
شؤون الطالب تقيم »قراءات«

ر�سالة اجلامعة- مها التمامي:

افتتح عميد �ضوؤون الطالب الدكتور على الدلبحي يوم الثالثاء املا�ضي، 

فعالية »جمل�س قراءات« واملعر�س امل�ضاحب، التي اأقامتها مبادرة »جمل�س 

الرئي�س  امل�ضرح  يف  وذل��ك  الطالبي  ال�ضراكة  لربنامج  التابعة  ق���راءات« 

باملدينة اجلامعية للطالبات. يف بداية الفعالية األقى عميد �ضوؤون الطالب  

قراءات  جمل�س  على  للقائمني  �ضكره  مقدماً  باحل�ضور،  فيها  رحب  كلمًة 

وامل�ضاركني من داخل اجلامعة وخارجها. ونوه د.الدلبحي بحر�س اجلامعة 

على احت�ضان املبادرات التي تعود بالنفع على طلبة اجلامعة ب�ضكل خا�س، 

واملجتمع ب�ضكل عام، موؤكداً اأهمية دعم اجلهود التي ت�ضعى لتنمية وتطوير 

مهارات القراءة عند ال�ضباب؛ لأهميتها يف بناء جمتمٍع مثقٍف واع.

ا�ضتمل املجل�س على جل�ضتني بعنوان »ثقافة غري مدركة« و »اأ�ضل الهوية 

الثقافية« قدمهما نخبة من الأ�ضاتذة واملتحدثني من اجلامعة.

�ضاحب املجل�َس معر�س �ضاركت فيه جهات من داخل اجلامعة وخارجها 

باأن�ضطة وفعاليات ت�ضجع على ثقافة القراءة. 

ح�ضر الفعالية وكيلة العمادة ل�ضوؤون الطالبات الدكتورة روؤى القفيدي، 

ووكيل العمادة لالأن�ضطة وال�ضراكة الطالبية الدكتور عبدالعزيز العريفي، 

بالإ�ضافة اإىل العديد من من�ضوبي  اجلامعة.

اخلبر.. ومنصة احلدث
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د�شن خالله مقر القاعة الكربى..

د. أبا الخيل يترأس مجلس كلية »العلوم اإلنسانية واالجتماعية«

ر�سالة اجلامعة- التحرير:

ت�سوير - �سارة احلمدان:

تراأ�س عميد كلية العلوم الإن�ضانية 

والجتماعية الدكتور عبدالوهاب اأبا 

اخليل، يوم الأربعاء املا�ضي اجلل�ضة 

ال�ضتثنائية ملجل�س الكلية، وذلك يف 

القاعة الكربى مبقر الكلية.

خالل  املجل�س  اأع�����ض��اء  واّط��ل��ع 

الإج���ت���م���اع ع��ل��ى ���ض��ري ال��ع��م��ل��ي��ة 

الدرا�ضية،  القاعات  يف  التعليمية 

ت�ضاهم  التي  املوا�ضيع  نوق�ضت  كما 

يف تطوير العملية التعليمية.

جاء الإجتماع ال�ضتثنائي بعد اأن 

الكربى  القاعة  الكلية  عميد  افتتح 

بكلية العلوم الإن�ضانية والجتماعية، 

من  الكلية  اأن�ضطة  �ضتخدم  التي  

وكذلك  تدريبية،  ودورات  ن���دوات 

العليا،  الدرا�ضات  ر�ضائل  ملناق�ضة 

الفعاليات  اإق��ام��ة  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 

الأخرى ملن�ضوبي الكلية.

و�ضاهد جمل�ُس الكلية الإمكانيات 

ال��ت��ق��ن��ي��ة ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ال��ق��اع��ة 

ل�ضتقبال الفعاليات.

الكلية  وك��ي��ل  الج��ت��م��اَع  ح�ضر 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�ضات 

ال��دك��ت��ور ف��ار���س ال���ذك���ري، ووك��ي��ل 

الدكتور  واجل���ودة  للتطوير  الكلية 

الكلية  ووك��ي��ل��ة  ال��ن��ا���ض��ر،  �ضليمان 

اأروى  الدكتورة  الطالبات  ل�ضوؤون 

لل�ضوؤون  الكلية  ووك��ي��ل  ال��ر���ض��ي��د، 

التعليمية والأكادميية الدكتور �ضعد 

ق�ضم  رئي�س  اإىل  بالإ�ضافة  العتيق، 

الدكتور  واآداب��ه��ا  الجنليزية  اللغة 

اللغة  ق�ضم  ورئي�س  املعيلي،  حممد 

هاجد  ال��دك��ت��ور  واآداب���ه���ا  العربية 

الدرا�ضات  ق�ضم  ورئي�س  احلربي، 

الجتماعية الدكتور ذيب الدو�ضري، 

ورئي�س ق�ضم علم املعلومات الدكتور 

ع��ب��داهلل ال�����ض��ه��ري، ورئ��ي�����س ق�ضم 

القرادي،  مفرح  الدكتور  اجلغرافيا 

ورئي�س ق�ضم التاريخ الدكتور فار�س 

الإع���الم  ورئ��ي�����س ق�ضم  امل�����ض��رايف، 

الدكتورة عهود ال�ضهيل.

هذا وياأتي �ضعي الكلية من خالل 

اجلامعة  متثيل  اإىل  القاعة  تد�ضني 

لتطلعات  بها، والرتقاء  يليق  ب�ضكل 

خططها  مع  يتوافق  مبا  اجلامعة، 

التطويرية؛ ل �ضيما واأن كلية العلوم 

اأول  تُعد  والجتماعية  الإن�ضانية 

اأن�ضئت يف جامعة امللك �ضعود  كلية 

منذ اأكرث من خم�ضة عقود. وت�ضعى 

والجتماعية  الإن�ضانية  العلوم  كلية 

مميزة  اأكادميية  برامج  تقدمي  اإىل 

والجتماعية؛  الإن�ضانية  العلوم  يف 

بيئة  يف  ال��ط��ل��ب��ة،  ق����درات  لتعزيز 

حمفزة للتعلم والإبداع.
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مع م�ؤ�س�سة �سالح كامل الإن�سانية..

 توقيع اتفاقية دعم تنفيذ مشروع الشهادات الدولية المهنية 

ر�سالة اجلامعة- التحرير:

وق�����ع م��ع��ه��د امل���ل���ك ع���ب���داهلل 

اال�شت�شارية،  والدرا�شات  للبحوث 

وم��وؤ���ش�����ش��ة ���ش��ال��ح ع��ب��داهلل كامل 

االإن�شانية، يف مقر اجلامعة مبدينة 

تنفيذ  ل��دع��م  ات��ف��اق��ي��ة  ال��ري��ا���ض، 

املهنية  الدولية  »ال�شهادات  م�شروع 

ومب��وج��ب   .IPTC ال��ت��دري�����ض  يف 

امللك  جامعة  تقدم  االتفاقية  ه��ذه 

للم�شروع  العلمي  ال��دع��م  ���ش��ع��ود 

جديد  تبني منط  اإىل  يهدف  الذي 

املنهج  ملنفذي  املهني  التطوير  يف 

املعلمني  م��ن  وم��ط��وري��ه  ال���رب���وي 

وذل��ك  ال��رب��وي��ني،  واملتخ�ش�شني 

م����ن خ�����ال من������وذج ال�������ش���ه���ادات 

 International( امل���ه���ن���ي���ة 

 Professional Certificate
معايل  واأو���ش��ح   .)in Teaching
رئ��ي�����ض اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران 

جت�شد  االت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  اأن  العمر 

خربة  بيت  اجل��ام��ع��ة  ب��ني  التكامل 

معرفياً مع القطاع اخلا�ض والقطاع 

امل�شتهدفات  لتحقيق  الربحي  غري 

 ،2030 اململكة  روؤية  وفق  امل�شركة 

يف  اململكة  موقع  على  ترتكز  التي 

واالإ���ش��ام��ي،  العربي  ال��ع��امل  قلب 

مواكبة  تاأتي  االتفاقية  اأن  م�شيًفا 

خ��ادم  نه�شتنا  ق��ائ��د  ل��ت��وج��ي��ه��ات 

احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 

عبد العزيز و�شمو ويل عهده االأمني 

ح�شور  بتعزيز   - اهلل  حفظهما   -

امل��م��ل��ك��ة يف االأع���م���ال االإن�����ش��ان��ي��ة 

يتجزاأ  ال  ج��زء  هو  ال��ذي  العاملية، 

من روؤية اململكة 2030 وخا�شة يف 

جمال تطوير القدرات الب�شرية.

وقال رئي�ض جمل�ض اأمناء املوؤ�ش�شة 

الدعم  »اإن  كامل:  �شالح  اهلل  عبد 

روؤي��ة  م��ع  يتواكب  للم�شروع  امل��ق��دم 

بامل�شاريع  االه��ت��م��ام  يف  املوؤ�ش�شة 

اأث��ر  وتعظيم  امل�شتدامة،  الوقفية 

هو  املعلم  الأن  الربوية؛  املخرجات 

حجر االأ�شا�ض يف العملية التعليمية«. 

يف  للم�شروع  االأوىل  النواة  ومتثلت 

 2،000 ح���وايل  ت��اأه��ي��ل  ال��ب��دء يف 

م�شر  جمهورية  يف  ومعلمة  معلم 

العربية، الذي يهدف اإىل بناء نظام 

واملعلمات  املعلمني  لتطوير  �شامل 

املهنية  ال�شهادات  منوذج  خال  من 

الازمة  الكفايات  اإك�شاب  وبرامج 

مب�����ش��ت��وي��ات��ه��ا امل��ت�����ش��اع��دة ال��ت��ي 

يحتاجها الربويون يف تخ�ش�شاتهم 

يف  وتت�شافر  املختلفة.  وجماالتهم 

الدولية  »ال�شهادات  م�شروع  تنفيذ 

اأربعة   IPTC التدري�ض  يف  املهنية 

�شعود،  امللك  جامعة  هي  حتالفات، 

لكونها بيت خربة عاملي يف التطوير 

التي  االإي�شي�شكو  ومنظمة  املهني، 

ت�شم يف ع�شويتها 54 دولة اإ�شامية، 

االإن�شانية  كامل  �شالح  وموؤ�ش�شة 

للم�شروع  االإ�شراتيجي  ال�شريك 

بدعمها ال�شخي، وبالتن�شيق مع وزارة 

التعليم العايل امل�شرية التي �شت�شهم 

بخرباتها يف تنفيذ امل�شروع يف م�شر. 

فكري  اإط��ار  على  امل�شروع  ويرتكز 

علمي تربوي حديث، حيث انتُهجت 

اأحدث التوجهات املعا�شرة يف االأخذ 

بنهج كفايات ومهارات املهنة، ملعاجلة  

فجوة االأداء بني االإع��داد االأكادميي 

ل�شوق  اخلربة  ومتطلبات  اجلامعي، 

ال��ع��م��ل، ك��م��ا بُ��ن��ي االإط����ار العلمي 

املرجعيات  الأف�شل  وفًقا  للكفايات 

الدولية.

مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتعليم اإللكتروني 
ر�سالة اجلامعة- التحرير:

للتعليم  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  ����ع  وقَّ

االإل����ك����روين، م���ذك���رة ت��ف��اه��م مع 

لت�شبح �شريكاً  امللك �شعود؛  جامعة 

برنامج  �شمن  »م��ّك��ن«  م��ب��ادرة  يف 

يف  االح��راف��ي��ة  املهنية  ال�شهادات 

االإل���ك���روين،  وال��ت��دري��ب  التعليم 

�شعود  امللك  جامعة  وكيل  بح�شور 

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

النمي،  �شالح  ب��ن  حممد  الدكتور 

للتعليم  الوطني  املركز  عام  ومدير 

االإل���ك���روين ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن 

مذكرة  وت��ه��دف  ال��ول��ي��دي.  حممد 

التفاهم اإىل التطوير املهني وتعزيز 

يف  الطرفني  بني  التعاون  جم��االت 

برنامج ال�شهادات املهنية االحرافية 

الذي اأ�شدره املركز الوطني للتعليم 

االإل����ك����روين، م���ن خ���ال م��ب��ادرة 

امللتحقني  اجلامعة  لطلبة  »م��ّك��ن« 

ب��ال��ربام��ج االأك���ادمي���ي���ة يف جم��ال 

التعليم االإلكروين؛ بهدف متكينهم 

من احل�شول على ال�شهادات املهنية 

التاأ�شي�شي)  (امل�شتوى  االحرافية 

ب���ع���د ت��خ��رج��ه��م م����ن ب��راجم��ه��م 

املركز  من  دعماً  وذلك  االأكادميية، 

ل��ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة اخل��ري��ج��ني يف 

جمال التعليم االإلكروين من خال 

مهاراتهم  وتطوير  معارفهم  حت�شني 

ف�ي  التمي�ز  يحقق  مبا  وقدراتهم، 

االأداء، ورف�ع اجل�ودة، وتعزيز الثقة 

وال��ت��دري��ب  التعليم  مم��ار���ش��ات  يف 

عبداهلل  الدكتور  واأكد  االإلكروين. 

جامعة  مع  ال�شراكة  اأن  الوليدي، 

للتعاون  ام��ت��داًدا  تاأتي  �شعود  امللك 

مبادرة  يف  الطرفني  بني  امل�شرك 

»مّكن« التي تهدف اإىل تعزيز الثقة 

االإل��ك��روين،  والتدريب  التعليم  يف 

املهارات  الطلبة  اكت�شاب  وت�شمن 

ال��ازم��ة يف امل��ج��ال ط��ب��ًق��ا الأع��ل��ى 

العاملية  املمار�شات  واأف�شل  املعايري 

التعليم  م�شتقبل  ت�شت�شرف  التي 

اململكة،  يف  االإل��ك��روين  والتدريب 

�شتنعك�ض  االتفاقية  هذه  اأن  مبيناً 

الطاب  متكني  على  مبا�شر  ب�شكل 

الربامج  من  اخلريجني  والطالبات 

االحرافية  ال�شهادات  مع  املتوائمة 

ب��احل�����ش��ول ع��ل��ى ث���اث ���ش��ه��ادات 

التاأ�شي�شي(،  )امل�شتوى  احرافية 

اإىل  امل��رك��ز  �شعي  اإط���ار  وذل���ك يف 

ال�شعودية  اجلامعات  مع  التكامل 

ومهارات  بقدرات  املواطن  لتاأهيل 

تعليم  ع��رب  العمل  ب�شوق  مرتبطة 

اإلكروين عايل اجلودة. من جانبه، 

�شالح  ب��ن  ال��دك��ت��ور حممد  اأ���ش��ار 

املركز  م��ع  التعاون  اأن  اإىل  النمي 

ياأتي  االإل��ك��روين  للتعليم  الوطني 

وامل�شتمرة  احلثيثة  للجهود  امتداداً 

ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا اجل��ام��ع��ة يف اإط���ار 

ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى ع��ق��د ال�����ش��راك��ات 

واالتفاقيات مع املوؤ�ش�شات املختلفة 

التي ت�شهم يف تعزيز وتنمية قدرات 

وتطوير  �شعود  امللك  جامعة  طلبة 

ز من فر�ض  مهاراتهم مهنياً؛ مما يعزِّ

التحاقهم ب�شوق العمل. 

د.محمد خان يحصل على براءة 
اختراع أمريكية

ر�سالة اجلامعة- التحرير:

ح�����ش��ل ال���دك���ت���ور حم��م��د خ���رام 

الأم��ن  التميز  مب��رك��ز  االأ���ش��ت��اذ  خ��ان 

اخ���راع من  ب���راءة  امل��ع��ل��وم��ات، على 

االخ��راع  ل��رباءات  االأمريكي  املكتب 

واأنظمة  وذل��ك ع��ن اخ��راع��ه »ط��رق 

املقايي�ض  على  االآم��ن  التعرف  تنفيذ 

مب�شاركة  االخ���راع  ج��اء  احل��ي��وي��ة«. 

اإل لينج باالإ�شافة اىل طالب  الدكتور 

يعمل  تنجفي.  دبليو  ال�شيد  الدكتوراه 

�شبكة  ت�شخري  على  االخ����راع  ه��ذا 

 deep hashing( العميقة  التجزئة 

اال�شتفادة من  network( من خال 
تغيري  يُعترب عامل  الذي  العميق،  التعلم 

موؤثراً يف جمال الروؤية احلا�شوبية، حيث ي�شتخدم خمطط التزام غام�شاً 

»fuzzy commitment scheme« يعتمد على اأكواد التجزئة العميقة 

»deep hashing codes«، التي تكون قوالبها اأ�شغر بكثري من القوالب 

التقليدية امل�شفرة بالن�شيج »texture-coded templates«، مما يقلل 

اأظهرت  وقد  احل�شابية،  والعمليات  التخزين  متطلبات  من  كبري  ب�شكل 

االأمنية  الهجمات  �شد  النظام  متانة  التجريبية  النتائج  من  جمموعة 

وت�شرب اخل�شو�شية. يُعد االخراع من نتاج منحة بحثية ممولة من قبل 

عبدالعزيز  امللك  مبدينة  واالبتكار،  والتكنولوجيا  للعلوم  الوطنية  اخلطة 

الدكتور  امل�شروع  ويقود  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  والتقنية،  للعلوم 

خان ب�شفته الباحث الرئي�ض، ونُ�شرت عدة اأبحاث من خال هذا امل�شروع 

 IEEE Transactions on Artificial مثل  مرموقة  جم��ات  يف 

و  ،Intelligence، IEEE Internet of Things Journal
.Artificial Intelligence Review Springer-Nature

د.خان

ر�سالة اجلامعة- هند القحطاين: 

العر�ض  امل�����ش��رح  وح���دة  افتتحت   

امل�شرح  يف  ق��م��رة  مل�شرحية  االأول 

�شعود   امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  ال��رئ��ي�����ض يف 

ع�شر  ال��راب��ع  االأرب��ع��اء  ي��وم  م�شاء 

للعام  ال��ث��ان��ي��ة  ج��م��ادى  �شهر  م��ن 

1444ه� املوافق لل�شابع من دي�شمرب 
ال�شاعة  ح��دود  يف  2022م،  للعام 

وا�شتمر  ظ��ه��راً،  ع�����ش��رة   ال��ث��ان��ي��ة 

ال��ع��ر���ض ل�����ش��اع��ت��ني، يف ف�����ش��ول 

 9 اإىل  و�شلت  متنوعة،  وم�شاهد 

اجلمهور  بني  وربط ممتع  م�شاهد، 

امل�شرحية  و�شم  على  والتغريدات 

اأفكاراً  امل�شرحية  عاجلت  توير  يف 

ال�شباب  يعي�شها  وهموماً  متعددة 

ما  احل���ايل،  ال��وق��ت  يف  وال�شابات 

والعمل   امل�شتقبل  يف  التفكري  ب��ني 

اال�شتثمار  وم�شاريع  التخرج،  بعد 

وفل�شفة  االأ�شدقاء،  ودعم جناحات 

اأخ��ذت  التي  بالكامريات  التوثيق 

االأك��رب! ح�شب  الن�شيب  حياتنا  من 

امل�شرحية.  يف  العمل  طاقم  من�شور 

التي  احلقائق  امل�شرحية  وناق�شت 

ورب��ط  ال��ك��ام��ريات،  توثقها  ال  ق��د 

كان  الفل�شفة  بهذه  امل�شرحية  ا�شم 

النهاية  معاجلة  الأن  ج��داً؛  مبدعاً 

كان بابتكار »باب القمرة« الذي قد 

يدخله كل من اأراد التوثيق باختاف 

اإال  منه  للخروج  يعود  ولن  النوايا، 

اأ�شحاب النوايا ال�شليمة واالأهداف 

ال��ن��اج��ح��ة وال���داع���م���ة ل��ن��ج��اح��ات 

»باب  فل�شفة  ي�شبه  وكاأنه  االآخرين، 

الاعود« وق�ش�شه وحكاياته، حاملة  

ن�شخ  وعدم  بالنف�ض  االعتداد  فكرة 

اأو  جهودهم  و�شرقة  الغري  اإجن���از 

ت��دور  م��ن��ج��زات��ه��م.  ع��ل��ى  ح�شدهم 

الكوميدي  الطابع  ذات  امل�شرحية 

حول عدة ق�شايا من اأهمها ت�شمية 

غري  اأجنبية  مب�شميات  امل�����ش��اري��ع 

امل�شهد  يف  ب��رز  ما  واأهمها  عربية، 

االأول من امل�شرحية »�شكولز كافيه«، 

ومن بعد �شيناريو النقا�ض بني بطات 

العمر  م�شروع  افتتحن  امل�شرحية 

) م�شروعهن  وك��ان  اإليهن،  بالن�شبة 

ُق����م����رة)، وه����و م��ت��ج��ر ل��ك��ام��ريات 

ت�شوير  خ��دم��ات  وي��ق��دم  الت�شوير، 

وخ��دم��ات  وت��وث��ي��ق��ه��ا،  للمنا�شبات 

اختيار  ويف  االإنرنت،  على  التدوين 

اللغوية  للهوية  تعزيز   ا�شم(ُقمرة) 

فكرة  اختيار  ويف  اجل��م��ه��ور،  ل��دى 

اأفكار  يف  لابتكار  تعزيز   امل�شروع 

امل�شاريع  اأفكار  واأال تكون  اال�شتثمار 

ن�شخاً من بع�شها البع�ض، وال تقدم 

ربطت  للم�شتفيدين.  م�شافة  قيماً 

بطلة من بطات امل�شرحية اجلمهور 

و  قمرة  #م�شرحية  ها�شتاق  بو�شم 

امللك  #جامعة  و  امل�����ش��رح  #وحدة 
على  احلا�شرات  و�شجعت  �شعود، 

التفاعل بالتغريد اأثناء امل�شرحية حول 

خروج  -يف  العر�ض  عن  انطباعهن 

حيث  الن�ض-،  عن  وظريف  طريف 

وعدتهن باأنه �شيكون يف اآخر العر�ض 

�شحب  على جوائز الأكرث املتفاعات 

ق���دم فريق  وب��ال��ف��ع��ل  ال��و���ش��م؛  يف 

امل�شرحية بعد اختتامها ال�شكَر لكل 

من ح�شر ولكل من �شاهم يف اإجناز 

اجلوائز  على  ال�شحب  ومت  العمل، 

الأكرث املتفاعات يف الها�شتاق.  وكان 

العر�ض الذي ا�شتغرق اال�شتعداد له 

اأكرث من 5 �شهور من كتابة هيا بنت 

را�شد اآل زنان، فيما كان على هند�شة 

االإ�شاءة املهند�شة مريفت واملهند�شة 

مها ال�شباغ باالإ�شافة اإىل الطالبات 

اأ�شرفت  بينما  اجلهني،  ون��ورة  الرا 

فجر اآل �شيبان على هند�شة ال�شوت 

على  واالإ�شراف  ال�شوتية  واملوؤثرات 

الربوفات وامل�شرحية.  

