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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

تنطلق اليوم يف دورتها التا�سعة..
�أعلنت وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي عن �إط�لاق جائزة جامعة
امللك �سعود للتميز العلمي لهذا العام يف
ن�سختها التا�سعة وفتح باب التقدمي للجائزة
عن طريق املوقع الإلكرتوين للجامعة ابتدا ًء
من اليوم الأحد  22جمادى الآخرة 1441هـ
املوافق  16فرباير 2020م حتى  12رجب
1441هـ املوافق  7مار�س 2020م.
وذك��ر وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي ورئي�س اللجنة التنفيذية
ال��دك��ت��ور خ��ال��د احل��م��ي��زي� ،أن اجل��ائ��زة
ت�سعى لتهيئة مناخ فاعل للبحث العلمي

املتميز والإب����داع واالب��ت��ك��ار ،وتعمل على
ت�شجيع من�سوبي اجلامعة م��ن الباحثني
والطالب واملبتعثني وحتفيزهم على مزيد
م��ن التميز والإب����داع والتناف�س العلمي،
واالرتقاء مب�ستوى خمرجات البحث العلمي
باجلامعة.
جدير بالذكر �أن الالئحة املنظمة للجائزة
مف�صلة على موقعها على الرابط التايل:
 http://award.ksu.edu.saكما
مت تخ�صي�ص ح�ساب للجائزة على تويرت @
.ksu_award
التفا�صيل �ص20

فتح باب الترشيح لمناصب عميد الطب والطبية الطارئة والدراسات التطبيقية
وكيل المشاريع :جادون في
تخفيض استهالك الطاقة
د .الشعالن دعا لتعيين مدراء
للطاقة في الجامعات السعودية

دعا الدكتور عبداهلل بن حممد ال�شعالن �أ�ستاذ الهند�سة الكهربائية بجامعة
امللك �سعود وامل�س�ؤول ال�سابق عن تر�شيد الكهرباء بكر�سي الزامل ،بتعيني مدير
للطاقة يف اجلامعات ال�سعودية ،نظرياً لأهمية تر�شيد الكهرباء ،معترباً ذلك
متا�شياً مع متطلبات دور اململكة الرت�شيدي من خالل �إط�لاق حملة الربنامج
الوطني لرت�شيد ا�ستهالك الطاقة الذي يقوم املركز ال�سعودي لكفاءة الطاقة على
�إعداده بتنفيذ جمموعة برامج فرعية لرت�شيد ا�ستهالك الكهرباء.
ومتنى �أن تكون جامعة امللك �سعود الأوىل وال��رائ��دة يف هذا
االجتاه ،لتوخي مواطن الهدر و�إ�ساءة اال�ستخدام للطاقة الكهربائية
يف اجلامعة.
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د .عبداهلل ال�صقري
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د .عبداهلل ال�شعالن

التخطيط والتطوير ..تحسين مستمر

افتتح وكيل
اجل������ام������ع������ة
ال������دك������ت������ور
ع���������ب���������داهلل
ال�سلمان نيابة
ع������ن م���ع���ايل
مدير اجلامعة
الدكتور بدران
د .ال�سلمان
ال��ع��م��ر ،امللتقى
ال�سنوي الثالث لوكالة اجلامعة للتخطيط
والتطوير ،م��ع وك�لاء الكليات وال��ع��م��ادات
امل�ساندة للتطوير واجل����ودة ،وم�ساعدات
الوكيالت للتطوير واجلودة ،ور�ؤ�ساء وحدات
التطوير واجل���ودة ،حتت �شعار «التح�سني
امل�ستمر» ،الذي عقد برئا�سة وكيل اجلامعة
للتخطيط والتطوير الدكتور يو�سف ع�سريي،
وبت�شريف �ضيف ���ش��رف امللتقى حمافظ
الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س
واجلودة معايل الدكتور �سعد الق�صبي ،وذلك
ي��وم الثالثاء  17جمادى الآخ���رة 1441هـ
املوافق 11فرباير 2020م بقاعة الدرعية
 17مبركز اجلامعة.
ورح��ب عميد ع��م��ادة التطوير واجل��ودة
الدكتور جربيل العري�شي باحل�ضور ،مو�ضحاً
�أن امللتقى ال�سنوي لوكالة اجلامعة للتخطيط
والتطوير يعقد للعام الثالث على التوايل
حتت �شعار «التح�سني امل�ستمر».
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اعتماد المفاضلة للترقيات

كتب :عبدالعزيز ال�شتيل
�أ�صدرت عمادة املوارد الب�شرية يف اجلامعة م�ؤخراً تعميماً بخ�صو�ص تطبيق معايري
و�أوزان املفا�ضلة لرتقيات املرتبة العا�شرة فما دون ،واملت�ضمن �إنفاذ الالئحة التنفيذية
للموارد الب�شرية والتي مبوجبها ت�سري على الرتقية الأحكام اجلديدة يف الالئحة
التنفيذية للموارد الب�شرية يف وزارة اخلدمة املدنية ،ووفق ما ن�صت عليه املادة «»52
من الالئحة املو�ضحة ما تو�صلت �إليه اللجنة الدائمة للرتقيات للمرتبة العا�شرة فما
دون لتحديد املعايري والأوزان للمفا�ضلة بني املوظفني واملوظفات الذين تنطبق عليهم
�شروط الرتقية ،والعن�صر املرجح عند الت�ساوي ،حيث �إن نتائج تقومي الأداء الوظيفي
لل�سنة الأخ�يرة كمعيار مفا�ضلة رئي�س ،م�شرية �إىل �أن معيار الأداء الوظيفي % 30
 +املبادرات والإجناز  + % 30نتائج اختبار املفا�ضلة  % 40ويف حال الت�ساوي تكون
العنا�صر املرجحة املختارة هي :الأعلى نقاطاً يف نتائج اختبار املفا�ضلة ،ويف حال
ت�ساوي نتائج اختبار املفا�ضلة تكون الأقدمية العن�صر املرجح «اليوم  /ال�شهر /ال�سنة»،
ويف حال ت�ساوي الأقدمية يكون معيار نتائج املقابلة ال�شخ�صية لتقييم املر�شح هو
العن�صر املرجح .و�أكدت عمادة املوارد الب�شرية �أن باب التقدمي على الرتقيات للمرتبة
العا�شرة فما دون �سيفتح قريباً ب�إذن اهلل.

«ملتقى لذوات اإلعاقة» ..األحد

من منطلق �سعي جامعة امللك �سعود لتهيئة البيئة اجلامعية وت�أمني خمتلف اخلدمات
ملن�سوبيها من ذوي الإعاقة ،ت�ستعد املدينة اجلامعية للطالبات ممثلة مبركز الطالبات
ذوات الإع��اق��ة لإقامة «ملتقى اخلدمات املقدمة ل��ذوي الإع��اق��ة يف التعليم العايل
باململكة» ،على �شرف وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة غادة بن �سيف،
وذلك يومي الأحد واالثنني  30-29جمادى الآخرة 1441هـ املوافق 24-23
فرباير 2020م يف البهو الرئي�سي باملدينة اجلامعية للطالبات.
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فتح باب الترشيح لمناصب قيادية بالجامعة

�أع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة اال���س��ت�����ش��اري��ة
الختيار عمداء الكليات واملعاهد
وب���ن���ا ًء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه م��ع��ايل مدير
اجل��ام��ع��ة ،ع��ن فتح ب��اب الرت�شيح
ملن�صب عميد كلية ال��ط��ب ،عميد
كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز
للخدمات الطبية الطارئة ،عميد
كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة
املجتمع؛ وذلك عن طريق التجديد
للعميد احل��ايل �أو التعوي�ض عنه،
وكذلك تقييم العميد احلايل والذي
�سوف تنتهي ف�ترة عمادته ،وذلك
عن طريق الرابط التايل واملوجود
يف موقع اللجنة االلكرتوين

https://eservices.ksu.
edu.sa/DeansSelection
ذك����ر ذل����ك ل��ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة
�أم�ين �سر اللجنة الأ�ستاذ ف��واز بن
عبدالعزيز ال�سبيعي ،و�أ���ش��ار �إىل
�أن اجلامعة ت�سعى الختيار الأف�ضل
لهذه املنا�صب القيادية.
ون��ب��ه��ت ال��ل��ج��ن��ة م���ن ي��ح��ق لهم
ال�تر���ش��ي��ح م���ن اجل��ن�����س�ين ح�سب
تنظيم �إج����راءات اختيار وتر�شيح
عمداء الكليات واملعاهد يف جامعة
امللك �سعود الإط�لاع على ال�سمات
املتوقعة يف املر�شحني ملن�صب عميد
للكليات واملعاهد يف جامعة امللك

�سعود و�أنظمة و�إج����راءات اختيار
وتر�شيح عمداء الكليات و�إر���س��ال
تر�شيحاتهم على الرابط امل�شار �إليه
�أع�ل�اه ،حيث يقفل ب��اب الرت�شيح
بنهاية يوم ال�سبت 1441/7/5هـ
املوافق 2020/2/29م.
ودع���ت اللجنة وك�ل�اء ور�ؤ���س��اء
الأق�����س��ام وج��م��ي��ع �أع�����ض��اء هيئة
التدري�س يف الكليات املعلن عنها،
للم�شاركة يف تقييم �أداء عميد
كليتهم ع��ن طريق من��وذج التقييم
اخلا�ص بذلك ،علماً �أن التقييم متاح
حتى يوم ال�سبت 1441/7/5هـ.
وي��ت��ط��ل��ب ال����دخ����ول �إىل ه��ذه

ال�����ص��ف��ح��ة ا����س���ت���خ���دام ال�ب�ري���د
الإلكرتوين اخلا�ص بنطاق اجلامعة
@ ksu.edu.saوك��ل��م��ة ال�سر
املرتبطة به ،حيث تقت�صر �صالحية
التقييم على وكالء الكلية ور�ؤ�ساء
الأق�سام و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف
الكلية املعنية.
و�أكدت اللجنة للجميع �أن البيانات
التي يت�ضمنها هذا التقييم �سيتم
التعامل معها مبنتهى ال�سرية ،ولن
ت�ستخدم �إال يف �إج��راءات املفا�ضلة
بني املر�شحني لعمادة الكلية.

على �رشف وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات

«ملتقى الخدمات المقدمة لذوات اإلعاقة» بمدينة الطالبات
األسبوع المقبل

من منطلق �سعي جامعة امللك �سعود لتهيئة
البيئة اجلامعية وت ��أم�ين خمتلف اخلدمات
ملن�سوبيها من ذوي الإع��اق��ة ،ت�ستعد املدينة
اجلامعية للطالبات ممثلة مبركز الطالبات
ذوات الإعاقة لإقامة «ملتقى اخلدمات املقدمة
ل��ذوي الإع��اق��ة يف التعليم العايل باململكة»،
على �شرف وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات
الدكتورة غ��ادة بن �سيف ،وذل��ك يومي الأحد
واالث��ن�ين  30-29ج��م��ادى الآخ���رة 1441هـ
امل��واف��ق  24-23ف�براي��ر 2020م يف البهو

الرئي�سي باملدينة اجلامعية للطالبات والذي
يهدف �إىل تبادل الأفكار واملقرتحات وتوحيد
اجلهود لت�سهيل م�شاركة ودمج ذوي الإعاقة يف
م�ؤ�س�سات التعليم العايل باململكة.
ي�صاحب امللتقى معر�ض يف البهو الرئي�سي
للمدينة اجلامعية للطالبات يت�ضمن ع��دداً
م��ن الأرك����ان ال��ت��ي ينظمها م��رك��ز الطالبات
ذوات الإعاقة ،مب�شاركة عدة جهات حكومية
وقطاعات خا�صة وجمعيات خمت�صة بفئة ذوي
الإعاقة لإثراء املعر�ض.و�ستعر�ض خالل امللتقى

�أوراق عمل تناق�ش حماور خمتلفة كالتعريف
مبركز الطالبات ذوات الإع��اق��ة �أمن���وذج يف
التعليم العايل لفئة ذوي الإعاقة ،بالإ�ضافة
�إىل التعريف بالفر�ص والتخ�ص�صات واملناهج
وامل��ق��ررات ال��درا���س��ي��ة امل��ت��اح��ة ل��ه��ن ،وحم��ور
متكني املوهوبني منهن ،ودور و�سائل الإعالم
واالت�صال احلديثة يف ذلك و�آليات الو�صول
ال�شامل لتهيئة البيئة اجلامعية املالئمة،
والتقنيات امل�ساندة ل�سهولة الو�صول �إىل املواقع
واخلدمات الإلكرتونية والتطبيقات امل�ساندة.

بالتزامن مع انطالق فعاليات وحدة التدريب..

«النزاهة األكاديمية» في لقاء باألولى المشتركة

ع��ق��دت وح���دة ال��ت��دري��ب بوكالة
التطوير واجل��ودة يف عمادة ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة لقا ًء علم ًّيا بعنوان
«النزاهة العلمية الأكادميية» قدَّ مه
الدكتور �أ�شرف نبوي عتيم ،ع�ضو
هيئة التدري�س بالعمادة.
حتدَّ ث فيه عن النزاهة العلمية
و�أم��ث��ل��ت��ه��ا ،و�أه��م��ي��ة م��راع��ات��ه��ا يف
البحث العلمي� ،سواء عند اختيار

املو�ضوع �أو عند احلديث عن �أدبيات
البحث� ،أو يف �صياغة الن�صو�ص
واالقتبا�سات ،ونتائج البحث ،و�سلَّط
ال�ضوء على ال�برام��ج الإلكرتونية
املتخ�ص�صة يف ك�شف ال�سرقات
العلمية مثل  Turnitinوغريه من
الربامج الأخرى.
ح�ضر اللقاء ع��دد م��ن �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف ع��م��ادة ال�سنة

الأوىل امل�شرتكة.
من جهة ثانية �أعلنت عمادة ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة عن بدء فعاليات
وح���دة ال��ت��دري��ب ب��وك��ال��ة ال��ع��م��ادة
للتطوير واجلودة ،للف�صل الدرا�سي
الثاين من العام اجلامعي 1441هـ،
م��ن خ�لال خطة لتنفيذ جمموعة
م��ن ال�برام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة لأع�����ض��اء
هيئة التدري�س واملوظفني والطالب،

انطال ًقا من م�س�ؤوليتها يف التنمية
املهنية للمن�سوبني ،وتقدمي املفيد
من الربامج التدريبية ،التي تقدم
اجلديد من املعلومات واملهارات يف
التدري�س واجل��ودة والبحث العلمي
والن�شر يف املجالت ذات الت�صنيف
الدويل.

لقاء مفتوح لبرنامج األبحاث السريرية في «الطبية»

نظم برنامج الأب��ح��اث ال�سريرية يف املدينة
الطبية بجامعة امللك �سعود اللقاء املفتوح مع
الباحثني لربنامج الأبحاث ال�سريرية بح�ضور
املدير التنفيذي لل�ش�ؤون الأكادميية الدكتور �أحمد
باهمام ،و�شارك يف اللقاء نخبة من الباحثني
املهتمني بالأبحاث ال�سريرية من خمتلف املجاالت
ال�صحية ومن�سقي الدرا�سات الإكلينيكية.
ت��ن��اول اللقاء تعريفاً �شام ً
ال ع��ن الربنامج
واخلدمات املقدمة وتقييمها مبا ي�سهم يف تطوير
برنامج الأب��ح��اث ال�سريرية يف املدينة الطبية
اجلامعية .كما مت ا�ستعرا�ض �أه��م امل��ب��ادرات
اجلديدة التي يعكف الربنامج على تطويرها لهذا
العام لالرتقاء بهذا املجال على ال�صعيد الإقليمي
و�أن تكون املدينة الطبية رائدة يف جمال الأبحاث
ال�سريرية ح�سب املعايري واللوائح العاملية املنظمة
للممار�سات ال�سريرية اجليدة.
و�أ�شار املدير التنفيذي لل�ش�ؤون الأكادميية
د� .أحمد باهمام خالل كلمته �إىل دور الأبحاث
ال�سريرية يف االرت��ق��اء مبجال البحث العلمي
الطبي ،م��ؤك��داً حر�ص املدينة الطبية بجامعة

امللك �سعود لالرتقاء باخلدمات التي من �ش�أنها
رفع م�ستوى الأبحاث الطبية.
بعد ذلك ناق�ش احل�ضور عدداً من املقرتحات
ل��ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة يف ه���ذا امل��ج��ال
كا�ستقطاب ال��ك��ف��اءات ال�سعودية امل��ؤه��ل��ة يف
جمال تن�سيق الأبحاث ال�سريرية ،وزيادة الوعي

وامل��ه��ارات ل��دى الباحثني ،ودور ه��ذا النوع من
البحوث يف التطوير واالكت�شافات الطبية.
ويف ختام اللقاء �شارك احل�ضور يف ا�ستبيان
ال�ستق�صاء حول �سبل تطوير الربنامج للنهو�ض
�أك�ثر بهذا املجال املهم خلدمة املر�ضى ودعم
البحث والتطوير.

منبر الجامعة يستضيف وكيل
التخطيط والتطوير ..غدًا
ي�����س��ت�����ض��ي��ف م��ن�بر اجل��ام��ع��ة
ال��دك��ت��ور يو�سف ع�سريي وكيل
اجل��ام��ع��ة للتخطيط وال��ت��ط��وي��ر
يف ل���ق���اء م��ف��ت��وح م���ع �أع�����ض��اء
وع�ضوات هيئة التدري�س والطلبة
وال���ط���ال���ب���ات ل���ط���رح �أ���س��ئ��ل��ت��ه��م
وا�ستف�ساراتهم املتعلقة بوكالة
التخطيط والتطوير والإدارات
التابعة لها.
ي��دي��ر ال��ل��ق��اء ال��دك��ت��ور تركي
العيار �أ�ستاذ الإع�لام بكلية الآداب باجلامعة ،وذل��ك ي��وم غد
االثنني  23جمادى الآخرة  1441املوافق  17فرباير 2020م من
ال�ساعة � 10صباحاً حتى  12ظهراً يف قاعة الدروازة يف الدور
الرابع مببنى  17يف بهو اجلامعة ،وينقل لفرع الطالبات يف قاعة
« »68مببنى  21الدور الأر�ضي ،والدعوة عامة.

«اإلصغاء لألطفال في البحوث» في
حلقة نقاش غدًا
ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات «�أفكر»
عند ال�ساعة الثانية ع�شرة والن�صف من ظهر يوم غد االثنني ،حلقة النقا�ش
الثامنة وال�سبعني بعد املائة �ضمن �سل�سلة حلقات النقا�ش التي يعقدها
املركز �أ�سبوعياً بعنوان «طرق مبتكرة للإ�صغاء �إىل الأطفال يف البحوث»
من �إعداد وتقدمي الدكتورة �سفانة حامت ع�سريي� ،أ�ستاذ الطفولة املبكرة
امل�ساعد  -كلية الرتبية  -جامعة امللك �سعود ،وذلك يف قاعة رقم «�1أ»33
للرجال بكلية الرتبية ،ولل�سيدات يف املدينة اجلامعية للطالبات كلية الرتبية
مبنى رقم « »2معمل « »72الدور الأول.

أسبوع المكتبة والجامعة بكلية إدارة
األعمال

كتب :فتحي العي�سى
نظمت عمادة �ش�ؤون املكتبات باجلامعة جولة تعريفية يف كلية �إدارة
الأعمال مبنا�سبة �أ�سبوع املكتبة واجلامعة ،حيث قام فريق من العمادة
بزيارة عدة قاعات درا�سية بالكلية والتعريف باخلدمات التي تقدمها
مكتبة امللك �سلمان ملرتاديها من الطلبة وطالب الدرا�سات العليا و�أع�ضاء
هيئة التدري�س والباحثني وا�ستعرا�ض �آخ��ر التطورات يف املجاالت
التنظيمية والتقنية للمكتبة ،كما ق��ام الفريق بزيارة قاعة االط�لاع
والقراءة بالكلية وااللتقاء بالطالب املتواجدين بها.
من جهته �شكر الدكتور �سعد بن عبداهلل الغامن عميد كلية �إدارة
الأعمال فريق �ش�ؤون املكتبات على جهودهم يف تطوير اخلدمات النوعية
للمكتبة وحر�صهم على التعريف بها للطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س
والباحثني؛ متمنياً لهم التوفيق؛ بعدها مت التقاط ال�صور التذكارية مع
فريق �أ�سبوع املكتبة واجلامعة ببهو الكلية.

اللقاء السنوي لطالب «علوم األغذية
والزراعة» ..الثالثاء
تنظم كلية علوم الأغذية والزراعة ،ممثلة بوحدة التطوير واجلودة
عند العا�شرة من �صباح يوم الثالثاء القادم اللقاء ال�سنوي الأول للطالب
حتت �شعار «و�صل �صوتك» ،وذلك برعاية عميد الكلية الدكتور نا�صر
ال�سحيباين ،و�ستكون هناك �شهادات ح�ضور للطالب.
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سفير المكسيك ووفود من روسيا وسيراليون وألمانيا
في ضيافة الجامعة
د.العمر ود.ال�سلمان .ود .الرتكاوي مع �سفري املك�سيك

 ..ومع م�ست�شار ال�سفارة الرو�سية

جانب من زيارة الوفد الأملاين
اجلامعي والبحث العلمي والتدريب
الأك��ادمي��ي ،وزي���ادة فر�ص التبادل
الأكادميي بني اجلامعات املك�سيكية
وجامعة امللك �سعود.
ك���م���ا ا���س��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل م��دي��ر
اجل��ام��ع��ة م���ؤخ��راً ،ال�سيد �إليا�سا
مونني امل�ست�شار يف �سفارة جمهورية
رو���س��ي��ا االحت���ادي���ة ل���دى اململكة،
وتناول اجلانبان العالقات املميزة
التي جتمع بني اململكة وجمهورية
رو�سيا االحت��ادي��ة ،كما مت مناق�شة
اجلهود املبذولة يف جم��ال التعليم
اجلامعي والبحث العلمي والتدريب
الأك��ادمي��ي ،وزي���ادة فر�ص التبادل

زيارة �سفري �سرياليون للجامعة
معهد ج��وت��ة يف ال��ق��اه��رة ،وامل��دي��ر
الإق��ل��ي��م��ي ملعهد ج��وت��ة يف �شمال
�أفريقيا وال�شرق الأو�سط ،وال�سيدان
�سيبا�ستيان فوتر و�آن �آب��ر ه��ارد،
وتناق�ش اجلانبان يف �أوجه التعاون
البحثي والأك���ادمي���ي و�سبل زي��ادة
ه��ذا التعاون ،كما مت بحث برامج
الدرا�سة باجلامعة ،وخ�صو�صاً يف

ا�ستقبل م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة
الدكتور بدران العمر ،م�ؤخراً ال�سيد
�أنيبال غوميز توليدو �سفري دولة
املك�سيك لدى اململكة ،وذلك بح�ضور
وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل
ال�سلمان وامل�شرف على �إدارة التعاون
ال���دويل وال��ت��و�أم��ة العلمية العاملية
الدكتور مـزيد بن م�شهور الرتكاوي.
وق���د ت��ن��اول اجل��ان��ب��ان �أوا���ص��ر
ال�صداقة بني ال�شعبني املك�سيكي
وال�سعودي ،كما مت بحث �إمكانية
زي��ادة التعاون الأكادميي والبحثي،
وال���ت����أك���ي���د ع��ل��ى ����ض���رورة ت��ع��زي��ز
ه���ذا ال��ت��ع��اون يف جم���ال التعليم

الأكادميي بني اجلامعات الرو�سية
وجامعة امللك �سعود يف �ضوء ر�ؤية
اململكة .2030
كما ا�ستقبل معالية وف���داً من
�سفارة دول���ة �سرياليون يتقدمهم
ال�سفري �إبراهيم جالو �سفري دولة
���س�يرال��ي��ون ل��دى اململكة ،وناق�ش
اجلانبان اجلهود املبذولة يف جمال
التعليم اجلامعي والبحث العلمي
والتدريب الأكادميي ،وزيادة فر�ص
التبادل الأك��ادمي��ي بني اجلامعات
ال�سرياليونية وجامعة امللك �سعود
يف �ضوء ر�ؤية اململكة .2030
من جانبه ا�ستقبل وكيل اجلامعة

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

افتتح معايل وزير التعليم الدكتور
حمد �آل ال�شيخ �أعمال لقاء قيادات
التعليم اجلامعي الرابع با�ست�ضافة
م���ن ج��ام��ع��ة الأم���ي��رة ن�����ورة بنت
عبدالرحمن ،وق��دم وكيل جامعة
امللك �سعود ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن
�سلمان ال�سلمان ال�شكر والتقدير
مل��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ع��ل��ى تبني
مثل هذه اللقاءات التي من �ش�أنها
التطوير وحتقيق التميز على كافة
الأ�صعدة التي تخدم اجلامعات.
كما ثمن د .ال�سلمان جناح اللقاء
ومتيزه باخلروج بنتائج مثمرة تخدم
منظومة التعليم اجلامعي ،وه��ذا
يعك�س العمل ال����د�ؤوب وامل�ستمر
للو�صول للنتائج املرجوة ب�إذن اهلل.
وقال الدكتور ال�سلمان �إن اململكة
ت�شهد يف هذا العهد الزاهر بقيادة
خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز ،و�سمو ويل
عهده الأمني حرا ًكا تطوير ًّيا �شام ً
ال
لكافة مناحي احلياة ،ونه�ضة تنموية
يف ك��ل ال��ق��ط��اع��ات ك��ان لها الأث��ر
الإيجابي  -بف�ضل اهلل  -يف توفري
�أرقى متطلبات التعليم والتعلم لأبناء
هذا البلد املعطاء ،م�ضي ًفا �أن خادم
احل��رم�ين ال�شريفني وويل عهده
الأمني -حفظهما اهلل� -أوليا عناية
كرمية وخا�صة للقطاع التعليمي؛
حر�صا منهم على الرقي والدعم
ً
لأبناء هذا ال�شعب النبيل.

و�أب���ان �أن ه��ذا اللقاء ج��اء من
ح��ر���ص وزارة التعليم على عقد
اللقاءات الت�شاورية ال��دوري��ة بني
اجلامعات ال�سعودية ،وذل��ك لرفع
م�ستوى الأداء وجعله �أك�ثر مرونة
يف �سبيل ت��وف�ير خم��رج��ات ذات
كفاءة عالية ،واحلر�ص على تبادل
ال��ت��ج��ارب وت�لاق��ح اخل��ب�رات بني
اجل��ام��ع��ات ،مب��ا يحقق م�ستقب ً
ال
�أف�ضل للتعليم باململكة.
و�أو�ضح د .ال�سلمان �أن هذا اللقاء
تناول كل ما هو ذا جدوى و�أهمية،
ومنها على �سبيل الذكر ال احل�صر،
خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق لتطبيق نظام
اجلامعات اجلديد ،وكذلك مناق�شة
حت�سني الهياكل التنظيمية ورفع
كفاءة التكلفة الت�شغيلية للجامعات،
و�أي�������ض���اً حت��وي��ل وت��ط��وي��ر كليات
املجتمع �إىل كليات تطبيقية ملواءمة
�سوق العمل بال�شراكة مع القطاع
اخل���ا����ص ،ع��ل�اوة ع��ل��ى مناق�شة

كفاءة الأنظمة التقنية للجامعات،
واالخ��ت��ب��ارات املعيارية والرخ�ص
املهنية للخريجني و�سبل العناية بهم
حتى بعد تخرجهم ،وغ�يره��ا من
موا�ضيع تخدم التطوير والتح�سني
امل�ستمر للتعليم اجلامعي.
و�أ�ضاف وكيل اجلامعة �أن معايل
الوزير والقيادات التعليمية تتطلع
بحر�ص لرفع �أداء املنظومة التعليمية
يف جميع �أب��ع��اده��ا حتقيقا لر�ؤية
اململكة  2030و�أن دور اجلامعات
ل��ي�����س جم����رد ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ف��ح�����س��ب،
م�ست�شهداً بقول معايل وزير التعليم:
«يخطئ من يح�صر دور اجلامعات
ب�أنها �صروح �أكادميية فقط ،و�إمنا
هي �صروح �أكادميية تنموية مفتوحة
خلدمة املجتمع».
واخ���ت���ت���م ال���دك���ت���ور ال�����س��ل��م��ان
باالبتهال �إىل املوىل القدير �أن يدمي
على بالدنا الغالية نعمة الإ�سالم،
ونعمة الأمن والأمان والرخاء ،و�أن
يحفظ لنا ق��ائ��د م�سريتنا خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز ،و�سمو ويل عهده
الأم�ين الأم�ير حممد بن �سلمان -
يحفظهما اهلل  -و�أن ي�سدد على
دروب اخل�ي�ر وال���ف�ل�اح خطاهما
و�أن يبارك يف جهود معايل وزير
التعليم وكافة القيادات والعاملني
يف املجال التعليمي باململكة لتحقيق
الطموحات.

ل��ل�����ش ��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
الدكتور حممد النمي ،وعميد كلية
اللغات والرتجمة الدكتور �إبراهيم
القرين ،وامل�شرف على �إدارة التعاون
ال���دويل وال��ت��و�أم��ة العلمية العاملية
الدكتور مزيد الرتكاوي؛ وف��داً من
جمهورية �أملانيا االحتادية �ضم ك ً
ال
من ال�سيدة ���س��وزان هوهن مديرة

جمال الثقافة واللغات.
جدير بالذكر �أن جامعة امللك
�سعود لديها اتفاقيات �أكادميية
وتعاون بحثي مع عدد من اجلامعات
الأملانية «جامعة فريز برج ،جامعة
ميونخ ،جامعة ماك�س بالنك».
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ورشة عمل بحضور إدارة كلية
الهندسة بالمزاحمية

بح�ضور امل�شرف ال��ع��ام على
كليات اجلامعة ف��رع املزاحمية
ال��دك��ت��ور ف��ه��د ال�ترك��ي وعميد
كلية الهند�سة التطبيقية الدكتور
حممد الر�شيدي �أقيمت الأح��د
املا�ضي يف قاعة الدرعية مبركز

اجل��ام��ع��ة ور����ش���ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان
«ا�ستحداث تخ�ص�صات تطبيقية
ج��دي��دة» والتي تهدف �إىل دعم
التخ�ص�صات التي تواكب ر�ؤية
اململكة .٢٠٣٠

«معايير االعتماد الوطني
المطور» في إدارة األعمال
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�أو�صي بتطوير اجلانب املهاري للخريجني

ملتقى «تقنيات التعليم في ضوء رؤية »2030
يختتم أعماله

كتبت :مرمي القريني�س
افتتح ملتقى «تقنيات التعليم
يف �ضوء ر�ؤية  »2030يوم الأربعاء
 11ج���م���ادى الآخ�����رة 1441هـ
املوافق  5فرباير 2020م ،ب�آيات
من الذكر احلكيم ،ثم كلمة رئي�س
ق�سم تقنيات التعليم بكلية الرتبية
ال��دك��ت��ور �أن�����س ال�����ش��ع�لان ،ال��ذي
�أكد على �أن ق�سم تقنيات التعليم
من �أق��دم التخ�ص�صات باجلامعة
حيث بلغ عمره  35عاماً مبختلف
م�سمياته ال�سابقة وماج�ستري
تقنيات التعليم منذ � ٨سنوات.
�أدار حم���اور امللتقى الدكتور
���س��ل��ط��ان امل��ط�يري ال����ذي ب���دوره
ق��دم امل��ح��اور مب�شاركة نخبة من
الأ�ساتذة واملخت�صني يف املجال من
عدة جهات خمتلفة ،وكانت �أوىل
حم��اور امللتقى «تقنيات التعليم
لدعم التحول الرقمي» الذي �أ�شار

فيها الدكتور حممد احلجيالن
�إىل �أنه لي�ست �أي تقنية ت�ستحق
�أن تطبق بع�ض الأبحاث يف التقنية
ال ت�ستحق القراءة نظراً للإ�سقاط
اخلاطئ على النظرية.
ك��م��ا �أك�����د ال���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان
املطريي على �أن املمار�سات لدمج
التقنية يف التعليم �أزلية ولي�ست
وليدة اللحظة وم�صطلح «التحول
الرقمي» لي�س م�صطلحاً جديداً
وهو يعني دمج التقنية يف التعليم.
ك��م��ا حت���دث ال��دك��ت��ور م�صطفى
ج���ودت ع��ن من�صة ال��ت��دري��ب يف
ع��م��ادة ال��ت��ع��ام�لات الإل��ك�ترون��ي��ة
وال��ت��ي قدمت �أك�ثر م��ن � ١٣أل��ف
فر�صة تدريبية مت ت�صميمها وفق
احتياج امل�ستفيدين ب�أقل التكاليف
املمكنة.
وبعد التوجيه ب�أهمية التوعية
املجتمعية ح��ول ماهية تقنيات

التعليم انتقل ال��دك��ت��ور �سلطان
املطريي �إىل املحور الثاين «تقنيات
التعليم يف �سوق العمل» الذي القى
�إعجاب احل�ضور ،حيث جتلت فيه
معامل املجاالت الوظيفية خلريجي
تقنيات التعليم ب�شكل وا�ضح والتي
بني فيها الدكتور خالد الع�صفور
�أنه ال بد لنا كمخت�صني من �إجراء
الدرا�سات على القطاعات الأخرى
والتي ت�شمل املهند�سني والأطباء
وال حت�����ص��ر يف جم���ال التعليم،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل تثقيف املجتمع
حول �أهمية العمليات يف تخ�ص�ص
تقنيات التعليم وت ��أث�يره��ا على
تطوير �أداء املوظفني بالقطاعات
الأخ���رى ،كما ذك��ر �أه��م اجلهات
ال��ت��ي ت��ط��رح وظ���ائ���ف خلريجي
تقنيات التعليم مثل م�ست�شفى
امللك في�صل التخ�ص�صي� ،شركة
�أرامكو ال�سعودية� ،سدرا ،مانتك

بالريا�ض ،اخلدمة املدنية «وظيفة
ت�صنيف ال��وظ��ائ��ف وهيكلتها»،
كليات ط��ب الأ���س��ن��ان وال�صيدلة
«وح��دة التعليم ال�صحي»� ،شركة
تطوير.
ومت تدعيم ج��ه��ود الق�سم يف
ت��وظ��ي��ف اخل��ري��ج�ين م���ن خ�لال
عر�ض جتاربهم يف امليدان املهني
التي نبعت عن الت�أ�سي�س املتقدم
ملخرجاته مبا يحقق ر�ؤية اململكة
 2030يف ت��وف�ير ف��ر���ص العمل.
واخ��ت��ت��م��ت �أع��م��ال امللتقى ظهر
يوم اخلمي�س  12جمادى الآخرة
1441هـ بتو�صية املخت�صني على
تنمية اجلانب املهاري للخريجني
م��ن خ�لال ال�شهادات املهنية يف
�إدارة امل�شاريع وغ�يره��ا ،وال��ذي
نظمه ق�سم تقنيات التعليم يف كلية
الرتبية �ضمن عدة ور�ش م�صاحبة
يف خمتلف املجاالت.

