
كتب: نواف اخلمي�س

اأكد ع�صو هيئة التدري�س بكلية الرتبية حممد �صوالن 

االأمرا�س،  جميع  يعالج  اأن  ميكن  بالرتفيه  العالج  اأن 

ذوي  عالج  اأي�صاً  وباإمكانه  والنف�صية،  منها  الع�صوية 

االحتياجات اخلا�صة من خالل اإعادة تاأهيلهم، وكذلك 

ب�صكل  املجتمع  اإىل  واإع��ادت��ه��م  ع��ام،  ب�صكل  املر�صى 

اأف�صل، وي�صاهم العالج بالرتفيه ب�صكل كبري يف عالج 

االأمرا�س النف�صية ومر�صى ال�صرطان والتوحد واالإعاقة 

بالعالج  االهتمام  يتم  مل  اإذا  املقابل  ويف  اجل�صدية، 

املعاق يف  اأو  املري�س  يدخل  اأن  املمكن  فمن  الرتفيهي 

امل�صكلة  هي  وه��ذه  نف�صية،  حالة  اأو  اكتئاب  مرحلة 

الرئي�صية. 

كتب: �صلطان ال�صعد تفا�صيل �س16

انطلق االأحد املا�صي اأول ملتقى لكلية االآداب للبحث 

العلمي لطالب وطالبات الدرا�صات العليا برعاية وكيل 

اجلامعة للدرا�صات العليا والبحث العلمي د. اأحمد بن 

�صامل العامري نيابة عن معايل مدير اجلامعة الدكتور 

بدران العمر.

واأكد الدكتور العامري يف كلمة االفتتاح على اأهمية 

فيه  يعر�س  حيث  العليا،  الدرا�صات  لطالب  امللتقى 

يف  اأجروها  التي  واأبحاثهم  درا�صاتهم  نتائج  الطالب 

امللتقى  ي�صجع  كما  وال��دك��ت��وراه،  املاج�صتري  مرحلتي 

كل يف  متميزة  اأبحاث  اإجراء  والطالبات على  الطالب 

تخ�ص�صه.                                       تفا�صيل �س23

كتبت: هوازن كتبي

عقد باملدينة اجلامعية للطالبات ممثلة ب��كلية طب 

امللكي  ال�صمو  �صاحبة  لقاء  املا�صي  االأ�صنان االأحد 

والدتها  عن  للحديث  �صعود  الفي�صل اآل  لولوة  االأمرية 

ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  الن�صائي  رائدة التعليم 

عفت  اهلل،  رحمه  عبدالعزيز  بن  في�صل  امللك  ح��رم 

ال�صمو  �صاحبة  بح�صور  وذل��ك  اهلل،  رحمهما  الثنيان 

امللكي االأمرية هيفاء الفي�صل حفظها اهلل.

تفا�صيل �س 5

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي
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المملكة تحتضن 33 ألفًا من طالب المنح
قدم �صماحة مفتي عام اململكة 

بن  عبدالعزيز  ال�صيخ  ف�صيلة 

قدره  تربعاً  ال�صيخ  اآل  عبداهلل 

50 األف رياٍل لل�صندوق اخلريي 
لطالب املنح، وذلك خالل خالل 

امللتقى االأول لل�صندوق اخلريي 

الدرا�صية  املنح  ط��الب  لرعاية 

بجامعة امللك �صعود. 

ب��الد  اأن  ال�����ص��ي��خ  اآل  واأك����د 

يف  امل�صلمني  ت�صاند  احل��رم��ني 

ك��ل م��ك��ان وت��ع��ت��ن��ي ب��اأب��ن��ائ��ه��م، 

تخرجوا  ال��ذي��ن  ال��ط��الب  واأن 

االآن  منهم  اململكة  جامعات  يف 

ال��رئ��ي�����س وال���وزي���ر وال��داع��ي��ة 

بهم  اهلل  نفع  فقد  واملهند�س، 

بلدانهم.

م����ن ج��ه��ت��ه رح�����ب م��ع��ايل 

املفتي  ب�صماحة  اجلامعة  مدير 

واأ����ص���ح���اب ال�����ص��م��و وامل��ع��ايل 

والف�صيلة واحل�صور، وا�صتعر�س 

جهود اململكة العربية ال�صعودية 

يف خدمة امل�صلمني يف املجاالت 

املختلفة، ومن بينها رعاية اأكرث 

من 33 األف طالب وطالبة على 

العامل  دول  م��ن  درا���ص��ي��ة  منح 

تقوم  اجلامعة  واأن  املختلفة، 

بدور فاعل يف ذلك، واأكد على 

����ص���رورة م��وا���ص��ل��ة ال�����ص��ن��دوق 

ل��ع��م��ل��ه، مب���ا ي��ر���ص��م ال�����ص��ورة 

يف  االإ����ص���الم  لقيم  احلقيقية 

الرحمة والتكافل.

تفا�صيل �س3

وظائف أكاديمية
توافر  عن  م��وؤخ��راً  �صعود  امللك  جامعة  اأعلنت 

جم��م��وع��ة م��ن ال��وظ��ائ��ف االأك���ادمي���ي���ة »ل��ل��رج��ال 

اأ�صتاذ  م�صارك،  اأ�صتاذ  »اأ�صتاذ،  مبرتبة  والن�صاء« 

�صعودية  بكوادر  ل�صغلها  ومعيد«  م�صاعد،حما�صر، 

موؤهلة، وذلك للعمل بعدة جهات داخل اجلامعة.

والراغبات  الراغبني  بجميع  اجلامعة  واأه��اب��ت 

يف ال��ت��ق��دمي ع��ل��ى ال��وظ��ائ��ف امل���ذك���ورة واالط���الع 

املوقع  زي���ارة  املطلوبة  وال�����ص��روط  امل��وؤه��الت  على 

التدري�س  هيئة  اأع�صاء  �صوؤون  لعمادة  االإلكرتوين 

http://dfpa.ksu. باجلامعة    وامل��وظ��ف��ني 

اليوم  ي��ب��داأ  التقدمي  اأن  اإىل  edu.sa/؛ م�صريًة 
اخلمي�س  يوم  بدوام  1439/7/8ه� وينتهي  االأحد 

1439/7/19ه�.

مجلس الجامعة: تغيير مسمى »عمادة«.. وإيقاف تعيين »أستاذة«

عضو هيئة تدريس:
العالج بالترفيه يعالج 

جميع األمراض 

ملتقى اآلداب العلمي 
األول يختتم أعماله

كتب: نواف اخلمي�س 

مبعر�س  للن�صر  �صعود  امللك  جامعة  دار  �صاركت 

الريا�س الدويل للكتاب يف دورته للعام 2018م مبركز 

الريا�س الدويل للمعار�س واملوؤمترات، والذي اختتمت 

فعالياته اأم�س ال�صبت.

التنفيذي  املدير  ال�صغيرثي  مفلح  الدكتور  واأو�صح 

لدار اجلامعة للن�صر، اأن الدار �صاركت يف هذه الدورة 

باأكرث من »650« عنواناً من الكتب واملجالت املختلفة، 

م�صيفاً  اأن دار الن�صر حتر�س على امل�صاركة يف هذا 

الكتب  معار�س  اأه��م  من  باعتباره  ال��دويل  املعر�س 

الدولية يف املنطقة العربية واالإقليمية والدولية.

تفا�صيل �س 19

650 عنوانًا
»دار النشر« بمعرض الكتاب لـ

»مسيرة تعليم المرأة«.. في لقاء

02

»التخرج« بحضور »العائالت« 

اأعلن معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر عن اإقامة حفل التخرج لهذا العام يف اإ�صتاد اجلامعة 

مكان  �صيخ�ص�س  اأنه  اإىل  باالإ�صافة  لكل طالب خريج،  املخ�ص�صة  الدعوات  قيود على عدد  و�صع  دون 

حل�صور العائالت.

جاء ذلك يف تغريدة ملعاليه بح�صابه على »تويرت«، علماً اأن الطاقة اال�صتيعابية ملدرجات االإ�صتاد ت�صل 

بعد  الريا�صي  االإ�صتاد  اأر�س  التخرج على  يقام حفل  التي  االأوىل  املرة  األف مقعد.. وهذه هي   25 اإىل 

افتتاحه موؤخراً. 

أخرج إبداعك.. في فيلمتسويق مراكز األبحاث والدراسات بالحقوقمؤتمر الجغرافيا.. الثالثاءصناعة الحالل لعالم ماليزي.. غدًا 02040624



عقد جمل�س جامعة امللك �سعود 

اجلامعي  للعام  ال�ساد�سة  جل�سته 

1439/1438 واتخذ قرارات كان 
اأبرزها: املوافقة على اإعادة ت�سكيل 

امللك  هيئة املحررين ملجلة جامعة 

�سعود »فرع العلوم الهند�سية« بداية 

من العام اجلامعي 1439/1438، 

ت�سكيل هيئة  اإعادة  واملوافقة على 

املحررين ملجلة جامعة امللك �سعود 

ب��داي��ة من  الأع��م��ال«  اإدارة  »ف��رع 

 ،1439/1438 اجلامعي  ال��ع��ام 

ت�سكيل  اإع���ادة  على  واف��ق  كذلك 

امللك  جامعة  دار  اإدارة  جمل�س 

����س���ع���ود ل��ل��ن�����س��ر، ا����س���ت���ح���داث 

يف  التنفيذي  املاج�ستري  برنامج 

املقررات  »خيار  العدلية  الإدارة 

بني  م�سرتك  كربنامج  الدرا�سية« 

واحل��ق��وق  الأع��م��ال  اإدارة  كليتي 

والعلوم ال�سيا�سية، كما وافق على 

ا�ستحداث خيار املقررات الدرا�سية 

ب��ربن��ام��ج م��اج�����س��ت��ري ال��ع��ل��وم يف 

ق�سم  من  املقدم  العقاري  التطوير 

العمارة  بكلية  العمراين  التخطيط 

وال��ت��خ��ط��ي��ط، وت��ع��دي��ل اخل��ط��ط 

يف  ال��ربام��ج  م��ن  لعدد  الدرا�سية 

كليات اجلامعة وفق الت�سور املرفق 

املوافقة  وعدم  العر�س،  مبذكرات 

ع��ل��ى ت��ع��ي��ني اإح����دى امل��ن�����س��وب��ات 

حل�سولها  م�ساعد  اأ�ستاذ  بوظيفة 

غري  جامعة  م��ن  ال��دك��ت��وراه  على 

املوافقة  لها،  بالبتعاث  مو�سى 

املعيدين  اأح��د  ابتعاث  اإنهاء  على 

من   »2« الفقرة  مبوجب  ومعاملته 

البتعاث  لئحة  م��ن   »30« امل���ادة 

والتدريب وحتويله لوظيفة ادارية، 

اإنهاء  على  املجل�س  واف��ق  كذلك 

اب��ت��ع��اث اإح���دى امل��ح��ا���س��رات مع 

اإبقائها على وظيفتها نظًرا حلاجة 

وع���دم  خ��دم��ات��ه��ا  اإىل  اجل��ام��ع��ة 

ابتعاثها مرة اأخرى، ومنح املجل�س 

للح�سول  فر�سة  املعيدات  اإح��دى 

على درجة الدكتوراه ويف حال عدم 

املهلة  يف  ال��درج��ة  على  ح�سولها 

 »2« الفقرة  عليها  تطبق  املحددة 

من املادة »30« من لئحة البتعاث 

والتدريب.

كما اأو�سى  باملوافقة على تغيري 

م�سمى عمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة 

م�سمى  اإىل  واملوظفني  التدري�س 

املوافقة  الب�سرية،  امل��وارد  عمادة 

ث��اث��ة م��ن موظفي  ت��رق��ي��ة  ع��ل��ى 

اجل��ام��ع��ة امل��ر���س��ح��ني ل��ل��وظ��ائ��ف 

 ،14 اإىل   11 املرتبة  من  امل�سنفة 

عبدالكرمي  بنت  »�سيماء  وه���م: 

الوطبان، كبري مهند�سني كهربائيني 

املرتبة 13، �سليمان بن عبدالعزيز 

اإدارة كلية باملرتبة  الرفيعي، مدير 

ع��ب��دامل��ح�����س��ن  ب��ن��ت  اآم������ال   ،12
احل�سن، كبري م�سريف قبول طاب 

باملرتبة 11«. 

مجلس الجامعة: تغيير مسمى 
»عمادة«.. وإيقاف تعيين »أستاذة«

نوف   ، النا�صري  -فاطمة  كتبت   

القحطاين

يف  اخلا�سة  الرتبية  ن��ادي  اأق��ام 

املدينة اجلامعية للطالبات باجلامعة 

العاملي  اليوم  مع  ت�سامًنا  احتفالية 

متازمة  »ف��ع��ال��ي��ة  داون  مل��ت��ازم��ة 

داون« يوم الأحد املا�سي.

هدفت الفعالية للتعرف على فئة 

واأي�ساً  متازمة داون وخ�سائ�سهم، 

ومواقفهن،  الأم��ه��ات  جت��ارب  نقل 

يواجهن  ال��ات��ي  الأم���ه���ات  لتفيد 

ال�سدمة وعدم التقبل وروؤية اجلانب 

الإيجابي وزرع الأمل والتفاوؤل.

للح�سور  فيلم  ُعر�س  البداية  يف 

حتدث عن جتربتني لأمهات لديهما 

طفل من ذوي متازمة داون حتدثتا 

عن �سدمتهما عندما علمتا باخلرب، 

وتقبلتا  وت�سرفتا  واج��ه��ت��ا  وك��ي��ف 

اأبنائهما  برتبية  وجتربتهما  الأم��ر 

اأي�ساً  واجهتهما،  التي  وال�سعوبات 

حت��دث��ت��ا ع��ن اإجن������ازات اأب��ن��ائ��ه��م��ا 

وميولهم.

ب��ع��د ال��ف��ي��ل��م ق��ام��ت اأخ�����س��ائ��ي��ة 

���س��ع��وب��ات ت��ع��ل��م ب���احل���دي���ث عن 

خ�سائ�س  هي  وم��ا  داون  متازمة 

امل�سابني بها. 

ويف نهاية الفعالية مت طرح ثاثة 

اأ�سئلة على احل�سور متعلقة باملونتاج 

وبعد ذلك بداأ ت�سليم اجلوائز. 

  

500 ألف قرض عقاري
ك���������س����ف 

�����س����ن����دوق 

ال���ت���ن���م���ي���ة 

عن  العقاري 

حت�سيل �ستة 

م����ل����ي����ارات 

ري����ال خ��ال 

العام املا�سي 

 ،2 0 1 7
م�����ع�����ت�����رًبا 

ه���ذا ال��رق��م 

الأعلى الذي 

حت�سيله  يتم 

يف عام، م�سرًيا اإىل اأنه يعكف حالياً على النتهاء من قوائم النتظار 

املقدرة ب� 500 األف م�ستفيد بنهاية 2020 اأي خال عامني تقريباً.

»مدى« للشراء عبر اإلنترنت

جلميع  »���س��ام��ا«  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  �سمحت 

امل�سارف بدء تفعيل بطاقات »مدى« لإمتام عمليات الدفع وال�سراء 

عرب الإنرتنت، على غرار البطاقات الئتمانية »فيزا« ما�سرتد كارد 

وغريها اأبريل املقبل .

»كفاءة«: مصابيح الـ LED توفر 92 %
دعا املركز 

ال�������س���ع���ودي 

ل������ك������ف������اءة 

ال�����ط�����اق�����ة 

»ك�������ف�������اءة« 

امل���واط���ن���ني 

وامل���ق���ي���م���ني 

ىل  اإ

ا����س���ت���خ���دام 

م�������س���اب���ي���ح 

الإ�������س������اءة 

امل��������وف��������رة 

اأجريت  درا�سة ميدانية  اأن هناك  اإىل  الكهربائية، م�سرياً  للطاقة 

موؤخراً، اأثبتت اأن ن�سبة الوفر يف تلك امل�سابيح ت�سل اإىل 92 %، 

مقارنة مبا ت�ستهلكه امل�سابيح التقليدية غري املوفرة.
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وطني
وطني

»صحتك تهمنا« لطالبات الثامنة 
واألربعين

كتبت : نوف القحطاين 

اأقام نادي املرتجم لطالبات كلية 

تاريخ  فعالية  وال��رتج��م��ة  ال��ل��غ��ات 

والأرب��ع��اء  الثاثاء  يومي  ال�سينما 

املا�سيني، وذلك ببهو الكلية باملدينة 

اجلامعية للطالبات. 

ال�سينما  تاريخ  الفعالية  طرح يف 

ومعلومات  واأن��واع��ه��ا  وال��رتج��م��ة 

م�سابقة  ت�سمن  واأي�ساً  �سينمائية 

ل��ط��ال��ب��ات وع��ر���س فيلم  ت��رج��م��ة 

حتت  للفعالية  م�ساحب  وث��ائ��ق��ي 

ترتجم  و���س��ي��ل��ة  »ال�سينما  ���س��ع��ار 

الأف���ك���ار«. وت��ع��د ف��ع��ال��ي��ة حمفزة 

والرتجمة  اللغات  لطالبات  وم�سلية 

لتحقيق الفائدة .

تاريخ السينما لطالبات اللغات  

»متالزمة داون« بالتربية الخاصة

لقاحات  اأب��ح��اث  ك��ر���س��ي  اأق����ام 

الأمرا�س املعدية ور�سة عمل توعوية 

مدر�سة  ثانوية   لطالبات  تثقيفية 

»�سحتك  بعنوان  والأربعني  الثامنة 

يف   2030 ل��روؤي��ة  حتقيقاً  تهمنا« 

تهيئة جيل واٍع بالثقافة ال�سحية.

الأ�ستاذة  بكلمة  الور�سة  ب���داأت 

ور�سالة  روؤي���ة  ع��ن  الر�سيد  ه��دى 

لقاحات  اأب��ح��اث  كر�سي  واأه���داف 

الأم��را���س امل��ع��دي��ة، واأ���س��ارت اإىل 

التي  ال�سلمية  ال�سحية  ال��ع��ادات 

وانت�سار  انتقال  تقليل  يف  ت�ساعد 

الأمرا�س بني اأفراد املجتمع.

»تغري  بعنوان  حما�سرة  وتلتها 

منط احلياة« قدمتها الدكتورة رفاه 

العادات  تغري  �سرورة  مبينة  امل��ري، 

غ���ري ال�����س��ح��ي��ح��ة ب��ن��م��ط غ��ذائ��ي 

اأهم  وقدمت  يومي،  ب�سكل  �سحي 

والتعليمات  والإر���س��ادات  الن�سائح 

الوقاية  على  الإن�سان  ت�ساعد  التي 

م��ن الأم���را����س ع��ن ط��ري��ق ال��غ��ذاء 

ال�سحي. 

الأ���س��ت��اذة  عر�ست  اخل��ت��ام  ويف 

ال���ن���ان���و  دور  امل����ي����م����ان  ف����وزي����ة 

خال  من  الطب  يف  وا�ستخداماته 

ت�سميم منوذج تطبيقي لأحد مناذج 

من  احل���د  يف  امل�ستخدمة  ال��ن��ان��و 

انتقال الأمرا�س املعدية. 

»شؤون المكتبات« 
تفتتح مركز اتصال 

موحدًا.. للمستفيدات
كتبت: نورة اجلربوع

اأع����ل����ن����ت ع�����م�����ادة �����س����وؤون 

�سعود  امللك  جامعة  يف  املكتبات 

للطالبات عن فتح مركز ات�سال 

امل�ستفيدات  ع��ل��ى  ل���رد  م��وح��د 

م���ن داخ�����ل وخ������ارج اجل��ام��ع��ة 

بالإ�سافة   ،»0118061000«

مرجعية  خ��دم��ة  اإت���اح���ة  اإىل 

توفري  اإىل  ت��ه��دف  اإل��ك��رتون��ي��ة 

امل�سادر من كتب وجمات علمية 

املتاحة مبكتبات اجلامعة ب�سكل 

الت�سوير  عرب  وذل��ك  اإلكرتوين، 

الوقت  لتوفري  ال�سوئي  باملا�سح 

ل  ال��ذي  الباحث  على  واجل��ه��د 

ي�ستطيع الو�سول للمكتبة.

وت���ق���ول الأ�����س����ت����اذة اأم����اين 

احلقباين امل�سوؤولة عن املركز اإن 

باإتاحة  تقوم   املرجعية  اخلدمة 

%30 من الكتاب حلفظ حقوق 
ا�ستعرا�س  اإمكانية  مع  امل��وؤل��ف 

لها.  ح�سر  ل  املراجع  من  عدد 

باإمكانية  اأنه  ذلك  اإىل  واإ�سافة 

ال�ستف�سارات  جميع  على  ال��رد 

وا�ستقبال القرتاحات وال�سكاوي 

عن طريق الت�سال املوحد.

ت�����س��ت�����س��ي��ف ك��ل��ي��ة ع��ل��وم 

ق�سم  وال����زراع����ة  الأغ���ذي���ة 

ع��ل��وم الأغ��ذي��ة وال��ت��غ��ذي��ة - 

بالتعاون  �سعود  امللك  جامعة 

ال��ع��ام��ة جلائزة  م��ع الأم��ان��ة 

الثنني  غ���داً  في�سل،  امل��ل��ك 

�سباًحا  ال��ع��ا���س��رة  ال�����س��اع��ة 

جا�سوير  اأروان����دي  ال��دك��ت��ور 

ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س يف 

اجل���ام���ع���ة الإ����س���ام���ي���ة يف 

بجائزة  ال��ف��ائ��ز   – م��ال��ي��زي��ا 

فرع   – العاملية  في�سل  امللك 

العام  لهذا  الإ�سام«  »خدمة 

حم��ا���س��رة  لإل���ق���اء  2018م 
احلال  علم  »اأهمية  بعنوان 

يف  احل��ال  �سناعة  لتطوير 

للرجال  الإ�سامي«،  املجتمع 

الأغ��ذي��ة  ع��ل��وم  كلية  م���درج 

والزراعة مبنى 2 قاعة 1اأ48 

القاعات  م���درج  ول��اأخ��وات 

املدينة   30 مبنى  امل�سرتكة 

اجلامعية للطالبات.

صناعة الحالل 
لعالم ماليزي.. غدًا
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بح�سور ورعاية �سماحة مفتي اململكة

ملتقى »الصندوق الخيري لرعاية طالب المنح«

لرعاية  اخلييري  ال�صندوق  اأقييام 

بجامعة  الييدرا�ييصييييية  امليينييح  طييياب 

�صباح  الأول  ملتقاه  �صعود  املييلييك 

برعاية  1439هي،  رجب   3 الثاثاء 

ال�صيخ  اململكة  عييام  مفتي  �صماحة 

ال�صيخ،  اآل  عبداهلل  بن  عبدالعزيز 

الأمييير  ال�صمو  �ييصيياحييب  وحيي�ييصييور 

الدكتور �صعود بن �صلمان بن حممد، 

الدكتور  الأمييير  ال�صمو  و�صاحب 

بندر بن �صلمان بن حممد، ومعايل 

ال�صيخ �صالح بن عبداهلل بن حميد، 

اليي�ييصيييييخ د. عيييبيييداهلل بن  وميييعيييايل 

ال�صيخ  ومعايل  الرتكي  عبداملح�صن 

املطلق،  الدكتور عبداهلل بن حممد 

وعدد من اأ�صحاب املعايل والف�صيلة 

ال�صيخ  قاعة  يف  وذلييك  وال�صعادة، 

حمد اجلا�صر باجلامعة.

ن�صاند امل�صلمني

 وقد رّحب معايل مدير اجلامعة 

باأ�صحاب  العمر  بيييدران  الييدكييتييور 

امللتقى  و�صيوف  وال�صعادة  املعايل 

قبل اأن يبداأ احلفل، و�صكر �صماحة 

األقاها،  كلمة  اململكة يف  عام  مفتي 

امللتقى،  لتنظيم هذا  اإدارة اجلامعة 

ت�صاند  احلرمني  بيياد  اأن  مو�صحاً 

وتعتني  مييكييان،  كييل  يف  امل�صلمني 

الييذييين  اليييطييياب  واأن  بيياأبيينييائييهييم، 

منهم  اململكة  جامعات  يف  تخرجوا 

والييداعييييية  والييوزييير  الرئي�س  الآن 

واملهند�س، فقد نفع اهلل بهم بلدانهم، 

ال�صرعي  بييالييعييلييم  عييييادوا  اأن  بييعييد 

املوؤ�صل، والعقيدة ال�صافية، واملنهج 

الو�صطي، والتاأهيل الازم لاإن�صان 

باجلهود  واأ�صاد  حياته،  يف  الناجح 

الر�صيدة  احلييكييوميية  تبذلها  الييتييي 

للعناية بطاب املنح، واأنها تخ�ص�س 

اأكيير  ميين  للطاب  �صنوية  مقاعد 

اأن  واأفيياد �صماحته  120 دوليية،  من 

امل�صاهمة يف اإجناح اأعمال ال�صندوق 

اخليييري لييرعيياييية طييياب امليينييح يف 

العمل  مييين  �ييصييعييود  املييلييك  جييامييعيية 

ال�صالح الذي ينبغي الإعانة عليه.

33 األف طالب
ميين جييهييتييه رحيييب مييعييايل مدير 

املفتي  ب�صماحة  كلمته  يف  اجلامعة 

واأ�صحاب ال�صمو واملعايل والف�صيلة 

جهود  فيها  وا�صتعر�س  واحل�صور، 

اململكة العربية ال�صعودية يف خدمة 

امل�صلمني يف املجالت املختلفة، ومن 

بينها رعاية اأكر من 33 األف طالب 

دول  من  درا�صية  منح  على  وطالبة 

تقوم  اجلامعة  واأن  املختلفة،  العامل 

بييدور فاعل يف ذلييك، واأعيييرب عن 

رجائه قيام طاب املنح مب�صوؤولياتهم 

رجييعييوا  اإذا  بييلييدانييهييم  يف  احليييييوييية 

موا�صلة  �صرورة  على  واأكييد  اإليها، 

ال�صندوق لعمله، مبا ير�صم ال�صورة 

احلقيقية لقيم الإ�صام يف الرحمة 

والييتييكييافييل، كييمييا حتيييدث عيين فتح 

املجال لل�صراكة مع اجلهات الراغبة 

املنح، وختم كلمته  يف رعاية طاب 

ال�صريفني  احلييرمييني  خيييادم  ب�صكر 

وويل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك 

الأمر  امللكي  ال�صمو  عهده �صاحب 

العناية  عييلييى  �ييصييلييمييان،  بيين  حمييمييد 

اململكة  قيادة  توليها  التي  الكبرة 

وجامعة  عموماً  التعليمية  للعملية 

امللك �صعود على وجه اخل�صو�س.

الربط بالعلماء

لل�صوؤون  اجلامعة  وكيل  واأو�ييصييح 

اأميينيياء  جمييليي�ييس  رئييييي�ييس  التعليمية 

ال�صندوق اخلري للطاب الدكتور 

حممد النمي اأن امللتقى يهدف اإىل 

بعلماء  الدرا�صية  املنح  طاب  ربط 

اململكة، وتعزيز م�صاركة املوؤ�ص�صات 

اخلرية يف رعاية طاب املنح، واأن 

ال�صندوق ي�صعى لتوفر بيئة حمفزة 

ختام  يف  و�صكر  العلم،  طلب  على 

رعايته  على  املفتي  �صماحة  كلمته 

�صكر  كما  فيه،  وم�صاركته  للملتقى 

وخا�صة  والييرعيياييية،  العمل  �صركاء 

�صندوق موظفي �صابك »بر« الراعي 

احل�صري للملتقى.

مراث النبوة

امل�صوؤولية  حيييول  نيييدوة  اأقيييييمييت 

امليينييح،  طييياب  ورعيياييية  املجتمعية 

الأول  املييلييتييقييى  فييعيياليييييات  �ييصييميين 

طاب  لرعاية  اخلييري  لل�صندوق 

واأدار  �صعود،  امللك  بجامعة  املنح 

لل�صندوق  التنفيذي  املدير  الندوة 

اخلري الدكتور خالد ال�صنيرب.

ال�صيخ  مييعييايل  خييالييهييا  واألييقييى 

كبار  هيئة  ع�صو  املطلق  عييبييداهلل 

الييعييلييميياء وامليي�ييصييتيي�ييصييار يف الييديييوان 

ال�صت�صارية  اللجنة  ورئي�س  امللكي 

فيها  تناول  التي  كلمته  لل�صندوق، 

اأهمية العناية بهذه الفئة التي متثل 

ال�صباب الواعد القادم لطلب العلم، 

اإىل  واأ�ييصييار  النبوة،  مييراث  وحمل 

واأن  جتاههم،  املجتمعية  الواجبات 

على  حق  لهم  �صيوف  العلم  طاب 

الدعم  على  تقت�صر  ل  البلد،  هذه 

امليييايل مييع اأهييميييييتييه، فييهييم بحاجة 

والجتماعية،  العلمية  الإعانة  اإىل 

فتح�ص�س  املييخييتييلييفيية،  وامليييجيييالت 

حيياجيياتييهييم ميين اأعييمييال اليييرب، كما 

الأفكار  من  عييدًدا  معاليه  واقييرتح 

املجتمعية  امليي�ييصييوؤولييييية  تييعييزز  الييتييي 

لها  النعم  اأن  اإىل  ه  ونيييوَّ جتاههم، 

زكاة؛ حتى تنمو وتتزايد، وحثَّ على 

البذل من نعمة العلم والفكر واملال 

وال�صحة.

نكت�صف املواهب

كيييميييا حتيييييدث الييييدكييييتييييور عييلييي 

موؤ�ص�صة  كر�صي  اأ�صتاذ  الييزهييراين 

مهارات  لتنمية  اخلرية  ال�صبيعي 

الإ�صامية  باجلامعة  املنح  طيياب 

طاب  مع  العمل  يف  جتربتهم  عن 

املنح الدرا�صية، و�صكر معايل مدير 

اجلامعة، ومدير ال�صندوق اخلري 

وعر�س  الفر�صة،  هذه  اإتاحة  على 

اأهم الربامج التي ينفذها الكر�صي؛ 

لكييتيي�ييصيياف مييواهييب طييياب امليينييح، 

قييادة  ليكونوا  مييهيياراتييهييم؛  وتطوير 

فاعلني يف بادهم، ودعاة م�صلحني 

اأن  اإىل  ه  ونييوَّ التاأثر،  على  قادرين 

الييدور  من  تنبع  الفئة  هييذه  اأهمية 

على  يييد  واأكَّ منها،  امليياأمييول  احليوي 

لل�صراكات  اجلامعات  اإقامة  اأهمية 

القيام  يف  اخلرية  املوؤ�ص�صات  مع 

مب�صوؤوليات رعاية طاب املنح على 

الوجه املر�صي.

عام  مفتي  �صماحة  وقيييدم  هييذا 

اململكة ف�صيلة ال�صيخ عبدالعزيز بن 

 50 قدره  ال�صيخ تربعاً  اآل  عبداهلل 

األف رياٍل لل�صندوق اخلري لطاب 

املنح.

آل الشيخ: بالد الحرمين تساند المسلمين في كل مكان وتعتني بأبنائهم

د. العمر: الدولة ترعى أكثر من 33 ألفًا من طلبة المنح

العمر  بدران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  �صكر 

ال�صيخ  ال�صعودية  العربية  اململكة  عام  مفتي  �صماحة 

عبدالعزيز بن عبداهلل اآل ال�صيخ، على رعايته للملتقى 

ال�صندوق  اأقامه  الذي  الدرا�صية،  املنح  الأول لطاب 

املجال  املا�صي، كما فتح  الثاثاء  باجلامعة،  اخلري 

رعاية  للم�صاركة يف  واملح�صنني  اخلرية  للموؤ�ص�صات 

عمل  اإجنييياح  يف  وامل�صاهمة  امليينييح،  طيياب  اأن�صطة 

ال�صندوق اخلري باجلامعة.

ويف ا�صتجابة لذلك تربع �صماحة مفتي عام اململكة 

ال�صيخ عبد العزيز بن عبد اهلل اآل ال�صيخ مببلغ 50 

األف ريال �صعودي لأن�صطة ال�صندوق.

العمرة  برحات  الراجحي  �صالح  اأوقيياف  وتكفلت 

والييزيييارة لييطيياب امليينييح الييدرا�ييصييييية واأ�ييصييرهييم للعام 

1439هي. كما اأبدت حملة اأبناء عبدالعزيز الراجحي 
منحة  طالب   »184« لتحجيج  ا�صتعدادها  اخلرية 

جديد مل ي�صبق لهم احلج.

ويف ذات ال�صياق تربع �صمو الأمر الدكتور �صعود 

األف   »100« مببلغ  �صعود،  اآل  حممد  بن  �صلمان  بن 

الأميير  تييربع  كما  اخلييري،  لل�صندوق  �صعودي  ريييال 

عبداهلل بن عياف اآل مقرن مبلغ »10« اآلف ريال.

خالد  الييدكييتييور  اخلييري  ال�صندوق  مدير  و�صكر 

ال�صندوق  عمل  اإجنييياح  يف  �صاهم  ميين  كييل  ال�صنيرب 

وخ�س  الييدرا�ييصييييية،  امليينييح  طيياب  وملتقى  اخليييري، 

�صماحة مفتي عام اململكة لرعايته امللتقى.

160 �ألفاً تربعات.... 184 منحة للحج



زار الأمري الدكتور نايف بن ثنيان 

اآل �سعود عميد كلية الآداب، الأحد 

ال��دويل  ال��ري��ا���ض  معر�ض  املا�سي 

للكتاب.

�سحفي خالل  ت�سريح  يف  وق��ال 

الريا�ض  »معر�ض  املعر�ض:  زيارته 

املعار�ض  م��ن  يعد  للكتاب  ال���دويل 

ونعتز  دولية،  مكانة  اكت�سبت  التي 

بكل اجلهود التي تبذل من القائمني 

معايل  من  ب��دًءا  املعر�ض  هذا  على 

وبقية  والإع������الم  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر 

امل�����س��وؤول��ني يف ال�����وزارة وال��زم��الء 

القائمني على املعر�ض«.

واأ����س���اف: »����س���ررت ك��ث��رياً مبا 

على  الكبري  الإق��ب��ال  من  �ساهدته 

اقتنائها،  ع��ل��ى  واحل��ر���ض  ال��ك��ت��ب 

واأع������رف ك��ث��ريي��ن مم���ن ي��رق��ب��ون 

اف��ت��ت��اح��ه ���س��ن��وًي��ا.. وه��ن��اك تطور 

ن��وع��ي يف ك��ت��ب امل��ع��ر���ض، وه���ذا 

�ساهدنا  وقد  ال�سرور،  على  مبعث 

ويف  امل�سمون  يف  كبرية  اإجن����ازات 

نوعية الكتب املعرو�سة، كما �سررت 

املوؤلفني  من  كبرياً  باأن هناك عدداً 

قيمة  ذات  كتباً  ي�����س��درون  �سنوياً 

والعلوم،  احلقول  مبختلف  وج��دوى 

والتي نفتخر بها �سواء من اجلوانب 

الإن�سانية اأو من اجلوانب العلمية«.

واأعرب عن �سكره لإدارة املعر�ض 

باأجنحته  لل�سيوف  تعريفها  على 

قدمت  كما  فيه  امل�ساركة  واجلهات 

على  �سواء  املعر�ض  لزوار  خدماتها 

التوا�سل  ب��رام��ج  ع��ر  اأو  اأر���س��ه 

الجتماعي.

وع��ر ال��دك��ت��ور ن��اي��ف ب��ن ثنيان 

عن �سعادته مب�ساركة دولة الإمارت 

العربية املتحدة �سيف �سرف معر�ض 

 ،2018 للكتاب  ال���دويل  ال��ري��ا���ض 

م�ستغرب،  غ��ري  »ه���ذا  ق���ال:  حيث 

وج���ارة  �سقيقة  الإم�����ارت  ف��دول��ة 

منها  ك��ث��رية،  ج��وام��ع  بها  وجتمعنا 

العروبة واجلوار والدين وتقارب يف 

كثري من الروؤى والأفكار«.

املوؤمتر  ال�سعودية  اجلغرافية  اجلمعية  تنظم 

يف  امل�ستدامة  التنمية  اأج��ل  م��ن  للتعليم  الأول 

اأجل  من  »اجلغرافيا  ال�سعودية  العربية  اململكة 

خالل  وذلك  2030م«،  لروؤية  امل�ستدامة  التنمية 
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بن  الإم��ام عبدالرحمن  بجامعة  م   2018  /  3/

في�سل بالدمام.

بحوث  ودع����م  اإىل حت��ف��ي��ز  امل���وؤمت���ر  ي��ه��دف 

العربية  اململكة  جامعات  يف  امل�ستدامة  التنمية 

م�ستجدات  على  ال�سوء  وت�سليط  ال�سعودية، 

والبيئية   والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ب��ح��وث 

امل�ستدامة يف  التنمية  مفاهيم  بدمج  يتعلق  فيما 

تواجه  التي  امل�سكالت  مناق�سة  كذلك  العلوم، 

يف  ال�ستدامة  دمج  مثل  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 

يف  ال�سراكات  دور  ومناق�سة  التعليمية،  العملية 

املجتمع،  وخدمة  اجلغرايف  العلمي  البحث  دعم 

واأي�ساً ك�سف النقاب عن اأهمية العمل التطوعي 

يف حتقيق اأهداف التعليم امل�ستدام، وا�ستعرا�ض 

اجلغرافية  واملقررات  للمناهج  احلالية  الو�سعية 

املجهودات  على  ال�سوء  واإل��ق��اء  اجلامعات،  يف 

مفاهيم  ب����اإدراج  تطويرها  جم��ال  يف  امل��ب��ذول��ة 

ال�ستدامة، ويهدف ل�ستعرا�ض جتارب الدول يف 

ويف  املناهج  ال�ستدامة يف  مفاهيم  اإدراج  جمال 

ت�ساهم  التي  املبادرات  ودعم  املقررات،  اأن�سطة 

العمل  �سوق  تناف�سية علم اجلغرافيا يف  يف رفع 

اخلدمات  ج��ودة  وحت�سني  الأع��م��ال  وا�ستدامة 

العامة يف القطاع العام واخلا�ض.

الآتي:  النحو  على  املوؤمتر  جاءت حماور  وقد 

ال�ستدامة  املجتمعية، حتقيق  ال�ستدامة  حتقيق 

ومن  البيئية.  ال�ستدامة  وحتقيق  القت�سادية 

�سمن »اإعالن لو�سارن« املنبثق عن جلنة التعليم 

ال��دويل  اجل��غ��رايف  ل��الحت��اد  التابعة  اجل��غ��رايف 

التعليم  ح��ول  املتحدة  الأمم  قبل  م��ن  واملعتمد 

اجلغرايف من اأجل التنمية امل�ستدامة، حيث يعد 

للتعليم  ال��دويل  للميثاق  ام��ت��داداً  الإع��الن  ه��ذا 

والذي  1992م،  عام  عليه  املن�سو�ض  اجلغرايف 

يركز على النقاط الآتية: م�ساهمة اجلغرافيا يف 

التنمية امل�ستدامة و�سبط معايري برنامج جغرايف 

تكنولوجيا  واأهمية  امل�ستدامة،  التنمية  اأجل  من 

التنمية  اأجل  التعليم من  املعلومات والت�سال يف 

امل�ستدامة. 

 30 من  اأك��ر  تقدمي  اأي�ساً  املوؤمتر  ويت�سمن 

وور�ستي  رئي�سيتني،  وحما�سرتني  علمية،  ورقة 

عمل، ودروة تدريبية، وحلقة نقا�ض، وحما�سرتني 

علميتني.
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عميد اآلداب: هناك تطور نوعي في المضمون وفي 
نوعية الكتب المعروضة بمختلف الحقول

افتتاح مؤتمر الجغرافيا من أجل التنمية المستدامة 
لرؤية 2030

للم�ساريع  اجلامعة  وكالة  كرمت 

الثنني املا�سي ثالثة من من�سوبيها 

العام  لهذا  التقاعد  اإىل  املحالني 

»1439ه�«، وهم: »خالد بن حممد 

ال�����س��ب��ع��ان، حم��م��د ب���ن ع��ب��داهلل 

الدغيم، عبداهلل بن علي الرزوق«.

حتت  الحتفالية  اأق��ي��م��ت  وق��د 

ال�سقري  ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل  رع��اي��ة 

وبح�سور  للم�ساريع  اجلامعة  وكيل 

للم�ساريع  اجلامعة  وكيل  م�ساعد 

الإدارات  وم���دراء  العموم  وم���دراء 

بالوكالة.

للم�ساريع  ال�سقري  د.  واأ���س��اد 

فرة  ط��وال  واإخال�سهم  بجهودهم 

ب��دوره��م  ون���وه  ب��ال��وك��ال��ة،  عملهم 

م�سرية  يف  ال��ك��ب��ري  واإ���س��ه��ام��ات��ه��م 

اجلامعة، وما هذا التكرمي اإل تعبري 

تقدير  من  اجلميع جتاههم  ل�سعور 

وحمبة، متمنياً لهم العون والتوفيق 

يف حياتهم القادمة. 

»المشاريع« تكرم منسوبيها المتقاعدين

عرب عن �شعادته مب�شاركة الإمارت يف معر�ض الكتاب

تنطلق فعالياته 27 مار�ض 

برامج تدريبية لمنسوبي 
الجامعة في رجب

األمن والسالمة بالدراسات التطبيقية 
تحتفي »بالدفاع المدني«

دورة للتعليم المصغر البيني  
في الطب

التدريبية،  الرامج   من  حزمة  املهارات  تطوير  عمادة  تطلق 

»مهارات  وت�سمل  اجلامعة  من�سوبي  من  املوظفني  ت�ستهدف  والتي 

التعامل مع الروؤ�ساء، ال�سكرتارية احلديثة واإدارة املكاتب، مهارات 

التح�سني  نظام  الت�سويق،  فن  اجلديد،  الإع��الم  ال��ذات،  تنمية 

الذكاء  ومهارات  والإلقاء  احلديث  مهارات   ،»Kaizen« امل�ستمر 

املايل«.

