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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

بالتعاون بني جمعية الإعالم واملعهد العقاري و«ر�سالة اجلامعة»

 4دورات تدريبية متخصصة في القطاع
العقاري ..األحد القادم

يف �إطار اتفاقية ال�رشاكة مع كلية حممد بن را�شد للإدارة احلكومية

د .العمر يشارك بمنتدى اإلمارات للسياسات العامة
���ش��ارك معايل مدير اجلامعة الدكتور
ب���دران العمر الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي مبنتدى
الإم����ارات لل�سيا�سات العامة ال��ذي عقد
ب�����الإم�����ارات��� ،ض��م��ن ات��ف��اق��ي��ة ال�����ش��راك��ة
املوقعة مع كلية حممد بن را�شد ل�ل�إدارة
احلكومية بدولة الإمارات العربية املتحدة،
وذل��ك لتبادل اخل�برات وحتقيق الأه��داف
امل�شرتكة ،و�إيجاد احللول الالزمة للتحديات

امل�ستقبلية يف �سبيل حت�سني الأداء �ضمن
ر�ؤي��ة ا�سرتاتيجية علمية �صاغتها قيادة
البلدين.
وكانت االتفاقية املربمة بني الطرفني قبل
�أكرث من �شهرين تهدف �إىل تعزيز التعاون
الأكادميي و�إثراء الربامج الأكادميية ودعم
الأب��ح��اث العلمية امل�شرتكة ال��ه��ادف��ة �إىل
�إيجاد جيل جديد من الباحثني والأكادمييني

القادرين على قيادة اجلهود لتنفيذ ر�ؤى
وتوجهات قيادتي البلدين ال�شقيقني ،وكذلك
رفد اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص
بقادة مت�سلحني باملعرفة و�أحدث اخلربات
واملمار�سات العاملية بهدف دعم االقت�صاد
الوطني بكوادر ب�شرية مدربة ق��ادرة على
تعزيز التناف�سية العاملية و�إح���داث تغيري
ملمو�س يف حياة املجتمع.

ام���ت���داداً ل��ل��م��ؤمت��ر الإع�لام��ي
ال�����س��ن��وي ال��ث��ام��ن ال���ذي تنظمه
اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل�ل�إع�لام
واالت�صال الأ�سبوع احلايل «3 2-
رجب» املوافق « 27 - 26فرباير»
حتت عنوان «الإع�لام والتنمية
يف ����ض���وء ر�ؤي�����ة ،»2030
تنظم اجلمعية ال�سعودية
للإعالم واالت�صال بالتعاون
مع املعهد العقاري ال�سعودي و�صحيفة
ر�سالة اجلامعة ،الأحد القادم  1مار�س
 2020م وملدة � 4أيام 4 ،دورات تدريبية
متخ�ص�صة يف القطاع العقاري بعنوان
«ال��ت��دري��ب ال��ع��ق��اري ف��ر���ص م��ث��م��رة»،
لطالب وطالبات جامعة امللك �سعود،
وذلك يف مدرج كلية الآداب �1أ.71
ال��دورة الأوىل بعنوان «مقدمة �إدارة
املرافق» ت�ستعر�ض مقدمة لإدارة املرافق،
ال يف �إدارة الأ���ص��ول ،مدخ ً
مدخ ً
ال يف
�إدارة العقارات.
ويف ال���دورة الثانية بعنوان «مقدمة

الو�ساطة العقارية» يتم ا�ستعرا�ض
�أخ�ل�اق���ي���ات امل��ه��ن��ة ل��ل��و���س��ي��ط
العقاري ،امل�س�ؤولية النظامية
والقانونية للو�سطاء العقاريني،
التعريف ب�شبكة الإيجار.
وت�ستعر�ض ال����دورة الثالثة
حتت عنوان «مقدمة احتاد
امل�ل�اك» وال���دورة الأخ�يرة
ب��ع��ن��وان «م��ق��دم��ة الت�سويق
ال��ع��ق��اري» ت��ع��رج على درا���س��ة ال�سوق
العقاري ،و�سلوك امل�ستهلك العقاري،
امل��ن��ت��ج��ات ال��ع��ق��اري��ة ،ت�سعري وت��روي��ج
املنتجات العقارية ،البيع ال�شخ�صي،
الت�سويق الإل��ك�تروين ،ق��وان�ين العقار،
و�أخالقيات امل�سوق العقاري.
وب�ين املعهد العقاري ال�سعودي �أنه
�سيقدم �شهادات معتمدة ،واحل�ضور متاح
للجميع ،مع الإ���ش��ارة �إىل �أن الت�سجيل
للدورات �سيكون خالل انعقاد امل�ؤمتر
الإع�ل�ام���ي الأ���س��ب��وع اجل����اري «ي��وم��ي
الأربعاء واخلمي�س».

د .عسيرى :لدينا  7000عضو هيئة تدريس ونفكر بالدمج أو اإلعارة 05
يناق�ش «الإعالم والتنمية يف �ضوء ر�ؤية  »2030مب�شاركة  30باحث ًا وباحثة

انطالق المؤتمر اإلعالمي السنوي
الثــامن  ..األربعاء

ي��ن��ط��ل��ق الأرب�����ع�����اء واخل��م��ي�����س
القادمني « 3 - 2رجب 1441هـ»
يف رح������اب اجل���ام���ع���ة ،امل����ؤمت���ر
الإعالمي ال�سنوي الثامن للجمعية
ال�سعودية للإعالم واالت�صال حتت
عنوان «الإع�لام والتنمية يف �ضوء
ر�ؤي���ة  »2030مب�شاركة �أك�ث�ر من
 30باحثاً وباحثة ،ي�ستعر�ض خالله
املتخ�ص�صون يف جم���ال الإع�ل�ام
واالت�������ص���ال اجل���م���اه�ي�ري� ،أوراق
عملهم عرب �سبع جل�سات موزعة
على مدار يومني.
 «الإع���ل��ام وال��ت��ن��م��ي��ة� :أدوارومتطلبات وحتديات»:
امل�����ض��ام�ين ال��ت��ن��م��وي��ة ل�ل�إع�لام

د .نايف �آل �سعود
العربي اجلديد يف ظل العوملة� ،إحدى
الأوراق التي �ستُعر�ض يف م�ؤمتر
الإع��ل�ام والتنمية يف ���ض��وء ر�ؤي��ة
 ،2030وذلك �ضمن حمور الإعالم
والتنمية :الأدوار واملتطلبات ،والذي

ي�ض ّم يف ثناياه موا�ضيع انرثبولوجيا
الإع�لام والتنمية :قراءة يف مناهج
واب�ستمولوجيا الإع�ل�ام التنموي،
دور الإع��ل�ام امل��واط��ن يف حتقيق
ر�ؤية اململكة  ،2030ور�ؤية اجلمهور
العربي لأبعاد امل�س�ؤولية االجتماعية
للم�ؤ�س�سات الإع�لام��ي��ة والعوامل
امل�ؤثرة فيها.
 «الإعالم املحلي و�إعالم املناطقوالأدوار املتوقعة»:
ث��اين حم���اور امل ��ؤمت��ر ي��رك��ز من
خالله امل�شاركون على اجتاهات
الإع�ل�ام املناطقي ال�سعودي نحو
خطط التنمية امل�ستدامة يف �ضوء
تفا�صيل �ص2
ر�ؤية .2030

الملتقى السنوي لطلبة الثانوي ..اليوم 20
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انطالق المؤتمر اإلعالمي السنوي الثامن  ..األربعاء

ي��ن��ط��ل��ق الأرب�����ع�����اء واخل��م��ي�����س
القادمني « 3 - 2رجب 1441هـ»
يف رح������اب اجل���ام���ع���ة ،امل����ؤمت���ر
الإعالمي ال�سنوي الثامن للجمعية
ال�سعودية للإعالم واالت�صال حتت
عنوان «الإع�لام والتنمية يف �ضوء
ر�ؤي���ة  »2030مب�شاركة �أك�ث�ر من
 30باحثاً وباحثة ،ي�ستعر�ض خالله
املتخ�ص�صون يف جم���ال الإع�ل�ام
واالت�������ص���ال اجل���م���اه�ي�ري� ،أوراق
عملهم عرب �سبع جل�سات موزعة
على مدار يومني.
 «الإع���ل��ام وال��ت��ن��م��ي��ة� :أدوارومتطلبات وحتديات»:
امل�����ض��ام�ين ال��ت��ن��م��وي��ة ل�ل�إع�لام
العربي اجلديد يف ظل العوملة� ،إحدى
الأوراق التي �ستُعر�ض يف م�ؤمتر
الإع��ل�ام والتنمية يف ���ض��وء ر�ؤي��ة
 ،2030وذلك �ضمن حمور الإعالم
والتنمية :الأدوار واملتطلبات ،والذي
ي�ض ّم يف ثناياه موا�ضيع انرثبولوجيا
الإع�لام والتنمية :قراءة يف مناهج
واب�ستمولوجيا الإع�ل�ام التنموي،
دور الإع��ل�ام امل��واط��ن يف حتقيق
ر�ؤية اململكة  ،2030ور�ؤية اجلمهور
العربي لأبعاد امل�س�ؤولية االجتماعية
للم�ؤ�س�سات الإع�لام��ي��ة والعوامل
امل�ؤثرة فيها.

 «الإعالم املحلي و�إعالم املناطقوالأدوار املتوقعة»:
ث��اين حم���اور امل ��ؤمت��ر ي��رك��ز من
خ�لال��ه امل�����ش��ارك��ون على اجت��اه��ات
الإع�ل�ام املناطقي ال�سعودي نحو
خطط التنمية امل�ستدامة يف �ضوء
ر�ؤي���ة  ،2030الت�سويق الأخ�ضر
وم��راع��اة االع��ت��ب��ارات البيئية يف
امل���واق���ع الإل���ك�ت�رون���ي���ة ال��ر���س��م��ي��ة
ل��ل��م��ن��ظ��م��ات يف �إط������ار ال��ت��ن��م��ي��ة
امل�ستدامة ،معاجلة مقاالت الر�أي
لر�ؤية  2030بال�صحف ال�سعودية،
دور ال�صحافة اجلامعية يف دعم
التنمية ال�سياحية يف ال�سعودية وفق
ر�ؤي��ة  ،2030ودور الإعالميني يف
جازان يف دعم ر�ؤية  2030للتنمية
يف املنطقة.
 م�ضامني التنمية يف الو�سائلالتقليدية واجلديدة:
نظراً لأهمية امل�ضامني التنموية
يف و���س��ائ��ل الإع���ل��ام ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة
واجلديدة� ،سي�شارك خم�سة باحثني
يف جل�سة علمية تطرح ت�سا�ؤالت
حول دور القنوات الف�ضائية العربية
املحلية يف تنمية وتن�شيط ال�سياحة
الداخلية� ،إىل جانب دور الإع�لام
ال�سياحي ال�شبكي يف تنمية ال�سياحة
ال�سعودية يف �ضوء الإعالم ال�سياحي
ال�شبكي ،وحتليل حمتوى الر�سوم
وال�صور ال�صحفية امل�ستخدمة يف
تغطية ال��ر�ؤي��ة ال�سعودية ،2030
وامل�����ض��ام�ين التنموية يف الإع�ل�ام
االجتماعي ،و�أخ�ي�راً ال��دور املناط
ب��الإع�لام التلفزيوين والإذاع���ي يف
تنمية التجارة اخلارجية.
 الإع��ل�ام وم�س�ؤولياته لدعمبرامج التحول:

يناق�ش ه��ذا املحور دور و�سائل
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي يف ن�شر
الوعي بق�ضايا التنمية امل�ستدامة،
�إ�ضاف ًة �إىل عالقة الأمن ال�سيرباين
ل�ل�إع�لام اجل��دي��د ور�ؤي����ة ،2030
ودور الإع���ل��ام يف دع����م ب��رام��ج
التحول ،ودور الإع�لام يف مواجهة
االزم���ات التنموية ،وال��ع�لاق��ة بني
ا�سرتاتيجيات الت�صميم والت�أثري يف
حمالت التوعية االجتماعية .كما
�سيكون هناك حوار حول التنمية يف
الف�ضاء االفرتا�ضي ،وورقة علمية
حول �شبكات التوا�صل االجتماعي
يف م��واج��ه��ة الأزم������ات ال��ت��ن��م��وي��ة
املحلية :جتربة مدينة VIEUX
 GATINEAUال��ك��ن��دي��ة� ،إىل
جانب درا���س��ة حتليلية للح�سابات
الر�سمية على موقع ت��وي�تر ،ودور
�شبكات التوا�صل االجتماعي يف
دع��م برنامج التحول الوطني يف
جمال التنمية ال�سياحية يف اململكة،
و�أخ���ي��راً ال�����ش��ائ��ع��ات يف و���س��ائ��ل
الإعالم والثقة ك�أحد �أبعاد التنمية
االجتماعية.
 ح��م�لات التوعية ال��ع��ام��ة يفاملجاالت التنموية:
ال����دور الإع�ل�ام���ي يف التوعية
بتطبيق االتفاقية الدولية حلقوق
الأ����ش���خ���ا����ص ذوي الإع����اق����ة يف
ال�سعودية وفق ر�ؤي��ة � ،2030أحد
ال��ع��ن��اوي��ن امل��ط��روح��ة يف م ��ؤمت��ر
الإع��ل�ام والتنيمة يف ���ض��وء ر�ؤي��ة
اململكة ،ويقابله دور مواقع التوا�صل
االجتماعي يف دعم العمل اخلريي،
وتقييم النخبة مل�صداقية التناول
الإع��ل�ام����ي مل�����ش��روع��ات التنمية
االق��ت�����ص��ادي��ة يف اململكة العربية

ال�سعودية يف امل��واق��ع الإخ��ب��اري��ة،
واجتاهات الر�أي العام لدى ال�شباب
اجلامعي نحو ر�ؤي��ة اململكة ،و�أث��ر
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة يف الإع��ل�ام
التوعوي.
 اجتاهات نظرية حديثة:االجت���اه���ات ال��ن��ظ��ري��ة احلديثة
ح���ول دور الإع��ل��ام يف التنمية،
�إح��دى �أب��رز امل��ح��اور املطروحة يف
امل�ؤمتر الإعالمي ال�سنوي الثامن،
ح��ي��ث ���س��ي��ط��رح امل�����ش��ارك��ون ر�ؤي���ة
نقدية لنظريات الإع�ل�ام التنموي
الكال�سيكي نحو حتمية التوجه
لنظريات و�سائط الإعالم احلديثة،
واالجتاهات النظرية احلديثة حول
دور الإعالم يف التنمية لتحقيق ر�ؤية
 ،2030وو�سائل الإع�ل�ام وحتقيق
التنمية امل�ستدامة يف �ضوء ر�ؤي��ة
.2030
 الإع��ل��ام ال��رق��م��ي والتنميةاالقت�صادية
توجهات ال��درا���س��ات الإعالمية
ن��ح��و ت��وظ��ي��ف و���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي يف ت�شكيل اجت��اه��ات
ال�����ش��ب��اب ن��ح��و اق��ت�����ص��اد امل��ع��رف��ة،
�إىل ج��ان��ب دور و�سائل التوا�صل
االجتماعي يف دعم برامج التحول
الوطني ،ودور الإع�لام االجتماعي
يف دع��م ا�سرتاتيجية ال���وزارات يف
حتقيق ر�ؤي��ة  ،2030من املوا�ضيع
امل��ط��روح��ة يف امل ��ؤمت��ر الإع�لام��ي،
�إ�ضاف ًة �إىل دور احلمالت الإعالمية
بالتوعية بالق�ضايا التنموية ،ودور
الإع���ل���ام احل���دي���ث يف ال�ت�روي���ج
وال��ت��وع��ي��ة ل�����ص��ن��اع��ة ال�����س��ي��اح��ة،
والإعالم اجلديد وم�س�ؤولية يف دعم
برامج التحول الوطني.

معرض «صناعة التفكير»
لطالبات المناهج

نظم ق�سم املناهج وطرق التدري�س بكلية الرتبية فرع الطالبات معر�ض
«�صناعة التفكري» حتت �إ�شراف الدكتورة لطيفة ال�سمريي ،وذلك يف بهو
كلية الرتبية باملدينة اجلامعية للطالبات ،وقد افتتحت املعر�ض وكلية
كلية الرتبية د .رجاء باحاذق ،و�سط ح�ضور جمموعة من ع�ضوات هيئة
التدري�س ،وطالبات الدرا�سات العليا ،وطالبات البكالوريو�س يف الكلية.
ت�ضمن املعر�ض حماور عديدة وخمتلفة حول �صناعة التفكري من
�إعداد وتنظيم طالبات مقرر «املنهج وتنمية التفكري» ،حيث عر�ض املحور
الأول للطالبة �أفنان املنيع �أهمية تدري�س التفكري والعوامل امل�ساهمة يف
جناح تدري�سه ،بينما تطرق املحور الثاين للطالبة منى احلناكي �إىل
دور املعلم يف تنمية التفكري والكفايات الأدائية الالزمة للمعلمني لتنمية
مهارات التفكري لدى طالبهم� ،أما املحور الثالث فقد ناق�ش اجتاهات
تدري�س التفكري للطالبة نادية الغامدي ،واخت�ص املحور الرابع واخلام�س
وال�ساد�س للطالبات هيا ال�شهري وعائ�شة املطرودي ورم�ش القحطاين
بعر�ض بع�ض من �أمناط التفكري كالتفكري الإبداعي والتفكري الت�أملي
والتفكري الناقد ،وتناول املحور الأخري للطالبة اجلوهرة �آل تومي التفكري
يف مناهج اململكة العربية ال�سعودية ومناذج من �أن�شطة التفكري يف الكتب
الدرا�سية يف مراحل خمتلفة.
وا�ست�ضاف املعر�ض باحثة الدكتوراه الأ�ستاذة �آمنة حجر لتقدمي
نبذة تعريفية عن برنامج تريز لتعليم التفكري ،وزار املعر�ض جمموعة
من ع�ضوات هيئة التدري�س ،وطالبات ال��درا���س��ات العليا وطالبات
البكالوريو�س من داخ��ل اجلامعة ،وم�شرفات تربويات ومعلمات يف
خمتلف التخ�ص�صات من خارج اجلامعة.

اللقاء االجتماعي الثالث بـ«إدارة
األعمال»

�ضمن فعاليات الطاولة امل�ستديرة يف الأوىل امل�شرتكة

د .النذير يعرف بـ«قيادة التدريس االحترافي»

ع��ق��دت وح���دة ال��ت��دري��ب ب��وك��ال��ة التطوير
واجلودة يف عمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة لقاء
علم ًّيا بعنوان «تعريف بكتاب قيادة التدري�س
االح��ت�رايف» ق��دَّم��ه ال��دك��ت��ور حممد النذير،
�أ�ستاذ مناهج وتعليم الريا�ضيات بكلية الرتبية
بجامعة امللك �سعود.

حتدث فيه عن ق�صة ت�أليف «كتاب قيادة
التدري�س االحرتايف» من ت�أليفه والدكتور �صالح
النفي�سة؛ التي ك��ان �أ�سا�سها �إقامة معار�ض
يف التدري�س االح�ت�رايف يف ع��دد م��ن ال��دول
اخلليجية ،ثم تبلور ذلك عن �إعداد الكتاب.
وت���ن���اول ع��ر���ض �اً ع��ام �اً ل���وح���دات الكتاب

حتت �شعار «ال تقول بعدين»

اخلم�س ،بد�أها باحلديث عن فل�سفة الكتاب،
القائمة على جهود علمية عاملية طويلة املدى
يف حتليل ا�سرتاتيجيات التدري�س امل ��ؤث��رة
يف التح�صيل ب�صفة فعالة ،ووج���ود خم�سة
م��دخ�لات رئ��ي�����س��ة الخ��ت��ي��ار اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
التدري�سية مثل :توقيت تقدمي املعرفة ،ومنط
املتعلم ،وامل��م��ار���س��ات التدري�سية الفعالة،
وم��ه��ارات ال��ق��رن ال��واح��د والع�شرين ،ون��وع
املعرفة «التقريرية والإجرائية».
ثم عر�ض وح��دة ا�سرتاتيجيات التدري�س
لنمط الإتقان ،وحدة ا�سرتاتيجيات التدري�س
لنمط الفهم ،وح��دة ا�سرتاتيجيات التدري�س
لنمط امل�شاركة ،وحدة ا�سرتاتيجيات التدري�س
لنمط الإب������داع .ث��م ف��ت��ح ب���اب امل���داخ�ل�ات،
واال�ستف�سارات .ح�ضر اللقاء عدد من �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،ونقل اللقاء بالبث املبا�شرة �إىل
مركز درا�سة الطالبات يف علي�شة ،وح�ضره
عدد كبري من ع�ضوات هيئة التدري�س.

«المجتمع» تنشر رسائل توعوية للحملة الخليجية في أرجاء الجامعة

ان���ط�ل�اق���اً م���ن ال�������ش���راك���ة بني
وح���دة الأن�����ش��ط��ة الطالبية بكلية
املجتمع واحلملة اخلليجية للتوعية
بال�سرطان لعامها اخلام�س التي
انطلقت يف دول جمل�س التعاون؛ مت
ن�شر ر�سائل توعوية حتت �شعار «ال
تقول بعدين» على م�ستوى اجلامعة
يف جميع مباين ومرافق اجلامعة
بال�شا�شات الإلكرتونية مما يعمم
ر�سالتها التوعوية لي�ستفيد منها
جميع من�سوبي اجلامعة وزواره��ا
�سوا ًء يف املدينة اجلامعية للطالب
وال���ط���ال���ب���ات وال���ب���ه���و ال��رئ��ي�����س��ي
وامل�����س��ت�����ش��ف��ى اجل���ام���ع���ي وف����روع
اجلامعة يف خارج املدينة اجلامعية.

وتهدف احلملة اخلليجية للتوعية
بال�سرطان �إىل ن�شر الوعي وزيادة
املعرفة حول عوامل اخلطورة امل�ؤدية
لل�سرطان ومعرفة العالمات الأولية
للإ�صابة وط��رق الفح�ص الذاتي
والك�شف املبكر عن ال�سرطان ،حيث
ت�شري التقارير العاملية �إىل �أن 40٪
من حاالت ال�سرطان ميكن الوقاية
منها وكذلك  40٪ميكن �شفا�ؤها �إذا
ما مت اكت�شافها يف مراحل مبكرة
من املر�ض.
و����س���وف ت�ستمر ه���ذه احلملة
التوعوية ملدة ثالثة �أ�سابيع ويتوقع
�أن ي�ستفيد منها �أكرث من 100,000
�شخ�ص.

نظمت كلية �إدارة الأعمال اللقاء االجتماعي الثالث ملن�سوبيها وذلك يف
مقر ا�سرتاحة �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية ،ح�ضره عميد الكلية الدكتور
�سعد الغامن ووك�لاء الكلية ور�ؤ���س��اء الأق�سام الأكادميية و�أع�ضاء هيئة
التدري�س واملوظفني بالكلية.
هدف اللقاء �إىل زيادة �أوا�صر الألفة واملحبة بني من�سوبي الكلية ودعم
روح التعاون بني اجلميع ،ورحب عميد الكلية باجلميع و�أ�شاد باجلهود
املبذولة يف الكلية لتطوير النواحي الأكادميية والإدارية و�أكد على �أهمية
التوا�صل الفعال بني جميع من�سوبي الأق�سام الأكادميية والوحدات الإدارية
لتحقيق �أعلى م�ستويات الأداء والتطوير واجلودة و�ضرورة التعاون لذلك.

ورشة عمل عن «تدوين المحاضرات»
لطالبات «اآلداب»

كتبت :بيادر الأحمد – نوف العجمي – رمي تركي
نظم ق�سم تنمية املهارات الكتابية الأكادميية بكلية الآداب ور�شة عمل
بعنوان «تدوين املحا�ضرات» قدمتها الدكتورة �أمل التميمي ،بح�ضور
طالبات البكالوريو�س من خمتلف التخ�ص�صات يف الكلية.
افتتحت د� .أمل الور�شة با�ستعرا�ض �أهداف الور�شة و�أهمها تغطية
معرفية �شاملة لكل تقنيات تدوين املحا�ضرات ،والتعرف على كيفية
حتديد التقنيات اخلا�صة بها ،مع ت�أكيدها على �أهمية اجلانب العملي
املتمثل يف الأن�شطة والتمارين ،وتطبيقات اجلانب النظري.
متحورت الندوة يف عدة حماور ،بداية من التعريف بتدوين املحا�ضرات
على �أنها عملية تفكري و�إ�صغاء ولي�ست عملية كتابة وح�سب ،م�شرية �إىل
�أهمية ذلك ودوره يف �إث��راء عملية التعلم ،يف الوقت الذي ا�ست�شهدت
ب�أ�شهر الكتب التي جمعها التالمذة من حما�ضرات �أ�ساتذتهم ومنها كتاب
«الأمايل».
ومن �ضمن اال�سرتاتيجيات املتبعة يف الور�شة ،ا�ستبيان مت طرحه
على الطالبات تناول طرق تدويهن للمحا�ضرات� ،أعقبه عر�ض لأهم
�أمناط التدوين ،والتقنيات امل�ستخدمة فيه ،ومنها طريقة اجلملة ،طريقة
اخلريطة ،طريقة املخطط التف�صيلي ،وطريقة كورنيل.
ويف ختام الور�شة قدمت د .التميمي مقرتحاً لتدوين املالحظات قامت
بت�صميمه الطالبة قرار العوي�سي ،ثم ا�ستعر�ضت الأهداف املتحققة من
الور�شة ،والتي من �أهمها اكت�ساب مهارات الرتكيز واال�ستماع وتدوين
املعلومات الرئي�سية فقط ،والتمكن من �إتقان هذه املهارات.
جدير بالذكر �أن الدكتورة �أمل التميمي �أ�ستاذ م�شارك بق�سم اللغة
العربية و�آداب��ه��ا بكلية الآداب� ،إ�ضافة لكونها مدربة تطوير ال��ذات
وم�ست�شارة يف تطوير املهارات الطالبية.
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طالب الجامعة يشاركون في
مبادرة «السعودية بكل اللغات»

كتبت :خلود بن طحنون
�شارك عدد من طالب اجلامعة
يف مبادرة «ال�سعودية بكل اللغات»
باعتبارها ج�سراً تعرب من خالله
جميع ال�شعوب مبختلف ثقافاته
ولغاته املتعددة �إىل تاريخ وتراث
وح�ضارة اململكة العربية ال�سعودية
حمور ربط القارات الثالث وقلب
العاملني العربي والإ�سالمي ،وهي
حلقة و�صل بني جمتمعنا والعامل
�أج���م���ع ل��ت��ك��ون دل���ي� ً
ل�ا ل��ع��ادات��ن��ا
وتقاليدنا وثرواتنا التي نعتز بها،
وتعزيزاً لقيمنا وتر�سيخاً لهويتنا
الوطنية العريقة.
اهتمت املبادرة ب�إزاحة ال�ستار
ع��ن اململكة العربية ال�سعودية
ل��ت��ك��ون �أم������ام �أن����ظ����ار ال��ع��امل
بح�ضارتها وت��اري��خ��ه��ا ال��زاه��ر
وتراثها الغني وثقافتها الأ�صيلة
واق��ت�����ص��اده��ا امل��زده��ر وث��روات��ه��ا
الب�شرية والطبيعية التي �أنعم اهلل
بها عليها.
وت��ع��د ه��ذه امل��ب��ادرة م��ن �أوىل

امل�����ب�����ادرات ال��ت��ط��وع��ي��ة ال��ت��ي
ت��ه��دف ل��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة اململكة
العربية ال�سعودية �إقليماً وعاملياً
ع���ن ط��ري��ق و���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي بع�شر لغات خمتلفة،
مما ي�سهم يف حتقيق ر�ؤية 2030
وم�����ص��احل��ه��ا ع��ل��ى ال�صعيدين
الإقليمي وال����دويل ،وي�ب�رز دور
ال�شخ�صية ال�سعودية الو�سطية
املت�ساحمة واملتفتحة على العامل.
و�أك���د امل��دي��ر ال��ع��ام للمبادرة
املهند�س ماجد العنزي اال�ستعداد
ل��ل��ت��ع��اون م��ع �أي ج��ه��ة حكومية
حت��ت��اج م�ترج��م�ين ل��ن��ق��ل ثقافة
اململكة للعامل وب�شكل تطوعي.
ولفت مرتجم اللغة الأملانية
فهد ال�شما�سي �إىل �أن هدف
املبادرة �إزال��ة الغبار عن ال�صور
الإي��ج��اب��ي��ة احلقيقية للمملكة
وتو�ضيحها ل��ل��ع��امل ،م���ؤك��داً �أن
ال�����ش��غ��ف ه��و ال��ع��ام��ل امل�����ش�ترك
لل�شباب ال�سعودي امل�شارك يف
هذه املبادرة.

كيف تكون قائدًا مبدعًا ..في
األولى المشتركة

عقدت وح��دة التدريب بوكالة
التطوير واجلودة يف عمادة ال�سنة
الأوىل امل�����ش�ترك��ة ور���ش��ة عمل
مبدعا»
بعنوان «كيف تكون قائدًا
ً
قدَّ مها الدكتور حممود �صديق،
ع�ضو هيئة التدري�س بالعمادة.
حت����دَّث ف��ي��ه��ا ع���ن ال�����س��م��ات
ال�شخ�صية للقائد ،بالإ�ضافة �إىل
التعرف على مقومات ال�شخ�صية
القيادية ،وه��ل توجد حم��ددات
لل�شخ�صية ال��ق��ي��ادي��ة ي��ج��ب �أن
يتحلى بها القائد امل��ب��دع؟ كما
تناول اللقاء طبيعة القيادة وهل

هي مكت�سبة �أو فطرية؟
و�سلَّط ال�ضوء على املمار�سات
اخلم�س التي يجب �أن يت�صف بها
القائد املبدع التي بدونها ي�صيح
القائد غري قادر على الت�أثري يف
املحيطني به وم��ن يقودهم نحو
حتقيق هدف م�شرتك ،كما تناول
�آراء العلماء يف مفهوم القيادة
و�أنواعها ،وبع�ض �صفات القادة
يف التاريخ الإ�سالمي.
وق���د ح�ضر ال��ل��ق��اء ع���دد من
ط��ل�اب ع���م���ادة ال�����س��ن��ة الأوىل
امل�شرتكة.

داخل وخارج اململكة..

«الدراسات التطبيقية» تعقد
دورات لعدد من الجهات الحكومية

ن��ف��ذ م��رك��ز ال��ت��دري��ب بكلية
ال��درا���س��ات التطبيقية وخدمة
امل��ج��ت��م��ع ع�����دداً م���ن ال�����دورات
التدريبية اخلا�صة داخل وخارج
امل��م��ل��ك��ة ل���ع���دد م����ن اجل���ه���ات
احلكومية يف جم��االت التطوير
الإداري والقانوين و�إدارة املكاتب
القيادية ،وت ��أت��ي ه��ذه ال���دورات
يف �إط����ار �سعي الكلية لتعزيز
دورها الريادي يف خدمة املجتمع

وال��ت��وا���ص��ل ال��ف��ع��ال م��ع اجلهات
احلكومية واخلا�صة .كما ت�أتي
هذه اجلهود التي تبذلها الكلية
ان���ط�ل�اق���اً م���ن ر�ؤي�����ة و�أه�����داف
اجلامعة يف حتقيق مفهوم الريادة
العاملية يف بناء وتنمية وتطوير
الكوادر الب�شرية مبا متتلكه من
�إم��ك��ان��ي��ات وجت��ه��ي��زات وخ�برات
متخ�ص�صة ق����ادرة ع��ل��ى تقدمي
�أرقى م�ستويات التدريب.
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مركز الملك سلمان
يكرم فريق عمل ندوة
«مسيرة مظفرة»
بادر مركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها،
ممث ً
ال يف م�شرفه الدكتور نايف بن ثنيان �آل �سعود �إىل تكرمي فريق
العمل باملركز على جهودهم يف جناح الندوة العلمية «م�سرية مظفرة
وم�ستقبل م�شرق» ومعر�ض الوثائق امل�صاحب ،وذلك مبنا�سبة الذكرى
اخلام�سة لبيعة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود يحفظه اهلل.
و�أ�شاد امل�شرف على املركز بالتفاهم والتعاون امللحوظ ،وحث فريق
العمل على اال�ستمرار يف التميز يف خدمة املركز و�أهدافه ،كما توجه
بال�شكر �إىل معايل مدير اجلامعة رئي�س جمل�س �إدارة املركز الدكتور
بدران العمر على دعمه الدائم للمركز ليتمكن من حتقيق الأهداف.