تخللتها حما�رضاتان..

 4أجنحة في المعرض العلمي المتنقل لكلية العلوم
نظمت كلية �إدارة الأع��م��ال
م�ؤخراً ،ور�شة عمل بعنوان «معايري
االعتماد الوطني للربامج» ،وذلك
بدعم وتن�سيق من عمادة تطوير
املهارات ،حيث ا�ستهدفت الور�شة
ر�ؤ����س���اء الأق�������س���ام وال��وك��ي�لات
وممثلي اجلودة بالأق�سام ،وقدمها
الدكتور حممد ح�سن عبداجلواد،

رئي�س وح��دة التخطيط بعمادة
التطوير واجلودة.
وت�أتي هذه الور�شة �ضمن جهود
الكلية للحفاظ على م�ستويات
ع��ال��ي��ة م��ن اال���س��ت��ع��داد ملتابعة
م�ستجدات االعتماد الأكادميي
الوطني لتحقيق االلتزام مبعايري
االعتماد.

«استثمر ذاتك» بإدارة أعمال
الطالبات

كتبت  :اجلوهره املانع
نظم ن���ادي اال�ستثمار بكلية
�إدارة الأع��م��ال /طالبات ملتقى
«ا�ستثمر ذاتك» ،وذلك يوم ال�سبت
 14ج��م��ادى الآخ�����رة 1441هـ
امل����واف����ق  8ف�ب�راي���ر 2020م،
يف امل�����س��رح ال��رئ��ي�����س��ي باملدينة
اجل��ام��ع��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات ،بح�ضور

وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات
الدكتورة غادة بن �سيف ،ووكيلة
ال���ع���م���ادة ل�������ش����ؤون ال��ط��ال��ب��ات
الدكتورة ر�ؤى القفيدي ،وم�ساعدة
الوكيلة الأ�ستاذة نورة الكبي�سي،
ومديرة الأندية الطالبية الأ�ستاذة
اجلوهرة املانع ،وقد القى امللتقى
ا�ستح�سان احلا�ضرات.

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم م����ؤخ���راً
فعاليات «املعر�ض العلمي املتنقل
لكلية ال��ع��ل��وم» ،وق���د ك���ان �شعار
امل��ع��ر���ض ل��ه��ذا ال��ع��ام «ا�ستك�شاف
العلوم» واحتوى املعر�ض على �أربعة
�أجنحة رئي�سية وهي جناح الذرات
وج���ن���اح اجل��ي��ن��ات وج���ن���اح ك��وك��ب
الأر�ض وجناح �سحر الأرقام.
مت من خالل تلك الأجنحة تقدمي
معلومات �إثرائية علمية مب�سطة عن
املجاالت الأ�سا�سية يف جمال العلوم
واالك��ت�����ش��اف��ات العلمية وذل���ك من
خ�لال بع�ض املج�سمات والأجهزة
ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ب�����س��ط��ة وامل��ل�����ص��ق��ات

التعليمية.
وت���أت��ي ه���ذه الفعالية العلمية
التوعوية يف �سياق توا�صل الكلية
م���ع امل��ج��ت��م��ع ،ح��ي��ث ت��ه��دف ه��ذه
املعار�ض العلمية �إىل امل�ساهمة يف
ن�شر الوعي مبفهوم الثقافة العلمية
وتعريف املجتمع ب��دور العلوم يف
خدمة الب�شرية.
وي��ع��د ه��ذا املعر�ض الثالث من
ن��وع��ه حيث ق��ام��ت الكلية بتنفيذ
ه��ذا امل��ع��ر���ض العلمي املتنقل يف
ثالث فعاليات ثقافية علمية �سابقة،
ح��ي��ث مت �إق��ام��ت��ه ق��ب��ل �سنتني يف
بهو اجل��ام��ع��ة ،ومت تد�شينه العام

املا�ضي يف «بانوراما مول» ،وم�ساء
ي��وم اخلمي�س املا�ضي مت تد�شينه
يف «ح��ي��اة م���ول» ،ون��ظ� ًرا للح�ضور
الكثيف والتفاعل امللحوظ من زوار
املعر�ض �سوف يتم الح ًقا ومب�شيئة
اهلل التجهيز لإقامة املعر�ض يف �أحد
الأ�سواق التجارية الكربى يف جنوب
�أو �شرق مدينة الريا�ض.
وقد �ساهم يف التجهيز والتنفيذ
والعر�ض والتقدمي لهذا املعر�ض
العلمي الإثرائي عدد من من�سوبي
ومن�سوبات كلية العلوم �إىل جانب
ع���دد ك��ب�ير م��ن ط�ل�اب وط��ال��ب��ات
الكلية.

من جانب �آخ��ر ،ا�ستقبل عميد
كلية العلوم الدكتور نا�صر الداغري
يف مكتبه ف��ري��ق البحث الرو�سي
ال��دك��ت��ور �إي��ف��ان والدكتور �آي��ق��ور،
وذل�����ك ���ض��م��ن ب���رام���ج ال�شراكة
الدولية التي تقدمها عمادة البحث
العلمي من خالل ق�سم اجليولوجيا
واجليوفيزياء ،ح�ضر اللقاء رئي�س
الق�سم د� .صالحالقي�سي ود .نا�صر
العريفي وكيل عمادةالبحث العلمي،
وق��دم ال�ضيفان حما�ضرات �ضمن
Monthly
برنامجseminar
ال���ذي ي��ق��دم��ه ق�سم اجليولوجيا
واجليوفيزياء.

يف اللقاء التعريفي الف�صلي بكلية علوم الريا�ضة

د .الجلعود :كل إمكانيات الكلية مجهزة ومسخرة لخدمة الطالب
حت��ت رع��اي��ة عميد كلية علوم
ال��ري��ا���ض��ة وال��ن�����ش��اط ال��ب��دين د.
���س��ل��ي��م��ان اجل��ل��ع��ود �أق���ي���م ال��ل��ق��اء
التعريفي الف�صلي لطالب الكلية،
وذلك يوم الثالثاء  4جمادى الآخرة
1441هـ يف م���درج ق�سم الإدارة
الريا�ضية وال�تروي��ح��ي��ة وبح�ضور

تحت شعار «أكثر وعيًا»

وك�ل�اء الكلية ور�ؤ����س���اء الأق�����س��ام
الأكادميية والوحدات الإدارية ذات
العالقة .وبعد الرتحيب باحل�ضور
مت فتح امل��ج��ال ال�ستقبال �أ�سئلة
الطالب ،حيث قامت عمادة الكلية
بالإجابة عليها والأخذ باملقرتحات
املقدمة من الطالب.

انطالق حملة
التوعية بفايروس
كورونا في الجامعة

ويف نهاية اللقاء �أو���ض��ح عميد
ال��ك��ل��ي��ة لأب��ن��ائ��ه ال��ط�لاب �أه��م��ي��ة
التفوق الدرا�سي والتميز البحثي،
وامل�شاركة يف العمل التطوعي ،كما
�أعلن عن توفري الكلية لعدد كبري
من ال���دورات التدريبية يف الفرتة
القادمة للطالب ،وذلك بالتعاون مع

كتبت :هوازن كتبي
�أطلقت جامعة امللك �سعود حملة توعوية بطرق الوقاية
من فايرو�س كورونا حتت �شعار «�أكرث وعياً» ابتدا ًء من
يوم الأربعاء  ١١جمادى الآخرة  ١٤٤١هـ املوافق  ٥فرباير
٢٠٢٠م وت�ستمر مل��دة �أ�سبوعني متتالني م��ن التا�سعة
�صباحا حتى الواحدة ظهراً .وت�أتي احلملة يف �إطار تزويد
ً
جمهور اجلامعة بكافة املعلومات عن الفايرو�س و�آخر
امل�ستجدات املتعلقة به ،حيث تربز جهود فريق التثقيف

اجلهات ذات العالقة ،وحثهم على
�ضرورة اال�ستفادة منها الكت�ساب
اخل��ب�رات ال�لازم��ة ال��ت��ي ت�ؤهلهم
ل�سوق العمل بالقطاعات املختلفة
امل��دن��ي��ة والع�سكرية ،و���ش��دد على
�أن ك��ل �إم��ك��ان��ي��ات الكلية جمهزة
وم�سخرة خلدمة الطالب.

ال�صحي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالتعاون مع
�إدارة العالقات العامة والإع�لام لتعزيز �صحة من�سوبي
ومن�سوبات اجلامعة من خالل رفع الوعي ال�صحي لديهم.
تواجد باحلملة التعريفية عدد من املتطوعات من داخل
الكلية وخارجها ،وقمن با�ستقبال الطالبات واملوظفات
و�أع�ضاء هيئة التدري�س ومت التعريف باحلملة التوعوية
من حيث طرق الوقاية من الفايرو�س وطريقة التعامل معه
يف حاالت اال�شتباه به ال �سمح اهلل.

وت�ضمنت حملة «�أك�ثر وع ًيا» جمموعة من الو�سائل
املتناغمة ،منها حافلة متنقلة بني الكليات انطالقاً من
البهو الرئي�سي ،ومن�شورات توعوية عن طرق الوقاية
وطريقة غ�سل اليدين ال�صحيحة ،ور���س��ائ��ل توعوية
مبحتوى رقمي عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي وعرب
الهاتف ،وتطبيق ال�سيا�سة ال�صحية مل�س�ؤويل النظافة يف
اجلامعة ،وذلك حلماية كافة �أفراد املجتمع من الإ�صابة
بالفايرو�س ب�إذن اهلل.
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تغطية

تحت شعار «التحسين المستمر»

17
5

الجامعة تعقد الملتقى السنوي الثالث للتخطيط والتطوير

تغطية :د.طه عمر
اف��ت��ت��ح وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور
ع��ب��داهلل ال�سلمان نيابة ع��ن معايل
م���دي���ر اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور ب����دران
العمر ،امللتقى ال�سنوي الثالث لوكالة
اجلامعة للتخطيط وال��ت��ط��وي��ر ،مع
وك�لاء الكليات والعمادات امل�ساندة
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل�������ودة ،وم�����س��اع��دات
الوكيالت للتطوير واجل��ودة ،ور�ؤ�ساء
وح����دات ال��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة ،حتت
�شعار «التح�سني امل�ستمر» ،الذي عقد
برئا�سة وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة للتخطيط
والتطوير الدكتور يو�سف ع�سريي،
وب��ت�����ش��ري��ف ���ض��ي��ف ���ش��رف امللتقى
حمافظ الهيئة ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س واجل���ودة معايل الدكتور
�سعد الق�صبي ،وذل��ك ي��وم الثالثاء
 17جمادى الآخ��رة 1441هـ املوافق
11فرباير 2020م بقاعة الدرعية
 17مبركز اجلامعة.
يف ال��ب��داي��ة رح���ب عميد ع��م��ادة
التطوير واجل����ودة ال��دك��ت��ور جربيل
العري�شي ب��احل�����ض��ور ،مو�ضحاً �أن
امل��ل��ت��ق��ى ال�����س��ن��وي ل��وك��ال��ة اجلامعة
للتخطيط والتطوير يعقد للعام الثالث
على التوايل حتت �شعار «التح�سني
امل�ستمر» ،وهو �شعار اختارته الوكالة
نهجاً تلتزم ب��ه ،فكل �إجن��از يتحقق
يعقبه عمل ثم �إجناز �أكرب هو ما يعنى
التح�سني امل�ستمر.
طموح متزايد
كما ذك��ر عميد ع��م��ادة التطوير
واجل�����ودة �أن امل��ل��ت��ق��ى ي��ع��ق��د و�سط
ط���م���وح م���ت���زاي���د ورغ���ب���ة ق���وي���ة يف
م�ضاعفة اجلهود التي تدعم احلراك
التطويري للجامعة ،وهو الأمر الذي
جعل امللتقى ي��ويل اه��ت��م��ام�اً كبرياً
باملعايري املطورة لالعتماد الأكادميي
الرباجمي ،ملواكبة هذه املعايري مبا
ي�ضمن ا�ستمرار ت�صدر جامعة امللك
�سعود للجامعات ال�سعودية يف عدد
الربامج الأكادميية املعتمدة من هيئة
تقومي التعليم والتدريب؛ �إ�ضافة �إىل
اال�ستعداد املبكر لتجديد االعتماد
الأكادميي امل�ؤ�س�سي للجامعة يف العام
2024م .وي��دع��م وحت��ق��ي��ق اخلطة
اال�سرتاتيجية .KSU2030
ا�ستثمار واعد
بدوره ذكر وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير �أ.د .يو�سف ع�سريي �أن
ه��ن��اك �أ���س��ب��ا ًب��ا ع��دة حل��ر���ص وكالة
اجلامعة للتخطيط والتطوير على
عقد ملتقاها ال�سنوي؛ يف مقدمتها
�إمي����ان وك��ال��ة اجل��ام��ع��ة للتخطيط
والتطوير �أن من�سوبي اجلامعة هم
�أغلى ال�ث�روات ،و�أن كل جهد تبذله
ال��وك��ال��ة يف �سبيل ارت��ق��اء ك��ف��اءات
م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة وب��خ��ا���ص��ة يف
جماالت التخطيط والتطوير واجلودة
هو ا�ستثمار واعد لغد �أكرث �إ�شراقا
وجناحاً ب�إذن اهلل.
اهتمام متنوع
و�أ�ضاف الدكتور ع�سريي �أن وكالة
اجلامعة للتخطيط والتطوير عكفت
خالل الفرتة املا�ضية على االهتمام
بالن�سخة امل��ط��ورة ملعايري االعتماد

الأك���ادمي���ي امل ��ؤ���س�����س��ي ،واالع��ت��م��اد
الأكادميي الرباجمي التي �أ�صدرتهما
هيئة تقومي التعليم والتدريب ممثلة
يف املركز الوطني للتقومي واالعتماد
الأك����ادمي����ي ،و�أول�����ت ال��وك��ال��ة ه��ذا
التطوير اهتماماً �أخ��ذ ع��دة �صور،
منها �أن الوكالة قامت بتعديل خطتها
وا���س��ت��ع��دادات��ه��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة بتجديد
االعتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي للجامعة
عام 2024م ،وكذلك ن�شر الوعي بهذه
املعايري با�ستخدام الو�سائل املتعددة.
حر�ص كبري
اخ��ت��ت��م ال��دك��ت��ور ع�����س�يري كلمته
بالت�أكيد على �أن جامعة امللك �سعود
حت��ر���ص ع��ل��ى ا���س��ت��م��رار ت�صدرها
للجامعات ال�سعودية يف عدد الربامج
املعتمدة �أك��ادمي��ي �اً م��ن هيئة تقومي
التعليم وال��ت��دري��ب ،والبالغ عددها
حال ًيا  47ب��رن��اجم�اً ،ول��ك��ن ذل��ك ال
ي�شغلنا ع��ن دع���م ج��م��ي��ع جم��االت
التخطيط وال��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة يف
اجل��ام��ع��ة ،ووج���ه ال�شكر والتقدير
ل��ع��م��ادة ت��ط��وي��ر امل���ه���ارات برئا�سة
امل�شرف على العمادة الدكتور عادل
با�شطح ،حيث قامت بتنفيذ امللتقى،
ولعمادة التطوير واجل���ودة برئا�سة
عميدها الدكتور جربيل العري�شي
اجلهة امل�شرفة على امللتقى ،موجهاً
ال�شكر ملعايل مدير اجلامعة ،و�ضيف
�شرف امللتقى معايل حمافظ الهيئة
ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س
واجلودة.
ر�ؤية اململكة 2030
وك��ي��ل اجلامعة ال��دك��ت��ور عبداهلل
ال�سلمان بد�أ كلمته بحمد اهلل ذاكراً
�أن ال��دول��ة حتقق جن��اح��ات متتالية
على كافة الأ�صعدة تثبت عمق و�صدق
ر�ؤي��ت��ه��ا امل�ستقبلية ل��ل��ع��ام ،2030
و�أ����ض���اف �إن��ن��ا نلم�س ون����رى تقدم
وطننا يف ظل قيادة خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،وويل عهده �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،وم��ن جامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود جن���دد احل���ب وال���والء
لقادتنا ووالة �أم��رن��ا ،ون�����س ��أل اهلل
�أن يحفظهم ويحفظ وطننا الغايل
اململكة العربية ال�سعودية.
ت�صدر اجلامعة
و�أ�ضاف وكيل اجلامعة �أن امللتقى
ال�����س��ن��وي ال��ث��ال��ث ل��وك��ال��ة اجل��ام��ع��ة
للتخطيط والتطوير يعقد يف ظل
جناحات متتالية للجامعة� ،أبرزها
ا�ستمرار ت�صدر اجلامعة يف عدد
الربامج املعتمدة �أكادميياً من هيئة
ت��ق��ومي التعليم وال��ت��دري��ب ،ف�شكراً
جلميع ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ه��ذا
الإجناز الذي وراءه جهد كبري وعمل
م�ستمر ال يتوقف ،ومب�شيئة اهلل �سوف
ت�ستمر اجلامعة يف املحافظة على
ه��ذه ال�����ص��دارة ،فجهدنا ال يتوقف،
وعزميتنا �صلبة ال تلني.
الرثوة الب�شرية
وذكر الدكتور عبداهلل ال�سلمان �أن
اجلامعة حتظى ب�ثروة ب�شرية قادرة

بعد توفيق اهلل �سبحانه وتعاىل -ثم
دعم قيادتنا الر�شيدة �أن ت�ساهم يف
حتقيق الوطن لطموحاته امل�ستقبلية
ور�ؤيته للعام  ،2030ولعل ا�ست�ضافة
اململكة �أعمال الدورة  15الجتماعات
قمة جمموعة الع�شرين يومي 21
و 22م��ن �شهر نوفمرب ع��ام 2020
ي�ؤكد ثقة العامل يف نهج هذا الوطن،
وه���ي ال��ق��م��ة الأوىل م��ن ن��وع��ه��ا يف
العامل العربي.
اعتزازنا بوطننا
واختتم وكيل اجلامعة كلمته قائ ً
ال:
يتزايد يوماً بعد يوم اعتزازنا بهذا
الوطن و�إمياننا بجدارته يف ال�صدارة،
ويف جامعتنا نقول :الريادة العاملية
والتميز هي ر�ؤيتنا ،واجلودة يف جميع
املجاالت والتميز يف جماالت حمددة
ه��ي �أول �أه��داف��ن��ا ،ون�سعى للأمام
ملتزمني بخارطة طريقنا لدعم ر�ؤية
اململكة  2030وتوجهاتها امل�ستقبلية،
و�أتقدم ملعايل وزي��ر التعليم بال�شكر
والتقدير ملوافقته الكرمية على عقد
هذا امللتقى ،و�أ�شكر ت�شريف معايل
حمافظ الهيئة ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س واجلودة ،كما �أ�شكر جهود
وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير،
وجميع العاملني على ه��ذا امللتقى،
و�أ�شكر كل من �ساهم يف تبو�ؤ اجلامعة
املكانة التي ت�ستحقها.
اهتمام قادة الوطن
م��ن ج��ان��ب��ه ع�بر حم��اف��ظ الهيئة
ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س
واجل����ودة م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �سعد بن
عثمان الق�صبي عن اعتزازه بجامعة
امللك �سعود ،و�أن���ه �أح��د �أب��ن��اء هذه
اجلامعة ،و�ساهم مع من�سوبيها يف
تنفيذ امل�شروعات بها ،وقدم معاليه
ً
عر�ضا بعنوان «اجل��ودة يف التعليم»،
�أو����ض���ح ف��ي��ه �أن اجل����ودة ه��ي حمل
اهتمام قادة الوطن ،و�أن ر�ؤية الوطن
ت�ؤكد على �أن تتميز خمرجات اململكة
بجودتها ،و�أهمية ذلك يف تناف�سية
اململكة وت�����ص��دره��ا مكانة متقدمة
ب�ين دول ال��ع��امل ،وت�ضمن العر�ض
املقدم اجلودة من خالل �أربعة حماور
هي :اجل��ودة و�إتقان العمل ،والبنية
التحتية مطلب لتعزيز االقت�صاد،
واال���س�ترات��ي��ج��ي��ة الوطنية للجودة،
واجل�����ودة يف اجل��ام��ع��ات ،وع��وام��ل
التغيري يف م�ستقبل التعليم.
فر�صة ال�صدارة
وك�شف امل�شرف على عمادة تطوير
امل���ه���ارات ال��دك��ت��ور ع����ادل با�شطح
وه���ي اجل��ه��ة امل��ن��ف��ذة للملتقى� ،أن
تنفيذ امللتقى ي�أتي �ضمن ال�شراكة
والتعاون امل�ستمر مع عمادة التطوير
واجل���ودة ،وجهود العمادة امل�ستمرة
لدعم احل��راك التطويري باجلامعة
ب�����ص��ف��ة ع���ام���ة ،ووك���ال���ة اجل��ام��ع��ة
للتخطيط والتطوير ب�صفة خا�صة،
و�أ�شار الدكتور با�شطح �إىل الدورات
التدريبية التي تقدمها عمادة تطوير
املهارات وور�ش العمل املتخ�ص�صة يف
املعايري املطورة لالعتماد الأكادميي
ال�براجم��ي لأع�ضاء هيئة التدري�س
من �ش�أنها �أن ترتقي مبهاراتهم ،ومن

ثم دعم جهود اجلامعة يف االعتماد
الأك���ادمي���ي ال�ب�راجم���ي ،واالع��ت��م��اد
الأك��ادمي��ي امل�ؤ�س�سي ،كما �أن هذه
اجلهود امل�ستمرة من �ش�أنها �أن تعزز
فر�صة اجلامعة للمناف�سة وال�ستمرار
ت�صدرها للجامعات ال�سعودية يف عدد
الربامج املعتمدة �أكادميياً من هيئة
تقومي التعليم والتدريب.
تكرمي
عقب ذل��ك مت تكرمي 14برناجماً
�أك���ادمي���ي���اً ح��ا���ص��ل��ة ع��ل��ى االع��ت��م��اد
الأك����ادمي����ي ال�ب�راجم���ي ل��ل��دورت�ين
ال�سابعة والثامنة م��ن هيئة تقومي
ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب مي��ث��ل��ون �ست
كليات باجلامعة ه��ي :كلية الأم�ير
�سلطان للخدمات الطبية الطارئة
«برنامج اخلدمات الطبية الطارئة»،
كلية الآداب «برنامج اللغة العربية
و�آدابها» ،كلية علوم الأغذية والزراعة
«برنامج الإن��ت��اج احل��ي��واين ،برنامج
ع��ل��وم الأغ���ذي���ة وت��غ��ذي��ة الإن�����س��ان،

ب��رن��ام��ج الإن���ت���اج ال��ن��ب��ات��ي ،برنامج
االقت�صاد التطبيقي» ،كلية العلوم
الطبية التطبيقية «برنامج التغذية
الإكلينيكية ،ب��رن��ام��ج التكنولوجيا
ال��ط��ب��ي��ة احل���ي���وي���ة» ،ك��ل��ي��ة احل��ق��وق
والعلوم ال�سيا�سية «برنامج احلقوق،
برنامج العلوم ال�سيا�سية» ،كلية العلوم
«برنامج الكيمياء ،برنامج الإح�صاء،
ب��رن��ام��ج ال��ف��ي��زي��اء ،ب��رن��ام��ج بحوث
ال��ع��م��ل��ي��ات» ،ح��ي��ث ت�سلم ���ش��ه��ادات
االعتماد عمداء الكليات ،ور�ؤ���س��اء
الأق�سام وعدد من من�سوبي وحدات

ال��ت��ط��وي��ر واجل����ودة ل��دي��ه��م ،ك��م��ا مت
ال��ت��ق��اط ���ص��ورة ج��م��اع��ي��ة للكليات
املكرمة ،كما مت �إهداء حمافظ الهيئة
ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س
واجل����ودة م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �سعد بن
عثمان الق�صبي درعاً تكرميياً يحمل
���ش��ع��ار امل��ل��ت��ق��ى ،وك��ذل��ك مت �إه���داء
ال��دك��ت��ورة حنان العليان م�ست�شارة
امل��رك��ز الوطني للتقومي واالعتماد
درعا تكرميياً يحمل نف�س
الأكادميي ً
ال�شعار.
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تنظمه جمعية الإعالم واالت�صال خالل الفرتة  3 - 2رجب

تواصل االستعدادات النطالق مؤتمر اإلعالم والتنمية
في ضوء رؤية 2030

د� .آل �سعود

د .العنزي

د .العناد

د .نايف آل سعود :اإلعالم التنموي األكثر حيوية
وأهمية
د .العناد :نهدف الستشراف المستقبل في ضوء
تطورات عالم اإلعالم واالتصال
ت��وا� �ص��ل اجل �م �ع �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة ل�ل��إع�ل�ام واالت �� �ص��ال
ا�ستعداداتها النطالق امل�ؤمتر الإعالمي ال�سنوي الثامن،
املزمع �إقامته بجامعة امللك �سعود يف الفرتة  3 - 2رجب
1441هـ املوافق  27 - 26فرباير  ،2020حتت عنوان
«الإعالم والتنمية يف �ضوء ر�ؤية  ،2030حيث ي�شارك يف
ً
باحثا وباحثة.
امل�ؤمتر �أكرث من 30
الإعالم التنموي الأكرث حيوية
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية للإعالم
واالت�صال الدكتور نايف بن ثنيان �آل �سعود� ،أكد على
�أهمية التعرف على واقع الإع�لام والتنمية يف اململكة
العربية ال�سعودية ويف الوطن العربي� ،إىل جانب حتديات
هذا القطاع ،خا�ص ًة و�أن م�ؤمتر الإع�لام والتنمية يف
�ضوء ر�ؤية � 2030سيناق�ش الأدوار امل�ساندة التي ميكن
�أن ت�ؤديها و�سائل الإعالم لدعم برنامج التحول الوطني
 2020ور�ؤية اململكة.
و�أ�شار �إىل �أن الإعالم بو�سائله العديدة ،جزء �أ�سا�س
تنموي ناجح ،كما �أنه من �أهم عوامل
من �أي م�شروع
ٍ
جناح برامج التنمية الوطنية يف كل بلدان العامل ،م�ؤكداً

�أن الإع�ل�ام التنموي يعد �أح��د ف��روع الإع�ل�ام الأك�ثر
حيوية و�أهمية ،كما �أنه الأقدر على مواكبة التحديات
الهائلة التي تتطلب تفاع ً
ال م�ستمراً بني امل�ؤ�س�سات
الإعالمية والتنموية االقت�صادية واالجتماعية ،خا�صة
و�أن العملية التفاعلية تكت�سب �أهمية ق�صوى يف العامل،
وذلك من خالل ما �صدر عن الأمم املتحدة حول التنمية
امل�ستقبلية ،ويف اململكة العربية ال�سعودية التي يتم العمل
خاللها لتحقيق برنامج التحول الوطني والر�ؤية الوطنية.
ا�ست�شراف للم�ستقبل
اللجنة العلمية للم�ؤمتر الإعالمي ب ّينت تلقيها العديد
م��ن الطلبات للم�شاركة يف م���ؤمت��ر جمعية الإع�ل�ام
واالت�����ص��ال ال�سنوي ال��ث��ام��ن ،وذل��ك بعد �أن مت دع��وة
كليات و�أق�سام ومعاهد الإعالم واالت�صال يف اجلامعات
احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ص��ة يف اململكة وال��وط��ن ال��ع��رب��ي،
�إىل جانب امل�ؤ�س�سات الإعالمية والكيانات التنموية
واالقت�صادية الفاعلة ،والباحثني واملهتمني بق�ضايا
الإعالم التنموي يف الوطن العربي وخارجه ،واملهتمني
بحمالت التوعية العامة والعاملني يف و�سائل الإعالم
ويف �أجهزة الإع�لام والعالقات العامة يف امل�ؤ�س�سات

د .العنزي :عملية التنمية تتطلب مجهودًا إعالميًا
يغذي جوانبها المعنوية
د .الشهيل :نسعى للتعرف على واقع تغطيات
القضايا التنموية االقتصادية واالجتماعية
احلكومية واخلا�صة ووزارة الإعالم.
و���ص��رح رئي�س اللجنة العلمية للم�ؤمتر ،الدكتور
عبدالرحمن العناد� ،أن م�ؤمتر الإعالم والتنمية يف �ضوء
ر�ؤي��ة  ،2030يهدف �إىل ا�ست�شراف م�ستقبل الإعالم
التنموي يف �ضوء التطورات املت�سارعة يف عامل الإعالم
واالت�����ص��ال ،م�شرياً �إىل �أهمية التعرف على طبيعة
العالقة بني القوى والكيانات االقت�صادية واالجتماعية
من جانب ،وامل�ؤ�س�سات الإعالمية وو�سائل التوا�صل
جانب �آخر ،فيما �سيناق�ش امل�شاركون
االجتماعي من
ٍ
يف امل�ؤمتر دور الإعالم يف م�ساندة برامج التخ�صي�ص يف
املجتمع ،ودواعي ومتطلبات تخ�صي�ص قطاع الإعالم.
جذب اال�ستثمار الأجنبي
ع�ضوة اللجنة العلمية مل�ؤمتر الإعالم والتنمية يف �ضوء
ر�ؤية  ،2030الدكتورة عهود ال�شهيل� ،أ�شارت �إىل �أنه مت
جانب للعالقات العامة ،ملا لهذا التخ�ص�ص من
تخ�صي�ص
ٍ
كبري يف خطط التنمية وحتقيق ر�ؤية  ،2030م�شرة
ٍ
دور ٍ
�إىل دور العالقات العامة يف جذب اال�ستثمار الأجنبي،
ل��ذا ي�سعى امل�ؤمتر �إىل التعرف على واق��ع التغطيات

الإعالمية للق�ضايا والأحداث التنموية االقت�صادية منها
واالجتماعية� ،إىل جانب مناق�شة دور الإعالم بو�سائله
التقليدية واجلديدة يف املراحل التنموية املختلفة.
عالقة وثيقة
رئي�س ق�سم الإع�لام بكلية الآداب الدكتور علي بن
دبكل العنزي و�صف العالقة بني الإعالم والتنمية ب�أنها
وثيقة للغاية ،م�ؤكداً �أن التنمية عملية تتطلب جمهوداً
�إعالمياً يغذي جوانبها املعنوية ،من الناحية التوعوية
والثقافية واملعرفية ،مبيناً �أن ه��ذه اجل��وان��ب التي
يتوالها الإعالم ينبغي �أن تواكب امل�ستجدات والتطورات
التنموية ،حتى يكون الإعالم بذلك حمفزاً للتنمية ودافعاً
وداعماً لها ومراقباً لعملياتها والقائمني عليها ،م�شيداً
باختيار اجلمعية ال�سعودية للإعالم واالت�صال مو�ضوع
الإع�لام والتنمية يف �ضوء ر�ؤي��ة  ،2030خا�ص ًة و�أن
امل�ؤمتر �سيناق�ش جمموع ًة من املحاور املتعلقة بالإعالم
التنموي ودوره يف حتقيق التنمية الوطنية و�صوالً للر�ؤية
الوطنية � ،2030إىل جانب بحثه يف التحديات التي
تواجه العملية التنموية واحللول املقرتحة لها.