الب�سرية، و�سقل  املوارد  الرامج على رفع كفاءة  وت�ساعد هذه 

من  وال��رف��ع  التميز  حتقيق  يف  ي�ساهم  مب��ا  وتنميتها  ق��درات��ه��م 

والعملية. املعرفية  وزيادة خراتهم  كفاءاتهم 

املوقع  زي���ارة  باإمكانكم  والت�سجيل  ال���دورات  على  ل��الإط��الع 

http://dsd. الرابط  عر  املهارات  تطوير  لعمادة  الإلكروين 

ksu.edu.sa

نظمت اإدارة الأمن وال�سالمة بكلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة 

للدفاع  العاملي  اليوم  املوافق1439/6/26ه�  الأربعاء  يوم  املجتمع 

بعلي�سة  للبنات  اجلامعي  والأم���ن  ال�سالمة  اإدارة  وقامت  امل��دين 

مبنى  يف  وهمية  اإخ��الء  خطة  بتنفيذ  الإدارات  جميع  مع  بالتعاون 

كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع رقم )2( وذلك تزامناً مع 

الحتفال باليوم العاملي للدفاع املدين حيث مت اإخالء )850( �سخ�ض 

اجلامعة  وكيل  من  بتوجيهات  وذلك  ثانية  واأربعون  دقائق  ثالث  يف 

ال�سالمة  اإدارة  وباإ�سراف من مدير  ال�سقري  للم�ساريع د. عبد اهلل 

والأمن اجلامعي بعلي�سة اأ. اإبراهيم الأ�سمري. 

ممثلة  القطان،  ملك  د.  الكلية  وكيلة  من  كل  بح�سور  ذلك  كان 

هيلة  اأ.  بعلي�سة  اجلامعية  الدرا�سات  مبركز  التن�سيقي  املجل�ض 

اخلويتم مدير معهد اللغويات العربية، اأ. فاطمة الدو�سري مديراإدارة 

ال�سالمة بالدرعية و اأ. �سند العنزي، من�سوبي الدفاع املدين.

م�ساب  ا�سعاف  لعملية  متثيلي  مب�سهد  املركز  عيادة  قامت  وقد 

ق�سم  ركن من  تنظيم  الإخالء مت  الإخالء وعلى هام�ض خطة  اأثناء 

الدفاع  من�سورات عن  توزيع  فيه  بالكلية حيث مت  العامة  العالقات 

املدين. 

امل�سغر  »التعليم  ب��رن��ام��ج  امل��ه��ارات  تطوير  ع��م��ادة  نظمت 

اأيام. ثالثة  مدار  على  الطبي«  التعليم  يف  البيني 

للتعليم  احلايل  الو�سع  ومناق�سة  فهم  اإىل  الرنامج  يهدف   

الطبي،  بالتعليم  مهنياً  املرتبطه  التحديات  وف��ه��م  ال��ط��ب��ي، 

تدعم  اأو  ت�ساعد  اأن  للتقنية  ميكن  درج��ة  اأي  اإىل  ومناق�سة 

ال�سحية. اخلدمة  جمال  يف  املهني  التعلم 

امل�سغر  التعليم  ت�سمل  مو�سوعات  عدة  الرنامج  ا�ستعر�ض 

امل�سغر  التعليم  دور  ال��ط��الب،  تعلم  على  ث��ر  ي��وؤ ال��ذي  املهني 

التعليم  و�سبكات  الطبية،  واملمار�سة  اخلرة  على  وتاأثريه  املهني 

واملمار�سة  بالعمل  الرتباط  ذات  والأدل��ة  امل�ساهدات  وبع�ض 

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  الرنامج خبريان من  الطبية. قدم 

وق��د   ،Rolla Couchman ك��و���س��م��ان  رول  ال��دك��ت��ور  ه��م��ا 

وتنمية  ال�سحيني  املخت�سني  م�ساعدة  يف  عاًما  ع�سرين  ق�سى 

كما  التدريب،  خالل  من  والعملية  املهنية  وقدراتهم  مهاراتهم 

الن�سر  دار  يف  الطبية  الكتب  واإ�سدار  طباعة  عن  م�سوؤولً  كان 

اإكلينيكي،  ومر�سد  كم�سرف  وعمل  طويلة،  لفره   Elsevier
ميكنه  حيث   ،DosedDaily ل�سركة  تنفيذي  مدير  هو  وحالياً 

ميكن  والتي  امل�سغر  التعلم  عن  اإلكرونية  من�سه  ا�ستخدام 

مع  ا�ستخدامها  التعليمية  والهيئات  للموؤ�س�سات  خاللها  من 

الطبية. العلوم  درا�سة  يف  طالبها 



كتبت: هوازن كتبي

عقد باملدينة اجلامعية للطالبات 

الأ�سنان الأحد  طب  بــكلية  متمثلة 

امللكي  ال�سمو  �ساحبة  لقاء  املا�سي 

�سعود  الفي�سل اآل  لــولــوة  الأمـــرة 

رائدة التعليم  والدتها  عن  للحديث 

الــعــربــيــة  ــكــة  ــائــي يف املــمــل ــس ــ� ــن ال

بن  في�سل  املــلــك  حــرم  ال�سعودية 

عبدالعزيز رحمه اهلل، عفت الثنيان 

رحمهما اهلل، وذلك بح�سور �ساحبة 

ال�سمو امللكي الأمرة هيفاء الفي�سل 

حفظها اهلل، �ُسلط فيه ال�سوء على 

م�سرة متكني املراأة من التعليم وما 

الن�سائي  للتعليم  قدمته امللكة عفت 

يف اململكة.

الدولة تدعم املراأة

بداأ اللقاء بال�سالم امللكي وتالوة 

ثم تال  الــكــرمي،  الــقــراآن  عطرة من 

ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة  كلمة  ذلــك 

العي�سى  اإينا�س  الدكتورة  الطالبات 

اأق�سام  عميدة  عنها  بالنيابة  األقتها 

العلوم والدرا�سات الطبية د. مي�ساء 

باحل�سور  فيها  رحــبــت  الــقــر�ــســي 

امللكي  ال�سمو  �ساحبة  و�ــســكــرت 

م�سرة  مب�ساركة  الفر�سة  لإتــاحــة 

الدولة  وت�سخر  امللهمة،  والدتها 

كافة  يف  املــــراأة  لــدعــم  اإمكانياتها 

بعد ذلك كانت كلمة عن  املجالت، 

اململكة  يف  الن�سائي  التعليم  تاريخ 

الــعــربــيــة الــ�ــســعــوديــة وتـــطـــوره، ثم 

جامعة  تــاريــخ  يحكي  فيلم  عر�س 

وحتى  افتتاحها  منذ  امللك �سعود 

اجلامعية  املــديــنــة  مــ�ــســروع  بــدايــة 

التي  الــكــلــيــات  لــلــطــالــبــات وعــــدد 

التي  واخلــدمــات  واملــرافــق  ت�سمها 

خريجات  وجتربة  للطالبات  تقدم 

اجلامعة من خمتلف الأق�سام وماذا 

قدمت اجلامعة لهن؟

مكانة عاملية 

تال ذلك كلمة تقدميية عن حرم 

احتوت  اهلل،  رحمهما  في�سل  امللك 

للمراأة  التعليم  م�سرة  بداية  على 

اهلل  رحمها  امللكة  ودور  ال�سعودية 

املجتمع  تقبل  كــان  وكيف  ذلــك  يف 

لتلك البداية، ثم عر�س فيلم وثائقي 

مدار�س  وافتتاح  عفت  امللكة  عــن 

الفيلم  واختتم  اململكة.  البنات يف 

دار  ملــدر�ــســة  الــر�ــســمــي  بالن�سيد 

احلنان، اأعقبه كلمة �ساحبة ال�سمو 

والتي  الفي�سل  لولوة  الأمرة  امللكي 

العي�سى  اإيــنــا�ــس  د.  فيها  �سكرت 

للجامعة  وبـــاركـــت  ل�ست�سافتها 

واأثنت  وت�سنيفها  العاملية  مكانتها 

على التغرات التي ت�سهدها اململكة 

عهده  وويل  �سلمان  امللك  عهد  يف 

ال�سنة  هذه  واأ�سمت  اهلل،  حفظهما 

ال�سعودية،  للمراأة  احل�ساد  ب�سنة 

وذكرت اأن قابلية املراأة لهذا التطور 

هي  واإمنـــا  اللحظة  ولــيــدة  تكن  مل 

حم�سلة �سبعة عقود يف ظل القيادة 

الر�سيدة.

من امليالد حتى الزواج

الأمـــرة عــن والدتها   وحتــدثــت 

منذ ميالدها يف تركيا حتى زواجها 

رحمه  في�سل  املــلــك  والــدهــا  مــن 

يف  التنموية  م�سرتها  واإكمال  اهلل 

�ستى  يف  املراأة، وم�ساهمتها  تعليم 

املجالت ولي�س التعليم فقط، بعدها 

مع  حــواريــة  للح�سور جل�سة  تــيــح 
ُ
اأ

فيها  اأجابت  امللكي  ال�سمو  �ساحبة 

وم�ساركة  ا�ستف�ساراتهن  جميع  عن 

ــه  ـــف املـــلـــك فــيــ�ــســل وحــرم ـــواق م

وطلب  املواطنني  مع  اهلل  رحمهما 

احل�سور اإ�سدار كتاب يحكي �سرة 

امللكة عفت ليكون ملهماً لكل امراأة 

�سعودية.

اأيقونة النجاح

كلية  وكيلة  اللقاء  اختتمت  ثــم   

د.  الطالبات  ل�سوؤون  الأ�سنان  طب 

فيها  �سكرت  بكلمة  ال�سالح  �سمر 

�ساحبتي ال�سمو امللكي حل�سورهما، 

وقالت اإن حرم امللك في�سل رحمهما 

اهلل هي اأيقونة جناح جلميع الن�ساء 

كما  فــقــط،  الــ�ــســعــوديــات  ولي�ست 

ُكرمت �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرة 

ولإتاحة  حل�سورها   الفي�سل  لولوة 

ــدة  رائ م�سرة  مب�ساركة  الفر�سة 

التعليم باململكة والدتها امللكة عفت 

رحمها اهلل.

مع  متا�سياً  الــلــقــاء  هــذا  ــاأتــي  وي

ال�سوء  بت�سليط  اجلامعة  اهتمام 

ال�سعودية  املــــراأة  اإجنـــــازات  عــلــى 

 2030 املــمــلــكــة  ـــــة  روؤي ومـــواكـــبـــة 

ودعمها وتوثيق  املــــراأة  متكني  يف 

ق�سة  تكون  واأن  التعليم،  يف  دورها 

لكل  ملهمة  وم�سرتها  عفت  امللكة 

واأخــًرا  بــه،  يحتذى  امراأة، ومثالً 

رفع م�ستوى م�ساركة املراأة وا�ستثمار 

الــكــوادر  مــن  وال�ــســتــفــادة  طاقتها 

يف  لت�سهم  وتــطــويــرهــا  الن�سائية 

والو�سول  ال�ساملة  التنمية  حتقيق 

اإىل اأهداف تدعم روؤية واحدة وهي 

امل�سي قدماً لتنمية الوطن .

مــوؤخــراً  املجتمع  كلية  اأقــامــت 

التطوع  لربنامج  اخلتامي  احلفل 

ذوي  خــدمــة  »مــ�ــســار  املتخ�س�س 

الكلية  نفذته  ـــذي  وال الإعـــاقـــة«، 

امللك  موؤ�س�سة  من  ودعــم  ب�سراكة 

خالد اخلرية �سمن منحة الأمرة 

ــربامــج  ــدعــم ال ـــدامـــر ل �ــســيــتــة ال

التنموية.

مت خــالل احلــفــل الإعـــالن عن 

الربنامج  �سمن  الفائزة  املبادرات 

للمتدربني  الــ�ــســهــادات  وت�سليم 

وتقدمي درع تكرميي ملمثل موؤ�س�سة 

امللك خالد اخلرية الأ�ستاذ حممد 

اإدارة  الغفري مدير  بن عبدالعزيز 

املنح يف املوؤ�س�سة، والذي األقى كلمة 

اأكد فيها على �سكره جلامعة امللك 

على  املجتمع  كلية  ولإدارة  �سعود 

جهودها املبذولة لإجناح الربنامج، 

كــمــا قـــدم �ــســكــره لــلــدكــتــور �سعد 

بالكلية  الأن�سطة  م�سرف  العتيبي 

املتخ�س�س  التطوع  برنامج  ومدير 

»م�سار خدمة ذوي الإعاقة«.

ــقــى الــدكــتــور خــالــد بن  كــمــا األ

ناه�س العتيبي كلمة  كلية املجتمع 

اأكد فيها على التميز الذي حققته 

املبادرات  تنفيذ  جمــال  يف  الكلية 

نحو   الــدوؤوب  و�سعيها  املجتمعية، 

اإبرام املزيد من التفاقيات واإقامة 

خدمة  يف  ت�سب  التي  ال�سراكات 

الكلية وجمتمعها املحيط، كما قدم 

خالد  امللك  ملوؤ�س�سة  الكلية   �سكر 

اخلرية على دعمها للربنامج.

ــتــطــوع  ال بـــرنـــامـــج  اأن  ـــر  ـــذك يُ

العديد  على  ا�ستمل  املتخ�س�س 

درا�ــســة  ــا:  ــرزه اأب الفعاليات،  مــن 

للمتطوعني  التدريبية  الحتياجات 

ــة،  الإعــاق ذوي  خــدمــة  م�سار  يف 

واإعـــــــداد مــ�ــســفــوفــة اجلـــــدارات 

التدريبية، واإقامة عدة ور�س عمل 

ودورات تدريبية، واإطالق عدد من 

من  وتنفيذها  العملية  املــبــادرات 

قبل املتدربني اأنف�سهم، وغرها من 

الفعاليات.   
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مب�صاركة الأمرية لولوة الفي�صل

لولوة: قابلية املراأة لهذا التطور مل تكن وليدة اللحظة واإمنا هي حم�صلة �صبعة عقود 

د. ال�صالح: حرم امللك في�صل هي اأيقونة جناح جلميع الن�صاء ولي�صت ال�صعوديات فقط

خالل زيارته للعمادة 

نظمها برنامج الطلبة املتفوقني

رئيس جامعة عدن يزور 
األولى المشتركة لتميزها

»التفوق الدراسي« للمتفوقات 
من مختلف كليات الجامعة

اأكد رئي�س جامعة عدن اليمنية الدكتور اخل�سر نا�سر علي حر�س 

امل�سرتكة  الأوىل  ال�سنة  جتربة  مــن  ال�ستفادة  على  عــدن  جامعة 

لعمادة  املا�سي  الأ�سبوع  زيارته  خالل  ــًرا  ذاك �سعود،  امللك  بجامعة 

الأوىل امل�سرتكة اأن جامعته بداأت تطبيق ال�سنة التح�سرية لأول مرة 

اللوائح  كافة  من  ال�ستفادة  على  م�سًرا حلر�سهم  عدن،  جامعة  يف 

والأنظمة يف العمادة، وذلك لتميز جامعة امللك �سعود يف العمل، وقدم 

على  اململكة  لقيادة  ال�سكر  له  املرافق  الوفد  وبا�سم  با�سمه  اخل�سر 

امللك  جامعة  ملدير  �سكره  قدم  كما  اجلوانب،  كافة  لليمن يف  دعمها 

�سعود الدكتور بدران العمر على ما وجده من حفاوة وا�ستقبال.

ثم جتول د. اخل�سر ومرافقوه يف العمادة واطلعوا على جتربة جامعة 

امللك �سعود، حيث ا�ستمعوا اإىل �سرح مف�سل من عميدال�سنة الأوىل 

امل�سرتكة باجلامعة نامي اجلهني الذي اأو�سح اأن العمادة يدر�س فيها 

اأكرث 8 اآلف طالب وطالبة يف هذا الف�سل، واأو�سح لهم اجلهني اأق�سام 

وحتديثها،  تطويرها  التي مت  الأكادميية  والربامج  ووحداتها  العمادة 

طلبة  تخريج  ي�سمن  مبا  لهم  تقدم  التي  الإر�سادية  الربامج  وكذلك 

يتنا�سب ومتطلبات ب�سوق العمل ومبا يتوافق مع روؤية اململكة 2030.

من جهته رافق وكيل عمادة ال�سنة الأوىل امل�سرتكة لل�سوؤون الأكادميية 

التح�سرية بجامعة عدن  ال�سنة  الدكتور عبداملجيد اجلريوي عميد 

يف جولة اإىل وحدة الختبارات وال�سالة الريا�سية ومعمل الريا�سيات 

ومعمل احلا�سب الآيل، وقدم لل�سيف خالل اجلولة تعريفاً على اأق�سام 

العمادة، واآلية اختيار الطالب للتخ�س�س وفق اأ�س�س علمية مبا يوجه 

الطلبة نحو اختيار تخ�س�ساتهم بحيث تلبي متطلبات �سوق العمل و 

يحقق روؤية اململكة 2030.

عمادة  مع  وبالتعاون  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  برنامج  نظم 

الدرا�سي«  »التفوق  بعنوان  دورة  املا�سي  الأحــد  املهارات  تطوير 

ال�ساعة  من  للطالبات  اجلامعية  املدينة  يف  املتفوقات  للطالبات 

احلادية ع�سرة �سباحاً وحتى الثالثة م�ساًء، وهي �سمن عدد من 

الدورات التي تقام هذا الف�سل للطالبات يف مرحلة الإعداد العام 

من الربنامج وهن الطالبات يف ال�سنة الثانية اجلامعية.

 قدمت الدورة الدكتورة رمي العبيكان، وبح�سور عدد من الطالبات 

املتفوقات من خمتلف كليات اجلامعة، وارتكزت حماور الدورة على 

واقع الدرا�سة يف املرحلة اجلامعية، والهتمام بالتخ�س�س وحتقيق 

وطلب  كالحت�ساب  العلم  وطلب  الدرا�سة  اإىل  والدوافع  الطموح، 

التعلم،  ومتعة  واملجتمع،  الإ�سالم  وخدمة  الأر�س،  واإعمار  الأجر، 

وركزت الدورة على الطريق اإىل التفوق الدرا�سي كاملذاكرة بذكاء، 

واحلما�س والدافعية، وال�ستعانة باهلل والثقة بالنف�س.

جدير بالذكر اأن الربنامج وبالتعاون مع عمادة تطوير املهارات 

يقدم دورات اأخرى هذا الأ�سبوع هي: الذاكاءات املتعددة، وعادات 

العقل وتنمية الفكر، والعادات ال�سبع للتفوق، للطالبات املتفوقات 

يف مرحلة الإعداد العام من الربنامج.

طالبات »األسنان« يحتفلن بذكرى حرم 
الملك فيصل

»المجتمع« تقيم الحفل الختامي لبرنامج 
التطوع



أخبار17 العدد 1301 - الأحد 8 رجب  1439هـ املوافق 25 مار�س 2018م 6
تسويق مراكز األبحاث والدراسات بالحقوق

خبير صيني يحاضر متفوقي الكليات العلمية

بسواعدنا نبنيها.. باألولى المشتركة

اجلنائية  الدرا�سات  مركز  اأق��ام 

م��راك��ز  ت�سويق  ع��ن  ن��ق��ا���ش  حلقة 

الدرا�سات  مراكز  وت�سويق  الأبحاث 

احلقوق  بكلية  امل��ح��اك��اة  ق��اع��ة  يف 

ور�سة  عقبها  ثم  ال�سيا�سية  والعلوم 

الت�سويق  يف  متخ�س�سة  تدريبية 

وك��ان  الكلية،  م���درج  يف  ل���أب��ح��اث 

���س��ي��ف ح��ل��ق��ة ال��ن��ق��ا���ش وور����س���ة 

التطوير  ع��م��ادة  وك��ي��ل  ال��ت��دري��ب 

الدكتور  اجل���ودة  ل�سوؤون  واجل���ودة 

الت�سويق  اأ�ستاذ  احليدري،  عبداهلل 

امل�ساعد وامل�سرف العام على برنامج 

نافع »�سابقاً«.

ملدير  بكلمة  النقا�ش  حلقة  بداأت 

الدكتور  اجلنائية  الدرا�سات  مركز 

معايل  فيها  �سكر  اللويحق  م��ع��اذ 

م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران 

الأبحاث  ملراكز  دعمه  على  العمر 

الدعم  اأوجه  فيها  بني  والدرا�سات، 

وك��الت  قبل  م��ن  للمراكز  املتاحة 

فيها  و�سكر  وعماداتها،  اجلامعة 

الدكتور  راأ���س��ه��م  وع��ل��ى  احل�����س��ور 

ع��ب��داهلل احل���ي���دري وك��ي��ل ع��م��ادة 

اجل��ودة  ل�سوؤون  واجل���ودة  التطوير 

والدكتورمفلح القحطاين عميد كلية 

احلقوق والعلوم ال�سيا�سية والدكتور 

الكلية  وك��ي��ل  ال��ع��ب��دال��ك��رمي  ع���ادل 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

وكيل  الغامدي  ع��ب��داهلل  وال��دك��ت��ور 

الكلية لل�سوؤون الأكادميية والتعليمية 

رئي�ش  امل�سفر  ع��ب��داهلل  وال��دك��ت��ور 

ق�سم القانون العام والدكتور عثمان 

طالبي رئي�ش ق�سم القانون اخلا�ش 

رئي�ش  النوفل  عبدالعزيز  والأ�ستاذ 

وجميع  الإل��ك��روين  التعلم  وح���دة 

احل�سور من اأع�ساء هيئة التدري�ش 

يف اجلامعة.

التي  العلمية  ال��ورق��ة  ت�سمنت 

حماور  ث�ثة  احل��ي��دري  د.  األقاها 

رئي�سة، وهي ت�سويق املراكز، وت�سويق 

حيث  الأبحاث،  وت�سويق  الباحثني، 

كل  يف  الت�سويق  اآل��ي��ات  فيها  ب��نينّ 

حمور من حماور حلقة النقا�ش، وقد 

�سهدت احللقة تفاعً� من احل�سور 

ومداخ�ت من عميد كلية احلقوق 

اأه��م��ي��ة  ع��ن  ال�سيا�سية  وال��ع��ل��وم 

ة  املرجونّ والتو�سيات  احللقة  حماور 

الدرا�سات  مراكز  عمل  تطوير  يف 

املتوا�سل  الدعم  مثمناً  والأب��ح��اث، 

ال����ذي ت��ل��ق��اه م���راك���ز ال��درا���س��ات 

اجلامعة  اإدارة  ِقبل  من  والأب��ح��اث 

املبذولة  اجلهود  ومثمناً  ووكالتها، 

من مركز الدرا�سات اجلنائية باإدارة 

املركز  تفعيل  يف  اللويحق  الدكتور 

مبا يحقق خدمة املجتمع يف قطاع 

التدريب وال�ست�سارات.

ع���ق���ب ذل�����ك ب�������داأت ال���ور����س���ة 

الت�سويق،  يف  املتخ�س�سة  التدريبية 

حيث ركز فيها املدرب وكيل عمادة 

اجل��وان��ب  على  واجل����ودة  التطوير 

ل�أبحاث  الت�سويق  ومراحل  العملية 

من  ال�ستفادة  وطريقة  والدرا�سات 

الأبحاث،  ملراكز  املتاحة  اخلدمات 

تفاعً�  التدريبية  الور�سة  و�سهدت 

من اأع�ساء هيئة التدري�ش احل�سور 

كلية  واإدارات  اأق�سام  خمتلف  من 

احلقوق والعلوم ال�سيا�سية.

مدير  تقدم  الور�سة  نهاية  ويف   

احليدري،  للدكتور  ب�سكره  املركز 

مركز  من  تذكارياً  درع��اً  له  وق��دم 

الدرا�سات اجلنائية.

عبداملجيد  الدكتور  اأع��رب  وق��د 

اجلنائي  القانون  اأ�ستاذ  ال�سع�ن 

ال�سوؤون  على  وامل�����س��رف  امل�ساعد 

ال��ب��ح��ث��ي��ة وال���ت���دري���ب يف م��رك��ز 

�سكره  ع��ن  ال��درا���س��ات اجل��ن��ائ��ي��ة 

تنظيم  املركز على  العمل يف  لفريق 

ال��ت��دري��ب،  وور���س��ة  النقا�ش  حلقة 

عبدالعزيز  الدكتور  راأ�سهم  وعلى 

للتطوير  الكلية  وك��ي��ل  احل��م��ودي 

اللويحق  معاذ  وال��دك��ت��ور  واجل���ودة 

مدير مركز الدرا�سات اجلنائية.

ينظمها  التي  للقاءات  ام��ت��داداً 

برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني 

م��ع ال��ع��ل��م��اء واخل�����راء ال��دول��ي��ني 

ال�سراكة  ب��رن��ام��ج  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 

نظم  باجلامعة،  ال��دول��ي��ة  العلمية 

برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني 

فعالية لقاء مع خبري ا�ست�ساف فيها 
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الأ�ستاذ يف معهد الكيمياء التنا�سقية 

حيث  ال�سينية،  ناجننغ  جامعة  يف 

قدم الأ�ستاذ الزائر خ��سة خرته 

مل��ج��م��وع��ة م���ن ط�����ب اجل��ام��ع��ة 

العلمية  ال��ك��ل��ي��ات  م��ن  امل��ت��ف��وق��ني 

والهند�سية يف اجلامعة، ودار اللقاء 

العلمي  البحث  خطة  اإع��داد  ح��ول 

العليا،  الدرا�سات  لأبحاث  والتوجه 

ويف نهاية اللقاء قام مدير الرنامج 

بتقدمي  ال��دل��ب��ح��ي  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور 

قدمه  ملا  وتقديره  للدكتور  ال�سكر 

معلومات  م��ن  احل�����س��ور  ل��ل��ط���ب 

وتطويرهم  لتنميتهم  هادفة  اإثرائية 

هذا  وي��ع��د  البحثية،  الناحية  م��ن 

الذي  نوعه  من  ال�ساد�ش  هو  اللقاء 

املتفوقني  للطلبة  الرنامج  يقدمه 

باجلامعة.

�سون  د.  ق��ام  اللقاء  نهاية  ويف 

على  احل�����س��ور  ���س��ه��ادات  بت�سليم 

الط�ب والتي مت توقيعها من قبله 

اأثناء اللقاء.

الأوىل  ال�سنة  ب��ع��م��ادة  اأق��ي��م��ت 

بعنوان  فعالية  م���وؤخ���راً  امل�سركة 

تهدف  والتي  نبنيها(،  )ب�سواعدنا 

اإىل  تعزيز ون�سر ثقافة العمل اجلاد 

ل امل�سوؤولية، وتر�سخ مبداأ العمل  وحتمنّ

التطوعي اجلاد لدى الط�ب، حيث 

التاأكد  على  باحلر�ش  الطلب  ب��ادر 

يدر�ش  التي  القاعات   �س�مة  من 

التفتي�ش  خ���ل  م��ن  ال��ط���ب  فيها 

على الإنارة يف القاعة واملكيفات مع 

تعطريها مبعطرات فاخرة من اأجل 

خارجية  م��وؤث��رات  هناك  يكون  األ 

تق�سم  مت  حيث  الطالب،  على  توؤثر 

كل  جمموعات  اإىل  فيها  ال��ط���ب 

ث�ثة ط�ب  على  جمموعة حتتوى 

ولكل جمموعة مربع خا�ش بها من 

العلمي،  املبنى  الواقعة يف  القاعات 

ت��ق��ري��راً مف�سً�  ال��ن��ادي  و���س��ريف��ع 

التي  الدرا�سية  القاعات  يو�سح فيه 

حتتاج اإىل �سيانة.

»العلوم« تستضيف طالبات الثانوية 48
نظمت جلنة اخلدمة بق�سم النبات والأحياء الدقيقة بكلية العلوم دورة 

ثانوي  الثاين  ال�سف  لطالبات  زراعتها«  وكيفية  البكترييا  »اأن���واع  ح��ول 

مبدار�ش الثانوية 48.

يف  وال�س�مة  الأم��ن  اإر���س��ادات  ا�ستعرا�ش  مت  العمل  ور�سة  بداية  يف 

باأنواع  تعريفي  عر�ش  تقدمي  العمل  ور�سة  خ���ل  من  ومت  املخترات، 

البكترييا واأكرثها انت�ساًرا وطرق زراعتها قدمته الأ�ستاذة فتون اخلليوي 

للطالبات  جولة  تنظيم  مت  ذلك  بعد  احلرابي،  �سمر  الأ�ستاذة  مب�ساعدة 

واملعلمات على خمترات الق�سم بالتن�سيق مع جلنة املعامل للتعرف على 

وتعريف  املع�سبة  زيارة  واأي�ساً متت  امل�ستخدمة،  والتقنيات  الأجهزة  اأهم 

الطالبات باأهم اخلدمات املقدمة لطالبات كلية العلوم. 

دعا للحلقة مركز الدرا�سات اجلنائية

»األزهر« يبحث تعزيز التعاون مع جامعات السودان

م��ن  وف�������د  زار 

ج���ام���ع���ة الأزه�������ر 

ب��رئ��ا���س��ة ال��دك��ت��ور 

نائب  عامر،  يو�سف 

رئ���ي�������ش اجل��ام��ع��ة 

ل�������س���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م، 

ج��ام��ع��ة اخل��رط��وم 

اتفاقية  ع��ق��د  ومت 

تعاون بني احتاد اجلامعات الأفريقية واحتاد اجلامعات ال�سودانية، كما 

مت بحث تعزيز م�ساهمة الأزهر يف نقل اخلرات يف املجالت الدينية 

والطبية، وقدم عامر لرئي�ش جامعة اخلرطوم اإ�سدارات مر�سد الأزهر 

كما  للرجمة،  الأزه��ر  مركز  لإ�سدارات  بالإ�سافة  التطرف،  ملكافحة 

قدم رئي�ش جامعة اخلرطوم درع اجلامعة لرئي�ش وفد جامعة الأزهر، 

م�سيًدا بدور الأزهر يف احلفاظ على الو�سطية والعتدال، موؤكًدا اأهمية 

ا�ستفادة اجلميع من الأزهر فهو منارة العلم التي ت�سع اأنوارها على �ستى 

بقاع الأر�ش.

مكتب لنقل التكنولوجيا في »اليرموك«

لنقل  مكتب  لإن�ساء  دع��م  على  الأردن��ي��ة  ال��ريم��وك  جامعة  ح�سلت 

بالتعاون مع جامعة بون راين الأملانية بقيمة  التكنولوجيا يف اجلامعة، 

40 األف يورو مقدمة من موؤ�س�سة »اإلداد« الأملانية. واأو�سح الدكتور زياد 
ال�سعد القائم باأعمال رئي�ش جامعة الريموك اأن املكتب ي�سهل للباحثني 

من اأع�ساء هيئة التدري�ش والطلبة نقل التكنولوجيا املتطورة وال�ستفادة 

منها داخل خمترات اجلامعة البحثية وحتويلها اإىل منتجات وخدمات 

ي�ستفيد منها املجتمع وت�ساهم يف تعزيز بناء اقت�ساد املعرفة، لفتاً اإىل 

وت�سويق  اخلا�ش  القطاع  مع  الباحثني  ت�سبيك  يف  �سي�سهم  املكتب  اأن 

الخ��راع  ب��راءات  ت�سجيل  عملية  يف  وي�ساعدهم  الإبداعية  اأفكارهم 

حملياً وعاملياً.

جامعات 
عربية

»إتقان« تزور العلوم 
الطبية التطبيقية

نظمت وحدة اإتقان بعمادة التطوير 

العلوم  لكلية  زي��ارة  واجل��ودة موؤخًرا 

الطبية التطبيقية باملدينة اجلامعية 

الأ�ستاذة  قدمت  حيث  للطالبات. 

نبذة  �سمل  عر�ساً  الغامدي  ره��ف 

تعريفية عن الرنامج ثم الدخول على 

النظام و�سرح اأدواته، وطريقة اإدخال 

ا�ستف�سارات  على  وال��رد  البيانات، 

احلا�سرات عن الرنامج.
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مؤتمر علمي عالمي بهندسة حاسوب 
»الكويت«

الدكتور  الكويت  جامعة  مدير  اأكد 

ح�ضني الأن�ضاري، اأن اجلامعة و�ضعت 

مو�ضوعات احلكومة الإلكرتونية واأمن 

اأولوياتها  جم��الت  �ضمن  املعلومات 

افتتاح  كلمة خالل  يف  وقال  البحثية، 

الثاين  العاملي  العلمي  املوؤمتر  اأعمال 

اأن  احلا�ضوب،  وهند�ضة  علوم  لكلية 

دور  تعزيز  على  حر�ضت  اجل��ام��ع��ة 

وم��واك��ب��ة  التعليم  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

منظومة  »تطوير  م�ضروع  ب���اإدراج  ال�ضدد  ه��ذا  يف  وقامت  التطورات، 

اجلامعة  خطة  �ضمن  التعليم«  يف  التكنولوجيا  ل�ضتخدام  متكاملة 

على  والأن�ضطة  املوؤمترات  هذه  مثل  اأهمية  اإىل  ولفت  ال�ضرتاتيجية، 

املرتبطة  املوؤ�ض�ضات  يف  والأداء  العلمي  والبحث  التعليم  م�ضتوى  تطوير 

ب�ضناعة تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت مبا يدعم توجهات الدولة نحو 

بناء وتعزيز القت�ضاد املعريف.

أسبوع »صنع في عمان« بجامعة قابوس
القت�ضاد  كلية  اأط��ل��ق��ت 

ال�ضلطان  بجامعة  والتجارة 

الأ���ض��ب��وع  فعاليات  ق��اب��و���س 

ع�ضر  اخل��ام�����س  ال��ت��ج��اري 

مركز  ال��ك��رى يف  ب��ال��ق��اع��ة 

اجل��ام��ع��ة ال��ث��ق��ايف ب��رع��اي��ة 

هذه  وتُنَظم  اجلامعة،  رئي�س 

ملدة  وت�ضتمر  �ضنوياً  الفعالية 

اأربعة اأيام، وجاء اأ�ضبوع هذا 

العام بعنوان »�ضنع يف عمان«، و�ضمل عدة فعاليات منها معر�س م�ضاحب 

تكون من اأربعة اأركان، الأول ركن تعريفي ت�ضمن التعريف مبفهوم الكتفاء 

والثاين  ال�ضلطنة،  داخل  الت�ضنيع  اإىل  املجتمع  و�ضول  واإمكانية  الذاتي 

ركن اأبحاث طالب الكلية وعر�س بحوثاً علمية للطالب يف جمال الكتفاء 

م�ضابقة  ركن  والرابع  الكبرية،  العمانية  ال�ضركات  ركن  والثالث  الذاتي، 

اكتفاء.

مسابقة »روبتكس« بجامعة البحرين
اأطلقت كلية الهند�ضة بجامعة البحرين م�ضابقة 

روبتك�س داخلية تهدف لتنمية قدرات الطلبة على 

الطلبة  ويتبارى  وبرجمتها،  ال��روب��وت��ات  ت�ضميم 

و�ضعتها  مل��ع��اي��ري  وف��ق��اً  ال��روب��وت��ات  ت�ضميم  يف 

 ،»IET« والتكنولوجيا  للهند�ضة  العاملية  املنظمة 

نهاية  �ضنوية  اإقليمية  م�ضابقة  لتنظيم  متهيداً 

وجامعات  تعليمية  موؤ�ض�ضات  عدة  اأبريل مب�ضاركة 

وت�ضغيله  الروبوت  ت�ضميم  يف  وي�ضرتط  خليجية، 

قدرة  بينها  من  والقدرات،  وال��وزن،  الفنية،  باجلوانب  تتعلق  اأمور  عدة 

الروبوت على حمل الأ�ضياء وت�ضليمها، وجتنب الت�ضادم، وغريها، وتنظم 

 »IET« جامعة البحرين م�ضابقة الروبوت الإقليمية بالتعاون مع منظمة

مب�ضاركة جامعات وموؤ�ض�ضات تعليمية بحرينية وخليجية عدة، وامل�ضابقة 

متاحة للفئة العمرية من 16 اإىل 25 �ضنة.

جامعات 
خليجية

»التربية البدنية« يزور معرض الكتاب

»تطبيق سو كرياتيف« 
بنادي العلوم والتقنية 

»اصنع وظيفتك« في البرنامج االنتقالي لألولى المشتركة

تحليل المحتوى في وسائل التواصل االجتماعي.. باللغة العربية

وظيفتك  ا�ضنع  حملة  اإط���ار  يف 

�ضلمان  امللك  معهد  يقدمها  التي 

معايل  رعاية  الأعمال حتت  لريادة 

م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران 

وتبني  لكت�ضاف  تهدف  التي  العمر 

الريادية  الأفكار  اأ�ضحاب  وت�ضجيع 

وتنمية قدراتهم نحو اإن�ضاء وتاأ�ضي�س 

تن�ضر  وال��ت��ي  ال��ري��ادي��ة  امل�����ض��اري��ع 

الوظائف  وخلق  احلر  العمل  ثقافة 

تخ�ضي�س  مت  ح��ي��ث  و���ض��ن��اع��ت��ه��ا، 

حمطة  �ضمن عمل احلملة لطالب 

الأوىل  لل�ضنة  النتقايل  الرنامج 

الرنامج  انفرد  اأن  بعد  امل�ضرتكة 

علي�ضة،  ح��ي  يف  م�ضتقل  مببنى 

وا�ضتمر عمل احلملة ليومي الثنني 

2018م،  مار�س   6 و   5 والثالثاء  

وحتى  �ضباحاً  التا�ضعة  ال�ضاعة  من 

الثانية ع�ضرة ظهًرا، حيث ُخ�ض�س 

لال�ضت�ضارات  فيها  الأول  ال��ي��وم 

والإر�����ض����اد وت���وزي���ع امل��ط��ب��وع��ات 

اأ�ضماء  وت�ضجيل  باحلملة  اخلا�ضة 

معهم،  التوا�ضل  ل�ضتمرار  ال��زوار؛ 

وذل����ك يف ب��ه��و ال��رن��ام��ج ب��ال��دور 

باليوم  املحا�ضرة  قيمت 
ُ
واأ الأر�ضي 

الثاين يف املدرج الرئي�ضي، حيث مت 

التدريبية  بالرامج  الطالب  تعريف 

ري���ادة  وع���ن  امل��ع��ه��د  يقدمها  ال��ت��ي 

والأفكار  الإب��داع  واأهمية  الأعمال، 

اجل��دوى  درا���ض��ة  وك��ذل��ك  املبتكرة، 

العمل  وخ��ط��ة  عمل  اأي  ب��دء  قبل 

و�ضبل  الريادية  للم�ضاريع  الناجحة 

مت  ث��م  ري���ادي،  م�ضروع  اأي  تطوير 

توفري  اإمكانية  م��دى  عن  تعريفهم 

الدعم  خيارات  من  حلزمة  املعهد 

جهات  قبل  من  املتعددة  والتمويل 

متويل ودعم م�ضاريع ريادة الأعمال 

يف اململكة العربية ال�ضعودية.

كتب: عبد اهلل قنيوي

بق�ضم  العلمية  ال��ن��دوة  نظمت 

بعنوان  ن��دوة  موؤخًرا  العربية  اللغة 

»حتليل املحتوى يف و�ضائل التوا�ضل 

الدكتور  فيها  �ضارك  الجتماعي«، 

علي بن �ضميان العنزي ع�ضو هيئة 

باجلامعة،  الإعالم  بق�ضم  التدري�س 

ورئي�س ق�ضم الإعالم وعلوم الت�ضال 

�ضحر  والدكتورة  الطائف،  بجامعة 

التدري�س  هيئة  ع�ضو  عبدالغني 

�ضلطان  والدكتور  الإع���الم،  بق�ضم 

املجيول ع�ضو هيئة التدري�س بق�ضم 

اللغة العربية واآدابها. 

اللقاء  ال��ع��ن��زي  ال��دك��ت��ور  افتتح 

باحلديث عن مفهوم حتليل املحتوى 

البحثية  الأ�ضاليب  اأح��د  باعتباره 

ال��ت��ي ت�����ض��ت��خ��دم ل��و���ض��ف حم��ت��وى 

املحتوى  ودرا�ضات حتليل  الظاهرة، 

ت��رتك��ز اأح��ي��ان��اً يف درا����ض���ة امل���ادة 

و�ضائل  يف  الإعالنية  اأو  الإخبارية 

كال�ضحافة  التقليدي  ال��ت��وا���ض��ل 

والتلفزيون والإذاعة، اأما يف و�ضائل 

مايعرف  اأو  اجل���دي���دة  ال��ت��وا���ض��ل 

فاإن  الجتماعي  التوا�ضل  بو�ضائل 

الأمر اأ�ضبه مبغامرة. 

وقد اأبانت اأبحاث حتليل املحتوى 

ل��و���ض��ائ��ل ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي 

من  كثري  ع��ن  الأق��ن��ع��ة  ك�ضف  ع��ن 

التي  والهيئات  املوؤ�ض�ضات  مناهج 

اأ�ضار  وقد  تبطن،  ما  خالف  تظهر 

ا�ضتخدام  اأه��م��ي��ة  اإىل  د.ال��ع��ن��زي 

امل�ضمون يف و�ضائل  التحليل  اأدوات 

التوا�ضل الجتماعي ومنها: حتديد 

عن  والبحث  اجلمهور،  اهتمامات 

ومراقبة  م��ت��ع��ددة،  واآراء  توقعات 

ال��ت��غ��ي��ريات  وق��ي��ا���س  ال��ف��ع��ل  ردود 

الجتماعية. 