على م�ستوى اجلامعات ال�سعودية

الجامعة تحقق «ذهب» ألعاب القوى

كتب :عبداهلل احللوه
مب�شاركة �أك�ثر من  280طالباً
ميثلون  20جامعة على م�ستوى

اململكة منتخب جامعة امللك �سعود
لألعاب القوى بطل لبطولة االحتاد
الريا�ضي للجامعات ال�سعودية يف

مو�سمها العا�شر للمرة الثانية على
التوايل ،حقق منتخبنا  9ميداليات
جاءت على النحو التايل:
 املركز الأول وامليدالية الذهبيةيف �سباق 3000م موانع الطالب/
حممد نور.
 املركز الثاين وامليدالية الف�ضيةيف رمي القر�ص الطالب /حممود
جرك�س.
 املركز الثاين وامليدالية الف�ضيةيف رم���ي ال��رم��ح ال��ط��ال��ب /وليد
الدو�سري.
 -املركز الثاين وامليدالية الف�ضية يف

الوثب الطويل الطالب عبدالإله ح�سني.
 امل���رك���ز ال��ث��ال��ث وامل��ي��دال��ي��ةال�ب�رون���زي���ة يف ال���وث���ب ال��ث�لاث��ي
الطالب/ح�سني جمر�شي.
 امل���رك���ز ال��ث��ال��ث وامل��ي��دال��ي��ةالربونزية يف �سباق 100م الطالب/
�سليمان حممد.
 امل���رك���ز ال��ث��ال��ث وامل��ي��دال��ي��ةال�ب�رون���زي���ة يف ال���وث���ب ال��ط��وي��ل
الطالب�/سعيد الدو�سري.
 امل���رك���ز ال��ث��ال��ث وامل��ي��دال��ي��ةال�ب�رون���زي���ة يف ال���ك���رة احل��دي��دي��ة
الطالب /وليد الدو�سري.

�ضمن برنامج زيارات املدار�س ومبعدل  400 - 300طالبة يومي ًا

مدينة الطالبات تستضيف أكثر من  30مدرسة ثانوية للبنات

ا�ست�ضافت املدينة اجلامعية
للطالبات خالل الأ�سبوع الفائت
زي�������ارات م���ت���ع���ددة م���ن خمتلف
امل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة والأه��ل��ي��ة
مبنطقة ال��ري��ا���ض ،وذل���ك �سع ًيا
لتهيئة طالبات املرحلة الثانوية
للجامعة وت��ع��ري��ف��ه��ن ب��امل��ج��االت
الأكادميية فيها.
و���ش��م��ل��ت زي������ارات ال��ط��ال��ب��ات

االط�لاع على املعر�ض الإر���ش��ادي
ال�����ذي ي��ع��ر���ض ك���اف���ة الأق�����س��ام
وال��ك��ل��ي��ات وال��ع��م��ادات امل�ساندة
املوجودة باجلامعة ب�صورة وافية،
ومن ثم ح�ضور الربنامج اخلا�ص
الذي تقدمه عمادة �ش�ؤون القبول
والت�سجيل يف امل�����س��رح الرئي�س
حول جتربة الطالبة امل�ستجدة يف
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة� ،إىل جانب

التعريف بالتخ�ص�صات املتاحة لكل
كلية والن�سب املطلوبة لها وكيفية
الت�سجيل الإلكرتوين ،والإجابة عن
جميع ا�ستف�ساراتهن حول امل�سارات
العلمية والإدارية والأدبية.
كما ا�ست�ضافت اجلامعة للمرة
الثانية على التوايل زيارة اجلمعية
اخلريية لرعاية الأيتام «�إن�سان»
ل��ل�برن��ام��ج ،وال���ت���ي ت����أت���ي �ضمن

�أ�شكال التعاون املتنوعة على كافة
الأ�صعدة الأكادميية واالجتماعية،
وال��ن��اجت��ة ع��ن م��ذك��رة التفاهم
امل�برم��ة ب�ين اجل��ام��ع��ة وجمعية
�إن�سان .يذكر �أن املدينة اجلامعية
للطالبات ت�ست�ضيف يوم ًيا خالل
جدول الزيارات ما بني � 300إىل
 400طالبة زائرة من �أكرث من 30
مدر�سة.

ندوة توعوية حول «كورونا» بكلية علوم األغذية

كتب :في�صل ال�شمريي
نظمت كلية علوم الأغذية والزراعة بالتعاون
مع النادي الثقايف واالجتماعي بالكلية ،وب�إ�شراف
وتقدمي املدينة الطبية بالقاعة ال��ك�برى ،ندوة
ت��وع��وي��ة تثقيفه ح���ول خم��اط��ر م��ر���ض ك��ورون��ا

املُ�ستجد .ب���د�أت ال��ن��دوة بالتعريف بفريو�س
كورونا اجلديد وبداية ظهوره وانت�شاره وكيف
مت حتديد ف�صيلته وطرق انتقاله املختلفة ،ومدة
ح�ضانته و�أهمية احلجر ال�صحي ،والإج��راءات
الوقائية ،والتعريف مبخاطر الفريو�سات و�سبل
انت�شار العدوى الفريو�سية لكورونا اجلديد عرب
اجلهاز التنف�سي وعن طريق ال�سعال �أو العطا�س
واملخالطة للحيوانات وامل�صابني.
ك��م��ا مت ا���س��ت��ع��را���ض جملة م��ن الإر����ش���ادات
والتنبيهات للوقاية من الأمرا�ض الوبائية عموماً
يف ح��ال ظهور ال��ع��دوى ،ويف نهاية ال��ن��دوة نوه
القائمون �أن انعقادها ي�أتي انطالقاً من دور
اجلامعة جتاه الطالب واملجتمع و�أهمية تفعيل
ال��دور التوعوي والتثقيفي للق�ضايا املُ�ستجدة

«االبتكار في التعليم» ..محاضرة بالطبية التطبيقية
نظمت وح���دة االب��ت��ك��ار بكلية العلوم
الطبية التطبيقية بالتن�سيق م��ع جلنة
التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع بق�سم
علوم الت�أهيل ال�صحي ،حما�ضرة بعنوان
«االب��ت��ك��ار يف التعليم ل��ري��ادة الأع��م��ال»
ق��دم��ه��ا ث�ل�اث���ة م��ت��ح��دث�ين ،ب���د�أه���ا د.
عبدالفتاح القحطاين بذكر �أهمية االبتكار
وم���دى حاجتنا ل���ه ،ث��م ذك���رت د .ملياء

العبدالكرمي جتربتهم يف الق�سم الن�سائي
بعد تطبيقهم ملبد�أ االبتكار يف مناهجهم
وذكرت عدداً من الإجنازات والإح�صاءات
التي حققوها ،ثم حتدث د .عبدالعزيز
ف���اخ���وري ع��ن دور م��رك��ز االب��ت��ك��ار يف
الكلية واجلامعة واخلدمات التي يقدمها
املركز لأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني
والطالب.

و�إعداد اخلطط الوقائية وحماية الطالب كونهم
الطبقة املثقفة يف �أي بلد �ضمن الربامج التوعوية
املوجهة للمجتمع� ،سعياً م��ن اجلامعة لتقليل
فر�ص املر�ض ،وزيادة الوعي لدى الطالب.
ح�ضر الندوة عميد الكلية د .نا�صر ال�سحيباين
ووكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي د.
ريا�ض اجلمعة ،ووكيل الكلية للتطوير واجلودة د.
فهد اجلهيمي ،ووكيل الكلية لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية د .فهد العطوي ،ور�ؤ�ساء الأق�سام يف
الكلية و�أع�ضاء هيئة التدري�س ومن�سوبو الكلية
وط�لاب الدرا�سات العليا والطالب واملهتمون،
و�شهدت �إقباالً كبرياً وتفاع ً
ال عرب العديد من
املداخالت واملناق�شات واال�ستف�سارات املطروحة.

تغطية
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استعرض خطط الوكالة وإنجازاتها وناقش أهم مشاريع الجامعة
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وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير ضيف «منبر الجامعة»

حققنا اعتمادًا أكاديميًا وطنيًا لـ  47برنامجًا وجامعة
القصيم في المركز الثاني بـ  12برنامجًا
ت� �غ� �ط� �ي ��ة :حم � �م� ��د ب � ��اك � ��رم � ��ان -
عبدالإله مازي

الن�شر يف جامعة امللك �سعود كذراع
ا�ستثماري كونها ت�صدر للجامعات
الأخرى يف املنطقة املقررات والكتب
عالو ًة على توفري املقررات لعمادة
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة ب�شكل �سنوي.
�أبرز التحديات
ونوه د .ع�سريي �إىل �أن من �أبرز
التحديات التي تواجه اجلامعة هو
دمج الأق�سام والكليات �أو تقلي�ص
بع�ضها وعدد الطالب و�أع�ضاء هيئة
التدري�س الكبري ،والذي و�صل م�ؤخراً
�إىل  7000ع�ضو هيئة تدري�س يف
خمتلف التخ�ص�صات ،ومن احللول
التي نفكر بها �إع��ارة بع�ض �أع�ضاء
هيئة التدري�س للجامعات الأخ��رى
�أو للقطاعات اخل��ا���ص��ة ،وبعدما
ا�ستعر�ض الدكتور ع�سريي خطط
ال��وك��ال��ة و�إجن��ازات��ه��ا ختم الدكتور
ع�سريي بقوله« :نعمل �سوياً برفقة
وكالة اجلامعة لال�ستعداد خلطة
التحول والتي ت�ستمر ب�شكل تدريجي
نحو ر�ؤية اململكة .»2030

حت�سني م�ستمر
رح���ب ال��دك��ت��ور ت��رك��ي ال��ع��ي��ار،
�أ�ستاذ الإعالم بكلية الآداب ومدير
منرب اجلامعة ،يف كلمته االفتتاحية
ب�أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب
واحل�ضور ،وق��دم نبذة عن اللقاء،
مرح ًبا بالدكتور يو�سف ع�سريي،
و���ش��اك� ًرا ل��ه ح�ضوره ،بعدها قدم
ال��دك��ت��ور ع��ب��ده ع�����س�يري ع��ر� ً��ض��ا
حت��ت ع��ن��وان «خ��ط��وات التح�سني
امل�ستمر» ،ت�ضمن �شرحاً مف�ص ً
ال
عن اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة
.KSU2030

الو�ضع الراهن
مت خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ���ش��رح الو�ضع
ال������راه������ن مل�������ب�������ادرات اخل���ط���ة
اال�سرتاتيجية للجامعة ،ومت تقدمي
مناذج من املبادرات اجلاري تنفيذها
مثل تطوير جمال التميز يف الرعاية
ال�صحية ،وتطوير مبادرات �أع�ضاء
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ،وت��ق��دمي من��اذج
جديدة ل�ل�إدارة بني كل من �شطري
ال��ذك��ور والإن����اث ،و�شكل النماذج
وامل���ب���ادرات ال��ت��ي مت االن��ت��ه��اء من
تنفيذها مثل بناء القدرات الداخلية
للجامعة يف فرع املزاحمية ،وحتويل
فروع اجلامعة احلالية �إىل جامعات
م�ستقلة ،و� ً
أي�ضا ا�ستحداث جمل�س
ا�ست�شاري م�ؤ�س�سي للجامعة.
مناذج تطويرية
وذك����ر د .ع�����س�يري من����اذج من
امل�شروعات التطويرية املمولة من
بند اخلطة  ،KSU2030حيث بلغ
عدد الوحدات التي مت متويلها 43
وح��دة مببلغ �إج��م��ايل 8،500،00
مليون ري��ال تقريباً ،ولفت الدكتور
ع�����س�يري �إىل �أن  ٪ 50م��ن ن�شر
اجلامعة ي�أتي من كلية العلوم ،وباقي

ا� �س �ت �� �ض��اف م� �ن�ب�ر اجل ��ام� �ع ��ة يف
لقائه الرابع ،االثنني املا�ضي ،وكيل
اجلامعة للتخطيط والتطوير �أ .د.
يو�سف ع�سريي يف لقاء مفتوح مع
�أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة،
و�أدار احل��وار ع�ضو هيئة التدري�س
بق�سم الإع�لام مدير منرب اجلامعة
د .ت��رك��ي ال�ع�ي��ار ،ومت خ�ل�ال اللقاء
ا�ستعرا�ض اخلطط اال�سرتاتيجية
لوحدات اجلامعة ،وامل�شروعات التي
مت متويلها كوكالة اجلامعة ل�ش�ؤون
الطالبات ،وكليات العلوم ،والآداب،
و�إدارة الأع �م��ال ،وع�م��ادة ال��درا��س��ات
ال �ع �ل �ي��ا ،وع� �م ��ادة ت �ط��وي��ر امل� �ه ��ارات،
وغ�ي�ره��ا م��ن ال �ك �ل �ي��ات وال �ع �م��ادات،
ومناق�شة ال��دل�ي��ل العلمي اخلا�ص
ب��ال �ت �ط��وي��ر الإداري والأك � ��ادمي � ��ي
وامل��ايل وال��ذي �أر�سلته جامعة امللك
�سعود ك�أول جامعة لوزارة التعليم.

االعتماد الأكادميي
و�أو�ضح د .ع�سريي خالل اللقاء
�أن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ح�صلت
على االعتماد الأكادميي الوطني لـ
 47برناجماً ،بينما ج��اءت جامعة
الق�صيم يف امل��رك��ز ال��ث��اين ب��ـ 12
ب��رن��اجم �اً� ،إ���ض��اف��ة لتميز جامعة
امللك �سعود يف جمل�س املراجعني
املعتمدين باجلامعة وال��ذي و�صل
�إىل  68حم ّكماً ومقيماً يف دورته
اخل��ام�����س��ة� ،إ���ض��اف � ًة الع��ت��ب��ار دار

متميزا وقد وصل
أنشأنا مجلس مراجعين معتمدين
ً
محكمًا ومقيمًا في دورته الخامسة
إلى ّ 68

الـ  ٪ 50ي�أتي من الكليات الأخرى،
وذكر �أن االعتماد امل�ؤ�س�سي الأول
كان ورقياً وتطوير االعتماد الثاين
�إىل �أن ي�صبح نظام �إت��ق��ان ،يقوم
بتعديل نظام «�إدارة» الإل��ك�تروين
والتي �سوف تنتهي يف عام .2021
حقوق الرتجمة
بعد ذلك مت فتح املجال لأ�سئلة
�أع�ضاء هيئة التدري�س واملداخالت
التي �أثرت اللقاء ،وكان من �أبرزها
مداخلة الدكتور حممد �إبراهيم،
الأ�ستاذ بكلية العمارة والتخطيط،
ب�ش�أن حقوق املرتجم وم��ا يتحمله
م��ن ع��بء م��ايل كبري وم��ا يتكبده
م��ن م��ع��ان��اة يف ف�ت�رة امل��راج��ع��ات،
م�شرياً �إىل �أن ت�سويق الكتب التي
تن�شرها اجل��ام��ع��ة قليلة وال تباع
خ��ارج اجلامعة ومراكز بيع الكتب
يف اجلامعة جداً �صغرية وال تتوفر
ل��دي��ه��ا ك��ل ال��ك��ت��ب ،واق��ت�رح فتح
مقرات لبيع الكتب خارج اجلامعة
لي�سهل على اجلميع ال�شراء.
وع��ل��ق ال��دك��ت��ور ع�����س�يري على
مداخلة الدكتور �إبراهيم بالإ�شارة
�إيل ع��دم ال��رغ��ب��ة يف زي���ادة �سعر
الكتاب ،باعتبار �أن زيادة �سعر الكتب
حمبط لل�سوق وي�شكل عبئاً �إ�ضافياً
على الطالب بل على العك�س يتم
توفري خ�صم يزيد عن  ٪ 60ورفع
�سعر الكتاب حمبط للت�سويق.
حتول تدريجي
وح���ول ال��ت�����س��ا�ؤل ال���ذي طرحه
الدكتور �صالح الفوزان حول قدرة
اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ال��ت��ح��ول يف �إط���ار
النظام اجلديد للجامعات� ،أو�ضح
ال��دك��ت��ور ع�سريي �أن هناك خطة
م���وج���ودة ب��ال��ف��ع��ل ،ول��ك��ن التحول
�سوف يكون تدريجياً والبد من توفر
الإعانة ،ونحن نكيف هذه الإعانة
مبا نراه منا�سباً وجامعة امللك �سعود
مهيئة متا ًما.
كما �أك��د الدكتور ع�سريي لدى
�إج��اب��ت��ه ع���ن ت�����س��ا�ؤل ح���ول �أب���رز
التحديات التي تواجهه اجلامعة
يف الوقت الراهن ،بالقول� :إن �أبرز
التحديات هي كرب وات�ساع اجلامعة
وت��ع��دد ف��روع��ه��ا وكلياتها وال��ع��دد

نماذج للمشروعات الممولة من بند الخطة KSU2030
 ت �ع��زي��ز ال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي وال �ن �� �ش��ر يف امل �ج�لاتالعاملية ،ل�صالح وكالة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات.
 ت �ن �م �ي��ة م � �ه� ��ارات ال �ك �ت��اب��ة ب��ال �ل �غ �ت�ين ال �ع��رب �ي��ةوالإجن �ل �ي��زي��ة ل ��دى ط�ل�اب وط��ال �ب��ات ال�ب�ك��ال��وري��و���س
واملاج�ستري والدكتوراه ،ل�صالح كلية الآداب.
 ا��س�ت�ح��داث ب��رن��ام��ج لتطوير ال�ق�ي��ادات ال�شابة،ل�صالح عمادة تطوير املهارات.
 برنامج التبادل الدويل للطالب مبا يعزز القدرةالتناف�سية للجامعة ،ل�صالح عمادة الدرا�سات العليا.
 ت���ص�م�ي��م ب��رن��ام��ج �إل� �ك�ت�روين مل�ت��اب�ع��ة ال �ت��دري��بامليداين لطلبة اخلدمات الطبية الطارئة ،ل�صالح

كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية
الطارئة.
 بناء �سال�سل زمنية تاريخية لبيانات الطالبو�أع �� �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري ����س والإداري � �ي ��ن وامل�ب�ت�ع�ث�ين،
ل�صالح �إدارة الإح�صاء واملعلومات.
 حتقيق ال�ت��وازن يف املهام التدري�سية والبحثيةوالإداري��ة وخدمة املجتمع للهيئة التدري�سية بكلية
الهند�سة.
 حت�سني العمليات الإداري ��ة وتقييم ال�سيا�ساتاحل��ال �ي��ة يف � �ض��وء امل �ق��ارن��ات امل��رج �ع �ي��ة «ال �ه �ن��درة»،
ل�صالح عمادة التطوير واجلودة.

لدينا  7000عضو هيئة تدريس ونفكر بالدمج أو
إعارة بعضهم للجامعات األخرى والقطاع الخاص

حقائق وأرقام

 عدد اخلطط اال�سرتاتيجية لوحدات اجلامعة54 : عدد اخلطط امل�ستمرة17 : ع � ��دد اخل� �ط ��ط امل �ن �ت �ه �ي��ة ومل ي �ت��م ال � �ب� ��دء يفحتديثها� :صفر
 عدد اخلطط التي يجري حتديثها20 : خطط م�ستحدثة لأول مرة6 :الكبري م��ن ال�برام��ج وك��ذل��ك عدد
ال��ط�لاب وع��دد الأ���س��ات��ذة الكبري،
م�����ش�يراً �أن احل���اج���ة ت��ع��م��ل على
�إعادة الهيكلة من خالل الدمج بني
الكليات.
حتديات ال خماوف
و�أو���ض��ح الدكتور ع�سريي عدم
وجود خماوف لدى �إدارة اجلامعة �أو

 عدد امل�شروعات الداعمة خلطة اجلامعة والتيمت درا�ستها لتمويلها73 :
 عدد امل�شروعات الداعمة خلطة اجلامعة والتيمت متويلها44 :
 عدد الوحدات التي مت متويلها  43وحدة مببلغً
تقريبا.
�إجمايل  8.500.000ريال

من�سوبيها من اختيار اجلامعة �ضمن
الثالث جامعات يف نظام التحول
اجلديد باملرحلة الأوىل ،نافياً �أن
ي ��ؤدي ذل��ك �إىل ح��دوث ارتباك يف
اجلامعة �أو �أن ي�شكل �ضغطاً وقلقاً
عليها ،م ��ؤك��داً �أن اجلامعة لديها
حت��دي��ات ول��ي�����س ل��دي��ه��ا خم���اوف،
وال�شك عند بداية تطبيق النظام
اجلديد للجامعات ميكن �أن تزداد

ت��ل��ك ال��ت��ح��دي��ات وحت���دث بيانات
رم��ادي��ة ب�سبب التو�سع يف قبول
عدد كبري من الطالب ،لكنها تبقى
حتديات وال ترقى ملرحلة املخاوف
�أو العقبات.
وبعد انتهاء اللقاء قدم الدكتور
درعا تقدير ًيا للدكتور
تركي العيار
ً
يو�سف ع�سريي.
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تعليم

د .الصالح أمينًا عامًا لمجلس شؤون
الجامعات

رف��ع د .حممد ب��ن عبدالعزيز ال�صالح الأم�ي�ن ال��ع��ام ملجل�س �ش�ؤون
اجلامعات بالغ ال�شكر والتقدير ملقام خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل
عهده الأمني -حفظهما اهلل� -إثر �صدور الأمر ال�سامي الكرمي باملوافقة
على تر�شيحه �أميناً عاماً ملجل�س �ش�ؤون اجلامعات ،مقدماً �شكره ملعايل
وزي��ر التعليم د .حمد بن حممد �آل ال�شيخ على الثقة التي حظي بها
وتر�شيحه �أميناً عاماً للمجل�س .وث ّمن د .ال�صالح الدعم الكبري الذي يجده
قطاع التعليم اجلامعي من القيادة الر�شيدة يف اململكة ،والذي تُوج باملوافقة
على نظام اجلامعات اجلديد ،مبا يحقق تطلعاتهم يف �إحداث نقلة نوعية
للجامعات ،وتطوير العملية التعليمية والبحثية ،ورفع كفاءة الإنفاق ،وتنمية
املوارد املالية ،مبا ين�سجم مع ر�ؤية اململكة .2030
و�أ�ضاف د .ال�صالح �أن جمل�س �ش�ؤون اجلامعات �سيتوىل �إقرار ال�سيا�سات
والإ���س�ترات��ي��ج��ي��ات للتعليم اجل��ام��ع��ي،
واللوائح التنظيمية املالية والإداري���ة
والأك���ادمي���ي���ة ،و�أط����ر ح��وك��م��ة الأداء،
واللوائح املنظمة لال�ستثمار والإيرادات
ال��ذات��ي��ة ،وق��ب��ول ال��ت�برع��ات والهبات،
و�إع��داد اللوائح التنظيمية للجامعات
والكليات الأه��ل��ي��ة وف���روع اجلامعات
الأجنبية يف اململكة والرقابة عليها،
وغريها من املهام املن�صو�ص عليها يف
نظام اجلامعات.

برنامج تدريبي لدعم جودة التعليم

�أقيم يف وزارة التعليم خ�لال الفرتة 1441/6/26 - 22هـ برنامج
تدريبي بعنوان «ق�ضايا ال�سيا�سات التعليمية الرئي�سية يف اململكة» ،واملقدم
من مركز بحوث �سيا�سات التعليم ،بالتعاون مع البنك الدويل ،وذلك يف
�إطار دعم جودة التعليم يف اململكة.
وكان وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير د� .إبراهيم البديوي قد
افتتح الربنامج مب�شاركة عدد من القطاعات ذات العالقة ،حيث يعترب
الربنامج الثاين من �أ�صل ثالثة برامج ج� ٍ�ار تقدميها بهدف رفع كفاءة
من�سوبي الوزارة يف جمال بحوث ودرا�سات �سيا�سات التعليم.
وركز الربنامج على الإ�سرتاتيجيات الأ�سا�سية يف التحليل الإح�صائي
الداعم للبحوث التعليمية و�أوراق ال�سيا�سات ،والفهم النظري ل�سيا�سة
التعليم لتحديد الأ�سئلة البحثية وتخطيط �أ�ساليب التحليل وتف�سري النتائج
التي يتم التو�صل �إليها .كما تناول طرق البحث النوعية والكمية ،ومنح
امل�شاركني القدرة على حتليل الوثائق �إىل جانب املهارات الهامة للعمل
امل��ي��داين النوعي ،مت�ضمناً العديد من الإح�����ص��اءات الو�صفية وحتليل
االرتباط واالنحدار ،و�أي�ضاً �أ�ساليب البحث التطبيقية ،وامل�سائل املتعلقة
باملوثوقية واملو�ضوعية.

د .الخريف :المجلس يرسم مستقبال
أفضل لتجويد المخرجات

ق���دّ م وك��ي��ل وزارة التعليم للتعليم
اجل��ام��ع��ي د .ع��ب��دال��رح��م��ن اخل��ري��ف
�شكره وتقديره ملقام خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
و�سمو ويل عهده الأمني  -حفظهما اهلل
– مبنا�سبة ت�شكيل �أول جمل�س ل�ش�ؤون
اجلامعات يف اململكة بعد �صدور نظام
اجلامعات اجلديد.
و�أك���د �أن دع��م القيادة الر�شيدة -
�أعزها اهلل  -لقطاع التعليم اجلامعي
يعك�س اهتمامها ببناء الإن�سان ومتكينه ،ومنح اجلامعات فر�صة العمل
ريا �إىل �أن ت�شكيل جمل�س �ش�ؤون اجلامعات يعد
لتحقيق تلك التطلعات ،م�ش ً
نقلة نوعية يف م�سرية التعليم اجلامعي ،وبداية حقيقية للتطوير على �أ�س�س
من اجلودة والتميز واال�ستقاللية املن�ضبطة بالأنظمة واللوائح.
وق��ال �إن جمل�س �ش�ؤون اجلامعات �سيكون له دور �أ�سا�سي يف �إق��رار
ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات والأنظمة واللوائح املن�صو�ص عليها يف نظام
اجلامعات اجلديد ،مبيناً �أن حوكمة �أداء اجلامعات �سيمكنها من دور
�أكرب لتحقيق ر�ؤية اململكة  ،٢٠٣٠وامل�ساهمة يف التنمية الوطنية وتلبية
احتياجات �سوق العمل .و�أ�شاد د .اخلريف باملتابعة امل�ستمرة من قبل معايل
وزير التعليم لنظام اجلامعات اجلديد ،وتبنيه مراحل العمل على و�ضع
النظام ،وتنفيذ خطواته و�صوالً �إىل موافقة املقام ال�سامي على تطبيقه،
وتتويجه بت�شكيل جمل�س �ش�ؤون اجلامعات لبدء العمل يف مهمة نهو�ض
اجلامعات للقيام مب�س�ؤولياتها العلمية والبحثية وخدمة املجتمع.
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مبوافقة خادم احلرمني ال�رشيفني

تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات
في المملكة

�صدرت موافقة خ��ادم احلرمني
ال�����ش��ري��ف�ين امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب��ن
عبدالعزيز �آل �سعود ،على ت�شكيل
�أول جمل�س ل�ش�ؤون اجلامعات يف
اململكة بعد �صدور نظام اجلامعات
اجلديد.
وجاء الت�شكيل على النحو التايل:
�أوالً :وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م رئ��ي�����س �اً،
وع�ضوية كل من نائب وزير التعليم
للجامعات والبحث واالبتكار ،نائب
وزي��ر امل��ال��ي��ة ،نائب وزي��ر اخلدمة
املدنية ،نائب وزير العمل والتنمية
االجتماعية ،نائب وزي��ر االقت�صاد
وال��ت��خ��ط��ي��ط ،رئ��ي�����س هيئة تقومي
التعليم والتدريب.
ثانياً :تر�شيح ع��دد من مديري

اجلامعات ،وعدد من ذوي اخلربة
واالخ��ت�����ص��ا���ص ل��ع�����ض��وي��ة جمل�س
����ش����ؤون اجل��ام��ع��ات ،وه����م :مدير
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ،مدير
جامعة امللك �سعود ،مدير جامعة
الإم����ام ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن في�صل،
م��دي��رة جامعة الأم��ي�رة ن���ورة بنت
عبدالرحمن ،رئي�س جامعة الفي�صل
الأهلية.
ث��ال��ث �اً :تعيني ك��ل م��ن :الدكتور
عبدالرحمن بن عبداهلل ال�براك،
وال����دك����ت����ور خ���ال���د ب����ن ع���ب���داهلل
ال�سبتي ،ع�ضوين من ذوي اخلربة
واالخ��ت�����ص��ا���ص يف جمل�س ���ش ��ؤون
اجلامعات.
وبهذه املنا�سبة رفع وزير التعليم

رئي�س جمل�س ���ش ��ؤون اجلامعات
ال��دك��ت��ور ح��م��د �آل ال�شيخ �شكره
وتقديره خلادم احلرمني ال�شريفني
امل��ل��ك �سلمان ب��ن عبد العزيز �آل
�سعود ،وويل العهد الأم�ير حممد
بن �سلمان ،على دعمهما للتعليم
اجلامعي يف اململكة ،وتطلعاتهما
�أن يحقق جمل�س �ش�ؤون اجلامعات
يف ظ��ل ن��ظ��ام اجل��ام��ع��ات اجلديد
نقلة نوعية يف م�سرية اجلامعات
ال�سعودية على �أ�سا�س من التمكني
والتم ّيز واجل��ودة ،وتطوير العملية
التعليمية والبحثية ،ورف��ع كفاءة
الإن���ف���اق ،وت��ن��م��ي��ة امل�����وارد املالية
للجامعات ،مب��ا ين�سجم م��ع ر�ؤي��ة
اململكة .2030
وق��������ال� :إن جم��ل�����س ����ش����ؤون
اجلامعات �سيبا�شر اخت�صا�صاته يف
�إقرار ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
للتعليم اجلامعي ،و�إع��داد اللوائح
التنظيمية للجامعات والكليات
الأهلية وفروع اجلامعات الأجنبية
يف اململكة والرقابة عليها ،و�إق��رار
اللوائح املالية والإدارية والأكادميية
ل��ل��ج��ام��ع��ات ،وال���ل���وائ���ح املنظمة
لال�ستثمار والإي�������رادات ال��ذات��ي��ة
للجامعة ،واللوائح املنظمة لقبول
التربعات والهبات والو�صايا و�آلية
الإن��ف��اق منها ،وال��ل��وائ��ح املنظمة

لإدارة الأوقاف.
و�أو�����ض����ح �أن جم��ل�����س ����ش����ؤون
اجلامعات �سيتوىل �إق���رار اللوائح
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ج��م��ع��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة
والكرا�سي البحثية ومراكز البحث
واالب���ت���ك���ار وري������ادة الأع����م����ال يف
اجلامعات ،ولوائح �إن�شاء املتاحف
العلمية ،و�صناديق الطلبة ،و�أط��ر
ح��وك��م��ة لأداء اجل���ام���ع���ات� ،إىل
ج���ان���ب �إق�������رار ق���واع���د ت��ر���ش��ي��ح
ر�ؤ���س��اء اجلامعات ،وب�ين �أن نظام
اجلامعات اجلديد �سيتم تطبيقه
ب�شكل تدريجي على ثالث جامعات
كمرحلة �أوىل.

وزير التعليم يبحث تعزيز الشراكة التعليمية
والبحثية مع بريطانيا

ا�ستقبل معايل وزي��ر التعليم الدكتور حمد
بن حممد �آل ال�شيخ يف مكتبه م�ؤخراً القائم
ب�أعمال ال�سفارة الربيطانية لدى اململكة ال�سيد
ريت�شارد اوبنهامي ،يرافقه م�ست�شارة �سيا�سة
التعليم �شارلوت هانكني ،وامل�ست�شار االقت�صادي
فونا �سيبي�سو ،وعدد من امل�س�ؤولني يف ال�سفارة
الربيطانية.

