
الكهربائية بجامعة  الهند�سة  اأ�ستاذ  ال�سعالن  الدكتور عبداهلل بن حممد  دعا 

امللك �سعود وامل�سوؤول ال�سابق عن تر�سيد الكهرباء بكر�سي الزامل، بتعيني مدير 

ذلك  معترباً  الكهرباء،  تر�سيد  لأهمية  نظرياً  ال�سعودية،  اجلامعات  يف  للطاقة 

الربنامج  حملة  اإطللالق  خالل  من  الرت�سيدي  اململكة  دور  متطلبات  مع  متا�سياً 

الوطني لرت�سيد ا�ستهالك الطاقة الذي يقوم املركز ال�سعودي لكفاءة الطاقة على 

اإعداده بتنفيذ جمموعة برامج فرعية لرت�سيد ا�ستهالك الكهرباء.

هذا  يف  والللرائللدة  الأوىل  �سعود  امللك  جامعة  تكون  اأن  ومتنى 

الجتاه، لتوخي مواطن الهدر واإ�ساءة ال�ستخدام للطاقة الكهربائية 

يف اجلامعة.

وكيل  افتتح 

اجلللللللامللللللعللللللة 

الللللللدكللللللتللللللور 

علللللللللبلللللللللداهلل 

نيابة  ال�سلمان 

عللللللن ملللعلللايل 

اجلامعة  مدير 

بدران  الدكتور 

امللتقى  الللعللمللر، 

للتخطيط  اجلامعة  لوكالة  الثالث  ال�سنوي 

والللعللمللادات  الكليات  وكللالء  مللع  والتطوير، 

وم�ساعدات  واجلللللودة،  للتطوير  امل�ساندة 

الوكيالت للتطوير واجلودة، وروؤ�ساء وحدات 

»التح�سني  �سعار  حتت  واجللللودة،  التطوير 

امل�ستمر«، الذي عقد برئا�سة وكيل اجلامعة 

للتخطيط والتطوير الدكتور يو�سف ع�سريي، 

حمافظ  امللتقى  �للسللرف  �سيف  وبت�سريف 

واملقايي�س  للموا�سفات  ال�سعودية  الهيئة 

واجلودة معايل الدكتور �سعد الق�سبي، وذلك 

1441هل  الآخلللرة  جمادى   17 الثالثاء  يللوم 

الدرعية  بقاعة  2020م  11فرباير  املوافق 

17 مبركز اجلامعة.
واجلللودة  التطوير  عللمللادة  عميد  ورحللب 

الدكتور جربيل العري�سي باحل�سور، مو�سحاً 

اأن امللتقى ال�سنوي لوكالة اجلامعة للتخطيط 

التوايل  على  الثالث  للعام  يعقد  والتطوير 

حتت �سعار »التح�سني امل�ستمر«.

العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكالة  اأعلنت 

جامعة  جائزة  اإطللالق  عن  العلمي  والبحث 

يف  العام  لهذا  العلمي  للتميز  �سعود  امللك 

ن�سختها التا�سعة وفتح باب التقدمي للجائزة 

عن طريق املوقع الإلكرتوين للجامعة ابتداًء 

من اليوم الأحد 22 جمادى الآخرة 1441هل 

املوافق 16 فرباير 2020م حتى 12 رجب 

1441هل املوافق 7 مار�س 2020م. 
العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  وذكللر 

التنفيذية  اللجنة  ورئي�س  العلمي  والبحث 

اأن اجلللائللزة  الللدكللتللور خللالللد احلللملليللزي، 

العلمي  للبحث  فاعل  مناخ  لتهيئة  ت�سعى 

على  وتعمل  والبللتللكللار،  والإبللللداع  املتميز 

الباحثني  مللن  اجلامعة  من�سوبي  ت�سجيع 

مزيد  على  وحتفيزهم  واملبتعثني  والطالب 

العلمي،  والتناف�س  والإبللللداع  التميز  مللن 

والرتقاء مب�ستوى خمرجات البحث العلمي 

باجلامعة.

جدير بالذكر اأن الالئحة املنظمة للجائزة 

مف�سلة على موقعها على الرابط التايل: 

كما   http://award.ksu.edu.sa
مت تخ�سي�س ح�ساب للجائزة على تويرت @

.ksu_award
التفا�صيل �ص20

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي
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02فتح باب الترشيح لمناصب عميد الطب والطبية الطارئة والدراسات التطبيقية

اعتماد المفاضلة للترقيات
كتب: عبدالعزيز ال�صتيل

اأ�سدرت عمادة املوارد الب�سرية يف اجلامعة موؤخراً تعميماً بخ�سو�س تطبيق معايري 

واأوزان املفا�سلة لرتقيات املرتبة العا�سرة فما دون، واملت�سمن اإنفاذ الالئحة التنفيذية 

الالئحة  يف  اجلديدة  الأحكام  الرتقية  على  ت�سري  مبوجبها  والتي  الب�سرية  للموارد 

التنفيذية للموارد الب�سرية يف وزارة اخلدمة املدنية، ووفق ما ن�ست عليه املادة »52« 

اإليه اللجنة الدائمة للرتقيات للمرتبة العا�سرة فما  من الالئحة املو�سحة ما تو�سلت 

دون لتحديد املعايري والأوزان للمفا�سلة بني املوظفني واملوظفات الذين تنطبق عليهم 

�سروط الرتقية، والعن�سر املرجح عند الت�ساوي، حيث اإن نتائج تقومي الأداء الوظيفي 

 % 30 الوظيفي  الأداء  معيار  اأن  اإىل  م�سرية  رئي�س،  مفا�سلة  كمعيار  الأخللرية  لل�سنة 

30 % + نتائج اختبار املفا�سلة 40 % ويف حال الت�ساوي تكون  + املبادرات والإجناز 

حال  ويف  املفا�سلة،  اختبار  نتائج  يف  نقاطاً  الأعلى  هي:  املختارة  املرجحة  العنا�سر 

ت�ساوي نتائج اختبار املفا�سلة تكون الأقدمية العن�سر املرجح »اليوم / ال�سهر/ ال�سنة«، 

هو  املر�سح  لتقييم  ال�سخ�سية  املقابلة  نتائج  معيار  يكون  الأقدمية  ت�ساوي  حال  ويف 

العن�سر املرجح. واأكدت عمادة املوارد الب�سرية اأن باب التقدمي على الرتقيات للمرتبة 

العا�سرة فما دون �سيفتح قريباً باإذن اهلل.

د. الشعالن دعا لتعيين مدراء 
14للطاقة في الجامعات السعودية

06دور المواقع اإللكترونية في السياحة السعودية

تنطلق اليوم يف دورتها التا�سعة..

وكيل المشاريع: جادون في 
تخفيض استهالك الطاقة

د. عبداهلل ال�سقري

د. ال�سلمان

د. عبداهلل ال�سعالن

التخطيط والتطوير.. تحسين مستمر

»ملتقى لذوات اإلعاقة«.. األحد
من منطلق �سعي جامعة امللك �سعود لتهيئة البيئة اجلامعية وتاأمني خمتلف اخلدمات 

ملن�سوبيها من ذوي الإعاقة، ت�ستعد املدينة اجلامعية للطالبات ممثلة مبركز الطالبات 

العايل  التعليم  يف  الإعللاقللة  لللذوي  املقدمة  اخلدمات  »ملتقى  لإقامة  الإعللاقللة  ذوات 

باململكة«، على �سرف وكيلة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات الدكتورة غادة بن �سيف، 

وذلك يومي الأحد والثنني 29-30 جمادى الآخرة 1441هل املوافق 24-23 
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اأع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة اال���ش��ت�����ش��اري��ة 

واملعاهد  الكليات  عمداء  الختيار 

وب���ن���اًء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه م��ع��ايل مدير 

الرت�شيح  ب��اب  فتح  ع��ن  اجل��ام��ع��ة، 

عميد  ال��ط��ب،  كلية  عميد  ملن�شب 

عبدالعزيز  بن  �شلطان  االأمري  كلية 

عميد  الطارئة،  الطبية  للخدمات 

وخدمة  التطبيقية  الدرا�شات  كلية 

التجديد  املجتمع؛ وذلك عن طريق 

عنه،  التعوي�ض  اأو  احل��ايل  للعميد 

وكذلك تقييم العميد احلايل والذي 

وذلك  عمادته،  ف��رتة  تنتهي  �شوف 

واملوجود  التايل  الرابط  طريق  عن 

يف موقع اللجنة االلكرتوين

https://eservices.ksu.  

edu.sa/DeansSelection
ذك����ر ذل����ك ل��ر���ش��ال��ة اجل��ام��ع��ة 

بن  ف��واز  االأ�شتاذ  اللجنة  �شر  اأم��ن 

اإىل  واأ���ش��ار  ال�شبيعي،  عبدالعزيز 

اأن اجلامعة ت�شعى الختيار االأف�شل 

لهذه املنا�شب القيادية.

ون��ب��ه��ت ال��ل��ج��ن��ة م���ن ي��ح��ق لهم 

م���ن اجل��ن�����ش��ن ح�شب  ال��رت���ش��ي��ح 

وتر�شيح  اختيار  اإج����راءات  تنظيم 

الكليات واملعاهد يف جامعة  عمداء 

ال�شمات  االإط��اع على  �شعود  امللك 

املتوقعة يف املر�شحن ملن�شب عميد 

امللك  جامعة  يف  واملعاهد  للكليات 

اختيار  واإج����راءات  واأنظمة  �شعود 

واإر���ش��ال  الكليات  عمداء  وتر�شيح 

تر�شيحاتهم على الرابط امل�شار اإليه 

الرت�شيح  ب��اب  يقفل  حيث  اأع���اه، 

1441/7/5ه�  ال�شبت  يوم  بنهاية 

املوافق 2020/2/29م.

وروؤ���ش��اء  وك���اء  اللجنة  ودع���ت 

اأع�����ش��اء هيئة  االأق�����ش��ام وج��م��ي��ع 

عنها،  املعلن  الكليات  يف  التدري�ض 

عميد  اأداء  تقييم  يف  للم�شاركة 

التقييم  من��وذج  طريق  ع��ن  كليتهم 

اخلا�ض بذلك، علماً اأن التقييم متاح 

حتى يوم ال�شبت 1441/7/5ه�.

ه��ذه  اإىل  ال����دخ����ول  وي��ت��ط��ل��ب 

ال�����ش��ف��ح��ة ا����ش���ت���خ���دام ال���ري���د 

االإلكرتوين اخلا�ض بنطاق اجلامعة 

ال�شر  وك��ل��م��ة   ksu.edu.sa@
املرتبطة به، حيث تقت�شر �شاحية 

وروؤ�شاء  الكلية  وكاء  على  التقييم 

االأق�شام واأع�شاء هيئة التدري�ض يف 

الكلية املعنية.

واأكدت اللجنة للجميع اأن البيانات 

�شيتم  التقييم  هذا  يت�شمنها  التي 

ولن  ال�شرية،  مبنتهى  معها  التعامل 

املفا�شلة  اإج��راءات  اإال يف  ت�شتخدم 

بن املر�شحن لعمادة الكلية.

من منطلق �شعي جامعة امللك �شعود لتهيئة 

اخلدمات  خمتلف  وت��اأم��ن  اجلامعية  البيئة 

املدينة  ت�شتعد  االإع��اق��ة،  ذوي  من  ملن�شوبيها 

الطالبات  مبركز  ممثلة  للطالبات  اجلامعية 

ذوات االإعاقة الإقامة »ملتقى اخلدمات املقدمة 

باململكة«،  العايل  التعليم  يف  االإع��اق��ة  ل��ذوي 

الطالبات  ل�شوؤون  اجلامعة  وكيلة  �شرف  على 

االأحد  يومي  وذل��ك  �شيف،  بن  غ��ادة  الدكتورة 

1441ه�  االآخ���رة  ج��م��ادى   30-29 واالث��ن��ن 

البهو  يف  2020م  ف��راي��ر   24-23 امل��واف��ق 

والذي  للطالبات  اجلامعية  باملدينة  الرئي�شي 

يهدف اإىل تبادل االأفكار واملقرتحات وتوحيد 

اجلهود لت�شهيل م�شاركة ودمج ذوي االإعاقة يف 

موؤ�ش�شات التعليم العايل باململكة.

الرئي�شي  البهو  امللتقى معر�ض يف  ي�شاحب 

ع��دداً  يت�شمن  للطالبات  اجلامعية  للمدينة 

الطالبات  م��رك��ز  ينظمها  ال��ت��ي  االأرك����ان  م��ن 

جهات حكومية  عدة  االإعاقة، مب�شاركة  ذوات 

وقطاعات خا�شة وجمعيات خمت�شة بفئة ذوي 

االإعاقة الإثراء املعر�ض.و�شتعر�ض خال امللتقى 

كالتعريف  خمتلفة  حماور  تناق�ض  عمل  اأوراق 

يف  اأمن���وذج  االإع��اق��ة  ذوات  الطالبات  مبركز 

باالإ�شافة  االإعاقة،  ذوي  لفئة  العايل  التعليم 

واملناهج  والتخ�ش�شات  بالفر�ض  التعريف  اإىل 

وامل��ق��ررات ال��درا���ش��ي��ة امل��ت��اح��ة ل��ه��ن، وحم��ور 

االإعام  و�شائل  ودور  منهن،  املوهوبن  متكن 

الو�شول  واآليات  ذلك  يف  احلديثة  واالت�شال 

املائمة،  اجلامعية  البيئة  لتهيئة  ال�شامل 

والتقنيات امل�شاندة ل�شهولة الو�شول اإىل املواقع 

واخلدمات االإلكرتونية والتطبيقات امل�شاندة.

يف املدينة  ال�شريرية  االأب��ح��اث  برنامج  نظم 

مع  املفتوح  اللقاء  �شعود  امللك  بجامعة  الطبية 

بح�شور  ال�شريرية  االأبحاث  لرنامج  الباحثن 

املدير التنفيذي لل�شوؤون االأكادميية الدكتور اأحمد 

الباحثن  من  نخبة  اللقاء  يف  باهمام،  و�شارك 

املهتمن باالأبحاث ال�شريرية من خمتلف املجاالت 

ال�شحية ومن�شقي الدرا�شات االإكلينيكية.

الرنامج  ع��ن  �شامًا  تعريفاً  اللقاء  ت��ن��اول 

واخلدمات املقدمة وتقييمها مبا ي�شهم يف تطوير 

الطبية  املدينة  يف  ال�شريرية  االأب��ح��اث  برنامج 

امل��ب��ادرات  اأه��م  ا�شتعرا�ض  مت  كما  اجلامعية. 

اجلديدة التي يعكف الرنامج على تطويرها لهذا 

العام لارتقاء بهذا املجال على ال�شعيد االإقليمي 

واأن تكون املدينة الطبية رائدة يف جمال االأبحاث 

ال�شريرية ح�شب املعايري واللوائح العاملية املنظمة 

للممار�شات ال�شريرية اجليدة.

االأكادميية  لل�شوؤون  التنفيذي  املدير   واأ�شار 

االأبحاث  اإىل دور  كلمته  باهمام خال  اأحمد  د. 

العلمي  البحث  مبجال  االرت��ق��اء  يف  ال�شريرية 

بجامعة  الطبية  املدينة  حر�ض  م��وؤك��داً  الطبي، 

التي من �شاأنها  امللك �شعود لارتقاء باخلدمات 

رفع م�شتوى االأبحاث الطبية.

بعد ذلك ناق�ض احل�شور عدداً من املقرتحات 

ل��ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة يف ه���ذا امل��ج��ال 

يف  امل��وؤه��ل��ة  ال�شعودية  ال��ك��ف��اءات  كا�شتقطاب 

الوعي  وزيادة  ال�شريرية،  االأبحاث  تن�شيق  جمال 

من  النوع  ه��ذا  ودور  الباحثن،  ل��دى  وامل��ه��ارات 

البحوث يف التطوير واالكت�شافات الطبية. 

ا�شتبيان  احل�شور يف  �شارك  اللقاء  ختام   ويف 

للنهو�ض  الرنامج  تطوير  �شبل  حول  ال�شتق�شاء 

ودعم  املر�شى  خلدمة  املهم  املجال  بهذا  اأك��ر 

البحث والتطوير.

بوكالة  ال��ت��دري��ب  ع��ق��دت وح���دة 

ال�شنة  عمادة  يف  واجل��ودة  التطوير 

بعنوان  علميًّا  لقاًء  امل�شرتكة  االأوىل 

مه  قدَّ االأكادميية«  العلمية  »النزاهة 

ع�شو  عتيم،  نبوي  اأ�شرف  الدكتور 

هيئة التدري�ض بالعمادة.

العلمية  النزاهة  عن  فيه  ث  حتدَّ

واأم��ث��ل��ت��ه��ا، واأه��م��ي��ة م��راع��ات��ه��ا يف 

اختيار  عند  �شواء  العلمي،  البحث 

املو�شوع اأو عند احلديث عن اأدبيات 

الن�شو�ض  �شياغة  يف  اأو  البحث، 

واالقتبا�شات، ونتائج البحث، و�شلَّط 

االإلكرتونية  ال��رام��ج  على  ال�شوء 

ال�شرقات  ك�شف  يف  املتخ�ش�شة 

العلمية مثل Turnitin  وغريه من 

الرامج االأخرى.

اأع�شاء  م��ن  ع��دد  اللقاء  ح�شر 

ال�شنة  ع��م��ادة  يف  التدري�ض  هيئة 

االأوىل امل�شرتكة.

من جهة ثانية اأعلنت عمادة ال�شنة 

فعاليات  بدء  عن  امل�شرتكة  االأوىل 

وح���دة ال��ت��دري��ب ب��وك��ال��ة ال��ع��م��ادة 

للتطوير واجلودة، للف�شل الدرا�شي 

الثاين من العام اجلامعي 1441ه�، 

جمموعة  لتنفيذ  خطة  خ��ال  م��ن 

م��ن ال��رام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة الأع�����ش��اء 

هيئة التدري�ض واملوظفن والطاب، 

التنمية  يف  م�شوؤوليتها  من  انطاًقا 

املفيد  وتقدمي  للمن�شوبن،  املهنية 

تقدم  التي  التدريبية،  الرامج  من 

اجلديد من املعلومات واملهارات يف 

العلمي  والبحث  واجل��ودة  التدري�ض 

الت�شنيف  والن�شر يف املجات ذات 

الدويل.
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على �رشف وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات

بالتزامن مع انطالق فعاليات وحدة التدريب..

ي�����ش��ت�����ش��ي��ف م��ن��ر اجل��ام��ع��ة 

وكيل  ع�شريي  يو�شف  ال��دك��ت��ور 

وال��ت��ط��وي��ر  للتخطيط  اجل��ام��ع��ة 

اأع�����ش��اء  ل���ق���اء م��ف��ت��وح م���ع  يف 

والطلبة  التدري�ض  وع�شوات هيئة 

وال���ط���ال���ب���ات ل���ط���رح اأ���ش��ئ��ل��ت��ه��م 

بوكالة  املتعلقة  وا�شتف�شاراتهم 

واالإدارات  والتطوير  التخطيط 

لها. التابعة 

تركي  ال��دك��ت��ور  ال��ل��ق��اء  ي��دي��ر 

غد  ي��وم  وذل��ك  باجلامعة،  االآداب  بكلية  االإع��ام  اأ�شتاذ  العيار 

االثنن 23 جمادى االآخرة 1441 املوافق 17 فراير 2020م من 

الدور  الدروازة يف  قاعة  ظهراً يف   12 حتى  �شباحاً   10 ال�شاعة 

الرابع مببنى 17 يف بهو اجلامعة، وينقل لفرع الطالبات يف قاعة 

»68« مببنى 21 الدور االأر�شي، والدعوة عامة.

منبر الجامعة يستضيف وكيل 
التخطيط والتطوير.. غدًا

»اإلصغاء لألطفال في البحوث« في 
حلقة نقاش غدًا

اللقاء السنوي لطالب »علوم األغذية 
والزراعة«.. الثالثاء

ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�شيات »اأفكر« 

عند ال�شاعة الثانية ع�شرة والن�شف من ظهر يوم غد االثنن، حلقة النقا�ض 

يعقدها  التي  النقا�ض  حلقات  �شل�شلة  �شمن  املائة  بعد  وال�شبعن  الثامنة 

البحوث«  االأطفال يف  اإىل  بعنوان »طرق مبتكرة لاإ�شغاء  اأ�شبوعياً  املركز 

اأ�شتاذ الطفولة املبكرة  الدكتورة �شفانة حامت ع�شريي،  اإعداد وتقدمي  من 

امل�شاعد - كلية الرتبية - جامعة امللك �شعود، وذلك يف قاعة رقم »1اأ33« 

للرجال بكلية الرتبية، ولل�شيدات يف املدينة اجلامعية للطالبات كلية الرتبية 

مبنى رقم »2« معمل »72« الدور االأول.

فتح باب الترشيح لمناصب قيادية بالجامعة

»ملتقى الخدمات المقدمة لذوات اإلعاقة« بمدينة الطالبات 
األسبوع المقبل

لقاء مفتوح لبرنامج األبحاث السريرية في »الطبية«

»النزاهة األكاديمية« في لقاء باألولى المشتركة

كتب: فتحي العي�سى

اإدارة  نظمت عمادة �شوؤون املكتبات باجلامعة جولة تعريفية يف كلية 

االأعمال مبنا�شبة اأ�شبوع املكتبة واجلامعة، حيث قام فريق من العمادة 

تقدمها  التي  باخلدمات  والتعريف  بالكلية  درا�شية  قاعات  عدة  بزيارة 

مكتبة امللك �شلمان ملرتاديها من الطلبة وطاب الدرا�شات العليا واأع�شاء 

املجاالت  يف  التطورات  اآخ��ر  وا�شتعرا�ض  والباحثن  التدري�ض  هيئة 

االط��اع  قاعة  بزيارة  الفريق  ق��ام  كما  للمكتبة،  والتقنية  التنظيمية 

والقراءة بالكلية وااللتقاء بالطاب املتواجدين بها.

اإدارة  كلية  عميد  الغامن  عبداهلل  بن  �شعد  الدكتور  �شكر  جهته  من 

االأعمال فريق �شوؤون املكتبات على جهودهم يف تطوير اخلدمات النوعية 

التدري�ض  هيئة  واأع�شاء  للطاب  بها  التعريف  على  وحر�شهم  للمكتبة 

والباحثن؛ متمنياً لهم التوفيق؛ بعدها مت التقاط ال�شور التذكارية مع 

فريق اأ�شبوع املكتبة واجلامعة ببهو الكلية.

أسبوع المكتبة والجامعة بكلية إدارة 
األعمال

تنظم كلية علوم االأغذية والزراعة، ممثلة بوحدة التطوير واجلودة 

عند العا�شرة من �شباح يوم الثاثاء القادم اللقاء ال�شنوي االأول للطاب 

حتت �شعار »و�شل �شوتك«، وذلك برعاية عميد الكلية الدكتور نا�شر 

ال�شحيباين، و�شتكون هناك �شهادات ح�شور للطاب.



افتتح معايل وزير التعليم الدكتور 

حمد اآل ال�شيخ اأعمال لقاء قيادات 

با�شت�شافة  الرابع  اجلامعي  التعليم 

م���ن ج��ام��ع��ة الأم������رة ن�����ورة بنت 

جامعة  وكيل  وق��دم  عبدالرحمن، 

بن  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  �شعود  امللك 

والتقدير  ال�شكر  ال�شلمان  �شلمان 

مل��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ع��ل��ى تبني 

�شاأنها  من  التي  اللقاءات  هذه  مثل 

كافة  على  التميز  وحتقيق  التطوير 

الأ�شعدة التي تخدم اجلامعات.

كما ثمن د. ال�شلمان جناح اللقاء 

ومتيزه باخلروج بنتائج مثمرة تخدم 

وه��ذا  اجلامعي،  التعليم  منظومة 

وامل�شتمر  ال����دوؤوب  العمل  يعك�س 

للو�شول للنتائج املرجوة باإذن اهلل.

وقال الدكتور ال�شلمان اإن اململكة 

ت�شهد يف هذا العهد الزاهر بقيادة 

امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 

ويل  و�شمو  عبدالعزيز،  بن  �شلمان 

عهده الأمني حراًكا تطويريًّا �شاماًل 

لكافة مناحي احلياة، ونه�شة تنموية 

يف ك��ل ال��ق��ط��اع��ات ك��ان لها الأث��ر 

الإيجابي - بف�شل اهلل - يف توفر 

اأرقى متطلبات التعليم والتعلم لأبناء 

هذا البلد املعطاء، م�شيًفا اأن خادم 

عهده  وويل  ال�شريفني  احل��رم��ني 

الأمني -حفظهما اهلل- اأوليا عناية 

التعليمي؛  للقطاع  وخا�شة  كرمية 

والدعم  الرقي  على  منهم  حر�ًشا 

لأبناء هذا ال�شعب النبيل.

من  ج��اء  اللقاء  ه��ذا  اأن  واأب���ان 

عقد  على  التعليم  وزارة  ح��ر���س 

بني  ال��دوري��ة  الت�شاورية  اللقاءات 

لرفع  وذل��ك  ال�شعودية،  اجلامعات 

مرونة  اأك��ر  وجعله  الأداء  م�شتوى 

ذات  خم��رج��ات  ت��وف��ر  �شبيل  يف 

تبادل  على  واحلر�س  عالية،  كفاءة 

ال��ت��ج��ارب وت��الق��ح اخل����رات بني 

م�شتقباًل  يحقق  مب��ا  اجل��ام��ع��ات، 

اأف�شل للتعليم باململكة.

واأو�شح د. ال�شلمان اأن هذا اللقاء 

تناول كل ما هو ذا جدوى واأهمية، 

ومنها على �شبيل الذكر ل احل�شر، 

نظام  لتطبيق  ال��ط��ري��ق  خ��ارط��ة 

اجلامعات اجلديد، وكذلك مناق�شة 

ورفع  التنظيمية  الهياكل  حت�شني 

كفاءة التكلفة الت�شغيلية للجامعات، 

كليات  وت��ط��وي��ر  حت��وي��ل  واأي�������ش���اً 

املجتمع اإىل كليات تطبيقية ملواءمة 

القطاع  مع  بال�شراكة  العمل  �شوق 

مناق�شة  ع��ل��ى  ع����الوة  اخل���ا����س، 

للجامعات،  التقنية  الأنظمة  كفاءة 

والرخ�س  املعيارية  والخ��ت��ب��ارات 

املهنية للخريجني و�شبل العناية بهم 

من  وغ��ره��ا  تخرجهم،  بعد  حتى 

والتح�شني  التطوير  تخدم  موا�شيع 

امل�شتمر للتعليم اجلامعي.

واأ�شاف وكيل اجلامعة اأن معايل 

تتطلع  التعليمية  والقيادات  الوزير 

بحر�س لرفع اأداء املنظومة التعليمية 

لروؤية  حتقيقا  اأب��ع��اده��ا  جميع  يف 

اجلامعات  دور  واأن   2030 اململكة 

ل��ي�����س جم����رد ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ف��ح�����ش��ب، 

م�شت�شهداً بقول معايل وزير التعليم: 

اجلامعات  دور  يح�شر  من  »يخطئ 

واإمنا  فقط،  اأكادميية  �شروح  باأنها 

هي �شروح اأكادميية تنموية مفتوحة 

خلدمة املجتمع«.

واخ���ت���ت���م ال���دك���ت���ور ال�����ش��ل��م��ان 

بالبتهال اإىل املوىل القدير اأن يدمي 

الإ�شالم،  نعمة  الغالية  بالدنا  على 

واأن  والرخاء،  والأمان  الأمن  ونعمة 

خ��ادم  م�شرتنا  ق��ائ��د  لنا  يحفظ 

�شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 

عهده  ويل  و�شمو  عبدالعزيز،  بن 

الأم��ني الأم��ر حممد بن �شلمان - 

على  ي�شدد  واأن   - اهلل  يحفظهما 

خطاهما  وال���ف���الح  اخل���ر  دروب 

وزير  معايل  جهود  يف  يبارك  واأن 

والعاملني  القيادات  وكافة  التعليم 

يف املجال التعليمي باململكة لتحقيق 

الطموحات.

اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  ا�شتقبل 

الدكتور بدران العمر، موؤخراً ال�شيد 

دولة  �شفر  توليدو  غوميز  اأنيبال 

املك�شيك لدى اململكة، وذلك بح�شور 

وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 

ال�شلمان وامل�شرف على اإدارة التعاون 

العاملية  العلمية  وال��ت��واأم��ة  ال���دويل 

الدكتور م�زيد بن م�شهور الرتكاوي.

وق���د ت��ن��اول اجل��ان��ب��ان اأوا���ش��ر 

املك�شيكي  ال�شعبني  بني  ال�شداقة 

اإمكانية  بحث  مت  كما  وال�شعودي، 

والبحثي،  الأكادميي  التعاون  زي��ادة 

وال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى ����ش���رورة ت��ع��زي��ز 

التعليم  جم���ال  يف  ال��ت��ع��اون  ه���ذا 

العلمي والتدريب  اجلامعي والبحث 

التبادل  فر�س  وزي���ادة  الأك��ادمي��ي، 

الأكادميي بني اجلامعات املك�شيكية 

وجامعة امللك �شعود.

ك���م���ا ا���ش��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل م��دي��ر 

اإليا�شا  ال�شيد  م��وؤخ��راً،  اجل��ام��ع��ة 

مونني امل�شت�شار يف �شفارة جمهورية 

اململكة،  ل���دى  الحت���ادي���ة  رو���ش��ي��ا 

املميزة  العالقات  اجلانبان  وتناول 

وجمهورية  اململكة  بني  جتمع  التي 

مناق�شة  مت  كما  الحت��ادي��ة،  رو�شيا 

التعليم  جم��ال  يف  املبذولة  اجلهود 

العلمي والتدريب  اجلامعي والبحث 

التبادل  فر�س  وزي���ادة  الأك��ادمي��ي، 

الرو�شية  اجلامعات  بني  الأكادميي 

روؤية  �شوء  �شعود يف  امللك  وجامعة 

اململكة 2030.

من  وف���داً  معالية  ا�شتقبل  كما 

يتقدمهم  �شراليون  دول���ة  �شفارة 

دولة  �شفر  جالو  اإبراهيم  ال�شفر 

وناق�س  اململكة،  ل��دى  ���ش��رال��ي��ون 

اجلانبان اجلهود املبذولة يف جمال 

العلمي  والبحث  اجلامعي  التعليم 

فر�س  وزيادة  الأكادميي،  والتدريب 

اجلامعات  بني  الأك��ادمي��ي  التبادل 

�شعود  امللك  وجامعة  ال�شراليونية 

يف �شوء روؤية اململكة 2030.

من جانبه ا�شتقبل وكيل اجلامعة 

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����ش��وؤون 

كلية  وعميد  النمي،  الدكتور حممد 

اإبراهيم  الدكتور  والرتجمة  اللغات 

القرين، وامل�شرف على اإدارة التعاون 

العاملية  العلمية  وال��ت��واأم��ة  ال���دويل 

من  وف��داً  الرتكاوي؛  مزيد  الدكتور 

كاًل  �شم  الحتادية  اأملانيا  جمهورية 

مديرة  هوهن  ���ش��وزان  ال�شيدة  من 

وامل��دي��ر  ال��ق��اه��رة،  معهد ج��وت��ة يف 

�شمال  يف  ج��وت��ة  ملعهد  الإق��ل��ي��م��ي 

اأفريقيا وال�شرق الأو�شط، وال�شيدان 

ه��ارد،  اآب��ر  واآن  فوتر  �شيبا�شتيان 

التعاون  اأوجه  يف  اجلانبان  وتناق�س 

زي��ادة  و�شبل  والأك���ادمي���ي  البحثي 

برامج  بحث  مت  كما  التعاون،  ه��ذا 

يف  وخ�شو�شاً  باجلامعة،  الدرا�شة 

جمال الثقافة واللغات.

امللك  جامعة  اأن  بالذكر  جدير 

اأكادميية  اتفاقيات  لديها  �شعود 

وتعاون بحثي مع عدد من اجلامعات 

جامعة  برج،  فرز  »جامعة  الأملانية 

ميونخ، جامعة ماك�س بالنك«. 
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وألمانيا  روسيا وسيراليون  من  ووفود  المكسيك  سفير 
الجامعة  ضيافة  في 

د. السلمان: اجتماع قيادات التعليم 
الجامعي لقاء مثمر لتطلعات واعدة

.. ومع م�ست�سار ال�سفارة الرو�سيةد.العمر ود.ال�سلمان. ود. الرتكاوي مع �سفري املك�سيك

زيارة �سفري �سرياليون للجامعةجانب من زيارة الوفد الأملاين
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الأع��م��ال  اإدارة  كلية  نظمت 

موؤخراً، ور�شة عمل بعنوان »معايري 

العتماد الوطني للربامج«، وذلك 

تطوير  عمادة  من  وتن�شيق  بدعم 

املهارات، حيث ا�شتهدفت الور�شة 

روؤ����ش���اء الأق�������ش���ام وال��وك��ي��ات 

وممثلي اجلودة بالأق�شام، وقدمها 

الدكتور حممد ح�شن عبداجلواد، 

بعمادة  التخطيط  وح��دة  رئي�س 

التطوير واجلودة.

وتاأتي هذه الور�شة �شمن جهود 

م�شتويات  على  للحفاظ  الكلية 

ملتابعة  ال���ش��ت��ع��داد  م��ن  ع��ال��ي��ة 

الأكادميي  العتماد  م�شتجدات 

اللتزام مبعايري  لتحقيق  الوطني 

العتماد.

الوطني  االعتماد  »معايير 
المطور« في إدارة األعمال

»أكثر وعيًا« تحت شعار 

حملة  انطالق 
بفايروس  التوعية 
الجامعة كورونا في 

ورشة عمل بحضور إدارة كلية 
بالمزاحمية الهندسة 

أعمال  بإدارة  »استثمر ذاتك« 
الطالبات

على  ال��ع��ام  امل�شرف  بح�شور 

املزاحمية  ف��رع  اجلامعة  كليات 

وعميد  ال��رك��ي  ف��ه��د  ال��دك��ت��ور 

الدكتور  التطبيقية  الهند�شة  كلية 

الأح��د  اأقيمت  الر�شيدي  حممد 

الدرعية مبركز  قاعة  املا�شي يف 

اجل��ام��ع��ة ور����ش���ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان 

تطبيقية  تخ�ش�شات  »ا�شتحداث 

دعم  اإىل  تهدف  والتي  ج��دي��دة« 

روؤية  تواكب  التي   التخ�ش�شات 

اململكة ٢٠٣٠.

كتبت : اجلوهره املانع

بكلية  ال�شتثمار  ن���ادي  نظم 

ملتقى  طالبات  الأع��م��ال/  اإدارة 

»ا�شتثمر ذاتك«، وذلك يوم ال�شبت 

1441ه�  الآخ�����رة  ج��م��ادى   14
2020م،  ف���رباي���ر   8 امل����واف����ق 

باملدينة  ال��رئ��ي�����ش��ي  امل�����ش��رح  يف 

بح�شور  ل��ل��ط��ال��ب��ات،  اجل��ام��ع��ي��ة 

الطالبات  ل�شوؤون  اجلامعة  وكيلة 

ووكيلة  �شيف،  بن  غادة  الدكتورة 

ال���ع���م���ادة ل�������ش���وؤون ال��ط��ال��ب��ات 

الدكتورة روؤى القفيدي، وم�شاعدة 

الكبي�شي،  نورة  الأ�شتاذة  الوكيلة 

ومديرة الأندية الطابية الأ�شتاذة 

اجلوهرة املانع، وقد لقى امللتقى 

ا�شتح�شان احلا�شرات.