اأما الدكتورة �ضحر عبدالغني فقد 

اأ�ضارت اإىل �ضمات خطاب تعليقات 

ال���ق���راء ل��ل�����ض��ح��ف الإل��ك��رتون��ي��ة، 

واتخذت من مادة تعليقات القراء يف 

الإلكرتونية  ال�ضابع  اليوم  �ضحيفة 

على اأحداث رابعة العدوية 2014م 

حيث  ل��ل��درا���ض��ة،  جم���الً  م�ضر  يف 

هذه  اأ�ضهمت  م��دى  اأي  اإىل  ات�ضح 

بناء جمال عام ولكن  التعليقات يف 

وا�ضعة  م�ضاحة  واأتاحت  افرتا�ضي، 

للمناق�ضة والتداول النقدي لالأفكار، 

امل�ضاركني  جلميع  مت�ضاوية  وفر�ضاً 

لقبول اأو رف�س الأخبار املن�ضورة. 

وحتدث بعد ذلك الدكتور �ضلطان 

العربي  املجيول عن حتليل املحتوى 

يف و�ضائل التوا�ضل احلديثة، ولأجل 

ت�����ض��م��ي��م من���ط ل��ت��ح��ل��ي��ل امل��ح��ت��وى 

م��راح��ل:  ث���الث  نلحظ  اأن  ينبغي 

امل��رح��ل��ة الن��ط��ول��وج��ي��ة، وامل��رح��ل��ة 

الطرائق  ومرحلة  الأب�ضتمولوجية، 

واأ�ضار  املنهج.  ومرحلة  والأ�ضاليب 

اإىل اأن جمع املادة املبحوثة يف هذه 

طريقة  بطريقتني  يكون  الو�ضائل 

ماألوفة وطريقة اآلية رقمية. وهناك 

نوعان من الأ�ضياء التي يتم حتليلها 

البنية الجتماعية، وذلك من خالل 

الأط���راف من  ب��ني  العالقات  رب��ط 

ح��ي��ث امل��وق��ع اجل���غ���رايف، وال��ث��اين 

طريق  عن  الجتماعية  املعلومات 

جتميع قدر اأكر من الكيفيات دون 

ال�ضببية عن طبيعة تلك  البحث يف 

العالقات.

�ضمن فعاليات نادي العلوم والتقنية برنامج اللغة الإجنليزية اأقام النادي 

اختبار جتريبي لأبنائه الطالب »يف تطبيق �ضو كرياتيف« قدمها عدد من 

مدربي ق�ضم اللغة الإجنليزية. اأقيم الختبار يومي الأحد والثنني املوافق 

.G464 23-6/24/ ١٤٣٩ من ال�ضاعة ٠٠:١0 اإىل 2:00 ظهًرا يف قاعة
يهدف التطبيق لقيا�س مدى معلومات الطالب يف اللغة الإجنليزية ومدى 

الثاين،  بالف�ضل  الدرا�ضي  تعليمهم  اإليه من خالل  و�ضلوا  الذي  التح�ضيل 

وك�ضر رهبة الختبارات لدى الطالب. �ضارك يف الختبار العديد من طالب 

العمادة.

وكيل التخطيط والتطوير يفتتح ورشة أهمية براءات االختراع 
العليا  للدرا�ضات  اجلامعة  وكيل  ع��ن  نيابة 

افتتح  العامري  اأحمد  الدكتور  العلمي  والبحث 

الدكتور  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وك��ي��ل 

ب��راءات  »اأه��م��ي��ة  عمل  ور���ض��ة  ع�ضريي  يو�ضف 

التي نظمها  العلمي«،  الن�ضر  الخرتاع يف تعزيز 

مركز امللك �ضلمان لريادة الأعمال. 

امللك  معهد  على  امل�ضرف  بكلمة  اللقاء  ب��داأ 

�ضلمان الدكتور اإبراهيم احلركان اأ�ضار فيها اإىل 

ذلك  وعالقة  الخ��رتاع  ب��راءات  ت�ضجيل  اأهمية 

الرتقاء  يف  حالياً  ذل��ك  واأث��ر  العلمي،  بالن�ضر 

عجلة  دف��ع  على  وتاأثريها  العلمية  باملخرجات 

القت�ضاد. 

اجلامعة  من�ضوبي  من  العديد  الور�ضة  ح�ضر 

واملهتمني بريادة الأعمال والن�ضر العلمي وبراءات 

الخرتاع. 

ن��ظ��م ق�����ض��م ال��رتب��ي��ة ال��ب��دن��ي��ة ي���وم اخل��م��ي�����س امل��واف��ق 

للكتاب  الدويل  الريا�س  معر�س  اإىل  زيارة  1439/6/27ه� 
2018 والذي تنظمه �ضنوًيا وزارة الثقافة والإعالم.

�ضارك يف هذه الزيارة نخبة من طالب الق�ضم وعدد من 

جامعة  جناح  بزيارة  الطالب  وبادر  التدري�س،  هيئة  اأع�ضاء 

وعلى  املراجع احلديثة  اأهم  اطلعوا على  �ضعود، حيث  امللك 

وذلك من  املعارف،  و  العلوم  اأنواع  �ضتى  اإ�ضداراتها يف  اآخر 

توجه  ثم   ،»ksup« ك�ضوب  الرقمية  املعلومات  قاعدة  خالل 

بن  ع��ب��داهلل  امللك  �ضرية  توثيق  مركز  جناح  اإىل  ال��ط��الب 

عبدالعزيز اآل �ضعود -رحمه اهلل- حيث اطلعوا على التاريخ 

الوطني واإجنازاته وا�ضرتاتيجيته وفق روؤية 2030. ثم زاروا 

على  وتعرفوا  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  جناح جممع 

احلديثة،  التقنيات  خمتلف  يف  العلمية  البتكارات  بع�س 

ثقافة  ت�ضتهدف  التي  بالفعاليات  اخلا�س  اجلناح  كذلك 

الطفل واإبداعاته الفنية والفكرية، ويف الأخري جتولوا باأرجاء 

املعر�س للتعرف على خمتلف دور الن�ضر لهذا العام. 
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د����ش���ن اأم�����ر م��ن��ط��ق��ة ال��ب��اح��ة 

الأمر الدكتور ح�شام بن �شعود بن 

امل�شروعات  من  ع��دداً  عبدالعزيز 

التعليمية والأكادميية واخلدمية يف 

بالباحة،  بجامعة  اجلامعية  املدينة 

ريال،  مليون   445 بتكلفة جت��اوزت 

مبحافظة  اجلامعية  املدينة  مبقر 

العقيق.

واأل���ق���ى م��دي��ر ج��ام��ع��ة ال��ب��اح��ة 

الدكتور عبداهلل بن يحيى احل�شني 

كلمة بهذه املنا�شبة اأعرب فيها عن 

على  املنطقة  لأمر  وتقديره  �شكره 

ت�شريفه ورعايته لهذا احلفل، وعلى 

ما تلقاه اجلامعة من رعاية واهتمام 

اجلامعية  امل��دي��ن��ة  اإن  وق���ال  م��ن��ه، 

بالباحة التي تقع على م�شاحة �شبعة 

طاقتها  وت�شل  مربع،  مرت  ماليني 

األ��ف  مائة  م��ن  لأك��ر  ال�شتيعابَيّة 

اأجزاء  اإن�شاء  بالفعل  و�شيتم  ن�شمة، 

وبناتها  اأبنائها  خلدمة  منها؛  كبرة 

ملوا�شلة رحلتهم العلمَيّة والأكادميَيّة 

والبحثَيّة، خدمة لدينهم ثَمّ مليكهم 

ووطنهم.

اجلامعات  ب��ه  حتظى  مب��ا  ون���وه 

ال�شعوديَّة، ومنها جامعة الباحة من 

الر�شيدة  القيادة  من  ورعاية  دعم 

يف ه���ذه ال��ب��الد ال��ط��اه��رة، ورف��ع 

ال�شكر والتقدير لالأمر م�شاري بن 

مه  �شعود بن عبدالعزيز، على ما قَدّ

للجامعة من دعم، ورعاية، ومتابعة، 

بن  اأحمد  الدكتور  التعليم،  ولوزير 

حممد العي�شى، على ما تلقاه جامعة 

الباحة من دعم ومتابعة.

بن  ح�شام  الأم���ر  د�شن  بعدها 

���ش��ع��ود، ع��ر ال��ل��وح الإل���ك���رتوين، 

امل�شاريع التي جتاوزت قيمتها 445 

مليون ريال، وا�شتملت على م�شروع 

والعمادات  اجلامعية  الإدارة  مبنى 

امل�شاندة على م�شاحة 27 األف م2، 

وتكلفة 164 مليون ريال، ومكون من 

4 طوابق بها 290 مكتباً، بالإ�شافة 
ال�شحة  الكليات  مبنى  م�شروع  اإىل 

والطاقة  14.300م2  م�شاحة  على 

بتكلفة  طالب   2400 ال�شتيعابية 

اإ�شكان  وم�شروع  ريال،  مليون   182
الطالب املرحلة الأوىل على م�شاحة 

121.000م2، مكون من �شتة مباٍن 
وبقيمة  ط��واب��ق  خم�شة  مبنى  ك��ل 

103 ماليني ريال، كما يحتوي على 
ثالثة طالب  كل غرفة  190 غرفة 

باإجمايل 570 طالباً.

اأم���ر  ك����رم  ويف خ��ت��ام احل��ف��ل 

ال�شابقني،  اجلامعة  مديري  الباحة 

وه���م ال��دك��ت��ور ع��دن��ان ب��ن حممد 

ال�شورى  جمل�س  وع�شو  ان،  ال����وَزّ

�شعد بن حممد احلريقي،  الدكتور 

وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة الأم����ر حم��م��د بن 

الدكتور  الأع��م��ال  ل��ري��ادة  �شلمان 

ووكيل  كو�شك،  عبدالقادر  بن  نبيل 

اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ع���ب���داهلل بن 

حممد الزهراين، فيما ت�شلم هدية 

تذكارية بهذه املنا�شبة.

اأو�شح مدير م�شروع »كيف نكون 

الدكتور  الطائف،  بجامعة  ق���دوة« 

عملية  اأول  اأن  ال�����ش��واط،  حم��م��د 

�شمن  الإلكرتونية  للنفايات  تدوير 

»كيف  الثقايف  مكة  ملتقى  مبادرات 

ال��رب��ع  خ���الل  �شتتم  ق����دوة«  ن��ك��ون 

الثاين من العام اجلاري 2018.

واأكد و�شول اأول �شاحنة للنفايات 

ت�شمل  ج����دة  م���ن  الإل���ك���رتون���ي���ة 

واأجهزة  وتلفازات  حا�شبات  اأجهزة 

من  اإقبال  هناك  وق��ال:  كهربائية، 

جتاوًبا  ومل�شنا  والطالبات،  الطالب 

م���ن ج��ه��ات اأخ������رى، ون�����ش��ت��ه��دف 

يف  وامل�شاهمة  املبادرة،  ا�شتمرارية 

اإع��ادة  مفهوم  وتعزيز  وتنمية  ن�شر 

تدوير النفايات الإلكرتونية.

لتدوير  م�شنع  م��ع  الت��ف��اق  ومت 

ال��ن��ف��اي��ات الإل���ك���رتون���ي���ة وت��وف��ر 

للمخلفات  خم�����ش�����ش��ة  ح���اوي���ات 

الإل���ك���رتون���ي���ة مب���ق���ري ال��ط��الب 

اإع���ادة  ث��ق��اف��ة  لن�شر  وال��ط��ال��ب��ات؛ 

تدوير الأجهزة الإلكرتونية ملن�شوبي 

املحلي،  الطائف  وملجتمع  اجلامعة 

املجتمع،  اأط���ي���اف  ل��ك��اف��ة  وم��ت��اح 

ل�شمان  احلاويات  ا�شتخدام  وياأتي 

ا�شتدامة و�شمولية املبادرة.

توقيع  مت  الفعالية  ذات  و�شمن 

خم�ش�شة  حاويات  لتوفر  اتفاقية 

والبال�شتيكية  الورقية  للمخلفات 

لن�شر  والطالبات؛  الطالب  مبقري 

ولت�شجيع  ال��ت��دوي��ر،  اإع���ادة  ثقافة 

من�شوبي اجلامعة على التخل�س من 

املخلفات بالطرق ال�شليمة.

»زائ���د«  تطبيق  تد�شني  مت  كما 

املبادرة  و�شمولية  ا�شتدامة  ل�شمان 

املحلي  امل��ج��ت��م��ع  اأط���ي���اف  ل��ك��اف��ة 

مبحافظة الطائف، ويهدف التطبيق 

اإىل توفر بيانات �شاملة عن اجلهات 

حمافظة  يف  اخل��ري��ة  واجلمعيات 

التوا�شل  عملية  لت�شهيل  الطائف 

الأوراق،  م��ن  ب��ال��ف��ائ�����س  وال���ت���رع 

ال��ب��ال���ش��ت��ي��ك، الأث������اث، الأج���ه���زة 

امل��ن��زل��ي��ة، الأج���ه���زة الإل��ك��رتون��ي��ة، 

الغذاء واملياه.

�شكلت  الطائف  جامعة  وكانت 

ف��ري��ق ع��م��ل مل��ب��ادرة »زائ����د« ومت 

لجتماعات  زم��ن��ي  ج���دول  و���ش��ع 

ال��ل��ج��ن��ة، وم����ن خ��الل��ه��ا ع��ق��دت 

اأهداف  ل�شياغة  عمل  ور�س  عدة 

املبادرة وو�شع ت�شور كامل بقائمة 

امل���ه���ام امل��ن��اط��ة ب��ك��ل ع�����ش��و من 

العمل. فريق  اأع�شاء 

على  الق�شيم  ج��ام��ع��ة  ح�شلت 

الحت���اد  ب��ط��ول��ة  يف  الأول  امل��رك��ز 

الريا�شي للجامعات ال�شعودية »كرة 

ا�شت�شافتها  التي  ال�شالت«  ق��دم 

اأربعة  م��دى  على  الق�شيم  جامعة 

387 لع��ًب��ا من  اأي����ام، مب�����ش��ارك��ة 

جامعة  ح�شلت  كما  ج��ام��ع��ة.   23
وجامعة  الثاين  املركز  على  ج��ازان 

وق��دم  ال��ث��ال��ث.  امل��رك��ز  على  طيبة 

للجامعات  الريا�شي  الحتاد  رئي�س 

ال�شعودية الدكتور عبداهلل بن راجح 

ال��ط��الب  ���ش��وؤون  وع��م��ي��د  البقمي 

ال�شيخ  الدكتور  الق�شيم  بجامعة 

وامليداليات  الكوؤو�س  العقالء،  علي 

ل���الأول،  الذهبية  ال��ف��ائ��زة،  للفرق 

والف�شية للثاين، والرونزية للثالث، 

بالإ�شافة اإىل تكرمي حكام البطولة.

ال��دك��ت��ور  ق���دم  املنا�شبة  وب��ه��ذه 

الحت���اد  رئ��ي�����س  البقمي  ع��ب��داهلل 

ال�شعودية  للجامعات  ال��ري��ا���ش��ي 

للمنتخبات  وال��ت��ري��ك��ات  ال��ت��ه��اين 

اجلامعية الفائزة يف املراكز الأوىل، 

هذه  يف  امل�����ش��ارك��ني  الطلبة  وه��ن��اأ 

البطولة املميزة، �شاكًرا معايل مدير 

جامعة الق�شيم الدكتور عبدالرحمن 

واهتمامه  ا�شت�شافته  على  ال��داوود 

وحر�شه على افتتاح هذه البطولة.

ك��ذل��ك ق���دم ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 

ال�شيخ  لف�شيلة  ���ش��ك��ره  ال��ب��ق��م��ي 

�شوؤون  عميد  العقالء  علي  الدكتور 

الطالب بجامعة الق�شيم وجميع من 

من  البطوله  هذه  اإجن��اح  يف  �شاهم 

من�شوبي العمادة والحتاد الريا�شي 

واجلامعات  ال�شعودية  للجامعات 

وك��اف��ة و���ش��ائ��ل الإع����الم امل��ق��روءة 

�شاركت  والتي  وامل�شموعة  واملرئية 

بتغطيات اإعالمية متميزة و�شاهمت 

بالتعريف بالبطولة وت�شليط ال�شوء 

على فعالياتها ونتائجها.

التعاونهم  ا�شتمرار  اإىل  ودع���ا 

لكافة  املتوا�شل  الإعالمي  والدعم 

جدة  يف  القادمة  الحت��اد  بطولت 

بدعم  اخلتام  يف  منوًها  واجل��وف، 

جمل�س  رئي�س  التعليم  وزي��ر  معايل 

للجامعات  الريا�شي  الحت��اد  اإدارة 

العي�شى  اأحمد  الدكتور  ال�شعودية 

عبدالرحمن  الدكتور  نائبه  ومعايل 

العا�شمي.

مشروعات أكاديمية وخدمية جديدة بجامعة الباحة 

مبادرة لتدوير النفايات اإللكترونية بجامعة الطائف

جامعة القصيم تتوج ببطولة كرة قدم الصاالت

البارز  ال��دور  يوؤكد  املتقدمة  املجتمعات  يف  التطور  لواقع  القراءة 

للجامعات يف قيادة قاطرة التنمية والتطور، واأنها و�شيلة البناء التي 

الدفع  يف  الريادي  دوره��ا  عن  ف�شاًل  والتقنية  املهنية  الكوادر  تقدم 

وقد  ونه�شتها.  الأمم  تقدم  يف  ي�شهم  مبا  واملبتكرات  بالخرتاعات 

عدد  اإن�شاء  يف  قفزات  الزاهر  العهد  يف  العايل  التعليم  قطاع  �شهد 

لي�شل  الأهلية..  والكليات  اجلامعات  واإط��الق  والكليات  اجلامعات 

اإجمايل اجلامعات اإىل 25 جامعة موزعة يف جغرافيا جميع مناطق 

اململكة بجانب 9 جامعات و34 كلية اأهلية.

التعليم  وهذا التو�شع الكمي واكب متطلبات التنمية يف ظل نظام 

العايل الذي �شدر منذ ربع قرن.. حيث لبى احتياجات املجتمع يف 

مكررة   ن�شخاً  وجعلها  اجلامعات  كّبل  النظام  اأن  اإل  �شابقة  مرحلة 

واللوم  النقد  �شهام  اجلامعات  نال  ما  وكثًرا  البروقراطية،  ور�شخ 

اأن خمرجات  ذلك  له م�شداقية، ومن  وبع�شها  من خمتلف اجلهات 

البحثي  اإنتاجها  واأن  العمل  اجلامعات غر موائمة لحتياجات �شوق 

ميكن  ج��ودة  ذات  منتجات  اإىل  لتحولها  املطلوبة  للمعاير  يرقى  ل 

ت�شويقها، وبالتايل تظل حبي�شة اأدراج مراكز البحث والتميز اأو ي�شتفاد 

منها فقط للرتقية العلمية..

وطموحاته  املجتمع  واحتياجات  املت�شارعة  للمتغرات  ونتيجة 

وتطلعات القيادة خا�شة بات دور اجلامعات  يتجاوز التو�شع الكمي 

يف اإعداد الطالب اإىل �شرورة املواءمة مع احتياجات ال�شوق وحتقيق 

ال�شعودية  روؤي��ة  ظل  الغايل يف  وطننا  الطموحة يف  التنمية  اأه��داف 

.2030
كل ذلك وغره دعا ولة الأمر  اإىل التوجيه باإعداد نظام للجامعات 

جديد ي�شاهي ما هو موجود يف اجلامعات العاملية املتقدمة التي حتقق 

ما  وهو  والقت�شاد..  التنمية  �شراكة حقيقية يف حركة  جناحات يف 

اأكده د. حممد ال�شالح  -الأمني العام »�شابًقا« ملجل�س التعليم العايل- 

يف ورقته »مالمح نظام اجلامعات اجلديد« التي اأثارت النتباه واألقت 

حجًرا ثقياًل يف بركة الأكادمييني لتثر الأ�شئلة وتلفت الأنظار. فقد 

اأكد اأن جميع  من�شوبي اجلامعة يف حقيقة الأمر م�شوقون للجامعة 

من خدمات ا�شت�شارية اأو جلب اأوقاف واقتنا�س فر�س ا�شتثمارية. 

»ا�شتقاللية«  نحو  التوجه  هو  اجلديد  النظام  يف  املفرح  اخلر   

اجلامعات وتخفيف املركزية املتمثل بارتباط اجلامعات بوزارة التعليم 

والتنوع يف  ومالياً«،  واأكادميًيا  »اإداري��اً  للمرونة  اإ�شافة  القرارات،  يف 

من  قدًرا  لتوجد  وتعليمية  وتطبيقية  بحثية  بني  اجلامعات  توجهات 

التخ�ش�س والتناف�شية. 

واإعطاءه  اجلامعة  اأمناء  جمل�س  اإن�شاء  يف  تتمثل  فال�شتقاللية 

ال�شالحيات يف ر�شم ال�شرتاتيجيات والأطر العامة خلطط اجلامعة 

اإداري��ة  ق��ي��ادات  من  ال��روؤي��ة  ال��ق��ادرة على حتقيق  ال��ك��وادر  واختيار 

الأه��داف  على  اجلامعات  تركيز  يف  �شي�شهم  ما  وهو  اأكادميية..  اأو 

الأ�شا�شية والتخفف من كل ما لي�س له عالقة يف ما خ�ش�شت اجلامعة 

اأ�شحاب  الأكادمييني  مزيج  بني  الختيار  ح�شن  وبالطبع  اأجله..  من 

الروؤية ال�شرتاتيجية وتطعيمها ب�شخ�شيات من القطاع اخلا�س ت�شع 

للموارد  اأمثل  ا�شتثمار  على  �شي�شاعد  العتبار  العمل يف  �شوق  روؤية 

ب�شرية اأو مالية اأو جتهيزات وتوجيهها بكفاءة وفًقا خلطط حمكمة.

وبال �شك فاإن من اأبرز فوائد »ال�شتقاللية« ا�شتثمار املوارد املتاحة 

بفعالية وفر�شة ا�شتقطاب الكفاءات املبدعة لقيادة املرحلة وحتفيزها 

وتعتمد  والإنتاج  لالبتكار  م�شدًرا  لتكون  بجامعاتنا  النطالق  نحو  

مالًيا على ذاتها يف �شباق مع الزمن.

من  مواكبة  اإىل  يحتاج  القيادة  اإليه  ت�شعى  ال��ذي  الطموح  وه��ذا 

العمل املتوا�شل والنفتاح على جميع الكفاءات يف كل جامعة وتاأكيد 

املرحلة  ه��ذه  يف  العطاء  يف  الراغبة  الكفاءات  كل  مع  الت�شاركية 

احلرجة.. ولعل من اأهم اأهداف هذا التوجه لوزارة التعليم هو اإتاحة 

من  ذاتية  متويل  م�شادر  اإيجاد  يف  التو�شع  يف  للجامعات  الفر�شة 

�شراكات وا�شتثمار واأوقاف اأو ر�شوم..

التي قد حتول  اأن ت�شتفيد من كل الطاقات  وهنا على اجلامعات 

اآلية  العليا.. وهذا يتطلب وجود  البروقراطية دون و�شولها لالإدارة 

الأفكار  واأ�شحاب  املبادرين  مع  املبا�شر  بالتوا�شل  ت�شمح  اإدارة  اأو 

الإبداعية اأو الذين يتمتعون بقدرات يف جلب ال�شتثمار، م�شت�شحبني 

حفظ احلقوق الفكرية واملادية لهذه الفئة التي ل تتمتع اأحياًنا بالنفوذ 

ل�شالح  وا�شتقطابها  اكت�شافها  هو يف  احلقيقي  والنجاح  املكانة..  اأو 

امل�شروع التطويري للجامعات.

واأخراً.. هناك حر�س من قيادات التعليم على تنفيذ التحول نحو 

يتطلب  وهذا  �شنتني«،  اأو  »�شنة  وقت ممكن  باأق�شر  اجلديد  النظام 

من  امل�شاركة  ودائ��رة  نطاق  تو�شيع  ومنها  للموارد،  الأمثل  ال�شتثمار 

اأبناء اجلامعات مبا يخفف العبء على فريق العمل ويعظم الفائدة من 

الكوادر والطاقات التي تزخر بها جامعاتنا يف بلورة الروؤية اجلديدة 

لكل جامعة، وهو ما يوؤكد تبني الفكر اجلديد يف اإعطاء فر�شة لكل 

لت�شبح  الروؤية  اأه��داف  لتحقيق  الإجن��از   كفاءة  من  للرفع  املبدعني 

اآمال  يحقق  مبا  والإن�شانية  التقنية  والعلوم  للمعرفة  واحهة  مملكتنا 

وتطلعات القيادة الر�شيدة.. 

نظام الجامعات الجديد.. الشراكة 
في البناء

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

بتكلفة 445 مليون ريال آفاق أكاديمية

مت الك�ضف عنها �ضمن فعاليات ملتقى »كيف نكون قدوة«

makinzyadel@ksu.edu.sa
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�أحمد  �لدكتور  �لتعليم  وزي��ر  معايل  �عتمد 

�لإع��ام  مهرجان  تنفيذ  �لعي�سى،  حممد  ب��ن 

وطالبات  لطاب  وطنية  كم�سابقة  �لطابي، 

�ململكة يف جميع �ملر�حل �لدر��سية »�بتد�ئي - 

متو�سط - ثانوي«.

�لتي  �مل�سابقات  من  حزمة  �ملهرجان  وي�سم 

�إ�سر�ف  حتت  �لإعامي  �جلانب  باإبر�ز  تعنى 

و�لإع����ام  �ل��ع��ام��ة  ل��ل��ع��اق��ات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 

برنامج  لدعم  جهودها  �سمن  وذل��ك  ب��ال��وز�رة، 

بتقدمي   ،2030 �ململكة  وروؤي��ة  �لوطني  �لتحول 

�مليد�ن  ت�ستهدف  متخ�س�سة  �إثر�ئية  بر�مج 

�لتعليمي.

 31/ 1439ه�  14رجب  ي��وم  حت��دي��د  ومت 

ل���س��ت��ق��ب��ال  م���وع���د  ك���اآخ���ر  2018م  م���ار����س 

�أ�سبوع  بعد  �مل�سابقة  نتائج  و�إعان  �مل�ساركات، 

من �إغاق �ملوقع �لإلكرتوين �ملخ�س�س ل�ستقبال 

 https://smf.moe.gov.sa/ �مل�ساركات 

توزيع  �لفائزة يف حفل  �لأعمال  تعر�س  و�سوف 

�جلو�ئز مبقر �لوز�رة.

�ملهرجان  خ��ال  م��ن  �لتعليم  وز�رة  وتتيح 

�لعام  �لتعليم  وطالبات  طاب  جميع  م�ساركة 

باأعمالهم يف 3 فروع للم�سابقة »�أجمل ت�سميم، 

�أجمل فيديو، �أجمل �سورة« وفق معايري مطلوبة 

تناف�سية،  بيئة  �إطار  �مل�سابقة، ويف  فروع  لكافة 

تخ�سع جميع �لأعمال فيها لعمليات تقييم من 

قبل حمكمني متخ�س�سني.

�إىل  للمهرجان  �لتنظيمي  �لإط����ار  وي�سري 

�لع��ت��ز�ز  �إىل  ت�سعى  �ل��ت��ي  �لأه����د�ف  حتقيق 

�حل�س  وتنمية  �لإ���س��ام��ي��ة،  و�ل��ق��ي��م  ب��امل��ب��ادئ 

با�ست�سعار  و�لطالبات  �لطاب  ل��دى  �لوطني 

لهم،  �ملقدمة  �لتعليمية  �خلدمات  وقيمة  �أبعاد 

�لتعبريي  �لطابي  �ل��دور  تفعيل  على  م��وؤك��ًد� 

�لتعليم  عن  �لإيجابية  �لذهنية  �ل�سورة  لتعزيز 

يف �ململكة، من خال حتفيز �ملو�هب و�لقدر�ت 

�لإبد�عية �لطابية يف جمال �لإعام �لتعليمي 

�لكتابي و�لفني.

ويحر�س �ملهرجان على تغذية د�فعية �لطاب 

و�لذهني  �لوجد�ين  �لرتباط  نحو  و�لطالبات 

�سر�ئح  عموم  �أنظار  ولفت  و�ملدر�سة،  بالتعليم 

�ملجتمع نحو �جلهود �لتي تبذلها وز�رة �لتعليم 

جتاه من�سوبيها.

 2018 للكتاب  �لدويل  �لريا�س  معر�س  �سهد 

وتاألقت  خا�سة  باأجنحة  جامعات  عدة  م�ساركة 

حيث  �لإ���س��د�ر�ت،  باأحدث  �مل�ساركة  �لأجنحة 

عر�ست جامعة نايف �لعربية للعلوم �لأمنية لزو�ر 

�أحدث  2018م  للكتاب  �لدويل  �لريا�س  معر�س 

و�لإعامية  �لعلمية  و�إ���س��د�ر�ت��ه��ا  مطبوعاتها 

و�ل���ت���وع���وي���ة يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت �لأم��ن��ي��ة 

و�لجتماعية و�لثقافية �لتي بلغت �أكرث من ٦٣٩ 

�لأمنية  �ملكتبة  �أث��رت  حمّكماً،  علمياً  �إ���س��د�ر�ً 

�أكرب  �جلامعة  �أ�سحت  �إذ  �ملتخ�س�سة،  �لعربية 

نا�سر للدر��سات �لأمنية عربياً و�إقليمياً.

�أمنية  مكتبة  نايف  جامعة  جناح  عر�س  كما 

و�لباحثني  �لعربية  �لأمنية  �لأجهزة  رقمية تخدم 

مكوناً  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ملكتبة  باعتبار  و�ملهتمني 

�حلديث،  �لتعليم  مكونات  من  ورئي�ساً  �أ�سا�سياً 

�لتعريفية  و�ل��ن�����س��ر�ت  �لأدل�����ة  �إىل  �إ���س��اف��ة 

و�ملل�سقات و�لدوريات �لإعامية، و�أفام وثائقية 

تُعرف مبنا�سط �جلامعة، و�إبر�ز �جلو�نب �ملهمة 

من �لإجناز�ت �لتي حققتها يف جمال �خت�سا�سها 

و�مل���خ���در�ت،  �لإره�����اب  كمكافحة  و�ه��ت��م��ام��ه��ا 

�لفكري  و�لأمن  �مل�ستحدثة  �لإجر�مية  و�لظو�هر 

وحقوق �لإن�سان ومكافحة �لجتار بالب�سر و�لأمن 

�لنووي وغريها.

للعلوم  �لعربية  نايف  جامعة  م�ساركة  وتاأتي 

�ملعر�س  لدور  �إدر�ك��اً  �لكتاب  �لأمنية يف معر�س 

على  �لثقافية  �لأن�سطة  �أك��رب  من  يعد  �إذ  �ملهم، 

لاأدباء  ومق�سد�ً  و�لإقليمي  �لعربي  �ل�سعيد 

�ل���دول  خمتلف  م��ن  و�مل��ث��ق��ف��ني  و�ملتخ�س�سني 

�لعربية.

�لأم��رية  جامعة  جناح  ��ستعر�س  جانبه  م��ن 

�لطالبات  بابتكار�ت  �ملر�أة وعرف  �إجناز�ت  نورة 

�خرت�ع  وب��ر�ء�ت  عاملية  �حلا�سات على جو�ئز 

�مل�سهر�وي،  �سهد  للطالبة  �حلماية«  »قبعة  منها 

و»�سو�ر �لطفل« للطالبة رو�ن عبد�هلل، و»ل�سق 

جروح« للطالبة ند�ء �إبر�هيم.

للز�ئرين  ن��ورة  �لأم���رية  جامعة  جناح  وق��دم 

تعريفية  وم��ن�����س��ور�ت  جم��ان��ي��ة،  وكتيبات  كتباً 

مر�فق  ع��ن  و���س��وًر�  وخ��دم��ات��ه��ا،  �جلامعة  ع��ن 

و�لز�ئر�ت  �ل��زو�ر  �جلناح  عرف  كما  �جلامعة. 

للتميز  عبد�لرحمن  بنت  ن��ورة  �لأم��رية  بجائزة 

وهي:  �لثمانية  وجمالتها  �ل�سنوية،  �لن�سائي 

�لطبيعية،  �لعلوم  �لإن�سانية،  �لدر��سات  �لأدب، 

�مل�ساريع  �لجتماعية،  �لأعمال  �ل�سحية،  �لعلوم 

�لفنية  و�لأعمال  �خلريية  �لأعمال  �لقت�سادية، 

�إجن��از�ت  على  �ل�سوء  ت�سليط  �إىل  تهدف  �لتي 

و�ملبدعات،  �ملتميز�ت  وتقدير  �ل�سعودية،  �مل��ر�أة 

وحتفيز �لأجيال �جلديدة من �لن�ساء على �لإ�سهام 

�جلاد يف �لتنمية �ل�ساملة، ودعم �لعمل �لن�سائي 

وتعريفهم  و�لعملية،  �لنظرية  �سورتيه  يف  �ملميز 

بالدر��سات �لبحثية و�لرب�مج و�ملبادر�ت.

�لكتاب  معر�س  فعاليات  هام�س  على  مت  كما 

م�سيئة«  »�أي��ادي  بعنو�ن  تطوعية  مبادرة  �إط��اق 

و�لتي تعنى بتحويل �لكتب �ملنهجية و�لامنهجية 

�إىل �سيغ »word« تنا�سب �ملكفوفني وتتيح لهم 

ي�ستخدمه  �ل��ذي  �ل�سا�سة،  ق��ارئ  بر�مج  ت�سغيل 

يف  �ملبادرة  �ساركت  وقد  �لب�سرية،  �لإعاقة  ذوو 

معر�س �لريا�س �لدويل للكتاب 2018م، لإعطاء 

فر�سة للزو�ر بو�سع مل�ساتهم �لتطوعية و�مل�ساركة 

يف �ملبادرة.

وتهدف �ملبادرة �لتي يقوم عليها 140 متطوعة 

عدد  وزي���ادة  �لتنموي  �لتكامل  �إىل  ومتطوعاً 

�إىل  تهدف  كما  �ملكفوفني،  من  و�لقر�ء  �ملثقفني 

من  �ملكفوفني  تخدم  �إلكرتونية  مكتبة  �إن�ساء 

من  �سنوياً  كتاب   100 م��ن  �أك��رث  حتويل  خ��ال 

�ملبادرة  �أقامت  وقد  و�ملقالت،  �لعلمية  �لبحوث 

لتحقيق �أهد�فها تعاوناً مع �لعديد من �جلامعات 

و�ملد�ر�س �ل�سعودية.

»مهرجان إعالمي طالبي سنوي« لطالب وطالبات المملكة

أجنحة الجامعات تعرض أحدث اإلصدارات في معرض 
الرياض للكتاب

وزير التعليم اعتمد تنفيذه ويضم حزمة من المسابقات

وفد عراقي يبحث تعزيز التعاون 
مع المملكة في التعليم العالي

��ستقبل معايل نائب وزير �لتعليم �لدكتور عبد�لرحمن بن حممد �لعا�سمي 

�لأحد �ملا�سي، وكيل وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي �لعر�قي �لدكتور 

حممد عبد عطية �ل�سر�ج �لذي ير�أ�س وفد�ً ر�سمياً ي�سم عدد�ً من مديري 

�حلديث  �للقاء  خال  ومت  �ل��وز�رة،  م�سوؤويل  �لكليات  وعمد�ء  �جلامعات 

�لعام و�جلامعي و�سبل �لإفادة من �خلطط و�لرب�مج  �لتعليم ب�سقيه  حول 

�لتطويرية �لتي تنفذها موؤ�س�سات �لتعليم يف �لبلدين، وتاأتي هذه �لزيارة يف 

�إطار فتح �آفاق �لتعاون بني �ململكة �لعربية �ل�سعودية وجمهورية �لعر�ق يف 

جمالت �لرتبية و�لتعليم.

�جلدير بالذكر �أن �لوفد �سيقوم بزيار�ت لعدد من �جلامعات و�لكليات 

و�لهيئات و�ملوؤ�س�سات ذ�ت �لعاقة بال�ساأن �لتعليمي �لأكادميي، وقد ح�سر 

�للقاء وكيل وز�رة �لتعليم لل�سوؤون �لتعليمية �لدكتور حمد بن حممد �ملحرج 

و�مل�سرف �لعام على �لعاقات و�لإعام �لأ�ستاذ حممد بن �سعد �لدخيني.

برنامج »رسل السالم« يحقق 
967 مليون ساعة خدمة

ك�سف مدير �ل�سندوق �لك�سفي �لعاملي �ل�سيد جون قيقان، �أن عدد 

�ل�سام«،  »ر�سل  �لعاملي  �لك�سفي  �مل�سروع  نفذها  �لتي  �لعمل  �ساعات 

وروؤي��ة من حكومة  ب��اإر�دة   2011 عام  �سبتمرب  �سهر  �نطلق يف  �ل��ذي 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية، وم�ساركة من خمتلف دول �لعامل، بلغت �أكرث 

�لإمنائية  �لأهد�ف  �أ�سهمت يف حتقيق  �ساعة خدمة،  967 مليون  من 

�أهم  �مل�سروع من  �مل�ستد�مة، عاد�ً  للتنمية  و�لأه��د�ف �حلالية  لاألفية 

�لرب�مج �لرتبوية �لك�سفية �لتي تعزز مكانة �لك�سافة يف قلوب �ل�سباب 

و�لإقليمية  �ملحلية  �مل�ستويات  على  دوره��م  �أهمية  و�إدر�ك  �لنا�سئ، 

و�لعاملية، ف�سًا عن جعلهم �أكرث نفعاً وتاأثري�ً يف جمتمعاتهم.

رئي�س  �لتعليم  وزير  معايل  ��ستقبال  خال  له  حديث  يف  ذلك  جاء 

�لأحد  له  �لعي�سى  �أحمد  �لدكتور  �ل�سعودية  �لعربية  �لك�سافة  جمعية 

�ملا�سي يف مكتبه، حيث نقل ملعاليه حتيات جالة �مللك كارل جو�ستاف 

�ل�ساد�س ع�سر ملك �ل�سويد �لرئي�س  �لفخري ل�سندوق �لتمويل �لك�سفي 

�لعاملي، و�سكر فخامته جلمعية �لك�سافة �لعربية �ل�سعودية على جهودها 

وتفعيلها للم�سروع �لك�سفي �لعاملي »ر�سل �ل�سام«.

و�أ�ساد قيقان خال �للقاء �لذي ح�سره نائب رئي�س جمعية �لك�سافة 

�لذي  بالدعم  �لفهد  �سليمان  بن  عبد�هلل  �لدكتور  �ل�سعودية  �لعربية 

جتده �لك�سافة �ل�سعودية من خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن 

عبد�لعزيز، و�لذي �سريعى �ملوؤمتر �لك�سفي »�لك�سفية وحماية �لبيئة«، 

�لعاملي  �لك�سفي  و�ل�سندوق  �لعاملية  �لك�سفية  �ملنظمة  رغبة  موؤكد�ً 

بامل�ساركة يف هذ� �ملوؤمتر �لذي يدرك �لعامل �لك�سفي �أهميته، خا�سة 

�لبيئة  على  �ملحافظة  ر�ئدة يف جمال  �ل�سعودية  �لك�سافة  و�أن جمعية 

من خال �مل�سروع �لك�سفي لنظافة �لبيئة وحمايتها �لذي يُعد �أحد �أهم 

�لتجارب �لر�ئدة عاملياً يف هذ� �ملجال.

جمعية  بها  تقوم  �لتي  �لكبرية  �خلطو�ت  �ل�سندوق  مدير  وب��ارك 

�لع�سوية من خال جلان  تنمية  �ل�سعودية يف جمال  �لعربية  �لك�سافة 

�لتنمية و�لتو�سع يف ��ستقطاب رو�د و�أ�سدقاء �لك�سافة للقيام بدورهم 

يف  وتو�سياتها  �لعاملية  �لك�سفية  �ملنظمة  تطلعات  مع  يت�سق  ما  وهو 

�ملوؤمتر �لأخري �لذي عقد يف �أذربيجان.

�لتو�جد �لك�سفي �ل�سعودي باجلامبوري �لك�سفي  �أهمية  �إىل  و�أ�سار 

�لعاملي 24 �لذي �سيقام يف �أمريكا عام 2019، حيث �أ�سبحت م�ساركة 

�لفعاليات  جتده  ملا  كبرية  �أهمية  متثل  و�سفه  ح�سب  �ململكة  ك�سافة 

لتنوعها  باملهرجان  �مل�ساركني  من  للكثري  ��ستقطاب  من  �ل�سعودية 

وجاذبيتها ومام�ستها لاحتياج �ملرغوب.

انطلق ع�م 2011 ب�إرادة �ر�ؤية �سعودية



�ضهدت ال�ضنوات املا�ضية اهتماًما 

با�ضم  امل��ع��روف  ب��الإج��راء  متزايًدا 

تقليل احل�ضا�ضية التدريجي والذي 

ك��ان ج��وزي��ف ولبي ق��د ط��وره عام 

الأ�ض�س  ولبي  و�ضف  وقد   ،1958
هذا  منها  ا�ضتمد  ال��ت��ي  النظرية 

النف�ضي  »العالج  كتابه  الإج��راء يف 

اأن  اق��رح  فقد  امل��ت��ب��ادل«،  بالكف 

هو  التدريجي  احل�ضا�ضية  تقليل 

اأحد اأ�ضكال ا�ضتخدام قوانني التعلم 

بهدف ا�ضتبدال ا�ضتجابة باأخرى.

ا�ضتند  ال��ت��ي  الفر�ضية  وك��ان��ت 

الإجراء  اإليها ولبي يف تطوير هذا 

عالج  اأو  حمو  بالإمكان  اإن��ه  ه��ي: 

ال�ضتجابة النفعالية غري املرغوب 

ا�ضتجابة  اإحداث  ا�ضتطعنا  اإذا  بها 

م�����ض��ادة ل��ه��ا ب��وج��ود امل��ث��ري ال��ذي 

ال�ضتجابات  اأن  اأي  ي�ضتجرها، 

يف  حت��دث  اأن  ميكن  ل  املتناق�ضة 

ملنع  اإحداهما  فن�ضتخدم  واحد،  اآن 

ح���دوث الأخ����رى، وه���ذا م��ا يطلق 

عليه ا�ضم »الكف املتبادل«.