ومت خالل اللقاء مناق�شة جماالت ال�شراكة
بني البلدين ال�صديقني يف اجلانب التعليمي،
وتعزيز الفر�ص العلمية والبحثية بني اململكة
وبريطانيا ،كما تناول اللقاء ا�ستعرا�ض التجارب
التعليمية املميزة يف البلدين.
ح�ضر اللقاء وك��ي��ل وزارة التعليم للبحث
واالبتكار الدكتور نا�صر العقيلي ،وامل�ست�شار يف

وكالة البحث واالبتكار الدكتور يحيى احلارثي،
وامل�ست�شار يف وكالة التعاون ال��دويل الدكتور
عبداهلل احليدري ،وامل�شرف العام على الإعالم
واالت�صال الدكتور �أحمد اجلميعة ،وامل�شرف
على العالقات الأ�ستاذ �صالح الثبيتي.

د .المرزوقي :المجلس يعزز قدرة الجامعات على
تحقيق أعلى المستويات
رف��ع معايل نائب وزي��ر التعليم
للجامعات وال��ب��ح��ث واالب��ت��ك��ار د.
ح��امت امل��رزوق��ي ال�شكر والعرفان
مل��ق��ام خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو
ويل عهده الأمني الأمري حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز  -حفظهما
اهلل -مبنا�سبة ت�شكيل �أول جمل�س
ل�������ش����ؤون اجل���ام���ع���ات وف����ق ن��ظ��ام
اجل��ام��ع��ات اجل��دي��د ،وال��ث��ق��ة التي
ح��ظ��ي ب��ه��ا يف ع�����ض��وي��ة املجل�س،

معرباً عن �شكره ملعايل وزير التعليم
الدكتور حمد �آل ال�شيخ ملا يقوم به
م��ن جهود كبرية يف �سبيل تطوير
م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي مبا
يتوافق مع ر�ؤية اململكة .٢٠٣٠
ورف��ع معاليه التهنئة لأ�صحاب
امل����ع����ايل �أع�������ض���اء امل��ج��ل�����س م��ن
م��دي��ري اجل��ام��ع��ات وذوي اخل�برة
واالخت�صا�ص مبنا�سبة الثقة امللكية
برت�شيحهم لع�ضوية املجل�س ،متمنياً
لهم �أن يحققوا ما ت�صبو له القيادة

ال��ر���ش��ي��دة م��ن تطلعات نوعية يف
م�سرية اجلامعات ال�سعودية.
و�أو����ض���ح �أن ����ص���دور امل��واف��ق��ة
على ت�شكيل �أول جمل�س ل�ش�ؤون
اجل��ام��ع��ات يف امل��م��ل��ك��ة ي��ع��زز من
ق���درات���ه���ا ومي��ك��ن��ه��ا م���ن حتقيق
م�ستويات عليا يف خمرجاتها قائمة
على اجلودة والتميز البحثي ،ورفع
ك��ف��اءة الإن���ف���اق وتنمية م��وارده��ا
املالية.
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انطالق فعاليات ملتقى جامعة جازان لخدمة
المجتمع

رعى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد ب��ن نا�صر ب��ن عبدالعزيز
�أمري منطقة جازان م�ؤخراً ,افتتاح
ف��ع��ال��ي��ات ملتقى خ��دم��ة املجتمع
الذي تنظمه عمادة خدمة املجتمع
والتعليم امل�ستمر ،مب�شاركة باحثني
وخمت�صني ,وذل���ك مب�سرح كليتي
الآداب واملجتمع باملدينة اجلامعية.
وق��ام �سمو �أم�ير منطقة ج��ازان
يف م�ستهل الفعالية بق�ص ال�شريط

�إي��ذا ًن��ا بافتتاح املعر�ض امل�صاحب
للملتقى وجت��ول �سموه واحل�ضور
على �أق�����س��ام امل��ع��ر���ض ال���ذي ميثل
اجلهات امل�شاركة يف امللتقى ومنها
جامعة جازان و�أمانة منطقة جازان
وال�����ش��ؤون ال�صحية ووزارة العمل
واملديرية العامة لل�سجون باملنطقة
وق����وات �أم���ن امل��ن�����ش��آت وع���دد من
اجلهات اخلا�صة.
بد�أ احلفل اخلطابي املقام بهذه

املنا�سبة ب��ت�لاوة �آي���ات م��ن ال��ق��ر�آن
ال���ك���رمي ,ث���م �أل���ق���ى م��ع��ايل م��دي��ر
جامعة ج��ازان الدكتور مرعي بن
ح�سني القحطاين كلمة �أعرب فيها
ع��ن �شكره وام��ت��ن��ان��ه ل�سمو �أم�ير
منطقة ج���ازان على دعمه الكبري
ملن�سوبي وطلبة اجلامعة ،م�ضي ًفا �أن
رعاية �سموه مللتقى خدمة املجتمع
يج�سد دعم �سموه جلهود اجلامعة
يف تنمية الإن�����س��ان وامل��ك��ان ,مبينًا

�أن امللتقى ال��ذي تنظمه اجلامعة
يهدف لبحث احتياجات املنطقة
من املهن والوظائف امل�ستقبلية التي
ا�ستجدت مع التحوالت االقت�صادية
واالجتماعية ال��ت��ي �شكلتها ر�ؤي��ة
ال��وط��ن � 2030إىل ج��ان��ب زي���ادة
ال�ب�رام���ج وال��������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة
والت�أهيلية وفق احتياجات املرحلة
التنموية احلديثة.

مب�شاركة  20طالب ًا وطالبة من جامعة �أم القرى

حملة متنقلة للتوعية بفيروس كورونا

�أط��ل��ق��ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الطبية
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة �أم ال��ق��رى
ب���ال���ت���ع���اون م���ع الإدارة ال��ع��ام��ة
ل��ل��خ��دم��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ب ��أم��ان��ة
العا�صمة املقد�سة م ��ؤخ��راً ،حملة
تثقيفية متنقلة للتوعية بفريو�س
كورونا ،وذلك بعدد من القطاعات

احلكومية بالعا�صمة املقد�سة.
وب� نّّي� عميد كلية العلوم الطبية
التطبيقية املكلف الدكتور حممد
الكربي �أن احلملة ميدانية ت�شمل
ع���دة �أم���اك���ن ،م��ن �أب���رزه���ا �أم��ان��ة
العا�صمة املقد�سة و�سوق ال�ضيافة،
وم�ست�شفى ح��راء العام و�ساحات

احلرم املكي ال�شريف ،م�شرياً �إىل
�أن  ٢٠طال ًبا وطالبة من خمتلف
�أق�سام الكلية �شاركوا يف احلملة،
عرب �سبعة �أرك���ان ،قدموا خاللها
ً
عر�ضا تعريف ًيا عن فريو�س كورونا
اجل���دي���د ،وا���س��ت��ع��را���ض ت��اري��خ��ه
وت�شخي�صه وطرق انت�شاره والوقاية
منه ،وذلك من خالل عر�ض �أفالم
ت�سجيلية ،وف��ي��دي��وه��ات توعوية،
وت��وزي��ع من�شورات خا�صة بطرق
الوقاية واحلماية من الفريو�س.
ب�����دوره� ،أك����د م��دي��ر اخل��دم��ات
االج��ت��م��اع��ي��ة ب���أم��ان��ة ال��ع��ا���ص��م��ة
امل��ه��ن��د���س رائ����د ���س��م��رق��ن��دي �أن
ه���ذه احل��م��ل��ة ت ��أت��ي ان��ط�لاق �اً من
مبد�أ التعاون امل�شرتك بني �أمانة
ال��ع��ا���ص��م��ة امل��ق��د���س��ة وج��ام��ع��ة �أم
القرى ممثلة بكلية العلوم الطبية
التطبيقية ،و�ضمن برامج خدمة
املجتمع ل��دع��م �أن�����ش��ط��ة اجل��ه��ات

ملتقى علمي لتمكين اللغة العربية بجامعة نورة
نظمت كلية الآداب بجامعة
الأم��ي�رة ن���ورة بنت عبدالرحمن
ملتقى علمياً بعنوان «متكني اللغة
العربية يف ر�ؤية  »2030بح�ضور
وكيلة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
الدكتورة ن��وال الر�شيد ،وعميدة
الكلية ووكيالتها ،بهدف تفعيل
ال���دور امل��رك��زي للغة العربية يف
ت�أ�سي�س جمتمع معريف معتز بلغته
ب�صفتها جز ًءا من هويته ولكونها
أ�سا�سا لر�ؤية اململكة
�ش َّكلت مكو ًنا � ً
.2030
وب��ح��ث امللتقى �أدوات وط��رق
متكني اللغة العربية لتكون لغة
التعليم وال��ت��ع��ب�ير وال��ت��ن��م��ي��ة يف
�شتى املجاالت� ،إ�ضافة �إىل قراءة
الآفاق امل�ستقبلية الداعمة لتمكني
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ر�ؤي����ة 2030
وذل��ك انطالقاً من الت�أكيد على
احل�ضور الفاعل للغة العربية يف
جم��االت التنمية كافة وت�سليط
ال�����ض��وء على ال���دور امل��ت��وق��ع من
اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة يف دع��م
ومت��ك�ين ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ،وتنويع
اً
و�صول �إىل
جماالت ا�ستخدامها،
تل ّ ُم�س الأدوات الناجحة لتمكينها

بو�صفها عنوا ًنا للهوية واالنتماء،
وذل�����ك ب��ا���س��ت��ع��را���ض ع����دد من
التجارب التمكينية املتوافقة مع
�أهداف الر�ؤية.
وان��ط��ل��ق��ت �أع��م��ال امللتقى يف
يومه الأول بثالث جل�سات ،جاءت
اجلل�سة الأوىل حتت عنوان «اللغة
ال��ع��رب��ي��ة والتنمية املجتمعية»،
وحت���ت ع���ن���وان «ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة
والتمكني» ناق�شت اجلل�سة الثانية
م��و���ض��وع «�أدوات مت��ك�ين اللغة
العربية يف ر�ؤي���ة  »2030و«دور
اجلامعات يف متكني اللغة العربية»
فيما ت�ضمنت اجلل�سة الثالثة
والأخ���ي��رة احل��دي��ث ع��ن «ال��ل��غ��ة
العربية والتنمية املعرفية» ،وذلك
من خالل ورقة «امل�سرح ال�سعودي
���س��ؤال الغياب وج��دل احل�ضور»
و«الن�ص امل�سرحي لغة قادمة لعامل
متغري» ،بينما جاءت الورقة التالية
بعنوان «متكني امل�صطلح النحوي»،
واختتمت اجلل�سة ب��ورق��ة «دور
اللغة العربية يف التنمية املعرفية
امل�ستدامة».
ويف خ��ت��ام �أع��م��ال امللتقى يف
يومه الأول د�شنت وكيلة اجلامعة

لل�ش�ؤون التعليمية الدكتورة نوال
الر�شيد خمرب الل�سانيات الذي
يُ��ع��ن��ى ب��ت��ق��دمي خ���دم���ات بحثية
نظر ّية وتطبيقية فاعلة للباحثات
يف اللّغة العرب ّية لإح��داث حراك
بحثي يوازي املنجزات احلديثة يف
الل�سانيات ،فيكون همزة الو�صل
بـيـن فروع اللّغة العرب ّية قـدميها
وحديثها بجميع تخ�ص�صاتها وبيـن
اللّغة العرب ّية وواقعها مبا ي�ؤكد
هويتنا العرب ّية الإ�سالمية ويدعم
ر�ؤية اململكة .2030
وا�ست�أنف امللتقى يومه الثاين
بور�شتي ع��م��ل ،الأوىل عنوانها
«الأول����وي����ات البحثية يف اللغة
العربية وال��ت��ح��والت امل�ستقبلية
وفق ر�ؤية  »2030والثانية بعنوان
«كتابة الن�ص امل�سرحي :مناهج
ومدار�س» تتناول معلومات عامة
ع��ن امل�سرح وم��دار���س��ه و�أ�شكاله
وطرق الكتابة له.
وعلى هام�ش امللتقى �أُقيم يف
بهو كلية الآداب معر�ض يحوي
عدداً من الأركان لأعمال الطالبات
اليدوية وكتباً وق�صا�صات.

العلمية يف جم��ال العمل ال�صحي
واخل��دم��ات ال��ب��ل��دي��ة ،ومب��ا يحقق
التكامل الإيجابي وتبادل اخلربات
بني الطرفني ،لتعزيز الوعي لدى
املواطنني ،واالرتقاء بجودة احلياة.
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لقاء تعريفي لطالب وطالبات «التحضيرية»
بجامعة اإلمام

نظمت عمادة الربامج التح�ضريية م��ؤخ��راً ،لقاء تعريفياً ترحيبياً
ال�ستقبال الطالب والطالبات امل�ستجدين لل�سنة التح�ضريية يف الف�صل
الثاين للعام اجلامعي 1441هـ ،بح�ضور معايل مدير اجلامعة الدكتور
�أحمد العامري.
ويهدف اللقاء �إىل التعريف بالطالب اجلدد وتعريفهم باجلامعة وطرق
الدرا�سة يف الربامج التح�ضريية للعام اجلامعي 1441هـ.
وت�ضمن اللقاء فيلماً تعريفياً عن «اخلدمات التقنية» يو�ضح نهج
اجلامعة يف تقدمي خدمات تعليمية و�إدارية تت�سم مبواكبة الع�صر وتتميز
بالكفاءة ،تال ذلك كلمة الطالب ،ثم كلمة لعميد الربامج التح�ضريية
الدكتور علي بن يحيى �آل �سامل �أو�ضح فيها �أن عمادة الربامج التح�ضريية
ت�شهد تطويرا خلططها و�إعادة هيكلة مل�ساراتها مبا ي�سهم يف �إيجاد بيئة
تعليمية متطورة ذات كفاءة عالية.
كما جرى عر�ض فيلم تعريفي عن عمادة الربامج التح�ضريية بجامعة
الإمام يو�ضح فيه ما تقدمه من خدمات متعددة ت�شتمل على اجلوانب
العلمية املتخ�ص�صة والربامج الثقافية والرتبوية والتنموية ،بالإ�ضافة
�إىل الأن�شطة االجتماعية والطالبية التي ت�ؤ�س�س للطالب قاعدة معرفية
وا�سعة ،يتجلى فيها الإبداع الفكري والتوا�صل الأخوي.
بعد ذلك �ألقى معايل مدير اجلامعة كلمة بارك فيها للطالب والطالبات
قبولهم يف اجلامعة ,حاثاً على طلب املعرفة والبحث عن املهارة وبناء
ال�شخ�صية ليكونوا جيل امل�ستقبل ومعاول بناء يف هذا الوطن.
ويف ختام احلفل كرم معايل مدير اجلامعة الطالب املتفوقني يف
الف�صل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي احلايل 1441هـ.

مبادرات رياضية مجتمعية بجامعة الجوف
التقى مدير جامعة اجل��وف املكلف الدكتور ب��در بن ك��رمي ال��زارع،
م�ؤخراً ،مدير مكتب الهيئة العامة للريا�ضة مبنطقة اجلوف مريح بن
م�صلح املريح.
وبحث اللقاء �سبل التعاون بني اجلانبني لتنفيذ عدد من املبادرات يف
الريا�ضة املجتمعية والتعاون يف �إدارة املن�ش�آت الريا�ضية وتن�سيق جدولة
املناف�سات الريا�ضية وتنفيذ دورات وحما�ضرات لقطاعات الفئات
ال�سنية والطب الريا�ضي والإ�سعافات الأولية لإ�صابات املالعب.
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ال�شراكة املجتمعية يف االعتماد امل�ؤ�س�سي
ن�صل اليوم ،عزيزي القارئ� ،إىل املحطة الأخرية يف ا�ستعرا�ضنا لبنود
معايري االعتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي وفق الن�سخة املطورة التي �أ�صدرتها
هيئة تقومي التعليم والتدريب ،حيث جاء البند الثامن بعنوان «ال�شراكة
املجتمعية».
وبح�سب الن�سخة املطورة يجب �أن يكون لدى امل�ؤ�س�سة خطط حمددة
لل�شراكة املجتمعية ،تعك�س توجهاتها اال�سرتاتيجية وتتفق مع طبيعتها
ور�سالتها ،و�أن تدعم امل�شاركة الفعالة لهيئة التدري�س والطالب واملوظفني
فيها ،كما يجب �أن تقيم عالقات تعاون فعالة مع املجتمع املحلي والدويل
والهيئات املهنية وقطاعات العمل املختلفة ،و�أن تعمل على توثيق �أن�شطتها
ومتابعة فعالية ال�شراكة املجتمعية وحت�سينها وتطويرها .ويت�ضمن هذا
البند حمورين ،الأول جاء بعنوان «التخطيط لل�شراكة املجتمعية و�إدارتها»
وذكر فيه �أن ت�ضع امل�ؤ�س�سة خطة حمددة لل�شراكة املجتمعية تتنا�سب مع
ر�سالتها و�أهدافها واحتياجات املجتمع ،وت�ضمن امل�ؤ�س�سة امل�شاركة الفعالة
ملن�سوبيها وطالبها يف تفعيل خطة امل�شاركة املجتمعية من خالل مهام
و�أن�شطة وا�ضحة ومتنوعة ،وتطبق امل�ؤ�س�سة �سيا�سات و�إجراءات وا�ضحة
لتقدمي اال�ست�شارات واخل��دم��ات للقطاعات الأخ��رى وحت��دد احلقوق
واملنافع املتعلقة بذلك ،وتطبق امل�ؤ�س�سة �آليات حمددة لتوثيق ومتابعة
وتقييم فاعلية �أن�شطتها يف جمال ال�شراكة املجتمعية وفق م�ؤ�شرات �أداء
حمددة ،وتعد تقارير دورية ت�سهم يف حت�سني الأداء.
كما ت�ضمنت يف حمورها الثاين «تفعيل ال�شراكة املجتمعية» �أن تتيح
امل�ؤ�س�سة لأرباب العمل والهيئات املهنية فر�صة امل�شاركة الفاعلة يف تخطيط
وتطوير الأداء امل�ؤ�س�سي والرباجمي ودعم �أن�شطتها ،وت�شجع امل�ؤ�س�سة
هيئة التدري�س واملوظفني والطالب على التعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع
والهيئات العلمية واملهنية املختلفة ،والعمل التطوعي على امل�ستويني املحلى
وال��دويل ،وتقدم امل�ؤ�س�سة برامج التطوير املهني والتعليم امل�ستمر ،كما
تقدم برامج ومبادرات ت�شاركية متنوعة مع املجتمع� ،إ�ضافة �إىل الأن�شطة
التثقيفية والتوعوية واخلدمية التي تلبي احتياجات املجتمع املحلى ،كما
تتيح امل�ؤ�س�سة فر�صة اال�ستفادة من مرافقها وم�صادرها املختلفة مثل
املكتبة ،واملالعب الريا�ضية ،والقاعات الدرا�سية واملعامل.
وبهذا نكون ا�ستعر�ضنا ،عزيزي القارئ ،جميع املعايري املطورة لالعتماد
الأكادميي امل�ؤ�س�سي ،وقد �سبق ذلك خالل عدد من املقاالت املتتالية
ا�ستعرا�ض جميع املعايري املطورة لالعتماد الأكادميي الرباجمي.
وختاماً ،ف�إننا يف جامعة امللك �سعود بف�ضل من اهلل ،نواكب كافة �أوجه
التطوير يف كال االعتمادين الرباجمي وامل�ؤ�س�سي ،وتعمل الوكالة على
و�ضع وتنفيذ اخلطط التي ت�ضمن مب�شيئة اهلل ا�ستمرار متيز اجلامعة
يف هذا املجال.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

آراء ليست حقائق
ينطوي على نف�سه عندما يتذكر تعليق �أحدهم ال�سلبي على فكره،
رب
�شخ�صيته �أو �شكله ،يتنا�سى التعليقات الإيجابية يف حياته ويركز ويك ّ
ويعيد يف عقله تعليق �أحدهم ال�سلبي عليه ،رمبا كان هذا التعليق من �شهور
�أو �سنوات لكنه يظل يتذكره وي�ؤثر على ثقته بنف�سه وعلى قراراته ويظل
خائ ًفا مرتاج ًعا حائ ًرا .ملاذا نحن جيدون يف تذكر مثل هذه التعليقات من
الآخرين؟ ملاذا نعطيها جل تفكرينا؟ ملاذا نتفاعل معها فن�صدقها ونحزن
من �أجلها؟ هل لأننا ان�صدمنا �أو توقعنا �أننا كاملون مثاليون �أو توقعنا �أن
اجلميع �سري�ضى عنا؟!
ال �أقول لك ال حتزن ،من حقك ذلك ،لكن ملاذا نعطي ر�أي النا�س �أهمية
مبالغاً فيها؟ ملاذا ننتظر منهم ت�أكيداً على �أننا كاملون ورائعون ومتميزون
حتى نر�ضى عن ذواتنا! يف احلقيقة ،لن ير�ضى عنك اجلميع ولن يحبك
�أو يتقبلك كل النا�س كما �أنت ،يجب �أن تعي ذلك ،ويف ذات الوقت ال تعترب
ذلك نهاية الدنيا وتقف عند �أحكامهم عليك وجتعلها قيدًا �أو عقبة تعيقك
عن حبك لذاتك وتقبلك لنف�سك.
�إ ًذا كيف ن�ساعد �أنف�سنا على تخطي �آرائهم ال�سلبية عنا؟
�أوالً ،يجب �أن نبني يف داخلنا مناعة ذاتية �ضد الآراء ال�سلبية ،نبني
ثقتنا ب�أنف�سنا ونرى �أنف�سنا رائعني ،نتقبل عيوبنا ونحاول �إ�صالحها ،ننمي
مميزاتنا ونعمل على تطويرها.
أي�ضا �أن الكل لديه جانبه املظلم ،لديه عيوبه � ً
ثان ًيا ،نعرف � ً
أي�ضا مهما
بدا لك ذلك ال�شخ�ص كام ً
ال حتى �أولئك الذين ينتقدونك.
ثال ًثا ،ا�س�أل نف�سك ملاذا �أنت تت�أثر ب�آرائهم؟ ملاذا حزنت؟ اجل�س مع
نف�سك جل�سة �صراحة وناق�ش الر�أي ال�سلبي الذي �سمعته ،حلله مع نف�سك
واطرح ت�سا�ؤالت لذاتك ،رمبا هذا احلزن الناجت عن التعليق ال�سلبي خلفه
جرح عميق مل يعالج �أو موقف �سيئ ترك فيك �أثراً ومل تتخل�ص من بقاياه.
راب ًعا ،حاول �أن جتعل نف�سك يف بيئة داعمة وحمفزة و�إيجابية ،بيئة
يوجد بها �أ�شخا�ص يرون اجلانب اجلميل فيك� ،أ�شخا�ص ي�ساعدونك على
االرتقاء بذاتك ويكونون م�صدر عون و�إلهام لك.
خام�ساً ،يجب �أن تذك ّر نف�سك ب�أن اهلل مل يخلقك يف هذه الدنيا حتى
تعجبهم وتطلب ر�ضاهم ،بل خلقك ل�سبب �آخر ،فت�ش عنه واعمل عليه
واجعل مر�ضاة اهلل هي غايتك.
نورة البقمي
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التوأم الرقمي للمؤسسة
ال����ت����و�أم ال���رق���م���ي ه���و من���وذج
اف�ت�را����ض���ي مي��ث��ل ن�����س��خ��ة ط��ب��ق
الأ���ص��ل ل���دورة العمل بامل�ؤ�س�سة
ول��ك��ن يف البيئة ال��رق��م��ي��ة ،ويتم
ب��ن��ا�ؤه بغر�ض �إج���راء التحليالت
وع���م���ل ال��ت��ح�����س��ي��ن��ات يف ه���ذه
ال��ن�����س��خ��ة ال��رق��م��ي��ة ال��ت��ي تعك�س
ال���واق���ع امل������ادي ،ث���م ت��ط��ب��ي��ق ما
يثبت ���ص�لاح��ه وج����دواه يف بيئة
العمل الفعلية للم�ؤ�س�سة ،وبذلك
ميكن ا�ستك�شاف �سبل معاجلة
امل�شكالت التي يتوقع �أن تواجهها
امل�ؤ�س�سة يف العامل الرقمي قبل
�أن تتحول �إىل م�شكالت فعلية يف
العامل احلقيقي.
م�صطلحا
والتو�أم الرقمي لي�س
ً
ج��دي � ًدا ،فهو ي�ستخدم منذ مدة
ل��ي�����س��ت ب��ال��ق�����ص�يرة يف امل��ح��اك��اة
وال��ت�����ش��خ��ي�����ص يف ال���ع���دي���د م��ن
ال�������ص���ن���اع���ات ،م���ث���ل ���ص��ن��اع��ات
ال��ط�يران وال��ت��ع��دي��ن وامل��ح��رك��ات
وغ�يره��ا ،لكنه اكت�سب اهتما ًما
ح���دي��� ًث���ا ح��ي�ن ظ���ه���ر يف ق���وائ���م
�أف�ضل  10اجت��اه��ات تقنية على
مدار الأع��وام الثالثة املا�ضية يف
تقرير م�ؤ�س�سة جارترن ال�شهرية

من���اذج خ��ا���ص��ة من
للأبحاث.
ال�ب�رجم���ي���ات ال��ت��ي
ي����وف����ر ال�����ت�����و�أم
ت��خ��ت�����ص مب��ح��اك��اة
الرقمي للم�ؤ�س�سة
دورات العمل التي
�إط��ار عمل �سياقي
ت���خ���ت���ل���ف م�����ا ب�ين
رق�����م�����ي ل���ن���م���اذج
ق�سم و�آخ����ر ،وتتم
دورات ال���ع���م���ل
مزامنتها مع الوقت
ول�������س���ب���ل ات����خ����اذ
احلقيقي ملا يجري
القرارات ،وي�ساعد
يف هذه الأق�سام.
ع��ل��ى �إدراك �أي���ن
وه����ذا االق��ت�ران
ت�����رت�����ب�����ط ق���ي���م���ة
امل�ؤ�س�سة ب�أجزائها أ .د .جبريل العريشي املتزامن بني العامل
االف���ت��را�������ض������ي/
امل��خ��ت��ل��ف��ة ،وك��ي��ف
ال���رق���م���ي وال���ع���امل
ت�����ؤث����ر �إج��������راءات
العمل على الأن�شطة التي حتقق امل��ادي يوفر �سب ً
ال للح�صول على
ال��ق��ي��م��ة امل�����ض��اف��ة ل��ه��ا؛ ل���ذا فهو �صورة حقيقية ديناميكية لدورات
ي�ستمد من بيئتها الواقعية التي العمل من جانب ،وي�سلط ال�ضوء
تت�ضمن الأ���ش��خ��ا���ص احلقيقيني على الفر�ص اجلديدة التي مت ّكن
والآالت احلقيقية وه��م يعملون امل�ؤ�س�سة من التخطيط للم�ستقبل
م ًعا يف �إطار دورات العمل املختلفة من جانب �آخر.
ي��ع��ت��م��د ب��ن��اء ال���ت���و�أم ال��رق��م��ي
املوجودة بها.
وهو لي�س ن�سخة كربونية متاثل للم�ؤ�س�سة على ا�ستخدام البيانات
لقطة م��ن ال��واق��ع امل����ادي ،لكنه ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة وغ��ي�ر ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة
ن�����س��خ��ة دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة ،مب��ع��ن��ى �أن��ه امل�����وج�����ودة ب���ه���ا يف ب���رجم���ي���ات
ي�ستجيب للتغريات احل��ادث��ة يف ل��ل��م��ح��اك��اة ي��ت��م م��ن خ�لال��ه��ا فهم
دورات العمل ويقوم مبحاكاتها يف �أعمال امل�ؤ�س�سة ،وتقدمي معلومات
البيئة الرقمية ،وذلك با�ستخدام ع��ن الأ���س��ل��وب الأم���ث���ل لت�شغيل

منوذج الأعمال اخلا�ص بها والذي
يعك�س حالتها ومواردها الراهنة،
وت�صوير ال�تراب��ط ب�ين الوظائف
والعمليات يف جنباتها ،واق�تراح
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية فيها.
وهناك م�صدران رئي�سيان لهذه
البيانات ،الأول دورات الأعمال
احلالية يف امل�ؤ�س�سة ،حيث ميكن
من خاللها تتبع كل خطوة يف كل
�إج��راء يف كل عملية� ،سواء كانت
�أ���س��ا���س��ي��ة �أو داع��م��ة �أو فرعية،
وال��ث��اين ه��و �أن��ظ��م��ة تكنولوجيا
املعلومات الأ�سا�سية بها ،والتي
يتم فيها تخزين البيانات.
وترى بع�ض م�ؤ�س�سات الأبحاث
�أن اال���س��ت��ث��م��ار يف ب��ن��اء ال���ت���و�أم
الرقمي للم�ؤ�س�سة يحدث حت�سنًا
بن�سبة كبرية ،قد ت�صل �إىل  30يف
املائة ،يف دورات العمل اخلا�صة
بعملياتها املهمة ،بالإ�ضافة �إىل
ما يحققه من زيادة ر�ضا العمالء
ب�سبب �إلقائه ال�ضوء على �سبل
ت��ق��دمي الأف�����ض��ل ل��ه��م ،وك��ذل��ك ما
يحققه من وفر يف املوارد.
عميد عمادة التطوير اجلودة
�أ�ستاذ علم املعلومات
ع�ضو جمل�س ال�شورى ال�سابق

« �آي فون .»12
الإنتاجية وجودتها،
ت����ظ����ل م�����ش��ك��ل��ة
وكثافة التكنولوجيا
ال��ت��م��وي��ل و���ض��ع��ف
الرقمية وكفاءتها،
ال�سيا�سات البحثية
وع������دد الأب����ح����اث
امل����ط����روح����ة وق��ل��ة
امل�����رت�����ك�����زة ع��ل��ى
الإنفاق على البحث
حت�����س�ين ���ش��يء ما
ال���ع���ل���م���ي و���ض��ع��ف
وت��خ�����ص�����ص م��ع�ين
االه��ت��م��ام بالعلماء
وماذا �أجنزت.
وبالكوادر البحثية،
وب�����ص��ورة ع��ام��ة
وع���������دم الإمي���������ان
يظل م��ع��دل قيا�س
ب����أه���م���ي���ة ال��ب��ح��ث
اق��ت�����ص��اد امل��ع��رف��ة
فيصل الشميري
وامل���راك���ز البحثية
مبنياً على البيانات
واجل����ام����ع����ات م��ن
الإح�����������ص�����ائ�����ي�����ة
�صنَّاع ال��ق��رار بالإ�ضافة ل�ضعف
وامل�سحية وحجم القوى العاملة
ُ
فيه والإنتاجية الفعلية وطريقة التعاون البيني بني املراكز البحثية
منو االقت�صاد املعريف ،وللأ�سف ع��ل��ى ك��اف��ة امل�����س��ت��وي��ات املحلية
ف�إن معظم تلك املتطلبات ُمقيدة والإقليمية والدولية؛ تظل مع�ضلة
بع�ض ال�شيء عامل ًّيا ،ويف الوطن قائمة!
يجب على وا�ضعي ال�سيا�سات
خ�صو�صا ،وتختلف درجة
العربي
ً
يف ال���دول العربية دع��م البحوث
التقييد من ُقطر لآخر.
ع���ن���دم���ا جت���ت���م���ع ال���ب���ي���ان���ات ب�شكل �سخي ومب���وارد م�ستدامة
احل��ق��ي��ق��ي��ة وال���ق���واع���د ال��ع��ل��م��ي��ة ال تخ�ضع للظروف واملحا�ص�صة،
وامل���ع���رف���ة امل���ن���ت���ج���ة وال���ع���ق���ول ل���ت���ك���ون ال���ب���ح���وث غ����اي����ة ل��ك��ل
ال��دار���س��ة؛ ن�ستطيع ال��ق��ول �إن ج��ام��ع��ة وم��رك��ز وم��ن��ظ��م��ة بحثية
ل��دي��ن��ا اق���ت�������ص���اداً م��ب��ن��ي �اً ع��ل��ى يف رب��وع ال��وط��ن العربي الكبري،
امل��ع��رف��ة ،لي�سهل علينا مقارنته وت�شجيع القطاع اخلا�ص وتوجيه
ب��امل��وارد الأخ��رى كالطبيعية� ،إال الباحثني يف �أي جمال �إىل النظر
�أن��ن��ا ن�ستطيع �أن ن��ق��ارن ب�شكل �إىل م���دى �أه��م��ي��ة ال��ب��ح��وث من
مبدئي ،فمثلاً ن�ستطيع �أن نقارن الناحية املعرفية واالقت�صادية
�أح��د امل��وارد الطبيعية املتوافرة وم����دى م�����س��اه��م��ت��ه��ا احل��ال��ي��ة يف
يف اخلليج العربي ،وه��ي النفط خدمة الب�شرية عمو ًما واملجتمع
خ�صو�صا ،وكذلك تفعيل االبتعاث
فكم �سعر الربميل اليوم تقري ًبا،
ً
بحدود  55دوال ًرا ،لـــ  200لرت ل��ل��ب��اح��ث�ين ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب
نفط خام ،يحتوي ب�شكل تقريبي والـت�أهيل والتبادل الثقايف ،وتوفري
على  70لرت بنزينًا 32 ،دي� اً
�زل ،املواد واملعدات والأجهزة الالزمة،
 15كريو�سينًا 42 ،م��واد �أخ��رى ،واعتماد التحفيز املادي واملعنوي
تقري ًبا ب��وزن  142كيلوجرا ًما ،والبعد عن الروتني الإداري اململ
ولو قارناه بـ�شكل �سطحي مبنتج يف امل�سائل البحثية ،وعمل موازنة
معريف كــ «�آي فون  »12ف�سعره عددية مقبولة فعلية لعدد الطاقم
 900دوالر ووزن����ه 194جراماً الإداري امل�����س��اع��د ط��ب��ق �اً ل��ع��دد
تقري ًبا� ،سعر منتج معريف واحد الباحثني ،وفتح املجاالت �أمامهم
«�آي ف��ون  »12يعادل �سعر �أكرث بحرية ،والبحث عن �أفكار جديدة
من  16وثلث برميل نفط خام ،من واقعنا وم�شاكلنا ،واالبتداء من
و�أن برميل واحد يزن  732جهاز حيث انتهى الآخرون.