تخللتها حما�رضاتان..

يف اللقاء التعريفي الف�ضلي بكلية علوم الريا�ضة

العلوم لكلية  المتنقل  العلمي  المعرض  في  أجنحة   4

الطالب لخدمة  الكلية مجهزة ومسخرة  إمكانيات  الجلعود: كل  د. 

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم م���وؤخ���راً 

املتنقل  العلمي  »املعر�س  فعاليات 

�شعار  ك���ان  وق���د  ال��ع��ل��وم«،  لكلية 

»ا�شتك�شاف  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  امل��ع��ر���س 

العلوم« واحتوى املعر�س على اأربعة 

الذرات  جناح  وهي  رئي�شية  اأجنحة 

وج���ن���اح اجل��ي��ن��ات وج���ن���اح ك��وك��ب 

الأر�س وجناح �شحر الأرقام.

مت من خال تلك الأجنحة تقدمي 

معلومات اإثرائية علمية مب�شطة عن 

املجالت الأ�شا�شية يف جمال العلوم 

من  وذل���ك  العلمية  والك��ت�����ش��اف��ات 

والأجهزة  املج�شمات  بع�س  خ��ال 

ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ب�����ش��ط��ة وامل��ل�����ش��ق��ات 

التعليمية.

العلمية  الفعالية  ه���ذه  وت��اأت��ي 

الكلية  توا�شل  �شياق  يف  التوعوية 

م���ع امل��ج��ت��م��ع، ح��ي��ث ت��ه��دف ه��ذه 

يف  امل�شاهمة  اإىل  العلمية  املعار�س 

ن�شر الوعي مبفهوم الثقافة العلمية 

يف  العلوم  ب��دور  املجتمع  وتعريف 

خدمة الب�شرية.

من  الثالث  املعر�س  ه��ذا  وي��ع��د 

بتنفيذ  الكلية  ق��ام��ت  حيث  ن��وع��ه 

يف  املتنقل  العلمي  امل��ع��ر���س  ه��ذا 

ثاث فعاليات ثقافية علمية �شابقة، 

�شنتني يف  ق��ب��ل  اإق��ام��ت��ه  مت  ح��ي��ث 

العام  تد�شينه  ومت  اجل��ام��ع��ة،  بهو 

وم�شاء  مول«،  »بانوراما  املا�شي يف 

تد�شينه  مت  املا�شي  اخلمي�س  ي��وم 

للح�شور  ون��ظ��ًرا  م���ول«،  يف »ح��ي��اة 

الكثيف والتفاعل امللحوظ من زوار 

ومب�شيئة  لحًقا  يتم  �شوف  املعر�س 

اهلل التجهيز لإقامة املعر�س يف اأحد 

الأ�شواق التجارية الكربى يف جنوب 

اأو �شرق مدينة الريا�س.

والتنفيذ  التجهيز  وقد �شاهم يف 

املعر�س  لهذا  والتقدمي  والعر�س 

من�شوبي  من  عدد  الإثرائي  العلمي 

جانب  اإىل  العلوم  كلية  ومن�شوبات 

ع���دد ك��ب��ري م��ن ط���اب وط��ال��ب��ات 

الكلية.

عميد  ا�شتقبل  اآخ��ر،  جانب  من 

كلية العلوم الدكتور  نا�شر الداغري 

الرو�شي  ف��ري��ق  البحث  مكتبه  يف 

اآي��ق��ور،  اإي��ف��ان  والدكتور  ال��دك��ت��ور 

ب���رام���ج  ال�شراكة  ���ش��م��ن  وذل�����ك 

الدولية التي تقدمها  عمادة البحث 

العلمي من خال  ق�شم اجليولوجيا 

رئي�س  اللقاء  ح�شر  واجليوفيزياء، 

الق�شم د. �شالح  القي�شي  ود. نا�شر 

العريفي وكيل عمادة  البحث العلمي، 

�شمن  حما�شرات  ال�شيفان  وق��دم 

 Monthly seminar برنامج 

اجليولوجيا  ق�شم  ي��ق��دم��ه  ال���ذي 

 واجليوفيزياء. 

علوم  كلية  عميد  رع��اي��ة  حت��ت 

ال��ري��ا���ش��ة وال��ن�����ش��اط ال��ب��دين د. 

���ش��ل��ي��م��ان اجل��ل��ع��ود اأق���ي���م ال��ل��ق��اء 

الكلية،  لطاب  الف�شلي  التعريفي 

وذلك يوم الثاثاء 4 جمادى الآخرة 

الإدارة  ق�شم  م���درج  يف  1441ه� 
وبح�شور  وال��روي��ح��ي��ة  الريا�شية 

الأق�����ش��ام  وروؤ����ش���اء  الكلية  وك���اء 

ذات  الإدارية  والوحدات  الأكادميية 

باحل�شور  الرحيب  وبعد  العاقة. 

اأ�شئلة  ل�شتقبال  امل��ج��ال  فتح  مت 

الكلية  الطاب، حيث قامت عمادة 

باملقرحات  والأخذ  عليها  بالإجابة 

املقدمة من الطاب.

عميد  اأو���ش��ح  اللقاء  نهاية  ويف 

ال��ك��ل��ي��ة لأب��ن��ائ��ه ال��ط��اب اأه��م��ي��ة 

البحثي،  والتميز  الدرا�شي  التفوق 

كما  التطوعي،  العمل  وامل�شاركة يف 

كبري  لعدد  الكلية  توفري  عن  اأعلن 

الفرة  يف  التدريبية  ال���دورات  من 

القادمة للطاب، وذلك بالتعاون مع 

على  وحثهم  العاقة،  ذات  اجلهات 

لكت�شاب  منها  ال�شتفادة  �شرورة 

توؤهلهم  ال��ت��ي  ال��ازم��ة  اخل����ربات 

املختلفة  بالقطاعات  العمل  ل�شوق 

على  و���ش��دد  والع�شكرية،  امل��دن��ي��ة 

جمهزة  الكلية  اإم��ك��ان��ي��ات  ك��ل  اأن 

وم�شخرة خلدمة الطاب.

كتبت: هوازن كتبي

اأطلقت جامعة امللك �شعود حملة توعوية بطرق الوقاية 

من  ابتداًء  وعياً«  »اأكرث  �شعار  كورونا حتت  فايرو�س  من 

يوم الأربعاء ١١ جمادى الآخرة ١٤٤١ ه� املوافق ٥ فرباير 

التا�شعة  م��ن  متتالني  اأ�شبوعني  مل��دة  وت�شتمر  ٢٠٢٠م 

�شباًحا حتى الواحدة ظهراً. وتاأتي احلملة يف اإطار تزويد 

واآخر  الفايرو�س  عن  املعلومات  بكافة  اجلامعة  جمهور 

امل�شتجدات املتعلقة به، حيث تربز جهود فريق التثقيف 

مع  بالتعاون  التطبيقية  الطبية  العلوم  بكلية  ال�شحي 

من�شوبي  �شحة  لتعزيز  والإع��ام  العامة  العاقات  اإدارة 

ومن�شوبات اجلامعة من خال رفع الوعي ال�شحي لديهم.

تواجد باحلملة التعريفية عدد من املتطوعات من داخل 

واملوظفات  الطالبات  با�شتقبال  وقمن  وخارجها،  الكلية 

التوعوية  باحلملة  التعريف  ومت  التدري�س  هيئة  واأع�شاء 

من حيث طرق الوقاية من الفايرو�س وطريقة التعامل معه 

يف حالت ال�شتباه به ل �شمح اهلل.

الو�شائل  من  جمموعة  وعًيا«  »اأك��رث  حملة  وت�شمنت 

من  انطاقاً  الكليات  بني  متنقلة  حافلة  منها  املتناغمة، 

الوقاية  طرق  عن  توعوية  ومن�شورات  الرئي�شي،  البهو 

توعوية  ور���ش��ائ��ل  ال�شحيحة،  اليدين  غ�شل  وطريقة 

وعرب  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  عرب  رقمي  مبحتوى 

الهاتف، وتطبيق ال�شيا�شة ال�شحية مل�شوؤويل النظافة يف 

اجلامعة، وذلك حلماية كافة اأفراد املجتمع من الإ�شابة 

بالفايرو�س باإذن اهلل.

 »2030 التعليم في ضوء رؤية  ملتقى »تقنيات 
أعماله  يختتم 

كتبت: مرمي القريني�س

التعليم  »تقنيات  ملتقى  افتتح 

يف �شوء روؤية 2030« يوم الأربعاء 

1441ه�  الآخ�����رة  ج���م���ادى   11
باآيات  2020م،  فرباير   5 املوافق 

من الذكر احلكيم، ثم كلمة رئي�س 

ق�شم تقنيات التعليم بكلية الربية 

ال��دك��ت��ور اأن�����س ال�����ش��ع��ان، ال��ذي 

التعليم  تقنيات  ق�شم  اأن  اأكد على 

باجلامعة  التخ�ش�شات  اأق��دم  من 

حيث بلغ عمره 35 عاماً مبختلف 

وماج�شتري  ال�شابقة  م�شمياته 

تقنيات التعليم منذ ٨ �شنوات.

الدكتور  امللتقى  حم���اور  اأدار 

���ش��ل��ط��ان امل��ط��ريي ال����ذي ب���دوره 

من  نخبة  مب�شاركة  امل��ح��اور  ق��دم 

الأ�شاتذة واملخت�شني يف املجال من 

اأوىل  وكانت  جهات خمتلفة،  عدة 

التعليم  »تقنيات  امللتقى  حم��اور 

لدعم التحول الرقمي« الذي اأ�شار 

احلجيان  حممد  الدكتور  فيها 

ت�شتحق  تقنية  اأي  لي�شت  اأنه  اإىل 

اأن تطبق بع�س الأبحاث يف التقنية 

ل ت�شتحق القراءة نظراً لاإ�شقاط 

اخلاطئ على النظرية.

ك��م��ا اأك�����د ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان 

املطريي على اأن املمار�شات لدمج 

ولي�شت  اأزلية  التعليم  يف  التقنية 

»التحول  وم�شطلح  اللحظة  وليدة 

جديداً  م�شطلحاً  لي�س  الرقمي« 

وهو يعني دمج التقنية يف التعليم. 

م�شطفى  ال��دك��ت��ور  حت���دث  ك��م��ا 

ال��ت��دري��ب يف  ج���ودت ع��ن من�شة 

ع��م��ادة ال��ت��ع��ام��ات الإل��ك��رون��ي��ة 

األ��ف  اأك��رث م��ن ١٣  وال��ت��ي قدمت 

ت�شميمها وفق  تدريبية مت  فر�شة 

احتياج امل�شتفيدين باأقل التكاليف 

املمكنة.

التوعية  باأهمية  التوجيه  وبعد 

تقنيات  ماهية  ح��ول  املجتمعية 

�شلطان  ال��دك��ت��ور  انتقل  التعليم 

املطريي اإىل املحور الثاين »تقنيات 

التعليم يف �شوق العمل« الذي لقى 

اإعجاب احل�شور، حيث جتلت فيه 

معامل املجالت الوظيفية خلريجي 

تقنيات التعليم ب�شكل وا�شح والتي 

الع�شفور  خالد  الدكتور  فيها  بني 

اأنه ل بد لنا كمخت�شني من اإجراء 

الدرا�شات على القطاعات الأخرى 

والأطباء  املهند�شني  ت�شمل  والتي 

التعليم،  جم���ال  يف  حت�����ش��ر  ول 

املجتمع  تثقيف  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

حول اأهمية العمليات يف تخ�ش�س 

على  وت��اأث��ريه��ا  التعليم  تقنيات 

بالقطاعات  املوظفني  اأداء  تطوير 

اأه��م اجلهات  ذك��ر  الأخ���رى، كما 

وظ���ائ���ف خلريجي  ت��ط��رح  ال��ت��ي 

م�شت�شفى  مثل  التعليم  تقنيات 

�شركة  التخ�ش�شي،  في�شل  امللك 

مانتك  �شدرا،  ال�شعودية،  اأرامكو 

بالريا�س، اخلدمة املدنية »وظيفة 

وهيكلتها«،  ال��وظ��ائ��ف  ت�شنيف 

وال�شيدلة  الأ���ش��ن��ان  ط��ب  كليات 

�شركة  ال�شحي«،  التعليم  »وح��دة 

تطوير.

يف  الق�شم  ج��ه��ود  تدعيم  ومت 

ت��وظ��ي��ف اخل��ري��ج��ني م���ن خ��ال 

املهني  امليدان  عر�س جتاربهم يف 

املتقدم  التاأ�شي�س  عن  نبعت  التي 

اململكة  روؤية  يحقق  مبا  ملخرجاته 

العمل.  ف��ر���س  ت��وف��ري  يف   2030
ظهر  امللتقى  اأع��م��ال  واخ��ت��ت��م��ت 

الآخرة  جمادى   12 اخلمي�س  يوم 

على  املخت�شني  بتو�شية  1441ه� 
للخريجني  املهاري  اجلانب  تنمية 

يف  املهنية  ال�شهادات  خ��ال  م��ن 

وال��ذي  وغ��ريه��ا،  امل�شاريع  اإدارة 

نظمه ق�شم تقنيات التعليم يف كلية 

الربية �شمن عدة ور�س م�شاحبة 

يف خمتلف املجالت.

اأو�ضي بتطوير اجلانب املهاري للخريجني



تغطية: د.طه عمر 

اف��ت��ت��ح وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 

معايل  ع��ن  نيابة  ال�سلمان  ع��ب��داهلل 

م���دي���ر اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور ب����دران 

لوكالة  الثالث  ال�سنوي  امللتقى  العمر، 

مع  وال��ت��ط��وي��ر،  للتخطيط  اجلامعة 

امل�ساندة  والعمادات  الكليات  وك��اء 

ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل�������ودة، وم�����س��اع��دات 

وروؤ�ساء  واجل��ودة،  للتطوير  الوكيات 

وح����دات ال��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة، حتت 

�سعار »التح�سني امل�ستمر«، الذي عقد 

للتخطيط  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  برئا�سة 

ع�سريي،  يو�سف  الدكتور  والتطوير 

امللتقى  ���س��رف  ���س��ي��ف  وب��ت�����س��ري��ف 

حمافظ الهيئة ال�سعودية للموا�سفات 

الدكتور  معايل  واجل���ودة  واملقايي�س 

الثاثاء  ي��وم  وذل��ك  الق�سبي،  �سعد 

1441ه� املوافق  17 جمادى الآخ��رة 
الدرعية  بقاعة  2020م  11فرباير 

17 مبركز اجلامعة.
ع��م��ادة  عميد  رح���ب  ال��ب��داي��ة  يف 

جربيل  ال��دك��ت��ور  واجل����ودة  التطوير 

اأن  مو�سحاً  ب��احل�����س��ور،  العري�سي 

اجلامعة  ل��وك��ال��ة  ال�����س��ن��وي  امل��ل��ت��ق��ى 

للتخطيط والتطوير يعقد للعام الثالث 

»التح�سني  �سعار  حتت  التوايل  على 

امل�ستمر«، وهو �سعار اختارته الوكالة 

يتحقق  اإجن��از  فكل  ب��ه،  تلتزم  نهجاً 

يعقبه عمل ثم اإجناز اأكرب هو ما يعنى 

التح�سني امل�ستمر.

طموح متزايد

التطوير  ع��م��ادة  عميد  ذك��ر  كما 

و�سط  ي��ع��ق��د  امل��ل��ت��ق��ى  اأن  واجل�����ودة 

ط���م���وح م���ت���زاي���د ورغ���ب���ة ق���وي���ة يف 

م�ساعفة اجلهود التي تدعم احلراك 

الذي  الأمر  للجامعة، وهو  التطويري 

كبرياً  اه��ت��م��ام��اً  ي��ويل  امللتقى  جعل 

الأكادميي  لاعتماد  املطورة  باملعايري 

مبا  املعايري  هذه  ملواكبة  الرباجمي، 

امللك  جامعة  ت�سدر  ا�ستمرار  ي�سمن 

عدد  يف  ال�سعودية  للجامعات  �سعود 

الربامج الأكادميية املعتمدة من هيئة 

اإىل  اإ�سافة  والتدريب؛  التعليم  تقومي 

العتماد  لتجديد  املبكر  ال�ستعداد 

الأكادميي املوؤ�س�سي للجامعة يف العام 

اخلطة  وحت��ق��ي��ق  وي��دع��م  2024م. 
.KSU2030 ال�سرتاتيجية

ا�ستثمار واعد

بدوره ذكر وكيل اجلامعة للتخطيط 

اأن  ع�سريي  يو�سف  اأ.د.  والتطوير 

ه��ن��اك اأ���س��ب��اًب��ا ع��دة حل��ر���س وكالة 

على  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة 

مقدمتها  يف  ال�سنوي؛  ملتقاها  عقد 

للتخطيط  اجل��ام��ع��ة  وك��ال��ة  اإمي����ان 

هم  اجلامعة  من�سوبي  اأن  والتطوير 

تبذله  جهد  كل  واأن  ال���روات،  اأغلى 

ك��ف��اءات  ارت��ق��اء  �سبيل  يف  ال��وك��ال��ة 

م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة وب��خ��ا���س��ة يف 

جمالت التخطيط والتطوير واجلودة 

اإ�سراقا  اأكر  لغد  واعد  ا�ستثمار  هو 

وجناحاً باإذن اهلل.

اهتمام متنوع 

واأ�ساف الدكتور ع�سريي اأن وكالة 

عكفت  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة 

الهتمام  على  املا�سية  الفرتة  خال 

العتماد  ملعايري  امل��ط��ورة  بالن�سخة 

الأك���ادمي���ي امل��وؤ���س�����س��ي، والع��ت��م��اد 

الأكادميي الرباجمي التي اأ�سدرتهما 

ممثلة  والتدريب  التعليم  تقومي  هيئة 

والعتماد  للتقومي  الوطني  املركز  يف 

الأك����ادمي����ي، واأول�����ت ال��وك��ال��ة ه��ذا 

�سور،  ع��دة  اأخ��ذ  اهتماماً  التطوير 

منها اأن الوكالة قامت بتعديل خطتها 

بتجديد  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وا���س��ت��ع��دادات��ه��ا 

العتماد الأكادميي املوؤ�س�سي للجامعة 

عام 2024م، وكذلك ن�سر الوعي بهذه 

املعايري با�ستخدام الو�سائل املتعددة.

حر�ص كبري 

كلمته  ع�����س��ريي  ال��دك��ت��ور  اخ��ت��ت��م 

�سعود  امللك  جامعة  اأن  على  بالتاأكيد 

ت�سدرها  ا���س��ت��م��رار  ع��ل��ى  حت��ر���س 

للجامعات ال�سعودية يف عدد الربامج 

تقومي  هيئة  م��ن  اأك��ادمي��ي��اً  املعتمدة 

عددها  والبالغ  وال��ت��دري��ب،  التعليم 

ل  ذل��ك  ول��ك��ن  ب��رن��اجم��اً،   47 حالًيا 

جم��الت  ج��م��ي��ع  دع���م  ع��ن  ي�سغلنا 

يف  واجل�����ودة  وال��ت��ط��وي��ر  التخطيط 

والتقدير  ال�سكر  ووج���ه  اجل��ام��ع��ة، 

برئا�سة  امل���ه���ارات  ت��ط��وي��ر  ل��ع��م��ادة 

عادل  الدكتور  العمادة  على  امل�سرف 

امللتقى،  بتنفيذ  قامت  حيث  با�سطح، 

برئا�سة  واجل���ودة  التطوير  ولعمادة 

العري�سي  جربيل  الدكتور  عميدها 

موجهاً  امللتقى،  على  امل�سرفة  اجلهة 

ال�سكر ملعايل مدير اجلامعة، و�سيف 

الهيئة  حمافظ  معايل  امللتقى  �سرف 

واملقايي�س  للموا�سفات  ال�سعودية 

واجلودة.

روؤية اململكة 2030

عبداهلل  ال��دك��ت��ور  اجلامعة  وك��ي��ل 

ذاكراً  اهلل  بحمد  كلمته  بداأ  ال�سلمان 

متتالية  جن��اح��ات  حتقق  ال��دول��ة  اأن 

على كافة الأ�سعدة تثبت عمق و�سدق 

 ،2030 ل��ل��ع��ام  امل�ستقبلية  روؤي��ت��ه��ا 

تقدم  ون����رى  نلم�س  اإن��ن��ا  واأ����س���اف 

احلرمني  خ��ادم  قيادة  ظل  يف  وطننا 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود، وويل عهده �ساحب ال�سمو 

بن  �سلمان  بن  حممد  الأم��ري  امللكي 

جامعة  وم��ن  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 

امل��ل��ك ���س��ع��ود جن���دد احل���ب وال���ولء 

اهلل  ون�����س��األ  اأم��رن��ا،  وولة  لقادتنا 

الغايل  وطننا  ويحفظ  يحفظهم  اأن 

اململكة العربية ال�سعودية.

ت�سدر اجلامعة 

امللتقى  اأن  اجلامعة  وكيل  واأ�ساف 

ال�����س��ن��وي ال��ث��ال��ث ل��وك��ال��ة اجل��ام��ع��ة 

ظل  يف  يعقد  والتطوير  للتخطيط 

اأبرزها  للجامعة،  متتالية  جناحات 

عدد  يف  اجلامعة  ت�سدر  ا�ستمرار 

هيئة  من  اأكادميياً  املعتمدة  الربامج 

ف�سكراً  وال��ت��دري��ب،  التعليم  ت��ق��ومي 

ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ه��ذا  جلميع 

الإجناز الذي وراءه جهد كبري وعمل 

م�ستمر ل يتوقف، ومب�سيئة اهلل �سوف 

على  املحافظة  يف  اجلامعة  ت�ستمر 

يتوقف،  ل  فجهدنا  ال�����س��دارة،  ه��ذه 

وعزميتنا �سلبة ل تلني.

الرثوة الب�سرية

وذكر الدكتور عبداهلل ال�سلمان اأن 

قادرة  ب�سرية  ب��روة  حتظى  اجلامعة 

ثم  وتعاىل-  �سبحانه  اهلل  توفيق  بعد 

يف  ت�ساهم  اأن  الر�سيدة  قيادتنا  دعم 

امل�ستقبلية  لطموحاته  الوطن  حتقيق 

ا�ست�سافة  2030، ولعل  للعام  وروؤيته 

اململكة اأعمال الدورة 15 لجتماعات 
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يوؤكد ثقة العامل يف نهج هذا الوطن، 

ن��وع��ه��ا يف  ال��ق��م��ة الأوىل م��ن  وه���ي 

العامل العربي.

اعتزازنا بوطننا 

واختتم وكيل اجلامعة كلمته قائًا: 

بهذا  اعتزازنا  يوم  بعد  يوماً  يتزايد 

الوطن واإمياننا بجدارته يف ال�سدارة، 

العاملية  الريادة  نقول:  جامعتنا  ويف 

والتميز هي روؤيتنا، واجلودة يف جميع 

املجالت والتميز يف جمالت حمددة 

لاأمام  ون�سعى  اأه��داف��ن��ا،  اأول  ه��ي 

ملتزمني بخارطة طريقنا لدعم روؤية 

اململكة 2030 وتوجهاتها امل�ستقبلية، 

بال�سكر  التعليم  وزي��ر  ملعايل  واأتقدم 

والتقدير ملوافقته الكرمية على عقد 

معايل  ت�سريف  واأ�سكر  امللتقى،  هذا 

حمافظ الهيئة ال�سعودية للموا�سفات 

واملقايي�س واجلودة، كما اأ�سكر جهود 

والتطوير،  للتخطيط  اجلامعة  وكالة 

امللتقى،  ه��ذا  على  العاملني  وجميع 

واأ�سكر كل من �ساهم يف تبووؤ اجلامعة 

املكانة التي ت�ستحقها.

اهتمام قادة الوطن

الهيئة  م��ن ج��ان��ب��ه ع��رب حم��اف��ظ 

واملقايي�س  للموا�سفات  ال�سعودية 

بن  ال��دك��ت��ور �سعد  م��ع��ايل  واجل����ودة 

اعتزازه بجامعة  الق�سبي عن  عثمان 

هذه  اأب��ن��اء  اأح��د  واأن���ه  �سعود،  امللك 

يف  من�سوبيها  مع  و�ساهم  اجلامعة، 

معاليه  وقدم  بها،  امل�سروعات  تنفيذ 

التعليم«،  يف  »اجل��ودة  بعنوان  عر�ًسا 

اأن اجل����ودة ه��ي حمل  اأو����س���ح ف��ي��ه 

اهتمام قادة الوطن، واأن روؤية الوطن 

توؤكد على اأن تتميز خمرجات اململكة 

تناف�سية  يف  ذلك  واأهمية  بجودتها، 

متقدمة  مكانة  وت�����س��دره��ا  اململكة 

العر�س  وت�سمن  ال��ع��امل،  دول  ب��ني 

املقدم اجلودة من خال اأربعة حماور 

والبنية  العمل،  واإتقان  اجل��ودة  هي: 

القت�ساد،  لتعزيز  مطلب  التحتية 

للجودة،  الوطنية  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

واجل�����ودة يف اجل��ام��ع��ات، وع��وام��ل 

التغيري يف م�ستقبل التعليم.

فر�سة ال�سدارة 

وك�سف امل�سرف على عمادة تطوير 

با�سطح  ع����ادل  ال��دك��ت��ور  امل���ه���ارات 

اأن  للملتقى،  امل��ن��ف��ذة  اجل��ه��ة  وه���ي 

ال�سراكة  �سمن  ياأتي  امللتقى  تنفيذ 

التطوير  مع عمادة  امل�ستمر  والتعاون 

امل�ستمرة  العمادة  وجهود  واجل���ودة، 

باجلامعة  التطويري  احل��راك  لدعم 

ب�����س��ف��ة ع���ام���ة، ووك���ال���ة اجل��ام��ع��ة 

خا�سة،  ب�سفة  والتطوير  للتخطيط 

الدورات  اإىل  با�سطح  الدكتور  واأ�سار 

التي تقدمها عمادة تطوير  التدريبية 

املهارات وور�س العمل املتخ�س�سة يف 

الأكادميي  لاعتماد  املطورة  املعايري 

التدري�س  هيئة  لأع�ساء  ال��رباجم��ي 

من �ساأنها اأن ترتقي مبهاراتهم، ومن 

العتماد  يف  اجلامعة  جهود  دعم  ثم 

الأك���ادمي���ي ال���رباجم���ي، والع��ت��م��اد 

هذه  اأن  كما  املوؤ�س�سي،  الأك��ادمي��ي 

تعزز  اأن  �ساأنها  من  امل�ستمرة  اجلهود 

فر�سة اجلامعة للمناف�سة ول�ستمرار 

ت�سدرها للجامعات ال�سعودية يف عدد 

هيئة  من  اأكادميياً  املعتمدة  الربامج 

تقومي التعليم والتدريب.  

تكرمي 

14برناجماً  تكرمي  مت  ذل��ك  عقب 

اأك���ادمي���ي���اً ح��ا���س��ل��ة ع��ل��ى الع��ت��م��اد 

الأك����ادمي����ي ال���رباجم���ي ل��ل��دورت��ني 

تقومي  هيئة  م��ن  والثامنة  ال�سابعة 

ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب مي��ث��ل��ون �ست 

الأم��ري  كلية  ه��ي:  باجلامعة  كليات 

الطارئة  الطبية  للخدمات  �سلطان 

الطارئة«،  الطبية  اخلدمات  »برنامج 

العربية  اللغة  »برنامج  الآداب  كلية 

واآدابها«، كلية علوم الأغذية والزراعة 

برنامج  احل��ي��واين،  الإن��ت��اج  »برنامج 

ع��ل��وم الأغ���ذي���ة وت��غ��ذي��ة الإن�����س��ان، 

برنامج  ال��ن��ب��ات��ي،  الإن���ت���اج  ب��رن��ام��ج 

العلوم  كلية  التطبيقي«،  القت�ساد 

التغذية  »برنامج  التطبيقية  الطبية 

التكنولوجيا  ب��رن��ام��ج  الإكلينيكية، 

ال��ط��ب��ي��ة احل���ي���وي���ة«، ك��ل��ي��ة احل��ق��وق 

احلقوق،  »برنامج  ال�سيا�سية  والعلوم 

برنامج العلوم ال�سيا�سية«، كلية العلوم 

الإح�ساء،  برنامج  الكيمياء،  »برنامج 

ب��رن��ام��ج ال��ف��ي��زي��اء، ب��رن��ام��ج بحوث 

���س��ه��ادات  ت�سلم  ح��ي��ث  ال��ع��م��ل��ي��ات«، 

وروؤ���س��اء  الكليات،  عمداء  العتماد 

وحدات  من�سوبي  من  وعدد  الأق�سام 

ال��ت��ط��وي��ر واجل����ودة ل��دي��ه��م، ك��م��ا مت 

للكليات  ج��م��اع��ي��ة  ���س��ورة  ال��ت��ق��اط 

املكرمة، كما مت اإهداء حمافظ الهيئة 

واملقايي�س  للموا�سفات  ال�سعودية 

ال��دك��ت��ور �سعد بن  م��ع��ايل  واجل����ودة 

عثمان الق�سبي درعاً تكرميياً يحمل 

���س��ع��ار امل��ل��ت��ق��ى، وك��ذل��ك مت اإه���داء 

م�ست�سارة  العليان  حنان  ال��دك��ت��ورة 

والعتماد  للتقومي  الوطني  امل��رك��ز 

الأكادميي درًعا تكرميياً يحمل نف�س 

ال�سعار.
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والتطوير للتخطيط  الثالث  السنوي  الملتقى  تعقد  الجامعة 
تحت شعار »التحسين المستمر«
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ت���وا����ص���ل اجل��م��ع��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة ل����اإع����ام واالت�������ص���ال 

ا�صتعداداتها النطاق املوؤمتر االإعامي ال�صنوي الثامن، 

املزمع اإقامته بجامعة امللك �صعود يف الفرتة 2 - 3 رجب 

1441ه� املوافق 26 - 27 فرباير 2020، حتت عنوان 
»االإعام والتنمية يف �صوء روؤية 2030، حيث ي�صارك يف 

املوؤمتر اأكرث من 30 باحثًا وباحثة.

االإعام التنموي االأكرث حيوية

لالإعالم  ال�سعودية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

على  اأكد  �سعود،  اآل  ثنيان  بن  نايف  الدكتور  واالت�سال 

اململكة  والتنمية يف  االإعللالم  واقع  على  التعرف  اأهمية 

العربية ال�سعودية ويف الوطن العربي، اإىل جانب حتديات 

يف  والتنمية  االإعللالم  موؤمتر  واأن  خا�سًة  القطاع،  هذا 

�سوء روؤية 2030 �سيناق�س االأدوار امل�ساندة التي ميكن 

اأن توؤديها و�سائل االإعالم لدعم برنامج التحول الوطني 

2020 وروؤية اململكة.
واأ�سار اإىل اأن االإعالم بو�سائله العديدة، جزء اأ�سا�س 

عوامل  اأهم  من  اأنه  كما  ناجح،  تنموٍي  م�سروع  اأي  من 

جناح برامج التنمية الوطنية يف كل بلدان العامل، موؤكداً 

االأكللر  االإعلللالم  فللروع  اأحللد  يعد  التنموي  االإعلللالم  اأن 

التحديات  مواكبة  على  االأقدر  اأنه  كما  واأهمية،  حيوية 

املوؤ�س�سات  بني  م�ستمراً  تفاعاًل  تتطلب  التي  الهائلة 

خا�سة  واالجتماعية،  االقت�سادية  والتنموية  االإعالمية 

واأن العملية التفاعلية تكت�سب اأهمية ق�سوى يف العامل، 

وذلك من خالل ما �سدر عن االأمم املتحدة حول التنمية 

امل�ستقبلية، ويف اململكة العربية ال�سعودية التي يتم العمل 

خاللها لتحقيق برنامج التحول الوطني والروؤية الوطنية.  

ا�صت�صراف للم�صتقبل

اللجنة العلمية للموؤمتر االإعالمي بّينت تلقيها العديد 

االإعلللالم  جمعية  مللوؤمتللر  يف  للم�ساركة  الطلبات  مللن 

دعللوة  مت  اأن  بعد  وذلللك  الللثللامللن،  ال�سنوي  واالتلل�للسللال 

كليات واأق�سام ومعاهد االإعالم واالت�سال يف اجلامعات 

الللعللربللي،  والللوطللن  اململكة  يف  واخلللا�للسللة  احلللكللوملليللة 

التنموية  والكيانات  االإعالمية  املوؤ�س�سات  جانب  اإىل 

بق�سايا  واملهتمني  والباحثني  الفاعلة،  واالقت�سادية 

واملهتمني  العربي وخارجه،  الوطن  التنموي يف  االإعالم 

االإعالم  و�سائل  يف  والعاملني  العامة  التوعية  بحمالت 

املوؤ�س�سات  يف  العامة  والعالقات  االإعللالم  اأجهزة  ويف 

احلكومية واخلا�سة ووزارة االإعالم.

الدكتور  للموؤمتر،  العلمية  اللجنة  رئي�س  و�للسللرح 

عبدالرحمن العناد، اأن موؤمتر االإعالم والتنمية يف �سوء 

االإعالم  م�ستقبل  ا�ست�سراف  اإىل  يهدف   ،2030 روؤيللة 

التنموي يف �سوء التطورات املت�سارعة يف عامل االإعالم 

طبيعة  على  التعرف  اأهمية  اإىل  م�سرياً  واالتلل�للسللال، 

القوى والكيانات االقت�سادية واالجتماعية  العالقة بني 

التوا�سل  وو�سائل  االإعالمية  واملوؤ�س�سات  جانب،  من 

امل�ساركون  �سيناق�س  فيما  اآخر،  جانٍب  من  االجتماعي 

يف املوؤمتر دور االإعالم يف م�ساندة برامج التخ�سي�س يف 

املجتمع، ودواعي ومتطلبات تخ�سي�س قطاع االإعالم. 

جذب اال�صتثمار االأجنبي

ع�سوة اللجنة العلمية ملوؤمتر االإعالم والتنمية يف �سوء 

روؤية 2030، الدكتورة عهود ال�سهيل، اأ�سارت اإىل اأنه مت 

تخ�سي�س جانٍب للعالقات العامة، ملا لهذا التخ�س�س من 

دوٍر كبرٍي يف خطط التنمية وحتقيق روؤية 2030، م�سرة 

اإىل دور العالقات العامة يف جذب اال�ستثمار االأجنبي، 

التغطيات  واقللع  على  التعرف  اإىل  املوؤمتر  ي�سعى  لللذا 

االإعالمية للق�سايا واالأحداث التنموية االقت�سادية منها 

بو�سائله  اإىل جانب مناق�سة دور االإعالم  واالجتماعية، 

التقليدية واجلديدة يف املراحل التنموية املختلفة. 

