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تخفي�ض القبول بن�سبة  %50يف بع�ض التخ�ص�صات

قبول أكثر من  14000طــالب وطالبة

ر�سالة اجلامعة  -عمادة القبول
والت�سجيل
�أعلنت جامعة امللك �سعود مم ّثل ًة
بعمادة القبول والت�سجيل قبول �أكرث
ٍ
وطالبة للعام
طالب
من 14000
ٍ
ال��درا���س��ي 1444هـ ،يف درج��ات
«البكالوريو�س والدبلوم امل�شارك
وال���دب���ل���وم امل���ت���و����س���ط» ،ملختلف
امل�����س��ارات والتخ�ص�صات بكليات
اجل��ام��ع��ة و�أو����ض���ح عميد ���ش ��ؤون
القبول والت�سجيل الدكتور �سعد بن
حمد بن عمران �أنّ العمادة � مَ َّ
أت ْت
�أع��م��ال القبول للف�صل الدرا�سي
الأول لهذا العام اجلامعي 1444هـ
وف��ق �اً ل�ل��أع���داد وال�����ش��روط التي
�أقرها جمل�س اجلامعة ،وا�ستمراراً
للجهود امل��ب��ذول��ة كثفت العمادة
ا�ستعداداتها ملو�سم القبول منذ
منت�صف الف�صل الدرا�سي الأول
للعام اجلامعي  1443هـ وتهيئته
لي�شمل عدة جوانب� ،أبرزها :درا�سة
املعايري املعتمدة للقبول ،والأعداد
املقرتحة للقبول ،وجتهيز بوابات
القبول الإل��ك�ترون��ي��ة ،و���ص��والً �إىل
التهيئة لبداية العام الدرا�سي.
التفا�صيل �صـ 3-2

د .المنيع :كلية التربية تواجه العديد من الصعوبات والتحديات

د .العنزي مشرفًا على
ر� � �س� ��ال� ��ة اجل� ��ام � �ع� ��ة -
تتقدم بال�شكر اجلزيل
فريق التحرير
للدكتور مطلق املطريي
على جمهوداته و�إ�سهاماته
����ص���در ق�����رار م��ع��ايل
يف ت��ط��وي��ر ال�����ص��ح��ي��ف��ة
رئي�س اجلامعة الدكتور
و�إك���م���ال م�سريتها التي
ب����دران ال��ع��م��ر بتكليف
ب��د�أت منذ عام 1395هـ
ع�����ض��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س
1975/م ،باعتبارها �أول
بق�سم الإع�ل�ام الدكتور
�صحيفة جامعية �أ�سبوعية
علي بن �ضميان العنزي
ت�صدر يف اململكة ،و�أ�شرف
د .مطلق املطريي
د .علي العنزي
م�����ش��رف �اً ع��ل��ى الإدارة
على �إدارت��ه��ا وحتريرها
وال���ت���ح���ري���ر ل�صحيفة
نخبة من من�سوبي ق�سم
�أ�س�س ق�سم الإع�ل�ام يف جامعة
ر�سالة اجل��ام��ع��ة ،خلفاً للدكتور الطائف ،وعمل رئي�ساً للق�سم ملدة الإعالم باجلامعة.
مطلق بن �سعود املطريي.
وتتمنى �أ�سرة التحرير التوفيق
خم�س �سنوات.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال��دك��ت��ور
ك��م��ا ع��م��ل د.ال��ع��ن��زي رئي�ساً وال�سداد للم�شرف اجلديد ،حيث
علي العنزي ،حا�صل على درجة ل��ق�����س��م ال��ت�����ص��ح��ي��ح ال���ل���غ���وي ،ت�سعى دوم���اً «ر���س��ال��ة اجلامعة»
ال��دك��ت��وراه يف الإع��ل�ام اجل��دي��د وم�ست�شاراً �إعالمياً ل��دى رئي�س �أن تكون و�سيل ًة �إعالمي ًة لتبادل
م��ن ج��ام��ع��ة �إن��دي��ان��ا بن�سلفانيا حترير �صحيفة اجلزيرة الأ�ستاذ الأف��ك��ار وامل��و���ض��وع��ات الهادفة؛
لت�شكيل وع��ي جامعي و�أك��ادمي��ي
ع��ام 2014م ،ول��ه �إ�سهامات يف خالد املالك مدة ع�شر �سنوات.
املجالني الأك��ادمي��ي والإع�لام��ي،
�أ�سرة حترير «ر�سالة اجلامعة» ينه�ض باجلامعة ومن�سوبيها.

فتح باب الترشيح لبعض
المناصب القيادية بالجامعة
ر�� �س ��ال ��ة اجل ��ام� �ع ��ة  -ال� �ع�ل�اق ��ات
العامة
ب��ن��ا ًء على توجيه معايل رئي�س
اجلامعة� ،أعلنت اللجنة اال�ست�شارية
الختيار عمداء الكليات واملعاهد عن
فتحها باب القبول للرت�شح ملن�صبي
عميد كلية الرتبية ،وعميد كلية �إدارة
الأعمال .وذلك �إما بالتجديد للعميد
احلايل �أو التعوي�ض عنه ،كما ميكن
تقييم العميد احلايل الذي �ستنتهي
ف�ترة ع��م��ادت��ه ع��ن ط��ري��ق ال��راب��ط
املوجود يف موقع اللجنة الإلكرتوين
https://eservices.ksu.edu.
.sa/DeansSelection
ك�شف عن ذلك لر�سالة اجلامعة
�أم�ين �سر اللجنة الأ�ستاذ عبداهلل
ال�سنيدي ،م�شرياً �إىل �أن اجلامعة

الفصول الثالثة ..بين التحصيل التعليمي ومواءمة الدول العشرين
ع � �ب� ��دال � �ل� ��ة امل� �ن� �ب� �ه ��ي  -ق �م ��ا� ��ش
املني�صري
ت�شهد اجلامعة ولأول مرة مرحل ًة
مف�صلي ًة جديد ًة عنوانها الف�صول
الدرا�سية الثالثة ،الهدف منها رفع
م�ستوى حت�صيل الطالب ،وتعوي�ض
الفاقدالتعليمي ،وم���واءم���ة ع��دد
الأيام الدرا�سية يف اململكة العربية

ال�سعودية مع الأي��ام الدرا�سية يف
نظرياتها من دول جمموعة الع�شرين
ودول منظمةالتعاون االقت�صادي
والتنمية مبا يتوافق مع متطلبات
العملية التعليمية.ويف ت�صريح �سابق
ل�سناب �صحيفة ر�سالة اجلامعة
�أ�شار عميد �ش�ؤون القبول والت�سجيل
الدكتور �سعد بن حمد بن عمران

�إىل �أن �إىل �أن العمادة تعمل على
درا���س��ة حت��ول الف�صول الدرا�سية
�إىل ثالثة ف�صول ،من خالل و�ضع
اخلطط الالزمة ملتطلبات التحول
جميعها من ناحيةاجلداول واخلطط
الدرا�سية ،وكذلك عدد ال�ساعات يف
الف�صل الدرا�سي ،و�آلية الت�سجيل.
يف حني يذهب الدكتور �صالح بن
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عيظة الزهراين ع�ضو هيئة التدري�س
يف ق�سم ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة بجامعة
امل��ل��ك �سعود �إىل �أن احل��ك��م على
درا�سةالف�صول الدرا�سية الثالثة ال
يعترب جتربة ،م�ؤكداً �أن احلكم على
التجربة ي�أتي عن طريق تغري املناهج
وطرق التدري�س.
التفا�صيل �صـ 6

ت�سعى �إىل اختيار الأف�ضل لهذه
املنا�صب القيادية.
و�أك����دت اللجنة ح�سب تنظيم
�إج���راءات اختيار ،وتر�شيح عمداء
الكليات واملعاهد يف جامعة امللك
�سعود �ضرورة االطالع على ال�سمات
املتوقعة يف املر�شحني ملن�صب عميد
للكليات واملعاهد يف جامعة امللك
�سعود ،وكذلك االطالع على �أنظمة
و�إج��راءات اختيار وتر�شيح عمداء
الكليات ،و�إر�سال تر�شيحاتهم �إىل
ريا
الرابط امل�شار �إليه �أع�لاه ،م�ش ً
�إىل �أن باب الرت�شيح يقفل بنهاية
يوم ال�سبت 1444/2/21هـ املوافق
2022/9/17م.
وب��ه��ذ ِه املنا�سبة دع��ت اللجنة
وك�لاء ور�ؤ���س��اء الأق�سام ،و�أع�ضاء

هيئة التدري�س يف الكليات املُعلن
عنها للم�شاركة يف تقييم �أداء عميد
كليتهم ،عن طريق من��وذج التقييم
اخلا�ص بذلك ،علماً �أن التقييم متاح
حتى يوم ال�سبت 1444/2/21هـ.
وي��ت��ط��ل��ب ال���دخ���ول ا���س��ت��خ��دام
الربيد الإلكرتوين اخلا�ص بنطاق
اجلامعة @ ksu.edu.saوكلمة
ال�سر املرتبطة ب��ه ،حيث تقت�صر
�صالحية التقييم على وكالء الكلية،
ور�ؤ���س��اء الأق�����س��ام ،و�أع�ضاء هيئة
التدري�س يف الكلية املعنية.
و���ش��ددت اللجنة �أن البيانات
التي يت�ضمنها هذا التقييم �سيتم
التعامل معها مبنتهى ال�سرية ،ولن
ت�ستخدم �إال يف �إج��راءات املفا�ضلة
بني املر�شحني لعمادة الكلية.
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�شمل �أبناء ال�شـــــــــ

قبول أكثر من  14000طالـــــــــــــــ
د.بن عمران :تخفيض القبول بنسبة  %50في بعض التخصصات

تنفيذ  56842عملية حذف و  11ألف إضافة و  53736عملية تبديل شعبة من خالل
البوابة اإللكترونية للنظام األكاديمي
ر�سالة اجلامعة  -عمادة القبول
�أعلنت جامعة امللك �سعود مم ّثل ًة بعمادة
القبول والت�سجيل قبول �أكرث من 14000
ٍ
وطالبة للعام الدرا�سي 1444هـ ،يف
طالب
ٍ
درج��ات «البكالوريو�س والدبلوم امل�شارك
وال��دب��ل��وم امل��ت��و���س��ط» ،ملختلف امل�����س��ارات
والتخ�ص�صات بكليات اجلامعة.،
و�أو�ضح عميد �ش�ؤون القبول والت�سجيل
الدكتور �سعد بن حمد بن عمران �أنّ العمادة
� مَ َّ
أت ْت �أعمال القبول للف�صل الدرا�سي الأول
لهذا العام اجلامعي 1444هـ وفقاً للأعداد
وال�����ش��روط التي �أق��ره��ا جمل�س اجلامعة،
وا�ستمراراً للجهود املبذولة كثفت العمادة
ا�ستعداداتها ملو�سم القبول منذ منت�صف
الف�صل ال��درا���س��ي الأول للعام اجلامعي
 1443ه��ـ وتهيئته لي�شمل ع��دة ج��وان��ب،
�أب��رزه��ا :درا�سة املعايري املعتمدة للقبول،
والأعداد املقرتحة للقبول ،وجتهيز بوابات
القبول الإل��ك�ترون��ي��ة ،و���ص��والً �إىل التهيئة
لبداية العام الدرا�سي.
و�أ�ضاف عميد القبول والت�سحيل� :إنّ
اجلهود تكللت بقبول وتر�شيح �أك�ثر من
ٍ
وطالبة للف�صلني
طالب
�أربعة ع�شر �ألف
ٍ
الدرا�سييــن الأول والثانــي يف درجـــــات
)البكالوريو�س والدبلوم امل�شارك والدبلوم
امل��ت��و���س��ط( م��ن خ�لال �آل��ي��ات و�إج����راءات
ق��ب��ول م��ت��ط��ورة ،ودع���م ف��ن��ي و�أك���ادمي���ي

متوا�صل ،م�شرياً �إىل �أنّ القبول �شمل
خمتلف ���ش��رائ��ح املجتمع وم��ن �ضمنهم
ذوو الإع��اق��ة �أم��ث��ال :الطلبة املكفوفني،
وال�����ص��م ،و�ضعاف ال�سمع� ،إ���ض��اف�� ًة �إىل
حتقيق رغبات قبول الفئات التي �شملتها
التوجيهات ال�سامية مثل �أبناء ال�شهداء
ومن يف حكمهم ،وغريهم من الفئات.
قرارات جمل�س �ش�ؤون اجلامعات
و�أ���ش��ار د .بن عمران �إىل ق��رار جمل�س
�ش�ؤون اجلامعات فيما يخ�ص رفع القبول �إىل
ِ�ضعف ما كان عليه عام 2020م يف الكليات
النوعية «ال�صحية والهند�سية والتقنية
والتطبيقية و�إدارة الأعمال» ،وف ًقا للطاقة
ح�سن من
اال�ستيعابية لتلك الكليات ،مبا يُ ِّ
خمرجات العملية التعليمية ،وي�سهم يف �سد
احتياجات �سوق العمل ،وتخفي�ض القبول
بن�سبة ال تقل عن ) (%50يف التخ�ص�صات
غري املتوائمة مع �سوق العمل ،مع زي��ادة
ا�ستيعاب الطالب والطالبات يف الكليات
النوعية وفقاً للقدرة اال�ستيعابية للكليات،
ع��ل��ى �أن يُ��ع��م��ل ب��ه��ذا ال��ق��رار مل���دة خم�س
�سنوات ،ويُ��قَ�� ّي��م تطبيقه بعد م��رور ثالث
�سنوات؛ وقد عملت العمادة ا�ستنادًا على
هذا القرار على الزيادة يف ن�سبة املر�شحني
للقبول يف امل�سارات ال�صحية ،والعلمية،
وال��ع��ل��وم الطبية التطبيقية ،والتمري�ض،
و�إدارة الأعمال ،وكليات الهند�سة التطبيقية،
وعلوم احلا�سب التطبيقي ،و�إدارة الأعمال

د .بن عمران
التطبيقية ب��امل��زاح��م��ي��ة ،ودب��ل��وم��ات كلية
املجتمع وال��درا���س��ات التطبيقية وخدمة
املجتمع ،والتخفي�ض من ع��دد املر�شحني
للقبول يف م�سارات الكليات الإن�سانية.
�سيا�سات القبول
و�أب���ان د.ب��ن ع��م��ران �أنّ ع��م��ادة القبول
وال��ت�����س��ج��ي��ل ل��دي��ه��ا م�����ش��روع ي��ع��م��ل على
«�سيا�سات وخطة قبول الطلبة يف تخ�ص�صات
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود وال��ت��ح��اق��ه��م ب��ه��ا يف
خمتلف ال��درج��ات العلمية» ،وم��ن �أه��داف
ه��ذا امل�����ش��روع :العمل على م�سح حاجة
�سوق العمل يف القطاعني العام واخلا�ص
بالتوا�صل مع وزارة املوارد الب�شرية والتنمية