ك�����ذل�����ك ي����ج����ب االه����ت����م����ام
بتكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات ،وجتميع
وت���خ���زي���ن ال���ب���ح���وث ال��ع��ل��م��ي��ة
امل��ن�����ش��ورة ،وال��ك��ت��ب وامل��ج�لات يف
حم���رك���ات ب��ح��ث حم��ل��ي��ة «ب��ن��وك
معلومات» لتكون متاحة للجميع
ومحُ � َّدث��ة ملواجهة �أي �صعوبة يف
الربط ،وعند غياب ال�شبكات ويف
اال���ض��ط��راب��ات وع��ن��د �أي ظ��روف
قاهرة ،فعلى الأقل جتمع البحوث
املن�شورة يف جميع قوالب البحث
ال��ع��ل��م��ي ،ك��م��ا ي��ج��ب ال��ب��ح��ث يف
جماالت الطاقة املتجددة ودعمها،
وتفعيل ال�����ص��ن��اع��ات التحويلية،
خا�ص ًة تكرير النفط حمل ًّيا ،وعدم
الت�صدير �إال للمنتجات النهائية
عالية وغالية الثمن ،والتوجه نحو
ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة وا�ستخداماتها
امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ���ش��ت��ى امل���ج���االت
ال�����ص��ح��ي��ة وال���زراع���ي���ة وال��ب��ي��ئ��ة
والع�سكرية عمو ًما ،والتوجه نحن
تن�شيط البحوث يف تقنيات النانو
يف جميع املجاالت � ً
أي�ضا.
وي��ج��ب �أن ي��ك��ون ع��ل��ى ر�أ����س
�أول���ي���ات ال����دول ال��ع��رب��ي��ة حتقيق
الأمن الغذائي وتوفري الغذاء عن
ط��ري��ق تدعيم الإن��ت��اج ال��زراع��ي،
والنباتي واحل��ي��واين وال�سمكي،
ورف�����ع الإن���ت���اج���ي���ة م���ع احل��ف��اظ
على �سالمة املنتجات ،يف وطننا
ال��ع��رب��ي ن��ح��ت��اج لأن�����ص��ار ال��ع��ل��وم
والبحث والتكنولوجيا يف املنا�صب
القيادية ،نحن بحاجة ما�سة �إىل
�سيا�سيني يع�شقون البحث ليبثوا
ع�شقهم ودعمهم وجعل البحوث
ع��ل��ى ر�أ������س �أول����ي����ات م��ه��ام��ه��م،
لتحفيز ال�ساحة العلمية والبحثية
واالبتعاد عن ال�ساحات الأخ��رى
املرهقة ،حتى ن�ستطيع �أن نتغري
�غ�ُّي�ا �إي��ج��اب� ًّي��ا �إن��ت��اج� ًّي��ا معرف ًّيا
ت� رُّ ً
ت��ت��ط��ل��ع ل��ه ���ش��ع��وب��ن��ا ون�����ض��م��ن به
م�ستقبل �أبنائنا.
طالب دكتوراه كلية علوم الأغذية
والزراعة
agrfaisal@gmail.com

المعايير األساسية لتقييم االقتصاد المعرفي
حت����دث����ت يف م����ق����ال ����س���اب���ق
بعنوان «االقت�صاد املعريف الواقع
وال���ط���م���وح» ع���ن ت��غ�ير الأ���س�����س
ال��ق��دمي��ة يف ت�صنيف امل����وارد يف
ظل االقت�صاد املعريف اجلديد من
«�أر�����ض ،ر�أ����س م��ال ،ع��م��ال��ة» �إىل
«معرفة علمية ،ذكاء ا�صطناعي،
حماكاة ،معلومات و�إبداع» ،وبينت
فيه منو اقت�صاد املعرفة مبعدالت
كبرية تقدر بـ � ٪10سنوياً.
و�أق��ول اليوم �إن الوطن العربي
هو الأق��ل �إنفا ًقا بني دول العامل
على الأب��ح��اث والتطوير ،كن�سبة
مئوية من الناجت املحلي الإجمايل،
والأق���ل يف ع��دد الباحثني ن�سبة
ل��ع��دد ال�����س��ك��ان ح��ي��ث ب��ل��غ ع��دد
ال��ب��اح��ث�ين ع��ام  2018ب��الأخ�����ص
ال��ب��اح��ث�ين يف ال��ق��ط��اع احلكومي
ع��م��وم �اً م��ع ال��ك��ادر ال��ـ� ُم�����س��اع��د،
� 150أل���ف���اً ،يف ح�ين مل ي��ت��ج��اوز
ع���دد ال��ب��اح��ث�ين الـ ُمتخ�ص�صني
� 50أل��ف�اً مبعدل  142باحثاً لكل
مليون فرد ،بن�سبة  %0.014من
ع��دد ال�سكان ،يف حني �أن كوريا
اجلنوبية التي يبلغ عدد �سكانها
 52مليوناً بلغ عدد الباحثني فيها
� 325ألفاً بن�سبة  %0.625طب ًقا
لبيانات معهد الإح�صاءات التابع
مل��ن��ظ��م��ة الأمم امل��ت��ح��دة للرتبية
والعلوم والثقافة.
من املعايري الأ�سا�سية لتقييم
اقت�صاديات املعرفة للدول الأكرث
إنتاجا ،ح�سب تو�صيات
ابتكا ًرا و� ً
املنتدى االقت�صادي العاملي ،مقدار
احل��ج��م والإن���ف���اق ع��ل��ى البحوث
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة،
ومقدار امل�ساهمة يف عدد براءات
االخ�ت�راع على امل�ستويني املحلي
وال��ع��امل��ي ،وك��ف��اءة التعليم العايل
وخم���رج���ات���ه وم�����دى م��ط��اب��ق��ت��ه��ا
الحتياجات �سوق العمل ،وخدمة
امل��ج��ت��م��ع ،والإ���ض��اف��ات اجل��دي��دة
للبحوث يف العمليات الت�صنيعية
ب�شتى امل��ج��االت� ،إ���ض��اف��ة ملقدار
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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

أهم العوامل لتحقيق المنظور االستراتيجي
ا���س��ت��م��ر ا���س��ت��خ��دام م�صطلح
«ال��ع�����ص��ر احل��دي��ث» م��ع ا�ستمرار
الطموح والأمل ومقابلة امل�ستجدات،
وجت���دد وت��ط��ور احل��اج��ات وتعمق
املتغريات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والعلمية ،من زمن �إىل
زم��ن ،ويف وقتنا احلا�ضر ،ونظراً
لت�سارع تلك امل�ستجدات واملتغريات
ويف فرتات زمنية ق�صرية جداً ،ميكن
ا�ستخدام م�صطلح «اليوم احلديث»
�أو «الأ�سبوع احلديث» ،ومن حيث
العالقات ا�ستخدام م�صطلح «ع�صر
املنظور اال�سرتاتيجي».
وق����د ي���رج���ع ���س��ب��ب ذل����ك �إىل
�أن ال��ع�لاق��ة ب�ين ت��ل��ك امل��ت��غ�يرات
وامل�ستجدات �أ�صبحت عالقة وطيدة
ال ت��ك��اد تنفك بع�ضها ع��ن بع�ض
�سواء لنف�س الزمن لكافة متغرياته
وم�ستجداته� ،أو نف�س ال��زم��ن مع
ال���ذي قبله وب���ع���ده ،ح��ت��ى �أ�صبح
ت�شابك تلك العالقات �أمراً �ضرورياً
�إىل درجة التعقيد.
ولكي نتمكن من تطبيق املنظور
اال�سرتاتيجي بكفاءة وجودة وات�ساق
مع الأهداف؛ البد من �إدراك املفهوم
اال�سرتاتيجي بتفا�صيله بعيداً عن
خلطه باملفهوم التقليدي للتخطيط

ور�ؤي��������ة امل��ن��ظ��وم��ة
�أو �إدارة امل�شاريع؛
ب�شكل دقيق وممكن،
وال�������ذي �أدى �إىل
بالإ�ضافة �إىل توفري
ا���س��ت��خ��دام امل��ف��ه��وم
ال�����وق�����ت واجل���ه���د
اال�سرتاتيجي ب�شكل
وامل���������ال ،وحت��ق��ي��ق
حمدد بتاريخ ن�ش�أته
ن��ت��ائ��ج �أف�����ض��ل على
بالكلمة اليونانية
كافة امل�ستويات.
«ا�سرتاتيجو�س» دون
من هنا جند على
ال��ت��ف��رق��ة ب�ين نحته
�سبيل املثال �أن هناك
كم�صطلح ،ومفهومه
ج�����ه�����وداً خم��ل�����ص��ة
ال��ع��ل��م��ي الفل�سفي
يف م���ن���ظ���وم���ت���ن���ا
وت��������ط��������وره وف�����ق
املنظور املتخ�ص�ص د .عبداللطيف العوين التعليمية مبختلف
جهاتها �إال �أن عدم
واالح�����������ت�����������رايف
و������ض�����وح امل���ن���ظ���ور
مل��رت��ك��زات��ه ،وال��ت��ي
مي��ك��ن م���ن خ�لال��ه��ا ن��ق��ل امل��ف��ه��وم اال�سرتاتيجي من بداية �إع��داده��ا
التقليدي لكل من القيادة �أو الإدارة حتى مراحل تنفيذها يجعل مردودها
�أو التفكري �أو التخطيط �أو غريها ال ميثل الطموح بها وا�ستغراقها
ما يعادل ثالثة �أ�ضعاف ما ميكن
�إىل املنظور اال�سرتاتيجي لها.
�أي م�����س��ت��وى و�أي ن�����وع م��ن حتقيقه باملنظور اال�سرتاتيجي،
التخطيط البد �أن تكون له جوانب ب��ل ق��د ت��ك��ون ع��ر���ض��ة للف�شل يف
�إيجابية يف تطوير العمل وانتظامه حتقيق الأهداف املر�سومة ،وحتول
وحتقيق �أهدافه ،ويتحدد م�ستوى التخطيط �إىل تخبيط.
ل����ذا ،م���ن �أه����م ال��ع��وام��ل ال��ت��ي
تلك اجل��وان��ب الإيجابية مب�ستوى
ون��وع التخطيط؛ فكلما انتقل من ت�����س��اع��د ع��ل��ى حت��ق��ي��ق امل��ن��ظ��ور
التخطيط التقليدي �إىل التخطيط اال����س�ت�رات���ي���ج���ي ،ال���ت���زام ال���ق���ادة
وفق املنظور اال�سرتاتيجي كلما كان مب��ت��ط��ل��ب��ات وم��ع��ط��ي��ات امل��ن��ظ��ور
ه��ن��اك م��ق��درة على حت��دي��د هوية اال�سرتاتيجي ،توفر املخت�صني �سواء

ك��ان يف املنظور اال�سرتاتيجي �أو
يف اخت�صا�صات املنظومة ،حتديد
االخت�صا�ص وذل���ك بالتفرقة بني
مهمة املخت�صني واخلرباء يف �إدارة
عمليات التخطيط اال�سرتاتيجي
وفق مفهومها وفل�سفتها ومن�سوبي
املنظومة من اخلرباء واملخت�صني يف
جمال اخت�صا�صها ،توفر املعلومات
والبيانات الالزمة وت�صنيفها وفق
عمليات امل��ن��ظ��ور اال���س�ترات��ي��ج��ي،
االبتعاد ع��ن الأح�ل�ام والتوجهات
ال�شخ�صية للقادة للح�صول على
ن��ت��ائ��ج م���ؤق��ت��ة و���س��ري��ع��ة وال�ترك��ي��ز
على الدرا�سات والأبحاث ،وات�ساع
نطاق امل�شاركة يف حتليل و�صناعة
امل�ستقبل ع��ل��ى ك��اف��ة امل�ستويات
العمودية والأفقية للمنظومة.
قد تت�ضح ال�صورة �أك�ثر للقارئ
الكرمي بت�أمله ال�ستقالل اجلامعة
بح�سب النظام اجلديد للجامعات،
وف�����ق امل���ن���ظ���ور اال����س�ت�رات���ي���ج���ي
مبرتكزاته العلمية ،وانعكا�س ذلك
على هويتها وم�س�ؤولياتها وهيكلتها
وبيئتها ومن ثم على ر�ؤيتها وغاياتها
و�أهدافها اال�سرتاتيجية.
�أ�ستاذ �إدارة عمليات التخطيط
اال�سرتاتيجي امل�ساعد

منذ �أن �أط��ل��ق �سمو ويل العهد
الأم��ي�ر حم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان ر�ؤي���ة
ال�سعودية  2030الطموحة عام
2016م ،ونحن هنا باململكة �أ�صبحنا
نرى يو ًما بعد يوم التطور ال�سريع
وامللحوظ واملنجزات الوطنية التي
ب���د�أت تتوافد واح���دة ت��ل��والأخ��رى،
ف�سمو �سيدي عندما يعد يفي مبا
يقول.
ع���ن���دم���ا ن��ن��ظ��ر �إىل ال��ق��ط��اع
الرتفيهي اليوم نرى هيئة الرتفية
تقوم بعمل جبار وكبري من خالل
م��وا���س��م ال�����س��ع��ودي��ة ال��ت��ي متيزت
بال�سرعة يف التنفيذ واجلودة العالية
وجمالية الإخ��راج مما �ساهمت به
تلك الفعاليات �إ�ضافة �إىل اجلهود
التي تبذلها هيئة ال�سياحة يف رفع
ن�سبة ال�سياح يف اململكة ،ومل تعد
تقت�صر وجهة ال�سياح الأجانب اليوم
على الأماكن الأثرية والرتاثية �أو
حتى املناطق ذات الطبيعة اخلالبة.
فمع وج���ود الفعاليات العاملية
والأحداث الريا�ضية التي ت�ست�ضيفها
وتنظمها اململكة �أ�صبح الكثري من
ال�سياح يق�صدون ال�سعودية كوجهة
���س��ي��اح��ي��ة ل��ه��م م���ن �أج����ل ح�ضور

والعمل على تنويع
الفعاليات مبختلف
م�������ص���ادر ال���دخ���ل
تنوعها كاحلفالت
وت��ق��ل��ي��ل االع��ت��م��اد
الغنائية واملباريات
على النفط كم�صدر
الريا�ضية والعرو�ض
وح����ي����د ل���ل���دخ���ل،
الرتفيهية والرحالت
والكثري من اجلهود
ال��ب�ري����ة وغ�ي�ره���ا،
وامل�����ب�����ادرات ال��ت��ي
وك��ذل��ك لال�ستمتاع
الح�صر لها.
بالأماكن ال�سياحية
وع���ن���دم���ا ن��ن��ظ��ر
املوجودة على �سبيل
�إىل ال����ن����اح����ي����ة
امل���ث���ال يف منقطة
االق��ت�����ص��ادي��ة ن��رى
املربع والبجريي يف
ال��دورامل��ه��م والقوي
ال��ري��ا���ض ،وم��دائ��ن
عبد الملك القباع
التي تلعبه اململكة
���ص��ال��ح يف م��دي��ن��ة
يف الت�أثري املبا�شر
العال ،وجبل القارة
يف منطقة الأح�ساء ،وجبال فيفاء وغ�ي�ر امل��ب��ا���ش��ر ع��ل��ى االق��ت�����ص��اد
يف حمافظة جازان ،وغريها الكثري العاملي؛ كونها ع�ضواً يف جمموعة
من الأماكن والفعاليات اجلذابة يف ال��ع�����ش��ري��ن وال���ت���ي �ست�ست�ضيف
وت�تر�أ���س قمتها يف دي�سمرب من
ال�سعودية.
وعندما ننظر �إىل املكانة التي العام اجل��اري .كما تعترب اململكة
تتمتع بها اململكة اليوم ،نرى �أنها ق����ادرة ع��ل��ى ال��ت��ح��ك��م يف ارت��ف��اع
�ضمن م�صاف ال���دول ال��ق��وي��ة يف وانخفا�ض �أ���س��ع��ار النفط كونها
العامل كتا�سع �أقوى دولة يف العامل� ،أك�بر م�صدر و�صاحبة ث��اين �أكرب
ومل يكن ليتحقق ذل��ك ل��وال ف�ضل احتياطي نفطي يف العامل.
م�شاريع كربى تقوم بها اململكة
اهلل �أوالً ،ثم اجلهود التي قام بها
�سمو ويل العهد يف النهو�ض بالبالد كم�شروع القدية والبحر الأحمر
اق��ت�����ص��اد ًي��ا وع�����س��ك��ر ًي��ا وب�����ش��ر ًي��ا ،ومدينة ن��ي��وم وغ�يره��ا ،ت�صب يف

النهاية مل�صلحة ال�شعب واالقت�صاد
ال�سعودي ،فطموحنا اليقف عند
حد وما زلنا يف طريقنا نحو ال�سماء
ك��ي ن�صل �إىل �أح��د �أه��داف��ن��ا كما
قال �سمو الأمري حممد بن �سلمان
«�أن ت�صبح ال�شرق الأو�سط �أوروبا
اجلديدة وب�إذن اهلل �سنكون».
يف اخلتام �أود �أن �أ�صف التطور
والتنمية يف اململكة بق�صة ج�سدها
�سمو الأم�ي�ر خ��ال��د الفي�صل عن
والدته التي �سافرت من و�سط �إىل
غرب اململكة والعودة �إىل �شرقها
يف رحلة بد�أت ذها ًبا بالإبل والعودة
ب��ال�����س��ي��ارة وم��ن ث��م ال��ذه��اب م��رة
�أخرى بالطائرة؛ يف ظرف �أقل من
ع�شرين �سنة ،واحلديث عما تقوم
ب��ه اململكة يف �شتى امل��ج��االت ال
تكفيه �سطور وال تنتهي به الكتب
و�سنفخر جمي ًعا عندما نرى بالدنا
أمنوذجا يحتذى به من قبل بقية
�
ً
ال��دول يف ال��ع��امل ،ون�س�أل اهلل �أن
يدمي علينا الأمن واال�ستقرار حتت
ظل خادم احلرمني ال�شريفني وويل
عهده الأمني.
ع�ضو اجلمعية ال�سعودية للعلوم
ال�سيا�سية

السعودية ..تطور سريع ونماء ملحوظ

نبض الطالب

حقوقك وواجباتك الطالبية
�إعداد :قما�ش املني�صري ـ تركي الزهراين
ع��زي��زي الطالب ،عزيزتي الطالبة ،ه��ل تعرفون حقوقكم
وواجباتكم الطالبية؟ �إذا كانت الإجابة «ال» فما ال�سبب؟ و�إذ كانت
الإجابة «نعم» فما امل�صادر وما �أبرز املواقف التي تعر�ضتم لها؟
ً
�شيئا
ال �أعلم عنها
نورة ال�سبيعي ،كلية الآداب ،م�ستوى �سابع :ال �أعلم عنها �شيئاً
�أبدًا ،ومل يتم توجيهنا �أو �إر�شادنا لها من كليتنا ،وب�سبب جهلنا
حدثت م�شكلة لزميلتي بالكلية مع طالبات ،وكانت �صاحبة حق
تام ،ولكن ب�سبب جهلها ببع�ض القوانني �أ�صبحت مدانة ب�شكل
كامل مما ت�سبب بقطع مكاف�أتها!
لقاء توعوي مفتوح
جواهر �سعود ،كلية ال�سياحة والآثار� ،سنة تخرج :نعم �أعرفها
ب�شكل مم��ت��از ،فقد قامت كليتنا م��ن خ�لال املوظفات بتوزيع
برو�شورات تخ�ص هذا الأم��ر ،ومت دعم ذلك بح�ضور موظفات
القانون و�شرح كل ما نحتاجه� ،أي�ضاً هناك لقاء مفتوح توعوي يف
بداية كل �سنة.
عرب الإمييل اجلامعي
رهف اخلرا�شي ،كلية العلوم الطبية ،امل�ستوى الثامن :لدي
فكرة ب�سيطة لكن ن�صاً ال �أحفظها
والف�ضل يف هذه املعرفة والعلم هلل ثم لق�سم الإر���ش��اد فهم
يقومون ب�إر�سالها على �إمييالت الطالبات اجلامعية� ،إن عدم
متابعة الإمييل هو ما ي�ضر الطالبة يف جهل الكثري مما ينفعها.
م�ستقبلي اجلامعي
نورة �إبراهيم :يف احلقيقة مل �أكن �أعرف �شيئاً عنها �سابقاً،
ولكن بعد تعر�ضي مل�شكلة كنت �أعتقد �أنها ب�سيطة ولكن تدريجياً
�أ�صبحت يف م���أزق ك��اد �أن ينهي م�ستقبلي اجلامعي ،وبعدها
�أ�سرعت ملعرفة كل ما يل وما علي من حقوق وواجبات.
نبذة ي�سرية
تركي ال�شربيني� ،سياحة و�آث��ار ،امل�ستوى الرابع� :أعرف نبذة
ي�سرية عن اجلقوق والواجبات الطالبية ،وال�سبب هو �أنني مل
ي�سبق يل �أن وقعت يف م�شكلة وهلل احلمد ،وبالتايل مل ي�سبق يل
�أن ا�ضطررت للرجوع لالئحة احلقوق الطالبية.
الواجبات �أكرث من احلقوق
مهند ال�سحيباين ،كلية ال�صيدلة ،امل�ستوى ال�ساد�س� :أ�سمع
عنها لكني يف احلقيقة ال �أعرف �شي ًئا عنها ،وال�سبب عدم وجود
تنبية �أو �إر�شاد بخ�صو�صها �إال مرة واحدة من خالل لقاء مفتوح
للطالب امل�ستجدين ومل ي�سبق يل �أن ح�ضرته وغال ًبا الواجبات
تكون علينا �أكرث من احلقوق التي لنا.
لوائح و�إر�شادات
عبدالرحمن املجلي ،كلية اللغات والرتجمة ،امل�ستوى ال�ساد�س:
يف الأ�سبوع التعريفي مل يتم �إي�ضاح ما يحق للطالب فعله عندما
يقع يف م�شكلة ومل يتم طرح لوائح و�إر�شادات ب�شكل مبا�شر علينا
كطالب ،على �سبيل املثال مل �أكن �أعرف طريقة االعتذار عن مادة
�أو حذف مادة �إال عندما ا�ضطررت لفعل هذا ال�شيء عن طريق
�ش�ؤون الطالب وهذا ما مل يتم �شرحه يف الأ�سبوع التعريفي.
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النافورة الراق�صة
 29جمادى الآخرة الوقت :من ٤م �إىل ٤م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
فعالية املكان :الريا�ض بوليفارد

ليايل الريا�ض
 29جمادى الآخرة الوقت٦ :م �إىل �١٫٣٠ص
املكان :الطريق الدائري ال�شمايل ,ال�سفن مونز

الريا�ض بوليفارد
 29جمادى الآخرة الوقت :من ١م �إىل �٤ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
مهرجان املكان :بوليفارد الريا�ض

ريا�ض نايت
 29جمادى الآخرة الوقت٤ :م �إىل �١١٫٣٠ص
املكان :طريق الأمري تركي بن عبدالعزيز الأول

كانديلي�شيو�س
 29جمادى الآخرة الوقت :من ١م �إىل �٤ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
مهرجان املكان :بوليفارد الريا�ض

الوفد التجاري الأملاين
 29جمادى الآخرة الوقت�١٠٫٣٠ :ص �إىل ١٢م
املكان :غرفة الريا�ض املركز الرئي�سي

لونا �سينما
 29جمادى الآخرة الوقت :من ١م �إىل �٤ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
مهرجان املكان :بوليفارد الريا�ض

ال�سعودي للرعاية ال�صحية
 29جمادى الآخرة الوقت١٢ :م �إىل ١٠م
املكان :فندق هيلتون الريا�ض

�صياغة الفني
 29جمادى الآخرة التاريخ والوقت١٤٤١/٦/29 :هـ من �١١ص �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة الفن النقي
معرض املكان :مركز امللك عبداهلل املايل

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

ريا�ض ونرت الند
 29جمادى الآخرة الوقت :من٤م �إىل ١٢م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
فعالية املكان� :أر�ض الغدير  -مقابل مركز امللك عبداهلل املايل

اال�ستثمار البلدي «فر�ص»
 30جمادى الآخرة الوقت :من �١٠ص �إىل ٣٫٣٠م
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض,
ملتقى الريا�ض

فعالية

مهرجان

لقاء

معرض

لوحة الفعاليات

أرقام
تلفونات
تهمك..
الخدمات
الحكومية

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

مكتب وكيل اجلامعة للم�شاريع 4672787

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

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

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

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

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

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

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

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

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

�صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 80 53161

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

أجندة
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 1رجب

منتدى

 1رجب

ورشة
 1رجب

ملتقى

 7رجب

معرض

 14رجب

دورة

 14رجب

ورشة

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

 15رجب

�أ�سا�سيات الربجمة بلغة جافا لأع�ضاء هيئة التدري�س
الوقت :من ٤م �إىل ٩م
املكان :مبنى ٢٦

 20رجب

ميفتيك ٢٠٢٠
الوقت :من �٨٫٣٠ص �إىل ٥م
املكان :فندق الريتز كارلتون ,الريا�ض

 20رجب

برنامج

منتدى

دورة

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

 21رجب

ورشة

التدري�س اجلامعي الفعال لأع�ضاء هيئة التدري�س
اجلدد للتخ�ص�صات ال�صحية
الوقت :من �٩ص �إىل ٣م
املكان :طب الأ�سنان

 21رجب

دورة

التدري�س اجلامعي الفعال لأع�ضاء هيئة التدري�س
اجلدد للتخ�ص�صات العلمية والإن�سانية
الوقت :من ٣م �إىل ٩م
املكان :مبنى ٢٦

 27رجب

دورة

17
11

ا�ستخدام �أدوات  googleيف التعليم لأع�ضاء هيئة
التدري�س
الوقت :من ٤م �إىل ٩م
املكان :مبنى ٢٦
ال�سعودي الأمريكي للرعاية ال�صحية
الوقت�٨ :ص �إىل ٦م
املكان :فندق ريتز كارلتون

التخطيط اال�سرتاتيجي وم�ؤ�شرات الآداء لأع�ضاء
هيئة التدري�س
الوقت :من ٤م �إىل ٩م
املكان :مبنى ٢٦

ت�أليف ون�شر الكتب لأع�ضاء هيئة التدري�س
الوقت :من ٤م �إىل ٩م
املكان :مبنى ٢٦

التعلم الن�شط لأع�ضاء هيئة التدري�س
الوقت :من ٤م �إىل ٩م
املكان :مبنى ٢٦

مهارات الإر�شاد الأكادميي لأع�ضاء هيئة التدري�س
الوقت :من ٤م �إىل ٩م
املكان :كلية اللغات والرتجمة

إصدارات دار جامعة الملك سعود
عنوان الكتاب :الدليل يف �إدارة حوادث الطوارئ ال�صحية
امل�ؤلفGan Glarum :
املرتجم� :أن�س عبداحلفيظ خان
ال�سنة1441 :

عنوان الكتاب :القيادة التحويلية يف التمري�ض من املمار�س اخلبري �إىل القائد
امل�ؤثر
امل�ؤلفElaine Sorensen Marshall :
املرتجم :نازك حممد املعت�صم زكري
ال�سنة1441 :

و�صف الكتاب:
ي�ستعر�ض كتاب «الدليل يف �إدارة حوادث الطوارئ ال�صحية» �أ�سا�سيات
نظام قيادة احل��دث ب�شكل ي�سمح لل�شخ�ص �أداء املهام املطلوبة ،كما
ي�سرد مناذج واقعية والأطر العامة لإدارة احلوادث يف املجال ال�صحي،
بالإ�ضافة لتقدمي �أمثلة للنقا�ش والتدريب عليها.

و�صف الكتاب:
قام برتجمة هذا الكتاب «القيادة التحويلية يف التمري�ض من املمار�س اخلبري �إىل
القائد امل�ؤثر» �إىل اللغة العربية �أكادمييون ذوو خلفية ودراية يف جمال �إدارة الرعاية
ال�صحية والتمري�ض ،وذلك بهدف توفري معلومات للدار�سني ،واملمار�سني ،والقادة
يف جمال الرعاية ال�صحية والتمري�ض وتطبيقها.

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..

الغريزة اللغوية
ت�أليف� :ستيفن بينكر
ت��ع��ري��ب :د .ح��م��زة بن
قبالن املزيني
ي��ت��ن��اول ه���ذا ال��ك��ت��اب
فكرة �أنّ الب�شر يولدون
م��ع ق���درة ف��ط��ري��ة على
تعلم اللغة وا�ستعمالها،
وي�����ؤ ّي����د ا ّدع�������اء ع��امل
ال��ل��غ��ة ال�����ش��ه�ير «ن��ع��وم
ت�شوم�سكي» ب����أن كل
ل��غ��ة ب�����ش��ر ّي��ة تظهر
دل���ي�ًل�اً ع��ل��ى وج���ود
قواعد لغوية عاملية؛
�إال �أن�������ه ي��خ��ال��ف
ت�شكك ت�شوم�سكي
ح�����ول �أن ن��ظ��ري��ة
التطور ميكن �أن تف�سر الغريزة
اللغوية الب�شرية.

