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اخلبر.. ومنصة احلدث

0409 انطالق المعرض التعريفي العلمي الــ13 لالبتكار د. الطويل: امكانيات الجامعة مهيئة لذوي اإلعاقة

زار عددًا من كلياتها..اأ�شاد بجهود اجلامعة يف العمل التطوعي

أمير الرياض يستقبل عميد شؤون الطالب 

د. العمر ُيدشن المنظومة المالية واإلدارية »رصين«

وزير التعليم يرأس اجتماع مجلس الجامعة

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

ا���س��ت��ق��ب��ل ����س���اح���ب ال�����س��م��و 

بن  بندر  بن  في�سل  الأم��ر  امللكي 

الريا�ض  منطقة  اأم��ر  عبدالعزيز 

يف مكتبه بق�سر احلكم يوم الإثنني 

ال��ط��اب  ���س��وؤون  عميد  امل��ا���س��ي، 

الدلبحي  كناخر  بن  علي  الدكتور 

التطوعي  العمل  ف��ري��ق  واأع�����س��اء 

باجلامعة.

ملخ�ض  من  ن�سخة  �سموه  وت�سلم 

ب��ج��ام��ع��ة امللك  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل 

واملبادرات  الربامج  �سعود، مت�سمناً 

اجلامعة،  نفذتها  التي  التطوعية 

ال�سكري،  »داء  مبادرة  اأبرزها  ومن 

�سموه  وا�ستمع  وال��ع��اج«،  التوعية 

اإىل موجز عن اإح�سائيات الأعمال 

التطوعية باجلامعة التي �سارك يف 

تنفيذها من�سوبو اجلامعة وطابها.

لهم  متنياته  عن  �سموه  واأع���رب 

بالتوفيق والنجاح يف اأعمالهم.

ح�����س��ر ال���س��ت��ق��ب��ال اأم���ني ع��ام 

منطقة  ب���اإم���ارة  املنطقة  جمل�ض 

ال���ري���ا����ض ع���ل���و����ض ب����ن ف���ار����ض 

ل�سبيعي. ا

ر�سالة اجلامعة - فهد احلمود:

اجلامعة  رئي�ض  م��ع��ايل  برعاية 

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

التعامات  ع��م��ادة  د�سنت  العمر 

املنظومة  والت�سالت  الإلكرتونية 

»ر�سني«  للجامعة  والإداري��ة  املالية 

ال�سيخ  بقاعة  املا�سي،  الثاثاء  يوم 

حمد اجلا�سر ببهو اجلامعة.

وت����ه����دف م��ن��ظ��وم��ة »ر����س���ني« 

م��وارد  تخطيط  نظام  تطبيق  اإىل 

اأف�سل  وف��ق  اجلامعة  يف  الأع��م��ال 

اإىل  تهدف  كما  العاملية،  املمار�سات 

ال��ازم��ة  التقنية  املمكنات  ت��ق��دمي 

ال��ت��ح��ّول يف  ل��دع��م ومت��ك��ني عملية 

توفر  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اجل��ام��ع��ة، 

البيانات واملعلومات الازمة ل�سّناع 

الإداري��ة  العمليات  واأمتتة  ال��ق��رار، 

متكامل  ب�سكل  واإدارت���ه���ا  وامل��ال��ي��ة 

وبناء  اجلامعة،  م�ستفيدي  جلميع 

فريق عمل قادر على دعم وت�سغيل 

عالية،  واحرتافية  مبهنية  الأنظمة 

وت���ق���دمي ال���دع���م ال��ف��ن��ي ال�����ّازم 

العمل  اإج�����راءات  تطوير  ل�سمان 

وفق متطلبات الأعمال، اإ�سافًة اإىل 

والإداري���ة  املالية  الأنظمة  تطوير 

يف  وال��ت��غ��رات  التو�سع  ل�ستيعاب 

متطلبات الأعمال.

اجلامعة  رئي�ض  م��ع��ايل  واأ���س��ار 

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

توجيهية  جلنة  ت�سكيل  اإىل  العمر 

امل�سروع  اأع��م��ال  على  ل��اإ���س��راف 

وفق  التنفيذ  �سامة  م��ن  للتاأكد 

موؤكًدا  العاملية،  املمار�سات  اأف�سل 

اأن الت�سكيل ياأتي من منطلق حر�ض 

وحتولها  ا�ستقالها  على  اجلامعة 

اإىل موؤ�س�سة اأكادميية م�ستقلة غر 

مع  متا�سياً  وذل��ك  للربح،  ه��ادف��ة 

توجه الدولة ممثلة يف وزارة املالية 

ال�ستحقاق  اأ���س��ا���ض  اإىل  للتحول 

املحا�سبي.

ر�سالة اجلامعة - اميان ال�سهري:

التعليم  وزي����ر  م��ع��ايل  ت���راأ����ض 

البنيان  بن عبداهلل  يو�سف  الأ�ستاذ 

يوم الثاثاء املا�سي اجتماع جمل�ض 

اجلامعة يف جل�سته ال�ساد�سة وذلك 

اجلامعة  رئ��ي�����ض  م��ع��ايل  بح�سور 

ال��دك��ت��ور ب�����دران ال��ع��م��ر، ون���واب 

اجلامعة، وعمداء الكليات.

اجلامعة  م��راف��ق  زار  ذل��ك،  بعد 

اب���ت���داًء مب��خ��ت��رب م��اك�����ض ب��ان��ك، 

ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  معهد  وخم��ت��ربات 

وا�ستمع  العلوم،  بكلية  النانو  لتقنية 

ال��ت��ط��ورات  اآخ����ر  ���س��رح ع���ن  اإىل 

كما  املعهد،  يف  املقدمة  والأب��ح��اث 

اّطلع على خمتربات معهد الت�سنيع 

كلية  وزار  الهند�سة  كلية  املتقدم يف 

العمارة والتخطيط و�ساهد م�ساريع 

ط��اب��ه��ا ث���م جت���ول داخ����ل جممع 

الأرينا الريا�سي.

و���س��م��ل��ت ال���زي���ارة م�����س��روع��ات 

باملدير  التقى  الطبية، حيث  املدينة 

الطبية  للمدينة  التنفيذي  ال��ع��ام 

وا�ستمع  الهر�سي،  اأحمد  الدكتور 

اإىل �سرح عن م�ساريع املدينة.

إطالق جائزة األمير عبد العزيز بن 
عياف ألنسنة المدن

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

العزيز  عبد  الأمر  جائزة  اإطاق  عن  والتخطيط  العمارة  كلية  اأعلنت 

الأكادمييني،  الباحثني  ت�سجيع  اإىل  تهدف  التي  امل��دن،  لأن�سنة  عياف  بن 

بحوث  لإجناز  العليا  والدرا�سات  البكالوريو�ض  و طالبات  و حتفيز طاب 

علمية، وابتكار ت�ساميم وخمططات تتناول مو�سوع اأن�سنة املدن اأو اأحيائها 

ال�سكنية اأو فراغاتها العمرانيَّة العامة، و كذلك الدرا�سات حول ال�سيا�سات 

العمرانيَّة و انعكا�ساتها على اأن�سنة مدينة الريا�ض واملدن ال�سعوديَّة ومراحل 

املدن   اأن�سنة  يف  العلمي  البحث  ف��روع:  اأربعة  اجلائزة  تت�سمن  تطورها. 

لطاب وطالبات الدرا�سات العليا، وطاب وطالبات مرحلة البكالوريو�ض، 

واملنح البحثية.تاأتي اجلائزة بناء على مبادرة �سمو الأمر عبد العزيز بن 

عياف باإن�ساء جائزٍة يف جمال اأن�سنة املدن، وما رفعه ب�ساأنها جمل�ض كلية 

العمارة والتخطيط، فقد �سدر قرار جمل�ض اجلامعة رقم ٤/ ٩/ ٣٨ يف 

بتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٤٣٨ه�  املنعقدة  للعام ١٤٣٧/ ١٤٣٨ه�  التا�سعة  جل�سته 

)24 مايو 2017م(، باملوافقة على احت�سان جامعة امللك �سعود ممثَّلًة يف 

كلية العمارة والتخطيط جلائزة �سموِّ الأمر عبد العزيز بن عياف يف جمال 

�ض اجلائزة. اأن�سنة املدن، وت�سكيل جمل�ض لها برئا�سة �سمو موؤ�سِّ

التفا�سيل �ســ3

الجامعة تشارك في ورشة عمل لرفع 
مستوى خدمة الطرق

ر�سالة اجلامعة - قما�ش املني�سري:

�ساركت جامعة امللك �سعود الأحد املا�سي يف ور�سة عمل بعنوان: »الكثافة 

املرورية واحللول الت�سغيلية املقرتحة«، التي نّفذتها الإدارة العامة للمرور، 

ملناق�سة حتديات الكثافة املرورية على �سبكة الطرق يف مدينة الريا�ض.

امللكية  الهيئة  يف  العاقة  ذات  اجلهات  عن  الور�سة ممثلون  يف  �سارك 

النقل  ووزارة  والإ�سكان،  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  ووزارة  الريا�ض،  ملدينة 

الريا�ض،  منطقة  واأمانة  للنقل،  العامة  والهيئة  اللوج�ستية،  واخلدمات 

الروؤية، وبرنامج جودة  الوزارية لل�سامة املرورية، ومكتب حتقيق  واللجنة 

احلياة، وجامعة امللك �سعود، وجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سامية، 

وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

م�ستوى  رف��ع  اإىل  تهدف  التي  التو�سيات  من  ع��دد  الور�سة  عن  ونتج 

ال�سامة املرورية، واملحافظة على اأمن الطريق، واحللول املمّكنة لن�سيابية 

احلركة املرورية يف العا�سمة الريا�ض.
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�سمن برنامج حتالف اجلامعات الآ�سيوية..

د. ديسكيت يزور معهد التصنيع المتقدم

برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين ومبادرة »عطاء«

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

 - دي��ك�����س��ي��ت  ب���رادي���ب  د.  زار 

التدري�س  هيئة  وع�سو  الأ���س��ت��اذ 

ب��ق�����س��م ال��ه��ن��د���س��ة امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة 

للتكنولوجيا  ال��ه��ن��دي  امل��ع��ه��د  يف 

 -  (IIT-Bombay) -ب��وم��ب��اي 

باجلامعة،  املتقدم  الت�سنيع  معهد 

وذل������ك ل���ل���ت���ع���رف ع���ل���ى امل���ج���ال 

مع  البحثي  وال��ت��ع��اون  الأك��ادمي��ي 

زي��ارة  وك��ان��ت  باملعهد.  الباحثني 

برنامج حتالف  من خالل  اجلامعة 

الآ�سيوية. اجلامعات 

وخالل فرتة زيارته للمعهد، اّطلع 

ديك�سيت عن كثب  براديب  الدكتور 

العلمية يف  واملاِكنات  الأجهزة  على 

امل��خ��ت��رات، وخ���الل ال���زي���ارة ق��ام 

املحا�سرات  من  باإلقاء حما�سرتني 

كانت  الأوىل  امل��ت��م��ي��زة،  العلمية 

الأوىل  27 ج��م��ادى  الأرب��ع��اء  ي��وم 

التفريغ  بعنوان »معاجلة  1444 ه� 
الكهروكيميائي، نهج فعال من حيث 

التكلفة لت�سنيع املواد القائمة على 

الزجاج«،

البحثي  ال��ن�����س��اط  ف��ي��ه��ا  ق����ّدم 

ه��ذه  تطبيق  واأظ��ه��ر  مل��ج��م��وع��ت��ه، 

التقليدية   غ��ر  الهجينة  العملية 

ويف  خم���ت���ل���ف���ة،  ت���ط���ب���ي���ق���ات  يف 

الدقيقة  الكهروميكانيكية  الأنظمة 

)MEMS(، وتطوير امل�ست�سعرات، 

حيث اإن الن�ساط الرئي�س ملجموعته 

املعاجلة  على  العمل  هو  البحثية 

ل��ل��م��واد ال��ق��ائ��م��ة على  ال��دق��ي��ق��ة 

الزجاج، التي لها تطبيقات حمتملة 

ه��ائ��ل��ة يف جم���ال الإل��ك��رتون��ي��ات، 

الب�سرية،  �سفافيتها  بف�سل  وذلك 

والعزل الكهربائي الفائق، واملقاومة 

ومع  الكيميائية.  للمواد  العالية 

للزجاج  اله�سة  الطبيعة  ف��اإن  ذلك 

الدقيقة  امل��ي��زات  ت�سكيل  جت��ع��ل 

توفر  من  الرغم  على  �سعبا.  اأم��را 

بالليزر  الج��ت��ث��اث  م��ث��ل  ت��ق��ن��ي��ات 

وح��ف��ر ال��ب��الزم��ا. وق���ّدم ال��دك��ت��ور 

حيث  م��ن  ف��ع��الاً  ا  ج��دي��داً ا  ت�سنيعاً

الأب��ع��اد  ث��الث��ي��ة  ل��ه��ي��اك��ل  التكلفة 

مملوءة بالنحا�س من خالل التفريغ 

ا�ستخدامها  ميكن  الكهروكيميائي، 

يف  خمتلفة  دقيقة  ميزات  لإن�ساء 

ت�سنيع  وناق�س  املن�سهرة،  ال�سيليكا 

الثقوب  خالل  من  ال�سغر  احلجم 

وقد  بالتف�سيل.  الدقيقة  والقنوات 

كبر،  بتقدير  حما�سرته  حظيت 

هيئة  واأع�ساء  الباحثون  وح�سرها 

الأق�����س��ام  خمتلف  م��ن  ال��ت��دري�����س 

واملراكز بجامعة امللك �سعود.

والأخ�����رى ك��ان��ت ي���وم الأرب��ع��اء 

ه�   1444 الآخ�������رة  ج���م���ادى   5
اأن�سطة  على  عامة  »نظرة  بعنوان 

الهندي  املعهد  يف  الت�سنيع  اأبحاث 

 ،IIT-Bombay للتكنولوجيا 

ا  حيث قدم الدكتور ديك�سيت عر�ساً

ع��ن ال��ع��م��ل ال��ب��ح��ث��ي اجل����اري يف 

IIT- للتكنولوجيا  الهندي  املعهد 

ديك�سيت  وا�ستعر�س   .Bombay
الأن�سطة  ملختلف  م��وج��زا  و�سفا 

من  امل��ع��ه��د  يف  اجل��اري��ة  البحثية 

تركيزه  وكان  والت�سنيع.  الت�سميم 

هند�سة  ج��ان��ب  ع��ل��ى  الأ���س��ا���س��ي 

قدم  ذل��ك  على  ع���الوة  الت�سنيع. 

املعاجلة الدقيقة للزجاج من خالل 

ال�سوتية  ف��وق  باملوجات  املعاجلة 

وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا يف امل����واد ال��ق��ائ��م��ة 

حما�سرته  وح�سر  ال��زج��اج.  على 

هيئة  واأع�ساء  الباحثون  التثقيفية 

ال��ت��دري�����س م���ن خم��ت��ل��ف اأق�����س��ام 

ويف  �سعود.  امللك  جامعة  ومراكز 

الدكتور  اأجاب  املحا�سرتني   نهاية 

من  العديد  عن  ديك�سيت  براديب 

اأ�سئلة احل�سور.

ع��دة  دي��ك�����س��ي��ت  د.   واق������رتح 

خاللها  من  ميكن  بحثية  اجتاهات 

تنفيذ عمل بحثي تعاوين مع جامعة 

ل�معهد  ممتناًا  وك��ان  �سعود.  امللك 

من  ل�ست�سافته  املتقدم  الت�سنيع 

اجلامعات  حتالف  برنامج  خ��الل 

.AUA الآ�سيوية

كما بحث �سبل التعاون امل�سرتك 

اجلامعة  ب��ني  البحثي  امل��ج��ال  يف 

واملعهد الهندي للتكنولوجيا بومباي 

IIT-Bombay

املني�سري  قما�ش   - اجلامعة  ر�سالة 

-  اإميان ال�سهري:

املتفوقني  الطلبة  برنامج  اأق���ام 

الطالب  �سوؤون  بعمادة  واملوهوبني 

بالدم »عطاء«، حيث  الترع  مبادرة 

بداأت املبادرة من ال�ساعة 8 �سباحا 

املبادرة.  اأي��ام  ط��وال  م�ساء   2 حتى 

الرنامج خاللها عن احلاجة  اأعلن 

.« o « ال�سديدة لفئة الدم

ل�سحيفة  خ��ا���س  ت�سريح  ويف 

د. عبر  ق��ال��ت  ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة 

ع��ب��داهلل احل��رب��ي م��دي��ر ب��رن��ام��ج 

الطلبة املتفوقني و املوهوبني وع�سو 

الرتبية  ق�سم  يف  ال��ت��دري�����س  هيئة 

اخلا�سة : لقد انبثقت مبادرة عطاء 

العاملي  لليوم  اأف��ك��ار  جتهيز  اأث��ن��اء 

فريق  اجتماعات  اأح��د  يف  للتطوع 

برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني، 

فعاليتني:  املبادرة  هذه  ت�سم  حيث 

الأوىل م�ساعدة م�ستفيدي اخلدمات 

ال�سحية يف املدينة الطبية اجلامعية 

اجلامعي،  خالد  امللك  مب�ست�سفى 

طلبة  تعاون  بوا�سطة  تقدميها  ومت 

بتقدمي  ي��ق��وم��ون  حيث  ال��رن��ام��ج، 

الدعم يف اإر�ساد وتوجيه م�ستفيدي 

ال�سن  كبار  من  ال�سحية  اخلدمات 

اإىل  اخلا�سة  الح��ت��ي��اج��ات  وذوي 

وم�ساندتهم  امل�ست�سفى،  م��راف��ق 

احلديثة  الأج���ه���زة  ا���س��ت��خ��دام  يف 

يف ال��ع��ي��ادات وم���راك���ز اخل��دم��ات 

الرنامج  هذا  يف  �سارك  ال�سحية. 

تطوعا،  ال��رن��ام��ج  طلبة  م��ن  ع��دد 

ملدة  امل�ست�سفى  على  ت��رددوا  حيث 

اأي��ام. وجن��اح هذه املبادرة �سجع   4
هذه  ت��ك��رار  طلب  على  امل�ست�سفى 

املبادرة لت�سمل جميع العيادات.

الترع  تخ�س  الثانية  والفعالية 

مت لت�سمل موقعني:  بالدم، حيث نُظِّ

الأول  يف املدينة اجلامعية للطالبات 

امللك  مدينة  يف  الدم  بنك  بوا�سطة 

ب��داأت يف  اأي��ام  فهد الطبية، ملدة 3 

الأ���س��ب��وع م��ا ق��ب��ل امل��ا���س��ي، حيث 

ا من  حققت هذه الفعالية اإقبالاً كبراً

من�سوبات وطالبات اجلامعة »�سطر 

املترعات  ع��دد  ليبلغ  الطالبات«؛ 

300 مترعة بالدم، وكان تنظيمها 
ت��ط��وع��ا م��ن م��ن�����س��وب��ات ال��رن��ام��ج 

الرنامج  طالبات  م��ن  وجمموعة 

 « فعالية  كانت  بينما  امل�ساركات. 

�سطر الطالب »  ملدة 3 اأيام يف بنك 

اجلامعية  الطبية  املدينة  يف  ال��دم 

اجلامعي  خ��ال��د  امل��ل��ك  مب�ست�سفى 

،ول��ق��ي��ت اأي�����س��ا اإق��ب��ال م��ن طالب 

ومن�سوبي اجلامعة.

وقالت احلربي: اإن التطوع ب�سفة 

عامة والترع بالدم ب�سكل خا�س له 

وقيَمية،  واإن�سانية  �سحية  اأه��داف 

الفعالية  بهذه  امل�ساركة  اإن  حيث 

ال��دم  م��ن  فائ�س  ت��وف��ر  يف  ت�سهم 

الذي ميكن ا�ستخدامه عند احلاجة، 

لدى  الدموية  ال��دورة  ن�ساط  ويعزز 

املترع، كما اأنه يوؤكد قَيم الإن�سانية 

والتطوع والإيثار والتكافل التي ينعم 

بها م�ستقبلنا  ويزدهر  بها جمتمعنا 

يف ظل حتقيق اأهداف روؤية 2030.

