��د يف
اجل��ام��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة يف منطقة
الريا�ض والتي ت�ضم �أي�ضاً الكلية
التقنية ب��ال��ري��ا���ض؛ م��ن التجارب

ال��رائ��دة يف جم��ال توحيد القبول
بني عدة جهات مع التوظيف الأمثل
للتقنية ،وق��د خطت جلنة القبول
املوحد يف منطقة الريا�ض خطوات
ع��دي��دة يف جم���ال ت��ط��وي��ر �آل��ي��ات
و�إج�����راءات ال��ق��ب��ول يف اجلامعات
امل�شرتكة فيها و�أ�صبحت منوذجاً
ن��اج��ح�اً للتكامل وت��وح��ي��د اجلهود
للو�صول لنتائج �أف�ضل على كافة
الأ����ص���ع���دة؛ خ��ا���ص��ة ف��ي��م��ا يتعلق
باال�ستفادة املثلى من املقاعد املتاحة
و�ضمان عدم الهدر فيها من خالل
تفادي تكرار القبول يف اجلامعات
وت�سهيل �إجراءات القبول وتوحيدها
من �أجل توفري الوقت واجلهد على
الطالب و�أولياء �أمورهم من م�شقة
احل�ضور ملقر اجلامعات �أو الكليات
ال��ت��ق��ن��ي��ة ،وت��ل�ايف ت���ك���رار �إدخ����ال
البيانات يف اجلامعات �أو الكليات
التقنية.

كتب :عبدالرحمن املن�صور
ع��ق��د م��رك��ز ال��ب��ح��وث يف كلية
الطب اللقاء العلمي الأول بح�ضور
عميد كلية ال��ط��ب ال��دك��ت��ور خالد
فودة ورئي�س جمل�س �إدارة م�ست�شفى
دلة الدكتور حممد الفقيه واملدير
الطبي مل�ست�شفيات دل��ة الدكتور

�صالح الفقيه ،ومدير املركز الدكتور
عبدالرحمن ال�سلطان.
وج��رى خ�لال اللقاء ا�ستعرا�ض
م�ستجدات الأبحاث املدعومة من
م��ب��ادرة منحة �شركة دل��ة ال�صحية
التي �أبرمت بني كلية الطب باجلامعة
و�شركة دلة ال�صحية لتمويل ودعم

البحث العلمي بالكلية للمرحلة
الأوىل والثانية من مراحل الدعم.
كما اط��ل��ع احل�����ض��ور على �أب��رز
امل�ستجدات لعدد  14منحة والتي
بلغت قيمة الدعم لها 1.017000
م��ل��ي��ون و���س��ب��ع��ة ع�����ش��ر �أل����ف ري��ال
للمرحلتني الأوىل والثانية ،ن�شر
خالل هذه الفرتة �أكرث من � 8أبحاث
يف جمالت علمية منها جملة The
New England Journal of
 Medicineذات الت�صنيف الأول
يف جمال الطب الباطني ،ومعامل
ت�أثريها يبلغ  ،70.670وبقية املنح
يف طور الن�شر.
و�أع��رب احل�ضور عن اعتزازهم
ملا و�صلت �إليه خمرجات الأبحاث،
مقدمني دعوتهم للم�ستفيدين من
تلك املنح لبذل امل��زي��د م��ن اجلهد

واال�ستفادة منها ،ويف ختام اللقاء
قدم عميد كلية الطب د .خالد فودة
�شكره وتقديره ل�شركة دلة ال�صحية
لدعمها الكبري للأبحاث وتعاونها
املتميز م��ع ال��ق��ط��اع ال��ع��ام لدعم
امل�سرية البحثية يف كلية الطب.
ح�ضر اللقاء وكيل كلية الطب
للتطوير واجل����ودة ال��دك��ت��ور �أمي��ن
العيا�ضي ،واملدير التنفيذي لل�ش�ؤون
ال�صحية يف املدينة الطبية اجلامعية
ال��دك��ت��ور �أح��م��د الهر�سي ،واملدير
التنفيذي لل�ش�ؤون الأك��ادمي��ي��ة يف
امل��دي��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة ال��دك��ت��ور �أح��م��د
ب��اه��م��ام ،وع���دد م��ن �أع�����ض��اء هيئة
التدري�س وامل�ستفيدين م��ن منحة
���ش��رك��ة دل���ة ال�صحية وال��ب��اح��ث�ين
املهتمني.

كتب :عبدالرحمن املن�صور
قام وفد من كلية الطب والعلوم
ال�صحية بجامعة الإم��ارات العربية
امل��ت��ح��دة ب��رئ��ا���س��ة ال��دك��ت��ور طالب
املن�صوري م�ساعد العميد لل�ش�ؤون
ال�سريرية والأ�ستاذ امل�شارك رئي�س
خمترب املهارات الطبية يف جامعة
الإم����ارات ال��دك��ت��ور علي ال��ف��زاين،
وم�ساعدة العميد لل�ش�ؤون التعليمية
والتعليم الطبي ال��دك��ت��ورة �سعاد
املرزوقي ،والأ�ستاذ امل�شارك يف كلية
الطب باجلامعة رئي�س ق�سم الوراثة
وع��ل��م اجل��ي��ن��ات ال��دك��ت��ورة فاطمة
اجل�سمي بزيارة كلية الطب بجامعة
امللك �سعود.
والتقى الوفد بعميد كلية الطب
الدكتور خالد ف��ودة ،ووك�لاء الكلية
وامل�����س ��ؤول�ين فيها؛ ملناق�شة �سبل
ال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك يف امل��ج��االت

العلمية والأكادميية بني الكليتني.
وقام الوفد خالل الزيارة بجولة
على مباين كلية الطب وخمترباتها
ومن�ش�آتها التعليمية ،و�شاهدوا ق�سم
التعليم الطبي بكلية الطب ،حيث
ً
عر�ضا
قدمت الدكتورة منى �سليمان
حول منهج الكلية وبرامج الدرا�سات
العليا بالق�سم وم��ا يقدمه الق�سم

«الطب» تستضيف «اللقاء العلمي األول لمنحة
شركة دلة»

وفد من جامعة اإلمارات يزور كلية الطب

«الغذاء والتغذية»
تقدم خدمات لـ200
زائر

من برامج تطويرية لتنمية مهارات
�أع�ضاء هيئة التدري�س.
كما زار الوفد مركز االمتحانات
ب��رف��ق��ة ال��دك��ت��ور خ��ال��د امل��ال��ك��ي،
والدكتور حمزة عبدالغني امل�شرفني
على املركز واطلعوا على املمار�سات
احلديثة التي يقوم بها املركز لتطوير
عملية االم��ت��ح��ان��ات والإ����ش���راف

�أقامت اجلمعية ال�سعودية
ل��ل��غ��ذاء وال��ت��غ��ذي��ة م����ؤخ��� ًرا
مب��رك��ز غ��رن��اط��ة ال��ت��ج��اري
ب��ال��ري��ا���ض ف��ع��ال��ي��ة ت��وع��وي��ة
تثقيفية عن مر�ض ال�سكري،
ح��ي��ث مت ت��ق��دمي اخل��دم��ات
لـ 200زائر� ،شملت قيا�سات

لل�سكر و�ضغط ال��دم وال��وزن
امل��ث��ايل ،كما مت ت��وزي��ع عدد
م��ن ال�برو���ش��ورات التثقيفية
وال���ت���وع���وي���ة ال���ت���ي ت��ت��ع��ل��ق
مبر�ض ال�سكري ،كذلك مت
ت��ق��دمي ه��داي��ا رم��زي��ة حتمل
�شعار اجلمعية ،وال��رد على

عليها يف الكلية ،ووا�صلوا اجلولة
ل��ي��زوروا مركز امل��ه��ارات واملحاكاة
ال�صحي بكلية الطب ،وقام الدكتور
يا�سر الأ�صقه مدير املركز ب�إطالع
ال�����ض��ي��وف ع��ل��ى م��ا ي��ق��دم��ه امل��رك��ز
من ال���دورات التدريبية من خالل
ا�ستخدام �أح��دث تقنيات املحاكاة
بو�صفه حلقة و�صل �أ�سا�سية بني
امل��ع��رف��ة والتطبيق ل��ط�لاب الطب
والأطباء املقيمني و�أطباء الزماالت؛
وذلك لإك�سابهم املهارات التطبيقية
كممار�سني �صحيني.
ومت االت��ف��اق م��ع ف��ري��ق جامعة
الإم��ارات على تعزيز التعاون وبناء
ف���رق ع��م��ل م�����ش�ترك��ة منبثقة من
اتفاقية التعاون والتو�أمة بني جامعة
الإمارات وجامعة امللك �سعود.

اال�ستف�سارات واال�ست�شارات
املتعلقة مب��ر���ض ال�سكري.
���ص��رح ب��ذل��ك رئي�س جمل�س
�إدارة اجلمعية ال�سعودية
ل��ل��غ��ذاء وال��ت��غ��ذي��ة د .علي
ال�شتوي.
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«علوم الرياضة» تستقبل وفدًا من
معهد الجوازات

ا�ستقبل عميد كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين د� .سليمان اجللعود
يف مكتبه وف��داً من معهد اجل��وازات �ضم ك ً
ال من مدير معهد اجل��وازات
املقدم خالد العتيبي ومدير ال�ش�ؤون الريا�ضية باملعهد املقدم عبدالعزيز
الر�شيدي ،بح�ضور وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي ووكيل
الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية ورئي�س وحدة تطوير املهارات.
ومت���ت خ�ل�ال االج��ت��م��اع مناق�شة ال�����س��ب��ل ال��ت��ي م��ن ���ش��أن��ه��ا تعزيز
التعاون م�ستقب ً
ال بني كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين ومعهد اجلوازات.
كما قام الوفد بزيارة للمختربات العلمية والبحثية بالكلية ا�ستمع خاللها
ل�شرح ٍ
واف عن الأجهزة والقيا�سات ،بعدها غادر الوفد الكلية مبثل ما
ا�ستقبل به من حفاوة وتكرمي.

التطوير والجودة تناقش خارطة
طريق مركز الوثائق

عقد مركز الوثائق اجتماعاً بعمادة التطوير واجلودة م�ؤخراً ،برئا�سة
عميد عمادة التطوير واجلودة وم�ساعد وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير
لل�ش�ؤون الفنية الدكتور جربيل العري�شي ،وهدف االجتماع ملناق�شة خارطة
طريق مركز الوثائق باجلامعة ،ومناق�شة التطلعات امل�ستقبلية للمركز ودوره
يف «التحول الرقمي» ودعم توجهات اململكة يف �ضوء خطته اال�سرتاتيجية
«  .»2025-2020ناق�ش االجتماع خارطة الطريق واخلطة اال�سرتاتيجية
للمركز والتي ا�شتملت على � 5أهداف ا�سرتاتيجية ،ت�ضمنت  26مبادرة
وتنوعت الأهداف ما بني دعم التحول الرقمي باجلامعة ،واملوارد الذاتية،
وت�أهيل الطالب بالربامج ذات العالقة باجلامعة ،ومراجعة البنية التحتية
الالزمة لإنفاذ توجهات اململكة ب�ش�أن حفظ الوثائق و�إتالفها و�سريتها
وتنظيمها و�أر�شفتها ،ومب��ا يتوافق مع توجهات املركز الوطني للوثائق
واملحفوظات باململكة .ح�ضر االجتماع الأ�ستاذ خالد اخل�ضريي ،والأ�ستاذ
في�صل ال�صقر ،والأ�ستاذ خالد املطريي ،والدكتور عبدالنعيم الكا�شف،
والأ���س��ت��اذ �سلطان العبد ال�سالم من وح��دة العالقات العامة والإع�لام
بالعمادة.

«علوم األرض» تنال جائزة األداء
المتميز كأفضل جمعية علمية

وقعت اجلمعية ال�سعودية لعلوم الأر�ض يف الفئة
الأوىل «�أ» املتميزة لت�صنيف اجلمعيات العلمية
التي تنتمي �إىل جامعة امللك �سعود ،وح�صلت
على املركز الأول بني اجلمعيات العلمية ،وذلك
طبقاً لتقييم كفاءة �أداء اجلمعيات العلمية للعام
1440/1439هـ ،كما ح�صلت على جائزة معايل
مدير اجلامعة ل�ل��أداء املتميز ك�أف�ضل جمعية
علمية.
و�أو�ضح رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية الدكتور عبداهلل العمري �أن ح�صول
اجلمعية على املركز الأول وجائزة معايل مدير اجلامعة ل�ل�أداء املتميز
ك�أف�ضل جمعية علمية يتحقق لأول مرة منذ تطبيق معايري كفاءة �أداء
اجلمعيات العلمية عام 1431/1430هـ ،وي�أتي متزامناً مع قرب االحتفال
مبرور �أربعني عاماً على ن�ش�أة اجلمعية .و�أ�شار �أن اجلمعية لديها املجلة
العربية للعلوم اجليولوجية ،Arabian Journal of Geosciences
وهي جملة علمية حمكمة تنتمي �إىل قاعدة البيانات العاملية  ،ISIويقوم
على حتريرها والإ�شراف عليها نخبة من املتخ�ص�صني والكفاءات العلمية
املتميزة وت�صدر ب�صفة منتظمة ،كما تهتم اجلمعية مبجال الأبحاث العلمية
وت�أليف وترجمة الكتب العلمية ،وتقوم اجلمعية بتنظيم عديد من الفعاليات
والأن�شطة املتميزة على مدار العام من م�ؤمترات وندوات ودورات تدريبية
وور���ش عمل وحما�ضرات علمية ،وت��ويل اجلمعية جمال خدمة املجتمع
عناية خا�صة يت�ضح يف الفعاليات التثقيفية والتوعوية واحلمالت التي
تقيمها اجلمعية يف خمتلف مناطق اململكة ،وت�شارك اجلمعية كذلك يف
املعار�ض املحلية والدولية وتدعم امل�شاركة يف الرحالت وامل�ؤمترات العلمية
حملياً ودولياً .ونوه �أن اجلمعية ال�سعودية لعلوم الأر�ض من �أوائل اجلمعيات
العلمية التي �أن�شئت يف رحاب اجلامعة عام 1401هـ ،ومنذ ن�ش�أتها وهي
تهدف �إىل تنمية الفكر العلمي يف جمال علوم الأر�ض وتطويره.
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يف �أوىل جل�سات املجل�س اال�ست�شاري وحتت عنوان «ا�ستثمر يف طموحك»..

«ملتقى تصل» يجمع ألول مرة خريجات قسم اإلعالم وطالباته
ن � �ظ� ��م امل� �ج� �ل� �� ��س اال�� �س� �ت� ��� �ش ��اري
ل� �ط ��ال� �ب ��ات ق� ��� �س ��م الإع� � �ل� � ��ام �أوىل
جل�ساته من «ملتقى ت�صل» بعنوان
«ا�� �س� �ت� �ث� �م ��ري يف ط� �م ��وح ��ك» حت��ت
�إ�� �ش ��راف ال��دك �ت��ورة �أري � ��ج ال��دب�ي�خ��ي
الأ�ستاذ امل�ساعد بالق�سم ،وذلك يوم
اخلمي�س ٢٠١٩/١١/٢١م مب ��درج ٤
يف كلية الآداب ،بح�ضور العديد من
ع���ض��وات هيئة ال�ت��دري����س وط��ال�ب��ات
الق�سم.
جتارب حية
ا�ستهدف امللتقى نقل التجارب
احلية خلريجات الق�سم من واقع
خرباتهن العملية يف �سوق العمل
الإع�ل�ام���ي ،وذل���ك ب ��إل��ق��اء ال�ضوء
على الأ�سباب التي دفعتهن لتحقيق
جن���اح���ات يف ك���اف���ة تخ�ص�صات
الإع����ل���ام ،وه����و م���ا ك����ان مب��ث��اب��ة
فر�صة للتفاعل وال���ت���ح���اور بني
طالبات الق�سم وخريجاته من خالل
نقل خال�صة جتاربهن يف اال�ستفادة
م��ن ف��ر���ص ال��ت��دري��ب يف خمتلف
امل�ؤ�س�سات ،والتي انتهت بالتوظيف
ملن �أثبتت كفاءتها يف العمل� ،إ�ضافة
�إىل ا���س��ت��ع��را���ض امل��ع��وق��ات ال��ت��ي
واجهتهن يف جمال العمل ،مع تقدمي
ن�صائح �إر�شادية للطالبات من �أجل
جتاوز مثل تلك العقبات.
ات�صال ا�سرتاتيجي
بد�أ امللتقى بعر�ض جتربة اخلريجة
«هيفاء املعجل» التي تخرجت من
م�����س��ار ات�����ص��ال ا���س�ترات��ي��ج��ي ع��ام

 ،2017وال���ت���ي ت��ع��م��ل يف ال��وق��ت
احلايل ك�أخ�صائية توا�صل اجتماعي
يف م�ؤ�س�سة امللك خالد ،متحدثة عن
رحلتها املهنية ،بداية من م�شاركتها
يف م��ب��ادرات الديجيتال ماركيتج
مثل مرو ًرا بالعمل يف �شركة «�أعايل
هايتك» حتى و�صلت �إىل وظيفتها
احلالية ،والتي �شاركت من خاللها
يف تنظيم ال��ع��دي��د م��ن الفعاليات
الداخلية ،و�إط�لاق ومتابعة العديد
م���ن احل���م�ل�ات الإل���ك�ت�رون���ي���ة يف
خمتلف املنا�سبات مثل «مهرجان
امللك عبدالعزيز للإبل» على مواقع
التوا�صل االجتماعي� ،إ�ضافة �إىل
كتابة وحترير املحتوى والتوا�صل
مع امل�ؤثرين من امل�شاهري لتغطية

الفعاليات املحلية والدولية.
�أهم املهارات
كما رك��زت هيفاء �أثناء عر�ضها
على �إب���راز �أه��م م��ه��ارات الدخول
ل�سوق العمل ،و�أهمها �إن�شاء ح�ساب
على لينكد �إن والتخطيط الذكي،
والعمل على حت�سني م�ستوى اللغة
الإجن��ل��ي��زي��ة ،ومتابعة ومواكبة كل
جديد يف عامل الديجتال ماركيتنج
والإع����ل���ام اجل����دي����د ،وال��ت��ف��ك�ير
الإبداعي� ،إ�ضافة �إىل بع�ض املهارات
التي يطلبها �أرباب العمل ومنها �إدارة
الوقت ،التكيف ،التعاون ،الإب��داع،
الإقناع.
حتليل �سوات
ك��م��ا ق���دم���ت ه��ي��ف��اء ن�صيحة

للطالبات ب���إج��راء حتليل �سوات
 SOWTالكت�شاف نقاط ال�ضعف
والقوة ،والعمل عليها ب�شكل �إيجابي
م��ن �أج��ل التغلب على التهديدات
وامل��خ��اوف التي تعوق النجاح ،كما
�أ�شارت �إىل �أه��م خطوات الرتويج
حل�سابات امل��ؤ���س�����س��ات احلكومية
�أو غ�ير احلكومية ع�بر ال�سو�شيل
ميديا ،والتي تبد�أ بعمل ا�سرتاتيجية
للح�ساب تت�ضمن ل��غ��ة احل�ساب
والفئة امل�ستهدفة منه ،ثم �إع��داد
خ��ط��ة للن�شر ب��ه تت�ضمن �أف�ضل
�أوق��ات الن�شر والأه���داف ،و�أخ�يراً
ت�أ�سي�س هوية ب�صرية للح�ساب على
�أن تت�ضمن اللوقو والهيدر ونبذة
تعريفية عن احل�ساب.
�إح�صائيات و�أرقام
وقدمت املعجل جمموعة ن�صائح
�إر���ش��ادي��ة على �شكل �إح�صائيات
و�أرقام ومنها �ضرورة تكرار الر�سالة
 6م���رات كحد �أدن���ى لكي تت�شكل
ال�����ص��ورة الذهنية عند امل�ستخدم
�سواء بال�صوت وال�صورة والكتابة،
ثوان
م�ؤكدة على �أهمية �أول ثالث ٍ
م��ن �أي ر���س��ال��ة م��رئ��ي��ة ،م�ضيفة
�أن  ٪٧٢م���ن م�����س��ت��خ��دم��ي ت��وي�تر
يت�صفحون الأخبار ،مما يعني �أنها
من�صة �إخ��ب��اري��ة ولي�ست جت��اري��ة،
و ٪٨٥منهم يتفاعلون مع تغريدات
حتتوي على فيديو �أو �صورة ،وهو ما
يعني �ضرورة تعزيز الر�سالة برابط
يحتوي على �صورة �أو فيديو.

العمل التطوعي
واختتمت اجلل�سة «ندى اجلابر»
خ���ري���ج���ة ات�������ص���ال ا���س�ترات��ي��ج��ي
م�ستعر�ضة جتربتها التي ب��د�أت مع
��ال والتحاقها
تخرجها مب��ع��دل ع� ٍ
بالتدريب بهيئة الإذاعة والتلفزيون،
وم��ن��ه��ا �إىل ال��ت��ف��ك�ير يف اكت�ساب
خربات العمل التطوعي �ضمن فريق
العالقات العامة جلمعية «زه��رة»
ل�سرطان الثدي ،ومعر�ض «م�شكاة»
ال��ت��ف��اع��ل��ي مب��دي��ن��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل
للطاقة الذرية واملتجددة ،ثم العمل
كمر�شدة �سياحية يف مقر �شركة
حلول الت�سويقية بالدرعية التاريخية،
والتي مار�ست من خاللها العالقات
يرا
العامة باللغة الإجنليزية ،و�أخ� ً
العمل ك�أخ�صائية �إع�لام وعالقات
ع��ام��ة يف م��رك��ز «���ش��م��ل» �إح����دى
مبادرات وزارة العدل ال�سعودية.
�إ�شادة بامللتقى
خ��ت��ام�اً ،وج��ه��ت ال��دك��ت��ورة �أري��ج
الدبيخي ال�شكر للخريجات الالتي
عر�ضت جتاربهن ،م�شيدة بتنظيم
طالبات املجل�س اال�ست�شاري للملتقى
يف �أوىل جل�ساته ،معلنة عن امتداده
ب�شكل م��و���س��ع للف�صول ال��ق��ادم��ة
م��ن �أج��ل ا�ستكمال الر�سالة التي
انطلق من خاللها ،يف حني وجهت
ن�صيحة لكل طالبة �أن يكون لها
هدف و�شغف ت�سعى لتحقيقه ،مع
جتاوز �أي �إحباط �أو عائق يف طريق
الو�صول للنجاح.

علوم الرياضة تشارك
في مؤتمر علم النفس
الرياضي بحفر الباطن

نظمت جامعة حفر الباطن
امل�ؤمتر الدويل الأول لعلم النف�س
ال��ري��ا���ض��ي التطبيقي (ال��واق��ع
والطموح) حتت رعاية �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير �سعود بن
نايف بن عبدالعزيز �أمري املنطقة
ال�شرقية ،وبح�ضور معايل مدير
ج��ام��ع��ة ح��ف��ر ال��ب��اط��ن ال��دك��ت��ور
حممد القحطاين ،والذي يهدف
�إىل الت�أ�صيل العلمي النظري
والتطبيقي لعلم النف�س الريا�ضي،
وم��وق��ع��ه ب�ين ال��ع��ل��وم ،وحتليل
ال��ع�لاق��ة ب�ي�ن ع��ل��وم ال��ري��ا���ض��ة
وتطبيقات علم النف�س الريا�ضي.
وق��د ���ش��ارك يف ه��ذا امل��ؤمت��ر
من كلية علوم الريا�ضة والن�شاط
ال���ب���دين م���ن خ�ل�ال اجل��ل�����س��ات
والأوراق العلمية كل من عميد
ال��ك��ل��ي��ة د��� .س��ل��ي��م��ان اجل��ل��ع��ود،
د .حممد فقيهي ،د .عبداهلل
اللهيبي ،كما �أُقيم معر�ض للكلية
م�صاحب للم�ؤمتر ���ش��ارك فيه
د .ع��ب��داهلل ال�����ش��ه��ري� ،أ .معد
دف�ت�ر دار ،وع���دد م��ن �أع�����ض��اء
ال��ن��ادي ال��ط�لاب��ي بالكلية كما
�شارك الدكتور �أ�شرف �أحكام يف
الإ�شراف على الطالب.

تنمية المهارات الكتابية األكاديمية..
في اآلداب
ن��ظ��م م�����ش��روع تنمية امل��ه��ارات
الكتابية الأكادميية بكلية الآداب
الأ����س���اب���ي���ع امل��ا���ض��ي��ة ع�����ددًا من
ال������دورات وور�����ش ال��ع��م��ل باللغة
ال��ع��رب��ي��ة والإجن���ل���ي���زي���ة امل��وج��ه��ة
لطالب البكالوريو�س يف الكلية،
�شهدت � اً
إقبال وا�س ًعا من الطالب
والطالبات.
وم���ن امل���ح���اور ال��ت��ي ت��ن��اول��ت��ه��ا
الدورات :معاجلة الأخطاء الكتابية؛
�إذ ق��دم��ت دورت�������ان« ،الأخ���ط���اء
ال�شائعة» للأ�ستاذ الدكتور خالد
ب�سندي ،و«الأخ��ط��اء ال�شائعة يف
الكتابة» للدكتورة ح�صة املفرح،
تناولت املهارات الكتابية ب�أنواعها:
النحوية والإمالئية واللغوية.
ك��م��ا خ�ص�صت دورات لدعم
الكتابة الإمالئية�« :أ�س�س الكتابة
الإمالئية ال�سليمة» ،قدمها الأ�ستاذ
�ج��ال ،و«م��دخ��ل
ال��دك��ت��ور حممد ف� َّ
لكتابة �إمالئية �صحيحة» للدكتورة
هند املطريي.
ويف �سبيل دعم مهارات الكتابة
النحوية وال��ل��غ��وي��ة ،ق���دَّ م الدكتور
عبدالعزيز اخلرا�شي دورة «مر�شد
ال��ط�لاب �إىل ال��ن��ح��و والإع�����راب»
بالتعاون مع مركز التدريب اللغوي
بق�سم اللغة العربية و�آداب��ه��ا ،كما
قدمت الدكتورة ح�سناء القنيعري
دورة «نحو �صحة لغوية من خالل
القر�آن الكرمي» ،وقدمت الأ�ستاذة
ال��دك��ت��ورة مها امليمان دورة «نحو
كتابة عربية �صحيحة».
وق��دَّ م الدكتور �إبراهيم عزيزي
دورة Common Writing
 Mistakesعن الأخطاء ال�شائعة
يف ال��ك��ت��اب��ة الأك���ادمي���ي���ة باللغة

الإجنليزية ،كما قدمت الدكتورة
ميمونة اخلليل دورة Avoiding
Common
Writing
.Mistakes
فيما قدَّم الدكتور حممد املعيلي
الأ���س��ت��اذ امل�����س��اع��د بق�سم اللغة
الإجنليزية و�آداب��ه��ا دورة Basic
 English Grammarsالتي
ُعنيت بالتعرف على بنية اجلملة
وعنا�صرها الأ���س��ا���س��ي��ة يف اللغة
الإجنليزية وعلى تراكيب اجلمل،
وق��دم��ت ور����ش ع��م��ل يف م��ه��ارات
كتابية متنوعةHow To Write :
 Your cv In Englishللأ�ستاذة
ل���ول���وة ال��ع��م��ي��م ،و Thinking
In Arabic& Language
Interference In Writing
 In Englishل�ل�أ���س��ت��اذة داري���ن
املالكي ،و Writing Lecture
 Notesل��ل��دك��ت��ورة �أروى ح�سان،
و How To Write An
 Introdutionل�ل�أ���س��ت��اذة روان
ال�شتوي ،بالتعاون مع مركز الكتابة
يف ق�سم اللغة الإجنليزية و�آدابها.

كما �أقيمت فعالية م�سابقة التهجئة
باللغة الإجنليزية Spelling Bee
�ضمن �أن�شطة امل�شروع.
و�سعى امل�����ش��روع كذلك لتقدمي
ال���دع���م واال���س��ت�����ش��ارات ال��ل��غ��وي��ة
امل��ت�����ص��ل��ة ب��ال��ك��ت��اب��ة ل��ل��ط�لاب من
خالل اجلل�سات الفردية ،ف ُقدَّ مت
ع��د ٌد م��ن اجلل�سات ملجموعة من
ال����ط��ل�اب���� ،ش���ارك يف ت��ق��دمي��ه��ا
ال��دك��ت��ور �أب����و امل��ع��اط��ي ال��رم��ادي
وال��دك��ت��ور عبدالعزيز اخلرا�شي
والدكتور �إبراهيم الفريح والدكتورة
�أمل الرا�شد والدكتورة ن�سرين �أبو
خ�ضرا.
وت�����ش��رف ع��ل��ى م�����ش��روع تنمية
امل����ه����ارات ال��ك��ت��اب��ي��ة الأك���ادمي���ي���ة
باللغتني العربية والإجنليزية وكالة
التطوير واجل����ودة بكلية الآداب
بقيادة الدكتور �سليمان النا�صر
وك��ي��ل الكلية للتطوير واجل����ودة،
ويدير امل�شروع يف �شطر الطالب
الدكتور �إبراهيم الفريح ويف �شطر
الطالبات الدكتورة ح�صة املف ّرح.
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«إدارة االختبارات الورقية» في
ورشة عمل باألولى المشتركة

ن��ظ��م ق�����س��م م���ه���ارات تطوير
ال���ذات يف ع��م��ادة ال�سنة الأوىل
امل�شرتكة ،بح�ضور وكيل العمادة
لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية،
ور����ش���ة ع��م��ل ب���ع���ن���وان «�إدارة
االختبارات الورقية» ،وذلك يوم
االثنني  19ربيع الآخر 1441هـ،
قدمها رئي�س ق�سم مهارات تطوير
ال����ذات ال��دك��ت��ور وائ���ل ال��ع��ن��زي،
وح�ضرها جميع من�سوبي الق�سم،
وك��ذل��ك من�سوبو ق�سم العلوم
الأ�سا�سية ،وممثلون ع��ن ق�سم
اللغة الإجنليزية ،كما ح�ضرها
م��ن�����س��وب��ات ال��ع��م��ادة يف الق�سم
الن�سائي.
ت�ضمنت ور�شة العمل جمموعة
من املحاور متثلت يف ا�ستعرا�ض
�أهمية �إدارة االختبارات بال�شكل
املخطط ل��ه ،وكذلك ا�ستعرا�ض
�أدوار جميع العاملني يف �إدارة
االختبارات ،ابتدا ًء ب�أدوار رئي�س
جلنة االختبارات ،مروراً بامل�شرف
واملراقب وم�س�ؤول نقل الأظرف
وم�س�ؤول اال�ستعالمات وانتها ًء

باملر�شد الطالبي.
كما ت�ضمنت ال��ور���ش��ة عر�ض
الأدوار قبل و�أثناء وبعد االختبار
لكل فئة م��ن ال��ف��ئ��ات امل��ذك��ورة.
ك��م��ا ���س��ل��ط��ت ال��ور���ش��ة ال�����ض��وء
على �أب��رز امل�شكالت التي تتكرر
يف االخ��ت��ب��ارت ال�سابقة وط��رق
جت��ن��ب��ه��ا ،وط����رح جم��م��وع��ة من
احل��ل��ول املنا�سبة ل�ضمان عدم
تكرارها.
واختتمت الور�شة بفتح باب
ال��ن��ق��ا���ش واال���س��ت��ف�����س��ار وت��ق��دمي
التغذية الراجعة من احل�ضور،
�إ�����ض����اف����ة �إىل ت���ق���دمي ب��ع�����ض
املقرتحات لتجويد العمل وتطوير
�إدارة االختبارات يف الق�سم ب�شكل
فاعل .وتقدم رئي�س الق�سم ب�شكر
امل�شاركني يف الور�شة� ،إ�ضافة �إىل
�شكر جميع من�سوبي ومن�سوبات
العمادة يف الأق�سام املختلفة على
اجلهود الكبرية التي يبذلونها يف
خدمة �أبنائنا الطلبة ،ويف جتويد
العملية التعليمية يف العمادة.