االجتماعية وغريها من اجلهات والهيئات
العلمية املهنية ذات ال��ع�لاق��ة ،واق�ت�راح
�سيا�سات ق��ب��ول الطلبة يف تخ�ص�صات
اجل��ام��ع��ة ،و و���ض��ع خ��ط��ة ق�����ص�يرة امل��دى
و�أخرى طويلة املدى للأعداد املقرتح قبولها
يف خمتلف تخ�ص�صات اجلامعة يف جميع
ال��درج��ات العلمية ،وامل�ساهمة يف متكني
اخلطة الوطنية للتوظيف يف القطاعني العام
واخلا�ص من حتقيق م�ستهدفاتها -ب�إذن اهلل
تعاىل-يف تقليل �أعداد الباحثني عن العمل
يف اململكة على املدى الطويل ،وتقدمي تغذية
راجعة بالبيانات التي ترد من اجلهات ذات
العالقة بهذا اخل�صو�ص؛ بغر�ض تكييف
بع�ض ال�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة التي تطرحها
اجلامعة لتعزيز مهارات وفر�ص التوظيف
للخريجنيُ ،مب ّيناً �أن امل�شروع يعتمد يف عمله
على عدد من املرتكزات من �أهمها :تقرير
درا�سة مواءمة التخ�ص�صات يف اجلامعات
ال�سعودية م��ع احتياج ���س��وق العمل حتى
عام 2035م ،ومع بيانات املر�صد الوطني
للعمل وتقارير وزارة االقت�صاد والتخطيط
والدرا�سات ال�صادرة من الهيئات ال�سعودية
املتخ�ص�صة يف املجاالت ال�صحية والعلمية
والهند�سية ،ومع تقرير وظائف امل�ستقبل
 2025 - 2020ال�����ص��ادر م���ن منتدى
االقت�صاد العاملي.
وتتطلع اجلامعة �إىل التوظيف الأمثل
ملبادرة و�ضع �سيا�سات للقبول يف خمتلف

تخ�ص�صات اجلامعة يف جميع الدرجات
العلمية ،مب��ا ي�ضمن م��واك��ب��ة التطلعات
امل�ستقبلية ،وتلبية االحتياج الوطني ،ورفع
ك��ف��اءة خم��رج��ات و�أداء منظومة التعليم
اجلامعي يف ال�سعودية ،بالتزامن مع مواءمة
براجمها الأكادميية مع توجهات اململكة؛
بهدف حتقيق التنمية امل�ستدامة ،و�إع��داد
مواطنني مناف�سني عاملياً ،متناغم ًة مع ما
ي�ستهدفه برنامج تنمية القدرات الب�شرية
ال���ذي ت��ت��خ��ذه اجل��ام��ع��ة م��رت��ك��زاً رئي�ساً
ملبادراتها.
اال�ستعداد للقبول
و�أو�ضح عميد �ش�ؤون القبول والت�سجيل
�أنه -بتوجيهات من معايل رئي�س اجلامعة
الدكتور بدران العمر ،ومتابعة وكيل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ورئي�س اللجنة
الدائمة للقبول الدكتور حممد النمي -قد
ب���د�أت اال���س��ت��ع��دادات ملو�سم القبول منذ
وق��ت مبكر��� ،س��وا ًء على م�ستوى �أع��م��ال
جلان القبول املوحد للجامعات احلكومية
وامل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني
يف الريا�ض� ،أم على م�ستوى جتهيز بوابات
القبول الإل��ك�ترون��ي��ة اخلا�صة باجلامعة.
حيث ُدر���س��ت -بالتن�سيق م��ع الكليات-
معايري القبول والأع��داد املقرتحة للقبول
يف خمتلف الدرجات العلمية والتخ�ص�صات
املتاحة ،مبا يتالءم مع احتياج �سوق العمل
قبل رفعها واعتمادها من جمل�س اجلامعة.
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ـــب وطالبة للعام الجامعي 1444هـ
تعتمد سياسة القبول بعد االطالع على احتياجات سوق العمل
وعملت العمادة على تطوير �آليات القبول
و�إج���راءات���ه ل��ه��ذا ال��ع��ام ،كما �أن العمادة
ا�ستمرت يف العمل على ا�ستجالب بيانات
املتقدمني للقبول من وزارة املوارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية ،بالإ�ضافة �إىل البيانات
ال�����واردة م��ن ن��ظ��ام ن���ور وامل��رك��ز الوطني
للقيا�س .وحر�صاً من العمادة على تثقيف
الطلبة وت�سهيل �إج��راءات �إدخ��ال البيانات
واختيار الرغبات ب�شكل �صحيح �أُ ِع��� ّدت
مقاطع �إر�شادية �صوتية ومرئية ،حتتوي
على ن�صائح للطلبة حول طريقة التقدمي
على البوابات واختيار التخ�ص�صات ،وعلى
الإج��اب��ة ع��ن �أب���رز اال���س��ت��ف�����س��ارات خالل
فرتة القبول .كما �ساهمت من�صة العناية
بامل�ستفيدين التي دخلت عامها الثاين يف
ا�ستقبال ا�ستف�سارات امل��راج��ع�ين وطلبة
اجلامعة بطريقة م�ؤمتتة ت�ضمن �سرعة
الرد ومتابعة الطلب من قبل �صاحب الطلب
واملخت�صني يف العمادة ،حيث ا�ستُقبل وعولج
خالل عامني �أكرث من �ستة ع�شر �ألف طلب.
وحر�صاً على توفري املعلومات الالزمة
التي ت�ساعد الطالب يف حتديد م�سار قبوله
وتخ�ص�صه� ،أع���دت العمادة دليل القبول
للمرحلة اجلامعية «دبلوم م�شارك – دبلوم
متو�سط -بكالوريو�س» للعام اجلامعي 1444
هـ بجامعة امللك �سعود .حيث �شمل معايري
القبول للطالب والطالبات ،والتخ�ص�صات
املتاحة لدرجات الدبلوم امل�شارك والدبلوم
املتو�سط والبكالوريو�س ،ومعايري التخ�صي�ص
بعد �إنهاء الطالب لربنامج ال�سنة الأوىل
امل�شرتكة يف التخ�ص�صات.
فتح البوابات وبدء التقدمي
���ض��م��ن اجل�����دول ال��زم��ن��ي امل��ع��ت��م��د من
اللجنة الإ���ش��راف��ي��ة للقبول الإل��ك�تروين
املوحد للطالب والطالبات يف اجلامعات
احلكومية مبنطقة الريا�ض� ،أُتيح التقدمي
ع��ل��ى ال��ق��ب��ول ل��ل��ع��ام اجل��ام��ع��ي 1444هـ
بتاريخ 1443/12/23هـ عرب بوابة القبول
الإل��ك�تروين املوحد للطالب يف اجلامعات
احل��ك��وم��ي��ة مبنطقة ال��ري��ا���ض ،وب��ت��اري��خ
1443/12/24هـ لبوابة القبول الإلكرتوين
املوحد للطالبات يف مدينة الريا�ض .وقد
�أ�سهمت ع��م��ادة ال��ت��ع��ام�لات الإل��ك�ترون��ي��ة
واالت�صاالت يف تقدمي الدعم الفني ل�ضمان
عمل البوابات طوال فرتة التقدمي.
ووفق اجلدول الزمني املعلن �أُعلِن بتاريخ
1444/01/03هـ عن املر�شحني للقبول
يف بوابتي القبول الإلكرتوين املوحد ،ث ّم
ُطلِب ت�أكيد القبول الذي مت على �أكرث من
مرحلة ل�ضمان اال�ستفادة املثلى من املقاعد
املتاحة ،تال ذل��ك �إت��اح��ة التقدمي للقبول
–�إلكرتونياً -م��ن خ�لال ب��واب��ت��ي القبول
الإل��ك�تروين ل�برام��ج الإن�����س��اين االنتقايل
واحلو�سبة التطبيقية باجلامعة للطالب
والطالبات وب��رام��ج الدبلومات للطالب،
التي �ست�ستمر �إىل يوم اخلمي�س -2-19
 1444هـ .وقد �أ�سهم ذلك �إىل حدّ كبري
نحو ملحوظ يف خدمة املتقدمني بعد
وعلى ٍ
�إع�لان نتائج القبول املوحد دون احلاجة
�إىل م��راج��ع��ة اجل��ام��ع��ة؛ ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
�إت��اح��ة التقدمي على بوابة �إك��م��ال درا�سة
ال��ب��ك��ال��وري��و���س للمتميزين م��ن خريجي
وخ��ري��ج��ات درج��ت��ي ال��دب��ل��وم و ال��دب��ل��وم
امل�شارك باجلامعة يف م�سار تخ�ص�صاتهم.

�صورة �أر�شيفية الجتماع عمداء القبول املوحد

القبول والتسجيل عالجت ما يفوق  3500طلب واستفسار مكتمل
ت�ضافر للجهود بني اجلهات املعنية
ٌ
باجلامعة
وبالتزامن مع فتح بوابات التقدمي للقبول
الإلكرتوين ُقدّ م الدعم الفني امل�ستمر على
مدار اليوم من خالل بوابة اال�ستف�سارات
املخ�ص�صة لكل بوابة ،من �أج��ل ال��رد على
جميع اال�ستف�سارات ال��واردة ب�شكل يومي،
�إ�ضاف ًة �إىل الإجابة عن اال�ستف�سارات التي
ترد �إىل ح�ساب العمادة على «تويرت» و�إىل
من�صة العناية بامل�ستفيدين التي عولج فيها
ما يفوق  3500طلب وا�ستف�سار مكتمل.
خدمات �إلكرتونية بعد �إعالن نتائج قبول
املوحد
وتغليباً مل�صلحة الطلبة وتي�سرياً لهم يف
حالة الرغبة يف تعديل تخ�ص�ص القبول،
و�ضمن جهود العمادة يف �أمتتة �إج��راءات
القبول� ،أتيحت -بف�ضل اهلل تعاىل -خدمة
تغيري القبول �إلكرتونياً بعد �إع�لان نتائج
القبول للطلبة الذين �صدرت لهم �أرق��ام
جامعية �إن رغ��ب��وا يف ذل���ك .وي��ت��م طلب
التغيري من خالل دخول الطالب املقبول –
الذي �صدر له رقم جامعي -على ح�سابه
يف البوابة الإلكرتونية للنظام الأكادميي.
وعملت العمادة مبا�شر ًة بعد �إغالق اخلدمة
على درا�سة الطلبات وتنفيذها تناف�سياً مبا
يتوافق مع معايري القبول واملقاعد ال�شاغرة.
تنوع وتعدد
و�إمياناً من جامعة امللك �سعود بواجبها
االج��ت��م��اع��ي ن��ح��و ك��اف��ة �أب���ن���اء املجتمع،
عكفت اللجنة الدائمة للقبول على درا�سة
احلاالت الإن�سانية التي �شملت على �سبيل
املثال -ال احل�صر -الأيتام وذوي الظروف
ال�صحية ،وذوي الإعاقة ،ومراعاة قبولهم
يف تخ�ص�صات تنا�سب قدراتهم ،وت�ضمن
انتظامهم دون تعرث ،ووف��ق��اً للتوجيهات
ال�سامية فقد مت –�أي�ضاً-مراعاة قبول �أبناء

ال�شهداء ومن يف حكمهم ،وذوي الظروف
اخلا�صة وذلك يف التخ�ص�صات التي ت�ضمن
�إكمال م�سريتهم التعليمية �أي�ضاً دون تعرث.
كما حر�صت على حتقيق رغبات القبول
لعدد م��ن فئات و�شرائح املجتمع �شملت
الطلبة الأي��ت��ام الذين ترعاهم اجلمعيات
اخلريية.
وا�ستمراراً لنهج اجلامعة يف دعم الطلبة
املكفوفني وك��ذل��ك الطلبة م��ن فئة ال�صم
و�ضعاف ال�سمع فقد ُقبِلت دفعة جديدة
منهم و�أُت��ي��ح��ت الفر�صة لهم ال�ستكمال
م�سريتهم العلمية.
التحويل اخلارجي
من جانب �آخ��ر ا�ستقبلت عمادة �ش�ؤون
القبول والت�سجيل طلبات التحويل من خارج
اجلامعة خالل ال�صيف املا�ضي من خالل
خدمة التحويل اخلارجي املتاحة عرب بوابة
النظام الأك��ادمي��ي ،وق��د حر�صت اللجنة
الدائمة للقبول على حتقيق رغبات عدد
من املتقدمني واملتقدمات –وفق ال�شروط
وال�ضوابط املعتمدة للتحويل اخلارجي-
وذلك بقبولهم بو�صفهم طلب ًة حم ّولني من
جامعات �أخرى داخل وخارج اململكة.
برامج الدبلومات بر�سوم
�أتاحت اجلامعة -ممثل ًة بكلية الدرا�سات
التطبيقية وخدمة املجتمع بالتن�سيق مع
عمادة �ش�ؤون القبول والت�سجيل -القبول
على ثالثة ع�شر برناجماً نوعياً لدرجة
الدبلوم مبقابل م��ايل ،من خ�لال التقدمي
على بوابة قبول �إلكرتونية م�ستقلة ،مما �أتاح
الفر�صة للعديد من الطلبة لال�ستفادة من
هذه الربامج واحل�صول على درجة علمية
يف هذه التخ�ص�صات باجلامعة.
التهيئة للدرا�سة
وح��ر���ص��اً م��ن ال��ع��م��ادة على امل�ساهمة
ال��ف��اع��ل��ة يف االن��ت��ظ��ام يف ال��درا���س��ة منذ

اليوم الأول للف�صل الدرا�سي؛ فقد عمِ لت
العمادة وف��ق دليل اخل��ط��وات الإجرائية
التنفيذية ملتطلبات ال��ت��ح��ول �إىل نظام
الف�صول ال��درا���س��ي��ة الثالثة على تنفيذ
تلك املتطلبات ،وق��د �شمل ذل��ك التعديل
على �إ�صدارات للخطط الدرا�سية جتاوز
ع��دده��ا � 1000إ���ص��دار خل��ط��ة درا���س��ي��ة
رئي�سة وفرعية جلميع الدرجات العلمية.
وبالتن�سيق م��ع الكليات جهزت العمادة
اجلداول الدرا�سية للف�صل الدرا�سي الأول
للعام اجلامعي  1444هـ ،وقامت بالت�سجيل
التجريبي الآيل لطلبة اجلامعة قبل بداية
الف�صل الدرا�سي؛ للت�أكد من بناء جمموعات
ب�شكل �صحيح
الت�سجيل للجداول الدرا�سية
ٍ
بعد التحول للف�صول الدرا�سية الثالثة،
وبعد زيادة مدة املحا�ضرة الواحدة من 50
دقيقة �إىل  65دقيقة .كما ن ّوه �سعادته �إىل
�أن كل ما يتعلق باملدة النظامية للدرا�سة
وجمموع احلركات الأكادميية )االعتذار
�أو الت�أجيل( املعدلة وف��ق نظام الف�صول
الدرا�سية الثالثة �سينعك�س على بيانات
ال��ط��ال��ب يف ال��ب��واب��ة الإل��ك�ترون��ي��ة خ�لال
الف�صل الدرا�سي الأول.
و�أت��ي��ح جلميع طلبة اجلامعة قبل بدء
الدرا�سة االط�لاع على اجل��دول الدرا�سي
والتعديل عليه ح�سب رغبتهم -فيما عدا
طلبة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة -من خالل
بوابة النظام الأك��ادمي��ي من ي��وم الثالثاء
املوافق 1444/1/25هـ �إىل يوم الثالثاء
امل��واف��ق 1444/2/03هـ ،حيث ا�ستطاع
طلبة اجلامعة خالل فرتة احلذف و الإ�ضافة
تنفيذ  56842عملية حذف و 112054
عملية �إ�ضافة مقرر و  53736عملية تبديل
�شعبة من خالل البوابة الإلكرتونية للنظام
الأكادميي دون تدخل ب�شري.
ونظراً لوجود بع�ض الإ�شكاليات التي قد