نادي رؤية ٢٠٣٠ يطلق مبادرة 
»أثرها علينا«

ر�سالة اجلامعة - �ساهر ال�سهراين:

اأطلق نادي روؤية ٢٠٣٠ يوم الإثنني املا�سي املوافق ١٩ - ١٢ - ٢٠٢٢م، 

مبادرة » اأثرها علينا » وذلك يف قاعة الدرعية بالبهو الرئي�س.

حيث األقت رئي�سة النادي مها العمران يف بداية املبادرة كلمة ترحيبية 

بال�سيوف واحل�سور وقادة الأندية ومن ينوب عنهم، مبينة اأن احلياة كبرة 

باإن�سانيتها، ملهمة بعطاءاتها، وزاخرة باإجنازاتها.

حيث ذكرت يف كلمتها مقولةاً لالأديب الراحل الدكتور غازي الق�سيبي: 

تهم�س  وحني  باإ�سرار،  اإليه  �سروا  بخجٍل،  الفجر  اإليكم  يومئ  عندما   «

احلياة يف اآذانكم برّقٍة، اأجيبوها ب�سوت ي�سل اإىل م�سمع ال�سواهق، وعندما 

يباغتكم الياأ�س، باغتوه بابت�سامة الإميان، وعندما ت�سّج �سدوركم بالأحالم 

الكبرة، كونوا اأكر من اأحالمكم«.

اأكرث  التعرف  اإىل  تهدف  التي  احلوارية  اجلل�سات  انطلقت  ذلك  وبعد 

ب��دوؤوا  اأي��ن  ومن  القيادية،  للمنا�سب  و�سلوا  وكيف  الأندية،  ممثلي  على 

اأبرز العقبات التي  اأبرز الإجنازات التي ح�سدوها؟ وما  امل�سر؟ وما هي 

املادي  واأثرها غر  الطالبية،  الأندية  التطوعي يف  العمل  واأثر  واجهوها؟ 

على اأ�سحابها، حيث ا�ستُ�سيف يف اجلل�سة احلوارية الأوىل ممثل ال�سراكة 

الطالبية عمار العي�سى، وممثل نادي الإعالم �سيف الأعجم، وممثلة نادي 

املحا�سبة اأ. نورة الرا�سد.

بدر  اأ.  القانون  ن��ادي  ممثل  ا�ستُ�سيف  الثانية  احلوارية  اجلل�سة  ويف 

املالكي، وممثلة وحدة البتكار الرقمي اأ. غادة املفلح، وممثل نادي البتكار 

وريادة الأعمال اأ. بدر الع�ساكر.

الدرا�سية  الف�سول  يف  الأن��دي��ة  قدمته  مم��ا  ان��ط��الق��ااً  امل��ب��ادرة  اأت���ت 

تكاتف  اإىل  تهدف  حيث  ال��دوؤوب،  وعملهم  لإبداعاتهم  نظرااً  ال�سابقة، 

اأع�سائها  بينهم، والتعرف على  الأندية الطالبية، وتوطيد العالقات فيما 

ومن�سوبيها، كما ت�ستهدف ا�ستعرا�س اإجنازات الأندية.

وحدة تطوير المهارات بالعلوم 
اإلنسانية تقيم دورة

ر�سالة اجلامعة - نايفة العتيبي:

والجتماعية،   الإن�سانية  العلوم  كلية  يف  املهارات  تطوير  وحدة  قدمت 

يوم الأربعاء ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٢ م، دورة تدريبية بعنوان »اأ�سا�سيات املونتاج 

والت�سميم«، قدمتها طالبة ق�سم الإعالم �سارة النهابي، وذلك �سمن م�سار 

برنامج »الطالب املدرب« الذي تبنت �سيا�سته وحدة التطوير منذ عام ٢٠٢٠ 

م.

ا�ستهدفت الدورة من�سوبات جامعة امللك �سعود من طالبات وموظفات، 

اخلطوط  حيث  من  والت�سميم  املونتاج  اأ�سا�سيات  املدربة  فيها  وتناولت 

عنا�سر  تناولت  كما  اجلهة،  بهوية  وارتباطها  امل�ستهدفة  الت�سميم  واألوان 

نقا�سات  عدة  ال��دورة  وتخللت  الأ�سا�سي،  باملو�سوع  وعالقتها  الت�سميم 

واأمثلة حول ت�ساميم متعددة.

العلوم  كلية  امل��ه��ارات يف  تطوير  وح��دة  �سعي  اإط��ار  ال���دورة يف  وت��اأت��ي 

الإن�سانية والجتماعية لتطوير العملية التدريبية ملن�سوبي الكلية واجلامعة.

حفل تكريم مشاريع التخرج 
المميزة بكلية الهندسة

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

الكلية وامل�ساريع  التخرج يف  الهند�سة حفالاً لتكرمي م�ساريع  رعت كلية 

املميزة يف مقرر الت�سميم الهند�سي  يوم اخلمي�س ١٤ جمادى الأوىل للف�سل 

الدرا�سي الأول ١٤٤٤ ه� » املوافق 8 دي�سمر 2022م« حتت رعاية �سعادة 

عميد الكلية الدكتور ماجد التميمي، وبهذه املنا�سبة هناأ التميمي امل�ساريع 

املميزة يف الكلية، واأبدى اإعجابه باأداء الطالب وجودة امل�ساريع، وقدم �سكره 

لأع�ساء هيئة التدري�س امل�سرفني على امل�ساريع املتميزة.

والأ���س��ات��ذة  للطالب  تقدير  و���س��ه��ادات  ج��وائ��ز  ُوزِّع���ت  احلفل  وخ��الل 

امل�سرفني على م�ساريع التخرج وم�ساريع مقرر الت�سميم الهند�سي املتميزة 

للف�سل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي ١٤٤٤ ه� من جميع اأق�سام كلية 

ا اأف�سل العرو�س احلائطية مل�ساريع التخرج، حيث  مت اأي�ساً الهند�سة. وُكرِّ

ح�سل على املركز الأول م�سروع من ق�سم الهند�سة الكيميائية، ويف املركز 

الثاين م�سروع من ق�سم الهند�سة املدنية، والثالث م�سروع من ق�سم الهند�سة 

ال�سناعية.

هيئة  واأع�ساء  الطالب  من  وا�سع  تفاعل  على  واحلفل  املعر�س  ح��از 

التدري�س والزوار من خمتلف تخ�س�سات الكلية، حيث ازدان البهو ومدرج 

الكلية بح�سور الفعاليات.

منسوبو »الخدمات الطبية« يشاركون في برامج تدريبية 
ر�سالة اجلامعة - التحرير:

املهارات  تطوير  عمادة  قدمت 

التدريبية  ال����دورات  م��ن  ا  ع���دداً

ل��ل��ق��ي��ادات الإداري������ة ب��اجل��ام��ع��ة 

ب���ح���رم ج���ام���ع���ة امل���ل���ك ���س��ع��ود 

الثاين  اجل��ام��ع��ي  الف�سل  خ��الل 

حيث  1444ه�،  اجل���اري  ل��ل��ع��ام 

من�سوبي  م��ن  ع���دد  ب��ه��ا  ���س��ارك 

اأ/  م��ن:  وك���لٌّ  اجل��ام��ع��ة  اإدارات 

مدير  العبدالقادر  فايز  بن  نبيل 

بن  ���س��ل��ط��ان  الأم���ر  ك��ل��ي��ة  اإدارة 

الطبية  ل��ل��خ��دم��ات  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

ال�سهري  واأ/ فهد علي   ، الطارئة 

م���دي���ر م��ك��ت��ب ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ، 

املطري  م�سحل  ب��ن  �سقر  واأ/ 

م�����س��رف ال���ع���الق���ات والإع�����الم 

م�ساركتهم  وت�سمنت  بالكلية. 

املا�سية  الأ�سابيع  خالل  التدريب 

الإداري��ة«،  القيادات  »تاأهيل  يف 

الذات«،  واإدارة  »اكت�ساف  ودورة 

الآخ��ري��ن«،  وق��ي��ادة  »ف��ه��م  ودورة 

�سمن  التغير«،  »ق��ي��ادة  دورة  و 

امل��وارد  اإم��ك��ان��ات  ب���راز  واإ تطوير 

بالكلية،  الب�سرية 
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تت�ضمن �أربعة فروع..

إطالق جائزة األمير عبدالعزيز بن عياف ألنسنة المدن
ر�سالة اجلامعة - التحرير:

والتخطيط  العمارة  كلية  اأعلنت 

عن اإطالق جائزة الأمري عبدالعزيز 

وتهدف  امل��دن،  لأن�سنة  عياف  ب��ن 

ال��ط��الب  ت�����س��ج��ي��ع  اإىل  اجل���ائ���زة 

اإجناز  والباحثني والأكادمييني على 

ت�ساميم  واب��ت��ك��ار  علمية  ب��ح��وث 

اأن�سنة  مو�سوع  تتناول  وخمططات 

اأو  ال�سكنية  اأح��ي��ائ��ه��ا  اأو  امل����دن 

اإ�سافًة  العامة،  العمرانَيّة  فراغاتها 

اإىل عمل درا�سات حول ال�سيا�سات 

العمرانَيّة و انعكا�ساتها على اأن�سنة 

ال�سعوديَّة  وامل��دن  الريا�ض  مدينة 

ومراحل تطورها.

البحثية  الأعمال  اجلائزة  م  وتكِرّ

يف  للن�سر  امل��ق��ب��ول��ة  اأو  امل��ن�����س��ورة 

مة، التي تتناول  جماَلٍّت علمَيٍّة حمَكّ

مو�سوع اأن�سنة املدن ال�سعودية. 

البحثَيّة  امل�����س��اري��ع  م  ت��ك��ِرّ ك��م��ا 

ل���ط���الب وط���ال���ب���ات ال���درا����س���ات 

الت�سميمَيّة  والإب���داع���ات  العليا، 

وط��ال��ب��ات  ل��ط��الب  والتخطيطَيّة 

اجل���ام���ع���ات  يف  ال���ب���ك���ال���وري���و����ض 

على  الرتكيز  �سريطة  ال�سعوديَّة 

التي  وامل�ساريع  البحثَيّة  املجالت 

ت��ن��اق�����ض اأن�����س��ن��ة امل����دن وت��در���ض 

تطور  التي  وامل��ب��ادرات  ال��ق��رارات 

امل��دي��ن��ة ال�����س��ع��وديَّ��ة وحت��ول��ه��ا من 

فراغ تهيمن عليه الآليات اإىل فراغ 

الإن�����س��ان  لح��ت��ي��اج��ات  ي�ستجيب 

ويرفع  م�ستخدميه.  ر�سا  ويحقق 

م��ن م�����س��ت��وى ج����ودة احل��ي��اة فيه 

متا�سًيا مع روؤية اململكة 2030.

فروع  اأرب��ع��ة  اجل��ائ��زة  وتت�سمن 

مق�سمة كما ياأتي: 

البحث  ج��ائ��زة  الأول:  ال��ف��رع 

العلمي يف اأن�سنة املدن، وي�ستهدف 

البحثَيّة  الإ���س��ه��ام��ات  ال��ف��رع  ه��ذا 

يف  وال��ب��اح��ث��ني  للعلماء  الأ���س��ي��ل��ة 

جمالت اأن�سنة املدن. الفرع الثاين: 

الدرا�سات  وطالبات  طالب  جائزة 

العليا، وي�ستهدف امل�ساريع البحثية 

لطالب و طالبات الدرا�سات العليا 

يف اجلامعات ال�سعوديَّة.

ال��ف��رع ال��ث��ال��ث: ج��ائ��زة ط��الب 

البكالوريو�ض،  مرحلة  وط��ال��ب��ات 

ت�سجيع  اإىل  ال��ف��رع  ه��ذا  وي��ه��دف 

العمارة  ك��ل��َيّ��ات  وط��ال��ب��ات  ط��الب 

والتخطيط اأو الأق�سام ذات العالقة 

تبني  ع��ل��ى  امل��م��ل��ك��ة  ج��ام��ع��ات  يف 

امل�ساريع  يف  امل��دن  اأن�سنة  مفهوم 

العملَيّة التي يقومون بتخطيطها اأو 

ت�سميمها خالل الدرا�سة اجلامعَيّة 

يف مرحلة البكالوريو�ض.

املنح  الرابع:  الفرع  يهدف  فيما 

الباحثني  ت�سجيع  اإىل  البحثية، 

ودعمهم  العليا  الدرا�سات  وطالب 

اأ�سيلة  اأبحاث  اإىل عمل  وتوجيههم 

يف جمالت اأن�سنة املدن.

ال��ع��ام��ة جلائزة  الأم��ان��ة  وحت��ث 

الأمري عبدالعزيز بن عياف لأن�سنة 

الباحثني  من  املهتمني  جميع  املدن 

وامل��خ��ت�����س��ني وط����الب وط��ال��ب��ات 

والبكالوريو�ض  العليا  ال��درا���س��ات 

ع��ل��ى زي�����ارة امل���وق���ع الإل���ك���رتوين 

ل��ل��ج��ائ��زة والط������الع ع��ل��ى ك��اف��ة 

على  باأعمالهم  م  والتقُدّ التفا�سيل 

الرابط: 

https://cha.ksu.edu. 

على  بناء  اجل��ائ��زة  وت��اأت��ي   sa/ar
العزيز  عبد  الأم���ري  �سمو  م��ب��ادرة 

يف جمال  جائزٍة  لإن�ساء  عياف  بن 

رفعه  ما  على  وبناًء  امل��دن،  اأن�سنة 

والتخطيط  العمارة  كلية  جمل�ض 

ب�ساأن هذه املبادرة، فقد �سدر قرار 

 ٣٨  /٩  /٤ رق��م  اجلامعة  جمل�ض 

 /١٤٣٧ للعام  التا�سعة  جل�سته  يف 

١٤٣٨ه������ امل��ن��ع��ق��دة ب��ت��اري��خ ٢٨/ 

2017م)،  مايو   24) ١٤٣٨ه���   /٨

جامعة  احت�سان  على  ب��امل��واف��ق��ة 

امللك �سعود- ممثَّلًة يف كلية العمارة 

الأمري  �سمِوّ  جلائزة  والتخطيط- 

جمال  يف  ع��ي��اف  ب��ن  العزيز  عبد 

لها  جمل�ض  وت�سكيل  امل��دن،  اأن�سنة 

�ض اجلائزة. برئا�سة �سمو موؤ�ِسّ

     بن عياف

توقيع مذكرة تفاهم إلنتاج وتطوير اللقاحات البيطرية
ر�سالة اجلامعة -عمر اجلميعة:

بكلية  مُم��ث��ل��ة  اجل��ام��ع��ة  ��ت  وق��َعّ

مذكرة  وال��زراع��ة،  الأغ��ذي��ة  علوم 

»علوم  كاليبك  �سركة  م��ع  تفاهم 

الدكتور  اجلامعة  وم��ّث��ل  احل��ي��اة«، 

حممد النفي�سة عميد الكلية، فيما 

احلميد  عبد  الأ�ستاذ  ال�سركة  مّثل 

الأن�������س���اري ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

الثالثاء  م�ساء  يف  وذل��ك  لل�سركة، 

املوافق  1444ه�  الثاين  ربيع   26
رح���اب  يف  دي�سمرب2022،   20
بقاعة  �سعود  امللك  جامعة  اإدارة 

ال��ت�����س��ري��ف��ات وك���ب���ار ال�����س��ي��وف، 

التعاون  التفاهم  ُمذكرة  وتت�سمن 

اإن���ت���اج ال��ل��ق��اح��ات ال��ب��ي��ط��ري��ة  يف 

والفريو�سية«  »البكتريية  بنوعيها 

تقنيات  لأح���دث  وف��ًق��ا  وتطويرها 

الإن������ت������اج وامل����ع����اي����ري ال���دول���ي���ة 

املحلية،  القيا�سية  وامل��وا���س��ف��ات 

بق�سم  ممثلًة  الكلية  �ستتوىل  حيث 

الأبحاث   اإج��راء  احليواين،  الإنتاج 

و�سبل  ال��ل��ق��اح��ات  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م��ي��ة 

تطويرها، لتكون �سركة كاليبك اأول 

من اأ�س�ض َم�سنعاً َخا�ساً باللقاحاِت 

�سي�سهم  ال��ذي  الأم���ر  اململكة،  يف 

البيطريِة  الأم��را���ضِ  من  احل��ِدّ  يف 

والوقاية منها يف الدواجن والأغنام 

واخليول  والأبقار  واجلمال  واملاعز 

وك��ذل��ك الأ���س��م��اك واحل��ي��وان��ات 

�سمن  التعاون  ه��ذا  ج��اء  املنزلية. 

اإطار الروؤية 2030، ونتيجة للدعم 

احلكومي للقطاع ال�سناعي. وتعترب 

ال�سركات  اإح���دى  كاليبك  �سركة 

املُتخ�س�سة يف هذا املجال، وتطمح 

م�ستوى  على  الرائدة  تكون  اأن  اإىل 

الأو�سط،  وال�سرق  واخلليج  اململكة 

احتياجات  امل�سنع  �سيلبي  حيث 

البيطرية  اللقاحات  م��ن  املنطقة 

احليوانية  ال���روة  ع��ل��ى  للحفاظ 

الغذائي،  الأم���ن  تعزيز  �سبيل  يف 

الكتفاء  وحتقيق  الغذاء،  و�سالمة 

وكالء  التوقيع  ح�سر  وقد  الذاتي. 

ك��ل��ي��ة ع��ل��وم الأغ���ذي���ة وال���زراع���ة، 

وروؤ�ساء الأق�سام، واأع�ساء من هيئة 

العالقة  ذوو  والباحثون  التدري�ض 

الإداري  وال���ف���ري���ق  واله���ت���م���ام، 

والعلمي من ال�سركة.

التربية تفعل اليوم العالمي 
لإلعاقة

ر�سالة اجلامعة - عبداهلل املقحم:

نظمت كلية الرتبية ممثلة يف وكالة الكلية للطالبات واأق�سامها يوم الإثنني 

اليوم  مبنا�سبة  معر�ًسا  2022م  دي�سمرب   19 املوافق  الأوىل  جمادى   25
العاملي لالإعاقة 2022م  حتت �سعار »نحو جمتمع �سامل وموائم لالإعاقة« 

وذلك مب�ساركة مركز الطالبات ذوات الإعاقة، ويهدف املعر�ض اإىل تعزيز 

فهم ق�سايا الإعاقة واأهمية تر�سيخ فر�ض التكافوؤ لذوي الهمم. وقد امتاز 

واحلركية  الب�سرية  الإعاقة  ذوات  الطالبات  من  عدد  مب�ساركة  املعر�ض 

الفعاليات  من  ع��دًدا  املعر�ض  �سمل  كما  وق�س�سهن،  بتجاربهن  وال�سم 

التثقيفية والرتفيهية والفنية التي �سارك فيها كل من ق�سم الرتبية اخلا�سة 

والدرا�سات الإ�سالمية وعلم النف�ض والرتبية الفنية.

نادي الفصحى يعزز االنتماء 
اللغوي لدى الطالبات

ر�سالة اجلامعة - العنود العنزي:

اأقام نادي الف�سحى التابع لعمادة �سوؤون الطالب يوم الأربعاء املوافق   

1444/5/27ه�، يف بهو كلية العلوم الإن�سانية والجتماعية، احتفاًل باليوم 
اإىل  بالإ�سافة  للطلبة،  اللغوي  النتماء  لتعزيز  وذلك  العربية  للغة  العاملي 

اأهداف روؤية  اإىل  العربية، م�سريين  باللغة  التي عنيت  ا�ستعرا�ض اجلهات 

٢٠٣٠ املتمثِّلة يف العتناء باللغة العربية. 

ُوزِّعت من�سورات حتتوي على عبارات يف العتزاز باللغة العربية،  وقد 

اللوحية  الو�سائل  طريق  عن  اللغوية  والكفايات  املعارف  بع�ض  وُطبِّقت 

وامل�سابقات التناف�سية للزوار، مت ذلك بالتعاون مع وحدة املر�سم التي قدمت 

ور�سة ر�سم »حروفيات« عربية، بالإ�سافة اإىل التعاون مع نادي الب�سريات 

ونادي عطاء جمتمعي اللذين قّدما بع�ًسا من جماليات اللغة العربية، حيث 

لقيا�ض حدة  اإن�ساء لوحة  الب�سريات مقطع فيديو عن كيفية  نادي  عر�ض 

الب�سر باللغة العربية.