نظريات االتصال والواقع
لطالبات «اإلعالم»
نظم ق�سم الإع�لام يف امل�سرح
ال��روم��اين بكلية الآداب ،فعالية
«نظريات االت�صال والواقع» �ضمن
�أن�شطة مقرر «نظريات االت�صال
والواقع» ب�إ�شراف الدكتورة �إميان
ال�����ش��رق��اوي ومب�شاركة طالبات
مقرر «نظريات االت�صال  -ت�صل
 ،»223وذل���ك ب��ت��اري��خ 11ربيع
الآخر 1441هـ املوافق  8دي�سمرب
2019م خ��ل�ال ال���ف�ت�رة «10
�صباحاً 12 -ظهراً».
ه���دف���ت ال��ف��ع��ال��ي��ة ل��ت��وع��ي��ة
الطالبات با�سرتاتيجيات الت�أثري
ال��ت��ي تتبعها و���س��ائ��ل الإع��ل�ام

للت�أثري يف املتلقي ,كما مت عر�ض
بع�ض التطبيقات ح���ول كيفية
تناول و�سائل الإع�ل�ام للق�ضايا
واملو�ضوعات املختلفة.
وم�����ن �أه������م امل����ح����اور ال��ت��ي
ا�ستعر�ضتها الفعالية التعرف
على مكونات العملية االت�صالية
وال��ت��ع��رف على ت ��أث�ير تكنلوجيا
االت�صال على مكونات العملية
االت�صالية ،وكذلك التعرف على
بع�ض النظريات وتطبيقات عملية
ل��ه��ا .ح�ضر الفعالية ع���دد من
الطالبات مب�شاركة ع�ضوات هيئة
التدري�س.

بحث االرتقاء بمجلة «علوم
الرياضة» للعالمية

ان��ط�لاق �اً م��ن ر�ؤي����ة اجلامعة
ور���س��ال��ة ك��ل��ي��ة ع��ل��وم ال��ري��ا���ض��ة
والن�شاط البدين للبحث العلمي
وخمرجاته ،عقدت عمادة الكلية
اجتماعاً مع هيئة حترير املجلة
ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��ك��ل��ي��ة جم��ل��ة «ع��ل��وم
الريا�ضة والرتبية البدنية» م�ؤخراً

بقاعة االجتماعات الكربى ،وذلك
لبحث �سبل ت�أهيل وتطوير املجلة
العلمية �ضمن �إطار الن�شر العلمي
املتميز ،بهدف االرتقاء مب�ستوى
املجلة �إىل العاملية و�إتاحة الفر�صة
لها للتمثيل الدويل.
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عميد «الدراسات التطبيقية» يتفقد سير االختبارات
تفقد عميد كلية ال��درا���س��ات التطبيقية وخ��دم��ة املجتمع الدكتور
�أمي��ن التميم �سري االختبارات النهائية للف�صل الدرا�سي الأول للعام
اجلامعي 1441هـ يف الكلية ،حيث ّ
اطلع على التجهيزات والتح�ضريات
واال�ستعدادات التي اتخذتها الكلية ممثلة بلجنة االختبارات لإجناح �سري
عملية االختبارات النهائية للف�صل الدرا�سي احل��ايل ،وتوفري الأج��واء
املنا�سبة واملريحة التي ت�ضمن �أداء الطالب المتحاناتهم بكل �سهولة
وي�سر ،ومت تفقد القاعات الدرا�سية واللجان امل�شرفة واملنظمة لت�سيري
االختبارات من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومراقبني.
رافق عميد الكلية يف جولته التفقدية كل من وكيل الكلية للبحث العلمي
الدكتور فهد ال�شمري ،ووكيل الكلية للجودة والتطوير الدكتور عبدال�سالم
احليدري ،ومدير الإدارة الأ�ستاذ فهد الطواله ،ورئي�س جلنة االختبارات
الدكتور حممد ريحان.

عميد السياحة يلتقي مشرف الموارد
البشرية بشركة الطيران المدني

التقى عميد كلية ال�سياحة والآثار
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل امل��ن��ي��ف مبكتبه
���ص��ب��اح االث���ن�ي�ن  19رب��ي��ع الآخ���ر
1441هـ الأ���س��ت��اذ �صالح بنجي -
م�شرف امل����وارد الب�شرية ب�شركة
الطريان املدين ال�سعودي القاب�ضة
 بح�ضور رئي�س ق�سم �إدارة مواردالرتاث والإر�شاد ال�سياحي الدكتور
�أح��م��د ال��ع��ي��درو���س ورئ��ي�����س ق�سم
الإدارة ال�سياحية والفندقية الدكتور
�أديب اخلليل.
وتخلل اللقاء اجتماع لبحث �سبل
ال��ت��ع��اون يف ت��دري��ب ط�لاب الكلية
وموظفي ال�شركة.

دورات تدريبية في
«الدراسات التطبيقية»

ن��ف��ذ م���رك���ز ال���ت���دري���ب بكلية
ال���درا����س���ات التطبيقية وخ��دم��ة
امل��ج��ت��م��ع ع������دداً م���ن ال������دورات
التدريبية اخلا�صة لعدد من اجلهات
احلكومية يف جم��ال �إدارة مكاتب
القيادات ،و�أخرى يف جمال الأنظمة
والقانون ،وت�أتي هذه ال��دورات يف
�إطار �سعي الكلية لتعزيز دورها يف
خدمة املجتمع والتوا�صل الفعال مع
اجلهات احلكومية واخلا�صة.

«مداد» مبادرة
للكتابة اإلبداعية

سجلها باحثان بكرسي أبحاث العلوم الكهروكيميائية

براءة اختراع في مستشعر لذوبان الفوالذ
���س��ج��ل ال��ب��اح��ث��ان يف ك��ر���س��ي �أب���ح���اث ال��ع��ل��وم
الكهروكيميائية الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل بن حممد
املعيوف والأ���س��ت��اذ مطر ب��ن ن��اي��ف ال�شلوي ب��راءة
اخرتاع لدى املكتب الأمريكي لرباءات االخرتاع ،وقد
مدجما يعمل كم�ست�شعر
ابتكر الباحثان جم�س ت�آكل
ً
لذوبان الفوالذ �أثناء عملية تنظيف غاليات البخار
امل�ستخدمة يف ال�����ص��ن��اع��ة ،ح��ي��ث ي��ع��اين القطاع
وخ�صو�صا قطاعي البرتوكيماويات وحتلية
ال�صناعي
ً
املياه من ظاهرة الت�آكل.
وقد �أكد الربوفي�سور املعيوف امل�شرف على كر�سي
�أبحاث العلوم الكهروكيميائية �أن هذا االبتكار �سوف
يقلل من ال ُكلفة االقت�صادية الناجتة عن ت�آكل الفوالذ
املقاوم ويزيد من العمر االفرتا�ضي للغاليات ،كما �أنه

ال عمل ًيا و�سه ً
يعترب بدي ً
ال مقارنة بالطرق التقليدية
املعروفة عند تنظيف الغاليات.
وقدم الربوفي�سور املعيوف بهذه املنا�سبة خال�ص
�شكره وتقديره ملعايل مدير اجلامعة على دعمه
لت�أ�سي�س كر�سي �أبحاث العلوم الكهروكيميائية ،حيث
يعد هذا الإجناز من بواكري الإنتاج العلمي لكر�سي
�أب��ح��اث العلوم الكهروكيميائية يف ال�سنة الأوىل
من ت�أ�سي�سه ،كما عرب عن �شكره لوكالة اجلامعة
للدرا�سات والبحث العلمي ممثلة بوكالة عمادة البحث
العلمي للكرا�سي البحثية لدعمها الإداري واملايل،
ولكلية العلوم لتذليلها كافة ال�صعوبات واملعوقات
جلميع الباحثني يف الكلية.

«الطبية» تكرم طالب اإلعالم

كتبت� :سارة ال�سويداء
تبنى برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني مبادرة للكتابة الإبداعية
ب��ع��ن��وان «مِ �����داد» وال��ت��ي �أطلقتها
و�أ���ش��رف��ت عليها الأ���س��ت��اذة عبري
علي اجلربوع ع�ضو هيئة التدري�س
بكلية الآداب ،حيث كانت يومي
االث��ن�ين وال��ث�لاث��اء م��ن ك��ل �أ�سبوع
وملدة �شهرين ،وتنوعت اللقاءات ما
بني ور�ش عمل ،ومتارين ،وجل�سات
نقا�ش.
هدفت املبادرة لدعم الطالبات
امل���وه���وب���ات يف ال��ك��ت��اب��ة بجميع
جم����االت����ه����ا ،وم�������س���اع���دت���ه���ن يف
م�شاريعهن و�أه��داف��ه��ن الكتابية،
وك��ذل��ك حتفيز و���ص��ق��ل امل��واه��ب
الأدبية بتوفري الدعم والت�شجيع،
حيث قامت امل��درب��ة بالتدقيق يف
كتابات الطالبات وتو�ضيح الأخطاء
الكتابية وحماولة توجيههن التوجيه
ال�صحيح ،وم�ساعدة الطالبات يف
مواجهة ال�صعوبات وامل�شاكل التي
ت�صادفهن يف الكتابة الإبداعية.

كتب :م�ساعد الغنيم
ت�صوير :توفيق الغامدي
نظمت �إدارة ال��ع�لاق��ات العامة
واالت�������ص���ال يف امل���دي���ن���ة ال��ط��ب��ي��ة
اجلامعية حفل تكرمي لطالب ق�سم
الإع�لام بكلية الآداب ،الذين �أنهوا
برنامج التدريب يف الإدارة ،وذلك
بح�ضور املدير التنفيذي لل�ش�ؤون
ال�صحية الدكتور �أحمد الهر�سي،
ورئي�س ق�سم الإعالم الدكتور علي
العنزي ،وامل�ست�شار الإعالمي ملعايل
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ورة عهود
ال�شهيل.

جمعيات دعم
األسرة في بهو
«اآلداب»..
طالبات

نظمت طالبات م��ق��رر اخلدمة
االج��ت��م��اع��ي��ة يف جم���ال الأ����س���رة
والطفولة فعالية ع��ن اجلمعيات
ال��ت��ي ت��دع��م الأ���س��رة بعنوان «معاً
خلدمة الأ�سرة والطفل» ،وذلك يوم
االثنني  12ربيع الآخر 1441هـ من
ال�ساعة � ١٠صباحاً حتى  ١٢ظهراً،
يف بهو كلية الآداب ،حتت �إ�شراف
�أ�ستاذة املقرر �أ� .سارة �صقر.

ه��دف��ت الفعالية للتعرف على
اجلمعيات ال�سعودية املعنية بتقدمي
اخل��دم��ات االجتماعية والتوعوية
للأفراد والأ�سرة ،عن طريق خم�سة
�أرك��ان وك��ل رك��ن يتكلم عن جمعية
معينه وهي :جمعية واعي  -جمعية
�أعمال للتنمية الأ�سرية  -م�ساعي -
اجلمعية العلمية ال�سعودية للموهبة
والإبداع.

ومت خ�ل�ال ال��ف��ع��ال��ي��ة تو�ضيح
�أه�����داف ك��ل جمعية واخل��دم��ات
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا و���ش��روط��ه��ا ودور
الأخ�صائي االجتماعي فيها ،ومت
توزيع من�شورات للطالبات ومن�سوبي
اجلامعة ،وعربت من�سوبات الكلية
وط��ال��ب��ات��ه��ا ع��ن ا���س��ت��ف��ادت��ه��ن من
الربنامج.
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تتواءم خمرجاتها مع متطلبات �سوق العمل

تحويل كليات المجتمع
لكليات تطبيقية

�أكد معايل وزير التعليم الدكتور حمد �آل ال�شيخ �أن الوزارة ت�سعى �إىل
حتويل كليات املجتمع لكليات تطبيقية تتواءم خمرجاتها مع متطلبات �سوق
العمل ،وتنويع براجمها وفق مهارات القرن  21ومتطلبات �سوق العمل،
والثورة ال�صناعية الرابعة.
وقال يف ت�صريح لوكالة الأنباء ال�سعودية عقب تد�شينه وحدة املحاكاة
الإكلينيكية للتدريب الطبي وامل��ه��ارات التخ�ص�صية ،وم��رك��ز االبتكار
ال�صناعي والروبوت بجامعة تبوك وتفقده لعدد من امل�شروعات التعليمية
والبحثية وال�صحية يف اجلامعة :نعمل على تق�صي املهن والتخ�ص�صات
الفرعية التي يتجه �إليها �سوق العمل؛ بهدف تطوير املناهج واملجاالت
التعليمية يف جامعاتنا لتلبية االحتياجات اخلا�صة بال�سوق.
و�أ�ضاف� :أن الوزارة تدعم الدبلومات املهنية يف اجلامعات ،مبا يحقق
كفاءة الإنفاق يف عملية القبول ،وي�ستجيب الحتياجات �سوق العمل ،ويقل�ص
القبول يف التخ�ص�صات النظرية ،فمث ً
ال لو كان لدى �سوق العمل مهنة معينة
هي يف الأ�صل ال تتطلب الدرا�سة ملدة �أربع �سنوات ،ويتطلب الت�أهيل فيها
برناجماَ ملدة �سنة �أو �سنتني ،فلماذا �أحمل الطالب واملجتمع تكلفة �أربع
�سنوات.

«الجامعات الريادية وخلق
القيمة» في ورشة عمل

افتتح د .نا�صر بن حممد العقيلي وكيل وزارة التعليم للبحث واالبتكار
ور�شة العمل التي نظمتها الوكالة بعنوان «ا�سرتاتيجية اجلامعات الريادية
وخلق القيمة» يوم الأحد املا�ضي مبدينة الريا�ض.
وتهدف الور�شة �إىل االلتقاء بقيادات اجلامعات ،وا�ستعرا�ض التوجه
العام لوكالة البحث واالبتكار ،و�أخ��ذ مرئيات اجلامعات عن التحديات
احلالية ،وتوجهات وكالة البحث واالبتكار فيما يخت�ص باالبتكار وريادة
الأعمال.
وت�أتي ور�شة العمل يف �إط��ار مبادرة اجلامعات الريادية التي تركز
عليها وكالة البحث واالبتكار يف الوقت الراهن ،وتهدف ب�شكل �أ�سا�سي
�إىل ت�شجيع اجلامعات للم�ساهمة يف التنمية االقت�صادية من خالل �إطالق
امل�شاريع االبتكارية املنتجة ،وخلق �شراكات مع �أ�صحاب امل�صلحة من
القطاعات العامة واخلا�صة ،وجذب اال�ستثمارات ونقل التقنية ،والتعاون
الدويل والإقليمي.
اجلدير بالذكر �أن النظام اجلديد للجامعات يتيح الفر�صة للجامعات
لإن�شاء ال�شركات �أو امل�شاركة يف �إن�شائها� ،أو دخول اجلامعة �شريكاً فيها
وف��ق �ضوابط النظام ،وتعد ه��ذه اخلطوة تقدماً متميزاً للجامعات يف
طريقة ا�ستثمارها وتنمية ر�أ���س امل��ال ،كما �أن النظام اجلديد ي�ستوعب
التحوالت والتطورات يف قطاع اجلامعات والتعليم العايل من خالل التنوع
يف ع�ضويات املجال�س ،وي�شمل ذلك :م�شاركة ممثلي اجلهات احلكومية،
وم�شاركة القطاع اخلا�ص ،واخلرباء واملخت�صني يف التعليم اجلامعي وكذلك
الطالب والطالبات ،كما �أن النظام �سي�سهم يف خلق نقلة تطويرية ت�سهم يف
متكني القطاع اجلامعي وتعزز من قيمة البحث واالبتكار.

افتتح مركز االبتكار ووحدة املهارات ووجه ب�رسعة �إجناز  79م�رشوع ًا تعليمي ًا متعرث ًا

وزير التعليم يتفقد جامعتي «تبوك»
و«فهد بن سلطان»

تفقد معايل وزي��ر التعليم الدكتور حمد بن
حممد �آل ال�شيخ الأ�سبوع املا�ضي ،امل�شروعات
التعليمية والبحثية وال�صحية يف جامعة تبوك،
ود�شن خاللها وحدة املحاكاة الإكلينيكية للتدريب
الطبي واملهارات التخ�ص�صية ،ومركز االبتكار
ال�صناعي والروبوت بجامعة تبوك.
و�شاهد معاليه �أثناء افتتاحه مركز االبتكار
ال�صناعي وال��روب��وت عر�ضاً مرئياً لأب���رز ما
يت�ضمنه املركز ،كما ا�ستمع �إىل �شرح من طالب
اجلامعة عن م�شاريعهم االبتكارية ،واطلع على
املنظومة املعرفية لالبتكار والقائمة على مبد�أ
البحث والتطوير ،وبناء جمتمع معريف متقدم
�صناعياً من خ�لال تدريب ق��وى ب�شرية وطنية
ودعم قاعدة العلوم والتقنية يف اململكة ،بالإ�ضافة
�إىل توفري فر�ص ا�ستثمارية يف جمال ال�صناعة
والروبوت والذكاء اال�صطناعي.
و�شملت اجلولة التفقدية ملعايل وزير التعليم
م�شاريع املدينة اجلامعية ،وم�شروع امل�ست�شفى
اجل��ام��ع��ي ،وا�ستمع �إىل ���ش��رح املهند�سني ملا
يت�ضمنه امل�شروع وطاقته اال�ستيعابية ومراحل
البناء التي و�صل �إليها.
وافتتح معاليه وح��دة املحاكاة الإكلينيكية،
وا�ستمع �إىل �شرح ملا تت�ضمنه الوحدة من �أق�سام
وبرامج كق�سم التدريب ،وق�سم الإنعا�ش القلبي
وال��رئ��وي ،وق�سم التدريب االف�ترا���ض��ي ،وق�سم
االختبارات ،وق�سم املحاكاة ،وجتول معاليه يف
مرافق الوحدة واطلع على �آلية العمل.
واختتم معاليه زيارته للجامعة بلقاء طالب

وطالبات كلية الطب ،وا�ستمع �إىل مقرتحاتهم
وملحوظاتهم.
كما تفقد معاليه جامعة الأمري فهد بن �سلطان
بتبوك ،وك��ان يف ا�ستقباله مدير اجلامعة د.
حممد اللحيدان ،وع��دد من العمداء و�أع�ضاء
هيئة التدري�س ،وقام معاليه بجوله على عدد من
املعامل ومراكز املعلومات يف اجلامعة ،واطلع على
ما حتتويه هذه املرافق من خدمات و�إمكانيات
ت�ساهم يف تطوير م�ستويات التعليم لطالب
وطالبات اجلامعة.
وعلى �صعيد مت�صل تفقد معاليه ع��دداً من
امل�شاريع التعليمية املتعرثة يف ت��ب��وك ،ووق��ف

ميدانياً على م�شروع جممع امل��روج التعليمي،
وال���ذي و�صلت ن�سبة الإجن���از فيه نحو ،69٪
واط��ل��ع على تقرير مف�صل يف م��وق��ع امل�شروع
عن امل�شروعات املتعرثة والتي بلغ عددها 79
م�شروعاً متعرثاً يف تبوك ،ووجه معاليه بت�سريع
�إج��راءات معاجلة امل�شروعات املتعرثة ودرا�سة
�أ�سباب تعرثها ال�سابق ،وتاليف ذلك يف اخلطط
امل�ستقبلية العتماد امل�شروعات ،م�ؤكدًا حر�ص
وزارة التعليم على دعم كافة امل�شاريع التعليمية
يف املناطق واملحافظات ،وتقدمي الدعم الالزم
وامل�ساندة يف مواجهة التحديات التي قد تواجه
تلك امل�شاريع.

المرزوقي يرأس وفد المملكة لمؤتمر وزراء التعليم
العالي بالقاهرة

نيابة عن معايل وزير التعليم ،ر�أ���س معايل
نائب وزير التعليم للجامعات والبحث واالبتكار
الدكتور حامت بن ح�سن املرزوقي وفد اململكة
امل�����ش��ارك يف امل ��ؤمت��ر ال�سابع ع�شر ل��ل��وزراء
امل�س�ؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي
يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ،وال���ذي انطلقت �أعماله
الثالثاء املا�ضي يف القاهرة حتت عنوان «الذكاء
اال�صطناعي والتعليم :التحديات والرهانات».
ويهدف امل�ؤمتر �إىل تبادل اخلربات العربية يف
جمال التعليم العايل ،والبحث العلمي ،ودرا�سة
بع�ض ق�ضايا التعليم العايل ،وم�شكالته ،وو�ضع
احللول املنا�سبة لها والت�صورات امل�ستقبلية
لبع�ض م�����س��ارات واجت��اه��ات التعليم العايل
والبحث العلمي .ويت�ضمن امل�ؤمتر عدة جل�سات
عمل على م��دار يومني ت�ستعر�ض العديد من
الدرا�سات والق�ضايا حول الذكاء اال�صطناعي،
و�سيا�سات البحث العلمي ،و�أخالقيات الذكاء
اال�صطناعي يف ع�صر الثورة ال�صناعية الرابعة،

بالإ�ضافة �إىل عر�ض وثيقتي الأل�سكو اخلا�صتني
بالإطار العام للبحث العلمي العربي يف املجاالت
االجتماعية والثقافية واالقت�صادية ،والت�صنيف
العربي للجامعات ،ف�ض ً
ال عن عر�ض تقرير

اجتماع للخرباء وم�شروع التو�صيات التي ت�صب
يف م�صلحة توجيه البحث والتطوير يف التقنيات
ملنظومة التعليم ال��ع��ايل والبحث العلمي يف
الوطن العربي.

ب�إ�رشاف �أف�ضل و�أعرق جامعة يف العامل لتعليم ال�ضيافة

شراكة تعليمية بين «نيوم» وجامعة األمير مقرن
�أطلقت �شركة ن��ي��وم برناجمها
لالبتعاث الداخلي لأبناء املجتمع
املحلي بعد توقيعها وجامعة الأمري
مقرن بن عبدالعزيز اتفاقية �شراكة
�ستوفر منحاً درا�سية ملئات الطالب
والطالبات من منطقتي تبوك ونيوم
يف تخ�ص�ص �إدارة ال�ضيافة العاملية
مبراحله التعليمية املختلفة ب�إ�شراف
مبا�شر من جامعة ايكول اوتيلريي
دو ل���وزان « »EHLيف �سوي�سرا،
�أف�ضل و�أعرق جامعة يف العامل يف
تخ�ص�ص ال�ضيافة.
وتفعي ً
ال لالتفاقية� ،سيتم فتح
امل��ج��ال لنحو  250طالباً وطالبة
اع��ت��ب��اراً م��ن ���ش��ه��ر ي��ن��اي��ر 2020
الدرا�سي،
للم�شاركة يف الربنامج
ّ
ع��ل��ى �أن ت���ق���دّم ل��ل��ط�لاب ال��ذي��ن
يت ّمون الربنامج بنجاح فر�ص عمل

م�لائ��م��ة ل���دى ال�����ش��رك��ات التابعة
لنيوم واملتعاقدة معها فور االنتهاء
م��ن درا�ستهم ،ومت اختيار جامعة
الأم�ير مقرن لهذا الربنامج نظ ًرا
جلودة التعليم يف تخ�ص�ص ال�ضيافة
و�شراكتها مع �أعرق جامعة يف العامل
يف هذا التخ�ص�ص والتي يعود عمرها
لأك�ثر من مئة ع��ام ،و�سيتم �إ�ضافة
املزيد من املنح يف هذا الربنامج �إذا
ما دعت احلاجة م�ستقب ً
ال.
وتدعم هذه االتفاقية مع جامعة
الأمري مقرن �أهداف ر�ؤية ال�سعودية
 2030يف تطوير ر�أ�س املال الب�شري
يف تخ�ص�صات ت�ساعد يف منو الناجت
املحلي غري النفطي ،يف الوقت ذاته
تعزز فيه ثقة امل�شروعات العمالقة
يف اململكة يف خم��رج��ات التعليم
للجامعات الوطنية.

من جانبه قال الرئي�س التنفيذي
ل�����ش��رك��ة ن��ي��وم ن��ظ��م��ي ال��ن�����ص��ر �إن
قطاع ال�سياحة �سيكون �أح��د �أهم
القطاعات لالقت�صاد ال�سعودي
و�أ�سرعها منواً ،وتهدف نيوم �أن تكون
وجهة رئي�سة على خارطة ال�سياحة
ال�سعودية جل��ذب خم�سة ماليني
�سائح �سنوياً بحلول ع��ام ،2030
ولتحقيق هذا الهدف ،حر�صنا على
اختيار �أف�ضل ال�شركاء والربامج
لتمكني �أبناء وبنات املجتمع املحلي
من االرتقاء مب�ستقبل ال�سياحة يف
منطقتهم نيوم التي نعمل على �أن
تكون وجهة عاملية رائ���دة للعي�ش
والعمل والزيارة.
من جهته قال مدير جامعة الأمري
مقرن بن عبدالعزيز الدكتور نبيل
بن علي الراجح �إن �شراكتنا مع نيوم

نقلة نوعية تعود نفعها على منطقة
املدينة املنورة ،وقطاع الأعمال الذي
ي�شهد من ًّوا يف ا�ستقطاب الكفاءات
الوطن ّية ،ال�سيما امل�شاريع التنمو ّية
الكربى يف املنطقة الغرب ّية وال�شمال
ال��غ��رب��ي .وب��ه��ذا ت��ك��ون اجل��ام��ع��ة
ّ
املتميزة يف ب��راجم��ه��ا الأك��ادمي��ي��ة
وتخ�ص�صاتها النوعية يف الأم��ن
ال�سيرباين والتخ�ص�صات الهند�سية
و�إدارة الأعمال من �أهم امل�شاركني
يف التطور املت�سارع ال��ذي ي�شهده
هذا الوطن يف قطاع التعليم؛ من
خ�لال الإ���س��ه��ام يف خلق خ��ي��ارات
وظيف ّية مهن ّية وخ��دم��ات م�ساندة
تتنا�سب ومتطلبات ر�ؤي���ة 2030
لتطوير ر�أ�س املال الب�شري وتدريبه
وتنميته؛ بهدف توطني الكفاءات يف
خمتلف التخ�ص�صات.
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علماء يعثرون على «النهر
المظلم» تحت جليد
«غرينالند»
يعتقد العلماء �أن الغطاء اجلليدي يف و�سط جزيرة غرينالند
رمبا يحجب نه ًرا جار ًيا يتدفق بهدوء وان�سياب ،طوله �أكرث من
 1600كيلومرت.
وقال خرباء من جامعتي هوكايدو اليابانية و�أو�سلو الرنويجية
�إنهم رمبا اكت�شفوا نه ًرا �صافياً وهادئاً حتت �سطح اجلليد ينقل
املياه من قلب جزيرة غرينالند ،التي تعد �أكرب جزيرة يف العامل،
�إىل املحيط الأطل�سي عرب م�ضيق بيرتمان.
وا�ستخدم العلماء بيانات ال���رادار لتحليل ارت��ف��اع الأ�سطح
ال�صخرية حتت اجلليد لإن�شاء حماكاة بالكمبيوتر للو�ضع املحتمل
للأر�ض.
وتو�صلوا �إىل احتمال وجود واد طويل يحتوي على مياه �سائلة
تتدفق باجتاه ال�ساحل ،الأمر الذي دفع العلماء �إىل افرتا�ض �أنهم
اكت�شفوا نهرا جاريا بطول  1600كيلومرت يتدفق بان�سياب حتت
�سطح الأر�ض والطبقة اجلليدية.
�صحيحا ،فقد يعني ذلك �أن النهر ميتد مل�سافة
و�إذا كان هذا
ً
ال ب�أ�س بها حتت ثاين �أكرب ق�شرة جليدية يف العامل ،والتي يبلغ
طولها  2400كيلومرت.
اجل��دي��ر بالذكر �أن اجل��زي��رة �أ�صبحت حم��ط تركيز متزايد
للدرا�سة العلمية حيث يتطلع الباحثون �إىل الك�شف عن العامل
اخلفي حتت الأنهار اجلليدية للأر�ض ،وتداعيات تغيري م�ستويات
اجلليد على م�ستقبل كوكب الأر�ض.
و�أطلق الباحثون على النهر �أو املمر املائي املحتمل ا�سم «النهر
ريا من م�ساره �سيكون خال ًيا من ال�ضوء،
املظلم» لأن ج��ز ًءا كب ً
وقالوا �إن هناك حاجة �إىل مزيد من العمل لت�أكيد وجود النهر
�أثناء تقدمي نتائج ما تو�صلوا له يف اجتماع لالحتاد اجليوفيزيائي
الأمريكي.
و�أ�ضاف الباحثون« :النتائج تتفق مع نظام نهر جليدي طويل
ن�شط حال ًيا ،والذي �إذا مت ت�أكيده من خالل مزيد من عمليات
ر�صد القاع بوا�سطة �أجهزة الرادار والر�صد ،ميكن �أن يكون طول
النهر �أكرث من  1600كيلومرت».
وقالوا «�إن النتائج تثري ق�ضايا تتعلق باحلاجة �إىل مراقبة
وفهم وحماكاة الهيدرولوجيا القاعدية املعقدة لل�صفائح اجلليدية
للأر�ض».
وقالت �أ�ستاذة علم اجلليد يف جامعة بري�ستول ،جيما وادهام،
التي مل ت�شارك يف الدرا�سة ،ل�صحيفة الإندبندنت الربيطانية:
«هذا اكت�شاف رائع ،نعلم من �أماكن �أخرى حيث الطبقات اجلليدية
�أنه �إذا كان هناك ما يكفي من املياه الذائبة وم�سار وا�ضح ،فمن
املحتمل �أن تنتقل املياه عرب القنوات ال�سريعة ،مثل الأنهار قلي ً
ال،
حتى و�إن كان اجلليد �سمي ًكا ج ًدا».