�أفكار �شائعة
ينتقد بينكر ع���دداً م��ن الأف��ك��ار ّ
ال�شائعة ح��ول اللغة ،على
�سبيل املثال «�أ ّنه يجب على الأطفال تعلّم كيف ّية ا�ستعمال اللغة،
و�أن قواعد اللغة �صعبة ملعظم النّا�س ،و�أنّ جودة اللغة تتناق�ص
با�ستمرار ،و�أنّ اللغة لها ت�أثري على جمموعة �أفكار الأ�شخا�ص،
و�أ ّنه مت تعليم احليوانات باللغة».
ينظر بينكر �إىل اللغة على �أنها قدرة فريدة للب�شر ،ينتجها
التط ّور من �أج��ل حل م�شكلة التّوا�صل بني الفئات املختلفة يف
املجتمع ،ويقارن اللغة بالتك ّيفات املتخ�ص�صة يف الأنواع الأخرى
مثل �سلوك العنكبوت عند حياكة �شبكته� ،أو بناء القناد�س لل�سدود؛
بنظر بينكر �إن كل من حياكة ال�شبكة وبناء ال�سدود وا�ستخدام
اللغة لي�ست �إال غرائز فطر ّية.
ً
ً
ب�شريا
اخرتاعا
لي�ست
من خالل ت�سمية اللغة بالغريزة ،يحاول بينكر �أن ّ
يو�ضح �أنّ
اللغة لي�ست اخرتاعاً ب�شر ّياً مثل الكتابة �أو الأعمال ال�صناع ّية،
لأ ّن��ه يف حني �أن بع�ض الثقافات فقط يف ال�سابق كانت تعرف
الكتابة وال�صناعة دون الثقافات الأخرى ،كانت جميع الثقافات يف
العامل تعرف كيف تتوا�صل مع بع�ضها البع�ض با�ستخدام اللغات.
كدليل �آخر على �شمولية اللغة حول العامل ،بيكر ي�ستند على
�أعمال ديريك بيكرتون ،من ّوهاً �إىل �أن الأطفال يتوا�صلون ب�شكل
عفوي بلغة ثابتة قواعد ّياً حتى ولو ن�ش�أوا يف بيئة خمتلفة الثقافات
تتحدث بلغة غري ر�سمية وبقواعد غري �صحيحة �أو ثابتة.
قدرة �إن�سانية فطرية
الأطفال ال�صم ال�صغار ي�ستعملون �أيديهم للإ�شارة �إىل ما
يريدونه ،كما �أنهم يهمهمون مبا يريدونه متاماً كما يفعل الأطفال
أ�صحاء� ،أي �أن ه���ؤالء الأطفال ي�ستعملون لغة ثابتة وقواعد
ال ّ
�صحيحة وحتى �إنهم يخرتعون لغة �إ�شارة �صحيحة منذ ال�صغر
ب��دالً من الإ�شارة بالأ�صابع و�إ�صدار �أ�صوات غري مفهومة من
�أجل التوا�صل .كما تتط ّور اللغة حتى يف غياب التّعليم ال ّر�سمي
�أو املحاوالت الن�شطة من قبل الآب��اء من �أج��ل ت�صحيح قواعد
�أطفالهم .ت�شري هذه العالمات كلّها �إىل �أ ّنه بدالً من �أن تكون اللغة
اخرتاعاً ب�شرياً ،ف�إن اللغة هي قدرة �إن�سانية فطرية .كما يف ّرق
بينكر بني اللغة وبني قدرة الب�شر العا ّمة على التّفكري ،م�ؤكدّ اً �أنها
لي�ست جم ّرد عالمة على الذكاء املتقدّم ،بل هي وحدة عقل ّية
متخ�ص�صة.
فرتة حرجة
يحاول بينكر تتبع اخلطوط العري�ضة لغريزة اللغة عن طريق
اال�ست�شهاد بدرا�ساته اخلا�صة حول اكت�ساب اللغة عند الأطفال،
و�أعمال العديد من اللغويني والأخ�صائيني النف�سيني يف جماالت
متعددة ،بالإ�ضافة �إىل العديد من الأمثلة من الثقافة ال�شعبية،
ويالحظ على �سبيل املثال� ،أن �أن��واع��اً معينة من تلف الدماغ
تت�سبب يف �ضعف معني يف اللغة ،مثل فقدان القدرة على الكالم
�أو حب�سة فيزنيك ،و�أن �أنواعاً معينة من الرتكيب النحوي ي�صعب
فهمها على وجه اخل�صو�ص ،ويبدو �أن هناك فرتة حرجة للغة
يف مرحلة الطفولة «متا ًما كما يوجد فرتة حرجة عند القطط
ال�صغر».
لتطوير الر�ؤية يف ّ
نحو عاملي
ت�شري العديد من �أق�سام الكتاب �إىل مفهوم ت�شوم�سكي لقواعد
النّحو العاملي ،وهو النحو الذي يتالءم مع جميع لغات العامل،
ّ
ويو�ضح بينكر �أن القواعد العاملية متثل بنى حمددة يف الدماغ
الب�شري ،وتقوم بالتعرف على القواعد العامة للخطاب الب�شري؛
مثل قاعدة و�ضع ال�صفات قبل �أو بعد الأ�سماء ،ثم البدء بعملية
تعلم �سريعة ومتخ�ص�صة ال ميكن تف�سريها على �أنها نتيجة
للمبادئ الأوىل �أو املنطق البحت ،هذه الآل ّية التعليم ّية موجودة
فقط من خالل فرتة حرجة حمددة من الطفولة ،ثم يتم تفكيكها
ّ
املتعط�شة
الحقاً من �أجل النمو ال�سليم ،وحترير املوارد يف الأدمغة
للطاقة.
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أكثر  5وجهات سياحية للسعوديين
ك�شفت درا�سة ا�ستق�صائية �أجرتها
جمموعة «�سريا» خلدمات ال�سفر
يف ال�شرق الأو�سط �أن ال�سعوديني
امل�سافرين �إىل اخلارج ينق�سمون �إىل
 4ف��ئ��ات :رح�لات عائلية ،رح�لات
�شبابية لال�سرتخاء واال�ستجمام،
رحالت ا�ستك�شاف ،ورحالت �شهر
الع�سل ،وغالبية ال�سياح ال�سعوديني
يرغبون بالقيام برحلة �سفر واحدة
�سنو ًيا ب�صحبة عائالتهم� ،أو �أكرث.
وح�����س��ب اال����س���ت���ط�ل�اع ،يبحث
ال�سياح ال�شباب ،عن مكان يبعث يف
�أنف�سهم الراحة واال�سرتخاء ،حيث
ت�برز املنتجعات ك���أك�ثر الوجهات
�شعبية بينهم� .أما التواقون لرحالت
اال�ستك�شاف فتتمحور �أولوياتهم
ح���ول جت���ارب امل��غ��ام��رات ال��ت��ي مل
يخو�ضوها �ساب ًقا �أو جتارب �أخرى
ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا .ف��ي��م��ا يبحث
امل�سافرون لق�ضاء �شهر ع�سلهم عن
الراحة والأمان والطم�أنينة ويرغبون
بق�ضاء رحلتهم يف م��ك��ان يتوىل
رعاية كل تف�صيل يف رحلتهم مهما
بلغ حجمه ويتطلعون �إىل ترتيب
كافة هذه التفا�صيل قبل و�صولهم
�إىل وجهتهم.
وير�صد التقرير � ً
أي�ضا توقعات
ب��زي��ادة وت�يرة �سفر الن�ساء �ضمن
جمموعات �أو مبفردهن ،ال �سيما
مع ال�سماح لهن بال�سفر دون احلاجة
ملرافقة �أحد �أقربائهن من الرجال.

ويك�شف التقرير �أن ال�سعوديني
ينفقون بهام�ش كبري خالل رحالتهم،
و�أن لندن ودب��ي وباري�س والقاهرة
و����ش���رم ال�����ش��ي��خ ه���ي �أك��ث�ر خم�س
وجهات رائجة يف جميع الأوق��ات،
�إال �أن باكو وتبيلي�سي وكواالملبور
ودوبروفنيك وجاكرتا باتت �شائعة
اليوم بني وجهاتهم.
وعلى م�ستوى توجهات حجوزات
ال�سفر ،ي�شري التقرير م�ستندًا على
الأب��ح��اث ال��ت��ي �أج��رت��ه��ا جمموعة
«�سريا» �إىل �أنه يف حني �أن الرجال
ه��م الأك�ث�ر ح��ج��زًا لل�سفر� ،إال �أن
ق����رارات ال�سفر الفعلية تتخذها
ال��ن�����س��اء .وتعتمد الن�ساء يف بناء

انطباعاتهن حول ال�سفر على ثالثة
م�صادر وهي :الأ�صدقاء والعائلة،
وو���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي
والثقافة الرائجة.
وح�������ددت جم���م���وع���ة «����س�ي�را»
� ً
أي�ضا �أنه عند اتخاذ قرار ال�سفر
�إىل مكان لأول م��رة �أو عندما ال
تن�صح به �أ�سرة �أو �صديق ،يبحث
ال�سعوديون عن الآراء التي �أبداها
�سعوديون �آخرون عرب الإنرتنت .كما
يبحث اجليل الأ�صغر �سنًا ب�شكل
متزايد عن �آراء امل�ؤثرين يف و�سائل
التوا�صل االجتماعي واملدونني على
ي��وت��ي��وب .وم��ن ب�ين �أك�ث�ر م�صادر
�شيوعا :الأ�صدقاء
معلومات ال�سفر
ً

�أعدها الطبيب ال�سعودي عائ�ض القحطاين عن اجلهاز اله�ضمي

والعائلة « ،»%44املدونون بالفيديو
واملدونون « »%16ومقدمي جتارب
ال�����س��ف��ر ع�ب�ر و���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل
االج��ت��م��اع��ي « »%25وامل���واق���ع
الإل��ك�ترون��ي��ة اخل��ا���ص��ة بال�سفر
«.»%39
وم���ن ال��ت��وج��ه��ات الرئي�سية يف
القطاع ،ك�شف التقرير �أن امل�سافرين
ال�����س��ع��ودي�ين ي��ح��ج��زون رح�لات��ه��م
�إىل خارج اململكة مبعدل  26يو ًما
قبل موعد ال�سفر .وخ�لال الفرتة
املمتدة بني يناير و�أغ�سط�س ،2019
الحظت جمموعة «�سريا» �أن %77
من حجوزات ال�سفر اخلارجي تتم
بني � 0إىل  25يو ًما.

دراسة سعودية تتصدر المقاالت العلمية في أرقى المجالت األمريكية

�أك��دت جملة اجلمعية الأمريكية
ملناظري اجلهاز اله�ضمي املرموقة� ،أن
الدرا�سة ال�سعودية املن�شورة باملجلة

تعد �أك�ث�ر امل��ق��االت العلمية �شهرة
م��ن ب�ين ك��ل امل��ق��االت العلمية التي
ن�شرتها املجلة لعام  ،٢٠١٩م�شرية

 %73من «ألبسة اإلحرام» غير صحية
�أع���ل���ن���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال�����س��ع��ودي��ة
للموا�صفات واملقايي�س� ،أرق��ام��اً
���ص��ادم��ة ك�شفتها درا���س��ة علمية
عن لبا�س الإح��رام املتداول؛ حيث
ات�ضح �أن  %73من واردات لبا�س
الإح��رام �إىل اململكة م�صنوعة من
ال��ب��ول��ي�����س�تر ،وه���ى غ�ير مطابقة
للموا�صفات.
ج��اء ذل��ك �ضمن درا�سة ن�شرت
الهيئة نتائجها و�أج���راه���ا مركز
البحوث والدرا�سات التابع للهيئة،
وكانت تهدف �إىل درا���س��ة �سلوك
انتقال ال��رط��وب��ة م��ن اجل�سم �إىل
اخل���ارج بو�ساطة قما�ش مالب�س
الإحرام ،وهدفت �أي�ضاً �إىل تطوير
امل��وا���ص��ف��ة القيا�سية ال�سعودية
اخلا�صة بتقييم مالب�س الإحرام.
ووف��ق ال��درا���س��ة ّ
مت جمع 100

ع ّينة ُ�سحبت من واردات  9دول،
و ّ
مت �إج��راء  14اختباراً عليها يف
درا�سة ا�ستمرت � 6أ�شهر ،وات�ضح
�أن جميع ال��ع�� ّي��ن��ات غ�ير مقاومة
للبكترييا وغ�ير مقاومة للأ�شعة
فوق البنف�سجية ،كما �أن %41من
ع�� ّي��ن��ات الإح����رام ح ّققت م�ستوى
ج�����ودة �أق�����ل م���ن امل���ط���ل���وب ،كما
ات�ضح �أن ع ّينات مالب�س الإح��رام
امل�����ص��ن��وع��ة م���ن ال��ق��ط��ن تتحلل
ب��ي��ول��وج��ي��اً ب��ع��د  60ي��وم��اً بعك�س
امل�صنوعة من البولي�سرت التي ال
تتحلل.
وك�����ش��ف��ت ال��درا���س��ة �أي�����ض��اً �أن
 %50من الع ّينات مل جتتز اختبار
قوة ال�شد ،وات�ضح �أن  % 2فقط
هو حجم ال�صناعة املحلية ملالب�س
الإحرام.

�إىل �أن الدرا�سة هي الأكرث خربة عن
عمليات كرم�شة املعدة ،والتي �أجراها
الربوفي�سور عائ�ض القحطاين.

وبينت هذه الدرا�سة الكثري من
اجلوانب عن خياطة املعدة باملنظار
�أو ما ي�سمى بالكرا�سة ،فيما يتعلق
مب��ق��دار ال���وزن امل��ت��وق��ع خ�سارته،
والتح�ضري للعملية وطريقة �إجرائها
والأدوي���ة التي يحتاجها من �أجرى
ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ،وامل��ت��اب��ع��ة خ�لال
ال�سنتني الأول��ي�ين بعد �إج��رائ��ه��ا،
و�إمكانية �إزالة اخليوط يف �أي وقت،
و�أم���ور �أخ��رى تتعلق بهذا الإج��راء
غري اجلراحي لإنزال الوزن.
اجلدير بالذكر �أن هذه املجلة هي
من �أرقى املجالت يف جمال اجلهاز
اله�ضمي ،وال تن�شر �إال الأوراق
العلمية عالية امل�ستوى واملنهجية
العلمية ال��ر���ص��ي��ن��ة ،ال��ت��ي تخ�ضع
ملراجعة دقيقة من خرباء يف املجال.
وذكر الدكتور القحطاين �أن هذا
ي��دل على تقدم الطب يف اململكة،
وال��ري��ادة التي تتمتع بها النوويات
ال�صحية باململكة ،ومكانة الطبيب
ال�سعودي وكفاءته �إكلينيكياً وبحثياً.
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تقبل النقد ثقة بالنفس

التفكير النقدي
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فوائد لغوية

سبب وضع النحو

يتفق علماء االجتماع و�أخ�صائيو
التنمية الب�شرية �أن ال�شخ�ص الواثق
بنف�سه حقاً يتقبل نقد الآخرين،
وي�سعى لال�ستفادة من ذلك النقد
لتطوير نف�سه وت���دارك �أخطائه،
انطالقاً من �إميانه ب�أن «كل ابن �آدم
خطاء» و�أن الكمال هلل وحده.
انطالقاً من هذه احلقيقة ،ال بد
�أن نقبل كل نقد بناء ،وكل ن�صيحة
ن��اف��ع��ة ،م���ن �أي وع����اء خ��رج��ت،
فاحلكمة �ضالة امل�ؤمن� ،أ َّنى وجدها
فهو �أوىل النا�س بها ،وال ب��د �أن
تت َِّ�سع �صدو ُرنا للنقد البنَّاء؛ من

�أجل �إ�صالح م�سارنا ،ودربنا الذي
ن�سلكه.
�إننا اليوم �أمام مع�ضلة فكرية قد
ت�صاحب الكثري منا ،وهي الرغبة
يف ف�ضح املخطئ وامل�سيء ،وعلى
الطرف الآخ��ر جتد الإ�صرار على
اخلط�أ ،و�إلقاء ك ِّل ن�صح ونقد مِ ن
وراء الظهر ،فطرف يُج ِّرح ويُ�ش ِّهر
ويف�ضح ،وط��رف �آخ��ر ي��داف��ع عن
نف�سه بالباطل ،ويتَّهم غريه باجلهل،
وال ن��دري متى يلتقي ه��ذا وذاك
على كلمة �سواء.
َّي� ن لنا
�إن دي��ن��ن��ا الإ���س�لام��ي ب� نَّ
كيف تكون الن�صيحة ،فقد روى

�صحيحيْهما
البخاري وم�سلم يف
َ
عن مَتيم بن �أو��ٍ��س ال���داري ر�ضي
اهلل عنه� ،أن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ق���ال« :ال��دي��ن الن�صيحة»،
قلنا :ملَن يا ر�سول اهلل؟ قال« :هلل،
ولكتابه ،ولر�سوله ،ولأئمة امل�سلمني
وعا َّمتِهم».
�إن مِ ن �أدب الن�صح البنَّاء �أن يكون
م�سترتًا؛ لأن طبيعة النف�س جتعلها
ت�أبى التعايل عليها ،و�إظهارها يف
مظهر النق�ص ،حتى ولو كان هذا
الن�صح مفيدًا لها ،قال ال�شافعي
رحمه اهلل:
تع َّم ْدين النَّ�صيح َة يف انفرادي

وج ِّنبْنِي النَّ�صيح َة يف جماع ْه
ف�إن الن�ص َح بني النا�س نو ٌع
ا�ستماع ْه
التوبيخ ال �أر�ضى
مِ ن
َ
ِ
�صيتَ قويل
ف�إِ ْن خالَ ْفتَني َ
وع َ
فال َ
تغ�ض ْب �إذا مل تُ ْع َط طاع ْه
إ�سالمي  -ب�شرائعه
�إن ديننا ال
َّ
و�شعائره  -يهدف �إىل ا�ستقامةِ
النا�س على طريق احلق والهدى،
وهذا ال ي�أتي �إال بالن�صح املتبادَلِ
امل�ستم ِّر ،والنقد الهادف البنَّاء ،عند
ذلك ينجح الفرد ،وينجح املجتمع،
وتنجح الأمه يف كل ما تهدف �إليه
من خري ورفعة.

فكر خارج أنت محبوب جدًا

الصندوق

�أح��د املعلمني الرائعني دخل �إىل ف�صله يف
ح�صة ن�شاط ،و�سلم على الطالب ،ثم طلب �أن
يخرج كل واحد منهم ورقة ويكتب عليها �أ�سماء
جميع الطالب من زمالئه يف ال�صف ويكتب كل
ا�سم يف �سطر مع ترك م�سافة �أمام كل ا�سم.
بعد ذلك طلب منهم �أن يكتبوا �أجمل �شيء
ميكن قوله عن كل زميل �أمام ا�سمه يف امل�سافة
اخلالية ،و�أخربهم �أنه �سوف يجمع الأوراق يف
نهاية احل�صة ،ويقر�أ كل كلمة كتبت فيها مع
تقييمها واختيار �أف�ضلها لقراءته عليهم.
ب��د�أ ك � ّ ُل طالب بتح�ضري ورق��ت��ه ،وكتب كل

منهم ما طلبه املعلم ،وبعد انتهاء
احل�صة جمع املعلم ك ّل الأوراق،
وو�ضع ا�سم كل طالب يف ورقة،
وحتته قائمة بكل ما كتبه عنه
زم��ل�ا�ؤه ،ث��م �أع��ط��ى ك��ل طالب
الورقة التي حتمل ما كتب عنه
�أ���ص��دق��ا�ؤه يف ال�صف ،وتركهم
فرتة لقراءتها.
بعد مرور فرتة ق�صرية بد�أت
تظهر ابت�سامة عري�ضة على
وج��وه جميع ال��ط�لاب وه��م ي��ق��ر�ؤون م��ا كتب
عنهم زمال�ؤهم يف ال�صف ،وترددت على �شفاه
طالب ال�صف عبارات �سعيدة مثل :حقاً؟! مل
�أكن �أعرف �أ ّنني حمبوب �إىل هذه الدرجة من
زمالئي ،مل �أدرك يوماً �أنني �أعني �شيئاً لأي
�أحد ،يا اهلل ،كم �أحبكم يا �أ�صدقائي الأعزاء،

صورة نقدية

أجمل تعليق
الده�شة عدوى!
�إذا ر�أيت معامل الده�شة تعلو حميا �أحد
الأفراد ف�إنك �ست�صاب بالعدوى غالباً وتبدي
نف�س امل�شاعر حتى دون �أن تعرف ملاذا!
يانغ جني �شاه  -طالبة من ال�صني
معهد اللغويات العربية

�أنا �أي�ضاً �أحبكم.
بعد تلك التجربة الرائعة وامل�شاعر الفيا�ضة
التي رافقتها ،عرف الطالب �أن من اجلميل
�أن يعربوا للآخرين عن م�شاعرهم و�أن يخربوا
من يحبونهم ب�أنهم مه ّمون وا�ستثنائيون ،و�أ ّنهم
يعنون الكثري لهم ،ومل ين�سوا ه��ذه التجربة
طوال حياتهم.

ي�ست�صعب كثري من الطلبة مادة «النحو» �أو «قواعد اللغة
العربية» ،ويرون �أنها مادة نظرية �أكرث من كونها عملية و�أنها
ثقيلة وجامدة وال فائدة من تعلمها ،ويت�ساءلون :من الذي
و�ضع هذا العلم «اخرتعه»؟ وملاذا و�ضعه؟ ويتمنون لو �أنه مل
أ�سا�سا ،وبع�ضهم يدعو على من و�ضعه باملوت رغم �أنه
يو�ضع � ً
ميت منذ �أكرث من �ألف �سنة!
هذا النوع من الأ�سئلة والأمنيات يظهر يف الغالب لدى
طلبة قام بتدري�سهم مدر�س «ي�ؤدي الواجب» فقط ،وتقليدي
وروتيني يف طريقة التدري�س ،يلقي املعلومات دون ربطها
بالواقع ،ودون حر�ص منه على ترغيب الطلبة باملادة التي
ي�شرحها �أو حتبيبها ل��ه��م وترغيبهم بتعلمها وتطبيقها
ومعاي�شتها.
كلنا يعلم �أن اهلل تعاىل �أنزل القر�آن الكرمي على نبينا حممد
}بل�سان َع َرب ٍِّي ُّمبِني{،
ٍ
�صلى اهلل عليه و�سلم باللغة العربية
وتعهد �سبحانه وتعاىل بحفظه فقال�} :إنا نح ُن نَ َّزلْنَا ال ِّذ ْك َر
َو�إِ َّن��ا لَ� ُه لحَ َ ��افِ � ُ
�ظ��ون{ ،وال �شك �أن حفظه يقت�ضي وي�ستلزم
حفظ اللغة التي �أنزل بها وبنف�س الهيئة التي كانت عليها.
يف عهد النبوة وبدايات عهد اخللفاء الرا�شدين كان النا�س
ال يزالون يجيدون اللغة العربية وينطقونها بال�سليقة «�أي
بالفطرة» دون تعلم �أو تدري�س ،وي�ضبطون الكلمات واجلمل
دون درا�سة �أو تلقني ،وكان امل�سلمون يحفظون ما يُتلى عليهم
من �آيات اهلل م�شافهة دون تدوين ،حيث مل تكن الكتابة قد
انت�شرت بعد.
وحتى عندما ُجمع ال��ق��ر�آن الكرمي و ُدون���ت �سوره و�آياته
كان التدوين دون نقط ودون �ضبط باحلركات ،وبعد تو�سع
الفتوحات الإ�سالمية وانت�شار الإ�سالم �شر ًقا وغر ًبا ودخول
النا�س «من العرب والعجم» يف دين اهلل �أفواجاً ،بد�أ يظهر
«اللحن» يف اللغة العربية �شيئاً ف�شيئاً ،وعلى �أل�سنة العامة يف
البداية ،حتى و�صل �إىل املنابر ،ثم �إىل «املحاريب»!
وكانت الطامة الكربى و�صول «اللحن» �إىل �آي��ات القر�آن
الكرمي وعلى �أل�سنة بع�ض �أئمة امل�ساجد ،حيث ُ�سمع �أحد
الأئمة يقر�أ قوله تعاىل }و�أذا ٌن م َن ا ِ
َّا�س يَو َم الحْ َ ِّج
هلل �إىل الن ِ
َ
ُ
ني َو َر ُ�سوله{ بك�سر الالم من
اهلل بَرِ يءٌ مِ َن المْ ُ�شرك َ
الأَكربِ �أَنَّ
«ر�سوله»!
ونتيجة لذلك هب العلماء وامل�شايخ والقراء لتدارك الأمر
وو�ضع «�شيء» ي�ضبط اللغة ويحفظ القر�آن الكرمي ويواجه
اللحن ال��ذي ب��د�أ باالنت�شار واالت�ساع �شيئاً ف�شيئاً ،فبد�ؤوا
ب�ضبط �آيات القر�آن الكرمي ،ومت و�ضع النقط وهي نوعان:
نقط �إعجام وهي النقط التي فوق احلروف وحتتها ،ونقط
�إعراب وهي احلركات «الفتحة وال�ضمة والك�سرة».
ثم مت التو�سع يف ذلك و�شرح �أ�سباب �ضبط الكلمات بتلك
احلركات «الرفع لأنه مبتد�أ �أو خرب �أو فاعل �أو نائب فاعل...
الخ» و«الن�صب لأنه مفعول به �أو حال �أو متييز  ...الخ» ،وبد�أ
يظهر يف تلك الفرتة علم جديد وم�شايخ متخ�ص�صون يف �شرح
وتف�سري �آي��ات القر�آن الكرمي من ناحية اللغة ،واال�ست�شهاد
على ذل��ك بكالم العرب «ال�شعر وال��ن�ثر» ،فظهر علم اللغة
«النحو الحقاً».
يتبع ،،،
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يعد القلب النابض لمباني الجامعة ويحظى بمتابعة واهتمام وكيل الجامعة للمشاريع

مجمع الخدمات المركزي بالمدينة الجامعية..
حقائق وأرقام
تمتد خدمات المجمع من خالل نفق رئيسي وأنفاق فرعية تتعدى  12كلم لتغطي المنطقة األكاديمية بأكملها

يتكون نظام المياه المبردة من  7مبردات بسعة  5000طن تبريد لكل مبرد ويتم تبريد ً 467
لترا في الثانية
تقوم شركة الكهرباء بإمداد المدينة الجامعية للطالب بحوالي  100ميغاوات من خالل مجموعة من المحوالت
ي �ق��ع جم �م��ع اخل ��دم ��ات امل��رك��زي
ب� ��امل� ��دي � �ن� ��ة اجل� ��ام � �ع � �ي� ��ة ل� �ل� �ط�ل�اب
يف اجل � � ��زء ال� ��� �ش� �م ��ال ال� �غ ��رب ��ي م��ن
اجل ��ام� �ع ��ة جم� � � ��اور ًا ل �ط��ري��ق امل �ل��ك
خ � ��ال � ��د ،وي � �ح � �ت� ��وي امل� �ج� �م ��ع ع �ل��ى
�أن �ظ �م��ة اخل ��دم ��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ال�ت��ي
حتتاجها م�ب��اين املدينة اجلامعية
م��ن حم�ط��ات ل�ل�م�بردات وال�غ�لاي��ات
املركزية الالزمة لأغرا�ض التكييف
وال �ت��دف �ئ��ة وال �ت �غ��ذي��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة،
ف���ض� ً
لا ع��ن حم �ط��ات م �ي��اه ال�صرف
ال���ص�ح��ي وم �ي ��اه ال �ب �ل��دي��ة وحم�ط��ة
الغاز الطبيعي امل�صنع.
القلب الناب�ض
ي����ويل ك���ل م���ن وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة
للم�شاريع الدكتور عبداهلل بن حممد
ال�صقري ،وم�ساعد وكيل اجلامعة
للم�شاريع ل�ش�ؤون ال�صيانة الدكتور
غ�����س��ان ب���ن ع��ب��دامل��ج��ي��د ال��ف�لاح؛
االهتمام الأك�بر للمجمع باعتباره
القلب الناب�ض ملباين اجلامعة ,حيث
حتتاج املحطات التابعة للمجمع مبا
ت�شمله من �أنظمة خمتلفة ومعدات
متنوعة �إىل عمليات �صيانة ومتابعة
ب�صورة دورية وعلى مدار ال�ساعة من
خالل مهند�سني خمت�صني وفنيني
حم�ترف�ين ،ع�ل�اوة ع��ل��ى الفح�ص
ال�شامل و�إجراء ال�صيانات الوقائية
بنا ًء على تو�صيات امل�صنعني ،ف� ً
ضال
ع��ن ال�صيانات التنب�ؤية املعتمدة
على حالة املعدات ودرجة تقادمها
وعوامل الت�شغيل والأداء املختلفة.

 12كلم
مت��ت��د م��ع��ظ��م اخل���دم���ات ال��ت��ي
يقدمها املجمع املركزي من خالل
نفق رئي�سي و�أنفاق فرعية تتعدى
 12ك��ي��ل��و م��ت�راً ل��ت��غ��ط��ي املنطقة
الأكادميية ب�أكملها بجميع اخلدمات.
كما يتم �إمداد كل من �إ�سكان �أع�ضاء
هيئة التدري�س واملوظفني ،و�إ�سكان
ال��ط�لاب ،واملجمعات الريا�ضية،
واملناطق اخلارجية للجامعة مبياه
البلدية الالزمة للأغرا�ض املختلفة،
وكذلك خدمات ال�صرف ال�صحي.
 4توربينات غازية
تقوم ال�شركة ال�سعودية للكهرباء
ب��إم��داد املدينة اجلامعية للطالب
بحوايل  100ميغاوات من خالل
جمموعة من املحوالت لتغذية جممع
اخل��دم��ات امل��رك��زي ومعظم مباين
املدينة اجلامعية للطالب ،ف� ً
ضال
ع��ن معظم م��ب��اين املدينة الطبية
والإ���س��ك��ان .ويتم توفري م��ا يقرب
من  60ميغاوات ،وجهد  13.8كيلو
فولت مع تردد  60هرتز عن طريق
« »4مولدات توربينات غازية مبعدل
 15ميغاوات لكل وحدة وت�ستخدم
ت��ل��ك ال���وح���دات ح��ال��ي �اً ك��وح��دات
طوارئ �أو يف حالة الأحمال الق�صوى
خالل ف�صل ال�صيف.
املياه املربدة
يعد ن��ظ��ام امل��ي��اه امل�ب�ردة نظا ًما

�أ�سا�س ًيا متكام ً
ال ،الغر�ض الرئي�سي
منه توفري املياه املربدة ملعظم مباين
املدينة اجلامعية للطالب لأغرا�ض
تكييف الهواء من خالل  7مربدات
مياه ب�سعة  5000طن تربيد لكل
م�برد ويتم تربيد ما يقارب 467
ل�ترًا يف الثانية من امل��اء من 14.5
درجة مئوية �إىل  5.5درجة مئوية
يف كل مربد ليتم نقلها عرب �شبكة
م��ن املوا�سري اخلا�صة خ�لال نفق
اخلدمات �إىل وحدات مناولة الهواء
بغرف املاكينات يف مباين اجلامعة.
دورة مغلقة
يعتمد نظام امل��ي��اه امل�ب�ردة على
ثمانية م�ضخات تقوم ب�ضخ املياه
يف دورة مغلقة لتدوير املياه املربدة،
وتبلغ �سعة كل م�ضخة  472لرتًا
يف الثانية لتوليد �ضغط مياه يعادل
 84م�ترًا مياه ،ويتم طرد احل��رارة
املتولدة من امل�بردات يف اجل��و من
خالل � 7أب��راج تربيد تبخريية من
النوع املفتوح ،ومت ت�صميم كل دورة
من دورات �أبراج التربيد تلك لتربيد
حوايل  665لرتاً يف الثانية من املاء
من  36.6درج��ة مئوية �إىل 25.6
درجة مئوية ،والتي يتم دفعها �إىل
داخ���ل املكثف اخل��ا���ص ب��امل�بردات
با�ستخدام  9م�ضخات مياه لتربيد
املكثف ب��امل�بردات ،تبلغ �سعة كل
م�ضخة  665لرتًا يف الثانية وبقوة
 350ح�صا ًنا.

املياه احلارة والغاليات
يتم توليد حوايل  90مليون كيلو
كالوري� /ساعة من نظام التدفئة
باملدينة اجلامعية مبتو�سط درجة
ح����رارة ت�صل  150درج���ة مئوية
و�ضغط يتعدى  10بار لنظام املياه
احلارة ذات ال�ضغط املرتفع ،تت�ألف
منظومة املياه احلارة ذات ال�ضغط
املرتفع من  6غاليات بخار تعمل
ع��ل��ى ت��وف�ير امل���ي���اه احل�����ارة ذات
ال�ضغط املرتفع لأغرا�ض التكييف
واال���س��ت��خ��دام��ات الأخ����رى بجميع
مباين املدينة اجلامعية للطالب
بالإ�ضافة �إىل املدينة الطبية.
معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي
ت���ق���وم حم���ط���ة م���ع���اجل���ة م��ي��اه
ال�صرف ال�صحي مبجمع اخلدمات
والتي تبلغ طاقتها الإجمالية حوايل
 10.000مرت مكعب يوم ًيا مبعاجلة
مياه ال�صرف و�إع��ادة ا�ستخدامها
مرة �أخرى يف �أبراج التربيد اخلا�صة
بتربيد مربدات املياه ،بالإ�ضافة �إىل
ري امل��زروع��ات باملدينة اجلامعية،
حم���ق���ق��� ًة ب���ذل���ك �أع����ل����ى م��ع��اي�ير
اال���س��ت��دام��ة واال���س��ت��ه�لاك الأم��ث��ل
للموارد.