إطالق النسخة التجريبية لمنصة 
االستجابة الفورية »تفاعل«

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

ال�ستجابة  مبن�سة  للتعريف  عمل  ور�ستي  والتعليم  التعلم  مركز  اأق��ام 

الن�سخة  اإط��الق  مع  تزامًنا  وذل��ك  املركز  اأن�ساأها  التي  »تفاعل«  الفورية  

املركز  تبناه  ال��ذي  الإل��ك��رتوين  البديل  املن�سة  وتعد  للمن�سة.  التجريبية 

لأجهزة الكليكرز اليدوية، وذلك بدعم من وكالة اجلامعة لل�سوؤون التعليمية 

لتحقيق  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  جهود  يف  الإ�سهام  اأج��ل  من  والأكادميية 

اأف�سل املمار�سات التدري�سية.

 »مأسسة المسؤولية المجتمعية«.. في ورشة عمل
ر�سالة اجلامعة - عبداهلل املنبهي:

ور�سة  موؤخراً  العلوم  كلية  اأقامت 

امل�سوؤولية  »ماأ�س�سة  بعنوان  عمل 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة« -ال���ت���ي ت��ع��د اإح���دى 

وذل��ك  التعليم-،  وزارة  م��ب��ادرات 

الدكتور  العلوم  كلية  عميد  برعاية 

اأع�ساء  ومب�����س��ارك��ة  العثمان  زي��د 

وع�سوات هيئة التدري�ض. وت�ستهدف 

ور�سة العمل اإيجاد مقرتحات خللق 

ماأ�س�سة  حت��ق��ي��ق  يف  للكلية  دور 

امل�سوؤولية املجتمعية داخل اجلامعة 

-يف  الكلية  عميد  قدم  وخارجها.  

بداية الور�سة- �سكره للقائمني على 

عادة  مو�سًحا  وللح�سور،  الور�سة 

وال�سعي  امل��ب��ادرة  يف  ال��ع��ل��وم  كلية 

الق�سوى  ال���س��ت��ف��ادة  نحو  ال��دائ��م 

والبنية  ال��ب�����س��ري��ة  ال��ك��ف��اءات  م��ن 

وب��نّي  بالكلية.  امل��ت��وف��رة  التحتية 

امل�سوؤولية  التعريف مباأ�س�سة  اأهمية 

مبادرات  اإحدى  بو�سفها  املجتمعية 

ما  على  وال��ت��ع��رف  التعليم،  وزارة 

ميكن اأن ت�سهم به الكلية.

املتحدثون الرئي�سون للور�سة:

وذلك  العمر،  �سليمان  -الدكتور 

يف »ال��ت��ع��ري��ف ب���اأه���داف ال��ور���س��ة 

وحم���اوره���ا، وم��ف��ه��وم امل�����س��وؤول��ي��ة 

امل�سوؤولية  بني  والفرق  املجتمعية، 

املجتمعية والعمل التطوعي«.

وذلك  العليان،  حنان  الدكتورة   -

التعليم  وزارة  م��ب��ادرة  ه��ي  »م��ا  يف 

اخل��ا���س��ة مب��اأ���س�����س��ة امل�����س��وؤول��ي��ة 

املجتمعية يف اجلامعات ال�سعودية«.

يف  العرجاين،  خلود  -الدكتورة 

يف  املجتمع  جت��اه  اجلامعات  »دور 

اإطار امل�سوؤولية املجتمعية«.
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حوار - حممد العنزي 

تويل حكومتنا الر�شيدة اهتماما 

ورع��اي��ة ل���ذوي الإع���اق���ة يف خمتلف 

امل���ج���الت الج��ت��م��اع��ي��ة وال�����ش��ح��ي��ة 

وال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة، م�����ن ه������ذا امل��ن��ط��ل��ق 

ح����ر�����ش����ت ج����ام����ع����ة امل�����ل�����ك ����ش���ع���ود 

اإن�����ش��اء م��رك��ز خ��ا���ص للعناية  ع��ل��ى 

ب���ه���م وت���ل���ب���ي���ة ك����اف����ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

على  ال�شوء  ولت�شليط  الأكادميية. 

نورة  الدكتورة  ا�شت�شفنا  املركز  هذا 

الطويل امل�شرف على مركز الطالب 

ذوي الإعاقة. 

ل���و تعطونا  ال��ب��داي��ة ح��ب��ذا  - يف 

��ئ؟ وم��ا  ن�����شِ
ُ
ن��ب��ذة ع��ن امل���رك���ز، م��ت��ى اأ

الهدف من اإن�شائه ؟

يف  �سعود  امللك  جامعة  اأن�����س��اأت 

عام 1985م نادياً خا�ساً مبن�سوبيها 

الب�سرية،  الإعاقة  ذوي  الطلبة  من 

التحاق خم�سة طالب من  �سوء  يف 

الب�سرية يف تخ�س�ص  الإعاقة  ذوي 

التاريخ وكانوا اأول دفعة على م�ستوى 

اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة، وه���و ما 

يعك�ص الدور الريادي جلامعة امللك 

اجلامعي  التعليم  تعزيز  يف  �سعود 

لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، ثم يف عام 

1993م �سدر القرار الإداري باإن�ساء 
امللك  جامعة  مركز  مب�سمى  مركز 

امل�سمى  اأ�سبح  ثم  للمعوقني،  �سعود 

اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  مركز 

يف  واأخ����ًرا  وال��ط��ال��ب��ات،  للطالب 

رئي�ص  معايل  اأ���س��در  2016م  ع��ام 

اإىل  م�سماه  بتغير  ق��راًرا  اجلامعة 

كانت  وحيث  الإع��اق��ة.  ذوي  مركز 

بدايات التحاق الطلبة ذوي الإعاقة 

ال��ت��اري��خ،  بتخ�س�ص  اجل��ام��ع��ة  يف 

الإعاقة  ذوو  الطلبة  اليوم  يلتحق 

م�ساًرا تخ�س�سيًّا يف   30 باأكرث من 

اجلامعة.

ذوي  م��رك��ز  يتبع  ع���ام،  وب�سكل 

الطالبية  اخلدمات  وكالة  الإعاقة 

ب��ع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط��الب، وي��وج��د 

من  الأول  ال��دور  يف  الرئي�ص  مقره 

بالإ�سافة  للجامعة،  الرئي�ص  البهو 

اإىل وجود ق�سم الطالبات يف الدور 

يف  الرتبية  كلية  مبنى  من  الأر�سي 

املدينة اجلامعية للطالبات.

اأه��داف��ه  �سمن  امل��رك��ز  يحر�ص 

ع��ل��ى اإي���ج���اد ال���ط���رق وال��و���س��ائ��ل 

التي  ال�سعوبات  لتذليل  املنا�سبة 

تواجه الطلبة ذوي الإعاقة، وتوفر 

�ساأنها  من  التي  والأدوات  الأجهزة 

املنا�سبة،  التعليمية  البيئة  تهيئة 

وتن�سيق ح�سول الطلبة ذوي الإعاقة 

من  املتكافئة  الو�سول  فر�ص  على 

خالل املواءمات الأكادميية املعقولة، 

القواعد  يف  املعتمدة  لالأهلية  وفقا 

خلدمات  التنظيمية  والإج�����راءات 

الطالب ذوي الإعاقة بجامعة امللك 

على  امل��رك��ز  يحر�ص  كما  ���س��ع��ود. 

التعاون مع كليات اجلامعة واإداراتها 

خ���ارج  ال���ع���الق���ة  ذات  واجل����ه����ات 

اجلامعة؛ لتطوير اخلدمات، وتقدمي 

ذوي  ملراكز  ال�ست�سارية  اخلدمات 

تن�ساأ  قد  التي  اأو  النا�سئة  الإعاقة 

اجلامعات  داخ��ل  ���س��واء  م�ستقباًل 

ال�سعودية اأم غرها.

- م���اه���ي اأب�������رز اخل����دم����ات ال��ت��ي 

يقدمها املركز لذوي الإعاقة ؟

تندرج اأبرز خدمات املركز �سمن 

اخل���دم���ات امل�����س��ان��دة واخل��دم��ات 

الأكادميية. فعلى م�ستوى اخلدمات 

بداية  يف  امل��رك��ز  ينظم  امل�����س��ان��دة، 

تهيئة  ب��رن��ام��ج  ك���ل ع���ام درا����س���ي 

متخ�س�ص ميتد ملدة اأ�سبوع، ويهدف 

الإعاقة  ذوي  الطلبة  م�ساعدة  اإىل 

البيئة  مع  التكيف  على  امل�ستجدين 

على  والتعرف  اجلديدة،  اجلامعية 

التي  واخل��دم��ات  اجلامعة  م��راف��ق 

الأخ��رى  واجل��ه��ات  امل��رك��ز  يقدمها 

بخدمات  العالقة  ذات  اجلامعة  يف 

برنامج  �سمن  يتم  كما  الإع��اق��ة. 

الطلبة  اللقاءات بني  تن�سيق  التهيئة 

ذوي الإعاقة اخلريجني وامل�ستجدين، 

مبا يدعم الإر�ساد الطالبي، ويحقق 

تبادل اخلربات. وي�سم املركز كذلك 

-بالتن�سيق  �سحية  رع��اي��ة  ع��ي��ادة 

م���ع امل��دي��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة اجل��ام��ع��ي��ة- 

الالزمة  والأدوات  بالأجهزة  جمهزة 

الالزمة،  ال�سحية  الرعاية  لتقدمي 

ذي  متري�ص  اأخ�سائي  وب��اإ���س��راف 

فئات  مع  التعامل  يف  وخ��ربة  كفاءة 

خدمات  وتُ��ت��اح  املختلفة.  الإع��اق��ة 

العيادة جلميع الطلبة ذوي الإعاقة 

امل��رك��ز،  خ��دم��ات  م��ن  امل�ستفيدين 

الدرا�سي  اليوم  كامل  وذلك خالل  

باجلامعة.

وت�����س��م��ل اخل���دم���ات امل�����س��ان��دة  

خدمات الطباعة بطريقة برايل، من 

خالل مطبعة برايل املتاحة يف املركز 

بق�سمي الطالب والطالبات، واملزودة 

بالطابعات عالية اجلودة وال�سرعة؛ 

برايل،  بطريقة  الن�سو�ص  لطباعة 

البارزة،  الر�سومات  اإىل  بالإ�سافة 

الن�سو�ص  جميع  معاجلة  تتم  حيث 

واملواد وامل�سادر الدرا�سية لطباعتها 

الإعاقة  ذوي  للطلبة  برايل  بطريقة 

ال��ب�����س��ري��ة. ك��م��ا ت���وف���ر امل��ط��ب��ع��ة 

الكتابة  ب���اأدوات  اخلا�سة  الأوراق 

اآل��ة  مثل  الب�سرية  الإع��اق��ة  ل��ذوي 

املركز  ل��دى  تتوفر  اأي�سا  بركنز. 

املجهزة  ال���رتددي  النقل  ���س��ي��ارات 

احلركية  الإعاقة  ذوي  الطلبة  لنقل 

داخل اجلامعة. كما تتوفر يف املركز 

التكنولوجية  وال���ربام���ج  الأج���ه���زة 

يف  الإع��اق��ة  ذوي  للطلبة  امل�ساعدة 

ارتفاع  ذوات  مبكاتب  جمهز  معمل 

مفاتيح  ول��وح��ات  للتعديل،  ق��اب��ل 

خ��ا���س��ة، واأج���ه���زة وب���رام���ج تكبر 

الن�سو�ص، وبرامج ناطقة، وطابعات 

الآيل  احل��ا���س��ب  ب��اأج��ه��زة  مت�سلة 

الب�سرية  الإع��اق��ة  ب���ذوي  خا�سة 

يوفر  كما  اإنديك�ص(.  طابعة  )مثل 

للطلبة-  الإعارة  نظام  املركز -عرب 

اخلا�ص  املحمول  الآيل  احلا�سب 

كجهاز  الب�سرية،  الإع��اق��ة  ب���ذوي 

نوت،  برايل  وجهاز  �سين�ص،  برايل 

الذكية  الأق��الم  توفر  اإىل  اإ�سافة 

امل�ساعدة  خدمة  من  للم�ستفيدين 

امل��واءم��ة  �سبيل  على  ال��ت��دوي��ن  يف 

الأكادميية.

اأح��د  الرتويحية  ال��ربام��ج  وتُ��ع��ّد 

ج��وان��ب اخل��دم��ات امل�����س��ان��دة، من 

الجتماعية  الأن�سطة  تن�سيق  خالل 

اإذ  والريا�سية،  والفنية  والثقافية 

الطلبة  ت�سجيع  على  املركز  يحر�ص 

ذوي الإعاقة للم�ساركة مع زمالئهم 

يف اأن�سطة اجلامعة املختلفة، اإ�سافة 

ينظمها  ال��ت��ي  اخلا�سة  لالأن�سطة 

ومن  الإعاقة.  طبيعة  ح�سب  املركز 

الثقافية  ال��رح��الت  ب��رن��ام��ج  ذل��ك 

امل��رك��ز  ي��ن��ظ��م  اإذ  والج��ت��م��اع��ي��ة؛ 

للطلبة ذوي الإعاقة رحالت حملية، 

اململكة  اإىل مدن  اأي��ام،  لثالثة  متتد 

امل��خ��ت��ل��ف��ة؛ ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى امل��ع��امل 

الرتاثية والثقافية وزيارة املوؤ�س�سات 

يف  الإع���اق���ة  مب��ج��ال  املتخ�س�سة 

الربامج  تت�سمن  كذلك  امل��دن.  تلك 

ال�سباحة  تدريب  برنامج  الرتويحية 

الإع���اق���ة  ذوي  م���ن  ل��ل��م��ب��ت��دئ��ني 

يزيد  ما  تدريب  الب�سرية؛ حيث مت 

الإع��اق��ة  ذوي  م��ن  طالبا   40 ع��ن 

ال�سباحة  م��ه��ارات  على  الب�سرية 

واحلماية من الغرق.

اأم����ا ع��ل��ى م�����س��ت��وى اخل��دم��ات 

الأك���ادمي���ي���ة ف��ي��ع��م��ل امل���رك���ز على 

ذوي  الطلبة  احتياجات  م��راج��ع��ة 

الأكادميية  امل��واءم��ات  من  الإع��اق��ة 

املعتمدة،  والإج��راءات  اللوائح  وفق 

واإ�سدار منوذج املواءمات الأكادميية 

من  لتفعيلها  ف�سلية/�سنوية  ب�سورة 

جل�سة  وتقدمي   ، املقرر  اأ�ستاذ  قبل 

ومناق�سة  للدعم  الأكاميي  الإر�ساد 

احللول املمكنة للم�سائل الأكادميية، 

للكليات  الدورية  الزيارات  وتنظيم 

للطلبة  الأكادميية  الأم��ور  لتن�سيق 

بتلك  امل��ل��ت��ح��ق��ني  الإع����اق����ة  ذوي 

الكليات، بالإ�سافة اإىل املحا�سرات 

و�سل�سلة  املتخ�س�سة  وال��ل��ق��اءات 

ذوي  الطلبة  ل��دع��م  ال���س��ت�����س��ارات 

اجلامعة  من�سوبي  وتثقيف  الإعاقة 

حول مو�سوعات الإعاقة.

ُي�شمى  م��ا  تن�شيق  اإىل  اأ����ش���رِت   -

باملواءمات الأكادميية �شمن خدمات 

امل����رك����ز ف���م���ا امل���ق�������ش���ود ب����امل����واءم����ات 

الأكادميية؟

للطلبة  تتيح  التي  الرتتيبات  هي 

ال��و���س��ول  ف���ر����ص  الإع����اق����ة  ذوي 

م��ق��ررات  متطلبات  اإىل  املتكافئة 

الربامج الأكادميية امللتحق بها، وفقا 

لالحتياجات املرتتبة على الإعاقة ، 

دون اأن ي�سمل ذلك اأي تغير يف طبيعة 

اأمثلتها  وم��ن  الأك��ادمي��ي��ة.  املعاير 

اإتاحة الوقت الإ�سايف لإكمال املهام/

الختبارات املجدولة، وامل�ساعدة يف 

تدوين املالحظات، والختبار يف بيئة 

تقل فيها عوامل الت�ستيت، وال�سماح 

ب��وج��ود امل��راف��ق م��ع ال��ط��ال��ب اأث��ن��اء 

املحا�سرة اأو الختبار للم�ساعدة يف 

ق��ارئ(،  )كاتب/  القراءة  اأو  الكتابة 

لأ�سئلة  البديلة  ال�سيغة  واإت���اح���ة 

الختبارات، ومنح الأف�سلية للطالب 

مقاعد خم�س�سة  على  اجللو�ص  يف 

يف القاعة، وال�سماح باأوقات الراحة 

املحا�سرة  اأن�سطة  اأث��ن��اء  امل��ت��ك��ررة 

الحتياجات  وتُ��ع��د  والخ��ت��ب��ارات. 

املحدد  ه��ي  الإع��اق��ة  على  املرتتبة 

تلك  وتخ�سع  للمواءمات،  الأ�سا�سي 

واملراجعة  للمناق�سة  الحتياجات 

مع من�سقي اخلدمات الأكادميية يف 

توفر  �سوء  يف  الإع��اق��ة  ذوي  مركز 

الوثائق املعتمدة التي تدعم تو�سيف 

املواءمات التي يحتاجها الطالب.

- عندما نقول ذوي الإعاقة يطراأ 

هنا ت�شاوؤل هو: ما هي الفئات التي 

ت�شتقبلونها ؟

امل��رك��ز  خ���دم���ات  م���ن  ي�ستفيد 

الب�سرية،  الإعاقة  ذوي  من  الطلبة 

والإع����اق����ة ال�����س��م��ع��ي��ة، والإع���اق���ة 

وا�سطراب  واحل��رك��ي��ة،  اجل�سمية 

التعلم،  و�سعوبات  التوحد،  طيف 

ا�سطراب  التوا�سل/  وا�سطرابات 

فرط  وا���س��ط��راب  وال��ك��الم،  اللغة 

احلركة وت�ستت النتباه، والإعاقات 

املتعددة، واحلالت ال�سحية الأخرى 

احلادة.

- ح��دث��ي��ن��ا ع���ن دور اجل��ام��ع��ة يف 

ت��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل����ذوي 

الإعاقة ؟

ت�سعى اجلامعة اإىل ت�سخر جميع 

التعليمية  البيئة  لتهيئة  الإمكانات 

لذوي الإعاقة، فمن خالل مركز ذوي 

الإعاقة يتم تن�سيق جميع اخلدمات 

يف  الأكادميية  واخلدمات  امل�ساندة 

اإجراءات مي�سرة ل ت�سكل اأي عبء 

اإ�سايف على الطالب. كما ميتد تهيئة 

مرافق  جميع  اإىل  التعليمية  البيئة 

توفر  فمثال  اجلامعة،  يف  الأن�سطة 

عمادة �سوؤون الطالب بجامعة امللك 

البهو  يف  الرتفيهية  ال�سالة  �سعود 

الرئي�ص للجامعة، وذلك جلميع طلبة 

ال�سالة  تلك  يف  وتتوفر  اجلامعة، 

بذوي  اخلا�سة  الرتفيهية  الأدوات 

لذوي  التن�ص  طاولة  مثل  الإع��اق��ة، 

الإعاقة الب�سرية.