يف �أوىل فعالياته للف�صل الدرا�سي الثاين

الملتقى اإلعالمي يناقش دور المواقع اإللكترونية في الترويج للسياحة السعودية
د  :عبدالكرمي� :أقرتح تويل الهيئة العامة لل�سياحة الإ�رشاف على كافة املواقع

�أ .بدرية :الدرا�سة قدمت ا�ستنباط ًا جيد ًا للدالالت الثقافية من عنا�رص الت�صميم

متابعة :ندى حما�صر ـ �شهد الع�صيمي ـ ليان ح�سن ـ غادة العيتبي
ا�ستهل امللتقى الإعالمي �أوىل فعالياته للف�صل الدرا�سي الثاين لهذا
العام بندوة بعنوان «تقييم دور املواقع الإلكرتونية يف الرتويج لل�سياحة
ال�سعودية يف �ضوء ر�ؤي��ة  »2030قدمتها ال��دك�ت��ورة نان�سي عبدالعزيز
الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم الإع�ل�ام ،وذل��ك ي��وم الأرب�ع��اء  5فرباير 2020م،
مب ��درج «  »3كلية الآداب ،ال ��دور الأر� �ض��ي للن�ساء ،وم ��درج كلية الآداب
للرجال.
املمار�سات املهنية
ا�ستهدفت الندوة �إلقاء ال�ضوء على الدور الذي لعبته املواقع الإلكرتونية
ال�سياحية الر�سمية يف الرتويج لهذا القطاع يف اململكة العربية ال�سعودية،
وحتديدًا من خالل املمار�سات املهنية فيما يتعلق بت�صميم وحمتوى هذه
املواقع للك�شف عن مدى تواءمها مع الأهداف اال�سرتاتيجية لر�ؤية 2030
فيما يخ�ص 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�صلت الر�ؤية البحثية التي قدمتها الندوة �إىل العمل التكاملي للمواقع
الثالثة ،م�ست�شهدة بر�سوم بيانية تو�ضح �أمن��اط ال�سياحة يف اململكة،
وتركيز موقع الهيئة العامة على منط �سياحة الثقافة والرتاث مبا يتوافق
مع ر�ؤية الهيئة كجهة ر�سمية ،ومبا حقق �أحد �أهداف الر�ؤية يف املحافظة
على الإرث الثقايف يف اململكة وت�أهيله وتنميته من خالل �إثراء املعرفة
والرفع من الوعي لدى املواطنني به ،بينما اهتم موقع موا�سم ال�سعودية
روزمانة الفعاليات بالنمط الرتفيهي ،مبا �ساهم يف زيادة حجم الإنفاق

على ال�سياحة الداخلية يف اململكة.
الهوية الب�صرية
من جانب �آخر� ،أثنت الدرا�سة على الدور الذي لعبته عنا�صر ت�صميم
املواقع ال�سياحية ،وما نتج عنه من ربط بني الهوية الب�صرية املكونة لها،
والبعد القيمي املجتمعي الرتاثي واحل�ضاري التي انطلقت من خالله
ال��ر�ؤي��ة ،م�شيدة باختيار هيئة ال�سياحة لرمز النخلة «عالمة الكرم
وال�ضيافة» وال�سيفني «عالمة العراقة والأ�صالة وامل��وروث» يف ال�شعار،
وكذلك ا�ستخدام «خط زهري» مبا ي�ؤكد عنايتها بالرتاث� ،إ�ضافة �إىل
اختيار الألوان الذي رمز �إىل التنوع اجلغرايف والبيئي يف اململكة ،وعرب
عن اختالف العادات االجتماعية وموروثها ال�شعبي.
خدمات تفاعلية
وتطرقت الدكتورة نان�سي �إىل جانب اخلدمات املعلوماتية والتفاعلية

يف املوقع ،م�شرية �إىل ا�ستطاعة مواقع الدرا�سة توظيف �إمكانيات البيئة
التفاعلية ل�شبكة الإنرتنت يف توفري �أغلب خدماتها ب�شكل �إلكرتوين ،لكل
من ال�سائح وامل�ستثمر ،متا�شياً مع الهدف الذي �سعت �إىل حتقيقه ر�ؤية
 2030من خالل التحول الكامل للإجراءات احلكومية الإلكرتونية ،مبا
ي�ؤكد �أن البنية التحتية الرقمية املتطورة هي جزء ال يتجز�أ من الن�شاطات
االقت�صادية.
تفاعلية اجلمهور
ويف ختام العر�ض مت فتح باب املداخالت للح�ضور التي بد�أت مبداخلة
للدكتورة �شريين �سالمة الأ�ستاذ امل�شارك بالق�سم ،والتي �أ�شادت بالبحث
ومو�ضوعه يف ظل النه�ضة ال�سياحية والرتويج لها يف هذه الفرتة ،مت�سائلة
عن �شكل ومدى تفاعلية اجلمهور ال�سعودي على هذه املواقع.
يف حني علقت الدكتورة نان�سي م�شرية �إىل اقت�صار �أ�شكال التفاعل يف
هذه املواقع على توفري �أرقام للخط ال�ساخن ،ومركز االت�صال ال�سياحي،
وتطبيق البالغات ال�سياحية ،يف مقابل بروزه ب�شكل �أكرب على ح�ساباتها
على �شبكات التوا�صل.
دالالت ثقافية
تال ذلك مداخلة للدكتورة حنان �سليم الأ�ستاذ بالق�سم التي �أكدت
على �أهمية الإعالم ال�سياحي ودوره يف هذه املرحلة ،م�شرية �إىل �أهمية
التفاعلية يف �أي عمل م�ؤ�س�سي ،والتي من �ش�أنها �إبراز �إجنازاتها .تلتها
مداخلة للدكتورة �صفية العبدالكرمي التي اقرتحت توىل الهيئة العامة
لل�سياحة الإ�شراف وتوجيه كل مواقع ال�سياحة يف اململكة .ويف اخلتام
�أ�شادت �أ .بدرية العبيد بفكرة ا�ستنباط الدالالت الثقافية من ت�صميم
�شعار الهيئة ،وا�ستخدام خط زهري ،فيما اقرتحت بعمل تقرير ب�أهم نتائج
الدرا�سة ،وتو�صياتها وت�سلميها للهيئة العامة لال�ستفادة من النتائج.
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الوزارة تتابع عودة المبتعثين
والدارسين من الصين

وجهت وزارة التعليم باتخاذ عدد من الإج��راءات االحرتازية والعاجلة
للوقاية من فريو�س كورونا ،والتن�سيق مع وزارة ال�صحة فيما يتعلق بقبول
الطالب العائدين من جمهورية ال�صني ال�شعبية وال��دول التي ظهر فيها
الفريو�س ،ويرغب �أولياء �أمورهم ب�إحلاقهم يف �إحدى املدار�س باململكة.
وعب امللحق الثقايف ال�سعودي يف ال�صني د .فهد ال�شريف عن �شكره
رّ
وتقديره ملقام خادم احلرمني و�سمو ويل العهد الأمني -حفظهما اهلل -ملا
يوليانه من اهتمام وحر�ص على �سالمة املواطنني �سواء داخل اململكة �أو
خارجها ،ومنهم الطالب والطالبات الدار�سون يف ال�صني.
وقال بعد جناح �إجالء « »10طالب �سعوديني يقطنون مقاطعة «ووهان»
املغلقة من قبل ال�سلطات ال�صحية ال�صينية؛ ب�سبب انت�شار فايرو�س كورونا
يف املنطقة �إن املبتعثني واملبتعثات ومرافقيهم مت منحهم تذاكر عودة للمملكة
حفاظاً على �سالمتهم ،م�شيداً يف ذات الوقت باجلهود املبذولة من وزارة
اخلارجية ممثل ًة ب�سفارة خادم احلرمني ال�شريفني يف بكني.
و�أ���ش��ار ال�شريف �إىل �أن وزارة التعليم ومبتابعة �شخ�صية من معايل
وزير التعليم د .حمد �آل ال�شيخ ال ت�ألو جهداً يف العناية ب�أبنائها املبتعثني
والدار�سني على ح�سابهم اخلا�ص �أينما كانوا ومهما كانت الظروف ،والدليل
هو �سرعة الو�صول �إىل الطالب و�إج�لاء  ٪ 99منهم ومرافقيهم والبالغ
عددهم « »422بعد ت�شكيل فريق عمل داخل امللحقية يعمل على مدار
الأرب��ع والع�شرين �ساعة ،حيث تولت ال�سفارة ال�سعودية م�شكورة �إجالء
جميع الرعايا ال�سعوديني.
و�أ�ضاف ال�شريف �أن ما تبقى من الطالب ال�سعوديني ،وهم ن�سبة �ضئيلة
منقطعون عن الدرا�سة منذ عدة �سنوات ،ولي�س لهم توا�صل مع امللحقية
وال مع ال�سفارة.
وت ��أت��ي عملية الإج�ل�اء ان��ط�لاق�اً م��ن حر�ص حكومة خ��ادم احلرمني
ال�شريفني -حفظه اهلل -واهتمامها ب�سالمة املواطنني يف ال�صني ،والتوجيه
بت�أمني و�صولهم �إىل �أر�ض الوطن على نفقة الدولة ،وت�أمني كل االحتياجات
الالزمة لهم ولعائالتهم.

برنامج تدريبي للمرشحين للعمل في
الملحقيات الثقافية
توا�صل الإدارة العامة لتطوير املوارد الب�شرية بوزارة التعليم بالتعاون
مع معهد الأمري �سعود الفي�صل للدرا�سات الدبلوما�سية؛ عقد الربنامج
التدريبي على امل��ه��ارات الأمنية والدبلوما�سية للمر�شحني للعمل يف
امللحقيات الثقافية التابعة لوزارة التعليم ،وذلك بح�ضور مدير عام تطوير
امل��وارد الب�شرية د� .صالح التويجري ،والأم�ين العام للملحقيات الثقافية
الأ�ستاذ يو�سف العمران ،وعدد من املر�شحني للعمل يف امللحقيات الثقافية.
و�أو�ضح د .التويجري �أن الربنامج يُقام للمر�شحني للعمل يف امللحقيات
الثقافية التابعة ل���وزارة التعليم ،ويهدف �إىل تنمية وتطوير مهاراتهم
الدبلوما�سية والأمنية ،م�ضيفاً �أن الربنامج �سيتناول ع��دداً من املحاور
على مدى خم�سة �أيام تت�ضمن حقوق وواجبات املوظف املبتعث يف �ضوء
االتفاقيات الدبلوما�سية يقدمها الأ�ستاذ يو�سف ال�شاعر ،ومهارات االت�صال
والعالقات الإن�سانية يقدمها د�.صالح التويجري ،والدبلوما�سية العامة
والإع�لام يقدمها د� .سعود كاتب ،واملراجعة الداخلية يلقيها د .عبداهلل
العامر ،وقواعد املرا�سم من تقدمي د .عبداملح�سن املارك ،و�سيقام للمرة
الأوىل برنامج مهارات الإعالم اخلارجي يقدمه د� .أحمد اجلميعة ،كذلك
�سيتم تناول برنامج التكامل الأمني من تقدمي د .عبدالقادر كردي ،وبرنامج
احلقوق واملزايا املالية للموفدين ،بالإ�ضافة لربنامج الأمن ال�شخ�صي و�أمن
املعلومات للعميد �صالح احلويطي ،والإدارة القانونية يقدمها د .عبداهلل
ال�صعب.
كما �سي�شهد الربنامج تدريباً عملياً على برنامج �سفري 2يقدمه د.
عبداللطيف العبداللطيف امل�شرف العام على التح ّول الرقمي و�أم��ن
املعلومات بالوزارة ،وتختتم �أعمال الربنامج يوم اخلمي�س بالتدريب العملي
لوكالة االبتعاث و�أمانة امللحقيات.

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

دورنا تكاملي ومسؤولية الجامعات
ال تتوقف عند تخريج الطالب!

رف���ع م��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م د.
حمد بن حممد �آل ال�شيخ �شكره
وت���ق���دي���ره مل��ق��ام خ����ادم احل��رم�ين
ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني
ع��ل��ى م��ا ي��ج��ده ق��ط��اع التعليم يف
اململكة من دعم ورعاية م�ستمرين،
وتطلعاتهما -حفظهما اهلل -لدور
�أك�بر للجامعات لتحقيق متطلبات
التنمية وخدمة املجتمع ،م�ؤكداً �أن
ه��ذا االهتمام دليل على الأهمية
احليوية للتعليم يف تطوير وتنمية
وبناء الإن�سان واملكان.
وقال معاليه خالل رعايته �أعمال
ال��ل��ق��اء ال���راب���ع ل��ق��ي��ادات التعليم
اجلامعي بجامعة الأمرية نورة بنت
عبدالرحمن بالريا�ض �إن اجلميع
ي��ع��م��ل م���ن �أج����ل م�����ش��روع تطوير
التعليم ،مو�ضحاً �أن دور الوزارة مع
اجلامعات تكاملي ،ولدينا فر�صة
جميعاً لتح�سني الأداء ،وهو عنوان
لوطن وثاب ومتطلع للم�ستقبل.
و�أ����ض���اف م��ع��ال��ي��ه :ي��خ��ط��ئ من
ي��ح�����ص��ر دور اجل���ام���ع���ات ب ��أن��ه��ا
�صروح �أكادميية فقط ،و�إمن��ا هي
���ص��روح �أك��ادمي��ي��ة مفتوحة خلدمة
املجتمع ال��ذي حولها �أي�ضاً ،مبيناً
�أن م�س�ؤولية اجلامعات ال تتوقف
عند تخريج ال��ط�لاب ،ب��ل ت�ستمر

لتج�سريهم �إىل �سوق العمل.
و�أ�����ش����ار �إىل �أن االخ���ت���ب���ارات
املعيارية والرخ�ص املهنية للخريجني
م�ؤ�شر حقيقي على �أداء اجلامعة
وجودة براجمها ،مو�ضحاً �أن حتويل
كليات املجتمع �إىل كليات تطبيقية
ف��ر���ص��ة ل��ل��ج��ام��ع��ات ل��زي��ادة ن�سب
القبول يف ب��رام��ج يحتاجها �سوق
العمل ،والتن�سيق يف ذلك مع القطاع
اخلا�ص ،مبيناً �أن كليات املجتمع
هي الرئة التي تتنف�س منها اجلامعة
لقبول �أعداد كبرية من الطالب.
و�أ�شار وزير التعليم �إىل �أن الر�شد
الذاتي داخل اجلامعة ال يت�أتى �إال

برفع كفاءة التنظيم وتبادل الأدوار
داخل اجلامعة ،م�شدداً �أن حت�سني
الأداء يجب �أن ي��ك��ون ه��دف�اً لكل
جامعة.
وق��د التقى معايل وزي��ر التعليم
مبديري اجلامعات يف لقاء خا�ص؛
ملناق�شة االح��ت��ي��اج��ات امل�ستقبلية
وحت�سني الأداء ،كما ُعقدت ور�شة
عمل ل��وك�لاء اجل��ام��ع��ات ملناق�شة
ت��ط��وي��ر م���ب���ادرات اجل��ام��ع��ات يف
برنامج تنمية ال��ق��درات الب�شرية،
وتطوير كليات املجتمع وحتويلها
ل��ك��ل��ي��ات ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة
�إىل مناق�شة ال��ت��ق��ومي ال��درا���س��ي

للجامعات ،وا�ستعرا�ض االختبارات
املعيارية والرخ�ص املهنية.
ويف نهاية اللقاء زار معايل وزير
التعليم ومديرو اجلامعات عدداً من
مرافق جامعة الأمرية نورة ،وزيارة
الهيئة الوطنية للأمن ال�سيرباين.
ح�ضر اللقاء نائب وزي��ر التعليم
د .ع���ب���دال���رح���م���ن ال��ع��ا���ص��م��ي،
وم�ساعد وزير التعليم د� .سعد �آل
فهيد ،ورئي�س هيئة تقومي التعليم
والتدريب د .ح�سام زمان ،ومديرو
اجل��ام��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة والأه��ل��ي��ة،
ووكالء اجلامعات.

«التعليم» تحقق جائزتين في مهرجان الشعر
والفنون بالمغرب

حققت وزارة التعليم ج��ائ��زت�ين ثقافيتني
دوليتني يف الن�شاط الطالبي الثقايف يف الدورة
الثامنة من املهرجان ال��دويل لل�شعر والفنون،
الذي اختتم فعالياته الأ�سبوع املا�ضي يف اململكة
املغربية.
وح�صلت الفرقة امل�سرحية يف �إدارة التعليم
مبحافظة الزلفي -ال��ت��ي مت��ث��ل ال�����وزارة يف
املهرجان -على جائزة �أف�ضل عر�ض م�سرحي
خا�ص بال�شباب ،و�أف�ضل �إخراج م�سرحي خا�ص
بال�شباب يف م�سرحية «حتت �سقف الربميل».
و�شاركت وزارة التعليم يف املهرجان بوفد
ير�أ�سه مدير الن�شاط الثقايف يف �إدارة الن�شاط
الطالبي يف الوزارة عبدالعزيز ال�سراء ،وم�شرف
الن�شاط الثقايف يف �إدارة تعليم الزلفي حممد

امل�لا ،وم�شرف النادي الثقايف يف �إدارة تعليم
الزلفي عبداهلل الطريقي ،والطالب عبدالعزيز
الباتل ومالك الدو�سري وحممد الفهيد و�سعود
العتيبي ويا�سر البدر وب��در ال��ن��داوي وفرا�س
املنيع وعبداللطيف امل�سعر ومم��دوح احلمود،
من خالل م�سرحية «حتت �سقف الربميل» من
ت�أليف �إبراهيم اخلم ّي�س ،والإ�ضاءة عبدالعزيز
ال�صعيب ،وامل�ؤثرات ال�صوتية �أن�س الزويد.
و�أكد مدير الن�شاط الثقايف يف �إدارة الن�شاط
الطالبي يف ال����وزارة عبدالعزيز ال�����س��راء �أن
الوفد ال�سعودي امل�شارك يف ال���دورة الثامنة
م��ن املهرجان ال���دويل لل�شعر والفنون حظي
بدعم كبري من قبل معايل وزير التعليم د.حمد
بن حممد �آل ال�شيخ وم�س�ؤويل ال��وزارة ،الذين

تابعوا م�شاركة الفرقة امل�سرحية يف �إدارة تعليم
الزلفي �أوالً ب�أول ،لتمثيل اململكة ب�شكل م�شرف،
واحل�صول على مركز متقدم يف املهرجان.
و�أ�ضاف �أن الفرقة امل�سرحية حققت جائزتني،
وهما �أف�ضل عر�ض م�سرحي خا�ص بال�شباب،
و�أف�ضل �إخ���راج م�سرحي خا�ص بال�شباب يف
م�سرحية «حتت �سقف الربميل» ،التي حققت
�إ�شادات كبرية من قبل ح�ضور املهرجان.
يُذكر �أن وزارة التعليم حققت العديد من
اجل��وائ��ز ال��دول��ي��ة يف امل��ه��رج��ان��ات الثقافية،
م��ن خ�لال ال��ع��رو���ض امل�سرحية التي يقدمها
الطالب يف عدد من �إدارات التعليم باملناطق
واملحافظات.
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030
أ.د .يوسف بن عبده عسيري

البحث العلمي واالبتكار يف االعتماد امل�ؤ�س�سي
ن�ستكمل ق��را�ؤن��ا الكرام تناول املعايري املطورة لالعتماد
امل�ؤ�س�سي وفق الن�سخة املطورة التي �أ�صدرتها هيئة تقومي
التعليم والتدريب 2018م ،ونتناول اليوم البعد ال�سابع «البحث
العلمي واالبتكار» ،وبح�سب هذه الن�سخة ف�إنه يجب �أن يكون
لدى امل�ؤ�س�سة خطط حمددة لأن�شطة البحث العلمي تعك�س
توجهاتها اال�سرتاتيجية وتتفق مع طبيعتها ور�سالتها ،وتوفر
امل�ؤ�س�سة املوارد الالزمة لها ،وتقدم الدعم املنا�سب لأع�ضاء
هيئة التدري�س ،وال��ط�لاب ،وغريهم من من�سوبي امل�ؤ�س�سة
للقيام بدورهم يف هذه الأن�شطة ،وتعمل على متابعة �أن�شطتها
وتوثيقها ،و�إع��داد تقارير دوري��ة حولها ،واتخاذ الإج��راءات
الالزمة للتح�سني والتطوير .ويتناول البعد ال�سابع من املعايري
املطورة لالعتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي عددًا من البنود التي
يجب �أن تلتزم بها امل�ؤ�س�سات وهي :التخطيط للبحث العلمي
و�إدارته ،ودعم البحث العلمي واالبتكار.
ويف ه��ذا ال�ش�أن نذكر �أن��ه يجب على م�ؤ�س�سات التعليم
العايل �أن تعمل منذ وقت مبكر على و�ضع خطة حمددة لآلية
احل�صول على االعتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي خا�صة يف هذا
البعد «البحث العلمي واالبتكار» ،لأن هذا البعد يرتبط به
الكثري من الإجراءات واخلطط التنفيذية ،كما ير�صد النتائج
ويحفظها وفق الوثائق التي تقدمها امل�ؤ�س�سات للجهات املعنية،
ريا من الوقت واجلهد املنظم واملدرو�س،
وهو �أمر ي�ستغرق كث ً
خا�صة يف ابتكار الو�سائل والربامج الداعمة للبحث العلمي
واالبتكار وت�شجيع املن�سوبني على توجيه كثري من طاقاتهم يف
هذا االجت��اه ،الذي يغطي حموراً هاماً من املحاور الرئي�سة
لعمل م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
كم نذكر يف هذا ال�ش�أن �أن جامعة امللك �سعود تقدم كل
اال�ست�شارات جلميع م�ؤ�س�سات التعليم العايل التي تتوا�صل مع
اجلامعة طلباً للدعم الفني يف هذا املجال.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

ستمطر فرحًا وفرجًا
اعلم �أن اهلل �سبحانه وتعاىل ي�سمع حماورتك مع نف�سك لتهدئتها من
�أي �أذى ،وي�سمع �أنينك الذي حتاول �أن تخبئه عمن حولك ،ويعلم تعاىل
�أنك تقاوم وحتاول ر�سم االبت�سامة عليك وك�سر ك�أ�س الي�أ�س الذي �شربت
منه.
يراك �سبحانه كيف تعني عباده وجترب ك�سرهم و�أنت �أ�شد املك�سورين ،ال
يخفى عليه �شيء �سبحانه ،تظن �أن ال خمرج مما �أنت فيه �أحيا ًنا ويو�سو�س
لك ال�شيطان �أكرث ،و�إذ به �سبحانه يهيئ لك الأ�سباب وي�شرح �صدرك
ويفتح �أبواباً بعدما �أغلق باباً عنك.
قد تكون دع��وة تُلح بها بقلب �صادق وطاهر تغري جمرى الكون من
�أجلك وتبدل الأحوال ،قد ي�صيبك مبا ال يعجبك لكي تلج�أ �إليه ،ليهذبك
ويطهرك من الذنوب جميعها ،ثم بعد مرور الوقت تتعجب وتقول :كيف
مر الوقت وكيف تخطيت الأمر!
يجب �أن نعلم جيداً �أنه حني ت�شتد العقدة ون�صل لطريق مغلق �سيفرجها
اهلل تعاىل و�ستمطر علينا فرحاً وفرجاً ،ف�صرباً جمي ً
ال دون �سخط �أو ملل
�أو تعب ،فاهلل كرمي.
جنالء الأحمدي
ق�سم الإعالم

الهيئات الثقافية الجديدة ضمن إستراتيجية كلية السياحة
وافق جمل�س ال��وزراء على �إن�شاء
�إح��دى ع�شرة هيئة ثقافية جديدة
ترتبط تنظيمياً ب���وزارة الثقافة،
وهي كالآتي :هيئة الأدب والن�شر
وال�ترج��م��ة ،هيئة الأزي������اء ،هيئة
الأف�لام ،هيئة ال�تراث ،هيئة فنون
العمارة والت�صميم ،هيئة الفنون
ال��ب�����ص��ري��ة ،هيئة امل��ت��اح��ف ،هيئة
امل�����س��رح وال��ف��ن��ون الأدائ���ي���ة ،هيئة
املكتبات ،هيئة املو�سيقى ،وهيئة
فنون الطهي ،وتتوىل كل هيئة من
هذه الهيئات �إدارة القطاع الثقايف
اخلا�ص بها ،وتتمتع با�ستقالل مايل
و�إداري ي�ساهم يف رف��ع م�ستوى
التطوير واجلودة جلميع القطاعات.
تندرج �أب��رز مهام واخت�صا�صات
�ستة هيئات من الهيئات املذكورة
�أعاله حتت التخ�ص�صات والربامج
التعليمية والبحثية التي تقدمها
كلية ال�سياحة والآثار بجامعة امللك
���س��ع��ود ،وه���ي ع��ل��ى ال��ن��ح��و الآت���ي:

الرئي�سة لتوجهات
هيئة الأزي���اء ،هيئة
وطننا ال��غ��ايل نحو
ال�تراث ،هيئة فنون
ت���ط���وي���ر ال���ق���ط���اع
العمارة والت�صميم،
ال��ث��ق��ايف ال�����س��ع��ودي
ه����ي����ئ����ة ال����ف����ن����ون
مب����ا ي��ت��م��ا���ش��ى م��ع
ال���ب�������ص���ري���ة ،ه��ي��ئ��ة
ر�ؤية اململكة ،2030
امل���ت���اح���ف ،وه��ي��ئ��ة
واملتوائمة مع ر�ؤي��ة
فنون الطهي.
وت���وج���ه���ات وزارة
�إن ت��خ�����ص��ي�����ص
الثقافة ،وذل��ك من
ه���ذا ال��ع��دد الكبري
خالل ثالثة �أهداف
م��������ن ال����ه����ي����ئ����ات
حم������وري������ة وه������ي:
الثقافية اجل��دي��دة
مب����ا ي����ت����واف����ق م��ع د .محمد السبيعي «ال���ث���ق���اف���ة ك��ن��م��ط
ح����ي����اة ،وال��ث��ق��اف��ة
اخلطط الدرا�سية
م����ن �أج�������ل ال��ن��م��و
واملخرجات البحثية
والأكادميية بكلية ال�سياحة والآثار االقت�صادي ،والثقافة من �أجل تعزيز
هو مبثابة تد�شني ملرحلة جديدة مكانة اململكة الدولية».
وان��ط�لاق �اً م��ن ه��ذه امل��رت��ك��زات
م���ن ت���اري���خ ال�ب�رام���ج الأك��ادمي��ي��ة
الأ���س��ا���س��ي��ة وامل��ه��م��ة ،ق��ام��ت كلية
املتخ�ص�صة بالكلية.
وهذا يجعلنا ن�ست�شرف امل�ستقبل ال�سياحة والآث���ار بتحديث خطتها
الكبري ملخرجات الكلية التعليمية ،الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة «»2023-2019
وال��ت��ي �أ���ص��ب��ح��ت �أح���د الأه����داف للعمل على حتقيق جميع الأهداف

العلمية واملهنية املُواكبة لتطلعات
وتوجهات القيادة يف قطاع ال�سياحة
والثقافة وال�ت�راث الوطني ،حيث
و�ضعت اخلطة ر�ؤي��ة وا�ضحة نحو
التميز يف التعليم والبحث العلمي
وخ��دم��ة املجتمع ،وتبني م��ب��ادرات
حتقق ال�شراكة املحلية والعاملية
والتنمية امل�ستدامة ،و�إع��داد كوادر
ع��ال��ي��ة ال��ت��أه��ي��ل لتلبية متطلبات
�سوق العمل .كما ر�سمت اخلطة
الإ�سرتاتيجية للكلية خارطة طريق
مالئمة ملواجهة جميع التحديات
احل��ال��ي��ة وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ،وال��ع��م��ل
ع��ل��ى �إح����داث ت��غ��ي�يرات ���ض��روري��ة
ع��ل��ى ك��اف��ة الأ���ص��ع��دة الأك��ادمي��ي��ة
والإداري���ة ت�ضمن اال�ستمرارية يف
عملية التح�سني والتطوير ،وجتويد
امل��خ��رج��ات التعليمية ،وتدعيمها
باملعارف واملهارات الأ�سا�سية.
وكيل كلية ال�سياحة والآثار
للتطوير واجلودة

الترجمة التجارية في المملكة بين التوطين والتدويل
جاء مفهوم العوملة م�ؤكداً للدور
البارز للإعالم يف تعزيز التعاي�ش
ال�سلمي ب�ين الثقافات ،ونتج عن
ذل��ك ازدي���اد منو التبادل التجاري
بني خمتلف الدول و�أ�صبحت القوة
االقت�صادية هي مقيا�س التناف�سية
بني خمتلف دول العامل ،وقد مهد
ذل��ك ال��ط��ري��ق لت�سابق ال�شركات
وامل��ن��ظ��م��ات ب��اخ��ت�لاف �أه��داف��ه��ا
لطرح منتجاتها يف الأ�سواق العاملية
و�صياغة املحتوى الإع�لاين �آخ��ذاً
باالعتبار ثقافة البلد امل�ستهدف
وح�ضارته.مثا ٌل على ذلك ما يلج�أ له
امل�سوقون يف ابتكار �إعالنات خمتلفة
لنف�س املنتج ب�سبب اختالف ال�سوق
امل�ستهدف ،وبالتايل يتم الن�شر لها
عرب قنوات الإعالم املختلفة جلذب
رغبة عمالئهم يف اقتناء املنتج.
م��ن ه��ن��ا ت�����ص��اع��د دور الإن��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
للت�أثري على مت�سوقني ب�شكل غري
مبا�شر و�إق��ن��اع��ه��م ب��ج��دوى املنتج
وحاجتهم له .لذلك ت�سعى ال�شركات
ال�ستقطاب نخبة م��ن املرتجمني
م��ن �أج���ل ترجمة فعالة وناجحة،
لأن الإخفاق يف ذلك قد يُعجل يف
تكبد خ�سائر على ال�شركة املنتجة �أو
امل�سوقة على ٍ
حد �سواء .وهذا ي�ؤكد
�ضرورة فهم �أ�س�س ومتطلبات �إعادة
�إن��ت��اج اجل��ان��ب الدعائي والرتكيز
ع��ل��ى �أه���م ت��ل��ك الأ���س�����س «ت��وط�ين
وت��دوي��ل املنتجات» م�ستندًا على
نظريتني �أ�سا�سيتني يف الرتجمة
«ال��ت��أوي��ل��ي��ة» و«ال��غ��ائ��ي��ة» ،فرتجمة
احل��م�لات الت�سويقية ب�شكل عام
تكون �إما تدويلاً �أو توطينًا ويجب
على املرتجم �أن يكون مل ًما مبعناها،
قاد ًرا على حتقيقها بكل احرتافية.
من هنا جاءت فكرة الرتكيز على