اأخرج امل�شرحية مديرة وحدة امل�شرح 

االأ����ش���ت���اذة ف��اط��م��ة امل���رب���د،  التي 

تنوعت اأعمالها يف العمل على فكرة 

واالإ�شراف  الن�ض  وتعديل  امل�شرحية 

وتدريب املمثات. يذكر اأن امل�شرحية 

���ش��وؤون  ع��م��ادة  م��ن  ق��د مت دعمها 

الطاب. 

وحدة المسرح تستعرض »قمرة«
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د. النمي يدشن فعالية اليوم العالمي
لألشخاص ذوي اإلعاقة

ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة- م��ه��ا ال��ت��م��ام��ي - 

حممد ميغا- نورة الدو�سري

ت�سوير- �سارة احلمدان

اجلامعة  رئي�س  م��ع��ايل  برعاية 

عبدالرحمن  ب��ن  ب����دران  ال��دك��ت��ور 

العمر، افتتح وكيل اجلامعة لل�شوؤون 

التعليمية والأكادميية الدكتور حممد 

بن �شالح النمي فعالية اليوم العاملي 

للأ�شخا�س ذوي الإعاقة  واملعر�س 

التعريفي امل�شاحب، وذلك يف البهو 

عمادة  الفعاليَة  اأق��ام��ت  الرئي�س، 

�شوؤون الطلب، ممّثلًة يف مركز ذوي 

العلوم  كلية  مع  بالتعاون   ، الإعاقة 

علوم  وق�شم  التطبيقية،  الطبية 

التاأهيل ال�شحي. 

الذكر  من  ب��اآي��ات  احلفل  اب��ت��داأ   

احل��ك��ي��م ت��له��ا ال��ط��ال��ب ع��ب��داهلل 

اجلامعة  وكيل  األقى  ثم  هو�شاوي، 

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

رحب  كلمة  النمي  حممد  الدكتور 

الطلبة،  وباأبنائه  بامل�شاركني،  فيها 

وبالقائمني على هذا احلفل واملعر�س 

يف  جهودهم   ناً  مثمِّ ل��ه،  امل�شاحب 

التعريف بالأن�شطة واخلدمات التي 

تقدمها اجلامعة واجلهات امل�شاركة. 

على  اجلامعة  حر�س  عن  وحت��ّدث 

ذوي  للأ�شخا�س  والتمكني  الدعم 

الإعاقة  على نحو �شامل يف جميع 

عملية  عليهم  ي�شهل  مما  اجلوانب؛ 

الدرا�شة اجلامعية.

الطلبة   من  قّدم عدد  ذلك  عقب 

ذوي الإعاقة عر�ًشا مرئيا،  حتدثوا 

وحتدياتهم  ق�ش�شهم  ع��ن   خلله 

للإعاقة.

املتميزون

وك��ي��ل اجلامعة  ك���ّرم  ذل���ك  اإث���ر 

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

املتميزين علمياً من خريجي اجلامعة 

لعام  الإعاقة  ذوي  من  وخريجاتها 

مراتب  على  احلا�شلني  ١٤٤٣ه����� 

الأوىل، وهم: م�شطفى بن  ال�شرف 

حممد  بن  والوليد  احلمد،  اإدري�س 

القحطاين،  اأحمد  بنت  وملى  كعبي، 

الأ�شمري، وفي�شل  بنت علي  ونوف 

ب��ن حم��م��د امل���ط���ري، ون���وف بنت 

بنت  ورمي  امل���ه���ن���اء،  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

ع��ب��داحل��ي ع��ب��داهلل، واإمي����ان بنت 

حممد حنب�س.

فعالية ريا�سية

���ش��اح��ب ال��ف��ع��ال��ي��َة ع����دد من 

اأقيمت  التي  الريا�شية  البطولت 

الأوىل  ج��م��ادى   16 ال�شبت   ي��وم 

التعليمية  ال�����ش��ال��ة  يف  1444ه� 
يف  امل�شاركون  م  ُكرِّ حيث  باجلامعة، 

الفعالية الريا�شية: فريق كرة ال�شلة 

لذوي الإعاقة احلركية، وفريق كرة 

�شاركت  حيث  للمكفوفني.  الهدف 

اأندية كلية العلوم الطبية التطبيقية 

-���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم ال��ع��امل��ي 

للأ�شخا�س ذوي الإعاقة- يف تنظيم 

امل�شابقات الريا�شية، وذلك بتنظيم 

الهدف،  وك��رة  ال�شلة  ك��رة  مباراتي 

لكرتي  ال�شعودي  املنتخب  بح�شور 

ال�شلة والهدف.

املعر�ض امل�ساحب

�شمل املعر�س التعريفي امل�شاحب 

مب�شار  اب��ت��داًء  م�����ش��ارات،   خم�شة 

ذوي  للأ�شخا�س  اجلامعي  التعليم 

الإعاقة، اإذ ا�شتعر�س مركز الطلب 

ذوي الإعاقة بعمادة �شوؤون الطلب 

مركز  اأول  بو�شفه  امل��رك��ز  ت��اري��خ 

م�شتوى  على  الإعاقة  ذوي  للطلبة 

يقدمه  وم��ا  ال�شعوية،  اجل��ام��ع��ات 

وتقنية،  م�شاندة،  دعم  خدمات  من 

لت�شهيل فر�س  اأكادميية؛  ومواءمات 

التخ�ش�شات  يف  املتكافئ  الو�شول 

املختلفة. ثم م�شار البتكار والربامج 

و�شول  ل�شهولة  الداعمة  الأكادميية 

من  الإع����اق����ة،  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 

والهند�شية  التقنية  احللول  خ��لل 

طلبة  ا�شتعر�شها  التي  وال�شحية، 

املعلومات،  وع��ل��وم  احلا�شب  كلية 

وكلية الهند�شة، وكلية العلوم الطبية 

يف  الأكادميية  والربامج  التطبيقية، 

كلية الرتبية، وكلية ال�شياحة والآثار. 

ال�شراكة  الثالث   امل�شار  وت�شمن 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف دع���م م��و���ش��وع��ات 

الإع����اق����ة، ث���م م�����ش��ار ال��ع��ي��ادات 

العلجية والتاأهيلية، وانتهاًء مب�شار 

الأن�شطة والأندية الطلبية ودورها 

التثقيفي يف جمال الإعاقة.

جهود مبذولة

 هدفت الفعالية اإىل اإبراز جهود 

كلياتها وعماداتها يف  اجلامعة عرب 

و�شول  ل�شهولة  الداعمة  ال��ربام��ج 

واإب���راز  الإع��اق��ة،  ذوي  الأ�شخا�س 

للجامعة يف جمال  ال��ري��ادي  ال��دور 

ذوي  للأ�شخا�س  اجلامعي  التعليم 

دور  اإب��راز  اإىل  بالإ�شافة  الإع��اق��ة، 

ال���دور  ذات  امل��ج��ت��م��ع  م��وؤ���ش�����ش��ات 

ذوي  الأ�شخا�س  دع��م  يف  احل��ي��وي 

الإعاقة.

تد�سني

����ن وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة  ه����ذا ود�����شّ

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

اآن�شهم   « م��ب��ادرة  الفعالية،  خ��لل 

ق�شم  م��ن  م��ب��ادرة  وه��ي  بحكاية«، 

علوم التاأهيل ال�شحي، بالتعاون مع 

مدينة الأمر �شلطان بن عبدالعزيز 

وبح�شور  الإن�����ش��ان��ي��ة،  ل��ل��خ��دم��ات 

الرئي�س التنفيذي ملدينة �شلطان بن 

عبدالعزيز للخدمات الإن�شانية.

م�شاركة  اإىل  امل���ب���ادرة  وت��ه��دف 

ط����لب ال��ق�����ش��م ب���دع���م امل��ر���ش��ى 

املنومني يف املدينة الطبية اجلامعية 

من الأطفال، وذلك بقراءة الق�ش�س.

ح�سور 

���ش��وؤون  عميد  الفعاليَة  ح�شر 

الدلبحي،  علي  الدكتور  ال��ط��لب 

وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 

التطبيقية الدكتور علي اأبو �شرحه، 

ذوي  الطلبة   مركز  على  وامل�شرفة 

الطويل،  ن���ورة  ال��دك��ت��ورة  الإع��اق��ة 

ورئي�س هيئة رعاية الأ�شخا�س ذوي 

حممد  بن  ه�شام  الدكتور  الإعاقة 

التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  احل���ي���دري،  

مل��دي��ن��ة ���ش��ل��ط��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 

ل��ل��خ��دم��ات الإن�����ش��ان��ي��ة الأ���ش��ت��اذ 

عبداهلل بن حمد بن زرعة.

تكرمي

ك�����ّرم�����ت اجل����ام����ع����ة اجل���ه���ات 

الفعالية،  يف  امل�شاركة  اخل��ارج��ي��ة 

وه����م: ه��ي��ئ��ة رع���اي���ة الأ���ش��خ��ا���س 

الرئي�س  مّثلها  التي  الإع��اق��ة  ذوي 

بن  ه�شام  الدكتور  للهيئة  التنفيذي 

لأجلهم   وجمعية  احليدري،  حممد 

ومّثلها �شاحب ال�شمو الأمر في�شل 

بن عبدالرحمن اآل �شعود، فيما مّثل 

مدينة الأمر �شلطان بن عبدالعزيز 

ل��ل��خ��دم��ات الإن�����ش��ان��ي��ة ال��رئ��ي�����س 

التنفيذي الأ�شتاذ عبداهلل بن حمد 

بن زرعة.

كّرم خاللها �ملتميزين علميًا ود�ّسن مبادرة » �آن�سهم بحكاية«..

 هدفت الفعالية إلى إبراز جهود الجامعة لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة
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»اإلجازة بين الفصول .. لم تعد كافية«

ال�شهراين: �شاهر   - ا�شتطالع 

ت��غ���رّ -َع���ِق���ب ال��ن��ظ��ام ال��درا���ش��ي 

اجل�����دي�����د- ك���ث���� م����ن الإج���������راءات 

كان  بعدما  والجتاهات،  والأنظمة 

ي�شمرّ العام الدرا�شي ف�شلني، وبني 

ال��ف�����ش��ل��ني اإج�����ازة ت��ف�����ش��ل��ه��م��ا، ويف 

الربيع«، تغ�  »اإج��ازة  اأخ��رى  رواي��ة 

ال��درا���ش��ي، وح��م��ل يف طياته  ال��ع��ام 

بع�ض  نهاية  يف  املطولة  الإج���ازات 

عو�شية  اإج��ازات  لتكون  الأ�شابيع؛ 

ملا ينتج من �شغط درا�شي،  توؤخذ 

الدرا�شية، مما قد يزيد  الأيام  من 

اح���ت���م���ال���ي���ة ال�������ش���غ���ط ال����درا�����ش����ي، 

املهمة  الأي���ام  بع�ض  �شلبها  ب�شبب 

م��ن ح��ي��اة ال��ط��ال��ب. ك��م��ا اأن ال��ع��ام 

ال�شيفية،  الإجازة  �ض  قلرّ الدرا�شي 

ل��ت�����ش��ب��ح ���ش��ه��ري��ن ب����دًل م���ن اأرب��ع��ة 

اأ����ش���ه���ٍر يف ال�������ش���اب���ق. وب���ع���د جت��رب��ة 

بعد  الأخ����ة،  والطالبات  ال��ط��الب 

من  ال��درا���ش��ة  مقاعد  اإىل  ع��ودت��ه��م 

الإج��������ازة ال���ف���ا����ش���ل���ة ب����ني ال��ف�����ش��ل 

�شحيفة  ��ن��ت  مت��كرّ وال���ث���اين،  الأول 

العديد  طرح  من  اجلامعة،  ر�شالة 

م��ن ال��ت�����ش��اوؤلت، ح��ول ك��ف��اي��ة م��دة 

الإج���������ازة وج�����دواه�����ا، وت����اأت����ي ه���ذه 

ال���ت�������ش���اوؤلت اإمي����ان����ًا ب�����اأن الإج������ازة  

د ل����دى ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات   جت�����درّ

م���ع  ال���������ش����ري����ف  ال����ت����ن����اف���������ض  روح 

زمالئهم، وروح التحدي لأنف�شهم.

ر�����ش����ال����ة  ����ش���ح���ي���ف���ة  ������ه������ت  وجرّ  -

اجل���ام���ع���ة، ال���ع���دي���د م���ن الأ���ش��ئ��ل��ة 

ح�������ول الإج�������������ازة ال����ف����ا�����ش����ل����ة ب��ني 

الأول  ال�����درا������ش�����ي�����ني   ال���ف�������ش���ل���ني 

وال�����������ث�����������اين، ل�����ب�����ع�����������ض ال������ط������الب 

والطالبات، ودار احلوار حول: هل 

كافية؟  الأول  الف�شل  اإج���ازة  ت��ع��دُّ 

؟ الإجازة  واأين ق�شيت هذه 

ع��ل��ق ال��ط��ال��ب راك����ان ال��ع��ن��زي 

م����ن ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم الإن�����س��ان��ي��ة 

والجتماعية، ق�سم الإعالم قائال: 

لي�ست  الف�سلني  بني  ما  الإجازة 

ال�سغط  وّل��دت  فقد  بتاتاً،  كافية 

عن  اأحتدث  والطالب،  املعلم  على 

انتهيت  لكم،  ال�سخ�سية  جتربتي 

النهائية  الخ��ت��ب��ارات  ف���رة  م��ن 

للف�سل الأول يف يوم اخلمي�س من 

اأيام  اأربعة  وبعد  الأخري،  الأ�سبوع 

ُط��رح  يليه  ال��ذي  الأح���د  ي��وم  م��ن 

اجلداول! تعديل 

الدخيلة  الجازة  اإن  الأ�سف  مع 

علينا لي�ست اإجازة، اإمّنا هي فرة 

ال��ع��ّدة  وتُ��ع��د  ن��َف�����س��اً،  فيها  ت��اأخ��ذ 

يليه فقط ل غري. الذي  للف�سل  

ق�سيت  اأي��ن  �سوؤالكم  عن  واأم��ا 

يف  ق�سيتها  فقد  الإج���ازة؟  ه��ذه 

ع���ي���د ت��رت��ي��ب اأوراق����ي 
ُ
م��ن��زيل، اأ

ي�سعفني  ومل  اجل��دي��د،  للف�سل 

�سيق  ب�����س��ب��ب  ل��ل�����س��ف��ر؛  ال���وق���ت 

الوقت.

ات���ف���ق���ْت م���ع ال���ط���ال���ب راك����ان 

اإح�سان  الطالبة  زميلته  العنزي 

الإن�سانية  العلوم  كلية  من  العي، 

الإعالم، ق�سم  والجتماعية 

: علقت  فقد 

اأم ل؟ - هل الإجازة كافية 

اإن  ح��ي��ث  ب��ك��اف��ي��ة،  ل��ي�����س��ت  ل 

كان  �سهاًل،  يكن  مل  الأول  الف�سل 

الأ�سبوع،  كثرًيا يف  ال�ساعات  عدد 

اأج����د وق���ًت���ا ك��اف��ًي��ا  وب��ال��ت��ايل ل 

للراحة، بالإ�سافة اإىل اأّن الأعمال 

وكان  مراكمة،  كانت  وامل�ساريع 

م��ن ال�����س��ع��ب اإجن���ازه���ا يف ف��رة 

ق�����س��رية، ك��ذل��ك الخ��ت��ب��ارات مل 

للمذاكرة،  ك��اٍف  وق��ت  بينها  يكن 

بال�سغط  ال�سعور  ف��اإن  وبالتايل 

الدرا�سي ما زال موجوًدا حتى يف 

الإجازة. فرة 

واأين ق�شيت الإجازة ؟  -

اأغ��ل��ب وق���ت الإج�����ازة ذه���ب يف 

للراحة،  اأك��ر  وق��ت  اإيجاد  حماولة 

اأط���ول يف  ���س��اع��ات  بق�ساء  ���س��واء 

وع��دم  امل��ن��زل  يف  البقاء  اأم  ال��ن��وم، 

لوجود  وذل��ك  للحاجة،  اإل  اخل��روج 

ف�سل قادم خالل اأ�سبوع واحد، مما 

القادمة  باملقررات  اأن�سغل  جعلني 

عن ال�ستمتاع بالإجازة الف�سلية.

الآيل  احلا�سب  علوم  كلية  ومن 

روان  الطالبة  علقت  واملعلومات، 

نظم  تخ�س�س  م��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

املعلومات:

ال��ذي خّيم على  الإح��ب��اط  رغ��م 

الإج��ازة  اأن  علمت  حني  م�ساعري 

اأ�سبوع واحد فقط، ورغم اعتقادي 

 - الدرا�سي  الف�سل  هذا  بعد  اأننا 

الذي عانينا فيه من ت�سارع الزمن 

اإىل  ب��ح��اج��ة  ال��ت��ك��ال��ي��ف -  وك���رة 

مرة  طاقتنا  لن�سحن  اأ���س��ب��وع��ني؛ 

اأخرى، فاإين بعد  انق�ساء الإجازة 

�سعرت اأنها -وهلل احلمد- مل تكن 

ن�سعر مبرورها،  التي ل  بالق�سرية 

تف�سلنا عن جو  التي  بالطويلة  ول 

الدرا�سة. 

الريا�س،   مدينتي  يف  ق�سيتها 

حملة  الإج������ازة  ���س��ادف��ت  ف��ق��د 

احتواء  ملوؤ�س�سة  التابعة  »دفء« 

بامل�ساركة  ف�سارعت  التطوعية، 

يف احلملة من اأول يوم. 

كذلك  اأيامها  خالل  ا�ستمتعت 

يف  ب��الإف��ط��ار  املعتدلة،  ب��الأج��واء 

والتجول  الأوىل،  ال�سباح  �ساعات 

املفتوحة.  واملجمعات  احلدائق  يف 

ك��م��ا ���س��اه��دت امل���ب���اري���ات يف 

اأم��اك��ن م��ت��ف��رق��ة، و���س��ع��دت ج��دا 

رغم  والت�سجيع  العامة  بالأجواء 

اأملنا.   كما  تكن  مل  التي  النتائج 

عائلي  باجتماع  الإج��ازة  وختمت 

�ساّرة. ملنا�سبة 

املعدودة  الأي��ام  اأجن��زت يف هذه 

اأكر مما ت�سورت. واأ�ستطيع القول 

الآن اإين بكامل طاقتي وا�ستعدادي 

للف�سل الدرا�سي الثاين.

م��ن  الأخ����������رى  اجل����ه����ة  ويف 

بن  خالد  الطالب  علّق  املو�سوع، 

املريخان: اإبراهيم 

الإج���ازة،  كفاية  اإىل  بالن�سبة 

كنت  اأي���ام  م�����س��ط��رب��ة، يف  ك��ان��ت 

امللل  ب�سبب  ط��وي��ل��ة  اأن��ه��ا  اأ���س��ع��ر 

اليوم،  ط��وال  املنزل  يف  واخلمول 

اأم����ا ع��ن��د اخل�����روج وال��ل��ه��و مع 

تنتهي،  اأنها ل  اأود  ال�سحبة فكنت 

الأ�سبوعني   اأن  اأظ��ن  النهاية  يف 

جدا؛  ومر�سَيني  يل   كافيني  كانا 

ب�����س��ب��ب ك��ره��ي ل��ل��ف��راغ، وك��ان��ت 

الإج�����ازة م��ه��م��ة لأج����دد ط��اق��ت��ي 

ب����داأ ب��ح��م��ا���س و  وروح����ي؛ ح��ت��ى اأ

الثاين. الف�سل  كبرية يف  طاقة 

ال��ط��ال��ب  ع���ل���ق  اخل����ت����ام  ويف 

ع����ب����داهلل خ�������راين، م����ن ق�����س��م 

الإن�سانية  العلوم  كلية  من  الإعالم 

والجتماعية:

الف�سلني  بني  الفا�سلة  الإجازة 

اململكة  اأّن  بحكم  كافية؛  تكن  مل 

 ، ق��ارة  �سبه  ال�سعودية  العربية 

وامل��وظ��ف��ون وال��ط��الب امل��غ��رب��ون 

اأهاليهم  لزيارة  الوقت  ي�سعهم  مل 

وق�سيت  الأخ�����رى،  امل��ن��اط��ق  يف 

�سملت  �سياحية،  رحلة  الإجازة يف 

البحرين  ودولة  ال�سرقية  املنطقة 

. ل�سقيقة ا

عبداهلل خرباين راكان العنزي

العنزي: اإلجازة ولدت الضغط 
على المعلم والطالب

إحسان العي: ال أجد وقتًا للراحة بسبب المشاريع 
واألعمال المتراكمة

خبراني: الطلبة المغتربون لم 
يسعهم الوقت لزيارة أهاليهم

روان عبدالعزيز: لم تكن بالقصيرة التي ال نشعر 
بمرورها وال بالطويلة التي تفصلنا عن جو الدراسة
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هل يمكننا سن معايير معينة لقياس السعادة؟
ر�سالة اجلامعة – اأريج ال�سويلم:

العجمي  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور  يجيب 

اللغة  بق�سم  ال��ل�����س��ان��ي��ات  اأ���س��ت��اذ 

العربية باجلامعة، قائلاً :

قد يت�ساءل اأنا�س عن اإمكان �سن 

معايري معينة لقيا�س ال�سعادة. وهنا 

التفريق من جهة بني  لنا من  بد  ال 

بحياة  اخلا�سة  اجلمعية  ال�سعادة 

ما  وهي  عامة،  ب�سورة  املجتمعات 

احل��ك��وم��ات  حتقيقها  اإىل  ت�سعى 

االإقليمية  االإدارات  اأو  املخل�سة 

وت�سهيل  احل��ي��اة  ب��ج��ودة  امل��ع��ن��ي��ة 

اخت�سا�سها؛  حتت  املن�سوين  اأم��ور 

الفردية،  ال�سعادة  اأخرى  جهة  ومن 

املقالة،  اأحت��دث عنها يف هذه  التي 

ي�ستطيع  بالفرد،  خا�س  اأم��ر  وه��ي 

القدرات  وببع�س  اإل��ي��ه،  ي�سعى  اأن 

احل�سول  اأي�سااً  ي�ستطيع  والطرائق 

تلك  تبيني  قبل  نحتاج  لكننا  عليه. 