حتد من مت ّكن الطالب من تعديل جدوله
ال��درا���س��ي م��ن خ�لال البوابة الإلكرتونية
مثل� :إغالق �شعبة� ،أو وجود مقرر يتعار�ض
يف الوقت� ،أو رغبة الطالب يف رفع عبئه
خريجا ويحتاج �إىل
ال��درا���س��ي� ،أو لكونه
ً
معاجلة معينة يف ت�سجيله ...ال��خ ،عملت
العمادة على ا�ستحدات وتد�شني خدمة
ج��دي��دة لرفع طلب تعديل على اجل��دول
الدرا�سي؛ حر�صاً منها على ت�سريع �إجناز
الإج��راءات ذات العالقة ب�ش�ؤون الت�سجيل،
وت��وف�يراً جلهد ووق��ت الطالب وم�س�ؤويل
ال��ك��ل��ي��ات ،في�ستطيع ال��ط��ال��ب م��ن خالل
ال��دخ��ول ع��ل��ى ح�سابه يف ب��واب��ة النظام
الإلكرتونية رفع طلب حذف �أو �إ�ضافة مقرر
�أو تعديل �شعبة ،مع �ضمان �إتاحة التنفيذ
م��ن قبل الأق�����س��ام الأك��ادمي��ي��ة ،وم�س�ؤويل
الت�سجيل بالكليات ،ورفع الطلب �إىل عمادة
�ش�ؤون القبول والت�سجيل ،وفق ال�صالحيات
املتاحةِ .
فخالل عمليات الت�سجيل للف�صل
الدرا�سي الأول للعام اجلامعي  1444هـ،
ــ على �سبيل املثال ــ ا�ستطاع طلبة اجلامعة
�إر�سال طلبات معاجلة و�ضع ت�سجيلهم من
خ�لال ه��ذه اخل��دم��ة وع��اجل��ت الكليات و
عمادة القبول و الت�سجيل تلك الطلبات
جميعها ،حيث ُرفِ ع �أكرث من  17000طلب
)�إر�سالية( للتعديل من خالل البوابة �شملت
الطلبات  12909طلب �إ�ضافة ،و 1255
طلب ح��ذف و  10148طلب ت��ع��دي��ل ،و
 2035طلب ا�ستبدال لل�شعب.
اجلدير بالذكر �أنّ �إجن��از هذه الطلبات
قد ال ي�ستغرق �أكرث من �ساعة واحدة ،حيث
ي�سمح النظام مبعاجلة هذه الطلبات من
قبل عدد من م�س�ؤويل الت�سجيل بالكليات
ي�شمل :م�سجلي الأق�����س��ام الأك��ادمي��ي��ة ،و
م�شريف الت�سجيل بالكليات ،و وكالء الكليات
لل�ش�ؤون الأكادميية.
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التعليم

وزارة التعليم تحتفي باليوم
العالمي لرواد األعمال
ر�سالة اجلامعة  -وزارة التعليم
حتتفي وزارة التعليم باليوم العاملي ل��رواد الأع��م��ال ال��ذي يوافق 21
�أغ�سط�س م��ن ك��ل ع��ام ،م��ن خ�لال موا�صلة تنفيذ ال�برام��ج وامل��ب��ادرات
والأن�شطة التي تعزز مكانة البيئة التعليمية باعتبارها بيئ ًة جاذب ًة لريادة
الأعمال ،وتن�شر ثقافة الإبداع واالبتكار والقيادة لدى الطالب والطالبات،
مما ي�سهم يف حتفيز وتنمية روح املبادرة لدى ال�شباب الطموح.
وحتر�ص وزارة التعليم على دعم وتنمية منظومة االبتكار وريادة الأعمال
يف خمتلف املجاالت من ّفذ ًة بذلك �أحد �أهداف ر�ؤية 2030؛ وذلك لتعزيز
مكانة اململكة التي تُعد بيئ ًة جاذب ًة للرواد واملبتكرين واملبدعني ،وذلك من
خالل تقدمي مقررات ري��ادة الأعمال يف �أك�ثر من  80%من اجلامعات
ال�سعودية عرب  47مركزاً لالبتكار وريادة الأعمال يف اجلامعات ال�سعودية.
ون ّفذت وزارة التعليم العديد من املبادرات التي ت�صب يف دعم االبتكار
وتعزّز مرونة ممار�سة ريادة الأعمال ،منها :مبادرة متكني الأ�ستاذ الريادي،
ودرا�سة واقع االبتكار وريادة الأعمال ،وحتدي االبتكار اجلامعي للتنمية
امل�ستدامة ،ومبادرة التح ّول نحو اجلامعة الريادية ،وهاكاثون وزارة التعليم
بالتعاون مع �إك�ساجون ،ومبادرة تنمية القدرات الريادية لطرح مقررات
نوعية متخ�ص�صة يف ريادة الأعمال �ضمن التعليم اجلامعي� ،إ�ضاف ًة �إىل
تنظيم العديد من ور�ش العمل املتخ�ص�صة لقيادات مراكز االبتكار وريادة
الأعمال .وقد ح ّققت اململكة مت ّيزاً عاملياً يف ريادة الأعمال وفق م�ؤ�شرات
املر�صد العاملي لريادة الأعمال ،2021/2022حيث ج��اءت يف املرتبة
الأوىل من بني دول الع�شرين ) (G20يف م�ؤ�شري ا�ستجابة رواد الأعمال
جلائحة كورونا ،واال�ستجابة احلكومية للتعامل مع اجلائحة من بني 45
دولة ،وكذلك املرتبة الثانية يف عدد ال�شركات النا�شئة ،واملركز الثالث يف
ن�شاط ريادة الأعمال عند ال�شباب للعام احلايل.
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وزير التعليم يؤكد رفع الجاهزية في جميع مدارس
التعليم العام والجامعي
ر�سالة اجلامعة  -وزارة التعليم
�أك��د وزي��ر التعليم الدكتور حمد
�آل ال�شيخ �أنّ ال����وزارة ق��د رفعت
اجلاهزية يف جميع مدار�س التعليم
العام ال�ستقبال الطالب والطالبات
منذ وقت مبكر ،و�ش ّكلت جلاناً وزاري ًة
ملتابعة التجهيزات امل��در���س��ي��ة يف
�إدارات التعليم مبناطق وحمافظات
اململكة املختلفة ،وملتابعة ت�أمني
امليزانيات الت�شغيلية للمدار�س،
ولدعم البيئة التعليمية يف خمتلف
جوانبها ،مبا يرثي العملية التعليمية
يف جميع املراحل الدرا�سية ،ويحقق
امل�ؤ�شرات الإيجابية خلدمة �أبنائنا

الطلبة.
و�أ�شار �إىل �أنّ الدرا�سة �ستنطلق
ه��ذا العام وف��ق التقومي الدرا�سي
اجل���دي���د ،ح��ي��ث ت��وا���ص��ل ال����وزارة
ا�ستكمال م�شروعها الوطني الطموح
لتطوير املناهج واخلطط الدرا�سية،
وحت�سني البيئة التعليمية يف جميع
م��راح��ل ال��ت��ع��ل��ي��م؛ للم�ساهمة يف
�إك�ساب الطلبة املهارات واملعارف
الالزمة للقرن  ،21و�إعدادهم مبكراً
ل�سوق العمل ،وتهيئتهم للمناف�سة
عاملياً ،وتطوير العملية التعليمية،
ورف���ع ن���واجت ال��ت��ع �لّ��م؛ مب��ا ي��واك��ب
�أف�ضل املمار�سات العاملية الناجحة،

ومتطلبات التنمية الوطنية.
وه���ن����أ وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط�لاب
والطالبات يف كافة املراحل الدرا�سية
يف التعليم العام واجلامعي والتدريب
التقني واملهني ،واملعلمني واملعلمات
و�أع�ضاء هيئة التدري�س والتدريب،
وم��ن�����س��وب��ي وم��ن�����س��وب��ات ال�����وزارة
بالعودة �إىل مدار�سهم وجامعاتهم
وم�ؤ�س�ساتهم التعليمية والتدريبية
يف جميع امل��ن��اط��ق وامل��ح��اف��ظ��ات؛
متمنياً للجميع ال�سداد والتوفيق
يف ب��داي��ة ج���ادة ل��ل��ع��ام ال��درا���س��ي
1444هـ .ونوه ب�أهمية ال�شراكة بني
وزارة التعليم واجلهات احلكومية

و�أفراد املجتمع وم�ؤ�س�ساته املختلفة
النتظام وجناح العملية التعليمية يف
بداية العام الدرا�سي اجلديد؛ مب ّيناً
�أن الأ�سرة �شريك رئي�س مع املدر�سة
يف جناح منظومة التعليم؛ وم�شيداً
بجهود املعلمني واملعلمات والكوادر
الإداري�����ة والإ���ش��راف��ي��ة يف خدمة
العملية التعليمية ،ودعم ا�ستمرارها
وحت�سني خمرجاتها ،م��ؤك��داً ثقته
يف موا�صلتهم لعطائهم وجناحهم
يف �أداء ر�سالتهم التعليمية ،وتعاون
كافة ال��ك��وادر التعليمية يف جتهيز
املجتمع التعليمي لبداية جادة للعام
الدرا�سي اجلديد.

وزير التعليم يلتقي رؤساء الجامعات والمؤسسة العامة
للتدريب لمناقشة االستعدادات للعام الدراسي 1444هـ
ر�سالة اجلامعة  -وزارة التعليم
التقى معايل وزير التعليم د.حمد
بن حممد �آل ال�شيخ ر�ؤ�ساء اجلامعات
وامل�ؤ�س�سة العامة للتدريب؛ للوقوف
على اال�ستعدادات واجلاهزية لعودة
جميع الطالب والطالبات للجامعات،
وبرامج التهيئة للطالب والطالبات
اجلدد .ويف بداية اللقاء رفع معايل
وزير التعليم ال�شكر والتقدير للقيادة
الر�شيدة �-أيدها اهلل -على دعمها
امل�ستمر للتعليم اجلامعي وال��ع��ام
وال��ت��دري��ب التقني ،وعلى حر�صها
ع��ل��ى ت��وف�ير ك��� ّل م��ق � ّوم��ات ال��دع��م
للتعليم والتدريب والبحث والتطوير
واالبتكار؛ حتقيقاً لأه��داف برنامج
تنمية ال���ق���درات الب�شرية ور�ؤي���ة
اململكة 2030؛ م�ؤكداً على �أهمية
القرارات التطويرية للجامعات التي
�أ�صدرها جمل�س �ش�ؤون اجلامعات،
وال��ت��ي ت�سهم يف ت��ع��زي��ز ال��ك��ف��اءة
التنظيمية ،وحت�سني الأداء الأكادميي
والإداري ،ومواكبة االحتياج الوطني
يف �سوق العمل� ،إ���ض��اف� ًة �إىل رفع
ك��ف��اءة خم��رج��ات منظومة التعليم

د� .آل ال�شيخ �أثناء اجتماعه مع ر�ؤو�ساء اجلامعات
اجلامعي والتدريب  ،مبا يتواءم مع
�أف�ضل املمار�سات العاملية للم�ؤ�س�سات
اجل��ام��ع��ي��ة .ووج���ه معاليه ال�شكر
لر�ؤ�ساء اجلامعات على ما يبذلونه
يف رحلة التح ّول مل�ؤ�س�ساتهم التعليمية
وت��ط��ب��ي��ق اجل���ام���ع���ات ال����ق����رارات
التطويرية ،كرفع ن�سب القبول يف
ال��ك��ل��ي��ات ال��ن��وع��ي��ة وتخفي�ضه يف

التخ�ص�صات غري املتوائمة مع �سوق
العمل ،وك��ذل��ك م�ساهمة الكليات
التطبيقية اجلديدة يف ت�سريع تخ ّرج
الطلبة ودعم التحاقهم ب�سوق العمل
بكل كفاءة ومهنية� ،إىل جانب تعزيز
كفاءة ر�أ�س املال الب�شري ،واال�ستفادة
من التجارب الدولية املثلى مبا يُ�سهم
يف حتقيق ر�ؤية .2030

ح�ضر اللقاء معايل نائب وزي��ر
التعليم للجامعات والبحث واالبتكار
د.حممد بن �أحمد ال�سديري ،ومعايل
حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب،
وع���دد م��ن �أع�����ض��اء جمل�س ���ش��ؤون
اجلامعات� ،إىل جانب وكالء الوزارة
يف قطاع التعليم اجلامعي ،وعدد من
من�سوبي الوزارة.

وزير التعليم يلتقي وزير التنمية االبتكارية األوزبكي
لتعزيز التعاون البحثي والعلمي بين البلدين
ر�سالة اجلامعة  -وزارة التعليم
ال��ت��ق��ى م���ع���ايل وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م
د.ح���م���د ب���ن حم��م��د �آل ال�����ش��ي��خ
ال��ي��وم وزي����ر ال��ت��ن��م��ي��ة االب��ت��ك��اري��ة
جلمهورية �أوزبك�ستان د�.إبراهيم
عبدالرحمانوف ،حيث قدم معاليه
التهنئة للوزير الأوزبكي على جناح
زي�����ارة ف��خ��ام��ة رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة
�أوزبك�ستان �إىل اململكة ،وما حتقق
خاللها من جناحات ،وو ّقع معاليه
ع���ددًا م��ن االت��ف��اق��ي��ات وم��ذك��رات
ال��ت��ع��اون ب�ين البلدين ال�صديقني،
مبا يف ذل��ك مذكرة التفاهم التي
�ت ب�ين وزارة التعليم ووزارة
ُوق��ع� ْ
التعليم العايل والثانوي املتخ�ص�ص
يف �أوزبك�ستان .وناق�ش اجلانبان
فر�ص التعاون القائمة وامل�ستقبلية
يف جماالت التعليم العايل والبحث
العلمي واالب��ت��ك��ار ال��ت��ي ت�ضمنت
ب��رام��ج م��ن��ح درا���س��ي��ة وت��ع��او ًن��ا يف
املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�ضر اللقاء معايل نائب وزير
التعليم للجامعات والبحث واالبتكار
د.حممد بن �أحمد ال�سديري .