وم��ط��ب��خ ال���ط�ل�اب .ك��م��ا ي��ح��ت��وي
جم��م��ع اخل���دم���ات امل��رك��زي��ة على
خزانات ملياه البلدية تقوم ب�إمداد
ج��م��ي��ع م���ب���اين اجل���ام���ع���ة ب��امل��ي��اه
الالزمة جلميع الأغرا�ض من خالل

�شبكة م��ن امل�����ض��خ��ات وامل��وا���س�ير
خ�لال نفق اخل��دم��ات ،ت��ق��وم على
خدمة الغاليات ،وكذلك مولدات
التوربينات ال��غ��ازي��ة منظومة من
خزانات الديزل.

حمطة الغاز الطبيعي
ت��ق��وم حم��ط��ة ال���غ���از الطبيعي
امل�صنع ب�ضخ الغاز جلميع معامل
الكليات العملية ،بالإ�ضافة �إىل
املطبخ امل��رك��زي باملدينة الطبية

خطة مدروسة للصيانة الشتوية
ن�ظ�رًا ل�ط��ول ف�صل ال�صيف يف مدينة ال��ري��ا���ض،
وال� ��ذي يت�سم يف ال �غ��ال��ب ب��درج��ات ح� ��رارة مرتفعة
م�صحوبة ب��درج��ات متفاوتة م��ن ال��رط��وب��ة وال��ري��اح
امل� �ث�ي�رة ل �ل �غ �ب��ار وال �ع��وا� �ص��ف ال��رم �ل �ي��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة
�إىل ال�ط�ل��ب امل�ت�ن��ام��ي لتكييف امل �ب��اين خ�ل�ال ف�صل
ال�صيف مما ي�صعب عملية �إج��راء تنفيذ ال�صيانة
الت�صحيحية والوقائية خالل تلك الفرتة من ال�سنة،
لهذا ف ��إن معظم �أع�م��ال ال�صيانة يتم جتميعها يف
خ�ط��ة م��درو��س��ة ج �ي��د ًا خ�ل�ال امل��و��س��م ال���ش�ت��وي ومل��دة
ثالثة �أ�شهر تقريبًا.
ودائمً ا ما يتم تخطيط برامج ال�صيانة الوقائية

يف ف�صل ال�شتاء مع توفري كافة قطع الغيار وامل��واد
الالزمة املطلوبة من خالل درا�سة تاريخ �أداء كل معدة
على ح��دة لتحديد �سرعة تغيري قطع الغيار حيث
ً
م�سبقا ،وتعميمها
يتم ج��دول��ة ال�صيانة ال�شتوية
على الأق�سام املعنية مبجموعات ال�صيانة املختلفة
م��ن �أج ��ل الإع� ��داد والتن�سيق اجل �ي��د .ي �ب��د�أ برنامج
ال�صيانة ال�شتوية يف الأ�سبوع الأخري من �شهر �أكتوبر
وي�ستمر حتى الأ�سبوع الأخري من �شهر مار�س .وهو
يغطي جميع املربدات ،و�أبراج التربيد ،بالإ�ضافة �إىل
امل�ضخات والأنظمة الكهربائية املتعلقة.

تقنية
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أفضل  5أجهزة لوحية مصممة خصيصًا لألطفال

ه���ن���اك ال��ك��ث�ير م���ن الأج���ه���زة
اللوحية املنا�سبة ل�ل�أط��ف��ال ،التي
ت�ساعدهم على �إ���ش��ب��اع ف�ضولهم
وتنمية مواهبهم واكت�شاف العامل
من حولهم ،لذا وب �دلاً من حماولة
�إبقاء الأطفال بعيدين عن الأجهزة
الذكية ،ميكن اال�ستثمار يف �شراء
�أحد �أف�ضل � 5أجهزة لوحية م�صممة

خ�صي�صا لهم.
ً
 :Kurio Tab Connectي��ع��ت�بر ه����ذا اجل���ه���از م���ن �أه���م
و�أف�ضل الأجهزة اللوحية للأطفال،
ويتميز بعنا�صر حتكم للوالدين
تتيح �إدارة التطبيقات وامل��واق��ع
التي يراها الطفل وتعيني حدود
زمنية لفرتة ت�صفح الطفل ،و�ضبط

م�ستوى ال�صوت ،و�إي��ق��اف ت�شغيل
اجلهاز عن بُعد با�ستخدام الهاتف
ال���ذك���ي ،و�إن�����ش��اء م��ل��ف��ات تعريف
فرعية خمتلفة.
ي�أتي اجلهاز ب�شا�شة  7بو�صات،
وبدقة  1024×600بك�سل ،وبطارية
تبلغ �سعتها  2580ميلّي �أمبري/
ال�ساعة تدوم ل�سبع �ساعات عمل،
ويعمل اجلهاز مبعالج رباعي النوى
مع ذاكرة و�صول ع�شوائي ب�سعة 1
جيجابايت ،وم�ساحة تخزين ب�سعة
 16جيجابايت ،ميكن زيادتها حتى
 32جيجابايت من خ�لال بطاقات
الذاكرة اخلارجية.
 Amazon Fire HD 8:Kids Edition
يعترب جهاز Fire HD 8 Kids
 Editionمن �أم��ازون �أحد �أف�ضل
احلوا�سيب اللوحية املتاحة للأطفال
بف�ضل امليزات التي يقدمها وال�سعر
املنا�سب ،حيث يقيد اجلهاز حمتوى
الأطفال ح�سب العمر.
ي�أتي اجلهاز ب�شا�شة  8بو�صات،

وبدقة  800 × 1280بك�سل ،ويعمل
مبعالج رباعي النوى ،مع م�ساحة
تخزين داخلية ب�سعة  32جيجابايت
ميكن زيادتها حتى  512جيجابايت
ع��ب�ر ب���ط���اق���ات ،microSD
وبطارية ت��دوم حتى � 10ساعات،
ونظام ت�شغيل �أم��ازون .Fire OS
وكامريات �أمامية وخلفية بدقة 2
ميجابك�سل ،ومنفذ �سماعة ر�أ���س
تقليدي ومكربات �صوت ا�سرتيو.
 LeapFrog LeapPad:Ultimate
ي�أتي هذا اجلهاز ب�شا�شة مبقا�س
 7ب��و���ص��ات ،وب��دق��ة 1024×600
ب��ك�����س��ل ،وم�����س��اح��ة ت��خ��زي��ن ب�سعة
 8ج��ي��ج��اب��اي��ت ،وك���ام�ي�را ب��دق��ة 2
ميجابك�سل ،ويعمل بنظام ت�شغيل
 ،Brio OSوب���ط���اري���ة ت�����دوم 6
���س��اع��ات ،م��ع قلم مت�صل و�شا�شة
مقاومة للك�سر ،وحامل حماية �ضد
ال�صدمات يجعله منا�س ًبا ال�ستخدام
لأطفال ال�صغار.
ي�ساعد ه��ذا اجل��ه��از الأط��ف��ال

مكبرات الصوت الذكية تحقق رقمًا قياسيًا في 2019
و���ص��ل��ت امل��ب��ي��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة من
مكربات ال�صوت الذكية �إىل م�ستوى
قيا�سي يف العام املا�ضي� ،إذ بلغت
ال�شحنات  146.9مليون وح��دة،
بزيادة  70٪عن عام  ،2018وذلك
بح�سب ت��ق��ري��ر ح��دي��ث ع��ن حالة
�سوق مكربات ال�صوت الذكية من
�شركة حتليالت ال�سوق «�إ�سرتاتيجي
Strategy
�أن���ال���ي���ت���ي���ك�������س»
.Analytics
وم��ع �أن �شركة �أم���ازون ما تزال
تت�صدر القائمة يف الواليات املتحدة
بفارق كبري� ،إال �أن التقرير �أظهر
انخفا�ض ح�صتها من ال�سوق العاملية
مع اكت�ساب بائعني �صينيني زيادة يف
الطلب ،ومع ذلك ا�ستمرت عالمة
« »Echoم��ن �أم�����ازون يف ق��ي��ادة
مبيعات مكربات ال�صوت الذكية يف
جميع �أنحاء العامل بح�صة 26.2%
يف عام  ،2019ولكن احل�صة كانت
�أع���ل���ى م���ن ذل���ك يف ع���ام 2018
ب��واق��ع  .33.7%وم��ع �أن �شركتي
�أم����ازون وج��وج��ل الأمريكيتني من
�أب��رز املتناف�سني يف ال�سوق� ،إال �أن
انخفا�ض ح�صة �أم��ازون مل ت�ستفد
منه جوجل ،بل على العك�س ،عانت
ال�شركة من انخفا�ض يف ح�صتها من
 25.9%عام � 2018إىل 20.3%
العام املا�ضي ،وم��ع ذل��ك حافظت

�أمازون وجوجل يف عام  2019على
ال�صدارة يف كل من �أمريكا ال�شمالية
و�أوروبا ،حيث ا�ستحوذتا على �أكرث
م��ن ثالثة �أرب���اع مبيعات مكربات
ال�صوت الذكية .ويف الوقت نف�سه،
�شهدت ال�شركات ال�صينية :بايدو،
وعلي بابا ،و�شاومي جميعها ،زيادة
يف ح�ص�صها خالل  ،2019وبقيت
�شركة �آبل يف املركز ال�ساد�س بن�سبة
ال تتعدى .4.7%
وبح�سب التقرير ،ف ��إن الأرق��ام

�أف�ضل �إىل حد ما عند النظر �إىل
الربع الرابع من عام  2019وحده،
وذلك بف�ضل مو�سم الت�سوق خالل
العطالت� ،إذ خ َّف�ض البائعون �أ�سعار
م��ك�برات ال�����ص��وت ال��ذك��ي��ة للفئة
املنخف�ضة؛ لت�شجيع عمليات ال�شراء
وت�شغيل مبيعات العطالت الأخرى.
ويف ذلك الربع ،قادت �شركة �أمازون
ال�سوق ب�شحن  15.8مليون وحدة،
تلتها ج��وج��ل بنحو  13.9مليون
وحدة ،ثم العالمة التجارية ال�صينية

بايدو بنحو  5.9ماليني وحدة.
وبلغت مبيعات مكربات ال�صوت
ال��ذك��ي��ة يف ال��رب��ع ال���راب���ع 55.7
م��ل��ي��ون وح����دة ،وه���ي �أع��ل��ى ن�سبة
�وع��ا
ح��ت��ى الآن .وك���ان ذل���ك م��دف� ً
مببيعات العطالت القوية يف كل
من الواليات املتحدة و�أوروبا خالل
الأ�شهر الثالثة الأخرية من .2019
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،حت�سنت �أعمال
مكربات ال�صوت الذكية.
امل�صدرaitnews :

مستخدمو واتساب تجاوزوا المليارين

�أعلنت خدمة الرتا�سل الفوري
وات�����س��اب ،م ��ؤخ��راً ،ع��ن بلوغ عدد
م�ستخدميها �أك��ث�ر م���ن م��ل��ي��اري

م�ستخدم ،وذلك بعد  11عاماً على
�إطالق اخلدمة التي غريت الطريقة
التي يرتا�سل فيها النا�س عن طريق

الهواتف املحمولة.
وق���ال���ت وات�������س���اب – امل��م��ل��وك��ة
ل�شركة في�سبوك – يف ت��دوي��ن��ة:

«ميكن للأمهات والآباء الو�صول �إىل
�أحبائهم حيثما كانوا ،وميكن للإخوة
والأخوات م�شاركة اللحظات املهمة،
ومي��ك��ن ل��زم�لاء ال��ع��م��ل ال��ت��ع��اون،
ولل�شركات النمو من خالل �سهولة
التوا�صل مع عمالئهم» .كما �أ�ضافت
�أن املحادثات اخلا�صة ،التي كانت
يف امل��ا���ض��ي غ�ي�ر مم��ك��ن��ة �إال من
خ�ل�ال ال��ل��ق��اء امل��ب��ا���ش��ر� ،أ�صبحت
متاحة عرب امل�سافات البعيدة من
خالل املحادثات الفورية ،واالت�صال
املرئي .يُ�شار �إىل �أن وات�ساب – التي
ا�ستحوذت عليها �شركة في�سبوك
يف عام  2014مقابل �أكرث من 19
مليار دوالر �أمريكي – قد �أعلنت
نهاية كانون الثاين/يناير  2018عن
بلوغ عدد م�ستخدميها  1.5مليار،
والآن بعد نحو عامني زاد العدد
بنحو  500مليون.
امل�صدرalarabiya :

على �صقل م��ه��ارات��ه��م يف جوانب
خمتلفة مثل :الريا�ضيات والقراءة
وامل��و���س��ي��ق��ى والأل����غ����از وال��ف��ن��ون
الإبداعية ،وذل��ك بف�ضل جمموعة
وا�سعة من التطبيقات املعرو�ضة يف
مركز تطبيقات .LeapFrog
 :Kurio Smart 2 in 1ي��أت��ي ه��ذا اجل��ه��از ب�شا�شة 10
ب��و���ص��ات ،وب���دق���ة 1280×800
بك�سل ،وم�ساحة تخزين داخلية
ب�سعة  16جيجابايت ،ميكن زيادتها
حتى  128جيجابايت ،ويعمل بنظام
الت�شغيل  ،Android 8.1وبطارية
ب�سعة  4000ميلّي �أمبري /ال�ساعة.
ولوحة مفاتيح منف�صلة.
كما ي�ضم عنا�صر حتكم للوالدين
تتيح لهما �إدارة التطبيقات التي
ي�ستعملها الأط��ف��ال ،والتحكم يف
وق��ت ال�شا�شة ،وال��ت��أك��د م��ن �أنهم
يت�صفحون مواقع ويب �آمنة .وميكن
�ضبط �إع���دادات الأم���ان �أث��ن��اء منو
ال��ط��ف��ل ل��ت��ق��دمي حم��ت��وى م�صمم
خ�صي�صا لعمره.
ً
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 Samsung Galaxy Tab:active
ي ��أت��ي ه���ذا اجل��ه��از ب�شا�شة 8
بو�صات بدقة  1280×800بك�سل،
وم�ساحة تخزين داخلية ب�سعة 16
ج��ي��ج��اب��اي��ت مي��ك��ن زي��ادت��ه��ا حتى
 256جيجابايت بوا�سطة بطاقات
 ،microSDويعمل بنظام ت�شغيل
 ،Android 7.1مع بطارية تبلغ
�سعتها  4450ميلّي �أمبري /ال�ساعة
تدوم � 11ساعة عمل.
يتميز اجل��ه��از ب��ق� ّوة حتمله ،مع
هيكل م��ق��اوم لل�صدمات والغبار،
كما ميكنه مقاومة املاء لعمق ي�صل
�إىل  1.5مرت ،بالإ�ضافة �إىل حتمل
درج���ات احل����رارة ،وب��ط��اري��ة قابلة
لال�ستبدال.
ولكن يجب عليك تنزيل تطبيق
 Kids Modeم���ن ع��ل��ى متجر
جوجل ب�لاي ،ملراقبة التطبيقات
التي يقوم الأطفال بتنزيلها ،والتحكم
يف احلدود الزمنية لال�ستخدام.
امل�صدرaitnews :

 7أشياء ال تستخدمها أبدًا
لتنظيف شاشة الهاتف
يعترب احلفاظ على نظافة �شا�شة الهاتف طول الوقت �أمراً �صعباً،
فغالباً ما جند عليها �آثاراً للغبار وب�صمات الأ�صابع وغريها ،نظراً
ال�ستخدامنا للهاتف على مدار اليوم ،وهناك الكثري من الأ�شياء
التي ي�ستعملها الأ�شخا�ص لتنظيف ال�شا�شة مثل :قطع الأقم�شة،
�أو بع�ض املنظفات.
يوجد بع�ض املواد التي يجب �أال ت�ستخدمها �أبداً ،لأنه على الرغم
من �أنك قد ترى نتائج جيدة يف البداية ،ف�إنها قد يكون لها ت�أثري
�سلبي بالغ على �شا�شة الهاتف على املدى الطويل.
فيما يلي� 7أ�شياء يجب �أال ت�ستخدمها �أبداً لتنظيف �شا�شة الهاتف:
 منظفات النوافذ والزجاج:حتتوي بع�ض الهواتف احلديثة ،مثل هاتف  iPhone XRعلى
طبقة واقية مهمتها مقاومة امل��اء والزيوت فقط ،وبالتايل ف�إن
ا�ستخدام املواد الكيمائية يف تنظيف النوافذ الزجاجية ي�ؤدى �إىل
�إزالة هذه الطبقة ويجعل هاتفك �أكرث عر�ضة للخدو�ش.
 منتجات تنظيف املنزل:ا�ستخدام منتجات التنظيف املنزلية � ً
أي�ضا مثل منظفات املطبخ
�أو الأر�ضية يف تنظيف �شا�شة الهاتف من �ش�أنه �أن ي�ؤثر ب�شكل بالغ
على �شا�شة الهاتف ،الحتواء بع�ض هذه املنتجات على تركيبات
كيميائية قوية ،وقد تت�سرب �إىل املكونات الداخلية للهاتف مما
يت�سبب يف �ضرر �أكرب.
 اخلل:ميكن �أن يكون للخل ت�أثري بالغ عند ا�ستخدامه لتنظيف �شا�شة
الهاتف ،حيث يت�سبب يف �إزالة الطالء الواقي لل�شا�شة ،ومع ذلك
ميكن ا�ستخدام حملول خمفف منه – مزيج بن�سبة  50/50من
اخل��ل وامل��اء املقطر – لتنظيف �أج���زاء �أخ��رى من الهاتف مثل:
اجلانبني واخللفية.
 املناديل املبللة:حتتوي هذه املناديل عاد ًة على ن�سبة كحول ،ونظ ًرا لأن العديد
من �شا�شات الهواتف احلديثة حتتوي على طبقة واقية فيمكن
للكحول �أن يزيل هذه الطبقة ب�شكل �أ�سرع مبرور الوقت ،مما يجعل
هاتفك �أكرث عر�ضة للخدو�ش.
 الهواء امل�ضغوط:ح�سا�سا لكل عوامل ال�ضغط اخلارجية،
بطبيعة احلال يعترب الهاتف
ً
لذا جتنب توجيه الهواء اخلارج من �أجهزة ال�ضغط – عاد ًة ت�ستخدم
لطرد الغبار من �أجهزة الكمبيوتر – نحو �شا�شة الهاتف ،وهذا
ال�ضغط املوجه بغر�ض تنظيف �شا�شة الهاتف من �ش�أنه �أن يت�سبب يف
بع�ض الأ�ضرار ،خا�صة ملنفذ �سماعة امليكروفون يف الأعلى.
 مزيل املكياج:ميكن �أن يُ�شكل �ضر ًرا بال ًغا عند ا�ستخدامه لتنظيف �شا�شة
الهاتف ،ب�سبب بع�ض امل��واد الكيميائية التي تدخل يف ت�صنيعه،
والتي ميكن �أن ت�سبب �ضر ًرا ل�شا�شة �أي جهاز �إلكرتوين.
 املناديل الورقية والأقم�شة اخل�شنة:قد تكون و�سيلة منا�سبة لتنظيف �شا�شة الهاتف ،ولكن قد
يت�سبب االحتكاك ال�شديد �أثناء تنظيفك ل�شا�شة الهاتف يف تلفها
�أو خد�شها ،لذلك تعامل مع ال�شا�شة برفق ولطف �أثناء تظيفها.
والطريقة الأكرث �أما ًنا والأكرث فاعلية لتنظيف �شا�شة هاتفك
اجلوال هي ا�ستخدام املاء املقطر لرتطيب قطعة قما�ش قطنية ثم
م�سح ال�شا�شة بلطف يف اجتاه �أفقي �أو عمودي.
امل�صدرalarabiya :
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ابتكرها باحثون كنديون و�أمريكيون

مادة حافزة تحول ثاني أكسيد
الكربون لمواد صناعية نافعة

ابتكر م�ؤخ ًرا فريق من باحثني كنديني و�أمريكيني حافزًا كيميائ ًّيا
جديدًا يحول ثاين �أك�سيد الكربون �إىل مواد نافعة �صديقة للبيئة.
انطلق عمل الفريق البحثي من فكرة �إمكانية حتليل املاء �إىل هيدروجني
و�أك�سجني بالكهرباء ،ولكن �أ�ضافوا ثاين �أك�سيد الكربون �إىل املعادلة،
وبدل الهيدروجني �أ�صبح ب�إمكانهم �إنتاج هيدروكربونات كالإيثيلني «�أكرث
املر َّكبات الع�ضوية انت�شا ًرا» ،ومواد خام �صاحلة لت�صنيع �أن�سجة ومواد
طالء و�أدوات �إلكرتونية وغري هذا كثري.
وذكر �إف بياليو جار�سيا ،الباحث بجامعة تورونتو� ،أن بح ًثا �ساب ًقا �أتاح
حتويل كمية �صغرية ج ًّدا من الغاز ،و�أن الفريق عكف على تطوير التقنية
حتى ت�صبح منا�سبة لتحويل كميات كبرية.
وق��ال« :يتيح اكت�شا ُفنا لأنظمة التحليل الكهربائي العم َل بتيارات
كهربائية �أعلى مبئات الأ�ضعاف� ،أكرث من �أمبري لكل �سنتيمرت مربع؛
فيت�سنى هكذا حتويل مزيد من جزيئات ثاين �أك�سيد الكربون ،وبلوغ
درجات مل تكن تخطر ببال �أحد من ب�ضعة �أعوام».
وما يزيد االكت�شاف قيمة �أن الكهرباء امل�ستع َملة فيه يَ�صلح �أن تكون من
م�صدر متجدد ،كالطاقة ال�شم�سية �أو الرياحية �أو الهيدروليكية؛ وبعبارة
�أخرى :االبتكار ينتج هيدروكربونات متجددة.
الفريق يعكف حال ًّيا على رفع كفاءة النظام وا�ستقراره ،لي�صبح عمل ًّيا
قابلاً للتطبيق قري ًبا ،على �أمل تقليل الغازات الدفيئة ملكافحة للتغري
املناخي.

حققها باحثون بجامعة �صينية

تطوير اتصاالت كمومية تنقل
البيانات بصورة أسرع وأكثر أمانًا
جنح علماء �صينيون يف �إن�شاء ت�شابك بني ذاكرتني كموميتني مت�صلتني
ب�ألياف �ضوئية طولها  50كيلومرتًا؛ ما يقربنا من تطوير �إنرتنت كمومي
فائق ال�سرعة و�أكرث �أما ًنا ،ون�شروا بحثهم يف دورية نيت�شر.
ويعتمد االت�صال الكمومي على ظاهرة ت�سمى الت�شابك الكمومي التي
�سماها �أين�شتاين «الت�أثري ال�شبحي عن بعد» وتعني ات�صال ج�سيمني
ببع�ضهما واعتماد كل منهما على الآخر حتى �إن مل يكونا يف املكان ذاته.
ومتثل ال��ذاك��رة الكمومية املناظر الكمومي ل��ل��ذاك��رة احلا�سوبية
التقليدية ،وتعني القدرة على تخزين معلومات كمومية واحلفاظ عليها
كي ت�ستخدم يف وق� ٍ�ت الح��ق .وميثل تطويرها خطو ًة مهمة نحو جعل
احلوا�سيب الكمومية عملية.
وقال جيان-وي بان ،قائد الفريق والباحث يف جامعة العلوم والتقنية
يف ال�صني ،لهيئة الإذاعة اال�سرتالية «تكمن �أهمية هذا البحث يف زيادة
امل�سافة بني الذاكرتني الكموميتني املت�صلتني ب�ألياف �ضوئية».
وطور الباحثون ت�شاب ًكا بني ال��ذرات والفوتونات تلعب فيه الذرات
دور عقد متتالية وتنقل فوتونات ال�ضوء الر�سائل عربها يف الألياف
أ�سا�سا منا�س ًبا
ال�ضوئية .ولذا ميثل الت�صميم ال�صحيح ل�شبكة العقد � ً
لتطوير الإنرتنت الكمومي بدلاً من ا�ستخدام الفوتونات فح�سب.
وكانت وحدتا تخزين الذاكرتني الكموميتني يف هذه التجربة ذرتني
من عن�صر الروبيديوم بعد تخفي�ض طاقتهما ،وا�ستخدم الباحثون يف
التجربة تقني ًة ت�سمى التعزيز اجلويف والتي تقلل فقدان الفوتونات خالل
الت�شابك ،وتت�ضمن و�ضع ذرات الذاكرة الكمومية داخل حلقات تقلل
ال�ضو�ضاء التي قد ت�شو�ش الذاكرة وتدمرها.
وحقق ب��ان وفريقه رق ًما قيا�س ًيا يف العام  2017ت�ضمن انتقال
وقمر ا�صطناعي يبعد عنها 1200
فوتونات مت�شابكة بني الأر���ض
ٍ
كيلومرت ،وعملت هذه املنظومة ب�صورة جيدة يف الف�ضاء لكنها تعر�ضت
للت�شوي�ش يف الغالف اجلوي للأر�ض ،ولذا ف�إن الألياف ال�ضوئية حتل
هذه امل�شكلة.
وعلى الرغم من �أن ذرتي الروبيديوم كانتا يف املخترب ذاته لكن التجربة
�أثبتت �أن الفوتونات ت�ستطيع االنتقال عرب كابالت الألياف ال�ضوئية
لأكرث من  50كيلومرتًا .وقال الباحثون �إنهم بحاجة لإجراء املزيد من
الدرا�سات حتى ينجحوا يف زيادة امل�سافة بني العقد لأن اجلهود ال�سابقة
مل تنجح يف زيادة امل�سافة بني عقدتني لأكرث من  1.3كيلومرتات.
وتعالج الذاكرة الكمومية كميات �أكرب من املعلومات �أ�سرع من الذاكرة
احلا�سوبية التقليدية .وت�سهم � ً
أي�ضا يف تطوير ات�صاالت كمومية تنقل
البيانات ب�صورة �أ�سرع و�أكرث �أما ًنا.
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ح�سب درا�سة �صادرة عن جامعة رين الفرن�سية

األجهزة اإللكترونية تسبب
اضطرابات لغوية لألطفال

يقدم بع�ض الآب��اء �أجهزة �إلكرتونية لأبنائهم
لأجل م�ساعدتهم على الت�سلية �أو للتخل�ص من
�إزعاجهم ،لكن ال�صغار الذين يواظبون على هذه
ال�شا�شات معر�ضون للإ�صابة با�ضطرابات لغوية
خطرية ح�سب درا�سة فرن�سية حديثة .فقد �أجرى
باحثون من جامعة رين الفرن�سية درا�سة مف�صلة،
وواكبوا عينة  167طف ً
ال ت�تراوح �أعمارهم بني
� 6 - 3سنوات ،ممن جرى ت�شخي�ص اال�ضطراب
اللغوي لديهم ،وم��وازاة مع ذلك ،قاموا بدرا�سة
عينة �أخ��رى من � 109أطفال مل ي�سبق لهم �أن

عانوا من �أي ا�ضطراب على م�ستوى اللغة.
وك�شفت النتائج �أن الأطفال الذين يتعاملون
مع الأجهزة الإلكرتونية ويحدقون يف ال�شا�شات
ي�صبحون �أكرث عر�ضة للمعاناة من ا�ضطرابات
لغوية ،بواقع ثالث مرات ،و�أو�ضح الباحثون �أن
الأطفال الذين يتعاملون مع ال�شا�شات يعانون
اال���ض��ط��راب اللغوي ،حتى و�إن ك��ان��وا يق�ضون
فرتات ق�صرية �أمام الأجهزة.
وت�شمل هذه اال�ضطرابات اللغوية ،ما ي�صاب به
الأطفال من جراء العادات املتبعة ،وال ت�ضم هذه

الفئة ما يعرف باال�ضطرابات اللغوية الثانوية �أي
تلك الناجمة عن عوامل جينية وع�صبية.
�أم���ا الأط��ف��ال ال��ذي��ن ي�ستخدمون الأج��ه��زة،
وي�شاهدون املحتوى الإلكرتونية دون �أي رقابة من
الآباء ،فارتفع لديهم احتمال اال�ضطراب اللغوي
بواقع �ست مرات .وت�شمل الأجهزة الإلكرتونية
كافة و�سائل الرتفيه مثل التلفزيون والأل���واح
الإلكرتونية والهواتف الذكية ،وحذرت درا�سات
�سابقة من انعكا�س ه��ذا الإدم���ان على ق��درات
الأطفال التوا�صلية.

بعد  40عام ًا من البحث

علماء بريطانيون يكتشفون سبب تراجع كفاءة األلواح الشمسية
تعد خاليا ال�سيليكون ال�شم�سية من �أكرث
طرائق توليد الكهرباء من ًوا ،لدورها يف مكافحة
االحتبا�س احلراري بالتقليل من االعتماد على
الوقود الأحفوري ،لكنها ال حتقق الكفاءة املتوقعة
منها ،لذلك قامت جمموعة من العلماء بجامعة
مان�شت�سر الربيطانية بدرا�سة ه��ذه امل�شكلة
ملدة  40عا ًما ،ون�شروا يف �صدد ذلك �أكرث من
 250من�شو ًرا بحث ًيا .وخل�صت �أبحاثهم حتى
الآن لوجود عيب م��ادي مل ي�سبق اكت�شافه يف
ال�سيليكون امل�ستخدم لإنتاج اخلاليا ال�شم�سية،
قد يكون م�س�ؤولاً عن انخفا�ض الكفاءة بن�سبة
 %2خ�لال ال�ساعات الأوىل م��ن اال�ستخدام
نتيجة التحلل ال��ن��اجت ع��ن ال�����ض��وء ،ومت ن�شر
الدرا�سة يف دورية جورنال �أوف �أباليد فيزيك�س.
وقدّر املخت�صون �أن اخل�سارة املقدرة يف الكفاءة
يف جميع �أنحاء العامل تفوق ما تولده حمطات
ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة اخلم�س ع�شرة يف اململكة
املتحدة ،وقد ي�ساعد االكت�شاف اجلديد العلماء
يف تعوي�ض هذا اخل�سارة .وقال توين بيكر� ،أحد
الباحثني يف جامعة مان�ش�سرت يف اململكة املتحدة
«ب�سبب الت�أثريات البيئية واملالية ،ظل تدهور

كفاءة الأل��واح ال�شم�سية مو�ضع اهتمام علمي
وهند�سي كبري خالل العقود الأربعة املا�ضية».
و�أ���ض��اف :عندما تنتج ال�شحنة الإلكرتونية
يف اخلاليا ال�شم�سية من �ضوء ال�شم�س ،تت�شكل
�أفخاخ تعيق تدفق الإلكرتونات ،وهذا يقلل من
م�ستويات الطاقة الكهربائية الناجتة.
ووجد العلماء �أن ت�سخني الألواح يف الظالم،

وه���ي عملية ت�ستخدم غ��ال� ًب��ا لإزال����ة عوائق
ال�سيليكون ،قد تعك�س عملية تراجع الكفاءة التي
حتدث خالل ال�ساعات الأوىل من بدء ت�شغيل
الألواح ال�شم�سية.
وق��ال �إي���ان ك��رو� ،أح��د الباحثني يف جامعة
مان�ش�سرت «�أثبتنا وجود اخللل ،وعلينا �إيجاد حل
هند�سي له».