ال�سعادة  اإي�ساح مفهوم  اإىل  املعايري 

تقنني  وح�سب  العلمي،  االإط���ار  يف 

اأ�سحاب االخت�سا�س وهم متنوعون 

وعلم  النف�س  وع��ل��م  الفل�سفة  ب��ني 

االج��ت��م��اع وع��ل��م االأن��روب��ول��وج��ي��ا 

مع  اأي�سااً  وتتقاطع  االأع��راق،  وعلم 

ودرا���س��ات  وال�سيا�سة  االق��ت�����س��اد 

اخلطاب.

ورمبا نكتفي بتعريفات اأحد تلك 

احلقول، وهو علم النف�س االإيجابي، 

الذي اتفق املخت�سون فيه على كون 

امل��وؤ���س��رات  م��ن  جمموعة  ال�سعادة 

ال�سلوكية، التي تدل على توفر حالة 

من الر�سا العام لدى الفرد، و�سعيه 

امل�ستمر لتحقيق اأهدافه ال�سخ�سية 

يف اإط����ار االح��ت��ف��اظ ب��ال��ع��لق��ات 

االآخرين.  مع  االإيجابية  االجتماعية 

يف  االإ�سهام  منهم  لكثري  تاأتى  وقد 

»وقد  بدرا�سات هذا احلقل  التقدم 

حتّول يف بع�س املراكز اإىل م�سطلح 

علمي خا�س هو »علم ال�سعادة« اإىل 

االأمام من خلل التطور يف درا�سات 

امل�ساعر  واإي��ج��اد خ��ارط��ة  ال��دم��اغ، 

فيه.

العلمية  ال��ت��ج��ارب  ت��وؤك��ده  ومم��ا 

لنف�سه  املرء  ظاهرة مطابقة و�سف 

يخ�س  فيما  ال��ف��ع��ل��ي،  و���س��ع��ه  م��ع 

ق�سية  اأ�سبحت  حيث  ال�����س��ع��ادة؛ 

يف  اأنف�سهم  عن  االأ�سخا�س  �سدق 

بها.  امل�سلّم  االأم��ور  من  ال�ساأن  هذا 

�سعادة  مقدار  تقي�س  اأن  اأردت  فاإذا 

�سعورهم  ع��ن  ف��ا���س��األ��ه��م  ال��ن��ا���س، 

بب�ساطة. فكثري من الدرا�سات اأثبتت 

اأن النا�س الذين يقولون عن اأنف�سهم 

اأنهم �سعداء، يكونون اأقرب اإىل ذلك 

لهم،  اأ�سدقائهم  و�سف  خ��لل  من 

واأنهم اأقرب اإىل اال�ستجابة لطلبات 

غيابااً  واأقل  االآخرين،  من  امل�ساعدة 

يف  دخ���والاً  واأق���ل  العمل،  مقر  ع��ن 

واأقل  ال�سف�سطائي،  اجلدل  حاالت 

نف�سية.  ا�ست�سارة  عن  بحثااً  النا�س 

فهم يعي�سون حياة اأطول، ويح�سلون 

على تقومي اأعلى يف م�ستوى ال�سحة 

الذين  االأ�سخا�س  فاأغلب  العقلية. 

ال  �سعداء،  اأنهم  للباحثني  يقولون 

بل  فح�سب؛  ب�سدق  الواقع  ينقلون 

هم حمّقون يف ذلك.

النف�س  ع��ل��م  اأدب����ي����ات  وت������رّدد 

�سعارااً  اأ�سبحت  مقولة  االإي��ج��اب��ي 

ل���ه���ذا احل���ق���ل ال��ع��ل��م��ي، ه���ي اأن 

مما  �سخ�سي«،  »خ��ي��ار  ال�����س��ع��ادة 

يجعل الراغبني فيها م�سطرين اإىل 

حتقيقها،  نحو  امل�سعى  بني  التوازن 

واالنخراط يف ال�سلوك اال�ستهلكي، 

اعتبار  حم����اوالت  م��ن  يتبعه  وم���ا 

احلياة  الكون يف  مركز  هي  ال��ذات 

امل���ع���ا����س���رة، مم���ا ي��ج��ع��ل اأغ��ل��ب 

املنجذبني اإىل تلك النماذج يت�سفون 

باالأنانية ال�سديدة وعدم النظر اإىل 

جوهر االأ�سياء.

ل��دى  ال�����س��ع��ادة  حت��ق��ق��ت  واإذا 

الفرد، فاإنه يكون لها اآثار قوية على 

االإيجابي؛  التفكري  منها:  �سلوكه، 

خمتلفة  ب��ط��رق  امل���رء  يفكر  ح��ي��ث 

اإيجابية عندما يكون �سعيدااً،  واأكر 

احلزن  عند  اأخ��رى  بحاالت  مقارنة 

والكاآبة. وكذلك يكون ال�سعداء اأكر 

ثقة بالنف�س واأكر تقديرااً ملا ي�سدر 

عنهم من اأعمال، واأقوى يف الكفاءة 

حلل  ا�ستعداد  ولديهم  االجتماعية، 

وق��د  م��ب��ت��ك��رة.  ب��ط��رق  م�سكلتهم 

مثل  حديثة  م�سطلحات  اأ�سبحت 

يف  يقابله  م��ا  اأو  احل��ي��اة«  »ج����ودة 

 »The Good Life« االإجنليزية 

الكل�سيكي  للم�سطلح  املقابل  هي 

 (Eudaemonia) ال��ي��ون��ان  ل��دى 

وي��ج��م��ع��ه��م��ا امل�����س��ط��ل��ح ال�����س��ام��ل 

»ال�������س���ع���ادة« ال�����ذي ي��ت��ع��ل��ق فقط 

ب�سدد  نحن  ما  وت�سمية  بت�سنيف 

فعله.

ال�سعادة واأمناط احلياة املختلفة

وفقااً لرائد علم النف�س االإيجابي 

مارتن �سيليجمن، فاإن ال�سعادة تظهر 

يف ثلثة اأمناط خمتلفة من احلياة: 

منطااً  امل���رء  يعي�س  اأن  ه��و  االأول 

حياة  املمكنة  البهجة  على  منفتحااً 

املرح، التي حتتوي على التمتع بكثري 

من امل�ساعر االإيجابية قدر االإمكان، 

تلك  ت�ساعف  التي  املهارات  وتعلّم 

االأمريكي  ال��ن��م��وذج  وميثله  املُ��تَ��ع. 

االأفكار  نق�ست  حيث  هوليوود؛  يف 

اأر�سطو،  منذ  ال�سائدة  الكل�سيكية 

ومرورااً ب�سينيكا وفيتجن�ستاين، التي 

من  �سيئااً  املرح  ممار�سة  تعد  كانت 

االبتذال.

الثاين هو احلياة اجليدة  النمط 

ميار�س  ب���اأن   ،(eudaemonia)

املرء درجة عالية من االنخراط يف 

الن�ساطات املوؤدية اإىل الر�سا 

يعنيه  ما  وهو  االل��ت��زام)؛  (حياة 

كل من اأر�سطو وتوما�س جيفر�سون 

يعنيان  ال  وهما  ال�سعادة.  مبتابعة 

االبت�سام والقهقهة باأ�سوات عالية؛ 

فاأر�سطو يتحدث عن �سرور التاأمل، 

فلم  اجليدة.  باملحادثات  واالنت�ساء 

يكن اأر�سطو يذكر �سعور العبو�س وال 

اإثارة العواطف اأو الن�سوة اجلن�سية؛ 

املجدية  احل��وار  حاالت  يناق�س  بل 

املرء  يكون  فعندما  املفيد.  والتاأمل 

يف ح����االت اإي��ج��اب��ي��ة م��ن احل��ي��اة 

حيث  يتوقف،  الزمن  فاإن  اجليدة، 

ويجري  داره،  وكاأنه يف  املرء  ي�سعر 

(ال�سعور  ب��ال��ذات  ال��وع��ي  اإي��ق��اف 

فاحلياة  امل��و���س��ي��ق��ى).  م��ع  ب��احت��اد 

التي  اجل��ذور  على  حتتوي  اجليدة 

فهي   .(flow) التدفق  اإىل  تقود 

هي  م��ا  م��ع��رف��ة  ع��ل��ى  اأوالاً  ت��ق��وم 

م�سادر القوة لدى املرء، لكي يقوم 

م�ستخدمااً  حياته  �سناعة  ب��اإع��ادة 

قبل،  ذي  م��ن  اأك��ر  العنا�سر  تلك 

وك���ذل���ك اإع������ادة ت�����س��م��ي��م ال��ع��م��ل 

وال�سداقة  الرومان�سية  والعلقة 

االأمومة،  اأو  واالأب��ّوة  الفراغ  ووق��ت 

املرء  يكون  التي  االأ�سياء  اإدراج  مع 

االأول���وي���ات.  �سمن  م��ت��ف��وق��ااً  فيها 

من  االإن�����س��ان  ع��ل��ي��ه  يح�سل  وم���ا 

فطريااً  ا�ستعدادااً  لي�س  ذلك  جراء 

يتوفر له  اإن ما  لل�سحك كثريااً، بل 

هو التدفق flow، وكلما اأدرج اأعلى 

نقاط القوة لديه، كلما ح�سل على 

املزيد من ذلك ال�سعور يف حياته.

�سنع  م��ن  ي��ك��ون  ال��ث��ال��ث  النمط 

احلياة  معنى  متابعة  وهو  االإن�سان، 

اأك��ر  ب��اأ���س��ي��اء  التعلق  يف  املتمثل 

املجدية)؛  (احلياة  نف�سه  امل��رء  من 

اجليد  اجلانب  هي  لي�ست  فالنف�س 

فيما يخ�س املعنى؛ فكلما تعلق املرء 

كلما  اأ���س��م��ى؛  باأ�سياء  مب�سداقية 

ح�سل على مزيد من معنى احلياة. 

النف�س  علم  باحثي  بع�س  ويتابع 

االإيجابي تق�سي جوانب التوازن يف 

احلياة، التي ت�سهم ب�سورة جوهرية 

ب�سبب  ال�سخ�سية،  ال�����س��ع��ادة  يف 

حمدودية عامل الر�سا، الذي ميكن 

للنا�س اأن ي�ستقوه من جمال حياتهم 

هذا  باحثو  يذهب  لذلك  امل��ف��ردة. 

االجتاه اإىل اأن م�ستوى ال�سعادة لي�س 

متوقفااً على عوامل تنتجها اجلينات 

املوروثة واحلظ واالأوهام اأو جتاهل 

العوامل ال�سلبية املثبطة فح�سب؛ بل 

اإنها ميكن اأن تُتَعلّم وتزدهر بالتعود 

وبالن�سبة  املكت�سبة.  اآلياتها  على 

ال�سعادة  فاإن  االإيجابي  النف�س  لعلم 

هي ال�سعور الذي ين�ساأ عندما نفعل 

م�سادر  من  منطلقاته  تكون  �سيئااً 

قوتنا وف�سائلنا.

ويف كل هذه االأمناط ون�سبية تاأقلم 

االأفراد مع متطلباتها تقع حتليلت 

اإىل  ال�ساعية  ال�سعادة  وتعريفات 

بالفرح  ال�سعور  وبني  بينها  التفريق 

وغريه من االأحا�سي�س العابرة؛ ففي 

اإ�سباعات  امل�ساعر  تلك  اأن  ح��ني 

عن  معرة  ال�سعادة  تكون  جزئية، 

طابع كلي ينبع من الذات، وي�سع يف 

املت�سفني  باالأفراد  املحيطة  البيئة 

بها. وتنحو اأغلب الفل�سفات يف هذا 

باإيجاد  ال�سعادة  رب��ط  اإىل  ال�ساأن 

الذي  املعنى  فهذا  حلياتنا،  معنى 

كل  �سي�سبغ  االإن�سان  اإليه  يتو�سل 

الوجود من حولنا بال�سعادة؛ غري اأن 

هذا املعنى لي�س �سيئااً حمددااً بعينه 

معنى  اإن  اإذ  اجلميع،  على  ينطبق 

احلياة يختلف من �سخ�س اإىل اآخر.

تزدهر  ال�سعادة  اأن  اخلل�سة 

االإيجابية،  للم�ساعر  التعر�س  مع 

والت�سحية   واحل��ري��ة  احل��ب  مثل: 

(ب��اإ���س��ع��اد االآخ���ري���ن) وب��ال��ت��ف��اوؤل 

واكت�ساب  االأف��ق  وبات�ساع  واالأم��ل 

تنكم�س  امل��ق��اب��ل  ويف  امل���ع���رف���ة؛ 

للم�ساعر  ب��ال��ت��ع��ر���س  م�سبباتها 

والقلق  اخل���وف  م��ث��ل:  ال�سلبية، 

االإجهاد  والعزلة وحاالت  والغ�سب 

الثابت  لكن  واالكتئاب.  والت�ساوؤم 

الزدهارها  علقة  ال  اأن  االأم��ر  يف 

بالنجاح  وال  الكثري،  امل��ال  ب��وف��رة 

االأك��ر  العامل  اإن  ب��ل  العمل؛  يف 

ال��ع��ام��ل  اإىل  (اإ����س���اف���ة  اأه��م��ي��ة 

اجل���ي���ن���ي وال�����ظ�����روف امل��ح��ي��ط��ة 

هي   %40 تقارب  بن�سبة  بالفرد) 

ي�ستطيع  التي  الفردية  ال��ق��رارات 

كاملة  عليها  يح�سل  اأن  ف��رد  ك��ل 

العزمية  لديه  وك��ان��ت  اأراد،  متى 

فلياأكل   .. الذاتية  �سعادته  لتحقيق 

لكن  االآي�����س��ك��رمي،  اأو  ال�سوكوالتة 

االأوىل  بالعوامل  ي��ت��زود  اأن  عليه 

امل�ستطاع! الثانية قدر  ويتحرر من 

ثق�فية                                ت�س�أل:

طير السعد طير 
السعد

 البومة النسارية
Pharaoh eagle-owl

موقع الت�سوير: منطقة الق�سيم        

�سم،   50 الن�سارية  البومة  طول  يبلغ 

القريب  ول��ون��ه��ا  حجمها  بكر  وتتميز 

ي�ساعدها  حيث  ال�سحراوية،  بيئتها  من 

برتقالية  عيون  ولها  التخفي،  على  لونها 

وخ�سلتان من الري�س فوق الراأ�س.  

تن�سط البومة يف �ساعات الليل للبحث 

يف  اأي�سا  تُ�ساَهد  لكنها  فرائ�سها،  عن 

ف���رات ال��ن��ه��ار، خ��ا���س��ة ع��ن��د ال��غ��روب 

اأو  الن�سارية  البومة  تف�سل  وال�����س��روق. 

واملواقع  ال�سخرية،  االأودي��ة  ال�سحراوية 

اجل��ب��ل��ي��ة ���س��دي��دة االن���ح���دار، واأ���س��ب��اه 

ال�سحاري بالقرب من ال�سجريات . وهي 

من اأنواع البومة املقيمة يف مناطق اململكة 

العربية ال�سعودية. 

اإعداد وت�سوير    

الطالب: اإبراهيم ال�سوامني

ق�سم الإعالم 

د.فالح العجمي



�أك�سفورد  جامعة  قامت  1478م،  ع��ام  يف 

�لربيطانية �لعريقة مبنح �سهادة دكتور�ه فخرية 

�لأ�ساقفة  �أح��د  وه��و  وودف��ي��ل،  ليونيل  لل�سري 

�إدو�رد  �إجن��ل��ر�  مل��ل��ك  وك���ان ���س��ه��ر�ً  �ل��ن��ب��اء، 

دكتور�ه  �أول  هي  �ل�سهادة  هذه  لتكون  �لر�بع، 

�ل�سهاد�ت  بعدها  ولت�سبح  �لتاريخ،  يف  فخرية 

�ل��ف��خ��ري��ة ت��ق��ل��ي��د�ً ل��ل��ج��ام��ع��ات و�مل��وؤ���س�����س��ات 

و�أ�سالة  تاريخاً  متلك  �لتي  �لعريقة  �لعلمية 

منح  �لغربية يف  بد�أت �جلامعات  وريادة، حيث 

�لدرجات �لعلمية �لفخرية على �سبيل �لتكرمي، 

�ملتحدة  �لوليات  فخرية يف  �سهادة  �أول  وكانت 

ه��ارف��ارد  جامعة  منحتها  �ل��اه��وت،  علم  يف 

و�ل�سهاد�ت  1692م.  عام  يف  روؤ�سائها  لأح��د 

حلامليها؛  دكتور  لقب  متنح  ل  ع��ادًة  �لفخرية 

ر�سائل  �أي  من  خالية  تكرميية  �سهاد�ت  لأنها 

من  �لرغم  على  منهجية،  مناق�سات  �أو  علمية 

للقب  �لعاملية  �ل�سخ�سيات  بع�ض  ��ستخد�م 

�أحد  فر�نكلني،  بنجامني  �ل�سيد  مثل  دك��ت��ور، 

�لذي  �ملتحدة،  للوليات  �ملوؤ�س�سني  �لآباء  �أبرِز 

وكان م�سهور�ً   �لعلمية،  باكت�سافاته  كان معروفاً 

و�حلكمة. بالذكاء 

�ل�����س��ه��اد�ت �ل��ف��خ��ري��ة م��ن �أرف����ع �لأو���س��م��ة 

�لناجحة،  لل�سخ�سيات  نح  متمُ �لتي  و�لتكرميات 

�سبيل  ع��ل��ى  لل�سخ�سيات  ع���ادة  ��ن��ح  متمُ ح��ي��ث 

�ل�سخ�سية  وعطاء�تهم  لإجن��از�ت��ه��م  �لتكرمي 

و�لجتماعية،  �لعلمية  و�إ�سهاماتهم  �ملتميزة، 

ددة،  ممُ ل�سخ�سيات  نح  متمُ �سَرفية  منحة  وهي 

ت��ع��ب��رًي� ع���ن �ل�����س��ك��ر و�لم���ت���ن���ان جل��ه��وده��م 

يف  كجهودهم  خمتلفة،  جم��الت  يف  �لإن�سانية 

�لإد�رية  �أو  �لقت�سادية  �أو  �ل�سيا�سية  �ملجالت 

وتقوم  �لربوية،  �أو  �لجتماعية  �أو  �لعلمية  �أو 

باختيار  و�لتعليمية  �لعلمية  �ملوؤ�س�سات  حينها 

ومتثل  �لعليا،  قَيمها  تعك�ض  �لتي  �ل�سخ�سيات 

نطاق  على  و�أهد�فها  ملبادئها  �إيجابياً  �أمنوذجاً 

�أو�سع.

�لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  تكون  �أن  �لعادة  وجرت 

عريقة  موؤ�س�سات  �لفخرية  لل�سهاد�ت  �ملانحة 

مت��ل��ك ت��اري��خ��اً مم��ت��د�ً وت��ر�ث��اً 

متميز�ً،  وف��ك��ري��اً  ر�ق��ي��اً  علمياً 

م�����س��د�ق��ي��ة  ل���ه���ا  ي���ك���ون  و�أن 

علمية،  وم��ن��ه��ج��ي��ة  �أك��ادمي��ي��ة، 

ون���ز�ه���ة �أخ��اق��ي��ة خ��ال��ي��ة من 

ور�ء  م���ن  و�ل��ت��ك�����س��ب  �ل���رب���ح 

�لتي  �لفخرية  �ل�سهاد�ت  ه��ذه 

�ل��ب��ارزة.  لل�سخ�سيات  تقدمها 

بو�سفها  �لدكتور�ه  �سهادة  وتاأتي 

�أك������ر �ل�����درج�����ات �ل��ف��خ��ري��ة 

�لرغم  على  و�نت�سار�ً،  �سيوًعا 

�ملاج�ستري  درج���ات  وج���ود  م��ن 

�لدرجتني  وكلتا  �أي�ساً،  �لفخرية 

ل��ل�����س��خ�����س��ي��ات يف كل  ��ن��ح��ان  �ل��ف��خ��ري��ت��ني متمُ

لل�سهادة  �ملمُر�ّسح  على  يمُ�سرط  ول  �ملجالت، 

�ملانحة  باجلامعة  �لتحق  قد  يكون  �أن  �لفخرية 

�أو �أن يكون له �أي �رتباط بها. وقيمة �لدكتور�ه 

�لعلمية  �جلهة  وقيمة  بحجم  مرتبطة  �لفخرية 

و�لأكادميية �ملانحة لها، وكذلك مرتبطة بقيمة 

�ل�سخ�ض �لذي ح�سل عليها، لذلك فقيمة هذه 

�أ�سماء  لتكرمي  معنوية  قيمة  هي  �ل�سهاد�ت 

و���س��خ�����س��ي��ات م��ب��دع��ة يف خم��ت��ل��ف �مل��ج��الت 

و�لفنون. و�لتخ�س�سات 

وه��ن��اك من���وذج���ان ل��ل�����س��ه��اد�ت �ل��ف��خ��ري��ة، 

عدد  على  يقت�سر  �ل��ذي  �لأوروب����ي  �ل��ن��م��وذج 

م���دد م��ن �ل�����س��ه��اد�ت �ل��ف��خ��ري��ة �ل��ت��ي يتم 

بالتقاليد  م��ق��ي��دة  وت���ك���ون  ���س��ن��وي��اً،  م��ن��ح��ه��ا 

وي�سمح  �ملانحة،  باجلهة  �خلا�سة  �لأكادميية 

�سهاد�ِت  �ملمنوحني  لاأ�سخا�ض  �لنموذج  هذ� 

مما  دك��ت��ور،  لقب  بحمل  �لفخرية  �ل��دك��ت��ور�ه 

تلك  يف  �لتدري�ض  مهنة  ممار�سة  من  ميّكنهم 

�لآخر  �لنموذج  �ملانحة.  و�جلامعات  �ملوؤ�س�سات 

معظم  تعتمده  �ل��ذي  �لأم��ري��ك��ي  �ل��ن��م��وذج  ه��و 

�ل�سهاد�ت  فيه  ومتنح  �لأمريكية،  �جلامعات 

�جلامعة  تدعم  م��وؤث��رة  ل�سخ�سيات  �لفخرية 

ومعنوياً. مالياً 

�لن�سبة  �ل�سيا�سية  �ل�سخ�سيات  وت�سّكل 

�ل����ك����ربى م����ن �ل�����س��خ�����س��ي��ات 

�مل��م��ن��وح��ة ���س��ه��اد�ِت �ل��دك��ت��ور�ه 

�لفخرية، حيث يمَُكّرم عادة �مللوك 

و�ل��زع��م��اء و�ل��روؤ���س��اء و�لأم���ر�ء 

تثميناً  �ل�سهاد�ت؛  بهذه  و�لقادة 

و�أدو�ره���م  �لإن�سانية  جلهودهم 

�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة ودع��م��ه��م �مل����ادي 

و�لأمم  ل���ل���دول  و�ل��ل��وج�����س��ت��ي 

و�ل�����س��ع��وب، وق���د ح��ظ��ي ق���ادة 

وملوك هذ� �لبلد �لكرمي بن�سيب 

و�ف���ر م��ن ���س��ه��اد�ت �ل��دك��ت��ور�ه 

�ملوؤ�س�سات  خمتلف  من  �لفخرية 

�ملرموقة،  �لعاملية  و�جل��ام��ع��ات 

�لذي  �ملوؤثر  و�لدور  �لكبري  �حلجم  يعك�ض  مما 

�مل�ستويني  على  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  تلعبه 

و�لدويل. �لإقليمي 

 ومتنح جامعة �مللك �سعود - بو�سفها موؤ�س�سًة 

���س��ه��اد�ت  وع��ري��ق��ة-  ر�ئ����دة  وتعليمية  علمية 

�ل�سخ�سيات  م��ن  ل��ع��دد  �ل��ف��خ��ري��ة  �ل��دك��ت��ور�ه 

و�قت�سادياً،  �سيا�سياً  �لدويل  �مل�سهد  يف  �ملوؤثرة 

حيث ت�سرفت �جلامعة بتقدمي �سهادة �لدكتور�ه 

�ل��ف��خ��ري��ة خل���ادم �حل��رم��ني �ل�����س��ري��ف��ني �مللك 

�ململكة  �سلمان بن عبد�لعزيز، ولعدد من ملوك 

�آخر  وكان  �لعامل،  ولزعماء  �ل�سعودية،  �لعربية 

هوؤلء �لزعماء رئي�ض جمهورية �ل�سني �ل�سعبية 

كرمية  لدعوة  ��ستجابًة  للمملكة؛  زيارته  �أثناء 

�سلمان  �مل��ل��ك  �ل�سريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم  م��ن 

للعاقات  وتعزيز�ً  �سعود،  �آل  عبد�لعزيز  بن 

�لتاريخية و�ل�سر�كة �لإ�سر�تيجية �ملتميزة �لتي 

وجمهورية  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  بني  جتمع 

�ل�سني �ل�سعبية، حيث قامت جامعة �مللك �سعود 

�لدكتور�ه  �سهادة  �لكبري  �ململكة  �سيف  مبنح 

�لرئي�ض  جلهود  تقدير�ً  �لإد�رة؛  يف  �لفخرية 

و�لقيادة،  �لإد�رة  جم��ال  يف  �لكبرية  �ل�سيني 

بني  �مل�ستمر  و�لتعاون  �ملزدهرة  للعاقة  وتثميناً 

�لكبريين. �لبلدين 

كلية الطب

ت���ب���دو �ل���ف���ن���ون �ل�����س��ع��ودي��ة 

ب��اأن��و�ع��ه��ا -����س���و�ء �أك���ان���ت يف 

�ملو�سيقى،  �أم  �ل�سعبي،  �لفلكلور 

 – »�ل��در�م��ا  �ملرئية  �لفنون  �أم 

�أم �لفنون �لت�سكيلية-  �ل�سينما«، 

�جلمايل.  �لنقد  ع��ن  منف�سلًة 

من  �سابقا  عنها  يمُعربرَّ  كان  وقد 

و�لفنون  �لثقافة  جمعية  خ��ال 

حاليا  لها  ن�ِسئت 
مُ
و�أ �ململكة،  يف 

تعمل  حاليا  متخ�س�سة  هيئات 

لكّن  �لثقافة.  وز�رة  مظلة  حتت 

�ل�سوؤ�ل �لذي يطرح نف�سه: ملاذ� 

تلك  بني  �لكامل  �لف�سل  يظهر 

�لفنون وبني �لنقد �جلمايل بكل 

و�لفلكلوري،  و�ملو�سيقي،  �لفني،  »�لنقد  �أنو�عه 

حتَظ  فلم  و�لأد�ئ���ي«؟  و�ل�سينمائي،  و�لثقايف، 

يف  و�أ�سبحت  �لنقد،  ذل��ك  بعناية  �لفنون  تلك 

�سعف  وهذ�  م�ستقل،  ب�سكل  وتعمل  تام،  معزل 

�أن  جند  �لعربي  �لعامل  يف  بينما  فني.  منهجي 

�لنقد �جلمايل ي�سري جنبا �إىل جنب مع �لفنون؛ 

�سمن  يكون  �أن  لب��د  فني  عمل  �أي  �أّن  مبعنى 

�لنقد  يف  متخ�س�سون  نقاد  به  �خلا�سة  �لهيئة 

نقدية  معايري  وفق  �لعمل  ي�سايرون  �جلمايل، 

�مل�ساحب  و�لفنرَّ  يتو�فق  مبا  ومتعلمنة،  حديثة 

له.

وميكن �لقول �إّن �لفنون �ل�سعودية مل ير�فقها 

نقد جمايل، ل يف تاأ�سيلها، ول يف تاأريخها، ول يف  

�إ�سكالية  وه��ذه  �أنو�عها،  ت�سنيف 

لب����د م���ن م��و�ج��ه��ت��ه��ا �أك��ادمي��ي��ا 

وع��ل��م��ي��ا م���ن خ���ال �ل��در����س��ات 

�لبينية بني كليات �لعلوم �لإن�سانية 

و�لج��ت��م��اع��ي��ة م��ن ج��ه��ة   وكلية 

�لفنون �لوليدة �جلديدة يف جامعة 

�مللك �سعود من جهة �أخرى، حيث 

نعّول على هذه �لكلية �لوليدة كثري� 

يف فتح �آفاق جديدة للبحث �لعلمي 

و�أق��رح    ،2030 وروؤي���ة  �ملتو�فق 

عدًد� من �مل�ساريع �لفنية �ملتو�كبة 

و�لنقد �جلمايل يف �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية :  

� فيما يخ�ض �ل�سعر �لنبطي يف 

�ململكة، فهو �إرث ثقايف ح�ساري �إن�ساين تاريخي 

�ململكة  جغر�فية  �إىل  نظرنا  م��ا  و�إذ�  عظيم. 

ومتنوعة  ثرية  متكاملة  ق��ارة  مبثابة  هي  �لتي 

�ل�سعر مل  �أن هذ�  �لإن�سانية، جند  �سياقاتها  يف 

يمُدر�ض حتى �لآن در��سة علمية ر�سينة؛ لتاأ�سيله 

�جلامعات  لكون  ؛    �جتاهاته  ومعرفة  وتاأريخه 

باللهجة  مكتوب  لأنه  در��سته؛  ترف�ض  �ل�سعودية 

كلية  و�ستمُفتح  �لأم��ور  تغريت  وقد  �أّم��ا  �لعامية!! 

فابّد  �سعود  �مللك  جامعة  يف  بالفنون  خا�سة 

تاأ�سيا  ويمُدر�ض  �لإرث  بذلك  �لهتمام  يمُعاد  �أن 

وتاأريخا يف كل مناطق �ململكة .

�إرث  وهي  �ململكة،  يف  �ل�سعودية  �ملو�سيقى   �

ل يقل �أهمية عن بقية �لفنون �ل�سعودية ، فلكل 

�خلا�سة  مو�سيقاها  �ململكة  منطقة جغر�فية يف 

بكل �إيقاعاتها �لرية وعاقتها بالإن�سان يف تلك 

�ملنطقة.

� �لدر�ما �ل�سعودية يف �ململكة ، لدينا  ماولت 

لكنها  �ل�سينما؛  �أم  �مل�سل�سات  يف  �سو�ء  جيدة 

تبدو مغردًة خارج �ل�سرب �لنقدي �جلمايل، مبا 

ي�سّكل �سعفا فنيا لأعمال ت�سري منفردة دون نقد 

ي�سايرها. 

كذلك  هي  �ململكة،  يف  �ل�سعبية  �لرق�سات   �

�إذ لبّد  �إن�ساين �سارب يف �لقدم،  �إرث ح�ساري 

و�سيميائيتها،   باإيقاعاتها  �لرق�سات  در��سة  من 

و�لبحث  وتاأريخها،  وتاأ�سيلها  ت�سنيفها،  و�إع��ادة 

عن دللتها.

�ل��ع��اد�ت  و  »�ل��ل��ب��ا���ض،  �ل�سعبي  �لفلكلور   �

ملزيد  �أي�سا  هو  يحتاج  و�للهجات«  �لجتماعية، 

و�لبحث  وتاأريخه،  لتاأ�سيله،  �لعلمي؛  �لدر�ض  من 

عن دللته يف قارة جغر�فية ثرية .

�لفنون  ب��ني  �لعاقة  باأهمية  حديثي  �أخ��ت��م 

در��سات  يف  باأنو�عه  �جلمايل  و�لنقد  �ل�سعودية 

�ل�سعودية  �جلامعات  حتت�سنها  ر�سينة  علمية 

ووز�رة �لثقافة بهيئاتها �جلديدة؛ لت�سيف �لنقد 

�جلمايل لكل هيئة ويف كل تخ�س�ض بو�سفه عيًنا 

مب�سرة ناقدة، تتابع �لعمل يف كل مر�حل �إنتاجه 

�سو�ًء �أكان فيلًما، �أم �أغنية، �أم رق�سات �سعبية، �أم 

م�سل�سا كوميديا .
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د. خليل اليحيا

أ.د .منال العيسى

حكاية شهادات الدكتوراه الفخرية

 الفنون وعالقتها بالنقد الجمالي في المملكة العربية السعودية

يمُعد �ملنهج �لتجريبي من �أقوى �ملناهج، وذلك ر�جع لدرجة �لتحكم 

يف �ملتغري�ت، �لتي ميكن �أن تلعب دور�ً جوهرياً يف قيا�ض �لأثر �لذي 

ميكن �أن يحدث على �ملجموعة �لتجريبية. وعلى �لرغم من و�سوح هذ� 

ي�ستخدمون  �لذين  من  �لعليا  �لدر��سات  من طاب  �لكثري  فاإّن  �لأمر 

هذ� �ملنهج يقعون يف خطاأ كبري؛ نتيجة لتوجيهات �لأ�ساتذة �مل�سرفني 

عليهم. فالبع�ض منهم يخربهم �أن �لقيا�ض �لقبلي هو �ملتغري �مل�ستقل، 

و�لقيا�ض �لبعدي هو �ملتغري �لتابع، و�لبع�ض �لآخر يخربهم باأن �ملوؤثر 

هو �ملتغري �مل�ستقل و�لقيا�ض �لبعدي هو �ملتغري �لتابع. هذ� �لأمر يجعل 

�لطاب يطبقون قيا�سات خاطئة، وبالتايل نتائج خاطئة �أي�ساً.

�إذ� كان �لأمر كذلك فما هي �حلقيقة؟

يرتكز مفهوم �ملنهج �لتجريبي على �أن �لباحث يقوم بتطبيق �لتجربة، 

�أن تزيد  �لعلمي  �أنه يريد معرفة كيف ميكن لور�ض �لبحث  ولنفر�ض 

من فهم �لباحث لق�سايا �لبحث �لعلمي، ولتحقيق ذلك يقوم بالعمليات 

�لآتية:

� يقوم بالقيا�ض �لقبلي، بتحديد قدر�ت �لباحث يف �لبحث �لعلمي.

� يقوم بعقد �لور�ض �لبحثية على �ملجموعة �لتجريبية فقط.

� يقوم �لباحث بالقيا�ض �لبعدي بعد �نتهاء �لور�ض.

� يقوم با�ستخد�م معادلة »ت« للقيا�ض �ملزدوج.

� عند ��ستخد�م تلك �ملعادلة ينتج متغري جديد يت�سمن �لفروق بني 

�لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي.

� يح�سب متو�سط تلك �لفروق.

� يح�سب قيمة �خلطاأ �ملعياري لتلك �لفروق.

� ي�ستخرج قيمة »ت«

�إذ� كانت معنوية فاملوؤثر له تاأثري، و�إذ� كانت غري ذلك فاملوؤثر ل   �

تاأثري له.

� يو�سح ذلك معادلة »ت« للقيا�ض �ملزدوج:

حيث �إن: تعني قيمة »ت �ملزدوجة«.

� ميثل متو�سط �لفروق بني �لقيا�ض �لقبلي و�لقيا�ض �لبعدي.

�  ميثل �لنحر�ف �ملعياري للفروق.

�  ميثل �جلذر �لربيعي لعدد �لقيا�سات )عدد مفرد�ت �لتجربة(.

من خال ما مت تناوله ل يوجد متغري م�ستقل ول متغري تابع، �إمنا 

متغري جديد يمُ�سمى �لفروق بني �لقيا�سني.

�أ.د.�سعود بن �سحيان بن عبد�لعزيز �ل�سحيان

اأ�ستاذ املناهج والقيا�س بكلية العلوم االإن�سانية واالجتماعية

نبض المنهجية
أ.د. سعود بن ضحيان الضحيان

نبض المنهجية

املتغري امل�ستقل واملتغري التابع يف املنهج التجريبي

*

*

*

*

*

*

فرحة طالب علم
يف ظل ع�سر ميتاز بال�سطر�ب و�لقلق �لنف�سي، تكون هناك د�ئما ن�سمات 

هادئة تام�ض وجه �لإن�سان وتطري به �إىل �سماء �ل�سكينة و�لطماأنينة، وي�سبغ 

�هلل -جل �ساأنه- نعمه �لظاهرة و�لباطنة عليه، في�سعر بوجود معنى حلياته، 

ويفرح ويحتفل ويكرث لهذه �لنعم �لكثرية عندما يقوم باإجناز عمل له قيمة 

يف حياته وقد حلم به من قبل. وهذ� �لإجناز يدخل فيه �لقيام بو�جب ديني، 

كما جاء يف �حلديث �ل�سريف عن ر�سول �هلل �إذ يقول: »لل�سائم فرحتان، فرحة 

عند فطره وفرحة عند لقاء ربه« �سحيح م�سلم. يقول �لقرطبي: »معناه فرح 

بزو�ل جوعه وعط�سه، حيث �أبيح له �لفطر، وهذ� �لفرح طبيعي، وهو �ل�سابق 

للفهم« فتح �لباري:118/4، ويقول �بن حجر: »ول مانع من �حلمل على ما هو 

�أعم مما ذكر، ففرح كل �أحد بح�سبه؛ لختاف مقامات �لنا�ض يف ذلك« �ملرجع 

�ل�سابق.  من بني هذه �لفرحات توجد فرحة لطالب �لعلم ل ت�ساويها فرحة 

�أخرى، يجدها طالب �لعلم عندما يخرج من �لقاعة �لدر��سية بعد �آخر �ختبار 

له، و�سعوره عندئذ ل يو�سف، ي�سعر �لطالب �ملجتهد �ملوفق كاأنه قد �أجنز 

عما عظيما ل تعب له بعده، لأن �أيام �لمتحانات �أ�سد �أيام عليه يف ف�سله 

�لدر��سي، ويجتهد فيها �لطالب كثري� كثري�، وقد يوؤديه هذ� �لجتهاد �إىل 

�لإجهاد و�لتعب �ل�سديد مع ما يجده من �لقلق و�لتوتر �لنف�سي، ثم تاأتي هذه 

�لنهاية �لطيبة �ملت�سلة بالإجازة �ل�سعيدة كموجة ن�سمة باردة ت�سرب �لطماأنينة 

و�لرتياح يف نف�ض �لطالب، وتعطيه نوعا من فرحة ل يوجد لها مثيل. �إن 

لفرحة نهاية �لختبار �لنهائي ولفرحة �لإجازة لونا خا�سا يف �ل�سعور بهما، 

فالأوىل تعطي �لطالب ف�سحة وفر�غا بعد جهد طويل، وينتظرها �لطالب 

بفارغ �ل�سرب حتى يعز عليه وجود �أيام �لفر�غ بني �ختبارين، و�لأخرى تذهب 

به �إىل ما هو خارج عن �ملاألوف �لذي مار�سه �لطالب لوقت غري قليل ويريد 

�أن ياأخذ ق�سطا من �لر�حة؛ لكي ي�سحذ همته من جديد وي�ستاأنف حيويته؛ 

لأن �لنفو�ض �سرعان ما تكتئب وتنفر مما هو معهود لها، وحت�ض بفرحة �سديدة 

عند �خلروج منه، كما تف�سر كلمات �ملباركفوري فرحة �ل�سائم �لأوىل: »�أي 

�إفطاره باخلروج عن عهدة �ملاأمورة« مر�عاة �ملفاتيح: 408/6،  فالإجازة تكون 

من باب �لتن�سيط و�لتحفيز، يقول �ل�سعدي �سارحا �حلديث �ملذكور:  »وفيه 

�لفرحة، فاإنها  �إذ� قارب فطره، وح�سلت له هذه  �ل�سائم  �أن  �إىل  �لإ�سارة 

تقابل ما مر عليه يف نهاره من م�سقة ترك �ل�سهو�ت، فهي من باب �لتن�سيط، 

و�إنها�ض �لهمم على �خلري« بهجة قلوب �لأبر�ر، �ض:86

ويف �لنهاية، على �لرغم من وجود هاتني �لفرحتني �لكربيني فنف�ض �لطالب 

تتقلب بني ياأ�ض و�أمل، فاإنها ل ت�ستقر وتطمئن �إىل �أن تظهر �لنتيجة، و�لنتيجة 

�ل�سلبية كفيلة باأن تف�سد �إجازته عليه، وحترمه من �لتلذذ بهذه �لأيام �جلميلة. 

وفقنا �هلل و�إياكم.

يا�سر اأ�سعد
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شكر النعم.. واجب شرعي
مبلًغا  �بنه  و�ل��ٌد  يعطي  عندما   

من مال �أو جهاز جو�ل �أو �سيًئا من 

يف  �لب��ن  ي�ستعمله  ثم  �لقبيل  هذ� 

يح�سن  ول  ينفعه  ول  ي�سره  �سيء 

ع��ط��ي ل���ه، ف��م��اذ� 
مُ
����س��ت��خ��د�م م��ا �أ

رمبا  م��ن��ه؟  و�ل���ده  م��وق��ف  �سيكون 

ويعاتبه  �ل��ب��د�ي��ة  يف  عليه  ي�سرب 

ورمبا  �سلوكه،  بتغيري  �إي��اه  موجًها 

باأ�ساليب  و�لن�سيحة  �للوم  له  يكرر 

بعدم  �إن����ذ�ًر�  يعطيه  ث��م  خمتلفة، 

�لبن  من  وجد  و�إذ�  فعلته،  تكر�ر 

�سلوكه  ومنط  موقفه  على  �إ�سر�ًر� 

ما  لأخ��ذ  �سي�سطر  �أن��ه  �سك  ف��ا 

�أع��ط��ى �ب��ن��ه ول���ن ي��ع��ي��ده ل��ه م��رة 

�أخرى.

نعمٍة  من  كم  �لأع��ل��ى  �ملثل  وهلل 

لها  ���س��ك��رن��ا  وق���ّل  علينا  �أن��ع��م��ه��ا 

مر�ساة  غ��ري  يف  ��ستعملناها  ب��ل 

و�هبها.

كم هو موؤ�سف ما ن�ساهده �ليوم 

من  ت�سدر  ل  فردية  ت�سرفات  من 

�إن�����س��ان ع��اق��ل ف�����س��ًا ع��ن م�سلم 

هو  وك��م  �لآخ��ر  و�ليوم  ب��اهلل  يوؤمن 

من  �لبع�ض  �إليه  و�سل  ما  موؤ�سف 

لاآد�ب  و�فتقاٍر  تليق  ل  �سلوكيات 

وكفر�ٍن للنعم، و�سنن �هلل ل حتابي 

ولنا عربة فيمن م�سى ومن  �أحًد�، 

حالهم  ل  تبدرَّ �لأمم،  من  نعا�سرهم 

�أمنهم  فا�ستبدل  �سكرهم،  قّل  حني 

ج��وع،  �إىل  �سبعهم  و���س��ار  ب��خ��وف 

وت�ستت،  ف��رق��ة  �إىل  و�جتماعهم 

يف  و�لعافية  �ل�سامة  �هلل  ن�ساأل 

�لدنيا و�لآخرة.