- ه�����ل ل���ك���م ت�����ع�����اون م�����ع ج���ه���ات 

ح��ك��وم��ي��ة اأو ق��ط��اع خ��ا���ص، وم��اه��ي 

اأوجه هذا التعاون ؟

مع  التعاون  على  املركز  يحر�ص 

اجل��ه��ات ذات ال��ع��الق��ة م��ن خ��ارج 

متعددة،  تعاون  اأوج��ه  يف  اجلامعة 

مبو�سوعات  الوعي  تعزيز  اأبرزها 

فعلى  الو�سول.  و�سهولة  الإع��اق��ة 

مع  للمركزتعاون  كان  املثال  �سبيل 

اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل���س��ط��راب 

) الن��ت��ب��اه  وت�ستت  احل��رك��ة  ف��رط 

ا�سطراب  ندوة  تنظيم  يف  اإ�سراق) 

يف  النتباه  وت�ستت  احلركة  ف��رط 

يف  ُعقدت  التي  اجلامعية،  املرحلة 

ا�ست�سافت  وموؤخًرا  اجلامعة.  مقر 

عمادة �سوؤون الطالب ممثلًة باملركز 

ال���دور  م��ن اجل��ه��ات ذوات  ع���ددا 

الأ�سخا�ص  دعم  احليوي يف جمال 

رعاية  هيئة  مثل  الإع���اق���ة،  ذوي 

ومدينة  الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�ص 

للخدمات  عبدالعزيز  بن  �سلطان 

ذوي  الأطفال  وجمعية  الإن�سانية، 

الإع���اق���ة، وذل���ك ���س��م��ن امل��ع��ر���ص 

اليوم  لفعالية  امل�ساحب  التعريفي 

الإعاقة.  ذوي  لالأ�سخا�ص  العاملي 

امل��ل��ك �سعود  وّق��ع��ت ج��ام��ع��ة  ك��م��ا 

ممثلة بعمادة �سوؤون الطالب عدًدا 

م��ن ات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ع��اون ال��داع��م��ة 

م�ستوى  على  الإعاقة  ذوي  للطلبة 

ت��اأه��ي��ل ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة م��ن ذوي 

م�ستوى  وعلى  للتوظيف  الإع��اق��ة 

تطوير املهارات.

- ك��ي��ف ت��ري��ن ن�شبة ال��وع��ي ل��دى 

مع  التعامل  يف  اجل��ام��ع��ة  من�شوبي 

ذوي الإعاقة ؟

م�ستوى  اجلامعة  من�سوبو  ميتلك 

يف  للم�ساركة  واملبادرة  الثقافة  من 

دعم �سهولة و�سول الأ�سخا�ص ذوي 

ا�ستجابة  ذلك  �سور  ومن  الإعاقة. 

املن�سوبني ملبادرات التعاون مع املركز 

لتطوير اخلدمات وامل�ساركة يف ور�ص 

العمل الهادفة اإىل التو�سع يف فر�ص 

يف  الإع��اق��ة  ذوي  الأ�سخا�ص  قبول 

برامج اأكادميية متنوعة. ويف الوقت 

مهامه  �سمن  املركز  يحر�ص  نف�سه 

مبو�سوعات  ال��وع��ي  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 

الإعاقة يف احلرم اجلامعي وخا�سة 

على م�ستوى املواءمات الأكادميية.

امل�رشف على مركز الطالب ذوي الإعاقة د. الطويل لــ                                   :

الجامعة تسخر جميع إمكاناتها لتهيئة البيئة 
التعليمية لذوي اإلعاقة

ننفذ زيارات دورية للكليات لتنسيق األمور األكاديمية للطلبة

أكثر من 30 مساًرا تخصصيًا في الجامعة لذوي اإلعاقة 

معايل رئي�ص اجلامعة برفقة عدد من الطالب ذوي الإعاقة

ُّ
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هل ُيعتبر المسرح فعال فنّيا محضًا أم يمكن أن يكون 
أداة تعليمّية أيضًا؟

ر�سالة اجلامعة- اأريج ال�سويلم:

يف  امل�ساعد  الأ�ستاذ  اجلوير  اأ�سماء  الدكتورة  جتيب 

تخ�س�ص النحو وال�سرف من ق�سم اللغة العربية واآدابها 

واملدربة يف التمثيل امل�سرحي قائلة :

»العمل بامل�سرح هو ال�سكل الوحيد لالبتعاد عن امللل«، 

يرى كثري من النا�ص اأن امل�سرح هواية وم�ساحة لق�ساء 

وقت الفراغ، لكني - مثل كثري من ع�ساق امل�سرح - اأجد 

فيه �سورًة اأخرى للحياة، اأجد فيه كوكًبا اآخر تُر�سم عليه 

حياة اأخرى تكون مراآة حلياتنا، اأو اإعادة �سناعة حلياتنا، 

اأو مواجهة مل�سكالت حياتنا، اأو قد تكون �سحكًة مدّوية 

يف وجه حياتنا.

امل�سرح لي�ص ق�سة الرواية، ولي�ص ق�سة ال�سينما، يف 

املمثل(  امل�ساهد،  الكاتب،  القارئ،  )كونك  اأنت  امل�سرح 

تعي�ص يف الق�سة مذ ُولدْت، اأّما يف الرواية اأو ال�سينما 

اأقول  لذا  لتعي�سها،  قدًما  امل�سي  من  �سيء  اإىل  حتتاج 

يف  الكاتب)  (املمثل/  واأن  اأخ��رى،  حياة  امل�سرح  يف  اإن 

امل�سرحية ي�سيف اإىل عمره اأعواًما، واإىل حياته حيوات 

ال�سخ�سيات يف امل�سرحية. 

اإن امل�سرح - من هنا - لي�ص حم�ص اختالق، اإمنا هو 

واإخراجه من حدود  الإن�ساين املحتمل،  املتخّيل  تو�سيع 

ب�سوره  واحلركة  الأداء  ف�ساءات  اإىل  ال�ُم�ساغ  الكلم 

اأو  ال�ستعرا�سّية،  املغّناة  ال�ساخرة،  اأو  احلوارّية اجلاّدة 

املرجتلة، اأو الذاتية النفرادية (املونولوج)، هو م�ساحات 

امل�سرحية  قبل  بتفاعله  اجلمهور  ميّدها  التي  اخَللق 

واأثناءها وبعدها.

تعليميًة  اأداًة  امل�سرح  كون  اإمكان  �ُسئلت عن  وقد  اأما 

اأطرح جتربتي  اأن  الفنّية فيمكنني  اإىل جانب ف�ساءاته 

يف حدثني جليلَي الأثر:

حني  1420و1423ه�  ع��ام��ي  ب��ني  ���س��ن��وات  ق��ب��ل 

بكلية  العربية  اللغة  ق�سم  يف  البكالوريو�ص  طالبة  كنُت 

اإىل  �ُسّمت  (التي  بالريا�ص  الأدبّية  الأق�سام  الرتبية_ 

جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن الآن)، كان م�سرح 

اأداء  جيًدا  واأت��ذك��ر  وامل��واه��ب،  الفنون  حم�سن  الكلية 

الزنبورّية)،  (امل�ساألة  م�سرحية  النهائية  ال�سنة  طالبات 

�سيخ  ب��ني  ن��ح��وّي��ة  م��ن��اظ��رة   - يعرفها  ل  مل��ن   - وه��ي 

اللغة  وعلوم  القّراء  و�سيخ  �سيبويِه  الب�سرّيني  النحوّيني 

الك�سائّي الكويّف يف جمل�ص الوزير الربمكّي، وملخ�سها 

يف احلوار الآتي:

- الك�سائي: »كيف تقول: كنُت اأظن اأن العقرَب اأ�سد 

ل�سعة من الزنبور فاإذا هو هي، اأم فاإذا هو اإياها؟«

- �سيبويه: »فاإذا هو هَي، ول يجوز الن�سب«.

الن�سب  ال�سحيح  بل  اأخ��ط��اأت،  »لقد  الك�سائي:   -

فنقول: فاإذا هو اإياها«.

الأعراب  من  باأن طلب  الوزير  تدّخل  الق�سة  وتروي 

بتبادل  وا�ستمتاًعا  للمجل�ص  تطوًيال  الك�سائّي  تاأييد 

احلجج.

واأ�سمع عن  الثانية،  اأو  الأوىل  ال�سنة  كنت حينئٍذ يف 

اإىل  والحتكام  النحوّية  واحلجج  الزنبوّرية)  (امل�ساألة 

لأول  العلم  الدولة يف جمال�ص  ديوان  وتدّخل  الأع��راب 

و�سّفقُت  وع�سُت  راأي��ت،  بل  وح�سب،  �سمعُت  وما  مرة، 

ذكرى  اأ�ستعيد  ذلك  كل  على  وع��الوة  امل�ساألة،  وفهمت 

تلميذةٌ  بعُد  وكاأنني  طويلة  �سنوات  بعد  امل�سرحية  تلك 

منده�سة يف مدرجات ذلك امل�سرح.

والتمّيز  اإليه يف احلديث عن اجلودة  يُدعى  اإّن مما 

ا مقروًءا  ن�سًّ كونها  العلمّية من  املعرفة  نقل  التعليم  يف 

حمفوًظا اإىل كونها جتربة متقنة، واإنَّ ما يبّز ذلك ويربو 

�سياغتها  الطالب يف  ي�سارك  اأدائّية  لوحًة  عليه جعلها 

وم�ساهدتها  اإليها  والدعوة  واأدائها  واإخراجها  و�سبكها 

متتزج بوعيه ول وعيه، ومتتزج بهويته وميوله، وتنتقل 

على  ذلك  كان  واإن   - موؤملة  اإجبارّية  جتربة  كونها  من 

نحو ما - اإىل كونها جتربة مثرية ممتعة ل تُن�سى، ول 

يبُعُد اأن يُت�سّور اأنه اإذا ا�ستمل مقرر درا�سّي ل�سعبٍة ما 

لوحٍة  م يف  ليُقدَّ در�ص  منها  واختري  درو�ص  ع�سرة  على 

املقرر  درو���ص  يف  الطالب  تفّوق  ن�سبة  كانت  م�سرحّية 

ذي  امل�سرحّي  الدر�ص  ن�سيب  من  ذلك  ويكون  الُع�سر، 

التجارب املتعددة الأوجه، وكما قال ال�ساعر:

اأن��������دى اإنَّ  واأدع��������������و  ادِع������������ي  ف����ق����ل����ُت 

داع��������ي��������اِن يُ����������ن����������ادَي  اأن  ل�������������س������وٍت 

يف  املمثالت  بنياتنا  اأدّرب  فاإين  الثاين  احل��دُث  اأّم��ا 

م�سرحّيات فريقنا (فريق �سارة الفنّي) منذ �سنوات، وقد 

الف�سيح  اإل  م�سرحنا  ينقل  ول  نكتب  األ  نهًجا  �سننُت 

�سعًرا ونرًثا، ويف �سبيل ذلك اأ�سّق على املمثالت بالتدرب 

على نطق الف�سيح دون حلن اأو اعوجاج خمارج باأق�سى 

الر�سالة  اأع��ب��اء  ذل��ك  لأج��ل  حّملتهن  وق��د  ميكننا،  ما 

والأهداف التي من �سمنها اأن نكون م�سرًحا ناقاًل للغة 

باأمتع �سورها، ومن عظيم ف�سل اهلل اأنهّن مار�سن ذلك 

حتى اعتدن عليه وُجوِّدت األ�سنتهّن اإىل حدٍّ كبري.

وحده،  الفّن  على  تقوم  ل  الفريق  م�سرحيات  اإّن  ثم 

بل تنطلق من قيمة عليا يف كل م�سرحّية تن�سوي حتتها 

قيم ترفدها وتدعمها، فلقد كانت م�سرحية (�سّتى) التي 

1439ه�  عام  عر�سها  عيد 
ُ
واأ 1436ه�  عام  ُعر�ست 

النتماء  يفتقدون  الذين  ال��رّح��ل  الغجر  ق�سة  ت�سّور 

اإىل الوطن يف مفارقة تُظهر قيمة الوطن الذي ي�سمنا 

ويدعمنا وننتمي اإليه، والعائلة والبيت اللذين نحميهما 

ويحمياننا، وجند يف هذا املثلث (الوطن، العائلة، البيت) 

فرُتّدد  والعلم،  للفّن  اخل�سبة  الرتبة  يكون  الذي  الأمن 

الأبيات  هذه  معهن  اجلمهور  وي��رّدد  امل�سرحّية  بطالت 

ُمغّناًة يف ا�ستعرا�صٍ ُمعرّب:

ال�����������ب�����������ي�����������ُت ن����������ب���������������������صُ اأم�������������������ْن

ل������������������ل������������������دفِء ُك�������������������������لُّ لَ�������������������������ْوْن

ال��������ب��������ي��������ُت ل�������ي���������������صَ ح�������������������������������������������������ا

ِئ�����������������ًط�����������������ا ل�����������ك�����������ي يُ�����������������ِك�����������������ّنْ

ال�����������������ب�����������������ي�����������������ُت ع��������������اِئ��������������لَ��������������ة

ب�������������������������ال�������������������������دفِء ع�������������ام�������������لَ�������������ْة

اإذاف������������������������َق������������������������ْدتَ������������������������ه������������������������ا

�����������س����������ت����������ف����������ق����������ُد ال�������������������وَط�������������������ْن

ال�������������ب�������������ي�������������ُت ب���������ال�������������������س���������ع���������وْر

ب������������ي������������ق������������ظ������������ِة ال���������������������س����������م����������رْي

اأوط�����������������������انُ�����������������������نَ�����������������������ا ب����������ي����������وت

����������ن����������ا ك���������ِح�������������������س���������ْن ����������مُّ ت���������������������سُ

م����������������������ْن ي�����������ف�����������ق�����������ِد ال��������������وط��������������ْن

ي�������������ف�������������ق�������������ُد ك��������������������������لَّ َف��������������������������ّنْ

��������������������ْد جَتِ وُدْر  �������������س������������اف������������ْر 

م�����������������وِط�����������������نَ�����������������َك الأح����������������������������������ّنْ

مل منار�ص تعليًما مبا�سًرا يف م�سرحيات الفريق، لكّن 

تلقني اللغة وتثقيف نطقها على وجه م�سّرف )ل �ساخر( 

وتعميق املبادئ العليا للمجتمع هدٌف تعليميٌّ وجداينٌّ قوميٌّ 

وطنيٌّ اأزعم اأننا حققناه بف�سل اهلل، واأرجو اأن نظل عليه.

حاولُت  خجلى،  ع��ودةٌ  اجلامعّي  امل�سرِح  ع��ودةَ  اإّن 

النخراط فيها �سمن جهود وحدة امل�سرح يف جامعتنا 

امل�سابقات،  وحتكيم  التدريب،  دورات  بعقد  العريقة، 

لكنه ما زال يف حاجة اإىل ربطه مبورده وم�سدره، فهو 

ينبثق من اجلامعة وي�سبُّ فيها، وينبغي له اأّل يرتبط بها 

ارتباط حتجيم وتقييد، بل ارتباط تقومي وتاأييد.

دمتم ودام امل�سرح بخري.

ثق�فية                                ت�س�أل:

طير السعدطير السعد

موقع الت�سوير: مدينة الطائف

يبلغ طول طائر ن�ّساج روبل 14.5 �سم، وي�سمى 

�سناعة  يف  مهارته  ب�سبب  ح��ّب��اك«؛  اأو  »ن�ّساج  ب� 

ي�سنع  حيث  مده�ص،  هند�سي  ب�سكل  الأع�سا�ص 

م��دورة  ك��رة  �سكل  على  الأع�سا�ص  م��ن  جمموعة 

متدلية من اأغ�سان الأ�سجار.  

  يوجد اختالف بني اجلن�سني من حيث اللون، 

فالذكر لونه اأ�سفر مع قناع اأحمر يف مقدمة الوجه، 

احلّباك  طيور  تتغذى  زيتوين.  فلونها  الأنثى  اأم��ا 

عنها  ومعروف  واحلبوب،  البذور  على  الن�ساج  اأو 

التغريد الدائم وهو من الأ�سوات املاألوفة.  

يعي�ص طائر احلباك يف الأودية واملزارع والغابات 

وخا�سة اأ�سجار الطلح، ويُعترب من الطيور املقيمة 

اململكة  من  اجلنوبية  الغربية  املناطق  يف  املنت�سرة 

العربية ال�سعودية.

اإعداد وت�سوير الطالب:

اإبراهيم ال�سوامني

ق�سم الإعالم

االسم العربي: نّساج روبل
Ruppell›s weaver

ً
ً ً

ً



هيئة  ع�ضو  ينظر  م��ا  ك��ث��راً 

طريق  -ع��ن  لطالبه  التدري�س 

متطابقون  اأنهم  على  اخل��ط��اأ- 

خمتلفني  وغر  �ضفاته  يف  معه 

اأنهم  لو  كما  اإليهم  وينظر  عنه، 

مياثل  ح��ا���ض��ًرا  يعي�ضون  ك��ان��وا 

م��ا���ض��ي��ه ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي 

والتعلمي بكل ظروفه ومقتنياته، 

على  اإليهم  ينظر  م��ا  ك��ث��راً  ب��ل 

ع��ط��وا ك��ل ���ض��يء؛ لكنهم 
ُ
اأن��ه��م اأ

���ض��يء ع��ل��ى �ضبيل  ب��ك��ل  ���ض��ن��وا 

تعلمهم.

وب��ال��ت��ايل ان��ط��ب��ع ذل���ك على 

اأ�ضلوب تعليمه لهم، بل على الت�ضورات امل�ضتقبلية 

اأي�ضا،  والعلمية  والوظيفية  ال�ضخ�ضية  حلياتهم 

الدافعية  فتيل  اإ�ضعاله  مدى  على  ذلك  وانعك�س 

يبخل  ك��ث��رة  اأح��ي��ان��اً  فتجده   ، للتعلم  لديهم 

تعليمهم  يف  الرغبة  زي��ادة  اأو  بالتحفيز  عليهم 

يف  طالبنا  على  الأث��ر  كبر  له  وه��ذا  وتعلمهم، 

تعلمهم و�ضقل �ضخ�ضياتهم، بل يتعدى ذلك اإىل 

اأ�ضبح  وقد  الطالب  فنجد  الوظيفي،  م�ضتقبلهم 

والإح��ب��اط  ال��الم��ب��الة  م��ن  جمة  بقيود  مكبَّاًل 

رد  بو�ضفه  امل�ضتباح  الك�ضل  كثرة  واأح��ي��ان��اً   ،

وقلة  تعلمه  لأ�ضلوب  مبا�ضر  وغر  طبيعي  فعل 

الدافعية لديه.

نعلم  اأن  لبد  التدري�س،  هيئة  ع�ضو  عزيزي 

طالبنا  واأن  بيننا،  فيما  خمتلفون  اأننا  جميعاً 

واأ�ضلوب  وطباعهم  �ضفاتهم  يف  عنا  خمتلفون 

طالبنا  اإن  للم�ضكالت.  وح�ضا�ضيتهم  تعلمهم 

قد  -ال���ذي  طريقهم  ي��ح��ت��اج��ون يف  م��ا  ك��ث��راً 

خاللها  يتح�ض�ضون  اأحياناً  الظلمة  بع�س  ت�ضوبه 

م�ضتقبلهم- اإىل من ي�ضعل لديهم لهب الدافعية 

لينر لهم الطريق ، ويفجر من خالله طاقاتهم 

تارة   ، الكثر  ويتعلموا  الكثر  ليعطوا  املدفونة 

عن طريق امل�ضاركات وتارة عن طريق اإعطائهم 

ال��ف��ر���ض��ة ل��ي��ع��روا ع��ن اأن��ف�����ض��ه��م واأف��ك��اره��م 

حثهم  طريق  عن  اأخ��رى  وت��ارة   ، وا�ضتنتاجاتهم 

والأف��ك��ار  لديهم  املتميزة  اجل��وان��ب  اإب��راز  على 

اخل��الق��ة ال��ت��ي ب��داخ��ل��ه��م ، وت����ارة اأخ����رى عن 

ال�ضفات  والثناء على  املدح  طريق 

املتعلم  ل���دى  واجل��ي��دة  احل��م��ي��دة 

اأخرى مب�ضاعدتهم  وتارة   ، اجليد 

يف ر�ضم تو�ضيحي مل�ضتقبلهم اأثناء 

تعلمهم قدر امل�ضتطاع ، فيمكن اأن 

تقول اإن هذا الطالب الذي اأجاب 

ع��ن ال�����ض��وؤال مم��ت��از ج����داً، وم��ن 

الذي  الفذ  واملنطق  اإجابته  خالل 

قائداً  يكون  اأن  ي�ضلح  به  اأج��اب 

ي�ضلح  واآخ��ر   ، ل�ضركة  مديراً  اأو 

اأو جلهاز  لنظرية حديثة  خمرتًعا 

ت�ضعد به الب�ضرية.