دراسة بريطانية تكشف
ً
«سرا غريبًا» إلطالة عمر
اإلنسان
يعتقد النا�س �أن الذهاب �إىل املتاحف وامل�سارح ،ي�ساهم يف
الرتويح عن النف�س فقط ،لكن درا�سة بريطانية ك�شفت فائدة غري
متوقعة لعملية الرتفيه وهي �إطالة عمر الإن�سان.
وبح�سب الدرا�سة التي �أجريت من قبل باحثني يف كلية لندن
اجلامعية ،ف�إن امل�شاركة يف �أن�شطة فنية وثقافية ت�ؤدي �إىل حت�سني
ال�صحة العقلية وحتى اجل�سدية.
واعتمدت الدرا�سة على عينة من � 7آالف �شخ�ص جت��اوزوا
عامهم اخلام�س وال�ستني ،وحر�صت على مواكبتهم ب�شكل د�ؤوب
طيلة  12عا ًما.
و�أظهرت النتائج �أن الأ�شخا�ص الذين حر�صوا على ح�ضور
معار�ض وحفالت وزيارة املتاحف ،بني الفينة والأخرى ،كانوا �أقل
عر�ضة للوفاة بن�سبة  14يف املئة ،حينما انتهت مدة الدرا�سة.
و�أوردت الدرا�سة �أن زيارة املتاحف واملن�ش�آت الثقافية الأخرى،
مرة واحدة يف ال�شهر ،يقلل احتمال الوفاة بن�سبة  31يف املئة.
و�أو�ضح الباحثون �أن الأن�شطة الثقافية تعود بهذا النفع الكبري
على امل�سنني ،لأنها تدفعهم �إىل اخل��روج من بيوتهم ،كما �أنها
ت�ضمن لهم وقتا للرتفيه ،يف حني �أن العزلة داخ��ل البيت بعد
التقاعد ،يف�ضي �إىل نتائج عك�سية وغري مرغوبة على امل�ستوى
ال�صحي.
ويف نوفمرب املا�ضي ،كانت منظمة ال�صحة العاملية قد �أكدت �أنه
بو�سع الفنون �أن ت�ضطلع بدور �إيجابي يف حل امل�شاكل ال�صحية
للب�شرية.
يف غ�ضون ذلك ،يرى باحثون �أن هذه اخلال�صات «الغريبة» ما
زالت يف حاجة �إىل مزيد من الدرا�سات ،لأن م�ساهمة الفنون يف
�إطالة العمر قد تكون حمدودة ج ًدا.

جامعات عالمية

على ذمة درا�سة بجامعة تك�سا�س
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بدانة الحوامل تؤثر على ذكاء األطفال

�أف���ادت درا���س��ة �أمريكية حديثة� ،أن �إ�صابة
الأمهات بال�سمنة خالل فرتة احلمل ،قد تزيد
فر�ص �إ�صابة املواليد ب�ضعف املهارات احلركية
يف �سن ما قبل املدر�سة ،وانخفا�ض معدل الذكاء
يف مرحلة الطفولة.
الدرا�سة �أج��راه��ا باحثون بجامعة تك�سا�س
الأمريكية ،ون�شروا نتائجها يف العدد الأخري من
دورية « »BMC Pediatricsالعلمية.
وللتو�صل �إىل نتائج الدرا�سة ،راقب الباحثون
 368م��ن الأم��ه��ات و�أط��ف��ال��ه��ن ،وك��ان جميعهم
يعي�شون يف ظروف و�أحياء اقت�صادية مماثلة �أثناء
احلمل ،وعندما كان عمر الأطفال  3و� 7سنوات.
ويف عمر � 3سنوات ،قا�س الباحثون مهارات
الأطفال احلركية ،ووج��دوا �أن بدانة الأم �أثناء
احلمل كانت مرتبطة بقوة ،بانخفا�ض املهارات
احلركية لدى الأطفال.
ويف �سن ال�سابعة ،قا�سوا م��ع��دالت الذكاء
لديهم ،ووجدوا �أن الأطفال الذين كانت �أمهاتهم

يعانني زي��ادة ال��وزن �أو ال�سمنة �أث��ن��اء احلمل،
ح�صلوا على درج��ات �أق��ل مبقدار  5نقاط �أو
�أك�ث�ر ،يف اخ��ت��ب��ارات ال��ذك��اء وا���س��ع��ة النطاق،
مقارنة مبن كانت �أمهاتهم يف وزن طبيعي خالل
احلمل.
وق��ال الباحثون �إن هناك احتماالً ال�ستمرار
الآثار ال�سلبية ل�سمنة الأم يف احلمل على الأطفال
حتى مرحلة البلوغ ،لأن معدل ذك��اء الطفولة
يعد م�ؤ�ش ًرا مل�ستوى التعليم واحلالة االجتماعية
واالقت�صادية والنجاح املهني يف وقت الحق من
احلياة.
لكن املثري لالهتمام� ،أن هذه النتيجة حتققت
لدى املواليد الذكور فقط ،ومل ت�ؤثر �سمنة الأم
يف فرتة احلمل ،على املواليد الإن��اث من حيث
احلركة ومعدل الذكاء.
وقالت الدكتورة �إليزابيث ويدن ،قائدة فريق
ال��ب��ح��ث :الأم����ر امل��ث�ير للده�شة ه��و �أن���ه حتى
با�ستخدام التقييمات التنموية املختلفة املنا�سبة

للفئة العمرية ،فقد ر���ص��دن��ا ت ��أث�يرات �سمنة
الأمهات على �أوالدهن الذكور يف كل من الطفولة
املبكرة واملتو�سطة ،ما يعني ا�ستمرار هذه الآثار
مبرور الوقت.
ون�صحت الن�ساء الالتي يعانني زي��ادة الوزن
خالل فرتة احلمل ،باتباع نظام غذائي متوازن
غني بالفواكه واخل�ضراوات� ،إ�ضافة �إىل احلفاظ
على احلركة والن�شاط ،والت�أكد من احل�صول على
ما يكفي من الأحما�ض الدهنية مثل �أوميجا 3
املوجود يف زيت ال�سمك.
وكانت درا�سات �سابقة حذرت من �أن زيادة وزن
الأم �أثناء احلمل ،ميكن �أن ت�سبب م�شاكل �صحية
خطرية لها ولطفلها ،منها ال�سكري ،وارتفاع
�ضغط الدم ،والعيوب اخللقية.
و�أ�ضافت �أن الأطفال الذين يولدون لأمهات
يعانني زي��ادة ال��وزن ،معر�ضون بن�سبة  50باملئة
لزيادة ال��وزن ،وترتفع الن�سبة �إىل  70باملئة �إذا
كان كال الوالدين يعانيان ال�سمنة.

اكت�شفه باحثون بجامعة «�إلربتا» الكندية

بروتين «طبيعي» في الدماغ يحمي من ألزهايمر
�أظ��ه��رت درا���س��ة كندية حديثة
�أن خاليا الدم البي�ضاء يف دماغ
الإن�����س��ان ،يتم تنظيمها بوا�سطة
بروتني يحمي من الإ�صابة مبر�ض
�أل��زه��امي��ر ،وه��و اكت�شاف ميهد
الطريق لتطوير عالجات جديدة
للمر�ض.
ال���درا����س���ة �أج����راه����ا ب��اح��ث��ون
بجامعة «�ألربتا» الكندية ،ون�شروا
ن��ت��ائ��ج��ه��ا يف ال��ع��دد الأخ��ي�ر من
دوري���ة Communications
 Biologyالعلمية.
و�أو���ض��ح الباحثون �أن اخلاليا
امل��ن��اع��ي��ة يف امل���خ ،وال��ت��ي ت�سمى
اخلاليا الدبقية ال�صغرية ،تلعب
دوراً مهماً يف الوقاية من مر�ض
�ألزهامير.
واخل��ل��ي��ة ال��دب��ق��ي��ة ال�����ص��غ�يرة،
هي �إحدى �أنواع اخلاليا الدبقية
امل����وج����ودة يف ال���دم���اغ واحل��ب��ل
ال�����ش��وك��ي ،وت��ع��د ت��ل��ك اخل��ل��ي��ة خ��ط ال��دف��اع
املناعي الأول يف اجلهاز الع�صبي املركزي،
لقيامها بدور اخلاليا البلعمية املقيمة.
ومتثل اخل�لاي��ا الدبقية ال�صغرية حجر
ا لأ���س��ا���س يف ح��م��اي��ة ال���دم���اغ� ،إذ تنظفه
م���ن ال��ع�����ص��ب��ون��ات وال���و����ص�ل�ات الع�صبية
غ�ير ال�����ض��روري��ة واخل�لاي��ا امليتة وال��ع��دوى
با�ستمرار ،وتُعترب العمليات التي تقوم بها
�شديدة الأهمية يف حماية الدماغ من �أي
تلف قاتل.
وح���دد ال��ب��اح��ث��ون يف درا���س��ت��ه��م اجل��دي��دة

ب��روت��ي��ن��ا ي�سمى «���س��ي دي ،CD33 »33
م���وج���وداً ع��ل��ى اخل�لاي��ا ال��دب��ق��ي��ة ال�صغرية
كعامل قد يقلل من احتمال �إ�صابة ال�شخ�ص
مبر�ض �ألزهامير.
واكت�شف الفريق �أن �أق��ل م��ن  10%من
ال�سكان لديهم ن�سخة من بروتني ،CD33
ما يجعلهم �أقل عر�ضة للإ�صابة ب�ألزهامير.
وق���ال ال��دك��ت��ور ماثيو م��اك��اويل ،الباحث
امل�����ش��ارك يف ال��درا���س��ة� ،إن «وج���ود بروتني
 CD33ع��ل��ى اخل�لاي��ا ال��دب��ق��ي��ة ال�صغرية،
يوحي ب�أن اخلاليا املناعية ميكنها حماية املخ
من مر�ض �ألزهامير».

و�أ�ضاف �أن درا�ستهم �أظهرت �أن «بروتني
 CD33يلعب دو ًرا مه ًما يف تعديل وظيفة
اخلاليا الدبقية ال�صغرية ،وهذه النتائج متهد
الطريق لالختبار امل�ستقبلي للعالقة ال�سببية
بني هذا الربوتني ومر�ض �ألزهامير ،وكذلك
اختبار اال�سرتاتيجيات العالجية لتفعيل دور
اخلاليا الدبقية ال�صغرية يف حماية املخ».
و�أ���ش��ار م��اك��اويل �إىل �أن «بروتنيCD33
يقوم بدور فاعل يف حث اخلاليا الدبقية على
تنظيف الدماغ من لويحات التنك�س الع�صبي،
يف عملية ت�سمى البلعمة ،وهذه العملية ت�سهم
يف �إبطاء خطر الإ�صابة ب�ألزهامير».
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هيئة التدري�س واملوظفون
امل���وارد الب�شرية م��ن �أع�ضاء هيئة تدري�س وموظفني مبختلف
تخ�ص�صاتهم ،هم ركيزة امل�ؤ�س�سات التعليمية ،التي عليهم تقوم عملية
التطوير امل�ستمر ،لذا نتناول اليوم ،عزيزي القارئ ،البعد اخلام�س
«هيئة التدري�س واملوظفون» وفق الن�سخة املطورة ملعايري االعتماد
امل�ؤ�س�سي التي �أ�صدرتها هيئة تقومي التعليم والتدريب 2018م.
وبح�سب هذه الن�سخة ف�إنه يجب �أن يكون لدى امل�ؤ�س�سة العدد
الكايف من هيئة التدري�س واملوظفني من ذوي امل�ؤهالت واخلربات
املنا�سبة للقيام مب�س�ؤولياتهم بجدارة ،كما يجب �أن يتوفر لهم الدعم
الالزم ،بالإ�ضافة �إىل توفري برامج التطوير املهني املنا�سبة لهم ،كما
يجب على امل�ؤ�س�سة �أن تق ّيم �أداءهم دورياً ،وي�ستفاد من نتائج التقييم
يف التح�سني.
يتناول ه��ذا البعد حمورين هما :حم��ور التوظيف واال�ستبقاء،
وحم��ور التطوير املهني والتقومي ،وتذكر الوثيقة يف املحور الأول
اخلا�ص بالتوظيف واال�ستبقاء �أن امل�ؤ�س�سة تخطط ال�ستقطاب ذوي
امل�ؤهالت واخلربات املنا�سبة من هيئة التدري�س واملوظفني بنا ًء على
احتياجاتها ،وتطبق �سيا�سات و�إجراءات عادلة ومعلنة لال�ستقطاب
والرت�شيح والتوظيف و�إنهاء اخلدمات ،كما تطبق �آليات فاعلة للتحقق
من �صحة وم�صداقية م�ؤهالت وخربات املر�شحني للوظائف و�سمعة
امل�ؤ�س�سات التي ح�صلوا على امل�ؤهالت منها ،ويتوفر لدى امل�ؤ�س�سة
العدد الكايف من �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني الإداريني والفنيني
ذوي امل�ؤهالت املنا�سبة للقيام مبهامها املختلفة.
كما تطبق امل�ؤ�س�سة معايري و�إجراءات منا�سبة عند اال�ستعانة بهيئة
التدري�س املتعاونني والذين يعملون بدوام جزئي ،وتراعي التوازن يف
ن�سبتهم �إىل هيئة التدري�س املعينني ،وتعتمد امل�ؤ�س�سة �آليات منا�سبة
ال�ستبقاء هيئة التدري�س واملوظفني الأكفاء ،وتقدم امل�ؤ�س�سة الرعاية
واخلدمات املنا�سبة لهيئة التدري�س واملوظفني ،وتقيمها ،وتعمل على
حت�سينها ،وتطبق معايري معتمدة لرتقية �أع�ضاء هيئة التدري�س
واملوظفني ب�شفافية وعدالة.
�أما املحور الثاين وهو اخلا�ص بالتطوير املهني والتقومي ،فتذكر
الوثيقة �أن امل�ؤ�س�سة تقدم برامج ف ّعالة لتهيئة وتدريب هيئة التدري�س
واملوظفني اجلدد ،وتقدم الدعم املايل واملهني الالزم لهيئة التدري�س،
وبخا�صة حديثي اخلربة ،يف املجاالت التعليمية والبحثية« ،مثل توفري
التوجيه ال�شخ�صي ،و�إ�شراكهم يف الفرق البحثية ،وم�ساعدتهم يف
تطوير م�شروعاتهم البحثية» ،وتتيح امل�ؤ�س�سة فر�صاً عادلة ومنا�سبة
للتطوير املهني وال�شخ�صي لهيئة التدري�س واملوظفني ،كما تتيح
امل�ؤ�س�سة �آليات فاعلة لتحفيز هيئة التدري�س واملوظفني على تطوير
�أدائهم ،وتُطبق �آليات ت�ضمن م�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س با�ستمرار
يف الأن�شطة العلمية والبحثية واملهنية ،كما تطبق امل�ؤ�س�سة نظاماً
فعاالً ومعلناً لتقومي �أداء هيئة التدري�س واملوظفني ،وتقدم لهم التغذية
الراجعة ،وي�ستفاد منها يف تطوير الأداء.
وبحمد اهلل وتوفيقه ف�إن جامعة امللك �سعود حتر�ص كل احلر�ص
على حتري هذا البُعد ،وتعمل على تطوير كوادرها الب�شرية من خالل
العديد من الربامج التدريبية التي من �ش�أنها تنمية قدراتهم وحت�سني
�أدائهم.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

ضجيج األواني الفارغة
لو تف َّكر �أحدنا يف ال�شم�س �سيالحظ �أنها ،رغم �ضخامة ِخلقتها وعظيم
نفعها� ،إال �أنها ال حتدث �ضجيجاً وال ن�سمع لها �صوتاً ،وقد قالوا قدميا
«الأواين الفارغة حتدث �ضجيجاً».
كلنا نلوم بع�ضنا بع�ضاً ،وكلنا يدعي �أنه يف نف�سه هو الأف�ضل ،والبع�ض
يحر�ص على حب الظهور وال�سعي لل�شهرة ونحوها ،وقد قيل �إن من يريد
�أن يعمل وينجز ال وقت لديه للكالم والتباهي.
قيل �إن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه كان يقول «كونوا دعاة �إىل اهلل
و�أنتم �صامتون» .قيل :وكيف؟ قال« :ب�أفعالكم».
نعم ،نحن بحاجة �إىل من يفعل �أكرث من حاجتنا �إىل من يتكلم ،فلرمبا
يطربك ُعذوبة بع�ض الأل�سن ،لكن تتفاج�أ ب�صاحبها يفعل عك�س ما يقول،
والواقع اليوم ي�شهد لذلك� ،إننا بالفعل نحتاج �إىل ح�سن التعامل مع بع�ضنا
البع�ض ،وذلك مبا يتبقى لنا من �أثر طيب و�أفعال توحي ب�أننا �أمة ال تزال
بخري رغم �شدة ما تعانيه من هجمات مل ي�سبق لها مثيل من �أعدائها �سوا ًء
من الداخل �أو من اخلارج.
قال بع�ض ال�سلف« :ما دمت داخل حدود اهلل ف�أنت يف راح��ة» .وما
تعبت الأمة اليوم �إال عندما ابتعدت عن منهج اهلل ال�صحيح.
وفق اهلل اجلميع �إىل دروب النجاح والفالح.
عبداهلل بن حممد ع�سريي
ق�سم اجليولوجيا واجليوفيزياء
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من يعرقل طموحنا ومسيرة نجاحنا؟
ي�ر م��ن��ا ي�����ش��ك��و يف ح��ي��ات��ه
ك���ث� ٌ
العلمية والعملية م��ن معوقات
وم�شكالت و�صعوبات وتعقيدات،
وتكون «نظرية امل�ؤامرة» حا�ضرة
يف الغالب يف كل ف�شل �أو عرثة
�أو هفوة �أو كبوة ،فتكون ك�ش ّماعة
نعلق عليها تق�صرينا وهفواتنا.
ول��ك��ن ال�����س���ؤال ال����ذي ينبغي
طرحه بكل ج��ر�أة ،و الإجابة عنه
مب�����ص��داق��ي��ة و���ش��ف��اف��ي��ة :ه���ل –
فع ً
ال – ك��ل معوقاتنا وم�شاكلنا
«خارجية» �أم �أن ثمة حقيقة غائبة
نتعمد �إخ��ف��اءه��ا يف ك��ل حماولة
لتف�سري عرثاتنا وف�شلنا؟!
ق���د ت��ك��ون ق�����ص��ة «امل��وظ��ف�ين»
م���ع م���ن ك���ان ي��ع��ي��ق ت��ق��دم��ه��م يف
�إح��دى ال�شركات ج��واب�اً �صادقاً
لل�س�ؤال ال�سابق ،فما ق�صة �أولئك
املوظفني يف تلك ال�شركة!
ال��ق�����ص��ة ب��اق��ت�����ض��اب :يف �أح��د
الأي�������ام و����ص���ل امل���وظ���ف���ون �إىل
مكان عملهم ف��ر�أوا لوحة كبرية

ب��ال�����ش��رك��ة تنظيم
معلقة على الباب
ع��م��ل��ي��ة دخ���ول���ه���م
ال��رئ��ي�����س��ي مل��ك��ان
���ض��م��ن دور ف��ردي
ال��ع��م��ل وق���د ُك��ت��ب
ل���ر�ؤي���ة ال�����ش��خ�����ص
عليها« :ل��ق��د تويف
داخ���������ل ال���ك���ف���ن،
ال��ب��ارح��ة ال�شخ�ص
وكلما ر �أى �شخ�ص
ال�����ذي ك����ان ي��ع��ي��ق
م���ا ي��وج��د ب��داخ��ل
ت��ق��دم��ك��م ومن��وك��م
ال����ك����ف����ن �أ����ص���ب���ح
يف ه���ذه ال�����ش��رك��ة،
وب�����ش��ك��ل م��ف��اج��ئ
ون�������رج�������و م���ن���ك���م
غ��ي�ر ق�������ادر ع��ل��ى
ال���دخ���ول وح�����ض��ور
ال��ع��زاء يف ال�صالة فهد عبدالقادر الهتار الكالم وك ��أن �شيئاً
م������ا ق������د الم�������س
املخ�ص�صة لذلك»!
�أعماق روحه.
يف ال�����ب�����داي�����ة
لقد كان هناك يف �أ�سفل الكفن
حزن جميع املوظفني لوفاة �أحد
زم�لائ��ه��م يف ال��ع��م��ل ،ل��ك��ن بعد م��ر�آة تعك�س �صورة كل من ينظر
حلظات متلك املوظفني الف�ضول؛ �إىل داخل الكفن وبجانبها الفتة
ملعرفة ه��ذا ال�شخ�ص ال��ذي كان ���ص��غ�يرة ت��ق��ول «ه���ن���اك �شخ�ص
يقف عائقاً �أم��ام تقدمهم ومنو واح���د يف ه��ذا ال��ع��امل مي��ك��ن �أن
ي�����ض��ع ح����د اً ل��ط��م��وح��ات��ك ومن��و
�شر كتهم !
ب���د�أ امل��وظ��ف��ون ب��ال��دخ��ول �إىل ق���درات���ك يف ه���ذا ال���ع���امل ،وه��و
القاعة لإلقاء نظرة ال��وداع على �أنت»!!
نعم« ،كل واحد منا» قد يكون
اجل��ث��م��ان ،وت����وىل رج����ال الأم���ن

�أح��د �أ�سباب �إعاقتنا يف تقدمنا
وف�شلنا وتعرثنا ،وب�سبب « الأن��ا»
وامل���ك���اب���رة ،ن��ب��ح��ث ع��ن �أ���س��ب��اب
خ��ارج��ي��ة ن��رم��ي عليها تق�صرينا
ون���ح��� ّم���ل���ه���ا �أ����س���ب���اب �إع��اق��ت��ن��ا
وعرثاتنا ،متاماً كالطالب املهمل
ال��را���س��ب ال��ذي يُحمل �أ�ساتذته
ومعلميه �أ�سباب ف�شله و�سقوطه.
م��ن ي��ري��د �أن «ي��ك��ون» ف�لا بد
– ح��ت��م�اً ب��ع��د ت��وف��ي��ق اهلل – �أن
«ي��ك��ون» ،ولكن ب���الإرادة القوية،
وال���ع���زمي���ة ال�����ص��ادق��ة ،وال��ع��م��ل
الد�ؤوب ،والتقومي امل�ستمر ،نقهر
ا مل�ستحيل .
يف اخلتام� ،أدعو جميع زمالئي
الطلبة �إىل وقفة ج��ادة و�صادقة
وجريئة م��ع «ال���ذات» للمراجعة
وال��ت��ق��ومي وال��ب��ح��ث ع��ن معوقات
النجاح يف �أنف�سنا قبل �أن نبحث
عنها هنا �أو هناك.
ودام جناحكم �أحبابي.
خريج كلية الرتبية

ال �شك �أن ح��ب اخل�ير للنا�س
�أحد الدالئل على ر�سوخ الإميان
عند امل�سلم ،وعلى �أخالقه العالية
وال�����س��ام��ي��ة ،ول��ك��ن �أك�ث�ر ُم��دع��ي
احل�����ض��ارة واالن��ف��ت��اح  -ه��داه��م
اهلل  -لهم قلوب ال يفقهون بها،
و �آذان ال ي�صغون بها� ،إذا �صغت
وعت �أخفقت ،و�إذا
تخلَّفت ،و�إذا َ
ط ّبقت �أ�ساءت.
�أي ن���وع م��ن احل�����ض��ارة ه��ذه!
�اع �إىل امل�����ص��ال��ح ال�شخ�صية
���س� ٍ
دون �أي اعتبار مل�صالح الآخرين!
حمدود التّفكري ،منغلق ،حمجوب
ع��ن ر�ؤي��ة امل�ستقبل ،ال ي��أب��ه مبا
يقوله ويفعله ،همه ما يعود عليه
هو وحده فقط بالنفع!
�أن����ت �أي���ه���ا ال�����س��ي��د الأن�����اين،
ذاك��رتَ حتى تعبتَ من املذاكرة،
راج�����ع�����تَ ح���ت���ى ���س��ئ��م��ت م��ن��ك
املراجعة ،وكتبت بحثك وتقاريرك
الأ�سبوعية حتى َملت منك الكتب
من كرثة الت�سكع فيها ،والزمتها
ح��ت��ى �أ���ص��ب��ح��ت جلي�سك �أي��ن��م��ا

ال� ّ
��ط���ال���ب ،وم��ه��م��ا
حللت ،ث ّم ت�أتي �إىل
ك���ان���ت ���ص��داق��ت��ك
زميلك امل�سكني يف
معه ،ومهما كانت
غرفته ،تنهب منه
ق������راب������ت������ك م���ن���ه
�أغ���ل���ى م���ا مي��ل��ك،
فات�صل وا�ست�أذن.
تغت�صب منه وقته!
يا �أخ��ي الكرمي،
ال تبايل هل هو يف
احرتم نف�سك ،وخذ
وق���ت راح���ة �أو يف
م����وع���� ًد ا ،وا���س��ت�نر
وق���ت م��راج��ع��ة �أو
بقوله ت��ع��اىل } :يَ��ا
يف وق��ت م�سامرة،
�أَ يُّ � َه��ا ا َّل��ذِ ي � َن �آ َم�نُ��وا
�أو يف وقت خلوة �أو
لاَ تَ�� ْد ُخ��لُ��وا بُ�يُ��و ًت��ا
يف وقت مناجاة �أو
بورغو نوفو
ُ
َ
غ�ْي�رْ َ بُ�يُ��و ِت�ك� ْم َحتَّى
يف وق��ت ا�سرتجاع
ِ�سوا َو ت َُ�سلِّ ُموا
وترتيب �أف��ك��ار� ،أو
تَ ْ�ستَ�أْن ُ
َعلَى �أَ ْه ِل َها َذ ِل ُك ْم َخيرْ ٌ لَ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم
يف وقت هو بحاجة �إىل االنفراد!
�إن برامج الطالب تختلف من تَ َذ َّك ُرو َن » «النور ،»27 :هذه الآية
طالب لآخ��ر ،وق��ت مراجعة زيد نزلت منذ �أكرث من � 1440سنة،
قد يكون وق��ت ا�سرتاحة عمرو ،و�أظنك قر �أتها وتقر�ؤها بني فينة
فلي�س من املنطلق �أن تزور زمي ً
ال و�أخ��رى! �إذ اً مل ال تظهر دالالتها
يف هذا الع�صر وما �سبقه والذي على �سلوكك وع��ل��ى تعاملك مع
يليه دون موعد �سابق! على الأق ّل الآخر!
و�أن�������ت ي����ا ����س��� ّي���دي ال���ك���رمي
ات�صل به وا�ست�أذن منه ،وا�ستثمر
ال��و���س��ائ��ل امل��ت��وف��رة هنا وه��ن��اك ،الثاين! املرتدي القبعة احلمراء
نعم! مهما كانت عالقتك ب�أخيك العاطفية! دع املجاملة جان ًبا وكن

�صريحا ،وق��ل ل��ه ب�صوت
�صل ًد ا
ً
عري�ض« :ع��ذ ًرا يا غ��ايل� ،أميكن
�أن ت�أتيني يف وقت الحق؟».
امل��ج��ام��ل��ة ول��غ��ة الإ����ش���ارة غري
جم��دي��ة م��ع م��ن ال ي��ح��ب اخل�ير
للغري ،ا�ستبدل قبعتك احلمراء
ب�أخرى بي�ضاء!
ال ت��زع��ج �أخ����اك حت���ت ���س��ت��ار
ال � ّزي��ارة ال �س ّيما يف ه��ذه الأ ّي��ام
�ب
القريبة م��ن االخ��ت��ب��ارات� ،أح� َّ
للنّا�س م��ا حتبه لنف�سك ،عامل
ال� ّن��ا���س كما حت��ب �أن يعاملوك،
خ��ال��ق��ه��م ب��خ��ل��ق ك��م��ا حت���ب �أن
يخالقوك ب��ه ،ع � ّو د نف�سك على
النّظام واالن�ضباط جتد النّا�س
من�ضبطني ،ر ّت���ب ب��راجم��ك ترى
ب���رام���ج الآخ���ري���ن م��ن� ّ
�ظ��م��ة ،كن
م��ق��ت��د ًي��ا وق���دوة ل��غ�يرك� ،أخل�ص
ن� ّي��ات��ك جت��اه الآخ���ر لتلقى حياة
�سعيدة يف الدارين.