عبد اهلل بن حممد ع�سريي 

كلية العلوم



تتجلى عظمة اللغة العربية ورفعتها وعلو مقامها 

و�سمو مكانتها يف املقام الأول باأنها اللغة الوحيدة 

رب  و�سرفها  وخ�سها  واجتباها  ا�سطفاها  التي 

العزة واجلالل؛ لأن تكون لغة كتابه املجيد كما ورد 

يف عدد من ال�سور، منها قوله تبارك وتعاىل: »اإِنَّا 

نَزلْنَاهُ ُقْراآًنا َعَرِبًيّا لََّعلَُّكْم تَْعِقلُوَن«  يو�سف: ٢ ، وقوله 
َ
اأ

نَزلْنَاهُ ُقْراآًنا َعَرِبًيّا«  طه: 
َ
عز من قائل: »َوَكَذِٰلَك اأ

ِمنُي  * 
َ
وُح اْلأ ١١٣، وقوله جل وعال: » نََزَل ِبِه الُرّ

َعلَىٰ َقلِْبَك ِلتَُكوَن ِمَن امْلُنِذِريَن * ِبِل�َساٍن َعَرِبٍيّ 

»ِكتَاٌب  القائلني:  اأ�سدق  وقوله  ِبنٍي« ١٩٣ -١٩٥ ،  ُمّ

لَْت اآيَاتُُه ُقْراآًنا َعَرِبًيّا ِلَقْوٍم يَْعلَُموَن« ف�سلت: ٣. ّ ُف�سِ

اإن اللغة العربية من اأقدم اللغات ال�سامية، ومن 

اأكرثها تو�سًعا وامتداًدا وانت�ساًرا، اإذ يتحدثها اأكرث 

من ن�سف مليار ن�سمة يف كل بقاع العامل، ويرتكز 

الأغلب منهم يف منطقة الوطن العربي وما حوله. 

ا للم�سلمني  تُعد اللغة العربية ُمهمة بل �سرورية جًدّ

يف كل بقاع الأر���ض فهي لغة القراآن الكرمي، ول 

�ُسورها  تالوة  باإتقان  اإل  الإ�سالم  ال�سالة يف  تتم 

رئي�سة  �سعائرّية  لغة  اأي�سا  وهي  اأدعيتها،  وفهم 

امل�سيحية  الكنائ�ض  م��ن  ع��دد  ل��دى  ُم�ستخدمة 

وامل�سيحيني يف الوطن العربي ويف كتابهم املقد�ض 

)الإجنيل(، كما ُكتب بها الكثري من اأهم الأعمال 

الو�سطى،  الع�سور  اليهودية يف  والفكرية  الدينية 

مثل: موؤلفات دونا�ض بن لربط، ومو�سى بن ميمون، 

لها  كان  التي  الفا�سي،  واإ�سحاق  ال��الوي،  ويهوذا 

الأثر البالغ يف اللغة والدين والأدب اليهودي. كما 

تتميز اللغة العربية بقدرتها على احتواء الألفاظ 

من اللغات الأخرى ب�سروط دقيقة معينة، فنجد 

والنحت،  والأ����س���داد،  ال����رّتادف،  خا�سية  فيها 

اللفظية،  وامل�سرتكات  وال�ستقاق،  والت�سريف، 

وتتميز كذلك باملح�سنات اللفظية البديعية كاملجاز 

وال�سجع  واملقابلة  واجلنا�ض  والكناية  والطباق 

والت�سبيه اإىل جانب فنون اللفظ 

والبالغة والف�ساحة.   

العربية  اللغة  كانت  لقد  نعم، 

تُراًثا تليًدا وينبوًعا ثرًيا ورافًدا 

ودورها  الإن�سانية،  للعلوم  غنًيا 

كان ول يزال دور ريادة وعطاء 

واإ�سافة واإبداع، ولي�ست خا�سة 

-ذروة  فح�سب  العربي  برتاثها 

من  ولكن مبا متثله  ؛  عطائها- 

الأخ���رى،  احل�����س��ارات  عنا�سر 

العامل  لغات  �سيدة  ظلت  حيث 

التفوق  �سدارة  يف  ت�سعها  التي 

وقوائم، املجد ت�سُعّ فكًرا وعلًما 

وتوحي  وح�سارة،  وتقدًما  و�سيا�سة  واقت�ساًدا 

واملعرفة  والتيقن  والتفكر  التعلم  على  باحلث 

والبتكار، وت�سدح بالروؤى والعلوم والآداب على 

مدى قرون عديدة، اإىل جانب ما بلغته من مكانة 

م�سبوقة،  غري  منزلة  من  تبّواأته  وما  مرموقة، 

بتجلياتها  واحل�������س���ارة،  ال��رق��ي  جم����الت  يف 

واأ���س��ال��ة  ال��ت��اري��خ  بعبق  املختلفة  ومظاهرها 

اأ�سطره،  وتلمع  �سفحاته،  تزخر  الذي  املا�سي، 

وت���زدان م��الحم��ه مب��ا حتتفظ ب��ه م��ن خم��زون 

وباٍق  ثابٍت  تليد  تاريخي  وتراث  عريق  ح�ساري 

ال�سايف لكثري  املنبع  الزمن. لقد كانت  على مر 

من لغات العامل، و�ساحبة اخلطوط الأجمل من 

بني كل اللغات يف العامل، ويف املرتبة الأوىل من 

يتجاوز  بعدد  وال�ستقاقات  الكلمات  عدد  حيث 

12 مليون كلمة، بينما ل يزيد عدد كلمات اللغة 
يف  وا�ستخداًما  �سهرة  الأك��رث  وهي  الإجنليزية 

العامل عن 600 األف كلمة.

العربية  اللغة  تتبووؤها   التي  للمكانة  ونظًرا 

الثامن  اليوم  لها  العامل خ�س�ض  لغات  �سائر  بني 

ع�سر من �سهر دي�سمرب من كل عام 

ليكون الذكرى ال�سنوية لليوم العاملي 

اأقرته اجلمعية  للغة العربية، الذي 

العامة لالأمم املتحدة عام 2012م 

لالحتفاء  دول��ي��ة  منا�سبة  ليكون 

بقيمة ومكانة اللغة العربية، اإ�سافة 

التي  اللغة  بهذه  العامل  تذكري  اإىل 

العديد  الإن�سانية  للح�سارة  قدمت 

من الإجن���ازات والإب��داع��ات وكان 

اهلل-  -بف�سل  امل�سهود  ال��دور  لها 

الأمم  نه�سة وتقدمها كثري من  يف 

وال�سعوب يف العامل.

لي�ست  ال�ساد  لغة  العربية  لغتنا 

والأ�سالة  الهوية  ولكنها   للنطق،  و�سيلة  جم��رد 

واحل�سور التي ت�سعنا يف �سدارة التفوق وقوائم 

يختلج  ال��ذي  الف�سيح  الل�سان  هي  لغتنا  املجد، 

بالأفكار، وي�سدح بالروؤى، ويلهج بالعلوم والآداب، 

وهي الأداة الأمينة التي تنقل املُثُل والقيم واملبادئ 

واملعاين، وهي الكتاب الذي ين�سر بني دفتيه ثقافتنا 

اإنها �سر وجودنا  وعاداتنا وتطلعاتنا وطموحاتنا، 

وان�سهارنا  لوحدتنا  ال�سلبة  والقاعدة  واإلهامنا 

واندماجنا. لغتنا »لغة ال�ساد« هي حمربة الأ�سالة 

وكاتبة املجد و�سانعة ال�سيادة والبقاء، لذا يجب 

اأن نكرمها ون�سيد بها وذلك التكرمي وتلك الإ�سادة 

مردها اإىل ارتباط ال�ساد بف�ساحة الر�سول -�سلى 

ال�سالة  عليه  قوله  ذل��ك  وم��ن  و�سلم-  عليه  اهلل 

ونختم  بال�ساد«.  نطق  من  اأف�سح  »اأن��ا  وال�سالم: 

مقالنا هذا مبا قاله اأمري ال�سعراء اأحمد �سوقي 

يف متجيد لغة ال�ساد والرفع من مكانتها: اإن الذي 

مالأ اللغات حما�سًنا جعل اجلمال و�سره يف ال�ساد.

كلية الهند�سة

ال�سريع  والنمو  للتطور  ا�ستجابة 

ال���ذي ح���دث يف م��دي��ن��ة ال��ري��ا���ض 

والثمانينات  ال�سبعينات  خالل فرتة 

العمراين  التو�سع  واجتياح  امليالدية 

ت���رام���ت اأط������راف امل��دي��ن��ة وت��رك��ز 

التي  ال�سريعة  بالطرق  اله��ت��م��ام 

املدينة من جميع اجتاهاتها،  تربط 

واأ���س��ب��ح ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال�����س��ي��ارة 

النقل  و�سيلة  بو�سفها  اخل��ا���س��ة 

الأ���س��ا���س��ي��ة. واأ���س��ه��م��ت ع��وام��ل 

انخفا�ض تكلفة الوقود، واملناخ الذي 

تعي�سه منطقتنا يف تعزيز ا�ستخدام 

امل�سي  بديال عن  املركبات اخلا�سة 

النقل  اأو حتى و�سائل  الدراجات  اأو 

العام.

ال�سيارة  على  الكلي  العتماد  اإن 

اأث��ر  اأو امل��رك��ب��ات -ب�����س��ك��ل ع���ام- 

النواحي  جميع  م��ن  امل��دي��ن��ة  على 

احل�سارية، ومنها القت�سادية وذلًك 

التحتية  البنية  توفري  ا�ستمرار  يف 

ب�سكل  ال��ط��رق-  -اأي  ل��ل�����س��ي��ارات 

الرحالت  ع��دد  ل�ستيعاب  متزايد 

املتزايد وغري املحدود، ويقابلها يف 

القت�سادية  امل��وارد  الأخ��رى  اجلهة 

امل���ح���دودة م��ه��م��ا ك���ان ت��واف��ره��ا، 

واخل�سائر القت�سادية جراء ارتفاع 

ن�سب احلوادث املرورية، حيث تُقدر 

العربية  للمملكة  امل��ادي��ة  اخل�سائر 

ريال  مليار   20 بحوايل  ال�سعودية 

�سنوياً. واجتماعيا اأ�سبح اخلارج من 

املنزل اأو املتنقل من نقطة اإىل اأخرى 

يف معزل تاٍم عن املحيط حتى ي�سل 

فاأ�سبحت  عمرانيا  اأم��ا  لوجهته، 

الأولوية يف املدينة  لل�سيارات التي 

الأن�سنة  م�ستوى  من  قللت  بدورها 

الآخ��ر  اجل��ان��ب  ويف  ك��ب��ري،  ب�سكل 

البيئة  على  �سلبيا  ال�سيارات  اأث��رت 

واأدت اإىل التلوث الهوائي والب�سري 

وال�����س��م��ع��ي وان��ع��ك�����ض ذل����ك على 

احلياة  وجودة  والأن�سنة  ال�ستدامة 

يف املدن.

ُيكننا التفاق على اأن الإ�سكالية 

واإمنا  ذاتها  ال�سيارة بحد  لي�ست يف 

اإذ  عليها  »ال��ك��ام��ل«  الع��ت��م��اد  يف 

ا�ستخدامها؛  على  املجتمع  اع��ت��اد 

لتما�سيها مع خ�سائ�سنا الجتماعية 

و�سرعة  والراحة  اخل�سو�سية  مثل 

من  نوعا  بو�سفها  واأي�سا  الو�سول، 

الت�سنيف الجتماعي والهوية ملالكها.

لالعتماد  يكون  اأن  املمكن  وم��ن 

»الكلي« على ال�سيارة جوانب اإيجابية 

فّعالة، فقد كان اأحد العوامل التي كان 

لها دور كبري يف ال�سيطرة على اأخطر 

وكانت  بالعامل،  مرت  التي  اجلوائح 

و�سيلة النقل الآمنة  يف الوقت الذي 

واملوا�سالت  النقل  اأن��واع  فيه  �ُسلت 

الأخ��رى حول العامل؛ لذلك من غري 

بالوح�ض  ال�سيارة  ت�سوير  املن�سف 

وحتميلها جممل التاأثريات واملطالبة 

ب���اأن���واع  منطقتنا  يف  مب�����س��اوات��ه��ا 

املوا�سالت الأخرى، ومن املرجح عدم 

جناحها اإذا مت ت�سنيفها على امل�ستوى 

نف�سه من العتماد.

الع��ت��م��اد  اإ���س��ك��ال��ي��ة  ح���ل  اإن 

األ  يجب  ال�سيارات  على  »الكلي« 

»الوح�ض«  النتيجة  مبحاربة  يكون 

الت�سل�سلية  العوامل  لها  اأدت  التي 

ول  »الكلي«،  العتماد  اإىل  و�سولً 

على  بالعمل  خف�سها  حم��اول��ة  يف 

وتقليل  ل�سرف  الأول��ي��ة  م��وارده��ا 

بتوفري  واإمن���ا  عليها،  الع��ت��م��ادي��ة 

اأنواع خمتلفة من املوا�سالت البديلة 

جديدة  و�سيلة  ا���س��ت��ح��داث  ورمب���ا 

ذكرت؛  التي  العوامل  تنا�سب جميع 

وقبول ملجتمعنا  تنا�سبا  اأكرث  لتكون 

جلزء  الأق���ل  على  اأو  وخ�سائ�سنا 

ت�سنيع  من  ب��دل  املجتمع  من  كبري 

�سيارات كهربائية.

م�ساري الأحمري 

ق�سم التخطيط العمراين

ت�سدر عن ق�سم الإعالم 
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كاريكاتير - الطالب أمين حاتم

تُعد ركيزة البحث العلمي من اأهم الركائز التي ت�ستند عليها اخلطة 

يف  والبتكار  الإب��داع  يُعد  حيث  �سعود،  امللك  جلامعة  ال�سرتاتيجية 

البحث العلمي من اأهم اأهدافها الإ�سرتاتيجية التي ت�ساعد على تطور 

وو�سول اجلامعة اإىل مراكز متقدمة بني اجلامعات العاملية.

بها،  تعمل  ُم��ب��ادرات  قائمة  اجلامعة  و�سعت  الأه���داف  ولتحقيق 

وت�سمنت ال�سرتاتيجية املحدثة  43 مبادرة متوائمة مع روؤية اململكة 

2030م، واخلطط التنموية، واحتياجات اجلامعة وتطلعاتها امل�ستقبلية.  
وت�ستمل ركيزة البحث العلمي على 8 مبادرات، ونذكر منها ما مت البدء 

به يف مرحلة اأولية:

م�سح  اإىل  وتهدف  والبتكار،  البحث  اأولويات  حتديد  مبادرة  اأول: 

والعملي،  العلمي  التاأثري  ح�سب  والبتكار  البحث  اأول��وي��ات  ودرا���س��ة 

وكذلك النفع الوطني مبا يحقق التناف�سية العلمية والبحثية للجامعة. 

ومن نتائجها املرجوة ابتكارات وبراءات اخرتاع، وبحوث متميزة عالية 

اجلودة والتاأثري، وكتب علمية اأو ُف�ُسول ُكتُب حمكمة.

الأبحاث؛ بهدف  للمنح اخلارجية لدعم  تنظيم  اإعداد  ثانيا: مبادرة 

الهيئات  من  املنح  عمليات  ِلتنظيم  واأدلة حوكمة  واأنظمة  لوائح  اإعداد 

الأفراد  ومن  ال�سناعي  القطاع  من  الدولية،  اأو  الإقليمية  اأو  الوطنية 

بع�ض  يف  الأك��ادي��ي  البحث  تدعم  التي  الربحية،  غري  واملوؤ�س�سات 

املرجوة  النتائج  ومن  والعلمية.  الوطنية  الأولوية  يخدم  مبا  املجالت، 

ال�سناعي،  والقطاع  الأهلية  املوؤ�س�سات  مع  تعاون  ومبادرات  اتفاقيات 

وبحوث متميزة وبراءات اخرتاع.

ثالثا: مبادرة زيادة اأعداد طالب الدرا�سات العليا ال�سعوديني والطلبة 

الدوليني، حيث تهدف املبادرة اإىل زيادة اأعداد طالب الدرا�سات العليا 

من ال�سعوديني وغري ال�سعوديني للعدد الكلي لطالب اجلامعة مع زيادة 

ن�سبة الطلبة الدوليني مبا يحقق الإبداع والبتكار من خالل تنوع الثقافات 

واخلربات؛ للنهو�ض بالبحث العلمي يف اجلامعة واململكة. ومن نتائجها 

املرجوة حتقيق التوافق بني اإمكانات اجلامعة ومتطلبات نظام اجلامعات 

اجلديد نحو التو�سع يف قبول طلبة الدرا�سات العليا ال�سعوديني والدوليني، 

ومواءمة برامج الدرا�سات العليا مع احتياجات �سوق العمل؛ لتكون جاذبة 

ل�سرائح كبرية من الراغبني يف ا�ستكمال درا�ساتهم العليا. وا�ستقطاب طلبة 

الدرا�سات العليا ال�سعوديني والدوليني من ذوي الكفاءة والقدرات الذهنية 

العالية ورعايتهم وال�ستفادة منهم يف تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية 

واخلدمية واملجالت الأكاديية. واأخرياً الو�سول اإىل الن�سبة املن�سودة من 

طلبة الدرا�سات العليا مقارنة بطلبة املرحلة اجلامعية وهي 30:70%. 

وتهدف  ومتابعتها،   البحثية  الكرا�سي  اإن�ساء  اآلية  تنظيم  مبادرة  رابعا: 

اإىل اإعداد لوائح واأنظمة واأدلة وحوكمة للكرا�سي البحثية واإن�سائها مبا 

يحقق قيا�ض الأثر والأولويات البحثية وحتديد جدوى الكر�سي البحثي. 

ومن نتائجها املرجوة تقييم خُمرجات الكرا�سي البحثية احلالية ور�سد 

وتطوير  املجتمع  باحتياجات  البحثية  الكرا�سي  ربط  ودرا�سة  نتائجها، 

ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�سة بالكرا�سي البحثية. 

على  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكالة  تُ�سرف  كما 

تنفيذ املبادرات، ويقوم مكتب اإدارة التحول واملبادرات بر�سد موؤ�سرات 

الأداء اخلا�سة، ومتابعة تنفيذ املبادرات، وتقدمي الدعم الفني جلميع 

اجلامعة  جهود  تدعم  اأن  �ساأنها  من  وكلها ممكنات  اجلامعة،  وحدات 

لبلوغ روؤيتها امل�ستقبلية وحتقيق اأهدافها.

مكتب اإدارة التحول واملبادرات

إستراتيجيتنا
نوف أحمد التويجري

إستراتيجيتنا

مبادرات ركيزة البحث العلمي

تغريد اخلثعمي �شارة  احلمدان

ال�شكرتارية الت�شوير

Sp2020@ksu.edu.sa

السيارة الوحش

*

*

*

*

لغة الضاد
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ر�سالة اجلامعة- هند القحطاين - 

العنود العنزي:

اللغة  اأن  على  اث��ن��ان  يختلف  ال 

باختالف  يختلف  اجتماعي  مظهر 

اأ�سا�سية  وظيفة  ويحمل  ال�سعوب، 

هي وظيفة االت�سال، اإذ اإن هدفها 

االأفكار  عن  التعبري  هو  االأ�سا�سي 

�سمن  وال���ع���واط���ف  وال���رغ���ب���ات 

تتكلمها.  التي  الب�سرية  املجموعة 

عن  ال��ل��غ��ة  ت��ن��ف��ّك  اأن  مي��ك��ن  وال 

اأ�سا�س  يف  يقع  فكالهما  الهوية، 

يف  ن�سهدها  ال��ت��ي  ال��ت��غ��ريات  فهم 

�سفة  فالهوية  احل��ا���س��ر.  ال��زم��ن 

بناء  اإن��ه��ا  ال�سخ�س،  بها  يت�سف 

يقوم به االإن�سان يف مراحل متعددة 

م���ن ح��ي��ات��ه، م���ن خ����الل ع��الق��ت��ه 

حا�سل  هي  التي  وباالآخرين  بذاته 

احتكاك الفرد باجلماعة؛ اإذن حتتّل 

اللغة ال�سدارة االأوىل يف عمل هذا 

التوا�سل واالندماج والتفاعل داخل 

االحتكاك  ه��ذا  يتّم  فلن  املجتمع، 

بف�سل  اإال  واالن��دم��اج  وال��ت��وا���س��ل 

حتيا  ولن  اللغة  تعي�س  ولن  اللغة. 

فال  وامل��م��ار���س��ة،  باال�ستعمال  اإال 

حياة لها يف اأح�سان املعاجم اأو يف 

واملمار�سة يف حياتنا  الكتب،  بطون 

يف  ثقافية  وهيمنة  هوية  اأ�سبحت 

الرقمي  الواقع  اأو  احلقيقي  الواقع 

احلقيقية  حياتنا  اكت�سح  ال���ذي 

اللغة  اأن  ���س��ك  وال  االأي�����ام.  ه���ذه 

ال��روة  م��دى  يف  ي��وؤث��ران  واإتقانها 

هي  بل  االإب��داع؛  وح�سيلة  املعرفية 

ال��ع��ل��م��ي، وال �سك  االإت��ق��ان  وع���اء 

احلياة  على  تهيمن  اللغة  اأّن  اأي�سا 

احل�سارة  وتُْغني  والعملية،  العلمية 

للّغة  هيمنة  تقوم  ولن  االإن�سانية. 

