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اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ  ُ احلمد لل القائل )وقل اعملوا ف�سريى الل عملكم ور�سوله واملوؤمنون( وقال �سبحانه )َيْرَفِع اللَّ  
ا َتْعَمُلوَن َخِبريٌ(، وال�سالة وال�سالم على خري الورى، وخري من �سار على الرثى ،  ُ ِبَ ِذيَن اأُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَّ ِمْنُكْم َوالَّ

املعلم الأول �سيدنا حممد �سلى الل عليه و�سلم. 
اأولت حكومة خادم احلرمني ال�سريفني حفظه الل ورعاه وفق روؤية 2030 و�سمن توجهاتها اأعلى درجات الهتمام   
بامل�سرية التعليمية لبناء الإن�سان والو�سول به للعامل الأول واإميانًا منها باأن الطلبة املبدعني واملتميزين يف املوهبة والتفوق 
الدرا�سي  هم الرثوة الوطنية الغري قابلة للتعوي�ض اأو ال�ستبدال فقد اأتى برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني بجامعة امللك 
�سعود ليحقق الهدف ال�سرتاتيجي لهذه الفئة اخلا�سة، يحظى الربنامج ومنذ تاأ�سي�سه يف عام 1436هـ بدعم كبري من 
معايل رئي�ض اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر و�سعادة وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية 
اأهم  اأحد  الكليات وهم  الكليات ووكالئهم ومن�سقي الربنامج يف  الأ�ستاذ الدكتور حممد بن �سالح النمى وكذلك عمداء 
اأركان الربنامج وحتقيق اأهدافه ومراميه بالإ�سافة الى بقية العمادات امل�ساعدة واجلهات املعنية، يهدف الربنامج اأن يكون 
اإحدى الو�سائل الفاعلة لدعم دور اجلامعة يف منظومة التطوير ال�ساملة التي تتطلع اإلى حتقيقها حيث يقدم جمموعة من 
الربامج املنا�سبة لرعاية طلبته ولزيادة دوافعهم املعرفية وال�سلوكية والوجدانية والإبداعية وفق اأحدث الدرا�سات العاملية 

يف هذا ال�ساأن.
ختامًا ل يفوتنا يف اإدارة الربنامج �سكر �سعادة وكيل عمادة �سوؤون الطالب لالأن�سطة وال�سراكة الطالبية واملدير   
ال�سابق للربنامج الدكتور علي بن كناخر الدلبحي على اجلهود اجلليلة التي قدمها مع فريق العمل منذ تاأ�سي�ض الربنامج 

حتى اأ�سبح عالمة فارقة يف اجلامعة وخارجها. 
�سائلني الل اأن يكتب لهذا الربنامج مزيدًا من النجاحات ليواكب ما تطمح له هذه اجلامعة الغراء من رفعة   
وتطور وازدهار يف وطن اخلري والعطاء والرفعة والنماء بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني وويل عهده الأمني اأطال الل يف 

اأعمارهم واأيدهم بعون منه �سبحانه واآخر دعوانا اأن احلمد لل رب العاملني.

مدير برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني

في هذا العدد 
● الربنامج ال�صيفي لعام 1441- 

1442هـ.
● فعاليات وبرامج الف�صل 

الدرا�صي الأول لعام 1442هـ.
● مقال بني ال�صتخدام اخلاطئ 
للأدوية واإ�صاءة ا�صتخدامها.

● اأهم اإجنازات طلبة برنامج 
املتفوقني واملوهوبني.

 ● م�صاركات طلبية 
متنوعة.

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية 
 يدشن مشروع التدريب التطبيقي 

للطلبة المتفوقين بجامعة الملك سعود 
والتي   2030 اململكة  روؤية  �سوء  يف   
يف  الريادي  الدور  حتقيق  يف  تتمثل 
تاأهيل اأفراد املجتمع، رجاًل و ن�ساء  لكي 
قدرات،  من  لديهم  ما  باأف�سل  ي�ساهموا 
من خالل الرتكيز على التدريب امل�ستمر 
التي  باملهارات  الوطن  اأبناء  يزّود  الذي 
امللك  جامعة  روؤية  مع  وان�سجامًا  يحتاجونها، 
�سعود  القائمة على الريادة، ي�سعى هذا الربنامج اإلى 
الفر�سة  اإتاحة  خالل  من  الروؤى  تلك  حتقيق  يف  امل�ساهمة 
العمل  بيئة  يف  لالنخراط  التخ�ص�صات  جميع  من  الطالب   اأمام 