عاقة وثيقة

بن  علي  الدكتور  االآداب  بكلية  االإعللالم  ق�سم  رئي�س 

دبكل العنزي و�سف العالقة بني االإعالم والتنمية باأنها 

تتطلب جمهوداً  التنمية عملية  اأن  موؤكداً  للغاية،  وثيقة 

التوعوية  الناحية  من  املعنوية،  جوانبها  يغذي  اإعالمياً 

التي  اجلللوانللب  هللذه  اأن  مبيناً  واملعرفية،  والثقافية 

يتوالها االإعالم ينبغي اأن تواكب امل�ستجدات والتطورات 

التنموية، حتى يكون االإعالم بذلك حمفزاً للتنمية ودافعاً 

لعملياتها والقائمني عليها، م�سيداً  لها ومراقباً  وداعماً 

ال�سعودية لالإعالم واالت�سال مو�سوع  باختيار اجلمعية 

واأن  خا�سًة   ،2030 روؤيللة  �سوء  يف  والتنمية  االإعللالم 

املوؤمتر �سيناق�س جمموعًة من املحاور املتعلقة باالإعالم 

التنموي ودوره يف حتقيق التنمية الوطنية و�سوالً للروؤية 

التي  التحديات  يف  بحثه  جانب  اإىل   ،2030 الوطنية 

تواجه العملية التنموية واحللول املقرتحة لها. 

تنظمه جمعية االإعالم واالت�صال خالل الفرتة 2 - 3 رجب

والتنمية اإلعالم  مؤتمر  االستعدادات النطالق  تواصل 
في ضوء رؤية 2030

متابعة: ندى حما�صر � �صهد الع�صيمي � ليان ح�صن � غادة العيتبي

ا�صتهل امللتقى االإعامي اأوىل فعالياته للف�صل الدرا�صي الثاين لهذا 

العام بندوة بعنوان »تقييم دور املواقع االإلكرتونية يف الرتويج لل�صياحة 

عبدالعزيز  نان�صي  ال��دك��ت��ورة  قدمتها   »2030 روؤي���ة  �صوء  يف  ال�صعودية 

2020م،  5 فرباير  ي��وم االأرب��ع��اء  امل�صاعد بق�صم االإع���ام، وذل��ك  االأ�صتاذ 

االآداب  كلية  وم����درج  للن�صاء،  االأر����ص���ي  ال����دور  االآداب،  كلية   »3  « مب���درج 

للرجال.

املمار�صات املهنية

ا�ستهدفت الندوة اإلقاء ال�سوء على الدور الذي لعبته املواقع االإلكرتونية 

ال�سياحية الر�سمية يف الرتويج لهذا القطاع يف اململكة العربية ال�سعودية، 

وحتديًدا من خالل املمار�سات املهنية فيما يتعلق بت�سميم وحمتوى هذه 

املواقع للك�سف عن مدى تواءمها مع االأهداف اال�سرتاتيجية لروؤية 2030 

فيما يخ�س تطوير قطاع ال�سياحة، وذلك بالتطبيق على ثالثة مواقع هي 

موقع الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني، موقع روزمانة الفعاليات، 

وموقع موا�سم ال�سعودية.

عمل تكاملي

تو�سلت الروؤية البحثية التي قدمتها الندوة اإىل العمل التكاملي للمواقع 

اململكة،  يف  ال�سياحة  اأمنللاط  تو�سح  بيانية  بر�سوم  م�ست�سهدة  الثالثة، 

وتركيز موقع الهيئة العامة على منط �سياحة الثقافة والرتاث مبا يتوافق 

مع روؤية الهيئة كجهة ر�سمية، ومبا حقق اأحد اأهداف الروؤية يف املحافظة 

املعرفة  اإثراء  من خالل  وتنميته  وتاأهيله  اململكة  الثقايف يف  االإرث  على 

والرفع من الوعي لدى املواطنني به، بينما اهتم موقع موا�سم ال�سعودية 

روزمانة الفعاليات بالنمط الرتفيهي، مبا �ساهم يف زيادة حجم االإنفاق 

على ال�سياحة الداخلية يف اململكة.

الهوية الب�صرية

من جانب اآخر، اأثنت الدرا�سة على الدور الذي لعبته عنا�سر ت�سميم 

املواقع ال�سياحية، وما نتج عنه من ربط بني الهوية الب�سرية املكونة لها، 

خالله  من  انطلقت  التي  واحل�ساري  الرتاثي  املجتمعي  القيمي  والبعد 

الكرم  »عالمة  النخلة  لرمز  ال�سياحة  هيئة  باختيار  م�سيدة  الللروؤيللة، 

ال�سعار،  يف  واملللوروث«  واالأ�سالة  العراقة  »عالمة  وال�سيفني  وال�سيافة« 

اإىل  اإ�سافة  بالرتاث،  عنايتها  يوؤكد  مبا  زهري«  »خط  ا�ستخدام  وكذلك 

اختيار االألوان الذي رمز اإىل التنوع اجلغرايف والبيئي يف اململكة، وعرب 

عن اختالف العادات االجتماعية وموروثها ال�سعبي.

خدمات تفاعلية

اإىل جانب اخلدمات املعلوماتية والتفاعلية  نان�سي  الدكتورة  وتطرقت 

يف املوقع، م�سرية اإىل ا�ستطاعة مواقع الدرا�سة توظيف اإمكانيات البيئة 

التفاعلية ل�سبكة االإنرتنت يف توفري اأغلب خدماتها ب�سكل اإلكرتوين، لكل 

من ال�سائح وامل�ستثمر، متا�سياً مع الهدف الذي �سعت اإىل حتقيقه روؤية 

2030 من خالل التحول الكامل لالإجراءات احلكومية االإلكرتونية، مبا 
يوؤكد اأن البنية التحتية الرقمية املتطورة هي جزء ال يتجزاأ من الن�ساطات 

االقت�سادية.

تفاعلية اجلمهور

ويف ختام العر�س مت فتح باب املداخالت للح�سور التي بداأت مبداخلة 

للدكتورة �سريين �سالمة االأ�ستاذ امل�سارك بالق�سم، والتي اأ�سادت بالبحث 

ومو�سوعه يف ظل النه�سة ال�سياحية والرتويج لها يف هذه الفرتة، مت�سائلة 

عن �سكل ومدى تفاعلية اجلمهور ال�سعودي على هذه املواقع.

يف حني علقت الدكتورة نان�سي م�سرية اإىل اقت�سار اأ�سكال التفاعل يف 

هذه املواقع على توفري اأرقام للخط ال�ساخن، ومركز االت�سال ال�سياحي، 

وتطبيق البالغات ال�سياحية، يف مقابل بروزه ب�سكل اأكرب على ح�ساباتها 

على �سبكات التوا�سل.

دالالت ثقافية

اأكدت  التي  بالق�سم  االأ�ستاذ  �سليم  حنان  للدكتورة  مداخلة  ذلك  تال 

على اأهمية االإعالم ال�سياحي ودوره يف هذه املرحلة، م�سرية اإىل اأهمية 

تلتها  اإجنازاتها.  اإبراز  �ساأنها  والتي من  اأي عمل موؤ�س�سي،  التفاعلية يف 

العامة  الهيئة  توىل  اقرتحت  التي  العبدالكرمي  �سفية  للدكتورة  مداخلة 

اخلتام  ويف  اململكة.  يف  ال�سياحة  مواقع  كل  وتوجيه  االإ�سراف  لل�سياحة 

ت�سميم  من  الثقافية  الدالالت  ا�ستنباط  بفكرة  العبيد  بدرية  اأ.  اأ�سادت 

�سعار الهيئة، وا�ستخدام خط زهري، فيما اقرتحت بعمل تقرير باأهم نتائج 

الدرا�سة، وتو�سياتها وت�سلميها للهيئة العامة لال�ستفادة من النتائج.

السعودية للسياحة  الترويج  في  اإللكترونية  المواقع  دور  يناقش  اإلعالمي  الملتقى 

د. نايف آل سعود: اإلعالم التنموي األكثر حيوية 
وأهمية

إعالميًا  مجهودًا  تتطلب  التنمية  عملية  العنزي:  د. 
المعنوية  جوانبها  يغذي 

المستقبل في ضوء  العناد: نهدف الستشراف  د. 
تطورات عالم اإلعالم واالتصال

واقع تغطيات  للتعرف على  الشهيل: نسعى  د. 
واالجتماعية     االقتصادية  التنموية  القضايا 

يف اأوىل فعالياته للف�صل الدرا�صي الثاين

اأ. بدرية: الدرا�صة قدمت ا�صتنباطًا جيدًا للدالالت الثقافية من عنا�رش الت�صميمد : عبدالكرمي: اأقرتح تويل الهيئة العامة لل�صياحة االإ�رشاف على كافة املواقع

د. العنادد. العنزي د. اآل �سعود
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والعاجلة  االحرتازية  االإج��راءات  من  عدد  باتخاذ  التعليم  وزارة  وجهت 

للوقاية من فريو�س كورونا، والتن�صيق مع وزارة ال�صحة فيما يتعلق بقبول 

فيها  ظهر  التي  وال��دول  ال�صعبية  ال�صني  جمهورية  من  العائدين  الطالب 

الفريو�س، ويرغب اأولياء اأمورهم باإحلاقهم يف اإحدى املدار�س باململكة.

�صكره  عن  ال�صريف  فهد  د.  ال�صني  ال�صعودي يف  الثقايف  امللحق  وعبرّ 

وتقديره ملقام خادم احلرمني و�صمو ويل العهد االأمني -حفظهما اهلل- ملا 

اأو  اململكة  داخل  �صواء  املواطنني  �صالمة  اهتمام وحر�س على  يوليانه من 

خارجها، ومنهم الطالب والطالبات الدار�صون يف ال�صني.

وقال بعد جناح اإجالء »10« طالب �صعوديني يقطنون مقاطعة »ووهان« 

املغلقة من قبل ال�صلطات ال�صحية ال�صينية؛ ب�صبب انت�صار فايرو�س كورونا 

يف املنطقة اإن املبتعثني واملبتعثات ومرافقيهم مت منحهم تذاكر عودة للمملكة 

حفاظاً على �صالمتهم، م�صيداً يف ذات الوقت باجلهود املبذولة من وزارة 

اخلارجية ممثلًة ب�صفارة خادم احلرمني ال�صريفني يف بكني.

معايل  من  �صخ�صية  ومبتابعة  التعليم  وزارة  اأن  اإىل  ال�صريف  واأ���ص��ار 

وزير التعليم د. حمد اآل ال�صيخ ال تاألو جهداً يف العناية باأبنائها املبتعثني 

والدار�صني على ح�صابهم اخلا�س اأينما كانوا ومهما كانت الظروف، والدليل 

والبالغ   ومرافقيهم  منهم   ٪  99 واإج��الء  الطالب  اإىل  الو�صول  �صرعة  هو 

مدار  على  يعمل  امللحقية  داخل  عمل  فريق  ت�صكيل  بعد   »422« عددهم 

اإجالء  م�صكورة  ال�صعودية  ال�صفارة  تولت  حيث  �صاعة،  والع�صرين  االأرب��ع 

جميع الرعايا ال�صعوديني.

واأ�صاف ال�صريف اأن ما تبقى من الطالب ال�صعوديني، وهم ن�صبة �صئيلة 

امللحقية  توا�صل مع  لهم  الدرا�صة منذ عدة �صنوات، ولي�س  منقطعون عن 

وال مع ال�صفارة.

احلرمني  خ��ادم  حكومة  حر�س  م��ن  ان��ط��الق��اً  االإج���الء  عملية  وت��اأت��ي 

ال�صريفني -حفظه اهلل- واهتمامها ب�صالمة املواطنني يف ال�صني، والتوجيه 

بتاأمني و�صولهم اإىل اأر�س الوطن على نفقة الدولة، وتاأمني كل االحتياجات 

الالزمة لهم ولعائالتهم.

بالتعاون  التعليم  بوزارة  الب�صرية  املوارد  لتطوير  العامة  االإدارة  توا�صل 

البنامج  عقد  الدبلوما�صية؛  للدرا�صات  الفي�صل  �صعود  االأمري  معهد  مع 

يف  للعمل  للمر�صحني  والدبلوما�صية  االأمنية  امل��ه��ارات  على  التدريبي 

امللحقيات الثقافية التابعة لوزارة التعليم، وذلك بح�صور مدير عام تطوير 

الثقافية  للملحقيات  العام  واالأم��ني  التويجري،  �صالح  د.  الب�صرية  امل��وارد 

االأ�صتاذ يو�صف العمران، وعدد من املر�صحني للعمل يف امللحقيات الثقافية.

واأو�صح د. التويجري اأن البنامج يُقام للمر�صحني للعمل يف امللحقيات 

مهاراتهم  وتطوير  تنمية  اإىل  ويهدف  التعليم،  ل���وزارة  التابعة  الثقافية 

املحاور  من  ع��دداً  �صيتناول  البنامج  اأن  م�صيفاً  واالأمنية،  الدبلوما�صية 

املبتعث يف �صوء  املوظف  وواجبات  تت�صمن حقوق  اأيام  على مدى خم�صة 

االتفاقيات الدبلوما�صية يقدمها االأ�صتاذ يو�صف ال�صاعر، ومهارات االت�صال 

العامة  والدبلوما�صية  التويجري،  د.�صالح  يقدمها  االإن�صانية  والعالقات 

عبداهلل  د.  يلقيها  الداخلية  واملراجعة  كاتب،  �صعود  د.  يقدمها  واالإع��الم 

للمرة  العامر، وقواعد املرا�صم من تقدمي د. عبداملح�صن املارك، و�صيقام 

االأوىل برنامج مهارات االإعالم اخلارجي يقدمه د. اأحمد اجلميعة، كذلك 

�صيتم تناول برنامج التكامل االأمني من تقدمي د. عبدالقادر كردي، وبرنامج 

احلقوق واملزايا املالية للموفدين، باالإ�صافة لبنامج االأمن ال�صخ�صي واأمن 

د. عبداهلل  يقدمها  القانونية  واالإدارة  للعميد �صالح احلويطي،  املعلومات 

ال�صعب.

د.  يقدمه  �صفري2  برنامج  على  عملياً  تدريباً  البنامج  �صي�صهد  كما 

واأم��ن  الرقمي  التحورّل  على  العام  امل�صرف  العبداللطيف  عبداللطيف 

املعلومات بالوزارة، وتختتم اأعمال البنامج يوم اخلمي�س بالتدريب العملي 

لوكالة االبتعاث واأمانة امللحقيات.

رف���ع م��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م د. 

�صكره  ال�صيخ  اآل  حممد  بن  حمد 

وت���ق���دي���ره مل��ق��ام خ����ادم احل��رم��ني 

االأمني  عهده  ويل  و�صمو  ال�صريفني 

التعليم يف  ق��ط��اع  ي��ج��ده  م��ا  ع��ل��ى 

اململكة من دعم ورعاية م�صتمرين، 

لدور  اهلل-  -حفظهما  وتطلعاتهما 

متطلبات  لتحقيق  للجامعات  اأك��ب 

اأن  موؤكداً  املجتمع،  وخدمة  التنمية 

االأهمية  على  دليل  االهتمام  ه��ذا 

وتنمية  تطوير  يف  للتعليم  احليوية 

وبناء االإن�صان واملكان.

وقال معاليه خالل رعايته اأعمال 

التعليم  ل��ق��ي��ادات  ال���راب���ع  ال��ل��ق��اء 

اجلامعي بجامعة االأمرية نورة بنت 

اجلميع  اإن  بالريا�س  عبدالرحمن 

م�����ص��روع تطوير  اأج����ل  م���ن  ي��ع��م��ل 

اأن دور الوزارة مع  التعليم، مو�صحاً 

فر�صة  ولدينا  تكاملي،  اجلامعات 

عنوان  وهو  االأداء،  لتح�صني  جميعاً 

لوطن وثاب ومتطلع للم�صتقبل.

واأ����ص���اف م��ع��ال��ي��ه: ي��خ��ط��ئ من 

ب��اأن��ه��ا  اجل���ام���ع���ات  دور  ي��ح�����ص��ر 

هي  واإمن��ا  فقط،  اأكادميية  �صروح 

خلدمة  مفتوحة  اأك��ادمي��ي��ة  ���ص��روح 

مبيناً  اأي�صاً،  حولها  ال��ذي  املجتمع 

تتوقف  ال  اجلامعات  م�صوؤولية  اأن 

ت�صتمر  ب��ل  ال��ط��الب،  تخريج  عند 

لتج�صريهم اإىل �صوق العمل.

االخ���ت���ب���ارات  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 

املعيارية والرخ�س املهنية للخريجني 

اجلامعة  اأداء  على  حقيقي  موؤ�صر 

وجودة براجمها، مو�صحاً اأن حتويل 

تطبيقية  كليات  اإىل  املجتمع  كليات 

ل��ل��ج��ام��ع��ات ل��زي��ادة ن�صب  ف��ر���ص��ة 

�صوق  يحتاجها  ب��رام��ج  يف  القبول 

العمل، والتن�صيق يف ذلك مع القطاع 

املجتمع  كليات  اأن  مبيناً  اخلا�س، 

هي الرئة التي تتنف�س منها اجلامعة 

لقبول اأعداد كبرية من الطالب.

واأ�صار وزير التعليم اإىل اأن الر�صد 

اإال  يتاأتى  ال  اجلامعة  داخل  الذاتي 

االأدوار  وتبادل  التنظيم  كفاءة  برفع 

اأن حت�صني  م�صدداً  اجلامعة،  داخل 

لكل  ه��دف��اً  ي��ك��ون  اأن  يجب  االأداء 

جامعة.

التعليم  وزي��ر  معايل  التقى  وق��د 

لقاء خا�س؛  مبديري اجلامعات يف 

امل�صتقبلية  االح��ت��ي��اج��ات  ملناق�صة 

ور�صة  ُعقدت  كما  االأداء،  وحت�صني 

ملناق�صة  اجل��ام��ع��ات  ل��وك��الء  عمل 

ت��ط��وي��ر م���ب���ادرات اجل��ام��ع��ات يف 

الب�صرية،  ال��ق��درات  تنمية  برنامج 

وحتويلها  املجتمع  كليات  وتطوير 

ل��ك��ل��ي��ات ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، ب��االإ���ص��اف��ة 

ال��درا���ص��ي  ال��ت��ق��ومي  مناق�صة  اإىل 

االختبارات  وا�صتعرا�س  للجامعات، 

املعيارية والرخ�س املهنية.

ويف نهاية اللقاء زار معايل وزير 

التعليم ومديرو اجلامعات عدداً من 

وزيارة  نورة،  االأمرية  مرافق جامعة 

الهيئة الوطنية لالأمن ال�صيباين.

التعليم  وزي��ر  نائب  اللقاء  ح�صر 

ال��ع��ا���ص��م��ي،  ع���ب���دال���رح���م���ن  د. 

اآل  �صعد  د.  التعليم  وزير  وم�صاعد 

التعليم  تقومي  هيئة  ورئي�س  فهيد، 

ومديرو  زمان،  ح�صام  د.  والتدريب 

اجل��ام��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة واالأه��ل��ي��ة، 

ووكالء اجلامعات.

خالل لقاء »قيادات اجلامعات« بجامعة الأمرية نورة.. وزير التعليم:

الجامعات ومسؤولية  تكاملي  دورنا 
الطالب! تخريج  عند  تتوقف  ال 

ثقافيتني  ج��ائ��زت��ني  التعليم  وزارة  حققت 

دوليتني يف الن�صاط الطالبي الثقايف يف الدورة 

والفنون ،  لل�صعر  ال��دويل  املهرجان  من  الثامنة 

الذي اختتم فعالياته االأ�صبوع املا�صي يف اململكة 

املغربية .

التعليم  يف  اإدارة  امل�صرحية  الفرقة  وح�صلت 

يف  ال�����وزارة  مت��ث��ل  -ال��ت��ي  الزلفي   مبحافظة 

م�صرحي  عر�س  اأف�صل  جائزة  على  املهرجان- 

خا�س بال�صباب، واأف�صل اإخراج م�صرحي خا�س 

بال�صباب يف م�صرحية »حتت �صقف البميل«.

بوفد  املهرجان  يف  التعليم  وزارة  و�صاركت 

يراأ�صه مدير الن�صاط الثقايف يف اإدارة الن�صاط 

الطالبي يف الوزارة عبدالعزيز ال�صراء، وم�صرف 

الزلفي حممد  تعليم  اإدارة  يف  الثقايف  الن�صاط 

تعليم  اإدارة  يف  الثقايف  النادي  وم�صرف  امل��ال، 

الزلفي عبداهلل الطريقي، والطالب عبدالعزيز 

الباتل ومالك الدو�صري وحممد الفهيد و�صعود 

وفرا�س  ال��ن��داوي  وب��در  البدر  ويا�صر  العتيبي 

احلمود،  ومم��دوح  امل�صعر  وعبداللطيف  املنيع 

من خالل م�صرحية »حتت �صقف البميل« من 

عبدالعزيز  واالإ�صاءة  اخلميرّ�س،  اإبراهيم  تاأليف 

ال�صعيب، واملوؤثرات ال�صوتية اأن�س الزويد.

واأكد مدير الن�صاط الثقايف يف اإدارة الن�صاط 

اأن  ال�����ص��راء  عبدالعزيز  ال����وزارة  يف  الطالبي 

الثامنة  ال���دورة  يف  امل�صارك  ال�صعودي  الوفد 

حظي  والفنون  لل�صعر  ال���دويل  املهرجان  م��ن 

بدعم كبري من قبل معايل وزير التعليم د.حمد 

الذين  ال��وزارة،  ال�صيخ وم�صوؤويل  اآل  بن حممد 

تابعوا م�صاركة الفرقة امل�صرحية يف اإدارة تعليم 

الزلفي اأوالً باأول، لتمثيل اململكة ب�صكل م�صرف، 

واحل�صول على مركز متقدم يف املهرجان.

واأ�صاف اأن الفرقة امل�صرحية حققت جائزتني، 

بال�صباب،  خا�س  م�صرحي  عر�س  اأف�صل  وهما 

يف  بال�صباب  خا�س  م�صرحي  اإخ���راج  واأف�صل 

حققت  التي  البميل«،  �صقف  »حتت  م�صرحية 

اإ�صادات كبرية من قبل ح�صور املهرجان.

من  العديد  حققت  التعليم  وزارة  اأن  يُذكر 

الثقافية،  امل��ه��رج��ان��ات  يف  ال��دول��ي��ة  اجل��وائ��ز 

يقدمها  التي  امل�صرحية  ال��ع��رو���س  خ��الل  م��ن 

باملناطق  التعليم  اإدارات  من  عدد  يف  الطالب 

واملحافظات.

الشعر  مهرجان  في  جائزتين  تحقق  »التعليم« 
بالمغرب والفنون 

المبتعثين  عودة  تتابع  الوزارة 
الصين من  والدارسين 

في  للعمل  للمرشحين  تدريبي  برنامج 
الثقافية الملحقيات 



ستمطر فرحًا وفرجًا
اعلم اأن اهلل �سبحانه وتعاىل ي�سمع حماورتك مع نف�سك لتهدئتها من 

اأي اأذى، وي�سمع اأنينك الذي حتاول اأن تخبئه عمن حولك، ويعلم تعاىل 

اأنك تقاوم وحتاول ر�سم االبت�سامة عليك وك�سر كاأ�س الياأ�س الذي �سربت 

منه.

يراك �سبحانه كيف تعني عباده وجترب ك�سرهم واأنت اأ�سد املك�سورين، ال 

يخفى عليه �سيء �سبحانه، تظن اأن ال خمرج مما اأنت فيه اأحياًنا ويو�سو�س 

�سدرك  وي�سرح  االأ�سباب  لك  يهيئ  �سبحانه  به  واإذ  اأكرث،  ال�سيطان  لك 

ويفتح اأبواباً بعدما اأغلق باباً عنك.

من  الكون  تغري جمرى  وطاهر  �سادق  بقلب  بها  تُلح  دع��وة  تكون  قد 

اأجلك وتبدل االأحوال، قد ي�سيبك مبا ال يعجبك لكي تلجاأ اإليه، ليهذبك 

ويطهرك من الذنوب جميعها، ثم بعد مرور الوقت تتعجب وتقول: كيف 

مر الوقت وكيف تخطيت االأمر!

يجب اأن نعلم جيداً اأنه حني ت�ستد العقدة ون�سل لطريق مغلق �سيفرجها 

اهلل تعاىل و�ستمطر علينا فرحاً وفرجاً، ف�سرباً جمياًل دون �سخط اأو ملل 

اأو تعب، فاهلل كرمي.

جنالء االأحمدي 

ق�سم االإعالم

للدور  موؤكداً  العوملة  مفهوم  جاء 

التعاي�س  تعزيز  يف  لالإعالم  البارز 

عن  ونتج  الثقافات،  ب��ني  ال�سلمي 

التجاري  التبادل  منو  ازدي���اد  ذل��ك 

القوة  واأ�سبحت  الدول  بني خمتلف 

التناف�سية  مقيا�س  هي  االقت�سادية 

مهد  وقد  العامل،  دول  بني خمتلف 

ال�سركات  لت�سابق  ال��ط��ري��ق  ذل��ك 

وامل��ن��ظ��م��ات ب��اخ��ت��الف اأه��داف��ه��ا 

لطرح منتجاتها يف االأ�سواق العاملية 

اآخ��ذاً  االإع��الين  املحتوى  و�سياغة 

امل�ستهدف  البلد  ثقافة  باالعتبار 

وح�سارته.مثاٌل على ذلك ما يلجاأ له 

امل�سوقون يف ابتكار اإعالنات خمتلفة 

لنف�س املنتج ب�سبب اختالف ال�سوق 

لها  الن�سر  يتم  وبالتايل  امل�ستهدف، 

عرب قنوات االإعالم املختلفة جلذب 

رغبة عمالئهم يف اقتناء املنتج.

م��ن ه��ن��ا ت�����س��اع��د دور االإن��ت��اج 

ل��ل��ج��ان��ب ال���دع���ائ���ي ل��ل��م��ن��ت��ج��ات 

التجارية، وظهر على ال�سطح مفهوم 

»ال��ت�����س��وي��ق ال��ذك��ي« ال���ذي يهدف 

غري  ب�سكل  مت�سوقني  على  للتاأثري 

املنتج  ب��ج��دوى  واإق��ن��اع��ه��م  مبا�سر 

وحاجتهم له. لذلك ت�سعى ال�سركات 

املرتجمني  م��ن  نخبة  ال�ستقطاب 

وناجحة،  فعالة  ترجمة  اأج���ل  م��ن 

يُعجل يف  قد  ذلك  االإخفاق يف  الأن 

تكبد خ�سائر على ال�سركة املنتجة اأو 

امل�سوقة على حٍد �سواء. وهذا يوؤكد 

�سرورة فهم اأ�س�س ومتطلبات اإعادة 

والرتكيز  الدعائي  اجل��ان��ب  اإن��ت��اج 

ع��ل��ى اأه���م ت��ل��ك االأ���س�����س »ت��وط��ني 

على  م�ستنًدا  املنتجات«  وت��دوي��ل 

الرتجمة  يف  اأ�سا�سيتني  نظريتني 

و»ال��غ��ائ��ي��ة«، فرتجمة  »ال��ت��اأوي��ل��ي��ة« 

عام  ب�سكل  الت�سويقية  احل��م��الت 

ويجب  توطيًنا  اأو  تدوياًل  اإما  تكون 

على املرتجم اأن يكون ملًما مبعناها، 

قادًرا على حتقيقها بكل احرتافية.

من هنا جاءت فكرة الرتكيز على 

العربية  »اململكة  بيئتنا  يخ�س  م��ا 

املنتجات  اأف�سل  لتدويل  ال�سعودية« 

فعالية  اأكرث  وتوطنٍي  عاملياً  املحلية 

ومالءمة للثقافة ال�سائدة.

الرتجمة  م��ن  الرئي�سي  ال��ه��دف 

االإع��الن��ي��ة ه��و ج��ذب ان��ت��ب��اه اأك��رب 

وهناك  ال��ع��م��الء،  م��ن  ع��دد ممكن 

لكل  حم��ددة  ا�سرتاتيجية  بالتاأكيد 

ت�سل  حتى  وبالتايل  اإع���الين،  ن��وع 

العمالء  جميع  اإىل  االإع���الن  فكرة 

املرتجم  يكون  اأن  يجب  امل�ستهدفني 

ق��ادًرا على جت��اوز احل��دود اللغوية 

وال��ث��ق��اف��ي��ة، ه���ذه اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ه��ام��ني  م�سطلحني  يف  تتلخ�س 

اإن  حيث  والتدويل«،  »التوطني  هما 

طريق  عن  يكون  اللغوي«  »التوطني 

تنا�سب  بطريقة  االإع���الن  ترجمة 

بينما  ال��ه��دف،  اللغة  وبيئة  ثقافة 

»التدويل  يهدف  ذل��ك،  عك�س  على 

مفهوًما  االإع��الن  اإىل جعل  اللغوي« 

اإذن  العامل.  دول  ملختلف  وم��وح��ًدا 

روؤي��ة  لديه  تكون  اأن  املرتجم  على 

وفهم  امل�سطلحني  لهذين  وا�سحة 

فيها  مبا  الت�سويقية  للعملية  كامل 

�سعار  اأي  االإع����الن؛  اأ���س��ك��ال  فهم 

واالإع��الن  االإع��الين  واملل�سق  املنتج 

ال��ت��ج��اري ال��ت��ل��ف��زي��وين، واالإمل�����ام 

متر  التي  واملراحل  الت�سويق  بطرق 

واأه���داف  الت�سويقية  احلملة  بها 

منها،  والغر�س  االإعالنية  احلمالت 

خ�سائ�س  معرفة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

التي  واالأ���س��ال��ي��ب  االإع��الن��ي��ة  اللغة 

التدويل  عمليتي  خالل  لها  تخ�سع 

والتوطني.

»النظرية التاأويلية« ترى اأن املعنى 

واأن  ال��رتج��م��ة  عملية  ج��وه��ر  ه��و 

اأبعاد  ذات  وح��دة  عن  عبارة  الن�س 

والبعد  اللغوي  البعد  ه��ي  ثالثية 

الفكري والبعد التاأثريي، فالرتجمة 

الرتكيبية  املطابقة  اإىل  ت�سعى  ال 

واإمنا اإىل املطابقة التاأثريية، ونظراً 

والثقافية  اللغوية  املطابقة  النعدام 

من  نوعاً  يتطلب  املرتجم  فاإن عمل 

الهدف  اللغة  يف  الثقايف  التوطني 

اإح��داث نف�س االأثر الذي  مبا يكفل 

امل�سدر،  اللغة  يف  الن�س  اأح��دث��ه 

الغائية«  »ال��ن��ظ��ري��ة  تعتمد  بينما 

اأوالً  الرئي�سي  الهدف  حتديد  على 

بتحديد  ذلك  بعد  �سي�سمح  وال��ذي 

ولي�س  امل��ع��ت��م��دة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

العوامل االأخرى.

الن�س  ���س��اح��ب  ع��ل��ى  وي��ن��ب��غ��ي 

ت��رج��م��ت��ه حت��دي��د غايته  امل��ط��ل��وب 

للمرتجم  ميكن  حتى  الرتجمة  من 

املطلوبة،  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  حت��دي��د 

ويف حالة اإذا مل يقم �ساحب الن�س 

بتحديد تلك الغاية فاإنه يتعني على 

مو�سع  يف  نف�سه  ي�سع  اأن  املرتجم 

ال��غ��اي��ات  ويتخيل  ال��ن�����س  ���س��اح��ب 

يبداأ يف  ثم  بينها  ويفا�سل  املحتملة 

تكوين ا�سرتاتيجيته.

ل��ي�����س ه����ذا ف��ح�����س��ب ب���ل على 

املرتجم فهم اأهم العوامل التي تلعب 

التوطني  عمليتي  يف  رئي�سًيا  دوًرا 

الرتجمة،  يف  ك��االأم��ان��ة  وال��ت��دوي��ل؛ 

والثقافة ال�سائدة، والعوامل الدينية، 

واالأ���س�����س ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��الإع��الن��ات 

التجارية.

اأن  جن��د  ب��االأم��ان��ة  يتعلق  فيما 

بيئة وقارًئا  كاتًبا من  املرتجم يكون 

نقل  اإىل  ي��ه��دف  اأخ����رى،  بيئة  م��ن 

وحتى  ال��رتاب��ط،  ي  يُنمِّ مبا  اأف��ك��اره 

يكون  اأن  ي��ج��ب  ذل���ك  م��ن  يتمكن 

والهدف  امل�سدر  اللغة  من  ًنا  ُمتمكِّ

اللغوية  واالأ�ساليب  للطرق  وعارفاً 

ًنا  اجلاذبة للم�سرتي، واأن يكون ُمتمكِّ

والهدف،  امل�سدر  اللغة  ثقافة  من 

الدينية  بثقافتها  ملماً  يكون  واأن 

يُ�سيطر  واأن  التجارية،  وقوانينها 

ة. على تقنيات الرتجمة �سيطرة تامَّ

تاأثري  امل��ث��ال  �سبيل  على  ن��اأخ��ذ 

االإعالن التجاري على �سكان مدينة 

الرتجمة  اأن  جن��د  حيث  ال��ري��ا���س، 

عملية  يف  للغاية  مهًما  دوًرا  تلعب 

�سنع القرار ل�سراء املنتجات واأن اأي 

ما  خ�سارة  ي�سبب  قد  ب�سيط  خطاأ 

كما  املت�سوقني.  من  الن�سف  يقارب 

يلعبان  الي��زاالن  والدين  الثقافة  اأن 

دوًرا مهًما يف التاأثري على امل�سرتي، 

وهذا يوؤكد �سرورة ا�ستخدام نظرية 

�سواء  االإعالنية؛  للرتجمة  منا�سبة 

التاأويلية اأو الغائية.

تنجح  ق��د  االإع���الن���ات  فبع�س 

ت��رج��م��ت��ه��ا ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ن��ظ��ري��ة 

لنف�س  اأي�ساً  ن�سل  وق��د  التاأويلية، 

خالل  من  منها  اأف�سل  اأو  الرتجمة 

نرى  لذلك  الغائية،  النظرية  تطبيق 

اأنه يتعني على مرتجمي االإعالنات 

الغائية  النظرية  ا�ستخدام  التجارية 

بدالً من النظرية التاأويلية.

االإع��الن��ات،  بتوطني  يتعلق  فيما 

املحلية  اللهجات  ا�ستخدام  اأن  جند 

مقارنًة  للغاية  جيدة  نتائج  يعطي 

با�ستخدام اللغة الف�سحى، وبالن�سبة 

العربي  العامل  يف  االإع��الن  لتدويل 

اللغة  ا�ستخدام  االأف�سل  من  فاإنه 

بالن�سبة  اأم���ا  الف�سحى،  العربية 

للتدويل للعامل باأ�سره فاإن ا�ستخدام 

اللغة االإجنليزية يعد االأف�سل نظًرا 

اأغلب  ل�سيادة اللغة االإجنليزية على 

دول العامل.

ويف اخلتام، ن�ستطيع التاأكيد باأن 

يختلف  اللغوي  والتدويل  التوطني 

القيم  على  اعتماًدا  الآخ��ر  بلد  من 

حيث  بلد،  لكل  والدينية  الثقافية 

ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن اخل��ط��ط التي 

االإع���الن  اأج���ل  م��ن  تنفيذها  يجب 

العمالء  قيم  احرتام  اأبرزها  بنجاح 

عدم  على  واحل��ر���س  امل�ستهدفني 

االإ�ساءة للغتهم وثقافتهم.