وزير التعليم ووزير التنمية الأوزبكي
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قــــــــــــــــرأت لك..

لم نحن وحسب:
اللغة والتطور
امل�ؤلفRobert C. Berwick :
املرتجم :عبد الرحمن بن حمد املن�صور
جاء يف الكتاب �أنّ القدرة املده�شة التي يتف ّرد
بها الب�شر على اكت�ساب �أ ّية لغة تثري ق�ضايا �أحيائي ًة
مهم ًة حول اللغة ،منها ق�ضية كيفية تطورها ،وهي
يبي
الق�ضية التي يت�صدى لها ه��ذا الكتاب� ،إذ ِ نّ
روبرت بريويك َونعوم ت�شوم�سكي فيه �أنه مل يكن من
طرحا
املمكن �إىل عهد قريب طرح الق�ضية التطورية
ً
�سلي ًما لعدم وجود فكرة وا�ضحة عن كيفية تعريف
«اللغة» ،ومن ثَ َّم عدم وجود فكرة وا�ضحة عن ماهية
ذلك ال�شيء الذي تطور؛ بيد �أ ّنَه منذ مولد الربنامج
الأدن���وي ال��ذي طرحه وط��وره ت�شوم�سكي و�آخ��رون،
املكونات الرئي�سة للّغة ،و�أ�صبح ب�إمكاننا
�أ�صبحنا نعرف ِ ّ
طرح تف�سري لتط ّور اللغة الب�شرية ،وملا مي ِ ّيز الإن�سان
عن �سائر احليوانات الأخرى.

تهدد
قلة النوم ّ
األطفال باألمراض

ك�شفت درا�سة طبية حديثة �أنّ الأطفال الذين ينامون
�أقل من � 7ساعات يوم ًّيا �أكرث عر�ض ًة للإ�صابة بال�سمنة
بن�سبة ت�صل �إىل .%70
وحذرت الدرا�سة -التى �أجراها باحثون �أ�سبان -من
خماطر �إ�صابة الأطفال ب�أمرا�ض خطرية فى �سن مبكرة،
وف ًقا ل�صحيفة «ديلى ميل» الربيطانية.
�أُج��رِ ي��ت الدرا�سة على �أك�ثر من  1200طفل ت�تراوح
�أعمارهم بني  12و 16عا ًما بقيا�س نومهم على مدى
�أ�سبوع ومقارنته مب�ؤ�شر كتلة اجل�سم ).(BMI
وك�شفت الدرا�سة �أن الأطفال يحتاجون �إىل النوم 8
�ساعات يف اليوم على الأق��ل ،حتى يحافظوا على �صحة
جيدة.
و�أ�شار الباحثون �إىل �أن��ه يجب على الآب��اء �أن يكونوا
قدو ًة ح�سنة ،من خالل فر�ض �أوقات نوم �صارمة لتجنب
تعر�ض �أطفالهم خلطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب ب�سبب
زيادة الوزن.
و�أكد خي�سو�س مارتينيز جوميز ،طبيب يف املركز الوطني
الأ�سباين لأبحاث القلب والأوعية الدموية يف مدريد� ،أنّ
املدار�س يجب �أن تعلّم الأطفال عادات النوم ال�صحية.
وقالت كلوي م��اك �آرث��ر ،ممر�ضة يف م�ؤ�س�سة القلب
الربيطانية« :احل�صول على ق�سط ٍ
كاف من النوم �أمر بالغ
الأهمية خالل فرتة املراهقة ،لأنه يدعم النمو ال�صحي
وال�صحة البدنية والعقلية اجليدة».

المتسامحون ًأصحاب األخالق الطيبة
أقل عرضة لإلصابة باألمراض
�أو�ضحت الدرا�سة التي قام بها باحثون يف
جامعة ه��ارف��ارد ون�شرتها �صحيفة ديلي ميل
الربيطانية� ،أنّ التمتع بالأخالق الطيبة قد يقلل
م��ن خطر �إ�صابة ال�شخ�ص باالكتئاب بن�سبة
قد ت�صل �إىل  .50%و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أنّ
ت�ساحما
الأ�شخا�ص ذوي الأخالق العالية والأكرث
ً
مع �أخطاء الآخرين لديهم خطر �أقل للإ�صابة
ب ��أم��را���ض ال��ق��ل��ب ،ويتمتعون ب�صحة ج�سدية
وعقلية �أف�ضل .
و�أك���دت ال��درا���س��ة �أنّ حتلّي امل��رء ب��الأخ�لاق
وم�ساعدته للآخرين قد تفيد يف تقوية �صحته
اجل�سدية.
ً
ووج��د الباحثون � ً
ارتباطا بني معدالت
أي�ضا
القلق والإ�صابة ب�أمرا�ض القلب ،فالأ�شخا�ص
الذين �سجلوا درجات �أعلى من القلق كانوا �أكرث
عر�ض ًة للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب .
ووفقا للدرا�سة ف�إنّ ح�سن اخللق لي�س فقط
من ال�سمات ال�شخ�صية الإيجابية التي تُعدّ
�ضروري ًة لهوية الفرد وم�صلحة املجتمع؛ بل تلعب
� ً
أي�ضا دو ًرا �إيجاب ًيا يف تعزيز الرفاهية وال�صحة.

دراسات
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تلوث التربة والبدائل للتنمية
المستدامة
امل�ؤلفDinora Vazquez Luna :
املرتجم :عبد العزيز غازي الغامدي
ال��ت��ل � ّوث البيئي م��ن �أه���م ق�ضايا الع�صر
احلديث؛ ملا له من ت�أثريات �ضارة وخطرة ،مما
ي�ستلزم البحث عن معاجلته ،و�إي��ج��اد البدائل
ال�ستدامة التنمية .ي�شتمل الكتاب على �سبعة
ف�صول تت�ض ّمن ا�ستعرا�ضاً علمياً مو ّثقاً باملراجع
احلديثة ملختلف ملوثات الرتبة ،وخا�ص ًة املل ِّوثات
ب�شرية املن�ش�أ مثل :متبقيات املبيدات ،والعنا�صر
الثقيلة ،وغ�يره��ا .كما ي��ت��ن��اول ال��ط��رق احلديثة
يف �إيجاد بدائل التنمية امل�ستدامة مثل :املبيدات
احليوية الآمنة ملكافحة الآف��ات الزراعية ،واحلدّ
من انبعاثات الغازات الدفيئة للحفاظ على التوازن
البيئي ،والإنتاج امل�ستدام للمحا�صيل االقت�صادية،
و�سد الفجوة الغذائية العاملية.

يحدد عمر الدماغ
القلب ّ
خل�صت درا�سة حديثة لعلماء يف “كلية لندن اجلامعية” )(UCL
بربيطانيا �إىل �أنّ �سرعة �شيخوخة الدماغ مرتبطة ب�ضعف �صحة القلب
مما يعني �أنّ �صحة القلب حت ّدد ب�شكل كبري م�سار
والأوعية الدمويةّ ،
العمر احلقيقي لدماغ الإن�سان ،ح�سب ما نقل تقرير لدويت�شه فيله.
وق��ام فريق الباحثني الطبيني من كلية لندن بفحو�صات الت�صوير
بالرنني املغناطي�سي؛ لتحديد عمر دم��اغ امل�شاركني ،مما �أو�ضح لهم
عوامل اخلطر امل�ؤدية �إىل �شيخوخة الدماغ املبكرة.
وقد ارتبطت على وجه اخل�صو�ص �صحة قلب الأ�شخا�ص ب�شيخوخة
ً
ارتباطا �شديدا ،كذلك لعب اجلن�س دو ًرا �أي�ضا ،فقد كانت �أدمغة
الدماغ
الن�ساء يف املتو�سط “�أ�صغر �سنا” مقارن ًة ب�أدمغة الرجال يف العمر
نف�سه.
كما جاء يف نتائج �أحد الأبحاث املن�شورة مبجلة “ذا الن�سيت هيلث
لونغيتيفيتي” )(The Lancet Healthy Longevity
�أنّ ال�شيخوخة املبكرة للدماغ تنتج عن �ضعف القلب،
ويقول العلماء �إن �أداء الأدمغة املت�أثرة بال�شيخوخة املبكرة نتيجة �ضعف
القلب ينخف�ض ب�شكل �أ�سرع ،ومع �أنّ هذه االنخفا�ضات كانت خفي ًة يف
البداية ،ف�إنها تتفاقم مع كل عقد من الزمان ،وغالبا ما ت�صبح �أكرث
و�ضوحا يف وقت ق�صري ،مما يزيد من خطر التدهور املعريف والأمرا�ض
ً
التنك�سية الع�صبية ،مثل اخلرف.
ويقول رئي�س الفريق العلمي بكلية لندن اجلامعية الربوفي�سور جوناثان
�شوت“ :وجدنا �أنه يف حني �أنّ الأ�شخا�ص يف هذه الدرا�سة كانوا جمي ًعا
من الأعمار نف�سها تقريبا� ،إال �أنّ العمر الذي تنب�أ به منوذج الكمبيوتر
لأدمغتهم كان متفاو ًتا ب�شكل كبري”.
وعبرّ الربوفي�سور عن �أمله يف “�أن تكون هذه التقنية يو ًما ما �أدا ًة
مفيد ًة لتحديد الأ�شخا�ص املعر�ضني خلطر ال�شيخوخة املت�سارعة ،بحيث
وموجهة �إىل حت�سني �صحة
ميكن تقدمي ا�سرتاتيجيات وقائية مب ّكرة
ّ
�أدمغتهم”.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أنّ الأ�شخا�ص الذين يعانون من �ضعف �صحة
القلب والأوعية الدموية يعانون � ً
أي�ضا يف املتو�سط من �صحة دماغية
�أ�سو�أ من الأ�شخا�ص الذين يتمتعون ب�صحة جيدة ،ف�أمرا�ض الأوعية
الدموية الدماغية ت�ؤثر على تدفق الدم يف الدماغ مما يجعل الأعمار
الدماغية للم�صابني بها �أكرب.
فعلى �سبيل املثال �إذا كان هناك �شخ�ص بد�أ يعاين من ارتفاع �ضغط
الدم يف ال�ساد�سة والثالثني من عمره ف�إ ّنه مع ّر�ض خلطر �شيخوخة
وعائي
قلبي
الدماغ يف وقت �أبكر من الأ�شخا�ص الذين لديهم نظام
ّ
ّ
�صحي.
ّ
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ت�ستطلع �آراء الأكادمييني والطلبة..

الفصول الثالثة ..بين التحصيل التعليمي
ومواءمة الدول العشرين
ا� �س �ت �ط�ل�اع :ع� �ب ��داهلل امل �ن �ب �ه��ي -
قما�ش املني�صري
ت�شهد اجلامعة ولأول مرة مرحل ًة
مف�صلي ًة جديد ًة عنوانها الف�صول
الدرا�سية الثالثة ،الهدف منها رفع
م�����س��ت��وى حت�����ص��ي��ل
ال��ط�لاب ،وتعوي�ض
ال��ف��اق��دال��ت��ع��ل��ي��م��ي،
ومواءمة عدد الأيام
الدرا�سية يف اململكة
العربية ال�سعودية مع
الأي��ام الدرا�سية يف
ن��ظ�يرات��ه��ا م��ن دول
جمموعة الع�شرين
ودول منظمةالتعاون
االقت�صادي والتنمية
مب�����ا ي����ت����واف����ق م��ع
د� .صالح الزهراين
متطلبات العملية
التعليمية.
ويف ت�صريح �سابق ل�سناب �صحيفة
ر�سالة اجلامعة �أ�شار عميد �ش�ؤون
القبول والت�سجيل الدكتور �سعد بن
حمد بن عمران �إىل �أن العمادة تعمل
على درا�سة حتول الف�صول الدرا�سية
�إىل ثالثة ف�صول ،من خالل و�ضع
اخلطط الالزمة ملتطلبات التحول
جميعها من ناحيةاجلداول واخلطط
الدرا�سية ،وكذلك عدد ال�ساعات يف
الف�صل الدرا�سي ،و�آلية الت�سجيل.
يف حني يذهب الدكتور �صالح بن
عيظة الزهراين ع�ضو هيئة التدري�س 
يف ق�سم ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة بجامعة
امل��ل��ك �سعود �إىل �أن احل��ك��م على
درا�سةالف�صول الدرا�سية الثالثة ال 
يعترب جتربة ،م�ؤكداً �أن احلكم على
التجربة ي�أتي عن طريق تغري املناهج
وطرق التدري�س التي مل تختلف يف
ه��ذه ال�سنة ،وب�ين  ال��دك��ت��ور �صالح
�أن ال�سنوات القادمة �ستبني جناح
الفكرة م��ن عدمها ،وذل���ك بتغيري 
املناهج وطرق التدري�س ليتم احلكم
على جناح جتربة الف�صول الدرا�سية
الثالثة ،وحول �إيجابيات التجربة �أكد
د.الزهراين يف ت�صريحه لـ  )ر�سالة
اجلامعة(� ،أن هذا العام الدرا�سي
�سيختلف عن العام املا�ضي لطول
املدة الدرا�سية ،حيث �سيكون الطالب
�أق���رب �إىل اجلامعة ،وذل��ك يجعل
حما�سا مل�صادر التعلم
الطالب �أكرث
ً
و�أقرب من امل�ؤ�س�سة التعليمية»
وق����ال امل��ت��خ�����ص�����ص يف ال��ق��ي��ادة
وال��ت��دري��ب د .زي��د اخلم�شي« :من
الوا�ضح �أن تطبيق نظام الف�صول
الثالثة جاء ملعاجلة الفاقد التعليمي
لدينا،وكذلك لتخفيف �أعباء الدرا�سة
ع��ن املتعلمني ع�بر  تق�سيم العبء
التعليمي على ثالثة ف�صول ب��دالً
من ف�صلني ،مما ي�سهم يف حت�سني
نتائج التعلم» .و�أ�ضاف� »:إن الف�صول
الدرا�سية الثالثة من التجارب حديثة
التطبيق يف نظامنا التعليمي؛ �إذ
ُج ِّربت يف الكليات التقنية ،ثم ُط ِّبقت
خالل العام املا�ضي يف التعليم العام،