العلم  بال�سيطرة على خمرجات  اإال 

والبحث العلمي والتقني، واملفاهيم 

من  حالة  وب��اإب��ق��اء  اال�سطالحية، 

والفكرية.  والعلمية  اللغوية  التبعية 

وال يحدث هناك نوع من التطور اأو 

االإبداع ب�سبب الهيمنة اإال اإذا قامت 

املفاهيم  على  بال�سيطرة  االأم  اللغة 

التعريب،  خ���الل  م��ن  وال��ت��دري�����س 

ف���اخل���روج م���ن ال��ت��ب��ع��ي��ة ال��ل��غ��وي��ة 

اللغوية  ق��وان��ا  ن�ستجمع  يجعلنا 

واإنتاج بحث  االأم،  باللغة  بالتدري�س 

الهيمنة  عن  بعيداً  متطور،  علمي 

وال�سعف، فال يُذكر اأن دولة اأجنبية 

بلغة  تدّر�س وتقّدم علومها  متقّدمة 

يقّدم  ال  فالياباين  االأم،  لغتها  غري 

والفرن�سي  ب��االإجن��ل��ي��زي��ة،  علومه 

كذلك ال يتعلم معارفه باالإجنليزية، 

اأ على  على عك�س العربي الذي تن�سَّ

معا،  واالإجنليزية  العربية  اللغتني 

وي�سرتط اللغة االإجنليزية للح�سول 

ال  العربية  حني  يف  الوظيفة،  على 

تُ�سرتط يف �سيء، حتى طالب اللغة 

يتقن  اأن  عليه  يُ�سرتط  ال  العربية 

اإّن  االأم.  لغتهم  وه��ي  اللغة،  ه��ذه 

يف  العربية  اللغة  اإت��ق��ان  ا���س��رتاط 

البلد  يف  والوظائف  العمل  جهات 

يتطلع  غاية  واملقيم  املواطن  على 

اللغة  تعليم  متخ�س�س يف  اأي  اإليها 

مبعاهد  منوط  دور  وهذا  العربية، 

يُعّد  بلد  يف  العربية  اللغة  تعليم 

واالإ���س��الم��ي،  العربي  ال��ع��امل  رم��ز 

وجهات  ال�سركات  اأن��ظ��ار  وحم��ّط 

غايات  من  غاية  وهي  اال�ستثمار، 

ت��خ�����س�����س ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ل��غ��وي، 

رواد  ب��ه  مت��ي��ز  ال���ذي  التخ�س�س 

باجلامعة.  العربية  اللغويات  معهد 

ويف ي���وم ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ع��امل��ي 

اأع�سائه  بتقدمي  املعهد  بادر  لطاملا 

اعتباريًّا  وجًها  بو�سفهم  ومنجزاته 

للّغة العربية وللهوية العربية بكافة 

واالجتماعية  الثقافية  �سماتها 

لكونه  ال�سيا�سية؛  والدبلوما�سية 

للجامعة  احل�����س��اري��ة  ال��واج��ه��ة 

على  االأو���س��ط  ولل�سرق  وللملكة 

نكون  -لكي  ب��ل   االأك��ر؛  امل�ستوى 

نرى  -حينما  فاإننا  اإن�سافاً-   اأكر 

والعلمية  التعليمية  املعهد  منتجات 

اأن  ن���رى  ال��ع��امل-  دول  اأغ��ل��ب  يف 

املعهد اأي�ساً واجهة ح�سارية للعامل 

اأجمع، ومل يتنازل املعهد يف يوٍم ما 

بهويتها  العربية  اللغة  تقدمي  عن 

منجز  اأي  يف  والدينية  الثقافية 

خططه  يف  حتى  ق��ّدم��ه،  منتج  اأو 

القادم،  للم�ستقبل  االإ�سرتاتيجية 

تلك  القرار يف  اأ�سحاب  اإذ حر�س 

العربية  اللغة  متثيل  على  اخلطط 

خري متثيل يف كل حمفل وكل منر 

وك���ل وع���اء ث��ق��ايف. ويف االأ���س��ط��ر 

التالية �ستُ�سلّط االأ�سواء قلياًل على 

ثلّة  وعلى  العربية  اللغويات  معهد 

من �سدنة اللغة العربية وتعليمها يف 

هذه احلا�سنة الثقافية للعديد من 

وجن�سّياته،  ولغاته  العامل  ثقافات 

ون��ب��داأ م��ن ب��داي��ات ن�����س��اأت��ه حني 

امللك  ح�سارية جلامعة  بوابًة  ظهر 

�سعود، وواجهة دبلوما�سية للمملكة 

احت�سن  حيث  ال�سعودية،  العربية 

من  متنوعاً  وثقافياً  لغوياً  متازجاً 

بلدان  كافة  من  خمتلفة  جن�سيات 

العامل، جاوؤوا من �ستى بقاع الدنيا 

امللك  ج��ام��ع��ة  ���س��رح  م��ن  لينهلوا 

تعلمهم  طريق  عن  العلمي،  �سعود 

اللغويات  معهد  يف  العربية  للّغة 

العربية.

اللغويات  معهد  اإن�ساء  كان  وقد 

العربية يف عهد امللك في�سل -رحمه 

اهلل- مبوجب املر�سوم امللكي الكرمي 

1394/6/25ه�؛  بتاريخ  ال�سادر 

راأ�سها  على  نبيلة،  اأهدافاً  ليحّقق 

لغري  وتعليمها  العربية  اللغة  ن�سر 

العرب، وقد عمل املعهد منذ اإن�سائه 

م   1975 املوافق  1394ه�  عام  يف 

على حتقيق هذه الغاية.

وقد توىل عمادة املعهد عدد من 

العمداء نذكر منهم:  

د. حممود اإ�سماعيل �سالح   من: 

1395ه�/ 1401ه�
)رحمه  البديل  خالد  اأحمد  د. 

اهلل( من 1401ه� / 1404ه�

من  �سالح  اإ�سماعيل  حممود  د. 

1404ه� / 1407ه�
ي��ا���س��ني االأل���ف���ي من  د. حم��م��د 

1408ه� /1416ه�
)رحمه  القوزي  د. عو�س حممد 

اهلل( من 1416ه� /1418ه�

د. عي�سى بن عودة ال�سريويف من 

1418ه� / 1422ه� 
من  الفراج  حممد  بن  اأحمد  د. 

1422ه� / 1426ه�
د. نا�سر بن عبد اهلل الغايل من 

1427ه� / 1431ه�
من  القحطاين  علي  بن  �سعد  د. 

1431ه� / 1435ه�
د. م��اج��د ب���ن حم��م��ود احل��م��د 

1435ه� / 1437ه� 
القحطاين  حممد  ب��ن  �سعد  د. 

1438ه� /1441ه�
1441ه�/  القا�سي  ه�سام  د. 

1442ه�
1442ه�/  ال��ف��وزان  حممد  د. 

1444ه�
اأعمدة  ويف حديث مع عمود من 

االأوائل  املوؤ�س�سني  ثلّة  �سمن  املعهد 

���س��ع��ادة  االأوىل  ول��ِب��ن��ات��ه  للمعهد 

-اأ�ستاذ  الغايل  نا�سر  الروفي�سور 

مبعهد  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ل��غ��وي��ات 

�سابق  وعميد  العربية،  اللغويات 

حديثه  معر�س  يف  يقول  للمعهد- 

عن املعهد: 

حتقيق  م��ن  املعهد  روؤي���ة  تنطلق 

الريادة يف ن�سر اللغة العربية تعلّما 

ن�سر  يف  ر�سالته  وتتمثل  وتعليما، 

للناطقني  وتعليمها  العربية  اللغة 

بغريها من خالل االإعداد والتطوير 

وم��واد  مناهج  من  ذل��ك  يتطلبه  ملا 

تعليمية واأدوات قيا�س، وفقاً الأحدث 

النظريات واالأ�ساليب. ويهدف املعهد 

اإىل تعليم اللغة العربية لغري العرب 

من  وغ��ريه��م  اجلامعة  ط��الب  م��ن 

البحوث  واإجراء  الدوليني،  الطالب 

اللغة  يف م��ي��دان درا���س��ة م��ف��ردات 

وغري  ومهاراتها  وتراكيبها  العربية 

ذلك مما يتطلبه ن�سر اللغة العربية، 

يف  متخ�س�سني  مدر�سني  واإع���داد 

تدري�س اللغة العربية لغري العرب.

فتحها  ميكن  نافذًة  املعهد  ميّثل 

وروؤية العامل اخلارجي من خاللها، 

اجلامعة  ن�ساط  تعك�س  بوابة  وه��و 

وتو�سح مكانتها وتبني اأهميتها، وهو 

العاملي جلامعة  الوجه  تعك�س  بوابة 

خ�سو�سية  وت��اأت��ي  ���س��ع��ود.  امل��ل��ك 

امل��ع��ه��د م��ن ك��ون��ه اإح����دى وح���دات 

اجل��ام��ع��ة االأك��ادمي��ي��ة ال��ت��ي يرتكز 

تدري�س  ن�ساطها خارجيا من خالل 

العامل  اأنحاء  من  الدوليني  الطالب 

املختلفة.

الوحدة  كونه  من  عامليته  وتاأتي 

يطمح  التي  اجلامعة  االأكادميية يف 

املختلفة  العامل  اأنحاء  من  االأف��راد 

اإىل االلتحاق بها، كما تطمح املراكز 

اإىل  العاملية  واجلامعات  االأكادميية 

ت�سجيل طالبها للدرا�سة فيه.

العاملي  الوجه  عك�س  كيفية  اأم��ا 

ك��ون  م��ن  تنطلق  ف��ه��ي  ل��ل��ج��ام��ع��ة، 

اجل��ام��ع��ة -م��ن خ��الل ه��ذا املعهد 

املتخ�س�س يف تدري�س اللغة العربية 

مناهجها  وب��ن��اء  تعليمها  وط����رق 

واإع�����داد م��ق��ررات��ه��ا واخ��ت��ب��ارات��ه��ا- 

اإال فيها  متتلك خ�سو�سية ال توجد 

بالن�سبة اإىل اجلامعات العاملية لتلك 

اإىل جامعة  اللغة، مما يجعلها تلجاأ 

هذا  يف  للتعاون  طلبا  �سعود  امللك 

املجال، ولتقدمي اال�ست�سارات العلمية 

مناهجها  ت�سميم  يف  املتخ�س�سة 

واإعداد مقرراتها وموادها الدرا�سية. 

ومن هنا فاجلامعة تقّدم نف�سها من 

خالل هذا املعهد للجامعات العاملية 

ملعرفة  م�����س��دًرا  بو�سفها  االأخ����رى 

متتلكها وال ميتلكها �سواها، وتتعاون 

مع تلك اجلامعات من خالل خرتها 

يف تعليم اللغة العربية لغًة ثانية، ال 

بو�سفها نظرًيا م�ساوًيا ولكن بو�سفها 

م�سدًرا متميزا. اإن الدور الذي يقوم 

العربية -بو�سفه  اللغويات  به معهد 

للطالب  وج�����س��ًرا  ع��امل��ي��ة  واج��ه��ة 

ال��رام��ج  م��ن  لال�ستفادة  ال��دول��ي��ني 

اجلامعة-  تقدمها  التي  االأكادميية 

عليه  احلفاظ  ينبغي  كبري  دور  هو 

وتطويره؛  ودعمه  املعهد  كيان  وعلى 

�س�س 
ُ
لتحقيق االأهداف املرجوة التي اأ

امللكي  باملر�سوم  املعهد  اأجلها  م��ن 

بتاريخ )١٣٩٤/٦/٢٥ه����(، وهو دور 

بجامعة  املُنوط  ال��دور  مع  يتما�سى 

امل�ستقبلي،  وحت��ّول��ه��ا  �سعود  امل��ل��ك 

وحيث اإن النظام االأ�سا�سي للجامعة 

الذي ن�سرته هيئة اخلراء وجمل�س 

اخلام�سة  م��ادت��ه  يف  ي�سري  ال���وزراء 

الفقرة د على »رفع ت�سنيف خدمات 

الريا�س  مدينة  يف  ال��ع��ايل  التعليم 

ب�سكل  اململكة  ويف  خ��ا���س،  ب�سكل 

عام، يف تقارير ت�سانيف اجلامعات 

اجل��ام��ع��ات  اإن  وح��ي��ث  ال���دول���ي���ة«، 

العاملية تقوم على ا�ستقطاب الطالب 

العامل،  اأن��ح��اء  �ستى  م��ن  ال��دول��ي��ني 

اأح��د  اال�ستقطاب   ذل��ك  اإن  حيث 

مبداأ  تدعم  التي  االأ�سا�سية  الروافد 

ال��ت��ن��وع وال��ت��م��ي��ز االأك���ادمي���ي ال��ذي 

تقوم عليه الت�سنيفات الدولية، وهو 

الدور االأ�سا�سي الذي يقوم به املعهد 

على  وي��وؤك��د  اجلامعة.  منظومة  يف 

املعنّية  ال��وزارات  اهتمام  الدور  هذا 

بتطوير  اهلل-  -حفظها  وال���دول���ة 

التاأ�سريات التعليمية التي يُتوقع لها 

دور  لتعزيز  جديدة  اآف��اًق��ا  تفتح  اأن 

بها  يقوم  التي  وال�سراكات  املعهد 

اإن  وخارجيا.  داخليا  املوؤ�س�سات  مع 

ودعمه  املعهد  كيان  على  احل��ف��اظ 

وتطويره يتوافق مع اأف�سل املمار�سات 

يف اجلامعات العاملية املرموقة التي 

بكيانات  ثانية  لغة  معاهد  متتلك 

الدوليني  الطالب  حتتوي  م�ستقلة 

وتدّرب معلمي اللغة، وهو ما يتوافق 

نحو  وتوجهها  م�ستقبل اجلامعة  مع 

احلفاظ  اأن  كما  عاملياً.  املناف�سة 

العربية  اللغويات  معهد  كيان  على 

يتوافق مع توجهات الدولة -حفظها 

ا�ستحداث   يف   ٢٠٣٠ وروؤيتها  اهلل- 

اجلامعات  يف  جديدة  لغات  معاهد 

ال�����س��ع��ودي��ة وغ��ريه��ا م��ن اجل��ه��ات 

االأخرى ودعمها، ولكون املعهد ميثل 

اأن�سئت  التي  ال�سعودية  املعاهد  اأول 

مبر�سوم ملكي واأكرها، ولكونه بيت 

اللغة  تعليم  االأول يف جمال  اخل��رة 

العدد  وميتلك  العربية،  واللغويات 

التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  االأك��ر 

اجلامعات  اأف�سل  يف  ��ل��وا  هِّ
ُ
اأ الذين 

له  يكون  الأن  يتطلع  ف��اإن��ه  العاملية، 

دور فاعل يف م�ستقبل اجلامعة وفق 

روؤيتها اجلديدة. 

ومم������ا ������س�����ارك ب�����ه ����س���ع���ادة 

الروفي�سور �سعد بن علي بن وهف 

ملعهد  ال�سابق  -العميد  القحطاين 

عن  احلديث  العربية- يف  اللغويات 

املعهد: 

»معهد اللغويات العربية« بوابة الجامعة الحضارية 
نحو العالم ألكثر من نصف قرن

د.محمد الفوزان: »اللغويات العربية« صرح علمي رائد متخصص ومرجعية علمية

د.هند القحطاني: اللغة وإتقانها يؤثران في مدى
الثروة المعرفية وحصيلة اإلبداع

اأ.د. حممود �سالح اأ.د. �سعد القحطايناأ.د. نا�سر الغايل اأ.د. حممد الفوزان

مبنا�سبة اليوم العاملي للغة العربية                              ت�ستعر�ض جهوده..
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مما ال �شك فيه اأن الدور الريادي 

على  ال�شعودية  العربية  للمملكة 

واالإ�شالمي  العربي  العامل  م�شتوى 

املانحة على  ال��دول  اأهم  من  جعلها 

اململكة  اأنفقت  فقد  العامل،  م�شتوى 

ال�����دوالرات  م��ل��ي��ارات  االآن  ح��ت��ى 

م�������ش���اع���داٍت ل���ل���دول ال�����ش��ق��ي��ق��ة 

وال�����ش��دي��ق��ة، وم����ن ���ش��م��ن ذل��ك 

مبا�شرة،  وغري  مبا�شرة  م�شاعدات 

منح  �شكل  على  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  كتلك 

منحاً  اململكة  تقدم  حيث  درا�شية، 

لغري ال�شعوديني للدرا�شة يف برامج 

املختلفة.  ال�����ش��ع��ودي��ة  اجل��ام��ع��ات 

وتكون املنح احلكومية على نوعني:

م��ن��ح داخ���ل���ي���ة ل��ل��ط��ل��ب��ة غري   •
ال�شعوديني املقيمني يف اململكة اإقامة 

نظامية.

• م��ن��ح خ��ارج��ي��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة غري 
ال�شعوديني من خارج اململكة.

اإن�����ش��اء م��ع��ه��د اللغة  وق���د ج���اء 

العربية خدمًة لذلك الدور الريادي، 

وحتقيقا الأهدافه النبيلة؛ اإمياناً من 

اللغة  ن�شر  باأهمية  اململكة  حكومة 

الناطقني  لغري  وتعليمها  العربية 

ب��ه��ا. وم��ن��ذ ذل���ك ال��ت��اري��خ ومعهد 

يُعترب  ال���ذي   - العربية  اللغويات 

على  وبوابتها  العاملي  اجلامعة  وجه 

على  بدوره  يقوم  اخلارجي-  العامل 

اأكمل وجه ويعك�س م�شاهمة اململكة 

�شعود  امللك  وجامعة  عامة  ب�شفة 

امل��ع��رف��ة  ن�����ش��ر  يف  خ��ا���ش��ة  ب�شفة 

ولعلّي  اأج��م��ع.  ل��ل��ع��امل  االإن�����ش��ان��ي��ة 

لرغبة  -حتقيقا  امل�شاركة  ه��ذه  يف 

االإجن��ازات  بع�س  اأو�شح  الزمالء- 

من  الفرتة  يف  املعهد  حققها  التي 

 1431 العام  من  االأول  ربيع  اأوائ��ل 

ه� وحتى نهاية ربيع االأول من العام 

1434ه�، وهي الفرتة التي ت�شرفت 
اللغويات  معهد  عمادة  بتوّل  فيها 

وقد  �شعود.  امللك  بجامعة  العربية 

ق�شم  برئا�شة  ذل��ك  قبل  ت�شرفت 

وكيال  والعمل  التطبيقية،  اللغويات 

للمعهد ملدة تقرب من �شبع �شنوات. 

التي  ال��ف��رتات  ب���اأن  اأن���ّوه  اأن  واأود 

كانت  تلتها  التي  والفرتات  �شبقتها 

ب��االإجن��ازات  مليئة  ف���رتات  جميعا 

االإجن��ازات مل  هذه  اأن  كما  املهمة. 

�شبحانه  اهلل  توفيق  لوال  لتتّم  تكن 

وتعاىل اأوال ثم جهود الزمالء �شابقا 

العربية،  اللغويات  والحقا يف معهد 

والدعم الالحمدود من قَبل اإدارات 

اجلامعة ال�شابقة والالحقة.

معهد  اإجن���ازات  اأه��م  يلي  وفيما 

االأول  ربيع   1 من  العربية  اللغويات 

 1 نهاية  حتى  ه�   1431 العام  من 

ربيع االأول من العام 1434ه�:

االإ�شرتاتيجية  اخلطة  و�شع   -1
ل��ل��م��ع��ه��د مل�����دة خ��م�����س ���ش��ن��وات 

اخلطة  ه���ذه  )1432-1437ه�( 

معال  بجائزة  الفوز  �شرف  ح��ازت 

من  واح��دًة  بو�شفها  اجلامعة  مدير 

يف  الف�شلى  االإ�شرتاتيجية  اخلطط 

كان  فقد  للحق  واإحقاقا  اجلامعة. 

اأ.د.ح�شن  برئا�شة  اخلطة  لفريق 

ال�شمراين جهودا تُذكر فتُ�شكر، فقد 

كانوا يوا�شلون الليل بالنهار الإجناز 

تلك اخلطة التي كان لها بالغ االأثر 

وفيما  ذلك.  بعد  املعهد  م�شرية  يف 

يلي اأهم البنود التي ا�شتملت عليها 

اخلطة االإ�شرتاتيجية للمعهد:

حتديد روؤي���ة املعهد وه��ي: »    •

العلمية  واملرجعية  العاملية،  الريادة 

لغري  العربية  اللغة  تعليم  برامج  يف 

الناطقني بها ».

وه��ي:  املعهد  ر�شالة  حتديد    •
املحّفزة  التعليمية  البيئة  توفري   «

لن�شر اللغة العربية، من خالل تقدمي 

وبحثية  وتدريبية  تعليمية  ب��رام��ج 

رائدة يف جمال تعلم  اللغة العربية 

وتعليمها لغري الناطقني بها، واإقامة 

�شراكة مع املجتمع املحلي والعاملي«.

اأه�������داف  ع�������ش���رة  و�����ش����ع    •
اإ�شرتاتيجية يف هذه اخلطة هي:

يف  اجل��ودة  م�شتوى  حت�شني   -1
املعهد.

ليكون مرجعية  املعهد  تاأهيل   -2
تعليم  ل��ربام��ج  وا�شت�شارية  علمية 

اللغة العربية لغري الناطقني بها.

امل��وارد  لتوفري  ج�شور  بناء   -3
املالية الدائمة.

داخل  املجتمع  مع  التوا�شل   -4
اجلامعة وخارجها.

5- تطوير الربامج االأكادميية.
ال���ب���ح���وث  يف  االإج�����������ادة   -6

والدرا�شات اللغوية التطبيقية.

االإداري  ال��ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر   -7
للمعهد.

للتعليم  حمفزة  بيئة  توفري   -8
والتعلم.

يف  التدري�شية  الهيئة  تطوير   -9
املعهد.

10- االرتقاء مب�شتوى الطالب.
ه��ذا ومي��ك��ن اإع��ط��اء امل��وؤ���ش��رات 

كل  حتقيق  واق���ع  الإي�����ش��اح  التالية 

اخلطة  يف  ورد  اإ�شرتاتيجي  ه��دف 

االإ�شرتاتيجية:

م�شتوى  حت�شني  االأول:  الهدف 

اجلودة يف املعهد:

ال��دول  االعتماد  حتقيق  مت  اأ- 

خم�س  مل��دة  املعهد  ب��رام��ج  جلميع 

�شنوات من الهيئة الفرن�شية لتقومي 

 - العال  والتعليم  العلمي  البحث 

.AERES
الوطني  االعتماد  ب- مت حتقيق 

من الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد 

.)NCAAA( االأكادميي

ج- حقق املعهد تطبيق نظم اإدارة 

)اأي��زو  الدولية  واملوا�شفة  اجل��ودة 

فعلياً   وفح�شته  9001-2008م(، 
املوؤ�ش�شة املعنية بذلك، وح�شل على 

�شهادة االآيزو.

املعهد  ت��اأه��ي��ل  ال��ث��اين:  ال��ه��دف 

وا�شت�شارية  علمية  مرجعية  ليكون 

لربامج اللغة العربية لغري الناطقني 

بها:

اختبارات  بت�شميم  املعهد  قام   -

و�شال�شل  مهنية  ومعايري  ت�شنيفية 

تعليم لغوية منها:

اختبار الكفاية اللغوية العربية   •
 TAFL Testing Of Arabic
As a Foreign Language وهو 
االإجنليزية  اللغة  اختبار  غرار  على 

هذا  ويعترب   .TOEFL امل�شهور 

التي  الرائدة  امل�شاريع  من  االختبار 

�شعود  امللك  وجامعة  املعهد  يفخر 

االختبار  هذا  وي�شتمل  باإجنازها.  