وع����رف ول��ب��ي ال��ك��ف امل��ت��ب��ادل 

ال�ضتجابة  اإزال��ة  اأو  اإ�ضعاف  باأنه 

القدمية وا�ضتبدالها باأخرى جديدة 

مناق�ضة لها، وقام ولبي باإجراء عدة 

الع�ضابي  الفعل  رد  على  جت��ارب 

ل��ع��دد م��ن ال��ق��ط��ط، حيث اأح��دث 

ا�ضتجابات ع�ضابية بوا�ضطة  لديها 

ثم  كهربائية،  ل�ضدمات  تعري�ضها 

بوا�ضطة  ال�ضتجابات  هذه  يطفئ 

ال��ط��ع��ام ال����ذي ك���ان ي��ق��دم��ه لها 

بكميات �ضغرية، ثم تزداد بالتدريج 

املحدثة  الكهربائية  ال�ضدمة  اأثناء 

للقلق الع�ضابي وهو ما اأ�ضماه ولبي 

»بالكف ال�ضرطي للقلق«.

الإن�����ض��ان  اأن  ال��ن��ظ��ري��ة  وت��وؤك��د 

�ضلوكه  تغيري  كيفية  تعلم  باإمكانه 

يتعلم  بحيث  التدريب،  خ��الل  من 

ال�ضرطي،  املثري  بني  رابطة  تكوين 

وا���ض��ت��ج��اب��ة ذل���ك ب��اق��ران��ه حتت 

ظ�����روف م��ع��ي��ن��ة م���ع امل���ث���ري غري 

ال�ضتجابة  ي�ضتجر  الذي  ال�ضرطي 

لعدد من املرات.

للمثري  الأ�ضا�ضية  وال�ضتجابة 

ال�ضتجابة  ت�ضمى  ال�ضرطي  غري 

ت�ضمى  ب��ي��ن��م��ا  ال�����ض��رط��ي��ة،  غ���ري 

ال�ضتجابة املتعلمة للمثري ال�ضرطي 

فالتعلم  اإذن  ال�ضرطية،  بال�ضتجابة 

غري  امل���ث���ري  اق�����رن  اإذا  ي���ح���دث 

ال�ضرطي ل�ضتجابة مبثري اآخر لعدة 

�ضوف  الآخ���ر  املثري  فهذا  م���رات، 

ي�ضتجر نف�س ال�ضتجابة.

النظرية  ه��ذه  يف  مهم  التعزيز 

يزيد  موؤثر  اأي  عن  عبارة  واملعزز 

اح��ت��م��ال ال���ض��ت��ج��اب��ة وق��وت��ه��ا اأو 

ي��زي��د ق���وة ال��ع��الق��ة ب��ني م��ث��ري ما 

ويتاأثر  عنه،  الناجتة  وال�ضتجابة 

التعزيز بعدد من العوامل منها: اأن 

غري  املثري  ال�ضرطي  املثري  ي�ضبق 

ال�ضرطي بفرة ق�ضرية، كذلك فاإنه 

بني  الزمنية  الفرة  ق�ضرت  كلما 

املوؤدية  واملكافاأة  ال�ضتجابة  حدوث 

ازدادت  كلما  ال��ق��وي  ال��داف��ع  اإىل 

وال�ضتجابة،  امل��ث��ري  ب��ني  ال��ع��الق��ة 

من  فاعلية  اأكرث  املتقطع  والتعزيز 

التعزيز امل�ضتمر، وب�ضفة عامة كلما 

كان املعزز اأكرب كلما قلل من التوتر 

وحدته.

ع��ن��دم��ا ي��ت��ك��رر ح����دوث امل��ث��ري 

يعقبه مثري غري  اأن  ال�ضرطي دون 

ال�ضتجابة  فاإن  تعزيز  اأو  �ضرطي 

مع  ت��ن��م��ح��ي،  اأو  ت��ن��ط��ف��ئ  ���ض��وف 

ال�ضتجابة  ت�ضتعاد  اأن  ميكن  اأن��ه 

قد  املنطفئة  وال�ضتجابة  جزئًيا، 

املثري  ي�ضتخدم  اإذا مل  ثانية  تظهر 

مرة  ا�ضتخدم  ث��م  ال��وق��ت  لبع�س 

اأخرى.

اتفق اأكرث من م�ضدر على اأن �ضاحب املقولة 

للود  يف�ضد  ل  ال��راأي  يف  »الختالف  ال�ضهرية 

ق�ضية« هو الأ�ضتاذ الدكتور اأحمد لطفي ال�ضيد 

ووزيًرا  القاهرة  جلامعة  رئي�س  اأول  كان  الذي 

للمعارف ووزيًرا للداخلية ورئي�س جممع الكتب، 

واأنه قال هذه العبارة ليوؤكد اأن لكل �ضخ�س راأياً 

ووجهة نظر خا�ضة به تختلف من �ضخ�س لآخر، 

النظر  وجهات  كل  يحرم  اأن  اإن�ضان  كل  وعلى 

املوجودة وعدم الت�ضدد براأيه.

اأن كثرياً من املفكرين والعلماء قد  ول �ضك 

مبعنى  الت�ضريح  اإىل  ال�ضيد  الدكتور  �ضبقوا 

ال�ضافعي:  قال  فقد  لفظها،  دون  العبارة  هذه 

نتفق يف  مل  واإن  اإخواناً  نكون  اأن  ي�ضتقيم  »األ 

م�ضاألة«. وقال: »ما ناظرت اأحداً اإل قلت اللهم 

احلق  كان  ف��اإن  ول�ضانه،  قلبه  على  احلق  اأج��ِر 

معي اتبعني واإذا كان احلق معه اتبعته«.

وقال مالك للخليفة العبا�ضي، حينما اأراد 

حمل النا�س على »املوطاأ«، وهو كتاب مالك 

ل  والفقه،:  احلديث  اختياره يف  وخال�ضة 

علماوؤه  فلكل قطر  املوؤمنني،  اأمري  يا  تفعل 

واآراوؤه الفقهية، فرجع اخلليفة عن موقفه 

يف  مالك  من  الرفيع  املوقف  ه��ذا  ب�ضبب 

احرام راأي املخالف واإف�ضاح املجال له.

املتفتح  ل��ل��ع��امل  م��ث��الً  ال��ذه��ب��ي  وك����ان 

املن�ضف، فكان يثني ثناًء عاطراً على تقي 

الدين ال�ضبكي مع اأنه �ضيخ الأ�ضاعرة الذي 

الدين  تقي  ال�ضيخ  �ضيخه  وب��ني  بينه  ك��ان 

ثم  ما هو معروف،  تيمية من اخلالف  بن 

يتعذر الذهبي عن الظاهرية قائاًل: »ثم اإن 

خمالفة  قبيل  من  �ضيء  هو  به  تفردوا  ما 

الإجماع  خمالفتهم  وتندر  الظني  الإجماع 

القطعي«.

علي  بن  ف��داود  اجلملة  »ويف  عنهم:  وق��ال 

ب�ضري بالفقه عامل بالقراآن حافظ لالأثر راأ�س 

املعرفة من اأوعية العلم له ذكاء خارق وفيه دين 

متني، وكذلك فقهاء الظاهرية جماعة لهم علم 

باهر وذكاء قوي فالكمال عزيز واهلل املوفق«.

وقال: »كل فرقة تتعجب من الأخرى ونرجو 

لكل من بذل جهده يف تطلب احلق اأن يغفر له 

من هذه الأمة املرحومة«.

وقال غاندي: »الختالف يف الراأي ينبغي األ 

يوؤدي اإىل العداء واإل لكنت اأنا وزوجتي من األد 

الأعداء«.

من صاحب نظرية »الذكاءات 
المتعددة« وما المقصود بها؟

 Multiple« ب��الإجن��ل��ي��زي��ة  امل��ت��ع��ددة،  ال���ذك���اءات  ن��ظ��ري��ة 

عام  غ��اردن��ر  ه���اورد  النف�س  ع��امل  و�ضعها   »Intelligence
كان  كما  ولي�س  الذكاءات،  من  العديد  بوجود  وتقول  1983م، 
اللغوي  التوا�ضل  هما  فقط  قدرتني  بوجود  �ضابقاً  م�ضهوراً 

الذكاء  موؤ�ضري  تقليدياً  اعتربتا  واللتني  املنطقي  والتفكري 

.»IQ« الوحيدين واملعتمدين يف اختبارات الذكاء

وهي:  اإ�ضافية  قدرات  اإىل خم�س  غاردنر  اأ�ضار  عام1990، 

الذكاء  املو�ضيقي/النغمي،  الذكاء  الب�ضري/املكاين،  الذكاء 

ذكاء  النف�س،  الذاتية/معرفة  املعرفة  ذكاء  اجل�ضمي/الع�ضلي، 

معرفة الآخرين. ولحقاً اعرف غاردنر باإمكانية وجود ذكاءات 

اأخرى على العلم اكت�ضافها، وحتى عام 2016، اأ�ضاف غاردنر 

ذكاءين على النظرية وهما: ذكاء عامل الطبيعة وذكاء التعليم. 

وكان قد ذكر اإمكانية اعتبار املعرفة الوجودية كذكاء منف�ضل اإل 

اأنه مل يبت بالأمر ب�ضكل حا�ضم.

تعترب نظرية هوارد غاردنر من النظريات املفيدة يف معرفة 

القوة  مواطن  واكت�ضاف  التدري�س،  واأ�ضاليب  التعلم  اأ�ضاليب 

وال�ضعف عند املتعلم.

والذكاء عند جاردنر ي�ضمل املهارات التي متكن ال�ضخ�س من 

والذكاء  املجتمع،  يف  قيمته  وتقدير  ماله  واإنتاج  م�ضكالته  حل 

عنده ل يقت�ضر على جانب واحد بل عدة جوانب، وكل �ضخ�س 

متميز عن الآخرين، والذكاء يختلف من �ضخ�س اإىل اآخر.

سيـــن 
وجيم

نظرية »ولبي« في العالج السلوكي

فكر خارج 
الصندوق

االختالف في الرأي ال يفسد للود قضية

عندما نتحدث عن طريقة العي�س فال 

باأ�س اأن ت�ضبح مع التيار، وعندما نتحدث 

عن املبادئ والقيم قف كال�ضخرة.

توما�س جفر�سون »1743 – 1826م«

اأحد االآباء املوؤ�س�سني للواليات املتحدة 

االأمريكية وثالث رئي�س لها والكاتب الرئي�س 

الإعالن ا�ستقاللها.
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تعالج �ضلوكًا �نفعاليًا غري مرغوب ب�ضلوك �آخر م�ضاد له



�أن  ك�����س��ف��ت در������س����ة ح���دي���ث���ة 

يرتبط  ال  �ل�����س��ك��اين«  »�الك��ت��ظ��اظ 

�لعامل،  حول  �لفقر  معدالت  بزيادة 

ل��ك��ن��ه ي�����س��اع��د يف حت�����س��ن ح��ي��اة 

�الأف����ر�د، وخ��ال��ف��ت ه��ذه �ل��در����س��ة 

�لنظريات �لتي �سادت �سابقاً، و�لتي 

يوؤدي  �ل�سكان  »زيادة عدد  �إن  تقول 

�إىل زيادة ن�سبة �لفقر«.

�لباحثان يف علوم �ل�سكان جوي�س 

يف  �أو���س��ح��ا  موكر  وج��وي��ل  برونتي 

در��سة بعنو�ن »م�ستوى �ملعي�سة عرب 

�الأمم  »�سندوق  ل�سالح  �لع�سور« 

�ملتحدة لل�سكان«، �أنه كلما ز�د عدد 

�ل�سكان حول �لعامل، حت�ّسن م�ستوى 

�ملعي�سة.

وك�سفت �لدر��سة يف ر�سوم بيانية 

�لدخل  م��ن  �ل��ف��رد  ن�سيب  �رت��ف��اع 

و�عتمدت  �ل�سكان،  عدد  �زدياد  مع 

متو�سط  منها  ع��دة،  تفا�سيل  على 

و��ستهالك  �لطول  ومتو�سط  �لعمر 

�ل�������س���ع���ر�ت �حل����ر�ري����ة و�ل�����س��ك��ر 

و�لقطن، و�أثبتت �أن �رتفاع متو�سط 

كل تلك �الأم��ور ز�د مع �زدي��اد عدد 

�ل�سكان.

�أم��ر�ً  ذل��ك  �أن  �لدر��سة  و�أك���دت 

ير�فقه  �ل�سكاين  »�لنمو  الأن  بديهياً 

فكلما  و�البتكار،  �الإنتاج  من  مزيد 

ز�د عدد �ل�سكان �رتفع �إنتاج �ل�سلع 

وقل  حاجاتهم،  لتلبية  و�خل��دم��ات 

�لنمو  �أن  �أو�سحت  لكنها  �لفقر«، 

حت�سناً  يعني  ال  �لب�سيط  �ل�سكاين 

�لكثري  فهناك  �ملعي�سة،  م�ستوى  يف 

�ل�سكانية  �لكثافة  ذ�ت  �الأماكن  من 

لكن  ف��ق��رية،  ت��ز�ل  ال  �لتي  �لعالية 

�أي وق��ت  �إن���ه يف  ت��ق��ول  �ل��ن��ظ��ري��ة 

ت�سنح �لفر�سة للب�سر �أن يعملو� معاً 

فاإنه  �ملعي�سي،  م�ستو�هم  لتح�سن 

من �ملرجح �أن تنخف�س ن�سبة �لفقر 

ب�سكل كبري.

�لتحكم  �أن  �ل��در����س��ة  وت��اب��ع��ت 

�لفقر�ء  ي�سر  �ل�سكان  زي���ادة  يف 

�لتحكم  على  »�لرتكيز  �أن  وك�سفت 

يف ع���دد �ل�����س��ك��ان ي��ه��در �ل��وق��ت 

�لثمن، و�لطاقة و�مل�سادر و�الأمو�ل 

ب�ساطة  بكل  الأنه  م�سكلة،  يحل  وال 

من  ف��ب��دالً  م�سكلة،  ه��ن��اك  لي�س 

�مل�سكلة  على  �لرتكيز  يجب  ذل��ك 

زيادة  ولي�س  �لفقر،  وهي  �حلقيقة 

عدد �ل�سكان«.

�لنظرية  تلك  �إىل  �لبع�س  ويدلل 

باأن �لدول �الأكرث فقر�ً يف �لعامل هي 

�لكونغو  �الأقل �سكاناً. فدولة  �لدول 

�أفقر  من  و�ح��دة  وهي  �أفريقيا،  يف 

�لدخل  �إجمايل  يبلغ  �لعامل،  بلد�ن 

ويعي�س  �سنوياً،  دوالر   300 �لفردي 

يف كل ميل مربع 75 �سخ�ساً فقط. 

و�ح��دة  ه��ول��ن��د�،  تعد  �مل��ق��اب��ل،  يف 

فيها  وي�سل  �لعامل،  دول  �أغنى  من 

نحو  للفرد  �ل�سنوي  �لدخل  �إجمايل 

يعي�س  فيما  دوالر،  و200  �ألفاً   39
يف �مليل �ملربع �لو�حد حو�ىل 1039 

�سخ�ساً.

مقدمة األستاذ والمجنون
حكاية كتابة قاموس أكسفورد اإلنجليزي

يُ��ع��د ق��ام��و���س »�أك�����س��ف��ورد« 

�الإجنليزي من �أعظم �الإجناز�ت 

�مل��ع��ج��م��ي��ة يف ت���اري���خ �ل��ل��غ��ة 

عام  بكتابته  بدئ  �الإجنليزية؛ 

1857 و��ستغرق �الأمر �سبعن 
عاًما لالنتهاء منه، و�أ�سهم يف 

و�سعه �آالف من ذوي �لعقول 

�مل�سروع  هذ�  �أن  �إال  �لنرية، 

ب��د�خ��ل��ه ق�سة  �مل��ث��ري حمل 

لعالقة  وغ��ام�����س��ة  م��ث��رية 

ع��اًم��ا  ع�سرين  ����س��ت��م��رت 

بن رجلن ��ستثنائين كانا 

�ل�سبب يف كتابة �لقامو�س 

�الأكرب يف �للغة �الإجنليزية.

موراي ومايرن

�لطرف �الأول »جيم�س م��ور�ي« �ملعلم �ل�سابق �لذي كان رئي�س 

�لتحرير يف م�سروع كتابة قامو�س �أك�سفورد، و�لثاين »�لدكتور وليام 

مايرن« جر�ح �أمريكي خدم �أثناء �حلرب �الأهلية، وكان �أبرز �لذين 

قدمو� �قتبا�سات تو�سيحية ملفرد�ت �لقامو�س، فقد �أر�سل �لدكتور 

يف  وهو  جميل  بخط  و�ملكتوبة  �ملرتبة  �القتبا�سات  �آالف  »مايرن« 

مقر �إقامته بقرية �سغرية تبعد خم�سن مياًل من جامعة �أك�سفورد، 

ويف منا�سبات عديدة كان مور�ي ير�سل للدكتور مايرن دعوةً لزيارة 

�أك�سفورد لتكرميه على عمله، لكنه يف كل مرة كان يرف�س �لدعوة 

بطريقة غام�سة.

اقتبا�سات

�إن و�حدة من �لنقا�سات �الأكرث تاأثرًي� يف �لتاريخ �الأدبي �حلديث 

متت يف وقت متاأخر من خريف عام 1896، يف قرية �سغرية تدعى 

�لربيطانية، بن »جيم�س مور�ي«  كروثورن يف مقاطعة بريك�ساير 

�ملعلم �ل�سابق �لذي كان رئي�س �لتحرير يف م�سروع كتابة قامو�س 

�أك�سفورد، و�لدكتور »وليام ت�سي�سرت مايرن« �جلر�ح �الأمريكي �لذي 

خدم �أثناء �حلرب �الأهلية، وكان و�حًد� من �آالف �مل�ساهمن �لذين 

قدمو� �قتبا�سات تو�سيحية ملفرد�ت �لقامو�س.

مل يلتقيا قط

يف �ليوم �ملذكور كان �الأ�ستاذ مور�ي قد �سافر بالقطار خم�سن 

مياًل من �أك�سفورد ملقابلة �لدكتور مايرن، �لذي كانت م�ساركته من 

للقامو�س  بالن�سبة  �لقلب  مبثابة  �ملتطوعن  �مل�ساهمن  �آالف  بن 

�ل�سخم، وعلى مدى ع�سرين عاًما كان �لرجالن يتبادالن �لر�سائل 

بانتظام حول �لتفا�سيل �لدقيقة يف �ملعجم، لكنهما مل يلتقيا قط، 

وبد� �الأمر وكاأن �لدكتور مايرن ال يريد �أو غري قادر على مغادرة منزله 

يف كروثورن، ومع ذلك مل يكن لديه �أي تربير لهذ� �الأمر، �أكرث من 

�إبد�ء �عتذ�ر مقت�سب.

لقاء مثري لالهتمام

�الأ�ستاذ مور�ي �لذي نادًر� ما كان يجد وقًتا لنف�سه و�سط �أعباء 

�لعمل يف قامو�س �أوك�سفورد، متنى طوياًل لقاء هذ� �ل�سخ�س �ملثري 

لالهتمام وتقدمي �ل�سكر له، ويف �أو�خ��ر �لعقد �الأخ��ري من �لقرن 

�لتا�سع ع�سر، وو�سط �ال�ستعد�د�ت �لتي ُترى لتكرمي �مل�ساركن، 

�أر�د مور�ي �لتاأكد من ح�سور جميع �مل�ساركن لتكرميهم ال �سيما 

ذلك �ل�سخ�س �خلجول – كما يبدو – �لدكتور مايرن، لذ� قرر �أن 

يقوم بنف�سه بزيارته.

زيارة مرحب بها

عندما عزم مور�ي على �لذهاب، �أبرق �إىل م�سيفه و�أعلمه بنية 

�لزيارة فرَدّ �لدكتور مايرن بربقية يقول فيها: �إنه »يرحب بزيارته«، 

ولدى و�سول �لقطار كان يقف �أم��ام �ملحطة عربة نظيفة يجرها 

ح�سان، و�سائ�س يرتدي ّبزة �أنيقة ينتظر�ن، �نطلقت �لعربة حتمل 

�الأ�ستاذ مور�ي عرب ريف بريك�ساير.

رجل املعجم

وعندما و�سال �أ�سار موظف رزين �إىل �أّن »رجل �ملعجم« يف �لطابق 

�لعلوي، �سعد مور�ي بحما�س، ودخل غرفة فاإذ� برجل يجل�س ور�ء 

مكتب كبري ويقر�أ كتاباً، �نحنى �لدكتور مور�ي، وحّيا �لرجل قائاًل: 

»يومك �سعيد �سيدي، �أنا �الأ�ستاذ جيم�س مور�ي من جمعية لندن 

وي�سرفني  �أوك�سفورد،  قامو�س  حترير  ورئي�س  �للغوية،  للدر��سات 

وي�سعدين �أن �أتعرف �إليك عن قرب بعد هذه �مل�ساركة �لطويلة معنا«.

�سجني وجمنون

لكنه مل يتلَقّ جو�ًبا، و�ساد �ل�سمت للحظات، و�سعر �الثنان باحلرج، 

بينما كانت �ساعة �حلائط تدق ب�سوت عاٍل، ووقع خطو�ت خافتة خارج 

يف �لقاعة، وجلجلة بعيدة الأ�سو�ت مفاتيح، ثم تنحنح �لرجل خلف 

�ملكتب، وقال: »يوؤ�سفني يا �سيدي �أن �أخربك �أنني ل�ست �ل�سخ�س �لذي 

تبحث عنه، �أنا يف �لو�قع مدير م�سحة برودمور للمجانن �ملجرمن«. 

و�أ�ساف: »�لدكتور مايرن �سيف لدينا هنا ك�سجن، وقد �أم�سى هنا �أكرث 

من ع�سرين عاًما، وهو �أقدم مري�س مقيم لدينا«!

قــــــــــــــــرأت لك..

من  يعانون  مم��ن  �لكثري  يف�سل 

يعر�سو�  �أن  نف�سية  ����س��ط��ر�ب��ات 

�إما  �الإنرتنت،  �سبكة  عرب  حاالتهم 

عرب فيديو للتحادث مبا�سرة �أو عرب 

هذه  بنجاعة  جلهم  وي�سعر  �لكتابة، 

�لطريقة �أكرث من �لطريقة �لتقليدية 

الأنها توفر لهم حرية �أكرب يف �لتعبري 

حتفظ  �أو  ت��ردد  دون  ينتابهم  عما 

مثل ما يحدث خالل جل�سات �لعالج 

د�خل �لعيادة �لنف�سية.

علمية  در�����س���ة  �أظ���ه���رت  وق���د 

بري�ستول  بجامعة  باحث  �أج��ر�ه��ا 

»ذي  دوري��ة  يف  ون�سرت  �لربيطانية 

»عن  �لنف�سي  �ل��ع��الج  �أن  الن�ست« 

وموؤثًر�  فاعاًل  يكون  �أن  بعد« ميكن 

يف �ملري�س �أكرث من �لعالج �ملبا�سر، 

و�سائل  �الكتئاب عرب  و�أن عالجات 

و�ع��دة  تبدو  �حلديثة  �لتكنولوجيا 

ب�سكل  ج��دو�ه��ا  تثبت  وق��د  ج���د�ً، 

علمي يف وقت قريب.

ت��ق�����س��ي��م  �ل����در������س����ة  يف  ومت 

�مل�ساركن �إىل ق�سمن، �الأول يتلقى 

يتلقى  فيما  �الإنرتنت،  عرب  �لعالج 

بالطريقة  عالجه  �الآخ���ر  �لق�سم 

�ملعروفة، مبا فيها و�سع  �لتقليدية 

�ملري�س على قو�ئم �النتظار لروؤية 

لع�سر  �مل�ساركون  وخ�سع  �لطبيب، 

و�حدة  كل  مدة  عالجية،  جل�سات 

55 دق��ي��ق��ة، ع��ل��ى م����دى �أرب��ع��ة 
 38 �أن  �ل��ن��ت��ائ��ج  وب��ي��ن��ت  ���س��ه��ور، 

�سخ�ًسا   113 �أ�سل  من  �ملئة  يف 

قد  �الإنرتنت  عرب  للعالج  خ�سعو� 

مقابل  �الكتئاب،  من  متاماً  �سفو� 

ت��ل��ق��و�  ف��ق��ط مم���ن  �مل��ئ��ة  24 يف 
طبيعي. ب�سكل  عالجهم 

�لعالج  �أن  �لدر��سة  بينت  وبهذ� 

�ملر�سى  يو�سل  بعد«  »عن  �لنف�سي 

�لتي  تلك  م��ن  �أف�����س��ل  نتائج  �إىل 

ويقول  �لتقليدي،  �ل��ع��الج  ينتجها 

جامعة  من  كي�سلر  ديفيد  �لدكتور 

فريق  وقائد  �لربيطانية،  بري�ستول 

تعطي  �لكتابة  �أن  »نعتقد   : �لبحث 

و�ل��ت��اأم��ل،  للتوقف  �ل��وق��ت  �لنا�س 

�لعملية  يف  ي�����س��اع��د  ق���د  وه����ذ� 

�ل���ع���الج���ي���ة«. م���ن ج��ان��ب��ه ي��ق��ول 

وهو  �ساميون،  غريغوري  �لدكتور 

�لفريق  يف  وب��اح��ث  نف�سي  طبيب 

وهو  �سياتل،  يف  �لتعاوين  �ل�سحي 

�أحد �مل�ساركن يف �لدر��سة: »يبدو 

عن  �حلديث  �أكرث حرية يف  �لنا�س 

�أ�سياء حمرجة، �إذ� كان �حلو�ر يتم 

ي�سرع  قد  ما  وهذ�  �الإنرتنت،  عرب 

�لعالج«.

حديثة  بريطانية  در��سة  تو�سلت 

�إىل �أن تاأثري �سور �ل�سيلفي �أ�سو�أ من 

�لتنمر على �الأطفال، باعتبارها �سبباً 

النت�سار �لبوؤ�س بينهم، م�سرية �إىل �أن 

ل�سغوط  يتعر�سون  �ملد�ر�س  تالميذ 

نف�سية عند روؤية �سور �أقر�نهم على 

ملقارنة  ذل��ك  ويدفعهم  �الإن���رتن���ت، 

�أنف�سهم مع تلك �ل�سور يف ما يتعلق 

باأج�سادهم ومظاهرهم.

وحلل باحثون يف جامعة برمنغهام 

�لذين  للمر�هقن  فعل  رد   1300
ترت�وح �أعمارهم بن 13 و18 عاًما يف 

�ملد�ر�س �لربيطانية لتحديد موقفهم 

�لتو��سل �الجتماعي مثل  من مو�قع 

في�سبوك وتويرت و�إن�ستغر�م، و�أدرجت 

�لدولية  �ملجلة  يف  �ل��در����س��ة  ه���ذه 

لل�سحة �لعقلية و�الإدمان.

�لدكتور  �ل��در����س��ة  معد  و�أو���س��ح 

فيكتور جوديري �أن �ل�سباب و�الأطفال 

يقارنون �أنف�سهم لي�س ب�سور �مل�ساهري 

د�ئماً كما يعتقد �لبع�س، بل باأقر�نهم 

يف �ملدر�سة من خالل �سورهم �لتي 

ميكن �أن تخلق �أحد �أ�سكال �ل�سغط 

متز�يد  ب�سكل  ويتجهون  �لنف�سي، 

على  للح�سول  �لتو��سل  مو�قع  �إىل 

معلومات تتعلق باأج�سام �الآخرين من 

�أقر�نهم، خا�سة �لذكور �لذين ين�سرون 

�الإن��رتن��ت  ع��اري��ة على  �سبه  ���س��وًر� 

�لريا�سية،  �أج�سامهم  ع��ن  تك�سف 

ما يدفع �لبع�س �إىل تطوير م�ساعر 

�سلبية تاه �أج�سامهم.

�ل��ع��امل  �أن  �إىل  خ����رب�ء  و�أ����س���ار 

عقول  ي�سغل  �ل����ذي  �الف���رت�����س���ي 

مبا�سر حلاالت  �سبب  هو  �ملر�هقن 

�الكتئاب ويتعد�ه لي�سل �إىل حد �إيذ�ء 

�لنف�س، ونبهو� �إىل �أن �أكرث �الأعر��س 

�لتعلق  هي  �ملر�هقن  عند  �سيوًعا 

وجنوم  وهمين  باأ�سخا�س  �ل�سديد 

و�سائل �لتو��سل �الجتماعي.

�أن  �إىل  �ل���در�����س���ة  وخ��ل�����س��ت 

��ا ي��ح��دث ����س��ط��ر�ًب��ا  ه��ن��اك م��ر���سً

»�سيلفيتي�س«  يدعى  جديًد�  عقلًيا 

�لذين  �الأ�سخا�س  �أن  يف  ويتمثل 

عندهم  تتولد  �ل�سيلفي  يدمنون 

�سلوكيات مر�سية، مثل �لبحث عن 

�إىل  باالإ�سافة  و�لقبول،  �الهتمام 

وفرقت  و�لدونية،  بالوحدة  �ل�سعور 

�ملعقول  �اله��ت��م��ام  ب��ن  �ل��در����س��ة 

ذلك  �أن  معتربة  �ل�سيلفي  ب�سور 

عليها  �الإدم��ان  وبن  مر�ساً،  لي�س 

�حلياة  من  �أ�سا�سياً  ج��زء�ً  بجعلها 

�ليومية فذلك هو �ملر�س.

»االكتظاظ السكاني« حياة أفضل ومستوى معيشة أعلى

العالج النفسي »عن بعد« يحقق نتائج واعدة

»السيلفي« يولد مشاعر سلبية لدى األطفال
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لوحة الفعاليات

10 رجب8 رجب

11 رجب9 رجب

12 رجب9 رجب

10 رجب8 رجب

12 رجب9 رجب

12 رجب9 رجب

مؤتمرمهرجان

مؤتمرمعرض

فعاليةحلقة

ندوةفعالية

معرضدورة

فعاليةمعرض

�سنرتال اجلامعة 4670000

مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581

مكتب وكيل اجلامعة 4670109

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����س���ؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  مكتب 

4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتط�ير واجل�دة 4670527

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  مكتب 

4670110
مكتب وكيل اجلامعة للم�ساريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399

عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت 4675723

عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864

عمادة تط�ير املهارات 4670693

عمادة اجل�دة 4679673

عمادة ال�سنة التح�سريية 4696238

عمادة القب�ل والت�سجيل 4678294

عمادة الدرا�سات العليا 4677609

عمادة البحث العلمي 4673355

عمادة �س�ؤون الطالب 4677724

عمادة �س�ؤون املكتبات 4676148

عمادة �س�ؤون اأع�ساء هيئة التدري�س وامل�ظفني 4678727

ال�ست�سارية  وال��درا���س��ات  للبح�ث  ع��ب��داهلل  امللك  معهد 

4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�سة 4354400

اأق�سام العل�م والدرا�سات الطبية للبنات بامللز 4785447

الإدارة العامة لالإعالم والعالقات اجلامعية 4678159

وكالة اجلامعة للتط�ير : 4698368

ر�سالة اجلامعة 4678781

م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 4670011

والإ���س��ع��اف«  »ال��ط���ارئ  اجلامعي  خالد  امللك  م�ست�سفى 

4670445
م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100

م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي »الط�ارئ والإ�سعاف« 

4775607
اإ�سعاف اجلامعة 4671699

الأك��ادمي��ي��ة  باملنطقة  الآيل  احل��ا���س��ب  اأع��ط��ال  ب��الغ��ات 

4675557
بالغات ال�سيانة باملنطقة الأكادميية 4678666

�سيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000

جممع اخلدمات 4673000

جممع امللك �سع�د التعليمي 4682066 / 4682068

اإدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي »غرفة العمليات« 950

الدفاع املدين باجلامعة 0955

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات  8051197

عميدة الكليات الإن�سانية     8053169

عميدة الكليات العلمية   8050063

الإن�سانية     بالكليات  وامل��ال��ي��ة  الإداري�����ة  ال�����س���ؤون  وك��ي��ل��ة 

8052555
الإن�سانية    للكليات  الأك��ادمي��ي��ة  لل�س�ؤون  اجلامعة  وكيلة 

8051555
وكيلة �س�ؤون الت�سغيل واخلدمات امل�ساندة    8053100

وكيلة عمادة �س�ؤون الطالب ل�س�ؤون الطالبات     8051447

ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي    8050913 

�سيانة املدينة اجلامعية للطالبات 53161  80

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:

0118054450 - 0118054451

أرقام 
تلفونات 
تهمك..

عمادة �ض�ؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

وامل�ظفني - وحدة خدمات من�ض�بي اجلامعة

»الأح�ال املدنية«

�  اإ�سدار �سهادة امليالد.

� اإ�سافة امل�اليد ل�سجل الأ�سرة� 

� تبليغ ولدة.

»اجل�ازات وال�ضتقدام«

� جتديد ج�از �سفر لل�سع�ديني.

� اإ�سدار تاأ�سريات ال�ستقدام لعّمال 

املنازل وال�سائقني.

� اإ�سدار اإقامة وجتديدها.

� متديد تاأ�سرية الزيارة للقادمني لزيارة 

من�س�بي اجلامعة املتعاقدين.

� تاأ�سرية خروج وع�دة.

»املرور«

� جتديد رخ�س القيادة.

� جتديد ال�ستمارة.

� ا�ستبدال ل�حات ال�سيارة

الخدمات 
الحكومية

1ـ مهرجان

اأنا وقرية الأحالم

الوقت: من ٤ م اإىل 11م

اجلهة املنظمة: موؤ�س�سة العنود املروان للمعار�ض 

واملوؤمترات / املكان: الدرعية

 اخلليجي الثاين امل�سرتك لل�سرطان

الوقت : من ٤ م اإىل ٨م

اجلهة املنظمة: م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي

املكان: قاعة الدرا�سات العليا، م�ست�سفى امللك في�سل 

التخ�س�سي ومركز الأبحاث

 حرف وت�ساميم

الوقت: من ٤م اإىل 1٠م

اجلهة املنظمة: موؤ�س�سة حرف وت�ساميم

املكان:  برج رافال كمبن�سكي

ال�سعودي للطاقة املتجددة

اجلهة املنظمة: �سركة ن�سبانا املبتكرة املحدودة

املكان: فندق ماريوت، الريا�ض

بحث الأ�ساليب املختلطة: املفهوم والت�سميم

الوقت: من 1٢٫٣٠ظ

اجلهة املنظمة: مركز اأفكر

املكان: كلية الرتبية قاعة ٣٣اأ1 ولل�سيدات مبنى ٢ 

معمل ٧٢ الدور الأول

اأنا �سعودي

الوقت: من ٤م اإىل 11م

اجلهة املنظمة: الفكرة امل�سيئة لتنظيم املعار�ض 

واملوؤمترات

املكان: منتزه امل�ستل اخلرج

اليوم التوعوي لربنامج ال�سرع ال�سامل

الوقت: من ٩�ض اإىل ٣م

اجلهة املنظمة: م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي 

ومركز الأبحاث

املكان: بهو الربج ال�سمايل يف م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي

اإبرازات الكتب املتعددة ومناهج حتقيقها

الوقت: 1٠ �ض

اجلهة املنظمة: اللجنة العلمية والجتماعية بق�سم 

التاريخ

املكان: مدرج كلية الآداب ونقل مبا�سر للقاعة الن�سائية

الإعالم اجلديد للموظفني

الوقت: من 1٠�ض اإىل ٢٫٣٠م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢6 الدور اخلام�ض

من اأجلك

الوقت: من ٤م اإىل 11م

اجلهة املنظمة: وكالة موارد النخبة لتنظيم املعار�ض 

واملوؤمترات

املكان: فندق الفي�سلية

ال�سعودي للمياه

الوقت: من ٤م اإىل 1٠م

اجلهة املنظمة: اإنتاج دنيا

املكان: فندق الإنرتكونتينتال - قاعة بريدة

اليوم التوعوي ل�سرطان القولون

الوقت: من ٨�ض اإىل ٢٫٣م

اجلهة املنظمة: م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي 

ومركز الأبحاث

املكان: بهو الربج ال�سمايل يف م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي
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دورةدورة

سدوكو قاعدة اللعبة:

ال�����س���دوك��� ل��ع��ب��ة ي��اب��ان��ي��ة 

ع��م��ل��ي��ات  دون  م���ن  ���س��ه��ل��ة، 

ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

�سغرية، اأو من 9 مربعات كبرية 

يحت�ي كل منها على 9 خانات 

�سغرية.

على الالعب اكمال ال�سبكة 

 ،9 اىل   1 من  اأرق���ام  ب�ا�سطة 

مرة  رق��م  كل  ا�ستعمال  �سرط 

واحدة فقط، يف كل خط اأفقي 

ويف ك��ل خ��ط ع��م���دي ويف كل 

مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

https://plus.google.com
ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

youtube : ResalahKSU
 ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

https://www.facebook.com/rsksu
ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

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

عن�ان الكتاب: اخلط�ة الثانية مل�ضائل ريا�ضيات الأوملبياد

امل�ؤلف: ديريك ه�لنت

املرتجم: ف�زي اأحمد الذكري

ال�ضنة: 1439

الدولية  امل�سابقات  اأقدم  من    »IMO« الريا�سيات  لأوملبياد  الدولية  امل�سابقة  تعدُّ 

الثان�ية..  الدرا�سة  مرحلة  ت�ستهدف طالب  املناف�سة   �سديدة  م�سابقة  وهي  العلمية، 

امل�سابقة  يخ��س�ن  الذين  الطالب  مل�ساعدة  بعناية  ِع��َدْت 
ُ
اأ مادة  الكتاب  هذا  ويح�ي 

ال�طنية لختيار فريق دولتهم مل�سابقة الأوملبياد العاملية. وت�ستند املادة العلمية يف هذا 

الكتاب على: الرتكيبات، والهند�سة، ونظرية الأعداد. ويركز هذا الكتاب على كيفية 

تناول حل م�سائل يف الريا�سيات مل ي�سبق واأن تعر�س لها الطالب من قبل، كذلك يدرب 

الطالب على كتابة الرباهني بخط�ات �سليمة. بالإ�سافة لإجابات كاملة جلميع امل�سائل، 

حيث ُكتب بطريقة �سهلة مُتكن طالب املرحلة الثان�ية من فهم امل�سائل املطروحة. كما اأنه ي�سلح اأن يك�ن مادة تدريبية 

لالأ�ساتذة الذين يق�م�ن بتدريب طالب امل�سابقات.

املرجع ال�ضريع يف طب التاأهيل للإ�ضابات الدماغية

يعترب كتاب »املرجع ال�سريع يف طب التاأهيل لالإ�سابات 

�سريف  وترجمة   david x. cifu للم�ؤلف  الدماغية« 

ال�تيدي مرجعاً مهماً للمخت�سني بالطب التاأهيلي والأطباء 

املر�سى  لأه���ل  وم��ف��ي��داً  ع��ام��ة  ب�سفة  التمري�س  وهيئة 

والقائمني على رعايتهم باملنزل. ينق�سم الكتاب اإىل ثالثة 

اأق�سام، يتناول الق�سم الأول تقييم الأ�سخا�س الذين يعان�ن 

من ا�سطرابات ما بعد الإ�سابة الدماغية احلادة واملزمنة، 

بينما ي�ستعر�س الق�سم الثاين وه� الأكرب يف الكتاب اأهم 

امل�ساعفات الناجتة عن الإ�سابات الدماغية  التي ت�اجه 

وقد  امل�ساعفات،  ه��ذه  وع��الج  جتنب  وكيفية  املر�سى 

خ�س�س امل�ؤلف جزءاً من الكتاب لإ�سابات الدماغ الناجتة 

عن الريا�سة واحلروب.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

 اجللد

الوقت: من ٨م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: جامعة امللك في�سل

املكان: جامعة الفي�سل

برنامج معاجلة الن�سو�ض »وورد« للموظفات

الوقت: من ٨ �ض اإىل 1٢ ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات٣

 الدويل اخلام�ض لالإعاقة والتاأهيل

الوقت: من ٨م اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: مركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة

املكان: قاعة امللك في�سل للموؤمترات، فندق 

اإنرتكونتننتال

مهارات القراءة ال�سريعة للموظفات

الوقت: من ٨ �ض اإىل 1٢ ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات٧

 ال�سعودي ال�سنوي اخلام�ض للنقل والبنية التحتية

الوقت: من ٨٫٣ �ض اإىل ٥٫٣م

اجلهة املنظمة: هيئة النقل العام

املكان: فندق ماريوت

خطة العمل الناجحة مل�سروعك الريادي  »رجال«

الوقت: من ٤ م اإىل  ٨م

اجلهة املنظمة: معهد امللك �سلمان لريادة الأعمال

املكان: مبنى 6 الدور الثاين قاعة التدريب

 ال�سفر وال�ستثمار ال�سياحي ال�سعودي

الوقت: من ٤م اإىل 11م

اجلهة املنظمة:الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث 

الوطني - الريا�ض

املكان: مركز الريا�ض الدويل للمعار�ض واملوؤمترات

مهارات الذكاء املايل  للموظفني

الوقت: من 1٠ �ض اإىل ٢٫٣٠ ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢6 الدور اخلام�ض

 الأ�سر املنتجة لذوي الإعاقة ٢

الوقت:ـ من ٤٫٣ اإىل 1٠٫٣م

اجلهة املنظمة: جمعية الأطفال املعاقني

املكان: مركز امللك فهد الثقايف

الإيجابية يف بيئة العمل للموظفات

الوقت: من ٨ �ض اإىل 1٢ ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مهارات6

مهارات احلديث والإلقاء للموظفني

الوقت: من 1٠ �ض اإىل ٢٫٣٠ ظ

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢6 الدور اخلام�ض

تطوير وتنمية م�سروعك الريادي »رجال«

الوقت: من ٤ م اإىل  ٨م

اجلهة املنظمة: معهد امللك �سلمان لريادة الأعمال

املكان: مبنى 6 الدور الثاين قاعة التدريب

رجب 
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( مار�س )

2018م

17 13أجندة  العدد 1301 - الأحد 8 رجب  1439هـ املوافق 25 مار�س 2018م



امللك  جامعة  خريجة  الآن  اأن���ا 

اأ�شارك جتربتي  اأن  �شعود، واأحببت 

عن  بعيداً  الطالبية،  الأن��دي��ة  م��ع 

املجاملة اأو املعلومات املكررة، ولكن 

انعكا�شها  وم��دى  جتربتي  �شاأطرح 

الأخرى  واجلوانب  �شخ�شيتي  على 

من حياتي.