د .صالح الزهراني :الطالب سيكون أقرب من المؤسسة التعليمية

د .اخلم�شي

�سعود الر�شود

عبداللة اجلريان

حممد ال�شتوي

و بعد ذلك جاء تطبيقها هذه ال�سنة
يف التعليم اجل��ام��ع��ي ،وال  ميكننا
ح��ال� ًّي��ا احل��ك��م عليها حتى تن�ضج
ونتعرف على �إيجابياتها و�سلبياتها
وجلي ،وهذه التجربة
ب�شكل وا�ضح
ّ
مل نطبقها وحدنا؛ بل �سبق تطبيقها
يف ن��ظ��م تعليمية مم��اث��ل��ة ك��م��ا يف
الإم��ارات على �سبيل املثال ،ومع �أنّ
نظام الف�صول الثالثة مطبق لديهم
منذ ع�شر �سنوات �إال �أن��ه مل يقنع
الرتبويني والطلبة هناك بجدواه؛
�إذ ي��رون �أنّ ط��ول العام الدرا�سي
والإج�����ازات امل��ط��ول��ة ال��ت��ي تتخلّله
ريا للأ�سر ،ولدينا
ت�س ّبب �إرها ًقا كب ً
جتربة مماثلة يف النظام التعليمي
ال�سعودي العام خالل ال�سنة املا�ضية،
حيث كانت �أب��رز املالحظات تدور
حول طول العام الدرا�سي والإجازات
املطولة التي ال فائدة من كرثتها .ويف
اجلامعات ال�سعودية تطبيق التجربة
ريا
كفيل باحلكم عليها ،فمع �أنّ كث ً
من اجلامعات العاملية تنتهج نظام
الف�صلني وعدلت عن نظام الف�صول
لثالثة �إال �أن اجلامعات ال�سعودية
منوذجا فريدًا
من املمكن �أن تخلق
ً
يف ه��ذه التجربة فت�ساعد املتعلم

ع��ل��ى ت��ق��ل��ي��ل ���س��ن��وات ال���درا����س���ة،
وترفدالتجربة بتطبيقات عمل ّية
وعلم ّية ،وتف ّعل فيها �شراكات ت�ساعد
على حت�سني التعلم وربطه بالواقع
وب�سوق العمل ،و�أث��ن��اء ذل��ك جتري
اجلامعات مزيدًا من الأبحاث ملعرفة
�إيجابيات و�سلبيات هذه التجربة».
ول��ل��ط��ال��ب��ة �أروى ال��ب��اب��ط�ين  من
امل�ستوى ال�ساد�س  يف ق�سم الإعالم
ر�أي �آخ����ر ،ح��ي��ث ت��ق��ول« :عندما

ن�سمع ب�شكل ع��ام عن وج��ود ثالثة
ف�صول درا�سية تتبادر �إىل �أذهاننا
القدرة على �سرعة التخرج وتخفيف
العبء عن الطالب ،ولكن �سرعان
ما يت�ضح لنا عك�س ذل��ك ،و�أرى �أن
نظام الف�صول الدرا�سية الثالثة
�سلبي ،وال �أرى له �أية �إيجابيات بتاتا،
فهو يثقل العبء وال يخففه ،فزيادة
وقت املحا�ضرات ال يعود بفائدة على
الطالب؛ بل يعيق ويقلّل من �إنتاجية

الطالب خا�ص ًة �إذا كان يعمل .رمبا
�ستكون ر�ؤي��ت��ي خمتلفة �إذا ُطبق
على طالب امل�ستويات الأوىل دون
الأخ�يرة؛ وذلك العتياد الطالب يف
امل�ستويات الأخرية على نظام معني
خمتلف عن هذا النظام».
فيما قال �سعود الر�شود طالب
العلوم ال�سيا�سية بامل�ستوى الرابع« :
�إنّ نظام الف�صول الدرا�سية الثالثة
ميكن �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار �إذا
توفرت له �آلية وا�ضحة ت�شمل كل
�صغرية وكبرية يف هذا النظام وجتعل
سريا للطالب وع�ضو هيئة
فهمه ي� ً
التدري�س على ال�سواء ،كذلك ال بد �أن
تكون لهذا النظام مميزات تفوق يف
كفاءتها وجودتها نظام الف�صلني� .أ ّما
�إن ح�صل خلل يف �أح���د ال�شروط
املذكورة �أعاله فر�أيي �أنّ من الأف�ضل
ا�ستمرار نظام الف�صلني».
بينما قالت الطالبة نورة الوهيبي
من امل�ستوى ال�ساد�س بق�سم الإعالم:
« قد يكون لنظام الف�صول الثالثة
بع�ض الإيجابيات مثل قلة املقررات
يف امل�ستوى الواحد ،لكنّه نظام متعب
جدًّا ،فمن �سلبياته الإجازات املتقطعة
بعك�س  نظام الف�صلني ،ال  �سيما �أنّ

عميد القبول والت�سجيل يف ت�صريح �سابق ل�سناب �صحيفة ر�سالة اجلامعة

محمد الشتوي :يزيد من التركيز ويخفف التشتت

عدد �سنوات الدرا�سة يف النظامني
متماثل بعك�س  ما يُ�شاع ،لكنّ نظام
الف�صلني �أكرث راح ًة وانتظاما».
يف ح�ين ي���رى ال��ط��ال��ب حممد
ال�شتوي من ق�سم علوم احلا�سب
بامل�ستوى ال��راب��ع �أ ّن��ه نظام جديد
ي�ستحق التجربة ،و�أمت��ن��ى حتقيق
الأهداف املرجوة منه ،فله �إيجابيات
منها ال�ترك��ي��ز على م��ق��ررات �أق��ل
يف الف�صل الدرا�سي ال��واح��د مما
يزيد من تركيز الطالب ويخفف
م��ن ت�شتتهم ،فمث ً
ال ب���دالً م��ن �أن
يدر�س �أك�ثر  من �أربعة مقررات يف
الف�صل الواحد �سيدر�س  مقررين
�أو ثالث ًة على الأكرث ،ولهذا النظام
�سلبياته التي من �أهمها طول ال�سنة
الدرا�سية.
وللطالبة رزان الدايل من ق�سم
الإع��ل�ام ر�أي مم��اث��ل ،ف��ه��ي ت��رى
�أن��ه نظام جديد يختلف عن نظام
الف�صلني ،وله �إيجابياته و�سلبياته،
فمن �إيجابياته �أن��ه من املمكن �أن
ي�ساهم يف ت�سريع مرحلة التخرج،
ومن �سلبياته طول العام الدرا�سي.
ويف اخلتام قال الطالب عبداهلل
ب��ن من�صور اجل��ري��ان م��ن امل�ستوى
التا�سع يف ق�سم الهند�سة ال�صناعية:
«هي فكرة جيدة و�ستحقق �أهداف
ال��ط�لاب ،لأن��ه��ا �ستخ ّفف ال�ضغط
الدرا�سي عليهم وتوزعه على فرتة
�أطول  ،مما ي�سهم يف زيادة الرتكيز
يف كل وحدة درا�سية وعدم الت�شتت
ب�سبب طول مدة الدرا�سة يف الف�صل
الدرا�سي الواحد ،وكذلك الإجازات
امل��ط��ول��ة ت�ساعد على ال�ترك��ي��ز يف
ر�أي����ي ،غ�ير �أن��ه��ا ق��د ت��ك��ون �سلبي ًة
ل��ب��ع�����ض ال���ط�ل�اب ب���زي���ادة ال��ع��بء
الدرا�سي عليهم».

أروى البابطين :نظام سلبي ويثقل العبء الدراسي
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التن�سيق واملتابعة

هيا القريني
50913

مرحبا بك في الجامعة
«م���رح���ب���ا ب����ك يف اجل���ام���ع���ة»
 ...ه���ذه �أح��ل��ى ج��م��ل��ة ي��ح��ل��م بها
الطالب والطالبة� ،أن ي�صبح ع�ضوا
يف اجل��ام��ع��ة ،وي��ن��ت��م��ي �إىل ه��ذه
امل�ؤ�س�سة العريقة ،التي طاملا انتمى
�إل��ي��ه��ا ق���ادة الب�شرية ،وعلما�ؤها،
ورم��وزه��ا ،ومثقفوها ،وجنومها...
�إنها اجلامعة التي �صنعت التاريخ،
وغريت احل�ضارات ،و�أدت �إىل ربط
ال�����ش��ع��وب ..اجلامعة بيت ال�سالم
و�صانعة ال�سالم وم����أوى الثقافة.
فمرحبا بك يف هذا ال�صرح ال�شامخ.
و�أنت تتنقل بني ردهاتها وف�صولها
وم��واده��ا وب�ين املنتمني �إل��ي��ه��ا من
طلبة و�أكادمييني وفنيني و�إداري�ين،
احر�ص �أن ت�ستفيد الفائدة الق�صوى
من مرحلة ومن مكان لن تتوفر لك
فر�صة مثلها ...هنا تبني عالقاتك
االجتماعية للم�ستقبل ،وهنا تبني

م���ه���ارات���ك ،وه��ن��ا ت��ب��ن��ي م��ع��ارف��ك
وع���ل���وم���ك ،وه��ن��ا ت��ب��ن��ي الأمن����اط
احلياتية العديدة.
لو �س�ألت الطلبة اخلريجني� ،أو
الأك��ادمي��ي�ين :م��اذا تتمنون ل��و عاد
بكم الزمن �إىل احلياة اجلامعية؟
ف�ست�ستمع �إىل العديد من الإجابات
ال��ت��ي ميكنك الآن حتقيقها! بل
ت�ستطيع �أن تتجاوزهم ،وتكون ذلك
ال�شخ�ص الذي حقق �أف�ضل ما ميكنه
فعله يف حياته اجلامعية...
ه��ل تعتقد �أن اجل��ام��ع��ة جم��رد
معرفة؟! ال .بل هي حياة متكاملة؛
لذلك بقدر ما تهتم بتطوير معارفك
العلمية والثقافية ،واكت�ساب العلوم
التخ�ص�صية التي التحقت من �أجلها،
عليك �أي�ضا �أن تطور مهاراتك التي
�ست�ساعدك على م��ا بعد املرحلة
اجلامعية ،وتوفر اجلامعات للطلبة

د عادل المكينزي

استراتيجيتنا

*

فر�صا الكت�ساب اخلربات من خالل
تخ�ص�صاتهم املختلفة.
وال يقف الأم���ر عند ه��ذا احلد،
فاجلامعة �أ�سرة اجتماعية و�أكادميية،
مُتثل حلقة الو�صل بني �أ�سرتك التي
كنت فيها )وال���دك و�إخ��وت��ك( ،وبني
جمتمعك ال��ذي �أن��ت ج��زء منه ..يف

اجلامعة تتو�سع عالقاتك ،وتبنيها
على م�ستوى الطلبة �أو الأ�ساتذة� ،أو
ال�شخ�صيات املجتمعية التي ميكنك
التوا�صل معها واالرتباط بها من خالل
اجلامعة؛ لذلك من املهم �أن ت�شارك
يف الأن�شطة والفعاليات املختلفة،
و�أن تكون ع�ضوا فعاال يف اجلمعيات
الطالبية ذات ال�صلة بتخ�ص�صك.
ثمة الكثري من الن�صائح التي ميكن
تقدميها للطلبة اجلامعيني ،الذين
هم يف �سنواتهم اجلامعية الأوىل؛
وميتلئون بالكثري من احلما�س والتطلع
والرغبة يف حتقيق �أق�صى فائدة،
معرفيا ومهاراتيا واجتماعيا ،وتعميق
ال��والء واالنتماء للأ�سرة اجلامعية،
التي ان�ضم �إليها حديثا ،ويريد �أن يثبت
�أهليته وا�ستحقاقه لهذا االنت�ساب
الذي �سيفخر به م�ستقبال.
* ق�سم الإعالم

إذا أردت أن تغير العالم فابدأ بترتيب سريرك!!...
ب���د�أ ال��ع��ام ال��درا���س��ي اجل��دي��د،
وعرف كل طالب جدوله الدرا�سي
ومواده الأكادميية وقاعاته الدرا�سية،
التي �سوف يالزمها ويق�ضي فيها
معظم �أوقاته يف اجلامعة� .إن معرفة
اجلدول الدرا�سي واملواد الأكادميية
والقاعات الدرا�سية لي�ست كافية
لتحقيق ال��ن��ج��اح �إذا مل يرافقها
ان�ضباط ذات���ي وج���ودة �أك��ادمي��ي��ة
ت�����ض��م��ن حت��ق��ق ال��ن��ج��اح امل��ط��ل��وب
والتفوق الدرا�سي املرغوب.
ويع ّرف االن�ضباط الذاتي ب�أنه
جم��م��وع��ة م��ن ال��ق��واع��د وامل��ب��ادئ
ال�سلوكية التي ت�سعى للمحافظة
على النظام ال��ع��ام وف��ق تعليمات
و�سلوكيات حم��ددة �سلفا ،ح�سب
طبيعة ه��ذا االن�ضباط وم�صدره
و�أهدافه .وتتعدد �أن��واع االن�ضباط
ال����ذي ق��د ي��ك��ون �شخ�صيا نابعا
م��ن ذات الإن�����س��ان حتكمه مبادئه
و�أخالقياته و�سلوكياته التي فر�ضتها
بيئته وطبيعة تربيته ،وق��د يكون
االن�ضباط م�ؤ�س�سياً وجمتمعياً يتبع
نظاماً معيناً� ،أو جمتمعاً معيناً� ،أو
كيانا معيناً� ،أو بلدا معينا ،ويقع
هذا االن�ضباط حتت �سطوة الأوامر
والتعليمات التي ت�ضمن املحافظة
ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام وع���دم اخل����روج عن
الن�ص.
ونعني عند احلديث عن اجلودة
الأكادميية الو�صول �إىل �أعلى درجات
الكمال والإتقان يف العمل والأداء،

د .خليل اليحيا *
�إذ ترتكز معايريها ودرجاتها على
م�ستوى االن�ضباط الذاتي ،فكلما
كان م�ستوى االن�ضباط مرتفعاً كلما
كانت اجل��ودة يف �أعلى م�ستوياتها
ودرجاتها و�أهدافها.
يعتمد ال��ن��ج��اح الأك���ادمي���ي يف
اجلامعة ك��ث�يراً على م��دى ال��ت��زام
ال���ط���ال���ب وان�����ض��ب��اط��ه ال���ذات���ي،
فاجليو�ش ال تنت�صر يف معاركها،
�إال �إذا كان م�ستوى االن�ضباط بني
جنودها مرتفعا جداً ،حيث ت�ضمن
اجل��ي��و���ش تنفيذ اجل��ن��ود ل�ل�أوام��ر
وال��ت��زام��ه��م بالتعليمات ،ووالئ��ه��م
للعقيدة الع�سكرية التي ي�ؤمنون
ب��ه��ا وي��وال��ون��ه��ا .وك��ذل��ك الطالب
اجل��ام��ع��ي� ،إذ يعتمد جن��اح��ه يف
حياته الأكادميية ب�شكل رئي�س ،على
م��دى ان�ضباطه وال��ت��زام��ه ووفائه
مبتطلبات التفوق والنجاح ،وي�ضمن
االن�ضباط للطالب ارتفاع اجلودة