اأخفق  لطالب  تقول  اأن  ميكنك 

اإجابة  هناك  اإن  ل��ه:  توبيخ  وب��دون  اإجابته  يف 

له  الطالب  هذا  واإن  الإجابة،  هذه  من  اأف�ضل 

ملكات اأخرى ممتازة مثل كذا وكذا .. واإن اهلل 

خلقنا غر مت�ضاوين يف قدراتنا ليحتاج بع�ضنا 

اإنه  لهم  يقول  من  اإىل  بع�س.يحتاج طالبنا  اإىل 

ل يوجد �ضخ�س غبي يف التعلم ، فالكل خلقهم 

لدى  بكرثة  تتوفر  ق��د  ال��ذك��اء  م��ن  بن�ضب  اهلل 

العلوم،  يف  واآخ��ر  الريا�ضيات،  يف  منا  البع�س 

قائداً  ليكون  واآخ��ر  والأدب،  ال�ضعر  يف  واآخ��ر 

واآخر  ومهند�ضاً،  طبيباً  ليكون  واآخر   ، ومديراً 

ن�ضب  لديه  واآخ���ر   ، ومبتكراً  خم��رتع��اً  ليكون 

عالية من الذكاء الجتماعي والأ�ضري.

لطالبنا،  تُقال  اأن  من  العبارات  لهذه  لب��د 

وخا�ضة عند تعلمهم مادة جمردة وجتريدية مثل 

والإح�ضاء. الريا�ضيات 

الأوىل  بال�ضنة  ط��الب��ي  اأح���د  ه��ن��ا  واأت��ذك��ر 

لقلة  لي�س  الريا�ضيات،  يكره  ك��ان   ، امل�ضرتكة 

بع�س  ل��دى  ثقايف  م���وروث  نتيجة  ولكن  ذك���اء، 

زمالئه الذين �ضبقوه يف مراحل تعلمه  ومل تكن 

يف  �ضوؤالً  �ضاألته  وحينما  للتعلم،  دافعية  لديهم 

بن�ضبة  �ضحيحة  اإجابته  تكن  ومل  الريا�ضيات، 

%100 ، غر اأنني قلت له: اإجابة ممتازة جداً، 
ولكن مَل كانت اإجابتك على هذا النحو؟  ففكر 

قلياًل وقال يل: لو كان لدي م�ضروع لكانت هذه 

بقية  اأن جعلت  اإل  فعلي  رد  يكن  ، ومل  اإجابتي 

الطالب ي�ضفقون له، فاإجابته فعال من الناحية 

املنطقية �ضليمة جداً ، ثم عّدلتها ريا�ضياً وقلت 

له: ينق�ضها كذا وكذا...

هل تعلم عزيزي ع�ضو هيئة التدري�س اأن هذا 

الطالب اأ�ضبح من اأف�ضل طالب ال�ضعبة بل من 

الأف�ضل على م�ضتوى طالب دفعته، وح�ضل على 

تكلفني  مل  ب�ضيطة  بدافعية  وذلك  A+؟  تقدير 

�ضيئاً ، والأمثلة على ذلك كثرة.

يثر  م��ن  اإىل  ي��ح��ت��اج��ون  ال��ط��الب  اأب��ن��اوؤن��ا 

الإثارة  هذه  وينوع  بل   ، للتعلم  لديهم  الدافعية 

، فتارة بامل�ضتقبل الوظيفي للطالب ، وتارة عن 

لعلماء  اأو  عامة  للعلماء  الذاتية  ال�ضرة  طريق 

الريا�ضيات خا�ضة ، وتارة بت�ضجيع املهارة لدى 

لتكن  ولكن  الختبار،  بدرجات  وتارة   ، الطالب 

ولي�ضت  لديه،  الدافعية  لإثارة  و�ضيلة  اآخر  هذه 

اأول و�ضيلة.

مظلومني  ي��ك��ون��ون  ق��د  ال��ط��الب  ن���ا  ب���ن���اوؤ اأ

اأك���رث م��ن��ا، لأن ل��دي��ه��م م��ث��رات ك��ث��رة ج��داً 

و�ضائل   ، �ضبقتهم  ال��ت��ي  الأج��ي��ال  م��ن  اأك���رث 

كمبيوتر  واأل��ع��اب  متعددة  اجتماعي  توا�ضل 

ال�ضاعات  معها  ت�ضيع  ج��اذب��ة  ع��وام��ل  ذوات 

اأك��رث  ب��ل ه��ي  ي�����ض��ع��روا،  اأن  وال�����ض��اع��ات دون 

ريا�ضات  اأي��ة  اأو  ال��ق��دم  ك��رة  لعب  م��ن  ث���ارة  اإ

والأ�ضرية  الجتماعية  للمنا�ضبات  اأوح�ضور 

باأخباره  الإنرتنت  على  اأمامهم  مفتوح  عامل   ،

جتذب   ... واق��ت�����ض��ادات��ه  وك��وارث��ه  وملهياته 

الكبر قبل ال�ضغر ، ولذا يجب علينا اأن نقف 

باأنف�ضهم،  ونب�ّضرهم  وننا�ضرهم،  بجانبهم، 

للتعلم  دافعيتهم  من  ونزيد  باأيديهم،  وناأخذ 

امللهيات،  هذه  اأمام  بها  ليت�ضدوا  با�ضتمرار؛ 

الأم���ان،  ل��ر  مركبهم  ت�ضر  ك��ي  بهم  ف��رف��ق��اً 

لأمتهم  نافعني  �ضاحلني  مواطنني  وي�ضبحوا 

اكت�ضاف  على  قادرين   ، وم�ضتقبلهم  ودولتهم 

اأن��ف�����ض��ه��م وم���ا ل��دي��ه��م م��ن م��ل��ك��ات وم��ه��ارات 

اإح��داث  ق��ادري��ن على   ، واأف��ك��ار وخم��رتع��ات 

الإدارة  وح�ضن  البناء  والنقد  والتنمية  التغير 

يف  بقدراتهم  موؤمنني  اأنف�ضهم،  من  واثقني   ،

وعلمياً  تكنولوجياً  يتغر  لعامل  والبناء  التغير 

الثانية.  من  فيمتو  كل  بل  ثانية  كل 

ال�ضنة الأوىل امل�ضرتكة

العلوم  لتقدم  اأ�ضا�ًضا  العلمي  البحث  يُعتر 

والركيزة  الفقري  العمود  وهو  املعارف،  وتطور 

ال�����ض��ل��ب��ة ال��ت��ي ت�����ض��ت��ن��د ع��ل��ي��ه��ا ال�����ض��ن��اع��ات 

فعال  وب�ضكل  بدورها  ت�ضهم  التي  والخرتاعات 

والجتماعي.  والتقني  القت�ضادي  التطور  يف 

ومن املعروف اأن الدول ال�ضناعية املتقدمة تنفق 

يف  ال�ضخمة  وال�ضتثمارات  الطائلة  الأم���وال 

�ضبيل البحوث العلمية التي تعمل على  حت�ضني 

اأداء املعدات واإطالة عمرها الت�ضغيلي وتخفي�س 

النواحي  على  يركز  العلمي  والبحث  تكلفتها. 

التطبيقية اأو تطوير وتبني نظريات علمية تقود 

البحث يف النهاية اإىل مرحلة التطبيق، لذا فاإن 

البحث يجب اأن يتجه نحو تبني نظريات علمية 

ما  نحو  املطاف  نهاية  يف  العلمي  البحث  تقود 

ويواكب  التنمية  متطلبات  مع  ويتما�ضى  يتنا�ضب 

املجتمعات  ت�ضهدها  التي  ال�ضريعة  التطورات 

والطبية  ال�ضناعية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  احل��دي��ث��ة 

والع�ضكرية  والتنموية  والقت�ضادية  والزراعية 

عليها  وال���ض��ت��ح��واذ  التقنية  ن��ق��ل  وجم����الت 

وتوطينها.

حياة  يف  بالغة  اأهمية  ميثل  العلمي  والبحث 

الأمم املتطورة وو�ضيلة فعالة يف ا�ضتمرار منوها 

اإجراء  يف  اإمكانيات  من  لها  يتحقق  مبا  ورقيها 

البحوث وتر�ضيخ قواعدها وبناء الكوادر الوطنية 

التقنية  -ع�ضر  احلديث  فالع�ضر  لها،  املوؤهلة 

الت�ضال  حلقة  د  يُج�ِضّ العلمي-   والزده����ار 

املبا�ضر بني قنوات البحث العلمي وواقع املجتمع 

التقنية  و�ضائل  باأحدث  الوطنية  التنمية  لربط 

واأ�ضاليب الإنتاج والتطور.

ال�ضتيعاب  على  املقدرة  هو  العلمي  والبحث 

املتاأين والتحليل املتزن والتفكر الر�ضني. ولقد 

العلمية  واملعاهد  اجلامعات  يف  التوجه  اأ�ضبح 

نحو البحث العلمي اأمًرا �ضرورًيّا وحيوًيّا، حيث 

اإن هذه الكيانات واملواقع العلمية 

مل تُ�����َن ف��ق��ط ل��ت��ل��ق��ني ال��ع��ل��وم 

وامل��ع��ارف وح�����ض��وه��ا يف اأذه���ان 

ن�ِضئت لتكون اأي�ًضا 
ُ
طالبها، واإمنا اأ

والإبداع  والتنوير  للتفكر  مراكز 

ت�ضكل  اجلامعات  ويف  والتطوير. 

ومراكز  العليا  الدرا�ضات  برامج 

البحوث بها �ضباًل مي�ضرة وقنوات 

مفتوحة نحو النطالق نحو اآفاق 

العلوم واملعرفة واكت�ضاف العوامل 

املجهولة. 

بحث  اأي  جن���اح  اأ���ض�����س  اإن 

عنا�ضر  توفر  على  تتوقف  علمي 

امل�ضقول  والذهن  املتفتحة  كالعقلية  اأ�ضا�ضية 

والرغبة اجلادة يف عمل البحوث وتوفر الأجواء 

لي�س  العلمي  البحث  اأن  كما  لها،  والإمكانيات 

تُلقى  عقيمة  ت�ضورات  اأو  جوفاء  معاٍن  جمرد 

يف  تعتمل  جدية  فَكٌر  هو  واإمن��ا  عواهنها  على 

ذهنه  يف  تتفاعل  حقيقية  وروؤًى  الباحث،  عقل 

وتطبيقها  حتقيقها  نحو  ي�ضعى  واأحا�ضي�ضه، 

نتائجها  اإىل  وال��و���ض��ول  م��ن��ه��ا  وال���ض��ت��ف��ادة 

من  املرجوة  الفوائد  تتحقق  ولكي  املح�ضو�ضة. 

يف  �ضيجد  الباحث  اأن  �ضك  فال  البحوث  تلك 

يف  واملعاناة  العوائق  بع�س  الأح��ي��ان  من  كثر 

اأن  يجب  التي  املعلومات  على  احل�ضول  �ضبيل 

ي�ضتخل�ضها من املراجع املختلفة ومن املعلومات 

تكون  ل  وق��د  امل��ت��ع��ددة،  الإح�ضائية  والأرق����ام 

ومتاحة  م��وج��ودة  املعلومات  اأو  امل��راج��ع  تلك 

عليها،  واحل�ضول  اإليها  للو�ضول  احلاجة  عند 

اأن  الباحث  على  ال�ضهل  من  يكون  ل  قد  ل��ذا 

يف  والرياحني  ب��ال��ورود  مفرو�ًضا  طريقه  يجد 

وعدم  الإمكانات،  نق�س  فاإن  البحثية،  م�ضرته 

توفر املعلومات، وغياب اجلهة اأو اجلهات التي  

اأبحاثه، قد يعيق  ت�ضجعه وتتبنى 

قد  الذي  الأم��ر  البحث،  م�ضرة 

يجد الباحث نف�ضه معه قد وقف 

اإىل  يف طريق م�ضدود ل يف�ضي 

م�ضرته  تتعطل  وبالتايل  �ضيء، 

العلمية  جهوده  وتتبدد  البحثية، 

التي اأعطى لها جل وقته، واأنفق 

بها كل طاقته.

من  ك��ث��ًرا  ه��ن��اك  اأن  �ضك  ل 

اأفرزتها  التي  وال��ف��وائ��د  امل��زاي��ا 

اأ�ضبح  فقد  العلمية،  ال��ب��ح��وث 

كثر  على  التعرف  املمكن  م��ن 

والتو�ضل  الفتاكة  الأمرا�س  من 

اإىل  التو�ضل  اأمكن  كذلك  لعالجها،  طرق  اإىل 

اأف�ضل اأنواع التقنيات يف الأجهزة واملعدات التي 

ال�ضلكية  الت�ضالت  يف  الإن�ضان  ي�ضتخدمها 

والال�ضلكية وو�ضائل النقل، كذلك اأمكن حت�ضني 

وال�ضناعية  الزراعية  املنتجات  من  كثر  نوعية 

اإدارية  اأم  فنية  اأكانت  �ضواًء  اأخرى  جمالت  اأو 

كثر  اأَدّت  املحلي  ال�ضعيد  وعلى  تنظيمية.  اأم 

على  مبنية  وطنية  �ضناعات  اإىل  البحوث  من 

الإبداع املحلي مما اأ�ضبح له عائد ملمو�س على 

اململكة  مثل  نامية  دولة  اإن  الوطني.  القت�ضاد 

دول��ة  ت�ضبح  اأن  ميكن  ل  ال�ضعودية  العربية 

مبراكز  املحلية  �ضناعتها  تربط  مل  ما  �ضناعية 

احلديثة  التقنية  نقل  على  تعمل  وتطوير  بحوث 

وتطويعها وتوطينها،  وتبدع يف تطوير تقنية لها 

لها  التطبيقية   البحوث  اأن  كما  وطنية،  جذور 

بعد  اإل  اأثرها  اأن يظهر  تراكمية ل ميكن  �ضفة 

وا�ضتثمار  املعرفة  تطوير  من  كافية  زمنية  فرتة 

امللكات املبدعة.
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البحث العلمي وأهميته في العصر الحديث

نقراأ يف كثر من البحوث العلمية املن�ضورة يف املجالت العلمية اأن 

الباحث ي�ضتخدم م�ضطلح »العينة الع�ضوائية«، وهذا ديدن ر�ضائل طالب 

الدرا�ضات العليا وكثر من الباحثني، فهل هذا يعني اأن الع�ضوائية هي 

نوع من اأنواع العينات؟

الواقع اأن الع�ضوائية لي�ضت نوًعا من اأنواع العينات الحتمالية اأو غر 

ولكّن  بها.  اخلا�ضة  �ضروطها  لها  العينات  من  عينة  فكل  الحتمالية. 

تنفرد بخا�ضية  دات جتعلها  اأو حمدِّ اأي �ضروط  لها  لي�ضت  الع�ضوائية 

من خ�ضائ�س العينات. ومن  املعروف اأن العينات تنق�ضم اإىل عينات 

الحتمالية  العينات  و�ضروط حتقق  احتمالية.  وعينات غر  احتمالية 

هي:

� اأن جمتمع الدرا�ضة متجان�س.

� اأن جميع املفردات داخل اإطار جمتمع الدرا�ضة.

� اأن كل مفردة لها رقم تعريفي خا�س بها.

� اأنه ميكن الو�ضول اإىل اأي مفردة يتم اختيارها.

العينات  ا�ضتخدام  على  ال��ق��درة  تعني  جمتمعة  ال�����ض��روط  ه��ذه 

الحتمالية وهي:

� الع�ضوائية الب�ضيطة.

� �ضبه الع�ضوائية املنتظمة.

� الع�ضوائية الطبقية.

� الع�ضوائية العنقودية.

يف حالة عدم حتقق �ضروط الحتمالية جمتمعة، نتجه للعّينات غر 

الحتمالية وهي:

� العينة الغَر�ضية )الق�ضدية(.

� عينة كرة الثلج.

� العينة احل�ض�ضية.

� العينة ال�ضدفية.

�ضفة  واإمنا هي  عينة،  تكن  الع�ضوائية مل  اأن  اإىل  نخا�س  من هذا 

جلميع العينات الحتمالية. كما اأنها اآلية ميكن اأن تُ�ضتخدم يف العينات 

غر الحتمالية يف الوقت نف�ضه.

ما هي الع�ضوائية؟

الطريقة  هي  اأي  املفردات،  �ضحب  اآلية  تعني  بب�ضاطة  الع�ضوائية 

التي ي�ضتخدمها الباحث لختيار مفردات الدرا�ضة، وتكون على النحو 

التايل:

� اختيار املفردات عن طريق جداول الأرقام الع�ضوائية - و�ضع اأرقام 

ملجتمع  التوجه   - منه  املفردات  اأرق��ام  و�ضحب  �ضندوق  يف  املفردات 

التوجه   - الباحث  ملوقع  و�ضولهم  ح�ضب  املفردات  واختيار  الدرا�ضة 

لتجمعات مفردات الدرا�ضة ومقابلة من يكون موجوًدا يف ذلك الوقت 

...اإلخ.

ل�ضحب  اآلية  هي  بل  عينة؛  لي�ضت  الع�ضوائية  اأن  يت�ضح  �ضبق  مما 

املفردات، وهي �ضرط �ضروري جلميع العينات الحتمالية ،ويتم ذلك 

من خالل تطبيق العملية رقم 1 ورقم 2 فقط.  من خالل تطبيق اأي من 

العينات الحتمالية وتطبيق الع�ضوائية بو�ضفها �ضرًطا مكمال للعينات 

الحتمالية ميكن للباحث تعميم نتائج عينته على جمتمع الدرا�ضة الذي 

ا�ضتخدام  له  ميكن  ل  الباحث  اأن  يعني  ل  هذا  العينة.  منه  �ُضحبت 

الع�ضوائية يف العينات غر الحتمالية. فيمكن اأن ي�ضتخدم الع�ضوائية 

نتائج  تعميم  ي�ضتطيع  ل  اأنه  اإل  الحتمالية؛  غر  العينات  �ضحب  يف 

العينة على جمتمع الدرا�ضة الذي �ُضِحبت منه العينة.

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

نبض المنهجية
أ.د. سعود بن ضحيان الضحيان

نبض المنهجية

الع�سوائية عينة اأم اآلية ل�سحب املفردات

*

*

*

*

*

*

ال تقتلوا الدافعية في وجدان طالبكم

مملكة الطاقة
بداأت اململكة العربية ال�ضعودية بالتوجه اإىل جمال ال�ضناعة والتقنية، 

مما يطرح عديًدا من الت�ضاوؤلت عن ُم�ضتقبل النفط باململكة؟، وما هي 

الأ�ضرار التي �ضتنتج عن ال�ضتغناء عن النفط يف اململكة م�ضتقبال ؟، اأم 

اأن اململكة �ضتتمكن من التحكم بالطاقة اجلديدة يف العامل اجلديد ؟.

العامل،  يف  الطاقة  م�ضادر  اأه��م  اأح��د  هو  الأ���ض��ود«  »ال��ذه��ب  النفط 

واعتمدت اململكة يف اقت�ضادها على النفط، لكن يف الآونة الأخرة يُتداول 

ال�ضناعة  �ضخمة يف جمال  م�ضاريع  عن  ال�ضعودي  الطاقة  وزير  اإع��الن 

النفط �ضيكون بجانب  اأن  ال�ضم�ضية وم�ضاريع عّدة، وهذا يعني  والطاقة 

م�ضادر دخل كثرة اأخرى تعادله، وهذا يتما�ضى مع روؤية 2030م واأحد 

م�ضادر  اأهم  عن  لال�ضتغناء  طريقه  يف  احلا�ضر  فالعامل  اأهدافها.  اأهم 

اململكة  ت�ضعى  لهذا  ع��دة.  بدائل  لوجود  النفط-؛  اأي   - �ضابقا  الطاقة 

للتقليل من اعتمادها على النفط والتوجه اإىل جمالت اأخرى، ولن تت�ضرر 

اإىل  العامل اجلديد  ويتوجه  النفط.  ال�ضتغناء عن  اإن مت  م�ضتقبال حتى 

والطاقة  الكهربائية،  املركبات  مثل:  جمالت  عدة  يف  اجلديدة  الطاقة 

التغرات من  مواكبة هذه  اململكة على  تعمل  لذلك  ...اإل��خ.   ال�ضم�ضية، 

خالل اإطالق امل�ضاريع التي تهتم بالطاقة اجلديدة، بهدف و�ضع م�ضادر 

دخل اأخرى يف جمال الطاقة بجانب النفط والتحكم فيها، و�ضتكون اململكة  

من اأهم الدول يف الطاقة ال�ضم�ضية، ومن اأقوى الدول ال�ضناعية بعد تنفيذ 

هذه اخلطة وجناحها.