لولوة عماد العبدالكرمي 

ماج�ستري درا�سات الرتجمة

كلية اللغات والرتجمة

اإن�ساء  ال��وزراء على  وافق جمل�س 

جديدة  ثقافية  هيئة  ع�سرة  اإح��دى 

الثقافة،  ب���وزارة  تنظيمياً  ترتبط 

والن�سر  االأدب  هيئة  كاالآتي:  وهي 

هيئة  االأزي������اء،  هيئة  وال��رتج��م��ة، 

ال��رتاث، هيئة فنون  االأف��الم، هيئة 

الفنون  هيئة  والت�سميم،  العمارة 

هيئة  امل��ت��اح��ف،  هيئة  ال��ب�����س��ري��ة، 

امل�����س��رح وال��ف��ن��ون االأدائ���ي���ة، هيئة 

وهيئة  املو�سيقى،  هيئة  املكتبات، 

من  هيئة  كل  وتتوىل  الطهي،  فنون 

الثقايف  القطاع  اإدارة  الهيئات  هذه 

اخلا�س بها، وتتمتع با�ستقالل مايل 

م�ستوى  رف��ع  يف  ي�ساهم  واإداري 

التطوير واجلودة جلميع القطاعات. 

واخت�سا�سات  مهام  اأب��رز  تندرج 

املذكورة  الهيئات  من  هيئات  �ستة 

والربامج  التخ�س�سات  حتت  اأعاله 

تقدمها  التي  والبحثية  التعليمية 

كلية ال�سياحة واالآثار بجامعة امللك 

���س��ع��ود، وه���ي ع��ل��ى ال��ن��ح��و االآت���ي: 

هيئة  االأزي���اء،  هيئة 

فنون  هيئة  ال��رتاث، 

والت�سميم،  العمارة 

ه����ي����ئ����ة ال����ف����ن����ون 

ال���ب�������س���ري���ة، ه��ي��ئ��ة 

امل���ت���اح���ف، وه��ي��ئ��ة 

فنون الطهي.

ت��خ�����س��ي�����س  اإن 

الكبري  ال��ع��دد  ه���ذا 

م��������ن ال����ه����ي����ئ����ات 

اجل��دي��دة  الثقافية 

مب����ا ي����ت����واف����ق م��ع 

الدرا�سية  اخلطط 

البحثية  واملخرجات 

واالآثار  ال�سياحة  بكلية  واالأكادميية 

جديدة  ملرحلة  تد�سني  مبثابة  هو 

م���ن ت���اري���خ ال���ربام���ج االأك��ادمي��ي��ة 

املتخ�س�سة بالكلية.

وهذا يجعلنا ن�ست�سرف امل�ستقبل 

التعليمية،  الكلية  ملخرجات  الكبري 

وال��ت��ي اأ���س��ب��ح��ت اأح���د االأه����داف 

لتوجهات  الرئي�سة 

نحو  ال��غ��ايل  وطننا 

ت���ط���وي���ر ال���ق���ط���اع 

ال��ث��ق��ايف ال�����س��ع��ودي 

مب����ا ي��ت��م��ا���س��ى م��ع 

روؤية اململكة 2030، 

روؤي��ة  مع  واملتوائمة 

وزارة  وت���وج���ه���ات 

من  وذل��ك  الثقافة، 

اأهداف  ثالثة  خالل 

حم������وري������ة وه������ي: 

»ال���ث���ق���اف���ة ك��ن��م��ط 

ح����ي����اة، وال��ث��ق��اف��ة 

م����ن اأج�������ل ال��ن��م��و 

االقت�سادي، والثقافة من اأجل تعزيز 

مكانة اململكة الدولية«.

وان��ط��الق��اً م��ن ه��ذه امل��رت��ك��زات 

االأ���س��ا���س��ي��ة وامل��ه��م��ة، ق��ام��ت كلية 

خطتها   بتحديث  واالآث���ار  ال�سياحة 

 »2023-2019« االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

االأهداف  للعمل على حتقيق جميع 

لتطلعات  املُواكبة  واملهنية  العلمية 

وتوجهات القيادة يف قطاع ال�سياحة 

حيث  الوطني،  وال���رتاث  والثقافة 

نحو  وا�سحة  روؤي��ة  اخلطة  و�سعت 

العلمي  والبحث  التعليم  يف  التميز 

م��ب��ادرات  وتبني  املجتمع،  وخ��دم��ة 

والعاملية  املحلية  ال�سراكة  حتقق 

كوادر  واإع��داد  امل�ستدامة،  والتنمية 

متطلبات  لتلبية  ال��ت��اأه��ي��ل  ع��ال��ي��ة 

اخلطة  ر�سمت  كما  العمل.  �سوق 

طريق  خارطة  للكلية  االإ�سرتاتيجية 

التحديات  جميع  ملواجهة  مالئمة 

احل��ال��ي��ة وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وال��ع��م��ل 

ع��ل��ى اإح����داث ت��غ��ي��ريات ���س��روري��ة 

ع��ل��ى ك��اف��ة االأ���س��ع��دة االأك��ادمي��ي��ة 

يف  اال�ستمرارية  ت�سمن  واالإداري���ة 

والتطوير، وجتويد  التح�سني  عملية 

وتدعيمها  التعليمية،  امل��خ��رج��ات 

باملعارف واملهارات االأ�سا�سية.

وكيل كلية ال�سياحة واالآثار 

للتطوير واجلودة

دقائق  اإال  واليوم  االأم�س  ما بني 

وما  ظرفان،  هما  اأجل  و�ساعات، 

ه��م��ا ب��ظ��رف��ني، وم���ا ذل���ك ب��ال��ذي 

ُطوي  وما  واإمنا حمتواهما،  يعنى، 

منهما وما مل يطو.

باالأم�س كنت م�سحوًنا مبعلومات 

وعن  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��لّ��غ��ة  ع��ن  علمية 

موقفي  وكان  اللغات،  بني  مكانتها 

ووعاء  الدرو�س،  قاعات  يف  �سالًبا 

ال���س��ت��ق��ب��ال ال��ن�����س��و���س، واأ����س���رًيا 

لي�س  و���س��ي��ل��ة  ذل���ك  ب���اأن  م��ق��ت��ن��ًع��ا 

قيا�س  اأداة  وكانت  و�سيلة،  بعدها 

ذاكرتي،  قوة  على  مبنية  ح�سيلتي 

��ّن ق��ل��م��ي على  وم���دى ج��ري��ان ���سِ

ال��ق��رط��ا���س، ف��اإّم��ا اإك���راًم���ا واإّم���ا 

اإهانة. 

ت��ط��ري��ز  ال���ي���وم ف��ق��د مت  اأم�����ا 

ي�سري  قليل  ب�سيء  االأم�����س  ملب�س 

قلبي  تع�ّسر  اأخ����رى،  ب��اجت��اه��ات 

جهود  ذك��ر  كفة  برتجيح  حيالها 

علماء يف كثري من امل�سائل على كفة 

تعاقب  ومع  العربية،  علماء  جهود 

العلمي  املنهج  ماهية  جتلّت  االأيام 

تعليم  كيفية  يف  واملتمثل  امل��ّت��ب��ع، 

ال�سعداء  فتنف�ست  وتعلمها،  اللغة 

اأو  راأي،  اإب���داء  يف  مقيدة  بحرية 

ت�ساوؤالت،  طرح  اأو  اقرتاح،  تقدمي 

فقوي ال�سالب االأفقي ب�سالب اآخر 

راأ�سي، فارتديت بذلك ثوًبا موجًبا 

امل���ح���ا����س���رات، وم��ن  يف ق���اع���ات 

من جهود  قيل  ما  اأن  تبني  خاللها 

العربية  اللّغة  عن  واأجنبية  عربية 

بع�سا  بع�سها  يدعم  متكاملتان، 

ويف  وتعلّمها،  تعليمها  ت�سهيل  يف 

بن�سرها يف  عامليتها  اإ�سهام حتقيق 

املعمورة. اأرجاع 

ما  ع���دّو  ف��االإن�����س��ان  تعجب،  ال 

وثقافته،  معتقده  على  غيور  جهل، 

قوة،  من  اأوت��ي  ما  بكل  عنها  ذائد 

تنايف  ال  ال��ت��ي  امل��ف��ي��دة  ال��ن��ظ��ري��ة 

من  بها  تفّوه  ولو  حتى  الن�سو�س 

االن�سراف  ينبغي  فال  باأهل،  لي�س 

منها  اال�ستفادة  االأوىل  بل  عنها، 

م���ع ت���وّخ���ي احل����ذر م���ن ج��راث��ي��م 

غالف  حتت  املت�سرّتين  امل�ستغلنّي 

والّتحديث. االإ�سالح 

بوركينا فا�سو

معهد اللغويات العربية
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البحث العلمي واالبتكار يف االعتماد امل�ؤ�س�سي

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

لالعتماد  املطورة  املعايري  تناول  الكرام  ق��راوؤن��ا  ن�ستكمل 

تقومي  هيئة  اأ�سدرتها  التي  املطورة  الن�سخة  وفق  املوؤ�س�سي 

التعليم والتدريب 2018م، ونتناول اليوم البعد ال�سابع »البحث 

العلمي واالبتكار«، وبح�سب هذه الن�سخة فاإنه يجب اأن يكون 

تعك�س  العلمي  البحث  الأن�سطة  املوؤ�س�سة خطط حمددة  لدى 

وتوفر  ور�سالتها،  طبيعتها  مع  وتتفق  اال�سرتاتيجية  توجهاتها 

الأع�ساء  املنا�سب  الدعم  وتقدم  لها،  الالزمة  املوارد  املوؤ�س�سة 

املوؤ�س�سة  من�سوبي  من  وغريهم  وال��ط��الب،  التدري�س،  هيئة 

للقيام بدورهم يف هذه االأن�سطة، وتعمل على متابعة اأن�سطتها 

االإج��راءات  واتخاذ  حولها،  دوري��ة  تقارير  واإع��داد  وتوثيقها، 

الالزمة للتح�سني والتطوير. ويتناول البعد ال�سابع من املعايري 

التي  البنود  من  عدًدا  املوؤ�س�سي  االأكادميي  لالعتماد  املطورة 

يجب اأن تلتزم بها املوؤ�س�سات وهي: التخطيط للبحث العلمي 

واإدارته، ودعم البحث العلمي واالبتكار.

 

التعليم  موؤ�س�سات  على  يجب  اأن��ه  نذكر  ال�ساأن  ه��ذا  ويف 

العايل اأن تعمل منذ وقت مبكر على و�سع خطة حمددة الآلية 

هذا  يف  خا�سة  املوؤ�س�سي  االأكادميي  االعتماد  على  احل�سول 

به  يرتبط  البعد  هذا  الأن  واالبتكار«،  العلمي  »البحث  البعد 

الكثري من االإجراءات واخلطط التنفيذية، كما ير�سد النتائج 

ويحفظها وفق الوثائق التي تقدمها املوؤ�س�سات للجهات املعنية، 

وهو اأمر ي�ستغرق كثرًيا من الوقت واجلهد املنظم واملدرو�س، 

العلمي  للبحث  الداعمة  والربامج  الو�سائل  ابتكار  يف  خا�سة 

واالبتكار وت�سجيع املن�سوبني على توجيه كثري من طاقاتهم يف 

الرئي�سة  املحاور  من  هاماً  يغطي حموراً  الذي  االجت��اه،  هذا 

لعمل موؤ�س�سات التعليم العايل. 

كل  تقدم  �سعود  امللك  جامعة  اأن  ال�ساأن  هذا  يف  نذكر  كم 

اال�ست�سارات جلميع موؤ�س�سات التعليم العايل التي تتوا�سل مع 

اجلامعة طلباً للدعم الفني يف هذا املجال. 

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

الترجمة التجارية في المملكة بين التوطين والتدويل

الهيئات الثقافية الجديدة ضمن إستراتيجية كلية السياحة 

طالب وافد بين األمس واليوم

د. محمد السبيعي



تقديم االختبارات
اإعداد: قما�ش املني�صري ـ خالد النفاح

هل اأنت جاهز لتقدمي الختبارات النهائية؟ وما الإيجابيات وال�صلبيات 

حول تقدميها من وجهة نظرك؟!

جاهز ومتحم�س

اأبــرز  كبري،  ب�صكل  ومتحم�ش  جاهز  نعم،  اإعــام:  اخلثان،  في�صل 

اإىل اهلل،  والتقرب  الدعاء  تبقى من رم�صان يف  ما  اغتنام  الإيجابيات 

اأكرب على الطاب  اأنها �صت�صبب �صغطاً  اأعتقد  وفيما يخ�ش ال�صلبيات 

وعلى اأع�صاء هيئة التدري�ش يف رم�صان وقبل رم�صان عندما يحاولون 

اإنهاء املناهج بوقت مبكر مع حتقيق اأكرب قدر من الفهم.

ل�ست جاهزًا

جاهزاً  ل�صت  عامة:  عاقات  املقبل،  تركي 

وعدم  للوقت،  �صيق  من  فيه  ملا  التغيري،  لهذا 

الإيجابيات  اأكرب  ب�صكل كامل،  املناهج  ا�صتيعاب 

�صوف  وهــذا  يقل  �صوف  الــدرا�ــصــي  الــعــبء  اأن 

يخفف ال�صغوط الدرا�صية على الطاب، وكذلك 

�صوف تطول فرتة الإجازة ال�صيفية، وال�صلبيات 

�صعوبة الرتكيز يف فرتة ال�صيام مما يوؤدي لنزول 

م�صتويات الطاب، واأعتقد اأن بع�ش املحا�صرين 

�صوف يخت�صرون املناهج وهذا �صوف يوؤثر �صلًبا على املح�صلة النهائية 

للطاب ملا فيه من �صيق يف الوقت.

ال فرق لدي

يل  بالن�صبة  كبري  فرق  يوجد  ل  الآداب:  كلية  ال�صغري،  عبداهلل  علي 

بتقدميها عن تاأخريها، الإيجابيات عدم تق�صيم الختبارات اإىل فرتتني قبل 

العيد وبعد العيد، واإعطاء طاب الف�صل ال�صيفي وقتاً كافياً من الراحة بني 

الف�صل الثاين وال�صيفي، اأما ال�صلبيات فمن اأهمها ال�صغط الدرا�صي وتزاحم 

جدول الختبارات، حيث ل يتم الرتكيز على مادة واحدة بل اأكرث من مادة.

جاهز وم�ؤيد

اأنا جاهز وموؤيد للقرار ب�صكل كبري،  العلوم: نعم،  البقمي، كلية  زيد 

اأي�ًصا  الإجــازة  يجعل  مما  الختبارات  فرتة  تقطيع  عدم  الإيجابيات، 

اأما ال�صلبيات  اأغلب الطاب،  متوا�صلة وغري متقطعة، وهذا ما يريده 

تركيزه،  الطالب  يفقد  مما  الختبارات  جــدول  �صغط  حول  فتتمحور 

وجتعله يبذل جهداً كبرياً جًدا يف وقت ق�صري وحمدود.

�سغط تقدمي امل�ساريع

هيفاء خالد ال�صماري، لغات وترجمة، م�صتوى تا�صع: م�صتعدة لتقدمي 

الختبارات لأن الوقت مازال قائم ولدي مت�صع منه، ولكن ب�صبب تقدميها 

اأ�صبح علينا �صغط تقدمي امل�صاريع، والإيجابية الوحيدة يف هذا القرار 

عدم عودتنا بعد رم�صان للف�صول الدرا�صية.

قرار مبكر

نورة، كلية الآداب، م�صتوى رابع: نعم لدينا مت�صع من الوقت ونحمد اهلل 

اأن القرار جاء مبكراً، وال�صيء الإيجابي يف هذا القرار اأن الإجازة �صتكون 

اأطول ولن نت�صتت يف العودة بعد رم�صان، و�صوف نعي�ش حلظات رم�صان 

الروحانية براحة اأكرب، ولكن لذلك ثمن فاختباراتنا يف رم�صان اإرهاق.

التقدمي اأف�سل

القرار وتقدميه  الآداب، م�صتوى رابع: م�صتعدون لهذا  ميمونة، كلية 

اأف�صل بكثري لنا، ولو كان كما هو عليه �صابقاً بعد العيد �صيكون �صغط 

نف�صي ونن�صى املعلومات، واملذاكرة يف رم�صان �صعبة لأن الوقت مي�صي 

�صريعاً وبذلك �صوف نن�صغط يف املذاكرة.

متنيت عدم تقدميها

بيان القرين، ما�صرت متري�ش اأطفال، ومعيدة يف جامعة الأمري �صطام: 

م�صتعدون بالطبع ول يفرق تقدميها اأو تاأخريها، وبخ�صو�ش رغبتي كنت 

اأمتنى اأن تكون بعد رم�صان لنتفرغ ل�صاتنا واأجواء رم�صان وكنت اأمتنى اأن 

ل يكون يف رم�صان درا�صة نهائًيا، ول اأعلم ملاذا النا�ش �صعيدة بهذا القرار 

ولكن لكل اأحد وجهة نظر!
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ت�صدر عن ق�صم الإعام 

بكلية الآداب جامعة امللك �صعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa
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تظل البحوث هي الركيزة الأ�صا�صية 

ال�صعوب  نه�صة  عليها  ت�صتند  التي 

جمالت  اختلفت  مهما  ُمــنــازع،  با 

البحث كالبحوث الأمنية والجتماعية 

والــزراعــيــة  والعلمية  والتطبيقية 

واحليوانية والهند�صية اإىل ما هنالك، 

والتي ل يت�صع املقاُل لذكرها.

لكن يف الآونة الأخرية برز م�صطلح 

اأو  املعرفة،  اقت�صاديات  عليه  يطلق 

القت�صاد املعريف، وهو لي�ش بجديد 

كما يظن البع�ش، فعلى النقي�ش من 

ذلك، فكل البحوث ت�صتند على مدي 

ذات  كانت  وكلما  للب�صرية  اأهميتها 

احتياج اأكرب كانت قيمتها املعرفية اأكرب 

وعلى هذا املنوال تُ�صنف البحوث!

والع�صرون  احلــــادي  الــقــرن  ـــداأ  ب

بخطى بحثية ُمت�صارعة مما نتج عنه 

العديد  فطرحت  وا�ــصــعــة،  تــغــريات 

النظريات والفر�ش والتحديات  من  

اأهمية املعرفة كاأحد  فــازدادت معها 

عنا�صر التكنولوجيا واملعلومات، حتى 

اأ�صبحت من �صفات هذا الع�صر وهو 

القت�صاد املبني على املعرفة.

لذلك نرى اليوم اأن دوًلً ل متتلك 

قوة ع�صكرية ول تر�صانة اأ�صلحة ول 

م�صاحة كبرية ول عدد �صكان كبري، 

اإل اأنها غدت على راأ�ش قائمة املعرفة 

تناف�ش  واأ�صبحت  عليها،  ومهيمنة 

ُكربيات الدول من خال حقيقة واحدة 

وهي اأن الإن�صان هو املورد القت�صادي 

ع وُعلِّم وُدرِّب ووُفِّرت  الأقوى، اإن �ُصجِّ

يُريد،  مبا  اأعلم  فهو  الإمكانيات،  له 

وكيف ي�صل اإىل ما يُريد!

يف  القدمية  الأ�ص�ش  تغريت  لقد 

ــش مال،  ت�صنيف املـــوارد »اأر�ـــش، راأ�

ظل  يف  ــوم  ــي ال فاأ�صبحت  عــمــالــة« 

العلمية،  »املعرفة  اجلديد  القت�صاد 

والـــذكـــاء ال�ــصــطــنــاعــي واملــحــاكــاة، 

الفكر  لي�صبح  والإبـــداع«  واملعلومات 

ـــش املـــال احلقيقي. مـــاذا لو  هــو راأ�

اأ�صبح  املعرفة  اقت�صاد  اأن  علمنا 

ي�صكل 7% من الناجت املحلي العاملي، 

وينمو مبعدلت كبرية تقدر  بــ %10 

�صنوياً، واأنه �صيغدو املحرك الرئي�ش 

للنمو القت�صادي عما قريب، و�صتتغري 

تبعاً لذلك فر�ش التوظيف و�صتختفى 

ــاملــحــامــي واملــحــا�ــصــب  وظـــائـــف، ك

ال�صحفي  واملــرا�ــصــل  والإعــــامــــي 

ومتوقعي الطق�ش ومهند�صي الكهرباء 

وال�صبكات حتى كابنت الطائرة �صي�صري 

عما قريب طياراً اآلياً، و�صيكون هناك 

روبوت جراح يجري العملية اجلراحية 

بكل �صا�صة، ورمبا عامل واحد مع 

التقنية املعرفية �صيدير مزارع تفوق 

م�صاحتها اآلف الهكتارات، ومتخ�ص�ش 

الـــــرثوة  يف  واحـــــــد 

�صيدير  ــيــة  احلــيــوان

ـــرات املــــــزارع  ـــص عـــ�

مب�صاعدة  احليوانية 

الــتــقــنــيــة املــعــرفــيــة، 

ـــاحـــث  ـــب وحـــــتـــــى ال

�ــصــيــكــون  ـــد  ـــغ ال يف 

هــنــاك بــحــوث اآلــيــة، 

عــلــى جتميع  تــعــمــل 

عرب  الأفكار  وترتيب 

دقيقة  خــوارزمــيــات 

ومـــــن ثــــم اإ�ــــصــــدار 

ـــحـــاث والــكــتــب،  الأب

وقد �صدر اأول كتاب 

من باحث اآيل يف اأوائل العام 2019 

يف   .Beta Writer الآيل  ملوؤلفه 

ظل هذا التقدم الـُمخيف ومع تزايد 

البحثية يف  واملراكز  الهيئات  اأعــداد 

العامل التي فاق عددها ع�صرة اآلف 

اأواخــر  حتى  م�صنفة  بحثية  منظمة 

العام 2019 بح�صب ت�صنيف موؤ�صر 

اأن  اإل   Nature Index نيت�صر 

املنطقة العربية مل يتجاوز عدد املراكز 

البحثية فيها 350 مركًزا، كما اأن عدد 

جامعة،   250 يتجاوز  مل  اجلامعات 

واملنظمات  املراكز  ت�صنف  وعموًما 

عــدد  الأول  مبــقــيــا�ــصــني:  البحثية 

 Article« البحوث العلمية الـُمنتجة

اإ�صهام تلك  Count«، والثاين مدى 
وماذا  العاملي،  الهتمام  يف  البحوث 

قدمت للب�صرية وكم ن�صبة القتبا�صات 

منها �صمن تخ�ص�ش معني كمقيا�ش 

.»Fractional Count« ك�صري

ولاأ�صف معظم البحوث يف الوطن 

جيدة  بحوث  نــوعــني:  على  العربي 

حتوير  اأو  اجــــرتار،  جمـــرد  ولكنها 

طفيف، وبحوث �صحلة وهي البحوث 

املطبوخة، اأما البحوث املتميزة فقليلة 

ا، وهنا يجب اأن نراعي الفوارق  جــدًّ

يف الإنتاج البحثي للمجالت املتنوعة، 

حتى  البحث  تنفيذ  مـــدة  فب�صبب 

بني  اختاف  هناك  النتائج،  ظهور 

املراكز والكليات بح�صب تخ�ص�صاتها 

تفاوت  اأي�ًصا  وهناك  الأق�صام،  وبني 

نف�صها،  الأق�صام  داخــل  للم�صارات 

واحليوية  الطبية  العلمية  فالبحوث 

والزراعية ب�صقيها النباتي واحليواين 

قد حتتاج ل�صهور ورمبا �صنوات حتى 

اأن  حــني  يف  معينة،  بنتيجة  تــخــرج 

احلا�صوب  علوم  جوانب  البحوث يف 

املختلفة قد ل حتتاج ل�صاعات اأو اأيام 

فهو جمرد حُماكـاة يف معظم احلالت، 

وكذلك هند�صة الت�صالت والهند�صة 

الغالب  يف  وال�صناعية  الكهربائية 

وهناك الكثري من التخ�ص�صات على 

وهي  املــنــوال،  نف�ش 

املجالت التي تَعاظم 

البحثي  الإنتاج  فيها 

املعريف تعاظًما كبرًيا.

مــــــن هــــنــــا جــــاء 

الــــــرتكــــــيــــــز عـــلـــى 

املعرفة،  اقت�صاديات 

فــــكــــم كـــــــان حــجــم 

يف  الآيل  احلــا�ــصــب 

خــمــ�ــصــيــنــات الــقــرن 

حجمه  وكــم  املا�صي 

�صيكون  وكيف  اليوم 

كانت  كــم  ــغــد،  ال يف 

عليه  العتماد  ن�صبة 

يف تلك احلقبة، وكم اأ�صبحت الن�صبة 

اليوم، يكاد ل يوجد فرد يف العامل اإل 

ولذا  بيده،  حا�صوبية  تقنية  وميتلك 

اأ�صبحت بحوث املعرفة هي املحرك 

العاملي  القت�صادي  للنمو  الأ�صا�صي 

الغد،  يف  الرئي�ش  و�صيكون  الــيــوم، 

ويعرف باأنه اأحد فروع علم القت�صاد 

البنف�صجي الذي يهتم بعوامل حتقيق 

الرفاهية للب�صرية من خال م�صاهمته 

واإخــــراج  وت�صميم  اإنــتــاج  نــظــم  يف 

املعرفة املرتكز على التطوير والبحث 

العلمي، يف �صبيل حتقيق تنمية �صاملة 

وم�صتدامة، ت�صتند يف خ�صائ�صها على 

والبنى  والتدريب  والتعليم  البتكار 

التحتية املواكبة للتطور، مع احلوافز 

القانونية،  واحلماية  واملعنوية  املادية 

التكنولوجية  الــثــورة  حدثت  وبذلك 

الت�صالت  اأنظمة  ويف  واملعلوماتية 

لقت�صاد  املــتــزايــد  النمو  ــا.اإن  ــ�ــصً اأي

اأكرب من  املعرفة هو جزء من حتول 

اإنتاج ال�صلع امللمو�صة املادية يف البلدان 

اأو  املادية  غري  ال�صلع  نحو  املتقدمة 

واأ�صبحت  ــات،  ــدم واخِل املعلوماتية 

من اأهم مقومات العوملة اليوم، التي 

التجارية حمليًّا  القيود  من  حتــررت 

ال�صائكة  احلــدود  فتا�صت  وعامليًّا، 

اأمام هذه املنتجات البحثية املعرفية 

ت طرق نقل املعلومات  املُعا�صرة، فتغريرَّ

معها  وذهبت  والت�صال،  والتوا�صل 

اجلغرافيا البعيدة لت�صبح قرية تتقدم 

وتنمو ب�صكل كبري ودقيق يف تناف�ش 

�صديد وحترر �صيا�صي ل مثيل له.

يف  املعريف  الإنــتــاج  اأن  علمت  اإذا 

الإح�صائيات  قاعدة  بح�صب  العامل 

2018م  الــعــام  يف  بلغ  قــد  العاملية 

اأي  علمية  مقالة   »2،555،959«

تظهر  علمية  مقالة  األــف   »7.002«

للنور يوميًّا، اأي اأكرث من »292« بحًثا 

اأبحاث  اأي »5«  يف ال�صاعة الواحدة، 

اأنه  اأي  الواحدة،  الدقيقة  يف  تقريًبا 

قد  رمبا  املقال  لهذا  قراءتك  خال 

ن�صر اأكرث من خم�صة وع�صرين بحًثا 

الأكـــرب  الن�صيب  ـــان  وك ــامل،  ــع ال يف 

مرة  ولأول   %20.67 بن�صبة  لل�صني 

لتاأتي   %16.54 اأمريكا  على  تتفوق 

الهند ثالًثا ثم اأملانيا واليابان وبريطانيا 

ورو�صيا واإيطاليا وكندا واأ�صرتاليا على 

التوايل.

لي�ش  اآَخـــَر  ت�صنيًفا  هناك  اأن  اإل 

لعدد  بـــل  ــقــط،  ف ــبــحــوث  ال لكمية 

ال�صت�صهادات بتلك البحوث مما يدلل 

يف  البحوث  تلك  جــودة  اأهمية  على 

ن�صر املعرفة وتاأثريها وقوتها ومدى 

الوليات  تداولها، ومن هنا حافظت 

الأول  املركز  على  الأمريكية  املتحدة 

لتاأتي  العلمية،  ال�صت�صهادات  بعدد 

ال�صني باملركز الثاين.

املوؤ�صرات  اإح�صائيات  وبح�صب 

الأخـــري  الفكرية  للملكية  العاملية 

بــــراءات الخـــرتاع  بلغت عــدد  فقد 

براءة   »3.326.300« 2018م  للعام 

2008م  العام  مع  مقارنة  اخـــرتاع  

اإىل  ت�صل  قد  بزيادة   »1.930.000«

ال�صعف خال عقٍد من الزمن، وقد 

ا�صتحوذت ال�صني على اأكرث من ن�صف 

ـــرباءات، يف حني ا�صتحوذت  ال عــدد 

ال�صعودية على 3399 براءة اخرتاع، 

مبا يعادل 80% من اإجمايل براءات 

لترتبع  العربي،  الوطن  الخــرتاع يف 

على املركز 25 عامليًّا.

والبحثي  املعريف  الإنتاج  هذا  مع 

العربية  ـــدول  ال ــاج  ــت اإن يظل  الهائل 

ا، فقد بلغت عدد  البحثي �صغرياً جدًّ

املقالت العلمية املن�صورة للعام 2018م 

حوايل »58.696« مقاًل علميًّا متاحاً 

ومعتمداً يف املجات العلمية امل�صنفة، 

اأي بن�صبة 1.76% تقريًبا من الإنتاج 

املــعــريف الــعــاملــي، نــظــًرا ملــا تواجهه 

وتعانيه ُمعظم الدول العربية من عدم 

والأزمات  وال�صطرابات،  ال�صتقرار 

فر�ش  وقلة  والعاملية،  املحلية  املالية 

املحلية  البحثية  املراكز  مع  التعاون 

التحتية  البني  و�صعف  والــعــاملــيــة، 

للبحث، وتدين اأجور الباحثني، وقلة 

وغياب  وهجرتهم،  الباحثني  عــدد 

والـُمعتمدة  الـُم�صجعة  ال�صيا�صات 

على تكري�ش البحث يف حّل امل�صاكل، 

الــبــحــوث، حيث  على  ــفــاق  الإن وقلة 

البحث  يُ�صرف على  ما  متو�صط  اإن 

العام يف  املتو�صط  العلمي ل يتجاوز 

من   %0،23 �صوى  العربي  الــوطــن 

الناجت املحلي الإجمايل، اإذا ما قارنا 

تنفق  التي  ال�صهيوين  الكيان  بدولة 

4.21٪ من الناجت املحلي...! يتبع
طالب دكتوراه كلية علوم الأغذية 

والزراعة

االقتصاد المعرفي.. الواقع والطموح

فيصل الشميري

نبض الطالب

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

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

4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�سة 4354400

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

الإدارة العامة لالإعالم والعالقات اجلامعية 4678159

وكالة اجلامعة للتط�ير : 4698368

ر�سالة اجلامعة 4678781

م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 4670011

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

4670445
م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100

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

4775607
اإ�سعاف اجلامعة 4671699

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

4675557
بالغات ال�سيانة باملنطقة الأكادميية 4678666

�سيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000

جممع اخلدمات 4673000

جممع امللك �سع�د التعليمي 4682066 / 4682068

اإدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي »غرفة العمليات« 950

الدفاع املدين باجلامعة 0955

الإدارة العامة لل�سيانة: من داخل اجلامعة 1515

الإدارة العامة لل�سيانة: من خارج اجلامعة 0118061515

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات  8051197

عميدة الكليات الإن�سانية     8053169

عميدة الكليات العلمية   8050063

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

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

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

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

ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي    8050913 

�سيانة املدينة اجلامعية للطالبات 53161  80

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:

0118054450 - 0118054451

أرقام 
تلفونات 
تهمك..

عمادة �ض�ؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

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

»الأح�ال املدنية«

�  اإ�سدار �سهادة امليالد.

� اإ�سافة امل�اليد ل�سجل الأ�سرة� 

� تبليغ ولدة.

»اجل�ازات وال�ضتقدام«

� جتديد ج�از �سفر لل�سع�ديني.

� اإ�سدار تاأ�سريات ال�ستقدام لعّمال 

املنازل وال�سائقني.

� اإ�سدار اإقامة وجتديدها.

� متديد تاأ�سرية الزيارة للقادمني لزيارة 

من�س�بي اجلامعة املتعاقدين.

� تاأ�سرية خروج وع�دة.

»املرور«

� جتديد رخ�س القيادة.

� جتديد ال�ستمارة.

� ا�ستبدال ل�حات ال�سيارة

الخدمات 
الحكومية

النافورة الراق�صة

الوقت:  من ٤م اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: الريا�ض بوليفارد

ريا�ض ونرت الند

الوقت:  من٤م اإىل ١٢م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

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

الريا�ض بوليفارد

الوقت: ـمن ١م اإىل ٤�ض

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: بوليفارد الريا�ض

ريا�ض نايت

الوقت :   ٤م اإىل ١١٫٣٠�ض

املكان: طريق االأمري تركي بن عبدالعزيز االأول

لونا �صينما

الوقت:  من ١م اإىل ٤�ض

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: بوليفارد الريا�ض

 ال�صعودي االأمريكي للرعاية ال�صحية

الوقت:  ٨�ض اإىل ٦م

املكان: فندق ريتز كارلتون

حكاية مكان

الوقت: من ١٠�ض اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: موؤ�ص�صة م�صك اخلريية

املكان: �صالة االأمري في�صل بن فهد للفنون الت�صكيلية 

»م�صاحة«

ليايل الريا�ض

الوقت:  ٦م اإىل ١٫٣٠�ض

املكان: الطريق الدائري ال�صمايل,ال�صفن مونز 

كانديلي�صيو�ض

الوقت: من ١م اإىل ٤�ض

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للرتفيه

املكان: بوليفارد الريا�ض

 الوفد التجاري االأملاين

الوقت:  ١٠٫٣٠�ض اإىل ١٢م

املكان: غرفة الريا�ض املركز الرئي�صي

�صياغة الفني

الوقت: من ١١�ض اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: موؤ�ص�صة الفن النقي

املكان: مركز امللك عبداهلل املايل

تاأهيل مباين ومرافق احلرم اجلامعي لذوي 

االحتياجات اخلا�صة للموظفني

الوقت: ٩ �ض اإىل ١م

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ض ـ قاعات تطوير 

املهارات
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26 جمادى الآخرة24 جمادى الآخرة

28 جمادى الآخرة24 جمادى الآخرة

1 رجب25 جمادى الآخرة

27 جمادى الآخرة24 جمادى الآخرة

30 جمادى الآخرة25 جمادى الآخرة

7 رجب26 جمادى الآخرة

دورةورشة

معرضفعالية

منتدىمنتدى

ورشةملتقى

معرضبرنامج

معرضفعالية

سدوكو قاعدة اللعبة:

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

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

ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

�سغرية، اأو من 9 مربعات كبرية 

يحت�ي كل منها على 9 خانات 

�سغرية.