الأكادميية وامتالك �أدوات التفوق،
بحيث جتعله يف م�ستوى املناف�سة مع
زمالئه من حيث الإجناز والإعجاز.
يبد�أ االن�ضباط الذاتي من الأمور
التي قد يراها الطالب �صغرية �أو
لي�ست ذات �ش�أن ،مثل االن�ضباط
يف م��واع��ي��د ال��ن��وم واال���س��ت��ي��ق��اظ،
واالن�����ض��ب��اط يف م��واع��ي��د اخل��روج
والعودة �إىل املنزل بدال من اجلل�سة
مع الزمالء والأ�صدقاء ،واالن�ضباط
يف ح�ضور املنا�سبات االجتماعية،
واالن�����ض��ب��اط يف ال��ق��راءة ال��دوري��ة
ال��روت��ي��ن��ي��ة املتعلقة ب��االل��ت��زام��ات
الدرا�سية واملتطلبات الأكادميية.
�إن عدم االك�تراث لهذه التفا�صيل
احل��ي��ات��ي��ة ال��ب�����س��ي��ط��ة ،ي�����ؤدي �إىل
وج��ود فو�ضى يف ال��روت�ين اليومي
املتعلق ب��ال��درا���س��ة ،ه��ذه الفو�ضى
تقود يف النهاية �إىل خلل يف اجلودة
الأكادميية التي ت�ؤثر مع مرور الوقت
على �أداء الطالب وحت�صيله العلمي.
يقول الأدمريال الأمريكي «وليام
ماكرافن» يف كلمة �ألقاها يف حفل
ت��خ��رج يف جامعة تك�سا�س�« :إذا
�أردت �أن تغري العامل فابد�أ برتتيب
�سريرك� .إذا قمت برتتيب �سريرك
كل �صباح فهذا يعني �أنك قد �أجنزت
�أول مهمة لك يف اليوم ،وهذا �سوف
ي�شعرك بالفخر ويحفزك للقيام
مبهام �أخ���رى� .إن ترتيب �سريرك
�سوف يعزز من حقيقة �أن الأ�شياء
ال�صغرية يف احلياة مهمة ،ف�إذا مل

ت�ستطع القيام بالأ�شياء ال�صغرية
ب�شكل �صحيح ،فلن ت�ستطيع القيام
بالأ�شياء العظيمة ب�شكل �صحيح.
وت��ذك��ر �أن��ه �إذا ك��ان يومك تعي�ساً
وحم��ب��ط�اً ف�ستعود للمنزل لتجد
ال�سرير الذي قمت برتتيبه جاهزاً
مل��وا���س��ات��ك ،و���س��وف ي��خ�برك ذل��ك
ال�سرير �أن غ��داً �سوف يكون يوماً
�أف�ضل».
وت���ذك���ر ع���زي���زي ال���ط���ال���ب �أن
االن�ضباط عادة ما يرافقه ال�ضجر
وامل���ل���ل ب�����س��ب��ب ال���روت�ي�ن ال��ي��وم��ي
امل�ستمر ،واحلل ال يكون باال�ست�سالم
ل��ه��ذه امل�����ش��اع��ر؛ لأن��ه��ا �ستقودك
يف النهاية �إىل الف�شل يف حتقيق
�أحالمك و�أهدافك وجناحاتك ،بل
يلزمك �أوالً مقاومة ه��ذا ال�شعور
وااللتزام مب�ستوى االن�ضباط الذاتي
والأك���ادمي���ي ،وثانياً خلق م�ساحة
من الرتفيه و�إدراج��ه��ا �ضمن هذا
متنف�سا
ال��روت�ين ال��ي��وم��ي؛ لتكون
ً
ي�����س��اع��دك ع��ل��ى اال���س��ت��م��رار يف
م�ستوى االن�ضباط الذاتي واجلودة
الأكادميية ،على �أال تكون م�ساحة
الرتفيه مرنة وم� ّ
�ط��اط��ة لي�س لها
���ض��اب��ط .واح����ذر م��ن امل��ج��ام�لات
االجتماعية التي تفتك باالن�ضباط
وتقلل من العطاء وت�ؤثر على اجلودة
الأكادميية ،فاملجامالت االجتماعية
م��ع م���رور ال��وق��ت ت�صبح �إدم���ان���اً
ي�صعب التخل�ص منه.
* كلية الطب

استراتيجيتنا
سحر بنت أحمد الصالح *

الخطة االستراتيجية لرؤية الجامعة..
يف ظل تقدم الدول والت�سارع املعلوماتي والتطور يف
الأنظمة �أ�صبح من ال�ضرورة اللحاق بالركب وم�سايرة هذه
النه�ضة ،لذا ج��اءت مبادرة �صُ نّاع القرار يف عهد خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه
اهلل -من خالل ر�ؤي��ة اململكة  2030التي �أطلقها �سمو
ويل العهد الأمني الأمري حممد بن �سلمان ،وترتكز على
«جمتمع حيوي ،اقت�صاد م��زده��ر ،وط��ن طموح» فكانت
مبثابة ال��ن��واة الأ�سا�سية امللهمة؛ للتقدم يف املجاالت
االقت�صادية واالجتماعية واملعرفية.
ومب���ا �أن التعليم اجل��ام��ع��ي م��ن �أه���م دع��ائ��م تطوير
املجتمعات ،ومبخرجاته يكتمل بناء الأطر الفنية والعلمية
امل�ؤهلة؛ لتحريك عجلة التنمية وقيادتها ،ومنه تُ�ست�سقى
العلوم واملعارف ،وبه تُبنى احل�ضارات والثقافات من خالل
القيادات وال�شعوب .فقد �صب ويل العهد الأمري حممد
بن �سلمان -يحفظه اهللُ -جل اهتمامه بالتعليم والبحث
واالبتكار يف ر�ؤي��ة  ،2030و�أو�ضح �سموه �أن��ه ي�ستهدف
وب�شكل خا�ص �أن تكون جامعة امللك �سعود �ضمن �أهم
10جامعات على م�ستوى العامل .كل ذلك �ضاعف من حجم
امل�س�ؤولية املناطة بها يف حتقيق م�ساعي ر�ؤيتها الطموحة
واملتمثلة ب��ـ «ال��ري��ادة العاملية والتميز يف ب��ن��اء جمتمع
املعرفة» ،ور�سالتها يف «تقدمي تعليم متميز و�إنتاج بحوث
�إبداعية تخدم املجتمع ،وت�سهم يف بناء اقت�صاد املعرفة من
خالل �إيجاد بيئة حمفزة للتعلم والإبداع الفكري والتوظيف
الأمثل للتقنية وال�شراكة املحلية والعاملية الفاعلة».
وعليه ف ��إن ق��ي��ادة اجلامعة ممثل ًة ب��وك��االت اجلامعة
املختلفة واملدينة الطبية اجلامعية ت�سعى نحو حتقيق
ركائز و�أهداف الر�ؤية �ضمن خطة ا�سرتاتيجية طموحة،
تدعم البحوث العلمية واالبتكارات ،وا�ستهدفت جتويد
الربامج الأكادميية ،وخمرجاتها و�صوالً خلدمة املجتمع
واالرتقاء بجودة احلياة ،وت�سعى �إىل البناء الإيجابي يف
بيئة العمل ،و�صب اجلهود على رفع كفاءة املوارد الب�شرية
ومراعاة الأهداف االقت�صادية بتنمية الإي��رادات الذاتية،
وتنوع اال�ستثمار والرت�شيد املايل من خالل كفاءة الإنفاق؛
للو�صول �إىل م�ستقبل م��ايل م�ستدام مع احلفاظ على
اجلودة العالية يف الأداء.
و�سن�ستعر�ض يف الأ�سابيع القادمة -ب�شكل مف�صل-
ركائز و�أهداف اخلطة اال�سرتاتيجية املحدثة للجامعة من
خالل �سل�سلة من املقاالت حتى يتعرف القارئ على �أبعاد
ر�ؤية جامعة امللك �سعود؛ لن�ستطيع يداً بيد حتقيق ر�ؤيتنا
وحث امل�ساعي الكرمية؛ للو�صول �إىل ال�صفوف العاملية من
خالل املخرجات املن�شودة.
* مكتب حتقيق الر�ؤية
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ر�صد وت�صوير:
�سارة احلمدان
حت � ��ت رع � ��اي � ��ة م �ع ��ايل
رئ � �ي � ��� ��س ج� ��ام � �ع� ��ة امل� �ل ��ك
� �س �ع ��ود ال ��دك� �ت ��ور ب � ��دران
ب��ن ع �ب��دال��رح �م��ن ال�ع�م��ر
ان� �ط� �ل� �ق ��ت � � �ص � �ب� ��اح ي� ��وم
الأح� ��د امل��ا��ض��ي فعاليات
ال �ب��رن � ��ام � ��ج ال �ت �ع ��ري �ف ��ي
يف م ��رح � �ل � �ت ��ه ال� �ث ��ان� �ي ��ة
(ال � �ت � �ف� ��اع � �ل � �ي� ��ة) ال � � ��ذي
ت �ن �ظ �م��ه ع � �م� ��ادة ال �� �س �ن��ة
الأوىل امل�شرتكة للطالب
وال�ط��ال�ب��ات امل�ق�ب��ول�ين يف
اجلامعة لهذا العام ،وقد
ع�ق��د ال�برن��ام��ج للطالب
مب � � �ق � � ��ر اجل� � � ��ام � � � �ع� � � ��ة يف
ال��درع �ي��ة� ،أم ��ا الطالبات
ف �ع �ق��د ال�ب�رن ��ام ��ج مب�ق��ر
الطالبات يف علي�شة
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حتت رعاية معايل رئي�س اجلامعة..

انطالق «تفاعلية» السنة األولى

رئي�س اجلامعة يطلع على �سري وانتظام الدرا�سة

طالب يت�سلم بطاقته اجلامعية

تق�سيم اليوم الواحد اىل �أربع فرتات م�سائية و�صباحية

نعمل يف الأمن على خدمة الطالب وتي�سري �أمورهم من
�صباحا وحتى الرابعة م�سا ًء
ال�ساعة ال�سابعة
ً

طالب ال�سنة الأوىل امل�شرتكة خالل ت�سلمهم الكتب
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املرحلة الثانية من الربنامج التعريفي التفاعلي التي انطلقت يوم الأحد  ٢٣حمرم ١٤٤٤هـ ت�ضمنت لقاء تعريفيًا تفاعليًا ،و�إجراءات البطاقة اجلامعية و�إ�صدارها ،وت�سلم الكتب الدرا�سية،
ح�ضره قرابة  2000طالب وطالبة

ال�سنة الأوىل :ن�ستقبل يوميًا من  ٢٥٠اىل ٣٠٠طالب ،وي�ستغرق وقت ا�ستخراج البطاقة
للطالب  ٣٠ثانية فقط ،على مدار خم�سة �أيام من ال�ساعة  ٣-٨م�ساء

املرحلة الأوىل (املرحلة الإلكرتونية) مت االنتهاء منها نهاية الأ�سبوع املا�ضي

�أحد الطالب يت�سلم كتبه الدرا�سية
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ت�سلط ال�ضوء ..

جدري القردة كيف ؟ ولماذا ؟
د الشهراني  :فترة الغزو (تدوم بين صفر يوم وخمسة أيام)

د الشهراني  :أنصح بالبعد عما يخالف التعاليم اإلسالمية خاصة فيما يتعلق بالعالقات غير الشرعية
تقرير :حممد العنزي
ع��ل��ى م���دى م��ا ي��ق��ارب العامني
عا�ش العامل جتربة قا�سية ومريرة
جدًا؛ ب�سبب تف�شي فريو�س كورونا
ال��ذي ح�صد العديد م��ن الأرواح،
و�أوقف عجلة التنمية يف عديد من
دول العامل ،وما �إن ب��د�أ الفريو�س
باالنح�سار ،وبد�أت الدول يف التعايف
من �آثار هذه اجلائحة حتى باغتنا
ف�يرو���س �آخ���ر ال ي��ق��ل خ��ط � ًرا عن
�سابقه ،لقد ب��د�أ )ج��دري القردة(
ي�����ض��رب ال��ع��امل ! ف��م��ا ه��و ؟ وم��ا
�أعرا�ضه ؟ وكيف ينتقل ؟
ول�ل�إج��اب��ة ع��ن ه��ذه الت�سا�ؤالت
ا���س��ت�����ض��اف��ت ���ص��ح��ي��ف��ة ر���س��ال��ة
اجلامعة الدكتورة فاطمة بنت �سعد
ال�����ش��ه��راين م��دي��ر �إدارة مكافحة
ال��ع��دوى وال��وق��اي��ة م��ن الأم��را���ض
املعدية باملدينة اجلامعية.
ما املق�صود بجدري القردة؟
ج��دري ال��ق��ردة مر�ض فريو�سي
حيواين املن�ش�أ )�أي انتقل يف بداية
ن�ش�أته من احليوانات �إىل الب�شر(
وبد�أ انت�شاره ب�شكل رئي�سي يف و�سط
�إفريقيا وغربها ،غال ًبا بالقرب من
الغابات اال�ستوائية املطرية ،وبد�أ
ظهوره يتزايد يف املناطق احل�ضرية.
وت�شمل احل��ي��وان��ات امل�ضيفة له
جمموعة من القوار�ض والرئي�سيات
غري الب�شرية ،وه��ذا املر�ض �شبيه

يف �أعرا�ضه ب�أعرا�ض �شوهدت يف
امل��ا���ض��ي ل���دى م��ر���ض��ى اجل���دري،
لقد مت ا�ستئ�صال اجلدري يف عام
 ،1980وبذلك توقف التطعيم �ضد
اجل���دري ،ث��م تفاج�أ العامل �أجمع
بظهور ج���دري ال��ق��ردة ال���ذي يرد
بو�صفه �أخطر فريو�س من ف�صيلة
الفريو�سة اجلدرية .
التعريف العلمي
وقالت د .ال�شهراين� :إنه بح�سب
ت��ع��ري��ف منظمة ال�صحة العاملية
للمر�ض يعترب جدري القردة فريو�س
بحم�ض نووي مزدوج مغلف ينتمي
�إىل ج��ن�����س ال��ف�يرو���س��ة اجل��دري��ة
التابعة لف�صيلة فريو�سات اجلدري.
وقد ُحدّدت منه زمرتان متمايزتان
هما زم��رة غ��رب �أفريقيا ،وزم��رة
حو�ض الكونغو ،التي تُعرف �أي�ضاً
بزمرة �أفريقيا الو�سطى .وت�سبب
زمرة حو�ض الكونغو تقليدياً مر�ضاً
�أكرث وخامة ويُعتقد �أن عدواها �أ�شد
قابلية لالنتقال .وقد تركز التق�سيم
اجلغرايف بني زمرتي الفريو�س حتى
الآن يف الكامريون  -البلد الوحيد
الذي اكتُ�شفت فيها كلتا الزمرتني.
الظهور الأول جلدري القردة
وذكرت د.ال�شهراين �أن �أول حالة
ج���دري ق���ردة ظ��ه��رت ب�ين الب�شر
ع��ام  1970يف جمهورية الكونغو

والأط����ب����اء ،وب����د�أت
ح���م�ل�ات ال��ت��وع��ي��ة
ل��ل��وق��اي��ة م���ن ه��ذا
املر�ض.