احلقيقية عن طريق اإحلاقهم بجهات تدريب منتقاه بدقة وعناية من كال القطاعني: العام واخلا�ض، وذلك لإعدادهم وتاأهيلهم  تاأهياًل عاليًا  عرب 
اإك�سابه جميع ما يحتاجه من مهارات لت�سهيل اندماجه يف �سوق العمل م�ستقبال... تتمة �ص 15 

د . تركي خلوفة ع�صريي

كلمة العدد 
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 البرنامج الصيفي لعام 1441\ 1442هـ
تنوع ما بين الدورات واللقاءات والمجالس الحوارية والمحاضرات

حيث  ُبعد  عن  للطلبة  الفعاليات  من  باقة  بتقدمي  ال�سيفية  الإجازة  فرتة  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  برنامج  ا�ستثمر 
تنوعت ما بني دورات، ولقاءات، وجمال�ض حوارية، وحما�سرات، وور�ض عمل، قدمها العديد من اأع�ساء هيئة التدري�ض 
من داخل اجلامعة، وجهات متعاونة من خارج اجلامعة، وقد بلغ عددها ) 22 ( فعالية، وبلغ عدد امل�ستفيدين )2110( 

طالب وطالبة.

 فعاليات 
البرنامج الصيفي

8الدورات

5

3

4

المحاضرات

المجالس 
الحوارية

اللقاءات



3

 عدد
امل�صتفيدين التاريخ املُدرب / املُحا�صر الدورة / املحا�صرة م

67 1441/12/01 د. نورة احلقباين حما�سرة)اإنرتنت الأ�سياء( 1

107 1441/11/08 د. �سالح ال�سمراين دورة )التخطيط ال�صخ�صي( 2

138 1441/11/10-9 د. عادل باريان دورة)اأ�س�ض البحث العلمي( 3

125 1441/11/14 م. اأحمد فلو�ض دورة )الأمن ال�سيرباين ( 4

30 1441/11/08 د. اأمين نفادي حما�سرة)الطاقة الإيجابية ومواجهة الأخطار اجلارية( 5

76 1441/11/11 اأ . فاتن العتيبي حما�سرة ) اأ�سا�سيات ريادة الأعمال( 6

82 1441/11/17 د. عبدالل احلبي دورة )تنمية مهارات الفنون الب�سرية( 7

119 1441/11/07 د. حممد فجال دورة )فنيات اإعداد ال�سرية الذاتية( 8

38 1441/11/01 د. را�سد العبدالكرمي لقاء) تكوين راأي الكاتب ( 9

46 1441/11/15 د. هند املطريي لقاء) حكايتي مع ال�سعر( 10

79 1441/11/03 د. �سعد العامر حما�سرة ) املوهوبون يف الأزمات( 11

73 1441/11/16 د. حال الهديب لقاء) لنتخذ قرارًا بالنجاح ( 12

108 1441/11/29 د. عبدالل الزير لقاء) تفا�سيل �سغرية على طريق النجاح( 13

43 1441/12/02 اأ. �سامل العتيبي املجل�ض احلواري  العا�سر
)الطريق نحو الإبداع واملوهبة) 14

71 1441/12/20 اأ. اآية ال�سريف املجل�ض احلواري  احلادي ع�سر
)ا�صتخدام برنامج   EndNote يف تنظيم  املراجع العلمية ( 15

85 1441/12/22 اأ. ملى اأبو را�ض املجل�ض احلواري الثاين ع�سر )ملاذا لنكد اإن ؟( 16

87 1441/12/19-20 اأ. غادة املعمر ور�سة عمل )اأ�سا�سيات برنامج الفوتو�سوب( 17

71 1441/11/16 د. حممد فجال دورة )تنمية امللكة اللغوية بالقراءة( 18

46 1441/11/29 د. خالد العدمي حما�سرة )ال�سفر عرب التاريخ للوقوف على حمطات يف البتعاث 
والدرا�سة والتعليم يف املوؤ�س�سات التعليمية زمن احل�سارة الإ�سالمية( 19

45 1441/10/22
حتى1441/01/13 اأ. عبري اجلربوع برنامج )لقاءات مداد للكتابة الإبداعية( 20

500 1441/11/10
EF مدر�سة   4اأ�سابيع دورة )تطوير اللغة الإجنليزية( 21

74 العام 1441 مركز التحدث برنامج )اأ�سا�سيات التحدث( 22
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أخبار الفعاليات الصيفية 

المجالس الحوارية

املجل�ص احلواري الطلبي العا�صر عن ُبعد يف الفرتة امل�سائية لكافة امل�سارات، قدمه اخلريج �سامل العتيبي من كلية العلوم بعنوان »الطريق نحو الإبداع 
واملوهبة«، وقد بداأ اجلل�سة بعر�ض �سريته الذاتية، ثم حتدث عن كيفية التحاقه بالربنامج، وكيف ا�ستفاد من املميزات يف الربنامج، وذكر اأهم ال�سعوبات 

التي واجهها يف مراحله الدرا�سية، وختم احلديث بالرد على ا�ستف�سارات احل�سور.