أهمية االستئذان قبل الزيارة

بوركينا فا�سو
معهد اللغويات العربية

«بنات األفكار» ..ملكية فكرية
ال ���ش��ك �أن ك��ل ���ش��خ�����ص منا
جم����ب����ول ع���ل���ى ال����غ��ي�رة وح���ب
التملك ،فيغار على ماله وعر�ضه
وحمارمه ،وذل��ك منذ �أن ُخلقت
ال��ب�����ش��ري��ة ،ك��م��ا �أن���ه ي��غ��ار على
�أمواله وممتلكاته ويحر�ص على
املحافظة عليها وتنميتها كذلك،
وه��ذا �أم��ر طبعي ال يختلف فيه
اثنان ،وال يتناطح فيه كب�شان.
ما �أود الرتكيز عليه يف هذا
املقام هو �أن غرية ال�شخ�ص على
«بنات �أفكاره» تعادل غريته على
ما �سبق ذك��ره ،وقد تكون �أ�شدّ ،
حيث �إن ال�شخ�ص يولد وحيد اً،
فرتاه �إذا كتب مقا الً ين�سبه �إىل
نف�سه ،ويكون هذا الكاتب �أحياناً
لي�س لديه مال وال زوجة وال بنت
�أو ول��د ،حتى يغار عليهم؛ كما
يغار على خواطره و�أفكاره� ،إذن
فك�أن الغيرْ ة على الأفكار �أ�صل
حيث ال تتعلّق ب�شيء مادي.
�أما القول امل�شهور بني النا�س

غرية ال�شعراء على
«�إن غرية ال�شعراء
«بنات �أفكارهم».
على بنات الأفكار،
واحل�����ق�����ي�����ق�����ة
ك���غ�ي�رت���ه���م ع��ل��ى
ً
ه���ي �أن ك��ل�ا م��ن
ال��ب��ن��ات الأب��ك��ار»،
فال ّ
ال�شعراء والكتاب
�شك �أن ظاهر
يغارون على بنات
العبارة يومئ �إىل
�أف����ك����اره����م ،ع��ل��ى
�أن الغرية خمت�صة
ح��� ّد ����س���واء ،حتى
ب��ال�����ش��ع��راء �أك�ث�ر
�إن�����ك ل��ت��ج��د ه��ذه
من غريهم ،وهذا
ال����ظ����اه����رة ع��ل��ى
�����ش����يء م���ع���ق���ول،
م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل
باعتبار �أن ال�شعر
كوليبالي عبداهلل
االج�����ت�����م�����اع�����ي
ل�����ي�����������س جم������رد
�أوزان وق� ٍ
�أح�����������ي�����������ا ًن�����������ا،
��واف بل
ه��و �إب����داع يف ال��ت��ف��ك�ير وتفريغ كالفي�سبوك ،ف�صاحب الن�شر
للأحا�سي�س والعواطف يف قالب «الكاتب» ين�سب حتت من�شوراته،
م���ن ال��ت��ف��ك�ير ال���رزي���ن ،امل��ف � َع��م مقاله �إىل نف�سه ،وذل��ك ببع�ض
باخليال العميق ،بحيث ي�شعر ال��ك��ل��م��ات م��ث� ً
لا  :م��ن خ��واط��ري،
ق��ارئ��ه �أن��ه انتقل م��ن ع��ا لمَ �إىل �أو ب��ق��ل��م��ي ،وك���ذل���ك ب��ع�����ض��ه��م
ع���امل �آخ�����ر� ،إذن ف��ال�����ش��ع��ر يف ي�ضعون �أ���س��م��اءه��م� ،أو �أ�سماء
ج���وه���ره ع��م��ل��ي��ة �إب�����داع ف��ك��ري عائلتهم ،ك ��أ ْن �أكتب مث ً
ال حتت
عميق ،لذلك لي�س م�ستغرباً �أن بع�ض من�شوراتي ،التي كنتُ �أ ًبا
يكون املق�صود بالعبارة ال�سابقة لها «كوليبايل» �أو غري ذلك من

ّ
بغ�ض النظر عن
الألقاب وال ُكنى،
نوع املن�شور �شع ًرا كان �أو ن ً
رث ا،
ّ
بغ�ض النظر عن ك ّم ّيته
وكذلك
�سط ًر ا كان �أو �سطرين ف�صاع ًد ا،
�أو ثالثة �أ�سطر ،فكل ذلك �إن ّ
دل
على �شيء ف�إنه ي��دل على َغرية
ال�����ش��خ�����ص ع��ل��ى ب��ن��ات �أف���ك���اره،
وخ��وف��ه م��ن االع��ت��داء عليها من
�شخ�ص �آخر باعتبار ذلك �سرقة
�أدب ّية وانتحاالً.
املق�صود بـ«بنات الأفكار» ما
مل نُ�سبق �إليه من فكرة �أو جملة
�أو ع���ب���ارة ،وجم��م��ل ال��ق��ول �أن
ال�شخ�ص املبتكر  -منذ القدم -
غيور على بنات �أفكاره ،وي�سلك
للذب عنها ،والدفاع
ك ّل م�سلك
ّ
ً
عنها بكل م��ا ي��راه منا�سبا  ،وال
ي�لام �أح��د على ذل��ك ،لأن��ه��ا من
حقه الذي ال ي�شاركه فيه �سواه،
مهما بلغت قواه.
كوت ديفوار «�ساحل العاج»
معهد اللغويات العربية
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الرأي

rs.ksu.edu.sa

rs.ksu.edu.sa

ت�صدر عن ق�سم الإعالم
بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

ت - 4673555/ف4673479 /

الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .فهد بن عبداهلل الطيا�ش

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

altayash@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

فهد العنزي  -جواهر القحطاين
هيا القريني  -وليد احلميدان
حممد العنزي  -قما�ش املني�صري
التوزيع
وكالة زهرة ا�سيا
للدعاية والإعالن

ت - 4673446/ف4678989 /
saldekeel@ksu.edu.sa

مديرة الق�سم الن�سائي
دمية بنت �سعد املقرن

الطباعة

ت 8051184 /

resalah2@ksu.edu.sa

مطابع دار جامعة امللك �سعود للن�شر
ردمد 1319-1527
ت/4672870/ف4672894/

مدير ق�سم الإعالنات
ماجد بن علي القا�سم

امل�شاركة

ت - 4677605/ف4678529 /

املرا�سالت با�سم امل�شرف على الإدارة والتحرير
ر�سالة اجلامعة -كلية الآداب
جامعة امللك �سعود �ص.ب 2456.الريا�ض 11451
الربيد االلكرتوين resalah@ksu.edu.sa /
املو�ضوعات املن�شورة تعرب عن كتابها
والتعرب بال�ضرورة عن ر�أي اجلامعة �أو ال�صحيفة

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة

عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج
ت - 4678781/ف4678989 /
aalfulaij@ksu.edu.sa

سأبقى سفيرًا للمملكة والجامعة ما حييت
الإ����س�ل�ام دي���ن ع���امل���ي ،لعاملية
ر�سالته العظيمة ،و�شامل ب�شمول
قر�آنه الكرمي  -الد�ستور الإلهي -
للعباد ،والناطق عن وجود الإن�سانية
مب��ا���ض��ي��ه وح��ا���ض��ره وم�ستقبله،
فيتجلى لنا متكلّماً ب�صوت املا�ضي
ومعبا عن احلا�ضر
عرب ًة وعظ ًة،
رّ ً
تدبُّراً وت�أ ُّم ً
ال ،متحدّ ًثا عن امل�ستقبل
ترغيباً وترهيباً.
وم��ن��ذ ب��دء ال��دع��وة لأت��ب��اع هذا
الدين ،على يد �أمينه و�صف ّيه حم ّمد
�صلى اهلل وع��ل��ي��ه و���س��ل��م ،احتلت
اجلزيزة العربية مكانتها العليا يف
ت�أريخ هذا الدين اخلالد احلنيف،
مل��ا ت�ض ّمه م��ن خ��ري��ط��ة جغرافية
ومعامل �إ�سالمية ،وقد بذلت اململكة
العربية ال�سعودية يف ه��ذا العهد
وغال للحفاظ على
الزاهر ،كل ثمني ٍ
ه��ذه الدعوة و�إي�صالها �إىل جميع
بقاع �أر���ض اهلل املعمورة مبختلف
الع�صور ومتعدد الدهور ،وحافظت
على �أف�ضل بقاع الأر�ض ،احلرمني
ال�شريفني املكي وامل��دين ،حر�سهما
اهلل ورعاهما.

فكانت «اململكة العربية ال�سعودية»
خ�ير دول��ة �إ�سالمية متيزت بهذا
اللقب ال�شريف ،وال�صفة احلميدة،
وال�����س��م��ة العظيمة ،ال��دول��ة التي
�ضمت تربتها الطيبة ،ق�بر النبي
�صلى اهلل عليه و���س��ل��م ،يف طيبة
الطيبة ،وحتملت م�س�ؤولية حرا�سته
وحفظه ورعايته ،حر�س اهلل اململكة
ملكاً و�شع ًبا مل��ا حر�ست ق�بر نبي
اهلل وجمتباه حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم.
اململكة �أكرب دولة عربية و�إ�سالمية
على وجه الأر���ض ،وات�سمت ب�أ�صح
العقائد دينًا و�إميا ًنا ،و�أعظم العلماء
فق ًها وحك ًما ،و�أج��ود ال��دول عطا ًء
و�ضياف ًة ،و�أح�سن ال�شعوب احرتا ًما
واع���ت���ب���ا ًرا ،و�أق���د����س ال��ب��ق��اع مكة
واملدينة ،و�أف�ضل املقابر قرب النبي
�صلى اهلل و�سلم وبقي ًعا!
فكم من دول عا�ش فيها امل�سلمون
ك�أقليات دون �أن يعرفوا اال�سالم
احلقيقي �إال بعدما التحق بع�ض
�أبنائهم بجامعات اململكة العربية
ال�سعودية ،وا�ستن�شقوا طيب ريح

�سخائها ،وعطر جودها ،وعا�شوا
يف �أرقى الغرف �سكنًا ،وا�ستطعموا
�ألذ املطاعم �أك ً
ال ،ودر�سوا ب�أ�شرف
العلوم دينا ،وا�ستمطروا ب�أمطار
املكاف�آت �شهر ًيا ،وركبوا يف �أغلى
ال��ط��ائ��رات ذه��ا ًب��ا و�إي��ا ًب��ا ،وح��ازوا
�أع��ل��ى ال�����ش��ه��ادات عل ًما و�سلو ًكا،
ون��ال��وا �أك�ثر الكتب فق ًها و�إدرا ًك���ا،
وذلك من خمتلف الدول والقارات
واجل��ن�����س��ي��ات وال��ل��غ��ات والأل�����وان
والثقافات ،ثم ع��ادوا �إىل بالدهم
علماء ودعاة وقادة و�سفراء وفقهاء
وخطباء بف�ضل اهلل تعاىل ،ثم بف�ضل
جود هذه الدولة الكرمية ال�سخية،
�أتوا اململكة وحدا ًنا وزرافاً فتعاقبوا
على الدرا�سة والتعلم يف اجلامعات
ال�سعودية جي ً
ال بعد جيل ،قر ًنا بعد
قرن� ،آباء ،و�أعما ًما ،و�أخواالً ،و�أبنا ًء،
و�أحفادًا.
�أعيد التكرير والتثبيت بكل يقني
ج���ازم والزم� ،أن اململكة العربية
ال�سعودية هي الدولة الوحيدة التي
�ساعدت وت�ساعد الإ���س�لام وتعلم
�أبناء امل�سلمني عر ًبا وعج ًما �أكرث

���ش�� ّك��ل ظ��ه��ور الإع��ل�ام اجل��دي��د
ع�بر الإن�ت�رن���ت ت��ه��دي��دًا للو�سائل
القدمية؛ فبعد �أن كانت ال�صحف
تنفرد وح��ده��ا يف جم��ال الأخ��ب��ار
امل��ق��روءة فقد احتل موقع «تويرت»
ج�� ّل مكانتها ،وعندما ك��ان التلفاز
ال�سبيل الوحيد مل�شاهدة التغطيات
الإخبارية ،وامل�سل�سالت ،فقد �أ�صبح
«ال��ي��وت��ي��وب» الأ���س��ه��ل يف توفريها
ل��ل��ج��م��ه��ور ،وال���ت���ي مت��ك��ن��ه��م من
امل�شاهدة يف �أي وقت ومكان.
من ناحية امل��واد التي تقدم يف
الإع��ل�ام ال��ت��ق��ل��ي��دي ،غ��ال�� ًب��ا تكون
م��واف��ق��ة مل��ي��ول امل��ج��ت��م��ع وق��ي��م��ه،

ب�سبب الإ���ش��راف احلكومي عليه
وت��ق��ي��ي��د امل��ح��ت��وى� ،أم����ا الإع��ل�ام
اجلديد ف�إنه يفتقد ما ذك��ر .من
�أب��رز امل�شاكل التي تواجه الإع�لام
ال���ق���دمي خ�������س���ارة اجل���م���ه���ور لها
ب�سبب �أدواتها وقدراتها التي عفا
عليها الزمن ،بالإ�ضافة �إىل طرق
العر�ض القدمية ،وبالتايل انهيار
يف ربحية امل�ؤ�س�سات الإعالمية،
والتي قد تطوي �صفحة «الإع�لام
التقليدي» ل�ل�أب��د! م��ن الأ�ساليب
التي تعني يف تعزيز تواجد الإعالم
التقليدي وزي��ادة الإقبال عليه ،هو
البحث �أوال فيما يعيب الو�سائل

اجل��دي��دة ،وباملقابل يكون الإع�لام
القدمي مكم ً
ال للجديد ،حيث �أرى
بوجود «ثغرة» يف الإع�لام اجلديد
منها يتم ال�صعود عليها� ،أال وهي
ال�شائعات؛ ليكون الإعالم التقليدي
اجلهة الوحيدة املنفردة التي يعتمد
اجلمهور يف الأخذ مب�صادرها.
وبح�سب درا�سة �أجريت يف «مركز
امللك عبدالعزيز للحوار الوطني» يرى
نحو  62.9%من �أفراد عينة الدرا�سة
«ال��ب��ال��غ ع��دده��م  1049م��واط��ن��اً»
�أن ال�شائعات يف و�سائل التوا�صل
االجتماعي وا�سعة االنت�شار.
�إعالم

الكذب �سلوك قبيح له �أغرا�ض ال
تخفى على الكثريين ،فالكاذب �إمنا
يكذب جللب منفعة �أو لدرء م�ضرة،
ورمب��ا يكذب �أحياناً ملجرد الكذب،
لكن هناك من يكذب لتحقيق ما يرى
�أن فيه م�صلحة له �أو لفئته ب�إجراء
مف�سدة على فئة �أخرى .فرتاه ي�سب
فئته التي انتحل هويتها وي�سيء �إليها
متحدثاً با�سمها ومل�صقاً بها وبرموزها
وثوابتها �أل��وان التهم والأك��اذي��ب� ،أو

ي�سيء لها مبا ي�شبه امل��دح؛ مدعياً
ال���والء والن�صح ،وذل��ك باملبالغة يف
�إظ��ه��ار التع�صب لها وال��دف��اع املثري
للتع�صب امل�ضاد؛ م�ستخدماً ما ي�سميه
�أه���ل اللغة «ن���ا» املتكلمني ،فيقول
زاعماً« :ديننا»« ،مذهبنا»« ،دولتنا»،
«جماعتنا» ،وكلها براء منه .وال يكاد
يخلو �أي جمتمع من م�ستخدمي هذا
ال�سالح ال��ذي ا�ستخدمه املنافقون
الأولون يف �صدر الإ�سالم ومن قبلهم،

وال يزال ي�ستخدمه الكائدون واملاكرون
املند�سون يف كل زمان ومكان.
ويف ع�صرنا احلا�ضر �أ�صبح من
ال�سهل لكل �إن�سان �أن يتحدث �إىل
الآالف وحتى املاليني من الب�شر ب�شكل
مبا�شر ودون عوائق ،فكرث ا�ستخدام
الأعداء لـ «نا املند�سني» �أثناء التوا�صل
املبا�شر مع عامة النا�سُ ،
وخ��دع بها
الكثريون منهم .من �صور ذل��ك ما
ن��راه اليوم من �أ�سماء وهمية متلأ

من أساليب تعزيز اإلعالم التقليدي

الحذر من «نا» المندسين

نبض الطالب
من �أي دولة يف العامل �شر ًقا وغر ًبا
جنو ًبا و�شماالً ماد ًيا ومعنو ًيا.
وم���ا ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود منا
ببعيد ،التي احت�ضتني ،ف�أح�سنت
ح�ضانتي ،و�آوتني ف�أكرمت م�أواي،
فوفرت يل ما مل توفره يل جامعات
دولتي ،ف�أ�سبغت علي العلم واملعرفة،
وغ��ي�رت م��ن ���س��ل��وك��ي وم��ه��ارات��ي،
و�س�أدوم ما �أبقى اهلل يل من العمر
والعي�ش حامدًا هلل عز وجل ،و�شاك ًرا
للمملكة العربية ال�سعودية مل ًكا
و�شع ًبا ،ومعرت ًفا بالف�ضل والكرم
جلامعة امللك �سعود مدي ًرا ووكي ً
ال
ومدر�سا وموظ ًفا،
ورئي�سا
وعميدًا
ً
ً
و�س�أبقى مفتخراً بانتمائي �إىل هذا
ال�صرح العلمي الراقي على امل�ستوى
ريا
املحلي وال���دويل ،و�س�أظل �سف ً
للمملكة العربية ال�سعودية يف دولتي
م��ع��ززًا �سمعتها ،وحمي ًيا جهدها،
حم��د ًث��ا بنعمها ،و���ش��اك�� ًرا عطاءها
للإ�سالم والإن�سانية جمعاء.
توري حممد
كوت ديفوار «�ساحل العاج»
طالب ماج�ستري يف كلية الرتبية

فيصل بن قويد

و�سائل التوا�صل االجتماعي تنتحل
ديننا وهويتنا الوطنية واالجتماعية
لتهز �أرك��ان الدين والوطن واملجتمع
من الداخل ،ولكن مبجرد معرفة هذه
احليلة القدمية املتجددة وا�ست�شعار
وجودها يكون الإن�سان �أك�ثر ح��ذراً
منها وبالتايل �أكرث حت�صيناً من الوقوع
يف �شراكها.
نايف بن حمود العتيبي
كلية العلوم

الطلبة وفعاليات «موسم الرياض»
�إعداد :قما�ش املني�صري ـ حممد باكرمان
يف هذا العدد نطرح ق�ضية كيف تعامل الطالب مع «فعاليات مو�سم
الريا�ض» ومدى ا�ستفادتهم منها �سواء يف الرتفيه �أو ق�ضاء �أوقات الفراغ
�أو العمل املو�سمي.
ترفيه حقيقي
هند القحطاين ،علم نف�س ،م�ستوى �ساد�س :مل �أكن �أتوقع �أنها �ستكون
بهذا امل�ستوى اجلبار ،خا�صة �أين �شاهدت فعاليات مو�سم جدة وكنت
�أعتقد �أنها �ستكون بنف�س امل�ستوى �أو �أقل ،ولكن مو�سم الريا�ض تفوق
مبراحل و�أبهرنا ،وقد وجدت فعال ما ي�ستحق اخلروج من املنزل لأجله،
�أمتنى ا�ستمرار الفعاليات وع��دم انقطاعها فلقد وجدنا لنا ترفيهاً
حقيقياً.
ً
ماديا
مرهق
�أماين اليامي ،خدمة اجتماعية ،م�ستوى �سابع :بداية جميلة جدا
ورائعة ولكن عتبي على «اال�ستغالل» بعد بداية
املو�سم بفرتة ب�سيطة من خالل رفع الأ�سعار،
فقد �أ�صبح الرتفيه مرهقاً مادياً ،لقد وجدنا
كل جديد يف هذه الفعاليات و�أبهرين الإجن��از
ال�سريع ،الفعاليات رائعة والتوقيت رائ��ع لكن
تبقى م�س�ألة الأ�سعار بحاجة لإعادة نظر.
تقدم �سريع
أرق
�
ما
عربية:
لغة
عبري عثمان ،ماج�ستري
األحمري
الريا�ض وفعاليات الريا�ض� ،إنه مو�سم خطري،
كل �شيء جديد وخمتلف ،كلما زرن��ا مكاناً �أو
ر�أيناه يف مواقع التوا�صل االجتماعي نت�ساءل:
ه��ل ن��ح��ن يف ال��ري��ا���ض ح���ق���اً؟!! بالفعل نحن
فخورون مبا و�صلنا له و�سعيدون بالتقدم ال�سريع
والتنفيذ الرائع ،ونتمنى �أن ت�ستمر الفعاليات وال
تنتهي ،ولكن ب�أ�سعار �أقل.
إعالمية
�
تغطية
الرميح
خ��ال��د ع��اي�����ض الأح���م���ري ،ق�سم الإع��ل�ام،
امل�ستوى الثامن :نقلة نوعية وخطوة على طريق
حتقيق ر�ؤية  ٢٠٣٠وقد �شاركت من خالل جمال تخ�ص�صي وهو التغطية
الإعالمية وح�ضور اللقاءات وامل�ؤمترات التي تعد �إ�ضافة ل�صقل موهبتي،
وال �شك �أن ذلك ي�ؤثر �إيجابياً على م�ؤهلي الدرا�سي من ناحية اكت�ساب
املعرفة اجليدة واملهارات ال�صحفية والإعالمية.
مل �أ�شارك
فايز ال�سبيعي ،ق�سم اجلغرافيا ،امل�ستوى الثامن :مو�سم جميل ومتنوع
ويخدم جميع فئات املجتمع �سواء يف جمال الرتفيه �أو التنظيم ممن
يريد التطوع �أو يف جمال العمل كما �أن��ه يوفر فر�ص عمل مو�سمية
عديدة ومتنوعة ويفتح املجال لرواد الأعمال وكذلك ميكن ا�ستثماره يف
جمال �صقل املواهب وتطوير املهارات ،وبالن�سبة يل مل �أ�شارك يف �أي
من فعاليات هذا املو�سم.
فر�ص عمل
حممد باكرمان ،ق�سم الإع�ل�ام :يتميز مو�سم الريا�ض بالتجديد
والتغيري وتوفري فر�ص العمل واال�ستثمار كما يتميز بتنوع الفعاليات
وي�ساعد على زي��ادة فر�ص الرتفيه وحت�سني جودة احلياة ،وقد مل�سنا
جهود امل�س�ؤولني امل�ستمرة لتح�سني وتطوير فعاليات املو�سم ،وقد �شاركت
يف فعاليات املو�سم من ناحية التغطية ال�صحفية وال يوجد �أي ت�أثري
�سلبي علي من ناحية الدرا�سة.
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امللك عبدالعزيز للإبل ٤
الوقت :من �٩ص �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :نادي الإبل
املكان :ال�صياهد اجلنوبية للدهناء  -الرحمية

 3جمادى الأوىل

فعالية

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

�صحاري �سيتي
الوقت :من ٤م �إىل ١٢م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :حممية امللك خالد  -الثمامة

فعالية

نكهات حول العامل
الوقت :من ٤م �إىل ١٢م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة حممد عبداهلل مبارك
املكان :منتجع الفي�صلية «درة الريا�ض»

�إك�سرتميرز
 3جمادى الأوىل الوقت :من ٤م �إىل �١٢ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
فعالية املكان :ونرت وندرالند

 3جمادى الأوىل

احلريق للحم�ضيات
الوقت :من �٩٫٣٠ص �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :غرفة الريا�ض
املكان :احلريق

 3جمادى الأوىل

فعالية

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

 3جمادى الأوىل

معرض

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

 3جمادى الأوىل

مهرجان

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

فوت بارك
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

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

لوحة الفعاليات

أرقام
تلفونات
تهمك..
الخدمات
الحكومية

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

مكتب وكيل اجلامعة للم�شاريع 4672787

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

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

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

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

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

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

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

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

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

�صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 80 53161

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:
0118054450 - 0118054451
«املرور»
ـ جتديد رخ�ص القيادة.
ـ جتديد اال�ستمارة.
ـ ا�ستبدال لوحات ال�سيارة
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 3جمادى الأوىل

معرض

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

 4جمادى الأوىل
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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

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

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

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

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

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

إصدارات دار جامعة الملك سعود
عنوان الكتاب :مفاهيم كيمياء النانو
امل�ؤلفLudovico Cademartiri :
املرتجم :نا�صر حممد العند�س

عنوان الكتاب :بكلمات �أخرى  -كتاب منهجي يف الرتجمة
امل�ؤلفMona Baker :
املرتجم :مبارك هادي القحطاين

و�صف الكتاب:
يتناول كتاب «مفاهيم كيمياء النانو » ع�شر حمطات تبحث املفاهيم
الأ�سا�سية لعلم النانو ،ت�شمل :ال�سطح ،واحلجم ،وال�شكل ،والتجميع
الذاتي ،والعيوب ،والنانو حيوي ،عرب  6تطبيقات �أ�سا�سية هي :ال�سيليكا،
والذهب ،وبويل ميثيل �سيلوك�سان ،و�سيليند الكادميوم ،و�أك�سيد احلديد
والكربون .وقد �ساهمت هذه املواد يف اكت�شاف ظواهر جديدة و�إيجاد
حلول لكثري من امل�شاكل البيئية وال�صناعية والتقنية.

و�صف الكتاب:
يقدم كتاب «بكلمات �أخرى» �أمثلة عملية ومتارين مفيدة يف جماالت علم التطبيق
وبلغات متعددة ،كما ي�شكل �إ�ضافة للمكتبة العربية ومرج ًعا للطالب واملعلمني
والباحثني يف هذا املجال.
وقد قامت بت�أليفه الباحثة واملتخ�ص�صة يف جماالت علم التطبيق منى بيكر
و�صدر عام 1441هـ.

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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مواقف بني حنيفة من الردة في
اليمامة
ع����ب����داهلل ب����ن حم��م��د
ال�سيف
م��ن�����ش��ورات اجلمعية
التاريخية ال�سعودية
در����س ه���ذا الكتاب
م���واق���ف ال�����س��ك��ان يف
دي���ار بني حنيفة من
ال�����ر َّدة يف ال��ي��م��ام��ة،
ان��ط�لاق��اً م��ن �أهمية
م��ع��رف��ة الأح������داث
ال���ت���اري���خ���ي���ة ال��ت��ي
����س���ادت يف ال��ع��ه��د
النبوي وبداية العهد
الرا�شدي يف املدينة واليمامة والبحرين ،وذلك
لتعدد الروايات التاريخية واختالفها ب�ش�أن ال��ردة والعنا�صر
الفاعلة فيها ،فدرا�سة هذه الروايات ومقارنتها وحتليلها يف�سر
بع�ض الأحداث ال�سيا�سية واالقت�صادية والإجتماعية والع�سكرية،
ف���وادي «ال��ع��ر���ض» ووادي « ُق���� ّران» مي��ت��ازان بخ�صوبة الرتبة،
والإنتاج الزراعي الوفري ،وكانا يقعان على الطرق التجارية التي
تربط اليمامة بالأقاليم الأخرى ،مثل البحرين واحلجاز واليمن
والعراق ،مما جعلها �أحيا ًنا تتحكم يف هذه الطرق وت�ستفيد منها
مل�صلحة ال�سكان يف بناء املحطات التجارية وت�سويق جتارتها
و�إنتاجها الزراعي.
�سكان بني حنيفة
يف الف�صل الأول تطرق البحث �إىل �سكان ديار بني حنيفة� ،إذ
تناول الباحث ا�ستيطان بطون بكر بن وائل على امتداد وادي
العِ ر�ض ووادي ُق��ران مثل بني َ�سدُو�س بن َ�شيبان بن ُذهل بن
ُعكابَة ،وبنـو ُغ�َب�رَ بن ي�شكر بن وائ��ل� ،إ�ضافة �إىل قبيلة بني
حنيفة التي متيزت بالقوة االقت�صادية والب�شرية مما �أعطاها
نفوذا بني القبائل الأُخرى.
كما تناول الباحث موقف بني حنيفة من الدعوة الإ�سالمية
بعد املرا�سالت التي متت بني الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
و�سادات بني حنيفة مثل هُو َذه بن علي احلنفي ،وثمامة بن �أُثال
احلنفي ،وما ترتب عليها من نتائج� ،إ�ضافة �إىل �إ�سالم ثُمامة بن
�أُثال ومنعه التموين الغذائي من اليمامة عن قري�ش يف مكة� ،إذ
كانت اليمامة ريف مكة.
انق�سام ال�سكان حيال الردة
يف الف�صل الثاين ،در���س الباحث حركة ال�� ِّردة يف اليمامة
و�إعالن ُم�سيلمة احلنفي �أنه �أُ�شرِ ك يف النبوة مع الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم ،مما �أدى �إىل انق�سام ال�سكان يف ديار بني حنيفة
�إىل ثالثة �أق�سام :ق�سم م�ؤَيد مل�سيلمة ،وق�سم ثابت على �إ�سالمه،
وق�سم �شاك مرتب�ص ينتظر ما ت�ؤُول �إليه النتائج ليحدد موقفه
ح�سب م�صاحله ال�شخ�صية وال َق َبلية ،ور َّكز هذا الف�صل على دور
ال ّثابتني على الإ�سالم يف مواجهة املرتدين ،والرد على �شبهاتهم
وتفنيدها.
هزمية ملرتدين
�أما الف�صل الثالث ،فقد خ�ص�صه الباحث للحديث عن توجه
خالد بن الوليد �إىل اليمامة ،بق�صد الق�ضاء على املرتدين،
فتناول �أعداد اجلي�ش وترتيباته واملعارك التي خا�ضتها القوات
الإ�سالمية مع املرتدين بقيادة م�سيلمة ،ثم بحث يف معركة
عقرباء ،وبينَّ مواقف امل�سلمني واملرتدين خاللها ،ثم النتائج
التي ترتبت عليها بعد هزمية املرتدين ،ومنها �أن اخلليفة �أبا بكر
ر�ضي اهلل عنه �سمح ملُ�سلمي بني حنيفة بامل�شاركة فى الق�ضاء
على املرتدين يف البحرين ،بعد �أن منع املرتدين الذين عادوا �إىل
الإ�سالم من القبائل الأخرى من امل�شاركة يف اجلهاد.
خرائط مرفقة
�أم��ا اخلامتة ،فقد ت�ضمنت �أه��م النتائج التي تو�صل �إليها
الباحث.
وقد تقدم امل�ؤلف بال�شكر اجلزيل للزميل عمر بن �سليمان
العقيلي الذي تف�ضل بقراءة م�سودة البحث قبل تقدميه للطباعة،
و�أفاده ببع�ض املالحظات ،وال�شكر مو�صول للدكتور عبداهلل بن
نا�صر الوليعي الذي �ساعد يف ر�سم اخلرائط املُرفقة مع هذا
البحث ،كما �شكر الأُ�ستاذ عبداملح�سن بن حممد بن ُمعمر الذي
رافقه يف رحلة ميدانية لل ُع َييْنَة وا ُ
و�سدُو�س وز َّوده ببع�ض
جلبيلَة َ
«�سالم».
ال�صور القدمية لرو�ضة َع ْق َرباء و َوادي َ�سهام َ
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طالب الدكتوراه والماجستير أكثر عرضة للقلق واالكتئاب
�أو�ضحت درا�سة جديدة نُ�شرت
مبجلة � Natureأن �أك�ثر من ثلث
طالب الدكتوراه واملاج�ستري يعانون
من التوتر واالكتئاب والقلق ب�سبب
ال��درا���س��ة؛ حيث �أج���ري ا�ستطالع
على ع��دد  6300طالب من طلبة
الدرا�سات العليا ،و�أظهر �أن %36
منهم م�صابون بتوتر وقلق واكتئاب،
وهي ن�سبة لي�ست قليلة ،بل تثري القلق
حول ه�ؤالء الطالب ،وخ�صو�صاً �أن
كثرياً منهم ال يف�صحون عن الأمر �أو
يطلبون امل�ساعدة.
ك��م��ا �أو���ض��ح��ت درا����س���ة �أخ���رى
�أجريت عام  2018على عدد كبري
من طالب املاج�ستري والدكتوراه �أن
ن�سبة  %39من الطالب امل�شاركني
يف ال��درا���س��ة يعانون م��ن االكتئاب
الذي ترتاوح �شدته من املتو�سط �إىل
احل��اد .وتعد هذه املعدالت خميفة
وم��ث�يرة ل��ل��ق��ل��ق ،ح��ي��ث ب��ل��غ��ت تلك
الن�سبة  %6فقط بني طالب التعليم
العام� ،أي �أن طالب الدرا�سات العليا
يعانون من االكتئاب املتو�سط واحلاد
مبعدل يفوق الـ � 6أ�ضعاف مقارنة
ب�أقرانهم من طالب التعليم العام.

وي��ع��د اال�ستطالع ال���ذي �أج��رت��ه
جملة  Natureالعلمية لطالب
ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا م���ن خمتلف
ال��ت��خ�����ص�����ص��ات وامل����ج����االت يعد
اخل��ام�����س م��ن ن��وع��ه خ�ل�ال ع�شر
�سنوات ،وت�ضمن اال�ستطالع �س�ؤال
ال��ط�لاب امل�شاركني فيه ع��ن عدة

�أم��ور بداي ًة من اخلطط الوظيفية
�إىل ع���دد ���س��اع��ات ال��ع��م��ل وم��دى
ر�ضاهم عن الربنامج ب�شكل عام،
لكن النتائج املتعلقة بال�صحة العقلية
للطالب �أث���ارت امل��زي��د م��ن القلق،
ونبهت ل��وج��ود م�شكلة خ��ط�يرة ال
ميكن التغا�ضي عنها.