كبري  دور  ال��ط��الب��ي��ة  ل��الأن��دي��ة 

واك��ت�����ش��اب  ال�شخ�شية  �شقل  يف 

تعترب  فيها  العوائق  حتى  املهارات، 

ن��ق��ط��ة اإي��ج��اب��ي��ة ت��زي��د م��ن طاقة 

ناحية  ال�شخ�ص، ومن  لدى  التحمل 

على  تعرفت  الجتماعية  العالقات 

عدد كبري من الأ�شخا�ص منهم من 

اأ�شبح مقرباً مني، ومنهم من تبادلت 

معهم م�شالح م�شرتكة اإىل اأ�شخا�ص 

اكت�شبت منهم اخلربة وجلب الفر�ص 

الكثرية.

عالقاتك  دائ���رة  تو�ّشع  الأن��دي��ة 

م��ن  مب���ج���م���وع���ة  حت�������ش���رك  ول 

الأن�شطة  فقط،  اهتماماتك  نف�ص 

الطالبية كنز يف يد الطالب ي�شتغله 

دون  اإليه  ت�شل  دام��ت  ما  ل�شاحله 

جهد اأو مال، عليه فقط اأن يعطيها 

الوقت والهتمام الالزمني.

ف���وائ���د  اأ����ش���ت���ط���ي���ع ح�����ش��ر  ل 

الطالبية،  الأن��دي��ة  اإىل  الن�شمام 

ولكن اأبرزها اأنها تنقلك جلو خارج 

انتمائك  وتزيد من  الدرا�شة متاًما، 

للجامعة وتق�شي وقت فراغك فيها، 

اأنها  كما  بنف�شك.  ثقتك  من  وتزيد 

ل��دي��ك مثل  م��ه��ارات ع��دي��دة  تنمي 

مثل القيادة واملعرفة واإدارة املخاطر 

الوقت  واإدارة  والتنفيذ  والتخطيط 

اإىل  اإ�شافة  وغريها  املهام  وتق�شيم 

اأنها تنمي روح التعاون وتقبل الآراء 

والتفاعل مع املجتمع، وك�شر حاجز 

اخلجل، وتفتح لك فر�شاً كبرية مع 

جهات خارجية.

ي���ع���زف ب��ع�����ص ال����ط����الب ع��ن 

بحجة  الطالبية  لالأندية  الن�شمام 

مقابل  لهم  امل��ك��اف��اآت  ت��ق��دمي  ع��دم 

العمل، ولكن ما ي�شعني قوله يف هذا 

املجال اأن املكافاأة الأكرب التي �شوف 

نف�شك  تطوير  ه��ي  عليها  حت�شل 

للجهات  ع��م��ل��ك  ت��ث��ب��ت  و���ش��اع��ات 

النتائج  اإىل  اإ���ش��اف��ة  اخل��ارج��ي��ة 

الأخرى التي مت ذكرها �شابًقا.

يف  الرغبة  لديك  كانت  ح��ال  يف 

حتديد  ت�شتطيع  ل  ولكن  الت�شجيل 

اإل��ي��ه،  الن�����ش��م��ام  ميكنك  ن���اٍد  اأي 

اأن�شحك بالت�شجيل يف النادي الذي 

ميولك  ينا�شب  اأو  حما�شتك  يثري 

دام  م��ا  اأخ����رى،  كلية  ل��و يف  ح��ت��ى 

مهاراتك،  تطوير  يف  �شي�شاعدك 

املهم اأن ل تفوت الفر�شة، وبالتاأكيد 

الأف�����ش��ل  تخ�ش�شك  ن���ادي  يبقى 

والأهم لأنه يقدم لك فر�ص رحالت 

اأو دورات يف  اأو مقاعد ور�ص عمل 

تخ�ش�شك وتكون لك الأولوية طبًعا.

�شريتك  الطالبية  الندية  تدعم 

العمل  مهارات  اأن  خا�شة  الذاتية 

خمتلفة عن املهارات الأكادميية مثل 

ذلك،  اإىل  وم��ا  وال�شتنتاج  البحث 

على  اطالعك  على  دللة  وجميعها 

معلومات يف تخ�ش�شك اأو تخ�ش�ص 

فعالة،  وم�شاركات  ودورات  م�شابه 

التطوعية  امل�شاركات  اإىل  اإ�شافة 

لديك  ال��ت��ع��اون  روح  ع��ل��ى  ال��دال��ة 

تعزز  وجميعها  ال��ف��ري��ق،  واإجن����اح 

�شريتك الذاتية.

فاإن  اخلري،  عمل  تعبت يف  »واإن 

التعب يزول واخلري يبقى« اأهم �شيء 

التطوعي  العمل  يف  اأن  ا�شتنتجته 

�شيئاً  تقدم  عندما  عظيمة،  بركة 

بدون مقابل وتتفاجاأ كيف يعود اإليك 

بتي�شري  اأو  اآخر  يوم من �شخ�ص  يف 

بعد  اأحر�ص حتى  اأمر، مما جعلني 

اجلامعة على ال�شتمرار بن�شر علم 

اأو فائدة بالقدر امل�شتطاع، من يذق 

طعم مكافاأتها �شيفهم ما اأق�شد.

األح��ظ  فيه  اأت��ط��وع  ال��ذي  اليوم 

بيومي  متعكرة  كثرية  لأمور  تفريجاً 

اأتوقع  كنت  م��ا  فر�ص  يل  وتتي�شر 

ومع  ال��ق��ري��ب،  امل���دى  يف  ح�شولها 

اأن نهاية اليوم تكون متعبة جًدا اإل 

يف  ال�شابق  الوقت  وتعب  تعبها  اأن 

امل�شتفيدين  بتعليق  ينمحي  التجهيز 

ال��ت��ط��وع  ا�شت�شعر  ومل  ب�����ش��ب��ب��ك، 

حتى  للكلمة  احل��ق��ي��ق��ي  ب��امل��ع��ن��ى 

بقدر  تهمني  ل  ال�شاعات  اأ�شبحت 

يومي  يف  اإ�شاعتها  ع��دم  يهم  م��ا 

ب�شيء غري مفيد.

من يلتحق باجلامعة ويخرج منها 

�شوى  الذاتية  �شريته  يف  يوجد  ول 

معدله، فقد اأ�شاع %70 من فر�ص 

ال�شتفادة من املرحلة اجلامعية.

ن��ه��اي��ة ال�����ش��ن��ة الأخ�����رية يل يف 

اجلامعة حققت اإجنازاً كنت اأخطط 

له من بدايتها اأنا و�شديقتي �شيماء 

ثالث  وه��و  مت،  واحلمد هلل  الكاف 

جوائز على م�شتوى اجلامعة، لذلك 

كل  ���ش��دى،  ي�شيع  �شيء  ل  �شدًقا 

اأ�شعافاً  اإليك  �شيعود  تبذله  جهد 

وباأي �شكل من الأ�شكال.

ب�شمة اجلردان

كلية اإدارة الأعمال

التليد  ب��ت��اري��خ��ه��ا  م�����ش��ر  ت��ع��د 

وت��راث��ه��ا ال����ري واإرث���ه���ا ال��ب��اق��ي 

التقنيات  اأم  العريقة،  وح�شارتها 

عنها،  يعرف  ال��ع��امل  يكن  مل  التي 

القدمية  امل�شرية  احل�شارة  وترتكز 

على  لأفريقيا  ال�شرقي  ال�شمال  يف 

�شفاف نهر النيل فيما يعرف اليوم 

بجمهورية م�شر العربية، وقد بداأت 

حوايل العام 3150 ق.م ثم تطورت 

على مدى الثالث األفيات الالحقة.

اإرث��اً  القدمية  م�شر  تركت  ولقد 

ب��اق��ي��اً ل��الإن�����ش��ان��ي��ة ج��م��ع��اء واأخ���ذ 

الكثري  ال��ق��دم��اء  اليونانيون  منها 

وُقلدت  ونُ�شخت  الرومان،  وتالهم 

امل�شرية  والعمارة  والفن  احل�شارة 

على نطاق وا�شع ونقلت اآثارها اإىل 

األهمت  كما  العامل،  من  بعيدة  بقاع 

الآثار والأطالل والرموز »كليوباترا، 

ال�شعراء  خيال  الهول«  اأبو  املعابد، 

لعدة  والكتاب  والر�شامني  والفنانني 

مطلع  يف  اكت�شافات  واأدت  ق��رون، 

اآثار وحفريات  الع�شر احلديث عن 

م�شرية اإىل اأبحاث علمية للح�شارة 

عليه  اأطلق  علم  يف  امل�شرية جتلت 

ع��ل��م »امل�����ش��ري��ات«، وم���زي���داً من 

م�شر  يف  الثقايف  لرتاثها  التقدير 

»وهو  النيل  وادي  اأن  كما  والعامل. 

غر�ص  م��ن  مكنها  مل�شر«  اهلل  هبة 

واإنبات املحا�شيل الزراعية وبخا�شة 

مل�شر  اأت��اح  ال��ذي  القطن  حم�شول 

زراعته  رائدة يف  تكون  لأن  وهياأها 

وت�شنيعه وت�شويقه.

م���ا ���ش��ب��ق ي���دل دلل����ة وا���ش��ح��ة 

قبل  التقنية  عرفت  م�شر  اأن  على 

بدليل  الأ�شا�شية  بالعلوم  معرفتها 

دون  الأه��رام��ات  بنوا  امل�شريني  اأن 

كما  »ال��رواف��ع«،  قانون  يعرفوا  اأن 

ملوك  اأج�شاد  »حفظ  التحنيط  اأن 

ال��ف��راع��ن��ة« ظ��ل ���ش��ًرا م��ن اأ���ش��رار 

الكيمياء  ع��ل��م��اء  ح��ري  ال��ف��راع��ن��ة 

والطب والآثار. وو�شفه البع�ص باأنه 

كان فًنا رفيع امل�شتوى مار�شه الطب 

امل�شري القدمي.

عن  هنا  حديثنا  ح�شرنا  واإذا 

التقني يف م�شر يف  التقدم  م�شرية 

ع�شرنا احلديث فاإن 

من املعلوم اأن التقنية 

تر�شخت  قد  العلمية 

ومن���ت وت���ط���ورت يف 

تقدمها  بف�شل  م�شر 

ال��ع��ل��م��ي وت��ط��وره��ا 

حر�شت  اإذ  امل��ع��ريف، 

م�������ش���ر م���ن���ذ ح��ك��م 

حم���م���د ع���ل���ي ع��ل��ى 

الرت����ق����اء ب��ال��رتب��ي��ة 

والتعليم  وال��ت��ع��ل��ي��م 

خا�ص  بوجه  العايل 

ل���ت���وف���ري ال����ك����وادر 

التطور  قوافل  قيادة  على  ال��ق��ادرة 

املعريف  وال��ن��م��و  وال��ث��ق��ايف  العلمي 

والتقني، حيث بداأت باإيفاد البعثات 

مدار�ص  لإن�شاء  متهيًدا  اأوروب��ا  اإىل 

الطب  عليا متخ�ش�شة يف جمالت 

وال��ه��ن��د���ش��ة.وق��د ت��وج ه��ذا اجلهد 

بافتتاح  الع�شرين  القرن  بداية  يف 

اأول  تعترب  وال��ت��ي  القاهرة  جامعة 

يف  علميه  كليات  حتت�شن  جامعة 

الوطن العربي، وتخرج فيها العديد 

ومن خمتلف  من م�شر  العلماء  من 

الدول العربية والإ�شالمية، تال ذلك 

اإن�شاء العديد من اجلامعات امل�شرية 

املرموقة والتي يربو عددها يف وقتنا 

جامعة   26 من  اأكر  على  احلا�شر 

من  العديد  اإىل  بالإ�شافة  حكومية 

�شهدت  مم��ا  اخلا�شة،  اجلامعات 

جمال  يف  كربى  قفزات  معه  م�شر 

يف  احلديثة  التقنيات  وتوطني  نقل 

كافة املجالت، حيث مت اإن�شاء وزارة 

بجانب  العلمي  للبحث  متخ�ش�شة 

اإن�شاء  وزارة التعليم العايل، كما مت 

مراكز بحوث متخ�ش�شة يف جمالت 

اأخذت  والزراعة  والهند�شة  الطب 

بالأبحاث  اله��ت��م��ام  عاتقها  على 

التي  والك��ت�����ش��اف��ات  وال��درا���ش��ات 

وتقنيات  علمية  لإجن����ازات  ق���ادت 

مت  اآخ����ر  �شعيد  ع��ل��ى  م�����ش��ه��ودة. 

تنفيذ برامج متقدمة لإعداد اأجيال 

العليا  املعاهد  م��ن  اخلريجني  م��ن 

احلديثة  التقنيات  يف  املتخ�ش�شة 

والزراعة  وامليكانيكا  الكهرباء  يف 

والتمري�ص  والطب 

وخ�����الف�����ه، ك��ذل��ك 

ب��رام��ج  اإن�����ش��اء  مت 

�شناعية  تعليمية 

متخ�ش�شة للمرحلة 

ق���ب���ل اجل���ام���ع���ي���ة 

بعد  ����ش���ن���وات   5«

الإعدادية«  املرحلة 

لإع�����������داد ك������وادر 

ق�����ادرة على  ف��ن��ي��ة 

ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات 

ال����ن����م����و ال���ت���ق���ن���ي 

اإ�شافة  وال�شناعي، 

اإن�شاء عدة م�شانع يف خمتلف  اإىل 

املثال  �شبيل  على  منها  امل��ج��الت 

وم�شانع  وال�شلب  احلديد  م�شانع 

وم�شانع  والأ���ش��م��دة  الكيماويات 

كما  الإلكرتونيات،  الأدوية وم�شانع 

توليد  تقنيات  بدخول  الهتمام  مت 

الطاقة الكهربائية ببناء اأول مفاعل 

نووي باأن�شا�ص عام 1964.

يف جانب اآخر �شرع املعهد القومي 

علمية  م��وؤ���ش�����ش��ة  »اأب����رز  للبحوث 

برامج  بتقدمي  م�شر«  يف  وبحثية 

واملبتكرين  امل��خ��رتع��ني  لت�شجيع 

لتحويل اكت�شافاتهم واإبداعاتهم اإىل 

م�شروع  اآخر  وكان  معريف،  اقت�شاد 

»احلا�شنة  تاأ�شي�ص  هو  املعهد  تبناه 

والبتكارات  ل��الإب��داع  الفرتا�شية 

حم��اور  ع��دة  م��ن  وتتكون  العربية« 

العلماء  اإن��ت��اج  ت�شويق  حم��ور  منها 

ال�شركات  اإن��ت��اج  وت�شويق  ال��ع��رب 

العلمي، وحمور  البحث  املبنية على 

وتطوير  ال�شناعة  م�شكالت  حل��ل 

كما  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن  يف  التقنية 

�شيطلق املعهد اأي�شاً برناجما خا�ًشا 

يف  العلمي  البحث  نتاجات  لتحويل 

توفري  ي�شتهدف  اقت�شاد  اإىل  م�شر 

فر�ص عمل واإحداث تنمية حقيقية 

وحت�شني م�شتوى املعي�شة يف املجتمع 

امل�شري.

وكان ل�شركة »بنها لالإلكرتونيات« 

ت��ق��ن��ي��ات  ت���وط���ني  يف  رائ�����د  دور 

ت�شنيع  م�شتوى  على  الإلكرتونيات 

املكونات الإلكرتونية مثل ال�شمامات 

اأوائل  يف  »الرتان�شي�شتورز«  الثنائية 

ال�شتينات، ويف تلك الفرتة كان يتم 

تدريب املهند�شني والفنيني من دولة 

كوريا اجلنوبية على تقنيات ت�شنيع 

اأجهزة الراديو والتلفزيون يف م�شنع 

بنها لالإلكرتونيات.

قام  الع�شكري  ال�شعيد  وع��ل��ى 

كلية  ب��اإن�����ش��اء  امل�����ش��ري  اجل��ي�����ص 

جم��ال  يف  متخ�ش�شة  ع�����ش��ك��ري��ة 

الهند�شة الع�شكرية كما قام باإن�شاء 

عدة م�شانع حربية لإمداد اجلي�ص 

للمعدات  ال��الزم��ة  ال��غ��ي��ار  بقطع 

ال��ع�����ش��ك��ري��ة وت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ات 

لأ���ش��ل��ح��ة م��ت��ط��ورة م���ن ط��ائ��رات 

ومركبات  موجهة  و�شواريخ  قتالية 

ومدرعات وخالفه.

وفى عام 1979 مت اإن�شاء الهيئة 

دول  من  بتمويل  للت�شنيع  العربية 

العربية  اململكة  راأ�شها  على  عربية 

م�شار  اإع���ادة  اأج���ل  م��ن  ال�شعودية 

م�شر،  يف  التقنية  وت��وط��ني  ن��ق��ل 

حتت  م�شانع  عدة  اإن�شاء  مت  حيث 

للت�شنيع  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  مظلة 

ت��ق��وم ب��ت��ج��م��ي��ع م��ن��ت��ج��ات ع��امل��ي��ة 

وم�شنع  الإلكرتونيات  م�شنع  مثل 

للمعدات  م�شنع  كذلك  املركبات، 

والأجهزة الكهربائية مثل ال�شخانات 

والغ�شالت والثالجات واملكيفات.

الآون���ة  م�شر يف  اجت��ه��ت  ول��ق��د 

التجميعية  ال�شناعات  اإىل  الأخرية 

حملي،  ت�شنيع  ن�شبة  اإ���ش��اف��ة  م��ع 

املجدية  الو�شائل  من  ه��ذا  ويعترب 

ن�شبياً يف  بطيئة  تكون  اأنها قد  بيد 

ال�شريك  لتحكم  نظًرا  التقنية  نقل 

العالمة  �شاحبة  الأم  »ال�����ش��رك��ة 

التجارية« يف ن�شبة الت�شنيع املحلي 

ون��وع��ي��ة امل��ن��ت��ج امل��ح��ل��ي م��ن حيث 

الأج����زاء الإل��ك��رتون��ي��ة وع��ل��ى وجه 

اخل�شو�ص الأجزاء القابلة للربجمة 

�شوائل  ع��ل��ى  حت��ت��وي  م��رك��ب��ات  اأو 

خا�شة وعنا�شر دقيقة، حيث ي�شر 

الأجزاء  هذه  احتكار  على  ال�شريك 

ال�شرية  ذات  والعنا�شر  واملركبات 

واخل�شو�شية لنف�شه.

كلية الهند�شة
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»ج�سنت 18«: جناح متميز �ر�ؤية ثاقبة 

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

تابعت مبزيد من الهتمام وال�شغف فعاليات املوؤمتر الثامن ع�شر الذي 

نظمته اجلمعية ال�شعودية للعلوم الرتبوية والنف�شية »ج�شنت« يومي 26-

27 جمادى الآخرة، برعاية معايل وزير التعليم الدكتور اأحمد العي�شى 
والذي افتتحه معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر نيابة عن معايل 

الوزير.

لقد حمل هذا املوؤمتر بُعداً مهماً يف نه�شة اململكة العربية ال�شعودية، 

الهوية  الثانوي:  بعد  ما  »التعليم  وه��و  امل��وؤمت��ر  عنوان  من  ه��ذا  ظهر 

ومتطلبات التنمية«، ومما يدل على اأهمية هذا املو�شوع م�شاركة نخبة 

من اأ�شحاب املعايل وال�شعادة واملتخ�ش�شني، كما ح�شره عدد كبري من 

املهتمني مب�شتقبل التعليم ما بعد الثانوي ومدى توافقه مع روؤية اململكة 

2030 وتوجهاتها امل�شتقبلية.
العمل،  اأوراق  من  كبرياً  العلمية عدداً  املوؤمتر خالل جل�شاته  وناق�ص 

وتناولت حلقاته النقا�شية عدداً من الق�شايا املوؤثرة يف م�شتقبل التعليم 

ما بعد الثانوي، وهو ما ك�شف بو�شوح عن اأهمية هذا املوؤمتر وحتقيقه 

الزمالء  من  نخبة  عليه  عمل  ال��ذي  والتميز  النجاح  اأوج��ه  من  للعديد 

للعلوم والرتبوية والنف�شية »ج�شنت«  ال�شعودية  اأع�شاء اجلمعية  الأعزاء 

ويف مقدمتهم الدكتور فهد ال�شايع رئي�ص اإدارة اجلمعية.

ومتطلبات  الهوية  الثانوي:  بعد  ما  »التعليم  املوؤمتر  عنوان  جاء  لقد 

التنمية« ليطرح ق�شية اأقل ما ميكن اأن تو�شف باأنها »م�شريية مل�شتقبل 

توجه  ظل  ففي  ال�شعودية«،  العربية  اململكة  يف  الثانوي  بعد  ما  التعليم 

من  بها  ارتبط  وما   2030 اململكة  روؤية  لتنفيذ   - اهلل  وفقها   - الدولة 

يناق�ص  اأن  مبكان  الأهمية  من  ك��ان  وم��ب��ادرات؛  ا�شرتاتيجية  اأه���داف 

ما  التعليم  تر�شم هوية  التي  الق�شايا  اأهم  اأحد  واملهتمون  املتخ�ش�شون 

بعد الثانوي وعالقته بالعمليات التنموية التي تعمل عليها اململكة، وهو ما 

جعل حللقة النقا�ص الرئي�شة التي حملت عنوان »التعليم اجلامعي الهوية 

ومتطلبات التنمية« اأهمية خا�شة.

حيث ك�شفت هذه احللقة النقا�شية دور التعليم اجلامعي يف الإ�شهام 

يف دفع عجلة التنمية خالل املرحلة القادمة، وت�شمنت هذه احللقة التي 

عقدت برئا�شة معايل مدير جامعة اجلوف الدكتور اإ�شماعيل الب�شري، 

واأمني  اليوبي،  الدكتور عبدالرحمن  امللك عبدالعزيز  اآراء مدير جامعة 

الدكتور حممد  العايل  التعليم  �شالحيات جمل�ص  لتويل  املوؤقتة  اللجنة 

ورئي�ص  اخليل،  اأب��ا  فوزية  الدكتورة  ال�شورى  جمل�ص  وع�شو  ال�شالح، 

جمل�ص الغرف ال�شعودية الزميل املهند�ص اأحمد الراجحي.

ولعل تطرق هذه احللقة النقا�شية اإىل مالمح م�شروع النظام اجلديد 

هذا  اإ�شهام  ت�شمنت  اأنها  خا�شة  اأهميتها،  من  زاد  ما  هو  للجامعات، 

اململكة  روؤي��ة  مع  توافقه  ومدى  اجلامعات،  تطلعات  حتقيق  يف  النظام 

والأكادميية،  والإداري���ة  املالية  بال�شتقاللية  اجلامعات  ومتتع   ،2030
وكذلك املربرات التي جتعل من هذا النظام �شرورة ملحة، خا�شة واأننا 

نعي�ص يف حقبة زمنية خمتلفة من تاريخ اململكة يف �شوء روؤية اقت�شادية 

جديدة، وتطلع لإ�شهام فاعل للجامعات يف التنمية الوطنية، حيث يتيح 

لها هذا النظام عدداً كبرياً من املزايا التي مل تكن موجودة من قبل.

النظام عند اعتماده  ال�شريع مع هذا  للتجاوب  ا�شتعداد اجلامعة  اإن 

يعد عملية مهمة توؤكد مدى قدرة اجلامعة على التعاطي مع املتغريات 

الأمر  2030، وهو  اململكة  روؤية  اجلديدة، ومدى م�شاهمتها يف حتقيق 

الذي تدركه اجلامعة جيداً، و�شوف تنجح فيه باإذن اهلل.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

التقنية بين النقل والتوطين: التجربة المصرية

تجربتي مع األندية الطالبية

أكثر األعمال نبال ورقيًا
ل �شك اأن اأ�شمى الأعمال واأكرها نباًل ورقياً وفائدًة هي تلك الأعمال 

التي يوؤديها الفرد ول ينتظر مقاباًل من اأحد، فما اأجملها من م�شاعر حني 

تبذل وجتتهد وتعمل من اأجل اإ�شعاد الآخرين، وتقدمي النفع والفائدة لهم، 

وت�شعى مل�شاركتهم يف منا�شط حياتية تهمهم وتلبي احتياجاتهم الأكادميية 

ا  ً َل �َشاحلحِ واحلياتية ب�شكل عام، وذلك م�شداقاً لقول اهلل تعاىل »َمْن َعمحِ

ْح�َشنحِ 
َ
اأ ْجَرُهم بحِ

َ
يَنَُّهْم اأ َّبًةۖ َولَنَْجزحِ َينَُّه َحَياًة َطيحِ ٌن َفلَنُْحيحِ  َوُهَو ُموؤْمحِ

ۖ
نثَى

ُ
ْو اأ

َ
ن َذَكٍر اأ ّ محِ

َما َكانُوا يَْعَملُوَن«.

تتيح الندية الطالبية الفر�شة لكل طالب وطالبة بالن�شمام لها والعمل 

لتوعية  وت�شعى  املجالت،  بكل ُحب ويف خمتلف  باجلميع  وترحب  معها، 

فلك مكانك ولك  وُمت�شعاً، فاأنت مادمت موجوداً  باأن لهم مكاناً  اجلميع 

عماًل  واعمل  الطالبية  لالأندية  بالن�شمام  فبادر  مقامك،  ولك  حيزك 

خال�شاً لوجه اهلل و�شوف تنعم بال�ُشحبة املعطاءة الذين يبذلون من اأجل 

غريهم، وكن على يقني تام باأنك �شوف جتد نف�شك بينهم وحتقق ذاتك 

وت�شعر بالنتماء والنغما�ص والبذل الإيجابي.

اأثري عبداهلل اجلوفان 

رئي�شة اللجنة الإعالمية بنادي »اأطفالنا«

ً
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

عبدالرحمن  ال�شمراين

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الت�شوير

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa

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

 العدد 1301 - الأحد 8 رجب  1439هـ املوافق 25 مار�ض 2018م

مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

يف الأ�سابيع املا�سية قامت الكليات والأق�سام مبعاجلة ومراجعة قوائم 

قبول الدرا�سات العليا للطلبة املتقدمني للدرا�سة يف جامعة امللك �سعود 

للعام القادم، �سواء لدرجة املاج�ستري اأو الدكتوراه، وللجن�سني.

ور�سة  اأ�سابيع،  قبل  العليا  الدرا�سات  عمادة  لذلك، عقدت  واإع��داًدا 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  �سعادة  برعاية  عمل 

الدكتور اأحمد العامري، بعنوان »روؤية تكاملية لإجراءات الدرا�سات العليا 

بني الأق�سام والكليات: الواقع واملاأمول«.

وقد �سدد كل من وكيل اجلامعة وعميد الدرا�سات العليا، على اأهمية 

الرقي مب�ستوى الدرا�سات العليا يف جميع اجلوانب، وكذلك جتنب اأي 

من  القيمة  الور�سة  تلك  ح�سر  وكنت ممن  املا�سي،  يف  حدثت  اأخطاء 

البداية، ول اأخفي اأنه كان لدي نية باأن اأح�سر اجلزء الأول منها وبعد 

ذلك اأذهب لإمتام التزاماتي التدري�سية والإدارية يف الكلية، ولكن وجدت 

جعلني  مما  منها؛  فقرة  كل  من  واأ�ستفيد  جدا  قيمة  ور�سة  يف  نف�سي 

اأح�سرها بالكامل حتى اآخر تو�سية يف خامتتها.

ت�سنف بع�ض اجلامعات على اأنها بحثية فقط واأخرى على اأنها تعليمية 

فقط، ولكن اأعتقد اأن جامعة امللك �سعود من الأف�سل اأن تكون بحثية 

وتعليمية مًعا، وال�سبيل لذلك يكون يف التو�سع يف قبول طلبة وطالبات 

الدرا�سات العليا. مبعنى اأو�سح، من املمكن اأن تنهج اجلامعة يف اإعطاء 

املنح للطلبة الأجانب للدرا�سات العليا، وكذلك قبول كامل �سفوة ال�سفوة 

اأن  مهما كرث عددهم، ولكي ل نن�سى جانب البحث العلمي من املمكن 

ين�سر  اأن  اجلامعة  العليا يف  درا�سات  طالبة  اأو  طالب  كل  على  يفر�ض 

بحثاً يف موؤمتر حمكم لدرجة املاج�ستري وبحثاً يف جملة حمكمة لدرجة 

الدكتوراه، وذلك كمتطلب اأ�سا�سي للتخرج. املاأمول من برامج الدرا�سات 

العليا من املمكن اأن يتحقق بدرا�سة وفهم الواقع، ويف نف�ض الوقت البحث 

ال�سلبية،  للجوانب  اإيجاد حلول  والعوائق وحماولة  ال�سعف  عن جوانب 

من  الكثري  حققت  قد  العليا  الدرا�سات  يف  براجمنا  اأن  اعتقاد  عندي 

التميز واجلودة وعلينا اأن نبحث عن الأف�سل والأف�سل، م�ستمدين العون 

والتوفيق من اهلل �سبحانه وتعاىل.

كلية علوم احلا�سب واملعلومات

وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي 

بقعة ضوء
أ. د. يوسف بن عجمي العتيبي

بقعة ضوء

رؤية تكاملية للدراسات العليا

yaalotaibi@ksu.edu.sa

يف خ�سم التطور والثورة املعرفية 

على  والتوا�سل  التقنيات  جمال  يف 

على  �سواًء  واملحاور  الأ�سعدة  كافة 

امل�ستوى العلمي والفكري اأو املهارى 

امل�ستغرب  من  اأ�سبح  فقد  العملي، 

التقليدية  ال��و���س��ائ��ل  على  الت��ك��اء 

ول  والتدريب  التعليم  يف  القدمية 

�سيما يف اجلامعات الراقية.

التدريب  يف  التقليدي  ال��ن��ظ��ام 

عنه  ينتج  القدمية  الو�سائل  واتباع 

التوا�سل  يف  ال�سلبيات  من  الكثري 

الأ�سياء،  اأغلب  يف  تبذير  والتعامل، 

حقائب  واإع������داد  اأوراق  ط��ب��اع��ة 

رقمية  برامج  وج��ود  رغ��م  تدريبية 

ح�سور  ت�سجيل  فال�سية،  ومكتبات 

وم��اأك��ولت،  بوفيهات  وان�����س��راف، 

قاعات وحجوزات!

�سحيحة  املخرجات  اأن  وامل�سكلة 

قليل  امل�ستفيدين  ف��ع��دد  ون����ادرة، 

املنظمني  عدد  ت�سخم  مقابل  ج��داً 

وامل��ن��ت��ف��ع��ني ال��ه��ام�����س��ي��ني، اإ���س��اف��ة 

لتكاليف باهظة ونتائج ه�سة، و�سعي 

لتكدي�ض الأوراق وطباعة ال�سهادات، 

ل ترتيب للعلوم ول �سقل للمعارف 

واملهارات.

املُهتمني  لكل  ورج���اء  ن��داء  ه��ذا 

ب��ت��ن��ظ��ي��م امل����وؤمت����رات وامل��ل��ت��ق��ي��ات 

العمل،  وور�ض  التدريبية  وال��دورات 

العلمية  املن�سات  اإىل  لاللتفات 

الإلكرتونية املفتوحة 

وال����ت����ي اأ���س��ب��ح��ت 

كبري  ب�سكل  متوفرة 

العامل  يف  ومعتمدة 

ال���ع���رب���ي وع���دده���ا 

جت�����اوز ال��ع�����س��رات 

�سبيل  ع��ل��ى  م��ن��ه��ا 

امل�����ث�����ال م��ن�����س��ات 

مت��ك��ني،  »اإدراك، 

البناء  زادي،  رواق، 

ال��ع��ل��م��ي، اأب�����س��ر، 

اأري���������د، ح�����س��وب، 

ن��ف��ه��م« واأك��ادمي��ي��ة 

العمل احلّر.

ك���ل ت��ل��ك امل��ن�����س��ات رائ�����دة يف 

التعليم الرقمي يف املنطقة العربية، 

واح��دة  من�سة  تفتح  مل  وجامعاتنا 

تلك  �سهادات  اأن  العلم  مع  ن�سطة، 

املن�سات ُمعتمدة عاملياً وموا�سيعها 

متنوعة، وتواكب كل �سغرية وكبرية 

بعدما اأ�سبح من ال�سهل بذل املعلومة 

بي�سر مع ارتفاع قيمتها املعرفية.

ال��ف��ر���ض  م���رب���ط  اإىل  اإ����س���اف���ة 

للتكاليف  تقلياًل  للمال  بتوفريها 

الكلُّية واأي�ساً توفرياً للوقت واجلهد 

»املعلم  التعليمية  العملية  لُقطبي 

لذوي الحتياجات  واأ�سهل  واملتعلم« 

التلقني  ع��ن  تبتعد  كما  اخل��ا���س��ة، 

واإ�سافة  باإ�سفاء  وامللل  واجل��م��ود 

حديثة  علمية  اأ�ساليب 

مم���ت���ع���ة وم�����س��ج��ع��ة 

وملهمة.

ي��وؤم��ن  اأن  ي��ج��ب 

ال��ع��امل  اأن  اجل��م��ي��ع 

ال���رق���م���ي وال��ت��ق��ن��ي 

�سريع  ب�سكل  يتطور 

ول يرحم اأحداً، ومن 

ال�سهل احل�سول على 

اأي معلومة كانت لكن 

من ال�سعب توجيهها 

ن����ح����و ����س���ي���ا����س���ات 

اجلامعة  وت��ط��ل��ع��ات 

ب��ال��ت��ح��دي��د، وه��ن��ا 

وراء  ��ر  ال�����سّ ي��ك��م��ن 

التدريب  ميزانيات 

وال��ت��اأه��ي��ل وت��ط��وي��ر 

املراكز  ك��ل  امل��اأه��ول��ة ويف  امل��ه��ارات 

والأن�سطة التدريبية.

ت��وج��ه��ات  ���س��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق  ويف 

اجلامعة يجب التقدم بخطوات اإىل 

ومناق�سة  التقني  النقل  الأم��ام عرب 

ك��ل امل��وا���س��ي��ع ال��ه��ام��ة وال����دورات 

الرقمية  املن�سات  ع��رب  اإلكرتونياً 

كل  وتوظيف  املبا�سر،  البث  وع��رب 

ول  الآن،  املنت�سرة  التوا�سل  و�سائل 

اإع��الن حتدد  يحتاج كل ذلك �سوى 

املو�سوع  وحم��ت��وي��ات  ال��ع��ن��وان  فيه 

و�سال�سة  ب�ساطة  ب��ك��ل  وال���وق���ت، 

وهدوء.

ال���دورات  ه��ذه  مثل  ح�سور  اإن 

واأي  باحث  واأي  �سخ�ض  لأي  يتيح 

يح�سرها  اأن  تدري�ض  هيئة  ع�سو 

وبعيداً  املحدودة  املقاعد  عن  بعيداً 

عن الإحراجات والتعقيدات، وبعيداً 

املعوقات  ك��ل  وع��ن  التكاليف  ع��ن 

وامل��ث��ب��ط��ات، ح��ت��ى ت��ّع��م ال��ف��ائ��دة، 

روح  و�سيخلق  تنوع هائل  و�سيحدث 

باملعلومات  تزخر  تفاعلية  اإبداعية 

تنظيم  ���س��وى  اجل��دي��دة ول حت��ت��اج 

ب�سيط بجعل الأ�سئلة والنقا�سات يف 

نهاية كل دورة.

ب��ع�����ض  ه����ن����اك  اأن  ����س���ح���ي���ح 

التدريبي  النظام  لهذا  الإ�سكاليات 

مهارات  اإب���راز  اإمكانية  ع��دم  مثل 

بع�ض  اإج����راء  و�سعوبة  امل��ت��درب��ني 

هذه  اأن  اإل  الدقيقة،  التطبيقات 

الأمور ا�ستثنائية وقليلة و�ستكون يف 

حيز �سيق اإذا ما عرفنا اأن ن�سبتها ل 

تتجاوز الُع�سر من اإجمايل الدورات 

والطريقة  اللفظية  بالطريقة  الكلية 

التلقينية القدمية.

هل نحن جاهزون لبناء املن�سات 

الن�سطة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

ق��ادرون على  نحن  وامل�ستمرة، وهل 

لدينا  وهل  اأدواتها،  وتوفري  تفعيلها 

والكتب  التطبيقات  لبناء  ك���وادر 

كما  �ستتطور  وه��ل  الإل��ك��رتون��ي��ة، 

تطورت الأ�سواق الإلكرتونية واأ�سبح 

العميل من  ر�سا  نيل  التناف�ض على 

»نعم«  ب�سراحة  اأقولها  اأولوياتها، 

هو  ه��ذا  م��ت��ى،  لكن  ن��ع��م،  بالطبع 

ال�سوؤال الأهم.

كلية علوم الأغذية والزراعة 

ي�سهد عامل اليوم تغريات جذرية 

يف خمتلف املجالت احلياتية، وكان 

ا�سطرار  التغريات  تلك  نتائج  من 

ع��دد م��ن الأف���راد ل��رتك مناطقهم 

مناطق  اإىل  والنتقال  وجمتمعاتهم 

اأو  للعمل  اإم��ا  اأخ���رى،  وجمتمعات 

للدرا�سة.

اأن  »امل��غ��رتب��ون«  ه���وؤلء  وي�سطر 

ج��دي��دة  وب��ي��ئ��ة  ث��ق��اف��ة  يف  يعي�سوا 

التي  وبيئتهم  ثقافتهم  عن  خمتلفة 

ن�ساأوا فيها، مما يحتم عليهم �سرورة 

التكيف والتاأقلم مع متطلبات البيئة 

الثقافية  ومقت�سياتها  اجل��دي��دة 

والجتماعية.

وقد اأدت تلك الهجرات املتزايدة 

من  جمموعة  وتفاعل  ت��ق��ارب  اإىل 

اجلن�سيات والثقافات التي كانت قبل 

�سنوات قليلة متباعدة، واجتمعت يف 

اإىل  ذل��ك  ف��اأدى  امل�ست�سيف،  البلد 

من  ثقايف  وان�سجام  ح�ساري  رقي 

جانب، واإىل تنافر ثقايف واجتماعي 

من جانب اآخر.

ال�سعودي على �سبيل  يف املجتمع 

املثال يالحظ اأن كثرياً من املغرتبني 

ال��ت��ك��ّي��ف مع  ي��ن��ج��ح��ون يف  ق��د ل 

اأبعادها  ال�سعودية مبختلف  الثقافة 

ومكوناتها، اأو مع الثقافات املختلفة 

املتواجدة على اأر�ض اململكة، من هنا 

تظهر فكرة »الذكاء الثقايف« لتفر�ض 

الطريقة  اإىل  ولت�سري  بقوة  نف�سها 

اأو  الفرد  بها  يفكر  اأن  يجب  التي 

غري  ثقافات  مع  للتكّيف  ميار�سها 

ثقافته ومعتقدات غري معتقده، وهو 

التقارب  نتيجة  ظهر  جديد  مفهوم 

للح�سول  امللحة  واحلاجة  الثقايف، 

على الن�سجام والتناغم الثقايف.

الثقايف«  »الذكاء  م�سطلح  ي�سري 

اإىل قدرة الفرد على اإقامة عالقات 

متعددة  بيئة  يف  ب��ال��ك��ف��اءة  تت�سم 

ال��ث��ق��اف��ات، وي��ع��د ت��وف��ر م��ث��ل ه��ذا 

متعدد  جمتمع  يف  �سرورياً  الذكاء 

املجتمع  مثل  واجلن�سيات  الثقافات 

الريا�ض  مدينة  وخا�سة  ال�سعودي، 

ماليني   5 م��ن  اأك��رث  حتت�سن  التي 

ن�سمة متعددي اللغات والثقافات.

يتمتع  الذي  الأجنبي  اأن  �سك  ل 

ب����ق����درات ع��ال��ي��ة م��ن 

ال���ذك���اء ال��ث��ق��ايف اأك��رث 

ق�����درة ع��ل��ى ال��ت��ك��ّي��ف 

م������ع امل����ج����ت����م����ع م��ن 

ن��ظ��ريه ال���ذي ي��ع��اين م��ن ت��دن يف 

فالذكاء  الثقايف؛  ذك��ائ��ه  م�ستوى 

التاأقلم  على  القدرة  يعزز  الثقايف 

ال��ف��وارق  واإدراك  الآخ���ري���ن،  م��ع 

امل�سرتكة  والقوا�سم  واخل��الف��ات 

وكيفية  رم��وزه��ا  وفهم  البيئة  يف 

الأح��داث  على  الرموز  تلك  تاأثري 

والأفراد. والأ�سياء 

من اأمثلة ذلك قد جند �سومالياً 

ي�سبه  لبا�سا  يلب�ض  مثاًل  مينياً  اأو 

املناطق  بع�ض  يف  الن�ساء  األب�سة 

قابله  اأو  �ساهده  ف��اإذا  الأفريقية، 

م��غ��رتب اأف��ري��ق��ي مل ي��ت��ع��ود روؤي���ة 

الألب�سة،  ه��ذه  مثل  يلب�سون  رج��ال 

ذلك  به  ي��وؤدي  وق��د  ي�ستغرب  فقد 

ال�سخرية  من  نوع  اإىل  ال�ستغراب 

مما  الآخرين،  بثقافات  وال�ستهزاء 

ميكن اأن يحدث تنافراً وكراهية بينه 

وبني الآخر.