على الالعب اكمال ال�سبكة 

 ،9 اىل   1 من  اأرق���ام  ب�ا�سطة 

مرة  رق��م  كل  ا�ستعمال  �سرط 

واحدة فقط، يف كل خط اأفقي 

ويف ك��ل خ��ط ع��م���دي ويف كل 

مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

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

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

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

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

عن�ان الكتاب: م��ض�عة روتليدج لأ�ضاليب البحث يف اللغ�يات التطبيقية

A. Mehdi Riazi :امل�ؤلف

املرتجم: اإبراهيم رافع القرين

ال�ضنة: 1441

و�سف الكتاب:

تعريفات  التطبيقية«  اللغ�يات  يف  البحث  لأ�ساليب  روتليدج  »م��س�عة  تتناول 

التطبيقية.  اللغ�يات  يف  البحث  باأ�ساليب  تتعلق  الرئي�سية  وامل�سطلحات  للمفاهيم 

حيث تقدم اأكرث من 570 م�سطلحاً يف هذا املجال ت�سمل اأهم امل�سطلحات واأكرثها 

ا�ستخداًما من الباحثني، حيث يتم يف كل مدَخل تقدمي تعريٍف للم�سطلح و�سرحه 

واأمثلة وم�سطلحات مرتبطة به، بالإ�سافة لفهر�س للمفاهيم الأ�سا�سية.

عن�ان الكتاب: الزراعة بالباذرات القر�ضية يف نظم الزراعة بدون حراثة 

Mike Ashworth :امل�ؤلف

املرتجم: خالد علي القعدي

ال�ضنة: 1441

و�سف الكتاب:

بدون  الزراعة  نظم  القر�سية يف  بالباذرات  »الزراعة  كتاب  ي�سلط    

اإدارة  التقنية واحلقلية« ال�س�ء على كيفية  حراثة - ا�ستعرا�س امل�سائل 

اأف�سل  وتطبيق  القر�سية،  الباذرات  اأداء  وحت�سني  الزراعية،  احلق�ل 

والبذر  احلقل،  يف  الثابتة  امل�سارات  تقنية  مثل  الزراعية،  املمار�سات 

بني ال�سف�ف. كما يعترب دلياًل عملًيا للمزارعني للم�ساعدة يف حت�سني 

العمليات امليدانية للباذرات القر�سية يف �سياق الزراعة بدون حراثة.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

مفكرة الشهر

االإ�صعافات االأولية وال�صالمة للموظفني

الوقت: ١٠ �ض اإىل ٢٫٣٠م

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ض ـ قاعات تطوير 

املهارات

الر�صوم املعلوماتية »انفوجرافيك« للموظفات

الوقت: من ٩�ض اإىل ١م

املكان: مهارات ٣

ق�صايا التغيري يف املجتمع ال�صعودي

الوقت:  من ٨�ض اإىل ٢م

املكان: فندق كراون بالزا الريا�ض - الرائدة املدينة 

الرقمية, الريا�ض

 ال�صعودي للرعاية ال�صحية

الوقت:  ١٢م اإىل ١٠م

املكان: فندق هيلتون الريا�ض

ال�صعودي لبناء ال�صينما ٢٠٢٠

الوقت:  من ٩�ض اإىل ٤م

املكان: فندق الفريمونت, الريا�ض

 امل�صاريع امل�صتقبلية ٢٠٢٠

الوقت:  من ٨ �ض اإىل ٤ م

املكان: فندق و�صقق هيلتون الريا�ض, الريا�ض

الطب التجميلي ٤

الوقت: من ٨�ض اإىل ١١٫٤٥م

املكان: مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض 

, الريا�ض

ا�صتخدام فنيات املقابلة يف االإر�صاد النف�صي للموظفات

الوقت:  من ٩�ض اإىل ١م

املكان: مهارات ٦

االأ�صاليب احلديثة يف اإدارة املوارد الب�صرية  للموظفات

الوقت: من ٩�ض اإىل ١م

املكان: مهارات ٦

اأوتوميكانيكا الريا�ض

الوقت:  من ١١�ض اإىل ٧م

املكان: قاعة االأمري �صلطان الكربى - فندق 

الفي�صلية, الريا�ض

ال�صعودية الرقمية

الوقت: من ٥م اإىل ١٠م

املكان: بهو الطالبات جامعة امللك �صعود, الريا�ض

 ال�صعودي الدويل للت�صويق االإلكرتوين والتجارة 

االإلكرتونية

الوقت: من ٩ �ض اإىل ٦ م

املكان: مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض, 

الريا�ض

جمادى الآخرة

1441ه�

( فرباير )

2020م

17 11أجندة  العدد 1365 - الأحد 22 جمادى الآخرة 1441هـ املوافق 16 فرباير 2020م



ك�سفت در��سة ��ستطالعية �أجرتها 

لدى  �لتحليلية  �ل��در����س��ات  وح���دة 

لالإ�ست�سار�ت   W7Worldwide
�لإ�سرت�تيجية و�لإعالمية، عن تغري 

�جت��اه��ات ���س��وق ق��ط��اع �ل��ع��الق��ات 

�لعامة و�لتو��سل يف �ململكة �لعربية 

�ل�����س��ع��ودي��ة خ���الل �ل��ع��ام �مل��ا���س��ي 

.2019
�ل��در����س��ة �ل��ت��ي ح��م��ل��ت ع��ن��و�ن 

و�لتو��سل  �لعامة  �لعالقات  »قطاع 

يف  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  يف 

و�مل��وؤ���س��ر�ت  .. �لجت��اه��ات   2019
و�مل�������ح�������دد�ت«، �ع���ت���م���دت ع��ل��ى 

�ل�ستطالع  هما:  رئي�سيتني  �أد�ت��ني 

من   60 م��ع  �لبحثية  و�مل��ق��اب��الت 

�مل��������در�ء �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني �مل��ح��ل��ي��ني 

م�ستوى  خمتلف  ميثلون  و�لأجانب، 

و�ملتو�سطة،  »�ل��ك��ب��رية،  �ل�سركات 

�إىل  ب���الإ����س���اف���ة  و�ل�������س���غ���رية«، 

متخ�س�سني وم�ست�سارين م�ستقلني.

وت���اأت���ي ه���ذه �ل��در����س��ة يف ظل 

�مل�ستوى  على  �لقطاع  �أرب��اح  تر�جع 

فيما   ،2017 منت�سف  منذ  �ملحلي 

حزمة  �لتحليلية  �لوحدة  فريق  قدم 

حالة  من  �لقطاع  لإخ��ر�ج  تو�سيات 

�لركود و�لتباطوؤ �لتي ي�سهدها بفعل 

عو�مل ذ�تية وخارجية.

من �أبرز نتائج �لدر��سة �أن %45 

بتوجه  يعتقدون  �مل�ستطلعني  م��ن 

لتقلي�ص  و�خلا�ص  �لعام  �لقطاعني 

�لدولية  �ل�سركات  م��ع  تعاقد�تها 

�لعامة  �ل��ع��الق��ات  يف  �ملتخ�س�سة 

�ساحبة  كانت  �أنها  رغم  و�لت�سال، 

�ل�سوق  يف  �لأك��ر  �ل�سوقية  �حل�سة 

�لقليلة  �ل�سنو�ت  خ��الل  �ل�سعودي 

�ملا�سية.

13% من  �ل��ن��ت��ائ��ج جل���وء  وم���ن 

�لكبرية  و�مل��وؤ���س�����س��ات  �ل�����س��رك��ات 

�إىل  �خلا�ص  �لقطاع  يف  و�ملتو�سطة 

خف�ص ميز�نيات خدمات �لعالقات 

�لعامة و�لتو��سل مل�ستويات قيا�سية، 

من  مزيد  حدوث  �لدر��سة  وتوقعت 

�لوكالت  بني  و�لتحالفات  �لندماج 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة �ملحلية، ما من 

�مل�ستقبلية  �ل�سغوط  تخفيف  �ساأنه 

وتركيز  �مل��ال��ي��ة  ب���امل���و�رد  �ملتعلقة 

�جلهود ملو�جهة �لفرت�ت �ملقبلة.

�ل��وك��الت  خ��روج  لتوقع  �إ���س��اف��ة 

�لقطاع  يف  �ملتخ�س�سة  �ل�سغرية 

عاملني  بفعل  نهائياً  �خل��دم��ة  م��ن 

للدعاية و�لإعالن«،  �لن�ساط  »تغيري 

�ل����دول  �إح�����دى  �إىل  و»�لن���ت���ق���ال 

�ملنظور  خ��الل  �لقريبة  �خلليجية 

بدء  بعد  تعلن  مل  و�ل��ت��ي  �ل��ق��ري��ب، 

تطبيقها ل�سريبة �لقيمة �مل�سافة«.

وق���دم���ت �ل���در�����س���ة ت��و���س��ي��ات 

على  ت�سديدها  ذل���ك  وم���ن  ف��ن��ي��ة، 

نوعية  ب��اأدو�ت عمل  �لتفكري  �أهمية 

عر  �لعامة  �لعالقات  قطاع  تخدم 

ت�ساهم يف  ج��دي��دة  خ��دم��ات  ب��ن��اء 

و�سرورة  �ملالية،   �لإي���ر�د�ت  زي��ادة 

ت��رك��ي��زه��ا ع���ل���ى  ت��ف��ع��ي��ل م�����س��ار 

�لتحليلية،  و�ل��ب��ح��وث  �ل��در����س��ات 

وحتليل �مل�سمون، و�ل�سورة �لذهنية 

جانب  �إىل  ل��ل��ع��م��الء،  �لإع��الم��ي��ة 

�لتوظيف  ع��م��ل��ي��ات  يف  �ل��ت��دق��ي��ق 

�ملهار�ت يف  �أ�سحاب  بالرتكيز على 

�سناعة �ملحتوى �ملحلي.

االقتصاد السعودي من التأسيس إلى 
الرؤية

ع���ب���د�هلل  �م���ت���ث���ال  د. 

�لثمريي 

���س��در ح��دي��ث��اً ك��ت��اب 

عن  وتطبيقي  حتليلي 

�لق��ت�����س��اد �ل�����س��ع��ودي 

»�لقت�ساد  حتت عنو�ن 

�ل�سعودي من �لتاأ�سي�ص 

ت��ن��اول  �ل���روؤي���ة«،  �إىل 

�لقت�سادية  �مل��ر�ح��ل 

�مل���خ���ت���ل���ف���ة ل��ت��ط��ور 

�لقت�ساد منذ توحيد 

�ململكة عام 1932م، 

م�������رور�ً ب��ال��ن��ه�����س��ة 

لالقت�ساد  �حلديثة 

�أو�ئ�������ل  يف  �ل�������س���ع���ودي 

�لتنموي  �لتخطيط  مرحلة  ثم  �مليالدية،  �ل�سبعينات 

»روؤية  بانطالق  و�نتهاء  »1970-2014م«  �لفرتة  خالل  �ملمتدة 

�ململكة 2030« وبر�جمها �لتنفيذية.

نظريات التطور

تناول �لكتاب نظريات �لتطور �لقت�سادي يف حماولة لتف�سري 

�لتحول �لتاريخي يف �لقت�ساد �ل�سعودي، وقد تبني �أن م�سار تاريخ 

�لقت�ساد �ل�سعودي بد�أ بالتغرّي �لفعلي مع �سخ �أول �سحنة نفط 

يف مايو 1939م، و�أن مر�حل تطور �لقت�ساد �ل�سعودي خمتلفة 

عن مر�حل تطور �لقت�ساد يف �أي جمتمع �آخر، نظر�ً لختالف 

�إذ كانت  �لظروف و�ل�سخ�سيات �لتي قادت �لتحول يف �ملجتمع، 

�سخ�سية موؤ�س�ص �ململكة �لعربية �ل�سعودية - طيب �هلل ثر�ه - من 

�أوىل و�أهم �لعو�مل �لتي �أثرت يف مر�حل �لتطور.

مرحلتان اأ�سا�سيتان

�ل�سعودي يف مرحلتني  �ملوؤلفة مر�حل تطور �لقت�ساد  حددت 

 ،»2014-1970« �لتنموي  �لتخطيط  مرحلة  هما:  �أ�سا�سيتني 

ومرحلة روؤية �ململكة »2016-2030«. وق�سمت مرحلة �لتخطيط 

�لزده���ار  مرحلة  ه��ي:  �قت�سادية  م��ر�ح��ل  ث��الث  �إىل  �لتنموي 

ومرحلة   ،»2002-1982« �ل��رك��ود  مرحلة   ،»1981-1970«

�إىل  �لثانية  �ملرحلة  ق�سمت  كما   .»2014-2003« �لنتعا�ص 

مرحلة   ،»2020-2016« �لأ�سا�ص  و�سع  مرحلة  مر�حل:  ثالث 

حتقيق �ملكا�سب »2020-2025«، ومرحلة تعميق �لأثر »2025-

2030م«.
الهيكل والأداء

�ملر�حل  يف  و�أد�ءه  �ل�سعودي  �لقت�ساد  هيكل  �لكتاب  تناول 

�ملختلفة و�ل�سيا�سات �لتي ��ستخدمتها �حلكومة ملعاجلة وتخفي�ص 

�لعجز �إبان �لفرت�ت �لتاريخية �ملتعاقبة، ملعرفة مدى ت�سابهها �أو 

�لفعلية عر  �مليز�نية  مع  �ملقدرة  �مليز�نية  مقارنة  مع  �ختالفها، 

و��ستنتاج  �ملخطط،  و�لإير�د  �لإنفاق  تقارب  ملعرفة مدى  �لتاريخ 

�ل�سيا�سات �لتي �تخذتها وز�رة �ملالية يف فرت�ت �رتفاع و�نخفا�ص 

�أ�سعار �لنفط، وكذلك ��ستنتاج منوذج تقلب �لإير�د�ت �لنفطية يف 

�لقت�ساد �ل�سعودي.

�سوق النفط

وتطور�ت  �لعاملي  �لنفط  ب�سوق  يتعلق  ف�ساًل  �لكتاب  �أف��رد 

�ل�سعر و�لعر�ص و�لطلب، وذروة �إنتاج �لنفط يف �لعامل، و�لتوقعات 

�لتجارة  لتحليل  �لكتاب  تعر�ص  كما  �لنفط،  لأ�سعار  �مل�ستقبلية 

�خلارجية يف �لقت�ساد �ل�سعودي خالل �حلقب �لتاريخية �ملختلفة 

مع در��سة لتغري �ل�سركاء �لتجاريني للمملكة عر �لزمن، وكذلك 

تطور حتويالت �لعمالة �لو�فدة منذ �ل�سبعينات �مليالدية و�سولً 

�إىل روؤية �ململكة 2030. 

القوى العاملة

بارز�ً يف  �سغلت در��سة �لقوى �لعاملة ومعدلت �لبطالة حيز�ً 

لل�سكان  �لقت�سادية  �مل�ساركة  معدلت  تطور  �سرح  ومت  �لكتاب، 

�ل�سعوديني مع مقارنة ذلك بدول جمموعة �لع�سرين، كما مت در��سة 

�لوظائف �مل�ستحدثة يف �لقت�ساد �ل�سعودي خالل �لع�سرين �سنة 

�ملا�سية »1999-2019م«، وتبني �أن �لقت�ساد �ل�سعودي ��ستحدث 

9.4 مليون وظيفة جديدة، منها 2.7 مليون وظيفة فقط �سغلها 
�ل�سعوديون، فيما �سغل غري �ل�سعوديني نحو 6.7 مليون وظيفة، 

وقد �سغل �لذكور �ل�سعوديون نحو 1.9 مليون وظيفة، فيما �سغلت 

�لإناث �ل�سعوديات نحو 714 �ألف وظيفة فقط.

تكاليف املعي�سة

�حتوى �لكتاب ف�ساًل عن �لأ�سعار وتكاليف �ملعي�سة يف �ململكة، 

متلك  ون�سب  �لإن�سائية،  و�ل�سلع  و�لعقار  �جلملة  �أ�سعار  وتناول 

�لأ�سر �ل�سعودية للم�ساكن، و�لأ�سر �لتي تقطن م�ساكن بالإيجار. 

معدل  على  ذلك  وتاأثري  و�ملياه  �لطاقة  �أ�سعار  تعديل  تناول  كما 

 ،2030 �ململكة  ب��روؤي��ة  يتعلق  ف�ساًل  �لكتاب  و�أف���رد  �لت�سخم، 

�ل�سرت�تيجية  و�أهد�فها  �لروؤية  وثيقة  �إىل  بالإ�سافة  متناولً، 

وبر�جمها، م�سار تقدم �لروؤية و�لنتائج �لتي ميكن ر�سدها.

قــــــــــــــــرأت لك..

ت���و�����س���ل �مل���م���ل���ك���ة �ل��ع��رب��ي��ة 

هائلة  تطور�ت  حتقيق  �ل�سعودية 

�لد�خلية  �ل�سياحة  �سعيد  على 

وج���ذب �ل����زو�ر م��ن �خل����ارج، يف 

قطاع  فيه  يحافظ  �ل��ذي  �ل��وق��ت 

قوته،  على  �خل��ارج��ي��ة  �ل�سياحة 

كاأحد  �ململكة  مكانة  ير�سخ  مم��ا 

�أ�سرع �لوجهات �ل�سياحية منًو� يف 

�لتطور�ت  هذه  �سوء  ويف  �لعامل. 

»�سري�«،  جمموعة  ك�سفت  �لهامة، 

�ملزود �لأكرث خرة وتطوًر� وتنوًعا 

�ل�����س��رق  �ل�����س��ف��ر يف  خل���دم���ات 

نظرة  يقدم  تقرير  عن  �لأو���س��ط، 

�ل�سفر  ح���ول  م��و���س��ع��ة  حت��ل��ي��ل��ي��ة 

�لعربية  �ململكة  ود�خ��ل  و�إىل  من 

�ل�سعودية.

ت�����س��م��ن �ل��ت��ق��ري��ر م��ع��ل��وم��ات 

تبذلها  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود  ع��ن  ق��ّي��م��ة 

»روؤية  �أهد�ف  نحو حتقيق  �ململكة 

�ل�سعودية 2030« �لتي تهدف �إىل 

حملي  ز�ئر  مليون   100 ��ستقبال 

وعاملي �سنوًيا، ورفع ن�سبة م�ساركة 

 10% �إىل  �ل�����س��ي��اح��ي  �ل��ق��ط��اع 

كما  �ملحلي.  �ل��ن��اجت  �إج��م��ايل  م��ن 

للنمو  �م��ت��د�ًد�  �جلهود  هذه  متثل 

�لهائل يف �لقطاع �ل�سياحي، �لذي 

�لتنموية  للخطط  ر�ف���ًد�  ي�سكل 

ع���ل���ى �مل�����س��ت��وي��ني �لج��ت��م��اع��ي 

فر�ص  توفري  ع��ر  و�لق��ت�����س��ادي، 

�ل��ع��م��ل ل��ل��م��و�ط��ن��ني �ل�����س��ع��ودي��ني، 

تقوم  حيوية  قيمة  �سل�سلة  وتطوير 

�ل�سغرية  �ل�سعودية  �مل�ساريع  على 

و�ملتو�سطة.

�لعديد  �إىل  �لتقرير  �أ�سار  كما 

�جلديدة  �لإيجابية  �لعنا�سر  من 

زي��ارة  على  �ل�سياح  ت�سجع  �ل��ت��ي 

�مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����س��ع��ودي��ة، 

�إج����ر�ء�ت  تب�سيط  ذل���ك  يف  مب��ا 

عند  �لتاأ�سرية  ومنح  �لتاأ�سري�ت، 

دول����ة.   49 مل���و�ط���ن���ي  �ل���و����س���ول 

لل�سياحة  �لعامة  »�لهيئة  وو�سعت 

��سرت�تيجية  �ل��وط��ن��ي«  و�ل����رت�ث 

على  �ل����زو�ر  لت�سجيع  م��ت��ك��ام��ل��ة 

زي����ارة �مل��م��ل��ك��ة و����س��ت��ك�����س��اف ما 

حتفل به من وجهات مميزة خالل 

 2019 �ل��ف��رتة �مل��م��ت��دة ب��ني ع��ام 

و2022، لتمتد هذه �ل�سرت�تيجية 

�لتي  �ل�سعودية«  »�كت�سف  لت�سمل 

�ملتو��سل  �لنمو  دعم  يف  �ست�ساهم 

�لقطاع.   يحققه  �لذي 

�ل�سياحي  �لقطاع  منو  و�سيكون 

مثل  طموحة  مب�ساريع  م��دع��وًم��ا 

م�����س��روع �ل��ب��ح��ر �لأح���م���ر �ل���ذي 

على  �ل�سوء  ت�سليط  �إىل  ي��ه��دف 

وجذب  باململكة،  �لطبيعة  جمال 

�ل��������زو�ر �مل��ه��ت��م��ني ب��ال�����س��ي��اح��ة 

م�سروع  �إىل  بالإ�سافة  �لفاخرة، 

�لعمالقة، و«م�ساريع  »نيوم«  مدينة 

 »SEVEN �ل�����س��ع��ودي��ة  �ل��رتف��ي��ه 

�ل���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى ب���ن���اء م��ر�ك��ز 

�ململكة  �أرجاء  خمتلف  يف  ترفيهية 

�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����س��ع��ودي��ة؛ و»�أم�����ال«، 

و�لفنون  �لثقافة  على  يركز  �لذي 

�ل�سحية،  و�حل��ي��اة  و�ل�ستجمام 

وغ����ريه����ا م����ن �مل�������س���اري���ع �ل��ت��ي 

من  �ململكة  �إىل  �ل���زو�ر  �ستجذب 

ج��م��ي��ع �أن���ح���اء �ل���ع���امل. ك��م��ا ج��اء 

�لذي  �ل�سعودية«،  »مو��سم  �إطالق 

ي�سم فعاليات مميزة مثل مهرجان 

»���س��ت��اء ط��ن��ط��ورة«، وغ��ريه��ا من 

عن�سًر�  لي�سكل  �لهامة  �ملبادر�ت 

قطاع  لنمو  �ل��رتوي��ج  يف  ج��وه��رًي��ا 

�ملتوقع  وم��ن  و�ل�سفر.  �ل�سياحة 

و�ل��ع��م��رة  �حل��ج  ق��ط��اع  ي�سهد  �أن 

قيام  �إمكانية  م��ع  �سيما  ل  من��ًو� 

يف  �لعمرة  منا�سك  ب���اأد�ء  �ل���زو�ر 

�حلاجة  دون  �ل�سنة،  من  وقت  �أي 

خا�سة  تاأ�سرية  على  �حل�سول  �إىل 

بالعمرة. كما ي�سري �لتقرير �إىل �أن 

من  �أغلبهم  �ملقد�سة  �مل�ساعر  زو�ر 

�ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  خارج 

تلو  عاًما  زي��ادة  �أعد�دهم  وت�سهد 

�لآخر.

يف در��سة بجامعة �أك�سفورد، در�ص 

�لن�سج  يف  �لخ��ت��الف��ات  �لباحثون 

ثم  و�لن�ساء،  �ل��رج��ال  بني  و�لتنمية 

قارنو� �لنتائج ومتكنو� من ��ستخال�ص 

����س��ت��ن��ت��اج��ات ح����ول �لخ��ت��الف��ات 

�أن  �إىل  �لباحثون  وخل�ص  �ملحتملة، 

ن�سوج �لدماغ يتميز بتطور �ل�سبكات 

�لوظيفية و�لهيكلية على مدى طويل 

ميتد �إىل مرحلة �لبلوغ.

ت���ه���دف �ل����در������س����ة لك��ت�����س��اف 

عملية  �أث��ن��اء  تتغري  �لتي  �لوظائف 

وفح�ص  ثابتة،  تظل  و�لتي  �لن�سج 

�لباحثون �أدمغة 121 م�سارًكا ترت�وح 

�أعمارهم بني 4 – 40 عاًما من خالل 

�لت�سوير بالرنني �ملغناطي�سي، وتتبع 

�لختالفات مع مر�عاة جن�ص وعمر 

�مل�ساركني. �أظهرت �لنتيجة �أنه على 

�لن�ساء  كل من  �أدمغة  �أن  من  �لرغم 

بنف�ص  �لنهاية  يف  تتمتع  و�ل��رج��ال 

�لقدرة على �لعمل يف �حلياة �ليومية، 

يظهرون  م��ا  غالباً  �ل��رج��ال  �أن  �إل 

بع�ص �لتاأخر يف �لتطور طويل �لأجل 

لل�سبكات �لوظيفية مقارنة بالن�ساء، 

وهذ� �لتطور ميكن �أن ي�ستمر حتى 

�سن �لأربعني يف �لرجال.

�لقول  �ل�سبب يف  ورمب��ا هذ� هو 

�إن �لرجال ين�سجون يف وقت متاأخر 

و�أو�سح  �لن�ساء،  �أكرث من  يف �حلياة 

�لروفي�سور �إدو�ردو كاليك�سو، �لذي 

يف  �ملك�سيكية،   UNAM يف  يعمل 

مقال علمي، �أنه على �لرغم من �أن 

�أن  �إل  �أك��ر،  �أدمغة  لديهم  �لرجال 

�لن�ساء غالباً ما يظهرن كفاءة �أف�سل 

و�أكرث حدة يف �لعديد من �جلو�نب، 

�لختالف  هذ�  فاإن  للباحث،  ووفًقا 

ق���د ي���ك���ون ر�ج����ًع����ا ل��الخ��ت��الف��ات 

�ل�سبكات  هذه  �أن  ورغم  �لهرمونية، 

�لوظيفية تن�سج �أ�سرع يف �لن�ساء، �إل 

�أن �لن�ساء تعاين من تدهور �أ�سرع يف 

هذه �ل�سبكات �لوظيفية.

الرجال ينضجون متأخرين

تراجع التعاقدات مع شركات العالقات العامة خالل 2019

»رؤية 2030« تستهدف استقبال 100 مليون زائر سنويًا
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بع�ض  يف  م��ط��ل��وب��ة  امل�����ص��ارح��ة 

الأح����ي����ان، وه���ي اأق�����ص��ر ال��ط��رق 

املعلومة،  واإي�صال  املوقف  لو�صف 

دث اأثراً  لكنها قد تكون �صادمة وتحُ

عك�صياً، لذلك يحُن�صح باتباع اأ�صلوب 

املجاملة يف مواجهة بع�ض املواقف 

بحيث  والت�صرفات،  والأ�صخا�ض 

يتم اإي�صال املعلومة ونقد ال�صخ�ض 

باأ�صلوب لطيف وطريقة  املوقف  اأو 

اإيجابية. لنفرت�ض اأنك تريد انتقاد 

اأحد  �صلوك  اأو  ت�صرف  اأو  اأ�صلوب 

زمالئك، باإمكانك اأن تواجهه ب�صكل 

مبا�صر وتقول له مثاًل: اأنت مهمل، 

اأنت ك�صول، اأنت اتكايل، اأنت كاذب، 

واجهته  ق��د  ب��ذل��ك  فتكون  ال���خ.. 

يت�صف  اأنه  ترى  ب�صلوك  و�صارحته 

النتيجة  ما  ت�صاءلت:  هل  لكن  به، 

املتوقعة لهذه املواجهة وامل�صارحة!

هل فكرت باأ�صلوب اآخر لنتقاده 

اأنت  مثاًل:  فتقول  اإيجابي،  ب�صكل 

ت�صبح  اأن  وباإمكانك  رائ��ع  اإن�صان 

اأك���ر ج��دي��ًة واج��ت��ه��اداً واع��ت��م��اداً 

على نف�صك! عندها �صتو�صل نف�ض 

»املجاملة«  باأ�صلوب  لكن  الفكرة 

و���ص��ت��ح��ق��ق ن��ت��ائ��ج اأك����ر اإي��ج��اب��ي��ة 

وت��ق��ب��اًل. ت��ع��د امل��ج��ام��ل��ة ت��ق��ل��ي��داً 

لتح�صني العالقة  اإيجابياً  اجتماعياً 

بني النا�ض، تقوم على طالقة الوجه 

ول��ني ال��ك��الم، مع الل��ت��زام بحدود 

املتعارف  الجتماعية  ال��ع��الق��ات 

مقت�صيات  عن  اخلروج  دون  عليها 

ال��ع��رف الج��ت��م��اع��ي ال�����ص��ائ��د يف 

املجتمع، حتى ل تتحول اإىل جتاوز 

�صخ�صي يوؤدي اإىل �صكل من اأ�صكال 

اخل�صومة بني النا�ض.

وي�����وؤك�����د خ�������راء ال���ع���الق���ات 

املجاملة  اأن  والأ�صرية  الجتماعية 

رقيقة  ابت�صامة  يف  تتمثل  ال��ت��ي 

واأخ��الق  وجميلة  لطيفة  وكلمات 

تلعب دوًرا كبرًيا يف توطيد  عالية، 

وت��ق��وي��ة ال��ع��الق��ات ب���ني ال��ب�����ص��ر، 

وي���ح���ذرون يف ن��ف�����ض ال��وق��ت من 

اأو  وال��ن��ف��اق  املجاملة  ب��ني  اخل��ل��ط 

الكذب، اإذ هناك خيط رفيع يف�صل 

بينهما.

ال�صخ�ض املجامل،  اأن  واأو�صحوا 

ال��ذك��اء  ب�صفة  ات�صف  واإن  حتى 

الجتماعي، فهو قد يقع دون ق�صد 

مما  املبالغة  اأو  ال��ك��ذب  م��رب��ع  يف 

اأم��ام  �صورته  على  �صلبًيا  ينعك�ض 

املجاملة  اأن  اإىل  لفتني  الآخ��ري��ن، 

تقوم ب�صكل اأ�صا�صي على ا�صتخدام 

تاأثري  عبارات رقيقة وق�صرية ذات 

لكنها  الآخر،  الطرف  �صحري على 

تتاج اإىل حر�ض �صديد يف اختيار 

العبارات.

تعرف  األ  »ل«؟  ق��ول  يف  �صعوبة  جت��د  ه��ل 

الطريقة التي تقول بها »ل« لالآخرين؟

قول »ل« مل يكن اأبًدا اأمراً �صهاًل، اإل اأنه من 

املهم جدا اأن تعرف وتدرك متى عليك اأن تقول 

»نعم« ومتى تقول »ل«، لكي يكون هناك توازن 

يف حياتك، فقولك »نعم« دائًما لن يجعل حياتك 

يجعل  ولن  امل�صاكل،  من  خالية  ورائعة  �صعيدة 

منك �صخ�ًصا حمبوًبا و�صعيًدا.

بالفكرة اجلّيدة،  لي�ض  »نعم« لكل �صيء  قول 

دقائق  بعد  ثم  »نعم«  فيها  قلت  م��رة  من  فكم 

فقط تتمنى لو اأنك قلت »ل«، ولكنك جتد اأن 

بعد  فت�صبح  للرتاجع،  جمال  ول  فات  الوقت 

ذلك حزيناً متوتراً ويف حالة نف�صية �صلبية. كما 

اأن قول »ل« لكل �صيء لي�ض بالأمر اجلّيد.

املزعجني  لالأ�صخا�ض  »ل«  تقول  اأن  عليك 

به  القيام  ت��ب  ل  ال���ذي  وللعمل  ح��ول��ك  م��ن 

وقتك  تحُ�َصّيع  يجعلونك  ال��ذي��ن  ولالأ�صخا�ض 

معهم، فهل ما يحبه الآخرون اأف�صل مما تبه؟ 

هل ما يقوم به اأ�صدقائك اأكر اأهمية مما تقوم 

به اأنت؟

وت�صبح  اأه���داف���ك  ت��ق��ق  اأن  اأردت  اإن 

كيف  تتعلم  اأن  فعليك  تريده  الذي  ال�صخ�ض 

تخدم  ول  تحُعيقك  التي  لالأ�صياء  »ل«  تقول 

هدفك.

اأمًرا �صعًبا  بالن�صبة لك  يكون  قول »ل« قد 

يف البداية، ولكن كاأي �صيء اآخر فاإنه �صي�صبح 

�َصِيّئاً  لي�ض  »ل«  فقول  الوقت،  مع مرور  �صهاًل 

تعرفها  اأن  عليك  نقطة  اأّول  ه��ذه  دائ��م��اً، 

اأمًرا  لي�ض  وت�صعها يف ذهنك جيًدا، قول »ل« 

فظاً  تكون  اأن  يعني  ل  هذا  ولكن  اأب��داً،  �صيًئا 

تهذيب  بكل  »ل«  تقول  اأن  باإمكانك  بل  دائماً، 

ل�صخ�ض  »ل«  ق��ول  اأن  دائ��م��اً  وتذكر  ولباقة، 

وغ�صبه  ح��زن��ه  يف  يت�صبب  م��ا  ه��و  لي�ض  م��ا 

بها ذلك،  له  التي تقول  الطريقة  وا�صتيائه بل 

فاإن قلت »ل« بطريقة لئقة فال�صخ�ض الآخر 

�صيتفهم الأمر ول ياأخذ الأمر ب�صكل �صخ�صي، 

ِقيم  و�صاحب  متفهما  ال�صخ�ض  كان  اإن  هذا 

وذكاء اجتماعي جيد، ولن يكون هناك طرف 

القيام  اأود  ل  �صكراً،  »ل  تقول  ك��اأن  مت�صرر؛ 

ولكنني  م�صاعدتك  حقاً  »اأود  اأو  الآن«،  بهذا 

باأنه ميكنني  اأظن  »ل  اأو  اليوم«،  م�صغول جّداً 

»اأنا  اأو  لذلك«،  الوقت  لدي  لي�ض  م�صاعدتك، 

ل�صت مهتما بالأمر، �صكرا لك«.

المجاملة ضرورة اجتماعية تفسدها المبالغة

فكر خارج 
الصندوق

تعلم متى تقول »ال«

صورة نقدية

فوائد لغوية

شارك في نقد هذه الصورة أو 
التعليق عليها، وأرسل مشاركتك 

إلى إيميل رسالة الجامعة قبل 
نهاية دوام يوم األربعاء، وسوف 

يتم نشر أجمل تعليق.
RESALAH@KSU.EDU.SA

علم العروض والقافية
علم الَعرو�ض هو علم يعرف به �صحيح اأوزان ال�صعر العربي 

�صعر  ميزان  وهو  وعلل،  زحافات  من  يعرتيها  وما  فا�صدها  من 

العرب، به يعرف مك�صوره من موزونه، كما اأن النحو معيار الكالم 

به يعرف معربه من ملحونه، لكن العرو�ض يتميز بكونه مزيجاً 

من العلم والفن واملوهبة.

ويعرف علم العرو�ض باأنه علم مبعرفة اأوزان ال�صعر العربي، 

ا�صتهرت  التي  العرب،  لأ�صعار  املوافق  ال�صعر  اأوزان  علم  اأو هو 

عنهم و�صحت بالرواية من الطرق املوثوق بها، وبهذا العلم يعرف 

ال�صقيم،  من  وال�صحيح  العرب  اأ�صعار  من  واملنك�صر  امل�صتقيم 

واملعتل من ال�صليم.