ق��ال��ت كايللني م ج��ل��وف��ر مدير
ال�����ش���ؤون الت�شريعية يف الرابطة
الوطنية لطالب الدرا�سات العليا
واملهنية يف بريطانيا« :من امل�ؤ�سف
�أن تتوافق تلك النتائج متاماً مع ما
�سمعناه بالإ�ضافة �إىل ما عاي�شناه
ب�أنف�سنا».

حجم الصف الدراسي يؤثر على العملية التعليمية

قدمت درا���س��ة �أجرتها الباحثة
هيلني بات باين وزمال�ؤها يف جامعة
تيني�سي �أقوى دليل حتى الآن على
�أن الأط��ف��ال يتعلمون �أك�ثر عندما
يكونون يف ف�صل �أ�صغر ،وبخا�صة
يف ال�صفوف الأوىل� ،إ�ضافة لعدد
من العوامل التي ت�ؤثر على النتائج
التعليمية ،منها �إج��م��ايل الإن��ف��اق
وح��ج��م الف�صل وج���ودة املعلمني،

وكذلك ثقافة املدر�سة ،مبا يف ذلك
كيفية عمل موظفي املدر�سة معاً
والتعلم من بع�ضهم البع�ض ،وكيف
ي�ستجيبون الحتياجات الطالب.
ق��ام الباحثون ب�شكل ع�شوائي
بتخ�صي�ص ما يقرب من 12000
طالب ومعلميهم يف ريا�ض الأطفال
حتى ال�صف الثالث يف  79مدر�سة
لف�صول ت�ضم  17-13طالباً �أو -22

 25طالباً ،وكانت النتائج وا�ضحة:
قدم الطالب يف الف�صول الأ�صغر
�أدا ًء �أف�ضل يف اختبارات الريا�ضيات
وال��ق��راءة ،وك��ان��ت ف��وائ��د الف�صول
الأ�صغر �أكرب يف املدار�س املخ�ص�صة
لطالب الدخل املنخف�ض.
ت�شري الأب��ح��اث احلديثة �إىل �أن
فوائد التعليم يف الف�صول الأ�صغر
ت�ستمر ل��ف�ترة طويلة بعد انتقال

ال��ط�لاب �إىل ال�����ص��ف ال���ت���ايل� ،إذ
ي�صبحون �أكرث عر�ض ًة لإكمال الدرا�سة
الثانوية وااللتحاق باجلامعة .لكن
الأدلة لي�ست كافية متاماً على ما يبدو،
على الرغم من �أن معظم الأبحاث
ت�شري �إىل حت�سن �أداء الطالب عند
تدري�سهم يف �صفوف �صغرية� ،إال �أن
بع�ض الدرا�سات مل جتد �أي فوائد،
وذل���ك ل��وج��ود فجوة كبرية يف هذا
البحث ،لقد نظرت معظم الدرا�سات
يف كيفية ت�أثري حجم الف�صل على
التعلم يف املدار�س االبتدائية ،وذلك
من �أجل توفري بع�ض الب�صرية لأولئك
امل�س�ؤولني و�صانعي القرارات ب�ش�أن
اتخاذ الإجراءات املنا�سبة يف تقلي�ص
�أح��ج��ام الف�صول لطالب امل��دار���س
املتو�سطة والثانوية ،ولكن مل يتلفت
�أحد على الإطالق.
ق��د تختلف ه��ذه ال��ق��واع��د على
ن��ط��اق وا���س��ع م��ن ح��ي��ث التمويل
والتطبيق وكيفية قيا�س ال�سلطات
حلجم الف�صل ،حيث يتطلب تقليل
عدد الطالب يف كل ف�صل درا�سي
توظيف املزيد من املعلمني ،وهذا
بدوره يعني �إنفاق املزيد من الأموال
على الرواتب واملزايا.

«مشاكل العائلة» تستحوذ على نقاشات النساء في العمل

ك�شفت درا���س��ة ن�شرتها الكاتبة
�آن م��اري �سلوتر ،مديرة تخطيط
ال�سيا�سات ل��دى وزي��رة اخلارجية
الأمريكية �ساب ًقا هيالري كلنتون،
ح��ول �أك�ثر الأم��ور واملوا�ضيع التي
ت�ستحوذ على اهتمام الن�ساء وتثري
النقا�شات واخل�لاف��ات بينهن يف
�أماكن العمل� ،أنها تنح�صر وترتكز
يف متطلبات وخ�لاف��ات وم�شاكل
العائلة �أوالً ،وامل�س�ؤوليات املرتتبة

على امل���ر�أة العاملة والثمن ال��ذي
يجب عليها دفعه ثانيا ،واحلياة
العملية وال�سيا�سية ثال ًثا.
وك��ت��ب��ت ت��ق��ول« :وج����دت نف�سي
يف وظيفة تعترب منوذجية بالن�سبة
ل��ل��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى م���ن ال��ن�����س��اء
العامالت وال��رج��ال �أي�ضاً ،الذين
يعملون ل�ساعات طويلة ،و�أدرك��ت
رمبا ما ينبغي �أنه كان وا�ضحاً وهو
�أن احل�صول على كل �شيء مل ي ُكن

ممُ كناً يف عدة �أنواع من الوظائف».
و�أ�ضافت« :كثريات من املوظفات
وال��ع��ام�لات �أك��ث�ر ذك����ا ًء وم��وه��ب��ة
واجتهادًا من �شركائهن الذكور ،ومع
ذل��ك يجدن �أنف�سهن على «م�سار
الأم» ال��ل��ع�ين ،يتخلّني ع��ن فر�ص
وحت��دّ ي��ات تبينّ �أن��ه من امل�ستحيل
حت��ق��ي��ق االن�����س��ج��ام ب��ي��ن��ه��ا وب�ين
احتياجات عائالتهن» .هذه ال�شكوى
احلزينة �أثارت نقا�شاً دولياً ،وهناك

نحو �أرب��ع��ة ماليني �شخ�ص دخلوا
ل��ق��راءة ال��درا���س��ة على الإن�ترن��ت،
و�أث��ارت التعاطف والعداء على حد
�سواء ،وتلقت �سلوتر انتقاداً قا�سياً
لإثارة ف�صيل من احلركة الن�سوية،
وكان هناك تعليق �ساخر من �أن امر�أة
بي�ضاء ثرية ممُ ّيزة �أدركت الآن فقط
بعد �أن و�صلت �إىل اخلم�سينيات من
عمرها ،ما كان وا�ضحاً يف الأ�صل
لكثري من النا�س ،وهو �أن «املوازنة
بني العمل واحلياة ال�شخ�صية» طغى
عليها «التكامل بني العمل واحلياة
ال�شخ�صية» يف اعرتاف ب�أن التوازن
املثايل غري قابل للتحقيق.
وه��ن��اك بحث ن�شر م���ؤخ�� ًرا يف
جملة �أم��ري��ك��ان �سو�شيولوجيكال
ريفيو ،ا�ستنتج �أن هذا «يتو ّقف �إىل
حد كبري على قيود �أم��اك��ن العمل
احلالية» .ووج��دت درا�سة لوارتون
عام � 2013أن �أع��دادًا متزايدة من
الطالب اجلامعيني من اجلن�سني
يعتزمون عدم �إجناب الأطفال خو ًفا
من امل�س�ؤولية.
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بداية االهتمام بالموهوبين
ب������د�أ االه���ت���م���ام ب��امل��وه��وب�ين
واملتفوقني ب�شكل علمي مدرو�س,
على ي��د ال��ع��امل الفرن�سي «بينيه
 »Bientيف بداية القرن الع�شرين
والذي و�ضع �أول مقيا�س للقدرات
ال��ع��ق��ل��ي��ة ب�شكل دق��ي��ق ،ث��م ج��اء
«ت�يرم��ان  »Termanالأم��ري��ك��ي
لي�ضيف �إ���ض��اف��ات كمية ونوعية
ع����دي����دة زادت م����ن امل�����س��اح��ة
ال���ت���ي مت���ت خ��ل�ال ال��ع�����ش��ري��ن��ات
وال��ث�لاث��ي��ن��ات م��ن ال��ق��رن نف�سه،
وبذلت «هولنجورث» ,ومن بعدها
«ك���ات���ل» ج���ه���ودًا �إ���ض��اف��ي��ة طيلة
الأربعينات و�أوائل اخلم�سينات من
القرن الع�شرين .ثم خف االهتمام
باملوهوبني نظرا لزيادة التناف�س
بني ال�شرق والغرب يف ال�سباق نحو
الف�ضاء وزاد االهتمام باحلا�سوب
والريا�ضيات والعلوم حتى �أوائ��ل
ال��ث��م��ان��ي��ن��ات وال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات من
ال��ق��رن الع�شرين و�أوائ����ل ال��ق��رن
القرن احل��ادي والع�شرين ،حيث
ظ���ه���رت جم��م��وع��ة م���ن الأف���ك���ار
يف جم����ال امل��وه��ب��ة وامل��وه��وب�ين
ع��ل��ى ي��د «رون�����زويل» و«ج��اردن��ر»
و«���س��ت�يرن�برج» وغ�يره��م ،وب��رزت
�أ���ص��وات تطالب بتطبيق مبادئ
الإث��راء والت�سريع تارة وتخ�صي�ص
بع�ض ال�صفوف ت���ارة ب��ل وبع�ض
املدار�س الكاملة للموهوبني تارة

�أخرى.
وان��ت��ق��ل االه��ت��م��ام ب��امل��وه��وب�ين

قضية طالبية

يف ال��وط��ن العربي ب�شكل وا�ضح
منذ بداية الت�سعينيات من القرن

الع�شرين ،حيث ت�شكلت املراكز
وك��ث�رت ال���ل���ق���اءات وامل�����ؤمت����رات
وع���ق���دت ال��������دورات وال�ب�رام���ج
الت�أهيلية للمعلمني وامل�شرفني
لإك�سابهم مهارات التفكري الناقد
والإب��داع��ي واالهتمام باملوهوبني
وامل��ت��ف��وق�ين ورع��اي��ت��ه��م وزادت
ب�شكل ملحوظ يف القرن احلادي
والع�شرين.
ويف مملكتنا احلبيبة مت �إطالق
م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله
للموهبة والإب���داع «موهبة» على
يد امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
رح���م���ه اهلل -ع����ام 1999م،وحت��ظ��ى ب��االه��ت��م��ام وال��دع��م من
م��ق��ام خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني
امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز
حفظه اهلل � -إميا ًنا منه ب�أهميةرعاية املوهبة والإبداع.
وت�سعى امل�ؤ�س�سة للم�ساهمة
يف بناء منظومة وطنية للموهبة
والإب�������داع يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�������س���ع���ودي���ة ،وط��������ورت خ��ط��ة
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل��رع��اي��ة امل��وه��ب��ة
والإبداع ودعم االبتكار ،ا�سرت�شاداً
ب��ال��ت��ج��ارب ال��دول��ي��ة ومب�ساهمة
خ�ب�راء دول��ي�ين وحم��ل��ي�ين ،وذل��ك
�سعياً �إىل امل�ساهمة الفاعلة يف
حتقيق م�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة
.2030

فكر خارج خصائص المبدعين والموهوبين

الصندوق

هناك خ�صائ�ص عقلية ونف�سية و�سلوكية
يتميز بها املبدعون واملوهوبون..
�أوالً :خ�صائ�ص عقلية:
 احل�سا�سية يف تل ّ ُم�س امل�شكالت :ميتازامل��ب��دع ب���أن��ه ي���درك امل�����ش��ك�لات يف امل��واق��ف
املختلفة �أكرث من غريه؛ فقد يتلم�س �أكرث من
م�شكلة تلح ويبحث عن حل لها ،يف حني يرى
الآخرون �أن كل �شيء على ما يرام �أو يتلم�سون
م�شكلة دون غريها.
 الطالقة :تتمثل يف القدرة على ا�ستدعاء�أك�بر عدد ممكن من الأفكار يف فرتة زمنية
ق�صرية ن�سبياً ،وب��ازدي��اد تلك القدرة ي��زداد
الإبداع وتنمو قابليته ،وهذه الطالقة تنق�سم
�إىل طالقة فكرية وط�لاق��ة لفظية وطالقة
تعبريية.
 املرونة :وتعني القدرة على تغيري زواياالتفكري من جميع االجتاهات ،من �أجل توليد
الأف��ك��ار ع�بر التخل�ص م��ن القيود الذهنية

املتوهمة «امل��رون��ة التلقائية»� ،أو م��ن خالل
�إعادة بناء �أجزاء امل�شكلة «املرونة التك ّيفية».
 الأ�صالة :وتعني القدرة على �إنتاج الأفكاراجلديدة وغري املكررة ،وتقا�س بقيمة الأفكار
ال بعددها ،ب�شرط كونها مفيدة وعملية.
 الذكاء� :أثبت العديد من الدرا�سات �أنال��ذك��اء املرتفع لي�س �شرطاً ل�ل�إب��داع ،و�إمن��ا
يكفي الذكاء العادي لإنتاج الإب��داع ،ي�ضاف
�إليه الرتكيز.
ثانياً :خ�صائ�ص نف�سية:
 الثقة بالنف�س واالعتداد بقدراتها. ق���وة ال��ع��زمي��ة وم�����ض��اء الإرادة وح��باملغامرة.
 القدرة العالية على حتمل امل�س�ؤوليات. تعدد امليول واالهتمامات. عدم التع�صب. امليل �إىل االنفراد يف �أداء بع�ض الأعمال،مع خ�صائ�ص اجتماعية وق��درة عالية على
اكت�ساب الأ�صدقاء.
 االت�صاف بال�سلوك املرح. القدرة على نقد ال��ذات والتعرف علىعيوبها.
ثالثاً :خ�صائ�ص �سلوكية متفرقة:

صورة نقدية

أجمل تعليق
لقد �أ�صبح �شراء الكماليات عادة ا�ستهالكية
وظاهرة �سلوكية �ضارة لكثري من املجتمعات،
خا�صة بعد انت�شار املتاجر الإلكرتونية التي
تعر�ض ال�سلع ب�شكل جذاب ،وكذلك تطبيقات
التو�صيل ال�سريع.
عبد املالك حممود عبداملالك �آدم
كلية علوم الأغذية والزراعة
ق�سم الإنتاج النباتي

التفكير النقدي
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 حب اال�ستك�شاف واال�ستطالع بالقراءةواملالحظة والت�أمل.
 امليل �إىل النقا�ش الهادئ. الإميان غالباً ب�أنه قادر على تقدمي الأكرثيف جمال الإبداع.
 دائم التغلب على العائق الذي ي�صرفه عنالإنتاج والعطاء.
 البذل ب�إخال�ص بعي ًدا عن حب الظهوروال�شهرة للبحث عن املن�صب ورغبة منه يف
العطاء وحتقيق لذة االكت�شاف.
وه���ن���اك ب��ع�����ض امل��ق��اي��ي�����س واالخ���ت���ب���ارات
التي يطبقها بع�ض املعا�صرين للتعرف على
ال�شخ�ص امل��ب��دع ،وت��ق��وم ت��ل��ك االخ��ت��ب��ارات
على طرح بع�ض الأ�سئلة التي تقي�س م�ستوى
الثقافة وح�سن الت�صرف ،وحتدد الفارق بني
امل�ستوى العمري وامل�ستوى العقلي ،تعتمد يف
بع�ضها على ال��رم��وز وتفكيكها وق�سم منها
يعتمد بالدرجة الأ�سا�س على الإرث املعريف
الذي يحفظه ال�شخ�ص ،لكن تلك االختبارات
يف الغالب لي�ست دقيقة النتائج؛ حيث ي�ضعف
من م�صداقيتها ودقة نتائجها ،عوامل متعددة
كطبيعة البيئة الأ�سرية واالجتماعية للفرد،
وامل�ستوى الثقايف واحل�ضاري فيهما.

كيف تستثمر إجازتك؟
م��ع ق��دوم �إج���ازة منت�صف ال��ع��ام ال��درا���س��ي ،يت�ساءل ك��ل منا:
هل �ستكون هذه الإج��ازة كغريها؟ �أم �أين �س�أجنز عم ً
ال يجعلها
ا�ستثنائية؟ �س�ؤال يخبئ خلفه �شيئاً من الطموح والهمة ،و�أعتقد �أنه
ينبغي على كل �شخ�ص �أن ي�س�أل نف�سه �س�ؤاالً كهذا؛ لأن الإجازة هي
الوقت املنا�سب لأن نكت�شف �أنف�سنا و�أن نق�ضي �أوقاتنا فيما نحب
بعيداً عن �أجواء الدرا�سة و�ضيق الوقت.
عمل تطوعي
حممد بن �سعيد :ب�إمكان ال�شخ�ص امل�شاركة مع جمموعة من
�أ�صدقائه لإجناز عمل تطوعي �أو �أن يقوم به مبفرده .على �سبيل
املثال ،يوجد يف كل حي الكثري من العمال واخلدم الأعاجم فهل فكر
وخ�صو�صا فاحتة
�أحدنا يوماً بتعليمهم القراءة ال�صحيحة للقر�آن،
ً
الكتاب؟ متى �آخر مرة زرت م�ست�شفى النقاهة؟ ب�إمكانك ا�صطحاب
بع�ض الأ�صدقاء ملثل تلك الأماكن للرتويح عن املر�ضى �أوالً ولأخذ
العربة ثانياً ،الأفكار التطوعية كثرية ف�سارع بتبني �أحدها ب�إخال�ص
وجدية لتك�سب الأجر يف الآخرة مع خربة و جتربة دنيوية.
تقدم نحو �أحالمك
عبدالرحمن امل�سعود :الإجازة تعترب فر�صة للخطوة الأوىل نحو
م�شروعي وحلمي ال�شخ�صي ،و�سوف �أ�ستثمرها بالتقدم نحو حتقيق
حلمي املتمثل يف التجارة الإلكرتونية ،حيث �إنني �أنوي �إطالق متجر
�إلكرتوين يوفر كل ما يحتاجه ال�شباب من برامج ودورات تدريبية
مبختلف م�ستوياتهم �سواء كانوا يف املرحلة الثانوية �أو اجلامعية،
و�سوف �أجعلها �إج��از ًة ا�ستثنائية ،وال �أن�سى قبل هذا �أن جل�سمي
ونف�سي علي ح ًقا ،فاال�ستجمام والرتويح ال يقالن �أهمي ًة عن العمل.
برامج للأ�سرة
مبارك العجمي :الكثري من ال�شباب ين�سى �أهله مع بداية �أول
�أيام الإجازة ،وهذا تق�صري كبري بحق الأهل� ،أمك و�أبوك �سيفرحان
كثرياً حينما ي�شاهدانك تقوم بدور فاعل يف �أ�سرتك وبني �إخوتك،
حتماً �ستكون �إج��ازة ممتعة لو �أع��ددت برامج ثقافية وم�سابقات
تناف�سية على مدار الإجازة� ،أعتزم جتهيز مكتبة �صغرية لإخوتي
و�أجعل لكل منهم ر ًّفا من الرفوف يعتني به وميلأه بالكتب التي
يقر�أها ،ومن يقر�أ كتباً �أكرث ف�إنه الفائز يف النهاية ،وبعد قراءة كل
كتاب ف�إن على القارئ �أن ي�شارك الأ�سرة مبا يحويه الكتاب من
فوائد.
دورات وبرامج تدريبية
مريع بن حمود :الباحث عن العلم واملعرفة �سيجد يف الإجازة
فر�صة ذهبية حل�ضور ال��دورات والربامج التدريبية ،حيث تكرث
يف الأيام احلالية عرو�ض الدورات يف خمتلف العلوم ،وتكرث �أي�ضاً
الربامج التدريبية العملية ،و�أنت يكرث لديك وقت الفراغ �أي�ضاً ،فلم
ال تقتن�ص الفر�صة وحت�صل على خربة ومعرفة ت�ستفيد منهما يف
حياتك!
وظيفة م�ؤقتة
عبدالعزيز العبداهلل يعتزم االلتحاق بوظيفة م�ؤقتة بالتزامن مع
فعاليات مو�سم الريا�ض ،ويرى �أن �أهمية العمل تكمن يف �أن املوظف
يكت�سب خربات و�أخالقيات خا�صة ال يجدها على مقاعد الدرا�سة
حيث ال توجد �سوى يف مكان العمل ،فاالن�ضباط وترتيب الأولويات
واحرتام الوقت والعمل اجلماعي تُعد من �أهم ما متنحه الوظيفة
للموظف ،وبعد ذلك كله ال ب�أ�س ب�شيء من املال.
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ف�شل املتفاو�ضون يف التو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أن املادة ال�ساد�سة من «اتفاقية باري�س »2015

نهاية مخيبة لآلمال لمؤتمر األمم المتحدة لتغير
المناخ «»COP25
«أهم غازات االحتباس الحراري ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النتروز وتتحمل هذه
الغازات مسؤولية أكثر من  97بالمائة من إجمالي االحتباس الحراري»
«من أكثر آثار التسخين الحراري خطورة هو االرتفاع العالمي في مستوى سطح البحر
بمقدار متر إلى خمسة أمتار مما سيهدد الناس الذين يعيشون قرب السواحل»

�أ.د .عبداهلل بن نا�صر الوليعي
ق�سم اجلغرافيا ،كلية الآداب
اختتم م�ؤمتر الأمم املتحدة لتغري املناخ
« »COP25يف م����دري����د يف  15دي�����س��م�بر
 ،2019حيث ف�شل املتفاو�ضون يف التو�صل
�إىل اتفاق ب�ش�أن املادة ال�ساد�سة من اتفاقية
باري�س  2015ب�ش�أن تفا�صيل �آل��ي��ات �سوق
ال��ك��رب��ون ،وق��د رك��زت ال��وف��ود م��ن نحو 200
دول��ة على امل���ادة ال�ساد�سة التفاقية باري�س
 2015اخلا�صة بكيفية تنفيذ االتفاق يف
بناء �آلية �سوق الكربون العاملية.
ويف اجل��ل�����س��ة اخل��ت��ام��ي��ة� ،أع���رب���ت ال��وف��ود
امل�شاركة من معظم الدول عن �أ�سفها لف�شل
التو�صل �إىل ات��ف��اق ب�ش�أن امل���ادة ال�ساد�سة،
ومت ت�أجيل الكثري من الأمور لإجراء مزيد
من املناق�شات يف امل�ؤمتر املقبل «»COP26
يف جال�سجو بربيطانيا ال��ع��ام املقبل .كما
اخ��ت��ل��ف امل�����ش��ارك��ون ب��ال��ط��م��وح��ات اخل��ا���ص��ة
مب��واج��ه��ة ال��ت��غ�ير امل���ن���اخ���ي ،ح��ي��ث يتطلع
ال��ب��ع�����ض �إىل �أه�����داف �أك��ث�ر ط��م��وح ً��ا ،ولكن
ال��ب��ع�����ض الآخ�����ر ي��ري��د االل���ت���زام ب���الأه���داف
املن�صو�ص عليها يف اتفاقية باري�س .وبهذه
املنا�سبة ر�أي��ت �أنه من املنا�سب احلديث ولو
باخت�صار �شديد عن هذا املو�ضوع ال�شائك.
ظواهر جيولوجية غريبة
ي�����ش��ع��ر ال��ع��ل��م��اء ب���احل�ي�رة �أم�����ام بع�ض
الظواهر اجليولوجية والت�ضاري�سية التي
تبدو غريبة يف بيئتهم املناخية احلا�ضرة،
فقد ُع�ثر على حفريات وف�يرة من عظام
فر�س النهر و�أ�سنانه من نف�س النوع الذي
يعي�ش يف �شرقي �أفريقيا اليوم يف �إر�سابات
فرتة مناخية دفيئة بجنوب �شرقي �إجنلرتا،
ما يدل على �أن قطعاناً من �أفرا�س النهر
عا�شت هناك منذ نحو  100.000عام يف
ظ��ل ظ��روف رمب��ا كانت م�شابهة لظروف
�أفريقيا �شبه املدارية.
ويف مواقع كثرية وراء حافة البحريات
العظمى يف املناطق الو�سطى ال�شمالية
للواليات املتحدة عرث على بقايا نباتية تدل
على �أن تلك املنطقة كانت فيما �سبق ت�شبه
املناطق القطبية مثل التي توجد حالياً يف
�شمايل كندا .كما عرث على مرجان متحفر
يف الأح��ج��ار اجلريية القدمية يف �أال�سكا
القطبية تعي�ش �ساللته احلديثة يف املياه
املدارية الدافئة.
تغري مناخي
اك��ت�����ش��ف ع��ل��م��اء اجل��ي��ول��وج��ي��ا ال��ذي��ن
ا�ستك�شفوا املناطق اخلالية من اجلليد يف
القارة القطبية اجلنوبية طبقات من الفحم
ت�ضم �أحافري من النبات ال بد �أنها تطلبت
مناخاً رطباً ودافئاً كي تبقى ،ويف كل حالة
من تلك احلاالت حدث تغري مهم يف املناخ
املحلي حيث تختلف النباتات احلا�ضرة بتلك
املناطق عن الأ�شكال املتحفرة التي نراها
حمفوظة يف ال�سجل اجليولوجي.
وق��د دل��ت احلفريات على ت�أكيد وجود
بحريات يف ال ُّربْع اخلايل ،فمن احلفريات
التي وجدت يف بطون البحريات �أ�سنان فر�س
نهر وك�أنها قد فقدت بالأم�س ،والثور طويل
القرن ،واملاعز والأغ��ن��ام الربية ،واحلمري
الوح�شية ،واجل��م��ال ،واملها ،والظباء .وال
بد �أن هذه احليوانات كانت يف حاجة �إىل

املاء لكي تعي�ش يف منطقة كالربع اخلايل .مناخ الأر�ض.
�أ�سباب التغري املناخي
كما وجدت �أ�صداف حمارية على بعد مئات
هناك �أ�سباب حمتملة عديدة قد تف�سر
الكيلومرتات من �أقرب بحر للربع اخلايل،
�إ�ضافة �إىل �أدوات حجرية منحوتة منت�شرة التغري املناخي ،ولكن ي�صعب ترجيح �أحدها
على الآخ���ر ،وتعد معرفة �أ�سباب التغري
يف املناطق املجاورة للبحريات.
املناخي مهمة جداً لأننا لو عرفنا  -مث ً
ال -
حمددات املناخ
يتحدد املناخ بوا�سطة عدد من العوامل �أن الأن�شطة الب�شرية كحرق الوقود احلفري
املختلفة ،ولكن �أهمها جميعاً درجة احلرارة «فحم ،نفط ،غاز طبيعي» من �أ�سباب التغري
واملطر والغيوم وال��ري��اح ،ويتكيف املجال املناخي ل�صار ب�إمكاننا معاجلة هذا الو�ضع
احل��ي��وي �إىل ح��د بعيد م��ع امل��ن��اخ ،بحيث عن طريق التقليل من ح��رق ه��ذا الوقود
ي��وج��د يف ك��ل منطقة مناخية جمموعة والبحث عن بدائل �أقل �ضرراً .ولكن �إذا كان
متميزة م��ن احل��ي��وان��ات والنباتات ،ورغ��م التغري املناخي حمكو ًماً بعمليات طبيعية
�أن احليوانات والنباتات يف بع�ض املناطق فقط فلن نهتم ب�أثر الأن�شطة الب�شرية على
يف حالة ات��زان مع املناخ ،فهي يف مناطق الغالف اجلوي وما قد ي�سببه ذلك من تغري
�أخرى قد تعر�ضت لتغري حديث �أدى ببع�ض مناخي ،ومن الأ�سباب الرئي�سية التي يعتقد
الأنواع �إىل الهجرة �أو االنقرا�ض ،ويف تلك �أنها ت�سبب التغري املناخي العوامل الفلكية،
املناطق ق��د ال متثل الأن����واع احلالية من والعوامل اجليولوجية ،وتغيري الب�شر ملالمح
النباتات واحليوانات جمموعة متميزة ،بل �سطح الأر�ض وتركيب الغالف اجلوي.
الت�سخني احلراري
جمموعة ما تزال تتكيف مع التغري البيئي،
لقد �أك��د العلماء �أن الت�سخني احل��راري
و�إىل جانب احلفريات هناك �أن��واع �أخرى
من املالمح اجليولوجية ال�شاذة التي تدل يرجع جزئياً على الأق��ل �إىل انبعاث ثاين
على التغري املناخي من احلالة الرطبة �إىل �أك�سيد الكربون ب�سبب الأن�شطة الب�شرية،
وحذروا من �أنه ما مل تنق�ص خمرجات ثاين
احلالة اجلافة ثم العك�س وهكذا.
�أك�سيد الكربون بن�سبة كبرية ف ��إن معدل
�إقرار بالتفاوت
درجة احلرارة العاملية
وحقيقة �أن ال�شتاء
امل��ا���ض��ي ك����ان �أ���ش��د «أعربت الوفود المشاركة عن أسفها ق����د ي���زي���د ب���ح���دود
�أرب����ع درج����ات مئوية
ب������رودة م���ن
�سبقه،ال�����أو�ش��ت��أن�اء لفشل التوصل إلى اتفاق وتم
خ�لال القرن الواحد
ال���ذي
ال�������ص���ي���ف امل���ا����ض���ي تأجيل كثير من األمور إلجراء مزيد وال��ع�����ش��ري��ن ،ورغ���م
ك��ان �أك�ث�ر م��ط��راً من من المناقشات في مؤتمر « »COP26ه��ذا الإج��م��اع ،هناك
جمموعة م��ن الأم��ور
ال�صيف ال��ذي �سبقه
في بريطانيا العام المقبل»
ال ي��ع��د دل���ي� ً
غري م�ؤكدة ،فنحن ال
ل�ا على
�أن املناخ يف تغري م�ستمر فال بد �أن يقوم نعرف على نحو اليقني ال�سرعة التي تتزايد
الإقرار بالتفاوتات املناخية على تغريات يف بها ن�سبة ثاين �أك�سيد الكربون� ،إذ �إن هذا
الظروف املتو�سطة عرب عدد من الأعوام ال يتوقف على مدى ا�ستمرار ا�ستخدام العامل
يتماثل فيها اثنان على الإطالق .ف�إذا مرت للوقود احلفري ب�أنواعه .كما �أننا ال نعرف
ع��دة �أع���وام من الطق�س غري ال��ع��ادي فال ما �إذا كان املاء -الذي له الدور الأكرب يف
يجوز �أن ي�ستنتج من ذلك �أن التغري قائم ،توجيه املناخ� -سيت�أثر بزيادة ثاين �أك�سيد
�أما يف حال ا�ستمرار اجتاهات معينة لعقود الكربون ،ولذلك فدورنا هو التخمني فقط
فقد ي�شري ذلك �إىل حتول نحو حالة مناخية عن الت�أثريات املكانية للت�سخني احل��راري
م��ث��ل :ه��ل �ستتغري م�����س��ارات العوا�صف
جديدة.
ومل يدرك الإن�سان �إال حديثاً �أن بو�سعه واملنخف�ضات اجلوية احلركية؟ هل �ستتغري
يف �أث��ن��اء حياته �أن ي�لاح��ظ التغري على كمية ما ي�ستقبله مكان ما من �أمطار وثلوج �أو
مناخات العامل ب�صورة ملحوظة ،و�صاحب حرارة؟ كيف �ستت�أثر النباتات واحليوانات؟
ذل��ك الإدراك قلق متزايد من ت�أثري هذه كيف �ست�ؤثر هذه الأمور على م�ستوى �سطح
التغريات على الأحوال ال�سائدة يف املجتمع ،البحر ،وا�ستهالك الطاقة على م�ستوى
وكذا الأث��ر املحتمل للأن�شطة الب�شرية يف العامل ،وكميات الغذاء العاملي؟