يف مثل هذه احلالت يعد الذكاء 

الكفيلة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ث��ق��ايف 

التكّيف  ع��ل��ى  الأج��ن��ب��ي  مل�����س��اع��دة 

البيئة  يف  املختلفة  الثقافات  م��ع 

دون  يحول  ب��دوره  فهو  ال�سعودية، 

ح����دوث ال��ت��ن��اف��ر وال��ك��راه��ي��ة بني 

الأفراد. 

ل  ال��ث��ق��ايف  ال��ذك��اء  باملنا�سبة، 

الثقافات  فهم  على  ال��ق��درة  يعني 

ذلك  يتعدى  بل  وح�سب،  املختلفة 

الأف����راد  م��ع��ت��ق��دات  ف��ه��م  لي�سمل 

و�سلوكياتهم،  ومواقفهم  وقيمهم 

واحرتامهم  تقبلهم  على  وال��ق��درة 

وح�سن التعاي�ض معهم، ويلعب دوراً 

كبريا يف اكت�ساب القدرات الالزمة 

من  اأف���راد  م��ع  والتفاعل  للتكّيف 

بيئات خمتلفة والنفتاح على العامل 

اخلارجي.

بتنمية  امل��ه��ت��م��ني  اأدع�����و  اأخ����ري 

املهارات الطالبية وكفاءاتهم الذاتية 

الطالبية  الأن�سطة  على  وامل�سرفني 

بجامعة امللك �سعود، لت�سمني الذكاء 

والفعاليات  الدورات  �سمن  الثقايف 

وال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة، مل�����س��اع��دة 

الطالب على اأن يكونوا اأكرث تفهما 

وتقبال لثقافات الآخرين.

حممد ب�سري �سي�سي

طالب يف كلية الرتبية

فيصل الشميري

التدريب التقليدي وتكديس األوراق

أهمية الذكاء الثقافي لدى المغتربين

رحلة إيمانية فريدة
منا�سك  واأداء  املكرمة  مكة  اإىل  للذهاب  الفر�سة  يل  �سنحت  كلما 

العمرة، اأ�ست�سعر النعم التي يتمتع بها كل مواطن ومقيم يف هذه البالد 

الأخرية  املرة  يف  املقد�سة  العا�سمة  اإىل  رحلتنا  متيزت  وقد  املباركة، 

باأمور كثرية.

وكانت رحلة اإميانية فريدة من نوعها ل تقا�ض برحالت �ساركُت فيها 

اأيام  اأربعة  مكة  وبتنا يف  رمزياً،  مبلغاً  اإل  منا  الواحد  تكلف  �سابقا، مل 

بلياليها يف فندق اأربعة جنوم على بعد اأمتار من احلرم ال�سريف.

�سالح  ومنكم  منا  يتقبل  اأن  تعاىل  واأ�ساأله  واأخ��رياً،  اأولً  فاحلمدهلل 

وقادتها  اأهلها  ويحفظ  الطاهرة  البالد  هذه  يف  يبارك  واأن  الأعمال، 

اإنه  العي�ض،  ورغد  وال�ستقرار  والأمان  الأمن  نعمة  وعلينا  عليها  ويدمي 

�سميع جميب، وجزى اهلل خريا كل من تربع من املح�سنني وكل من �ساهم 

ميانية الفريدة. بالقليل اأو الكثري على اإجناح هذه الرحلة الإ

رجال مهدي

طالب دكتوراه اإندوني�سي بكلية الآداب
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النوع من  ه��ذا  فكرة  بداية عن  - حدثنا 

العالج واأهميته واأبرز مميزاته.

وجميل،  جديد  جم��ال  بالرتفيه  العالج 

للمري�ض من خالل  العالج  يتمثل يف توفري 

اأن�شطة ترفيهية حمببة للنف�ض، ويوؤدي دوراً 

الطبيعي  العالج  مثل  مثله  مهماً  عالجياً 

على  يعتمد  لكنه  التاأهيل،  يف  الوظيفي  اأو 

املري�ض،  يحبها  التي  الرتفيهية  الأن�شطة 

بخالف  العالجية،  اخل��ط��ة  عليها  وتبنى 

العالجات الأخرى التي جترب املري�ض على 

يتميز  بالرتفيه  فالعالج  العالجية،  اخلطة 

من  والو�شول  املري�ض  يحبه  مبا  يهتم  باأنه 

خالله اإىل الأهداف العالجية.

باأمرا�ض  بالرتفيه يخت�ض  العالج  - هل 

معينة؟

جميع  يعالج  اأن  ميكن  بالرتفيه  العالج 

الأمرا�ض، الع�شوية منها والنف�شية، وباإمكانه 

الحتياجات اخلا�شة من  اأي�شاً عالج ذوي 

خالل اإعادة تاأهيلهم، وكذلك املر�شى ب�شكل 

اأف�شل،  ب�شكل  املجتمع  اإىل  واإعادتهم  عام، 

يف  كبري  ب�شكل  بالرتفيه  العالج  وي�شاهم 

عالج الأمرا�ض النف�شية ومر�شى ال�شرطان 

املقابل  ويف  اجل�شدية،  والإع��اق��ة  والتوحد 

اإذا مل يتم الهتمام بالعالج الرتفيهي فمن 

املمكن اأن يدخل املري�ض اأو املعاق يف مرحلة 

امل�شكلة  نف�شية، وهذه هي  اأو حالة  اكتئاب 

الرئي�شية.

النوع من العالج  انت�شار ه��ذا  - ما م��دى 

حمليًا وعامليًا وم��دى الطلب عليه يف �شوق 

العمل؟

بالرتفيه  ال��ع��الج  حقق   2011 ع��ام  يف 

الوليات  م�شتوى  على  وظيفة  »اأف�شل  لقب 

اململكة  يف  ول��ك��ن��ه  الأم��ري��ك��ي��ة«،  امل��ت��ح��دة 

وحم�شور  نادر  تخ�ش�ض  ال�شعودية  العربية 

بالرتفيه  للعالج  ق�شم  هناك  ويوجد  ج��ًدا، 

هناك  لي�ض  ولكن  امل�شت�شفيات  بع�ض  يف 

واحلقيقة  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  متخ�ش�شون 

لهذا  كبري  ب�شكل  متعط�ض  العمل  �شوق  اأن 

املجال على م�شتوى الإ�شالحيات وال�شجون 

التاأهيل  وم��راك��ز  النف�شية  وامل�شت�شفيات 

لالإدمان على املخدرات، وكذلك على م�شتوى 

احلركة  وفرط  للتوحد  العقلي  ال�شطراب 

امل�شت�شفيات  م�شتوى  وعلى  النتباه  وت�شتت 

وم��دار���ض الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة، ولذلك 

املجال يحتاج اإىل الكثري من املتخ�ش�شني.

- ما الفرق بني العالج بالرتفيه وال�شياحة 

العالجية وهل هناك عالقة بينهما؟

هذين  ب��ني  اجلمهور  يخلط  ق��د  بالفعل 

النوعني من العالج ملا يبدو يف الظاهر من 

عالقة بينهما، لكنها يف الواقع عالقة غري 

مبا�شرة، اإذ هناك فرق بني العالج بالرتفيه 

العالج  يعد  حيث  ال��ع��الج��ي��ة،  وال�شياحة 

بالرتفيه اأحد اأن�شطة التاأهيل الرئي�شية مثله 

والعالج  والتخاطب  الطبيعي  العالج  مثل 

ال��وظ��ي��ف��ي وال���ع���الج ال��ن��ف�����ش��ي، ف��ه��و اأح��د 

ال�شياحة  اأم��ا  الرئي�شية،  التاأهيل  مكونات 

التواجد  اأو  الذهاب  يف  فتتمثل  العالجية 

لأماكن عالجية يف مواقع �شياحية.

- اأين يتوجه الطالب الراغبون يف درا�شة 

هذا التخ�ش�ض؟

العالج  تخ�ش�ض  يوجد  ل  احلقيقة  يف 

اأن  رغم  ال�شعودية،  اجلامعات  يف  بالرتفيه 

العمل،  �شوق  يف  له  كبرياً  احتياجاً  هناك 

وعلى من يرغب يف هذا التخ�ش�ض التوجه 

وجه  على  واأم��ري��ك��ا  ال��غ��رب  جامعات  اإىل 

هذا  ا�شتحداث  يتم  اأن  واأمتنى  التحديد، 

له  مل��ا  �شعود  امللك  جامعة  يف  التخ�ش�ض 

�شوق  يف  واعد  وم�شتقبل  كبرية  اأهمية  من 

العمل، كما اأمتنى اأن حتت�شن جامعة امللك 

ل��ذوي  ترفيهي  مركز  اإق��ام��ة  فكرة  �شعود 

الحتياجات اخلا�شة وغرف عالجية منوعة 

ومراكز للعالج بالرتفيه.

- كلمة اأخرية يف ختام هذا اللقاء؟

التخ�ش�ض  ب��ه��ذا  ال��ن��ا���ض  م��ع��رف��ة  ع���دم 

اأه���م ال�����ش��ع��وب��ات ال��ت��ي تواجهه  ه��ي م��ن 

املجتمع  توعية  يجب  لذلك  املتخ�ش�شني، 

بهذا التخ�ش�ض ومدى تاأثريه على املري�ض، 

واأمتنى اأن تكون النطالقة من جامعة امللك 

�شعود. كما اأود التنبيه اإىل خطورة الألعاب 

و�شحياً  فكرياً  الأط��ف��ال  على  الإلكرتونية 

احلركية  لالأن�شطة  العودة  الأطفال  وعلى 

اأن  كما  اأك��رب،  ب�شكل  ينمون  جتعلهم  التي 

حب�ض املري�ض يف املنزل ل ي�شب يف م�شلحة 

املري�ض اأو املجتمع.

يساهم في عالج األمراض النفسية والجسدية وأدعو 
إلقامة مركز ترفيه في الجامعة

اأول �صعودي يح�صل على درجة املاج�صتري يف تخ�ص�ص »العالج بالرتفيه«.. �صوالن:

يف  متخ�ش�ض  ���ش��ولن  حممد 

�شعودي  واأول  بالرتفيه،  ال��ع��الج 

حا�شل على �شهادة املاج�شتري يف 

العالج بالرتفيه من جامعة جنوب 

اإلينوي، وع�شو هيئة تدري�ض بكلية 

دورات  لإق��ام��ة  ي�شعى  ال��رتب��ي��ة، 

ت��دري��ب��ي��ة وور������ض ع��م��ل ل��ط��الب 

ال��ع��الج  ث��ق��اف��ة  لن�شر  اجل��ام��ع��ة 

بالرتفيه وحتفيز الطالب لالجتاه 

باعتباره  التخ�ش�ض  ه���ذا  ن��ح��و 

ون��ادراً  وجمياًل  جديداً  تخ�ش�شاً 

وله م�شتقبل واعد يف �شوق العمل.

عام 2011 حقق العالج بالترفيه لقب »أفضل 
وظيفة على مستوى الواليات المتحدة األمريكية«

حوار: نواف اخلمي�ض - ت�شوير: يحيى ال�شهري 

شفيع: أرغب في دراسة الشريعة ونشر اإلسالم في »توغو«
يف البداية حدثنا عن ق�شة ان�شمامك اإىل جامعة امللك 

�شعود؟

»توغو«  بلدي  يف  العامة  الثانوية  من  تخرجت  عندما 

عزمت على اللتحاق ببع�ض اجلامعات املحلية اأو القريبة 

املوقع  عرب  جامعات  ع��دة  على  فقدمت  اأوف��ق،  مل  ولكن 

امللك  بالقبول يف جامعة  ُوفقت  وبف�شل اهلل  الإلكرتوين، 

باتخاذ  قمت  بالقبول  اإ�شعار  ج��اءين  اأن  وف��ور  �شعود، 

الإجراءات اخلا�شة بالقبول وال�شفر والتحقت باجلامعة.

اأين تعلمت اللغة العربية؟

تعلمت مبادئ واأ�شا�شيات اللغة العربية حيث كنت اأ�شكن 

يف بلدي يف مدينة »لومي« يف املدر�شة الإ�شالمية، وحينما 

جئت اإىل هذه البالد املباركة كان لبد يل اأن األتحق مبعهد 

الللغة العربية لأطور لغتي قبل اأن األتحق بالكلية التي اأريد.

هل زرت مدنًا داخل اململكة غري الريا�ض؟

املكرمة  مكة  راأ�شها  على  م��دن  ع��دة  زرت  تاأكيد  بكل 

واملدينة املنورة وجدة اأي�شاً.

هل ت�شكن يف �شكن اجلامعة؟

نعم اأ�شكن فيه، وي�شعدين بهذه املنا�شبة وعرب �شحيفتكم 

والعرفان  والتقدير  ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  اأقدم  اأن  املوقرة 

مكافاآت  من  م�شكورة  لنا  توفره  ما  على  اجلامعة  لإدارة 

بجزيل  اإليهم  ممنت  واأن��ا  ال�شكن،  وم�شاريف  وخ��دم��ات 

ال�شكر.

وما  اإل��ي��ه��ا؟  باالن�شمام  ت��رغ��ب  ال��ت��ي  الكلية  م��ا  اأخ����ريًا 

طموحك يف امل�شتقبل؟

ال��درا���ش��ات  ق�شم  الرتبية  بكلية  الل��ت��ح��اق  يف  اأرغ���ب 

اأن  يف  واأطمح  لذلك،  يوفقني  اأو  اهلل  واأدع��و  الإ�شالمية، 

اأفيد نف�شي اأولً ثم اأفيد الأمة الإ�شالمية ون�شر الإ�شالم 

باحل�شول  اأطمح  امل�شتقبل  وعن  خا�شة،  توغو  بلدي  يف 

الدين  يف  ومعلماً  داعياً  واأك��ون  البكالوريو�ض  درجة  على 

الإ�شالمي باإذن اهلل.
حوار: حممد حم�شن باكرمان

�شفيع اأكوتن  اال�شم: 

توغو اجلن�شية: 

امل�شرتكة االأوىل  ال�شنة  الق�شم: 

احل�����ال�����ة االج����ت����م����اع����ي����ة: م�����ت�����زوج ول����دي����ه 

ولدان

ح��ق��ق »اأك���وت���ن �شفيع« م��ن »ت��وغ��و« 

حلمه ال��ذي كان ي��راوده بعد التخرج 

من الثانوية العامة، فالتحق بال�شنة 

امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  يف  امل�����ش��رتك��ة  االأوىل 

���ش��ع��ود، وي��ط��م��ح ب��ع��د االن��ت��ه��اء منها 

ق�شم  ال��رتب��ي��ة  بكلية  االل��ت��ح��اق  اإىل 

الدرا�شات االإ�شالمية واحل�شول على 

درجة البكالوريو�ض مع مرتبة ال�شرف 

ل��ن�����ش��ر  ب���ع���ده���ا  واالن�����ط�����الق  االأوىل، 

االإ���ش��الم يف ب��ل��ده االأم »ت��وغ��و«، وي��رى 

اأن مبنى ال�شنة االأوىل امل�شرتكة كبري 

ومتطور باالإ�شافة اإىل وجود اأع�شاء 

هيئة تدري�ض على م�شتوى رفيع.
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تناول األسماك يقلص خطر الوفاة المبكرة

سم األفعى »بديل« للمضادات الحيوية

ب�����ش��رى ����ش���ارة ل��ع�����ش��اق ت��ن��اول 

ال�شلمون  مثل  »الزيتية«  الأ�شماك 

وال�����ش��ردي��ن وال���رجن���ة وامل��اك��ري��ل 

والأن�شوجة، اأعلنتها درا�شة اأجريت 

يف جامعة �شاوث داكوتا الأمريكية.

هذه  اأن  ال��درا���ش��ة  ك�شفت  فقد 

من  تقلل  ال�شحية،  الغذائية  العادة 

خطر الوفاة املبكرة بنحو الثلث.

 2500 على  الدرا�شة  واأج��ري��ت 

حتتوي  م��ن  اأن  واأث��ب��ت��ت  �شخ�ص، 

من  اأك��ر  كميات  على  اأج�شادهم 

احل��م�����ص ال��ده��ن��ي »اأوم���ي���غ���ا 3« 

املتوفر بكرثة يف الأ�شماك الزيتية، 

كانت فر�ص وفاتهم خالل ال�شنوات 

باملئة   34 بن�شبة  اأقل  املقبلة  ال�شبع 

من الآخرين.

ن�شبة  ف���اإن  ال��درا���ش��ة،  وح�شب 

الأح���م���ا����ص ال��ده��ن��ي��ة، امل���وج���ودة 

تعد  الزيتية،  الأ�شماك  يف  بوفرة 

م��وؤ���ش��ًرا اأك���رث دق���ة ع��ل��ى احل��ال��ة 

بن�شبة  مقارنة  لالإن�شان  ال�شحية 

الكول�شرتول يف الدم.

كما ك�شفت الدرا�شة التي ن�شرت 

»كلينيكال  �شحيفة  يف  نتائجها 

الغذائي  النظام  اأن  ليبيدولوجي« 

الأ�شماك،  م��ن  ال��ن��وع  بهذا  الغني 

ب��ال��ن��وب��ات  الإ���ش��اب��ة  ف��ر���ص  يقلل 

 39 بن�شبة  القلبية،  وال�����ش��ك��ت��ات 

باملئة.

العمر  طول  بني  العلماء  ويربط 

وت���واف���ر م����ادة »اأوم��ي��غ��ا 3« ل��دى 

خطر  تقلل  اأن��ه��ا  ويعتقد  الب�شر، 

امل�شكالت التي تواجه املخ واجلهاز 

الدوري وباقي اخلاليا.

ويرى خراء التغذية اأن الأنظمة 

على  حت��ت��وي  اأن  ي��ج��ب  ال�شحية 

وج��ب��ت��ي اأ���ش��م��اك اأ���ش��ب��وع��ي��اً على 

الأ�شماك  من  واح��دة  بينها  الأق��ل، 

نحو  الوجبة  تزن  اأن  على  الزيتية، 

140 غراماً.

�شم  اأن  حديثة،  درا�شة  اأظهرت 

بدياًل  ي�شبح  قد  املجلجلة  الأفعى 

احليوية  للم�شادات  حمتماًل  طبياً 

املثرية للجدل، يف امل�شتقبل، وفق ما 

نقلت �شحيفة »ديلي ميل«.

كوين  باحثون من جامعة  وك�شف 

احليوانات  اأن  الأ�شرتالية،  �شالند 

ق��د ت�����ش��اع��د ب��ال��ف��ع��ل ع��ل��ى اإي��ج��اد 

التي  احليوية  امل�شادات  لأزم��ة  حل 

اأ�شحت عر�شة ملقاومة الأمرا�ص.

درا�شتهم  يف  ال��ب��اح��ث��ون  و���ش��رح 

اأوف  »ج���ورن���ال  مبجلة  امل��ن�����ش��ورة 

بيولوجيكال كمي�شرتي«، كيف ميكن 

ل�شم الأفعى اأن يتحول اإىل دواء، دون 

ال�شليمة  باخلاليا  �شرًرا  يلحق  اأن 

يف ج�����ش��م الإن�������ش���ان. واأو���ش��ح��ت 

ال��ب��اح��ث��ة امل�����ش��ارك��ة يف ال��درا���ش��ة، 

�شونيا ترويريا، اأن تطوير امل�شادات 

احليوية من املادة ال�شامة، �شيجري 

ناجعا  تعديالت جتعله  اإدخ��ال  بعد 

يف مكافحة الأمرا�ص.

يق�شي  اأن  الأفعى  �شم  وي�شتطيع 

فيما  البكترييا،  على  فعال  ب�شكل 

على  كبري  ب�شكل  الأم��ر  ي�شتع�شي 

يومنا  احليوية، يف  امل�شادات  بع�ص 

ه����ذا، وه���و م��ا ج��ع��ل ب��اح��ث��ني من 

الرتغال واإ�شبانيا والرازيل يبحثون 

عن بدائل ممكنة يف الطبيعة.

10 مؤشرات صامتة ألمراض اللثة
اأف�شل  هي  اجلميلة  »البت�شامة 

ب��ه«،  التحلي  لل�شخ�ص  ميكن  م��ا 

حكمة �شهرية يعرفها معظمنا، وهذا 

�شحيح لأن البت�شامة ال�شافية تن�شر 

النفو�ص  وت�شفي  وال���دفء،  احل��ب 

الإيجابية.  الطاقة  تن�شر  اأنها  كما 

املحافظة  ج��داً  املهم  من  ب��ات  ل��ذا 

ا�شتثنائي،  ب�شكل  الفم  نظافة  على 

حيث اإن التهاب اللثة من الأمرا�ص 

ت�شبب  اأن  الفم وميكن  ت�شيب  التي 

جتاهلها،  مت  اإذا  خ��ط��رية  م�شاكل 

الت�شدي  الفم ت�شاعد على  ونظافة 

لأمرا�ص الأ�شنان واللثة، فاإذا حدث 

الت�شو�ص اأو اأي تغريات غري طبيعية 

على اللثة، وتركت بدون عالج لفرتة 

ط��وي��ل��ة ف��رمب��ا ي��ت��ح��ول الأم����ر اإىل 

م�شاعفات  وت�شبب  اأك��ر  م�شكلة 

اأمرا�ص  فيها.  �شحية غري مرغوب 

ل  عندما  حت��دث  واللثة  الت�شو�ص 

اأو  بالفر�شاة  الأ�شنان  تنظيف  يتم 

اخليط عدة مرات خالل اليوم، كما 

بال�شكر،  الغني  الغذائي  النظام  اأن 

الأخرى  والأطعمة  احلافظة  واملواد 

الإ�شابة  فر�ص  من  يزيد  با�شتمرار 

بالت�شو�ص واأمرا�ص اللثة.

وي���وج���د ن���وع���ان رئ��ي�����ش��ي��ان من 

اللثة،  ت��ل��وث  هما  اال��ل��ث��ة  اأم��را���ص 

والتهاب اللثة، ويحدثان عادة نتيجة 

ي�شبب  اأن  وميكن  الفم  نظافة  �شوء 

جتاهلهما ت�شو�ص الأ�شنان، وت�شاقط 

اأم��را���ص  وال��ق��رح وحتى  الأ���ش��ن��ان، 

القلب.

موؤ�شرات   10 يلي  فيما  واإليكم 

عليكم  يتعني  اللثة  لأمرا�ص  �شامتة 

عدم جتاهلها حفاظاً على �شحتكم 

ح�����ش��ب م���ا ج���اء يف م��وق��ع »ب��ول��د 

�شكاي« املعني بال�شحة:

- تورم اللثة: عندما يعاين النا�ص 

من اأمرا�ص اللثة، فرمبا يعانون من 

تورمها بحيث ت�شبح م�شدرا لالأمل، 

وذلك لأن ال�شديد الناجت عن التلوث 

مينع التدفق الطبيعي للدم يف هذه 

املنطقة.

- الحمرار والأمل: غالباً ي�شاحب 

التهابها  اأو  ال��ل��ث��ة  ع���دوى  م��ن  ك��ل 

احمرار، لكن يف كثري من الأحيان ل 

يكون هذا الحمرار م�شحوباً بالأمل 

يف بداية الأمر، لذلك مييل كثري من 

على  يح�شلون  ول  لتجاهله  النا�ص 

ويتطور  العدوى  تزداد  حتى  العالج 

اللتهاب.

اإذا  لللثة:  الإ�شفنجي  امللم�ص   -

ناعم  اللثة  ملم�ص  اأن  ت�شعر  كنت 

وم��ن��ت��ف��خ، ف��رمب��ا ي��ك��ون ذل���ك اأح��د 

اللثة،  لأمرا�ص  ال�شامتة  الأعرا�ص 

يخزن  اللتهاب  لأن  ذل��ك  ويحدث 

ويجعلها  اللثة  اأن�شجة  داخ��ل  امل��اء 

كال�شفنجة.

اللثة  اللثة: يعتر نزيف  - نزيف 

ب�شكل ب�شيط اأثناء تنظيفها باخليط 

اإذا  لكن  طبيعًيا،  اأم��ًرا  الفر�شاه  اأو 

لحظت حدوث نزيف كل مرة تقوم 

الأحيان  بع�ص  يف  اأو  بذلك،  فيها 

مل�شها،  حتى  ب��دون  ال��ن��زف  يحدث 

ف��رمب��ا ي��ك��ون ذل��ك اإ���ش��ارة �شامتة 

لعدوى والتهاب اللثة.

اإذا  الكريهة:  النف�ص  رائ��ح��ة   -

النف�ص  رائحة  من  دوماً  تعاين  كنت 

الأ�شنان  تنظيف  بعد  حتى  الكريهة 

ب��ال��ف��ر���ش��اة وت��ن��ظ��ي��ف ال��ل�����ش��ان اأو 

دليل  فهذا  الفم،  غ�شول  ا�شتخدام 

على الإ�شابة باأمرا�ص اللثة، فعندما 

للعدوى  امل�شببة  البكترييا  متتزج 

اللثة  املرتاكمة يف  الطعام  بقايا  مع 

رائ��ح��ة  ت�شبب  ف��اإن��ه��ا  والأ���ش��ن��ان، 

النف�ص الكريهة.

- �شديد اللثة: اإذا لحظت خروج 

اإفرازات بي�شاء ت�شبه املاء من لثتك 

املتورمة عند ال�شغط عليها، فرمبا 

يكون ذلك نتيجة اأمرا�ص اللثة، فهذا 

ال�شديد اأحد اأعرا�ص اأمرا�ص اللثة.

- املذاق الكريه بالفم: اإذا �شعرت 

ك��اأن��ك  بفمك  ف��ج��اأة  �شيئ  مب���ذاق 

وكل  اأو كريهاً  قدمياً  تناولت طعاماً 

الطعم،  نف�ص  ي�شبح  تتناوله  �شيء 

اللثة،  اأمرا�ص  فح�ص  اإجراء  ينبغي 

يف  اللعاب  مع  ميتزج  ال�شديد  لأن 

الفم م�شبباً هذا املذاق.

- حجم الأ�شنان: اإذا لحظت يوماً 

اأطول من  اأو  اأكر  اأ�شنانك تبدو  اأن 

حجمها الطبيعي، فرمبا يكون ذلك 

فاأمرا�ص  اللثة،  انح�شار  عن  ناجتاً 

عن  وينتج  انح�شارها  ت�شبب  اللثة 

ذلك ظهور الأ�شنان بحجم اأكر.

الأ�شنان: يعتر اهتزار  - اهتزار 

لأمرا�ص  وا�شحة  عالمة  الأ�شنان 

الكثريون،  يتجاهلها  والتي  اللثة، 

فاإذا كنت تعاين من هذه احلالة قبل 

�شن اخلم�شني فينبغي عليك اإجراء 

فح�ص لأمرا�ص اللثة.

اإذا  الطعام:  اأثناء م�شغ  الأمل   -

عملية  اأث��ن��اء  اأمل  م��ن  تعاين  كنت 

م�����ش��غ ح��ت��ى الأط���ع���م���ة ال��ط��ري��ة 

الأ���ش��ن��ان  ت�شو�ص  م��ن  ت��ع��اين  ول 

عالمات  اإح��دى  هذا  يكون  فرمبا 

اللثة، وذلك لأن  باأمرا�ص  الإ�شابة 

م�شغ  اأثناء  اأملاً  ت�شبب  اللتهابات 

الطعام.

عن  معًرا  ل��ذات��ه،  تاأكيده  فيها  بطريقة  الفرد  يت�شرف  قد 

بداخله  ما  التعبري عما  على  ق��ادًرا  ف��راه   انفعالته احلقيقية، 

ب�شدق وب�شاطة واأريحية، فمثاًل جتده يعر ملحدثه بقول »ما �شاء 

اهلل �شورتك حلوة وجميلة »يقراأ مو�شوًعا م�شوًقا« في�شغط على  

ليك، ويكتب تعليقاً اأو تغريدة متفائلة  ي�شعد بها الآخرين... اإلخ .

اإنهم  عنهم  نقول  اأن  ميكن  النا�ص  وه��وؤلء  ال�شلوكات؛  ه��ذه   

اأ�شخا�ص ميلكون  �شالًما داخلًيا وين�شرون الطاقة الإيجابية يف 

و�شط الأجواء التي يتعاملون معها، جمرد ما تقف معهم ولو لب�شع  

�شيء مي�شي  فكل  والتفاوؤل،  والإيجابية  بال�شعادة  ت�شعر  دقائق  

باأ�شلوب  العي�ص  على  والقدرة  بال�شعادة،  ال�شعور  اإىل  ويف�شي 

اإبداعي وبروؤية مرنة، ت�شاعد على مواجهة حتديات احلياة التي 

ل مفر منها. 

على اجلانب الآخر  فاإن  الفرد الذي ل ي�شتطيع التمييز بني 

عن  التعبري  من  اخلوف  ويخ�شى  عنه،  ي�شدر  ما  وبني  �شخ�شه 

مزيف  خوف  من  يعاين  فرد  اإنه  عنه  نقول  اأن  ميكن  انفعالته، 

اإن خوفه  بل  الإط���الق،  له علي  م��رر  ل  خ��وف  واقعي،  اأو غري 

هذا قد يدفع به لالن�شحاب من املواقف الجتماعية والت�شالت 

التفاعلية مع الآخرين، لتكون البداية الفعلية  للمر�ص النف�شي..

هنا حتًما لبد اأن  ت�شاأل نف�شك عدة اأ�شئلة للتاأكد من �شالمتك 

النف�شية:

-  هل تغريت  ن�شاطاتك اليومية وهواياتك وعاداتك ال�شحية؟

- هل  تدهورت عالقتك الجتماعية مبن حولك؟

وعدم  امل�شتقبلية  الروؤية  و�شوح  وعدم  بال�شلبية  ت�شعر  هل   -

الر�شا عن ذاتك؟

- هل من املمكن اأن توؤذي ذاتك اأو توؤذي الآخرين؟

- اإذا كنت طالًبا ت�شاأل نف�شك هل انخف�ص م�شتوى حت�شيلك 

دافعيتك  تغريت  هل  نف�شك  ت�شاأل  تعمل  كنت  واإذا  واإجن���ازك؟ 

وكفاءتك يف بيئة العمل؟

اإذا كانت الإجابة ب�»نعم«، فهذا قد يكون  مبثابة جر�ص اإنذار 

لقربك من الوقوع حتت طائلة ال�شطراب  النف�شي، وعليه فاأنت 

بحاجة لطلب امل�شاعدة املهنية من املخت�شني كي ت�شل مل�شتويات 

من ال�شحة النف�شية املنا�شبة. 

اإن النواة الأوىل لل�شحة النف�شية احلقة  هو اأن  تنظر لذاتك 

مبنظار عقالين �شامل، واأن حتر�ص على تفعيل اجلوانب التالية 

يف اأقوالك واأفعالك:

الآخرين  تقبل  و�شجيتها،  طبيعتها  على  هي  كما  ذاتك  تقبل   

كما هم دون حتيزات، متكن من اإجادة اأدوات التعامل مع املواقف 

ال�شعبة، اعمل على  حتقيق ذاتك وا�شتغالل قدراتك واإمكاناتك 

اإحر�ص على مواجهة مطالب احلياة يف  اأق�شى حٍد ممكن،  اإىل 

بتعزيز �شلوكياتك الإيجابية،  �شوء احرتام ثقافة جمتمعك، وقم 

نواحي  والتخل�ص من  امل�شكالت  اأ�شاليب حل  تعلم  وكن جاًدا يف 

على حتويل  ق��درات  من  اأوتيت  ما  بكل  وا�شَع  والعجز،  ال�شعف 

تلك اخلرات املوؤملة التي تعاين منها اأو متر بها خلرات متعلمة 

مفيدة  ونافعة. واأخرًيا حتمل امل�شوؤوليات ال�شخ�شية والجتماعية 

املنوطة بك يف و�شطك الجتماعي والأكادميي واملهني.

ق�شم علم النف�ص

اإ�شراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�شحة النف�شية باجلامعة

استفاقة نفسية

د. اإميان ال�سيد 

للتوا�سل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�سحة النف�سية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز التوجيه والإر�ساد الطالبي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114973926

- وحدة التوجيه والإر�ساد النف�سي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114673926

- الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية »طالبات«- هاتف: 0532291003

- ق�سم الطب النف�سي مب�ست�سفى امللك خالد اجلامعي- هاتف: 0114672402 

- م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي- هاتف: 0114786100

المرأة وهوس التجميل
منذ  التجميل  عمليات  ع��رف��ت 

زم��ن ق��دمي وت��ط��ورت بعد احلربني 

العامليتني الأوىل والثانية، نتيجة ما 

ت�شببت به احلرب من حروق ملاليني 

الب�شر، ومع تطور الع�شور ا�شتحدثت 

والأدوات  الأج���ه���زة  م��ن  ال��ع��دي��د 

اخلا�شة بعمليات التجميل، ونتيجة 

الن�شاء  م��ن  الكثري  اأ�شحت  لذلك 

�شواء  التجميل  بعمليات  مهوو�شات 

كن بحاجتها اأو مل يكن، كما اأن ن�شبة 

ل باأ�ص بها من الرجال �شاركوا بهذا 

الهو�ص.

يف  اخ��ت��ي��اري��ة  التجميل  عملية 

الأ�شا�ص ويجب اأن تتم عن »�شرورة 

اأو  واقتناع«، ويتم من خاللها تغيري 

اأو اجل�شم،  حت�شني جزء من الوجه 

لتعلق  وعوامل  اأ�شباب  عدة  وهناك 

التجميل  بعمليات  وهو�شها  امل���راأة 

تندرج �شمن اإحدى نظريتني، الأوىل 

نظرية  والثانية  »ال�����ش��راع«  نظرية 

»التفاعل« اأو »التاأثر والتاأثري«.

ح�شب نظرية »ال�شراع« فاإن تعلق 

التجميل  بعمليات  وهو�شها  امل���راأة 

العوامل  اأو  الأ�شباب  اأحد  عن  ناجت 

تلبية  بالنف�ص،  الثقة  التالية: �شعف 

القت�شادي  الو�شع  ال��زوج،  رغبات 

التناف�ص  النف�شي،  ال�شراع  املرتف، 

خلق  على  الع��رتا���ص  الجتماعي، 

اهلل.

النظرية  ه��ذه  اأ���ش��ح��اب  يف�شر 

بعمليات  وت��ع��ل��ق��ه��ا  امل�����راأة  ه��و���ص 

التجميل، باأنه ناجت عن �شعف ثقتها 

نف�شها  مع  داخلي  و�شراع  بنف�شها 

ورغبتها الدائمة يف تعوي�ص النق�ص 

الذي ت�شعر به وتلبية رغبات الزوج 

والظهور  الج��ت��م��اع��ي  املحيط  اأو 

واملمدوح  واملرغوب  املقبول  مبظهر 

من اجلميع. 

كذلك الو�شع القت�شادي املرتف 

لتحقيق  اأك��ر  فر�شاً  للمراأة  يوفر 

ه��و���ش��ه��ا وجت���رب���ة ك���ل ال��و���ش��ائ��ل 

ب��اأخ��ذ  ف��ت��ب��داأ  امل��ت��اح��ة،  والأدوات 

املطاف  بها  ينتهي  اأن  اإىل  احلقن 

تاأثري  اإن  حيث  بالتجميل،  مهوو�شة 

لتجديد  وب��ح��اج��ة  م��وؤق��ت  احل��ق��ن 

حقن  جتربة  اإىل  التجديد  وي���وؤدي 

جديدة يف موا�شع جديدة وهكذا.

يكون  اأن  ميكن  النف�شي  ال�شراع 

�شبباً باللجوء لعمليات التجميل، كما 

اأن احلال اإذا ا�شتمر بها فقد يتطور 

على  الع��رتا���ص  درج��ة  اإىل  وي�شل 

خلق اهلل، واهلل �شبحانه وتعاىل مل 

يخلق اأحًدا قبيًحا، فكل اإن�شان فيه 

من اجلمال ما مييزه عن غريه، وكما 

يقول البع�ص »اجلمال جمال الروح 

فائدة من اجلمال  والأخ��الق«، فال 

اخلارجي ما دام الداخل غري ذلك.

التناف�ص  اإىل  الإ�شارة  ميكن  كما 

التالعب  على  ك��داف��ع  الجتماعي 

النجاح يف وظيفة  اأجل  باملظهر من 

معينة اأو من�شب، كما اأن لالأ�شخا�ص 

اجل���ذاب���ني اأف�����ش��ل��ي��ة ومت��ي��ي��زاً يف 

ال��ذي يحيلنا  الأم��ر  املجتمع، وه��ذا 

اأن  كما  لالأ�شلح،  البقاء  مفهوم  اإىل 

و�شيلة  تكون  قد  التجميل  عمليات 

اأجل  من  غالباً  النا�ص  ي�شتخدمها 

خلق انطباع جيد عن النف�ص.

»ال��ت��ف��اع��ل«  ن��ظ��ري��ة  ح�شب  اأم���ا 

الدوافع  ف��اإن  والتاأثري«  »التاأثر  اأو 

وهو�شها  امل��راأة  تعلق  اإىل  اأدت  التي 

التقليد  بعمليات التجميل تتمثل يف 

غياب  ال�شخ�شية،  احلرية  الأعمى، 

الأ�شدقاء  نوعية  الأ�شرية،  الرقابة 

واملحيط الجتماعي، الف�شول وحب 

امل��و���ش��ات  وم��واك��ب��ة  ال�شتك�شاف 

والتطورات الجتماعية.

بالفطرة  الفتيات جميالت  بع�ص 

لكن  جتميل،  لعمليات  يحتجن  ول 

حت���ت ت���اأث���ري اإح�����دى ال��ن��ظ��ري��ت��ني 

وتقوم  بنف�شها  تخاطر  ال�شابقتني 

اأو حقن، مما قد يوؤدي  بعملية �شد 

جتميله،  امل��راد  املو�شع  ت�شوه  اإىل 

واأخ�شائيني  اأطباء  اإىل  تتوجه  فقد 

غري اأكفاء، وبذلك تدخل يف متاهات 

عديدة ملحاولة تعديل الت�شوه الناجت 

عن عملية التجميل.

التوعية  وج����وب  ن���رى  ه��ن��ا  م��ن 

وع��دم  التجميل  عمليات  بخطورة 

احلدود  اأ�شيق  يف  اإل  اإليها  اللجوء 

على  املجتمعية  ال��رق��اب��ة  وتكثيف 

اأن  التي من املمكن  التجميل  مراكز 

و�شع  و���ش��رورة  العميالت،  ت�شتغل 

للمتالعبني  رادع��ة  وقوانني  اأنظمة 

بعمليات التجميل وملرتكبي الأخطاء 

الطبية الفادحة التي حتدث ب�شبب 

مثل  مقننة  غ��ري  م���واد  ا���ش��ت��خ��دام 

التجميل  م��واد  من  وغريها  الفيلر 

غري املرخ�ص بها.

منرية فهد املعط�ص

خدمة اجتماعية - كلية الآداب
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جامعة كاليفورنيا تحذر من 
انخفاض الثروة السمكية

اكتشاف طريقة تقلل 
استهالك النبات للمياه

يف  ت�ساعد  للماء  النباتات  ا�ستهالك  لتقليل  طريقة  باحثون  اكت�سف 

منوها �سريًعا واإنتاج حم�سول اأكرب، ويُعد البحث املن�سور يف دورية »نيت�سر 

عملية  كفاءة  زيادة  »اإدراك  ي�سمى  عاملي  م�سروع  من  جزًءا  كوميونكي�سنز« 

البناء ال�سوئي« قادته »كاتارينا جلوواكا« باحثة الدكتوراه يف معهد »كارل اآر. 

وو�س« لالأحياء اجلينومية التابع جلامعة اإيلينوي الأمريكية.

وعملت كاتارينا مع فريقها على تعديل تعبري مورثة واحدة لزيادة معدلت 

اإىل  النباتات  يدفع  الذي  التبغ  نبات  يف  ال�سوئي  للبناء   »PsbS« بروتني 

بدخول  ت�سمح  الأوراق  على  موجودة  فتحات  »وهي  جزئًيا  م�سامها  اإغالق 

املاء  بفقد  وت�سمح  ال�سوئي  البناء  عملية  اأج��ل  من  الكربون  اأك�سيد  ثاين 

اأي�ًسا«، ويوؤدي هذا اإىل تقليل فقد املاء.

املحيطة  والرطوبة  النبات  املوجودة يف  الكربون  اأك�سيد  ثاين  كمية  توؤثر 

النبات   PsbS بروتني  ينبه  ما  فعادًة  امل�سام،  على  وكميته  ال�سوء  ونوعية 

بكمية ال�سوء املحيط، لهذا قد ت�سري زيادة ا�سطناعية يف م�ستويات الربوتني 

اإىل قلة ال�سوء املحيط الالزم لعملية البناء ال�سوئي، فتدفع النباتات اإىل 

اإغالق م�سامها.

واأدت زيادة كمية الربوتني يف نبات التبغ اإىل تقليل ا�ستهالكه للماء؛ اأي اأن 

ن�سبة دخول ثاين اأك�سيد الكربون اإىل النبات اإىل ن�سبة فقد املاء منه زادت 

بنحو 25 % دون التاأثري على اإنتاجية النبات وحم�سوله.

اأو�سحت جلوواكا قائلًة: »متتلك هذه النباتات كمية ماء اأكرب من حاجتها، 

اإذ �سوف تنمو هذه النباتات املُعدلة عند نق�س املاء  لكن هذا لي�س دائًما، 

الفريق  اكت�سف  املعدلة«. وقد  اأكرب خالًفا ملثيالتها غري  و�ستنتج حم�سوًل 

اأن بروتني PsbS يوجد يف جميع النباتات، ما يعني اإمكانية تطبيق التجربة 

على النباتات الأخرى.

يبدو اأن ارتفاع حرارة املحيط يف القارة القطبية اجلنوبية �سي�ستمر 

خالل الأعوام الثالثمائة املقبلة، ما �سيوؤثر على امل�سايد العاملية، ويقلل 

اإنتاجها بن�سبة 20 %.