يرجع الف�صل يف و�صع علم العرو�ض واإن�صائه اإىل العامل الفذ 

اخلليل بن اأحمد الفراهيدي الب�صري الأزدي والذي كان اإماًما 

يف علوم العربية، و�صيخ �صيبويه �صاحب »الكتاب«، فالفراهيدي 

وح�صر  الوجود  اإىل  واأخرجه  العرو�ض  علم  ا�صتنبط  الذي  هو 

بحًرا،  ع�صر  خم�صة  منها  ي�صتخرج  دوائ��ر  خم�ض  يف  اأق�صامه 

»املحَدث«  وي�صمى  اخلبب  و�صماه  واحًدا  بحًرا  الأخف�ض  زاد  ثم 

و»املتدارك«.

على  وينظمونه  ال�صعر  يقولون  »الفراهيدي«  قبل  العرب  كان 

باأنغامها  �صبقوه  من  اأ�صعار  اأحدهم  يحفظ  بحيث  »ال�صليقة« 

املعهودة »اأوزانها« فتعجبه اإحدى تلك النغمات »الأوزان« فينظم 

اأبيات جديدة وق�صائد على نف�ض النغمة اأو الوزن، ومل يكن لتلك 

طرق  هناك  يكن  ومل  معامل  ول  م�صميات  النغمات  اأو  الأوزان 

ل�صبطها اأو ر�صمها.

حتى جاء اخلليل بن اأحمد الفراهيدي رحمه اهلل، فح�صر تلك 

الأوزان بح�صه املرهف، وقعَّدها و�صبطها وو�صع لكل منها م�صمى 

بالتفعيالت، وا�صتطاع اخلليل بذلك،  وحركات و�صكنات �صميت 

وقواعد  اأ�صول  له  علم  اإىل  �صماعياً  فناً  يحول  اأن  اهلل،  رحمه 

و�صوابط، دون اأن ي�صبقه اأحد اإىل ذلك ل من العرب ول العجم. 

بحور ال�شعر ومفاتيحها



ك�����س��ف��ت درا�����س����ة م��ي��دان��ي��ة اأج����راه����ا ن��خ��ب��ة م���ن ق�سم 

هدر  م��ع��دل  اأن  الهند�سة،  بكلية  الكهربائية  الهند�سة 

الكهرباء يف اجلامعة يقارب 383 األف ريال �سهرًيا، اأي 

»التكييف«  واأن  ري��ال �سنويًا،  اأربعة ماليني  ما يزيد عن 

ث���م »الإن��������ارة« ث���م »الأج����ه����زة احل��ا���س��وب��ي��ة« ه���ي امل�����س��ادر 

الأكرث هدرًا للطاقة يف اجلامعة، واأن الإداري��ني هم اأقل 

هيئة  اأع�ساء  يليهم  للكهرباء  ه��درًا  اجلامعة  من�سوبي 

% من   25 اأن  اأك���دت  كما  ال�سكن،  ث��م ط��الب  التدري�س 

طالب ال�سكن ل يحر�سون على اإطفاء الإنارة والتكييف 

ع��ن��د خ��روج��ه��م م��ن غ��رف��ه��م، واأن ف��ات��ورة �سهر ج��م��ادى 

الأوىل عام 1430ه� كانت الأعلى حيث جتاوزت الع�سرة 

اأك��رث على حم��اور هذه  ري��ال، ولت�سليط ال�سوء  ماليني 

الدرا�سة واأهميتها واأبرز نتائجها وتو�سياتها ا�ست�سفنا 

الدكتور عبداهلل ال�سعالن الذي كان م�سوؤوًل عن تر�سيد 

الكهرباء بكر�سي الزامل باجلامعة..

تعنيه  وم��ا  الدرا�سة  ه��ذه  اأهمية  ب��داي��ًة عن  - حدثنا 

بالن�سبة للجامعة؟

حملت هذه الدرا�سة عنوان »حتري الوعي وال�سلوكيات 

جامعة  ملن�سوبي  الكهربائية  الطاقة  ا�ستخدام  لرت�سيد 

امللك �سعود« وهي درا�سة رائدة على م�ستوى اجلامعات 

لأهميتها  �سعود  امللك  جامعة  اختيار  ومت  اململكة،  يف 

م�ساحة اجلامعة  من حيث  واأي�ساً  العلمية  الناحية  من 

التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  الكبري  والعدد  و�سخامتها 

والطالب والإداريني، وكذلك ب�سبب ال�ستهالك العايل 

للطاقة الكهربائية، ول �سك اأن ما تقوم به اجلامعة من 

الرت�سيد مقدرة وم�سكورة، ونحن  واإج��راءات يف  جهود 

متفائلون باأن هذه اجلهود �ستحقق مب�سيئة اهلل اأهدافها 

ا�ستهالك  تخفي�س  يف  امل��اأم��ول��ة  ومراميها  امل��ت��وخ��اة 

الكهرباء.

- ما اأبرز اأهداف الدرا�سة؟

الوعي  الدرا�سة يف قيا�س درجة  اأهداف هذه  تتمثل 

وال�سلوكيات ملفهوم الرت�سيد ومبادئه ملن�سوبي اجلامعة 

من اأع�ساء هيئة تدري�س وموظفني وطالب، اإىل جانب 

توخي مواطن الهدر واإ�ساءة ا�ستخدام الطاقة الكهربائية 

احللول  ت�سع  لتو�سيات  الو�سول  بهدف  اجلامعة،  يف 

املنا�سبة لرت�سيد ا�ستخدام الطاقة الكهربائية، وقد مت 

خالل هذه الدرا�سة حتليل النتائج املتعلقة با�ستجابات 

ال�سكن  وط��الب  والإداري����ني  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء 

.»SPSS 10 اجلامعي بوا�سطة »برنامج

- ما روؤية من�سوبي اجلامعة لأهمية اإدراج مو�سوعات 

الرت�سيد �سمن املناهج الأكادميية اأو الأبحاث العلمية؟

%57.4 م��ن اإج��م��ايل اأف���راد عينة ال��درا���س��ة ي��رون 
اأهمية ذلك، يف حني اأن %24.2 يرون اأن هناك اأهمية 

الأكادميية  املناهج  �سمن  الرت�سيد  مو�سوعات  لإدراج 

اأن هناك  اأو الأبحاث العلمية، مقابل %18.4 ل يرون 

املناهج  �سمن  الرت�سيد  مو�سوعات  لإدراج  اأهمية 

الأكادميية اأو الأبحاث العلمية.

- وماذا عن تقييم اجلهود املبذولة لتوعية من�سوبي 

اجلامعة باأهمية تر�سيد ا�ستهالك الكهرباء؟

55.4 % من اإجمايل اأفراد عينة الدرا�سة يرون اأن 
باأهمية  اجلامعة  من�سوبي  لتوعية  تبذل  جهوداً  هناك 

تر�سيد ا�ستهالك الكهرباء، و26.5 % ل يدرون ما اإذا 

مقابل  ل،  اأم  املجال  هذا  يف  تبذل  جهود  هناك  كانت 

لتوعية  ت��ب��ذل  ه��ن��اك ج��ه��وداً  اأن  ي���درون  % ل   18.2
من�سوبي اجلامعة باأهمية تر�سيد ا�ستهالك الكهرباء.

اأ�ساليب التوعية باأهمية تر�سيد ا�ستهالك  اأبرز  - ما 

الكهرباء يف اجلامعة، ح�سب الدرا�سة؟

جهود  يف  املت�سمنة  الأ�ساليب  اأن  ي��رون   %  52.3
املل�سقات  هي  اجلامعة  الكهرباء يف  ا�ستهالك  تر�سيد 

واملطويات، و28.7 % ل يدرون، مقابل 17.4 % يرون 

اأن الأ�ساليب املت�سمنة هي الندوات وور�س العمل، بينما 

1.6 % ل يهتمون لالأ�ساليب املت�سمنة يف جهود تر�سيد 
ا�ستهالك الكهرباء.

ال��ت��دري�����س يف ج��ه��ود تر�سيد  اأع�����س��اء هيئة  راأي  - م��ا 

ا�ستهالك الكهرباء يف اجلامعة؟

يرى 42 % من اإجمايل اأفراد عينة الدرا�سة اأن جهود 

وهم  »�سعيفة«  اجلامعة  الكهرباء يف  ا�ستهالك  تر�سيد 

الفئة الأكرث من اأفراد عينة الدرا�سة، و30.3 % يرون 

اأنها »ل باأ�س بها«، مقابل 15.6 % يرون اأنها »لي�س لها 

اأهمية«، و12.1 % يرون اأنها »جيدة«.

اإج���راءات  بتطبيق  التدري�س  هيئة  يقوم ع�سو  - هل 

الرت�سيد يف مكتبه اأو م�سكنه داخل اجلامعة؟

53.9 % يقومون بتطبيق اإجراءات تر�سيد ا�ستهالك 
اجلام������عة،  داخ��ل  وم�ساكنهم  مكاتبهم  يف  الكهرباء 

و43.6 % يقومون بذلك »اإىل حد ما«، مقابل 2.4 % 

ل يقومون بذلك.

- هل يحث من�سوب اجلامعة زم��الءه يف العمل على 

تطبيق اإجراءات الرت�سيد؟

يحثون  الدرا�سة  عينة  اأف��راد  اإجمايل  من   %  49.3
الرت�سيد  اإج����راءات  تطبيق  على  العمل  يف  زم��الءه��م 

»اأحياناً«، و26.5 % ل يحثون زمالءهم على تطبيقها، 

 % و8.3  »غ��ال��ب��اً«،  زم��الءه��م  يحثون   %  16 مقابل 

يحثونهم »دائماً«.

- م���ا امل�����س��در الأك�����رث ه�����دًرا ل��ل��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف 

اجلامعة، ح�سب الدرا�سة؟

66.9 % من اإجمايل اأفراد عينة الدرا�سة يرون اأن 
امل�سدر الأكرث هدًرا للطاقة الكهربائية يف اجلامعة هو 

 %  2.8 الإن��ارة، مقابل  اأنه  يرون   % التكييف، و29.5 

يرون اأنه الأجهزة احلا�سوبية وملحقاتها، و0.8 % يرون 

اأنه يتمثل يف »اأجهزة كهربائية اأخرى«.

ال�سكن اجل��ام��ع��ي على  ع��ن ح��ر���س من�سوبي  م���اذا   -

تطبيق اإجراءات الرت�سيد؟

45.9 % من اإجمايل اأفراد عينة الدرا�سة ل ي�سكنون 
اأفراد العينة، يف حني  باجلامعة، وهم الفئة الأكرث من 

اإج��راءات  تطبيق  على  يحر�سون  اأنهم   %  34.7 اأك��د 

جتنب  بدافع   %  11.9 مقابل  ديني،  بدافع  الرت�سيد 

ل   % و0.4  وطني،  بدافع   % و7.1  الكهرباء،  انقطاع 

يهتمون بتطبيق اإجراءات الرت�سيد.

- وما ن�سبة القتناع باأهمية و�سرورة تر�سيد ا�ستهالك 

الكهرباء؟

57.5 % من اإجمايل اأفراد عينة الدرا�سة »مقتنعون 
ال��درا���س��ة،  اأف���راد عينة  ج���داً« وه��م الفئة الأك���رث م��ن 

مقتنعني  »لي�سوا   %  2.7 مقابل  »مقتنعون«،  و39.6% 

متاماً«، و0.2 % »غري مقتنعني«.

- طالب ال�سكن اجلامعي هل يحر�سون على اإطفاء 

الإنارة والتكييف عند خروجهم من الغرف؟

38.5 % من اإجمايل اأفراد عينة الدرا�سة يحر�سون 
»اأحياناً« وهم الفئة الأكرث، و35.8 % يحر�سون »دائماً«، 

مقابل 25.7 % ل يحر�سون على اإطفاء الإنارة والتكييف 

عند خروجهم من غرفهم يف ال�سكن اجلامعي.
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ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل  اأك���د وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة للم�ساريع 

متمثلة  ت�����س��ع��ى  ال���وك���ال���ة  اأن  ال�����س��ق��ر  ب���ن حم��م��د 

ب�������الإدارة ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��ي��ان��ة ل��رف��ع ك���ف���اءة ا���س��ت��ه��الك 

حت�سني  خ��الل  م��ن  اجلامعة  يف  الكهربائية  الطاقة 

الأداء ب�سكل م�ستمر، م�سرًا اإىل توقيع اتفاقية مع 

»تر�سيد«  الطاقة  ك��ف��اءة  خل��دم��ات  الوطنية  ال�سركة 

ل��ب��دء م�����س��روع اإع������ادة ت��اأه��ي��ل م��ب��اين اجل��ام��ع��ة »35 

مبنى كمرحلة اأوىل« مبا يحقق رفع كفاءة ا�ستهالك 

الذي  احل��ايل  ال�ستهالك  من   ٪  30 بن�سبة  الطاقة 

GWh 330 �يقدر ب

واأو����س���ح اأن����ه مت ال��ب��دء ب��ال��ف��ع��ل يف اأع���م���ال توفر 

اأهداف  ال�ستهالك وحتقيق  الطاقة وتقنني  م�سادر 

اجلامعة  وكيل  م�ساعد  م��ن  مبتابعة  الطاقة  ك��ف��اءة 

الفالح  غ�سان  ال��دك��ت��ور  ال�سيانة  ل�����س��وؤون  للم�ساريع 

على  الطاقة  لإدارة  والإج�����راءات  ال�سيا�سات  بو�سع 

اإع���داد وتنفيذ برامج  م��ن خ��الل  م�ستوى اجل��ام��ع��ة، 

ال�سيانة الدورية الوقائية لالأجهزة الكهربائية وفقًا 

لأف�سل املمار�سات العاملية.

طاقة  م��ن  التكييف  اأج���ه���زة  ت�ستهلكه  مل��ا  ون���ظ���رًا 

 %  70 اإىل   %  60 والتي تقدر من  كهربائية عالية 

امل�ستهلكة يف اجل��ام��ع��ة، فقد  ال��ط��اق��ة  اإج��م��ايل  م��ن 

حر�ست الإدارة العامة لل�سيانة على تعديل اخلطة 

و�سع  تكون يف  اأن  من  التكييف  لأج��ه��زة  الت�سغيلية 

الت�سغيل ب�سفة م�ستمرة وعلى مدار اليوم اإىل �سبط 

ت�سغيلها اآليًا عن طريق برامج نظم التحكم باملباين 

Building Management System لتكون يف 
و�سع الت�سغيل قبل �ساعة من بداية الدوام الر�سمي، 

واإع����ادة اإق��ف��ال��ه��ا م��رة اأخ���رى بعد نهاية ال����دوام، ومت 

تثبيت درجات حرارة اأجهزة التكييف يف اجلامعة بني 

»23-25« درجة مئوية يف اأوقات الدوام الر�سمي.

واأ�سار اإىل اأن الإدارة العامة لل�سيانة ت�ستعد لبدء 

حملة توعوية ملن�سوبي جامعة امللك �سعود ت�ستخدم 

ف��ي��ه��ا ج��م��ي��ع و����س���ائ���ل ال���ت���وا����س���ل ل����زي����ادة ال���وع���ي يف 

ا�ستخدامات ا�ستهالك الطاقة بهدف ت�سكيل �سلوك 

يرفع من كفاءة ال�ستخدام يف �سبط درجات احلرارة 

اأوق���ات  ���س��اع��ات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  التكييف،  اأج��ه��زة  يف 

ت�سغيل الإنارة يف الأماكن اخلا�سة و�سبه اخلا�سة.

وخ��ت��م ب��ال��ق��ول: ت�سعى ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود من 

م��ن اجلامعات  اأن تكون  اإىل  الإج����راءات  خ��الل تلك 

لأع�ساء  حم��ف��زة  بيئة  ت��وف��ر  يف  ال��رائ��دة  ال�سعودية 

هيئة التدري�س والطلبة واملوظفني باجلامعة و�سمان 

م�ستقبل م���ايل م�����س��ت��دام، وت��ع��زي��ز دوره����ا الب��ت��ك��اري 

والإبداعي يف جمتمعها ل�سنع بيئة تعليمية داعمة 

وجاذبة لكل طالب اأو ع�سو هيئة تدري�س اأو موظف 

يبحث عن بيئة حتفز على الإبداع والتميز.

د. الصقير: جادون في رفع كفاءة استهالك 
الطاقة من خالل تحسين األداء

كبر جدا  اجلامعة  الدرا�سية يف  القاعات  ع��دد   •
والإنارة والتكييف يف هذه القاعات تعمل من ال�ساعة 

ال�����س��اب��ع��ة ���س��ب��اًح��ا اإىل ال�����س��اع��ة ال��راب��ع��ة م�����س��اًء، ول 

يوجد م�سوؤول عن اإطفاء الإنارة والتكييف عن هذه 

القاعات يف حال خلوها.

تلقائي مربمج،  ب�سكل  تعمل  واملعدات  الأجهزة   •
رغم وجود مفتاح خا�س للتحكم بالإنارة والتكييف 

لكل ق�سم وي�سهل الو�سول اإليه من قبل اأي م�ستخدم.

• ب��ه��و اجل��ام��ع��ة م�����س��اح��ت��ه ك���ب���رة ج�����ًدا وج��م��ي��ع 
ي�سبب  الإغ����الق مم��ا  لي�ست حمكمة  للبهو  الأب����واب 

ت�سربا للتكييف ونظًرا لكرب حجمه وات�ساع م�ساحته 

فهو يحتاج اإىل طاقة كهربائية عالية جدا من اأجل 

التربيد.

ال�ساعة  املركزية تعمل من  امللك �سلمان  مكتبة   •
الثامنة �سباًحا اإىل ال�ساعة الثامنة م�ساًء ول تغلق 

اإل يف اأوق��ات ال�سالة ملدة ن�سف �ساعة، ولكن عندما 

تغلق خالل هذه الفرتة تبقى جميع اأجهزة احلا�سب 

الآيل والإنارة والتكييف يف حالة ت�سغيل. 

الكهربائية  للطاقة  تكلفة  الأعلى  ال�سهر  ميثل   •
يف اجلامعة �سهر جمادى الأوىل لعام 1430ه� وذلك 

ماليني  »ع�����س��رة  ري���اًل   10.335.231 بلغت  بقيمة 

وثالث مائة وخم�س وثالثون األف ريال«.

• الإداري��������ون ه���م اأق����ل م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة ه����درًا 
تطبيق  يف  الأف�����س��ل  اأن��ه��م  يعني  ل  وه���ذا  للكهرباء 

اإج��راءات الرت�سيد واإمنا هم الأقل عدًدا يف اجلامعة 

وا�ستخداًما للكهرباء، يليهم اأع�ساء هيئة التدري�س 

ا لأنهم اأقل من طالب ال�سكن يف ا�ستخدام  وذلك اأي�سً

الكهرباء.

• بلغ املجموع الكلي لقيمة الهدر يف ال�سهر الواحد 
وثمانون  وث��الث  »ثالثمائة  ري��ال   383.000 تقريبا 

األف ريال �سعودي«، بينما بلغ املجموع الكلي لقيمة 

ريال   4.596.000 تقريًبا  الواحدة  ال�سنة  الهدر يف 

»اأربعة ماليني وخم�سمائة و�ست وت�سعون األف ريال«.

أبرز المالحظات

د. الشعالن: أكثر من 4 ماليين ريال معدل هدر 
سنويًا! الجامعة  في  الكهرباء 

اإلنذار الكهربائية تدق جرس  الهندسة  أجراها قسم  دراسة ميدانية 

فاتورة شهر جمادى األولى 
عام 1430هـ كانت األعلى 

رياال  10.335.231 بلغت  بقيمة 

25 % من طالب السكن ال 
عند  والتكييف  اإلنارة  يطفئون 
غرفهم من  خروجهم 

منسوبي  أقل  اإلداريون 
يليهم  للكهرباء  هدرًا  الجامعة 

التدريس ثم  أعضاء هيئة 
السكن طالب 

»اإلنارة« ثم  »التكييف« ثم 
أكثر  الحاسوبية«  »األجهزة 
للطاقة في  المصادر هدرًا 
لجامعة ا

د. عبداهلل ال�سعالند. عبداهلل ال�سقري



متكنت  �أنها  تويرت  �شركة  �أعلنت 

كبرية  �شبكة  و�إغ����اق  حت��دي��د  م��ن 

�إىل  �إ�شافة  �ملزيفة،  �حل�شابات  من 

�ل��ع��دي��د م��ن �حل�����ش��اب��ات �لأخ���رى 

من  و��شعة  جمموعة  يف  �مل��وج��ودة 

ب�شكل  �أ����ش���اءت  و�ل��ت��ي  �ل��ب��ل��د�ن، 

لها  تتيح  ميزة  ��شتخد�م  جماعي 

مطابقة �أرقام �لهو�تف مع ح�شابات 

�مل�شتخدمني.

�ل�شركة  ق��ال��ت  �لتفا�شيل،  يف 

جهات  من  حم��اولت  �كت�شف  �إنها 

فاعلة مرتبطة بالدول للو�شول �إىل 

بح�شابات  �ملرتبطة  �لهو�تف  �أرق��ام 

�مل�شتخدمني، بعد �أن �كت�شف باحث 

جهات  حتميل  ميزة  يف  ثغرة  �أمني 

�لت�شال �خلا�شة بال�شركة.

مدونتها  ع��ل��ى  ن�شر  ب��ي��ان  ويف 

�أو�شحت  باخل�شو�شية،  �خلا�شة 

�أنها حددت كمية كبرية من  �ملن�شة 

�لطلبات ل�شتخد�م �مليزة قادمة من 

عناوين بروتوكول �لإنرتنت يف �إير�ن 

لبع�ض عناوين  يكون  وماليزيا، وقد 

ب��روت��وك��ول �لإن��رتن��ت ه��ذه رو�ب��ط 

ترعاها  �لتي  �لفاعلة  �جلهات  مع 

�لدولة.

ك��م��ا رف�����ش��ت م��ت��ح��دث��ة ب��ا���ش��م 

هو�تف  �أرقام  عدد  �ل�شركة حتديد 

للخطر،  تعر�شت  �لتي  �مل�شتخدمني 

قائلة: �إن تويرت مل تتمكن من حتديد 

جميع �حل�شابات �لتي رمبا تكون قد 

بوجود  ت�شتبه  �ملن�شة  و�إن  تاأثرت، 

�شلة حمتملة مع �ملمثلني �ملدعومني 

�إير�ن  �ملهاجمني يف  لأن  �لدولة  من 

و���ش��ول غري  لديهم  ي��ب��دو  م��ا  على 

�أن  م��ن  بالرغم  ت��وي��رت،  �إىل  مقيد 

�ل�شبكة حمظورة هناك.

�لأم��ن��ي  �ل��ب��اح��ث  ك�شف  ب����دوره 

 Ibrahim Balic إبر�هيم باليت�ض�

على  تويرت  تطبيق  يف  خطاأ  وج��ود 

�أندرويد يتيح له �إدخال �ملايني من 

�أرق���ام �ل��ه��و�ت��ف م��ن خ��ال و�جهة 

و�لتي  ر�شومية،  تطبيقات  برجمة 

�ملرتبط  �مل�شتخدم  ح�شاب  جتلب 

�أنه متكن من  �لرقم، مو�شًحا  بهذ� 

مع  هاتف  رقم  مليون   17 مطابقة 

على  معينة  م�شتخدمني  ح�شابات 

تويرت.

وت��ه��دف ه���ذه �مل���ي���زة، يف ح��ال 

لاأ�شدقاء  �ل�شماح  �إىل  متكينها، 

عن  بالبحث  رقمك  لديهم  �ل��ذي��ن 

ح�شابك يف تويرت، لكن من �لو��شح 

يتجاوز  �لأرق���ام  مايني  �إدخ��ال  �أن 

حالة �ل�شتخد�م �ملق�شودة.

ب�شكل  معطلة  �مليزة  ه��ذه  وتعد 

�فرت��شي للم�شتخدمني يف �لحتاد 

�لأوروب��������ي ح��ي��ث ت���وج���د ق��و�ع��د 

تعمل  لكنها  ���ش��ارم��ة،  خ�شو�شية 

جلميع  بالن�شبة  �فرت��شي  ب�شكل 

م�شتوى  على  �لآخرين  �مل�شتخدمني 

ل��دي��ك رقم  ك��ان  �إذ�  ل���ذ�،  �ل��ع��امل، 

فرمبا  بح�شابك،  مرتبًطا  ه��ات��ف 

تكون قد تاأثرت.

بيانها  يف  تويرت  قالت  ذل��ك  �إىل 

تعد  بحيث مل  �مل��ي��زة  غ��ريت  �إن��ه��ا 

تك�شف عن �أ�شماء ح�شابات حمددة 

�أي  �أوقفت  كما  للطلبات،  ��شتجابًة 

ت�شيء  كانت  �أنها  يعتقد  ح�شابات 

ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع  �لأد�ة،  ��شتخد�م 

�ل�شركة ل تر�شل تنبيهات فردية �إىل 

�مل�شتخدمني �لذين مت �لو�شول �إىل 

�أرقام هو�تفهم يف ت�شريب �لبيانات.
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ك�شف �شاحب �لت�شريبات �لأ�شهر 

�آب��ل  �شركة  مبنتجات  يتعلق  فيما 

�أن  عن  موؤخر�ً  كو«  ت�شي   - »مينج 

�ل�شركة تخطط لإ�شد�ر �لعديد من 

�لن�شف  خ��ال  �جل��دي��دة  �ملنتجات 

�لأول من عام 2020.

تخطط  �آب��ل  �إن  كو  �ملحلل  وق��ال 

و�يدباند«  »�أل��رت�  عامات  لإط��اق 

و�شماعات   ،Ultra Wideband
�أذن ل�شلكية متطورة، وهاتف �آيفون 

ب�شا�شة قيا�شها 4.7 بو�شات، وُطرز 

ب��رو«  »�آي��ب��اد  حا�شوب  م��ن  حمدثة 

�للوحي، وُطرز حمدثة من حا�شوب 

حا�شوب  و/�أو  ب���رو«  ب���وك  »م���اك 

»ماك بوك �أير«. وكتب كو يف مذكرة 

منتجات  ت�شمل  �أن  »نتوقع  بحثية: 

ل�شركة  �جلديدة  �لرئي�شية  �لأجهزة 

 2020 م��ن  �لأول  �لن�شف  يف  �آب��ل 

 LCD �شا�شة  م��ع  �آي��ف��ون  ه��ات��ف 

برو،  و�آي��ب��اد  بو�شات،   4.7 بقيا�ض 

وماك بوك برو/�أير، ومن�شة �شحن 

 ،UWB ل�شلكية �أ�شغر، وعامات

و�شماعات �أذن ل�شلكية متطورة«.

وقال كو �إن �أ�شو�أ �شيناريو ل�شركة 

فريو�ض  بتف�شي  يتعلق  فيما  �آب���ل 

جد�ول  تاأجيل  هو  �جلديد  كورونا 

للمنتجات  �ل�شامل  و�لإنتاج  �لتاأهيل 

من  �ل��ث��اين  �لن�شف  �إىل  �جل��دي��دة 

�لعام.

يُ�شار �إىل �أن ت�شريبات كو تتما�شى 

فيما  خا�شًة  �شابقة،  ت�شريبات  مع 

يتعلق بهاتف �آيفون �ل�شغري �حلجم 

�شياأتي  �ل���ذي  �ل�شعر  و�ملنخف�ض 

 ،»8 »�آيفون  بهاتف  �شبيه  بت�شميم 

بقيا�ض   LCD �شا�شة  ذلك  يف  مبا 

مع  رئ��ي�����ش��ي  وزر  ب��و���ش��ات،   4.7
ح�شا�ض �لب�شمة Touch ID، وقد 

دولًر�   399 من  يبد�أ  ب�شعر  يتوفر 

يتعلق بحو��شيب  �أما فيما  �أمريكًيا. 

�آيباد برو، فيُتوقع �أن تطلق �ل�شركة 

ُطرًز� مع 3 كامري�ت خلفية، ودعم 

�لأب��ع��اد  �لثاثي  �لتح�ش�ض  تقنية 

لتقنية �لو�قع �ملعزز.

وتاأتي ت�شريبات كو يف حني قالت 

 Foxconn »ف��وك�����ش��ك��ون«  �شركة 

ت�شتطيع  �إنها  �آب��ل:  ل�شركة  �مل��وردة 

بجميع  �ل����وف����اء  يف  �ل����ش���ت���م���ر�ر 

�لتز�مات �لت�شنيع يف �أعقاب تف�شي 

�ل�شني حتى مع  فريو�ض كورونا يف 

�لعلم باأن �شركة �آبل كانت قد عربت 

ب�شبب  �ليقني  ع��دم  م��ن  حالة  ع��ن 

تف�شي �ملر�ض.
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مبجرد �لنتهاء من تثبيت تطبيق 

ج��دي��د ع��ل��ى ه��ات��ف��ك، و�ل���ب���دء يف 

�لكثري  عليك  �شتنهال  ��شتخد�مه 

�لو�شول  تطلب  �لتي  �لأذون���ات  من 

موقعك،  مثل  �خلا�شة  بياناتك  �إىل 

وجهات �لت�شال، و�ل�شور، و�ملزيد.

منح  عند  ح���ذر�ً  تكون  �أن  يجب 

�لأذون��ات لأي تطبيق على هاتفك، 

�خل����رب�ء  م���ن  �ل��ك��ث��ري  �إن  ح��ي��ث 

ت�شتخدم  �لتطبيقات  �أن  ي��وؤك��دون 

بيانات  ل�شتغال  �لأذون�����ات  ه��ذه 

�مل�شتخدمني بطريقة �شرعية، فعلى 

�شبيل �ملثال �إذ� منحت �إذناً للتطبيق 

بالو�شول �إىل قائمة جهات �لت�شال 

�أو  �ملوقع،  بيانات  �أو  ب��ك،  �خلا�شة 

فيجب  �آخ���ر،  �شيء  �أي  �أو  �ل�شور 

ي�شتخدم  قد  �أن��ه  تفرت�ض  �أن  عليك 

هذه �لبيانات بطريقة �أو باأخرى.

من  للتحقق  طريقتان  يلي  فيما 

�إع��د�د�ت �خل�شو�شية على هاتفك 

حلماية بياناتك:

- ��شتخد�م ق�شم �خل�شو�شية:

�لإع�����د�د�ت  تطبيق  �إىل  �ن��ت��ق��ل 

ع��ل��ى ه��ات��ف��ك، و�ب��ح��ث ع��ن خيار 

عليه  �ل�شغط  �خل�شو�شية ومبجرد 

و�ملعلومات  بامليز�ت  قائمة  �شتجد 

يجب  و�لتي  هاتفك  على  �مل��وج��ودة 

�إذن��ك  تطلب  �أن  �لتطبيقات  على 

�لقائمة  تت�شمن  �إل��ي��ه��ا.  للو�شول 

�أ�شياء مثل جهات �لت�شال، و�لتقومي، 

و�ملوقع، و�لكامري�، و�مليكروفون.

�فتح �إحدى �لفئات – مثل �ل�شور 

�لتي  �لتطبيقات  قائمة  ل��روؤي��ة   –
زر  كان  �إذ�  �إليها،  �لو�شول  ميكنها 

�لتبديل �ملجاور لكل تطبيق يف و�شع 

باإمكانه  �أن  يعني  فهذ�  �لت�شغيل، 

�لو�شول �إليها، وهنا ميكنك �شبطه 

على و�شع �لإيقاف.

ب�شع  �لأم����ر  م��ن��ك  �شي�شتغرق 

�لتطبيقات  قائمة  لت�شفح  دق��ائ��ق 

لكل فئة، و�إتاحة �لو�شول فقط �إىل 

�لتطبيقات �لتي تريدها. ولكن �شع 

يف �عتبارك �أنه عندما تقوم بت�شغيل 

قد  �أذون��ات��ه،  �إل��غ��اء  بعد  ما  تطبيق 

�لأذون��ات  تظهر لك مطالبة مبنحه 

�أي  �أخ��رى. لذلك ل تنقر على  مرة 

طلب دون قر�ءته.

تطبيقات  �إع������د�د�ت  �شبط   -

حمددة

م��ن  �ل���ك���ث���ري  ل���دي���ك  ك�����ان  �إذ� 

�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات ع��ل��ى ه��ات��ف��ك ف���اإن 

�لأذون��ات  ملر�جعة  �لأوىل  �لطريقة 

من  �لكثري  ت�شتغرق  قد  فئة  كل  يف 

من  �لتحقق  ميكنك  لذلك  �لوقت، 

�لإعد�د�ت �لفردية للتطبيقات �لتي 

من  وذل��ك  با�شتمر�ر،  ت�شتخدمها 

خال �خلطو�ت �لتالية:

�أولً: على هو�تف �أندرويد

»�لإع����������د�د�ت«  �إىل  �ن��ت��ق��ل   •
Settings على جهازك.

»�إد�رة  خ��ي��ار  ع��ل��ى  ����ش��غ��ط   •
 ،App Management »لتطبيق�

حيث �شتجد قائمة بكل �لتطبيقات 

�ملُثبتة على هاتفك.

• ��شغط على �لتطبيق �لذي تريد 
على  ��شغط  ثم  �إع��د�د�ت��ه،  �شبط 

 ،permissions »�لأذون��ات«  خيار 

�لتي  �لأذون�����ات  ك��ل  �شتجد  ح��ي��ث 

هنا  وم��ن  للتطبيق  عليها  و�ف��ق��ت 

ميكنك �شبطها.

ثانياً: على هو�تف �آيفون

»�لإع����������د�د�ت«  �إىل  �ن��ت��ق��ل   •
Settings على هاتفك.

�لتطبيقات  ق�شم  خ��ال  وم��ن   •
تريد  �ل��ذي  �لتطبيق  على  ��شغط 

�شبيل  فعلى  ل��ه.  �لأذون����ات  �شبط 

يتتبع  �أن  ترغب  ل  كنت  �إذ�  �ملثال 

ت��ط��ب��ي��ق ف��ي�����ش��ب��وك م��وق��ع��ك، قم 

مبر�جعة �لأذونات �لتي منحتها �إياه 

ل�شبطها.

�لتحكم  كيفية  عن  �لنظر  بغ�ض 

�ل���ت���ي مي��ك��ن��ه��ا  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  يف 

�ل�شخ�شية  بياناتك  �إىل  �لو�شول 

تكون  �أن  �جليد  فمن  هاتفك،  على 

روتيني  تدقيق  �إج��ر�ء  على  معتاد�ً 

رمبا مرة و�حدة يف �ل�شهر، حيث ل 

للتحقق  طويًا  وقتاً  �لأمر  ي�شتغرق 

ت�شتخدمها  �ل��ت��ي  �لتطبيقات  م��ن 

با�شتمر�ر حلماية بياناتك.
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GPS نموذج جديد لتحسين خرائط

 MIT للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�ض  معهد  يف  باحثون  �بتكر 

 RoadTagger ي�شمى  �لرقمية  �خلر�ئط  لإثر�ء  منوذًجا جديًد� 

يف  �ل��ط��رق  م��ي��ز�ت  لتحديد  �ل�شناعية  �لأق��م��ار  �شور  ي�شتخدم 

نظام  �لتنقل عرب  ي�شاعد يف حت�شني  قد  �لرقمية، مما  �خلر�ئط 

حتديد �ملو�قع �لعاملي GPS، وجرى �شرح �لنموذج يف ورقة قدمت 

يف موؤمتر جمعية �لنهو�ض بالذكاء �ل�شطناعي.