ت�أثري االحتبا�س احلراري
على نهر موير اجلليدي يف
�آال�سكا بني فرتتني
عوامل اخلطورة
من �أكرث �آثار الت�سخني احلراري خطورة
هو االرتفاع العاملي يف م�ستوى �سطح البحر
مبقدار مرت �إىل خم�سة �أمتار مما �سيهدد
ال��ن��ا���س ال��ذي��ن يعي�شون ق��رب ال�سواحل،
ورمب��ا ال ي��أت��ي اخلطر م��ن غ��رق مفاجئ،
لكن اخلطر الداهم قد يكون من العوا�صف
امل��دم��رة التي تهب �أحياناً على ال�سواحل
وت�سبب �أمواجاً عاتية قد حتمل مياه البحر
بعيداً نحو الداخل.
وم����ن ال���ع���واق���ب الأخ�������رى للت�سخني
احل���راري �إنقا�ص كميات امل��ي��اه يف بع�ض
املناطق ع��ن طريق زي���ادة التبخر والنتح
 evapotranspirationالتي ت��ؤدي �إىل
زيادة يف العجز املائي .وي�ؤكد بع�ض العلماء
�أن الت�سخني احلراري قد ي�ؤدي �إىل مزيد
من الأمطار مما �سيعو�ض الزيادة يف التبخر
والنتح ،كما �أنه قد يطيل موا�سم الزراعة يف
مناطق مل تعهد ذلك مثل العرو�ض الو�سطى
وال�شمالية العاملية.
غازات االحتبا�س احلراري
يت�ألف الغالف اجل��وي ب�شكل �أ�سا�سي
من النرتوجني والأك�سجني ،ويواجه هذان
الغازان �صعوبات ج ّمة يف التقاط الإ�شعاع
احل��راري ويف احلركة املتذبذبة ،لذلك ال
يندرجان �ضمن غازات االحتبا�س احلراري،
�أم����ا اجل��زي��ئ��ات الأخ�����رى فتتمتع ببنية
تُ�ساعدها على التقاط احلرارة.
ويُعد بخار امل��اء �أب��رز غ��ازات االحتبا�س
احل���راري� ،إال �أن��ه يظل عالقاً يف الغالف
اجلوي لفرتة وجيزة لي�س �إال ،وتت�أثر كمية
ب��خ��ار امل���اء امل���وج���ودة يف ال��غ�لاف اجل��وي
بفعل غ��ازات االحتبا�س احل��راري الأخ��رى
لأن الهواء الأكرث �سخونة ي�سبب املزيد من
التبخر من املحيطات على الأخ�ص.
ولذلك يرتكز النقا�ش الدائر حول ظاهرة
االحتبا�س احلراري املتولدة بفعل الإن�سان
على ما ي�سمى بغازات االحتبا�س احلراري
«طويلة الأم���د» ،والتي من �أهمها غ��ازات
ث��اين �أك�سيد ال��ك��رب��ون وامل��ي��ث��ان و�أك�سيد
النرتوز والكلوروفلوروكربون ،وتتحمل هذه
الغازات م�س�ؤولية �أكرث من  97باملائة من
�إج��م��ايل ال��ت��أث�ير املبا�شر ل��ل��غ��ازات طويلة

العمر وت�أثريها على كمية احلرارة التي يتم
احتجازها داخل الغالف اجلوي.
تفا�سري متعار�ضة
ه��ن��اك ف��ري��ق ي��ع��ار���ض ه��ذه التفا�سري،
ويرى �أن هناك العديد من الأ�سباب التي
تدعو �إىل ع��دم الت�أكد م��ن ت�سبب زي��ادة
ظ��اه��رة االح��ت��ب��ا���س احل����راري يف ارت��ف��اع
درجة احلرارة على �سطح الأر�ض� ،إذ يرى
�أن هناك دورات الرتفاع وانخفا�ض درجة
ح���رارة �سطح الأر����ض ،و�أن مناخ الأر���ض
ي�شهد طبيعياً فرتات �ساخنة وفرتات باردة؛
م�ست�شهدين بالفرتة اجلليدية �أو الباردة ما
بني القرن  17و 18يف �أوروبا ،و�أن ارتفاعاً
يف درجة حرارة الأر�ض بد�أ من عام 1900م
وا�ستمر حتى منت�صف الأربعينيات ،ثم
بد�أت يف االنخفا�ض يف الفرتة بني منت�صف
الأربعينيات ومنت�صف ال�سبعينيات ،حتى
�إنهم تنب�ؤوا بقرب حدوث ع�صر جليدي �آخر،
ثم بد�أت درجة حرارة الأر���ض يف االرتفاع
م��رة �أخ���رى ،وب���د�أ م��ع الثمانينيات فكرة
ت�سبب زيادة ظاهرة االحتبا�س احلراري يف
ارتفاع درجة حرارة الأر�ض.
نظام مناخي معقد
وي�ؤكدون على ق�صور برامج احلا�سوب
التي ت�ستخدم للتنب�ؤ باحتماالت التغريات
املناخية امل�ستقبلية يف م�ضاهاة نظام املناخ
للكرة الأر�ضية ،لأنهم يرون �أن هذا النظام
املناخي «معقد» وما ي�ؤثر به هي م�ؤثرات
�شديدة التعقيد ،تفوق قدرات �أ�سرع و�أذكى
�أجهزة احلوا�سيب وقدرات العلماء ما زالت
�ضئيلة مما ي�صعب �أو ي�ستحيل معه التنب�ؤ
ال�صحيح بالتغريات املناخية طويلة الأمد.
هذا التف�سري يريح كثرياً من الدول امللوثة
ويتيح لها التهرب من م�س�ؤوليتها �أو من
ذنبها يف ارتفاع درجات احلرارة ،ولو متعنا
يف ال�شكل املرفق عن مدينة الريا�ض لر�أينا
�أن درج��ات احل��رارة �شهدت تقلبات خالل
 35عاماً الأخرية بني مد وجزر ،لكن هناك
نزعة ب�سيطة لالرتفاع على غري املعهود
وبخا�صة يف ال�صيف ،ولذلك بد�أ احلديث
يدور بني النا�س عن ت�أخر بداية زراعة بع�ض
املحا�صيل وح�صادها ،كما بدئ با�ستخدام
املكيفات يف مناطق مل تعهد ذلك.
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«واتساب» مهدد بالتعطيل!

يبدو �أن امل�شاكل تالحق با�ستمرار
تطبيق وات�ساب� ،إذ مت اكت�شاف خلل
كبري فيه ي�سمح للنا�س ب��إح��داث
م�����ش��اك��ل يف حم���ادث���ات املجموعة
وتعطيل تطبيق امل��را���س��ل��ة جلميع
الأع�ضاء .وقال الباحثون يف �شركة
ت�شيك ب��وي��ن��ت Check Point
للأمن ال�سيرباين �إن امل�شكلة تعني
�أن���ه ميكن للنا�س �إر���س��ال ر�سالة
درد�شة جماعية مدمرة ت ��ؤدي �إىل
تعطل �سريع وكامل لتطبيق وات�ساب
ب�أكمله جلميع �أع�ضاء املجموعة.
�إىل ذل����ك ي��ع��د اخل��ل��ل ���ش��دي��د
اخلطورة بحيث ي�ضطر �أي �شخ�ص
مت�أثر �إىل �إل��غ��اء تثبيت وات�ساب
و�إع�����ادة تثبيته ع��ل��ى ه��وات��ف��ه �أو
�أجهزته ال�ستخدامه م��رة �أخ��رى.
ومبجرد �إع��ادة التثبيت ،لن يتمكن
امل�ستخدم من العودة �إىل الدرد�شة

اجلماعية �أو الو�صول �إىل �أي من
�سجالت الدرد�شة للمجموعة.
وج���رى �إب��ل�اغ ال�����ش��رك��ة امل��ط��ورة
للتطبيق بالثغرة الأمنية و�أ�صدرت

�إ���ص�لاح �اً ،وح���ذرت �شركة ت�شيك
بوينت من �أنه يجب على امل�ستخدمني
حتديث التطبيق �إىل �أحدث �إ�صدار
حلماية �أنف�سهم من الهجوم ،وقال

عوديد فانونو ،Oded Vanunu
رئ��ي�����س �أب���ح���اث ���ض��ع��ف امل��ن��ت��ج يف
ت�شيك بوينت� ،إن «القدرة على منع
النا�س من ا�ستخدام وات�ساب وحذف

فيسبوك :تعرض بيانات ربع مليار مستخدم «لالختراق»
�أعلن موقع في�سبوك� ،أنه يحقق
يف تقرير ب�ش�أن ن�شر معلومات على
�شبكة الإنرتنت تتعلق ب�أ�سماء و�أرقام
هواتف �أكرث من  267مليون �شخ�ص
من م�ستخدميه.
وك��ان��ت ق��اع��دة ال��ب��ي��ان��ات ه��ذه
متوفرة للتنزيل على منتدى �أحد
القرا�صنة الإلكرتونيني الذي يعود
لإح��دى ال�شبكات الإجرامية ،وفق
مدونة على موقع «كومباريتيك».
وق���ال متحدث با�سم في�سبوك
ل��ف��ران�����س ب��ر���س «ن��ح��ن ن��ن��ظ��ر يف
الق�ضية ،لكننا نعتقد �أنه من املرجح
�أن هذه املعلومات مت اال�ستيالء عليها
قبل �إحداث تغيريات على املوقع يف
ال�سنوات القليلة املا�ضية حلماية
بيانات النا�س ب�شكل �أف�ضل».
وقالت مدونة «كومباريتيك» �إن
ال��ب��اح��ث يف �أم���ن الإن�ت�رن���ت ،بوب
ديا�شينكو ،اكت�شف قاعدة البيانات
متاحا،
هذه التي كان الو�صول �إليها
ً
وت�����ض��م��ن��ت �أ����س���م���اء م�ستخدمي
في�سبوك ،وكلمات مرورهم ،و�أرقام
ه��وات��ف��ه��م .ومت الإب��ل�اغ ع��ن ه��ذا
االكت�شاف لتختفي قاعدة البيانات
الح ًقا بحلول اخلمي�س ،بحيث مل
تعد متاحة وفق «كومباريتيك».
وي�أتي الك�شف عن هذه البيانات
امل�سروقة يف الوقت الذي ت�سعى فيه

ال�شبكة االجتماعية العمالقة لإعادة
بناء الثقة مع م�ستخدميها وتخفيف
خماوفهم ب�ش�أن حماية معلوماتهم.
وق����ال م��ن� ّ
�ظ��م��ون �أم�يرك��ي��ون يف
وق��ت �سابق ه��ذا ال�شهر �إن �شركة
اال�ست�شارات الربيطانية «كامربيدج
�أنالتيكا» ،التي تورطت بف�ضيحة
هائلة تنطوي على �سرقة بيانات
في�سبوك ،قامت بخداع م�ستخدمي
ال�شبكة جلمع معلوماتهم ال�شخ�صية
والت�صرف بها.
وقالت جلنة التجارة الفيدرالية
�إن حتقيقها ال��ذي ب��د�أ يف مار�س

 2018خ��ل�����ص �إىل �أن ���ش��رك��ة
اال�ست�شارات ال�سيا�سية التي مت
حلها «�شاركت يف ممار�سات خادعة
جلمع املعلومات ال�شخ�صية لع�شرات
املاليني من م�ستخدمي في�سبوك
لتو�صيفهم كناخبني وا�ستهدافهم
الح ًقا».
و�أ���ض��اف��ت اللجنة �أن ال�شركة
الربيطانية ،ال��ت��ي عملت ل�صالح
حملة دونالد ترامب الرئا�سية لعام
 ،2016قدمت ادع��اءات «م�ضللة»
عندما اجتذبت م�ستخدمي في�سبوك
للقيام بـ«اختبار لل�شخ�صية» ،متعهدة

ب�أنها لن تقوم بتنزيل �أي معلومات
�شخ�صية.
وت�����س��ب��ب��ت ال��ق�����ض��ي��ة بعا�صفة
ح���ول م�����س ��أل��ة ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ان��ات،
عندما مت الك�شف �أن «كامربيدج
�أنالتيكا» كانت ق��ادرة على �إن�شاء
ملفات تعريف نف�سية للماليني من
م�ستخدمي في�سبوك.
ودفعت �شركة في�سبوك  5مليارات
دوالر كغرامة بداية العام كت�سوية مع
ّ
املنظمني لإ�ساءة ا�ستخدام البيانات
اخلا�صة بامل�ستخدمني.
امل�صدرskynewsarabia :

تغطية «قوقل إيرث» تشمل  98في المئة من العالم

ك�شفت �شركة قوقل للمرة الأوىل
عن م�ساحة العامل التي �صورتها
لأكرث من عقد من الزمان حتى الآن
مل�شاريعها املتمثلة بخدمة التجول
االفرتا�ضي  Street Viewوقوقل
�إيرث  ،Google Earthمن خالل
�أ���س��ط��ول��ه��ا م��ن ���س��ي��ارات Street
 Viewاملزودة بالكامريات وغريها
من الأجهزة ،بالإ�ضافة �إىل تو�ضيح
مقدار العمل ال��ذي قامت به تلك
ال�سيارات والأجهزة الأخرى لر�سم

خريطة للعامل.
ووف ًقا لقوقل ،فقد غطت ال�شركة
�أكرث من  10ماليني ميل من �صور
التجول االفرتا�ضي وم��ا جمموعه
 36مليون ميل مربع من �صور خدمة
اخلرائط اجلوية Google Earth
ليتمكن النا�س من ت�صفحها .وقالت
عمالقة البحث� :إن ه��ذه امل�سافة
تكفي للدوارن حول الأر�ض �أكرث من
اً
أ�سطول
 400مرة .ومتتلك ال�شركة �
�ضخ ًما م��ن املركبات التي جتوب

العامل جلمع ال�صور على م�ستوى
ال�����ش��ارع ،لكنها ت�ستخدم �أي��� ً��ض��ا
القوارب والأغنام والإبل للم�ساعدة
يف جمع ال�صور من الأماكن النائية
التي ال ت�صل �إليها ال�سيارات.
وق����ال �إي���ث���ان را����س���ل Ethan
 ،Russellمدير املنتج يف خرائط
قوقل :ال�صور هي جوهر كل ما نقوم
ب��ه ،ونحن نفكر يف ذل��ك ك�أ�سا�س
لعملية ر���س��م اخل��رائ��ط ب�أكملها.
ريا
ويعد رقم  Google Earthمث ً

ل�ل�إع��ج��اب ب�شكل خ��ا���ص ،حيث
تو�ضح عمالقة البحث �أنها تغطي
الآن �أجزاء العامل التي يعي�ش فيها
 98يف املئة من الأ�شخا�ص على هذا
الكوكب.
و�أكد را�سل على �أن �صور خرائط
غ��وغ��ل ه��ي م��ن الأم���اك���ن ال��ع��ام��ة
التي يراها ال�شخ�ص �أثناء وقوفه
يف ال�����ش��ارع �أو التحليق يف �سماء
املنطقة ،م�ضي ًفا �أن جميع �صور
الأقمار ال�صناعية العالية اجلودة
التي حت�صل عليها ال�شركة ت�أتي
من جمموعة متنوعة من مقدمي
اخلدمات.
كما �أن �صور التجول االفرتا�ضي
التي تبلغ م�ساحتها  10ماليني ميل
ت�ضع غ��وغ��ل على بعد �أم��ي��ال من
مناف�سيها مثل �آبل ،التي بد�أت للتو
يف ت�ضمني �صور فوتوغرافية مماثلة
على م�ستوى ال�شارع يف خرائط �آبل
مع �إ�صدار  iOS 13هذا العام .لكن
�أمام �آبل طريق طويل قبل �أن ت�صل
�إىل ماليني الأميال مثل قوقل.
امل�صدرalarabiya :
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تقنية
امل��ع��ل��وم��ات ال��ق��ي��م��ة م���ن �سجالت
ال��درد���ش��ة اجلماعية تعد �سالحاً
قوياً» .مت اكت�شاف اخللل الأمني لأول
م��رة يف �أغ�سط�س  .2019و�أو�ضح
عوديد فانونو �أنه مل يكن على علم
ب�أي حاالت مت فيها ا�ستغالل الثغرة
من قبل املت�سللني .ون�شرت ت�شيك
بوينت مقطع فيديو ي�شرح كيف ميكن
للمهاجم اال�ستفادة من اخللل من
�أجل تعطيل وات�ساب للم�ستخدمني
الآخ��ري��ن ،حيث تت�ضمن الطريقة
���ش��ن ال��ه��ج��وم ب��ا���س��ت��خ��دام ن�سخة
الويب من وات�ساب و�أداة ت�صحيح
�أخطاء املت�صفح املتوفرة يف جميع
مت�صفحات الويب.
ويف ظل وجود �أكرث من  1.5مليار
م�ستخدم على م�ستوى العامل ،ف�إن
�أي خ��ط��أ داخ���ل تطبيق الرتا�سل
امل�شفر قد يكون له عواقب وخيمة

على نطاق وا�سع .و�أ�صلحت ال�شركة
اململوكة ل�شركة في�سبوك اخللل يف
الإ�صدار ال�صادر منت�صف �سبتمرب
ويحمل رق��م الن�سخة ،2.19.58
وحثت امل�ستخدمني على التحديث
�إىل ه���ذا الإ����ص���دار مل��ن��ع تعر�ض
امل�ستخدم �إىل اخلطر.
وق����ال �إه���ري���ن ك��ري��ت Ehren
 ،Kretم���ه���ن���د����س ب�����رام�����ج يف
وات�ساب� ،إن «وات�ساب يقدر عمل
جمتمع التكنولوجيا تقديراً عالياً
مل�ساعدتنا يف احلفاظ على �أم��ان
ق���وي مل�ستخدمينا ع��ل��ى م�ستوى
العامل .وبف�ضل التقدمي امل�س�ؤول من
ت�شيك بوينت �إىل برنامج مكاف�آت
الأخ��ط��اء ،فقد متكنا ب�سرعة من
حل هذه امل�شكلة جلميع تطبيقات
وات�ساب منت�صف �سبتمرب».
امل�صدرalarabiya :

خلل بمتصفح كروم يحذف
بيانات المستخدم

�أوقفت �شركة «قوقل» طرح الإ�صدار  79من مت�صفحها للويب
كروم على نظام الت�شغيل «�أندرويد» ،بعد �أن �أبلغ مطورو تطبيقات
الأجهزة املحمولة عن خلل كبري �أدى �إىل حذف بيانات امل�ستخدم
و�إع��ادة تعيني التطبيقات املحمولة ،وح��دث اخلط�أ �أثناء عملية
التحديث من الإ�صدار � 78إىل الإ�صدار  ،79وذلك بعد �أن قام
مطورو «قوقل» يف الإ�صدار اجلديد بتغيري موقع دليل كروم.
و�أقر مطورو عمالقة البحث يف تقرير الأخطاء ال�صادر الأ�سبوع
املا�ضي بارتكاب هذه العملية ون�سيان نقل حمتويات localStorage
�أو � WebSQLإىل دليل الإ�صدار اجلديد من مت�صفح كروم ،مما
يجعل البيانات غري قابلة للو�صول جلميع امل�ستخدمني.
ويتم ا�ستخدام  localStorageو WebSQLعلى نطاق وا�سع
يف تطبيقات الهاتف املحمول ،وتعد كل من  localStorageو
� WebSQLآليات تخزين ت�سمح ملوقع ويب �أو تطبيق ويب بتخزين
البيانات على جهاز امل�ستخدم ،داخل دليل امللف ال�شخ�صي ملت�صفح
ك��روم .وبينما ت�ستخدم بع�ض مواقع الويب � localStorageأو
 ،WebSQLيف�ضل معظمها ا�ستخدام خ���وادم ق��اع��دة بيانات
خم�ص�صة لتخزين بيانات امل�ستخدم على جانب اخلادم ،ومع ذلك،
يتم ا�ستخدام  localStorageو WebSQLعلى نطاق وا�سع
على الأجهزة املحمولة ،وخا�صة من قبل مطوري تطبيقات الأجهزة
املحمولة.
وال تعد العديد من تطبيقات �أندرويد يف الوقت احلايل �أكرث
من موقع ويب يتم حتميله داخل مكون  ،WebViewوهو �إ�صدار
خمفف من كروم ،وتعتمد هذه التطبيقات اعتماداً كبرياً على �آليات
مثل � localStorageأو  WebSQLحلفظ الإع��دادات وبيانات
امل�ستخدم حملياً ،ب��دالً من ا�ستخدام قاعدة بيانات SQLite
منف�صلة وكبرية احلجم.
وفقدت هذه التطبيقات الو�صول �إىل جميع امللفات والبيانات
املحفوظة داخل جملدات  localStorageو  WebSQLالقدمية
للإ�صدار  78من كروم عند بدء ت�شغيل الإ�صدار اجلديد  ،79وفقد
م�ستخدمي التطبيق البيانات والإعدادات وامللفات وحتى الو�صول
�إىل ح�ساباتهم.
وكانت «قوقل» قد �أطلقت الإ�صدار اجلديد من مت�صفح كروم
بتاريخ  10دي�سمرب ،ومت �إ�صدار تقرير الأخطاء الأول يوم اخلمي�س،
و�أوق��ف��ت عمالقة البحث الإ���ص��دار  79على نظام �أن��دروي��د يوم
ال�سبت ،لكن التحديث و�صل بالفعل �إىل حوايل  50%من قاعدة
م�ستخدم «�أن��دروي��د» ،مما يعني �أنه ت�سبب بالفعل يف الكثري من
امل�شاكل.
ويعمل مطورو «قوقل» حالياً على طرح حتديث ي�صلح عملية ترحيل
البيانات ،لكنهم ال يعرفون ما �إذا كانت ملفات  localStorageو
 WebSQLالقدمية ال تزال موجودة �أم �أن عملية حتديث كروم
قد م�سحت البيانات ،وع�لاوة على ذلك ،فقد ي��ؤدي نقل امللفات
القدمية �إىل املوقع اجلديد �إىل ا�ستبدال امللفات اجلديدة التي
�أن�ش�أها امل�ستخدم يف هذه الأثناء ،مما ي�ؤدي مرة �أخرى �إىل فقدان
البيانات.
امل�صدرaitnews :
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بمشاركة  175طالبة من  4مقررات وبإشراف د.إيمان عشري ..

«حواء السعودية» صحيفة تدريبية تصدرها طالبات اإلعالم
المقررات تشمل مدخل صحافة وفنون مسرحية ومدخل إعالم مرئي ومسموع ونصوص إعالمية باإلنجليزية
د .العشري« :حواء السعودية» أول صحيفة للمرأة تصدر
عن قسم اإلعالم حيث يكمن اللؤلؤ المنثور حباته
د .الشهيل :ضربت طالبات قسم اإلعالم في إبداعهن
اإلعالمي أروع األمثلة فلهن منا الشكر
د .بلقيس :األعمال التطبيقية تعلق بالذهن وهي ترجمة
فعلية لتطبيق المعلومات وأهنئ قسم اإلعالم وطالباته
د .نانسي :أول صحيفة نسائية تدار بأيدي طالباتنا تحت
إشراف أستاذة واعية بمتطلبات المرأة السعودية
د .أخضر :بادرة طيبة للنهوض بالمرأة وتمكينها في ظل
رؤية  2030وسيكون عائدها نموًا معرفيًا واقتصاديًا
د .الشرقاوي :أنا كمتخصصة في اإلخراج الصحفي أحييكم
بشدة وأرفع القبعة إعجابًا بهذا التميز واإلبداع في التصميم
السيف :الفكرة رائعة والبرامج جميلة وملهمة والمسرحية ال
يعلى عليها لقد أعطونا جوًا حقيقيًا وحماسهن كان خطيرًا
مت ت ��د� � �ش �ي�ن � �ص �ح �ي �ف��ة «ح � � ��واء
ال�سعودية» ك ��أول �صحيفة �سعودية
ت��دري �ب �ي��ة غ�ي�ر ر��س�م�ي��ة متخ�ص�صة
ل �ل �م��ر�أة ،ت �� �ص��در ع��ن ق���س��م الإع �ل�ام
ب�ج��ام�ع��ة امل �ل��ك � �س �ع��ود ،وذل� ��ك ي��وم
اخلمي�س  ٢٨نوفمرب ٢٠١٩م املوافق
 15رب �ي��ع الآخ� ��ر ١٤٤١ه� � �ـ ،بح�ضور
وت�شريف عدد من الكادر الأكادميي
لق�سم الإعالم� ،إ�ضافة حل�ضور عدد
ك �ب�ير م ��ن �أول � �ي� ��اء �أم� � ��ور ال �ط��ال �ب��ات
و� �ص��دي �ق��ات �ه��ن و�أك �ث��ر م ��ن  ٢٧٠من
طالبات جامعة امللك �سعود وجامعة
الإم � ��ام حم�م��د ب��ن ��س�ع��ود وج��ام�ع��ة
الأم�ي�رة ن ��ورة ،ومت �إط�ل�اق ها�شتاق
�#إعالميات_ 2030بهذه املنا�سبة.
 52طالبة
بلغ ع��دد الطالبات امل�شاركات
بكتابة امل���ادة ال�صحفية وت�صميم
ال�صحيفة  ٥٢طالبة ،يدر�سن مبقرر
م��دخ��ل �إىل ال�صحافة ،ب��إ���ش��راف
ال��دك��ت��ورة �إمي���ان ع�����ش��ري� ،إ�ضافة
لعدد من الطالبات املبدعات من
�أرب��ع �شعب لعدة مقررات خمتلفة،
يربطهن �شغف الإعالم.
وق����د ه���ن����أت ال���دك���ت���ورة �إمي����ان
الع�شري طالباتها املبدعات بهذه
املنا�سبة قائلة لكل طالبة �ساهمت

ف��ى ه���ذا ال��ن��ج��اح� :أم����ام عطائك
ومتيزك الرائع ال �أملك �إال �أن �أقدم
ِ
لك باقة من �أح��رف ال�شكر والثناء
اجل��زي��ل��� ،ش��ذاه��ا� ،أن���ت «�صحيفة
ح���واء ال�سعودية �-أن���ت م�سرحية
كذبة رمادية� -أنت الربامج االذاعية
والتليفزيونيه�-أنت ر�ؤية ٢٠٣٠باللغة
الإجنليزية».
يوم ا�ستثنائي
و�أ�ضافت د .الع�شري :من دواعي
الفخر يف ه��ذا ال��ي��وم اال�ستثنائي
تد�شني ال�صحيفة الفريدة واملتميزة
م��ن ن��وع��ه��ا ،وه��ي �صحيفة «ح��واء
ال�سعودية» ك ��أول �صحيفة �سعودية
متخ�ص�صة للمر�أة ت�صدر عن ق�سم
الإعالم بجامعة امللك �سعود ،حيث
يكمن ال��ل ��ؤل ��ؤ امل��ن��ث��ور ،حباته هن
�#إعالميات _.2030
لقد �سمت طالبات جامعة امللك
�سعود بطموحهن وارتقني �سلم املجد
باجتهادهن حتى نلن ك��ل اح�ترام
وتقدير ،وتذكرن دائ ًما �أن النجاح
ي��ج��ذب ال��ن��ج��اح ،لي�س ه��ن��اك مفر
من ه��ذا القانون الكوين العظيم،
لذلك نتوقع منكن املزيد من الت�ألق
والإب����داع وم��ب��ارك عليكن التفوق
والتميز.