هذا  ا�ستمر  اإن  كاليفورنيا،  جامعة  يف  لباحثني  جديد  بحث  ووف��ق 

تغري  نتيجة  اأدف��اأ  واأ�سبح  الكربون،  اأك�سيد  ثاين  امت�سا�س  يف  املحيط 

و�ست�سهد  البحرية،  البيئية  النظم  يف  الدومينو  تاأثري  يبداأ  فقد  املناخ، 

الأق��ل يف  على   % 20 بن�سبة  انخفا�ًسا  العامل  حول  الأ�سماك  م�سايد 

حم�سولها بحلول العام 2300.

فمياهه  املحيطات؛  اختالط  عملية  اليوم  اجلنوبي  املحيط  ويدفع 

الن�سطة يف القارة القطبية اجلنوبية واملناطق القريبة منها تنقل املغذيات 

اإىل جميع حميطات العامل، لكن هذا البحث اأظهر اأنه اإذا بقيت م�ستويات 

الغربية  ال�سائدة  الرياح  قوة  ف�ستزداد  حالها،  على  احلالية  النبعاثات 

و�سيجعل   ،2300 العام  يف  الختالط  هذا  لتحد  القطبني  نحو  وتتجه 

لكن  البحر،  اأدفاأ، ويذيب جليد  القطبية  املياه  الناجم عن ذلك  التغيري 

الأهم اأن هذه املغذيات �ستحتجز يف املحيط اجلنوبي.

اأن  »�ساين�س«  جملة  يف  درا�ستهم  ن�سروا  الذين  الباحثون  وجد  وقد 

توقف الدورة الغذائية كان له تاأثري كبري على املحيطات العاملية؛ ومنها 

خف�س ال�سطناع الع�سوي للنباتات البحرية على م�ستوى قعر ال�سل�سلة 

ن يف اأعماق ال���بحار  الغذائية بن�سبة 24 %، وتقليل كمية الكربون املخَزّ

يف  البيئية  النظم  اأ�سا�س  ت�سكل  العمليات  هذه  اأن  ومبا   ،% 41 بن�سبة 

وينخف�س  الأ�سماك،  تاأكله  الذي  الطعام  كمية  ف�ستنخف�س  املحيطات، 

عدد الأ�سماك.

الهادئ  املحيط  وغرب  الأطل�سي  املحيط  �سمال  اأن  الدرا�سة  وتتوقع 

م�سايد  و�ست�سهد  غريها،  من  اأك��ر  �ستتاأثر  الهندي  املحيط  وجنوب 

اأ�سماك �سمال املحيط الأطل�سي انخفا�ًسا مذهاًل بن�سبة 60 %.

منظمة  تقدر  اإذ  خطرية؛  اآث��ار  املحيطات  اأ�سماك  عدد  ولنخفا�س 

يعتمدون  العامل  �سكان  من   % 12-10 اأن  »الفاو«  وال��زراع��ة  الأغذية 

على �سيد الأ�سماك يف معي�ستهم، واأن حوايل 17 % من �سكان الأر�س 

يعتمدون على الأ�سماك كم�سدر اأ�سا�سي للربوتني.

�سكان  عدد  ارتفاع  نتيجة  للغذاء  كم�سدر  ال�سمك  اأهمية  و�ستزداد 

العامل، خا�سة اأن تقديرات منظمة الأغذية والزراعة ت�سري اإىل اأننا قد 

ن�سطر اإىل م�ساعفة اإنتاجنا الغذائي احلايل لإطعام �سكان العامل بحلول 

العام 2050.

اجل��ائ��ر،  ال�سيد  نتيجة  لال�ستنزاف  ال��ي��وم  املحيطات  وتتعر�س 

70 % من املخزون ال�سمكي العاملي مبا يرتاوح  اأكر من  اليوم  ويُ�ستغل 

املناخ  تغري  اإىل  الأم��ور  هذه  وباإ�سافة  والكامل،  املفرط  ال�ستغالل  بني 

�سيكون الأثر مدمًرا لالأمن الغذائي العاملي، وبحلول العام 2300 لن ينفع 

التخفيف من تاأثري الن�ساط الب�سري على م�سادر الغذاء يف الرب اأو حتت 

�سطح البحر.

اإحداهما من مايو كلينيك والأخرى من جامعة بن�سلفانيا

من  كل  ا�ستخدام  اإمكانية  يف  درا�ستان  بحثت 

التحفيز  وتقنية  للدماغ  العميق  التحفيز  تقنية 

ال��ذاك��رة  لتح�سني  ال��ق��ح��ف  ع��رب  املغناطي�سي 

والقدرة على الإدراك.

يف  للدماغ  العميق  التحفيز  ا�ستُخدم  وق��د 

معاجلة الأمرا�س الع�سبية مثل مر�س باركن�سون 

يُ�ستخدم حالًيا  وال�سرع منذ عقود م�ست، وهو 

التحفيز  وظهر  العته،  اأع��را���س  ظهور  لتجنب 

القرن  ثمانينات  يف  القحف  عرب  املغناطي�سي 

املا�سي وا�ستُخدم لعالج الإحباط ال�سديد.

وهو  املغناطي�سية  النب�سات  على  ويعتمد 

التقنيتني  لكن  العميق،  التحفيز  من  ب�سًعا  اأقل 

تعتمدان على ا�ستهداف مناطق معينة يف الدماغ، 

للدماغ،  العميق  التحفيز  لتقنية  مهم  اأم��ر  وهو 

التي ت�ستخدم اأقطاًبا كهربائية مزروعة يف دماغ 

املري�س ت�ستهدف منطقًة حمددة فيه.

ول يعد زرع قطب كهربائي ير�سل تياًرا كهربائًيا 

يف دماغ اأحد املر�سى اأمًرا �سهاًل، ويعتمد البحث 

اأقطاًبا  لديهم  مر�سى  على  العلماء  اأج��راه  الذي 

مزروعة م�سبًقا بهدف العالج.

من  اإحداهما  حديثتان  درا�ستان  بحثت  وقد 

بن�سلفانيا  جامعة  م��ن  والأخ����رى  كلينيك  مايو 

اإمكانية ا�ستخدام هذين العالجني  الأمريكية يف 

بالأمرا�س  فامل�سابون  م�سبوقة،  غري  لأه��داف 

يف  م�سكالت  م��ن  يعانون  التنك�سية  الع�سبية 

لعالج  التقنيتان  هاتان  ت�سلح  لكن  ذاكراتهم، 

ع�سبية  ا�سطرابات  من  يعانون  ل  اأ�سخا�س 

اأي�ًسا.

طلب الباحثون من املر�سى اأن يحاولوا تذكر 

خمتلفة  ملناطق  تن�سيطهم  اأثناء  كلمات  قائمة 

التنبيهات  تاأثري  درا���س��ة  اأج��ل  من  اأدمغتهم  يف 

وت�سمنت  ال��ذاك��رة،  على  الدماغ  يف  الكهربائية 

لديهم  ُحفِّزت  اأربعة  22 مري�ًسا، منهم  الدرا�سة 

كهربائًيا  الوح�سية  ال�سدغية  الق�سرة  منطقة 

اأكر من غريهم،  فا�ستطاعوا تذكر عدد كلمات 

الدماغ  يكن ذلك �سدفًة، لأن منطقة  وغالًبا مل 

تلك ت�ساعدنا يف معاجلة اللغة.

ركز باحثو جامعة بن�سلفانيا على توقيت تنبيه 

التي  املنطقة  اختيار  من  اأك��ر  كهربائًيا  الدماغ 

تتعر�س له، اإذ خل�س بحثهم ال�سابق اإىل اأن تنبيه 

الدماغ يف التوقيت اخلطاأ يوؤثر �سلًبا على قدرة 

املرة  يف  ح�سلوا  ولكنهم  التذكر،  على  ال�سخ�س 

الثانية على م�ساعدة من منوذج حا�سوبي ي�سهم 

يف حتديد التوقيت ال�سحيح للتنبيه بتقييم �سري 

تعلم ال�سخ�س.

وقد تو�سل الباحثون 

تن�سيط  اأن  اإىل 

ال���دم���اغ ل 

يقت�سر على اختيار املنطقة ال�سحيحة فح�سب، 

واأظ��ه��رت  ��ا،  اأي�����سً ال�سحيح  التوقيت  على  ب��ل 

بن�سبة  وذاك��رت��ه  املري�س  تعلم  حت�سن  الدرا�سة 

%15، لكن باحثني اآخرين اأبدوا اهتماًما بالنتائج 
واأ�ساروا اإىل اأن التجربة ل تعالج امل�سكلة الأكرب 

كانت  اإن  العالج  فعالية  مدى  وهي  جمالها،  يف 

الذاكرة يف  الدماغ مت�سررة.منطقة 

دراستان تثبتان إمكانية تحفيز الدماغ 

لتعزيز الذاكرة

اأن حليب طري »خلد  اأظهرت درا�سة حديثة 

مقاومة  اأزمة  على حل  ي�ساعد  اأن  املاء« ميكن 

احليوية،  للم�سادات  والأم���را����س  اجل��راث��ي��م 

ومنظمة  دايكني  جامعة  من  باحثون  واكت�سف 

اأن  »كومنويلث« للدرا�سات ال�سناعية والعلمية، 

ب�»لتيبو�س«  املعروف  امل��اء«  »خلد  طري  حليب 

يحوي بروتينا فريدا.

عليها  اأ���س��رف��ت  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  واأوردت 

امل��اء«  »خلد  اأن  نيومان،  جانيت  الربوفي�سور 

حيوان غريب يف الأ�سل، ولذلك يبدو طبيعياً اأن 

تكون للطري كيمياء غريبة اأي�ساً، وينتمي »خلد 

املاء« اإىل فئة الثدييات، وتكمن غرابته يف كونه 

ي�سع بي�ًسا، لكنه ينتج احلليب يف الوقت نف�سه 

حتى يطعم �سغاره.

على حليب  بحثاً  اإجراءهم  اإن  العلماء  وقال 

على  ي�ستمل  بروتيناً  يكت�سفون  جعلهم  الطري، 

مكونات فريدة ملقاومة البكترييا، وهو ما يعني 

وتخفيف  النا�س  اأرواح  حماية  على  ق��ادر  اأن��ه 

اآلمهم م�ستقباًل.

ول توجد لدى الطري حلمة ثدي تتيح ل�سغاره 

الر�ساعة، ولذلك ي�سطرون اإىل احل�سول على 

احلليب من مكان اآخر يف البطن، مما يعني اأن 

ولذلك  للجراثيم،  كبري  ب�سكل  معر�س  ال�سائل 

طور مقاومة مهمة �سد البكترييا.

جامعة دايكين تطور دواء ناجعًا من »حليب العصفور«



تقرير: نواف اخلمي�س 

امل��ل��ك �سعود  ���س��ارك��ت دار ج��ام��ع��ة 

ل��ل��ن�����س��ر مب��ع��ر���س ال��ري��ا���س ال���دويل 

2018م  ل��ل��ع��ام  دورت������ه  ل��ل��ك��ت��اب يف 

ال���ث���ق���اف���ة  وزارة  ت���ن���ظ���م���ه  وال����������ذي 

والإعالم حتت رعاية خادم احلرمني 

ال���������س����ري����ف����ني امل�����ل�����ك �����س����ل����م����ان ب��ن 

اهلل«  »يحفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

ال���دويل للمعار�س  ال��ري��ا���س  مب��رك��ز 

واملوؤمترات، والذي اختتمت فعالياته 

1439ه��  رج�����ب   7 ال�����س��ب��ت  اأم���������س 

املوافق 24 مار�س 2018م.

ميزة قرب املوقع

ال�شغيرثي  مفلح  الدكتور  وذك��ر 

املدير التنفيذي لدار اجلامعة للن�شر، 

اأن دار الن�شر حتر�ص على امل�شاركة 

باعتباره  ال��دويل  املعر�ص  ه��ذا  يف 

الدولية  الكتب  معار�ص  اأه���م  م��ن 

يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة 

وال��دول��ي��ة، وت�����ش��ارك ف��ي��ه اأع���داد 

خمتلف  من  الن�شر  دور  من  كبرية 

من  العديد  ويح�شره  العامل،  اأنحاء 

املهتمني يف جمالت الن�شر والتاأليف 

اإىل  اإ�شافة  والطباعة،  والرتجمة 

للدار  يتيح  الذي  املوقع  قرب  ميزة 

اإ�شداراتها  امل�شاركة باأكرب عدد من 

ومن�شوراتها.

650 عنوانًا
واأو�شح اأن الدار ت�شارك يف هذه 

عنواناً   »650« م��ن  ب��اأك��رث  ال���دورة 

كما  املختلفة،  واملجالت  الكتب  من 

تقدم بال�شكر ملعايل مدير اجلامعة 

الدكتور بدران العمر ووكيل اجلامعة 

للتخطيط والتطوير الدكتور يو�شف 

ع�شريي، لدعمهما للدار وحثها على 

تعميقاً  الفعاليات  امل�شاركة يف هذه 

املجتمع  اجلامعة جتاه  ر�شالة  لأداء 

العلمية  الإ�����ش����دارات  اإت���اح���ة  يف 

ال��ر���ش��ي��ن��ة يف خم��ت��ل��ف جم���الت 

د.  �شكر  اخلتام  واملعرفة.ويف  العلم 

اجلامعة  من�شوبي  كافة  ال�شغيرثي 

جناح  بزيارة  قاموا  الذين  وطالبها 

الدار لالطالع على اإنتاجها ومتابعة 

اجلديد منه.

قاعدة معلومات رقمية

م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د ع��ب��دال��ع��زي��ز 

دار  اأن  الت�شويق  اإدارة  من  ال�شعيد 

دار  اأول  للن�شر  �شعود  امللك  جامعة 

ومتتلك  اململكة،  يف  جامعية  ن�شر 

»ك�شوب«  رقمية  معلومات  ق��اع��دة 

تت�شمن الإنتاج العلمي جلامعة امللك 

واملرتجمة  املوؤلفة  الكتب  من  �شعود 

العلمية، وتعترب  واملحققة واملجالت 

معر�ص  ال�شاد�شة يف  امل�شاركة  هذه 

 350 م��ن  ب��اأك��رث  و�شاركت  الكتاب 

هيئة  اأع�شاء  اإ�شدارات  من  عنواناً 

ال��ت��دري�����ص، وحت��ر���ص ال����دار على 

الثقافية  الفعاليات  يف  امل�شاركة 

مركز  لتعزيز  الكتاب  معر�ص  مثل 

حركة  وتفعيل  ال��ث��ق��ايف  اجل��ام��ع��ة 

�شناعة  ع��ل��ى  والت�شجيع  الن�شر 

الأكادميية،  الكتب  وت�شويق  ون�شر 

مع  ال�شراكات  عقد  اإىل  بالإ�شافة 

اأن  ب��ني  كما  ال��رائ��دة.  الن�شر  دور 

اجلامعة حر�شت على توفري جميع 

الإمكانيات املادية واملعنوية، كما مت 

الإعالن عن م�شاركة الدار يف مواقع 

وال�شا�شات  الجتماعي  التوا�شل 

الإلكرتونية.

اإ�سدارات نوعية

القحطاين من وكالة  نايف  وذكر 

للكرا�شي  العلمي  البحث  ع��م��ادة 

البحثية العالقات العامة والإعالم، 

اأن امل�شاركة متت يف اأكرث من معر�ص 

»ال��ري��ا���ص  م���دن  ع���دة  يف  للكتاب 

وج���دة وح��ائ��ل وج����ازان«، كما بني 

عدة  �شمت  العام  هذا  م�شاركة  اأن 

واأك��رث  ونوعية  ج��دي��دة  اإ���ش��دارات 

1438-1439ه�  للعام  اإ�شدار  من 

وكر�شي  ال�شعودي  الأدب  لكر�شي 

لدرا�شات  املانع  عبدالعزيز  الدكتور 

اأحدث  كذلك  واآدابها  العربية  اللغة 

بن  �شلمان  امللك  مركز  اإ���ش��دارات 

التاريخية  للدرا�شات  عبدالعزيز 

واحل�شارية للجزيرة العربية.

ه���ذه  م����ن  ال����ه����دف  اأن  واأك�������د 

امل�������ش���ارك���ات ه���و ع���ر����ص واإب�����راز 

خمرجات واإ�شدارات كرا�شي البحث 

الإن�����ش��ان��ي��ة  امل���ج���الت  خمتلف  يف 

والعلمية والهند�شية وال�شحية، وبني 

البحث  عمادة  من  دع��م  يوجد  اأن��ه 

وتقدمي  املوافقة  خالل  من  العلمي 

اأنه  كما  للم�شاركة،  ال��الزم  الدعم 

مت الإعالن يف ح�شاب وكالة عمادة 

البحث العلمي للكرا�شي البحثية يف 

و�شائل التوا�شل الجتماعي والبوابة 

الإخبارية جلامعة امللك �شعود.

»ملك القراءة« 

املالكي  مها  اأو���ش��ح��ت  ب��دوره��ا 

طالبة بكلية اإدارة الأعمال وم�شاركة 

التي  ال���ق���راءة«  »م��ل��ك  م��ب��ادرة  يف 

اأطلقها نادي القراءة �شمن م�شاركة 

اجلامعة يف معر�ص الريا�ص الدويل 

القراءة«  »ملك  مبادرة  اأن  للكتاب، 

القراءة  على  الأطفال  بتحفيز  تهتم 

الهدف  واأن  باأهميتها،  وتوعيتهم 

ثقافة  ن�شر  ه��و  امل��ب��ادرة  ه��ذه  م��ن 

اأنهم  وبينت  الأطفال،  عند  القراءة 

�شاركوا يف معر�ص الكتاب لأكرث من 

خم�ص �شنوات وتكونت لديهم قاعدة 

جماهريية من الأطفال.

الكتاب  م��ع��ر���ص  اأن  واأ���ش��اف��ت 

العالقة  وي��ع��زز  مهماً  ح��دث��اً  يعترب 

بينهم وبني الطفل، كما ي�شيف لهم 

موؤكدة  واملعرفة،  من اخلربة  الكثري 

الإع��الن عن م�شاركتهم عن  اأنه مت 

الجتماعي  التوا�شل  مواقع  طريق 

اأن اجل��ام��ع��ة دع��م��ت هذه  واأك����دت 

املبادرة ووفرت جميع ال�شبل املتاحة 

املبادرة  امل�شاركني يف هذه  مل�شاعدة 

اإبداعات  لديهم من  ما  كل  لإخ��راج 

للم�شاهمة يف ت�شريف ا�شم اجلامعة 

وامل��ع��ريف  ال��ث��ق��ايف  املحفل  ه��ذا  يف 

والجتماعي.
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�ضم جناحها »650« عنوانًا من الكتب واملجالت املحكمة

دار الجامعة للنشر تشارك بمعرض الرياض الدولي للكتاب

إصدارات 
من الجامعة

د. الشغيثري: معرض الرياض من أهم معارض 
الكتب في المنطقة العربية واإلقليمية والدولية

السعيد: دار النشر تمتلك قاعدة معلومات رقمية 
»كسوب« تتضمن كل اإلنتاج العلمي للجامعة

القحطاني: مشاركة هذا العام ضمت إصدارات 
جديدة ونوعية لمجموعة من الكراسي البحثية



تقنية36  العدد 1301 - الأحد 8 رجب  1439هـ املوافق 25 مار�س 2018م20

هل تود منع فيسبوك من مالحقتك؟

و�حدة من مز�يا من�سة في�سبوك �لعديدة هي �أنه ميكنك ت�سجيل 

�لو�سول من موقعك �حلايل، مما ي�سمح لأ�سدقائك وعائلتك مبعرفة 

لإخبار  في�سبوك  ��ستخد�م  �أي�ساً  مكان وجودك، وميكنك  �أو  مكانك 

�أ�سدقائك مبعرفة مكانك �لآن با�ستخد�م ميزة �لأ�سدقاء �لقريبني.

�إذ� كنت تاأخذ تلك �ملز�يا يف عني �لعتبار، ف�ستدرك �أن في�سبوك 

يتتبع كل حركة تقوم بها، وكما ك�سفت �سحيفة وول �سرتيت جورنال 

موؤخًر�، فاإنه يتم ��ستخد�م هذه �لبيانات لأكرث من جمرد م�ساعدتك 

يف �لت�سال باأ�سدقائك، و�إذ� كنت ل ت�سعر بالر�حة يف م�ساركة كل 

تتبع  وتعطيل  خ�سو�سيتك  حماية  فيمكنك  �ملن�سة،  مع  حتركاتك 

�آيفون  �أجهزة  على  موقعك  تتبع  من  في�سبوك  �إيقاف  كيفية  �ملوقع. 

و�آيباد تتمثل يف �خلطو�ت �لتالية: �سّغل تطبيق �لإعد�د�ت على جهاز 

�آيفون �أو �آيباد، ��سغط على �خل�سو�سية، �نقر على خدمات �ملوقع، 

��سغط على في�سبوك، �نقر على �أبًد�، بعد قيامك بهذه �خلطو�ت لن 

يكون لدى في�سبوك �أي قدرة لتتبع مو�قعك.
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20٪ من العالمات التجارية 
تتخلى عن تطبيقات الجوال

�لتطبيقات  �أن  �لتجارية  �لعالمات  �أ�سحاب  �لعديد من  يعتقد 

�لعمالء  ولء  من  و�ملتوقع  �ملطلوب  �مل�ستوى  تقدم  ل  �جل��و�ل��ة 

وتفاعلهم، كما �أن معدلت �لعائد على �ل�ستثمار ROI تر�جعت 

و�لرتقيات  و�ل�سيانة  �لدعم  تكاليف  ب�سبب  وذلك  كبري،  ب�سكل 

و�حلمالت �لت�سويقية للدفع بعمليات تنزيل �لتطبيقات.

�إىل  ذل��ك  من  ب��دلً  �جل��اري��ة  �لعالمات  �أ�سحاب  وق��د حت��ول 

�ل�ستثمار يف ميادين تطبيقات �ملر��سلة للم�ستهلكني مثل تطبيق 

�إىل  �لو�سول  بهدف   WeChat تطبيق  �أو  م�سنجر  في�سبوك 

هذه  على  �أوقاتهم  من  طويلة  ف��رت�ت  يق�سون  �لذين  �لعمالء 

�لتطبيقات.

�لدر��سات و�لأبحاث  �أظهره ��ستطالع جديد ملوؤ�س�سة  هذ� ما 

»جارترن«. كما �أظهر ذ�ت �ل�ستطالع �أن ثلثي �مل�ساريع �خلا�سة 

بحلول  �ملعلومات  تكنولوجيا  �إىل  ت�ستند  �سوف  �لعمالء  بتجارب 

عام 2022 مقارنة بن�سبة 50 يف �ملئة يف عام 2017.

�لتجارة  �أو  �لذ�تية  �خلدمات  تفاعالت  �إن  �ل�ستطالع  وقال 

�لرقمية  �لقنو�ت  �أع��د�د  تو�سع  مع  �أك��ر،  زي��ادة  ت�سهد  �لرقمية 

�ملنت�سرة �ليوم، بالإ�سافة �إىل �لبتعاد ب�سكل �أكر عن �لتفاعالت 

�لب�سرية �لتي تتم وجهاً لوجه �أو من خالل �لتفاعالت �ل�سوتية، 

تكنولوجيا  ت�ستخدم  �لتي  �مل�ساريع  ن�سبة  تزد�د  �أن  �ملتوقع  ومن 

�ملعلومات بهدف حت�سني جتربة �لعمالء، �أما تلك �مل�ساريع �لتي 

فيها  �لرتكيز  يتم  ف�سوف  فيها،  �لتكنولوجيا  ��ستخد�م  يتم  ل 

على �لتوظيف و�لتدريب و�إد�رة �سوؤون �ملوظفني �لذين يو�جهون 

�لعمالء ب�سكل مبا�سر.

عمليات  م��ن  �مل��ئ��ة  يف   25 تنفيذ  �سيتم 

دعم وخدمة �لعمالء من خالل دمج تقنيات 

�أو   »VCA« �لف��رت����س��ي  �لعمالء  م�ساعد 

كافة  متكاملة عر  �أعمال  بوت« يف  �ل�»�سات 

�لقنو�ت �لتفاعلية بحلول عام 2020، بزيادة 

بن�سبة 2 يف �ملئة تقريباً مقارنة بعام 2017، 

و�لأب��ح��اث  �لدر��سات  ملوؤ�س�سة  وفقاً  وذل��ك 

جارترن.

�ملوؤ�س�سات  ن�سف  م��ن  �أك���رث  ب���د�أت  وق��د 

م�ساعد  تكنولوجيا  يف  بال�ستثمار  بالفعل 

�لعمالء،  خدمة  لتعزيز  �لفرت��سي  �لعمالء 

مز�يا  �ل�سركات  تلك  م�سوؤولو  �أدرك  �أن  بعد 

�خل��دم��ات �لآل��ي��ة �ل��ذ�ت��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة �إىل 

�إىل  �لأم���ر  ت�سعيد  �إم��ك��ان��ي��ة  على  �ل��ق��درة 

�لعنا�سر �لب�سرية �مل�سوؤولة عن خدمة �لعمالء 

يف �حلالت �ملعقدة �لتي ت�ستدعي ذلك.  

وق���ال ج��ني �أل��ف��اري��ز، ن��ائ��ب �ل��رئ��ي�����س يف 

جارترن: »مع زيادة تفاعل �لعمالء مع �لقنو�ت 

وت�سغيل  �عتماد  عمليات  ب���د�أت  �لرقمية، 

للتعامل  �لفرت��سي  �لعمالء  م�ساعد  �أجهزة 

مو�قع  على  تتم  �ل��ت��ي  �لعمالء  طلبات  م��ع 

�لويب وتطبيقات �لهو�تف �جلو�لة وتطبيقات 

�إىل �سبكات  �ملر��سلة للم�ستهلكني، بالإ�سافة 

�ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي، وي��ت��م دع���م ه��ذه 

معاجلة  ق��در�ت  على  بتح�سينات  �لعمليات 

عن  ف�ساًل  �لآيل  و�لتعلم  �لطبيعية  �للغات 

قدرة �لأجهزة على مطابقة حاجات �لعمالء 

ونو�ياهم«.  

يف  �نخفا�س  �إىل  �ملوؤ�س�سات  و�أ����س���ارت 

�ملكاملات  تتم عر  �لتي  �ل�ستف�سار�ت  �أعد�د 

 70 بن�سبة  �لإلكرتوين  �لريد  �أو  و�لدرد�سة 

م�ساعد  وتقنيات  �أجهزة  ن�سر  بعد  �ملئة  يف 

لأح��دث  �لعمالء �لف��رت����س��ي، وذل��ك وف��ق��اً 

هذه  �أ���س��ارت  كما  ج��ات��رن،  موؤ�س�سة  �أب��ح��اث 

�ل�سركات �إىل زيادة يف م�ستوى ر�سا �لعمالء 

بالإ�سافة �إىل ن�سبة توفري �أعلى يف كل �ت�سال 

�سوتي و�سلت �إىل 33 يف �ملئة.

به  ق��ام��ت  ��ستطالع  نتائج  �أظ��ه��رت  كما 

يف   84 �أن   2017 ع��ام  يف  جارترن  موؤ�س�سة 

�ملئة من �ملوؤ�س�سات قد توقعت �أنها �ستزيد من 

جتربة  تقنيات  جمال  يف  ��ستثمار�تها  حجم 

�لعمالء خالل �لعام �لتايل.

»مساعد افتراضي« لخدمة ٪25
من العمالء بحلول 2020

مايكروسوفت تعلن عن أول مراكز للبيانات 
في الشرق األوسط

عن  مايكرو�سوفت  �سركة  ك�سفت 

لأول  جديدة  بيانات  مر�كز  �إط��الق 

مرة يف دولة �لإمار�ت تغطي منطقة 

�ل�����س��رق �لأو����س���ط، و���س��وف تعمل 

�ل�سحابية من  على تقدمي خدماتها 

و�حلكومات  �ملوؤ�س�سات  �أجل متكني 

من  �مل��زي��د  ولتحقيق  و�ل�����س��رك��ات 

�لأعمال و�إتاحة فر�س غري م�سبوقة 

يف �ملنطقة.

مايكرو�سوفت  خدمات  و�ستوفر 

 365 و�أوفي�س  �أزور  مثل  �ل�سحابية 

م��ر�ك��ز  ع���ر   365 ودي��ن��ام��ي��ك�����س 

�لبيانات �جلديدة يف دبي و�أبوظبي 

و�ل��ث��ق��ة  �ل���ع���ايل  و�لأد�ء  �جل�����ودة 

�لبيانات  حماية  ل�سمان  �ل��الزم��ة 

توقع  مع  وذل��ك  �لأع��م��ال،  وتطوير 

بد�ية �لتوفر �لعام يف 2019.

خر�تها  �ل�سركة  ت�سخر  و�سوف 

يف حماية �لبيانات ومتكني �لعمالء 

لدفع عجلة  �لعامل  �أنحاء  يف جميع 

�لتحول �لرقمي، و�سيلتزم كل مركز 

�ل�سحابة  مب��ب��ادئ  ج��دي��د  ب��ي��ان��ات 

و�ح��ًد�  لي�سبح  بال�سركة،  �خلا�سة 

�ل�سحابية  �لتحتية  �لبنى  �أك��ر  من 

يف �لعامل، و�لتي تخدم حالًيا مليار 

�سركة  مليون   20 من  و�أك��رث  عميل 

حول �لعامل.

ب�سكل  مايكرو�سوفت  وت��ت��ع��اون 

يف  �لتكنولوجيا  �سركاء  م��ع  وث��ي��ق 

ج��م��ي��ع �أن���ح���اء �ل�����س��رق �لأو����س���ط 

وزي��ادة  �لتدريب  لت�سهيل  و�أفريقيا 

�لتوظيف يف �لعديد من �لقطاعات، 

 4000 �أي�ًسا دع��م ح��و�يل  وق��د مت 

بر�مج  طريق  عن  نا�سىء  م�سروع 

م��ث��ل �أك���ادمي���ي���ة م��اي��ك��رو���س��وف��ت 

�ل�سحابية،  مايكرو�سوفت  وجمعية 

على  �لنا�س  بدورها  ت�ساعد  و�لتي 

�ملهار�ت، وكذلك  بناء جمموعة من 

�لعمل  �سوق  �إىل  للدخول  جتهيزهم 

يف �ملنطقة، يف حني �ست�ساهم خطوة 

�ن�سمام مر�كز �لبيانات يف �أبوظبي 

�ل�سحابية  �لتحتية  �لبنية  مع  ودبي 

على  مايكرو�سوفت  ل�سركة  �لعاملية 

بالفر�س  �لإقليمية  �ل�سركات  ربط 

�أنحاء �لعامل، كما  �ملتاحة يف جميع 

ت�سريع �ل�ستثمار�ت  �ست�ساعد على 

�جلديدة، وحت�سني �إمكانية �لو�سول 

لالأفر�د  �ل�سحابية  �خل��دم��ات  �إىل 

و�ملنظمات عر كافة منطقة �ل�سرق 

�لأو�سط.

�ل�سحابية  �حللول  موفر  ويدعم 

�لتي  مايكرو�سوفت  �سبكة  �جلديد 

�سريك يف جميع   17،800 تت�سمن 

بدوره  يوفر  و�ل��ذي  �ملنطقة،  �أنحاء 

حلول  لل�سركاء  تقدم  خا�سة  من�سة 

مايكرو�سوفت �ل�سحابية حملًيا.

ذلك  يف  مب��ا  �ملنظمات  وتعمل 

�لكبرية  و�ملوؤ�س�سات  �حلكومات 

�لنا�سئة  و�ل�سركات  و�ملتو�سطة 

منطقة  �ل�سناعات يف  من خمتلف 

�خل��ل��ي��ج ع��ل��ى �ل����س���ت���ف���ادة م��ن 

مايكرو�سوفت  وح��ل��ول  خ��دم��ات 

�ل�������س���ح���اب���ي���ة ب���ه���دف �إ�����س����ر�ك 

ع���م���الئ���ه���ا، ومت���ك���ني �مل��وظ��ف��ني 

وت���ع���زي���ز �ل��ع��م��ل��ي��ات وحت�����س��ني 

و�خلدمات. �ملنتجات 

وق�����د �خ�����ت�����ارت �ل���ع���دي���د م��ن 

مايكرو�سوفت  �سحابة  �ملوؤ�س�سات 

فيها:  مبا  �لرقمية  �أعمالها  لتعزيز 

جمموعة �لإمار�ت و�إعمار �لعقاري 

�لفطيم  وماجد  للطري�ن  و�لحت��اد 

وفنادق ومنتجعات جمري� وجمموعة 

لن�����دم�����ارك و����س���م���ان ل��ل��ت��اأم��ني 

و�إم���د�د  �خليمة  ر�أ����س  و�سري�ميك 

 Ooredoo ،و�سركة طري�ن �خلليج

�لكويتي  �لتمويل  وبيت   ،،VIVA
وجمموعة منا ومركز دبي �لتجاري 

�لعاملي.
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الشحن الالسلكي يدمر البطارية
 »ZDNet« ك�سف �ختبار ملوقع

�ل��ال���س��ل��ك��ي  �ل�����س��ح��ن  م���ي���زة  �أن 

و  8 �لطر�ز  من  »�آيفون«  لهو�تف 

�أ�سرع  ب�سكل  �لبطارية  تدمر   ،X
�ل�سلكي. بال�سحن  مقارنًة 

�لهاتف  بطارية  �سحن  �أن  ورغم 

مقارنة  �أ�سرع  ب�سكل  يتم  ل�سلكياً 

»�ل��ك��ي��ب��ل«،  ط��ري��ق  ع��ن  بال�سحن 

�سلبي  ب�سكل  ي��وؤث��ر  ذل��ك  �أن  �إل 

لكون  وذلك  �لبطارية،  عمر  على 

عند  ط���وي���اًل  ت����دوم  ل  �ل�����س��ح��ن��ة 

يف  �لال�سلكية  �لطريقة  �عتماد 

ل�سحن. �

ذلك  يف  �ل�سبب  �ملوقع  و�أرج��ع 

�لآي��ف��ون  ي�سحن  عندما  �أن��ه  �إىل 

���س��ل��ك��ي��اً ي���ك���ون �ل�����س��غ��ط ع��ل��ى 

�ل��ب��ط��اري��ة حم�����دود�ً، وذل���ك لأن 

�مل��اأخ��وذة  بالطاقة  يعمل  �لهاتف 

يعتمد  بينما  �لطاقة،  م�سدر  من 

ع��ل��ى ط���اق���ة �ل��ب��ط��اري��ة ع��ن��دم��ا 

ل�سلكياً. ي�سحن 

طريقة  ت��ب��دي��ل  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل 

�إىل  �ل�������س���ل���ك���ي  م����ن  �ل�������س���ح���ن 

�ل��ال���س��ل��ك��ي، ي��ت��ع��ب �ل��ب��ط��اري��ة، 

�خلا�سة  �ل�سحن  دور�ت  ويجعل 

لتكون  �أ����س���رع،  ب��وت��رية  ت��ت��م  ب��ه��ا 

لبطارية  �أق�����س��ر  ع��م��ر�ً  �لنتيجة 

ل�سحن. �
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»املادة مرة �سعبة.. مو قادرة اأفهم �سيء«.. 

ُت����رددي����ن ه����ذه اجل��م��ل��ة، ع��زي��زت��ي  اإذا ك���ن���ِت 

ال��ط��ال��ب��ة، م���ع ب��ع�����ض امل��ح��ا���س��رات، اأو عند 

بحاجة  كنِت  واإذا  االخ��ت��ب��ارات،  اأو  ال��درا���س��ة 

من  ا���س��ت�����س��ارات  اأو  خ�سو�سية  درو�����ض  اإىل 

طالبات اجتزن هذه املواد بتفوق، فاإن مركز 

دعم الطالبات بكلية االآداب هو اجلهة التي 

ت��ب��ح��ث��ن ع��ن��ه��ا وال�����ذي ي���ق���دم ل���ك ال��ع��دي��د 

درا�ستك  ُتفيدك خالل  التي  اخلدمات  من 

اجلامعية.

بيئة داعمة

تكُمن ر�سالة املركز 

ال���دع���م  ت����وف����ر  يف 

للطالبات  الأك��ادمي��ي 

اأق�سام كلية  يف جميع 

ب��اجل��ام��ع��ة،  الآداب 

وذل����ك مل�����س��اع��دت��ه��ن 

اأهدافهن  حتقيق  يف 

الأكادميية عرب توفر 

بيئة داعمة للطالبات 

اأك��ادمي��ي��اً، م��ن خالل 

احل�����������س�����ول ع���ل���ى 

املتميزات  زميالتهن  من  الأكادميي  الدعم 

وتوفر فر�ص للطالبات املتعاونات ملمار�سة 

واكت�ساب  م��ع��ارف��ه��ن  وت��و���س��ي��ع  م��ه��ارات��ه��ن 

اخلربة التي توؤهلهن ل�سوق العمل.

درو�ض تقوية

فكرة  �ساحبة  العميل  اإمي���ان  الأ���س��ت��اذة 

اإن�����������س�����اء امل����رك����ز 

وحم���ا����س���ر ب��ق�����س��م 

ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة، 

عمل  اأن  اأو���س��ح��ت 

امل����رك����ز ب�������داأ ع���ام 

قام  حيث  1432ه�، 
درو�ص  بتوفر  املركز 

تقوية فردية اأ�سبوعياً 

ب����ق���������س����م ال����ل����غ����ة 

ذلك  بعد  الإجنليزية، 

ت��ق��رر ف��ت��ح خ��دم��ات 

كلية  لطالبات  املركز 

الأول من عام  الدرا�سي  الف�سل  الآداب يف 

من  ع��دد  ت��ق��دم  بعدما  1438-1439ه� 
طالبات اللغة الإجنليزية بطلب امل�ساعدة يف 

الإع����الم م�ساراً  ك��ون  الإع����الم،  م��ق��ررات 

الإجنليزية،  اللغة  ق�سم  لطالبات  م�سانداً 

طالبات  الفر�سة جلميع  اأتيحت  وب��ذل��ك 

نظراتهن  الدعم من  بطلب  الآداب  كلية 

الطالبات وحتقيق ال�ستفادة للطرفني«.

التعرث الدرا�سي

اأن  واأ������س�����اف�����ت 

ال���ت���ع���ر ال���درا����س���ي 

�سعف  ع���ن  ال���ن���اجت 

اأو  ال��ط��ال��ب��ات  بع�ص 

مل�سكالت  تعر�سهن 

ت�سببت  اج��ت��م��اع��ي��ة 

ع��ن  اب���ت���ع���اده���ن  يف 

املحا�سرات  ح�سور 

ذهنياً  ت�ستيتهن  اأو 

ل  ع��وائ��ق  وج���ود  اأو 

ب�سببها  ي�����س��ت��ط��ع��ن 

جم������اراة زم��ي��الت��ه��ن 

واللحاق بهن؛ كان �سبباً رئي�ًسا لإن�ساء املركز، 

م�سيفة اأن �سعوبة توافق �ساعات فراغ بع�ص 

لأع�ساء  املكتبية  ال�ساعات  مع  الطالبات 

هيئة التدري�ص و�سعور بع�سهن باخلجل من 

الدعم  ملركز  اللجوء  جعل  امل�ساعدة  طلب 

فيما  امل�سكالت،  هذه  لكل  حاًل  الأكادميي 

ت�سجيع  الفكرة هو  وراء  الآخر  ال�سبب  كان 

الطالبات املتميزات الالتي يعملن يف املركز 

تطوعية ت�سقل  اأن�سطة  يف  امل�ساركة  على 

�سخ�سياتهن وتعلمهن مهارة العطاء.

خطط تطويرية

امل�ستقبلية  التطويرية  اخلطط  وح��ول 

ملركز دعم طالبات كلية الآداب متنت العميل 

من  اجلامعة  ودع��م  مباركة  على  احل�سول 

اأج��ل  تطبيق جتربة 

باإن�ساء  الآداب  كلية 

اأكادميي  دع��م  مركز 

ك��ل��ي��ات  ج��م��ي��ع  يف 

اجل���ام���ع���ة خل��دم��ة 

ج��م��ي��ع ال��ط��ال��ب��ات 

������س�����واء ب����اإع����ط����اء 

للطالبات  الفر�سة 

اأو  املركز  يف  بالعمل 

ال�ستفادة من درو�ص 

ال��ت��ق��وي��ة ال��ف��ردي��ة. 

توجهاً  اأن هناك  كما 

لإن�ساء موقع اإلكرتوين تفاعلي يُقدم خدمة 

وحجز  العمل،  فريق  يف  كع�سو  الت�سجيل 

املالحظات  واإبداء  التقوية،  درو�ص  مواعيد 

الهامة التي حت�سن من عمل املركز.

عطاء وتعاون

ال�سعّيد  رمي  الأ�ستاذة  تقول  جهتها  من 

����س���ك���رت���رة م��رك��ز 

ال��دع��م الأك���ادمي���ي: 

ال��ع��م��ل على  ب���داي���ة 

على  لتنفيذه  املركز 

ك���اف���ة ت��خ�����س�����س��ات 

كانت  الآداب  كلية 

���س��ع��ب��ة ن���وع���اً م��ا، 

���رع���ان ما  ول��ك��ن ����سُ

ت����ال�����س����ت ب��ف�����س��ل 

الطالبات املتطوعات 

ال�����الت�����ي يُ���ق���دم���ن 

وق���ت���ه���ن مل�����س��اع��دة 

على  الطالبات  اإقبال  اأن  كما  امل�ستفيدات، 

العطاء  روح  وي���ربز  للغاية  ُم��ر���صٍ  امل��رك��ز 

والتعاون بني املتطوعات وامل�ستفيدات.