على ن�شخ ورقية ون�شخ حمو�شبة.

اللغة  ملعلمي  املهنية  املعايري   •
العربية لغري الناطقني بها، وتهدف 

للغة  امل��ح��رتف  املعلم  اإع����داد  اإىل 

االأمر  بها،  الناطقني  لغري  العربية 

النظرية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ج��ع��ل  ال���ذي 

اتخاذ  يف  ترغب  وخارجيا  داخليا 

مرجعية  العربية  اللغويات  معهد 

علمية وا�شت�شارية.

اللغة  لتعلم  املهنية  امل��ع��اي��ري   •
اأجنبية، وهذه  لغة  العربية بو�شفها 

الدرا�شية  باملناهج  خا�شة  املعايري 

وامل�شادر  والبيئات  تدري�شها  وطرق 

التعليمية. 

جمموعة  تاأليف  م��ن  االنتهاء   •
من ال�شال�شل الوظيفية لتعليم اللغة 

وتاأتي  بها.  الناطقني  لغري  العربية 

لتلبي  التعليمية  ال�شال�شل  ه��ذه 

املحلية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  حاجة 

ال�شال�شل  ملثل هذه  امللّحة  والعاملية 

التعليمية.

املعهد  ب��ني  ات��ف��اق��ي��ات  ع��ق��د   •
وبع�س املوؤ�ش�شات االأكادميية العاملية 

مثل: 

امل��دار���س  منظمة  م��ع  -اتفاقية 

بالواليات  نيوجر�شي  بوالية  العاملية 

يقوم  حيث   ISS االأمريكية  املتحدة 

امل��ع��ه��د مب��وج��ب ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة 

اللغة  تعليم  برامج  على  باالإ�شراف 

امل��دار���س  يف  ال��ع��رب  لغري  العربية 

العربية  اململكة  من  كل  يف  العاملية 

ال�����ش��ع��ودي��ة، وق��ط��ر، وال��ب��ح��ري��ن، 

واالإمارات العربية املتحدة، و�شلطنة 

بتنفيذ  امل��ع��ه��د  ق���ام  وق���د  ع��م��ان، 

التقارير  جميع  وت�شليم  االتفاقية 

والتو�شيات.

االأمريكي  املجل�س  مع  اتفاقية   -

 ACTFL االأجنبية  اللغات  لتعليم 

ي��ق��وم مب��وج��ب��ه��ا امل��ع��ه��د ب��ت��دري��ب 

ل��دى  ال�شفوية  ال��ك��ف��اءة  ممتحني 

خالل  م��ن  العربية  اللغة  متعلمي 

الفئة،  لهذه  املعهد  يف  دورات  عقد 

واإ����ش���دار ���ش��ه��ادات م��ع��ت��م��دة من 

دورت��ني  تنفيذ  مت  وق��د  اجل��ه��ت��ني. 

تدريبيتني حتى تاريخه.

الهدف الثالث: بناء ج�شور لتوفري 

املوارد املالية الدائمة حيث �شت�شهم 

بع�س اخلدمات التي يقدمها املعهد 

الهدف  مبادرات  يف  اإليها  وامل�شار 

االإ�شرتاتيجي الثاين اأعاله يف توفري 

بع�س املوارد املالية:

- اأجن����ز امل��ع��ه��د م���اال ي��ق��ل عن 

ع�����ش��ر ح��ق��ائ��ب ت��دري��ب��ي��ة ل��ت��دري��ب 

معلمي اللغة العربية لغري الناطقني 

مبقابل  للتنفيذ  متاحة  لتكون  بها، 

ا�شتُخِدمت  وق��د  مقابل،  ب��دون  اأو 

بع�س هذه احلقائب التدريبية لعقد 

دورات تدريبية يف الداخل واخلارج، 

تدريبية  دورات  ع��دة  اآخ��ره��ا  ك��ان 

ُعقدت يف ال�شني بالتعاون مع مركز 

امللك عبد اهلل الدول خلدمة اللغة 

العربية.

امل��ل��ك عبد اهلل  -  ك��لّ��ف م��رك��ز 

-من  العربية  اللغة  ال��دول خلدمة 

خالل معهد امللك عبد اهلل للبحوث 

معهد  اال�شت�شارية-  وال��درا���ش��ات 

وطني  العربية   مب�شروع  اللغويات 

احل��ج  الأغ���را����س  )ال��ع��رب��ي��ة  �شخم 

والعمرة(.

امل�شلحة  القوات  مع  ع عقد  ُوقِّ  -

امللك  معهد  خ��الل  -م��ن  ال�شعودية 

وال���درا����ش���ات  ل��ل��ب��ح��وث  ع��ب��د اهلل 

اال�شت�شارية- الإقامة دورات تدريبية 

قوات  قيادات  من  ملجموعة  لغوية 

القوات  اأجنبية متعاونة مع  م�شلحة 

االرتباط  ومت  ال�شعودية.  امل�شلحة 

امل�شلحة  ال��ق��وات  ق��ب��ل  م��ن  امل���ال 

ال�شعودية، وبداأ التدريب اعتبارا من 

تاريخ 1435/4/2 ه�.

 ال��ه��دف ال��راب��ع: ال��ت��وا���ش��ل مع 

املجتمع داخل اجلامعة وخارجها:

• ق���ام ع���دد م��ن اأع�����ش��اء هيئة 
من  الفاعلة  بامل�شاركة  التدري�س 

م��وؤمت��رات  يف  بحوث  تقدمي  خ��الل 

ع����دة خ����ارج امل��م��ل��ك��ة م��ن��ه��ا دول���ة 

املتحدة،  العربية  واالإم���ارات  قطر، 

والواليات املتحدة االأمريكية.

ن�شئ اأول م�شروع من نوعه يف 
ُ
• اأ

حيث  الكتابة(  )مركز  وهو  اململكة 

ملن�شوبي  لغوية  ا�شت�شارات  يقدم 

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  املعهد 

وال���ط���الب، وك��ذل��ك ل��ل��راغ��ب��ني من 

عِلن عنه يف موقع 
ُ
داخل اجلامعة، واأ

املعهد االإلكرتوين، ور�شالة اجلامعة، 

يف  متكررة  ات�شاالت  يتلقى  وك��ان 

هذا ال�شاأن.

ق���ام امل��ع��ه��د يف ت��ل��ك ال��ف��رتة   • 

بعقد عدد من املوؤمترات الدولية يف 

اللغة  تعلم  يف  احلديثة  االجتاهات 

العربية لغة ثانية.

لعمادة  م��ق��رتح��اً  املعهد  ق��دم   •
الدرا�شات العليا بتخ�شي�س مقررين 

اإج��ب��اري��ة  م��ع��ت��م��دة(  ���ش��اع��ات   4(

طالب  لكل  العربية  اللغة  لتدري�س 

غري عربي يلتحق بربامج الدرا�شات 

العليا يف اجلامعة التي تُدّر�س باللغة 

تو�شيفاً  املعهد  وق��دم  االإجنليزية، 

ورح��ب  امل��ق��رري��ن،  لهذين  مف�شاًل 

العليا  ال��درا���ش��ات  ع��م��ادة  جمل�س 

باملقرتح وطرح املقررين �شمن املواد 

االختيارية.

ل��ط��ل��ب  ا����ش���ت���ج���اب امل���ع���ه���د   •
التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  وكالة 

يف  املعهد  مب�شاركة  واالأك��ادمي��ي��ة 

الطالب  لتدري�س  ب��رن��ام��ج  اإن�����ش��اء 

ال�شمع  و�شعاف  ال�شم  والطالبات 

بالتعاون مع عمادة �شوؤون الطالب، 

الف�شل  يف  م��رة  الأول  ن�شئ 
ُ
اأ حيث 

1433/32ه�،  ال��ع��ام  م��ن  االأول 

وخ�ش�س املعهد عددا من املدر�شني 

الفئة  ل��ت��دري�����س ه���ذه  وامل��در���ش��ات 

الغالية علينا جميعا.

الهدف اخلام�س: تطوير الربامج 

االأكادميية:

ماج�شتري  برنامج  ا�شتُحِدث   •
العربية  اللغة  تدري�س  يف  االآداب 

يف  فعلياً  وب��داأ  بها،  الناطقني  لغري 

العام  من  الثاين  الدرا�شي  الف�شل 

1433/32ه� وتخرج منه جمموعة 
ال�شعوديني  والطالبات  الطالب  من 

برنامج  ا�شتُحِدث  ث��م  واالأج��ان��ب، 

جناح  املعهد  راأى  اأن  بعد  دك��ت��وراه 

برنامج املاج�شتري.

ن�شائي  ب��رن��ام��ج  ا���ش��تُ��ح��دث   •
الناطقات  غري  من  املنح  لطالبات 

ب��ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى غ����رار ال��ربن��ام��ج 

الدفعة  ت��خ��رج��ت  وق���د  ال���رج���ال، 

ع��ام  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  م���ن  االأوىل 

1433ه�.
كلية  ع��م��ادة  م��ع  املعهد  ات��ف��ق   •
الطب لتدري�س اللغة العربية للعاملني 

من�شوبي  م��ن  ال��ط��ب��ي  امل��ج��ال  يف 

ومن�شوباتها  اجلامعية  امل�شت�شفيات 

العام  االأول من  الف�شل  من  اعتباراً 

الدرا�شي 1433/32ه�.

برناجمني  ع��ن  امل��ع��ه��د  اأع��ل��ن   •
برنامج  املجتمع،  خل��دم��ة  اآخ��ري��ن 

لتدري�س العربية للعاملني يف املجال 

درا�شيا  كتابا  واأّل��ف  الدبلوما�شي، 

لهذه الفئة، وبرنامج لتدري�س العربية 

لرجال االأعمال، واأّلف كتابا درا�شيا 

لهذه الفئة كذلك.

ال���ه���دف ال�������ش���اد����س: االإج������ادة 

اللغوية  وال��درا���ش��ات  ال��ب��ح��وث  يف 

التطبيقية:

ن�شئ كر�شي اأبحاث تعليم اللغة 
ُ
• اأ

العربية للناطقني بغريها، وا�شتُقِطب 

له رئي�س من خرية املتخ�ش�شني يف 

عامة  التطبيقية  اللغويات  جم��ال 

ا�شتُقطب  كما  خ��ا���ش��ة،  والعربية 

املتميزين  الباحثني  م��ن  جمموعة 

للعمل يف الكر�شي ب�شفة خا�شة.

د.سعد القحطاني: معهد اللغويات وجه الجامعة العالمي 
وبوابتها على العالم الخارجي

د.هاجر بن عصفور: يلقى الفرع النسائي في معهد اللغويات العربية دعمًا وتشجيعًا مستمرًا

عمداء معهد اللغويات العربية

د. املالكي د. بن ع�صفور

أ.العنود العنزي: يساهم معهد اللغويات العربية في تعزيز الحضارة 
والثقافة اإلنسانية باللغة العربية منذ قرابة نصف قرن
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• اُن�شئت ثالث جمموعات بحثية 
ال�شعوديني  من  املعهد  من�شوبي  من 

لهم  ب��ح��وث  ونُ�����ش��رت  واملتعاقدين، 

جم��الت  ويف   ISI جم���الت  �شمن 

اأخ���رى م��رم��وق��ة، وق��د بلغ جمموع 

 ISI الأوراق العلمية املن�شورة يف ال

وحدها 12 ورقة بحثية، ويُعترب رقما 

عاليا يف ذلك الوقت مقارنة بالكليات 

ويف  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  يف  الإن�شانية 

جامعة امللك �شعود ب�شكل اأخ�ص.

النظام  تطوير  ال�شابع  ال��ه��دف 

الإداري يف املعهد:

• ُفعِّل نظام الأر�شفة الإلكرتونية 
داخل وحدات املعهد املختلفة.

• ا���ش��ت��ح��ُدث��ت وح����دات اإداري����ة 
متخ�ش�شة يف املعهد.

الإداري�����ني  م���ن   96% ُدرِّب   •
الإداري���ة  امل��ه��ارات  لرفع  املعهد  يف 

املتعلقة بعمل كل واحد منهم، �شواء 

داخل اجلامعة اأم خارجها، بل حتى 

وا�شع  اإقبال  وهناك  اململكة،  خارج 

منهم على هذه الدورات. كما عقد 

ملن�شوبيه  ال��دورات  من  املعهد عدداً 

و�شائل  ا���ش��ت��خ��دام  على  للتدريب 

التقنية احلديثة.

الهدف الثامن: توفري بيئة حمفزة 

للتعليم والتعلم:

للمعهد  التحتية  البنية  ُطورت   -

اإن�شاء مبنى جديد ملعهد  من خالل 

اللغويات العربية يف اجلامعة، حيث 

ا�شتُلم املبنى اجلديد للمعهد ليكون 

العملية  يفي مبتطلبات  دائما  مقرا 

معامل  م���ن  ب��امل��ع��ه��د،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

درا�شات  وقاعات  حا�شوبية حديثة، 

ومكتبة،  اإعالنية،  و�شا�شات  ذكية، 

كتابة،  ومراكز  معلومات،  وم�شادر 

وقاعات لالجتماعات والأن�شطة.

تفاعلي،  اإلكرتوين  موقع  ُطوِّر   -

ي�شرف عليه الأ�شتاذ الدكتور ح�شن 

ال�شيخ  بجائزة  فاز  وقد  ال�شمراين، 

على  وي�شتمل  را���ش��د،  ب��ن  حم��م��د 

مقررات تفاعلية اإلكرتونية لتدري�ص 

بغريها.  للناطقني  العربية  اللغة 

اآخر لتقدمي الطالب اجلدد  وموقع 

من جميع اأنحاء العامل وفرزهم اآليا 

ح�شب معايري القبول و�شروطه. 

الهيئة  تطوير  التا�شع:  ال��ه��دف 

التدري�شية يف املعهد:

• ا�شتُقطب اأع�شاء هيئة تدري�ص 
)11 ع�شو هيئة تدري�ص(  متميزون 

من الن�شيطني بحثياً ويف التدري�ص، 

ولهم دور وا�شح جداً يف الدفع نحو 

العلمية،  البحوث  ج��ودة  يف  التميز 

ويف التدري�ص.

هيئة  اأع�����ش��اء  امل��ع��ه��د  �شجع   •
التدري�ص -خا�شة ال�شعوديني منهم- 

 ، تدريبية  ب���دورات  اللتحاق  على 

عمادة  تقدمها  التي  تلك  �شيما  ل 

ع�شو  يوجد  ول  امل��ه��ارات،  تطوير 

مل  املعهد  يف  واح��د  تدري�ص  هيئة 

ه��ذه  م��ن  دورة  م��ن  ب��اأك��ر  يلتحق 

الدورات، ومنهم من التحق بدورات 

وت�شري  ال�شيف.  ف�شل  يف  خارجية 

الإح�شائيات اإىل اأن اأكر من 80% 

قد  ال��ت��دري�����ص  هيئة  اأع�����ش��اء  م��ن 

التحقوا باأكر من دورة تدريبية.

معيدا   20 م��ن  اأك����ر  ُع����نيِّ    -

متميزة  جلامعات  وابتُعثوا  ومعيدة 

يف علم اللغة التطبيقي يف الوليات 

املتحدة وكندا.

الهدف العا�شر: الرتقاء مب�شتوى 

الطالب:

ل�شمان  القبول  اآل��ي��ة  ُط���ّورت   •
ا���ش��ت��ق��ط��اب ال��ط��الب امل��ت��م��ي��زي��ن، 

القبول  اآلية  تفعيل  وذلك من خالل 

الإلكرتوين بدلً من القبول الورقي، 

واأثبتت جناحاً وا�شحاً يف ا�شتقطاب 

العام  من  ب��دًءا  املتميزين  الطالب 

الدرا�شي الثاين 1432/31ه�.

الإر���ش��اد  وح���دات  ا�شتُحِدثت   •
اأق�شام  من  ق�شم  كل  الأك��ادمي��ي يف 

املعهد.

اخلريجني  وحدات  ا�شتُحِدثت   •
يف كل ق�شم من اأق�شام املعهد. وُطوِّر 

موقع  على  وُو�شع  للخريجني  موقع 

املعهد الإلكرتوين.

كل  يف  للطالب  ممثلون  ��ّم  ���شُ  •
ق�شم حل�شور بع�ص جل�شات جمال�ص 

الأق�شام.

• ا���ش��تُ��ح��ِدث��ت وح����دة احل��ق��وق 
الالئحة  املعهد ح�شب  الطالبية يف 

املنظمة لذلك.

اآخ��ر  اإىل   هنا  اأ���ش��ري  اأن  واأود 

جهود تلك الفرتة نحو تطوير املعهد 

ال�شامي  املقام  موافقة  �شدور  وهو 

على  ه����     1434/9/22 ب��ت��اري��خ 

العربية  اللغة  »معهد  م�شمى  تغيري 

العربية«.  اللغويات  »معهد  اإىل   “
املوافقة  اأي�شا  القرار  ت�شمن  كما 

اإع���داد  »ق�شم  م�شمى  تغيري  على 

لي�شبح  نف�شه  باملعهد  املعلمني« 

»ق�شم اللغويات التطبيقية«. 

ويتطلع املعهد يف الفرتات القادمة 

لتعزيز ما مت اإجنازه من م�شروعات، 

واخل��روج مب��ب��ادرات وطنية رائ��دة؛ 

الطموحة  اململكة  ل��روؤي��ة  حتقيقا 

اإىل  يحتاج  املعهد  اأن  كما   ،2030
الرتكيز على امل�شائل التالية:

- 1الرتكيز على العملية التعليمية 

وتطوير املناهج واخلطط والهتمام 

مب��خ��رج��ات امل��ع��ه��د م���ن ال��ط��الب 

الأج���ان���ب امل��ت��م��ي��زي��ن واإع���داده���م 

�شفراء  لي�شبحوا  الأمثل؛  الإع��داد 

للمملكة ب�شكل عام، وجلامعة امللك 

�شعود ب�شكل خا�ص.

اإ���ش��اف��ي��ة  اأع������داد  ت��األ��ي��ف   -2
والكتب  التعليمية  ال�شال�شل  م��ن 

حاجة  ه��ن��اك  اإن  حيث  املرجعية، 

ال�شال�شل  م��ن  ال��ن��وع  ل��ه��ذا  ما�شة 

والتدري�شية،  التعليمية  وامل��راج��ع 

فح�شب؛  اململكة  م�شتوى  على  لي�ص 

بل على م�شتوى العامل.

البحثية  العملية  ت�شجيع   -3
املتميزة  البحوث  من  املزيد  لن�شر 

اأثبتت  ISI؛   حيث  ال�  يف جمالت 

جتربة املعهد يف الفرتة ال�شابقة اأّن 

الن�شر  ت�شتطيع  الإن�شانية  الكليات 

الرغم من  امل��ج��الت؛ على  ه��ذه  يف 

تقف  العربية  اللغة  ب��اأن  التحّجج 

عائقا اأمام ن�شر العديد من البحوث 

العاملية  العلمية  املجالت  املميزة يف 

امل�شهورة.  

ال���ه���دف  ع���ل���ى  ال���رتك���ي���ز   -4
اأه��داف  من  الثالث  الإ�شرتاتيجي 

مالية  م��وارد  بتوفري  وذل��ك  املعهد، 

وذلك  واجلامعة،  للمعهد  اإ�شافية 

التي  التفاقيات  من  مزيد  بتوقيع 

ت�شب يف خدمة اللغة العربية وت�شهم 

امل�شروعات  وخا�شة  ن�شرها،  يف 

الدولية وم�شروعات وزارة الثقافة.

معهد  عميد  ل�شعادة  حديث  ويف 

اللغويات العربية املكلف اأ.د. حممد 

بن ابراهيم الفوزان عن املعهد يقول 

الربوفي�شور الفوزان: 

كان معهد اللغويات العربية -وما 

يزال- �شرحاً علمياً رائداً متخ�ش�شاً 

يف تعليم اللغة العربية لغًة ثانيًة على 

علمية  ومرجعية  اململكة،  م�شتوى 

املتخ�ش�شة  امل��ع��اه��د  م��ن  للعديد 

من  ب��ه  اأ�شهم  مب��ا  وع��امل��ي��اً،  حملياً 

لغوية  ودرا���ش��ات  واأب��ح��اث  موؤلفات 

على  ون��ذك��ر  وم��وؤمت��رات،  تطبيقية 

التعليمية  ال�شال�شل  امل��ث��ال:  �شبيل 

»العربية للحياة، والعربية للنا�شئني، 

موؤمتر  واإق��ام��ة  ل��ل��ع��امل«،  والعربية 

لغًة  العربية  اللغة  تعليم  يف  عاملي 

موقع  واإط����الق  �شنتني،  ك��ل  ث��ان��ي��ًة 

»العربية التفاعلية« الذي يهدف اإىل 

تعليم اللغة العربية اإلكرتونياً. يتكون 

اأكادميية،  اأق�شام  ثالثة  من  املعهد 

وق�شم  والثقافة،  اللغة  ق�شم  وه��ي: 

تدريب  وق�شم  التطبيقية،  اللغويات 

توفري  اإىل  املعهد  وي�شعى  املعلمني. 

بيئة حمفزة للتعليم والتعلم، وحت�شني 

امل�شتمر  التطوير  اجل��ودة من خالل 

يف ال��ربام��ج واخل��ط��ط الأك��ادمي��ي��ة، 

النوعي يف  العلمي  البحث  وت�شجيع 

جمال الدرا�شات اللغوية التطبيقية.