تجربة رائعة ..تفاؤل
وحماس
ع��ب�ر ع�����دد م����ن ال��ط��ال��ب��ات
امل�شاركات يف حتقيق هذا الإجناز
عن �سعادتهن بخو�ض هذه التجربة
الرائعة واكت�ساب اخلربة واملعرفة.
وق��ال��ت هتان را���ش��د القحطاين:
�أ�شكر ك��ل م��ن �ساعدنا بخو�ض
هذه التجربة الرائعة التي زرعت
فينا رغبة الو�صول ال�سريع للحلم،
وز ّودتنا باخلربة ،و�أمدّتنا بالطاقة
والتفا�ؤل واحلما�س ،لأن � ُه حدث
كبري بالن�سبة لنا ،وقد ح�صل يف

�أول ف�صل م��ن التخ�ص�ص� ،آم��ل
�أن تكون �سنيني القادمة مليئة
بالنجاح والإجناز �أكرث و�أكرث ب�إذن
اهلل.
بدورها �أكدت الطالبة اجلوهرة
ال�����س��ي��ف ع���ن ���س��ع��ادت��ه��ا ،نظري
الفائدة التي خرجت بها من خالل
�إن�شاء �صحيفة ح��واء ال�سعودية،
ومعرفة التفا�صيل الدقيقة يف
�سري العمل ال�صحفي ،مقدمة
�شكرها مل�شرفة امل��ادة الدكتورة

فخورة بكن
ال��دك��ت��ورة ع��ه��ود ال�شهيل وكيلة
ق�سم الإع�ل�ام واملتحدث الر�سمى
جلامعة امل��ل��ك ���س��ع��ود ،ع�برت عن
�سعادتها وفخرها بهذا الإجن���از،
وقالت� :أ�شكر طالبات مقرر «مدخل
�إىل ال�صحافة» و«فنون م�سرحية»
و«مدخل الإعالم املرئي وامل�سموع»،
وك��ذل��ك م��ق��رر «ن�صو�ص �إعالمية
باللغة الإجنليزية» على �إنتاجهن
املتميز لهذا العام ،ف�أنا فخورة بهن
وب�أعمالهن فقد �أثبتت الطالبات
�أنف�سهن كمواطنات وطالبات ق�سم
الإعالم ،ون�س�أل اهلل �أن نكون عوناً
ودعماً لهن ونهيئ لهن طريق النجاح،
فلقد �ضربت طالبات جامعة امللك
�سعود ق�سم الإع�ل�ام يف �إبداعهن
الإع�لام��ي �أروع الأمثلة ،فلهن منا
ال�شكر على تفوقهن واجتهادهن،
ومن جناح لنجاح.
ب�صمات وا�ضحة
د .بلقي�س اجل��م��اع��ي حما�ضر
بق�سم الإع�لام جامعة امللك �سعود
اعتربت ه��ذا اليوم من �أي��ام ق�سم
الإعالم بجامعة امللك �سعود فعل ًيا،
اجلميع كخلية نحل ،مزيج من الفرح
واجلدية وامل�س�ؤولية ،ا�ستعداد تام،
�إميان ع�شري ،ملا بذلته من جهد
م�ضاعف خالل فرتة هذا الف�صل،
كما �شكرت وكيلة ق�سم الإع�لام
الدكتورة عهود ال�شهيل لدعمها
املتوا�صل للطالبات امل�شاركات
وتذليل ال�صعوبات.
وقالت اجل��وه��رة �إن تد�شني
ال�����ص��ح��ي��ف��ة خ��ط��ت خ��ط��وات��ه��ا
الأوىل وم��ا زال �أم��ام��ه��ا الكثري
لتقدمه لطالبات اجل��ام��ع��ة من
ر�صد �إجنازاتهن و�إجن��ازات املر�أة
ال�سعودية ،م�ؤكد ًة على �أهمية دور
الإدارات والأق�����س��ام يف ت�شجيع
الطالبات والتفاعل مع ال�صحيفة.
وق���ال���ت �إح������دى ال��ط��ال��ب��ات:
ر�ؤيتنا حمط اهتمامنا لذلك مل
ن�تردد يف �إدخ���ال ال��ر�ؤي��ة و� ً
أي�ضا

اهتمام ب�أ�صغر التفا�صيل ،العديد
من الربامج امل�سموعة والفيديوهات
ثم توزيع العدد الأول من ال�صحيفة،
يومها كلما هممت مبغادرة القاعة
جذبتني الأعمال املعرو�ضة ودفعتني
لال�ستمرار حتى النهاية التي توجت
ب��ع��ر���ض م�سرحي ن��ف��ذت��ه طالبات
مقرر مقدمة يف الفنون امل�سرحية.
و�أك���دت �أن الأع��م��ال التطبيقية
هي ما تعلق بالذهن وهي الرتجمة
الفعلية لتطبيق العلم واملعلومات،
ومن كل قلبي �أهنئ ق�سم الإع�لام
وطالباته وحتية خال�صة من القلب
للدكتورة �إمي��ان ع�شري التي كانت
ب�صماتها وا�ضحة يف كل التفا�صيل
وفرحتها بطالباتها ال تو�صف.
جتربة فريدة
من جانبها �أثنت الدكتورة نان�سي
ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ل��ى ه����ذه اخل��ط��وة
وو�صفتها بالتجربة الفريدة وقالت:
�صحيفة «حواء ال�سعودية» الأوىل من
نوعها بق�سم الإع�لام جامعة امللك
�سعود ،لكونها �أول �صحيفة ن�سائية
تدار بالكامل ب�أيدي طالباتنا حتت
�إ���ش��راف �أ�ستاذة واعية مبتطلبات
املر�أة ال�سعودية يف املرحلة القادمة،
هي الدكتورة �إميان الع�شري ،وبعد
الئحة الذوق العام بهذه الفعالية،
ومهمتنا ك�إعالميات تو�ضيحها
و�شرحها ونقلها لثقافات �أخرى،
يف مقرر ن�صو�ص �إعالمية باللغة
الإجنليزية.
طالبة الإع�ل�ام م��ن��ار ال�سيف
�أكدت �أنكل جمهود ي�شكرون عليه
ف�شك ًرا لكم جميعاً ،كلها كانت
�داع��ا
�أف��ك��اراً غريبة وج��دي��دة و�إب� ً
من الآخر ،فكرة ال�صحيفة تكون
خ��ا���ص��ة لإجن�����ازات امل����ر�أة فكرة
خيالية� ،أي�ضاً الربامج الإذاعية
ك��ان��ت ك��ل��ه��ا جميلة و�أف��ك��اره��م
رائعة و ُملهمة وامل�سرحية ال يُعلى
عليها ،لقد �أعطونا جواً حقيقياً
ريا.
وحما�سهم كان خط ً

هذه التجربة الفريدة �أرى �أن دور
امل����ر�أة يف جم��ال الإع��ل�ام ق���ادم ال
حمالة وبقوة �إن �شاء اهلل.
�صدارة ومتكني
ال���دك���ت���ورة �أروى ع��ل��ي �أخ�����ض��ر
م�شرفة عموم بوزارة التعليم �أ�شادت
ب��ه��ذا الإجن�����از ،م����ؤك���دة �أن ق�سم
الإع��ل�ام ت�����ص��در يف مت��ك�ين امل���ر�أة
ال�سعودية ،وه��ن��أت وب��ارك��ت لق�سم
الإعالم بجامعة امللك �سعود تد�شني
�أول �صحيفة ���س��ع��ودي��ة خمت�صة
للمر�أة ،الفت ًة �إىل �أنه يعك�س انفتاحاً
�أمام ال�صحافة الن�سائية ,ويعد بادرة
طيبة للنهو�ض ب���امل���ر�أة يف ع�صر
متكني املر�أة يف ر�ؤية الوطن 2030
والتي كانت من ثمراتها وخمرجاتها
ه���ذه ال�صحيفة ال��ت��ي ول���دت من
�إنتاج و�إدارة طالبات هذا الق�سم،
�إعالميات امل�ستقبل ,وه��ن ال�ثروة
احلقيقية الزدهار الوطن.
�أمنوذج يحتذى
و�أ���ض��اف��ت د� .أخ�����ض��ر :ال�شكر
والتقدير ملن كانت وراء هذا النجاح
الباهر الذي �أ�شرفت عليه �أ�ستاذة
امل���ق���رر وع�����ض��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س
ال���دك���ت���ورة �إمي������ان ع�����ش��ري ال��ت��ي
�صقلت مهارات الطالبات و�أخرجت

مواهبهن الإع�لام��ي��ة ل�ترى النور,
وقدمت الدعم الالزم لهن ملواجهة
حياتهن العملية بعد التخرج.
وختمت بالقول� :إن اال�ستثمار
ال��ب�����ش��ري ال���ذي وظ��ف��ت��ه ال��دك��ت��ورة
�إمي��ان يف طالباتها ك��ان عبارة عن
بناء �إمكاناتهن وقدراتهن و�صقل
�أق�لام��ه��ن ,و�سيكون حتماً عائده
من��واً معرفياً واقت�صادياً يت�صدر
ه��ذا ال��وط��ن ال��غ��ايل لتكون جتربة
ال�����ص��ح��اف��ة ال��ن�����س��ائ��ي��ة ال�سعودية
�أمنوذجاً يُحتذى به بني الدول.
�أكرث من رائع
ال��دك��ت��ورة �إمي���ان ال�شرقاوي من
من�سوبات ق�سم الإعالم ومتخ�ص�صة
يف الإخ��راج ال�صحفي� ،أثنت كثرياً
ع��ل��ى ه���ذه اخل���ط���وة وع��ب�رت عن
�إعجابها وفخرها ،وقالت� :أبدعت
ط��ال��ب��ات ق�����س��م الإع��ل��ام بجامعة
امللك �سعود يف خمرجات مقررات
هذا الف�صل ،ف�أنا كمتخ�ص�صة يف
الإخ���راج ال�صحفي �أحييكم ب�شدة
و�أرف��ع القبعة �إعجا ًبا بهذا التميز
م��ن ح��ي��ث ت�صميم اال���س��م «ح���واء
ال�سعودية» و�أي�ضا ال�شعار كان �أكرث
من رائع.
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جليد قابل لالشتعال!

لوحة بعنوان:

أصالة سعودية
هياء بنت عبدالعزيز الرباك
جامعة امللك �سعود

حجم إنتاج الحليب عالميًا
يعد �إن��ت��اج احلليب �أه���م ف��روع
الإن��ت��اج ال��زراع��ي واحل��ي��واين على
م�����س��ت��وىال��ع��امل ،ويمُ َ ����ار�����س ه��ذا
الن�شاط يف معظم دول العامل منذ
القدم ،وتعترب الدمنارك ونيوزيلندا
وفرن�سا و�إيطاليا و�سوي�سرا من
الدول امل�شهورة مبنتجات احلليب
املتعددة ،ويوجد نحو  220مليون
بقرة يف العامل تنتج ما يعادل 470
مليار لرت من احلليب �سنو ًيا.
وعلى ال�صعيد املحلي ،ي�شهد
قطاع �إنتاج الألبان يف اململكة من ًوا
�ضخ ًما خالل العقدين املا�ضيني،
حيث تعددت ال�شركات املتخ�ص�صة
يف �إنتاج احلليب وم�شتقاته .كما
ت��ع��ددت منتجاتها وال��ت��ي تطابق
�أع���ل���ى م�����س��ت��وي��ات اجل�����ودة على
م�ستوى العامل ،وتطور يف املقابل

الوعي االجتماعي بقيمة و�أهمية
منتجات احلليب �صحياً.
يعد حليب الأب��ق��ار �أح��د �أغنى
امل�����ص��ادر ال��غ��ذائ��ي��ة بالكال�سيوم

همم أكاديمية
ا�ستكما ًال ملا مت عر�ضه يف اجل��زء ال�سابق
ف�سوف نعر�ض لتهيئة امل��واق��ع الإلكرتونية
لتقدمي اخلدمات لذوي الإعاقة لتهيئة البنية
التحتية مل�صادر التعلم والتعامل الإلكرتوين
التي يجب �أن يتم تهيئتها ل��ذوي الإعاقة يف
التعليم العايل.
�إذا ك��ان��ت �شبكة الإن�ترن��ت ت��ق��دم الكثري
للم�ستفيدين الذين ال توجد لديهم �إعاقة،
ف ��إن��ه��ا ت��ع��ت�بر ب��ح��ق م���ن �أف�����ض��ل ال��ت��ق��ن��ي��ات
امل�ساعدة ل��ذوي الإعاقة للتوا�صل والتفاعل
مع املجتمع و�أفراده وم�ؤ�س�ساته ،حيث �أتاحت
للمعوقني عدة فر�ص ال تتوفر من خالل �أي
و�سيلة �أخرى.
ورغم الإمكانيات العظيمة ال�ستخدام الويب
لذوي الإعاقة ،ف�إن هذه الإمكانيات ما زالت
غري مفعلة ب�شكل ٍ
كاف ،كمثال ،بع�ض املواقع
ال ميكن �أن يتم ت�صفحها �إال با�ستخدام املاو�س
فقط ،ون�سبة كبرية من الفيديوهات ال يتم
ت�شغيلها �إال �إذا كنت ترى وت�ستطيع التحكم
باملاو�س وحمتوى الو�سائط املتعددة غري متاح
ترجمتها لل�صم.
يجب �إتاحة اخلدمات الإلكرتونية لتقدميها
م��ب��ا���ش��رة ل�ل�أف��راد ذوي الإع��اق��ة وال��و���ص��ول
لها من �أي مكان لتي�سري اخلدمة لهم ،ويف
ه��ذا الإط���ار ال ي�شمل ه��ذا املفهوم الأف���راد
ذوي الإعاقة فقط ،ولكن ي�شمل كبار ال�سن
وال�سيدات احلوامل وما �إىل ذل��ك ،ولتطبيق
مبادئ قابلية الو�صول للويب يجب �أن ت�ضع
امل ��ؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة وم��راك��ز امل��ع��ل��وم��ات

وم�صدراً للبوتا�سيوم ،وهو املعدن
املهم الرت��خ��اء وتو�سعة ال�شرايني
والأوعية الدموية وخف�ض �ضغط
الدم الحتوائه على فيتامني «د».

لإن��ت��اج ل�تر واح��د م��ن احلليب،
ت��ق��در كمية ال���دم ال��ت��ي يجب �أن
متر من ال�ضرع بحوايل  250لرت،
وحليب ال�صباح �أق���ل د���س� ًم��ا من
حليب امل�ساء ولكنه �أكرث من حيث
الكمية.
ويجب اقتناء �ساللة خا�صة ب�إنتاج
احلليب كالفريزيان �أو الفريزيان،
و�أك�ثر  5دول منتجة للحليب هي
كالتايل :الواليات املتحدة  ٩٢مليار
كيلوجرام �سنوياً ،تيلها الهند ٦١
مليار كيلوجرام �سنوياً ،ثم ال�صني
 ٣٦مليار ك��ي��ل��وج��رام ،ف��ال�برازي��ل
ريا �أملانيا
 ٣٥مليار كيلوجرام ،و�أخ ً
 ٣١.٢مليار كيلوجرام �سنوياً.
حممد النا�صر
كلية علوم الأغذية والزراعة

تهيئة المواقع اإللكترونية لخدمة ذوي اإلعاقة
التابعة لها عند ت�صميم مواقعها وبوابتها
الإلكرتونية االعتبارات التالية:
�أوالً :قابلية الو�صول لقالب املوقع :وهي
متثل التنظيم املنطقي للو�صول للمعلومات
واخل���دم���ات وامل�����واد م���ن خ�ل�ال ال��ق��وائ��م
والإطارات والنماذج واجلداول.
ثانياً :قابلية الو�صول للمحتوى :وتعني
�إمكانية الو�صول �إىل البيانات واملعلومات
التي يهدف �إليها املوقع� ،سواء كانت هذه
البيانات يف قالب ن�ص �أو �صورة �أو لقطة
فيديو �أو �صور متحركة.
ثالثاً :التوافق م��ع مت�صفحات الويب:
وه�����ذا ي��ع��ن��ي �إم���ك���ان���ي���ة ت�����ص��ف��ح امل��وق��ع
الإل��ك�تروين م��ن خ�لال مت�صفحات الويب
املختلفة دون اختالف يف �شكل العر�ض �أو
حدوث م�شكالت يف املحتوى.
راب��ع �اً :ال��ت��واف��ق م��ع التقنيات امل�ساعدة:
مبعنى �إمكانية الو�صول للخدمات واملحتوى
دون �أخ��ط��اء م��ن خ�لال ا�ستخدام برجميات
قراءة ال�شا�شة �أو �أجهزة التفاعل الإلكرتونية
م��ع املعاقني مثل لوحة املفاتيح البديلة �أو
ج��ه��از ال�بري��ل �سين�س «»Braille Sense
اخلا�ص بذوي الإعاقة.
لذا فمن ال�ضروري �أن ت�سعى امل�ؤ�س�سات
احل��ك��وم��ي��ة �إىل ق��اب��ل��ي��ة ال��و���ص��ول ل��ل��م��واق��ع
الإلكرتونية لديها ،وتهيئة مواقعها وخدماتها
ل�سهولة الو�صول ل��ذوي الإع��اق��ة ،حيث يتم
التنظيم املنطقي لهيكل املوقع وال��ذي يعمل
ب����دوره ع��ل��ى ���س��ه��ول��ة ال��و���ص��ول للمعلومات

واخل����دم����ات وامل�������واد م���ن خ��ل�ال ال��ق��وائ��م
والإطارات والنماذج واجلداول ،كما يوفر ذلك
الرتكيز على حمتوى املوقع ب�شكل �أف�ضل ،مما
و�ضوحا ملحركات
يجعل املوقع وحمتوياته �أكرث
ً
البحث ،مبا يف ذلك جوجل ،وياهو ،وبينغ.
وي��ت��م تنظيم هيكل امل��وق��ع وال�ترك��ي��ز على
ال��و���ص��ول ملحتواه م��ن خ�لال ات��ب��اع جمموعة
م��ن امل��ع��اي�ير القيا�سية وال��ت��ي عملت على
و�ضعها منظمة « »W3Cالعاملية ،حيث تعمل
ب��اال���ش�تراك م��ع ح��وايل  350م��ن املنظمات
املهتمة يف جمال الويب لو�ضع معايري قابلية
الو�صول وتطويرها من خالل تلك ال�شركات.
برنامج الو�صول ال�شامل

بعد ما يقرب من عقدين من البحث واال�ستك�شاف ،متكنت ال�صني
من ا�ستخراج كميات كبرية من مادة ت�شبه الثلج من �أعماق بحر ال�صني
اجلنوبي ،قابلة لال�شتعال ،الأم��ر الذي اعتربه الكثريون مدخ ً
ال �إىل
�إمدادات الطاقة امل�ستقبلية ،لكن ما �سر هذه املادة التي تُع ُّد م�صدراً
�أ�سا�سياً للطاقة امل�ستقبلية يف العامل؟
وف ًقا ملا ذكرته وكالة الأنباء ال�صينية  ،Xinhuaف�إن هذه املادة تبدو
مثل بلّورات الثلج ،لكن عندما تنظر عن كثب ،على امل�ستوى اجلزيئي،
تبدو جزيئات امليثان حمتجزة داخل جزيئات املاء ،وتعرف ر�سمياً با�سم
هيدرات امليثان �أو الكالثريتات ،وتتكون يف ظروف خا�صة للغاية؛ حتت
عال ودرجة حرارة منخف�ضة ،بينما ميكن العثور على هذه املادة
�ضغط ٍ
يف ال�صخور الر�سوبية حتت قاع البحر ،وحتت الرتبة املتجمدة ،ويف
باطن الأر�ض.
ورغم وجود هذه املادة يف درجة حرارة التجمد� ،إال �أن هيدرات امليثان
مادة قابلة لال�شتعال ،ف�إذا قمت ب�إ�شعال والعة بالقرب من هذه املادة،
ف�إن الغاز املغلف يف داخل اجلليد �سوف ي�شتعل ويطلق اللهب.
ويعتقد الباحثون �أن هيدرات امليثان �سوف متثل ث��ورة يف م�صادر
الطاقة ،وميكن �أن تكون مفتاحاً �أ�سا�سياً لتلبية احتياجات الطاقة يف
امل�ستقبل ،ويف الوقت احل��ايل ،حت��اول العديد من ال��دول البحث عن
طريقة ال�ستخراج هذه املادة ب�صورة �آمنة و�أقل تكلفة.
وتتمثل املخاطر املحتملة يف �أن ت�سرب غاز امليثان من �ش�أنه زيادة
ريا غاز
ظاهرة االحتبا�س احلراري؛ لأن ت�أثريه على تغيرُّ املناخ يفوق كث ً
ثاين �أك�سيد الكربون ،ومن هنا تكمن االحرتافية يف قدرة الدول على
ا�ستخراجه ،دون �أن تت�سرب كميات منه �إىل البيئة.
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السموم الطبيعية والقصيدة
الدوائية
يعد التطور يف علم الكيمياء من �أ�سباب
تطور االقت�صاد يف الع�صور احلديثة يف
جميع املجاالت ال�صناعية ،خا�صة �صناعة
ال��دواء ،وبالرغم من هذا التطور املذهل
يف علم الكيمياء �إال �أن معظم االكت�شافات
الكيميائية م�ستلهمة من القوة الطبيعة
للنباتات التي �أودع��ه��ا اهلل فيها .فتعد
النباتات م�صد ًرا للمواد الكيميائية يف
العديد من �أجزائه ،مثل الأزه��ار والبذور
وال��ث��م��ار والأوراق ه��ذه امل���واد ق��د تكون
عالجية �أو مميتة للكائن احلي .من هذه
النباتات القنب الهندي الذي حتتوي �أزهار
�أنثاه على كميات عالية من م��ادة «تيرتايدروكانابينول» « »THCذات
الت�أثري النف�سي الذي ت�شعر بالبهجة واال�سرتخاء ،.والتي ت�ستخدم يف عالج
اال�ضطرابات النف�سية وال�صرع وم�سكن للآالم .وعندما ي�ساء ا�ستخدام
القنب الهندي ينتج منه احل�شي�ش واملاريجوانا والباجن واجلاجنا ،هذه املواد
ت�سبب الإدمان والهلو�سة واال�ضطرابات النف�سية .كما تعد النباتات الطبية
م�صد ًرا لأقوى م�سكن للآالم فينتج من نبات اخل�شا�ش كميات عالية من
املورفني الذي ي�ستخدم يف العمليات اجلراحية ،ويعد الأفيون املنتج من
نبات اخل�شا�ش �أخطر املخدرات على الإطالق.
ويعد بع�ض الفطريات امل�سمى «بالفطر ال�سحري» كفنان كيميائي،
فبع�ض �أن��واع��ه يحتوي على مركب ب�سيلو�سيبني ال��ذي ي�سبب الهلو�سة
الب�صرية والعقلية والغثيان ونوبات الهلع .كما حتتوي �أوراق نبات الكوكا
على الكوكايني الذي يعمل كمن�شط وم�سكن للأمل وخم��درً � .
أي�ضا نبات
�أبواق املالك «زهرة اجلميلة ت�سر الناظرين» �إال �أن كل �أجزاء هذه الزهرة
حتتوي على مركبات كيميائية ذات �آثار قوية على اجل�سم ،وحني ت�ؤكل �أو
تدخن تزداد �ضربات القلب وت�سبب الهلو�سة .كما يعد نبات الداتورة من
املخدرات طبيعية وي�سبب هلو�سة قوية والعي�ش يف اخليال و�إيذاء النف�س.
�أ�ضف �إىل ذلك نبات جوزة الطيب ،حيث �إن الكميات كبرية منه تعطي
ريا خمد ًرا وت�سبب الهلو�سة وال�صداع والغثيان والإ�سهال ،الحتوائها على
ت�أث ً
مركب املريي�ستي�سني ،بينما اال�ستعمال املحدود كتوابل ال ي�صل اجلرعة
املخدرة .وحتتوي �أوراق �شجرة القرطوم مركب « »Mitragynineالذي
ي�ستخدم لأغرا�ض دوائية مثل ت�سكني الأمل وزيادة ال�شهية وعالج الإ�سهال.
كما ينتج نبات التبغ مواد كيميائية �سامة ،كالنيكوتني وغريها التي ت�سبب
الإدمان و�أمرا�ض القلب وال�سرطان وتقتل املاليني من الب�شر �سنو ًياً � .
أي�ضا
اململكة النباتية مليئة بالنباتات الأخرى التي تنتج مواد ذات �أغرا�ض طبية،
مثل الإيفيدرين والإ�سرتكنني و« ،»LSDالتي متثل غاية اخلطورة على حياة
الإن�سان يف اجلرعات العالية.
وعلى النقي�ض من املواد ال�سامة تنتج الطبيعة العديد من املواد التي
يغلب عليها الأث��ر الدوائي ،وقد نظمها البع�ض فيما ي�سمى «بالق�صيدة
الدوائية»:
�إذا �شكا القولون منك بليل
فعليك باليان�سون دون جدايل
و�إذا �أ�صبت بنزلة خذ زعرتًا
ٍ
و�سعال
لكحة
فهو العالج
ٍ
وا�ستزرع اجلرجري فهو كلحمة
فاللحم قد ي�أتي على �أ�شكال
بقدون�س
واغ�سل ُكالك ب�ضمتي
ٍ
وعالج حب لل�شباب مثايل
معالج
وع�صارة النعناع خري
ٍ
ٍ
ومن�شط قلب العليل البايل
ٍ
حمية
وعليك بال�شوفان �أف�ضل
يكوي الدهون بغري حد ن�صال
والزجنبيل لوحده م�ستو�صف
كال�صيدلية ف�أغله للغايل
وداوا التهابات احل�شا بابو ٌ
جن
ومنوم للر�ضع الأطفال ولدورة دموية خذ قرف ًة
�أو كرف�ساً �إن كان �ضغطك عال ًيا
والثوم كم يف لبه من ٍ
نعمة
مئتا عالج ي�شرتى بريال
واهرع �إىل امللفوف �إن بك �سك ٌر
وملن ت�صدع فالدواء دوايل
اهلل يخلق داءنا ودواءنا
رب عظي ٌم عايل
�سبحانه ٌ
ويعد منط احلياة ال�صحي وتعزيز �آليات ال�شفاء الذاتي باال�سرتخاء
والت�أمل والتفا�ؤل والأفكار الإيجابية وال�سعادة وعلو الهمة من �أ�سباب
احلفاظ على ال�صحة واحليوية ،كما تعمل الرقية ال�شرعية و�أداء ال�صلوات
وال�صدقة وغريها من العبادات بخ�شوع وطم�أنينة لنف�س الغر�ض ،قال اهلل
ا�ست َِجيبُوا للِهَّ ِ َولِل َّر ُ�سولِ �إِ َذا د ََعا ُك ْم لمِ َا يُ ْحيِي ُك ْم».
تعاىل «يَا �أَيُّ َها ا َّلذِ ي َن �آ َمنُوا ْ
كل ذلك ينتج عنه عدم اللجوء �إىل العالج الكيميائي �أو الع�شبي ذي الأثر
ال�سلبي على اجل�سم ،فال يوجد ال��دواء اخلايل من الآث��ار اجلانبية ،كما
يجب عدم تناول الأع�شاب للأغرا�ض الطبية �إال عند ال�ضرورة وبا�ست�شارة
املخت�صني.
�أ .د .جمال الدين �إبراهيم هري�سة
�أ�ستاذ الكيمياء احليوية
كلية ال�صيدلة – جامعة امللك �سعود
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التدخين اإللكتروني يفاقم أمراض الرئة
�أك�����د ب��اح��ث��ون �أن ا���س��ت��خ��دام
ال�سجائر الإلكرتونية يزيد بقوة
خطر �إ�صابة الرئة ب�أمرا�ض مزمنة
مثل الربو �أو الت�ضخم.
وقد �أو�ضحت درا�سة من�شورة يف
الدورية الأمريكية للطب الوقائي،
الأ���ض��رار الطويلة امل��دى املحتملة
ال�ستخدام ال�سجائر الإلكرتونية،
والتي يتم الرتويج لها ع��ادة على
�أن��ه��ا ب��دي��ل �أك�ث�ر �أم��نً��ا م��ن التبغ
وكو�سيلة للم�ساعدة يف الإقالع عن
التدخني.
وخ �لُ�����ص��ت ال���درا����س���ة �إىل �أن
ال�سجائر الإل��ك�ترون��ي��ة ت��زي��د من
خطر �أمرا�ض الرئة بن�سبة الثُلث
باملقارنة ب�أولئك الذين مل يدخنوا
�أو ي�ستخدموا ال�سجائر الإلكرتونية
قط ،وكان اخلطر �أكرب بني البالغني
ال���ذي���ن ي�����س��ت��خ��دم��ون ال�����س��ج��ائ��ر
الإلكرتونية والتبغ كليهما.
ويجيء البحث يف وق��ت تواجه
ف��ي��ه ال����والي����ات امل���ت���ح���دة �أزم����ة
ا���س��ت��ف��ح��ال ا���س��ت��خ��دام ال�سجائر
الإلكرتونية بني ال�شبان وال�شابات،
ووف ًقا للمراكز الأمريكية ملكافحة
الأمرا�ض والوقاية منها ،ي�ستخدم
�أك�ثر م��ن  27.5باملئة م��ن طالب
امل���دار����س ال��ث��ان��وي��ة يف ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة ال�����س��ج��ائ��ر الإل��ك�ترون��ي��ة
ارتفاعا من  20.7باملئة يف .2018
وق��ال كبري الباحثني �ستانتون

جالنتز مدير مركز �أبحاث مكافحة
التبغ والتعليم بجامعة كاليفورنيا
يف �سان فران�سي�سكو يف مقابلة
�أُج���ري���ت م��ع��ه ب��ال��ه��ات��ف« :ي��ج��ري
الرتويج لل�سجائر الإلكرتونية على
�أن��ه��ا غ�ير م�ضرة ،ولكنها لي�ست
كذلك».
وا���س��ت��خ��دم ج�لان��ت��ز وزم��ل��ا�ؤه
بيانات � 32ألف بالغ �شملهم بحث
التقييم ال�سكاين للتبغ وال�صحة
ال���ذي �أج��رت��ه امل��راك��ز الأم�يرك��ي��ة
ملكافحة الأمرا�ض والوقاية منها،
وال����ذي يتتبع ع����ادات ا���س��ت��خ��دام
ال�����س��ج��ائ��ر الإل���ك�ت�رون���ي���ة وال��ت��ب��غ
بالإ�ضافة �إىل ت�شخي�ص �أمرا�ض

ال��رئ��ة يف ال��ف�ترة م��ا ب�ين 2013
و.2016
ويف بداية الدرا�سة مل يكن �أحد
يعاين من �أمرا�ض يف الرئة ،وبعد
مرور ثالث �سنوات وجد الباحثون
�أن م���ن ا���س��ت��خ��دم��وا ال�����س��ج��ائ��ر
الإل��ك�ترون��ي��ة زاد خطر �إ�صابتهم
ب ��أم��را���ض م��ث��ل ال��رب��و �أو التهاب
ال�شعب الهوائية �أو ت�ضخم الرئة �أو
االن�سداد الرئوي املزمن بن�سبة 30
يف املئة باملقارنة مع من مل يدخنوا
التبغ ومل ي�ستخدموا ال�سجائر
الإلكرتونية قط.
�أم��ا الذين كانوا يدخنون التبغ
فقد زاد خطر �إ�صابتهم مبر�ض

م��زم��ن يف ال��رئ��ة م��رت�ين ت��ق��ري� ًب��ا
م��ق��ارن��ة مب���ن مل ي��دخ��ن��وا ق��ط،
ووج��دت الدرا�سة �أن اخلطر كان
�أكرب ثالث مرات بني من ا�ستخدموا
التبغ وال�سجائر الإلكرتونية م ًعا.
و�أ�ضاف جالنتز« :كان اجلميع،
مبن فيهم �أنا ،يعتقدون �أن ال�سجائر
الإلكرتونية مثلها مثل �سجائر التبغ
لكنها لي�ست بنف�س ال��ق��در من
ال�سوء ،و�أن���ك �إذا ا�ستع�ضت عن
بع�ض ال�سجائر املعتادة ب�سجائر
�إلكرتونية لرمبا كان الأمر �أف�ضل،
لكن تبني �أن الأمر �أ�سو�أ .ال�سجائر
الإلكرتونية تُ�شكل خماطر فريدة
فيما يتعلق ب�أمرا�ض الرئة».