خالد ال�سبيعي

ق�سم االإعالم



ل���أف��راد  تتيح  ذات��ه  ح��د  يف  لغة  الفن  يُعد 

عاديني  مراهقني  اأم  اأط��ف��اال  ك��ان��وا  ���س��واء   -

للتعبري  فر�سة  خا�سة-  احتياجات  ذوي  اأم 

ور�سوم  باالآخرين،   واالت�سال  بداخلهم  عما 

االأط����ف����ال ه���ي ال��ت��خ��ط��ي��ط��ات احل����رة ال��ت��ي 

اأي  على  فيها  ويعربون  االأط��ف��ال  ي�ستخدمها 

القلم  مب�سك  عهدهم  بداية  منذ  كان،  �سطح 

مرحلة  اإىل  ي�سلوا  اأن  اإىل  ذلك  �سابه  ما  اأو 

الر�سوم  ه��ذه  ي�ستخدمون  واالأط��ف��ال  البلوغ، 

فيها. يعي�سون  التي  البيئة  مع  للتكيف  و�سائل 

لهم  اخل��ا���س��ة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوو  االأط��ف��ال 

ط��ب��ي��ع��ة خم��ت��ل��ف��ة ع��ن ذوي��ه��م م��ن ال��ع��ادي��ني، 

منوهم  ومراحل  �سيكولوجيتهم  تختلف  حيث 

الر�سم  ويُ��ع��د  والتعلم،  اللعب  يف  وطريقتهم 

ذي  الطفل  وت��دري��ب  تعليم  يف  ا  مهمًّ م��دخ���اً 

تدريب  يتطلب  مم��ا  اخل��ا���س��ة،  االح��ت��ي��اج��ات 

ه����وؤالء االأط���ف���ال وت��اأه��ي��ل��ه��م واأ���س��ره��م على 

الفردية  براجمهم  يف  الفنية  االأن�سطة  تفعيل 

كونها  يف  ع�جية  و�سيلة  الأنها  واجلماعية؛ 

ول�ت�سال  الذات،  عن  التلقائي  للتعبري  و�سيلة 

باالآخرين.

يُ�ساب  التي  االأمرا�ض  اأح��د  التوحد  ويُعّد 

النمو  يف  ا�سطراب  وهو  االأطفال،  بع�ض  بها 

البيانات  معاجلة  عملية  على  يوؤثر  الع�سبي، 

التفاعل  �سعف  ي�����س��ب��ب   مم��ا  ؛  ال��دم��اغ  يف 

اللفظي،  وغري  اللفظي  والتوا�سل  االجتماعي 

وح����دوث اأمن����اط ���س��ل��وك��ي��ة م��ق��ي��دة وم��ت��ك��ررة 

العزلة،  اإىل  مييلون  بالتوحد  وامل�����س��اب��ون   .

وبع�سهم  ال��ك���م،  ع��ل��ى  ي��ق��در  ال  وب��ع�����س��ه��م 

االآخ���ر ل��دي��ه ق���درات ع��ل��ى ال��ك���م واحل��رك��ة 

اأقرانهم  عن  خمتلفني  يظلون  لكنهم  املتميزة؛ 

. لطبيعيي�ن ا

اإن الر�سم اأداة لفهم ذات الفرد وقيا�سها، وله 

القدرة الفائقة على التعبري عن االأمور التي ال 

مبفهوم  واخلا�سة  لفظيا،  عنها  التعبري  ميكن 

بالر�سم  الع�ج  اإن  واجت��اه��ات��ه.   الفرد  ذات 

عن  التعبري  على  تعتمد  ع�جية  طريقة  هو 

تدريبه  خ�ل  من  للمري�ض،  الداخلية  االأفكار 

ينطوي  ال��ذي  واالبتكار  االإب��داع  اإخ��راج  على 

و�سيلة  بو�سفه  وذل��ك  وعقله،  تفكريه  عليه 

وتخفيف   ، النف�سية  ا�سطراباته  عن  للتنفي�ض 

اأن��ه  ال��ت��وت��ر ال���ذي ي��ع��اين م��ن��ه، اإ���س��اف��ة اإىل 

اإعجاب  على  واحل�سول  ذاته  اإثبات  من  ميّكنه 

على  ي�ساعد  كما  انتباههم،  وجذب  االآخرين 

الر�سومات  خ���ل  من  املر�سى  اأف��ك��ار  ق��راءة 

يعانون  التي  امل�ساكل  ومعرفة  يقدمونها،  التي 

لتكون  وذل��ك  عنها،   يتحدثوا  اأن  دون  منها 

االأم��را���ض،  م��ن  لكثري  تكميلي  ع���ج  مبثابة 

طبيعياًا  ا  ع�جاً املعاجلني  بع�ض  ي�ستخدمه  بل 

الع�ج االأخرى. اأنواع  بدي�اً عن 

والتنفي�ض  للتعبري  خ�سبا  جماال  الر�سم  يُعّد 

بع�ض  فقد  التي  الفئات  لهذه  امل�ساعر  ع��ن 

وهو  الرئي�سة،  التفاهم  و�سائل  بع�ض  اأفرادها 

التعبري  على  بالتوحد  امل�سابني  ي�ساعد  بذلك 

ي�ساعدهم  اأنه  كما  املحبو�سة؛  عواطفهم  عن 

االآخرين  اإىل  وم�ساعرهم  اأحا�سي�سهم  نقل  يف 

اأثناء  الفئة  هذه  اإليها  تلجاأ  التي  الرموز  عرب 

والتلوين.  الر�سم 

اإن االإ�سابة بالتوحد جتعل الطفل التوحدي 

اإن  ان��ع��زال��يًّ��ا وم��ن��ط��وياً��ا؛  اأغ��ل��ب االأح��ي��ان  يف 

االأط��ف��ال  امل��وج��ود عند  واالن��ع��زال  االن��ط��واء 

التوحديني وغريهم من امل�سابني بحاالت عدم 

عام�  تكون  قد  املحيطة  البيئة  مع  التكيف 

ا�ستخدامهم  وكيفية  ر�سومهم  على  م��وؤث��را 

اللوحة.  �سطح  على  للعنا�سر  والتوزيع  ل�ألوان 

هذا  ليكون  الر�سم  خ�ل  من  يتفاعلون  فهم 

مع  للتوا�سل  طريقا  امل�ستقبل  يف  التفاعل 

اإيجابي. ب�سكل  االآخرين 

الفنية  واأعمالهم  التوحد  اأطفال  ر�سوم  اإن 

التوحديني  فر�سوم  للع�ج،  هاما  م�سدرا  تُعد 

للبحث  ا  هامًّ ا  م�سدراً تعترب  الفنية  اأعمالهم  و 

االأداة  وه��ي   ، الع�ج  اإط��ار  يف  ال�سيكولوجي 

فهم  لهم  نحدد  اأن  �سوئها  على  ميكن  التي 

قدرات  اإىل  يحتاج  فالر�سم   احلياتية،  االأمور 

اأن  على  توحد  لديه  الذي  الطفل  ت�ساعد  فنية 

باالألوان  اللعب  طريق  عن  التفكري  على  يتعود 

و التعبري بالر�سم ، وال �سك اأن اأثر ذلك يكون 

بقدر  اأنه  املعلوم  من  و  امل�ستقبل،  يف  وا�سحا 

تكون  ال��ط��ف��ول��ة  م��رح��ل��ة  يف  ال��ق��درات  تنمية 

اأي  الطفولة؛  بعد  ما  اأف�سل يف مرحلة  النتائج 

املراهقة. بعد  ما  و  املراهقة 

قد  التوحديني  ل��دى  فنيًّا  ��ا  اإب��داعاً جند  قد 

الر�سوم  فهذه  ال��ع��ادي،  االإن�����س��ان  عنه  يعجز 

ا�ستغ�لها  ميكن  تعبريية  لغة  مبثابة  تُعترب 

اأو  ال��ت��وح��دي  ال��ط��ف��ل  ب��ه  ي��ف��ك��ر  م��ا  لتف�سري 

للر�سم  اأن  يو�سح  وه��ذا  داخله،  يف  ي��دور  ما 

طريق  -عن  اأنه  تبنّي  اإذ  مهمااً؛  ع�جيااً  جانبااً 

االأمور  بع�ض  نفهم  اأن  ميكننا  بالر�سم-  اللعب 

غام�سة  تكون  اأن  املمكن  م��ن  التي  االأخ���رى 

وغ��ري م��دَرك��ة، اإىل ج��ان��ب اأن��ه ق��د ي��خ��دم يف 

�سوء  يف  ذلك  و  امل�ستقبل،  يف  ال�سلوك  تعديل 

التوحديون  ل��ل��ر���س��وم��ات.  النف�سي  التحليل 

للّغة  بدي�اً  اأ�سلوباًا  بالر�سم  التعبري  ي�ستغلون 

تنبثق  التي  الر�سوم  فهذه  اللغوي،  والتوا�سل 

عن اأذهان االطفال التوحديني، والتي تعربعن 

ال  قد  وتخي�تهم،  وم�ساعرهم  اأحا�سي�سهم 

ت�ساحب  التي  التطورات  وكذلك  يفهمونها، 

والف�سيولوجي. البيولوجي  منوهم 

اإىل  بالن�سبة  فعاليته  اأثبت  بالفن  الع�ج  اإن 

ا�ستخدام  تنمية مهاراته يف  الطفل، عن طريق 

من  ومتكينه  واالأ���س��ك��ال،  واخل��ط��وط  ل���وان  االأ

املحيطة،  وبيئته  الداخلي  عامله  عن  التعبري 

اأكرث  ب�سورة  احلقائق  تنظيم  على  وم�ساعدته 

تُعلِّم  كما  ال�سكلية،  اللغة  طريق  عن  ا  و�سوحاً

بناء  يف  املعاجلة  ن�سائح  ي�ستثمر  كيف  الطفل 

قوية. ذات 

ال��ر���س��م على  ب��ا���س��ت��خ��دام  ال��ع���ج  وي��ق��وم 

عن  وذل��ك  ال��سعور،  ع��ن  التنفي�ض  اأ���س��ا���ض 

الفني،  التعبري  عملية  يف  االإ���س��ق��اط  ط��ري��ق 

منهج  اإىل  الر�سم  طريق  عن  الع�ج  وي�ستند 

وم�ساعر  ال��ق��ل��ق  ف��ه��م  يف  النف�سي  التحليل 

وي�ستند  والتوحد،  واالإ�سقاط  والكبت  الذنب 

وامل�ساعر  االأفكار  اأن  تقدير  اأ�سا�ض  على  اأي�سا 

عنها  يعربرَّ  ال��سعور  يف  ل�إن�سان  االأ�سا�سية 

.اإن  كلمات  يف  عنها  يعربرَّ  مما  اأك��رث  �سور  يف 

�سراعاته  الإ�سقاط  كامنة  طاقه  فرد ميلك  كل 

االت�سال  فيكون  ب�سرية،  �سور  يف  الداخلية 

وبذلك  رمزيا؛  ات�ساال  واملري�ض  املعالج  بني 

ا  ونظراً ���س��ور،  اإىل  �سعوريا  ال  خ��ربات��ه  ينقل 

ترُتجم  للمري�ض  الداخلية  اخل��ربات  اأن  اإىل 

ب�سرعة اإىل �سور بدال من كلمات، فاإنها تي�ّسر 

املكبوتة. العميقة  املادة  عن  التنفي�ض 

ال��ع��ادي��ني  االأط��ف��ال  اإن  ال��ق��ول:  وخ������س��ة 

ي��ع��ربون يف ر���س��وم��ات��ه��م اأح��ي��ان��ا ع��ن اأ���س��ك��ال 

لري�سي  ال��ط��ف��ل؛  م��ن  ذل��ك  وينبعث  ال��ل��ع��ب، 

لتنمية  طفل  كل  يحتاجه  ن�ساط  وهو  حاجاته، 

واإثراء خياله،  اأفكاره  وتطوير  الذهنية  قدراته 

التعبري  ي��ع��ت��رب  ف��ه��و  ال��ت��وح��دي  ال��ط��ف��ل  اأم���ا 

وتكمن  اللغوي،  والتوا�سل  للّغة  بدي�اً  بالر�سم 

الر�سوم  اعتبار  اإمكانية  يف  الر�سوم  اأهمية 

ا  ع�جاً التوحديون  االأط��ف��ال  بها  يقوم  التي 

الف��تاً��ا ال���س��ط��راب��ه��م، وت�����س��اع��د ع��ل��ى اإط����ق 

الطفل،  ل��دى  واالن��ف��ع��ايل  التعبريي  ال�سعور 

وبني  بينه  االإن�ساين  التفاعل  تطور  خ�ل  من 

وع��ي  تنمية  ع��ل��ى  تعمل  ك��م��ا  ال��ف��ن��ي،  ال��ع��م��ل 

طرق  من  ا  كثرياً الطفل  ويتعلم  بنف�سه،  الطفل 

التوا�سل مع البيئة املحيطة.  لذا من الواجب 

لهذه  اأّن  ت��ع��رف  اأن  وامل��در���س��ة  االأ���س��رة  على 

معنى  ودالالتها  اأهميتها  يف  تفوق  لغة  الر�سوم 

الطفل  يعجز  التي  واللغوية  اللفظية  املفردات 

عنها. التعبري  عن  عادة 

ال�سديري حممد  مها  د. 

الرتبية  كلية 

ت�سدر عن ق�سم االإع�م 

بكلية العلوم االإن�سانية واالجتماعية - جامعة امللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية العلوم الإن�شانية والجتماعية

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

الطباعة

الق�شم الفني

عبدالكرمي  الزايدي

راكان اأبابطني

الإعالم الرقمي

اأ. بندر احلمدان 

حممد العنزي

فهد العنزي 

�شناعة املحتوى

اأ. روؤى ال�شليم

هيا القريني

عبداهلل املنبهي - عمر اجلميعة -اأو�ض ال�شلوم 

عبدالعزيز العليوي - �شلطان العنزي - بدر العرجاين

�شدمي الكليب - بيان الر�شيد - اإح�شان العي

الفريق الطالبي

الت�شحيح اللغوي

اأ. هند ال�شيباين

اأ. خديجة العبا�شي

نهية احلمدان

م�شرفة الت�شحيح اللغوي

اأ. عبري الطلحي

التحرير

 قما�ض املني�شري - اأ. اإميان ال�شهري

د. هند القحطاين - اأ.العنود العنزي - اأ.رمي احلايف

مدير حترير الأخبار

وليد احلميدان

مدير التحرير الثقايف

د. اأريج ال�شويلم

r s . k s u . e d u . s a r s . k s u . e d u . s a

كاريكاتير - الطالب أمين حاتم

عند احلديث عن بيئة العمل املوؤ�س�سي املثايل فاإن اأول ما يتبادر 

اإىل ذهن القارئ تلك البيئة احلا�سنة للمخرجات املثالية للمنظمة، 

واملعمول  املر�سومة  ل�أهداف  تبعا  املخرجات  وتتفاوت جودة هذه 

واملعارف  للعلوم  م�سّدرة  تعليمية  منظمة  نطاق  يف  اأم��ا  عليها، 

كجامعة امللك �سعود فاإن انتقاء االأهداف يُعتنى به اأ�سد العناية؛ ملا 

له من انعكا�ض مبا�سر على العم�ء وامل�ستفيدين.

الركيزة  ف��اإن  �سعود  امللك  جلامعة  االإ�سرتاتيجية  اخلطة  ويف 

الرابعة (بيئة العمل املوؤ�س�سي) مبنية على هدفني رئي�سني، ي�سب 

وممّكنة  داعمة  »حوكمة  هدف  من خ�ل  العمل  االأول يف جتويد 

هذا  حتت  وت��ن��درج  اجلامعة،  وك��االت  مع  بالت�سارك  للجامعة«  

الهدف عدة مبادرات ترتقي بالهياكل االإدارية وال�سيا�سات الداخلية 

واالإجراءات التناف�سية وتطوير اللوائح املالية. ويف املرحلة احلالية  

امللك  جلامعة  املوؤ�س�سية  ال�سمعة  (تعزيز  مبادرة  على  جاٍر  العمل 

�سعود)، وذلك بالتخطيط املتكامل الإدارة �سمعة اجلامعة وتطويرها، 

وتعزيز �سورتها الذهنية، وتقوية الروابط بني املنظمة واملعنّيني.

اأما الهدف الثاين فاإنه يركز على اإجادة العاملني من خ�ل »رفع 

مبادرات  عدة  على  ي�ستمل  و  باجلامعة«،  الب�سرية  امل��وارد  كفاءة 

تُعنى باملن�سوبني، حيث يجري العمل حاليااً على مبادرتني يف هذا 

ال�ساأن: االأوىل هي (تطوير اأنظمة ولوائح املوارد الب�سرية)، وذلك 

من خ�ل حت�سينها وتطويرها لت�ئم املرحلة املُْقَبل عليها ، والثانية 

على  والرتكيز  والتنفيذية)،  االإداري��ة  القيادات  مركز  (ا�ستحداث 

تفا�سيل هذه املبادرة من خ�ل تهيئة القيادات االإدارية واإعدادها، 

وتعزيز كفاءة املوارد الب�سرية.

يفهم  املوؤ�س�سي  العمل  بيئة  ركيزة  اإىل  ال��ق��ارئ  ينظر  عندما 

االت�ساق واالن�سجام بني اأهدافها، حيث اإن احلوكمة متثل ال�سبط 

االإداري��ة  العملية  ل�سري  الداعم  البناء  وتّكون  للمنظمة،  الداخلي 

ِوْفَق نظام حمدد، وو�سع مبادئ االإدارة والرقابة؛ لتحقيق العدالة 

امل�ستفيدين  حقوق  حلماية  امل�ساءلة  ح��ق  و�سمان  وال�سفافية، 

وامل�سوؤوليات  االأدوار  توزيع  خ�ل  من  وذلك  واملعنيني،  الداخليني 

عرب هياكل تنظيمية حُمّكمة. واأما رفع كفاءة املوارد الب�سرية فاإنه 

ميثل العن�سر امل�سغل لهذا البناء االإداري ال�سل�ض، فيزداد �س��سة 

القدرات  وتطوير  الب�سرية،  امل���وارد  بلوائح  باالهتمام  واإنتاجية 

القيادية والتنفيذية ل�إداريني واأع�ساء هيئة التدري�ض، و�سوال بهم 

العاملية، فيعِك�ض كل ذلك  التامة للمناف�سة االإدارية  اإىل اجلاهزية 

مراآة الر�سا على العم�ء وامل�ستفيدين اخلارجيني اإثَْر جتويد العمل 

واإِجادة العاملني.

وال يكون كل ذلك اإال يف بيئة عمل مثالية متت رعايتها مببادرات 

ن القائمني عليها من تر�سيدها ور�سدها  ِكّ واقعية قابلة للتطبيق، مُتَ

 ،2030 لروؤية  التنموي  ال�سياق  معطيات  مع  بالتوافق  وقيا�سها 

العمل  بيئة  يج�سد  ما  ال��وزن  من  لها  ويكون  اأهدافها،  فتتحقق 

اأر�ض  اإىل  املاأمول  ف�ساء  من  وينقله  قيمه،  اأ�سمى  يف  املوؤ�س�سي 

الواقع.

مكتب اإدارة التحول واملبادرات

إستراتيجيتنا
سحر أحمد الصالح

إستراتيجيتنا

مبادرات ركيزة بيئة العمل المؤسسي

تغريد اخلثعمي �شارة  احلمدان

ال�شكرتارية الت�شوير

Sp2020@ksu.edu.sa

*

*

أثر الرسم على األطفال ذوي االحتياجات الخاصة
أطفال التوحد
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ر�سالة اجلامعة - هيا القريني:

ن�صف  2050م  ع����ام  ب��ح��ل��ول 

�صكان هذا العامل �صيُ�صابون بق�صر 

الب�صريات  جم���ال  ف��ف��ي  ال��ن��ظ��ر؟ 

النظر   ق�صر  اأ�صبح  العيون  وط��ب 

واحل��رج��ة  الهامة  املوا�صيع  اأح��د 

ل�صببني:  وذل��ك  احل��ايل،  وقتنا  يف 

النظر  لق�صر  ال�صريع  االن��ت�����ص��ار 

�صنوات   5 ب��ني  م��ا  االأط��ف��ال  عند 

مرحلة  اإىل  لي�صل  �صنة،   15 اإىل 

من  العديد  يف   epidemic الوباء 

النظر  ق�صر  تدهور  كذلك  ال��دول، 

م��ت��ق��دم��ة يزيد  مل��راح��ل  وو���ص��ول��ه 

ب�صكل كبري جدا من خطر االإ�صابة 

قد  التي  العني  اأم��را���ض  من  بعدد 

ق��ّدر  ال  النظر  ف��ق��دان  اإىل  ت���وؤدي 

يت�صح  املرفق  اجل��دول  ففي  اهلل. 