ال����دمي����ق����راط����ي����ة
ل���دى ���ص��ب��ي ع��م��ره
��� 9س��ن��وات .و�أُب��لِ��غ
م���ن���ذ ذل�����ك احل�ي�ن
ع���ن ظ��ه��ور معظم
�أعرا�ضه وطرق
احلاالت يف املناطق
انتقاله
الريفية من الغابات
و�أو�����ض����ح����ت د.
املطرية الواقعة يف
ال���������ش����ه����راين �أن
حو�ض نهر الكونغو
ف��ت�رة ح�����ض��ان��ت��ه )
وغ�����رب �أف��ري��ق��ي��ا،
الفا�صل الزمني من
وتزايد الإب�لاغ عن
الإ�صابة �إىل ظهور
ح�����االت الإ����ص���اب���ة
د .ال�شهراين
الأع����را�����ض( م���ن 6
الب�شرية يف جميع
�أنحاء و�سط �أفريقيا وغربها ،ومنذ �أيام �إىل  13يو ًما ،وقد ت�ستغرق يف
عام � ،1970أُبلغ عن حاالت �إ�صابة بع�ض احل��االت من � 5أي��ام �إىل 21
ب�شرية بجدري القردة يف  11بل ًدا يو ًما.
ومي��ك��ن ت��ق�����س��ي��م ال���ع���دوى �إىل
�أفريق ًيا.
و�أ����ض���اف���ت د .ال�����ش��ه��راين �أن فرتتني:
 ف�ترة الغزو )ت��دوم بني �صفر�أوىل حاالت التف�شي خارج القارة
الأف��ري��ق��ي��ة ك��ان��ت يف �أم��ري��ك��ا عام ي���وم و� 5أي�����ام( ،وت� ّت�����س��م باحلمى
ّ
وت�ضخم العقد
 2003وو�صلت بعدها �إىل �سبعني وال�صـــداع املبــرح
ح��ال��ة ،وارت���ب���ط ال��ت��ف�����ش��ي حينها اللمفاويــة وال�شـعور ب�آالم يف الظهر
باالختالط مع احليوانات .وما بني ويف الع�ضـالت ووه���ن �شــديد )
عام � 2018إىل عام  2022ظهرت فقدان الطاقة( .ويع ّد ت�ضخم العقد
حاالت يف �إ�سرائيل وبريطانيا ،ثم ال��ل��م��ف��اوي��ة ���س��م� ًة مم��ي��ز ًة جل��دري
�أخ��ذت تنت�شر يف �أنحاء �أخ��رى من القردة مقارنة بالأمرا�ض الأخرى
العامل بداية من مايو  ، 2022ولعل التي قد تبدو يف البداية م�شابهة
ال�لاف��ت للنظر ه��و ظ��ه��ور ح��االت ل���ه )اجل������دري امل���ائ���ي واحل�����ص��ب��ة
غري مرتبطة بال�سفر �إىل الأماكن واجلدري(.
 ف�ترة ظ��ه��ور الطفح اجللدياملوبوءة والتي ُعرف انت�شار املر�ض
فيها ،مما ا�ستدعى انتباه العلماء التي تبد�أ عادة يف غ�ضون يوم واحد

�إىل � 3أيام من ظهور احلمى .ويرتكز
الطفح اجللدي غالباً على الوجه
والأط��راف ولي�س على اجلذع .فهو
ي�صيب ال��وج��ه )يف  95يف امل��ائ��ة
م��ن احل�����االت( ،وراح���تَ���ي اليدين
وباطن القدمني )يف  75يف املائة
من احل��االت( .كما تت�أثر الأغ�شية
املخاطية للفم )يف  70يف املائة
من احلاالت( ،والأع�ضاء التنا�سلية
) 30يف املائة( ،وامللتحمة ) 20يف
امل��ائ��ة( ،وك��ذل��ك القرنية .ويتطور
الطفح اجللدي تدريجيــًا من بقـع
)�آف��ات ذات قاعدة م�سطحة( �إىل
حطاطات )�آفات �صلبة ناتئة قلي ً
ال(،
ثم حوي�صالت )�آف��ات مليئة ب�سائل
�شفاف( ،فبثور )�آفات مليئة ب�سائل
مييل �إىل ال�صفرة( ،قبل �أن تتحول
�إىل ق�شور جت��ف وتت�ساقط ،ويف
احلاالت ال�شديدة ،ميكن �أن تلتحم
الآف���ات حتى تن�سلخ �أج���زاء كبرية
من اجللد .وعادة ما تزول �أعرا�ض
مر�ض جدري القردة من تلقاء ذاتها
بعد فرتة ترتاوح من �أ�سبوعني �إىل
�أرب��ع��ة �أ���س��اب��ي��ع .وت�شيع احل��االت
ال�����ش��دي��دة يف الأط���ف���ال ،والن�ساء
احلوامل ،واملر�ضى ،وممن يعانون
من �ضعف املناعة.
�أم��ا عن طريقة انتقاله فيمكن
�أن تنتقل العدوى من احليوان �إىل
الإن�سان )مر�ض حيواين املن�ش�أ كما
ذكرنا �ساب ًقا( عن طريق املخالطة

املبا�شرة لدماء احليوانات امل�صابة
ب���ع���دواه� ،أو �سوائلها اجل�سدية،
�أو �آفاتها اجللدية� ،أو �إف��رازات��ه��ا
املخاطية .وال تنتقل ال��ع��دوى عن
طريق احليوانات فح�سب� ،إذ ميكن
�أن ينتج انتقال العدوى من �إن�سان
�إىل �آخ���ر ع��ن امل��خ��ال��ط��ة الوثيقة
ب����إف���رازات اجل��ه��از التنف�سي� ،أو
الآف��ات اجللدية ل�شخ�ص م�صاب،
�أو الأ�سطح امللوثة حدي ًثا .وع��اد ًة
م��ا يتطلب ان��ت��ق��ال ال��ع��دوى عرب
اً
ات�صال طويلاً
القطريات التنف�سية
وجهاً لوجه ،مما يجعل العاملني
ال�صحيني و�أفراد الأ�سرة وغريهم
من الأ�شخا�ص املخالطني للحاالت
ال��ن�����ش��ط��ة �أ����ش��� ّد ع��ر���ض � ًة خلطر
الإ�صابة بالعدوى.
واختتمت د .ال�شهراين « :كما
هو معروف دائ ًما تعد الوقاية خرياً
من العالج ،والن�صائح العامة التي
نن�صح بها للوقاية من هذا املر�ض
هي اتباع تعاليم الإ�سالم بالنظافة
وغ�سل الأيدي ،والبعد عما يخالف
التعاليم الإ���س�لام��ي��ة فيما يت�صل
بالعالقات غري ال�شرعية التي قد
ت���ؤدي �إىل ه��ذا املر�ض وغ�يره من
الأمرا�ض التي قد تنتقل عن طريق
ممار�سة العالقات غري ال�شرعية،
�ي��را ول��ي�����س �آخ���� ًرا ن�����س��أل اهلل
و�أخ� ً
للجميع ال�سالمة وال�صحة يف احلل
والرتحال».
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أدوات تحليل البيانات الضخمة
على منصات التواصل االجتماعي
تختلف الأدوات التحليلية لبيانات
ريا
الو�سائط االجتماعية اختال ًفا كب ً
ع��ن و���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة والأ����س���ال���ي���ب ال��ع��ل��م��ي��ة
التحليلية ،وم��ا �ستتم مناق�شته يف
هذا املقال الأن��واع التالية من حتليل
البيانات:
ـ ال��ت��ح��ل��ي��ل ال���زم���ن���ي االجت������اه )
 :(Trendيهدف هذا النوع من حتليل
ال��ب��ي��ان��ات �إىل م��راق��ب��ة حت��ول اجت��اه
م��ت��غ�يرات ب��ي��ان��ات و���س��ائ��ل التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي يف ف�ت�رة معينة ،وف� ًق��ا
للت�سل�سل الزمني با�ستخدام الوقت
والأبعاد الأخرى كمواد للتحليل ،فعلى
�سبيل امل��ث��ال ق��د ي�لاح��ظ الباحثون
مدى قلق م�ستخدمي و�سائل التوا�صل
االجتماعي خ�لال ح��دث ك��ارث��ي من
خ�لال ال��رج��وع �إىل ع��دد املن�شورات
على و���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي
�أو ت�صدر من�شورات معينة ،وميكن
ا�ستخدام التحليل الزمني �أي�ضا للتنب�ؤ
باالجتاه �أو النمط حيال �أي م�شكلة �أو
موقف �أو حدث ما.
ـ التحليل ال�شبكي )net work
( :ي�����س��ت��خ��دم ال��ت��ح��ل��ي��ل ال�����ش��ب��ك��ي
البيانات التي تنتجها من�صة التوا�صل
االجتماعي ،وال��ه��دف الرئي�سي هو
مراقبة ال�سياق �أو النمط ال�شبكي بني

م�ستخدمي املن�صة ،فعلى �سبيل املثال
عندما يعيد م�ستخدمو Twitter
تغريد من�شور م�ستخدم �آخر يتم ن�شر
ح�ساب هذا امل�ستخدم على املن�صة،
ويتعلق ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال�سجالت
ال�شبكية بوجود م�ستخدمني اثنني �أو
طريف ات�صال اثنني ،وميكن اعتباره
مب��ث��اب��ة ع��ق��دة وراب�����ط ب�ي�ن ه��ذي��ن
الطرفني ،وميكن حتليل نوع البيانات
�أع�لاه من خ�لال الرتميز ،من �أجل
مت��ث��ي��ل ال��ع�لاق��ة االج��ت��م��اع��ي��ة بني
�أولئك الذين ين�شرون وه ��ؤالء الذين
يتلقون املن�شورات ،ويف هذا النوع من
التحليل يتم التمييز بني �أربعة �أنواع
من ال�شبكات االجتماعية عند وقوع
حدث ما (1):ت�صنيف امل�ستخدمني
وف ًقا ملواقع املن�شورات (2).الرجوع
�إىل املن�شورات قبل احل��دث و�أثناءه
وبعده )3(.الإ�شارة �إىل البيانات ذات
ال�صلة التي �أن�ش�أها م�ؤلفو املن�شورات/
معيدو املن�شورات) (4اعتبار م�ؤلفي
املن�شورات /معيدو املن�شورات ك ُعقد
�أ�سا�سية يف ال�شبكة ،حيث يتم بناء
التحليل العالئقي تبعا لهذه الأن��واع
الأربعة.
ـ التحليل العددي /النوعي :يُ ْعنى
هذا التحليل بالعالقة بني البيانات
الثنائية �أو متعددة الأب��ع��اد ،وع��ادة

ما ي�أخذ ه��ذا النوع من التحليل يف
االعتبار جمموعتني من �أبعاد البيانات
كمتغريات ويقوم بتحليلها من خالل
الأدوات الإح�صائية مثل )(SPSS
 ،وميكن �أن يكون بُعد البيانات �إما
بيانات رقمية )كمية( �أو بيانات نوعية،
�إذ يقوم الباحثون بتو�ضيح العالقة
بني �أبعاد البيانات من خالل النتائج
الإح�صائية.
ـ حتليل الن�ص :يتم حتليل الن�ص
لو�سائل الإع�ل�ام التقليدية عندما
يقوم الباحثون ببناء الفئات باعتبار
الإن�سان كمربمج وال�صفحة �أو املقالة
الفردية كعينة للتحليل ،وغال ًبا ما
ي�سمى هذا النوع من التحليل بتحليل
املحتوى ،ولكن حجم بيانات و�سائل
التوا�صل االجتماعي �ضخم لدرجة
�أن التحليل اال���ص��ط��ن��اع��ي للن�ص
با�ستخدام احلا�سوب يواجه �صعوبة
يف التعامل معها ،ويف الآونة الأخرية
ق��ام علماء البيانات بتحليل الن�ص
من خالل الربجمة اللغوية الع�صبية
) ،(NLPوال���ذي ي��ع��ام��ل ك��ل كلمة
كوحدة �أ�سا�سية ،ثم يخ�ضعها للتحليل
الإح�صائي من خالل التق�سيم و�إزالة
البادئات واللواحق و�صوال �إىل جذر
الكلمة وحتديد املعنى ال�صحيح لها
�ضمن �سياق اجلملة.

ـ حتليل امل�����ش��اع��ر :ميكن اعتبار
نوعا خا�صا من حتليل
حتليل امل�شاعر ً
الن�ص ،حيث يختار الباحثون املفردات
امل�ستهدفة من الن�ص ويقارنونها مع
ال�سمات العاطفية امل�شرتكة للحكم
على م��ا �إذا ك��ان للن�ص دالئ���ل على
امل�شاعر الإيجابية �أم ال�سلبية  ،ويف
حتليل امل�شاعر اال�صطناعي �أو الآيل
تتم جتزئة الكلمات �أوال ،ثم ت�صنف
�إىل فئات )�إيجابية�/سلبية( ح�سب
امل�����ش��اع��ر )���ض��م��ن ق��ام��و���س ���س��اب��ق
الإع����داد( وه��ي :جمموع املفردات
امل�صنفة ح�سب اخل�صائ�ص العاطفية
�أو عن طريق تطبيق �أ�ساليب التعلم
الآيل ،وميكن لتحليل امل�شاعر من
خ�ل�ال الإح�������ص���اء وال��ت��ك��ام��ل ت��وق��ع
ال��ت�����ص��رف ال��ع��اط��ف��ي للن�ص ،وب��ه��ذا
ميكن ا�ستخدام حتليل بيانات و�سائل
التوا�صل االجتماعي؛ لقيا�س الآراء
العامة والتنب�ؤ بثقة امل�ستخدم .ختاماً
ال ب��د م��ن الإ����ش���ارة �إىل �أن الأن���واع
امل�ستقبلية من حتليل البيانات �ستتنوع
ب�شكل متزايد ،وذلك مع تنوع وتطور
تكنولوجيا ع��ل��وم امل��ع��ل��وم��ات وط��رق
ال��ب��ح��ث والت�صنيف وال��ت��ع��ل��م الآيل
والذكاء اال�صطناعي.
د .اجلوهرة املطريي