م��ا يخ�ص بيئتنا «اململكة العربية
ال�سعودية» لتدويل �أف�ضل املنتجات
املحلية عاملياً
وتوطني �أكرث فعالية
ٍ
ومالءمة للثقافة ال�سائدة.
ال��ه��دف الرئي�سي م��ن الرتجمة
الإع�لان��ي��ة ه��و ج��ذب ان��ت��ب��اه �أك�بر
ع��دد ممكن م��ن ال��ع��م�لاء ،وهناك
بالت�أكيد ا�سرتاتيجية حم��ددة لكل
ن��وع �إع�ل�اين ،وبالتايل حتى ت�صل
فكرة الإع�ل�ان �إىل جميع العمالء
امل�ستهدفني يجب �أن يكون املرتجم
ق��اد ًرا على جت��اوز احل��دود اللغوية
وال��ث��ق��اف��ي��ة ،ه���ذه اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
تتلخ�ص يف م�صطلحني ه��ام�ين
هما «التوطني والتدويل» ،حيث �إن
«التوطني اللغوي» يكون عن طريق
ترجمة الإع�ل�ان بطريقة تنا�سب
ثقافة وبيئة اللغة ال��ه��دف ،بينما
على عك�س ذل��ك ،يهدف «التدويل
اللغوي» �إىل جعل الإع�لان مفهو ًما
وم��وح�دًا ملختلف دول العامل� .إذن
على املرتجم �أن تكون لديه ر�ؤي��ة
وا�ضحة لهذين امل�صطلحني وفهم
كامل للعملية الت�سويقية مبا فيها
فهم �أ���ش��ك��ال الإع��ل�ان؛ �أي �شعار
املنتج واملل�صق الإع�لاين والإع�لان
ال��ت��ج��اري ال��ت��ل��ف��زي��وين ،والإمل�����ام
بطرق الت�سويق واملراحل التي متر
بها احلملة الت�سويقية و�أه���داف
احلمالت الإعالنية والغر�ض منها،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل معرفة خ�صائ�ص
اللغة الإع�لان��ي��ة والأ���س��ال��ي��ب التي
تخ�ضع لها خالل عمليتي التدويل
والتوطني.
«النظرية الت�أويلية» ترى �أن املعنى
ه��و ج��وه��ر عملية ال�ترج��م��ة و�أن
الن�ص عبارة عن وح��دة ذات �أبعاد
ثالثية ه��ي البعد اللغوي والبعد
الفكري والبعد الت�أثريي ،فالرتجمة
ال ت�سعى �إىل املطابقة الرتكيبية
و�إمنا �إىل املطابقة الت�أثريية ،ونظراً

النعدام املطابقة اللغوية والثقافية
ف�إن عمل املرتجم يتطلب نوعاً من
التوطني الثقايف يف اللغة الهدف
مبا يكفل �إح��داث نف�س الأثر الذي
�أح��دث��ه الن�ص يف اللغة امل�صدر،
بينما تعتمد «ال��ن��ظ��ري��ة الغائية»
على حتديد الهدف الرئي�سي �أوالً
وال��ذي �سي�سمح بعد ذلك بتحديد
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة امل��ع��ت��م��دة ولي�س
العوامل الأخرى.
وي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى ���ص��اح��ب الن�ص
امل��ط��ل��وب ت��رج��م��ت��ه حت��دي��د غايته
من الرتجمة حتى ميكن للمرتجم
حت��دي��د اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة املطلوبة،
ويف حالة �إذا مل يقم �صاحب الن�ص
بتحديد تلك الغاية ف�إنه يتعني على
املرتجم �أن ي�ضع نف�سه يف مو�ضع
���ص��اح��ب ال��ن�����ص ويتخيل ال��غ��اي��ات
املحتملة ويفا�ضل بينها ثم يبد�أ يف
تكوين ا�سرتاتيجيته.
ل��ي�����س ه����ذا ف��ح�����س��ب ب���ل على
املرتجم فهم �أهم العوامل التي تلعب
دو ًرا رئي�س ًيا يف عمليتي التوطني
وال��ت��دوي��ل؛ ك��الأم��ان��ة يف الرتجمة،
والثقافة ال�سائدة ،والعوامل الدينية،
والأ���س�����س ال��ق��ان��ون��ي��ة ل�ل�إع�لان��ات
التجارية.
فيما يتعلق ب��الأم��ان��ة جن��د �أن
املرتجم يكون كات ًبا من بيئة وقار ًئا
م��ن بيئة �أخ����رى ،ي��ه��دف �إىل نقل
�أف��ك��اره مبا يُن ِّمي ال�تراب��ط ،وحتى
يتمكن م��ن ذل���ك ي��ج��ب �أن يكون
ُمتم ِّكنًا من اللغة امل�صدر والهدف
وعارفاً للطرق والأ�ساليب اللغوية
اجلاذبة للم�شرتي ،و�أن يكون ُمتم ِّكنًا
من ثقافة اللغة امل�صدر والهدف،
و�أن يكون ملماً بثقافتها الدينية
وقوانينها التجارية ،و�أن يُ�سيطر
على تقنيات الرتجمة �سيطرة تا َّمة.
ن ��أخ��ذ على �سبيل امل��ث��ال ت�أثري
الإعالن التجاري على �سكان مدينة

ال��ري��ا���ض ،حيث جن��د �أن الرتجمة
تلعب دو ًرا مه ًما للغاية يف عملية
�صنع القرار ل�شراء املنتجات و�أن �أي
خط�أ ب�سيط قد ي�سبب خ�سارة ما
يقارب الن�صف من املت�سوقني .كما
�أن الثقافة والدين الي��زاالن يلعبان
دو ًرا مه ًما يف الت�أثري على امل�شرتي،
وهذا ي�ؤكد �ضرورة ا�ستخدام نظرية
منا�سبة للرتجمة الإعالنية؛ �سواء
الت�أويلية �أو الغائية.
فبع�ض الإع�ل�ان���ات ق��د تنجح
ت��رج��م��ت��ه��ا ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ن��ظ��ري��ة
الت�أويلية ،وق��د ن�صل �أي�ضاً لنف�س
الرتجمة �أو �أف�ضل منها من خالل
تطبيق النظرية الغائية ،لذلك نرى
�أنه يتعني على مرتجمي الإعالنات
التجارية ا�ستخدام النظرية الغائية
بدالً من النظرية الت�أويلية.
فيما يتعلق بتوطني الإع�لان��ات،
جند �أن ا�ستخدام اللهجات املحلية
يعطي نتائج جيدة للغاية مقارن ًة
با�ستخدام اللغة الف�صحى ،وبالن�سبة
لتدويل الإع�لان يف العامل العربي
ف�إنه من الأف�ضل ا�ستخدام اللغة
العربية الف�صحى� ،أم���ا بالن�سبة
للتدويل للعامل ب�أ�سره ف�إن ا�ستخدام
اللغة الإجنليزية يعد الأف�ضل نظ ًرا
ل�سيادة اللغة الإجنليزية على �أغلب
دول العامل.
ويف اخلتام ،ن�ستطيع الت�أكيد ب�أن
التوطني والتدويل اللغوي يختلف
من بلد لآخ��ر اعتمادًا على القيم
الثقافية والدينية لكل بلد ،حيث
ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن اخل��ط��ط التي
يجب تنفيذها م��ن �أج���ل الإع�ل�ان
بنجاح �أبرزها احرتام قيم العمالء
امل�ستهدفني واحل��ر���ص على عدم
الإ�ساءة للغتهم وثقافتهم.
لولوة عماد العبدالكرمي
ماج�ستري درا�سات الرتجمة
كلية اللغات والرتجمة

طالب وافد بين األمس واليوم

ما بني الأم�س واليوم �إال دقائق
و�ساعات� ،أجل هما ظرفان ،وما
ه��م��ا ب��ظ��رف�ين ،وم���ا ذل���ك ب��ال��ذي
يعنى ،و�إمنا حمتواهما ،وما ُطوي
منهما وما مل يطو.
بالأم�س كنت م�شحو ًنا مبعلومات
علمية ع��ن ال�لّ��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ،وعن
مكانتها بني اللغات ،وكان موقفي
�سال ًبا يف قاعات الدرو�س ،ووعاء
ي�را
ال���س��ت��ق��ب��ال ال��ن�����ص��و���ص ،و�أ����س� ً

م��ق��ت��ن� ًع��ا ب����أن ذل���ك و���س��ي��ل��ة لي�س
بعدها و�سيلة ،وكانت �أداة قيا�س
ح�صيلتي مبنية على قوة ذاكرتي،
وم���دى ج��ري��ان ��ِ�س��نّ ق��ل��م��ي على
ال��ق��رط��ا���س ،ف���إ ّم��ا �إك���را ًم���ا و�إ ّم���ا
�إهانة.
�أم�����ا ال���ي���وم ف��ق��د مت ت��ط��ري��ز
ملب�س الأم�����س ب�شيء قليل ي�سري
تع�صر قلبي
ب��اجت��اه��ات �أخ����رى،
ّ
حيالها برتجيح كفة ذك��ر جهود

علماء يف كثري من امل�سائل على كفة
جهود علماء العربية ،ومع تعاقب
الأيام جتلّت ماهية املنهج العلمي
امل� ّت��ب��ع ،واملتمثل يف كيفية تعليم
اللغة وتعلمها ،فتنف�ست ال�صعداء
بحرية مقيدة يف �إب���داء ر�أي� ،أو
تقدمي اقرتاح� ،أو طرح ت�سا�ؤالت،
فقوي ال�سالب الأفقي ب�سالب �آخر
ر�أ�سي ،فارتديت بذلك ثو ًبا موج ًبا
يف ق���اع���ات امل���ح���ا����ض���رات ،وم��ن

خاللها تبني �أن ما قيل من جهود
عربية و�أجنبية عن اللّغة العربية
متكاملتان ،يدعم بع�ضها بع�ضا
يف ت�سهيل تعليمها وتعلّمها ،ويف
�إ�سهام حتقيق عامليتها بن�شرها يف
�أرجاع املعمورة.
ال تعجب ،ف��الإن�����س��ان ع���د ّو ما
جهل ،غيور على معتقده وثقافته،
ذائد عنها بكل ما �أوت��ي من قوة،
ال��ن��ظ��ري��ة امل��ف��ي��دة ال��ت��ي ال تنايف

الن�صو�ص حتى ولو تف ّوه بها من
لي�س ب�أهل ،فال ينبغي االن�صراف
عنها ،بل الأوىل اال�ستفادة منها
م���ع ت� ّ
��وخ���ي احل����ذر م���ن ج��راث��ي��م
امل�ستغلّني املت�سترّ ين حتت غالف
الإ�صالح والتّحديث.
بوركينا فا�سو
معهد اللغويات العربية

بورغو نوفو
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الرأي

rs.ksu.edu.sa

rs.ksu.edu.sa

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

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

ت - 4673555/ف4673479 /

الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .فهد بن عبداهلل الطيا�ش

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

altayash@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

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

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

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

الطباعة

ت 8051184 /

resalah2@ksu.edu.sa

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

مدير ق�سم الإعالنات
ماجد بن علي القا�سم

امل�شاركة

ت - 4677605/ف4678529 /

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

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة

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

االقتصاد المعرفي ..الواقع والطموح
تظل البحوث هي الركيزة الأ�سا�سية
التي ت�ستند عليها نه�ضة ال�شعوب
بال ُم��ن��ازع ،مهما اختلفت جماالت
البحث كالبحوث الأمنية واالجتماعية
والتطبيقية والعلمية وال��زراع��ي��ة
واحليوانية والهند�سية �إىل ما هنالك،
والتي ال يت�سع املقا ُل لذكرها.
لكن يف الآونة الأخرية برز م�صطلح
يطلق عليه اقت�صاديات املعرفة� ،أو
االقت�صاد املعريف ،وهو لي�س بجديد
كما يظن البع�ض ،فعلى النقي�ض من
ذلك ،فكل البحوث ت�ستند على مدي
�أهميتها للب�شرية وكلما كانت ذات
احتياج �أكرب كانت قيمتها املعرفية �أكرب
وعلى هذا املنوال تُ�صنف البحوث!
ب���د�أ ال��ق��رن احل����ادي والع�شرون
بخطى بحثية ُمت�سارعة مما نتج عنه
ت��غ�يرات وا���س��ع��ة ،فطرحت العديد
من النظريات والفر�ص والتحديات
ف��ازدادت معها �أهمية املعرفة ك�أحد
عنا�صر التكنولوجيا واملعلومات ،حتى
�أ�صبحت من �صفات هذا الع�صر وهو
االقت�صاد املبني على املعرفة.
لذلك نرى اليوم �أن اً
دولً ال متتلك
قوة ع�سكرية وال تر�سانة �أ�سلحة وال
م�ساحة كبرية وال عدد �سكان كبري،
�إال �أنها غدت على ر�أ�س قائمة املعرفة
ومهيمنة عليها ،و�أ�صبحت تناف�س
ُكربيات الدول من خالل حقيقة واحدة
وهي �أن الإن�سان هو املورد االقت�صادي
الأقوى� ،إن ُ�ش ِّجع و ُعلِّم و ُد ِّرب و ُو ِّفرت
له الإمكانيات ،فهو �أعلم مبا يُريد،
وكيف ي�صل �إىل ما يُريد!
لقد تغريت الأ�س�س القدمية يف
ت�صنيف امل���وارد «�أر����ض ،ر�أ���س مال،
ع��م��ال��ة» ف�أ�صبحت ال��ي��وم يف ظل
االقت�صاد اجلديد «املعرفة العلمية،
وال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي وامل��ح��اك��اة،
واملعلومات والإب���داع» لي�صبح الفكر
ه��و ر�أ����س امل���ال احلقيقي .م���اذا لو
علمنا �أن اقت�صاد املعرفة �أ�صبح
ي�شكل  %7من الناجت املحلي العاملي،
وينمو مبعدالت كبرية تقدر بــ %10
�سنوياً ،و�أنه �سيغدو املحرك الرئي�س
للنمو االقت�صادي عما قريب ،و�ستتغري
تبعاً لذلك فر�ص التوظيف و�ستختفى
وظ���ائ���ف ،ك��امل��ح��ام��ي وامل��ح��ا���س��ب
والإع��ل�ام����ي وامل��را���س��ل ال�صحفي
ومتوقعي الطق�س ومهند�سي الكهرباء
وال�شبكات حتى كابنت الطائرة �سي�صري
عما قريب طياراً �آلياً ،و�سيكون هناك
روبوت جراح يجري العملية اجلراحية
بكل �سال�سة ،ورمبا عامل واحد مع
التقنية املعرفية �سيدير مزارع تفوق
م�ساحتها �آالف الهكتارات ،ومتخ�ص�ص

نف�س امل��ن��وال ،وهي
واح�������د يف ال��ث��روة
املجاالت التي تَعاظم
احل��ي��وان��ي��ة �سيدير
فيها الإنتاج البحثي
ع�������ش���رات امل������زارع
ريا.
كب
ا
م
تعاظ
املعريف
احليوانية مب�ساعدة
ً
ً
م������ن ه����ن����ا ج����اء
ال��ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��رف��ي��ة،
ال���ت��رك������ي������ز ع���ل���ى
وح�����ت�����ى ال���ب���اح���ث
اقت�صاديات املعرفة،
يف ال���غ���د ���س��ي��ك��ون
ف����ك����م ك�������ان ح��ج��م
ه��ن��اك ب��ح��وث �آل��ي��ة،
احل��ا���س��ب الآيل يف
ت��ع��م��ل ع��ل��ى جتميع
خ��م�����س��ي��ن��ات ال��ق��رن
وترتيب الأفكار عرب
املا�ضي وك��م حجمه
خ��وارزم��ي��ات دقيقة
اليوم وكيف �سيكون
وم�����ن ث����م �إ�����ص����دار
فيصل الشميري
يف ال��غ��د ،ك��م كانت
الأب���ح���اث وال��ك��ت��ب،
ن�سبة االعتماد عليه
وقد �صدر �أول كتاب
من باحث �آيل يف �أوائل العام  2019يف تلك احلقبة ،وكم �أ�صبحت الن�سبة
مل�ؤلفه الآيل  .Beta Writerيف اليوم ،يكاد ال يوجد فرد يف العامل �إال
ظل هذا التقدم الـ ُمخيف ومع تزايد وميتلك تقنية حا�سوبية بيده ،ولذا
�أع��داد الهيئات واملراكز البحثية يف �أ�صبحت بحوث املعرفة هي املحرك
العامل التي فاق عددها ع�شرة �آالف الأ�سا�سي للنمو االقت�صادي العاملي
منظمة بحثية م�صنفة حتى �أواخ��ر ال��ي��وم ،و�سيكون الرئي�س يف الغد،
العام  2019بح�سب ت�صنيف م�ؤ�شر ويعرف ب�أنه �أحد فروع علم االقت�صاد
نيت�شر � Nature Indexإال �أن البنف�سجي الذي يهتم بعوامل حتقيق
املنطقة العربية مل يتجاوز عدد املراكز الرفاهية للب�شرية من خالل م�ساهمته
البحثية فيها  350مركزًا ،كما �أن عدد يف ن��ظ��م �إن��ت��اج وت�صميم و�إخ����راج
اجلامعات مل يتجاوز  250جامعة ،املعرفة املرتكز على التطوير والبحث
وعمو ًما ت�صنف املراكز واملنظمات العلمي ،يف �سبيل حتقيق تنمية �شاملة
البحثية مب��ق��ي��ا���س�ين :الأول ع��دد وم�ستدامة ،ت�ستند يف خ�صائ�صها على
البحوث العلمية الـ ُمنتجة « Articleاالبتكار والتعليم والتدريب والبنى
 ،»Countوالثاين مدى �إ�سهام تلك التحتية املواكبة للتطور ،مع احلوافز
البحوث يف االهتمام العاملي ،وماذا املادية واملعنوية واحلماية القانونية،
قدمت للب�شرية وكم ن�سبة االقتبا�سات وبذلك حدثت ال��ث��ورة التكنولوجية
منها �ضمن تخ�ص�ص معني كمقيا�س واملعلوماتية ويف �أنظمة االت�صاالت
�أي ً
�����ض��ا�.إن النمو امل��ت��زاي��د القت�صاد
ك�سري «.»Fractional Count
وللأ�سف معظم البحوث يف الوطن املعرفة هو جزء من حتول �أكرب من
العربي على ن��وع�ين :بحوث جيدة �إنتاج ال�سلع امللمو�سة املادية يف البلدان
ولكنها جم���رد اج��ت�رار� ،أو حتوير املتقدمة نحو ال�سلع غري املادية �أو
طفيف ،وبحوث �ضحلة وهي البحوث املعلوماتية واخلِ ��دم��ات ،و�أ�صبحت
املطبوخة� ،أما البحوث املتميزة فقليلة من �أهم مقومات العوملة اليوم ،التي
ج��دًّا ،وهنا يجب �أن نراعي الفوارق حت��ررت من القيود التجارية حمل ًّيا
يف الإنتاج البحثي للمجاالت املتنوعة ،وعامل ًّيا ،فتال�شت احل��دود ال�شائكة
فب�سبب م���دة تنفيذ البحث حتى �أمام هذه املنتجات البحثية املعرفية
فتغيت طرق نقل املعلومات
ظهور النتائج ،هناك اختالف بني املُعا�صرة ،رَّ
املراكز والكليات بح�سب تخ�ص�صاتها والتوا�صل واالت�صال ،وذهبت معها
وبني الأق�سام ،وهناك � ً
أي�ضا تفاوت اجلغرافيا البعيدة لت�صبح قرية تتقدم
للم�سارات داخ��ل الأق�سام نف�سها ،وتنمو ب�شكل كبري ودقيق يف تناف�س
فالبحوث العلمية الطبية واحليوية �شديد وحترر �سيا�سي ال مثيل له.
�إذا علمت �أن الإن��ت��اج املعريف يف
والزراعية ب�شقيها النباتي واحليواين
قد حتتاج ل�شهور ورمبا �سنوات حتى العامل بح�سب قاعدة الإح�صائيات
ت��خ��رج بنتيجة معينة ،يف ح�ين �أن العاملية ق��د بلغ يف ال��ع��ام 2018م
البحوث يف جوانب علوم احلا�سوب « »2,555,959مقالة علمية �أي
املختلفة قد ال حتتاج ل�ساعات �أو �أيام «� »7.002أل��ف مقالة علمية تظهر
فهو جمرد محُ اكـاة يف معظم احلاالت ،للنور يوم ًّيا� ،أي �أكرث من « »292بح ًثا
وكذلك هند�سة االت�صاالت والهند�سة يف ال�ساعة الواحدة� ،أي «� »5أبحاث
الكهربائية وال�صناعية يف الغالب تقري ًبا يف الدقيقة الواحدة� ،أي �أنه
وهناك الكثري من التخ�ص�صات على خالل قراءتك لهذا املقال رمبا قد

نبض الطالب
ن�شر �أكرث من خم�سة وع�شرين بح ًثا
يف ال��ع��امل ،وك���ان الن�صيب الأك�ب�ر
لل�صني بن�سبة  %20.67ولأول مرة
تتفوق على �أمريكا  %16.54لت�أتي
الهند ثال ًثا ثم �أملانيا واليابان وبريطانيا
ورو�سيا و�إيطاليا وكندا و�أ�سرتاليا على
التوايل.
�إال �أن هناك ت�صني ًفا � َآخ��� َر لي�س
لكمية ال��ب��ح��وث ف��ق��ط ،ب���ل لعدد
اال�ست�شهادات بتلك البحوث مما يدلل
على �أهمية ج��ودة تلك البحوث يف
ن�شر املعرفة وت�أثريها وقوتها ومدى
تداولها ،ومن هنا حافظت الواليات
املتحدة الأمريكية على املركز الأول
بعدد اال�ست�شهادات العلمية ،لت�أتي
ال�صني باملركز الثاين.
وبح�سب �إح�صائيات امل�ؤ�شرات
العاملية للملكية الفكرية الأخ�ي�ر
فقد بلغت ع��دد ب����راءات االخ�ت�راع
للعام 2018م « »3.326.300براءة
اخ�ت�راع مقارنة مع العام 2008م
« »1.930.000بزيادة قد ت�صل �إىل
ال�ضعف خالل ٍ
عقد من الزمن ،وقد
ا�ستحوذت ال�صني على �أكرث من ن�صف
ع��دد ال�ب�راءات ،يف حني ا�ستحوذت
ال�سعودية على  3399براءة اخرتاع،
مبا يعادل  %80من �إجمايل براءات
االخ�تراع يف الوطن العربي ،لترتبع
على املركز  25عامل ًّيا.
مع هذا الإنتاج املعريف والبحثي
الهائل يظل �إن��ت��اج ال���دول العربية
البحثي �صغرياً جدًّا ،فقد بلغت عدد
املقاالت العلمية املن�شورة للعام 2018م
حوايل « »58.696اً
مقال علم ًّيا متاحاً
ومعتمداً يف املجالت العلمية امل�صنفة،
�أي بن�سبة  %1.76تقري ًبا من الإنتاج
امل��ع��ريف ال��ع��امل��ي ،ن��ظ�� ًرا مل��ا تواجهه
وتعانيه ُمعظم الدول العربية من عدم
اال�ستقرار واال�ضطرابات ،والأزمات
املالية املحلية والعاملية ،وقلة فر�ص
التعاون مع املراكز البحثية املحلية
وال��ع��امل��ي��ة ،و�ضعف البني التحتية
للبحث ،وتدين �أجور الباحثني ،وقلة
ع��دد الباحثني وهجرتهم ،وغياب
ال�سيا�سات الـ ُم�شجعة والـ ُمعتمدة
على تكري�س البحث يف ح ّل امل�شاكل،
وقلة الإن��ف��اق على ال��ب��ح��وث ،حيث
�إن متو�سط ما يُ�صرف على البحث
العلمي ال يتجاوز املتو�سط العام يف
ال��وط��ن العربي �سوى  %0،23من
الناجت املحلي الإجمايل� ،إذا ما قارنا
بدولة الكيان ال�صهيوين التي تنفق
 ٪4.21من الناجت املحلي !...يتبع
طالب دكتوراه كلية علوم الأغذية
والزراعة

تقديم االختبارات

�إعداد :قما�ش املني�صري ـ خالد النفاح

هل �أنت جاهز لتقدمي االختبارات النهائية؟ وما الإيجابيات وال�سلبيات
حول تقدميها من وجهة نظرك؟!
جاهز ومتحم�س
في�صل اخلثالن� ،إع�لام :نعم ،جاهز ومتحم�س ب�شكل كبري� ،أب��رز
الإيجابيات اغتنام ما تبقى من رم�ضان يف الدعاء والتقرب �إىل اهلل،
وفيما يخ�ص ال�سلبيات �أعتقد �أنها �ست�سبب �ضغطاً �أكرب على الطالب
وعلى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف رم�ضان وقبل رم�ضان عندما يحاولون
�إنهاء املناهج بوقت مبكر مع حتقيق �أكرب قدر من الفهم.
ل�ست جاهز ًا
تركي املقبل ،عالقات عامة :ل�ست جاهزاً
لهذا التغيري ،ملا فيه من �ضيق للوقت ،وعدم
ا�ستيعاب املناهج ب�شكل كامل� ،أكرب الإيجابيات
�أن ال��ع��بء ال��درا���س��ي �سوف يقل وه��ذا �سوف
يخفف ال�ضغوط الدرا�سية على الطالب ،وكذلك
�سوف تطول فرتة الإجازة ال�صيفية ،وال�سلبيات
�صعوبة الرتكيز يف فرتة ال�صيام مما ي�ؤدي لنزول
تركي المقبل
م�ستويات الطالب ،و�أعتقد �أن بع�ض املحا�ضرين
�سوف يخت�صرون املناهج وهذا �سوف ي�ؤثر �سل ًبا على املح�صلة النهائية
للطالب ملا فيه من �ضيق يف الوقت.
ال فرق لدي
علي عبداهلل ال�صغري ،كلية الآداب :ال يوجد فرق كبري بالن�سبة يل
بتقدميها عن ت�أخريها ،الإيجابيات عدم تق�سيم االختبارات �إىل فرتتني قبل
العيد وبعد العيد ،و�إعطاء طالب الف�صل ال�صيفي وقتاً كافياً من الراحة بني
الف�صل الثاين وال�صيفي� ،أما ال�سلبيات فمن �أهمها ال�ضغط الدرا�سي وتزاحم
جدول االختبارات ،حيث ال يتم الرتكيز على مادة واحدة بل �أكرث من مادة.
جاهز وم�ؤيد
زيد البقمي ،كلية العلوم :نعم� ،أنا جاهز وم�ؤيد للقرار ب�شكل كبري،
الإيجابيات ،عدم تقطيع فرتة االختبارات مما يجعل الإج��ازة � ً
أي�ضا
متوا�صلة وغري متقطعة ،وهذا ما يريده �أغلب الطالب� ،أما ال�سلبيات
فتتمحور حول �ضغط ج��دول االختبارات مما يفقد الطالب تركيزه،
وجتعله يبذل جهداً كبرياً جدًا يف وقت ق�صري وحمدود.
�ضغط تقدمي امل�شاريع
هيفاء خالد ال�سماري ،لغات وترجمة ،م�ستوى تا�سع :م�ستعدة لتقدمي
االختبارات لأن الوقت مازال قائم ولدي مت�سع منه ،ولكن ب�سبب تقدميها
�أ�صبح علينا �ضغط تقدمي امل�شاريع ،والإيجابية الوحيدة يف هذا القرار
عدم عودتنا بعد رم�ضان للف�صول الدرا�سية.
قرار مبكر
نورة ،كلية الآداب ،م�ستوى رابع :نعم لدينا مت�سع من الوقت ونحمد اهلل
�أن القرار جاء مبكراً ،وال�شيء الإيجابي يف هذا القرار �أن الإجازة �ستكون
�أطول ولن نت�شتت يف العودة بعد رم�ضان ،و�سوف نعي�ش حلظات رم�ضان
الروحانية براحة �أكرب ،ولكن لذلك ثمن فاختباراتنا يف رم�ضان �إرهاق.
التقدمي �أف�ضل
ميمونة ،كلية الآداب ،م�ستوى رابع :م�ستعدون لهذا القرار وتقدميه
�أف�ضل بكثري لنا ،ولو كان كما هو عليه �سابقاً بعد العيد �سيكون �ضغط
نف�سي ونن�سى املعلومات ،واملذاكرة يف رم�ضان �صعبة لأن الوقت مي�ضي
�سريعاً وبذلك �سوف نن�ضغط يف املذاكرة.
متنيت عدم تقدميها
بيان القرين ،ما�سرت متري�ض �أطفال ،ومعيدة يف جامعة الأمري �سطام:
م�ستعدون بالطبع وال يفرق تقدميها �أو ت�أخريها ،وبخ�صو�ص رغبتي كنت
�أمتنى �أن تكون بعد رم�ضان لنتفرغ ل�صالتنا و�أجواء رم�ضان وكنت �أمتنى �أن
ال يكون يف رم�ضان درا�سة نهائ ًيا ،وال �أعلم ملاذا النا�س �سعيدة بهذا القرار
ولكن لكل �أحد وجهة نظر!
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النافورة الراق�صة
 22جمادى الآخرة الوقت :من ٤م �إىل ٤م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
فعالية املكان :الريا�ض بوليفارد

ريا�ض ونرت الند
 22جمادى الآخرة الوقت :من٤م �إىل ١٢م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
فعالية املكان� :أر�ض الغدير  -مقابل مركز امللك عبداهلل املايل

حكاية مكان
 22جمادى الآخرة الوقت :من �١٠ص �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة م�سك اخلريية
معرض املكان� :صالة الأمري في�صل بن فهد للفنون الت�شكيلية
«م�ساحة»

ليايل الريا�ض
 22جمادى الآخرة الوقت٦ :م �إىل �١٫٣٠ص
املكان :الطريق الدائري ال�شمايل,ال�سفن مونز

الريا�ض بوليفارد
 22جمادى الآخرة الوقت :ـمن ١م �إىل �٤ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
مهرجان املكان :بوليفارد الريا�ض

ريا�ض نايت
 22جمادى الآخرة الوقت ٤ :م �إىل �١١٫٣٠ص
املكان :طريق الأمري تركي بن عبدالعزيز الأول

كانديلي�شيو�س
 22جمادى الآخرة الوقت :من ١م �إىل �٤ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
مهرجان املكان :بوليفارد الريا�ض

الوفد التجاري الأملاين
 22جمادى الآخرة الوقت�١٠٫٣٠ :ص �إىل ١٢م
املكان :غرفة الريا�ض املركز الرئي�سي

لونا �سينما
 22جمادى الآخرة الوقت :من ١م �إىل �٤ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
مهرجان املكان :بوليفارد الريا�ض

ال�سعودي الأمريكي للرعاية ال�صحية
 22جمادى الآخرة الوقت�٨ :ص �إىل ٦م
املكان :فندق ريتز كارلتون

�صياغة الفني
 22جمادى الآخرة الوقت :من �١١ص �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة الفن النقي
معرض املكان :مركز امللك عبداهلل املايل

ت�أهيل مباين ومرافق احلرم اجلامعي لذوي
 22جمادى الآخرة االحتياجات اخلا�صة للموظفني
الوقت� ٩ :ص �إىل ١م
ورشة
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س ـ قاعات تطوير
املهارات

فعالية

مهرجان

لقاء

منتدى

لوحة الفعاليات

أرقام
تلفونات
تهمك..
الخدمات
الحكومية

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

مكتب وكيل اجلامعة للم�شاريع 4672787

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

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

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

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

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

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

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

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

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

�صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 80 53161

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:
0118054450 - 0118054451
«املرور»
ـ جتديد رخ�ص القيادة.
ـ جتديد اال�ستمارة.
ـ ا�ستبدال لوحات ال�سيارة
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الر�سوم املعلوماتية «انفوجرافيك» للموظفات
 26جمادى الآخرة الوقت :من �٩ص �إىل ١م
املكان :مهارات ٣

الإ�سعافات الأولية وال�سالمة للموظفني
 24جمادى الآخرة الوقت� ١٠ :ص �إىل ٢٫٣٠م
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س ـ قاعات تطوير
ورشة
املهارات

دورة

ا�ستخدام فنيات املقابلة يف الإر�شاد النف�سي للموظفات
 27جمادى الآخرة الوقت :من �٩ص �إىل ١م
املكان :مهارات ٦

الطب التجميلي 4
 24جمادى الآخرة الوقت :من �٨ص �إىل ١١٫٤٥م
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض
ملتقى  ,الريا�ض

ورشة

ق�ضايا التغيري يف املجتمع ال�سعودي
 24جمادى الآخرة الوقت :من �٨ص �إىل ٢م
املكان :فندق كراون بالزا الريا�ض  -الرائدة املدينة
فعالية الرقمية ,الريا�ض

ال�سعودي للرعاية ال�صحية
 28جمادى الآخرة الوقت١٢ :م �إىل ١٠م
املكان :فندق هيلتون الريا�ض

الأ�ساليب احلديثة يف �إدارة املوارد الب�شرية للموظفات
 25جمادى الآخرة الوقت :من �٩ص �إىل ١م
املكان :مهارات ٦

�أوتوميكانيكا الريا�ض
 30جمادى الآخرة الوقت :من �١١ص �إىل ٧م
املكان :قاعة الأمري �سلطان الكربى  -فندق
معرض الفي�صلية ,الريا�ض

معرض

برنامج

ال�سعودي لبناء ال�سينما 2020
 25جمادى الآخرة الوقت :من �٩ص �إىل ٤م
املكان :فندق الفريمونت ,الريا�ض

 1رجب

ال�سعودية الرقمية
 26جمادى الآخرة الوقت :من ٥م �إىل ١٠م
املكان :بهو الطالبات جامعة امللك �سعود ,الريا�ض

 7رجب

منتدى

منتدى

معرض

فعالية

امل�شاريع امل�ستقبلية 2020
الوقت :من � ٨ص �إىل  ٤م
املكان :فندق و�شقق هيلتون الريا�ض ,الريا�ض

ال�سعودي الدويل للت�سويق الإلكرتوين والتجارة
الإلكرتونية
الوقت :من � ٩ص �إىل  ٦م
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض,
الريا�ض

إصدارات دار جامعة الملك سعود
عنوان الكتاب :الزراعة بالباذرات القر�صية يف نظم الزراعة بدون حراثة
امل�ؤلفMike Ashworth :
املرتجم :خالد علي القعدي
ال�سنة1441 :

عنوان الكتاب :مو�سوعة روتليدج لأ�ساليب البحث يف اللغويات التطبيقية
امل�ؤلفA. Mehdi Riazi :
املرتجم� :إبراهيم رافع القرين
ال�سنة1441 :

و�صف الكتاب:
ي�سلط كتاب «الزراعة بالباذرات القر�صية يف نظم الزراعة بدون
حراثة  -ا�ستعرا�ض امل�سائل التقنية واحلقلية» ال�ضوء على كيفية �إدارة
احلقول الزراعية ،وحت�سني �أداء الباذرات القر�صية ،وتطبيق �أف�ضل
املمار�سات الزراعية ،مثل تقنية امل�سارات الثابتة يف احلقل ،والبذر
بني ال�صفوف .كما يعترب دلي ً
ال عمل ًيا للمزارعني للم�ساعدة يف حت�سني
العمليات امليدانية للباذرات القر�صية يف �سياق الزراعة بدون حراثة.