تفاحة واحدة في اليوم ال تكفي لتجنب زيارة الطبيب

�أك��د فريق من العلماء يف بحث
ج��دي��د �أن يف ال��ق��ول ال�شائع ب��أن
تفاحة يف اليوم تبعد الطبيب عن
متناوِ لها ،ن�صف احلقيقة فقط،
لأن �إب��ع��اده يحتاج �إىل تفاحتني
بدالً من واحدة ،وبتناولهما اليومي
ينخف�ض الكول�سرتول ال�ضار ،ويقل
خطر الإ�صابة بالأمرا�ض القلبية،
لأن التفاح غني بالألياف ومبركب
 polyphenolامل�ساعد للأوعية

ال��دم��وي��ة على حت�سني وظائفها،
بح�سب م��ا ا�ستنتج البحث ال��ذي
ق����ادت����ه ال�ب�روف���ي�������س���ورة Julie
 Lovegroveاملخت�صة بالتغذية،
وامل���ع���ت�ب�رة م���ن ك���ب���ار ال��ب��اح��ث�ين
يف ج��ام��ع��ة University of
 Readingبجنوب �إجنلرتا.
ا�ستخدم الفريق يف بحثه التفاح
ال�شهري با�سم Renetta Canada
غني
م��ع �أن �أ�صله فرن�سي ،لأن��ه
ّ

مبركبات proanthocyanidins
املحتوي على امل��رك��ب املقل ن�سب
الكول�سرتول ال�ضار .كما ا�ستخدم
يف املقابل ع�صري التفاح ،مع كمية
مم��اث��ل��ة م���ن ال�����س��ك��ر وال�����س��ع��رات
احل��راري��ة كعنا�صر حت��ك��م ،فوجد
الفريق �أن التفاح يحتوي على 8.5
غ��رام من الألياف ،مقارنة بن�صف
غ����رام يف ال��ع�����ص�ير ،وع��ل��ى 990
ملليغرا ًما من مركب polyphenol

فيما ي��ح��ت��وي الع�صري ع��ل��ى 2.5
ملليغرام فقط.
ه��ذا الك�شف �أدى اىل ا�ستنتاج
�سهل ،ملخ�صه �أن التفاح الطبيعي،
�أك��ث��ر ن��ف��ع��اً و�إب�����ع�����ادا للطبيب
ول��ل��ك��ول�����س�ترول ولأم���را����ض القلب
عن الإن�سان ،فيما لو واظ��ب على
الطبيعي م��ن ال��ف��اك��ه��ة ال�شهرية،
و�أكد اال�ستنتاج خ�ضوع � 40شخ�صاً
م��ن اجلن�سني ،مم��ن لديهم ن�سب
مرتفعة من الكول�سرتول ،لتجارب
وفحو�صات الفريق ال��ذي وجد �أن
تغيري ال��ن��م��ط ال��غ��ذائ��ي مي��ك��ن �أن
ي�ساعد يف تقليل خطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية
بن�سبة  4%على الأقل.
ومع �أن ن�سبة اخلف�ض قليلة ،ف�إن
الربوفي�سورة «الفغروف» اعتربتها
مهمة« :لأنها تو�ضح �أن �أي تغيري
غذائي �سهل التنفيذ ميكن �أن يكون
له ت�أثري مهم على التدابري الرئي�سية
خلطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب»،
وف���ق تعبريها ع��ن ن��ت��ائ��ج البحث
ال��ذي ك�شف �أن تفاحتني ،ب��دالً من
الع�صري� ،أو بدالً من واح��دة ،لهما
ت�أثري كبري على �صحة القلب.

يحتاج اجل�سم ال�سليم عموماً
�إىل التغذية ال�سليمة والكافية
م��ع احل��ر���ص على �إم����داده بكافة
الفيتامينات وامل���ع���ادن ال�لازم��ة،
وذل��ك للمحافظة عليه م��ن كافة
الأمرا�ض ،خا�صة �إ�صابة الأع�ضاء
الداخلية واخلارجية للج�سم ،لذا
يجب الرتكيز على �إم��داد اجل�سم
بالفيتامينات الالزمة والتي ي�سبب
نق�صها م�شاكل خطرية مثل نق�ص
ف��ي��ت��ام�ين « »Aال����ذي ق��د ي�سبب
العمى.
ويعترب فيتامني «� »Aأح��د �أهم
العنا�صر الرئي�سية التي يحتاجها
اجل�سم بكميات معينة يومياً ،وذلك
ملا يحتويه من م�ضادات الأك�سدة

ال��ت��ي تلعب دورا ك��ب�يرا يف �صحة
العيون واملحافظة على ال�شبكية
والقرنية ومنو العظام ،لذلك يجب
�أن نحر�ص على ت��ن��اول��ه بكميات
ك��اف��ي��ة ح��ت��ى ال ي�����ص��اب اجل�����س��م
بالعديد من الأم��را���ض ،ح�سب ما
جاء يف موقع «بولد �سكاي» املعني
بال�صحة.
وي��ل��ع��ب ه���ذا ال��ف��ي��ت��ام�ين دوراً
رئي�سياً يف قوة نظرك وو�ضوحه،
حيث ي�ساعد يف �إنتاج �أ�صباغ معينة
تتيح ل�شبكية ال��ع�ين العمل على
النحو املطلوب ،و�أثبتت الدرا�سات
�أن قطرات العني التي حتتوي على
فيتامني  Aفعالة يف عالج جفاف
العني.

كما ثبت �أن ق��ط��رات فيتامني
« »Aفعالة يف عالج نوع معني من
التهاب العني ي�سمى التهاب القرنية
احلويف ،ووفق درا�سة �أخ��رى ،ف�إن
مكمالت فيتامني  Aقد قللت من
خطر الإ���ص��اب��ة بالتنك�س البقعي
املتقدم بن�سبة  25%لدى الأفراد
الذين تزيد �أعمارهم عن  50عا ًما.
و�أف��ادت درا�سة �أجراها باحثون
يف ج��ام��ع��ة ك��ول��وم��ب��ي��ا� ،أن �شكال
ا�صطناعيا متغريا من فيتامني A
�أظهر �إمكانية حمتملة لإبطاء تطور
م��ر���ض ���س��ت��ارغ��اردت ،وه��و مر�ض
وراثي للعني ي�سبب فقدان الب�صر
ال�شديد لدى ال�شباب.
وي��ح��ت��وي ف��ي��ت��ام�ين»  »Aعلى

العديد من الفوائد الأخ��رى � ً
أي�ضا
ب��د ًءا م��ن تقليل خماطر الإ�صابة
ب��ب��ع�����ض �أن�������واع ال�������س���رط���ان �إىل
تعزيز �صحة جهاز املناعة لديك،
بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدة يف تقليل
خطر ظ��ه��ور ح��ب ال�شباب ودع��م
النمو ال�صحي ب�شكل كبري.
ويتوافر هذا الفيتامني احليوي
يف احل��ل��ي��ب خ���ايل ال��د���س��م ،زي��ت
كبد �سمك القد ،البي�ض ،حبوب
الإف��ط��ار املح�صنة ،اخل�����ض��روات
وال���ف���واك���ه ذات ال���ل���ون الأ���ص��ف��ر
وال�برت��ق��ايل ك��اجل��زر وال�برت��ق��ال
والليمون� ،إ�ضافة �إىل اخل�ضروات
ال��ورق��ي��ة ال��داك��ن��ة م��ث��ل ال�بروك��ل��ي
ال�سبانخ وغريها.

نقص فيتامين « »Aقد يسبب العمى!

حكايتي
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أكد أن مركز التميز يسعى لتطوير التعلم والتعليم بالجامعة ..د .التويجري:
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استقبلنا  70طلبًا لبرنامج منح التميز و175
للسفراء و 800للطالب المساعد

برنامج الطالب المساعد يؤهل الطالب لمساعدة عضو هيئة التدريس في استخدام نظام إدارة التعلم «بالك بورد»
حوار :حممد باكرمان
ال � � ��دك� � � �ت � � ��ور ع� � �م � ��ر ب� � � ��ن حم� �م ��د
التويجري نائب مدير مركز التميز
يف التعلم والتعليم ،حت��دث يف هذا
ال �ل �ق��اء ع��ن ر�ؤي� ��ة ور� �س��ال��ة و�أه� ��داف
املركز و�أب��رز امل�شاريع التي �أطلقها،
و��س�ل��ط ال �� �ض��وء ع�ل��ى ب��رن��ام��ج منح
التميز وب��رن��ام��ج ن�ظ��ام اال�ستجابة
ال�شخ�صية «« »»clickersو�سفراء
امل��رك��ز وال �ط��ال��ب امل �� �س��اع��د ،م ��ؤك��د ًا
�أن امل��رك��ز ي���س�ع��ى ل�ب�ن��اء ال���ش��راك��ات
ومد ج�سور التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات
املحلية والإق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة ذات
ال �ع�لاق��ة م ��ن �أج� ��ل ت �ط��وي��ر ال�ت�ع�ل��م
والتعليم ب��اجل��ام�ع��ة ،وق��د ا�ستقبل
�أك �ث�ر م��ن  70ط�ل�ب� ً�ا ل�برن��ام��ج منح
ً
طلبا لربنامج �سفراء
التميز و175
اجل ��ام� �ع ��ة و�أك� �ث ��ر م� ��ن  800ط�ل��ب
لربنامج الطالب امل�ساعد.
 ح��دث �ن��ا يف ال �ب��داي��ة ع ��ن ر�ؤي� ��ةاملركز ور�سالته و�أهدافه؟
تتج�سد ر�ؤي��ة املركز ب ��أن ي�صبح
�أمن��وذج�اً ري��ادي�اً يف تطوير التعليم
اجلامعي ،و���ص��والً مل�صاف املراكز
الرياديه عاملياً.
وتتمثل ر�سالة املركز يف حتقيق
التميز يف التعلم والتعليم يف جامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود ،م���ن خ�ل�ال �إع����داد
ال�سيا�سات واخلطط اال�سرتاتيجية
يف التعليم والتعلم والإ�شراف على
ت��ن��ف��ي��ذه��ا ،ون��ق��ل وت��وط�ين �أف�ضل
امل��ب��ادرات العاملية لتطوير م�ستوى

املمار�سات التعليمية وحت�سني تعلم
الطالب باجلامعة.
و�أب����رز �أه��داف��ه متابعة اخلطة
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة للتعلم والتعليم
ب��اجل��ام��ع��ة ،وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون فيما
تتطلبه من �إجراءات تنفيذية وتطوير
لكافة العمليات والإج��راءات ،ونقل
وتوطني �أف�ضل املمار�سات العاملية
يف التعلم والتعليم و�إدارتها وفق ر�ؤية
م�ؤ�س�سية ريادية وموا�صفات مهنية
ع��امل��ي��ة� ،إ���ض��اف��ة لإي��ج��اد م��ب��ادرات
ن��وع��ي��ة وو����ض���ع الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ات
الالزمة لتطوير م�ستوى املمار�سات
التعليمية باجلامعة وحت�سني تعلم
الطالب باجلامعة ،وكذلك تقومي
الربامج الأكادميية وتقومي خمرجات
التعلم والتعليم ،و�إع��داد الدرا�سات
والتقارير لتحليل الواقع التعليمي
اجلامعي وا�ست�شراف م�ستقبله يف
ظل املتغريات وامل�ستجدات احلديثة
وبناء �شراكات ومد ج�سور التوا�صل
مع امل�ؤ�س�سات املحلية والإقليمية
وال��دول��ي��ة ذات ال��ع�لاق��ة م��ن �أج��ل
تطوير التعلم والتعليم باجلامعة.
 م��ا �أب��رز امل�شاريع التي �أطلقهااملركز حتى الآن؟
�أطلق املركز جمموعة من الربامج
هي :اخلطة اال�سرتاتيجية يف التعلم
والتعليم ،جائزة التميز يف التدري�س،
قاعدة بيانات املبادرات التعليمية،
منح التميز يف التعلم والتعليم� ،أنظمة
اال�ستجابة ال�شخ�صية «،»clickers

ب��رن��ام��ج ال��واع��دي��ن يف ال��ت��دري�����س
اجلامعي ،مبادرة التلعيم عن بعد،
�سيا�سة تقييم تعلم الطالب ،م�شروع
الطالب امل�ساعد.
 وماذا عن عدد املتقدمني لآخردورة من دورات برنامج منح التميز؟
ا�ستقبلنا يف منح التميز يف دورتها
الرابعة ما يقارب  70طل ًبا لدعم
املمار�سات التدري�سية والأن�شطة
ال�صفية وغ�ير ال�صفية ال��رام��ي��ة،
وق���د ت�����ص��درت ال��ك��ل��ي��ات ال�صحية
عدد الطلبات املر�سلة بـ  27طل ًبا،
ث��م الكليات العلمية ب��ـ  20طل ًبا،
ثم الكليات الإن�سانية بـ  17طل ًبا،
وتوزعت الـ  6طلبات املتبقية على
العمادات الأخ��رى الأخ��رى وال�سنة
الأوىل امل�شرتكة.
 كم ع��دد املتقدمني من �أع�ضاءهيئة التدري�س؟
عدد املتقدمني من �أع�ضاء هيئة
التدري�س الرجال  42ومن الن�ساء
 ،28و�سيقوم امل��رك��ز باال�ستعانة
ب��ـ  14ع�����ض��واً م��ن �أع�����ض��اء هيئة
التدري�س باجلامعة للم�شاركة يف
حتكيم الطلبات الواردة.
 وماذا عن الربامج الأخرى؟هناك برنامج نظام اال�ستجابة
ال�شخ�صية  ،clickersوهو النظام

الذي يجعل جميع الطالب ي�شاركون
�أثناء املحا�ضرة ،حيث يقوم ع�ضو
هيئة التدري�س بطرح الأ�سئلة ويجيب
عليها الطالب عن طريق الأجهزة
التي يوفرها النظام ،ومن خالل هذا
امل�شروع ال يوجد �أي جمال يف �أن ال
ي�شارك الطالب يف املحا�ضرة ،وهذا
امل�شروع م�ستمر يف حال رغب ع�ضو
هيئة التدري�س يف احل�صول على
ه��ذه اخلدمة �سوف يرحب املركز
بتزويده بكافة املتطلبات.
 ك��م ي�ت��راوح ع ��دد امل �� �ش��ارك�ين يفالربنامج؟
�إج���م���ايل ع����دد امل�����ش��ارك�ين يف
م�شروع برنامج كليكرز  68م�شار ًكا
 32من الرجال و 36من الن�ساء.
 ب��رن��ام��ج ��س�ف��راء امل��رك��ز حدثناعنه؟
الفكرة منه �أن يكون للمركز �سفري
يف جميع كليات ومعاهد اجلامعة
ولقد مت فتح القبول يف الطلبات
وتقدم �أك�ثر من  175ع�ضو هيئة
تدري�س.
 وم � � ��اذا ع ��ن ب ��رن ��ام ��ج ال �ط��ال��بامل�ساعد من حيث الفكرة والأهداف
وعدد املتقدمني؟
برنامج الطالب امل�ساعد يهدف
�إىل تعزيز ا�ستخدام برنامج نظام

�إدارة التعلم «ب�لاك ب��ورد» بجامعة
امل��ل��ك �سعود وف��ك��رت��ه �أن الطالب
ي�ستطيع م�����س��اع��دة ع�����ض��و هيئة
ال��ت��دري�����س يف ا���س��ت��خ��دام ال��ن��ظ��ام
ع��ن ط��ري��ق ت��زوي��ده بقالب جاهز
مت ت�صميمه م��ن قبل امل��رك��ز ومت
ت��دري��ب الطلبة على ا�ستخدامه،
و�أ���ش��ار �إىل �أن��ه قد مت �إج��راء هذا
الربنامج يف كليات الرتبية والعلوم

ال��ط��ب��ي��ة التطبيقية وال��ت��م��ري�����ض
�اح��ا
يف ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ،وجن���ح جن� ً
م�شجعاً ،فتقرر تو�سيع التجربة على
جميع كليات اجلامعة ،ونحن الآن
يف مرحلة جمع وت��دري��ب الطلبة،
بالإ�ضافة �إىل جمع املن�سقني يف
الكليات ل�ل�إ���ش��راف على الطلبة،
حيث تقدم على الربنامج �أكرث من
 800طالب خالل هذا الف�صل.

واتارا % 60 :من مواطني بلدي يحفظون القرآن لكنهم ال
يتقنون «العربية» لألسف
حوار� :سعد النعامي
اال�سم� :سعادا واتارا
اجلن�سية� :ساحل العاج
الكلية :الآداب
ق�سم :التاريخ
امل�ستوى :ال�سابع

يتقن اللغة الفرن�سية واللغة العربية
�إ� �ض��اف��ة ل�ل�غ��ة امل�ح�ل�ي��ة يف ب�ل��اده ،التحق
باجلامعة ع��ن ط��ري��ق امل��وق��ع الإل �ك�تروين
وتعلم اللغة العربية يف معهد اللغويات
ال � �ت� ��اب� ��ع ل� �ل� �ج ��ام� �ع ��ة ،وي� �ط� �م ��ح لإك � �م� ��ال
ال��درا� �س��ات ال�ع�ل�ي��ا يف تخ�ص�صه احل��ايل
«ال� �ت ��اري ��خ» وال � �ع� ��ودة �إىل ب �ل��اده لتعليم
مواطنيه اللغة العربية وتاريخ احل�ضارة
الإ�سالمية..

الفرن�سية.

الإ�سالمية.

 كيف وج��دت تعلم اللغة العربية منحيث ال�صعوبة مقارنة باللغات الأخرى؟
كانت �صعبة يف البداية ،وال�سبب يعود
لأنها عميقة وثرية.

 كيف وجدت م�ستوى اجلامعة؟ا�ستفدت كثرياً من الدرا�سة والربامج
العلمية ،وكذلك اخلدمات التي توفرها
اجلامعة ومكتبة امللك �سلمان املركزية،
وال���ل���ق���اءات وال���ن���دوات م��ع امل�����س ��ؤول�ين
و�أع�ضاء هيئة التدري�س.

 م ��اذا ك�ن��ت ت �ع��رف ع��ن ج��ام�ع��ة امللك�سعود قبل ان�ضمامك �إليها؟
كنت ال �أع���رف �شيئاً ع��ن اجلامعة،
وكان زميلي هو من عرفني على اجلامعة
وذك��ر يل مميزاتها و�إيجابياتها ورغبني
باالن�ضمام �إليها.

 يف ال� � �ب � ��داي � ��ة ح� ��دث � �ن� ��ا ع� � ��ن ق �� �ص��ةان�ضمامك �إىل جامعة امللك �سعود.
ق��دم��ت ط��ل��ب االل��ت��ح��اق ع�بر امل��وق��ع
الإلكرتوين ثم و�صلني على الإمييل �إ�شعار
ب��ال��ق��ب��ول ومت ق��ب��ويل يف اجل��ام��ع��ة وهلل
احلمد.

 كم ن�سبة امل�سلمني يف بالدك؟ % 60منهم م�سلمون ويحفظون القر�آن
الكرمي ،ولكن مع الأ�سف ال يتقنون اللغة
العربية.

 �أين تعلمت اللغة العربية؟تعلمت اللغة العربية يف معهد اللغويات
التابع جلامعة امللك �سعود ،وا�ستغرقت
م��دة �سنة ون�صف و�أي��� ً��ض��ا �أج��ي��د اللغة

 ما طموحك بعد البكالوريو�س؟�أط���م���ح ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى امل��اج�����س��ت�ير
والدكتوراه ،ثم العودة �إىل بلدي لتعليم
النا�س اللغة العربية وت��اري��خ احل�ضارة

 م� ��ا ال � �ه� ��واي� ��ات ال� �ت ��ي مت ��ار�� �س� �ه ��ا يفاجلامعة؟
�أم��ار���س ع��دة ه��واي��ات و�أن�شطة داخل
اجلامعة ،وعلى ر�أ�سها ريا�ضة كرة قدم
يف ال�صالة الريا�ضية وقراءة بع�ض الكتب
خ���ارج التخ�ص�ص� ،إ���ض��اف��ة للتجول مع
الزمالء داخل اجلامعة.
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صوت الصورة

نافذة

نافذة

د .فهد بن عبداهلل الطياش

الكليات التطبيقية ..صراع الصورة وسوق العمل
�س حديث معايل وزير التعليم الدكتور حمد �آل ال�شيخ هموم
ال َم َ
الكثري من الطالب؛ عندما �صرح بتحويل كليات املجتمع �إىل كليات
تطبيقية تلبي احتياجات �سوق العمل.
وه��ي معادلة ت���وازن وط��م��وح ب���أن حتظى ه��ذه الكليات بال�سمعة
امل�ؤ�س�سية التي تدفع بالتناف�سية على القبول ،بدالً من حتويل من ال
تنطبق عليه �شروط القبول باجلامعات �إىل هذه الكليات ،فال�سمعة
امل�ؤ�س�سية ال تبنى بالطموح فقط و�إمنا نتيجة تكاتف �أط��راف فاعلة
وم�ستفيدة من هذا التوجه.
ولعل امليزة الأبرز يف جتارب كليات املجتمع تتمثل يف حيوية الربامج
و�سرعة �إطالقها وتعديلها وق�صر مدتها ،ولكن يغيب عنها �أبرز حوافز
اجلذب واملتمثل يف العائد امل��ادي و�سراب الوعود القادمة من �سوق
العمل.
�أعرف �أن ت�صريح معايل الوزير �آل ال�شيخ مل ي�أت من طموح فقط
و�إمنا من جتارب ومعارف ودرا�سات قدمها بعني االقت�صادي املتخ�ص�ص
واخلبري ،ويف هذا الت�صريح فر�صة �أكادميية للجامعات ال�سعودية
لإعادة بلورة �صورة كليات املجتمع والتحول نحو كليات تطبيقية جتذب
وت�ستقطب حتى من طالب اجلامعة املميزين ،و�أال تقف حدود الطموح
على برامج م�ستن�سخة يف كل اجلامعات ،و�إمن��ا ن��رى بع�ض التميز
والتفرد على الأقل بني اجلامعات يف املنطقة الواحدة.
�أما �أفكار �صورة الدبلومات املمنوحة من دكاكني اللغة الإجنليزية
واحلا�سب يف ال�سابق لت�ضاف �إىل ملف الإحباط «العالقي» فلم يعد
لها مكان يف خدمة املجتمع ،و�ستكون هذه الكليات امل�ؤ�س�سية طاردة
لدكاكني الوهم من �سوق العمل قبل اجتذاب الطالب للتناف�س على
الكليات التطبيقية.

«امللك �سعود» ت�ست�ضيف اختبارات طلبة جامعة املعرفة

altayash@ksu.edu.sa

استقبله أمير منطقة القصيم..

مشرف مركز الملك سلمان لدراسات الجزيرة العربية
يرعى ثلوثية التويجري

ا�ستقبل �أم�ير منطقة الق�صيم
���ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر
الدكتور في�صل بن م�شعل بن �سعود
بن عبدالعزيز �آل �سعود يف ديوان
�إم���ارة املنطقة ،ال��ث�لاث��اء املا�ضي،
عميد كلية الآداب امل�شرف على
م��رك��ز امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ل��درا���س��ات
تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها،
الدكتور نايف بن ثنيان �آل �سعود.
وت�أتي زيارة عميد الآداب ملنطقة
الق�صيم ،بدعوة من ثلوثية �أحمد
التويجري ،حل�ضور احتفاء الثلوثية
بالدكتور حممد ال�سالمة مبنا�سبة
نيله ج��ائ��زة امل��ل��ك �سلمان لتاريخ
وح�ضارة اجل��زي��رة العربية خالل
جل�سة الثلوثية الأ�سبوعية.
وزار ال��دك��ت��ور ن��اي��ف ب��ن ثنيان
خ�لال ت��واج��ده يف املنطقة متحف

العقيالت وكان با�ستقباله باملتحف
الأ�ستاذ عبداللطيف الوهيبي واطلع
على تاريخ رج��ال العقيالت وعدد

م��ن ال�����ص��ور وال��وث��ائ��ق التاريخية
التي ميتلكها املتحف والتي حتكي
تاريخ تلك احلقبة الزمنية يف تاريخ

ك�شف عميد ع��م��ادة التطوير
واجل��ودة الدكتور جربيل العري�شي
�أن وح��دات اجلامعة حتقق تقدماً
ملحوظاً يف رعاية هوية اجلامعة
واملحافظة عليها ،وذلك من خالل
ال���ت���زام وح����دات اجل��ام��ع��ة ب��ر�ؤي��ة
ور�سالة و�أهداف اجلامعة وااللتزام
بالهوية املطورة للجامعة وما ت�ضمنه

الدليل الإر�شادي للهوية املتاح على
املوقع الإل��ك�تروين لعمادة التطوير
واجلودة.
و�أو���ض��ح �أن وح��دة �إدارة الهوية
بعمادة التطوير واجل��ودة تتابع كل
ما ي�صدر من وحدات اجلامعة وتعد
تقريراً دورياً بنوع وعدد املخالفات
ذات ال�صلة بالهوية الب�صرية ،مبا

املنطقة ورح�ل�ات رج���ال الق�صيم
للتجارة واملعرفة لعدد من ال��دول
ال��ع��رب��ي��ة وغ�ي�ره���ا ،ح��ي��ث ا�ستمع
احل�ضور ل�شرح كامل عن املتحف
وما يحتويه والتعرف على عدد من
ال�شخ�صيات التاريخية من رجال
العقيالت ال��ذي �سطروا ع��دداً من
امل���آث��ر التاريخية خ�لال رحالتهم
املتكررة.
وبنهاية الزيارة التقط احل�ضور
���ص��وراً تذكارية للدكتور نايف بن
ثنيان �آل �سعود ،ال��ذي ب��دوره قدم
�شكره ملتحف العقيالت على العمل
ال��ك��ب�ير ال���ذي ق��دم��وه للمحافظة
على تاريخ ه���ؤالء ال��رج��ال وتوثيق
الرحالت والوثائق التاريخية عنهم
ليكون مرج ًعا تاريخ ًيا عن ه���ؤالء
الرجال لأبناء هذا الوطن.

الجامعة تحقق تقدمًا في رعاية هويتها

«الكراسي
البحثية» تشارك
في معرض جدة
للكتاب

�أبرزت وكالة عمادة البحث العلمي
للكرا�سي البحثية خالل م�شاركتها
يف معر�ض ج��دة ال��دويل اخلام�س
ل��ل��ك��ت��اب خم���رج���ات وم��ن��ج��زات
ال��ك��را���س��ي ال��ع��ل��م��ي��ة والإن�����س��ان��ي��ة
والهند�سية والطبية ،وذلك يف ظل
ال��دور الثقايف والعلمي الذي تقوم
ب��ه ال��وك��ال��ة ،حيث ت���أت��ي امل�شاركة
يف �إط���ار تعزيز منظومة البحث

العلمي و�إنتاج بحوث �إبداعية تخدم
امل��ج��ت��م��ع .وا���ش��ت��م��ل ج��ن��اح وك��ال��ة
ع��م��ادة البحث العلمي للكرا�سي
البحثية يف املعر�ض على م�شاركة
م��رك��ز امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ل��ل��درا���س��ات
التاريخية واحل�����ض��اري��ة للجزيرة
العربية وكر�سي امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز للح�سبة وتطبيقاتها
املعا�صرة ،وكر�سي الأم�ير �سلطان

فيها ا���س��ت��خ��دام ���ش��ع��ار اجل��ام��ع��ة،
وقد ك�شفت التقارير التي �أعدتها
وحدة �إدارة الهوية حتقيق وحدات
اجلامعة تقدماً كبرياً يف ا�ستخدام
�شعار اجلامعة بال�شكل ال�صحيح،
وم��ا يرتبط بالهوية الب�صرية من
�إر�شادات.

بن عبدالعزيز للدرا�سات الإ�سالمية
املعا�صرة ،وكر�سي الأمري متعب بن
عبداهلل لأبحاث امل�ؤ�شرات احليوية
له�شا�شة العظام ،وكر�سي الدكتور
عبدالعزيز املانع لدرا�سات اللغة
العربية و�آداب���ه���ا وك��ر���س��ي الأدب
ال�سعودي ،وكر�سي هيئة امل�ساحة
اجليولوجية �إىل جانب عر�ض 450
كتاباً.

«علوم الرياضة» تشارك في
مؤتمر كونجرس االتحاد اآلسيوي

�شاركت كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين يف م�ؤمتر كوجنر�س االحتاد
الآ�سيوي للطب الريا�ضي يف ن�سخته الـ  17والذي نظمه االحتاد ال�سعودي
للطب الريا�ضي يف الفرتة من 15-13دي�سمرب2019م.
وتناول الكوجنر�س خالل جل�ساته العلمية وور�ش العمل عددًا من املحاور،
�أبرزها ت�أهيل الإ�صابات الريا�ضية ،والرقابة على املن�شطات ،وتطوير
الأداء الريا�ضي ،والفئات اخلا�صة بالطب الريا�ضي ،وال�سفر مع الالعبني،
والوقاية من الإ�صابات الريا�ضية ،و�إدارة الإ�صابات الريا�ضية ،والطب
الريا�ضي يف اململكة العربية ال�سعودية.
وحتر�ص عمادة الكلية على التواجد يف هذه املحافل الإقليمية وامل�ساهمة
ب�شكل فعال يف جناحها من خالل دعم وت�شجيع من�سوبيها على امل�شاركة
�سواء تنظيمياً �أو بتقدمي عدد من الأوراق العلمية و�إقامة املعار�ض العلمية
امل�صاحبة ،وذل��ك �إمياناً منها ب�أهمية التعاون مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية واخلا�صة ذات العالقة.
وجاءت م�شاركات �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية كالتايل� :شارك يف �إدارة
اجلل�سات العلمية للم�ؤمتر كل من د .خالد اجللعود ،د .حممد فقيهي،
�أما امل�شاركات العلمية امل�صحوبة بعرو�ض علمية فكانت لكل من د .يحيى
ال�شريف ،د .حممد ال�سعيد ،د� .شايع القحطاين ،د .عبدالعزيز الدايل ،د.
فواز احلكمي ،د .من�صور ال�صويان ،وقد مت تكرميهم بعد نهاية اجلل�سات
اخلا�صة بهم.

الزيارات التخصصية تصل كلية
الدراسات التطبيقية بعليشة

وا�صلت الزيارات التخ�ص�صية التي تقوم بها عمادة التطوير واجلودة
لنهاية م�سارها للف�صل الدرا�سي الأول ،حيث اختتمها فريق وكالة عمادة
التطوير واجلودة برئا�سة وكيلة العمادة بزيارة لكلية الدرا�سات التطبيقية
وخدمة املجتمع بفرع الطالبات بعلي�شة يوم االثنني املوافق 1441/4/12هـ.
مت ا�ستقبال الفريق والرتحيب به من قبل وكيلة كلية الدرا�سات التطبيقية
وخدمة املجتمع ووكيالت الأق�سام وخمت�صات التطوير واجلودة يف الكلية،
ويف مقدمة اللقاء �ألقت وكيلة عمادة التطوير واجلودة كلمة رحبت فيها
باحلا�ضرات وعرفت بالعمادة ودور وحداتها يف تقدمي الدعم واخلدمات
جلهات اجلامعة ،ثم �ألقت ال�ضوء على �أهم مزايا كلية الدرا�سات التطبيقية
وخدمة املجتمع يف جماالت التطوير واجلودة ومنها االنتهاء من حتديث
اخلطة اال�سرتاتيجية ،واالنتهاء من بناء جزء كبري من نظام �إدارة اجلودة
 ISO 9001:2015وح�صول بع�ض �أع�ضاء الفريق الن�سائي على دورات
تدريبية تخ�ص�صية يف نظام �إدارة اجلودة  ،ISO 9001:2015كما انخف�ض
عدد املخالفات املتعلقة بالهوية املطورة للجامعة وذلك بعد املقارنة بني
عام 1439هـ وعام 1440هـ .ثم عر�ضت وحدات عمادة التطوير واجلودة
اخلدمات وجم��االت الدعم التي تقدمها للكلية .ومتيز اللقاء بالتفاعل
ومناق�شة التحديات وو�ضع احللول والتو�صيات .اختتمت الزيارة بالرد على
ت�سا�ؤالت احلا�ضرات من من�سوبات الكلية.