الأم��را���ض  الن�صبي  اخل��ط��ر  م��ع��دل 

العيون االأكرث �صيوعاً. هذا ما اأكده 

العنزي  خلف  ب��ن  متعب  ال��دك��ت��ور 

بكلية  امل�صاعد  الب�صريات  اأ�صتاذ 

حيث  التطبيقية،  الطبية  العلوم 

اإىل  اأدت  التي  ال��ع��وام��ل  اإن  ق��ال: 

املعدل  بهذا  النظر  ق�صر  انت�صار 

كبري  ب�صكل  يعود  املخيف،  العايل 

مثال  الوراثية،  العوامل  من  للعديد 

كالهما  اأو  االأم  اأو  االأب  ك��ان  اإذا 

وهناك  ال��ن��ظ��ر،  بق�صر  م�صابني 

االأك��ر  ال��ت��اأث��ري  لها  بيئية  ع��وام��ل 

وتدهوره  النظر  ق�صر  انت�صار  على 

املطّول  االأطفال، كاال�صتخدام  عند 

لالأجهزة االإلكرتونية، وق�صاء وقت 

قليل يف االأن�صطة خارج املنزل. 

اأما ما يحدث للعني اأثناء االإ�صابة 

فطبيعيا،  وتدهوره؟  النظر  بق�صر 

الطفل  عند  النظر  و���ص��وح  يكتمل 

بعمر ٦ �صنوات تقريبا بعملية ت�صمى 

لي�صل   (emmetropization)

مل�صتوى النظر الطبيعي واملعروف ب� 

6/6، وحتدث عملية منو العني من 
خالل زيادة طولها من مقدمة العني 

اإىل ال�صبكية، ويف حالة ق�صر النظر 

اأو  الوراثية  للعوامل  وتعر�ض الطفل 

ت�صتمر يف  العني  كليهما،  اأو  البيئية 

النظر  مل�صتوى  و�صولها  بعد  النمو 

مرحلة  يف  وت��دخ��ل   6/6 املطلوب 

اإىل  ت�صتمر  ق��د  طبيعية  غ��ري  من��و 

عمر 18 �صنة تقريبا، و�صرعة معدل 

مع  تت�صارع  الطبيعية  غ��ري  النمو 

زيادة التعر�ض للعوامل البيئية. 

النظر  ق�صر  تدهور  من  للحد  و 

ال��دوري  النظر  فح�ض  اأوال:  يجب 

لدى اأخ�صائي الب�صريات. 

ا�صتخدام  م��ن  التقليل  ث��ان��ي��اً: 

االأطفال  لدى  االإلكرتونية  االأجهزة 

وزيادة الوقت الذي يق�صيه الطفل 

بعيدا  امل��ن��زل  خ��ارج  االأن�صطة  يف 

على  تعتمد  ال��ت��ي  االأن�����ص��ط��ة  ع��ن 

مبعدل  ويُن�صح   قريبة،  م�صافات 

ال��ي��وم  يف  ���ص��اع��ت��ني  اإىل  ���ص��اع��ة 

اخلارجية  االأن�صطة  م��ن  ال��واح��د 

للطفل.

و ه���ل ي��وج��د ع���الج يَ���ُح���د من 

نعم،  النظر وتدهوره؟  تطور  ق�صر 

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

تدهور  م��ن  للحد  فعاليتها  ثبتت 
ُ
اأ

ق�����ص��ر ال��ن��ظ��ر ب��ن�����ص��ب ت�����ص��ل اإىل 

خم�ص�صة،  نظارات  تت�صمن   ،٪70
وع���د����ص���ات ال���ص��ق��ة خم�����ص�����ص��ة، 

 ،Atropine مثل  للعني  وقطرات 

ت�صتهدف  العالجية  ال��ط��رق  ه��ذه 

االأطفال من عمر 6 �صنوات اإىل 14 

حدوث  احتمالية  الأن  تقريبا؛  �صنة 

منو العني غري الطبيعي تزيد خالل 

هذه الفرتة العمرية .

ر�سالة اجلامعة ـ هيا القريني:

عبداهلل  منرية  الباحثان  اأج��رى 

علي  وحممد  ما�صي،  ب��ن  �صلطان 

حم��م��د ع�����ص��ريي درا���ص��ة ب��ع��ن��وان: 

وعالقته  ذات���ي���اً   امل��ن��ظ��م  التعليم 

ال�صنة  لدى طالبات  الذات  بفاعلية 

االأوىل امل�صرتكة يف اجلامعة. هدفت  

العالقة  على  التعرف  اإىل  الدرا�صة 

املنظم  التعليم  اإ�صرتاتيجيات  بني 

لدى  الذات  بفاعلية  وعالقته  ذاتياً 

يف  امل�صرتكة  االأوىل  ال�صنة  طالبات 

على  والتعرف  �صعود،  امللك  جامعة 

اإمكانية  التنبوؤ بفاعلية الذات لدى 

ال�صنة االأوىل امل�صرتكة من  طالبات 

خالل اإ�صرتاتيجيات  التعليم املنظم 

فيما  معرفة  اإىل  كما هدفت  ذاتياً، 

داللة  ذوات  ف��روق  هناك  كانت  اإذا 

اإح�صائية  يف كل من اإ�صرتاتيجيات 

وفاعلية الذات  التعليم املنظم ذاتياً 

-�صواًء  الدرا�صي  امل�صار  ملتغري  تبعاً 

اأكان �صحًيا، اأم علمًيا ،اأم اإن�صانًيا- 

لدى طالبات ال�صنة االأوىل امل�صرتكة 

وتكونت  ���ص��ع��ود،  امل��ل��ك  جامعة  يف 

342 طالبة من طالبات  العّينة من 

ال�صنة االأوىل امل�صرتكة من الكليات  

واالإن�صانية،    ، والعلمية  ال�صحية، 

ب��ال��ط��ري��ق��ة  ك��م��ا مت اخ���ت���ي���اره���ن 

وا�صتُخِدم   ، الع�صوائية  الطبقية 

املنهج الو�صفي االرتباطي  املقارن. 

ولتحقيق اأهداف الدرا�صة  ا�صتُخِدم 

املنظم  التعليم  مقيا�ض   . مقيا�صان 

ذاتياً

 ،2000 وب���ارك  كيم  اإع����داد  م��ن 

Park& Kim ،ترجمة  عبد القادر 
الباحثان  وقام   ،2007 ها�صم  واأب��ي 

بالتاأكد من مدى �صالحيتهما للتطبيق 

وتو�صلت  ال�صعودية.  البيئة  على 

النتائج اإىل وجود عالقة اإيجابية ذات  

اإ�صرتاتيجيات  بني  اإح�صائية   داللة 

فاعلية  واأبعاد  ذاتياً  املنظم  التعليم 

االأوىل  ال�صنة  طالبات  ل��دى  ال��ذات 

امل�صرتكة  يف جامعة امللك �صعود. كما 

بينت نتائج حتليل  االنحدار املتعدد 

اأنه  ميكن التنبوؤ بفاعلية الذات من 

خالل اإ�صرتاتيجيات التعليم املنتظم 

اأن��ه ال  النتائج   اأظهرت  كما   ، ذاتياً 

اإح�صائية  داللة  ذوات  فروق  توجد  

املنتظم   التعليم  اإ�صرتاتيجيات   يف 

الدرا�صي  التخ�ص�ض  ملتغري   ذاتياً  

لدى  اإن�����ص��اين)   ، علمي   ، �صحي   )

طالبات ال�صنة االأوىل امل�صرتكة.  كما 

وجود  عن  اأي�صاً  النتائج   اأ�صفرت 

يف  اإح�صائية   دالل��ة  ذوات  ف���روق  

فاعلية الذات  واأبعادها الفرعية تبعاً 

ملتغري التخ�ص�ض الدرا�صي ( �صحي 

طالبات  ل�صالح   ،اإن�صاين)  علمي   ،

الباحثان  واأو�صى   . ال�صحي  امل�صار 

-بناء على نتائج الدرا�صة-  بتوظيف 

ذاتياً  املنظم  التعليم  اإ�صرتاتيجيات 

اجلامعات؛   يف  الرتبوية  العملية  يف 

ال��ذات  فاعلية  تعزيز  يف  مل�صاهمته 

وحت�صني االأداء االأكادميي .

رك��ي��زة  اأه���م  التعليم  مي��ث��ل  ك��م��ا 

حيث  اجلامعات،  تطوير  ركائز  من 

ت�صهم  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  ج��م��ي��ع  اإن 

ال��دور  واإب���راز  التعليم  فاعلية  يف 

ج��دي��رة  ت��ع��د  للمتعلم  االأ���ص��ا���ص��ي 

تطوير  بهدف  والبحث؛  باالهتمام 

ال��ذي  بال�صكل  التعليمية  العملية 

ي��ت��ف��ق م���ع ت��ط��ل��ع��ات امل��ج��ت��م��ع��ات، 

وتقدمها  نه�صتها  يف  واالإ���ص��ه��ام 

مل��واك��ب��ة ما  امل���ج���االت؛  ك��اف��ة  يف 

ثورة  من  احل��ايل  الع�صر  به  يتميز 

م�صادر  يف  كبري  وتنوع  معلوماتية، 

التعلم واحل�صول على املعرفة ، كما 

الع�صر  يف  املعلوماتية   الثورة   اأن 

العلم  الطالب  على  حتّتم  احل��ايل  

التعلم  اإىل   ي��ب��ادر  واأن  وامل��ع��رف��ة، 

اأكرث  مهارات  وا�صتخدام  ال��ذات��ي، 

اإن  حيث  ال�صدد،  هذا  يف  فاعلية 

باإ�صرتاتيجياته  ذاتياً  املنظم  التعليم 

فكرة  لتعزيز  التوجه  يدعم  واأبعاده 

به  يتميز  ملا  وفقاً  ال��ذات��ي،  التعلم 

امل��ت��ع��ل��م  م��ن م��ه��ارات واإم��ك��ان��ات 

املعلومات،  م��ع   التعامل  يف  ذاتية 

العلم  ف��روع  يف  التطورات  اأن  كما 

اأعداد الطلبة  واملعرفة والزيادة يف 

على  فر�صت  التعليم  على  املقبلني 

يف  ال��ن��ظ��ر  اإع����ادة  املتخ�ص�صني  

ال��ت��ي تالئم  ال��رتب��وي��ة  االأ���ص��ال��ي��ب 

التطور   هذا  وملواكبة  الو�صع،  هذا 

املنظم  بالتعليم  االه��ت��م��ام  ظ��ه��ر 

للتعلم  الفر�صة  يتيح  ال��ذي  ذاتياً  

مدى احلياة،  و�صاهمت عديد من 

النظريات والنماذج يف ن�صاأة مفهوم 

التعليم املنظم ذاتياً،  كنظرية التعلم 

فيجوتك�صي،   واآراء  االإج���رائ���ي، 

ونظرية   املعريف،  التعليم  ومن��اذج  

والنظريات   ، االجتماعي  التعلم 

يف  ال��ف�����ص��ل  اأن  اإال  ال��ب��ن��ائ��ي��ة؛ 

املنظم  التعلم  مفهوم  على  التاأكيد 

ذ ات��ي��ا ي��ع��ود اإىل اأع��م��ال ب��ان��دورا 

Bandura من خالل  نظريته  عن 
التعليم االجتماعي  التي نتج عنها 

عديد من االفرتا�صات والنماذج.

ك..
ت ل

ـرأ
ــــ

ــــ
ــــ

نحو الواجهة العلمية بين المخ والحاسبقـــ

املوؤلف:ح�صن فوؤاد حممد واآخرون

جاءت ترجمة هذا الكتاب؛ الأنه يقدم مو�صوًعا جديًدا 

من  ويهدف  واحلا�صب،  املخ  بني  الواجهة  وهو  حديثا، 

اإىل  القارئ  انتباه   لفت  اإىل  املتعددة  مو�صوعاته  خالل 

النا�ض  اأغلب  اإن  حيث  العلوم،  من  احلديث  الفرع  ذلك 

اأو  BCI، وغري م�صتخدمني  يعرفون ما هو  يزالون ال  ال 

مدركني ملاهية الواجهة بني املخ واحلا�صب واملق�صود بذلك. 

اإن ذلك الكتاب يُدرَّ�ض يف كثري من التخ�ص�صات الهند�صية 

والهند�صة  واحلا�صبات،  واالإلكرتونيات  االت�صاالت  مثل 

احليوية الطبية، والطب، والفيزياء. ونتيجة الأهمية مو�صوع 

على  العربية  املكتبة  ت�صتمل  اأن  �صرورة  راأينا  الكتاب  هذا 

كتاب يف مثل هذا التخ�ص�ض. حيث اإنه يغطي تقريبا معظم 

ما يحتاجه طالب ال�صنوات االأخرية من مرحلة البكالوريو�ض 

(املاج�صتري  العليا  الدرا�صات  مراحل  من  االأوىل  وال�صنوات 

اإليه يف  والدكتوراه)، وهو ميثل مرجعا يقتنيه القارئ للرجوع 

اأي وقت يحتاجه �صواء يف حياته العملية اأم يف اأبحاثه اإذا ا�صتمر 

يف املجال االأكادميي.

دار جامعة امللك �سعود للن�سر

السياحة التراثية 
املوؤلف: دالني ج. تيموثي و�صتيفن 

و. بويد

بن  ع��ب��دال��ن��ا���ص��ر  د.  امل����رتج����م: 

عبدالرحمن

ت��ق��دمي  اإىل  ال��ك��ت��اب   ه���دف ه���ذا 

االأ�صا�صية  للق�صايا  امل��دى  بعيدة  نظرة 

وال�صواغر التي تواجه الطالب واملعلمني 

والباحثني ومديري ال�صياحة الرتاثية.

دار جامعة امللك �سعود للن�سر

قصر النظر يزداد انتشارًا في السنوات القادمة!!

التعليم المنظم ذاتيًا ومدى فاعلية الذات لدى الطالب

د. متعب العنزي
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��ستمل على �سبعة �أركان تعريفية..

انطالق المعرض التعريفي للملتقى العلمي الـ 13 للطلبة 

ال�شهري،  اإمي���ان  اجل��ام��ع��ة-  ر�شالة 

املني�شري: قما�ش 

اأط��ل��ق��ت ع���م���ادة ����ش����ؤون ال��ط��اب 

ب��اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة ب���ك��ال��ة ال��ع��م��ادة 

ل���اأن�������ش���ط���ة ال���ط���اب���ي���ة -الأ�����ش����ب�����ع 

املن�شرم- الن�شخة الثالثة ع�شرة من 

احلملة التعريفية بامللتقى العلمي 

وامل���ه��ب��ة لطاب  والب��ت��ك��ار  للبحث 

اجل���ام���ع���ة وط���ال���ب���ات���ه���ا، وا���ش��ت��م��رت 

اأي��ام من  احلملة على م��دى خم�شة 

الأحد وحتى اخلمي�ش، وذلك ببه� 

وت��ه��دف  ال���ط���اب،  اجل��ام��ع��ة ب�شطر 

ب��امل��ل��ت��ق��ى  ال���ت���ع���ري���ف  اإىل  احل���م���ل���ة 

وجذب الطلبة والطالبات من درجة 

البكال�ري��ش واملاج�شتري للت�شجيل 

فيه.

6 م�شارات
   ا�شتمل املعر�ض التعريفي على 

امللتقى،  عن  تعريفية  اأرك��ان  �شبعة 

ا  عامًّ تعريًفا  الأول  ال��رك��ن  ي��ق��ّدم 

م�شارات  من  يت�شمنه  وما  بامللتقى 

�شرح  حيث  موهبة،  لكل  تخ�ش�شية 

امللتقى  من  الهدف  للزوار  الطالب 

املهارات  اكت�شاف  اإىل  ي�شعى  واأن��ه 

و�شقلها،  ال��ط��ل��ب��ة  ل���دى  البحثية 

وحت��ف��ي��زه��م لإظ���ه���ار اب��ت��ك��ارات��ه��م 

�شتُعَر�ض  التي  الإبداعية  واأعمالهم 

و�شيكون  امل�شاحب،  املعر�ض  خالل 

هناك تناف�ض للفوز باملراكز الثالثة 

بعد  وذل�����ك  م�����ش��ار  ل��ك��ل  الأوىل 

اللجان  يف  املحّكمني  على  عر�شها 

املخت�شة لكل م�شار؛ لتقييمها وفرز 

ومن  للمناق�شة،  املوؤهلة  امل�شاركات 

ثم حتديد موعد املناق�شة والعر�ض 

ملناق�شة  التحكيم  جل���ان  ب��وج��ود 

الطلبة املر�شحني واختيار الفائزين.

حم��اور  ث��الث��ة  امللتقى  ويت�شمن 

رئي�شة: املحور الأول »حمور الأبحاث 

العلمية« وي�شمل جميع التخ�ش�شات 

العلمية  والتخ�ش�شات  ال�شحية 

والهند�شية والتخ�ش�شات الإن�شانية 

املحور  ي�شمل  فيما  والجتماعية، 

واملوهبة«  البتكارات  الثاين »حمور 

جم��ال الب��ت��ك��ارات والخ��راع��ات، 

والإب���داع يف جميع  املوهبة  وجم��ال 

املجالت مثل الأعمال الفنية املتعلقة 

والر�شم  الت�شكيلي  كالر�شم  بالر�شم 

الزيتية  واللوحات  الكاريكاتوري، 

الأخ���رى،  وامل���واد  بالفحم  والر�شم 

وي�شمل كذلك اخلط العربي واأعمال 

والفوتوغرايف،  الرقمي  الت�شوير 

الروايات  وكتابة  اليدوية،  والأعمال 

واخلطابة  ال��ق�����ش��رة،  والق�ش�ض 

والإل���ق���اء، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل الأف���الم 

الوثائقية.

بينما ي�شمل املحور الثالث »املحور 

التي  احليوية  املو�شوعات  اخلا�ض« 

توعوية  اأو  ج��دي��دة  اأف��ك��اًرا  حتمل 

ت�شهم يف خدمة روؤية اململكة العربية 

ال�شعودية 2030 يف جمال املبادرات 
التطوعية واخلدمة املجتمعية. 

الأبحاث

م ال��ط��الب يف الأرك���ان  وق��د ق���دَّ

لكل  مف�ّشال  �شرًحا  املتبقية  ال�شتة 

الأول  فامل�شار  ح���دة،  على  م�شار 

م��ن »حم����ور الأب���ح���اث ال��ع��ل��م��ي��ة«: 

ال�شحية،  ال��ع��ل��وم  اأب��ح��اث  م�����ش��ار 

ذات  التخ�ش�شات  جميع  و ي�شمل 

والقطاع  الإن�����ش��ان  ب�شحة  ال�شلة 

ال�شحي امل�شاند، مثل: فروع الطب 

املختلفة، وال�شيدلة، والعلوم الطبية 

التطبيقية، والتمري�ض، ونحوها من 

تندرج  التي  الطبية  التخ�ش�شات 

حتت هذا املجال.

 امل�شار الثاين من »حمور الأبحاث 

العلوم  اأبحاث  م�شار  هو  العلمية«: 

ي�شم  حيث  والهند�شة،  الأ�شا�شية 

جميع العلوم الأ�شا�شية مثل الكيمياء 

والريا�شيات،  والفلك  والفيزياء، 

والأح�����ي�����اء، وال��ت��ق��ن��ي��ة احل��ي��وي��ة، 

والزراعة، وجميع العلوم الهند�شية، 

املعمارية  والعلوم  الآيل،  واحلا�شب 

والتخطيط  امل��ع��م��اري  والت�شميم 

والتخطيط  والإقليمي  احل�شري 

التخ�ش�شات  م��ن  ونحوها  البيئي 

التي تندرج حتت هذا املجال.

امل�شار الثالث من »حمور الأبحاث 

العلوم  حاجة  م�شار  هو  العلمية«: 

وي�شمل  والجتماعية،  الإن�شانية 

جميع العلوم الإن�شانية والجتماعية 

مثل علوم الإدارة والقانون والإعالم، 

وعلوم ال�شريعة والثقافة الإ�شالمية، 

والقت�شاد  العربية  واللغة  والآداب 

املعريف.