تراجع أوزان المواليد في أمريكا يثير قلق باحثين بجامعة كولورادو
ك�شفت بيانات طبية حديثة يف
الواليات املتحدة� ،أن وزن املواليد
اجل���دد يف ال��ب�لاد ت��راج��ع ب�شكل
ملحوظ خ�لال ال��ع��ق��ود الأخ�ي�رة،
و�سط خم��اوف م��ن ت��أث�ير حمتمل
ع��ل��ى ���ص��ح��ة ال���ر����ض���ع ،وبح�سب
�صحيفة «وا�شنطن بو�ست» ف��إن
متو�سط وزن املواليد يف الواليات
املتحدة هبط من  3.31كيلوغرام
عام � 1990إىل  3.24كيلوغرام يف
 .2013واعتمد باحثون من جامعة
ك��ول��ورادو على ب��ي��ان��ات ح��ول 23

مليون والدة يف الواليات املتحدة،
ثم ر�صدوا التحول الذي طر�أ على
وزن امل��وال��ي��د اجل����دد ،ومل يذكر
الباحثون ال�سبب ال��ذي �أدى �إىل
ه��ذا ال�تراج��ع ،لكنهم �أ���ش��اروا �إىل
دور الوالدات املبكرة وكرثة اللجوء
�إىل العمليات القي�صرية.
وت���ق���ول ال���ت���ق���دي���رات ال��ط��ب��ي��ة
�إن ال���وزن امل��ث��ايل ل��ل��م��ول��ود يجب
�أن ي��ت��ج��اوز  2.4ك��ي��ل��وغ��رام ،ويف
ح���ال ك���ان �أق����ل م���ن ه���ذا احل���د،
ً
معر�ضا لعدة
ف ��إن الر�ضيع يكون

ا�ضطرابات �صحية .وهذا معناه �أن
متو�سط وزن املواليد يف الواليات
املتحدة ما يزال يف احلدود الآمنة،
لكنه �سيثري قل ًقا طب ًيا �إذا ا�ستمر
يف الرتاجع ،م�ستقب ً
ال ،لأن��ه يهدد
�صحة ال��ر���ض��ع .ومل تقف الأم��ور
عند هذا احلد ،بح�سب الباحثني،
بل �إن ال��والدة قبل �إمت��ام الأ�سبوع
الأرب��ع�ين من احلمل ،وه��و املوعد
ال��ذي ي��راه الأطباء �أف�ضل توقيت
لو�ضع اجلنني ،باتت �أكرث انت�شا ًرا.
ويف �سنة  ،1990كانت ن�سبة من

يلدن بعد الأ�سبوع الأربعني تقارب
 29باملئة� ،أم��ا يف  2013فهبطت
�إىل  18باملئة فقط ،وعزا الباحثون
ه��ذه ال���والدات املبكرة �إىل زي��ادة
االعتماد على العمليات القي�صرية
قبل ب��ل��وغ الأ���س��ب��وع الأرب��ع�ين من
احلمل.
وت�شري �أرق��ام املركز الأمريكية
ملراقبة الأم��را���ض وال��وق��اي��ة منها
�إىل �أن الوالدات القي�صرية ارتفعت
من  25باملئة �سنة � ،1990إىل 31
باملئة عام .2013
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ذاكرة وطنية
بعيون طالبية
لوحة بعنوان:

إرث حضاري
مها بنت �سعد اجلهني
جامعة امللك �سعود

اإلسكان واستيعاب متغيرات المستقبل!

عمرانيات
قلت يف مقال �سابق �إن التخطيط
يجب �أن ي�ستوعب كافة املتغريات
لتوقع امل�ستقبل و�أن يت�سم بدرجه
عالية من املرونة التي قد تنطوي
على درجة من عدم الت�أكد.
�أذكر �أنه يف مطلع عام 2000م
طلب مني �أ�ستاذ �أح��د امل��ق��ررات
الدرا�سية ر�سم ت�صورات لت�أثري
���ش��ب��ك��ة الإن��ت�رن����ت ع��ل��ى ت��ك��وي��ن
املدينة امل�ستقبلية و�أبرز املتغريات
التي ميكن �أن تن�ش�أ نتيجة الثورة
املعلوماتية.
لقد كانت �شبكه الإن�ترن��ت يف
ذلك الوقت يف بداياتها �أو لنقل مل
تكن �شائعة كما الآن؛ فكتبت �أقول
�إن هذا الت�أثري �سوف يف�ضي �إىل
متغريات عديدة ال�سيما �أن�شطة
وا�ستعماالت الأرا�ضي يف املدينة،

فتظهر �أن�شطة جديدة وتنح�سر
�أخ��رى ،وتناولت منها على �سبيل
املثال البنوك التي �سوف تختفي
كون جميع التعامالت املالية �سوف
تتم �إلكرتونياً فال حاجة �إذاً لوجود
مقرات لها.
ويف امل��ج��م��ل ����س���وف ت��زده��ر
التجارة الإلكرتونية وينعك�س ذلك
على �أن��ظ��م��ة النقل وامل��وا���ص�لات
فتن�ش�أ مدن �إلكرتونية ينتقل فيها
ال�سكان من مكان لآخر افرتا�ضياً
ويت�سوقون منها �أف��خ��ر املنتجات
العاملية يف دقائق معدودة.
و�سوف يقل االزدح���ام امل��روري
ب��ل وتتال�شى املركبات تدريجياً،
فال�سكان مي��ار���س��ون عملهم من
امل��ن��زل ف�لا ح��اج��ة ل�لان��ت��ق��ال من
امل�سكن �إىل ال��ع��م��ل �أو العك�س،

همم أكاديمية
مي��ث��ل ب��رن��ام��ج ال��و���ص��ول ال�����ش��ام��ل خلدمة
الطالب ذوي الإع��اق��ة بجامعة امللك �سعود،
م�شروعاً نوعياً باجلامعة لتهيئة البيئة الداعمة
ل��ذوي الإع��اق��ة ،م��ن خ�لال االل��ت��زام باملعايري
الدولية يف تذليل �أية عوائق معمارية �أو تقنية
�أو تعليمية ل�ضمان امل�شاركة ودعم التحول نحو
جامعة للجميع.
يتمثل الهدف العام للربنامج يف توفري بيئة
جامعية داعمة ملن�سوبي جامعة امللك �سعود
من ذوي الإع��اق��ة ،وتتمثل الأه��داف الفرعية
يف ن�شر ثقافة الت�صميم ال�شامل باجلامعة،
وت��ط��وي��ر النظم والآل���ي���ات لتحقيق التطوير
وال��ت��ق��ومي امل�ستمر لبيئة اجلامعة املعمارية
والتقنية لتتنا�سب مع احتياجات الأفراد ذوي
الإعاقة ،وتقدمي اال�ست�شارات العلمية وتطوير
احللول العملية و�إج���راء ال��درا���س��ات البحثية
التي ت�ساعد على تعزيز ممار�سات الت�صميم
ال�شامل باجلامعة .بالإ�ضافة �إىل تقدمي الدعم
وامل�شورة لوحدات اجلامعة املختلفة يف كل ما
يتعلق بق�ضايا الت�صميم والو�صول ال�شامل،
ودرا�سة و�إبداء الر�أي يف كل ما يحال للربنامج
من مكاتبات �أو درا���س��ات ذات عالقة مبهام
و�أهداف الربنامج ،والإ�سهام يف حتقيق �أهداف
اجلامعة اال�سرتاتيجية املتعلقة بق�ضايا تهيئة
اجلامعة ل��ذوي الإعاقة.كما ي�سعى الربنامج
للتعرف على معوقات الو�صول ال�شامل التي
تواجه جهات اجلامعة واقرتاح احللول املنا�سبة
لها ،وتكوين جلان وفرق عمل لدرا�سة الق�ضايا
املرتبطة بالو�صول والت�صميم ال�شامل وو�ضع
اخل��ط��ط املنا�سبة ،و�إق��ام��ة ع�لاق��ات علمية

ويرتتب على ذلك عزلة اجتماعية،
حيث ينح�صر ال�سكان يف بيئات
�سكنية دون توا�صل حقيقي.
ث���م ك��ت��ب��ت ب��ح��م��ا���س ب���ال���غ �أن
ال��ع��دي��د م��ن امل��ؤ���س�����س��ات البلدية
واخل���دم���ي���ة ���س��وف ت��ت��ح��ول �إىل
من�صات �إلكرتونية تفاعلية تعمل
على تقدمي خدماتها �إلكرتونياً،
و�سوف يقل التلوث البيئي ،وتنمو

امل����دن ب�لا ق��ي��ود ن��ظ�� ًرا ل�سهولة
الو�صولية ،ويتال�شى دور مراكز
املدن التقليدية.
و���س��وف يقل ع��دد ال�سكان يف
احل��وا���ض��ر ال��ك�برى وت��ن��م��و امل��دن
ال�صغرية والأري����اف ،فاخلدمات
التعليمية والطبية والإدارية متاحة
�إلكرتون ًيا فال حاجة للهجرة �إىل
امل��دن ال��ك�برى .وخ��ت��ام�اً ،بقي �أن
�أ�شري عزيزي القارئ �أين توقعت
�أن يحدث ذلك كله يف عام !2010
د .وليد بن �سعد الزامل
رئي�س وحدة �أبحاث الإ�سكان
ال�سعودي يف كلية العمارة
والتخطيط
Email: waalzamil@ksu.
edu.sa

 6أدلة إرشادية لبرنامج الوصول الشامل
وم���ه���ن���ي���ة ب����ن����اءة ب�ين
اجل��ام��ع��ة وامل��ؤ���س�����س��ات
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة الأخ������رى
لال�ستفادة من خرباتها
يف جميع ما له عالقة
ب��ف��ل�����س��ف��ة ومم��ار���س��ات
الت�صميم ال�شامل.
يعمل ال�برن��ام��ج من
خ��ل�ال وح����دات����ه على
حت��ق��ي��ق ر�ؤي������ة وك��ال��ة
اجل���ام���ع���ة ل���ل�������ش����ؤون
التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��وف�ير
ال�������دع�������م ل���ل���ط�ل�اب
والطالبات ذوي الإعاقة
م��ن خ�ل�ال و���ض��ع ال�����س��ي��ا���س��ات والتنظيمات
ال���داع���م���ة ل��ت��ق��دمي اخل����دم����ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة
والأكادميية ،بالإ�ضافة لتوفري الأدلة الإر�شادية
للجهات التي تقدم اخلدمة للطالب والطالبات
ذوي الإعاقة بجامعة امللك �سعود ،والعمل كجهة
ا�ست�شارية مبجال الدعم التعليمي والأكادميي
للطالب ذوي الإع��اق��ة بالإ�ضافة �إىل جمال
التقنيات امل�ساعدة وجم��ال ت�سهيل الو�صول
الهند�سي ب��امل��ب��اين م��ن خ�ل�ال امل�ست�شارين
املتخ�ص�صني بكل جمال .ويعمل الربنامج كجهة
�إ�شرافية ملتابعة وتدقيق امل�شروعات اخلا�صة
بالت�أهيل الهند�سي للمباين ،وجتهيز املعامل
وت��وري��د الأج��ه��زة ال�شخ�صية للطالب ذوي
الإعاقة باجلامعة .ويعمل � ً
أي�ضا كجهة تنظيمية
للربط ب�ين �آل��ي��ة تنفيذ اخل��دم��ات واجل��ه��ات

ذات العالقة باجلامعة
م��������ن خ�����ل����ال ع���ق���د
االجتماعات التن�سيقة
وال�����ش��راك��ات الداعمة
لتلك اخلدمات.
ومي�����ك�����ن �إج�����م�����ال
م�����س��ؤول��ي��ات ال�برن��ام��ج
يف اق�تراح ال�سيا�سات
ولإج���راءات التي تكفل
ال���ن���ه���و����ض ب����أع���م���ال
الربنامج والعمل على
توفري احتياجاته لأداء
عمله على �أكمل وجه،
والتن�سيق م��ع وح��دات
اجل��ام��ع��ة فيما يخ�ص
تطبيق ال�سيا�سات والإج�����راءات املقرتحة،
بالإ�ضافة �إىل التعرف على م�شاكل الطلبة من
ذوي الإعاقة باجلامعة و�إيجاد الطرق والو�سائل
لتذليلها ،ومتابعة اخلدمات الطالبية لذوي
الإعاقة والعمل على االرتقاء مب�ستواها مبا
يتنا�سب معهم ،وتقدمي االقرتاحات والبدائل
وتوفري الأجهزة والأدوات التي متكن الطالب
ذوي الإعاقة من حتقيق طموحاتهم الأكادميية.
وحت��ق��ي � ًق��ا لأه������داف ال�ب�رن���ام���ج وت��ن��ف��ي��ذا
للم�س�ؤوليات امل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق��ه ف��ق��د ق��ام
الربنامج ب�إ�صدار �ستة ادل��ة �إر�شادية ريادية
يف جمال تقدمي اخلدمات التعليمية والتقنية
وال��ه��ن��د���س��ي��ة ل�ل��أف���راد ذوي الإع���اق���ة ف�ضال
عن ال�شراكة مع ع��دد من اجلهات الداخلية
واخلارجية لن�شر مفهوم الو�صول ال�شامل.
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مواصفات عسل النحل «الصحي» و«العالجي»
الع�سل غذاء �سكري البد �أن تتوافر له
حيثيات ومعايري حمددة حتى ميكن و�صفه
بالطبيعي ،وبالتايل يحتمل �أن تكون له
�صفة عالجية ،وعندها ميكن �أن ينطبق
متَل ٌ
اب خُّ ْ
ِف
عليه التعبري ال��رب��اين }�� َ�ش � َر ٌ
َّا�س{.
�أَلْ َوانُ ُه فِ يهِ ِ�ش َفاءٌ لِّلن ِ
�أب��رز و�أه��م تلك املعايري وال�شروط �أن
يكون م�صدره برياً �أو حدائقياً ،لأن النحل
مربمج على تلك امل�صادر }ثُ َّم ُكلِي مِ ن ُك ِّل
ال َّث َم َر ِ
ا�سلُكِ ي ُ�سبُ َل َر ِّب� ِ�ك ُذلُ�ًل{اً { ،و�أن
ات َف ْ
يكت�سب الب�صمة الكيميائية للم�صدر الطبيعي ،و�أن ال يكون م�صدره
الأ�سا�سي �شراب �سكر املائدة الذي ميكن �أن يقدمه «النحال» له خا�صة
يف ف�صل ال�شتاء.
�أي�ضاً من املعايري �أن ال يكون �شفافاً �أو �صافياً متا ًما ،فالزيوت الطيارة
للم�صادر النباتية وحبوب اللقاح البد من وجودها وهي هامة كذلك يف
الفعل العالجي ،و�أن يكون خالياً من مادة الهيدروك�سي ميثايل فريفورال
�أو ال تتعدى ن�سبته عن  40ملج يف الكيلوجرام ،و�إال كان كله �أو بع�ضه
مغ�شو�شاً �أو كان ع�سلاً �سيئ التخزين �أو ع�سلاً قد تعر�ض لل�شم�س فرتة
طويلة بعد تعبئته.
وتقدر قيمة الع�سل ح�سب حتاليل جودة خا�صة مثل الفاعلية امل�ضادة
للأك�سدة ،ون�سبة املحتوى الفينويل �أو الفالفونيدي ،ووجود فيتامينات
 Bو  ،Cمع الأخ��ذ يف االعتبار �أن امل��ادة ال�سكرية املوجودة يف الع�سل
«جلوكوز  +فركتوز  +ن�سبة �ضئيلة من ال�سكروز» لي�س لها �ش�أن عالجي.
امل�ؤ�سف يف الأم��ر �أن معظم م�صادر الع�سل ال ت�ضع بع�ض �أو كل
املعايري ال�سابق ذكرها على العبوات ،وقد يكون ذلك راجعاً للكلفة
العالية للتحاليل املطلوبة لكل ت�شغيلة �أو لعدم كفاية املعايري احلالية لنيل
تراخي�ص الت�سويق ،وبالتايل يجب �أن حت�صل على الع�سل من م�صدر
ثقة �شخ�صية �أو من م�صادر جتارية ذات �سمعة عالية ،ويجب �أن يحمل
الع�سل رائحة خمففة من م�صدره املكتوب علي الأقل.
هناك اختبار ب�سيط ميكن �إجرا�ؤه للت�أكد من جودة الع�سل وهو تدليك
نقطة من الع�سل مع كربونات ال�صودا بني الإبهام وال�سبابة ومقارنته
مع مثله بدون كربونات ال�صودا ،الع�سل الطبيعي يعطي لوناً �أ�صفر �إىل
برتقايل باملقارنة مع الأ�صل.
معظم االختبارات امل�شهورة وخ�صو�صاً منها ال�شعبية لي�ست ذات
معنى ،فهي تقي�س ن�سبة رطوبة �أو درجة لزوجة الع�سل والتي ميكن �أن
يفي بها �أي حملول �سكري متحول منعدم الرطوبة.
�أ .د .عطا اهلل ف�ؤاد �أحمد
�أ�ستاذ علم العقاقري
كلية ال�صيدلة
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عالقة مرض السكري بالصحة النفسية
�أظ��ه��رت الأب��ح��اث وج��ود عالقة وا�ضحة ب�شكل متزايد بني مر�ض
ال�سكري وجمموعة متنوعة من م�شكالت مرتبطة بال�صحة النف�سية،
وت�شمل اال�ضطرابات النف�سية القابلة للت�شخي�ص ،وغريها من امل�شاكل
اخلا�صة بتجربة التعاي�ش مع مر�ض ال�سكري ،وي�شري م�صطلح مر�ض
ال�سكري �إىل �ضرورة املراقبة والعالج امل�ستمر ،ما قد ي�سبب االن�شغال
عن العالقات ال�شخ�صية والعالقات يف العمل .واخلوف من نق�ص ال�سكر
يف الدم هو م�صدر قلق �آخر �شائع ملر�ض ال�سكري ،حيث يرتبط وجود
م�شكالت نف�سية لدى مر�ضى ال�سكري باال�ضطرابات النف�سية لدى
الأف��راد امل�صابني بال�سكري وتكون هذه امل�شكالت حول خطر حدوث
م�ضاعفات ملر�ض ال�سكري والوفيات املبكرة.
ارتباطات يف احلياة اليومية مع مر�ض ال�سكري
�أظهرت الدرا�سات �أن مري�ض ال�سكري يف بداية ت�شخ�صيه وخالل فرتة
العالج يعاين من بع�ض ال�ضغوطات ،ومن �أبرزها:
 العبء النف�سي للتعاي�ش مع مر�ض ال�سكري. ال�ضيق املرتبط بنظام �إدارة مر�ض ال�سكري الذاتي. ال�ضغط املرتبط بالعالقات االجتماعية. الإجهاد النف�سي واجل�سدي املرتبط بعالقة املري�ض مع مقدم الرعاية.عالقة ال�سكري وال�صحة النف�سية عند الأطفال والبالغني
ت�شري الدرا�سات �أن الأن�سولني ي�ؤثر يف ال�صحة النف�سية وهذا رد فعل
�شائع ،خا�ص ًة بالن�سبة للأفراد امل�صابني بداء ال�سكري من النوع الثاين،
وقد يحمل الأفراد معتقدات غري �صحيحة ب�أن طلب الأن�سولني هو عالمة
على الف�شل ال�شخ�صي يف تدبري �ش�ؤونهم ال�شخ�صية �أو �أن مر�ضهم �أ�صبح
�أكرث خطورة .عالوة على ذلك ،ميتلك الكثري من املر�ضى خو ًفا وقل ًقا
ب�ش�أن اال�ضطرار �إىل �إعطاء احلقن لأنف�سهم� ،أو لديهم م�ستوى منخف�ض
من الثقة يف قدرتهم على �إدارة ن�سبة اجللوكوز يف ال��دم بالأن�سولني،
ومبرور الوقت ،ميكن لهذه العملية �أن ت�ؤثر �سل ًبا يف ال�سيطرة على مر�ض
ال�سكري ،وتزيد من خطر حدوث م�ضاعفات على ال�صحة النف�سية.
ال�صحة النف�سية ملر�ضى ال�سكري البالغني
تنت�شر �أعرا�ض االكتئاب احلاد بني مر�ضى ال�سكري ما يقارب ٪ 30
وهو �ضعف معدل االنت�شار الكلي يف النا�س ،حيث وجدت �إحدى الدرا�سات
�أن متطلبات الأن�سولني هي العامل املرتبط ب�أعلى معدل لالكتئاب ،كما �أن
ا�ضطراب فقدان ال�شهية الع�صبي ،وا�ضطراب تناول الطعام يكون �أكرث
�شيوعا لدى الأفراد الذين يعانون من مر�ض ال�سكري .وتُعد ا�ضطرابات
ً
تناول الطعام �شائعة وم�ستمرة ،خا�صة لدى الإن��اث امل�صابات مبر�ض
ال�سكري من النوع الأول ،وتظهر �أعرا�ض االكتئاب مرتبط ًة با�ضطرابات
تناول الطعام ،وت�ؤثر فيما ي�صل �إىل  ٪ 50من مر�ضى ال�سكري.
الأطفال واملراهقون الذين يعانون من مر�ض ال�سكري
هناك حاجة لتحديد ا�ضطرابات ال�صحة النف�سية املرتبطة مبر�ض
ال�سكري لدى املراهقني والأطفال والتدخل املبكر لتقليل الت�أثري يف م�سار
احلياة اليومية ،حيث يواجه الأطفال واملراهقون امل�صابون بداء ال�سكري من
النوع الأول خماطر كبرية يف ال�صحة النف�سية ،مبا يف ذلك االكتئاب والقلق
وا�ضطرابات تناول الطعام وا�ضطرابات ال�سلوك التي تنتج � اً
أفعال تخريبية؛
وتزداد املخاطر ب�شكل كبري خالل فرتة املراهقة.
الوقاية والتدخل ال�صحي
يجب فح�ص الأطفال واملراهقني امل�صابني بداء ال�سكري ،بالإ�ضافة �إىل
عائالتهم ،طوال فرتة تطورهم ال�ضطرابات ال�صحة النف�سية بالنظر �إىل انت�شار
م�شكالت ال�صحة النف�سية ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،هناك �أدلة لإظهار �أن التدخالت
النف�سية واالجتماعية ميكن �أن ت�ؤثر �إيجاب ًيا يف ال�سيطرة على ن�سبة ال�سكر يف
الدم ،والأهم من ذلك� ،أظهرت بع�ض الدرا�سات �أن التدخالت النف�سية ميكن �أن
تزيد من االلتزام مبعاجلة مر�ض ال�سكري وكذلك الأداء النف�سي واالجتماعي.
امل�صدر :تطبيق قريبون – املركز الوطني لتعزيز ال�صحة النف�سية –
�إ�شراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�صحة النف�سية باجلامعة
• �إ�شراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�صحة النف�سية باجلامعة «تعزيز»
للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�سية باجلامعة:
 وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية -هاتف0114674801 : مركز التوجيه والإر�شاد الطالبي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114973926 : وحدة التوجيه والإر�شاد النف�سي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114673926 : الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية «طالبات» -هاتف0532291003 : ق�سم الطب النف�سي مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي -هاتف0114672402 : -م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي -هاتف0114786100 :

«الصحة العالمية» تحذر من ارتفاع
حاالت السرطان في بعض البلدان
تو ّقعت منظمة ال�صحة العاملية ازدياد حاالت ال�سرطان بن�سبة %81
بحلول عام  2040يف البلدان املنخف�ضة واملتو�سطة الدخل ،ب�سبب عدم
كفاية املوارد الالزمة للوقاية .وحذرت املنظمة املتخ�ص�صة التابعة للأمم
املتحدة يف تقرير من �أنه �إذا ا�ستمرت االجتاهات احلالية ،ف�إن العامل
�سي�شهد زيادة عاملية بن�سبة  %60يف حاالت ال�سرطان على مدى العقدين
املقبلني .ويف العام � ،2018سجلت منظمة ال�صحة العاملية  18.1مليون
حالة �سرطان جديدة يف جميع �أنحاء العامل ،وتتوقع املنظمة �أن ي�صل
الرقم �إىل ما بني  29و 37مليون حالة بحلول عام .2040
و�سيزداد عدد الإ�صابات اجلديدة بال�سرطان ب�شكل �أكرب يف البلدان
املنخف�ضة واملتو�سطة الدخل « %81بح�سب التقديرات».
و�أ�شارت املنظمة �إىل �أن ال�سبب الأ�سا�سي يف ذلك �أنّ هذه البلدان مل
تخ�ص�ص �سوى موارد �صحية حمدودة ملكافحة الأمرا�ض املعدية وحت�سني
�صحة الأمهات والأطفال ،ولأن اخلدمات ال�صحية يف هذه البلدان غري
جمهزة للوقاية من ال�سرطانات وت�شخي�صها وعالجها.
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انخفاض متوسط درجة حرارة الجسم عالميًا
ك�����ش��ف حت��ل��ي��ل ع��ل��م��ي ح��دي��ث
حول اجتاهات قيا�س درجة حرارة
الإن�����س��ان �إىل انخفا�ض متو�سط
درجات احلرارة منذ القرن التا�سع
ع�شر ب�سبب التغريات الف�سيولوجية،
و�سلط وا�ضعو الدرا�سة ال�ضوء على
الأ�سباب املحتملة لهذه التغريات،
بح�سب ما ن�شره موقع Medical
.News Today
يف عام  ،1851قام طبيب �أملاين
ي��دع��ى «ك����ارل ري��ن��ه��ول��د �أوغ�����س��ت
وندليت�ش» مب�سح � 25000شخ�ص
يف مدينة واحدة ووجد �أن  37درجة
مئوية هي درجة احلرارة القيا�سية
جل�����س��م الإن�������س���ان ،ف��ي��م��ا ت�شري
التحليالت وعمليات امل�سح احلديثة
�إىل �أن متو�سط درجة حرارة اجل�سم
�أ�صبح �أقل حاليا.
ووجدت درا�سة �أجريت على �أكرث
م��ن � 35,000شخ�ص يف اململكة
املتحدة ،وقرابة  250,000قيا�س
لدرجات احل��رارة �أن  36.6درجة
مئوية هي متو�سط درج��ة احل��رارة
عن طريق الفم .كما تطرق الباحثون
�إىل احتمالية �أن يكون الفارق بني

درج���ات احل����رارة يف امل��ا���ض��ي عن
احلا�ضر ب�سبب التغريات يف مدى
دقة �أدوات القيا�س �أو �أنها ب�سبب
ارت���ف���اع م��ت��و���س��ط ال��ع��م��ر امل��ت��وق��ع
وحت�سن ال�صحة العامة.
الباحثة مريو�سالفا بروت�سى،
التي كانت تعمل يف ق�سم الأمرا�ض
املعدية والطب اجلغرايف بجامعة
�ستانفورد يف كاليفورنيا ،قامت
وزمال�ؤها ،بدرا�سة بحثية يف هذا
الأم���ر ،واف�تر���ض الفريق البحثي
�أن «االختالفات التي لوحظت يف
درج��ة احل���رارة بني القرن التا�سع
ع�شر وال��وق��ت احل��ا���ض��ر حقيقية
و�أن التغيري مع م��رور الوقت يوفر
�أدل��ة ف�سيولوجية مهمة للتغيريات
يف �صحة الإن�سان وطول العمر منذ
الثورة ال�صناعية».
والخ���ت���ب���ار ف��ر���ض��ي��ت��ه��م ،ق���ام
الباحثون بتحليل بيانات ومعلومات
مت حت�صيلها م��ن  3جم��م��وع��ات،
ه��ي ب��ي��ان��ات م��ن ،1930-1862
التي مت احل�صول عليها من قدامى
امل��ح��ارب�ين يف جي�ش االحت����اد من
احلرب الأهلية ،فيما مت احل�صول

�سعرها يت�ضاعف والإقبال عليها يزداد

على بيانات املجموعة الثانية من
ال��درا���س��ة اال�ستق�صائية الوطنية
الأوىل لل�صحة والتغذية يف الواليات
امل��ت��ح��دة ،ال��ت��ي �أج��ري��ت يف الفرتة
من � 1971إىل � ،1975أما بيانات
امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة ف���ج���اءت من
قاعدة البيانات املتكاملة لبحوث
ق��اع��دة بيانات �ستانفورد ،والتي
حتتوي على بيانات من الأ�شخا�ص
الذين تلقوا الرعاية ال�صحية من
خالل �ستانفورد بني عامي 2007
و.2017
ومتكن فريق الباحثني ،ب�شكل
ع��ام ،من الو�صول �إىل 677.423
قيا�سا لدرجة احل���رارة ،والتي مت
ً
�وذج��ا للتغيري
دجم��ه��ا ،لت�شكل من� ً
م��ع م���رور ال��وق��ت ،وك�شفت نتائج
ال��درا���س��ة ع��ن �أن درج����ة ح���رارة
اجل�سم الطبيعية اجل��دي��دة �أك�ثر
مي��ا ،حيث
ب���رودة م��ن ال�شائع ق��د ً
ان��خ��ف�����ض م��ت��و���س��ط درج���ة ح���رارة
اجل�سم للرجال اليوم 0.59 ،درجة
مئوية �أقل من درجة حرارة الرجال
املولودين يف �أوائ���ل القرن التا�سع
ع�شر.

وباملثل ،انخف�ضت درج��ة حرارة
ج�سم امل����ر�أة بن�سبة  0.32درج��ة
مئوية من عام  1890حتى اليوم.
وب�����ش��ك��ل ع�����ام ،وج����د ال��ب��ح��ث
التحليلي انخفا�ضاً ق���دره 0.03
درج���ة م��ئ��وي��ة يف م��ت��و���س��ط درج��ة
احلرارة مع كل عقد.
تقول الدكتورة جويل بار�سونيت،
�أ�ستاذة الطب والبحوث ال�صحية
وال�����س��ي��ا���س��ة وال��ب��اح��ث��ة الرئي�سية
ل���ل���درا����س���ة� :إن «درج������ة ح����رارة
ج�سم الإن�����س��ان لي�ست كما يعتقد
الكثريون» .ولكن نظ ًرا لأن اجلن�س
والوقت من اليوم والعمر ميكن �أن
يغري كل درجة حرارة ج�سم الإن�سان،
ال ين�صح الباحثون بتحديث املعيار
جلميع البالغني.
وت�ضيف بار�سونيت« :من الناحية
الف�سيولوجية ،نحن خمتلفون متا ًما
عما كنا عليه يف املا�ضي ،لقد تغريت
البيئة التي نعي�ش فيها ،مبا يف ذلك
درجة احلرارة يف منازلنا ،وات�صالنا
بالكائنات احلية الدقيقة ،والطعام
الذي نح�صل عليه ،نحن يف الواقع
نتغري من الناحية الف�سيولوجية».

هل تحمي الكمامات من «كورونا»!