ا�ستثناء الواجبات وامل�ساريع

ان�سمام  �سروط  اأن  ال�سعّيد  واأو�سحت 

الطالبة  تكون  اأن  الدعم  ملركز  املتطوعات 
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ف��م��ا ف����وق، وت���ق���دم خ��ط��اب ت��و���س��ي��ة من 

يف  الطالبة  بتميز  تفيد  املقررات  اأ�ستاذات 

امل����ق����ررات وب��ذل��ك 

الطالبات  ت�ستطيع 

ط���ل���ب امل�������س���اع���دة 

ف��ه��م حم��ت��وي��ات  يف 

م���ق���ررات م���ع���ي���ن���ة 

فيها،  �سعوبة  يجدن 

ه��ذه  اأن  ال��ع��ل��م  م���ع 

ت�سمل  ل  امل�ساعدة 

يف  امل�ساعدة  تقدمي 

اأو  ال���واج���ب���ات  ح���ل 

امل�ساريع اأبداً.

رفع امل�ستوى

م�سرفة  نائبة  ذك���رت  اأخ���رى  جهة  م��ن 

الآداب الأ�ستاذة  بكلية  الأكادميي  الإر�ساد 

وم�ساندة  دع��م  م��رك��ز  اأن  امل��ال��ك��ي  اأم���رة 

اأه��م  م��ن  يُ��ع��د  الآداب  بكلية  ال��ط��ال��ب��ات 

يف  الكلية  ترفد جمهودات  التي  املبادرات 

واأكدت  للطالبات،  الدرا�سي  رفع امل�ستوى 

وتقدم  الأكادميي تبارك  الإر�ساد  وحدة  اأن 

اأج��ل جن��اح ه��ذه اخلطوة  كل ما ميكن من 

يقدر  ج��ي��اًل  تُثمر  خ�سبة  تعد بيئة  ال��ت��ي 

التعلم ويثمن التعاون ويحقق اإجنازاته فيما 

املعلومة  لتناول  جديدة  طرق  ابتكار  يخ�ص 

ونقلها وتي�سر ال�سعوبات.

نرتقي معًا

وحدة  ا�ستعداد  عن  املالكي  اأ.  وع��ربت 

لن�سر  بجد  و�سعيها  الأك��ادمي��ي  الإر���س��اد 

الدرا�سي،  امل�ستوى  باأهمية حت�سني  الوعي 

وت���دع���م وت�����س��ان��د ك���ل ط��ال��ب��ة ت��ع��رت يف 

���س��ع��وب��ة م���ا والأخ�����ذ ب��ي��ده��ا ن��ح��و ك�سر 

التغير  يف  وال���ب���دء  ال���س��ت�����س��الم  ح��اج��ز 

والتطور، ونبتهج بان�سمامها اإىل جمموعات 

الدعم، فالهدف الأ�سمى هو اأن نرتقي معاً 

ي�سد  ونكون »كالبنيان  للنور  جميعاً  ونخرج 

بع�سه بع�سا«.

جتربة متميزة

اأع�ساء  من  ناأمل  املالكي:  اأ.  واأ�سافت 

�سرح  الكلية  اأق�����س��ام  يف  ال��ت��دري�����ص  هيئة 

الطالبة  وتر�سيح  للطالبات  املركز  اأه��داف 

تاأدية  على  وحتفيزها  املقرر  يف  املتمكنة 

ونُهيب  الأخ��ري��ات،  لزميالتها  املعلم  دور 

ياأخذن  اأن  املتمكنات ونرجو  بهمة طالباتنا 

هي  فالتجربة  التجربة،  على حممل  الأم��ر 

وتك�سبهن  خمتلفاً  اأف��ق��اً  �ستمنحهن  التي 

مهارات جديدة وتاأخذهن من كر�سي املتعلم 

اإىل طاولة املعلم.

انطباع الطالبات

هند اليو�سف اإحدى الطالبات امل�ستفيدات 

بكلية  الأكادميي  الدعم  مركز  خدمات  من 

حيث  للغاية،  ا�ستفادت  اأنها  اأفادت  الآداب 

اإن املتطوعات ب�سطن لها املعلومات بطريقة 

�سل�سة ما جعلها تت�سجع لدار�سة املقرر.

البارقي  اأجماد  امل�ستفيدة  معها  واتفقت 

تعامل  وح�سن  املركز  باأهمية  نوهت  التي 

املتطوعات الالتي يُجنب عن كل الت�ساوؤلت 

يف اأي وقت خالل اليوم الدرا�سي.

اجل��وه��رة  املتطوعة  اأك���دت  جهتها  م��ن 

اأن  على  اإجنليزية،  لغة  تخ�س�ص  الهزاين، 

املعريف  اجل��ان��ب  تعزيز  يف  �ساهم  امل��رك��ز 

واملعلومات  اخل��ربات  نقل  من خالل  لديها 

للطالبات امل�ستفيدات، كما عّزز روح التعاون 

وحب م�ساعدة الآخرين.
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يوفر دعمًا اأكادمييًا للطالبات من زميالتهن املتميزات

دراستِك الجامعية أسهل مع »مركز دعم 
الطالبات« باآلداب

أ. العميل: المركز 
يوفر للطالبات 

المتميزات فرصة 
صقل شخصياتهن 
وتعلم مهارة العطاء

أ. السعّيد: شروط 
انضمام المتطوعات 

أن تكون الطالبة 
متفوقة ومعدلها 

التراكمي 4 فما فوق

أ. المالكي: نأمل 
من عضوات هيئة 

التدريس شرح أهداف 
المركز وترشيح 

الطالبات المتمكنات



من ال�صمات املهمة التي يت�صف بها املوظف 

الناجح حتليه بالأخالق الفا�صلة، مقتدياً بنبينا 

و�صفه  وال��ذي  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الكرمي 

والذي  لعلى خلق عظيم«،  »واإنك  بقوله:  تعاىل 

اجلنة  النا�س  يدخل  ما  اأك��ر  عن  �ُصئل  عندما 

قال: »تقوى اهلل، وح�صن اخللق«.

واإل���ي���ك ع��زي��زن��ا امل���وظ���ف اإر�����ص����ادات يف 

الأخالقيات الرفيعة للموظف، والتي متكنه من 

مكانة  وتبوئه  املهنية،  حياته  يف  بتميز  النجاح 

اجتماعية مرموقة، وتك�صبه الأجر والثواب.

حياة  تتج�صد يف  نبيل  خلق  وهي  الأمانة:   •
املوظف يف جمالت عديدة مثل الأمانة العلمية، 

املناطة،  املهام  اأداء  يف  الأمانة  املالية،  الأمانة 

الأمانة يف التوقيت، والأمانة يف التوثيق.

قناعة  اإىل  وت�صتند  ال��ذات��ي��ة:  ال��رق��اب��ة   •
املوظف باأن العمل عبادة وهو موؤمتن على اأداء 

املهام املوكلة له على اأح�صن وجه ممكن، ويقوم 

ملن  احلاجة  دون  اأدائ��ه  حل�صن  ذاتياً  باملراقبة 

يذكره بذلك.

رفيع ميكن كل ذي حق  العدل: وهو خلق   •
العاملني  التواد بني  ن�صر  اإىل  ويوؤدي  من حقه، 

يف املوؤ�ص�صة، كما يوؤدي اإىل ازدهار املجتمعات. 

• ح�صن املعاملة: وهو �صفة تدل على اأ�صالة 
املوظف ورقيه، فرتى من حباه اهلل بهذه ال�صفة 

باأمور  بابت�صامة تعلو وجهه، ويهتم  النا�س  يلقى 

على  ويعمل  خدمتهم،  يف  ويجتهد  الآخ��ري��ن، 

تذليل امل�صاعب التي تعرت�صهم متحلياً مبزاجية 

مبهنته،  قيامه  اأثناء  جذابة 

ومبتغياً الأجر والثواب.

ال��ت��وا���ص��ع: وه��و �صمة   •
الكبرية  ال��ث��ق��ة  ع��ل��ى  ت���دل 

ف��رتى  بنف�صه،  ل��الإن�����ص��ان 

امل���ت���وا����ص���ع ي��ب��ت��ع��د ع��ن 

بني  التواد  ويعزز  املظاهر، 

وينقل  ومروؤو�صيه،  زمالئه 

�صدر،  برحابة  خرباته  لهم 

ت�صاوؤلتهم  ع��ل��ى  وي��ج��ي��ب 

وليجد  وب�صاطة،  بو�صوح 

اإىل  الإ���ص��ارة  اأي ح��رج يف 

للمراجع  ل��ل��رج��وع  حاجته 

الدقيقة  الإج��اب��ة  لإع��ط��اء 

اإن  املطروح  املو�صوع  على 

ت��ط��ل��ب الأم�����ر م��ن��ه ذل���ك؛ 

فكل منا بحاجة لال�صتزادة 

لقوله  م�صداقاً  املعرفة  من 

تعاىل: »وما اأوتيتم من العلم 

اإل قلياًل«.

�صفة  وه����و  ال���رف���ق:   •
يتبواأ مكانة  توؤهل املوظف الذي يتمتع بها لأن 

مرموقة بني زمالئه م�صداقاً لقوله تعاىل وهو 

يخاطب نبيه عليه ال�صالة وال�صالم: »ولو كنت 

فظاً غليظ القلب لنف�صوا من حولك«. كما اأن 

الرفق عندما يرتافق مع اأية م�صاألة فاإنه يزيدها 

بهاًء وخرياً.

بها  يتحلى  م��ن  �صمة متكن  وه��و  احل��ل��م:   •
الأفعال  ردود  عن  والبتعاد  نف�صه،  �صبط  من 

قد  اأمور  من  تخلو  ل  املهنية  فاحلياة  ال�صلبية، 

ت�صبب الإزعاج بل ولرمبا الإحراج بني الزمالء، 

وبقدر حتلي املوظف باحللم بقدر ما يعالج مثل 

تلك الأمور بحكمة. 

عمادة تطوير املهارات

تصور مقترح للملف الوطني اإللكتروني 
»NEPD«

جاءت فكرة اإن�صاء ملف وطني اإلكرتوين جلميع الأ�صخا�س من ذوي 

الوطنية  اللجنة  ر�صالة  مع  ومتا�صًيا  2030م  لروؤية  حتقيقاً  الإعاقة، 

املواطنني  اخلدمات جلميع  اأف�صل  لتقدمي  وا�صتمراراً  الرقمي  للتحول 

يف اململكة العربية ال�صعودية، حيث اأولت قيادتنا الر�صيدة اهتماماً كبرياً 

بالتحول للتعامالت الإلكرتونية احلكومية، وكان الأ�صخا�س ذوو الإعاقة 

وما زالوا يحظون باهتمام ورعاية قيادتنا الر�صيدة لتمكينهم من العي�س 

الكرمي باأق�صى ما ت�صمح به قدراتهم واإمكاناتهم.

امللف الوطني الإلكرتوين لالأ�صخا�س ذوي الإعاقة، هو ت�صوُّر مقرتح 

اإنتاجية  ورفع  املمكنة،  اخلدمات  واأي�صر  اأف�صل  تقدمي  ل�صمان  يهدف 

الوزارات، وتوفري قاعدة بيانات وطنية، وتوفري املعلومات املطلوبة بدقة 

مقدمي  جميع  وكفاءة  اإنتاجية  لرفع  اإ�صافة  املنا�صب  الوقت  يف  عالية 

اخلدمة لالأ�صخا�س ذوي الإعاقة.

ال�صيا�صات  ر���ص��م  ع��ل��ى   - اهلل  -ب�����اإذن  ال��تَّ�����ص��ور  ه���ذا  وي�����ص��اع��د 

وال�صرتاتيجيات املتعلقة بالتحول الرقمي على م�صتوى الأجهزة العامة 

والربامج  اخلطط  وو�صع  الإع��اق��ة،  ذوي  الأ�صخا�س  بخدمة  املَعنية 

الالزمة لتنفيذها، و�صمان تن�صيق املبادرات املت�صلة بذلك.

ال�صعودي  املواطن  ت�صجيل  اآلية  على  الإل��ك��رتوين  امللف  فكرة  تقوم 

اخلدمات  لتقدمي  احلاجة  اأو  العوق،  اكت�صاف  ح��ال  الإع��اق��ة  ذوي  من 

املتخ�ص�صة، مع ت�صجيل كل الأ�صخا�س املدرجة بياناتهم يف تقرير الهيئة 

العامة لالإح�صاء يف تقريرها عام 2017م »م�صح ذوي الإعاقة« والبالغ 

املوقع  بيانات  يف  ال�صكان،  ع��دد  من   2.9% التَّقرير  بح�صب  ن�صبتهم 

الإلكرتوين، وبهذا الإجراء املبدئي مينح املواطن ذو الإعاقة كوًدا لتفعيل 

ملفه الإلكرتوين، وال�صتفادة من اخلدمات والت�صهيالت ح�صب ما يتطلَّبه 

و�صعه احلايل. واخلدمات يف هذه البوابة الإلكرتونية ت�صمل جميع ما 

خدمات  مظلتها  حتت  وت�صم  الإع��اق��ة،  ذوي  للمواطنني  تقدميه  ميكن 

القطاع  وخدمات  الجتماعية،  وال�صوؤون  والعمل  والتعليم  ال�صحة  وزارة 

اخلا�س واملتمثلة بفتح احل�صابات البنكية، ومكاتب ال�صت�صارات القانونية 

واملحاماة، وجميع املراكز واملعاهد التي ميكن اأن ي�صتفاد من خدماتها، مع 

م�صاركة اجلمعيات اخلريية املرخ�صة، ومبادرات التطوع واأندية احلي. 

كل هذه املنظومة الإلكرتونية يف تقدمي اخلدمات، وال�صتفادة منها حتت 

اإ�صراف واإدارة حكومية من قبل هيئة رعاية الأ�صخا�س ذوي الإعاقة والتي 

�صدرت املوافقة على تنظيمها من ِقَبل جمل�س الوزراء بتاريخ املوافق 13/ 

2/ 2018م، ول �صك اأن مثل هذا التنظيم يتيح جلميع مقدمي اخلدمة 
ويوفر  لهم،  املقيد  الدخول  تقدمي اخلدمات عرب  ت�صهل  دقيقة،  بيانات 

للجهات العليا مراقبة اأداء الوزارات تباعاً، �صاماًل عدد اخلدمات ونوعيتها 

وم�صدر مقدم اخلدمة ومدى ر�صا الطرفني حول تقدمي وتلقي اخلدمات.

الإعاقة حتت مثل هذه املظلة ل يكفل  املواطنني ذوي  اإن �صم جميع 

لهم حياة ذات جودة وح�صب، واإمنا له كذلك تبعات اقت�صادية واجتماعية 

اإيجابية، ملا يوفر على الدولة من وقت وجهد وميزانيات �صخمة عرب التن�صيق 

والتنظيم للجهود الوزارية واملبادرات اخلا�صة، ومراكز الأبحاث واجلامعات 

يف تطويع البحوث خلدمة املواطنني ذوي الإعاقة من خالل درا�صة واقعهم، 

واقرتاح احللول والتو�صيات املبنية على البحث العلمي القائم على امليدان.

واأخرياً ميكن التاأكيد على اأن ما نعي�صه الآن يف مملكتنا احلبيبة من 

تنمية م�صتدامة ونهو�س يف خمتلف القطاعات، يواكب ما قاله �صمو ويل 

العهد الأمري حممد بن �صلمان: »ل نعمل اإلَّ مع احلاملني«.

اأ�صماء اإبراهيم احلربي

كلية الرتبية

Asma.i.alharbi@outlook.sa 

ال��وزن  زي���ادة  يف  مهم  دور  املعي�صة  لنمط 

الأبحاث  وم��ن  املجتمع،  اأف��راد  ل��دى  وال�ُصمنة 

العلمية التي توؤكد ذلك درا�صة قام بها جمموعة 

من الباحثني الغربيني، للتحقق من عالقة زيادة 

عندما  العرقية،  املجتمعات  يف  وال�ُصمنة  الوزن 

الذين  ال�صيينني  م��ن  جمموعتني  ب��ني  ق��ارن��وا 

اآ�صيا،  وولدوا يف  ال�صمالية  اأمريكا  يعي�صون يف 

وبني ال�صيينني املوجودين يف اآ�صيا.

يف  يعي�صون  ال��ذي��ن  ال�صيينني  اأن  وج���دوا 

يعتمدون  اآ�صيا،  يف  وول��دوا  ال�صمالية  اأمريكا 

طبقها  التي  تلك  عن  خمتلفة  معي�صة  اأمناطاً 

فال�صينيون  اآ�صيا،  يف  امل��وج��ودون  ال�صينيون 

اأكر مما  حرارية  وح��دات  ي�صتهلكون  اآ�صيا  يف 

لكنهم  ال�صمالية،  اأمريكا  يف  ال�صينيون  يفعل 

ن�صبة �صئيلة من وحداتهم احلرارية  ي�صتمدون 

وج�صم  اأق��ل  وزن  اإىل  يف�صي  الدهون مما  من 

على  مبدئياً  يرتكز غذاوؤهم  الواقع  نحيل، ويف 

الربوتنات  من   30٪ على  ويح�صلون  النباتات 

ينفقون  اأنهم  كما  حيوانية.  غري  م�صادر  من 

حيوية  ن�صاطات  الوقت يف ممار�صة  من  املزيد 

مثل: الركوب على الدراجات الهوائية، وامل�صي، 

يفعل  مم��ا  اأق���ل  للجلو�س  وق��ت��اً  ويخ�ص�صون 

الذين  ه��وؤلء  ال�صمالية؛  اأمريكا  يف  ال�صينيون 

على  ويعتمدون  جلو�صهم،  �صاعات  ازدادت 

كلما  الأمريكي  الغذائي  النظام 

م�صى وقت اأطول على وجودهم 

نتيجة ذلك تزداد عندهم حالت 

زيادة الوزن وال�ُصمنة.

الجتماعي  التغري  عامل  اإن 

والق���ت�������ص���ادي ال����ذي مي���ر به 

اآخر  عاماًل  يُعد  اليوم  املجتمع 

وال�ُصمنة،  الوزن  زيادة  يف  مهماً 

حدث  ال���ذي  التقني  فالتطور 

والنقل،  الت�صالت  و�صائل  يف 

وجتهيز الوجبات ال�صريعة وغريها يف املجتمع 

يف  كثرياً  عليها  يعتمد  الفرد  جعل  احل��دي��ث، 

م�صاهدة  املثال  �صبيل  وعلى  اليومية،  حياته 

طويلة  ل�صاعات  الإن��رتن��ت  وا�صتخدام  التلفاز 

والإ�صراف يف تناول الوجبات ال�صريعة امل�صبعة 

بالدهون، كل ذلك �صاعد على حياة بدنية خاملة 

الأمرا�س  من  الكثري  عنها  نتج  �صحية؛  وغري 

املرتبطة بنمط احلياة املعا�صرة.

وقد يكون ال�صبب يف ذلك الإعالنات التجارية 

ال�صلع  تلك  اأ�صحاب  ميار�صها  التي  الت�صويقية 

واملنتجات �صواًء كانت يف الأجهزة اأو الأغذية غري 

حية امل�صبعة بالدهون؛ مما جعل الكثري من  ال�صَّ

النا�س يقبل عليها، وبطريقة غري واعية لالآثار 

القريب  امل�صتوى  على  عنها  الناجمة  ال�صحية 

والبعيد على حد �صواء.

ال�صلوك  ت��ع��دي��ل  اأن  ول���ص��ك 

ي�صكالن  احل��ي��اة  اأ�صلوب  وتغيري 

ال�صحة  تعزيز  يف  ال��زاوي��ة  حجر 

البيئة  ن��ت��اج  وه��م��ا  املجتمع،  يف 

النا�س  يعي�س  التي  الجتماعية 

يف  تغيريهما  ال�صعب  ومن  فيها، 

اأنه لو  املوؤكد  معزل عنها، بل من 

هي  الجتماعية  البيئة  تكن  مل 

التي حتدد �صلوك الأف��راد ومنط 

حياتهم، لكان من املفرت�س األ يكون هناك درجة 

ن�صاط  اإىل ممار�صة  الجتماعية  للطبقات  ميل 

بدين معني اأو تناول اأغذية حمددة دون غريها.

اأخرياً، بالرغم من اجلهود املبذولة من قبل 

املنظمات والهيئات الدولية واملحلية احلكومية 

منها والأهلية خالل ال�صنوات الطويلة املا�صية 

يف �صن الكثري من ال�صيا�صات وال�صرتاتيجيات 

اأن  اإل  املجتمع؛  يف  ال�ُصمنة  ظاهرة  من  للحد 

معدلتها يف ت�صاعد م�صتمر.

واإىل  تعاىل،  اهلل  �صاء  اإن  بقية  وللحديث   

اللقاء. 

د. علي بن اأحمد ال�صامل

املدينة الطبية اجلامعية

 alisalem@ksu.edu.sa

منوعات17 العدد 1301 - الأحد 8 رجب  1439هـ املوافق 25 مار�س 2018م 22
من وحي الصورة

أخالقيات الموظف

السمنة في المجتمع »5/4«

 إرشادات أكاديمية

الرحمة ُخلٌق رفيع، ل يقت�صر على 

ب�صٍر اأو َمدٍر اأو َوبر.

قال �صلى اهلل عليه و�صلم: 

»الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا 

من يف الأر�س يرحمكم من يف 

ال�صماء«. رواه الرتمذي

خالد العبدالعزيز

الآداب

 رؤية اجتماعية



متابعة: �سلطان ال�سعد 

انطلق اأول ملتقيات كلية الآداب للبحث 

العليا  الدرا�سات  وطالبات  لطالب  العلمي 

ب��رع��اي��ة وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات العليا 

والبحث العلمي د. اأحمد بن �سامل العامري 

ن��ي��اب��ة ع��ن م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 

ب��دران العمر, وذل��ك يف مبنى رق��م 7 مدرج 

 1439 رج����ب   1 امل��ا���س��ي  الأح�����د  ي����وم  »7اأ« 

املوافق 18 مار�س 2018م.

بحوث متميزة

و�شدد الدكتور العامري يف كلمة االفتتاح 

ال��درا���ش��ات  ل��ط��اب  امللتقى  اأه��م��ي��ة  على 

نتائج  ال��ط��اب  فيه  يعر�ض  حيث  العليا، 

درا���ش��ات��ه��م واأب��ح��اث��ه��م ال��ت��ي اأج���روه���ا يف 

ي�شجع  كما  والدكتوراه،  املاج�شتري  مرحلتي 

اإج��راء  على  والطالبات  ال��ط��اب  امللتقى 

اأبحاث متميزة كل يف تخ�ش�شه، واأ�شاد مبا 

حفل به امللتقى من عدد كبري من االأبحاث 

والطالبات  الطاب  قبل  من  اأجن��زت  التي 

ق�شايا  قيمة حتاكي  اأبحاث  باأنها  وو�شفها 

املجتمع املختلفة وت�شلط ال�شوء عليها.

واأ�شاف الدكتور العامري اأن هذا امللتقى 

يوجه طاب وطالبات الدرا�شات العليا نحو 

اختيار املوا�شيع التي حتاكي ق�شايا املجتمع 

وم�شاكله.

ق�سايا جمتمعية

د.  االآداب  كلية  عميد  اأو�شح  جانبه  من 

ي�شمل  امللتقى  اأن  �شعود  اآل  ثنيان  بن  نايف 

ويركز  العليا  الدرا�شات  وطالبات  ط��اب 

الطاب  وحث  نوعية،  بحثية  جوانب  على 

ال���روح  وت��ع��زي��ز  الن�شر  ع��ل��ى  وال��ط��ال��ب��ات 

الن�شر  على  وتعويدهم   بينهم،  التناف�شية 

وامل�شاركة يف املوؤمترات العلمية  الدولية.

وحول النتائج املرجوة من هذا امللتقى اأكد 

اأن  وهي  ومتعددة،  قيمة  اأنها  ثنيان  ابن  د. 

تكون هناك اأبحاث يف امل�شتقبل اأكرث جودة 

ور�شانة واأكرث انتماًء للمجتمع، وكل االأبحاث 

�شتعالج ق�شايا جمتمعية وتعليمية واإن�شانية، 

ي�شارك بها كافة التخ�ش�شات لكلية االآداب، 

روؤي��ة  اأه��داف  يوافق  امللتقى  اأن  اإىل  الفتاً 

واأي�ًشا  اجلامعة،  وا�شرتاتيجيات   2030
تتوافق مع ا�شرتاتيجية الكلية.

دور الإعالم اجلديد

بدوره �شدد وكيل كلية االآداب للدرا�شات 

�شالح  بن  فار�ض  د.  العلمي  والبحث  العليا 

الذكري على دور االإعام اجلديد يف تنظيم 

وامل�شاركة  نتائجها  ون�شر  العلمية  امللتقيات 

يف فعالياتها، واأ�شاد بالتغطية الوا�شعة لهذا 

الذي  واالنت�شار  الكبري  وال�شدى  امللتقى 

اجلديد، حيث  االإعام  و�شائل  به  �شاهمت 

التوا�شل  م��واق��ع  جميع  يف  اخل��ر  انت�شر 

االجتماعي وال�شو�شيل ميديا.

ولفت الدكتور الذكري اأن امللتقى �شيقام 

اأو  ملتقيات  اأي  مثل  مثله  �شنوي  ب�شكل 

اختيار  االآلية يف  اأما  ن��دوات،  اأو  موؤمترات 

نف�ض  م��ن  فتنطلق  امل�����ش��ارك��ن  ال��ب��اح��ث��ن 

اأق�شام،  �شبعة  ت�شم  االآداب  وكلية  الق�شم، 

وكل ق�شم له اآلية خا�شة يف اختيار البحوث، 

واأي�ًشا هي من تتوىل التحكيم، ونحن نحدد 

كم بحثاً لكل ق�شم.

تعزيز التوا�سل

دبكل  علي  الدكتور  االإع��ام  ق�شم  رئ�ض 

امللتقى  لهذا  املنظمة  باللجان  اأ�شاد  العنزي 

وال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات امل�����ش��ارك��ن وق���ال: 

البحوث يجب اأن تخرج من اأدراج اجلامعات 

ماذا  يعلموا  حتى  النا�ض  واإىل  املراكز  اإىل 

االإع��ام  اأ�شبح  وال��ي��وم  اجل��ام��ع��ات،  تعمل 

التوا�شل االجتماعي هي  اجلديد و�شبكات 

املعلومات،  هذه  نقل  يف  الرئي�شة  الو�شيلة 

ت��وا���ش��ل مع  ي��ك��ون ه��ن��اك  اأن  ل��ذل��ك يجب 

التوا�شل  و�شبكات  اجلديد  االإعام  و�شائل 

االجتماعي الإي�شال ر�شالة  الكلية واجلامعة 

اإىل املجتمع والراأي العام.

اأهمية امللتقى واأبرز حماوره واأهدافه

اأك���د وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���ش��ات العليا 

اأن هذا  العامري  اأحمد  العلمي د.  والبحث 

امللتقى يكت�شب اأهمية كبرية ويتيح الفر�شة 

لعر�ض  العليا  الدرا�شات  وطالبات  لطاب 

على  وي�شجعهم  واأبحاثهم  درا�شاتهم  نتائج 

اإجراء اأبحاث متميزة كلٌّ يف تخ�ش�شه.

واأ�شاد بنوعية االأبحاث امل�شاركة يف هذا 

ق�شايا  وحتاكي  قّيمة  اأنها  موؤكداً  امللتقى، 

عليها،  ال�شوء  وت�شلط  املختلفة  املجتمع 

وهذا من �شاأنه ت�شجيع الطاب والطالبات 

البحث  موا�شيع  باختيار  االه��ت��م��ام  على 

اإىل  م�شرياً  املجتمع،  ق�شايا  على  والرتكيز 

اأن من يقود اأعمدة البحث العلمي هم عادة 

طاب الدرا�شات العليا.

اأكرث انتماًء للمجتمع

ثنيان  ب��ن  نايف  د.  االآداب  كلية  عميد 

االأول  العلمي  امللتقى  اأن  اأو�شح  �شعود  اآل 

النوعية  البحوث  على  يركز  االآداب  لكلية 

الن�شر  على  والطالبات  الطاب  وي�شجع 

وتعويدهم   بينهم،  التناف�شية  الروح  وتعزيز 

على الن�شر وامل�شاركة يف املوؤمترات العلمية 

الدولية.

اأبحاث يف  �شتكون هناك  اأنه  اإىل  واأ�شار 

انتماًء  واأكرث  ور�شانة  جودة  اأكرث  امل�شتقبل 

جمتمعية  ق�شايا  تعالج  بحيث  للمجتمع، 

وتعليمية واإن�شانية وت�شمل كافة التخ�ش�شات 

يوافق  امللتقى  اأن  اإىل  الفتاً  االآداب،  بكلية 

ا�شرتاتيجيات  ويوافق   2030 روؤية  اأهداف 

كلية  اإ�شرتايتجية  يوافق  واأي�شاً  اجلامعة 

االآداب وروؤيتها.

تنظيم امللتقى �سنويًا

للدرا�شات  الكلية  وكيل  اأ�شاد  جانبه  من 

�شالح  بن  فار�ض  د.  العلمي  والبحث  العليا 

تنظيم  يف  اجلديد  االإع��ام  ب��دور  الذكري 

اأخ��ب��اره،  ون�شر  فعالياته  وتغطية  امللتقى 

�شنوياً  امللتقى  هذا  تنظيم  تقرر  اأنه  موؤكداً 

اأو  م��وؤمت��رات  اأو  ملتقيات  اأي  مثل  مثله 

وتن�شر  االأبحاث  خاله  و�شتعر�ض  ن��دوات، 

يف كتاب خا�ض.

امللتقى  اأه��داف هذا  اأه��م  اأن  اإىل  ولفت 

العليا  ال��درا���ش��ات  وطالبات  ط��اب  تعويد 

وتهيئتهم وتدريبهم على الن�شر العلمي.

واأو�شح اأن اآلية اختيار الباحثن الفائزين 

تنطلق من نف�ض الق�شم، والكلية فيها �شبعة 

اأق�شام وكل ق�شم له اآلية خا�شة به يف اختيار 

البحوث واأي�ًشا يف التحكيم.

اإخراج البحوث من الأدراج

دبكل  علي  الدكتور  االإع��ام  ق�شم  رئ�ض 

اأف�شل  وع��ّده  امللتقى  بهذا  اأ���ش��اد  العنزي 

و�شيلة الإخراج البحوث من اأدرج اجلامعات 

النا�ض  تعلم  حتى  النا�ض  واإىل  املراكز  اإىل 

اليوم  الكليات  تعمل اجلامعات، وهذه  ماذا 

التوا�شل  و�شبكات  اجلديد  االإع��ام  اأ�شبح 

لنقل  الرئي�شة  الو�شيلة  ه��ي  االجتماعي 

مع  التوا�شل  تعزيز  يجب  لذلك  املعلومات 

التوا�شل  و�شبكات  اجلديد  االإعام  و�شائل 

االجتماعي الإي�شال ر�شالة الكلية واجلامعة 

اإىل املجتمع والراأي العام.

كما اأ�شار اإىل اأن االإعام اأ�شبح �شرورة 

واملجتمعات  ال���دول  م�شتوى  على  ملحة 

واجلامعات، واإذا مل يكن لديك اإعام ينقل 

الر�شالة فا اأحد يعلم مبا تقدمة اجلامعات، 

فامللتقيات والندوات واملوؤمترات ت�شيف من 

واالإعام  ق�شاياه،  وتعالج  للمجتمع  الوعي 

مهمة  االإعام  واأهمية   2030 لروؤية  رافعة 

جًدا.
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اختتم اأعماله الأ�سبوع املا�سي برعاية وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي

ملتقى اآلداب العلمي األول يركز على البحوث 
النوعية والقضايا المجتمعية

د. العامري: الملتقى يوجه الطلبة الختيار المواضيع 
التي تحاكي قضايا المجتمع ومشاكله

د. الذكري: الملتقى سيقام سنويًا وآلية اختيار 
الباحثين المشاركين والفائزين تعود لألقسام

د. آل سعود: ركز الملتقى على جوانب بحثية نوعية 
وسعى لتعزيز النشر والمنافسة العلمية

د. العنزي: تعزيز التواصل مع اإلعالم الجديد يوصل 
رسالة الجامعة إلى المجتمع والرأي العام



»المسؤولية االجتماعية« ينظم حملة 
اليوم العالمي للكلى

بطولة للشطرنج في األولى المشتركة

هيفاء الفيصل توقع اتفاقية تعاون 
مع »الجامعة«

»المتفوقات« يزرن مدينة الملك 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية     

كتبت: هوازن كتبي

وقعت املدينة اجلامعية للطالبات م�ؤخراً اتفاقية تعاون مع رئي�سة جمل�س 

اإدارة جمعية »زهرة ل�سرطان الثدي« �ساحبة ال�سم� امللكي الأمرية هيفاء 

الفي�سل اآل �سع�د بح�س�ر وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات الأ�ستاذة الدكت�رة 

اإينا�س العي�سى.  بداأ حفل الت�قيع بكلمة ل�كيلة اجلامعة �سكرت فيها �سم� 

الأمرية هيفاء الفي�سل واجلمعية على اجلهد املبذول، م�ؤكدة الهتمام الذي 

تاأتي كجزء من  ت�ليه اجلامعة مل�ؤ�س�سات املجتمع اخلريي والتنم�ي والتي 

التحرك العاملي مل�اجهة هذا املر�س و�سمن م�س�ؤولية اجلامعة يف حتقيق 

يف  الأبحاث  اأحدث  تقدمي  خالل  من  وذلك  واملجتمعية،  العلمية  ر�سالتها 

اأف�سل  وفق  ال�سحية  التثقيفية  واملعار�س  احلمالت  وت�سميم  املجال  هذا 

املمار�سات احلديثة والعاملية. من جانبها اأكدت �سم� الأمرية هيفاء الفي�سل 

اأن تعاون جمعية زهرة مع اجلامعة يهدف اإىل رفع م�ست�ى التن�سيق والتعاون 

بني الطرفني؛ بتقدمي اجلامعة اإمكانياتها العلمية والإن�سانية والجتماعية 

يف دعم الدرا�سات والق�سايا مبجال �سرطان الثدي.

لل�س�ؤون  اجلامعة  ب�كالة  وامليي�هيي�بييني  املتف�قني  الطلبة  برنامج  نظم 

للعل�م  عبدالعزيز  امللك  مدينة  ملعاهد  علمية  زيارة  والأكادميية  التعليمية 

والتقنية  م�ؤخراً. رافقت الطالبات د.حمدة العنزي وعدد من امل�سرفات يف 

الربنامج، حيث قمن بج�لة يف معاهد املدينة واملراكز التابعة لها والنتقال 

للمركز ال�طني لتقنية النان� وامل�اد املتقدمة، وزيارة املعامل املتخ�س�سة، ثم 

انتقلن ملركز البتكار لل�سناعة باأق�سامه كامل�سنع الذكي والت�سميم والهند�سة 

اجل�لة  انتهت  ثم  واملحاكاة وغريها،  الفرتا�سي  لل�اقع  ال�سناعة  واأق�سام 

بزيارة للمركز ال�طني لتقنية ال�ست�سعار عن بعد.

الجتماعية  امل�س�ؤولية  نادي  نظم 

خا�سة  حملة  �سع�د  امللك  بجامعة 

بييالييييي�م الييعيياملييي لييلييكييلييى حيييييث مت 

تفعيل الربنامج يف كل من ال�سرقية 

والريا�س وجازان مع حملة اإعالمية 

باأ�سباب  للتعريف  تهدف  م�ساحبة 

منها  ال�قاية  وط�ق  الكلى  اأمرا�س 

وال�سرعة يف متابعة عالج امل��س�ع.

كييمييا �ييسيياحييب احلييمييليية بييرنييامييج 

ترفيهي مفت�ح، حيث �سمل م�ساركة 

يق�م�ن  الييذييين  املر�سى  ميين  عييدد 

الهدايا  وتييقييدمي  الكل�ي  بالغ�سيل 

اأ�سحاب  ميين  عييدد  وم�ساركة  لهم 

من  �سفيت  التي  الناجحة  التجارب 

مر�س الكلى بت�فيق من اهلل.

كما مت ت�زيع هدايا على املر�سى 

باقات  مع  بالغ�سيل  يق�م�ن  الذين 

بال�سفاء  لييهييم  والييتييميينيييييات  ورود 

العاجل.

اإعالمي  ت�اجد  احلملة  �ساحب 

#الي�م_ هييا�ييسييتيياق  اإطييييالق  تييابييع 

ر�سائل  واإييي�ييسييال  العاملي_للكلى 

تيي�عيي�ييية حييي�ل �ييسييبييل اليي�قيياييية من 

اأمرا�س الكلى.

كيي�ييسييفييت بييطيي�ليية الييربنييامييج 

الأوىل  لييليي�ييسيينيية  النيييتيييقيييايل 

امليي�ييسييرتكيية لييليي�ييسييطييرجن والييتييي 

العديد  عيين  ميي�ؤخييًرا  انطلقت 

»ال�سطرجن«،  يف  امل�ه�بني  من 

جييييريييييت عييلييى غيييرار 
ُ
حيييييث اأ

با�ستخدام  الدولية  البط�لت 

حيث  للعبة،  اليييدويل  القان�ن 

�سلمان  الييطييالييب  فيها  انييفييرد 

فيما  الأول،  بيياملييركييز  الييفييراج 

الطالب  الييثيياين  املييركييز  حقق 

كما  احل��ساين،  عبدالرحمن 

ا�ييسييتييحييق اليييطييياليييب عييبييداهلل 

املع��س املركز الثالث.

صوت الصورة

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

الثانوية وتمويل التدريب الدولي 

د. فهد بن عبداهلل الطياش

ميييثييل الييتييدريييب امليييييداين حييجيير الييزاوييية بييني تلقي املييعييارف 

وممار�سة املهارات على اأر�س ال�اقع. ومير هذا التدريب التعاوين 

على  تعتمد  املحلية مب�اقف  وامل�ؤ�س�سات  الأكادميية  الأق�سام  بني 

تفهم الإدارة امل�ؤ�س�سية وحاجتها للمتدربني وحمايتهم من »التنمر 

واللتحاق  التفكري  من  للهرب  يدفعهم  والذي  املبطن  امل�ؤ�س�سي« 

واملتابعة  الطالب  حما�س  درجة  ذلك  اإىل  وي�ساف  فيها.  بالعمل 

لهم.  ال�ظيفية  الفر�س  الدقيقة  وفتح  امليدانية 

فر�س  هيينيياك  ولييكيين  املييحييلييي،  امل�ست�ى  على  جميل  هييذا  كييل 

املجتمع  وم�ؤ�س�سات  القطاع اخلا�س  بتم�يل من  تدريبية خارجية 

براجمها  يف  امل�ساركة  على  طالبنا  م�ساعدة  ميكن  التي  املييدين 

من مت�يلها.  وال�ستفادة 

الدويل  ال�سيفي  التدريب  م�ساركة طالبنا يف  واملتابع خلارطة 

ثالثة  وملدة  تام  انعدام  الأق�سام  بع�س  ويف  تناق�س  يف  اأنها  يجد 

عق�د. 

ولعل املتاأمل لأن�سطة بع�س املدار�س الثان�ية يجد اأنها تخطط 

ملن  تتيح  مرم�قة  عاملية  م�ؤ�س�سات  مع  تعاوين  تدريب  لربامج 

وحتمل  الت�سجيل  الربنامج  من  الختيارية  ال�ستفادة  يف  يرغب 

التكاليف. 

ولدينا يف اجلامعات رمبا فر�سة اأكرب من املدار�س لإيجاد راٍع 

اأخ�سى  ال�سيف  م�سارف  على  ونحن  التجارب.  هذه  ملثل  حملي 

اللنب!     فيها  �سابقتها قد �سيعنا  اأنها مثل 
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وقوف على ممر ذوي االحتياجات اخلا�صة.. تعمد اأم جهل؟!

»اخرج إبداعك« 
في فيلم.. لطلبة 

الجامعة
م�ؤمتر  اجلييامييعيية يف  اأطييلييقييت 

�ييسييحييفييي ميي�ييسييابييقيية ليييالأفيييالم 

الييقيي�ييسييرية ليييطيييالب وطييالييبييات 

اجلييامييعيية، حتييت �ييسييعييار اخييرج 

اإبداعك يف فيلم.

عمادة  تنظمها  التي  امل�سابقة 

بييياإدارة  ممثلة  الييطييالب  �س�ؤون  

امليي�ييسييرح تيياأتييي يف ثييالثيية فييروع، 

الق�سرية،  الروائية  »الأفالم  هي 

الق�سرية  اليي�ثييائييقييييية  الأفيييييالم 

»الأنيمي�سن«  التحريك  واأفيييالم 

الق�سرية«. تهدف امل�سابقة لدعم 

�سناعة  يف  امليي�هيي�بييني  الطلبة 

للم�ساركات  وتهيئتهم  الأفيييالم 

اليي�ييسييييينييمييائييييية داخيييييل وخييييارج 

من  ق�س�س  واإبيييييراز  اجلييامييعيية 

وتعزيز  ال�سع�دي  املجتمع  بيئة 

اجلامعة  طلبة  بني  التعاون  روح 

العمل  يف  الت�سارك  خييالل  ميين 

الإبداعي. ي�سار اإىل اأن الت�سجيل 

يف امل�سابقة متاح حتى 24 رجب، 

http://cutt.us/على الرابط

.ksureg

تدريب بالعال 
لطالب السياحة

طالب  املا�سي  الأحيييد  با�سر 

الييييرتاث  ميييييي�ارد  اإدارة  قيي�ييسييم 

تدريبهم  ال�سياحي  والإر�يييسييياد 

مب�ساريه  اخليييارجيييي  امليييييييداين 

الإر�ساد  الييرتاث-  ميي�ارد  »اإدارة 

حمافظة  يف  وذلييك  ال�سياحي«، 

تدريبهم  الييطييالب  بيييداأ  الييعييال. 

بزيارة اأبرز معامل حمافظة العال 

الفيل  جبل   – القدمية  »البلدة 

مقابر الأ�س�د«، حيث رافقهم   –
الق�سم  رئي�س  الييزيييارة  هييذه  يف 

وامل�سرف�ن  العيدرو�س،  د.اأحمد 

عييلييى تييدريييب الييطييالب د.عييلييي 

العراقي ود.حممد اأب� العطا.