ومما قالته د. هاجر بن ع�شفور 

اأول وكيلة ملعهد اللغويات العربية:

ق��ي��ادًة  لنا  ال��ك��رمي  امل���وىل  ر  ي�شَّ

اإمكانياتها  ك��ل  �شخرت  حكيمة، 

منظومة  واإن�����ش��اء  التعليم  لتطوير 

الأ�شمى  هدفها  متكاملة،  اأكادميية 

الثقافة  ون�شر  العربية  اللغة  تعليم 

العربية والإ�شالمية. وحظيت املراأة 

وافر  بن�شيب  على وجه اخل�شو�ص 

حكومتنا  تبّنت  اإذ  اله��ت��م��ام،  م��ن 

وتقدمي  لدعمها  توجهاً  الر�شيدة 

دفع  يف  للم�شاهمة  لها؛  الفر�شة 

عجلة التنمية، وامل�شاركة يف حتقيق 

يف  ال��ت��ط��ور  يف  املتمّثلة  الأه����داف 

والو�شول  العلمي،  البحث  جمالت 

للتميز الأكادميي يف جمال علم اللغة 

لغة  العربية  اللغة  وتعليم  التطبيقي 

الطالبات  فرع  افتُِتح  لذلك  ثانية؛ 

وك��ان��ت  ه����،   1432-1431 ع���ام 

على  مقت�شرًة  اآن��ذاك  املعهد  جهود 

املكثفة  غري  اللغوية  الربامج  تنفيذ 

والعربية  عامة،  لأغرا�ص  )العربية 

لأغرا�ص خا�شة. ثم بداأ ق�شم اللغة 

بالعمل تدريجياً  والثقافة يف املعهد 

بعد  امل��ك��ث��ف��ة  ال���ربام���ج  تنفيذ  يف 

اللغة  درا�شة  على  املتزايد  الإقبال 

اإكمال  بهدف  اأكرب  بدافعية  العربية 

احل�شول  بعد  اجلامعية  الدرا�شة 

الكفاية  يف  ال��دب��ل��وم  درج���ة  ع��ل��ى 

ثانية.  لغة  العربية  اللغة  اللغوية يف 

املعهد  يف  الن�شائي  الفرع  و�شاهم 

فّعال  ب�شكل  الأخ��رية  ال�شنوات  يف 

الدرا�شية  اخلطط  اإع��داد  يف  وبّناء 

تطوير  على  والإ���ش��راف  احلديثة، 

وجتهيز  التعليمية،  العملية  وج��ودة 

وتوفري  واملكتبة،  احلا�شوب  معمل 

برامج  م��ن  الطالبات  حتتاجه  م��ا 

ومعرفية  لغوية  تطويرية  وفعاليات 

الثقايف،  واملجل�ص  اللغوي،  كالنادي 

والزيارات اخلارجية.

معهد  يف  الن�شائي  الفرع  ويلقى 

وت�شجيعاً  دعماً  العربية  اللغويات 

العلمي  بامل�شتوى  للرقي  م�شتمراً؛ 

الدكتور عميد  والثقايف، من �شعادة 

الدكتور  وم��ع��ايل  اللغويات،  معهد 

رئي�ص اجلامعة. وانعك�ص ذلك على 

والعلمي  الأكادميي  التطوير  م�شرية 

ي�شتقبل  ح��ي��ث  ال��ط��ال��ب��ات،  ل��ف��رع 

املاج�شتري  مرحلتي  طالبات  اأي�شاً 

تعليم  يف  الآداب  يف  وال��دك��ت��وراه 

العربية لغري الناطقني بها، وي�شرف 

فنًيا،  التعليمية  العملية  �شري  على 

الأكادميي،  التطوير  م�شرية  ويدعم 

ب��ال��ت��اأك��د م���ن ���ش��الم��ة ال��ق��اع��ات 

ال���درا����ش���ي���ة، وج��اه��زي��ت��ه��ا ل��ل��ب��ث، 

الأ�شاتذة  مع  الإلكرتوين  والتوا�شل 

ويربز  التكنولوجيا.  و�شائل  بجميع 

اللغويات  معهد  يف  الطالبات  ف��رع 

الهيكل  فروع  اأحد  بو�شفه  العربية 

اأن  وي��ه��دف  املعهد،  يف  التنظيمي 

ي��ك��ون راف�����داً م��ن رواف����د حتقيق 

اأهداف خطة املعهد الإ�شرتاتيجية، 

حمفزة  اأكادميية  بيئة  بتهيئة  وذلك 

بتقدمي  وللمن�شوبات،  للطالبات، 

الدعم والعون املادي واملعنوي لكافة 

ما يخدم العملية الأكادميية، وخطة 

املعهد التطويرية. ونطمح دائما لأن 

اللغويات العربية هدف  يكون ملعهد 

منرًبا  يكون  اأن  وه��و  وجليل،  �شاٍم 

العربية  اللغة  ن�شر  يف  م�شاهما 

و�شونها واحلفاظ عليها.

�شامل  حنان  للدكتورة  كلمة   ويف 

معهد  عميد  م�شت�شارة   - املالكي 

لق�شم  احلالية  العربية  اللغويات 

الطالبات- قالت:

�شعادتي  ع��ن  اأع���رّب  اأن  ي�شرين 

العربية  اللغويات  معهد  يف  بالعمل 

بجامعة امللك �شعود، يف ظل توجيهات 

معايل رئي�ص اجلامعة، و�شعادة عميد 

توؤكد  التي  العربية،  اللغويات  معهد 

م�شتوى  رفع  يف  بجدية  العمل  على 

املعهد عاماً بعد عام.

فاملعهد -وهلل احلمد- اأ�شبح يقدم 

وي�شعى  عاملية،  ودورات  برامج  عدة 

بجدية اإىل حتقيق روؤية عام 2030م،  

من خالل تطوير براجمه والعاملني 

فيه من اأكادمييني واإداريني، ويتطلع 

دوما ل�شتقبال املتميزين، واأّدى ذلك 

اإىل ارتفاع اأعداد الدار�شني به )بنني 

فقد  جن�شيات خمتلفة،  من  وبنات( 

ت�شاعف عدد الطالبات من )60( يف 

العام املا�شي اإىل ما يقارب )120( 

طالبة حالياً.

عام  يف  اإن�شائه  منذ  عمل   وق��د 

خالل  من  1975م  املوافق  1395ه� 
ب���راجم���ه واأن�����ش��ط��ت��ه ع��ل��ى حتقيق 

الأهداف التالية: تعليم اللغة العربية 

لغري الناطقني بها، وتزويدهم بالثقافة 

الإ�شالمية، وذلك من خالل  العربية 

الربنامج املكثف الذي يقدمه  ق�شم 

معلمني  واإع����داد   ، وال��ث��ق��اف��ة  اللغة 

متخ�ش�شني يف تدري�ص اللغة العربية 

لغري الناطقني بها، وذلك من خالل 

تدري�ص  يف  ال��ع��ايل  الدبلوم  برنامج 

بها،  الناطقني  لغري  العربية  اللغة 

الذي يقدمه ق�شم اللغويات التطبيقية 

العربية  من  اللغة  ،وت��دري��ب معلمي 

خالل برنامج دبلوم تدريب املعلمني، 

و دورة تدريب املعلمني التي يقدمها 

اهلل  ون�شاأل  املعلمني.  تدريب  ق�شم 

والنجاح،  التقدم  من  م��زي��داً  تعاىل 

والتطلع دائما نحو الأف�شل.

ع��دد  اأن  ذك����ره  اجل���دي���ر  وم����ن 

بلغ  املعهد  يف  املتعلمني  جن�شيات 

نحو �شتني جن�شية من جميع قارات 

العامل بعد م�شي قرابة ن�شف قرن 

على اإن�شاء املعهد، وقد خّرج املعهد 

منا�شب  ت��ول��وا  الطلبة  م��ن  نخبة 

بعد  لبلدانهم،  بعد عودتهم  خمتلفة 

يف  اللغة  تعلم  م�شوار  اأم�����ش��وا  اأن 

جامعة  �شرح  حتت  احلرمني،  بالد 

ال�شيا�شيني  وم���ن  ���ش��ع��ود.  امل��ل��ك 

والدبلوما�شيني الذين تلقوا تعليمهم 

يف معهد اللغويات العربية:

م�شت�شار  ل����ربون.  حم��م��د  د.   •
الرئي�ص الأمريكي الأ�شبق كارتر.

اأ���ش��ار. ن��ائ��ب رئي�ص  اأم���ر اهلل   •
الوزراء الرتكي.

امل�شت�شار  �شليمان.  اأ���ش��رف   •
الع�شكري جلمهورية كوريا اجلنوبية.

• اإقبال قا�شباي. �شفري جمهورية 
جنوب اأفريقيا �شابقاً.

• كيم نام �شول. �شفرية جمهورية 
الكامريون احلالية بالقاهرة.

قن�شل  م�شطفى.  ق��ط��ب  د.   •
جدة  يف  الوطنية  ال�شني  جمهورية 

�شابقاً.

التطبيقية  اللغويات  رائد  اأن  كما 

حممود  اأ.د.  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  يف 

اإ�شماعيل �شالح - اأول عميد ملعهد 

العام  الأمني  العربية- هو  اللغويات 

ملركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

يف  اللغوية  وال�شيا�شة  للتخطيط 

ال��وق��ت احل���ايل، وه��و امل��رك��ز ال��ذي 

يُعّد  اأحد اأذرعة جممع امللك �شلمان 

العاملي للغة العربية. 

اليوم  احتفال  عنوان  مع  وتزامناً 

2022م  لعام  العربية  للغة  العاملي 

»م�شاهمة اللغة العربية يف احل�شارة 

وال��ث��ق��اف��ة الإن�����ش��ان��ي��ة« ف���اإن معهد 

امللك  جامعة  يف  العربية  اللغويات 

يف  العربية  باللغة  ي�شاهم  �شعود 

الإن�شانية  والثقافة  تعزيز احل�شارة 

اإن�شائه  منذ  قرن  ن�شف  قرابة  منذ 

التعليم  اإن  ح��ي��ث  الآن،  وح��ت��ى 

يقت�شر  ل  واأن�شطته  ف�شوله  يف 

العربية  اللغة  م��ه��ارات  تعليم  على 

اإىل  ذل��ك  يتجاوز  ب��ل  واكت�شابها؛ 

تغذية الطلبة الدار�شني باحل�شارة، 

اأب���واب  وف��ت��ح  معها،  وان�شجامهم 

تُعد  التي  اللغة  عرب  لديهم  الثقافة 

مفتاحاً للعلوم جميعها.

د.ناصر الغالي: معهد اللغويات العربية يتوافق مع 
توجهات الدولة ورؤية ٢٠٣٠

د.حنان المالكي: تضاعف عدد الطالبات في المعهد العام الحالي مقارنة بالعام الماضي
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ت�سوير - �سارة احلمدان



األخيرة17 12

»طب الأ�شنان« ي�شارك يف اليوم العاملي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بجمعية الأطفال

مدير الإدارةنائب رئي�س التحريرامل�شرف على الإدارة والتحرير

د. علي بن �ضميان العنزي

ت/4673555  

alialanazi@ksu.edu.sa

�ضامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446 

saldekeel@ksu.edu.sa

عبداهلل بن عبداملح�ضن الفليج

ت/4678781  

aalfulaij@ksu.edu.sa

انطالق الملتقى العلمي الـ 13 للبحث واالبتكار والموهبة
ر�شالة اجلامعة- التحرير:

بعمادة  ممثلة  اجلامعة  اأطلقت 

املا�ضي  الإثنني  يوم  الطالب  �ضوؤون 

والبتكار  للبحث  العلمي  امللتقى 

واملوهبة لطالب اجلامعة وطالباتها  

ع�ضرة. الثالثة  ن�ضخته  يف  وذل��ك 

اك��ت�����ض��اف  اإىل  امل��ل��ت��ق��ى  وي���ه���دف 

الطلبة  ل���دى  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل���ه���ارات 

و���ض��ق��ل��ه��ا، وحت��ف��ي��زه��م لإظ���ه���ار 

ابتكاراتهم واأعمالهم الإبداعية التي 

امل�ضاحب.  املعر�ض  �ضتُعَر�ض خالل 

اإك�ضاب  كما ي�ضاهم هذا امللتقى يف 

والطالبات  ال��ط��الب  م��ن  املنظمني 

اخلربة يف اإدارة اللقاءات واملوؤمترات 

ع��م��ادة  وك��ي��ل  و���ض��رح  وتنظيمها. 

وال�ضراكة  لالأن�ضطة  الطالب  �ضوؤون 

ال��ط��الب��ي��ة، امل�����ض��رف ال���ع���ام على 

امللتقى الدكتور عبدالعزيز بن �ضعد 

العريفي، باأن هذا امللتقى يهدف اإىل 

لتنمية  تناف�ضية  علمية  بيئة  توفري 

الإبداع، كما يهدف اإىل اإبراز و�ضقل 

قدرات طالب وطالبات اجلامعة يف 

واملوهبة،  والبتكار  العلمي  البحث 

ويهدف كذلك اإىل امل�ضاهمة يف بناء 

العلمي،    والبحث  املعرفة  جمتمع 

العلمي  امللتقى  اأن  د.العريفي  واأبان 

ب��ن�����ض��خ��ت��ه ال��ث��ال��ث��ة ع�����ض��رة ي��اأت��ي 

الطموحات  حتقيق  يف  للم�ضاهمة 

ور�ضالتها  اجلامعة  ب��روؤي��ة  املتمثلة 

جمال  يف  الإ�ضرتاتيجية  واأهدافها 

واملوهبة.  والبتكار  العلمي  البحث 

طالب  جميع  العمادة  وكيل  وح��ث 

امل�ضاركة  على  اجلامعة  وطالبات 

العلمي  امللتقى  ه���ذا  يف  ال��ف��ع��ال��ة 

ال�����ض��ن��وي م��ن خ���الل اإ���ض��ه��ام��ات��ه��م 

ال��ب��ح��ث��ي��ة واأع��م��ال��ه��م الب��ت��ك��اري��ة 

خالل  من  اأو  الإبداعية،  ومواهبهم 

امل�ضاركة يف عملية التنظيم بو�ضفهم 

من  التطوعية  اللجنة  يف  اأع�����ض��اء 

اكت�ضاب  بهدف  والطالبات  الطالب 

ليكونوا  والعملية  العلمية  اخلربات 

املحافل  يف  للجامعة  �ضفراء  خ��ري 

امللتقى  ويت�ضمن  والعاملية.  املحلية 

العلمي ثالثة حماور رئي�ضة: املحور 

العلمية«  الأب��ح��اث  »حم���ور  الأول 

وي�����ض��م��ل ج��م��ي��ع ال��ت��خ�����ض�����ض��ات 

العلمية  والتخ�ض�ضات  ال�ضحية 

والهند�ضية والتخ�ض�ضات الإن�ضانية 

املحور  ي�ضمل  فيما  والجتماعية، 

واملوهبة« جمال  »البتكارات  الثاين 

وجمال  والخ��رتاع��ات،  البتكارات 

املوهبة والإبداع يف جميع املجالت 

املتعلقة  ال��ف��ن��ي��ة  الأع����م����ال  م��ث��ل 

والر�ضم  الت�ضكيلي  كالر�ضم  بالر�ضم 

الزيتية  واللوحات  الكاريكاتوري، 

الأخ���رى،  وامل���واد  بالفحم  والر�ضم 

وي�ضمل كذلك اخلط العربي واأعمال 

والفوتوغرايف،  الرقمي  الت�ضوير 

الروايات  وكتابة  اليدوية،  والأعمال 

واخلطابة  ال��ق�����ض��رية،  والق�ض�ض 

الأف���الم  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  والإل���ق���اء 

امل��ح��ور  ي�ضمل  بينما  ال��وث��ائ��ق��ي��ة. 

الثالث »املحور اخلا�ض« املو�ضوعات 

جديدة  اأفكاًرا  التي حتمل  احليوية 

روؤي��ة  خدمة  يف  ت�ضهم  توعوية  اأو 

اململكة العربية ال�ضعودية 2030 يف 

جمال املبادرات التطوعية واخلدمة 

املجتمعية.

د. العريفي

الشؤون الرياضية تقيم بطولة »كرة الطاولة« 
ر�شالة اجلامعة- فهد الفليج:

لل�ضوؤون  العامة  الإدارة  اأق��ام��ت 

الريا�ضية بعمادة �ضوؤون الطالب يوم 

الثالثاء ١٩ جمادى الأوىل ١٤٤٤ه� ، 

بطولة اجلامعة لكرة الطاولة، وذلك 

�ضمن الربامج والأن�ضطة الريا�ضية 

١٤٤٤ه���،  الثاين  الدرا�ضي  للف�ضل 

ال�ضالة  يف  البطولة  ق��ي��م��ت 
ُ
اأ وق��د 

م�ضارًكا من  التعليمية مب�ضاركة ٩٢ 

طالب اجلامعة ومن�ضوبيها.

ف��ف��ي م��ن��اف�����ض��ات ك���رة ال��ط��اول��ة 

للطالب حقق الطالب عبداهلل فهد 

املركز  الهند�ضة  كلية  من  ال�ضعيد 

ويرا�ضاك  الطالب  وح�ضل  الأول، 

ال��رتب��ي��ة على  كلية  م��ن  ب��ون  ���ض��وم 

املركز الثاين، بينما حقق كوكو دوي 

مناف�ضات  يف  الأول  املركز  �ضوتانتو 

وح�ضل  للمن�ضوبني،  الطاولة  ك��رة 

املركز  على  امل��ع��داوي  علي  حممد 

رئي�ض  ّت���وج  اخل��ت��ام  ويف  ال���ث���اين. 

الريا�ضية  والأندية  الربامج  وح��دة 

الريا�ضية  لل�ضوؤون  العامة  ب��الإدارة 

الفائزين  الأح��م��د  ف��اروق  الأ�ضتاذ 

مناف�ضات  والثاين يف  الأول  باملركز 

ال��ط��اول��ة للطالب وك��ذل��ك يف  ك��رة 

مناف�ضات كرة الطاولة للمن�ضوبني.

وعلى �ضعيد مت�ضل، اأقامت الإدارة 

العامة لل�ضوؤون الريا�ضية بعمادة �ضوؤون 

ي��وم الإث��ن��ني 18 جمادى  ال��ط��الب، 

اجلامعة  بطولة  1444ه�  الأوىل 

لكرة الطاولة للطالبات، وذلك �ضمن 

الأن�ضطة الريا�ضية للف�ضل الدرا�ضي 

الثاين ١٤٤٤ه� ، وقد اأقيمت البطولة 

اجلامعية  باملدينة  الريا�ضي  بالنادي 

للطالبات مب�ضاركة 29 م�ضاركة من 

الأ�ضتاذة  وّتوجت  اجلامعة،  طالبات 

�ضامية الفواز م�ضاعدة مدير الإدارة 

للتخطيط  الريا�ضية  لل�ضوؤون  العامة 

حيث  بالبطولة،  الفائزات  والتطوير 

ح�ضلت الطالبة دينا الزهراين على 

املركز الأول، وح�ضلت الطالبة ب�ضاير 

العطوي على املركز الثاين. 

كرسي بحث أمراض الصوت يحتفل 
باليوم العالمي للتوعية بأمراض البلع

ر�شالة اجلامعة - التحرير:

اأقام كر�ضي بحث اأمرا�ض ال�ضوت والبلع والتخاطب باجلامعة، بالتعاون 

مع ق�ضم الأنف والأذن واحلنجرة بكلية الطب احتفالً باليوم العاملي الثاين 

ع�ضر للتوعية باأمرا�ض البلع، وياأتي هذا الحتفال من الكر�ضي بو�ضفه اأول 

جهة على م�ضتوى العامل تدعو لإقامة يوم عاملي للتوعية باأمرا�ض ال�ضوت 

والبلع والتخاطب. �ضّرح بذلك امل�ضرف على احلملة الدكتور حممد فرحات 

للجنة �ضعوبات  امل�ضاعد  والرئي�ض  والبلع،  وال�ضوت  التخاطب  اأ�ضتاذ طب 

البلع يف الحتاد الأوروبي لطب التخاطب، مبيناً اأن اللجنة قامت هذا العام 

بتقدمي ور�ضة عمل عن �ضعوبات البلع، قدم فيها ع�ضرة علماء متخ�ض�ضني 

يف ا�ضطرابات البلع من كافة اأنحاء العامل، وح�ضرها اأكرث من ١٥٠ طبيب 

اأمرا�ض تخاطب من الدول املختلفة؛ للوقوف على اآخر امل�ضتجدات يف تقييم 

ا�ضطرابات البلع املختلفة وعالجها، وقد اأكد الدكتور خالد املالكي اأ�ضتاذ 

طب التخاطب وال�ضوت والبلع وامل�ضرف على كر�ضي بحث اأمرا�ض ال�ضوت 

والبلع والتخاطب على اأن هذه احلملة تاأتي تاأكيدا لدور اجلامعة يف دعم 

ال�ضراكة مع املجتمع. 

محاضرة » إعداد البطوالت« 
لمنسوبي الشؤون الرياضية

  

ر�شالة اجلامعة- فهد الفليج:

الطالب،  ���ض��وؤون  بعمادة  الريا�ضية  لل�ضوؤون  العامة  الإدارة  اأق��ام��ت 

بالتعاون مع كلية علوم الريا�ضة والن�ضاط البدين ق�ضم الإدارة الريا�ضية 

بعنوان  1444ه� حما�ضرة  الأوىل  جمادى   13 الأربعاء  يوم  والرتويحية 

ب��الإدارة  واملوظفات  للموظفني  الريا�ضية«  البطولت  وتنظيم  اإع��داد   «

مدرج  يف  الأحمد،  ماجد  الدكتور  قدمها  الريا�ضية،  لل�ضوؤون  العامة 

من  وموظفة  موظًفا   29 بح�ضور  البدين،  والن�ضاط  الريا�ضة  علوم  كلية 

الريا�ضية. ال�ضوؤون 

التنظيم  ومبادئ  الإداري��ة،  واملهارات  الإدارة  مفهوم  املحا�ضرة  تناولت 

الإداري، وتنظيم البطولت الريا�ضية، واأ�ضباب اأهميتها  التي من �ضمنها 

الرتقاء بامل�ضتوى الفني لالأفراد والفرق والحتكاك والتناف�ض، كما تطرقت 

املحا�ضرة اإىل ال�ضمات التي يجب اأن تتوفر يف مهام املدير الإداري الريا�ضي، 

وكذلك  الأخطاء ال�ضائعة يف مفهوم التنظيم يف الإدارة الريا�ضية.

هدفت املحا�ضرة اإىل فهم املعنى احلقيقي لالإدارة يف املجال الريا�ضي، 

وتعريف املتدربني على اأهمية ر�ضم اإ�ضرتاتيجيات للعمل، وكذلك القدرة على 

تنظيم البطولت الريا�ضية، والتعرف على الق�ضايا املتعلقة بها ومناق�ضتها، 

ورفع م�ضتوى تنظيم البطولت الريا�ضية.
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