و�صف الكتاب:
تتناول «مو�سوعة روتليدج لأ�ساليب البحث يف اللغويات التطبيقية» تعريفات
للمفاهيم وامل�صطلحات الرئي�سية تتعلق ب�أ�ساليب البحث يف اللغويات التطبيقية.
حيث تقدم �أكرث من  570م�صطلحاً يف هذا املجال ت�شمل �أهم امل�صطلحات و�أكرثها
َ
ٍ
تعريف للم�صطلح و�شرحه
مدخل تقدمي
ا�ستخدا ًما من الباحثني ،حيث يتم يف كل
و�أمثلة وم�صطلحات مرتبطة به ،بالإ�ضافة لفهر�س للمفاهيم الأ�سا�سية.

قاعدة اللعبة:

مفكرة الشهر

سدوكو

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

جمادى الآخرة
1441هـ
) فرباير (

2020م

ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام

ر�سالة اجلامعة على تويرت

ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

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

youtube : ResalahKSU

https://plus.google.com

@rsksu

@rsksu

https://www.facebook.com/rsksu
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دراسات

قــــــــــــــــرأت لك..

االقتصاد السعودي من التأسيس إلى
الرؤية
د .ام���ت���ث���ال ع���ب���داهلل
الثمريي
���ص��در ح��دي��ث �اً ك��ت��اب
حتليلي وتطبيقي عن
االق��ت�����ص��اد ال�����س��ع��ودي
حتت عنوان «االقت�صاد
ال�سعودي من الت�أ�سي�س
�إىل ال���ر�ؤي���ة» ،ت��ن��اول
امل��راح��ل االقت�صادية
امل���خ���ت���ل���ف���ة ل��ت��ط��ور
االقت�صاد منذ توحيد
اململكة عام 1932م،
م�������روراً ب��ال��ن��ه�����ض��ة
احلديثة لالقت�صاد
ال�������س���ع���ودي يف �أوائ�������ل
ال�سبعينات امليالدية ،ثم مرحلة التخطيط التنموي
املمتدة خالل الفرتة «2014-1970م» وانتهاء بانطالق «ر�ؤية
اململكة  »2030وبراجمها التنفيذية.
نظريات التطور
تناول الكتاب نظريات التطور االقت�صادي يف حماولة لتف�سري
التحول التاريخي يف االقت�صاد ال�سعودي ،وقد تبني �أن م�سار تاريخ
ري الفعلي مع �ضخ �أول �شحنة نفط
االقت�صاد ال�سعودي بد�أ بالتغ ّ
يف مايو 1939م ،و�أن مراحل تطور االقت�صاد ال�سعودي خمتلفة
عن مراحل تطور االقت�صاد يف �أي جمتمع �آخر ،نظراً الختالف
الظروف وال�شخ�صيات التي قادت التحول يف املجتمع� ،إذ كانت
�شخ�صية م�ؤ�س�س اململكة العربية ال�سعودية  -طيب اهلل ثراه  -من
�أوىل و�أهم العوامل التي �أثرت يف مراحل التطور.
مرحلتان �أ�سا�سيتان
حددت امل�ؤلفة مراحل تطور االقت�صاد ال�سعودي يف مرحلتني
�أ�سا�سيتني هما :مرحلة التخطيط التنموي «،»2014-1970
ومرحلة ر�ؤية اململكة « .»2030-2016وق�سمت مرحلة التخطيط
التنموي �إىل ث�لاث م��راح��ل اقت�صادية ه��ي :مرحلة االزده���ار
« ،»1981-1970مرحلة ال��رك��ود « ،»2002-1982ومرحلة
االنتعا�ش « .»2014-2003كما ق�سمت املرحلة الثانية �إىل
ثالث مراحل :مرحلة و�ضع الأ�سا�س « ،»2020-2016مرحلة
حتقيق املكا�سب « ،»2025-2020ومرحلة تعميق الأثر «-2025
2030م».
الهيكل والأداء
تناول الكتاب هيكل االقت�صاد ال�سعودي و�أداءه يف املراحل
املختلفة وال�سيا�سات التي ا�ستخدمتها احلكومة ملعاجلة وتخفي�ض
العجز �إبان الفرتات التاريخية املتعاقبة ،ملعرفة مدى ت�شابهها �أو
اختالفها ،مع مقارنة امليزانية املقدرة مع امليزانية الفعلية عرب
التاريخ ملعرفة مدى تقارب الإنفاق والإيراد املخطط ،وا�ستنتاج
ال�سيا�سات التي اتخذتها وزارة املالية يف فرتات ارتفاع وانخفا�ض
�أ�سعار النفط ،وكذلك ا�ستنتاج منوذج تقلب الإيرادات النفطية يف
االقت�صاد ال�سعودي.
�سوق النفط
�أف��رد الكتاب ف�ص ً
ال يتعلق ب�سوق النفط العاملي وتطورات
ال�سعر والعر�ض والطلب ،وذروة �إنتاج النفط يف العامل ،والتوقعات
امل�ستقبلية لأ�سعار النفط ،كما تعر�ض الكتاب لتحليل التجارة
اخلارجية يف االقت�صاد ال�سعودي خالل احلقب التاريخية املختلفة
مع درا�سة لتغري ال�شركاء التجاريني للمملكة عرب الزمن ،وكذلك
تطور حتويالت العمالة الوافدة منذ ال�سبعينات امليالدية و�صوالً
�إىل ر�ؤية اململكة .2030
القوى العاملة
�شغلت درا�سة القوى العاملة ومعدالت البطالة حيزاً بارزاً يف
الكتاب ،ومت �شرح تطور معدالت امل�شاركة االقت�صادية لل�سكان
ال�سعوديني مع مقارنة ذلك بدول جمموعة الع�شرين ،كما مت درا�سة
الوظائف امل�ستحدثة يف االقت�صاد ال�سعودي خالل الع�شرين �سنة
املا�ضية «2019-1999م» ،وتبني �أن االقت�صاد ال�سعودي ا�ستحدث
 9.4مليون وظيفة جديدة ،منها  2.7مليون وظيفة فقط �شغلها
ال�سعوديون ،فيما �شغل غري ال�سعوديني نحو  6.7مليون وظيفة،
وقد �شغل الذكور ال�سعوديون نحو  1.9مليون وظيفة ،فيما �شغلت
الإناث ال�سعوديات نحو � 714ألف وظيفة فقط.
تكاليف املعي�شة
احتوى الكتاب ف�ص ً
ال عن الأ�سعار وتكاليف املعي�شة يف اململكة،
وتناول �أ�سعار اجلملة والعقار وال�سلع الإن�شائية ،ون�سب متلك
الأ�سر ال�سعودية للم�ساكن ،والأ�سر التي تقطن م�ساكن بالإيجار.
كما تناول تعديل �أ�سعار الطاقة واملياه وت�أثري ذلك على معدل
الت�ضخم ،و�أف���رد الكتاب ف�ص ً
ال يتعلق ب��ر�ؤي��ة اململكة ،2030
متناوالً ،بالإ�ضافة �إىل وثيقة الر�ؤية و�أهدافها اال�سرتاتيجية
وبراجمها ،م�سار تقدم الر�ؤية والنتائج التي ميكن ر�صدها.
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تراجع التعاقدات مع شركات العالقات العامة خالل 2019
ك�شفت درا�سة ا�ستطالعية �أجرتها
وح���دة ال��درا���س��ات التحليلية لدى
 W7Worldwideللإ�ست�شارات
الإ�سرتاتيجية والإعالمية ،عن تغري
اجت��اه��ات ���س��وق ق��ط��اع ال��ع�لاق��ات
العامة والتوا�صل يف اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة خ�ل�ال ال��ع��ام امل��ا���ض��ي
.2019
ال��درا���س��ة ال��ت��ي ح��م��ل��ت ع��ن��وان
«قطاع العالقات العامة والتوا�صل
يف اململكة العربية ال�سعودية يف
 .. 2019االجت��اه��ات وامل��ؤ���ش��رات
وامل�������ح�������ددات» ،اع���ت���م���دت ع��ل��ى
�أدات�ين رئي�سيتني هما :اال�ستطالع
وامل��ق��اب�لات البحثية م��ع  60من
امل��������دراء ال��ت��ن��ف��ي��ذي�ين امل��ح��ل��ي�ين
والأجانب ،ميثلون خمتلف م�ستوى
ال�شركات «ال��ك��ب�يرة ،واملتو�سطة،
وال�������ص���غ�ي�رة» ،ب���الإ����ض���اف���ة �إىل
متخ�ص�صني وم�ست�شارين م�ستقلني.
وت����أت���ي ه���ذه ال��درا���س��ة يف ظل
تراجع �أرب��اح القطاع على امل�ستوى
املحلي منذ منت�صف  ،2017فيما
قدم فريق الوحدة التحليلية حزمة
تو�صيات لإخ��راج القطاع من حالة
الركود والتباط�ؤ التي ي�شهدها بفعل
عوامل ذاتية وخارجية.
من �أبرز نتائج الدرا�سة �أن %45
م��ن امل�ستطلعني يعتقدون بتوجه

القطاعني العام واخلا�ص لتقلي�ص
تعاقداتها م��ع ال�شركات الدولية
املتخ�ص�صة يف ال��ع�لاق��ات العامة
واالت�صال ،رغم �أنها كانت �صاحبة
احل�صة ال�سوقية الأك�بر يف ال�سوق
ال�سعودي خ�لال ال�سنوات القليلة
املا�ضية.
وم���ن ال��ن��ت��ائ��ج جل���وء  %13من
ال�����ش��رك��ات وامل ��ؤ���س�����س��ات الكبرية
واملتو�سطة يف القطاع اخلا�ص �إىل
خف�ض ميزانيات خدمات العالقات
العامة والتوا�صل مل�ستويات قيا�سية،
وتوقعت الدرا�سة حدوث مزيد من

االندماج والتحالفات بني الوكاالت
ال�صغرية واملتو�سطة املحلية ،ما من
�ش�أنه تخفيف ال�ضغوط امل�ستقبلية
املتعلقة ب���امل���وارد امل��ال��ي��ة وتركيز
اجلهود ملواجهة الفرتات املقبلة.
�إ���ض��اف��ة لتوقع خ��روج ال��وك��االت
ال�صغرية املتخ�ص�صة يف القطاع
م��ن اخل��دم��ة نهائياً بفعل عاملني
«تغيري الن�شاط للدعاية والإعالن»،
و«االن���ت���ق���ال �إىل �إح�����دى ال����دول
اخلليجية القريبة خ�لال املنظور
ال��ق��ري��ب ،وال��ت��ي مل تعلن بعد بدء
تطبيقها ل�ضريبة القيمة امل�ضافة».

وق���دم���ت ال���درا����س���ة ت��و���ص��ي��ات
ف��ن��ي��ة ،وم���ن ذل���ك ت�شديدها على
�أهمية التفكري ب��أدوات عمل نوعية
تخدم قطاع العالقات العامة عرب
ب��ن��اء خ��دم��ات ج��دي��دة ت�ساهم يف
زي��ادة الإي���رادات املالية ،و�ضرورة
ت��رك��ي��زه��ا ع���ل���ى ت��ف��ع��ي��ل م�����س��ار
ال��درا���س��ات وال��ب��ح��وث التحليلية،
وحتليل امل�ضمون ،وال�صورة الذهنية
الإع�لام��ي��ة ل��ل��ع��م�لاء� ،إىل جانب
ال��ت��دق��ي��ق يف ع��م��ل��ي��ات التوظيف
بالرتكيز على �أ�صحاب املهارات يف
�صناعة املحتوى املحلي.

ت���وا����ص���ل امل���م���ل���ك���ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�سعودية حتقيق تطورات هائلة
على �صعيد ال�سياحة الداخلية
وج���ذب ال����زوار م��ن اخل����ارج ،يف
ال��وق��ت ال��ذي يحافظ فيه قطاع
ال�سياحة اخل��ارج��ي��ة على قوته،
مم��ا ير�سخ مكانة اململكة ك�أحد
�أ�سرع الوجهات ال�سياحية من ًوا يف
العامل .ويف �ضوء هذه التطورات
الهامة ،ك�شفت جمموعة «�سريا»،
وتنوعا
املزود الأكرث خربة وتطو ًرا
ً
خل���دم���ات ال�����س��ف��ر يف ال�����ش��رق
الأو���س��ط ،عن تقرير يقدم نظرة
حت��ل��ي��ل��ي��ة م��و���س��ع��ة ح���ول ال�سفر
من و�إىل وداخ��ل اململكة العربية
ال�سعودية.

ت�����ض��م��ن ال��ت��ق��ري��ر م��ع��ل��وم��ات
ق� ّي��م��ة ع��ن اجل��ه��ود ال��ت��ي تبذلها
اململكة نحو حتقيق �أهداف «ر�ؤية
ال�سعودية  »2030التي تهدف �إىل
ا�ستقبال  100مليون زائر حملي
وعاملي �سنو ًيا ،ورفع ن�سبة م�شاركة
ال��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ي �إىل 10%
م��ن �إج��م��ايل ال��ن��اجت املحلي .كما
متثل هذه اجلهود ام��ت��دادًا للنمو
الهائل يف القطاع ال�سياحي ،الذي
ي�شكل راف��� ًدا للخطط التنموية
ع���ل���ى امل�����س��ت��وي�ين االج��ت��م��اع��ي
واالق��ت�����ص��ادي ،ع�بر توفري فر�ص
ال��ع��م��ل ل��ل��م��واط��ن�ين ال�����س��ع��ودي�ين،
وتطوير �سل�سلة قيمة حيوية تقوم
على امل�شاريع ال�سعودية ال�صغرية

واملتو�سطة.
كما �أ�شار التقرير �إىل العديد
من العنا�صر الإيجابية اجلديدة
ال��ت��ي ت�شجع ال�سياح على زي��ارة
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة،
مب��ا يف ذل���ك تب�سيط �إج����راءات
الت�أ�شريات ،ومنح الت�أ�شرية عند
ال���و����ص���ول مل���واط���ن���ي  49دول����ة.
وو�ضعت «الهيئة العامة لل�سياحة
وال��ت�راث ال��وط��ن��ي» ا�سرتاتيجية
م��ت��ك��ام��ل��ة لت�شجيع ال����زوار على
زي����ارة امل��م��ل��ك��ة وا���س��ت��ك�����ش��اف ما
حتفل به من وجهات مميزة خالل
ال��ف�ترة امل��م��ت��دة ب�ين ع��ام 2019
و ،2022لتمتد هذه اال�سرتاتيجية
لت�شمل «اكت�شف ال�سعودية» التي

�ست�ساهم يف دعم النمو املتوا�صل
الذي يحققه القطاع.
و�سيكون منو القطاع ال�سياحي
م��دع��و ًم��ا مب�شاريع طموحة مثل
م�����ش��روع ال��ب��ح��ر الأح���م���ر ال���ذي
ي��ه��دف �إىل ت�سليط ال�ضوء على
جمال الطبيعة باململكة ،وجذب
ال��������زوار امل��ه��ت��م�ين ب��ال�����س��ي��اح��ة
الفاخرة ،بالإ�ضافة �إىل م�شروع
مدينة «نيوم» العمالقة ،و»م�شاريع
ال�ترف��ي��ه ال�����س��ع��ودي��ة »SEVEN
ال���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى ب���ن���اء م��راك��ز
ترفيهية يف خمتلف �أرجاء اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة؛ و«�أم�����اال»،
الذي يركز على الثقافة والفنون
واال�ستجمام واحل��ي��اة ال�صحية،
وغ��ي�ره����ا م����ن امل�������ش���اري���ع ال��ت��ي
�ستجذب ال���زوار �إىل اململكة من
ج��م��ي��ع �أن���ح���اء ال���ع���امل .ك��م��ا ج��اء
�إطالق «موا�سم ال�سعودية» ،الذي
ي�ضم فعاليات مميزة مثل مهرجان
«���ش��ت��اء ط��ن��ط��ورة» ،وغ�يره��ا من
املبادرات الهامة لي�شكل عن�ص ًرا
ج��وه��ر ًي��ا يف ال�تروي��ج لنمو قطاع
ال�سياحة وال�سفر .وم��ن املتوقع
�أن ي�شهد ق��ط��اع احل��ج وال��ع��م��رة
من�� ًوا ال �سيما م��ع �إمكانية قيام
ال���زوار ب����أداء منا�سك العمرة يف
�أي وقت من ال�سنة ،دون احلاجة
�إىل احل�صول على ت�أ�شرية خا�صة
بالعمرة .كما ي�شري التقرير �إىل �أن
زوار امل�شاعر املقد�سة �أغلبهم من
خارج اململكة العربية ال�سعودية،
وت�شهد �أعدادهم زي��ادة عا ًما تلو
الآخر.

«رؤية  »2030تستهدف استقبال  100مليون زائر سنويًا

الرجال ينضجون متأخرين
يف درا�سة بجامعة �أك�سفورد ،در�س
الباحثون االخ��ت�لاف��ات يف الن�ضج
والتنمية بني ال��رج��ال والن�ساء ،ثم
قارنوا النتائج ومتكنوا من ا�ستخال�ص
ا���س��ت��ن��ت��اج��ات ح����ول االخ��ت�لاف��ات
املحتملة ،وخل�ص الباحثون �إىل �أن
ن�ضوج الدماغ يتميز بتطور ال�شبكات
الوظيفية والهيكلية على مدى طويل
ميتد �إىل مرحلة البلوغ.
ت���ه���دف ال����درا�����س����ة الك��ت�����ش��اف

الوظائف التي تتغري �أث��ن��اء عملية
الن�ضج والتي تظل ثابتة ،وفح�ص
الباحثون �أدمغة  121م�شار ًكا ترتاوح
�أعمارهم بني  40 – 4عا ًما من خالل
الت�صوير بالرنني املغناطي�سي ،وتتبع
االختالفات مع مراعاة جن�س وعمر
امل�شاركني� .أظهرت النتيجة �أنه على
الرغم من �أن �أدمغة كل من الن�ساء
وال��رج��ال تتمتع يف النهاية بنف�س
القدرة على العمل يف احلياة اليومية،

�إال �أن ال��رج��ال غالباً م��ا يظهرون
بع�ض الت�أخر يف التطور طويل الأجل
لل�شبكات الوظيفية مقارنة بالن�ساء،
وهذا التطور ميكن �أن ي�ستمر حتى
�سن الأربعني يف الرجال.
ورمب��ا هذا هو ال�سبب يف القول
�إن الرجال ين�ضجون يف وقت مت�أخر
يف احلياة �أكرث من الن�ساء ،و�أو�ضح
الربوفي�سور �إدواردو كاليك�سو ،الذي
يعمل يف  UNAMاملك�سيكية ،يف

مقال علمي� ،أنه على الرغم من �أن
الرجال لديهم �أدمغة �أك�بر� ،إال �أن
الن�ساء غالباً ما يظهرن كفاءة �أف�ضل
و�أكرث حدة يف العديد من اجلوانب،
ووف ًقا للباحث ،ف�إن هذا االختالف
ق���د ي���ك���ون راج���� ًع����ا ل�لاخ��ت�لاف��ات
الهرمونية ،ورغم �أن هذه ال�شبكات
الوظيفية تن�ضج �أ�سرع يف الن�ساء� ،إال
�أن الن�ساء تعاين من تدهور �أ�سرع يف
هذه ال�شبكات الوظيفية.
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المجاملة ضرورة اجتماعية تفسدها المبالغة

امل�����ص��ارح��ة م��ط��ل��وب��ة يف بع�ض
الأح����ي����ان ،وه���ي �أق�����ص��ر ال��ط��رق
لو�صف املوقف و�إي�صال املعلومة،
وتدث �أثراً
لكنها قد تكون �صادمة حُ
عك�سياً ،لذلك يُن�صح باتباع �أ�سلوب
املجاملة يف مواجهة بع�ض املواقف
والأ�شخا�ص والت�صرفات ،بحيث
يتم �إي�صال املعلومة ونقد ال�شخ�ص
�أو املوقف ب�أ�سلوب لطيف وطريقة
�إيجابية .لنفرت�ض �أنك تريد انتقاد
�أ�سلوب �أو ت�صرف �أو �سلوك �أحد
زمالئك ،ب�إمكانك �أن تواجهه ب�شكل
مبا�شر وتقول له مث ً
ال� :أنت مهمل،
�أنت ك�سول� ،أنت اتكايل� ،أنت كاذب،

ال���خ ..فتكون ب��ذل��ك ق��د واجهته
و�صارحته ب�سلوك ترى �أنه يت�صف
به ،لكن هل ت�ساءلت :ما النتيجة
املتوقعة لهذه املواجهة وامل�صارحة!
هل فكرت ب�أ�سلوب �آخر النتقاده
ب�شكل �إيجابي ،فتقول مث ً
ال� :أنت
�إن�سان رائ��ع وب�إمكانك �أن ت�صبح
�أك�ث�ر ج��دي � ًة واج��ت��ه��اداً واع��ت��م��اداً
على نف�سك! عندها �ستو�صل نف�س
الفكرة لكن ب�أ�سلوب «املجاملة»
و���س��ت��ح��ق��ق ن��ت��ائ��ج �أك��ث�ر �إي��ج��اب��ي��ة
لا .ت��ع��د امل��ج��ام��ل��ة ت��ق��ل��ي��داً
وت��ق��ب� ً
اجتماعياً �إيجابياً لتح�سني العالقة
بني النا�س ،تقوم على طالقة الوجه

ول�ين ال��ك�لام ،مع االل��ت��زام بحدود
ال��ع�لاق��ات االجتماعية املتعارف
عليها دون اخلروج عن مقت�ضيات
ال��ع��رف االج��ت��م��اع��ي ال�����س��ائ��د يف
املجتمع ،حتى ال تتحول �إىل جتاوز
�شخ�صي ي�ؤدي �إىل �شكل من �أ�شكال
اخل�صومة بني النا�س.
وي������ؤك�����د خ���ب���راء ال���ع�ل�اق���ات
االجتماعية والأ�سرية �أن املجاملة
ال��ت��ي تتمثل يف ابت�سامة رقيقة
وكلمات لطيفة وجميلة و�أخ�لاق
ريا يف توطيد
عالية ،تلعب دو ًرا كب ً
وت��ق��وي��ة ال��ع�لاق��ات ب�ي�ن ال��ب�����ش��ر،
وي���ح���ذرون يف ن��ف�����س ال��وق��ت من

اخل��ل��ط ب�ين املجاملة وال��ن��ف��اق �أو
الكذب� ،إذ هناك خيط رفيع يف�صل
بينهما.
و�أو�ضحوا �أن ال�شخ�ص املجامل،
حتى و�إن ات�صف ب�صفة ال��ذك��اء
االجتماعي ،فهو قد يقع دون ق�صد
يف م��رب��ع ال��ك��ذب �أو املبالغة مما
ينعك�س �سلب ًيا على �صورته �أم��ام
الآخ��ري��ن ،الفتني �إىل �أن املجاملة
تقوم ب�شكل �أ�سا�سي على ا�ستخدام
عبارات رقيقة وق�صرية ذات ت�أثري
�سحري على الطرف الآخر ،لكنها
حتتاج �إىل حر�ص �شديد يف اختيار
العبارات.

فكر خارج تعلم متى تقول «ال»

الصندوق

ه��ل جت��د �صعوبة يف ق��ول «ال»؟ �أال تعرف
الطريقة التي تقول بها «ال» للآخرين؟
قول «ال» مل يكن �أبدًا �أمراً �سه ً
ال� ،إال �أنه من
املهم جدا �أن تعرف وتدرك متى عليك �أن تقول
«نعم» ومتى تقول «ال» ،لكي يكون هناك توازن
يف حياتك ،فقولك «نعم» دائ ًما لن يجعل حياتك
�سعيدة ورائعة خالية من امل�شاكل ،ولن يجعل
�شخ�صا حمبو ًبا و�سعيدًا.
منك
ً
قول «نعم» لكل �شيء لي�س بالفكرة اجل ّيدة،
فكم من م��رة قلت فيها «نعم» ثم بعد دقائق
فقط تتمنى لو �أنك قلت «ال» ،ولكنك جتد �أن

الوقت فات وال جمال للرتاجع ،فت�صبح بعد
ذلك حزيناً متوتراً ويف حالة نف�سية �سلبية .كما
�أن قول «ال» لكل �شيء لي�س بالأمر اجل ّيد.
عليك �أن تقول «ال» للأ�شخا�ص املزعجني
م��ن ح��ول��ك وللعمل ال���ذي ال حت��ب القيام به
وللأ�شخا�ص ال��ذي��ن يجعلونك ت َُ�ض ّيع وقتك
معهم ،فهل ما يحبه الآخرون �أف�ضل مما حتبه؟
هل ما يقوم به �أ�صدقائك �أكرث �أهمية مما تقوم
به �أنت؟
�إن �أردت �أن حت��ق��ق �أه���داف���ك وت�صبح
ال�شخ�ص الذي تريده فعليك �أن تتعلم كيف
تقول «ال» للأ�شياء التي تُعيقك وال تخدم
هدفك.
قول «ال» قد يكون بالن�سبة لك �أم ًرا �صع ًبا
يف البداية ،ولكن ك�أي �شيء �آخر ف�إنه �سي�صبح
ال مع مرور الوقت ،فقول «ال» لي�س َ�س ِ ّيئاً
�سه ً

صورة نقدية

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

دائ��م��اً ،ه��ذه �أ ّول نقطة عليك �أن تعرفها
وت�ضعها يف ذهنك جي ًدا ،قول «ال» لي�س �أم ًرا
�سي ًئا �أب��داً ،ولكن هذا ال يعني �أن تكون فظاً
دائماً ،بل ب�إمكانك �أن تقول «ال» بكل تهذيب
ولباقة ،وتذكر دائ��م�اً �أن ق��ول «ال» ل�شخ�ص
م��ا لي�س ه��و م��ا يت�سبب يف ح��زن��ه وغ�ضبه
وا�ستيائه بل الطريقة التي تقول له بها ذلك،
ف�إن قلت «ال» بطريقة الئقة فال�شخ�ص الآخر
�سيتفهم الأمر وال ي�أخذ الأمر ب�شكل �شخ�صي،
هذا �إن كان ال�شخ�ص متفهما و�صاحب قِ يم
وذكاء اجتماعي جيد ،ولن يكون هناك طرف
مت�ضرر؛ ك��أن تقول «ال �شكراً ،ال �أود القيام
بهذا الآن»� ،أو «�أود حقاً م�ساعدتك ولكنني
م�شغول ج ّداً اليوم»� ،أو «ال �أظن ب�أنه ميكنني
م�ساعدتك ،لي�س لدي الوقت لذلك»� ،أو «�أنا
ل�ست مهتما بالأمر� ،شكرا لك».