 GPS وعادًة ما يتم �إن�شاء خر�ئط نظام حتديد �ملو�قع �لعاملي

م��زودة  مركبات  تر�شل  �لتي  قوقل،  مثل  ك��ربى  �شركات  بو��شطة 

بكامري�ت جتول �شمن �لأحياء للتقاط �لفيديو و�ل�شور �خلا�شة 

بطرق �ملنطقة، لكن هذه �لعملية باهظة �لتكلفة، كما �أن �حلفاظ 

على هذه �خلر�ئط حمدثة ي�شتغرق وقًتا طويًا.

ول  �لعامل،  �أج��ز�ء  بع�ض  جتاهل  يتم  �ملرتفعة،  للتكاليف  وتبًعا 

تظهر هناك �إل بيانات نظام حتديد �ملو�قع �لعاملي GPS �لأ�شا�شية 

تعليم  منوذج  �إيجاد  يف  �لتحديات  هذه  حلول  �أحد  ويتمثل  فقط، 

�آيل مرتبط ب�شور �لأقمار �ل�شناعية، و�لتي ي�شهل �حل�شول عليها 

ميز�ت  حتديد  �شبيل  يف  وذل��ك  م��ا،  حد  �إىل  بانتظام  وحتديثها 

�لطريق تلقائًيا.

ما  غالًبا  للطرق  �ل�شناعية  �لأقمار  �شور  �أن  هي  �مل�شكلة  لكن 

تكون غام�شة ب�شبب �أ�شياء مثل �لأ�شجار و�ملباين، مما يجعل �لأمور 

�أكرث �شعوبة بالن�شبة لعن�شر �لتعلم �لآيل، وهنا ياأتي دور �لبتكار 

�جلديد من معهد ما�شات�شو�شت�ض للتكنولوجيا.

دقة عالية

�لع�شبونية  �ل�شبكة  بنية  �لنموذج �جلديد مزيًجا من  وي�شتخدم 

�ل�شريعة«  �أو  »�ل�شكنية  �لطرق  و�أنو�ع  �ملمر�ت  بعدد  تلقائًيا  للتنبوؤ 

ور�ء �لعو�ئق، ومتكن �لنموذج يف �لختبار�ت �شمن �لطرق �ملعزولة 

من ح�شاب �أرقام �ملمر�ت بدقة ت�شل �إىل %77، وميكنه �أن ي�شتنتج 

�أنو�ع �لطرق »�ل�شكنية �أو �ل�شريعة« بدقة 93%.

�لتنبوؤ  من   RoadTagger لتمكني  �أي�ًشا  �لباحثون  ويخطط 

�لدر�جات،  �ل�شيار�ت وممر�ت  وقوف  �أماكن  مثل  �أخرى،  مبيز�ت 

وياأملون �أن يتم ��شتخد�مها يف يوم من �لأيام مل�شاعدة �لب�شر على 

�لتحقق من �شحة �لتعديات �مل�شتمرة على �لطرق ب�شرعة.

و�أ�شتاذ  �مل�شارك  �ملوؤلف   ،Sam Madden م��ادن  �شام  وق��ال 

وباحث   EECS �حلا�شب  وعلوم  �لكهربائية  �لهند�شة  ق�شم  يف 

معظم   :CSAIL �ل�شطناعي  و�لذكاء  �حلا�شب  علوم  يف خمترب 

�خلر�ئط �لرقمية �ملحدثة هي لأماكن تهتم بها �ل�شركات �لكربى، 

ويف حال كنت يف �أماكن ل يهتمون بها كثرًي�، فاأنت يف و�شع غري 

موؤ�ت فيما يتعلق بجودة �خلريطة.

و�أ�شاف: »هدفنا هو �إن�شاء خر�ئط رقمية عالية �جلودة، بحيث 

تكون متاحة يف �أي بلد«.
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طريقتان لحماية بياناتك من استغالل »التطبيقات«

»تويتر« تغلق شبكة كبيرة من الحسابات المزيفة

تسريبات لمنتجات منتظرة قريبًا من »آبل«



الهند�سة  ق�سم  يف  الباحثني  من  فريق  �سنع 

جامعة  م��ن  الأ���س��ن��ان  ط��ب  وكلّية  امليكانيكّية 

ثالثية  الطباعة  بتقنية  واأدوات  قطًعا  �سيفيلد، 

الأبعاد متتاز باأنها  قاتلة للجراثيم ال�سائعة، ما 

ي�سهم يف كبح انت�سار عدوى املكورات العنقودية 

امل�سايف،  يف  للميثي�سيلني  امل��ق��اوم��ة  الذهبية 

وينقذ اأرواح املر�سى.

�ساينتفيك  دوري����ة  يف  ال��درا���س��ة  ن�����س��رت 

البحث تقنية الطباعة ثالثية  ريبورت�س، وجمع 

الأبعاد مع املواد امل�سادة للجراثيم التي تعتمد 

اجلديدة،  الأجزاء  لإنتاج  الف�ّسة  مركبات  على 

واأظهرت النتائج اإمكانّية ا�ستخدام املواد امل�سادة 

للجراثيم يف الطباعة ثالثية الأبعاد دون التاأثري 

معاجلتها،  قابلية  اأو  الأج��زاء  متانة  على  �سلًبا 

بخ�سائ�س  واأدوات  قطع  لدينا  نتجت  وبهذا 

م�سادة للجراثيم وغري �سامة للخاليا الب�سرّية.

وتدفع النتائج العلماء للبحث يف هذا املجال 

اجلديد ل�سنع الأجهزة الطبية واأدوات امل�سفى 

ومنها  متكرر،  ب�سري  ل�ستخدام  تتعر�س  التي 

واأدوات  الأط��ف��ال،  واأل��ع��اب  الأب���واب  قب�سات 

الأ�سنان،  امل�ستخدمة يف طب  الفموّية  ال�سحة 

الباحثون  ويخطط  ال��ذك��ّي��ة.  الهواتف  وحتى 

الناجتة  الأدوات  لتنفيذ هذا م�ستقباًل وعر�س 

للبيع لتتوفر للم�ستخدم العادي.

الباحثة  ماجو�سكي،  كاندي�س  د.  و�سّرحت 

يف  امل�سافة  امل��واد  ت�سنيع  مركز  من  الرئي�سة 

�سيفيلد  جامعة  يف  امليكانيكية  الهند�سة  ق�سم 

وال��ع��دوى  اجل��راث��ي��م  انت�سار  يف  التحكم  »اإّن 

واملقاومة املتزايدة للم�سادات احليوّية هم عاملّي 

ُم�سرتك، فالتو�سل حلماية الأجهزة واملنتجات 

من هذه الأخطار �سروري جًدا. وت�سكل اإ�سافة 

اخل�سائ�س امل�سادة احليوّية يف مرحلة الت�سنيع 

خطوة مهمة يف النتفاع من التقنيات احلديثة«.

مبركبات  الطبّية  الأجهزة  تُغطى  ما  وغالًبا 

تنظيف  لإج��راءات  وتخ�سع  للجراثيم  م�سادة 

الب�سري  اخلطاأ  يبقى  ولكن  �سارمة،  وتعقيم 

اأو تلف الطبقة امل�سادة للجراثيم  يف التنظيف 

ممكن احلدوث.

وقال بوب ترنر من ق�سم علوم احلا�سوب يف 

اجلامعة »عالقتنا مع اجلراثيم معقدة، فبع�سها 

تقنيات  وت�سهل  تقتلنا،  واأخ���رى  حلياتنا  مهم 

كهذه تطوير عالقة �سحية وم�ستدامة معها يف 

حياتنا«.
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�كت�سفه باحثون بجامعة »تك�سا�س - �أو�سنت«

نبع من ثاني أكسيد الكربون 
في أعماق المحيط

اكت�سف بياين كاردينا�س، الربوفي�سور يف جامعة تك�سا�س يف اأو�سنت، 

وزمالوؤه، تياًرا من فقاعات ثاين اأك�سيد الكربون يف اأعماق املحيط اأثناء 

غو�سه لدرا�سة تاأثري املياه اجلوفية من جزيرة قريبة على كائنات املحيط 

النظم  اأكرث  من  املمر  ويعد  الفلبني،  فريدي يف  جزيرة  الهادئ يف ممر 

البيئية البحرية تنوًعا يف العامل، وموطًنا لل�سعاب املرجانية.

من  الغازات  تخرج  قريب،  بركان  الكربون  اأك�سيد  ثاين  تيار  وم�سدر 

ت�سدعاته يف قاع املحيط منذ زمن طويل. وقال كاردينا�س اإن م�ستويات 

ثاين اأك�سيد الكربون املرتفعة قد جتعل هذه املنطقة مكاًنا مثالًيا لدرا�سة 

كيفية تاأقلم ال�سعاب املرجانية والكائنات البحرية مع تغري املناخ، يف ظل 

وجود م�ستويات عالية من ثاين اأك�سيد الكربون.

وقال كاردينا�س، وهو اأ�ستاذ يف كلية جاك�سون لعلوم الأر�س يف جامعة 

تك�سا�س يف اأو�سنت »اإن بيئات ثاين اأك�سيد الكربون املرتفعة هذه قريبة 

من ال�سعاب املرجانية، وما زالت احلياة مزدهرة يف هذه املنطقة، لكنها 

قد تكون خمتلفة عن اأ�سكال احلياة التي اعتدنا عليها«.

حتدث كاردينا�س وزمالوؤه، وهم علماء من دول عدة، عن هذه الينابع 

الغازية واكت�سافات علمية اأخرى مرتبطة باملياه اجلوفية، يف ورقة بحثية 

ن�سرت يف دورية جيوفيزيكال ري�سريت�س ليرتز.

وت�سل تراكيز ثاين اأك�سيد الكربون يف بع�س املناطق اإىل 95 األف جزء 

يف املليون، اأي اأكرث من 200 �سعف تركيز ثاين اأك�سيد الكربون املوجود 

يف الغالف اجلوي، وتتناق�س م�ستويات ثاين اأك�سيد الكربون عند البتعاد 

عن الت�سربات الغازية حتى تندثر يف املحيط، اإل اأن تركيز ثاين اأك�سيد 

الكربون يظل مرتفًعا ن�سبًيا على �ساحل �سبه جزيرة كالومبان.

وبحث فريق العلماء عن الرادون 222 يف عينات املياه، وهو نظري م�سع 

ينتج ب�سورة طبيعية، ويوجد يف املياه اجلوفية املحلية يف تلك املنطقة ول 

يوجد يف مياه املحيطات املفتوحة. ووجد الفريق مناطق ت�سب فيها املياه 

اجلوفية يف املحيط، ما يعني و�سول امللوثات من اجلزيرة اإىل ال�سعاب 

املرجانية.

ال�سعاب املرجانية  اإذ جتتذب  الفلبني،  تاأثري كبري، وخا�سة يف  ولهذا 

ال�سياح من خمتلف اأنحاء العامل. وتعتمد املجتمعات املحلية على خزانات 

وتطوير  احلديثة،  ال�سحي  ال�سرف  �سبكات  من  بدًل  ال�سحي  ال�سرف 

اأنظمة ال�سرف قد ينقل التلوث اإىل ال�سعاب املرجانية التي يعتمد عليها 

القت�ساد املحلي.

جديدة  وتقنيات  مهارات  تطوير  اإىل  امليداين  كاردينا�س  عمل  واأدى 

جلمع العينات حتت املاء، ولهذه التقنيات والنتائج التي حتققت بف�سلها 

من  اأ�سعب  امل��اء  حتت  الدرا�سات  اإج��راء  اإن  اإذ  كبرية،  علمية  اأهمية 

يف  يحدث  مبا  معرفتنا  اجلديدة  الدرا�سة  وتو�سع  �سطحه.  على  العمل 

هذه البيئات، واأظهرت التاأثري املحتمل ملا يحدث يف الياب�سة على تغري 

الرتكيب الكيميائي ملناطق وا�سعة من مياه البحار واملحيطات.

تعد �ل�سبب �لأول للعمى عامليًا

علماء أستراليون يطورون 
اختباًرا لإلصابة بالمياه الزرقاء

اكت�سف باحثون اأ�سرتاليون مئة و�سبعة مورثات تزيد احتمالت الإ�سابة 

املعر�سني  الأ�سخا�س  يكت�سف  وراثًيا  اختباًرا  وط��وروا  الزرقاء،  باملياه 

لالإ�سابة بالعمى نتيجة الإ�سابة به. وتعاون معهد كيو اآي اإم اآر بريجفور 

لالأبحاث الطبية مع جامعة فليندرز يف اإجناز هذا البحث الذي ن�سر يف 

دورية نيت�سر جينيتك�س.

ويوؤدي الزرق اإىل �سرر دائم و�سمور يف الع�سب الب�سري ما ي�سبب 

فقدان الب�سر تدريجًيا، وهو اليوم ال�سبب الأول للعمى عاملًيا، ويتوقع اأن 

يبلغ عدد امل�سابني به نحو 76 مليون �سخ�س بنهاية العام 2020.

املتوفرة  العالجات  اأن  اإل  الآن،  حتى  للزرق  وجود عالج  عدم  ورغم 

جتعل تقدمه اأبطاأ وتخف�س الأ�سرار التي ي�سببها لكن امل�سكلة اأن نحو 

%50 من املر�سى ل يعرفون اأنهم م�سابون به.
وقال ماك جريجور، الباحث الرئي�س يف الدرا�سة، اإن اكت�ساف املورثات 

اجلديدة �ساعدهم يف تطوير مقيا�س الزرق متعدد املورثات الذي يتوقع 

اكت�سافه  فاإن  وراثي  مر�س  الزرق  ولأن  به.  ال�سخ�س  اإ�سابة  احتمالت 

به.  يت�سبب  ال��ذي  العمى  لتجنب  طريقة  اأف�سل  ميثل  مبكًرا  وعالجه 

واأو�سحت الدرا�سة اأن حتليل احلم�س النووي امل�ستخل�س من اللعاب اأو 

الدم يك�سف عن ال�سخ�س الذي يحتاج اإىل متابعة وعالج مبكر.

ويختلف الختبار اجلديد عن اختبارات العيون التقليدية التي تعتمد 

الب�سري، لأنه يجرى  الع�سب  اأو درجة ت�سرر  العني  على قيا�س �سغط 

قبل حدوث اأي �سرر.

اأن  ذل��ك  يعني  ل  املقيا�س  على  عالية  درج��ة  على  حت�سل  وعندما 

احتمالت اإ�سابتك بالزرق موؤكدة، لكنها تخربك اأنك يف خطر ولذا عليك 

اتخاذ احتياطات م�ستقباًل.

اأن  فليندرز،  جامعة  يف  العيون  طب  ق�سم  رئي�س  كريج،  جيمي  وقال 

ما  م�ستقباًل،  للزرق  �سامل  م�سح  لتطبيق  الأمل  متنحنا  الدرا�سة  نتائج 

ي�ساعد يف اكت�سافه مبكًرا واإنقاذ اأ�سخا�س كرث من الإ�سابة بالعمى.

واأ�ساف اأن نحو %3.3 من الأ�سرتاليني م�سابني بالزرق، اإل اأن اأغلبهم 

ل يكت�سفون ذلك �سوى بعد فقدانهم لالإب�سار اأو بامل�سادفة خالل اإجراء 

فح�س للعني. ولذا فاإن الكت�ساف املبكر اأمٌر حيوي حتى يجنبهم الإ�سابة 

بالعمى الذي ل ميكن عالجه.

طورها باحثون رو�س

فريق من جامعة »�سيفيلد« جنح يف �سناعتها

أجهزة طبية مضادة للجراثيم بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد

بيولوجية  نانوية  روبوتات 
السرطان لمكافحة 

املعلومات  تقنية  جامعة  م��ن  ب��اح��ث��ون  ط��ور 

بطر�سبورج  �سانت  يف  والب�سريات  وامليكانيكيا 

ملكافحة  جديدة  طريقة  الحت��ادي��ة،  رو�سيا  يف 

بيولوجية  نانوية  روبوتات  با�ستخدام  ال�سرطان 

على  ق��ادرة  النووي  احلم�س  عنا�سر  من  تتكون 

ال�سرطانية  اخلاليا  اأن���واع  بع�س  على  التعرف 

وتدمريها.

وذكر الباحثون يف درا�ستهم التي ن�سرتها حديًثا 

النانوي  الروبوت  اإن  الأوروب��ي��ة،  الكيمياء  جملة 

ال�سرطانية،  اخل��الي��ا  ذات��ًي��ا  مييز  البيولوجي 

ويلت�سق بها ويعزلها ملنع انت�سارها.

ونقلت وكالة �سبوتنيك الرو�سية، عن اإيكاترينا 

ج��ون�����س��اروف��ا، امل�����س��ارك��ة يف ت��األ��ي��ف ال��درا���س��ة 

واملهند�سة يف ق�سم الكيمياء والبيولوجيا اجلزيئية 

اأ�سا�س  هو  ال��ن��ووي  »احلم�س  اإن  اجلامعة،  يف 

اخللية، ويحتوي على املعلومات الوراثية الالزمة 

اخللية،  ل��وج��ود  احليوية  ال��ربوت��ي��ن��ات  لت�سفري 

وعندما ت�سبح اخللية �سرطانية، تواجه خلاًل يف 

رة ولي�س  جينومها، وتبداأ يف ت�سنيع بروتينات ُم�سِ

تبداأ  ولذلك  اجل�سم.  يحتاجها  التي  الربوتينات 

اخلاليا يف التكاثر وتخرج عن ال�سيطرة ما ي�سهم 

يف منو الكتلة ال�سرطانية«.

الربوتينات  اإنتاج  اإيقاف  اأن  الدرا�سة  وت��رى 

رة، مينع اخلاليا ال�سرطانية من ال�ستمرار  املُ�سِ

هذا  ولتحقيق  للموت.  يدفعها  ما  النق�سام،  يف 

جرب الباحثون طريقتهم مع اإنزميات الديوك�سي 

ريبوزمي؛ نوع من اإنزميات احلم�س النووي تلت�سق 

بروابط يف احلم�س النووي الريبوزي حتتوي على 

رة، يف ظروف معينة. الربوتينات املُ�سِ

وبعد اإجراء اأبحاث خمربية، جنح الباحثون يف 

على  القائم  البيولوجي  النانوي  الروبوت  اإن�ساء 

احلم�س النووي، الذي يتكون من عن�سرين؛ الأول 

مهمته التعرف على اخلاليا ال�سرطانية، والثاين 

النووي  بالعالج، من خالل قطع احلم�س  ُمكلَّف 

الريبوزي، واإنتاج بروتني اأقل �سرًرا.

البيولوجي  النانوي  الروبوت  الباحثون  وجرب 

يعمل مفتاًحا  »KRAS« وهو  على جني كريا�س 

واكت�سف  اخللية،  اإ�سارة  يف  والإيقاف  للت�سغيل 

ال���روب���وت ب��ن��ج��اح احل��م�����س ال��ن��ووي ال��ري��ب��وزي 

رة، ودمره مع  امل�سوؤول عن تكاثر الربوتينات املُ�سِ

جتاهل جميع اجلزيئات ال�سليمة الأخرى.

لالنتقال  اأبحاثهم  حالًيا  الباحثون  ويوا�سل 

على  ال��روب��وت  اختبار  مرحلة  اإىل  بالتجارب 

اخلاليا احلية، ثم احليوانات.

ومتتاز الطريقة اجلديدة بانخفا�س التكلفة، اإذ 

اإن�ساء الروبوت النانوي البيولوجي  ترتاوح تكلفة 

دولًرا.   24 اإىل   16 بني  املخربية  الظروف  يف 

قابلة  اجل��دي��دة  طريقتهم  اأن  الباحثون  وي��رى 

انطالًقا  الأم��را���س؛  اأن��واع  جميع  على  للتطبيق 

اإىل  و�سوًل  الب�سيطة  الفريو�سية  اللتهابات  من 

ال�سطرابات الوراثية.



الكلورين وتأثيراته البيئية

حتدثت يف العدد ال�س�بق عن الكلورين وت�أثرياته البيئية، وذكرُت بع�ض 

الأمثلة على املركب�ت الكلورينية ومنه�:                                                                                        

Chloroform  -1 الكلوروفورم .
   . Mustard Gas 2- غ�ز اخلردل

. Dioxin   3- الدايوك�سني
. Chlorinated Pesticides  4- املبيدات الكلورينية

PCBs -5  مركب�ت ثن�ئي الفينيل متعدد الكلور .
ونتن�ول يف هذا العدد الكلوروفورم 

ت�أثرياتهم�  وبع�ض  اخل���ردل  وغ����ز 

البيئية.                 

 Chloroform      :    

الكلوروفورم 

   الكلوروفورم �س�ئل عدمي اللون له 

رائحة غري مهيجة طعمه حلو قلياًل، 

درج��ة  ارت��ف��ع��ت  اإذا  فقط  وي�ستعل 

حرارته. يف امل��سي ك�ن الكلوروفورم 

اأثن�ء  ب�ل�ستن�س�ق  كمخدر  ي�ستخدم 

ال��ع��م��ل��ي���ت اجل��راح��ي��ة، ول��ك��ن ه��ذه 

ت�سنيع  يف  ي�ستخدم  ف�إنه  وغ�لب�ً  ح�لي�ً،  م�ستخدمة  تعد  مل  الطريقة 

يف  التج�رب  بع�ض  اإج��راء  يف  ا�ستخدامه  يتم  كم�  اأخ��رى،  كيم�وي�ت 

املختربات العلمية.                                

الكلوروفورم      

طرق التعر�ض للكلوروفورم:   

�سرب املي�ه اأو امل�سروب�ت امل�سنوعة من مي�ه حمتوية على الكلوروفورم، 

واملالم�سة  عليه،  حتتوي  اأغذية  تن�ول  عليه،  يحتوي  ه��واء  ا�ستن�س�ق 

بع�ض  احل�ل يف  كم� هو  عليه،  املحتوية  املي�ه  اأو  للكلوروفورم  اجللدية 

حم�م�ت ال�سب�حة. 

 ال�سلوك البيئي للكلوروفورم:         

يتط�ير الكلوروفورم ب�سهولة اإىل الهواء، ومعظم الكلوروفورم املوجود 

اأن  وميكن  جيداً  ب�لرتبة  ويرتبط  ببطء.  ولكن  هدمه،  يتم  الهواء  يف 

يتحرك خالله� اإىل املي�ه اجلوفية، ويذوب الكلوروفورم ب�سهولة يف امل�ء 

املي�ه اجلوفية  ويبقى يف  اأخرى،  كيم�وي�ت  اإىل  يُهدم  منه قد  والبع�ض 

لفرتة طويلة، كم� اأنه ل يرتاكم بكمي�ت كبرية يف النب�ت�ت واحليوان�ت. 

الت�أثريات ال�سحية للكلوروفورم:

 ا�ستن�س�ق 900 جزء يف املليون من الكلوروفورم ب�لهواء لفرتة ق�سرية 

ميكن اأن ي�سبب دواًرا، و�سداًع� ومت�عب اأخرى، مثاًل الإح�س��ض ب�لقيء. 

وا�ستن�س�ق الهواء اأو تن�ول الطع�م اأو �سرب مي�ه حتتوي على م�ستوي�ت 

ع�لية من الكلوروفورم لفرتات طويلة من الزمن قد ي�سبب اأ�سراًرا ب�لكبد 

والكليتني، وتُ�سري تق�رير مراكز ال�سحة الع�ملية اإىل اأن الكلوروفورم قد 

يكون م�سبب�ً لل�سرط�ن. 

:Mustard Gas  غ�ز اخلردل

الإيثيل«  ثن�ئي  الكلور،  ثن�ئي  »كربيتيد  اخل��ردل  غ�ز  تواجد  يرجع   

ول  الكربيتي،  اخل��ردل  ت�سمل  التي  الكيمي�ئية  ال�سن�ع�ت  بع�ض  اإىل 

ي�سلك  اإنه ل  البيئة، ويطلق عليه غ�ز جت���وزاً، حيث  يظهر طبيعي�ً يف 

م�سلك الغ�ز حتت الظروف املعت�دة، وغري ق�بل للتحول اإىل غ�ز ب�سورة 

�سورته  وهو يف  الع�دية،  احل��رارة  درجة  عند  ت�سربه  م� مت  اإذا  فورية 

ال�س�ئلة النقية لي�ض له لون ول رائحة، ولكن اإذا م� مت خلطه بيكم�وي�ت 

وي�ستخدم  الثوم.  رائحة  ت�سبه  رائحة  له  بني  لون  ذا  يبدو  ف�إنه  معينة 

غ�ز اخلردل يف احلروب، حيث مت ت�سنيعه بكمي�ت كبرية اأثن�ء احلرب 

الع�ملية الأوىل والث�نية. 

sulphur Mustard غ�ز اخلردل الكربيتي 

ال�سلوك البيئي لغ�ز اخلردل: 

   الطريقة الوحيدة لدخول غ�ز اخلردل للبيئة تكون من خالل ح�دث 

ت�سرب ل�سبٍب م�، ويتط�ير البع�ض منه اإىل الهواء من امل�ء والرتبة، وهو 

اأكرث ثب�ت�ً ب�لرتبة عنه يف امل�ء، حيث ي�ستمر هدمه يف الرتبة لعدة اأي�م 

»ويتوقف ذلك على درجة احلرارة اخل�رجية، الطق�ض الب�رد يجعله اأكرث 

ثب�ًت�« ول يتحرك الغ�ز من الرتبة اإىل املي�ه اجلوفية كم� ل يتم بن�وؤه 

ب�أن�سجة احليوان�ت. 

طرق التعر�ض لغ�ز اخلردل: 

ف�إن التعر�ض له يكون  ل يتعر�ض ع�مة الن��ض لغ�ز اخلردل، وغ�لب�ً 

املواقع  بع�ض  اأو يف  منه  ب�لقرب  املتواجدين  الأ�سخ��ض  جت�ه  حمدوداً 

يكون حم��دوًدا جت�ه  له  املهني  والتعر�ض  م�،  الع�سكرية.نتيجة حل�دٍث 

اجلنود مبواقع القت�ل والق�ئمني على عملي�ت نقله وتخزينه اأو التخل�ض 

منه والع�ملني ب�ملب�ين املوجودة يف مواقع التخزين. 

الت�أثريات ال�سحية لغ�ز اخلردل: 

�ستخدم 
ُ
غ�ز اخلردل م�دة حرب كيم�وية معروفة، وكم� ُذكر �س�بق�ً اأنه اأ

لأول مرة خالل احلرب الع�ملية الأوىل »1914 – 1918م« على �سكل 

غ�زات �س�مة، وميكن اأن يت�سبب يف حروق اأو تقرح�ت للجلد، التي تظهر 

الأي�م احل�رة والرطبة،  للجلد يف  اأكرث �سرراً  اأي�م قليلة، ويكون  خالل 

انتف�خ اجلفون  اأو  العيون، وتورم  اإىل حرق�ن  للغ�ز  التعر�ض  يوؤدي  كم� 

اأن  ا�ستن�س�قه فيمكن  اإذا مت  اأم�  العيون بكرثة،  ويت�سبب يف غلق وفتح 

يت�سبب يف كحة، الته�ب �سعبي، واأمرا�ض تنف�سية مزمنة اأو طويلة الأجل 

واأ�سرار ب�لقنوات التنف�سية عموم�ً. واإذا مت التعر�ض لكمي�ت كبرية منه 

فيمكن اأن يوؤدي اإىل الوف�ة يف نه�ية الأمر، وتُ�سري تق�رير بع�ض اجله�ت 

ال�سحية اإىل اأن غ�ز اخلردل م�سرطن معروف.  

اأ. ن�سيم من�سور اآل اأيوب

كلية علوم الأغذية والزراعة

Nasem33@hotmail.com

ال�سعودي  ال��ب��ن���ء  ك��ود  ا�ستمل 

على �سبعة ت�سنيف�ت اأ�س��سية هي: 

الكود الع�م، والإن�س�ئي، وال�سحي، 

وتر�سيد  والكهرب�ئي  وامليك�نيكي 

ال�س�بع  الت�سنيف  واأف��رد  الط�قة، 

للحم�ية من احلرائق برقم مرجعي 

.»SBC 801«

اح��ت��واه  م���  تف��سيل  اأ���س��رد  ل��ن 

ومتطلب�ت  ا�سرتاط�ت  من  الكود 

اأكتفي  ولكن  احلريق،  من  للحم�ية 

ب�ل  عن  يغيب�  ل  بدهيني  ب�أمرين 

ف���لأع��داد  امل�س�جد؛  م�ستخدمي 

املجتمعني يف  امل�سلني  من  الكبرية 

مك�ن واحد حتت�ج اإىل خم�رج اآمنة 

وال�سج�د  ال��ط��وارئ،  عند  للهروب 

الأر�سية، وح�مالت  ملعظم  املغطي 

امل�����س���ح��ف، والأب�����واب وال��ن��واف��ذ 

والتي غ�لًب� م� تكون من الأخ�س�ب؛ 

كله� مواد ق�بلة لال�ستع�ل.

امل�س�جد  وخم����رج  اأب���واب  فهل 

مهي�أة يف ح�ل طراأ ع�ر�ض للم�سجد 

ه��ل هي  ���س��ري��ًع���،  اإخ����الًء  يتطلب 

جميعه�  وهل  ك���ٍف،  ب�سكل  موزعة 

ان�سي�بية  مل��راع���ة  ل��ل��خ���رج  يفتح 

ت��ت��دف��ق اجل���م���وع ال��ب�����س��ري��ة عند 

اخلروج؟

ه���ل حت��ت��وي م�����س���ج��دن��� على 

بل  للحريق،  واإطف�ء  اإن��ذار  اأنظمة 

وحتى على طف�ي�ت حريق؟

النتظ�ر  حتت�ج  ل  كهذه  اأم���ور 

البن�ء،  ك��ود  تطبيق  يفر�ض  حتى 

و���س��رورة  م��وؤك��دة،  متطلب�ت  اإن��ه��� 

ملحة، ف�آمل من زمالئي املهند�سني 

وامل���ع���م����ري���ني م����راع�����ة ذل����ك يف 

ي�سممونه�  التي  امل�س�جد  جميع 

وينفذونه�، وحتى امل�س�جد الق�ئمة 

توفري  م��ن  مينع  م���  ه��ن���ك  فلي�ض 

عدد من طف�ي�ت احلريق بداخله�، 

لتفتح  الأب������واب  اجت�����ه  وحت���وي���ل 

اأبواب جديدة  للخ�رج، وا�ستحداث 

يف ح���ل ك���ن ال��ع��دد امل��وج��ود غري 

ك�ٍف.

د. اأحمد ر�سدي طوم�ن

اأ�ست�ذ م�س�عد يف العم�رة وعلوم 

البن�ء 

كلية العم�رة والتخطيط

touman@ksu.edu.sa

ا�سطراب  ب���أن��ه  التوحد  ا���س��ط��راب  ي��ع��رف 

من�ئي ع�سبي يظهر يف مراحل الطفولة املبكرة 

الطفل،  حي�ة  من  �سنوات   8 وحتى  امليالد  من 

هم�:  النم�ء  جم���لت  من  جم�لني  يف  ويظهر 

والأمن����ط  الج��ت��م���ع��ي،  وال��ت��وا���س��ل  التف�عل 

املحدودة  والأن�سطة  والهتم�م�ت  ال�سلوكية 

والنمطية واملتكررة، والتي تظهر عرب جمموعة 

ت�سخي�سه  يف  ت�ستخدم  ال��ت��ي  الأع��را���ض  م��ن 

وخدمته... وتعترب متالزمة اأ�سربجر من طالب 

التوحد الفئة التي تتمتع بقدرات خ��سة الأكرث 

بغريه�  مق�رنة  اجل�مع�ت  طالب  بني  انت�س�راً 

من فئ�ت التوحد.

وعلى اأع�س�ء هيئة التدري�ض الأخذ ب�لعتب�ر 

يع�نون  التوحد  ا���س��ط��راب  ذوي  الأف����راد  اأن 

ب�سكل  ال��رد  مثل  التوا�سل،  يف  �سعوب�ت  من 

فهم  اإ���س���ءة  اأو  املح�دث�ت،  اأثن�ء  �سحيح  غري 

التف�عالت غري اللفظية، اأو مواجهة �سعوبة يف 

مراحلهم  مع  تتن��سب  التي  ال�سداق�ت  تكوين 

ال��ع��م��ري��ة. ع���الوة ع��ل��ى اأن��ه��م ي��ع��ت��م��دون على 

ح�س��سية  لديهم  اأو  فيه،  مب�لغ  ب�سكل  الروتني 

بيئتهم،  على  تطراأ  التي  التغريات  جت�ه  كبرية 

من��سبة  غري  عن��سر  على  تركيزهم  ين�سب  اأو 

الأعرا�ض  اأن  ونالحظ  الالزم،  من  اأكرب  ب�سكل 

الظ�هرة على امل�س�بني ب�لتوحد تتف�وت ب�سكل 

عليهم  تظهر  الأفراد  بع�ض  هن�ك  فمثاًل  كبري، 

اآخرين  على  تظهر  بينم�  متو�سطة  اأع��را���ض 

امل�س�بني  للطالب  وميكن  حدة.  اأكرث  اأعرا�ض 

ب�لتوحد العمل على تطوير الكثري من امله�رات 

العملية، ورغم ذلك ل ميكنهم يف الغ�لب حتمل 

اأن  على  القدرة  ولديهم  اليومية،  احلي�ة  دوامة 

يعي�سوا حي�ة ك�ملة واأن يقدموا اإ�سه�م�ت ه�مة 

يف البيئة املحيطة بهم.

ومن املحددات املرتتبة على وجود ا�سطراب 

طيف التوحد لدى اأفراد 

م��ه���رة  �سعف  ال��ت��وح��د 

اللفظي،  غري  التوا�سل 

م��ث��ل ق��ل��ة ا���س��ت��خ��دام 

ت����ع����ب����ريات ال�����وج�����ه، 

واحل���دي���ث ع��ل��ى وت��رية 

واح�������دة، وا���س��ت��خ��دام 

وغري  حمدودة  اإ�س�رات 

م��ن������س��ب��ة، و���س��ع��وب��ة 

ال���ت���ع���ب���ريات  ف���ه���م  يف 

اللفظية  وغري  اللفظية 

اإىل  اإ�س�فة  لالآخرين. 

�سعف مه�رات التنظيم، 

وال���ف���و����س���ى و���س��ع��ف 

اإىل  ال��ت��ن�����س��ي��ق، وامل��ي��ل 

الأن�سطة املتكررة، وقوة التعلق ب�أغرا�ض معينة 

وال�سعور ب�لنزع�ج عند تغيري اأم�كن وجوده�، 

ومواجهة �سعوبة مع الأفك�ر واملف�هيم املجردة.

اختالف  لديهم  ال�س�ئعة  ال�سلوكي�ت  وم��ن 

اأعني  اإىل  النظر  عدم  مثل  العني،  نظرات  يف 

وع��دم  الب�سرية،  الإ���س���رات  وف��ه��م  الآخ��ري��ن 

و�سعف  امل�ستمع،  اح��ت��ي���ج���ت  اإىل  الن��ت��ب���ه 

ولديهم  الآخ���ري���ن،  م��ع  وال��ت��ف���ع��ل  ال��ت��وا���س��ل 

التطويل  مثل  معت�دة  غ��ري  لغوية  خ�س�ئ�ض 

اأو  ال�سمنية  اجل��م��ل  اأو  ال��ك��الم  يف  ال��زائ��د 

اهتم�م�تهم  تعتمد  م�  وع���دة  ال�سي�غة،  تعرث 

ومه�راتهم اخل��سة على ذاكرة روتينية ممت�زة.