البتكارات وامل�هبة

»حم����ور  م����ن  الأول  امل�������ش���ار 

الب���ت���ك���ارات وامل���وه���ب���ة«: م�����ش��ار 

وي�شمل  والخ��راع��ات  الب��ت��ك��ارات 

خمتلف  يف  البتكار  اأ�شكال  كافة 

املجالت والتخ�ش�شات، وله منوذج 

نهائي،  منتج  �شورة  على  اأو  اأويل 

والطالبات  الطالب  جلميع  ويحق 

امل�شاركة يف هذا امل�شار، وقد تطرق 

الرئي�شة  امل��راح��ل  ل�شرح  ال��ط��الب 

لالبتكارات والخراعات

مرحلة  وه���ي  الأوىل:  امل��رح��ل��ة 

التفكر التي تنتج »الفكرة »

ال��ث��ان��ي��ة: وه���ي مرحلة  امل��رح��ل��ة 

الفعل التي تقدم »املنتج«

املرحلة الثالثة: مرحلة نقل املنتج 

اإىل »ال�شوق«

النتائج  ت�شمل  الرابعة:  املرحلة 

ونعني بها »الأثر«

 امل�������ش���ار ال����ث����اين م����ن »حم����ور 

البتكارات واملوهبة«: م�شار املوهبة 

يف  م��و���ش��وع��ات  وي�شم  والإب�����داع، 

وي�شمل  والفنية،  الأدب��ي��ة  املجالت 

امل�شارات الآتية:

فعالية الق�شة الق�شرة

فعالية الأفالم الوثائقية

فعالية الإلقاء العربي »اخلطابة«

فعالية الر�شم والت�شوير والأعمال 

اليدوية

املحور اخلا�ض

امل�شار الأول من »املحور اخلا�ض«: 

وي�شمل  الهادفة،  املو�شوعات  م�شار 

املو�شوعات التي ت�شغل الراأي العام 

املحلي اأو الإقليمي اأو الدويل ح�شب 

واملو�شوعات  الأح���داث.  جمريات 

احليوية، مثل: الوعي الفكري الذي 

توعوية  اأو  ج��دي��دة  اأف��ك��اًرا  يحمل 

خدمة  يف  ت�شاهم  قائمة  ملمار�شات 

ال�شعودية  العربية  اململكة  روؤي���ة 

امل�شاركة  تكون  اأن  وميكن   ،2030
اإعالن  ت�شميم  تقرير-   - )مقالة  ب� 

اأي  اأو  - فيديو- ر�شم كاريكاتوري( 

اإي�شال  بها  ميكن  تعبرية  طريقة 

بكل  العامة  اإىل  التوعوي  امل�شمون 

�شهولة وي�شر.

�شفراء اجلامعة

و����ش���رح وك��ي��ل ع���م���ادة ���ش��وؤون 

ال���ط���الب ل��الأن�����ش��ط��ة وال�����ش��راك��ة 

ال��ط��الب��ي��ة، امل�����ش��رف ال���ع���ام على 

امل��ل��ت��ق��ى ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 

ت�شهد  اجلامعة  باأن  العريفي،  �شعد 

بالن�شخة  التعريفية  انطالق احلملة 

العلمي  امللتقى  من  ع�شرة  الثالثة 

لطالب  واملوهبة  والبتكار  للبحث 

اأن  واأو���ش��ح  وطالباتها،  اجل��ام��ع��ة 

بيئة  توفر  اإىل  يهدف  امللتقى  هذا 

الإب����داع،  لتنمية  تناف�شية  علمية 

واإب�����راز ق����درات ط���الب وط��ال��ب��ات 

اجلامعة و�شقلها يف البحث العلمي 

والب��ت��ك��ار وامل��وه��ب��ة، ك��م��ا يهدف 

جمتمع  ب��ن��اء  يف  امل�����ش��اه��م��ة  اإىل 

واكت�شاف  العلمي،  والبحث  املعرفة 

املتميزين واملوهوبني من الطلبة من 

خالل املناف�شة يف الأعمال البحثية 

والبتكارية والفنية. 

امللتقى  اأن  د.العريفي  واأب���ان     

ياأتي  الثالثة ع�شرة  بن�شخته  العلمي 

الطموحات  حتقيق  يف  للم�شاهمة 

ور�شالتها  اجلامعة  ب��روؤي��ة  املتمثلة 

جمال  يف  الإ�شراتيجية  واأهدافها 

البحث العلمي والبتكار واملوهبة.

وحث وكيل العمادة جميع طالب 

امل�شاركة  على  اجلامعة  وطالبات 

العلمي  امللتقى  ه���ذا  يف  ال��ف��ع��ال��ة 

ال�شنوي واإثرائه من خالل اإ�شهاماتهم 

ال��ب��ح��ث��ي��ة واأع��م��ال��ه��م الب��ت��ك��اري��ة 

خالل  من  اأو  الإبداعية،  ومواهبهم 

امل�شاركة يف عملية التنظيم بو�شفهم 

من  التطوعية  اللجنة  يف  اأع�����ش��اء 

الطالب والطالبات؛ بهدف اكت�شاب 

ليكونوا  والعملية  العلمية  اخلربات 

املحافل  يف  للجامعة  �شفراء  خ��ر 

املحلية والعاملية. 

 روب�تات

للمعر�ض  املميز  التنظيم  لفت 

له �شدى  ك��ان  ال���زوار، ومم��ا  انتباه 

وا�شع بني احل�شور ا�شتعانة القائمني 

لتوزيع  ب��روب��وت��ات  التنظيم  ع��ل��ى 

امللتقى،  عن  التعريفية  املن�شورات 

مما �شّكل عامل جذب مميز، وحقق 

هدفه املن�شود من زيادة ارتياد املارة 

للمعر�ض.

وقد قام اأحد الطالب امل�شاركني 

ختامية  ف��ق��رة  بتقدمي  امللتقى  يف 

حميط  على  وديًّ���ا  تفاعاًل  اأ�شفت 

اأ�شئلة  ب��ط��رح  وذل���ك  احل��ا���ش��ري��ن، 

خالل  من  املعر�ض  عن  معلوماتية 

وكان  الأ�شئلة،  فيه  ُعر�شت  جهاز 

امل�شاركني  اأول  العزيز  عبد  الدكتور 

يف الفقرة مما اأّدى اإىل تفاعل كبر 

للدكتور  وُقدمت  امللتقى،  زوار  بني 

عبدالعزيز جائزة رمزية بعد انتهاء 

الفقرة. 

د. العريفي: الملتقى يأتي للمساهمة في تحقيق طموحات الجامعة في مجال البحث العلمي واالبتكار
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مع وافــــد
للط�لبة غ�دة الدوي�ش العمل حم�ك�ة لعمل الفن�ن ف�ن كوخ رائد املدر�سة الت�أثريية

اال�سم: �سي�سي داود 

اجلن�سية: من �س�حل الع�ج 

ال��ك��ل��ي��ة:  م��ع��ه��د ال��ل��غ��وي���ت 

العربية 

التخ�س�ش: اللغة والثق�فة 

امل�ستوى: اخل�م�ش 

أجد نفسي  بعد التخرج.. في األعمال الخيرية والتطوع
حوار - عبدالعزيز الروي�سد

يتجدد اللقاء يف هذا العدد با�ضت�ضافة 

طالب من الطالب الوافدين يف اجلامعة. 

من  داود  �ضي�ضي  بالطالب  نلتقي  فاليوم 

هذا  معه  لنا  وك��ان  العاج،  �ضاحل  دول��ة 

احلوار:

� م�ذا تعني لك ج�معة امللك �سعود؟

تعني  الكثري بالن�ضبة اإيل، فقد جئت 

علمها  من  لأنهل  �ضعود  امللك  جلامعة 

واأ�ضتفيد منها.

� اأين جتد نف�سك بعد التخرج؟ 

اخلطط كثرية، ولكني اأجد نف�ضي بعد 

م�ضروعات  اهلل-  يف  �ضاء  -اإن  التخرج 

بناء امل�ضاجد واملدار�س والآبار، اأو اإطعام 

ال�ضائمني يف بالدي. 

تربطك عالقة �سداقة  بطالب  ه��ل   �

�سعوديني؟ وكيف جتده�؟ 

نعم، اأجد نف�ضي  مع زمالئي الطالب 

ال�ضعوديني يف قاعة املحا�ضرات. 

� كيف جتد الثق�فة ال�سعودية؟ وم�هو 

اأب�����رز ���س��يء ل��ف��ت ان��ت��ب���ه��ك يف ال��ث��ق���ف��ة 

ال�سعودية؟ 

ال�ضعودية  الهوية  و  الثقافة  تعجبني 

وت�ضد  ب��ه��ا،  املعجبني  م��ن  ف��اأن��ا  ج���داً، 

ان��ت��ب��اه��ي ل��ت��م��ي��زه��ا ع���ن غ���ريه���ا من 

الثقافات، اأجدها ثقافة ممتازة، وب�ضكل 

ع���ام ل��ف��ت ان��ت��ب��اه��ي ال����زي ال�����ض��ع��ودي 

والعر�ضة النجدية. 

� ه��ل ه��ن���ك ت��ق���رب ب��ني ثق�فة وهوية 

بلدك مع الثق�فة والهوية ال�سعودية؟

بالن�ضبة اإىل هذا ال�ضوؤال، يف اعتقادي 

ل اأجد اأن هناك تقارًبا بينهما.

� كيف وج���دت االأك���ل ال�����س��ع��ودي؟ وهل 

اأعجبك؟

اأميل  ل  اإيل  بالن�ضبة  ال�ضعودي  الأكل 

اإليه كثرياً.

� ه��ل زرت م��دًن��� ���س��ع��ودي��ة خ���الل ف��رة 

���س��ع��ودي��ة؟  �سي�حية  م��ع���مل  اأو  درا���س��ت��ك 

وكيف وجدته�؟

نعم، زرت مكة املكرمة واملدينة املنورة 

وجدة لأداء فري�ضة احلج و العمرة.

� هل تت�بع الدوري ال�سعودي؟ وم� هو 

فريقك املف�سل؟

ب�ضكل  ال�ضعودي  ال��دوري  اأتابع  نعم،   

عام.

� كلمة اأخرية تود قوله�؟ 

���ض��ك��راً ل��ك��م ع��ل��ى ال���ض��ت�����ض��اف��ة يف 

�ضحيفة ر�ضالة اجلامعة.

دوار الكتاب.. تحت المطر
ر�س�لة اجل�معة � �س�مي الدخيل

ت�سوير: �س�رة احلمدان

وتعاىل- على  -�ضبحانه  اآثار رحمة اهلل  من  املطر  نُزول 

عباده، فاملطر نعمة عظيمة مّن اهلل بها على عباده، يحيي 

ال�ضماء،  الأر�س مبطر  فتبت�ضم  والبالد،  والعباد  البالد  بها 

 ْ وتبتهج بهذه النعمة بعد �ضقاء ال�ضتاء قال اهلل تعاىل : } األمَ

ًة  رمَّ �ضمَ ُمْ ْر���ُس 
مَ
اْلأ تُ�ْضِبُح  فمَ اًء  ممَ اِء  ممَ ال�ضمَّ ِمنمَ  لمَ  نْ��زمَ

مَ
اأ  

مَ مَّ
اهلل نمَّ 

مَ
اأ تمَرمَ 

النعمة  63. كما و�ضف هذه  ِبريٌ {  احلج:  لمَِطيٌف خمَ  
مَ مَّ
اإِنمَّ اهلل

اهلل  ق��ال  ال��واق��ع  اأر���س  على  وح�ضولها  واحل��ي��اة،  بالربكة 

بمَّ  نمَّاٍت ومَحمَ نْبمَتْنمَا ِبِه جمَ
مَ
اأ اًء ُمبمَارمًَكا فمَ اِء ممَ ممَ لْنمَا ِمنمَ ال�ضمَّ نمَزمَّ تعاىل: } ومَ

يدِ {  ق:9. �ضِ احْلمَ

هو  اإمن��ا  ال�ضماء  م��ن  ن��زل  فما  واآداب،  اأح��ك��ام  للمطر 

عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  ق��ال  العباد،  خالق  من  رحمة 

و�ضلم:«ُمِطرنا بف�ضل اهلل ورحمته« (متفق عليه).

دوار الكتاب اأخذ ن�ضيبه من زخات املطر الأ�ضبوع املا�ضي، 

واأ�ضبحت ن�ضارته وا�ضحة للعيان، بعد اأن غ�ضله املطر من 

اآثار الغبار والأتربة املرتاكمة عليه منذ فرتة طويلة، فازداد 

جمالً وبهاًء مع الغيوم املرتاكمة فوقه.

الكل �ضعيد الأ�ضبوع املا�ضي باأمطار اخلري والربكة، نفع 

اهلل بها وجعلها �ضقيا رحمة على البالد.

م�سجد كوجن يف �س�حل الع�ج
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ت�سوير - �سارة احلمدانت�سوير - �سارة احلمدان
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رئي�س اجلامعة  يقدم �ضرحًا لوزير التعليم حول جممع الأرينا الريا�ضي

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

د. الرا�ضد د. املالكيد. العنزي د. التميميد. احلربي د. الرفاعي د. القحطاين
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د. العمر  يكّرم الفائزين بجائزة 
»جستن«.. الثالثاء القادم

ر�ضالة اجلامعة -  عبداهلل املنبهي:

يرعى معايل رئي�س اجلامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر الثالثاء 

بجائزة ج�سنت  الفائزين  تكرمي  الآخــرة ١٤٤٤هـــ حفل  القادم ١٧ جمادى 

للتميز يف دورتها الثانية، وذلك بقاعة الدرعية ببهو اجلامعة الرئي�س.

»ج�سنت«  والنف�سية  الرتبوية  للعلوم  ال�سعودية  اجلمعية  رئي�س  واأو�سح 

وامل�سرف العام على اجلائزة الدكتور فهد ال�سايع، اأن اجلائزة تاأتي انطالًقا 

من عراقة اجلمعية، وامتداًدا لدورها الريادي منذ اأربعة عقود، وا�ست�سعاًرا 

وتن�سيط  واملوؤلفني،  الباحثني  وت�سجيع  الــرواد  تكرمي  جتــاه  مل�سوؤوليتها 

حركة التاأليف والن�سر، وتنمية ثقافة التميز والإبداع يف املجالني الرتبوي 

والنف�سي. واأ�ساف »ال�سايع« اأن رعاية معايل رئي�س اجلامعة حلفل اجلائزة 

يف دورتها الثانية هو تتويج جلهود الفائزين يف ظل ما يحظى به التعليم 

العام واجلامعي من دعم غري حمدود من قبل القيادة الر�سيدة -حفظها 

اهلل- حتقيقاً مل�ستهدفات روؤية ال�سعودية 2030م، حيث تُعُدّ جوائز التميز 

من اأهم الأدوات الرئي�سة لتطوير املمار�سات الرتبوية والنف�سية يف ع�سر 

اإدارة  جمل�س  ع�سو  التويجري  اأن�س  الدكتور  اأو�سح  جانبه  من  املعرفة. 

»ج�سنت« والأمني العام جلائزة ج�سنت للتميز، اأن عدد املر�سحني للجائزة 

بلغ اأكرث من 230 مر�ّسًحا ومر�سحة، ا�ستوفوا �سروط التقدم للجائزة على 

العلمي،  والبحث  والكتاب،  واملبادرات،  الــرواد،  هي:  رئي�سة،  فروع  اأربعة 

م الفائزون باجلائزة، بواقع فائَزين لكل فئة من الفئات املطروحة يف  و�سيُكرَّ

هذه الدورة. واأ�ساف »التويجري« اأن اجلائزة تاأتي مواِكبة ملطالب الع�سر 

عدة  يف  املتميزين  لتكرمي  متميزة  مبادرة  بو�سفها  ملعطياته  وم�ستجيبة 

جمالت.

من جهته اأو�سح رئي�س اللجنة الإعالمية باجلائزة الدكتور عبداملح�سن 

احلارثي اأن جمعية »ج�سنت« تهتم بتنمية الفكر العلمي والنمو املهني امل�ستمر 

اإىل  اإ�سافة  لالأع�ساء،  العلمي  التوا�سل  وحتقيق  تخ�س�ساتها،  جمال  يف 

اإ�سهامها يف تقدمي امل�سورة العلمية واإجراء الدرا�سات والأبحاث املتخ�س�سة 

العلمية  اجلوانب  ترثي  التي  اللقاءات  وعقد  الرتبوية،  املكتبة  ترثي  التي 

لدى الأع�ساء وت�ساعد يف تاأ�سيل الأمن الفكري والثقافة الرتبوية املتزنة 

للم�ساركني.

الرحيمي تحقق المركز األول فردي في 
بطولة اختراق الضاحية

ر�ضالة اجلامعة - قما�س املني�ضري:

برعاية معايل وزير التعليم يو�سف 

البنيان، حققت الطالبة حال الرحيمي 

ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق  كلية  من 

املركز الأول فردي لخرتاق ال�ساحية، 

وذلك �سمن م�ساركة منتخب اجلامعة 

يف بطولة الحتاد الريا�سي للجامعات 

التي  ال�ساحية  لخـــرتاق  ال�سعودية 

ا�ست�سافتها جامعة جازان.

وقد اأقيمت البطولة لأول مرة على 

م�ستوى اجلامعات مب�ساركة ٦٠ طالبة 

ميثلن ٩ جامعات. 

منتخب »الطائرة« للطالبات يحقق 
المركز الثالث في بطولة الجامعات

ر�ضالة اجلامعة- فهد الفليج:

التعليم  ـــر  وزي مــعــايل  بــرعــايــة 

الأ�ستاذ يو�سف البنيان، حقق منتخب 

للطالبات  الطائرة  لكرة  اجلامعة 

املركز الثالث يف بطولة كرة الطائرة 

مو�سمها  يف  ال�سعودية  للجامعات 

جامعة  ا�ست�سافتها  التي  الثالث 

عبدالرحمن،  بنت  نــورة  ـــرية  الأم

جمادى  من ٢٠-٢٣  الفرتة  خالل 

الأوىل ١٤٤٤هـ، مب�ساركة 12 من 

ومثَّل  اململكة.  وكليات  جامعات 

 15 البطولة  يف  اجلامعة  منتخب 

واأمريه  الدعيلج،  نوره  هم:  طالبة 

ــقــحــطــاين،  غـــــــزواين، ورغـــــد ال

العنزي،  القحطاين،وملى  وجوهرة 

ونوف العتيبي، ويّف العرفج، ودانة 

اجلهني، والعنود العواد، وحنني اأبو 

و�سهد  العتيبي،  وميالف  ح�سان، 

املطريي، ودميا  الفنتوخ، و�سهد بن خريف، واأجماد الأحمد، فيما قاد الدفة 

الفنية املدربة �سذى العوير�سي، والإدارية اآلء النملة.

ر�ضالة اجلامعة - اإميان ال�ضهري:

التعليم  ــــر  وزي مــعــايل  ـــدر  اأ�ـــس

الأ�ستاذ يو�سف بن عبد اهلل البنيان 

ــاء املــا�ــســي عــــدًدا من  ــثــالث يـــوم ال

تعيني  �سملت:  الإداريـــة،  الــقــرارات 

احلربي  عو�س  بن  حمود  الدكتور 

والدكتور  التمري�س،  لكلية  عميًدا 

عميًدا  العنزي  معيوف  بــن  عامر 

ماجد  والــدكــتــور  ال�سيدلة،  لكلية 

لكلية  عــمــيــًدا  التميمي  ليف  ــن  ب

الــهــنــد�ــســة، والــدكــتــورة مــنــى بنت 

الفنون  لكلية  عميدة  املالكي  �سداد 

باجلامعة، والدكتورة مي بنت حممد 

الرا�سد عميدة لكلية العلوم الطبية 

التطبيقية باجلامعة.

كما اأ�سدر معاليه قراًرا بتجديد 

تعيني الــدكــتــور مــبــارك بــن هــادي 

التطوير  لعمادة  عميًدا  القحطاين 

واجلودة، والدكتور حممد بن قا�سم 

الرفاعي عميًدا لكلية طب الأ�سنان.

بقرار معايل وزير التعليم..

تعيين خمسة عمداء وتجديد لعميدين