التفكير النقدي
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فوائد لغوية

علم العروض والقافية
علم ال َعرو�ض هو علم يعرف به �صحيح �أوزان ال�شعر العربي
من فا�سدها وما يعرتيها من زحافات وعلل ،وهو ميزان �شعر
العرب ،به يعرف مك�سوره من موزونه ،كما �أن النحو معيار الكالم
به يعرف معربه من ملحونه ،لكن العرو�ض يتميز بكونه مزيجاً
من العلم والفن واملوهبة.
ويعرف علم العرو�ض ب�أنه علم مبعرفة �أوزان ال�شعر العربي،
�أو هو علم �أوزان ال�شعر املوافق لأ�شعار العرب ،التي ا�شتهرت
عنهم و�صحت بالرواية من الطرق املوثوق بها ،وبهذا العلم يعرف
امل�ستقيم واملنك�سر من �أ�شعار العرب وال�صحيح من ال�سقيم،
واملعتل من ال�سليم.
يرجع الف�ضل يف و�ضع علم العرو�ض و�إن�شائه �إىل العامل الفذ
اخلليل بن �أحمد الفراهيدي الب�صري الأزدي والذي كان �إما ًما
يف علوم العربية ،و�شيخ �سيبويه �صاحب «الكتاب» ،فالفراهيدي
هو الذي ا�ستنبط علم العرو�ض و�أخرجه �إىل الوجود وح�صر
�أق�سامه يف خم�س دوائ��ر ي�ستخرج منها خم�سة ع�شر بح ًرا،
ثم زاد الأخف�ش بح ًرا واحدًا و�سماه اخلبب وي�سمى «املحدَث»
و«املتدارك».
كان العرب قبل «الفراهيدي» يقولون ال�شعر وينظمونه على
«ال�سليقة» بحيث يحفظ �أحدهم �أ�شعار من �سبقوه ب�أنغامها
املعهودة «�أوزانها» فتعجبه �إحدى تلك النغمات «الأوزان» فينظم
�أبيات جديدة وق�صائد على نف�س النغمة �أو الوزن ،ومل يكن لتلك
الأوزان �أو النغمات م�سميات وال معامل ومل يكن هناك طرق
ل�ضبطها �أو ر�سمها.
حتى جاء اخلليل بن �أحمد الفراهيدي رحمه اهلل ،فح�صر تلك
الأوزان بح�سه املرهف ،وق َّعدها و�ضبطها وو�ضع لكل منها م�سمى
وحركات و�سكنات �سميت بالتفعيالت ،وا�ستطاع اخلليل بذلك،
رحمه اهلل� ،أن يحول فناً �سماعياً �إىل علم له �أ�صول وقواعد
و�ضوابط ،دون �أن ي�سبقه �أحد �إىل ذلك ال من العرب وال العجم.
بحور ال�شعر ومفاتيحها
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دراسة ميدانية أجراها قسم الهندسة الكهربائية تدق جرس اإلنذار

د .الشعالن :أكثر من  4ماليين ريال معدل هدر
الكهرباء في الجامعة سنويًا!
فاتورة شهر جمادى األولى
عام 1430هـ كانت األعلى
بقيمة بلغت  10.335.231رياال
اإلداريون أقل منسوبي
الجامعة هدرًا للكهرباء يليهم
أعضاء هيئة التدريس ثم
طالب السكن
ك���ش�ف��ت درا�� �س ��ة م �ي��دان �ي��ة �أج ��راه ��ا ن�خ�ب��ة م ��ن ق�سم
الهند�سة الكهربائية بكلية الهند�سة� ،أن م�ع��دل هدر
الكهرباء يف اجلامعة يقارب � 383ألف ريال �شهريًا� ،أي
ً
�سنويا ،و�أن «التكييف»
ما يزيد عن �أربعة ماليني ري��ال
ث��م «الإن � � ��ارة» ث��م «الأج� �ه ��زة احل��ا� �س��وب �ي��ة» ه��ي امل���ص��ادر
الأكرث هدر ًا للطاقة يف اجلامعة ،و�أن الإداري�ين هم �أقل
من�سوبي اجلامعة ه��در ًا للكهرباء يليهم �أع�ضاء هيئة
التدري�س ث��م ط�لاب ال�سكن ،كما �أك��دت �أن  % 25من
طالب ال�سكن ال يحر�صون على �إطفاء الإنارة والتكييف
ع�ن��د خ��روج�ه��م م��ن غ��رف�ه��م ،و�أن ف��ات��ورة �شهر ج�م��ادى
الأوىل عام 1430هـ كانت الأعلى حيث جتاوزت الع�شرة
ماليني ري��ال ،ولت�سليط ال�ضوء �أك�ثر على حم��اور هذه
الدرا�سة و�أهميتها و�أبرز نتائجها وتو�صياتها ا�ست�ضفنا
الدكتور عبداهلل ال�شعالن الذي كان م�س� ً
ؤوال عن تر�شيد
الكهرباء بكر�سي الزامل باجلامعة..
 حدثنا ب��داي� ً�ة عن �أهمية ه��ذه الدرا�سة وم��ا تعنيهبالن�سبة للجامعة؟
حملت هذه الدرا�سة عنوان «حتري الوعي وال�سلوكيات
لرت�شيد ا�ستخدام الطاقة الكهربائية ملن�سوبي جامعة
امللك �سعود» وهي درا�سة رائدة على م�ستوى اجلامعات
يف اململكة ،ومت اختيار جامعة امللك �سعود لأهميتها
من الناحية العلمية و�أي�ضاً من حيث م�ساحة اجلامعة
و�ضخامتها والعدد الكبري من �أع�ضاء هيئة التدري�س
والطالب والإداريني ،وكذلك ب�سبب اال�ستهالك العايل
للطاقة الكهربائية ،وال �شك �أن ما تقوم به اجلامعة من
جهود و�إج��راءات يف الرت�شيد مقدرة وم�شكورة ،ونحن
متفائلون ب�أن هذه اجلهود �ستحقق مب�شيئة اهلل �أهدافها
امل��ت��وخ��اة ومراميها امل ��أم��ول��ة يف تخفي�ض ا�ستهالك
الكهرباء.
 ما �أبرز �أهداف الدرا�سة؟تتمثل �أهداف هذه الدرا�سة يف قيا�س درجة الوعي
وال�سلوكيات ملفهوم الرت�شيد ومبادئه ملن�سوبي اجلامعة
من �أع�ضاء هيئة تدري�س وموظفني وطالب� ،إىل جانب
توخي مواطن الهدر و�إ�ساءة ا�ستخدام الطاقة الكهربائية
يف اجلامعة ،بهدف الو�صول لتو�صيات ت�ضع احللول
املنا�سبة لرت�شيد ا�ستخدام الطاقة الكهربائية ،وقد مت
خالل هذه الدرا�سة حتليل النتائج املتعلقة با�ستجابات
�أع�����ض��اء هيئة التدري�س والإداري��ي�ن وط�لاب ال�سكن
اجلامعي بوا�سطة «برنامج .»SPSS 10
 ما ر�ؤية من�سوبي اجلامعة لأهمية �إدراج مو�ضوعاتالرت�شيد �ضمن املناهج الأكادميية �أو الأبحاث العلمية؟
 57.4%م��ن �إج��م��ايل �أف���راد عينة ال��درا���س��ة ي��رون
�أهمية ذلك ،يف حني �أن  24.2%يرون �أن هناك �أهمية
لإدراج مو�ضوعات الرت�شيد �ضمن املناهج الأكادميية
�أو الأبحاث العلمية ،مقابل  18.4%ال يرون �أن هناك
�أهمية لإدراج مو�ضوعات الرت�شيد �ضمن املناهج
الأكادميية �أو الأبحاث العلمية.
 وماذا عن تقييم اجلهود املبذولة لتوعية من�سوبياجلامعة ب�أهمية تر�شيد ا�ستهالك الكهرباء؟
 % 55.4من �إجمايل �أفراد عينة الدرا�سة يرون �أن
هناك جهوداً تبذل لتوعية من�سوبي اجلامعة ب�أهمية
تر�شيد ا�ستهالك الكهرباء ،و % 26.5ال يدرون ما �إذا
كانت هناك جهود تبذل يف هذا املجال �أم ال ،مقابل

 %25من طالب السكن ال
يطفئون اإلنارة والتكييف عند
خروجهم من غرفهم

د .عبداهلل ال�شعالن

د .عبداهلل ال�صقري

أبرز المالحظات

• ع��دد القاعات الدرا�سية يف اجلامعة كبري جدا
والإنارة والتكييف يف هذه القاعات تعمل من ال�ساعة
�اح��ا �إىل ال���س��اع��ة ال��راب �ع��ة م �� �س��اءً ،وال
ال���س��اب�ع��ة ��ص�ب� ً
يوجد م�س�ؤول عن �إطفاء الإنارة والتكييف عن هذه
القاعات يف حال خلوها.
• الأجهزة واملعدات تعمل ب�شكل تلقائي مربمج،
رغم وجود مفتاح خا�ص للتحكم بالإنارة والتكييف
لكل ق�سم وي�سهل الو�صول �إليه من قبل �أي م�ستخدم.
• ب �ه��و اجل��ام �ع��ة م���س��اح�ت��ه ك �ب�ي�رة ج� � ً�دا وج�م�ي��ع
الأب ��واب للبهو لي�ست حمكمة الإغ�ل�اق مم��ا ي�سبب
ت�سربا للتكييف ونظرًا لكرب حجمه وات�ساع م�ساحته
فهو يحتاج �إىل طاقة كهربائية عالية جدا من �أجل
التربيد.
• مكتبة امللك �سلمان املركزية تعمل من ال�ساعة
�صباحا �إىل ال�ساعة الثامنة م�سا ًء وال تغلق
الثامنة
ً
�إال يف �أوق��ات ال�صالة ملدة ن�صف �ساعة ،ولكن عندما
تغلق خالل هذه الفرتة تبقى جميع �أجهزة احلا�سب
 % 18.2ال ي���درون �أن ه��ن��اك ج��ه��وداً ت��ب��ذل لتوعية
من�سوبي اجلامعة ب�أهمية تر�شيد ا�ستهالك الكهرباء.
 -ما �أبرز �أ�ساليب التوعية ب�أهمية تر�شيد ا�ستهالك

الآيل والإنارة والتكييف يف حالة ت�شغيل.
• ميثل ال�شهر الأعلى تكلفة للطاقة الكهربائية
يف اجلامعة �شهر جمادى الأوىل لعام 1430هـ وذلك
بقيمة بلغت  10.335.231ري � اً
�ال «ع���ش��رة ماليني
وثالث مائة وخم�س وثالثون �ألف ريال».

• الإداري� � � ��ون ه��م �أق� ��ل م�ن���س��وب��ي اجل��ام �ع��ة ه ��در ًا
للكهرباء وه ��ذا ال يعني �أن �ه��م الأف���ض��ل يف تطبيق
�إج��راءات الرت�شيد و�إمنا هم الأقل عددًا يف اجلامعة
وا�ستخدامً ا للكهرباء ،يليهم �أع�ضاء هيئة التدري�س
وذلك � ً
أي�ضا لأنهم �أقل من طالب ال�سكن يف ا�ستخدام
الكهرباء.
• بلغ املجموع الكلي لقيمة الهدر يف ال�شهر الواحد
تقريبا  383.000ري��ال «ثالثمائة وث�لاث وثمانون
�ألف ريال �سعودي» ،بينما بلغ املجموع الكلي لقيمة
الهدر يف ال�سنة الواحدة تقريبًا  4.596.000ريال
«�أربعة ماليني وخم�سمائة و�ست وت�سعون �ألف ريال».
الكهرباء يف اجلامعة ،ح�سب الدرا�سة؟
 % 52.3ي��رون �أن الأ�ساليب املت�ضمنة يف جهود
تر�شيد ا�ستهالك الكهرباء يف اجلامعة هي املل�صقات
واملطويات ،و % 28.7ال يدرون ،مقابل  % 17.4يرون

د .الصقير :جادون في رفع كفاءة استهالك
الطاقة من خالل تحسين األداء
�أك ��د وك�ي��ل اجل��ام�ع��ة للم�شاريع ال��دك�ت��ور ع�ب��داهلل
ب ��ن حم �م��د ال �� �ص �ق�ير �أن ال ��وك ��ال ��ة ت���س�ع��ى متمثلة
ب� � ��الإدارة ال �ع��ام��ة ل�ل���ص�ي��ان��ة ل��رف��ع ك �ف��اءة ا��س�ت�ه�لاك
الطاقة الكهربائية يف اجلامعة م��ن خ�لال حت�سني
الأداء ب�شكل م�ستمر ،م�شري ًا �إىل توقيع اتفاقية مع
ال�شركة الوطنية خل��دم��ات ك�ف��اءة الطاقة «تر�شيد»
ل �ب��دء م �� �ش��روع �إع � ��ادة ت ��أه �ي��ل م �ب��اين اجل��ام �ع��ة «35
مبنى كمرحلة �أوىل» مبا يحقق رفع كفاءة ا�ستهالك
الطاقة بن�سبة  ٪ 30من اال�ستهالك احل��ايل الذي
يقدر بـ GWh 330
و�أو� �ض��ح �أن ��ه مت ال �ب��دء ب��ال�ف�ع��ل يف �أع �م��ال توفري
م�صادر الطاقة وتقنني اال�ستهالك وحتقيق �أهداف
ك�ف��اءة الطاقة مبتابعة م��ن م�ساعد وكيل اجلامعة
للم�شاريع ل���ش��ؤون ال�صيانة ال��دك�ت��ور غ�سان الفالح
بو�ضع ال�سيا�سات والإج � ��راءات لإدارة الطاقة على
م�ستوى اجل��ام�ع��ة ،م��ن خ�لال �إع ��داد وتنفيذ برامج
ً
وفقا
ال�صيانة الدورية الوقائية للأجهزة الكهربائية
لأف�ضل املمار�سات العاملية.
ون �ظ��ر ًا مل��ا ت�ستهلكه �أج �ه��زة التكييف م��ن طاقة
كهربائية عالية والتي تقدر من � % 60إىل % 70
م��ن �إج �م��ايل ال�ط��اق��ة امل�ستهلكة يف اجل��ام�ع��ة ،فقد
حر�صت الإدارة العامة لل�صيانة على تعديل اخلطة
الت�شغيلية لأج�ه��زة التكييف من �أن تكون يف و�ضع

الت�شغيل ب�صفة م�ستمرة وعلى مدار اليوم �إىل �ضبط
ت�شغيلها � ً
آليا عن طريق برامج نظم التحكم باملباين
 Building Management Systemلتكون يف
و�ضع الت�شغيل قبل �ساعة من بداية الدوام الر�سمي،
و�إع� ��ادة �إق�ف��ال�ه��ا م��رة �أخ ��رى بعد نهاية ال� ��دوام ،ومت
تثبيت درجات حرارة �أجهزة التكييف يف اجلامعة بني
« »25-23درجة مئوية يف �أوقات الدوام الر�سمي.
و�أ�شار �إىل �أن الإدارة العامة لل�صيانة 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� �ص��ل ل ��زي ��ادة ال ��وع ��ي يف
ا�ستخدامات ا�ستهالك الطاقة بهدف ت�شكيل �سلوك
يرفع من كفاءة اال�ستخدام يف �ضبط درجات احلرارة
يف �أج �ه��زة التكييف ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ��س��اع��ات �أوق ��ات
ت�شغيل الإنارة يف الأماكن اخلا�صة و�شبه اخلا�صة.
وخ �ت��م ب��ال �ق��ول :ت�سعى ج��ام�ع��ة امل �ل��ك ��س�ع��ود من
خ�لال تلك الإج� ��راءات �إىل �أن تكون م��ن اجلامعات
ال�سعودية ال��رائ��دة يف ت��وف�ير بيئة حم�ف��زة لأع�ضاء
هيئة التدري�س والطلبة واملوظفني باجلامعة و�ضمان
م�ستقبل م��ايل م���س�ت��دام ،وت�ع��زي��ز دوره ��ا االب�ت�ك��اري
والإبداعي يف جمتمعها ل�صنع بيئة تعليمية داعمة
وجاذبة لكل طالب �أو ع�ضو هيئة تدري�س �أو موظف
يبحث عن بيئة حتفز على الإبداع والتميز.

«التكييف» ثم «اإلنارة» ثم
«األجهزة الحاسوبية» أكثر
المصادر هدرًا للطاقة في
الجامعة
�أن الأ�ساليب املت�ضمنة هي الندوات وور�ش العمل ،بينما
 % 1.6ال يهتمون للأ�ساليب املت�ضمنة يف جهود تر�شيد
ا�ستهالك الكهرباء.
 م��ا ر�أي �أع���ض��اء هيئة ال�ت��دري����س يف ج�ه��ود تر�شيدا�ستهالك الكهرباء يف اجلامعة؟
يرى  % 42من �إجمايل �أفراد عينة الدرا�سة �أن جهود
تر�شيد ا�ستهالك الكهرباء يف اجلامعة «�ضعيفة» وهم
الفئة الأكرث من �أفراد عينة الدرا�سة ،و % 30.3يرون
�أنها «ال ب�أ�س بها» ،مقابل  % 15.6يرون �أنها «لي�س لها
�أهمية» ،و % 12.1يرون �أنها «جيدة».
 هل يقوم ع�ضو هيئة التدري�س بتطبيق �إج��راءاتالرت�شيد يف مكتبه �أو م�سكنه داخل اجلامعة؟
 % 53.9يقومون بتطبيق �إجراءات تر�شيد ا�ستهالك
الكهرباء يف مكاتبهم وم�ساكنهم داخ��ل اجلامــــــعة،
و % 43.6يقومون بذلك «�إىل حد ما» ،مقابل % 2.4
ال يقومون بذلك.
 هل يحث من�سوب اجلامعة زم�لاءه يف العمل علىتطبيق �إجراءات الرت�شيد؟
 % 49.3من �إجمايل �أف��راد عينة الدرا�سة يحثون
زم�لاءه��م يف العمل على تطبيق �إج����راءات الرت�شيد
«�أحياناً» ،و % 26.5ال يحثون زمالءهم على تطبيقها،
مقابل  % 16يحثون زم�لاءه��م «غ��ال��ب �اً» ،و% 8.3
يحثونهم «دائماً».
 م��ا امل �� �ص��در الأك�ث��ر ه� ��درًا ل�ل�ط��اق��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة يفاجلامعة ،ح�سب الدرا�سة؟
 % 66.9من �إجمايل �أفراد عينة الدرا�سة يرون �أن
امل�صدر الأكرث هد ًرا للطاقة الكهربائية يف اجلامعة هو
التكييف ،و % 29.5يرون �أنه الإن��ارة ،مقابل % 2.8
يرون �أنه الأجهزة احلا�سوبية وملحقاتها ،و % 0.8يرون
�أنه يتمثل يف «�أجهزة كهربائية �أخرى».
 م��اذا ع��ن ح��ر���ص من�سوبي ال�سكن اجل��ام�ع��ي علىتطبيق �إجراءات الرت�شيد؟
 % 45.9من �إجمايل �أفراد عينة الدرا�سة ال ي�سكنون
باجلامعة ،وهم الفئة الأكرث من �أفراد العينة ،يف حني
�أك��د � % 34.7أنهم يحر�صون على تطبيق �إج��راءات
الرت�شيد بدافع ديني ،مقابل  % 11.9بدافع جتنب
انقطاع الكهرباء ،و % 7.1بدافع وطني ،و % 0.4ال
يهتمون بتطبيق �إجراءات الرت�شيد.
 وما ن�سبة االقتناع ب�أهمية و�ضرورة تر�شيد ا�ستهالكالكهرباء؟
 % 57.5من �إجمايل �أفراد عينة الدرا�سة «مقتنعون
ج���داً» وه��م الفئة الأك�ث�ر م��ن �أف���راد عينة ال��درا���س��ة،
و« 39.6%مقتنعون» ،مقابل « % 2.7لي�سوا مقتنعني
متاماً» ،و« % 0.2غري مقتنعني».
 طالب ال�سكن اجلامعي هل يحر�صون على �إطفاءالإنارة والتكييف عند خروجهم من الغرف؟
 % 38.5من �إجمايل �أفراد عينة الدرا�سة يحر�صون
«�أحياناً» وهم الفئة الأكرث ،و % 35.8يحر�صون «دائماً»،
مقابل  % 25.7ال يحر�صون على �إطفاء الإنارة والتكييف
عند خروجهم من غرفهم يف ال�سكن اجلامعي.

تقنية
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طريقتان لحماية بياناتك من استغالل «التطبيقات»

مبجرد االنتهاء من تثبيت تطبيق
ج��دي��د ع��ل��ى ه��ات��ف��ك ،وال���ب���دء يف
ا�ستخدامه �ستنهال عليك الكثري
من الأذون���ات التي تطلب الو�صول
�إىل بياناتك اخلا�صة مثل موقعك،

وجهات االت�صال ،وال�صور ،واملزيد.
يجب �أن تكون ح���ذراً عند منح
الأذون��ات لأي تطبيق على هاتفك،
ح��ي��ث �إن ال��ك��ث�ير م���ن اخل��ب�راء
ي ��ؤك��دون �أن التطبيقات ت�ستخدم

ه��ذه الأذون�����ات ال�ستغالل بيانات
امل�ستخدمني بطريقة �شرعية ،فعلى
�سبيل املثال �إذا منحت �إذناً للتطبيق
بالو�صول �إىل قائمة جهات االت�صال
اخلا�صة ب��ك� ،أو بيانات املوقع� ،أو
ال�صور �أو �أي �شيء �آخ���ر ،فيجب
عليك �أن تفرت�ض �أن��ه قد ي�ستخدم
هذه البيانات بطريقة �أو ب�أخرى.
فيما يلي طريقتان للتحقق من
�إع��دادات اخل�صو�صية على هاتفك
حلماية بياناتك:
 ا�ستخدام ق�سم اخل�صو�صية:ان��ت��ق��ل �إىل تطبيق الإع�����دادات
ع��ل��ى ه��ات��ف��ك ،واب��ح��ث ع��ن خيار
اخل�صو�صية ومبجرد ال�ضغط عليه
�ستجد قائمة بامليزات واملعلومات
امل��وج��ودة على هاتفك والتي يجب
على التطبيقات �أن تطلب �إذن��ك
للو�صول �إل��ي��ه��ا .تت�ضمن القائمة
�أ�شياء مثل جهات االت�صال ،والتقومي،

واملوقع ،والكامريا ،وامليكروفون.
افتح �إحدى الفئات – مثل ال�صور
– ل��ر�ؤي��ة قائمة التطبيقات التي
ميكنها الو�صول �إليها� ،إذا كان زر
التبديل املجاور لكل تطبيق يف و�ضع
الت�شغيل ،فهذا يعني �أن ب�إمكانه
الو�صول �إليها ،وهنا ميكنك �ضبطه
على و�ضع الإيقاف.
�سي�ستغرق م��ن��ك الأم����ر ب�ضع
دق��ائ��ق لت�صفح قائمة التطبيقات
لكل فئة ،و�إتاحة الو�صول فقط �إىل
التطبيقات التي تريدها .ولكن �ضع
يف اعتبارك �أنه عندما تقوم بت�شغيل
تطبيق ما بعد �إل��غ��اء �أذون��ات��ه ،قد
تظهر لك مطالبة مبنحه الأذون��ات
مرة �أخ��رى .لذلك ال تنقر على �أي
طلب دون قراءته.
 �ضبط �إع������دادات تطبيقاتحمددة
�إذا ك�����ان ل���دي���ك ال���ك���ث�ي�ر م��ن

«تويتر» تغلق شبكة كبيرة من الحسابات المزيفة
�أعلنت �شركة تويرت �أنها متكنت
م��ن حت��دي��د و�إغ��ل�اق �شبكة كبرية
من احل�سابات املزيفة� ،إ�ضافة �إىل
ال��ع��دي��د م��ن احل�����س��اب��ات الأخ���رى
امل��وج��ودة يف جمموعة وا�سعة من
ال��ب��ل��دان ،وال��ت��ي �أ����س���اءت ب�شكل
جماعي ا�ستخدام ميزة تتيح لها
مطابقة �أرقام الهواتف مع ح�سابات
امل�ستخدمني.
يف التفا�صيل ،ق��ال��ت ال�شركة
�إنها اكت�شف حم��اوالت من جهات
فاعلة مرتبطة بالدول للو�صول �إىل
�أرق��ام الهواتف املرتبطة بح�سابات
امل�ستخدمني ،بعد �أن اكت�شف باحث
�أمني ثغرة يف ميزة حتميل جهات
االت�صال اخلا�صة بال�شركة.
ويف ب��ي��ان ن�شر ع��ل��ى مدونتها
اخلا�صة باخل�صو�صية� ،أو�ضحت
املن�صة �أنها حددت كمية كبرية من
الطلبات ال�ستخدام امليزة قادمة من
عناوين بروتوكول الإنرتنت يف �إيران
وماليزيا ،وقد يكون لبع�ض عناوين
ب��روت��وك��ول الإن�ترن��ت ه��ذه رواب��ط
مع اجلهات الفاعلة التي ترعاها
الدولة.
ك��م��ا رف�����ض��ت م��ت��ح��دث��ة ب��ا���س��م

ال�شركة حتديد عدد �أرقام هواتف
امل�ستخدمني التي تعر�ضت للخطر،
قائلة� :إن تويرت مل تتمكن من حتديد
جميع احل�سابات التي رمبا تكون قد
ت�أثرت ،و�إن املن�صة ت�شتبه بوجود
�صلة حمتملة مع املمثلني املدعومني
من الدولة لأن املهاجمني يف �إيران
على م��ا ي��ب��دو لديهم و���ص��ول غري
مقيد �إىل ت��وي�تر ،بالرغم م��ن �أن
ال�شبكة حمظورة هناك.

ك�شف �صاحب الت�سريبات الأ�شهر
فيما يتعلق مبنتجات �شركة �آب��ل
«مينج  -ت�شي كو» م�ؤخراً عن �أن
ال�شركة تخطط لإ�صدار العديد من
املنتجات اجل��دي��دة خ�لال الن�صف
الأول من عام .2020
وق��ال املحلل كو �إن �آب��ل تخطط
لإط�لاق عالمات «�أل�ترا وايدباند»
 ،Ultra Widebandو�سماعات
�أذن ال�سلكية متطورة ،وهاتف �آيفون
ب�شا�شة قيا�سها  4.7بو�صاتُ ،
وطرز
حمدثة م��ن حا�سوب «�آي��ب��اد ب��رو»
اللوحيُ ،
وطرز حمدثة من حا�سوب
«م���اك ب���وك ب���رو» و�/أو حا�سوب
«ماك بوك �أير» .وكتب كو يف مذكرة
بحثية« :نتوقع �أن ت�شمل منتجات
الأجهزة الرئي�سية اجلديدة ل�شركة
�آب��ل يف الن�صف الأول م��ن 2020
ه��ات��ف �آي��ف��ون م��ع �شا�شة LCD
بقيا�س  4.7بو�صات ،و�آي��ب��اد برو،
وماك بوك برو�/أير ،ومن�صة �شحن
ال�سلكية �أ�صغر ،وعالمات ،UWB
و�سماعات �أذن ال�سلكية متطورة».
وقال كو �إن �أ�سو�أ �سيناريو ل�شركة
�آب���ل فيما يتعلق بتف�شي فريو�س
كورونا اجلديد هو ت�أجيل جداول

الت�أهيل والإنتاج ال�شامل للمنتجات
اجل��دي��دة �إىل الن�صف ال��ث��اين من
العام.
يُ�شار �إىل �أن ت�سريبات كو تتما�شى
مع ت�سريبات �سابقة ،خا�ص ًة فيما
يتعلق بهاتف �آيفون ال�صغري احلجم
واملنخف�ض ال�سعر ال���ذي �سي�أتي
بت�صميم �شبيه بهاتف «�آيفون ،»8
مبا يف ذلك �شا�شة  LCDبقيا�س

ب����دوره ك�شف ال��ب��اح��ث الأم��ن��ي
�إبراهيم باليت�ش Ibrahim Balic
وج��ود خط�أ يف تطبيق تويرت على
�أندرويد يتيح له �إدخال املاليني من
�أرق���ام ال��ه��وات��ف م��ن خ�لال واجهة
برجمة تطبيقات ر�سومية ،والتي
جتلب ح�ساب امل�ستخدم املرتبط
مو�ضحا �أنه متكن من
بهذا الرقم،
ً
مطابقة  17مليون رقم هاتف مع
ح�سابات م�ستخدمني معينة على

تويرت.
وت��ه��دف ه���ذه امل���ي���زة ،يف ح��ال
متكينها� ،إىل ال�سماح للأ�صدقاء
ال��ذي��ن لديهم رقمك بالبحث عن
ح�سابك يف تويرت ،لكن من الوا�ضح
�أن �إدخ��ال ماليني الأرق���ام يتجاوز
حالة اال�ستخدام املق�صودة.
وتعد ه��ذه امليزة معطلة ب�شكل
افرتا�ضي للم�ستخدمني يف االحتاد
الأوروب��������ي ح��ي��ث ت���وج���د ق��واع��د
خ�صو�صية ���ص��ارم��ة ،لكنها تعمل
ب�شكل افرتا�ضي بالن�سبة جلميع
امل�ستخدمني الآخرين على م�ستوى
ال��ع��امل ،ل���ذا� ،إذا ك��ان ل��دي��ك رقم
ً
مرتبطا بح�سابك ،فرمبا
ه��ات��ف
تكون قد ت�أثرت.
�إىل ذل��ك قالت تويرت يف بيانها
�إن��ه��ا غ�يرت امل��ي��زة بحيث مل تعد
تك�شف عن �أ�سماء ح�سابات حمددة
ا�ستجاب ًة للطلبات ،كما �أوقفت �أي
ح�سابات يعتقد �أنها كانت ت�سيء
ا�ستخدام الأداة ،وم��ع ذل��ك ،ف��إن
ال�شركة ال تر�سل تنبيهات فردية �إىل
امل�ستخدمني الذين مت الو�صول �إىل
�أرقام هواتفهم يف ت�سريب البيانات.
امل�صدرaitnews :

تسريبات لمنتجات منتظرة قريبًا من «آبل»

 4.7ب��و���ص��ات ،وزر رئ��ي�����س��ي مع
ح�سا�س الب�صمة  ،Touch IDوقد
يتوفر ب�سعر يبد�أ من  399دوال ًرا
�أمريك ًيا� .أما فيما يتعلق بحوا�سيب
�آيباد برو ،فيُتوقع �أن تطلق ال�شركة
ُطرزًا مع  3كامريات خلفية ،ودعم
تقنية التح�س�س الثالثي الأب��ع��اد
لتقنية الواقع املعزز.
وت�أتي ت�سريبات كو يف حني قالت

�شركة «ف��وك�����س��ك��ون» Foxconn
امل��وردة ل�شركة �آب��ل� :إنها ت�ستطيع
اال����س���ت���م���رار يف ال����وف����اء بجميع
التزامات الت�صنيع يف �أعقاب تف�شي
فريو�س كورونا يف ال�صني حتى مع
العلم ب�أن �شركة �آبل كانت قد عربت
ع��ن حالة م��ن ع��دم اليقني ب�سبب
تف�شي املر�ض.
امل�صدرalarabiya :

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ع��ل��ى ه��ات��ف��ك ف����إن
الطريقة الأوىل ملراجعة الأذون��ات
يف كل فئة قد ت�ستغرق الكثري من
الوقت ،لذلك ميكنك التحقق من
الإعدادات الفردية للتطبيقات التي
ت�ستخدمها با�ستمرار ،وذل��ك من
خالل اخلطوات التالية:
�أوالً :على هواتف �أندرويد
• ان��ت��ق��ل �إىل «الإع����������دادات»
 Settingsعلى جهازك.
• ا���ض��غ��ط ع��ل��ى خ��ي��ار «�إدارة
التطبيق» ،App Management
حيث �ستجد قائمة بكل التطبيقات
املُثبتة على هاتفك.
• ا�ضغط على التطبيق الذي تريد
�ضبط �إع��دادات��ه ،ثم ا�ضغط على
خيار «الأذون��ات» ،permissions
ح��ي��ث �ستجد ك��ل الأذون�����ات التي
واف��ق��ت عليها للتطبيق وم��ن هنا
ميكنك �ضبطها.
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ثانياً :على هواتف �آيفون
• ان��ت��ق��ل �إىل «الإع����������دادات»
 Settingsعلى هاتفك.
• وم��ن خ�لال ق�سم التطبيقات
ا�ضغط على التطبيق ال��ذي تريد
�ضبط الأذون����ات ل��ه .فعلى �سبيل
املثال �إذا كنت ال ترغب �أن يتتبع
ت��ط��ب��ي��ق ف��ي�����س��ب��وك م��وق��ع��ك ،قم
مبراجعة الأذونات التي منحتها �إياه
ل�ضبطها.
بغ�ض النظر عن كيفية التحكم
يف ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ت���ي مي��ك��ن��ه��ا
الو�صول �إىل بياناتك ال�شخ�صية
على هاتفك ،فمن اجليد �أن تكون
معتاداً على �إج��راء تدقيق روتيني
رمبا مرة واحدة يف ال�شهر ،حيث ال
ي�ستغرق الأمر وقتاً طوي ً
ال للتحقق
م��ن التطبيقات ال��ت��ي ت�ستخدمها
با�ستمرار حلماية بياناتك.
امل�صدرalarabiya :