الذكاء االصطناعي ودوره في تحقيق رؤية 2030
انطالق ر�ؤية  :2030من منّا مل ي�سمع
بعد بالذكاء اال�صطناعي؟ على الأغلب �أنّ
الإجابة �ستكون :ال �أح��د ،ففي ظل هذا
التقدم التقني والعلمي الهائل ،ويف ظل
ع�صر تُهيمن فيه البيانات على كثري من
احللول والتقنيات� ،أ�صبح ُم�صطلح الذكاء
اال�صطناعي منت�ش ًرا يف ك��اف��ة امل��واق��ع
والأخبار.
منذ �أن �أُعلن عن انطالق ر�ؤية ال�سعودية
 2030عام 2016م ،تعي�ش اململكة العربية
ال�سعودية يف حالة من “االنتعا�ش التقني”
�إن ج��از لنا التعبري ،وذل��ك يف اجلانبني
امل��ع��ريف والتطبيقي يف كافة القطاعات
احلكومية واخل��ا���ص��ة ،وذل��ك ي��رج��ع �إىل
�سبب ب�سيط� ،أال وه��و التبني الوا�ضح
والقوي ال�سرتاتيجيات التحول الرقمي
التي �ستنقل الدولة ال�سعودية وجمتمعها
نحو مرتبة متقدمة �ضمن جمموعة الدول
واملجتمعات الرقمية احلديثة املتطورة.
مل ي��ك��ن ���ص��دور ق���رار اع��ت��م��اد “الهيئة
ال�سعودية للبيانات والذكاء اال�صطناعي”
ق��را ًرا مفاج ًئا يف الو�سط التقني ولدى
ال�شركات وقطاعات الأع��م��ال ،لأن هذا
القرار هو ا�ستكمال مل�سرية حتقيق ر�ؤية
.2030
يف ال�سعودية اجلديدة ال يمُ كن جتاهل
الذكاء اال�صطناعي بو�صفه �أحد عوامل
التمكني الرئي�سية يف طريق حتقيق ر�ؤية
 .2030ت�سعى احلكومة ال�سعودية جاهد ًة
�إىل تعزيز القدرات وجتهيز البنية التحتية
وتدريب الفرق العاملة؛ حتى تكون لديها
املقدرة ملواكبة و�إدارة اخلدمات واملنتجات
النا�شئة عن تطبيق الذكاء اال�صطناعي
وعملية التحول الرقمي.
_ ما هو ال��ذك��اء اال�صطناعي الذي
�أن�ش�أت ال�سعودية هيئ ًة خا�ص ًة له؟
قد �ألهمت فكرة �إن�شاء حوا�سيب ذكية
حتاكي ذكاء الإن�سان العديد من ال ُعلماء

والباحثني منذ بداية ظهور احلوا�سيب
وتقدمها ،ومع �أنّ وجود تعريف ُمتفق عليه
للذكاء هو �أمر �صعب� ،إال �أنه من املهم �أن
ن�ستطلع بع�ض التعريفات التي تُو�ضح لنا
مفهوم الذكاء اال�صطناعي ،حيث يُع ّر ُ
ف
�أح��د قوامي�س اللغة الذكا َء اال�صطناعي
ب�أنه �أحد جماالت البحث العلمي يف علوم
احلا�سوب الذي يهتم بتطوير احلوا�سيب
لت�صل �إىل درجة ت�ستطيع فيها �أن تتفاعل
كالإن�سان وتمُ ار�س عمليات معقد ًة م�شابه ًة
مل��ا ل��دى الب�شر م��ث��ل :ال�سماع ،وتف�سري
ال�سياق ،ومعرفة اخلط�أ من ال�صواب.
يمُ ��ك��ن��ن��ا �أي����� ً��ض���ا �أن نُ���ع��� ّرف ال���ذك���اء
اال�صطناعي ب��أن��ه امل�ستوى ال��ذي تتعلم
فيه الآل��ة �أو احلا�سوب ،وتمُ ار�س �أدوا ًرا
ميار�سها الإن�����س��ان دون ت� ُّ
مبا�شر
�دخ��ل
ٍ
منه ،بوجود ُمعطيات م�سبقة �أو بدونها.
و�إحدى �أقوى العبارات التي تو�ضح مفهوم
ال��ذك��اء اال���ص��ط��ن��اع��ي ه���ي� :أ ّن����ه احل��ال��ة
التي ت�ستطيع فيها احلوا�سيب التفكري
وال��ت��ف��اع��ل مثل الإن�����س��ان ،و�أن تت�ص ّرف
بعقالنية ت�شبه عقالنية الب�شر.
_ الذكاء اال�صطناعي ور�ؤية 2030
مما ال �شك فيه �أن الذكاء اال�صطناعي
�سيلعب دو ًرا مه ًما وم��رك��ز ًي��ا يف حتقيق
ر�ؤية ال�سعودية  ،2030فهو العنوان الأبرز
واحل��ا���ض��ر ال��ق��وي يف موا�ضيع وعناوين
كثرية مثل :بناء املُ��دن الذكية ،و�إنرتنت
الأ�شياء ،و�أنظمة امل�ساعدة ال�شخ�صية،
وروب���وت���ات خ��دم��ة ال��ع��م�لاء ،وال��درد���ش��ة
الآل���ي���ة ،والأن���ظ���م���ة اخل���ب�ي�رة ،و�أن��ظ��م��ة
الت�شخي�ص الطبي ،والر�ؤية احلا�سوبية،
و�أنظمة التفاعل ال�صوتي ،وغريها العديد
م��ن املوا�ضيع الأخ���رى .جميع العناوين
ال�سابقة التي ُذكرت والتي مل تُذكر تمُ ّثل
حاالت وحاجات واقعي ًة موجود ًة يف حياة
املجتمع ال�سعودي ،يحتاج �إىل وجودها
وت��ط��وي��ره��ا وحت�سينها ب�شكل دائ���م يف

جماالت متنوعة مثل :التعليم ،والرعاية
ال�صحية ،والزراعة ،واالقت�صاد ،والنقل،
والأم���ن ،وه��ذا يعني يف النهاية ح�ضو ًرا
ق��و ًي��ا ل��ل��ذك��اء اال���ص��ط��ن��اع��ي ،و�أن����ه �أح��د
م��رت��ك��زات التحول الرقمي التي ت�سعى
ال�سعودية �إىل حتقيقه.
وقد ذكرت �إحدى الدرا�سات ال�صادرة
عن �شركة  Accentureالأمريكية �أنه
من املتوقع �أن ي�ضيف الذكاء اال�صطناعي
واحل���ل���ول امل�����س��ت��ن��دة �إل��ي��ه ح���وايل 215
مليار دوالر �إىل اقت�صاد اململكة العربية
ال�سعودية بحلول عام 2035م ليم ّثل ذلك
زي���اد ًة بن�سبة  12.5%يف قيمة الناجت
املحلي ،و�أك�ثر القطاعات التي �ستحقق
هذه الإ�ضافة قطاعا ال�صناعة واخلدمات
العامة.
_ امل��ج��ت��م��ع ال�������س���ع���ودي وال����ذك����اء
اال�صطناعي
مما ال �شك فيه �أنّ املجتمع ال�سعودي
�أ�صبح يتقبل بدرجة كبرية التعامل مع
الأج��ه��زة واخل��دم��ات امل��دع��وم��ة بالذكاء
اال�صطناعي ،فقبل عدة �سنوات مل تكن
ف��ك��رة ال��ت��ع��ام��ل م��ع �أن��ظ��م��ة ChatBot
مثال �أم��� ًر ا متقبلاً  ،وال حتى اخلدمات
امل��ح��و���س��ب��ة يف ب��ع�����ض الأح���ي���ان .ح�سب
�إح��دى ال��درا���س��ات ال�����ص��ادرة ع��ن �شركة
 Accentureف�إنّ  77%من امل�ستطلعة
�آرا �ؤه��م من املجتمع ال�سعودي مرتاحون
ل��ت��ع��ام��ل��ه��م م��ع اخل���دم���ات وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات
املدعومة بتقنيات الذكاء اال�صطناعي،
وتُعترب ه��ذه الن�سبة �أع��ل��ى م��ن الن�سبة
العاملية  ،62%و �أعلى من ن�سبة امل�ستطلعة
�آرا �ؤه��م يف �أمريكا التي كانت.59%وقد
ذك��رت الدرا�سة نف�سها �أنَّ ن�سب ًة كبري ًة
من الأ�شخا�ص مييلون �إىل التعامل مع
اخلدمات والتطبيقات املدعومة بتقنيات
الذكاء اال�صطناعي.
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�ضمن برامج موهبة الإثرائية ..2022

الجامعة تستضيف أكثر من  550طالبًا
ً
وطالبة من متفوقي التعليم العام
ر�سالة اجلامعة  -مها التمامي
اختتمت فعاليات برامج موهبة الإثرائية 2022م ،بال�شراكة بني جامعة
امللك �سعود ،ممثل ًة بعمادة �ش�ؤون الطالب وم�ؤ�س�سة امللك عبد العزيز
ورجاله للموهبة والإب���داع )موهبة( ،بح�ضور وكيل جامعة امللك �سعود
لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد النمي.
وبلغ عدد املوهوبني يف الربامج الإثرائية �أكرث من  550طال ًبا وطالب ًة
من املرحلتني املتو�سطة والثانوية ،تلقوا خاللها العديد من الأن�شطة العلمية
واملهارية على مدى ثالثة �أ�سابيع موزعة على ثالثة برامج « موهبة الإثرائي
الأكادميي ،موهبة الإثرائي العاملي ،موهبة الإثرائي البحثي» ،حتت �إ�شراف
كفاءات وطنية من اجلامعة ،ونخبة من من�سوبي اجلامعات العاملية من
�إك�سفورد وكامربيدج .وقال عميد �ش�ؤون الطالب باجلامعة الدكتورعلي
الدلبحي� « :إن اجلامعة يف �إط��ار حر�صها واهتمامها باملوهوبني نفذت
هذه الربامج ،بال�شراكة مع م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز؛ ل�صقل هذه املواهب
ال�شابة ،وتزويدهم ب�أحدث العلوم واملعارف ،فهم الرثوة احلقيقية للوطن» .
واجلدير بالذكر �أن برامج موهبة الإثرائية ت�أتي ا�ستمرا ًرا للتعاون املثمر
بني م�ؤ�س�سة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع )موهبة( ،وجامعة
امللك �سعود؛ دع ًما للطلبة املوهوبني ،وا�ستثما ًرا لأوقاتهم خالل الإجازة
ال�صيفية من كل عام.

�أثناء لقائه بالطلبة امل�ستجدين..

د.النمي :الجامعة تفخر بانتمائكم لها

ت�صوير � -إدارة العالقات العامة

جمل�س اجلامعة يعقد جل�سته الأوىل للعام احلايل برئا�سة معايل رئي�س اجلامعة

عددا من الكليات
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية يتفقد ً

د .المنيع «كلية التربية تواجه العديد
من الصعوبات والتحديات»

ر�سالة اجلامعة :عبداهلل املنبهي
ت�صوير� :سارة احلمدان
انطالقاً من حر�ص �إدارة اجلامعة
على ب��دء ال��درا���س��ة وانتظامها يف
جميع كليات اجلامعة خالل الف�صل
الدرا�سي الأول من العام اجلامعي
1444هـ ،و�سعياً نحو ا�ستمرار
الأداء املتميز لكليات اجلامعة،

وت��ق��دمي خ��دم��ات �أف�����ض��ل للطالب
ج��م��ي��ع��ه��م ،ت��ف��ق��د وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة
ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
الدكتور حممد النمي يومي الأربعاء
واخل��م��ي�����س امل��ا���ض��ي�ين ع�����ددًا من
الكليات؛ ملتابعة �سري العمل ،والت�أكد
من جاهزيتها ،ا�ستعدادًا ال�ستقبال
الطالب والطالبات ،وبدء الدرا�سة
بكل جدية واقتدار.

وبهذه املنا�سبة �أب��دى الدكتور
حم��م��د ال��ن��م��ي ���س��ع��ادت��ه مب���ا ر�آه
يف الكليات م��ن ان��ت��ظ��ام الطالب
وال��ط��ال��ب��ات يف م��ق��اع��د ال��درا���س��ة
منذ ال��ي��وم الأول لنظام الف�صول
الدرا�سية الثالثة.
وق����ال د.ال���ن���م���ي يف ت�صريحه
اخلا�ص لـ)�سناب ر�سالة اجلامعة(:
«�أت��ق��دم بالتهنئة لأبنائنا وبناتنا

الطالب والطالبات يف جامعة امللك
�سعود على بداية هذا العام و�أ�سال
ناجحا
اهلل التوفيق للجميع ،وعا ًما
ً
و�سعيدًا ب�إذن اهلل».
ويف �أثناء زي��ارة وكيل اجلامعة
لكلية الرتبية ،عر�ض عميد كلية
الرتبية الدكتور عثمان املنيع بع�ض
ال�صعوبات والتحديات التي تعيق
العملية التعليمية.

ر�سالة اجلامعة  -ال�سنة الأوىل
�أكد وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد النمي
على �أهمية االنتظام يف الدرا�سة .وقال النمي �أثناء لقائه بالطالب املقبولني
يف جامعة امللك �سعود لهذا العام �« :إن اجلامعة تفخر بكم ،وتتمنى لكم
التوفيق وال�سداد ،م�شيدًا يف الوقت نف�سه بالدور الكبري الذي يقوم به
الطلبة املتطوعون يف الربنامج التعريفي».
هذا وقد زار د.النمي الربنامج التعريفي الذي تنظمه عمادة ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة للطلبة امل�ستجدين ،واطلع خاللها على �آلية توزيع الكتب،
وا�ستخراج البطاقة اجلامعية ،وكيفية �إجراء اختبارات حتديد امل�ستوى
ريا �إىل �أن
التي تعقد عن بعد ،م�شيداً بح�سن التنظيم و�سال�سة العمل ،م�ش ً
ذلك لي�س م�ستغرباً على عمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة.
من جهته ذكرعميد ال�سنة الأوىل امل�شرتكة الدكتور عبد املجيد اجلريوي
�أن العمادة ت�ستقبل يوميا قرابة  2000طالب وطالبة ،وتقدم لهم حما�ضرة
تعرفهم بالبيئة الأكادميية ،وب�أنظمة اجلامعة و�آلية العمل فيها ،وي�ستلم
الطالب �أثناء ذلك الكتب الدرا�سية والبطاقات اجلامعية.

عميد اللغويات العربية يتفقد سير
إجراءات استقبال الطلبة

ر�سالة اجلامعة  -معهد اللغويات
تفقد عميد معهد اللغويات العربية املكلف الدكتور حممد بن �إبراهيم
الفوزان� ،صباح يوم الأحد املوافق 1444/2/1هـ �سري �إجراءات ا�ستقبال
طالب املعهد مع بدء العام الدرا�سي اجلديد.
واطلع عميد املعهد على جاهزية قاعات املحا�ضرات واملعامل ،كما التقى
الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س ورحب باجلميع وحثهم على بذل كافة
َ
اجلهود مع بدء الدرا�سة واال�ستفادة من البيئة التعليمية والأكادميية املتميزة
التي يوفرها املعهد للتفوق وحتقيق النجاح �سائ ً
ال اهلل لهم التوفيق وال�سداد.
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