على  يجب  التي  التعليمية  التكييف�ت  ومن    

الطالب  تدري�ض  عند  التدري�ض  هيئة  ع�سو 

ت��وف��ري اخ��ت��ب���رات  ال��ت��وح��د  ا���س��ط��راب  ذوي 

بيئة  واإع��داد  الختب�رات،  زمن  ومتديد  بديلة، 

الخ��ت��ب���رات،  اأج��ل  م��ن  لالنتب�ه  ت�ستيًت�ً  اأق��ل 

ومت��دي��د  ال��درا���س��ي��ة،  امل��ن���ه��ج  اأع��ب���ء  وتقليل 

لتنفيذ  ال���الزم  ال��زم��ن 

امل����ه�����م، وا����س���ت���خ���دام 

م�����الح�����ظ������ت ق����ع���ة 

وبرن�مج  امل��ح������س��رات 

ت��دوي��ن امل��الح��ظ���ت اأو 

ج��ه���ز ال��ت�����س��ج��ي��ل من 

اأج������ل امل���ح��������س���رات، 

ا�سرتاتيجي�ت  وتوظيف 

ال���ت���دري�������ض امل��ن������س��ب��ة 

التغيري  اأ�سك�ل  واإعداد 

البيئة  اأو  ال��روت��ني  يف 

وال�ستع�نة  املحيطة، 

اللفظية  ب����لإ����س����رات 

وال��و���س���ئ��ل ال��ب�����س��ري��ة 

والإ���س���رات  الوا�سحة 

اجل�����س��دي��ة. وجت��ن��ب الأف���ك����ر امل���ج���ردة ق��در 

الب�سرية  الإ����س����رات  وا���س��ت��خ��دام  الإم���ك����ن، 

كو�سيلة م�س�عدة، وجتنب الأ�سئلة املبهمة، مثل 

»مل�ذا فعلت ذلك؟«، والبعد عن الأ�سئلة املق�لية 

من  يتمكنون  م�  ن�دًرا  الطلبة  اإن  حيث  املركبة 

حتديد القدر الك�يف من الكالم ول يعرفون اإذا 

ال�سوؤال ب�سكل �سحيح  اأج�بوا عن  م� ك�نوا قد 

اإىل خطوات  امله�م  تق�سيم  والعمل على  اأم ل؟ 

مثل  طريقة  م��ن  ب���أك��رث  عر�سه�  اأو  �سغرية 

الطريقة الب�سرية واللفظية واجل�سدية، والبعد 

وال�ستع�نة  اللفظية،  الأوام��ر  يف  املب�لغة  عن 

للمن�ق�س�ت  الطلبة  ا�ستخدام  ب�لكت�بة يف ح�لة 

والأ�سئلة اللفظية املكررة، وجعل الط�لب يكتب 

اأو  الكالم  وكت�بة  الإج���ب��ة،  يكتب  ثم  الأ�سئلة 

اأن  منه  اطلب  ثم  منه  ب��دلً  بنف�سك  الأ�سئلة 

يكتب الإج�بة.. 

برن�مج الو�سول ال�س�مل

وسائل السالمة في المساجد

طالب التوحد واحتياجاتهم التعليمية

عمرانيات

لوحة بعنوان:

من التراث الجنوبي

ذاكرة وطنية
بعيون طالبية

عبداهلل بن ح�سن ع�سريي

جامعة جازان
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ال����دك����ت����ور ����س���ام���ي ب����ن ����س���ع���د ب��ن 

ع��ب��داهلل امل��خ��ي��زمي، اأ���س��ت��اذ م�����س��ارك 

يف ال��ت��اري��خ الإ���س��ام��ي، م��ن مواليد 

م��دي��ن��ة ال���ري���ا����ض، ن�����س��اأ يف م��دي��ن��ة 

ح���رمي���اء »م��دي��ن��ة زراع���ي���ة ���س��غ��رة 

تبعد عن الريا�ض 80 كيلومرتًا من 

انتقال  اإث���ر  ال��غ��رب��ي«  ال�سمال  جهة 

ع��ائ��ل��ت��ه اإل���ي���ه���ا ب��ح��ك��م ع��م��ل وال����ده 

رحمه اهلل يف وزارة ال�سحة.

اأجمل �سنوات حياتي

قرابة  مدينة حرميالء  ع�شت يف 

�شنوات  اأجمل  من  وكانت  �شنة   12
طيبة  عالقة  على  زلت  وما  حياتي 

اأ�شدقاء  وخا�شة  الآن  اإىل  باأهلها 

ال���وال���د وزم���الئ���ه واأ���ش��دق��ائ��ي يف 

تاأثري  زال  وم��ا  البتدائية،  املرحلة 

هذه املدينة علي كبرياً اإىل الآن؛ مل 

فبعد  هناك؛  فراغ  وقت  لدينا  يكن 

�شالة الفجر الإفطار مع الوالد ثم 

امل�شي بني املزارع للو�شول للمدر�شة 

ومل يكن الوالد يو�شلنا ب�شيارته اإل 

ال�شديد،  ال��رد  اأو  الأمطار  اأوق��ات 

مع  �شوية  من�شي  كنا  ذل��ك  وع���دا 

اأطفال احلارة.

من حرمياء للريا�ض

تبداأ  املدر�شة  م��ن  ال��رج��وع  بعد 

ف���رة ال���غ���داء ث���م ح���ل ال��واج��ب��ات 

ملدر�شة  التوجه  الع�شر  �شالة  وبعد 

وت�شمى  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  حتفيظ 

باقية  ومازالت  ال�شاحلية  املدر�شة 

الع�شاء  الآن، نخرج قبل �شالة  اإىل 

م�شجد  يف  ال��وال��د  م��ع  ن�شلي  ث��م 

قبل  امل���رات  بع�ض  ننام  ث��م  احل���ارة 

ولكننا  التعب،  �شدة  من  نتع�شى  اأن 

نقوم قبل �شالة الفجر وكلنا حيوية 

ون�شاط.

يف  در�شتها  املتو�شطة  امل��رح��ل��ة 

من  اإخ��وت��ي  تخرج  ب�شبب  الريا�ض 

الوالد  رغبة  وعدم  العامة  الثانوية 

اأن ي�شكنوا وحدهم يف الريا�ض، لذا 

قدم على النقل وهو جمر على ذلك 

ملحبته مدينة حرميالء واأهلها.

املرحلة الثانوية

ملدينة  ان��ت��ق��ال��ن��ا  ع��ن��د  ان��ب��ه��رت 

ب�شبب  ك��ث��رياً  واأحببتها  ال��ري��ا���ض 

ال�شخمة  والفر�ض  الكبري  تقدمها 

التي تقدمها للقادم اجلديد، اأكملت 

الثانوية  واملرحلة  املتو�شطة  املرحلة 

وكنت  درا�شتي  يف  منتظماً  وكنت 

اأف��رح  لكي  ال��ن��ج��اح  على  حري�شاً 

والدي ووالدتي لأنهما كانا يفرحان 

كثرياً بنجاحنا وخا�شة والدتي التي 

كانت اأمية ل تعرف القراءة والكتابة، 

للريا�ض  و�شولنا  م��ن  ف��رة  وب��ع��د 

ملدار�ض حمو  تن�شم  اأن  اأمي  قررت 

وكنت  متحم�شة،  وك��ان��ت  الأم���ي���ة 

متحم�شاً اأكرث منها لدرجة اأنني كنت 

عنها  الواجبات  اأح��ل  امل��رات  بع�ض 

كان  ال��ذي  التعبري  واج��ب  وخا�شة 

�شعباً عليها، ولكن املدر�شة اكت�شفت 

ذلك واأحرجت الوالدة كثرياً.

حترير الكويت

كنت  التي  املهمة  الأح���داث  م��ن 

امل��رح��ل��ة  يف  عليها  ع��ي��ان  ���ش��اه��د 

للكويت  العراقي  الغزو  الثانوية هي 

اململكة  فتحت  حيث  1990م،  عام 

الكويتي  لل�شعب  و�شدرها  حدودها 

ال�شعودية  اللجنة  ال�شقيق وتاأ�ش�شت 

ال�شقيق  الكويتي  ال�شعب  لإغ��اث��ة 

برئا�شة اأمري منطقة الريا�ض اآنذاك 

ومت  اهلل«،  حفظه  �شلمان  »امل��ل��ك 

ب�شكل  الكويتية  العائالت  اإ�شكان 

الريا�ض،  مدينة  مدار�ض  يف  عاجل 

واأتذكر اأن هناك كانت عائلة ت�شكن 

يف الف�شل الذي كنا ندر�ض فيه وكنا 

جداً،  كبري  ب�شكل  معهم  متعاطفني 

ومتت دعوة ال�شباب للتطوع يف �شتى 

مناحي خدمة الوطن �شواًء بالتدرب 

اأو  الإط��ف��اء  اأو  ال�شالح  حمل  على 

الدفاع املدين ومكافحة الكوارث اأو 

م�شاعدة القطاعات ال�شحية، وكما 

هو معلوم فال�شعب ال�شعودي مقدام 

بطبعه وا�شتطعنا ا�شتيعاب ال�شدمة 

وال�شتعداد لرد العدوان.

كمامات واقية

بحكم  اهلل  رح��م��ه  ال���وال���د  ك���ان 

عمله يف وزارة ال�شحة يعلمنا كيفية 

من  ال��واق��ي��ة  الكمامات  ا�شتخدام 

واجلرثومية،  الكيميائية  احل���رب 

لزمالئي  اأعلمها  ب��دوري  كنت  واأن��ا 

ت��دري��ب  واأ����ش���دق���ائ���ي، وك���ن���ا يف 

متوا�شل �شاعدنا كثرياً حينما بداأت 

با�شتهداف  ال��ع��راق��ي��ة  ال�����ش��واري��خ 

حتقيق  يف  ف�شلت  وال��ت��ي  الريا�ض 

اأهدافها وهلل احلمد.

اللتحاق باجلامعة

الثانوية  املرحلة  اأنهيت  اأن  بعد 

كنت م�شمماً على اللتحاق بجامعة 

امللك �شعود ب�شبب �شهرتها وعراقتها 

فيني،  عبداهلل  الأك��ر  اأخ��ي  وتاأثري 

اللغة  اأحد خريجي ق�شم  كان  حيث 

الإجنليزية، وكنت اذهب معه دائماً 

كانت  ال��ت��ي  امل�شرحيات  مل�شاهدة 

تقيمها اجلامعة وكان احل�شور كثيفاً 

لدرجة اأننا مل نكن جند مقاعد وكنا 

نقف اأو جنل�ض على درج املمرات.

اختيار التخ�س�ض

ب������داأ ح���ب���ي ل����ق����راءة ال���ت���اري���خ 

م��ن جت��ارب وح�شارة  وال���ش��ت��ف��ادة 

الأمم وال�شعوب الأخرى منذ املرحلة 

على  ال��ردد  اأح��ب  وكنت  الثانوية، 

املكتبة والقراءة، ويف اجلامعة حينما 

هناك  ك��ان  1414ه�  ع��ام  دخلتها 

املداخل« وفكرتها تقوم على  »نظام 

يكون  الأول  ال��درا���ش��ي  الف�شل  اأن 

للتعريف بالتخ�ش�شات التي تقدمها 

الكلية، ويف الف�شل الثاين يتخ�ش�ض 

يجد  ال��ذي  التخ�ش�ض  يف  الطالب 

نف�شه فيه.

وحينما در�شت مادة »املدخل اإىل 

علم التاريخ« على يد الدكتور املتميز 

عبدالرحمن املدير�ض، ازددت يقيًنا 

املن�شود،  التخ�ش�ض  ه��و  ه��ذا  اأن 

وقد وجدت يف هذا الق�شم اأ�شاتذة 

اأيديهم  التتلمذ على  كان يل �شرف 

يف  اأو  التخ�ش�ض  يف  ك���ان  ���ش��واًء 

اآباًء  كانوا  فقد  عام،  ب�شكل  احلياة 

لنا، ولن اأ�شتطيع ذكر اأ�شمائهم هنا 

لأن عددهم كبري واأخ�شى اأن اأن�شى 

اأف�شال  كلهم  فلهم  منهم،  اأح����داً 

عديدة علي. 

احلياة الجتماعية

بالن�شبة حلياتي الجتماعية فهي 

هادئة ب�شكل عام، عندي اأربعة اأبناء 

اأكرهم �شعد »16 �شنة« واأ�شغرهم 

وب��ال��ن�����ش��ب��ة  ����ش���ن���وات«،   3« ج����ود 

مق�شر  فاأنا  الجتماعية  للواجبات 

هذا  وم��ن  ج���داً  كبري  ب�شكل  فيها 

على  للجميع  اعتذاري  اأوج��ه  املنر 

باإ�شالحه  الوعد  مع  التق�شري  هذا 

م�شتقباًل باإذن اهلل.

حمكمة التمييز

الأكادميية  بحياتي  يتعلق  وفيما 

فاأنا اأحمد اهلل كثرياً على ما حققت 

على  الأول  ت��خ��رج��ت  ف��ق��د  ف��ي��ه��ا 

البكالوريو�ض مع  الدفعة يف مرحلة 

مرتبة ال�شرف الثانية، وب�شبب اأنني 

اأ�شتطع التوظف  فلم  اأكن تربوياً  مل 

بحثت  لذا  العام،  التعليم  �شلك  يف 

ووفقني اهلل  اأية وظيفة متاحة  عن 

ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة ك��ات��ب ل��دى 

املحكمة  يف  الأج��الء  الق�شاة  اأح��د 

وا�شتفدت  ب��ال��ري��ا���ض،  امل�شتعجلة 

فائدة عظيمة  اهلل خرياً  جزاه  منه 

وخرة يف احلياة، وما زلت اأدعو له 

اأ�شهر  ال�شتة  قرابة  وبعد  الآن،  اإىل 

لكي  التمييز  حمكمة  اإىل  نقلي  مت 

ر�شمية  وظ��ي��ف��ة  ع��ل��ى  تثبيتي  ي��ت��م 

�شيخي  من  وتزكية  بتو�شية  هناك 

ال�شابق.

دبلوم تربوي

حجم  ازداد  امل��ح��ك��م��ة  ت��ل��ك  يف 

ال��ع��م��ل وامل�����ش��وؤول��ي��ة امل��ل��ق��اة على 

عاتقي، وقبل اأن ي�شدر قرار تثبيتي 

كلية  اأن  علمت  الوظيفة  هذه  على 

فتحت  �شعود  امللك  بجامعة  الربية 

فقدمت  ال��رب��وي  الدبلوم  برنامج 

ا�شتقالتي فوراً وان�شممت للرنامج 

بكل �شغف وحتم�ض، وهناك بالفعل 

وجدت برناجماً اأكادميًيا متخ�ش�شاً 

لإعداد املعلم وتدريبه يف امليدان يف 

اآن واحد، وكان من اأبرز من كان لهم 

اأحمد  اأ.د.  من  كل  علي  قوي  تاأثري 

الفقيه واأ.د. فهد ال�شايع، وتخرجت 

بعد �شنة بتقدير ممتاز وكنت الأول 

مدر�شاً  تعييني  ومت  الدفعة،  على 

جلامعة  التابعة  العلمية  املعاهد  يف 

الإ�شالمية  �شعود  بن  الإم��ام حممد 

يف مدينة اخلرج.

برنامج املاج�ستر

كثرياً  التجربة  تلك  من  ا�شتفدت 

ونوعية  قوية  كانت  املناهج  حيث 

الطالب كانت جيدة، وب�شبب ظرويف 

مقر  ال�شكن يف  اأ�شتطع  مل  العائلية 

ع��م��ل��ي، ل���ذا ك��ن��ت اأق�����وم ب��ال��ردد 

قاطعاً  اخل���رج  مدينة  على  يومياً 

 250 قرابة  اليوم  يف  جمموعه  ما 

كيلومراًً، ويف تلك الأثناء مت قبويل 

يف برنامج املاج�شتري بجامعة الإمام، 

واأ�شبحت اأخرج من البيت مع اأذان 

الفجر وبعد العودة من الدوام اأتوجه 

مبا�شرة جلامعة الإمام لأن الدرا�شة 

واأعود  م�شاًء  الرابعة  ال�شاعة  تبداأ 

للمنزل ال�شاعة العا�شرة م�شاًء.

الدكتوراه والن�سر

على  ح�شلت  �شنوات  اأرب���ع  بعد 

ممتاز  بتقدير  املاج�شتري  درج���ة 

اأتتني  ثم  الريا�ض،  ملدينة  وانتقلت 

الفر�شة لالن�شمام لق�شمي احلبيب 

الرغم  على  �شعود  امل��ل��ك  بجامعة 

راتبي  م��ن  �شاأفقد  كنت  اأن��ن��ي  م��ن 

فوافقت  �شهرياً،  ريال   2400 مبلغ 

ف��وراً دون ت��ردد »وق��د متت اإع��ادة 

ون�شف  �شنة  بعد  الفروقات  كامل 

�شنوات  خم�ض  وبعد  احلمد«،  وهلل 

ال��دك��ت��وراه يف  درج��ة  على  ح�شلت 

ث��م متت  وم��ن  الإ���ش��الم��ي،  التاريخ 

الآن  واأن��ا  م�شارك  لأ�شتاذ  ترقيتي 

اأ�شتاذ  لرتبة  الرقية  على  اأع��م��ل 

ا�شراط  ل��ول  جاهز  �شبه  وملفي 

.»isi« الن�شر يف جمالت

ق�سم التاريخ

على  التاريخ  ق�شم  يف  حر�شت 

جلان  جميع  يف  بفعالية  امل�شاركة 

اأو�شي  اأمر مهم جداً  الق�شم، وهذا 

به زمالئي يف خمتلف الأق�شام لكي 

ملعرفة  كافية  خلفية  لديهم  تتولد 

اتخاذ  واآل��ي��ة  الأق�شام  عمل  كيفية 

القرار فيها واأ�شلم الطرق لتطويرها 

العمل  يتعر�ض  اأن  دون  الداخل  من 

لهزات ل داعي لها.

قلبي  اإىل  املحطات  اأق��رب  وم��ن 

لدرا�شات  العاملية  الندوة  يف  العمل 

تاريخ اجلزيرة العربية والتي حتولت 

لدرا�شات  �شلمان  امللك  مركز  اإىل 

العربية  اجل��زي��رة  وح�شارة  ت��اري��خ 

عميد  �شعادة  الآن  عليها  وي�شرف 

نايف  الدكتور  الأ�شتاذ  الآداب  كلية 

بن ثنيان اآل �شعود الذي حقق خالل 

للمركز  رئا�شته  م��ن  ق�شرية  ف��رة 

والتقدير  الإع��ج��اب  تثري  اإجن���ازات 

عالية  اأخ��الق  من  به  يتمتع  ما  مع 

وطريقة مميزة يف العمل قائمة على 

املبادرات  وت�شجيع  العمل اجلماعي 

اخلالقة لتطوير العمل.

الدعم زيادة 
ل يفوتني هنا اأن اأ�شكر معايل مدير اجلامعة 

املوفق  الختيار  هذا  على  العمر  بدران  الدكتور 

اآماًل من معاليه زيادة الدعم لهذا املركز العزيز 

احلرمني  خ��ادم  ا�شم  يحمل  حيث  قلوبنا،  على 

من  واأول  اململكة  م��وؤرخ  �شلمان  امللك  ال�شريفني 

من  التاريخ  يف  الفخرية  الدكتوراه  على  ح�شل 

ق�شم التاريخ بجامعة امللك �شعود، وختاماً اأن�شح 

ال�شر  يف  اهلل  بتقوى  وطالبي  وزم��الئ��ي  نف�شي 

واأن  اأنف�شنا،  تطوير  على  اجلاد  والعمل  والعلن، 

نكون عند ح�شن ظن قادتنا وولة اأمرنا حفظهم 

اهلل.

الأ�ستاذ امل�سارك بق�سم التاريخ د. املخيزمي:

ولدت يف الريا�ض ون�ساأت يف حرميالء وعدت اإىل الريا�ض مع بداية املرحلة املتو�سطة

يف حرميالء كنا ننام بعد �سالة الع�ساء ون�ستيقظ قبل �سالة الفجر وكلنا ن�ساط وحيوية

عندي 4 اأبناء اأكربهم »�سعد« واأعتذر للجميع على التق�سري يف الواجبات الجتماعية

»isi« ملفي للرتقية على رتبة »اأ�ستاذ« �سبه جاهز لول ا�سرتاط الن�رش يف جمالت

المملكة وأول من حصل  الملك سلمان مؤرخ 
التاريخ الفخرية من قسم  الدكتوراه  على 

د. املدير�ض



�أوىل من�صاته  نظم نادي �لإعالم 

بعنو�ن  �لثاين  �لدر��صي  �لف�صل  يف 

و�لتي  و�ملعرفة«  �ل�صهرة  عامل  »بني 

مو�قع  يف  �لنا�صط  فيها  ��صت�صاف 

�لتو��صل �لجتماعي مهند �لغامدي, 

وهو طالب يف كلية �حلقوق و�لعلوم 

�لأرب��ع��ة  ق��ر�ب��ة  ول��دي��ه  �ل�صيا�صية 

ت��وي��ر,  من�صة  يف  م��ت��اب��ع  م��الي��ني 

للفرد  ميكن  كيف  �ملن�صة  وتناولت 

�لكتب  وق��ر�ءة  �ملعرفة  بني  �ملو�زنة 

و�لتح�صيل �لعلمي و�ل�صهرة وما قد 

يرتب عليها من زمن ووقت.

�أن  ب����ر�أي����ي  �ل���غ���ام���دي:  وق�����ال 

�لتح�صيل �لعلمي ل ي�صكل �أكرث من 

10 ٪ من تنمية �ملهار�ت لدى �لفرد 
�ل�صخ�ص  و�لباقي يعتمد على قدرة 

وترتيب  ح��ي��ات��ه  �أم����ور  م��و�زن��ة  يف 

�أولوياتها. يذكر �أن مهند موؤلف كتاب 

»معروف« و�لذي ح�صل على �لكتاب 

�لريا�ص  معر�ص  يف  مبيًعا  �لأك���رث 

وج���اءت   ,2019 للكتاب  �ل����دويل 

فكرته عندما قام بو�صع تغريدة يف 

وقال  »ت��وي��ر«,  �ل�صخ�صي  ح�صابه 

مو�قف  يل  �ك��ت��ب��و�  ملتابعيه:  فيها 

ومن  خميلتكم,  يف  عالقة  لت���ز�ل 

بتاأليف  وق��ام  موقف  مئة  جمع  ث��م 

�لكتاب.

حم��اور  ك���ّرم  �ملن�صة  خ��ت��ام  ويف 

�للقاء �صالح �لعبديل �صيف �ملن�صة.

ن��ادي  ن��ظ��م  مت�صل  ���ص��ي��اق  ويف 

نز�هة  ن��ادي  مع  بال�صر�كة  �لإع��الم 

يف  ودوره  »�لإع����الم  ب��ع��ن��و�ن  دورة 

ع�صو  قدمها  �ل��ف�����ص��اد«,  مكافحة 

هيئة �لتدري�ص بق�صم �لإعالم ماجد 

مو�قف  �ل��دورة  وتناولت  �جلريوي, 

�لف�صاد,  تناولت ق�صايا يف  و�أحد�ًثا 

ح�صرها 60 م�صتفيد�ً, كما ز�ر وفد 

من نادي �لإعالم وكيل وز�رة �لثقافة 

ومت  �صلمة  بن  عبد�لعزيز  �لدكتور 

خالل �للقاء مناق�صة �ل�صرية �لذ�تية 

للدكتور, و�حلديث عن دور �لإعالم 

يف تر�صيخ �لهوية �لوطنية.
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�لعامة  �لعالقات  وح��دة  مع  بالتعاون  �ملجتمع  �صحة  علوم  ق�صم  م  ق��َدّ

عن  تثقيفية  توعوية  حما�صرة  �لتطبيقية  �لطبية  �لعلوم  بكلية  و�لإع��الم 

فريو�ص كورونا �جلديد و�لطرق �ل�صحيحة للوقاية من �لفايرو�ص, وذلك يوم 

�لأحد15 جمادى �لآخرة ١٤٤١ه� �ملو�فق 9 فرب�ير ٢٠٢٠م.

بد�أت �ملحا�صرة بكلمة رئي�ص ق�صم علوم �صحة �ملجتمع د. خالد بن متعب 

�ملطريي و�لذي حتدث فيها عن دور ق�صم علوم �صحة �ملجتمع و�لتثقيف 

�ل�صحي للقيام بن�صاطات تثقيفية خلدمة �ملجتمع.

كما نوه عميد �لكلية �لدكتور يزيد �آل �ل�صيخ بامل�صوؤولية �لكبرية و�أهمية 

الة للن�صاطات �لتثقيفية لتوعوية �ملجتمع عن �ملخاطر �ل�صحية  �مل�صاركة �لفَعّ

عامة وفايرو�ص كورونا خا�صة. وحتدثت د. �صطانة �حلري�صي وكيلة ق�صم 

تهدف  و�لتي  #حملة_�أكرث_وعياً  بقافلة  للتعريف  �ملجتمع  �صحة  علوم 

�إىل ن�صر �لوعي عن �لفايرو�ص عن طريق �لقيام بزيار�ت ميد�نية للجامعة, 

�لفريو�ص  من  للوقاية  �حلكومية  �ملوؤ�ص�صات  دور  �ملعجل  عالية  د.  وبينت 

و�أهمية �لتعاون بني �لقطاع �لتعليمي و�ل�صحي.

عن  �لعجل  ح��م��ود  �أ.  �ملجتمع  �صحة  ع��ل��وم  بق�صم  �ملعيد  حت��دث  ث��م 

�لزماين  و�لإط���ار  تنفيذها  وكيفية  #حملة_�أكرث_وعياً  ��صر�تيجية 

لنت�صار  �ملحدثة  و�حلالة  �لإح�صائيات  وعر�ص  �حلملة,  لهذه  و�ملكاين 

�لفايرو�ص من خالل موقع وز�رة �ل�صحة. و�ختتم �أ. زيد �لدو�صري �أخ�صائي 

�ملناعي  �جلهاز  تقوية  �أهمية  عن  باحلديث  �ملحا�صرة  �لإكلينيكية  �لتغذية 

للج�صم عن طريق �لغذ�ء و�لريا�صة للوقاية باإذن �هلل من فريو�ص كورونا.

كتبت : �سارة ال�سويداء 

نظم برنامج �لطلبة �ملتفوقني و�ملوهوبني �لأحد �ملا�صي لقاًء تعريفياً عن 

�لربنامج للطالبات �مل�صتجد�ت بكلية علوم �حلا�صب و�ملعلومات يف �ملدينة 

�لربنامج  من�صوبات  من  �لإد�ري  �لفريق  ح�صر  وقد  للطالبات,  �جلامعية 

�إ�صر�ء  برئا�صة م�صاعدة مدير �لربنامج �لدكتورة حمدة �لعنزي و�لدكتورة 

�لطريقي من�صقة �لربنامج يف �لكلية.

و�حلديث  و�لر�صالة,  �لروؤية  وتو�صيح  بالربنامج  بالتعريف  �للقاء  ب��د�أ 

�للقاء  وتخلل  �لطالبات,  م�صار يف خدمة  كل  ودور  �لربنامج  م�صار�ت  عن 

مد�خالت للطالبات و�ل�صتف�صار عن بع�ص �لنقاط �ملبهمة لديهن.

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

حكايات تشويه بيئة الجامعة

د. فهد بن عبداهلل الطياش

بيئات  يف  �لثانوية  من  �لتخرج  بعد  جتاربهم  �لطالب  يتبادل 

من  تاأتي  �لتي  تلك  ت�صويًقا  �أكرث  تعترب  �لتي  و�حلكايات  جديدة, 

يتندر  و�لتي  يوًما,  و�لأربعني  �لع�صكرية  �لكليات  مثل  مغلقة  بيئة 

بيئتنا  يف  هنا  يهمنا  وم��ا  تعليمي«,  »نفا�ص  كفرة  �لبع�ص  بها 

�جلامعية هو �أي حكايات نغر�صها يف �أذهان �لطالب؟ وهل هناك 

و�لتعامل  �لتخرج  عند  و�لطالبة  �لطالب  هذ�  لنف�صية  ت�صويه  من 

مع �حلياة بنظارة �صود�وية؟

�أن ت�صود فيها روح  �أن بيئتنا لي�صت بيئة مالئكية ويجب  �أعتقد 

�صلك  يف  �صود�وية  �صخ�صية  من  �لطالب  يظلم  ل  حتى  �لنظام 

و�لنف�صي  �لجتماعي  �لإر�صاد  �صجالت  �أن  �أي�ًصا  و�أعتقد  �لتعليم. 

�لكثري  طياتها  يف  �صتحمل  �لأكادميي  �لإر�صاد  مالحظات  وحتى 

على  تعاقب  عقليات  من  �لطالب  يعاين  �لتي  �لق�ص�ص  تلك  من 

خطاأ طالب دون تقدمي �ل�صو�ب. 

�لعمل  يف  �لثالثة  �لعقود  جت��اوزت  �لتي  جتربتي  خ��الل  وم��ن 

�أن يخطئ  �أنهم يف بيئة تقبل  �أقرح على �لطالب  �لأكادميي كنت 

�أكادميًيا ومهنًيا ولي�ص �أخالقًيا. ولذ� فالعقاب �لأكادميي  �لطالب 

بل  و�لأخالقي,  �لقيمي  �لعقاب  مل�صتوى  يرقى  �أل  يجب  و�ملهني 

�لتخ�ص�ص  ميد�ن  يف  ين�صج  حتى  �أكرب  م�صاحة  يُعطى  بالعك�ص 

�ملجتمع  على  ي�صبها  وحقد  ت�صاوؤم  خز�ن  ولي�ص  مت�صاحمة  وبروح 

�لتخرج. بعد 

هذه  من  ع��الج  �إىل  بحاجة  �جلامعة  بيئة  هل  هنا:  و�ل�صوؤ�ل 

مدمن  هو  وه��ل  �ملعالج؟  �لطبيب  وم��ن  �لأك��ادمي��ي��ة؟  �لت�صوهات 

�أم من �صحاياه؟  ت�صويه 

صوت الصورة

اأمري منطقة ع�سري �ساحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن طالل بن عبدالعزيز يف �سيافة كلية العمارة 

والتخطيط لالّطالع على برنامج املاج�ستري التنفيذي يف ال�سيا�سات البلدية وتنمية املدن

محاضره توعوية عن »كورونا« 

لقاء تعريفي لبرنامج المتفوقين 
لمستجدات »علوم الحاسب«

»T20« العمارة والتخطيط« تشارك في مؤتمر«

فعاليات نادي اإلعالم في أسبوع

»السياحة واآلثار« تزور متحف الحمدان التراثي

���ص��ارك��ت جم��م��وع��ة ب��ح��ث��ي��ة من 

�ملوؤمتر  و�لتخطيط يف  �لعمارة  كلية 

�لفكر  جمموعة  لقمة  �ل�صتهاليل 

�مللك  مركز  ُعقد يف  �ل��ذي   »T20«

ع���ب���د�هلل ل���ل���در�����ص���ات و�ل��ب��ح��وث 

�لريا�ص  يف  »كاب�صارك«  �لبرولية 

2020م,  يناير   20-19 �لفرة  يف 

وجمموعة �لفكر »T20« هي �صبكة 

�لبحوث  جمال  يف  �مل�صورة  لتقدمي 

ملجموعة  �ل��ت��اب��ع��ة  و�ل�����ص��ي��ا���ص��ات 

.»G20« لع�صرين�

�إ���ص��اف��ة  و����ص���ارك يف �مل���وؤمت���ر 

للمجموعة �لبحثية من كلية �لعمارة 

 500 للجامعة,  ممثلًة  و�لتخطيط 

خ��ب��ري وخم��ت�����ص مي��ث��ل��ون �أك���رث من 

دول  يف  بحثية  ومنظمة  مركز�ً   65
جمموعة �لع�صرين و�لعامل.

وعلى �صعيد �ملجموعات �لبحثية 

�لذي  �ملقرح  �ملتخ�ص�صة, مت قبول 

بكلية  �لبحثية  به �ملجموعة  تقدمت 

�لعمارة و�لتخطيط و�لتي ت�صم كاًل 

كلية  وكيل  ح��ل��و�ين-  ماجد  د.  من 

�لعمارة و�لتخطيط للدر��صات �لعليا 

و�لبحث �لعلمي, د. عبد�هلل �لعابد, 

د. حممد كتبي رئي�ص ق�صم �لعمارة 

علم  �أحمد  زي��اد  ود.  �لبناء,  وعلوم 

�لدين؛ مقرحاً بحثياً بعنو�ن »�ملدن 

�لذ كية �مل�صتد�مة«, حيث �أكد �ملقرح 

�لبحثي عدم �إعطاء �لأولوية �لكاملة 

للتكنولوجيا �حلديثة يف تنمية �ملدن 

على ح�صاب عدم �مل�صاو�ة و�لتفكك 

لبناء  �لتمكني  وع���دم  �لجتماعي 

جمتمع ذكي �أكرث �صمولً و��صتد�مة, 

و�أكرث  �أف�صل  م�صتقبل  لأجل  وذلك 

��صتد�مة للجميع.

�لبحثية  �مل��ج��م��وع��ة  و���ص��ت��ق��دم 

�لباحثني  م��ن  جمموعة  مب�صاركة 

�لتو�صيات �لنهائية يف حمور �لطاقة 

و�ل�صتد�مة, و�لتي �صتقدم لالجتماع 

ل��ق��ادة جمموعة  ع�����ص��ر  �خل��ام�����ص 

�لريا�ص  يف  �صيعقد  �لذي  �لع�صرين 

يف �صهر نوفمرب 2020. 

�لعامة  �لعالقات  وح��دة  نظمت 

�ل�صياحة و�لآثار زيارة ملتحف  بكلية 

�حل���م���د�ن �ل����ر�ث����ي, وذل�����ك ي��وم 

�لثنني �ملا�صي, وكان يف ��صتقبالهم 

�مل��ه��ن��د���ص خ��ال��د �حل���م���د�ن لأخ��ذ 

�حتوى  �ل���ذي  �ملتحف  على  ج��ول��ة 

على جناحني؛ �لأر�صي يحتوي على 

�ملجل�ص �لنجدي و�ل�صيار�ت �لقدمية 

و�لر�ث �خلليجي و�لعربي, و�لعلوي 

�ح��ت��وى ع��ل��ى ع���دة �أج��ن��ح��ه ق�صم 

�لإ�صالمية  �لعملة  وجناح  �ملعلبات 

�ملخطوطات  وجناح  �لعرو�ص  وجناح 

وجناح  �لأ�صلحة  وج��ن��اح  �لقدمية 

�لقدمي  �لبيت  ومقتنيات  �لأع���الم 

وقد  �ل��ر�ث��ي��ة,  �ل�صخاوي  وجل�صة 

�جلمال  ط��اب��ع  �ملتحف  على  طغى 

�جل��د�ري��ة  و�ل��ر���ص��وم��ات  و�لتن�صيق 

�لقدمية �لتي �أك�صبته رونقاً وجمالً.

ا�ست�ساف النا�سط مهند الغامدي ونظم دورة حول مكافحة الف�ساد
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