نموذج جديد لتحسين خرائط GPS

ابتكر باحثون يف معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا MIT
منوذجا جديدًا لإثراء اخلرائط الرقمية ي�سمى RoadTagger
ً
ي�ستخدم �صور الأق��م��ار ال�صناعية لتحديد م��ي��زات ال��ط��رق يف
اخلرائط الرقمية ،مما قد ي�ساعد يف حت�سني التنقل عرب نظام
حتديد املواقع العاملي  ،GPSوجرى �شرح النموذج يف ورقة قدمت
يف م�ؤمتر جمعية النهو�ض بالذكاء اال�صطناعي.
وعاد ًة ما يتم �إن�شاء خرائط نظام حتديد املواقع العاملي GPS
بوا�سطة �شركات ك�برى مثل قوقل ،التي تر�سل مركبات م��زودة
بكامريات جتول �ضمن الأحياء اللتقاط الفيديو وال�صور اخلا�صة
بطرق املنطقة ،لكن هذه العملية باهظة التكلفة ،كما �أن احلفاظ
على هذه اخلرائط حمدثة ي�ستغرق وقتًا طوي ً
ال.
وتب ًعا للتكاليف املرتفعة ،يتم جتاهل بع�ض �أج��زاء العامل ،وال
تظهر هناك �إال بيانات نظام حتديد املواقع العاملي  GPSالأ�سا�سية
فقط ،ويتمثل �أحد حلول هذه التحديات يف �إيجاد منوذج تعليم
�آيل مرتبط ب�صور الأقمار ال�صناعية ،والتي ي�سهل احل�صول عليها
وحتديثها بانتظام �إىل حد م��ا ،وذل��ك يف �سبيل حتديد ميزات
الطريق تلقائ ًيا.
لكن امل�شكلة هي �أن �صور الأقمار ال�صناعية للطرق غال ًبا ما
تكون غام�ضة ب�سبب �أ�شياء مثل الأ�شجار واملباين ،مما يجعل الأمور
�أكرث �صعوبة بالن�سبة لعن�صر التعلم الآيل ،وهنا ي�أتي دور االبتكار
اجلديد من معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا.
دقة عالية
مزيجا من بنية ال�شبكة الع�صبونية
وي�ستخدم النموذج اجلديد
ً
للتنب�ؤ تلقائ ًيا بعدد املمرات و�أنواع الطرق «ال�سكنية �أو ال�سريعة»
وراء العوائق ،ومتكن النموذج يف االختبارات �ضمن الطرق املعزولة
من ح�ساب �أرقام املمرات بدقة ت�صل �إىل  ،77%وميكنه �أن ي�ستنتج
�أنواع الطرق «ال�سكنية �أو ال�سريعة» بدقة .93%
ويخطط الباحثون � ً
أي�ضا لتمكني  RoadTaggerمن التنب�ؤ
مبيزات �أخرى ،مثل �أماكن وقوف ال�سيارات وممرات الدراجات،
وي�أملون �أن يتم ا�ستخدامها يف يوم من الأيام مل�ساعدة الب�شر على
التحقق من �صحة التعديالت امل�ستمرة على الطرق ب�سرعة.
وق��ال �سام م��ادن  ،Sam Maddenامل�ؤلف امل�شارك و�أ�ستاذ
يف ق�سم الهند�سة الكهربائية وعلوم احلا�سب  EECSوباحث
يف خمترب علوم احلا�سب والذكاء اال�صطناعي  :CSAILمعظم
اخلرائط الرقمية املحدثة هي لأماكن تهتم بها ال�شركات الكربى،
ريا ،ف�أنت يف و�ضع غري
ويف حال كنت يف �أماكن ال يهتمون بها كث ً
م�ؤات فيما يتعلق بجودة اخلريطة.
و�أ�ضاف« :هدفنا هو �إن�شاء خرائط رقمية عالية اجلودة ،بحيث
تكون متاحة يف �أي بلد».
امل�صدرaitnews :
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جامعات عالمية

اكت�شفه باحثون بجامعة «تك�سا�س � -أو�سنت»

نبع من ثاني أكسيد الكربون
في أعماق المحيط

اكت�شف بياين كاردينا�س ،الربوفي�سور يف جامعة تك�سا�س يف �أو�سنت،
وزمال�ؤه ،تيا ًرا من فقاعات ثاين �أك�سيد الكربون يف �أعماق املحيط �أثناء
غو�صه لدرا�سة ت�أثري املياه اجلوفية من جزيرة قريبة على كائنات املحيط
الهادئ يف ممر جزيرة فريدي يف الفلبني ،ويعد املمر من �أكرث النظم
تنوعا يف العامل ،وموطنًا لل�شعاب املرجانية.
البيئية البحرية ً
وم�صدر تيار ثاين �أك�سيد الكربون بركان قريب ،تخرج الغازات من
ت�صدعاته يف قاع املحيط منذ زمن طويل .وقال كاردينا�س �إن م�ستويات
ثاين �أك�سيد الكربون املرتفعة قد جتعل هذه املنطقة مكا ًنا مثال ًيا لدرا�سة
كيفية ت�أقلم ال�شعاب املرجانية والكائنات البحرية مع تغري املناخ ،يف ظل
وجود م�ستويات عالية من ثاين �أك�سيد الكربون.
وقال كاردينا�س ،وهو �أ�ستاذ يف كلية جاك�سون لعلوم الأر�ض يف جامعة
تك�سا�س يف �أو�سنت «�إن بيئات ثاين �أك�سيد الكربون املرتفعة هذه قريبة
من ال�شعاب املرجانية ،وما زالت احلياة مزدهرة يف هذه املنطقة ،لكنها
قد تكون خمتلفة عن �أ�شكال احلياة التي اعتدنا عليها».
حتدث كاردينا�س وزمال�ؤه ،وهم علماء من دول عدة ،عن هذه الينابع
الغازية واكت�شافات علمية �أخرى مرتبطة باملياه اجلوفية ،يف ورقة بحثية
ن�شرت يف دورية جيوفيزيكال ري�سريت�ش ليرتز.
وت�صل تراكيز ثاين �أك�سيد الكربون يف بع�ض املناطق �إىل � 95ألف جزء
يف املليون� ،أي �أكرث من � 200ضعف تركيز ثاين �أك�سيد الكربون املوجود
يف الغالف اجلوي ،وتتناق�ص م�ستويات ثاين �أك�سيد الكربون عند االبتعاد
عن الت�سربات الغازية حتى تندثر يف املحيط� ،إال �أن تركيز ثاين �أك�سيد
الكربون يظل مرتف ًعا ن�سب ًيا على �ساحل �شبه جزيرة كالومبان.
وبحث فريق العلماء عن الرادون  222يف عينات املياه ،وهو نظري م�شع
ينتج ب�صورة طبيعية ،ويوجد يف املياه اجلوفية املحلية يف تلك املنطقة وال
يوجد يف مياه املحيطات املفتوحة .ووجد الفريق مناطق ت�صب فيها املياه
اجلوفية يف املحيط ،ما يعني و�صول امللوثات من اجلزيرة �إىل ال�شعاب
املرجانية.
ولهذا ت�أثري كبري ،وخا�صة يف الفلبني� ،إذ جتتذب ال�شعاب املرجانية
ال�سياح من خمتلف �أنحاء العامل .وتعتمد املجتمعات املحلية على خزانات
ال�صرف ال�صحي اً
بدل من �شبكات ال�صرف ال�صحي احلديثة ،وتطوير
�أنظمة ال�صرف قد ينقل التلوث �إىل ال�شعاب املرجانية التي يعتمد عليها
االقت�صاد املحلي.
و�أدى عمل كاردينا�س امليداين �إىل تطوير مهارات وتقنيات جديدة
جلمع العينات حتت املاء ،ولهذه التقنيات والنتائج التي حتققت بف�ضلها
�أهمية علمية كبرية� ،إذ �إن �إج��راء الدرا�سات حتت امل��اء �أ�صعب من
العمل على �سطحه .وتو�سع الدرا�سة اجلديدة معرفتنا مبا يحدث يف
هذه البيئات ،و�أظهرت الت�أثري املحتمل ملا يحدث يف الياب�سة على تغري
الرتكيب الكيميائي ملناطق وا�سعة من مياه البحار واملحيطات.

تعد ال�سبب الأول للعمى عاملي ًا

علماء أستراليون يطورون
ً
اختبارا لإلصابة بالمياه الزرقاء
اكت�شف باحثون �أ�سرتاليون مئة و�سبعة مورثات تزيد احتماالت الإ�صابة
باملياه الزرقاء ،وط��وروا اختبا ًرا وراث ًيا يكت�شف الأ�شخا�ص املعر�ضني
للإ�صابة بالعمى نتيجة الإ�صابة به .وتعاون معهد كيو �آي �إم �آر بريجفور
للأبحاث الطبية مع جامعة فليندرز يف �إجناز هذا البحث الذي ن�شر يف
دورية نيت�شر جينيتك�س.
وي�ؤدي الزرق �إىل �ضرر دائم و�ضمور يف الع�صب الب�صري ما ي�سبب
فقدان الب�صر تدريج ًيا ،وهو اليوم ال�سبب الأول للعمى عامل ًيا ،ويتوقع �أن
يبلغ عدد امل�صابني به نحو  76مليون �شخ�ص بنهاية العام .2020
ورغم عدم وجود عالج للزرق حتى الآن� ،إال �أن العالجات املتوفرة
جتعل تقدمه �أبط�أ وتخف�ض الأ�ضرار التي ي�سببها لكن امل�شكلة �أن نحو
 50%من املر�ضى ال يعرفون �أنهم م�صابون به.
وقال ماك جريجور ،الباحث الرئي�س يف الدرا�سة� ،إن اكت�شاف املورثات
اجلديدة �ساعدهم يف تطوير مقيا�س الزرق متعدد املورثات الذي يتوقع
احتماالت �إ�صابة ال�شخ�ص به .ولأن الزرق مر�ض وراثي ف�إن اكت�شافه
وعالجه مبك ًرا ميثل �أف�ضل طريقة لتجنب العمى ال��ذي يت�سبب به.
و�أو�ضحت الدرا�سة �أن حتليل احلم�ض النووي امل�ستخل�ص من اللعاب �أو
الدم يك�شف عن ال�شخ�ص الذي يحتاج �إىل متابعة وعالج مبكر.
ويختلف االختبار اجلديد عن اختبارات العيون التقليدية التي تعتمد
على قيا�س �ضغط العني �أو درجة ت�ضرر الع�صب الب�صري ،لأنه يجرى
قبل حدوث �أي �ضرر.
وعندما حت�صل على درج��ة عالية على املقيا�س ال يعني ذل��ك �أن
احتماالت �إ�صابتك بالزرق م�ؤكدة ،لكنها تخربك �أنك يف خطر ولذا عليك
اتخاذ احتياطات م�ستقبلاً .
وقال جيمي كريج ،رئي�س ق�سم طب العيون يف جامعة فليندرز� ،أن
نتائج الدرا�سة متنحنا الأمل لتطبيق م�سح �شامل للزرق م�ستقبلاً  ،ما
ي�ساعد يف اكت�شافه مبك ًرا و�إنقاذ �أ�شخا�ص كرث من الإ�صابة بالعمى.
و�أ�ضاف �أن نحو  3.3%من الأ�سرتاليني م�صابني بالزرق� ،إال �أن �أغلبهم
ال يكت�شفون ذلك �سوى بعد فقدانهم للإب�صار �أو بامل�صادفة خالل �إجراء
فح�ص للعني .ولذا ف�إن االكت�شاف املبكر �أم ٌر حيوي حتى يجنبهم الإ�صابة
بالعمى الذي ال ميكن عالجه.
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طورها باحثون رو�س

روبوتات نانوية بيولوجية
لمكافحة السرطان

ط��ور ب��اح��ث��ون م��ن جامعة تقنية املعلومات
وامليكانيكيا والب�صريات يف �سانت بطر�سبورج
يف رو�سيا االحت��ادي��ة ،طريقة جديدة ملكافحة
ال�سرطان با�ستخدام روبوتات نانوية بيولوجية
تتكون من عنا�صر احلم�ض النووي ق��ادرة على
التعرف على بع�ض �أن���واع اخلاليا ال�سرطانية
وتدمريها.
وذكر الباحثون يف درا�ستهم التي ن�شرتها حدي ًثا
جملة الكيمياء الأوروب��ي��ة� ،إن الروبوت النانوي
البيولوجي مييز ذات � ًي��ا اخل�لاي��ا ال�سرطانية،
ويلت�صق بها ويعزلها ملنع انت�شارها.
ونقلت وكالة �سبوتنيك الرو�سية ،عن �إيكاترينا
ج��ون�����ش��اروف��ا ،امل�����ش��ارك��ة يف ت ��أل��ي��ف ال��درا���س��ة
واملهند�سة يف ق�سم الكيمياء والبيولوجيا اجلزيئية
يف اجلامعة� ،إن «احلم�ض ال��ن��ووي هو �أ�سا�س
اخللية ،ويحتوي على املعلومات الوراثية الالزمة
لت�شفري ال�بروت��ي��ن��ات احليوية ل��وج��ود اخللية،

وعندما ت�صبح اخللية �سرطانية ،تواجه خللاً يف
جينومها ،وتبد�أ يف ت�صنيع بروتينات ُم ِ�ضرة ولي�س
الربوتينات التي يحتاجها اجل�سم .ولذلك تبد�أ
اخلاليا يف التكاثر وتخرج عن ال�سيطرة ما ي�سهم
يف منو الكتلة ال�سرطانية».
وت��رى الدرا�سة �أن �إيقاف �إنتاج الربوتينات
امل ُ ِ�ضرة ،مينع اخلاليا ال�سرطانية من اال�ستمرار
يف االنق�سام ،ما يدفعها للموت .ولتحقيق هذا
جرب الباحثون طريقتهم مع �إنزميات الديوك�سي
ريبوزمي؛ نوع من �إنزميات احلم�ض النووي تلت�صق
بروابط يف احلم�ض النووي الريبوزي حتتوي على
الربوتينات امل ُ ِ�ضرة ،يف ظروف معينة.
وبعد �إجراء �أبحاث خمربية ،جنح الباحثون يف
�إن�شاء الروبوت النانوي البيولوجي القائم على
احلم�ض النووي ،الذي يتكون من عن�صرين؛ الأول
مهمته التعرف على اخلاليا ال�سرطانية ،والثاين
ُمكلَّف بالعالج ،من خالل قطع احلم�ض النووي

الريبوزي ،و�إنتاج بروتني �أقل �ضر ًرا.
وجرب الباحثون الروبوت النانوي البيولوجي
مفتاحا
على جني كريا�س « »KRASوهو يعمل
ً
للت�شغيل والإيقاف يف �إ�شارة اخللية ،واكت�شف
ال���روب���وت ب��ن��ج��اح احل��م�����ض ال��ن��ووي ال��ري��ب��وزي
امل�س�ؤول عن تكاثر الربوتينات امل ُ ِ�ضرة ،ودمره مع
جتاهل جميع اجلزيئات ال�سليمة الأخرى.
ويوا�صل الباحثون حال ًيا �أبحاثهم لالنتقال
بالتجارب �إىل مرحلة اختبار ال��روب��وت على
اخلاليا احلية ،ثم احليوانات.
ومتتاز الطريقة اجلديدة بانخفا�ض التكلفة� ،إذ
ترتاوح تكلفة �إن�شاء الروبوت النانوي البيولوجي
يف الظروف املخربية بني � 16إىل  24دوال ًرا.
وي��رى الباحثون �أن طريقتهم اجل��دي��دة قابلة
للتطبيق على جميع �أن��واع الأم��را���ض؛ انطال ًقا
اً
و�صول �إىل
من االلتهابات الفريو�سية الب�سيطة
اال�ضطرابات الوراثية.

فريق من جامعة «�شيفيلد» جنح يف �صناعتها

أجهزة طبية مضادة للجراثيم بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد
�صنع فريق من الباحثني يف ق�سم الهند�سة
امليكانيك ّية وكل ّية ط��ب الأ���س��ن��ان م��ن جامعة
�شيفيلد ،قط ًعا و�أدوات بتقنية الطباعة ثالثية
الأبعاد متتاز ب�أنها قاتلة للجراثيم ال�شائعة ،ما
ي�سهم يف كبح انت�شار عدوى املكورات العنقودية
الذهبية امل��ق��اوم��ة للميثي�سيلني يف امل�شايف،
وينقذ �أرواح املر�ضى.
ن�����ش��رت ال��درا���س��ة يف دوري����ة �ساينتفيك
ريبورت�س ،وجمع البحث تقنية الطباعة ثالثية
الأبعاد مع املواد امل�ضادة للجراثيم التي تعتمد
ّ
الف�ضة لإنتاج الأجزاء اجلديدة،
على مركبات
و�أظهرت النتائج �إمكان ّية ا�ستخدام املواد امل�ضادة
للجراثيم يف الطباعة ثالثية الأبعاد دون الت�أثري
�سل ًبا على متانة الأج��زاء �أو قابلية معاجلتها،
وبهذا نتجت لدينا قطع و�أدوات بخ�صائ�ص
م�ضادة للجراثيم وغري �سامة للخاليا الب�شر ّية.
وتدفع النتائج العلماء للبحث يف هذا املجال
اجلديد ل�صنع الأجهزة الطبية و�أدوات امل�شفى
التي تتعر�ض ال�ستخدام ب�شري متكرر ،ومنها
قب�ضات الأب���واب و�أل��ع��اب الأط��ف��ال ،و�أدوات
ال�صحة الفمو ّية امل�ستخدمة يف طب الأ�سنان،
وحتى الهواتف ال��ذك� ّي��ة .ويخطط الباحثون
لتنفيذ هذا م�ستقبلاً وعر�ض الأدوات الناجتة
للبيع لتتوفر للم�ستخدم العادي.
و�ص ّرحت د .كاندي�س ماجو�سكي ،الباحثة

الرئي�سة من مركز ت�صنيع امل��واد امل�ضافة يف
ق�سم الهند�سة امليكانيكية يف جامعة �شيفيلد
«�إنّ التحكم يف انت�شار اجل��راث��ي��م وال��ع��دوى
عاملي
واملقاومة املتزايدة للم�ضادات احليو ّية هم
ّ
ُم�شرتك ،فالتو�صل حلماية الأجهزة واملنتجات
من هذه الأخطار �ضروري جدًا .وت�شكل �إ�ضافة
اخل�صائ�ص امل�ضادة احليو ّية يف مرحلة الت�صنيع
خطوة مهمة يف االنتفاع من التقنيات احلديثة».
وغال ًبا ما تُغطى الأجهزة الطب ّية مبركبات

م�ضادة للجراثيم وتخ�ضع لإج��راءات تنظيف
وتعقيم �صارمة ،ولكن يبقى اخلط�أ الب�شري
يف التنظيف �أو تلف الطبقة امل�ضادة للجراثيم
ممكن احلدوث.
وقال بوب ترنر من ق�سم علوم احلا�سوب يف
اجلامعة «عالقتنا مع اجلراثيم معقدة ،فبع�ضها
مهم حلياتنا و�أخ���رى تقتلنا ،وت�سهل تقنيات
كهذه تطوير عالقة �صحية وم�ستدامة معها يف
حياتنا».
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ذاكرة وطنية
بعيون طالبية
لوحة بعنوان:

من التراث الجنوبي
عبداهلل بن ح�سن ع�سريي
جامعة جازان

وسائل السالمة في المساجد

عمرانيات
ا�شتمل ك��ود ال��ب��ن��اء ال�سعودي
على �سبعة ت�صنيفات �أ�سا�سية هي:
الكود العام ,والإن�شائي ،وال�صحي،
وامليكانيكي والكهربائي وتر�شيد
الطاقة ،و�أف��رد الت�صنيف ال�سابع
للحماية من احلرائق برقم مرجعي
«.»SBC 801
ل��ن �أ���س��رد تفا�صيل م��ا اح��ت��واه
الكود من ا�شرتاطات ومتطلبات
للحماية من احلريق ،ولكن �أكتفي
ب�أمرين بدهيني ال يغيبا عن بال
م�ستخدمي امل�ساجد؛ ف��الأع��داد
الكبرية من امل�صلني املجتمعني يف
مكان واحد حتتاج �إىل خمارج �آمنة

للهروب عند ال��ط��وارئ ،وال�سجاد
املغطي ملعظم الأر�ضية ،وحامالت
امل�����ص��اح��ف ،والأب�����واب وال��ن��واف��ذ
والتي غال ًبا ما تكون من الأخ�شاب؛
كلها مواد قابلة لال�شتعال.
فهل �أب���واب وخم���ارج امل�ساجد
مهي�أة يف حال طر�أ عار�ض للم�سجد
يتطلب �إخ��ل�ا ًء ���س��ري� ًع��ا ،ه��ل هي
موزعة ب�شكل ك� ٍ
�اف ،وهل جميعها
يفتح ل��ل��خ��ارج مل��راع��اة ان�سيابية
ت��ت��دف��ق اجل���م���وع ال��ب�����ش��ري��ة عند
اخلروج؟
ه���ل حت��ت��وي م�����س��اج��دن��ا على
�أنظمة �إن��ذار و�إطفاء للحريق ،بل

همم أكاديمية
ي��ع��رف ا���ض��ط��راب التوحد ب��أن��ه ا�ضطراب
منائي ع�صبي يظهر يف مراحل الطفولة املبكرة
من امليالد وحتى � 8سنوات من حياة الطفل،
ويظهر يف جمالني من جم��االت النماء هما:
التفاعل وال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ،والأمن���اط
ال�سلوكية واالهتمامات والأن�شطة املحدودة
والنمطية واملتكررة ،والتي تظهر عرب جمموعة
م��ن الأع��را���ض ال��ت��ي ت�ستخدم يف ت�شخي�صه
وخدمته ...وتعترب متالزمة �أ�سربجر من طالب
التوحد الفئة التي تتمتع بقدرات خا�صة الأكرث
انت�شاراً بني طالب اجلامعات مقارنة بغريها
من فئات التوحد.
وعلى �أع�ضاء هيئة التدري�س الأخذ باالعتبار
�أن الأف����راد ذوي ا���ض��ط��راب التوحد يعانون
من �صعوبات يف التوا�صل ،مثل ال��رد ب�شكل
غري �صحيح �أثناء املحادثات� ،أو �إ���س��اءة فهم
التفاعالت غري اللفظية� ،أو مواجهة �صعوبة يف
تكوين ال�صداقات التي تتنا�سب مع مراحلهم
ال��ع��م��ري��ة .ع�ل�اوة ع��ل��ى �أن��ه��م ي��ع��ت��م��دون على
الروتني ب�شكل مبالغ فيه� ،أو لديهم ح�سا�سية
كبرية جتاه التغريات التي تطر�أ على بيئتهم،
�أو ين�صب تركيزهم على عنا�صر غري منا�سبة
ب�شكل �أكرب من الالزم ،ونالحظ �أن الأعرا�ض
الظاهرة على امل�صابني بالتوحد تتفاوت ب�شكل
كبري ،فمث ً
ال هناك بع�ض الأفراد تظهر عليهم
�أع��را���ض متو�سطة بينما تظهر على �آخرين
�أعرا�ض �أكرث حدة .وميكن للطالب امل�صابني
بالتوحد العمل على تطوير الكثري من املهارات
العملية ،ورغم ذلك ال ميكنهم يف الغالب حتمل
دوامة احلياة اليومية ،ولديهم القدرة على �أن
يعي�شوا حياة كاملة و�أن يقدموا �إ�سهامات هامة
يف البيئة املحيطة بهم.
ومن املحددات املرتتبة على وجود ا�ضطراب

وحتى على طفايات حريق؟
�أم���ور كهذه ال حتتاج االنتظار
حتى يفر�ض تطبيق ك��ود البناء،
�إن��ه��ا متطلبات م ��ؤك��دة ،و���ض��رورة
ملحة ،ف�آمل من زمالئي املهند�سني

وامل���ع���م���اري�ي�ن م����راع����اة ذل����ك يف
جميع امل�ساجد التي ي�صممونها
وينفذونها ،وحتى امل�ساجد القائمة
فلي�س ه��ن��اك م��ا مينع م��ن توفري
عدد من طفايات احلريق بداخلها،
وحت���وي���ل اجت����اه الأب������واب لتفتح
للخارج ،وا�ستحداث �أبواب جديدة
يف ح��ال ك��ان ال��ع��دد امل��وج��ود غري
ٍ
كاف.
د� .أحمد ر�شدي طومان
�أ�ستاذ م�ساعد يف العمارة وعلوم
البناء
كلية العمارة والتخطيط
touman@ksu.edu.sa

طالب التوحد واحتياجاتهم التعليمية
طيف التوحد لدى �أفراد
ال��ت��وح��د �ضعف م��ه��ارة
التوا�صل غري اللفظي،
م��ث��ل ق��ل��ة ا���س��ت��خ��دام
ت����ع����ب��ي�رات ال�����وج�����ه،
واحل���دي���ث ع��ل��ى وت�يرة
واح�������دة ،وا���س��ت��خ��دام
�إ�شارات حمدودة وغري
م��ن��ا���س��ب��ة ،و���ص��ع��وب��ة
يف ف���ه���م ال���ت���ع���ب�ي�رات
اللفظية وغري اللفظية
للآخرين� .إ�ضافة �إىل
�ضعف مهارات التنظيم،
وال���ف���و����ض���ى و���ض��ع��ف
ال��ت��ن�����س��ي��ق ،وامل��ي��ل �إىل
الأن�شطة املتكررة ،وقوة التعلق ب�أغرا�ض معينة
وال�شعور باالنزعاج عند تغيري �أماكن وجودها،
ومواجهة �صعوبة مع الأفكار واملفاهيم املجردة.
وم��ن ال�سلوكيات ال�شائعة لديهم اختالف
يف نظرات العني ،مثل عدم النظر �إىل �أعني
الآخ��ري��ن وف��ه��م الإ���ش��ارات الب�صرية ،وع��دم
االن��ت��ب��اه �إىل اح��ت��ي��اج��ات امل�ستمع ،و�ضعف
ال��ت��وا���ص��ل وال��ت��ف��اع��ل م��ع الآخ���ري���ن ،ولديهم
خ�صائ�ص لغوية غ�ير معتادة مثل التطويل
ال��زائ��د يف ال��ك�لام �أو اجل��م��ل ال�ضمنية �أو
تعرث ال�صياغة ،وع��ادة ما تعتمد اهتماماتهم
ومهاراتهم اخلا�صة على ذاكرة روتينية ممتازة.
ومن التكييفات التعليمية التي يجب على
ع�ضو هيئة التدري�س عند تدري�س الطالب
ذوي ا���ض��ط��راب ال��ت��وح��د ت��وف�ير اخ��ت��ب��ارات
بديلة ،ومتديد زمن االختبارات ،و�إع��داد بيئة
�أق��ل ت�شتي ًتاً لالنتباه م��ن �أج��ل االخ��ت��ب��ارات،
وتقليل �أع��ب��اء امل��ن��اه��ج ال��درا���س��ي��ة ،ومت��دي��د

ال��زم��ن ال�ل�ازم لتنفيذ
امل����ه����ام ،وا����س���ت���خ���دام
م��ل��اح�����ظ�����ات ق���اع���ة
امل��ح��ا���ض��رات وبرنامج
ت��دوي��ن امل�لاح��ظ��ات �أو
ج��ه��از ال��ت�����س��ج��ي��ل من
�أج������ل امل���ح���ا����ض���رات،
وتوظيف ا�سرتاتيجيات
ال���ت���دري�������س امل��ن��ا���س��ب��ة
و�إعداد �أ�شكال التغيري
يف ال��روت�ين �أو البيئة
املحيطة ،واال�ستعانة
ب���الإ����ش���ارات اللفظية
وال��و���س��ائ��ل ال��ب�����ص��ري��ة
الوا�ضحة والإ���ش��ارات
اجل�����س��دي��ة .وجت��ن��ب الأف���ك���ار امل���ج���ردة ق��در
الإم���ك���ان ،وا���س��ت��خ��دام الإ����ش���ارات الب�صرية
كو�سيلة م�ساعدة ،وجتنب الأ�سئلة املبهمة ،مثل
«ملاذا فعلت ذلك؟» ،والبعد عن الأ�سئلة املقالية
املركبة حيث �إن الطلبة ناد ًرا ما يتمكنون من
حتديد القدر الكايف من الكالم وال يعرفون �إذا
ما كانوا قد �أجابوا عن ال�س�ؤال ب�شكل �صحيح
�أم ال؟ والعمل على تق�سيم املهام �إىل خطوات
�صغرية �أو عر�ضها ب ��أك�ثر م��ن طريقة مثل
الطريقة الب�صرية واللفظية واجل�سدية ،والبعد
عن املبالغة يف الأوام��ر اللفظية ،واال�ستعانة
بالكتابة يف حالة ا�ستخدام الطلبة للمناق�شات
والأ�سئلة اللفظية املكررة ،وجعل الطالب يكتب
الأ�سئلة ثم يكتب الإج��اب��ة ،وكتابة الكالم �أو
الأ�سئلة بنف�سك ب��دالً منه ثم اطلب منه �أن
يكتب الإجابة..
برنامج الو�صول ال�شامل
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الكلورين وتأثيراته البيئية
حتدثت يف العدد ال�سابق عن الكلورين وت�أثرياته البيئية ،وذكرتُ بع�ض
الأمثلة على املركبات الكلورينية ومنها:
 Chloroform -1الكلوروفورم .
 -2غاز اخلردل . Mustard Gas
 -3الدايوك�سني . Dioxin
 -4املبيدات الكلورينية . Chlorinated Pesticides
 PCBs -5مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور .
ونتناول يف هذا العدد الكلوروفورم
وغ���از اخل���ردل وبع�ض ت�أثرياتهما
البيئية.
Chloroform
:
الكلوروفورم
الكلوروفورم �سائل عدمي اللون له
رائحة غري مهيجة طعمه حلو قلي ً
ال،
وي�شتعل فقط �إذا ارت��ف��ع��ت درج��ة
حرارته .يف املا�ضي كان الكلوروفورم
ي�ستخدم كمخدر باال�ستن�شاق �أثناء
ال��ع��م��ل��ي��ات اجل��راح��ي��ة ،ول��ك��ن ه��ذه
الطريقة مل تعد م�ستخدمة حالياً ،وغالباً ف�إنه ي�ستخدم يف ت�صنيع
كيماويات �أخ��رى ،كما يتم ا�ستخدامه يف �إج��راء بع�ض التجارب يف
املختربات العلمية.
الكلوروفورم
طرق التعر�ض للكلوروفورم:
�شرب املياه �أو امل�شروبات امل�صنوعة من مياه حمتوية على الكلوروفورم،
ا�ستن�شاق ه��واء يحتوي عليه ،تناول �أغذية حتتوي عليه ،واملالم�سة
اجللدية للكلوروفورم �أو املياه املحتوية عليه ،كما هو احلال يف بع�ض
حمامات ال�سباحة.
ال�سلوك البيئي للكلوروفورم:
يتطاير الكلوروفورم ب�سهولة �إىل الهواء ،ومعظم الكلوروفورم املوجود
يف الهواء يتم هدمه ،ولكن ببطء .ويرتبط بالرتبة جيداً وميكن �أن
يتحرك خاللها �إىل املياه اجلوفية ،ويذوب الكلوروفورم ب�سهولة يف املاء
والبع�ض منه قد يُهدم �إىل كيماويات �أخرى ،ويبقى يف املياه اجلوفية
لفرتة طويلة ،كما �أنه ال يرتاكم بكميات كبرية يف النباتات واحليوانات.
الت�أثريات ال�صحية للكلوروفورم:
ا�ستن�شاق  900جزء يف املليون من الكلوروفورم بالهواء لفرتة ق�صرية
و�صداعا ومتاعب �أخرى ،مث ً
ال الإح�سا�س بالقيء.
ميكن �أن ي�سبب دوا ًرا،
ً
وا�ستن�شاق الهواء �أو تناول الطعام �أو �شرب مياه حتتوي على م�ستويات
عالية من الكلوروفورم لفرتات طويلة من الزمن قد ي�سبب �أ�ضرا ًرا بالكبد
والكليتني ،وتُ�شري تقارير مراكز ال�صحة العاملية �إىل �أن الكلوروفورم قد
يكون م�سبباً لل�سرطان.
غاز اخلردل :Mustard Gas
يرجع تواجد غاز اخل��ردل «كربيتيد ثنائي الكلور ،ثنائي الإيثيل»
�إىل بع�ض ال�صناعات الكيميائية التي ت�شمل اخل��ردل الكربيتي ،وال
يظهر طبيعياً يف البيئة ،ويطلق عليه غاز جت��اوزاً ،حيث �إنه ال ي�سلك
م�سلك الغاز حتت الظروف املعتادة ،وغري قابل للتحول �إىل غاز ب�صورة
فورية �إذا ما مت ت�سربه عند درجة احل��رارة العادية ،وهو يف �صورته
ال�سائلة النقية لي�س له لون وال رائحة ،ولكن �إذا ما مت خلطه بيكماويات
معينة ف�إنه يبدو ذا لون بني له رائحة ت�شبه رائحة الثوم .وي�ستخدم
غاز اخلردل يف احلروب ،حيث مت ت�صنيعه بكميات كبرية �أثناء احلرب
العاملية الأوىل والثانية.
غاز اخلردل الكربيتي sulphur Mustard
ال�سلوك البيئي لغاز اخلردل:
الطريقة الوحيدة لدخول غاز اخلردل للبيئة تكون من خالل حادث
ل�سبب ما ،ويتطاير البع�ض منه �إىل الهواء من املاء والرتبة ،وهو
ت�سرب
ٍ
�أكرث ثباتاً بالرتبة عنه يف املاء ،حيث ي�ستمر هدمه يف الرتبة لعدة �أيام
«ويتوقف ذلك على درجة احلرارة اخلارجية ،الطق�س البارد يجعله �أكرث
ثبا ًتا» وال يتحرك الغاز من الرتبة �إىل املياه اجلوفية كما ال يتم بنا�ؤه
ب�أن�سجة احليوانات.
طرق التعر�ض لغاز اخلردل:
ال يتعر�ض عامة النا�س لغاز اخلردل ،وغالباً ف�إن التعر�ض له يكون
حمدوداً جتاه الأ�شخا�ص املتواجدين بالقرب منه �أو يف بع�ض املواقع
ٍ
حلادث ما ،والتعر�ض املهني له يكون حم��دودًا جتاه
الع�سكرية.نتيجة
اجلنود مبواقع القتال والقائمني على عمليات نقله وتخزينه �أو التخل�ص
منه والعاملني باملباين املوجودة يف مواقع التخزين.
الت�أثريات ال�صحية لغاز اخلردل:
غاز اخلردل مادة حرب كيماوية معروفة ،وكما ُذكر �سابقاً �أنه �أُ�ستخدم
لأول مرة خالل احلرب العاملية الأوىل «1918 – 1914م» على �شكل
غازات �سامة ،وميكن �أن يت�سبب يف حروق �أو تقرحات للجلد ،التي تظهر
خالل �أيام قليلة ،ويكون �أكرث �ضرراً للجلد يف الأيام احلارة والرطبة،
كما ي�ؤدي التعر�ض للغاز �إىل حرقان العيون ،وتورم �أو انتفاخ اجلفون
ويت�سبب يف غلق وفتح العيون بكرثة� ،أما �إذا مت ا�ستن�شاقه فيمكن �أن
يت�سبب يف كحة ،التهاب �شعبي ،و�أمرا�ض تنف�سية مزمنة �أو طويلة الأجل
و�أ�ضرار بالقنوات التنف�سية عموماً .و�إذا مت التعر�ض لكميات كبرية منه
فيمكن �أن ي�ؤدي �إىل الوفاة يف نهاية الأمر ،وتُ�شري تقارير بع�ض اجلهات
ال�صحية �إىل �أن غاز اخلردل م�سرطن معروف.
�أ .ن�سيم من�صور �آل �أيوب
كلية علوم الأغذية والزراعة
Nasem33@hotmail.com
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الأ�ستاذ امل�شارك بق�سم التاريخ د .املخيزمي:

الملك سلمان مؤرخ المملكة وأول من حصل
على الدكتوراه الفخرية من قسم التاريخ
ولدت يف الريا�ض ون�ش�أت يف حرميالء وعدت �إىل الريا�ض مع بداية املرحلة املتو�سطة

يف حرميالء كنا ننام بعد �صالة الع�شاء ون�ستيقظ قبل �صالة الفجر وكلنا ن�شاط وحيوية
عندي � 4أبناء �أكربهم «�سعد» و�أعتذر للجميع على التق�صري يف الواجبات االجتماعية
ال ��دك� �ت ��ور �� �س ��ام ��ي ب� ��ن � �س �ع��د ب��ن
ع �ب��داهلل امل �خ �ي��زمي� ،أ� �س �ت��اذ م���ش��ارك
يف ال�ت��اري��خ الإ��س�لام��ي ،م��ن مواليد
م��دي �ن��ة ال ��ري ��ا� ��ض ،ن �� �ش ��أ يف م��دي�ن��ة
ح��رمي�ل�اء «م��دي �ن��ة زراع� �ي ��ة ��ص�غ�يرة
تبعد عن الريا�ض  80كيلومرت ًا من
جهة ال�شمال ال�غ��رب��ي» �إث��ر انتقال
ع��ائ �ل �ت��ه �إل �ي �ه��ا ب �ح �ك��م ع �م��ل وال� ��ده
رحمه اهلل يف وزارة ال�صحة.
�أجمل �سنوات حياتي
ع�شت يف مدينة حرميالء قرابة
� 12سنة وكانت من �أجمل �سنوات
حياتي وما زلت على عالقة طيبة
ب�أهلها �إىل الآن وخا�صة �أ�صدقاء
ال���وال���د وزم�ل�ائ���ه و�أ���ص��دق��ائ��ي يف
املرحلة االبتدائية ،وم��ا زال ت�أثري
هذه املدينة علي كبرياً �إىل الآن؛ مل
يكن لدينا وقت فراغ هناك؛ فبعد
�صالة الفجر الإفطار مع الوالد ثم
امل�شي بني املزارع للو�صول للمدر�سة
ومل يكن الوالد يو�صلنا ب�سيارته �إال
�أوق��ات الأمطار �أو ال�برد ال�شديد،
وع���دا ذل��ك كنا من�شي �سوية مع
�أطفال احلارة.
من حرميالء للريا�ض
بعد ال��رج��وع م��ن املدر�سة تبد�أ
ف�ت�رة ال���غ���داء ث���م ح���ل ال��واج��ب��ات
وبعد �صالة الع�صر التوجه ملدر�سة
حتفيظ ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي وت�سمى
املدر�سة ال�صاحلية ومازالت باقية
�إىل الآن ،نخرج قبل �صالة الع�شاء
ث��م ن�صلي م��ع ال��وال��د يف م�سجد
احل���ارة ث��م ننام بع�ض امل���رات قبل
�أن نتع�شى من �شدة التعب ،ولكننا
نقوم قبل �صالة الفجر وكلنا حيوية
ون�شاط.
امل��رح��ل��ة املتو�سطة در�ستها يف
الريا�ض ب�سبب تخرج �إخ��وت��ي من
الثانوية العامة وعدم رغبة الوالد
�أن ي�سكنوا وحدهم يف الريا�ض ،لذا
قدم على النقل وهو جمرب على ذلك
ملحبته مدينة حرميالء و�أهلها.
املرحلة الثانوية
ان��ب��ه��رت ع��ن��د ان��ت��ق��ال��ن��ا ملدينة
ال��ري��ا���ض و�أحببتها ك��ث�يراً ب�سبب
تقدمها الكبري والفر�ص ال�ضخمة

التي تقدمها للقادم اجلديد� ،أكملت
املرحلة املتو�سطة واملرحلة الثانوية
وكنت منتظماً يف درا�ستي وكنت
حري�صاً على ال��ن��ج��اح لكي �أف��رح
والدي ووالدتي لأنهما كانا يفرحان
كثرياً بنجاحنا وخا�صة والدتي التي
كانت �أمية ال تعرف القراءة والكتابة،
وب��ع��د ف�ترة م��ن و�صولنا للريا�ض
قررت �أمي �أن تن�ضم ملدار�س حمو
الأم���ي���ة وك��ان��ت متحم�سة ،وكنت
متحم�ساً �أكرث منها لدرجة �أنني كنت
بع�ض امل��رات �أح��ل الواجبات عنها
وخا�صة واج��ب التعبري ال��ذي كان
�صعباً عليها ،ولكن املدر�سة اكت�شفت
ذلك و�أحرجت الوالدة كثرياً.
حترير الكويت
م��ن الأح���داث املهمة التي كنت
���ش��اه��د ع��ي��ان عليها يف امل��رح��ل��ة
الثانوية هي الغزو العراقي للكويت
عام 1990م ،حيث فتحت اململكة
حدودها و�صدرها لل�شعب الكويتي
ال�شقيق وت�أ�س�ست اللجنة ال�سعودية
لإغ��اث��ة ال�شعب الكويتي ال�شقيق
برئا�سة �أمري منطقة الريا�ض �آنذاك
«امل��ل��ك �سلمان حفظه اهلل» ،ومت
�إ�سكان العائالت الكويتية ب�شكل
عاجل يف مدار�س مدينة الريا�ض،
و�أتذكر �أن هناك كانت عائلة ت�سكن
يف الف�صل الذي كنا ندر�س فيه وكنا
متعاطفني معهم ب�شكل كبري جداً،
ومتت دعوة ال�شباب للتطوع يف �شتى
مناحي خدمة الوطن �سوا ًء بالتدرب
على حمل ال�سالح �أو الإط��ف��اء �أو
الدفاع املدين ومكافحة الكوارث �أو
م�ساعدة القطاعات ال�صحية ،وكما
هو معلوم فال�شعب ال�سعودي مقدام
بطبعه وا�ستطعنا ا�ستيعاب ال�صدمة
واال�ستعداد لرد العدوان.

كمامات واقية
ك���ان ال���وال���د رح��م��ه اهلل بحكم
عمله يف وزارة ال�صحة يعلمنا كيفية
ا�ستخدام الكمامات ال��واق��ي��ة من
احل���رب الكيميائية واجلرثومية،
و�أن��ا كنت ب��دوري �أعلمها لزمالئي
و�أ����ص���دق���ائ���ي ،وك���ن���ا يف ت��دري��ب
متوا�صل �ساعدنا كثرياً حينما بد�أت
ال�����ص��واري��خ ال��ع��راق��ي��ة با�ستهداف
الريا�ض وال��ت��ي ف�شلت يف حتقيق
�أهدافها وهلل احلمد.
االلتحاق باجلامعة
بعد �أن �أنهيت املرحلة الثانوية
كنت م�صمماً على االلتحاق بجامعة
امللك �سعود ب�سبب �شهرتها وعراقتها
وت�أثري �أخ��ي الأك�بر عبداهلل فيني،
حيث كان �أحد خريجي ق�سم اللغة
الإجنليزية ،وكنت اذهب معه دائماً
مل�شاهدة امل�سرحيات ال��ت��ي كانت
تقيمها اجلامعة وكان احل�ضور كثيفاً
لدرجة �أننا مل نكن جند مقاعد وكنا
نقف �أو جنل�س على درج املمرات.
اختيار التخ�ص�ص
ب������د�أ ح���ب���ي ل����ق����راءة ال���ت���اري���خ
واال���س��ت��ف��ادة م��ن جت��ارب وح�ضارة
الأمم وال�شعوب الأخرى منذ املرحلة
الثانوية ،وكنت �أح��ب ال�تردد على
املكتبة والقراءة ،ويف اجلامعة حينما
دخلتها ع��ام 1414هـ ك��ان هناك
«نظام املداخل» وفكرتها تقوم على
�أن الف�صل ال��درا���س��ي الأول يكون
للتعريف بالتخ�ص�صات التي تقدمها
الكلية ،ويف الف�صل الثاين يتخ�ص�ص
الطالب يف التخ�ص�ص ال��ذي يجد
نف�سه فيه.
وحينما در�ست مادة «املدخل �إىل
علم التاريخ» على يد الدكتور املتميز

د .املدير�س
عبدالرحمن املدير�س ،ازددت يقينًا
�أن ه��ذا ه��و التخ�ص�ص املن�شود،
وقد وجدت يف هذا الق�سم �أ�ساتذة
كان يل �شرف التتلمذ على �أيديهم
���س��وا ًء ك���ان يف التخ�ص�ص �أو يف
احلياة ب�شكل عام ،فقد كانوا �آبا ًء
لنا ،ولن �أ�ستطيع ذكر �أ�سمائهم هنا
لأن عددهم كبري و�أخ�شى �أن �أن�سى
�أح����داً منهم ،فلهم كلهم �أف�ضال
عديدة علي.
احلياة االجتماعية
بالن�سبة حلياتي االجتماعية فهي
هادئة ب�شكل عام ،عندي �أربعة �أبناء
�أكربهم �سعد «� 16سنة» و�أ�صغرهم
ج����ود «���� 3س���ن���وات» ،وب��ال��ن�����س��ب��ة
للواجبات االجتماعية ف�أنا مق�صر
فيها ب�شكل كبري ج���داً وم��ن هذا
املنرب �أوج��ه اعتذاري للجميع على
هذا التق�صري مع الوعد ب�إ�صالحه
م�ستقب ً
ال ب�إذن اهلل.
حمكمة التمييز
وفيما يتعلق بحياتي الأكادميية
ف�أنا �أحمد اهلل كثرياً على ما حققت
ف��ي��ه��ا ف��ق��د ت��خ��رج��ت الأول على
الدفعة يف مرحلة البكالوريو�س مع
مرتبة ال�شرف الثانية ،وب�سبب �أنني
مل �أكن تربوياً فلم �أ�ستطع التوظف
يف �سلك التعليم العام ،لذا بحثت

عن �أية وظيفة متاحة ووفقني اهلل
ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة ك��ات��ب ل��دى
�أح��د الق�ضاة الأج�لاء يف املحكمة
امل�ستعجلة ب��ال��ري��ا���ض ،وا�ستفدت
منه جزاه اهلل خرياً فائدة عظيمة
وخربة يف احلياة ،وما زلت �أدعو له
�إىل الآن ،وبعد قرابة ال�ستة �أ�شهر
مت نقلي �إىل حمكمة التمييز لكي
ي��ت��م تثبيتي ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة ر�سمية
هناك بتو�صية وتزكية من �شيخي
ال�سابق.
دبلوم تربوي
يف ت��ل��ك امل��ح��ك��م��ة ازداد حجم
ال��ع��م��ل وامل�����س ��ؤول��ي��ة امل��ل��ق��اة على
عاتقي ،وقبل �أن ي�صدر قرار تثبيتي
على هذه الوظيفة علمت �أن كلية
الرتبية بجامعة امللك �سعود فتحت
برنامج الدبلوم ال�ترب��وي فقدمت
ا�ستقالتي فوراً وان�ضممت للربنامج
بكل �شغف وحتم�س ،وهناك بالفعل
وجدت برناجماً �أكادمي ًيا متخ�ص�صاً
لإعداد املعلم وتدريبه يف امليدان يف
�آن واحد ،وكان من �أبرز من كان لهم
ت�أثري قوي علي كل من �أ.د� .أحمد
الفقيه و�أ.د .فهد ال�شايع ،وتخرجت
بعد �سنة بتقدير ممتاز وكنت الأول
على الدفعة ،ومت تعييني مدر�ساً
يف املعاهد العلمية التابعة جلامعة
الإم��ام حممد بن �سعود الإ�سالمية
يف مدينة اخلرج.
برنامج املاج�ستري
ا�ستفدت من تلك التجربة كثرياً
حيث املناهج كانت قوية ونوعية
الطالب كانت جيدة ،وب�سبب ظرويف
العائلية مل �أ�ستطع ال�سكن يف مقر
ع��م��ل��ي ،ل���ذا ك��ن��ت �أق�����وم ب��ال�تردد
يومياً على مدينة اخل���رج قاطعاً

ملفي للرتقية على رتبة «�أ�ستاذ» �شبه جاهز لوال ا�شرتاط الن�رش يف جمالت «»isi
ال يفوتني هنا �أن �أ�شكر معايل مدير اجلامعة
الدكتور بدران العمر على هذا االختيار املوفق
�آم ً
ال من معاليه زيادة الدعم لهذا املركز العزيز
على قلوبنا ،حيث يحمل ا�سم خ��ادم احلرمني

زيادة الدعم

ال�شريفني امللك �سلمان م��ؤرخ اململكة و�أول من
ح�صل على الدكتوراه الفخرية يف التاريخ من
ق�سم التاريخ بجامعة امللك �سعود ،وختاماً �أن�صح
نف�سي وزم�لائ��ي وطالبي بتقوى اهلل يف ال�سر

والعلن ،والعمل اجلاد على تطوير �أنف�سنا ،و�أن
نكون عند ح�سن ظن قادتنا ووالة �أمرنا حفظهم
اهلل.

ما جمموعه يف اليوم قرابة 250
كيلومرتاً ،ويف تلك الأثناء مت قبويل
يف برنامج املاج�ستري بجامعة الإمام،
و�أ�صبحت �أخرج من البيت مع �أذان
الفجر وبعد العودة من الدوام �أتوجه
مبا�شرة جلامعة الإمام لأن الدرا�سة
تبد�أ ال�ساعة الرابعة م�سا ًء و�أعود
للمنزل ال�ساعة العا�شرة م�سا ًء.
الدكتوراه والن�شر
بعد �أرب���ع �سنوات ح�صلت على
درج���ة املاج�ستري بتقدير ممتاز
وانتقلت ملدينة الريا�ض ،ثم �أتتني
الفر�صة لالن�ضمام لق�سمي احلبيب
بجامعة امل��ل��ك �سعود على الرغم
م��ن �أن��ن��ي كنت �س�أفقد م��ن راتبي
مبلغ  2400ريال �شهرياً ،فوافقت
ف��وراً دون ت��ردد «وق��د متت �إع��ادة
كامل الفروقات بعد �سنة ون�صف
وهلل احلمد» ،وبعد خم�س �سنوات
ح�صلت على درج��ة ال��دك��ت��وراه يف
التاريخ الإ���س�لام��ي ،وم��ن ث��م متت
ترقيتي لأ�ستاذ م�شارك و�أن��ا الآن
�أع��م��ل على الرتقية لرتبة �أ�ستاذ
وملفي �شبه جاهز ل��وال ا�شرتاط
الن�شر يف جمالت «.»isi
ق�سم التاريخ
حر�صت يف ق�سم التاريخ على
امل�شاركة بفعالية يف جميع جلان
الق�سم ،وهذا �أمر مهم جداً �أو�صي
به زمالئي يف خمتلف الأق�سام لكي
تتولد لديهم خلفية كافية ملعرفة
كيفية عمل الأق�سام و�آل��ي��ة اتخاذ
القرار فيها و�أ�سلم الطرق لتطويرها
من الداخل دون �أن يتعر�ض العمل
لهزات ال داعي لها.
وم��ن �أق��رب املحطات �إىل قلبي
العمل يف الندوة العاملية لدرا�سات
تاريخ اجلزيرة العربية والتي حتولت
�إىل مركز امللك �سلمان لدرا�سات
ت��اري��خ وح�ضارة اجل��زي��رة العربية
وي�شرف عليها الآن �سعادة عميد
كلية الآداب الأ�ستاذ الدكتور نايف
بن ثنيان �آل �سعود الذي حقق خالل
ف�ترة ق�صرية م��ن رئا�سته للمركز
�إجن���ازات تثري الإع��ج��اب والتقدير
مع ما يتمتع به من �أخ�لاق عالية
وطريقة مميزة يف العمل قائمة على
العمل اجلماعي وت�شجيع املبادرات
اخلالقة لتطوير العمل.
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د .فهد بن عبداهلل الطياش

حكايات تشويه بيئة الجامعة

�أمري منطقة ع�سري �صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن طالل بن عبدالعزيز يف �ضيافة كلية العمارة
والتخطيط ّ
لالطالع على برنامج املاج�ستري التنفيذي يف ال�سيا�سات البلدية وتنمية املدن

«العمارة والتخطيط» تشارك في مؤتمر «»T20

���ش��ارك��ت جم��م��وع��ة ب��ح��ث��ي��ة من
كلية العمارة والتخطيط يف امل�ؤمتر
اال�ستهاليل لقمة جمموعة الفكر
« »T20ال��ذي ُعقد يف مركز امللك
ع���ب���داهلل ل���ل���درا����س���ات وال��ب��ح��وث
البرتولية «كاب�سارك» يف الريا�ض
يف الفرتة  20-19يناير 2020م،
وجمموعة الفكر « »T20هي �شبكة
لتقدمي امل�شورة يف جمال البحوث
وال�����س��ي��ا���س��ات ال��ت��اب��ع��ة ملجموعة
الع�شرين «.»G20
و����ش���ارك يف امل����ؤمت���ر �إ���ض��اف��ة
للمجموعة البحثية من كلية العمارة
والتخطيط ممثل ًة للجامعة500 ،
خ��ب�ير وخم��ت�����ص مي��ث��ل��ون �أك�ث�ر من

 65مركزاً ومنظمة بحثية يف دول
جمموعة الع�شرين والعامل.
وعلى �صعيد املجموعات البحثية
املتخ�ص�صة ،مت قبول املقرتح الذي
تقدمت به املجموعة البحثية بكلية
العمارة والتخطيط والتي ت�ضم ك ً
ال

من د .ماجد ح��ل��واين -وكيل كلية
العمارة والتخطيط للدرا�سات العليا
والبحث العلمي ،د .عبداهلل العابد،
د .حممد كتبي رئي�س ق�سم العمارة
وعلوم البناء ،ود .زي��اد �أحمد علم
الدين؛ مقرتحاً بحثياً بعنوان «املدن

الذ كية امل�ستدامة» ،حيث �أكد املقرتح
البحثي عدم �إعطاء الأولوية الكاملة
للتكنولوجيا احلديثة يف تنمية املدن
على ح�ساب عدم امل�ساواة والتفكك
االجتماعي وع���دم التمكني لبناء
جمتمع ذكي �أكرث �شموالً وا�ستدامة،
وذلك لأجل م�ستقبل �أف�ضل و�أكرث
ا�ستدامة للجميع.
و���س��ت��ق��دم امل��ج��م��وع��ة البحثية
مب�شاركة جمموعة م��ن الباحثني
التو�صيات النهائية يف حمور الطاقة
واال�ستدامة ،والتي �ستقدم لالجتماع
اخل��ام�����س ع�����ش��ر ل��ق��ادة جمموعة
الع�شرين الذي �سيعقد يف الريا�ض
يف �شهر نوفمرب .2020

ا�ست�ضاف النا�شط مهند الغامدي ونظم دورة حول مكافحة الف�ساد

فعاليات نادي اإلعالم في أسبوع

نظم نادي الإعالم �أوىل من�صاته
يف الف�صل الدرا�سي الثاين بعنوان
«بني عامل ال�شهرة واملعرفة» والتي
ا�ست�ضاف فيها النا�شط يف مواقع
التوا�صل االجتماعي مهند الغامدي,
وهو طالب يف كلية احلقوق والعلوم
ال�سيا�سية ول��دي��ه ق��راب��ة الأرب��ع��ة
م�لاي�ين م��ت��اب��ع يف من�صة ت��وي�تر،
وتناولت املن�صة كيف ميكن للفرد
املوازنة بني املعرفة وق��راءة الكتب
والتح�صيل العلمي وال�شهرة وما قد

يرتتب عليها من زمن ووقت.
وق�����ال ال���غ���ام���دي :ب����ر�أي����ي �أن
التح�صيل العلمي ال ي�شكل �أكرث من
 ٪ 10من تنمية املهارات لدى الفرد
والباقي يعتمد على قدرة ال�شخ�ص
يف م��وازن��ة �أم����ور ح��ي��ات��ه وترتيب
�أولوياتها .يذكر �أن مهند م�ؤلف كتاب
«معروف» والذي ح�صل على الكتاب
الأك�ث�ر مبي ًعا يف معر�ض الريا�ض
ال����دويل للكتاب  ،2019وج���اءت
فكرته عندما قام بو�ضع تغريدة يف

نظمت وح��دة العالقات العامة
بكلية ال�سياحة والآثار زيارة ملتحف
احل���م���دان ال��ت�راث����ي ،وذل�����ك ي��وم
االثنني املا�ضي ،وكان يف ا�ستقبالهم
امل��ه��ن��د���س خ��ال��د احل���م���دان لأخ��ذ
ج��ول��ة على املتحف ال���ذي احتوى
على جناحني؛ الأر�ضي يحتوي على
املجل�س النجدي وال�سيارات القدمية
والرتاث اخلليجي والعربي ،والعلوي

اح��ت��وى ع��ل��ى ع���دة �أج��ن��ح��ه ق�سم
املعلبات وجناح العملة الإ�سالمية
وجناح العرو�س وجناح املخطوطات
القدمية وج��ن��اح الأ�سلحة وجناح
الأع�ل�ام ومقتنيات البيت القدمي
وجل�سة ال�صخاوي ال�تراث��ي��ة ،وقد
طغى على املتحف ط��اب��ع اجلمال
والتن�سيق وال��ر���س��وم��ات اجل��داري��ة
القدمية التي �أك�سبته رونقاً وجماالً.

ح�سابه ال�شخ�صي «ت��وي�تر» ,وقال
فيها ملتابعيه :اك��ت��ب��وا يل مواقف
الت���زال عالقة يف خميلتكم ،ومن
ث��م جمع مئة موقف وق��ام بت�أليف
الكتاب.
ويف خ��ت��ام املن�صة ك��� ّرم حم��اور
اللقاء �صالح العبديل �ضيف املن�صة.
ويف ���س��ي��اق مت�صل ن��ظ��م ن��ادي
الإع�لام بال�شراكة مع ن��ادي نزاهة
دورة ب��ع��ن��وان «الإع��ل�ام ودوره يف
مكافحة ال��ف�����س��اد» ،قدمها ع�ضو

هيئة التدري�س بق�سم الإعالم ماجد
اجلريوي ،وتناولت ال��دورة مواقف
و�أحدا ًثا تناولت ق�ضايا يف الف�ساد،
ح�ضرها  60م�ستفيداً ،كما زار وفد
من نادي الإعالم وكيل وزارة الثقافة
الدكتور عبدالعزيز بن �سلمة ومت
خالل اللقاء مناق�شة ال�سرية الذاتية
للدكتور ،واحلديث عن دور الإعالم
يف تر�سيخ الهوية الوطنية.

«السياحة واآلثار» تزور متحف الحمدان التراثي

يتبادل الطالب جتاربهم بعد التخرج من الثانوية يف بيئات
جديدة ،واحلكايات التي تعترب �أكرث ت�شوي ًقا تلك التي ت�أتي من
بيئة مغلقة مثل الكليات الع�سكرية والأربعني يو ًما ،والتي يتندر
بها البع�ض كفرتة «نفا�س تعليمي» ،وم��ا يهمنا هنا يف بيئتنا
اجلامعية هو �أي حكايات نغر�سها يف �أذهان الطالب؟ وهل هناك
من ت�شويه لنف�سية هذا الطالب والطالبة عند التخرج والتعامل
مع احلياة بنظارة �سوداوية؟
�أعتقد �أن بيئتنا لي�ست بيئة مالئكية ويجب �أن ت�سود فيها روح
النظام حتى ال يظلم الطالب من �شخ�صية �سوداوية يف �سلك
التعليم .و�أعتقد � ً
أي�ضا �أن �سجالت الإر�شاد االجتماعي والنف�سي
وحتى مالحظات الإر�شاد الأكادميي �ستحمل يف طياتها الكثري
من تلك الق�ص�ص التي يعاين الطالب من عقليات تعاقب على
خط أ� طالب دون تقدمي ال�صواب.
وم��ن خ�لال جتربتي التي جت��اوزت العقود الثالثة يف العمل
الأكادميي كنت �أقرتح على الطالب �أنهم يف بيئة تقبل �أن يخطئ
الطالب �أكادمي ًيا ومهن ًيا ولي�س �أخالق ًيا .ولذا فالعقاب الأكادميي
واملهني يجب �أال يرقى مل�ستوى العقاب القيمي والأخالقي ،بل
بالعك�س يُعطى م�ساحة �أكرب حتى ين�ضج يف ميدان التخ�ص�ص
وبروح مت�ساحمة ولي�س خزان ت�شا�ؤم وحقد ي�صبها على املجتمع
بعد التخرج.
وال�س�ؤال هنا :هل بيئة اجلامعة بحاجة �إىل ع�لاج من هذه
الت�شوهات الأك��ادمي��ي��ة؟ وم��ن الطبيب املعالج؟ وه��ل هو مدمن
ت�شويه �أم من �ضحاياه؟
altayash@ksu.edu.sa

محاضره توعوية عن «كورونا»

ق � َدّم ق�سم علوم �صحة املجتمع بالتعاون مع وح��دة العالقات العامة
والإع�لام بكلية العلوم الطبية التطبيقية حما�ضرة توعوية تثقيفية عن
فريو�س كورونا اجلديد والطرق ال�صحيحة للوقاية من الفايرو�س ،وذلك يوم
الأحد 15جمادى الآخرة ١٤٤١هـ املوافق  9فرباير ٢٠٢٠م.
بد�أت املحا�ضرة بكلمة رئي�س ق�سم علوم �صحة املجتمع د .خالد بن متعب
املطريي والذي حتدث فيها عن دور ق�سم علوم �صحة املجتمع والتثقيف
ال�صحي للقيام بن�شاطات تثقيفية خلدمة املجتمع.
كما نوه عميد الكلية الدكتور يزيد �آل ال�شيخ بامل�س�ؤولية الكبرية و�أهمية
امل�شاركة الف َّعالة للن�شاطات التثقيفية لتوعوية املجتمع عن املخاطر ال�صحية
عامة وفايرو�س كورونا خا�صة .وحتدثت د� .سطانة احلري�شي وكيلة ق�سم
علوم �صحة املجتمع للتعريف بقافلة #حملة_�أكرث_وعياً والتي تهدف
�إىل ن�شر الوعي عن الفايرو�س عن طريق القيام بزيارات ميدانية للجامعة،
وبينت د .عالية املعجل دور امل�ؤ�س�سات احلكومية للوقاية من الفريو�س
و�أهمية التعاون بني القطاع التعليمي وال�صحي.
ث��م حت��دث املعيد بق�سم ع��ل��وم �صحة املجتمع �أ .ح��م��ود العجل عن
ا�سرتاتيجية #حملة_�أكرث_وعياً وكيفية تنفيذها والإط���ار الزماين
واملكاين لهذه احلملة ،وعر�ض الإح�صائيات واحلالة املحدثة النت�شار
الفايرو�س من خالل موقع وزارة ال�صحة .واختتم �أ .زيد الدو�سري �أخ�صائي
التغذية الإكلينيكية املحا�ضرة باحلديث عن �أهمية تقوية اجلهاز املناعي
للج�سم عن طريق الغذاء والريا�ضة للوقاية ب�إذن اهلل من فريو�س كورونا.

لقاء تعريفي لبرنامج المتفوقين
لمستجدات «علوم الحاسب»
كتبت � :سارة ال�سويداء
نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني الأحد املا�ضي لقا ًء تعريفياً عن
الربنامج للطالبات امل�ستجدات بكلية علوم احلا�سب واملعلومات يف املدينة
اجلامعية للطالبات ،وقد ح�ضر الفريق الإداري من من�سوبات الربنامج
برئا�سة م�ساعدة مدير الربنامج الدكتورة حمدة العنزي والدكتورة �إ�سراء
الطريقي من�سقة الربنامج يف الكلية.
ب��د�أ اللقاء بالتعريف بالربنامج وتو�ضيح الر�ؤية والر�سالة ،واحلديث
عن م�سارات الربنامج ودور كل م�سار يف خدمة الطالبات ،وتخلل اللقاء
مداخالت للطالبات واال�ستف�سار عن بع�ض النقاط املبهمة لديهن.
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