ب�����ات احل����دي����ث ع����ن ف�ي�رو����س
«كورونا» ال�شغل ال�شاغل للأو�ساط
الطبية وال�سيا�سية والعاملية ،بينما
تتوارد الأنباء العاجلة عن �إ�صابات
ج��دي��دة يف �أن��ح��اء ال��ع��امل ،بعدما
�أعلنت منظمة ال�صحة العاملية حالة
الطوارئ.
ت�سبب الفريو�س بوفاة �أك�ثر من
�آلفي �شخ�ص يف ال�صني وحدها،
وت�سجيل �أك�ثر من � 60أل��ف حالة
�إ����ص���اب���ة ،رغ����م ات���خ���اذ احل��ك��وم��ة
ال�صينية وال��ع��دي��د م��ن حكومات
العامل �إجراءات م�ش ّددة ملنع انت�شار
الفريو�س.
كما بد�أ النا�س يف ارت��داء �أقنعة
ال��وج��ه «ال��ك��م��ام��ات» يف امل��ط��ارات
وال�شوارع �سعياً للوقاية من املر�ض،
وو���ص��ل ال��ط��ل��ب ع��ل��ى الأق��ن��ع��ة يف
ال�صني وحدها �إىل  200مليون قناع
يوم ًيا ،وزاد �سعرها يف بع�ض البلدان

ب�شكل م�ضاعف.
فهل ي�ساعد القناع فعل ًيا يف تقليل
خماطر الإ�صابة بفريو�س كورونا؟!
ي��ق��ول رئ��ي�����س ق�����س��م الأم���را����ض
امل��ع��دي��ة واحل��ي��وان��ي��ة امل��ن�����ش ��أ يف
م�ؤ�س�سة ال�صحة العامة الربيطانية،
جيك دانينغ� ،إن هناك «�أدلة قليلة
للغاية على وج���ود ف��ائ��دة وا�سعة
الرت����داء ه���ذه الأق��ن��ع��ة» .وي�شرح
�أ���س��ب��اب ل��ع��دم ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا ق��ائ� ً
لا:
«ي��ج��ب ارت����داء �أق��ن��ع��ة ال��وج��ه على
نحو �سليم ،وتغيريها ب�شكل دائم،
و�إزالتها ب�شكل �صحيح ،والتخل�ص
منها ب�أمان ،وا�ستخدامها جنبا �إىل
جنب مع �سلوكيات النظافة العامة
اجليدة ،حتى تكون فعالة» وفق ما
ن�شرته �صحيفة «الإندبندنت».
كذلك ف�إن معظم البدائل الورقية
لهذه الأقنعة ال حتتوي على جهاز
ت��ن��ف�����س ل��ت��ن��ق��ي��ة ج��زي��ئ��ات ال��ه��واء

املعدية ،و�إذا مل يتم ارتدا�ؤها ب�شكل
�صحيح ،و�إذا مل تكن حمكمة على
ال��وج��ه ،ف��ه��ذا يعني �أن البكترييا
والفريو�سات ميكن �أن ت�صل ب�سهولة
�إىل الأنف والفم.
يف املقابل ،يحذر اخلرباء � ً
أي�ضا
من �أن الفريو�س اجلديد ميكن �أن
يدخل اجل�سم من خ�لال العينني،
وحتى عندما ميتثل امل�ستخدمون
لهذه القواعد مبدئ ًيا ،ف�إن الأبحاث
ت�ؤكد على �أن الأ�شخا�ص ع��ادة ما
مي �لّ��ون م��ن ا���س��ت��خ��دام��ه��ا ل��ف�ترات
طويلة ،حيث ن�شرت درا���س��ة عام
 ،2008ت�شري �إىل �أن «االم��ت��ث��ال»
ال�ستخدام الأق��ن��ع��ة املنا�سبة كان
�أقل من  ،%60ما يعني �أن ن�صف
الأ�شخا�ص التي �شملتهم الدرا�سة
مل ي�ستمروا يف ارت��دائ��ه��ا ح�سب
التوجيهات.
وق����ال �أ���س��ت��اذ ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة

ال تختلف �أع��را���ض الإن��ف��ل��ون��زا
ال���ع���ادي���ة ع���ن �أع����را�����ض ف�يرو���س
كورونا ،ومنها ارتفاع درجة حرارة
اجل�سم والعط�س وال�سعال وغريها،
وت����أت���ي ه���ذه الأع���را����ض يف �إط���ار
«احلملة الدفاعية» التي يقوم بها
اجل��ه��از امل��ن��اع��ي للج�سم للق�ضاء
على الفريو�سات .وعندما ي�صيب
فريو�س مثل فريو�س كورونا خلية
ما ،يجربها على ا�ستقبال الآالف
من الفريو�سات الأخرى� ،إذ تتفاعل
ال�ب�روت���ي���ن���ات ال���ت���ي ع��ل��ى �سطح
ال��ف�يرو���س ب�بروت��ي��ن��ات اخللية من

خالل االلت�صاق �أو االمت�صا�ص.
وبعد ذل��ك ،ت�ستن�سخ فريو�سات
جديدة قبل �أن تتحرر من اخللية
امل�ضيفة ،لتنطلق ملهاجمة اخلاليا
الأخ���رى ،وه��ذا ما يعرف بالتكاثر
الفريو�سي .وبعد ذلك ،يبد�أ اجلهاز
املناعي ب��ال��دف��اع ،لت�شتعل معركة
بني الطرفني ،ينت�صر فيها الأقوى،
فينتج جهاز املناعة مواد كيميائية
ت�سمى ال��ب�يروج�ين ت�سبب ارت��ف��اع
درجة حرارة اجل�سم.
وت�����س��اع��د ه����ذه احل���م���ى على
مكافحة الفريو�س عن طريق �إبطاء

م��ع��دل ال��ت��ك��اث��ر ال��ف�يرو���س��ي ال��ذي
يحتاج لدرجة حرارة ج�سم معتدلة
للتكاثر ،واحلمى تبطىء ذلك.
وت�ستمر هذه احلرب بني اجلهاز
املناعي والفريو�س لعدة �أي��ام ،و�إن
انت�صر فيها الفريو�س �سيطر على
الرئة �أو الكلى �أو الأع�ضاء املهمة
وقد يت�سبب يف �إتالف عدة �أع�ضاء
باجل�سم فيقتل �صاحبها.
ويف ح��ال انت�صر جهاز املناعة،
يق�ضي عليها �أو يطردها من اجل�سم
م��ن خ�ل�ال ال��ع��ط�����س �أو ال�����س��ع��ال،
فيخرج ال��ف�يرو���س بح ًثا ع��ن بيئة

الدولية لل�صحة والطب اال�ستوائي،
ج��ي��م��ي واي����ت����وورث« :ه��ن��اك �أدل���ة
قليلة على �أنها فعالة للغاية ،لكنها
�أك�ثر فائدة �إذا كان لديك فريو�س
وال ترغب يف نقله �أك�ثر من منعها
ا�صطياد �أي �شيء».
هناك تدابري �أك�ثر فعالية يجب
اتخاذها وف ًقا للدكتور دانينغ ،مبا
يف ذلك «النظافة ال�شخ�صية اجليدة
واجلهاز التنف�سي واليدين».
وتن�صح منظمة ال�صحة العاملية
بغ�سل الأيدي ب�شكل متكرر ،بفرك
اليدين بالكحول �أو باملاء الدافئ
وال�صابون ،وتغطية الفم والأن��ف
بالكوع �أو بن�سيج مرن عند العط�س
�أو ال�سعال ،وجتنب االت�صال الوثيق
مع �أي �شخ�ص يعاين من احلمى �أو
ال�سعال.
ك��م��ا ت��ن�����ص��ح ب��ط��ل��ب امل�����س��اع��دة
الطبية املبكرة ،حال ظهور �أي حمى
�أو �سعال �أو �صعوبة يف التنف�س،
وم�شاركة تاريخ ال�سفر مع مقدمي
ال��رع��اي��ة الطبية .وتن�صح كذلك
بتجنب االت�����ص��ال امل��ب��ا���ش��ر ،غري
امل��ح��م��ي ،م��ع احل��ي��وان��ات احل��ي��ة،
والأ�سطح املالم�سة للحيوانات عند
زيارة الأ�سواق يف املناطق املت�أثرة.
ك��ذل��ك تن�صح املنظمة بتجنب
ت��ن��اول املنتجات احليوانية النيئة
�أو غري املطهوة جيدًا واحل��ذر يف
التعامل معها �أو م��ع احلليب �أو
الأع�ضاء احليوانية لتجنب تلوث
الأطعمة غري املطهوة.

بين أعراض اإلنفلونزا وأعراض «كورونا»
حا�ضنة ج��دي��دة ،و�إن مل يجدها
ميوت يف غ�ضون �ساعات يف الهواء
الطلق.
ويف ح���ال ا���س��ت��ن�����ش��ق��ه �شخ�ص
تعلق باخلاليا التي تبطن اجليوب
الأن��ف��ي��ة ،فيهاجمها وي�ستن�سخ
فريو�سات جديدة ،لتنك�سر اخلاليا
امل�ضيفة يف الأنف.
وتنت�شر الفريو�سات اجلديدة يف
جمرى الدم ،حتى ت�صل �إىل الرئتني
والأع�ضاء الأ�سا�سية الأخرى ،وهنا
تبد�أ معركة جديدة مع جهاز مناعي
�آخر ..وهكذا.

من الذاكرة
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وكالة األنشطة والشراكة الطالبية ليست
مجرد وظيفة ونعمل كفريق عمل متكامل
قبلت يف كلية الزراعة وكنت �أنوي التحويل لإدارة الأعمال ولكن غريت ر�أيي و�أكملت لأ�سباب!

مل يكن للطالب حرية اختيار �رشيك ال�سكن وكانت طريقة الت�سجيل يدوية وح�سب ال�شواغر يف املباين
عدت من �أمريكا عام 1424هـ وعينت �أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا يف ق�سم وقاية النبات وبعد �سنتني رئي�س ًا للق�سم
كتب :حممد �سالم
الدكتور حممد بن علي ال�صالح،
�أ�ستاذ بكلية علوم الأغذية والزراعة
ق���س��م وق��اي��ة ال �ن �ب��ات ،وك �ي��ل ع �م��ادة
�ش�ؤون الطالب للأن�شطة وال�شراكة
ال �ط�لاب �ي��ة وم �� �ش��رف ع �ل��ى الأن ��دي ��ة
وم� ��� �ش ��رف ع �ل��ى امل� ��� �س ��رح واجل ��وال ��ة
وال� ��� �ش ��راك ��ة والأن� ��� �ش� �ط ��ة امل ��رك ��زي ��ة،
ب��الإ� �ض��اف��ة مل��رك��ز احل��ا� �س��ب الآيل،
ي �� �س �ت �ع��ر���ض يف ه � ��ذا ال� �ل� �ق ��اء �أب � ��رز
ذك ��ري ��ات ��ه ال ��درا�� �س� �ي ��ة والأك ��ادمي� �ي ��ة
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ،م� ��� �ش�ي�ر ًا ل �ل �ف��روق
الكبرية بني الأم�س واليوم ،وم�شيد ًا
ب ��روح ال �ت �ع��اون وال�ت�ك��ام��ل يف وك��ال��ة
ال � �ع � �م� ��ادة ل�ل��أن� ��� �ش� �ط ��ة وال� ��� �ش ��راك ��ة
الطالبية والإدارات التابعة لها..
االلتحاق باجلامعة
ح�صلت ع��ل��ى ال��ث��ان��وي��ة العامة
«م�سار علمي» من ثانوية الفي�ضة
يف منطقة ال�سر ،التابعة ملنطقة
�شقراء عام 1401هـ �أنا وجمموعة
م��ن ال��زم�لاء ،وواجهنا �صعوبة يف
االلتحاق باجلامعة ،حيث مل جند
الإر�شاد يف ذلك الوقت ،وكنا نرى
ال��زم�لاء الذين التحقوا باجلامعة
ونتمنى �أن نحذو حذوهم ،وكان يل
�أح��د الأق��رب��اء يف جامعة البرتول
و�آخ��ر يف جامعة امللك �سعود ،ومل
�أك��ن �أع��رف �أي��ن هي الوجهة ،ويف
ذل��ك الوقت كانت هناك �إعالنات
للوظائف يف اجلريدة ،ومنها �إعالن
للخطوط ال�سعودية �أنهم بحاجة �إىل
فنيني بحيث يخ�ضع املتدرب لدورة
ملدة �سنتني ثم ي�صبح فني طائرات،
وكانت يف جدة ،ولكن مل يكن لدينا
توجه حمدد.
بني الإدارة والزراعة
قدمت مع الزمالء على جامعة
امللك �سعود وكان القبول يف ال�سابق
ين�شر يف اجل��ري��دة ،وظهرت نتائج
قبولنا يف جامعة امللك �سعود يف
اجل��ري��دة ،و�أذك���ر �أنها كانت تن�شر
�أ�سماء املقبولني ويف �أي كلية ،فقدمنا
�أنا وزمالئي جمع ًيا على كلية العلوم
الإداري����ة «�إدارة الأع��م��ال» ،فجاء
القبول جلميع زم�لائ��ي يف العلوم

الإداري��ة و�أن��ا الوحيد مت قبويل يف
الزراعة ،وكانت لدي نية التحويل
لرغبتي يف ال��درا���س��ة م��ع زمالئي
يف العلوم الإداري���ة ،حيث كانت يف
علي�شة ،وكان ذلك عام  1402هـ،
لكن الأمور تغريت بعد ذلك.
رقمي اجلامعي
�إىل ي��وم��ن��ا ه���ذا �أذك�����ر رق��م��ي
اجل���ام���ع���ي « ،»4024519ومل
ي��ك��ن الت�سجيل م��ت��ط��و ًرا يف ذل��ك
اليوم ،فقد كان عرب نافذة �صغرية
وم���زدح���م���ة ،وك����ان ال��ت�����س��ج��ي��ل يف
املا�ضي عبارة عن بطاقات ،بطاقة
تعطى للطالب و�أخرى تعطى لع�ضو
هيئة التدري�س وبطاقة تبقى للقبول
وال��ت�����س��ج��ي��ل ،وك����ان ي��ج��ب ت�سليم
البطاقة يف الأ�سبوع الأول �أو الثاين
من الدرا�سة لع�ضو هيئة التدري�س،
وكانت البطاقة عبارة عن معلومات،
مثل ا�سم املادة وا�سم الطالب ورقم
ال�شعبة ،ويف �إح��دى امل��واد ن�سيت
�إع���ط���اء ال��ب��ط��اق��ة ل��دك��ت��ور امل���ادة
وبال�صدفة عندما ب��د�أت باملذاكرة
وجدت بطاقة املادة وتفاج�أت ب�أين
مل �أعطي �أ�ستاذ املقرر البطاقة،
وعندما ذهبت �إىل الدكتور رف�ض
�أخ��ذ البطاقة مني ب�سبب ت�أخري
يف الت�سليم ،و�أجريت عدة حماوالت
لإقناعه وبعد جهد جهيد �سلمت
البطاقة وتفاديت الر�سوب يف املادة
وهلل احلمد.
�سكن الطالب
عندما التحقت ب�سكن الطالب
مل يكن للطالب حرية اختيار �شريك
ال�سكن وكانت طريقة الت�سجيل يف
ال�سكن ي��دوي��ة ،وح�سب ال�شواغر
يف امل��ب��اين وم���ن ث��م ي��ت��م التناقل
ب�ين ال��زم�لاء ،وك���ان وال���دي رحمه

�إىل ال�سكن ،وكان زميلي يف ال�سكن
نائ ًما فرتكت العينات على الطاولة
وكنت متع ًبا وقتها ومنت من �شدة
التعب ومل �أح��ك��م �إغ�ل�اق العينة،
واذا باحل�شرات تتطاير يف الغرفة
و�إح���داه���ا دخ��ل��ت يف �أذن زميلي
ومنزعجا ب�سبب
فا�ستيقظ غا�ض ًبا
ً
احل�شرات واعتذرت منه و�أو�ضحت
له �أنني كنت متع ًبا ومل �أغلق ب�إحكام
ال��ع��ي��ن��ة .وك����ان ه���ذا امل���وق���ف من
املواقف التي ال �أح�سد عليها و�إىل
يومنا هذا �أذكر زميلي بهذا املوقف.

اهلل قد ا�شرتى يل �سيارة يف تلك
الفرتة ،وكانت �أول �سيارة �أمتلكها
بعد تخرجي من الثانوية ،ودر�ست
�سنتني يف كلية الزراعة يف علي�شة،
ويف ال�����س��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة ك���ان هنالك
اثنان من الأق��ارب يف نف�س الكلية،
وك��ن��ت �أحت���دث معهما بخ�صو�ص
تغيري التخ�ص�ص والتحويل لكلية
�إدارة الأعمال ،ف�أقنعوين ب�أن كلية
الزراعة لها م�ستقبل واعد و�أخذين
�أحدهم �إىل لوحة الإعالنات فر�أيت
�إعالناً ل�شركة فيفا الزراعية ،وكانت
يف جنوب اململكة وطلبهم ملهند�سني
زراعيني ،وكان الراتب مغرياً �إ�ضافة
لتوفر ال�سكن وال�سيارة ،وكان ذلك
حافزًا وت�شجي ًعا يل لال�ستمرار يف
تخ�ص�ص الزراعة.
التخ�ص�ص الدقيق
�أثناء درا�ستي يف كلية الزراعة كنت
�أواجه م�شكلة يف اختيار التخ�ص�ص
الدقيق ،ومل يكن لدي علم �أو خربة

يف كيفية اختيار التخ�ص�ص الدقيق،
وق��د ن�صحني اث��ن��ان م��ن ال��زم�لاء
باختيار تخ�ص�ص «وقاية النبات»،
وكان �أغلب الطالب يف ذلك الوقت
يتخ�ص�صون �إما يف علوم الأغذية �أو
الهند�سة �أو االقت�صاد ،فتخ�ص�صت
يف علوم وق��اي��ة النبات ،وه��و علم
يدر�س الأمرا�ض التي ت�صيب النبات
واحل�شرات التي ت�صيب النباتات
االقت�صادية وكيفية عالجها.
ح�شرات يف الغرفة
م���ن امل���واق���ف ال��ت��ي ح��دث��ت يل
يف تلك ال��ف�ترة ،ك��ان لدينا تدريب
ميداين بطبيعة التخ�ص�ص ،حيث
نذهب �إىل احلقول وجنمع عينات
و�أن���واع���اً خمتلفة م��ن احل�����ش��رات
ونح�ضرها للمعمل ونعمل عليها،
ويف �أحد الأي��ام جمعت عينات من
احلقل وك��ان ذل��ك يف عطلة نهاية
الأ�سبوع ،ف�أح�ضرت العينات معي

ابتعاث للدكتوراه
بعد انتهائي من فرتة املاج�ستري
اب��ت��ع��ث��ت �إىل ال����والي����ات امل��ت��ح��دة
الأم��ري��ك��ي��ة يف جامعة �أوك�لاه��وم��ا
احلكومية لدرا�سة تخ�ص�ص �أمرا�ض
النبات والتخ�ص�ص الدقيق درا�سة
الفريو�سات النباتية ،وكان ذلك عام
1417هـ ،وعندما ذهبت �إىل هناك
در�ست �سنة كاملة يف معهد اللغة
الإجنليزية ،وعندما ح�صلت على
درجة التوفل املطلوبة لدخول الق�سم
بد�أت بدرا�سة املواد وكانت الطريقة
ج��دي��دة وب��أ���س��ل��وب �آخ���ر ،وتعلمنا
�أمو ًرا جديدة ومفيدة واجتزتها وهلل
احلمد ،ومن املواقف التي ح�صلت
يل �أث��ن��اء االبتعاث وال��ت��ي جعلتني
�أت��وق��ع �أنني لن �أنتهي من البعثة،
وك��ان ذل��ك ب�سبب ارت��ب��اط �أبحاثنا
ب�شيئني يف احلقل مبعنى جت��ارب
حقلية وكذلك يف البيوت املحمية.
�إحباط م�ؤقت
يف ذلك الوقت كنت �أدر�س فريو�ساً
ي�صيب الفول ال�سوداين ،وهو �صعب
االنتقال وتنقله ح�شرة معينة وي�أتي
يف موا�سم معينة وي�صيب املحا�صيل
الزراعية ويق�ضي عليها ،ويتواجد

باحث زراعي

ح�صلت على البكالوريو�س ع��ام – 1405
1406هـ ،وك��ان��ت ال�شركات ال��زراع��ي��ة يف �أوج
ن�شاطها وكانت عرو�ضها الوظيفية قوية للطالب
اخلريجني ،فذهبت �إىل بع�ض ال�شركات ومنها
�شركة الق�صيم الزراعية و�شركة تبوك الزراعية

وعدة �شركات �أخرى بح ًثا عن املميزات الوظيفية
الأف�ضل ،ولكن كانت من عيوب ال�شركات �أن
عملها يف منطقة نائية ومعزولة ومل يكن هنالك
�إنرتنت وال جواالت بعك�س وقتنا هذا ،فعدت �إىل
الكلية ووج��دت وظيفة باحث زراع��ي يف الكلية

و�أثناء وظيفتي تقدمت �إىل الدرا�سات العليا على
املاج�ستري وانتهيت منها ،ومن بعدها �أ�صبحت
حما�ض ًرا يف ق�سم وقاية النبات ،وكان ذلك يف
عام 1416 – 1415هـ.

يف املناطق اجلنوبية يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،وكانت درا�ستي
تتعلق مب��ع��رف��ة ت��واج��د ال��ف�يرو���س
ودرا�سة وبائيته والأ�صناف املختلفة
م��ن ال��ف��ول ال�����س��وداين وامل��ق��اوم��ة
الطبيعية لهذا الفريو�س والتعريف
ب���ه ،وع��ن��دم��ا انتهيت م��ن درا���س��ة
املواد وجنحت فيها بامتياز واجتزت
امتحان اللجنة ال�شامل والذي يتكون
م��ن �شقني ن��ظ��ري و���ش��ف��ه��ي ،وق��د
�أ�صابني �إحباط م�ؤقت رغم اجتيازي
للمواد ،وذل��ك ب�سبب ع��دم �إح��راز
تقدم يف البحث رغم م�ضي �سنتني
من الدرا�سة والعمل دون �أي نتائج.
ال للي�أ�س
نتيجة لكل ذلك ،كنت متخوفاً من
العودة دون �شهادة الدكتوراه ،رغم
اجتيازي للمواد وامتحان اللجنة،
لأن املفرت�ض �أن �أجن��ز على الأق��ل
 70% - 60ثم يتبقى �شيء ب�سيط
لإن��ه��اء مرحلة ال��دك��ت��وراه ،فعملت
جاهدًا ومل �أي�أ�س حتى �أنهيت البحث
وكانت النتائج جيدة وانتهيت من
مرحلة الدكتوراه ،ويف عام 1424هـ
عدت �إىل اململكة العربية ال�سعودية
ك�أ�ستاذ م�ساعد يف الق�سم ،وبعدها
ب�سنتني مت تر�شيحي لرئا�سة ق�سم
وقاية النبات يف كلية الزراعة.
خدمات و�أن�شطة طالبية
توا�صل معي الدكتور فهد القريني
عميد ���ش��ؤون ال��ط�لاب ،عن طريق
�أح���د ال��زم�لاء لرت�شيحي لوكالة
العمادة للخدمات الطالبية ،و�أن
�أكون م�س�ؤوالً عن ال�سكن والتغذية
و�إدارة امل��ن��ح ،فعينت و�أم�����ض��ي��ت
فيها م��دة �سنة ون�صف ،بعدها مت
تر�شيحي م��ن قبل ال��دك��ت��ور فهد
القريني لوكالة الأن�شطة وال�شراكة
الطالبية وقبلت ،واحلقيقة �أن وكالة
عمادة الأن�شطة الطالبية تعني يل
ال�شيء الكثري وعندما �أت��ي��ت �إىل
الوكالة وج��دت �أن لدينا جمموعة
م���ن ال�����ش��ب��اب ����س���واء يف الأن���دي���ة
الطالبية �أو يف برنامج ال�شراكة
الطالبية والأن�شطة املركزية �أو يف
اجلوالة �أو يف امل�سرح �أو يف مركز
احلا�سب وتطوير امل��ه��ارات لديهم
احلما�س.
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د .فهد بن عبداهلل الطياش

«عمدة حي» الجودة
زارت الأ�سبوع املا�ضي جلان املراجعة واالعتماد الأكادميي ثالثة
�أق�سام من كلية الآداب ،وهي الإع�لام والتاريخ واجلغرافيا ،ووفق
الت�سل�سل الهرمي داخل اجلامعة و�أق�سامها هناك وكيل اجلامعة
للجودة وعميد ووكيل داخل كل كلية وكل ق�سم ،ومع هذا جند �أن
العبء الكبري وامل�ستمر ل�ضمان ا�ستمرار تطبيق املعايري يقع على
ع�ضو هيئة التدري�س املناط بهذا املحور �أو ذاك ،ويعمل هذا الع�ضو
وفق قواعد ومعايري دقيقة لت�ضمن جتديد االعتماد للق�سم بعد عناء
احل�صول عليه وا�ستمر يف تطبيقه.
وهنا ا���س��أل نف�سي :ما ال��ذي �سيدفع ه��ذا الع�ضو ملعرفة �أدق
التفا�صيل عن املحور املناط به ومن ي�ؤدي عمله من زمالء وزميالت
الق�سم؟ فهو كـ«العمدة» الذي ال يكل وال ميل يف توثيق كل م�ستجدات
احلي وتغريات �ساكنيه كجزء من وظيفة ذات عطاء وثناء ،ومع هذا
فـ«العمودية» مل تعد تلك املهمة املغرية �أو امل�ستمرة مع تغري منط
احلياة والتعريف الرقمي .فماذا ع�سانا �أن نعمل لإبقاء جذوة العطاء
متقدة لدى هذا الع�ضو الذي يتابع كل دقائق النتائج امل�ؤيدة لتطبيق
حماور اجلودة؟ فهو لي�س بالعميد �أو الرئي�س ،و�إمنا ع�ضو يف الظل.
ولكن كلنا �أم��ل �أن ي�صبح هناك «عمدة» لكل حم��ور �ضمن هيكل
تنظيمي للجودة ،فيم�سك كل واحد منهم عمودًا قبل �أن تفرت الهمة
ويرتك اجلوهر ويتم�سك بال�شكل ،ولكن �إذا كان هناك غياب مليزانية
«مركاز» «عمدة» املحور وو�صفه الوظيفي من الهيكل ،عندها فقط
ندرك �أن �سباق اجلودة ق�صري املدى وق�صري النظر والنف�س ،ولي�س
�سبا ًقا الخرتاق ال�ضاحية للو�صول �إىل �ضفاف التميز.

مناف�سات الأوملبياد الوطني للإبداع العلمي يف بهو اجلامعة..

altayash@ksu.edu.sa

لبحث التعاون الأكادميي وتبادل اخلربات

على ك�أ�س وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات

وفد من الدراسات اإلسالمية يزور ديوان المظالم
التقى معايل رئي�س ديوان املظامل
رئ��ي�����س جمل�س ال��ق�����ض��اء الإداري
ال�شيخ ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن حممد
اليو�سف ،يف مكتبه بالريا�ض ،وفدًا
�أكادمي ًيا برئا�سة الدكتور �سعود بن
�سلمان ب��ن حممد �آل �سعود ،من
ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية بجامعة
امللك �سعود.
وخالل اللقاء قدّ م الوفد تعري ًفا
ب��ق�����س��م ال���درا����س���ات الإ���س�لام��ي��ة
ب���اجل���ام���ع���ة ،واالخ���ت�������ص���ا����ص���ات
الأك��ادمي��ي��ة يف ال��ق�����س��م ،وع��ر� ً��ض��ا
لأب���رز منجزات الق�سم يف املجال
العلمي والبحثي ،والر�ؤية امل�ستقبلية
لتعزيز ج��ودة امل��خ��رج��ات البحثية

وان�سجامها مع حاجة البحث العلمي
لتح�سني بيئة الأعمال يف اجلهات
وامل��ؤ���س�����س��ات احلكومية باجلانب
ال�شرعي والق�ضائي.
ك��م��ا ت��ن��اول ال��ل��ق��اء ب��ح��ث �أوج���ه
التعاون و�إيجاد �شراكات �أكادميية
وتطويرية بني ديوان املظامل وجامعة
امللك �سعود تتعلق بتطوير الدرا�سات
الإ�سالمية والبحوث والدرا�سات،
والتبادل املعريف الذي من �ش�أنه رفع
كفاءة الأبحاث العلمية لدى طالب
وطالبات الدرا�سات العليا ،وفتح
جماالت التدريب ب�شكل �أو�سع بني
اجلانبني� ،إىل جانب تبادل اخلربات
يف خمتلف املجاالت امل�شرتكة.

كلية الصيدلة تستقبل مجلس إدارة جمعية الصيدلة
ا�ستقبلت كلية ال�صيدلة برئا�سة
عميدها الدكتور �أو���س ال�شم�سان
مبقر الكلية م�ؤخراً جمل�س �إدارة
اجل��م��ع��ي��ة ال�صيدلية ال�سعودية
املُنتخب ح��دي��ث�اً ،وذل���ك بح�ضور
وكالء كلية ال�صيدلة.
ه���دف االج��ت��م��اع ال���س��ت��ع��را���ض
الأه����داف اال�سرتاتيجية للتعليم
ال�����ص��ي��ديل يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�����س��ع��ودي��ة ،وم��ن��اق�����ش��ة الأدوار
التكاملية بني كل من كلية ال�صيدلة
واجلمعية ال�صيدلية ال�سعودية،

خالل امللتقى ال�سنوي الثاين لطالب
وطالبات املرحلة الثانوية

 600طالب وطالبة يتعرفون
على أنظمة الدراسة في
«األولى المشتركة»

و�آل��ي��ات العمل امل�شرتك لتحقيق
الأه��داف التي من �ش�أنها االرتقاء
مبهنة ال�صيدلة.
حظي االج��ت��م��اع باهتمام بالغ
كونه �إج���راء مهماً لتن�سيق العمل
امل�شرتك بني كلية ال�صيدلة وجمل�س
�إدارة اجلمعية ال�صيدلية ال�سعودية،
حيث اتفق الطرفان على متابعة
العمل امل�شرتك لدعم ا�سرتاتيجية
التعليم ال�صيديل ومهنة ال�صيدلة
باململكة.
تنظم عمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة اليوم
الأحد امللتقى ال�سنوي الثاينلطالب وطالبات
املرحلة الثانوية لهذا العام.
و�أو�ضح عميد ال�سنة الأوىل امل�شرتكة
الدكتور عبداملجيد اجلريوي �أن امللتقىيهدف
�إىل تعريف الطالب والطالبات باجلامعة
ب�شكل عام ،والعمادة ب�شكل خا�ص و�أنظمتها

تتويج الفرق الفائزة بدوري الكليات
بمدينة الطالبات

كتبت :جواهر �آل تومي
احتفل النادي الريا�ضي باملدينة اجلامعية للطالبات بتتويج الفرق الفائزة
بدوري الكليات الثاين وذلك يوم الأربعاء 1441/6/18هـ على ك�أ�س وكيلة
اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات لعام 1441هـ ،حيث �شرف احلفل وكيلة اجلامعة
ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة غادة بن �سيف ،وبت�شريف م�ست�شارة االحتاد
الريا�ضي للجامعات ال�سعودية الدكتورة مزنة املرزوقي ووكيالت الكليات
وعدد كبري من الطالبات ومن�سوبات اجلامعة.
ت�ضمن احلفل بع�ض اال�ستعرا�ضات الريا�ضية قدمتها عدد من الالعبات
املتميزات يف عدد من الريا�ضات مثل اجلودو والتايكوندو ورفع الأثقال
ورم��ي ال�سهام ,ومت خ�لال احلفل تتويج الفرق الفائزة ب��ال��دوري الثاين
للكليات ،حيث حققت كلية الريا�ضة والن�شاط البدين املركز الأول يف لعبة
كرة الطاولة ،وحل ثانياً كلية العلوم ،واحلا�سب ثالثاً ،والآداب رابعاً ،فيما
حقق فريق كلية �إدارة الأعمال املركز الأول يف لعبة كرة قدم ال�صاالت،
وحازت كلية اللغات والرتجمة على املركز الثاين ،وكلية الآداب ثالثاً ،ورابعاً
العلوم والن�شاط البدين .ويف دوري كرة ال�سلة حقق فريق كلية احلا�سب
املركز الأول ،وكلية �إدارة الأعمال ثانياً ،وثال ًثا كلية الآداب ،ويف املركز الرابع
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية .ومت �إعالن قائمة منتخب جامعة امللك �سعود
لل�سهام ولكرة قدم ال�صاالت وكرة الطاولة ومنتخب كرة الري�شة ومنتخب
كرة ال�سلة .كما تخلل احلفل معر�ض م�صاحب عن التغذية الريا�ضية من
قِ بل عيادة التغذية بالنادي الريا�ضي.

بدء استقبال طلبات مكافأة التميز
ألعضاء التدريس السعوديين

�أعلنت �أمانة املجل�س العلمي بوكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي عن بدء ا�ستقبال طلبات مكاف�أة التميز لأع�ضاء هيئة التدري�س
ال�سعوديني وم��ن يف حكمهم ع��ن ط��ري��ق ب��واب��ة اخل��دم��ات الإلكرتونية
« »https://e.ksu.edu.sa/Account/Loginوملدة � 3أ�شهر اعتبا ًرا
من تاريخ  1مار�س 2020م حتى تاريخ  31مايو 2020م ،ح�سب ال�ضوابط
امل ُعلن عنها والتي مت تعميمها على جميع الكليات واملو�ضحة على بوابة
املجل�س العلمي.
ول��وائ��ح��ه��ا و�أق�����س��ام��ه��ا ووح��دات��ه��ا ،وكذلك
امل��ق��ررات ال��درا���س��ي��ة ال��ت��ي ���س��وف يدر�سها
الطلبة يف ال�سنة الأوىل امل�شرتكة .وق��ال
اجلريوي �إن تنظيم مثل هذا امللتقى يرتجم
ال�شراكة احلقيقية والتكامل بني قطاعات
وزارة التعليم واجل��ام��ع��ات خ��دم� ًة للطالب
والطالبات ،م�شرياً �إىل �أن امللتقى �سي�ستمر

خم�سة �أيام و�ست�ستقبل العمادة فيه يوميا ٦٠٠
طالب وطالبة من جميع مدار�س الريا�ض .من
جهته قال وكيل العمادة للخدمات الطالبية
وامل�شرف على امللتقى الدكتور خملد العنزي
�أن ال��زي��ارة يف اليوم ال��واح��د ت�ستمر قرابة
ثالث �ساعة و�سي�ستمع فيها الطالب �إىل �شرح
عن �أق�سام العمادة وامل��واد الدرا�سية وطرق

التدري�س .ويطلع الطالب خالل الزيارة على
كافة مرافق العمادة �سواء مراكز م�صادر التعلم
�أو ال�صاالت الريا�ضية واملطاعم وغريها .كما
�سيزور الطلبة القاعات الدرا�سية وااللتقاء
ب�أع�ضاء هيئة التدري�س .كما �سيتم تنظيم
معر�ض م�صاحب للملتقى يحوي العديد من
الأركان والفعاليات.