املجل�ص احلواري الطلبي احلادي ع�صر عن ُبعد يف الفرتة امل�سائية لكافة امل�سارات، قدمته 
تنظيم  يف    EndNote برنامج  »ا�صتخدام  بعنوان  ال�صيدلة  كلية  من  ال�صريف  اآية  اخلريجة 
الإجنازات  اأهم  عن  حتدث  ثم  الذاتية،  �سريتها  بعر�ض  اجلل�سة  بداأت  وقد  العلمية«،  املراجع 
اأهمية ا�صتخدام التقنية يف  التي قامت بها يف فرتة املرحلة اجلامعية، وبعد ذلك حتدثت عن 
الدرا�سة، ثم بداأت باحلديث  عن برنامج EndNote ما هو؟ وكيفية العمل عليه؟ وكيف يخدم 
الطلبة يف تنظيم املراجع العلمية؟، وبعد ذلك تطرقت باحلديث عن اأهم الطرق الأ�سا�سية يف 
ا�صتخدام الربنامج، ثم ختمت احلديث بامل�صاكل ال�صائعة التي تواجه امل�صتخدمني يف الربنامج، 

بعد ذلك فتحت املجال للرد على ال�ستف�سارات من احل�سور.

يف  ُبعد  عن  ع�صر  الثاين  الطلبي  احلواري  املجل�ص 
اأبو  ملى  املتفوقة  قدمته  امل�سارات،  لكافة  امل�سائية  الفرتة 
اإن؟«،  لينكد  »ملاذا  بعنوان  والرتجمة  اللغات  كلية  من  را�ض 
هو؟،  ما  اإن  لينكد  برنامج  عن  باحلديث  اجلل�سة  بداأت  وقد 
ا�صتخدام  يف  ال�صخ�صية  جتربتها  عن  باحلديث  تناولت  ثم 
الربنامج وكيف ا�ستفادت منه، بعد ذلك ذكرت اأهم الأخطاء 
اإن بالتف�صيل منها: عدم اكتمال  ال�صائعة يف ا�صتخدام لينكد 
معلومات التوا�صل، وعدم وجود �صورة �صخ�صية و�صورة غالف 
معلومات  وجود  وعدم  رئي�سي،  عنوان  وجود  وعدم  احل�ساب، 
كاملة، وعدم اإرفاق ال�سرية الذاتية، وعدم وجود خربة عمل اأو 
تطوع اأو وجودها بدون تفا�سيل، وعدم اإ�سافة مهارات اأو عدم 
م�سادقتها، قلة التفاعل على الربنامج، بعد ذلك فتحت املجال 

للرد على ال�ستف�سارات من احل�سور.

ويذكر باأن املجال�ض احلوارية هي اأحد فعاليات برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني والذي ي�صت�صيف نخبة من طلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني لعر�ض 
التجارب ال�صخ�صية والعملية ليكونوا قدوة وم�صدر اإلهام لزمالئهم.
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الدورات 

دورة اأ�صا�صيات برنامج الفوتو�صوب:
بالتعريف  الدورة  بداأت  وقد  الربنامج،  م�سارات  لكافة  املعمر  غادة  الأ�ستاذة  قدمتها 
والقوائم،  والأدوات،  الربنامج،  واجهة  على  احل�سور  وعّرفت  الفوتو�سوب،  بربنامج 
�سندوق  عن  وحتدثت  الت�سميم،  لعمل  ملف  فتح  كيفية  اإلى  انتقلت  ثم  واخليارات، 
واإ�سافة  ال�سور  وتاأثري  التعديالت  طرق  عن  حتدثت  ثم  الربنامج،  يف  الطبقات 
تطرقت  ثم  بها،  والتحكم  عليها  التاأثريات  واإ�سافة  وتلوينها،  والأ�سكال  الن�سو�ض، 
للخطوط اأنواعها وطريقة حتميلها على الربنامج، بعد ذلك حتدثت عن اأنواع ال�صيغ 
والمتدادات للملفات، وكيفية حتميل الأيقونات وال�سعارات واأماكنها املنا�سبة بالعمل، 
واملقا�سات املطلوبة لكل قالب اإعالين، وبعد ذلك حتدثت عن طريقة عمل بطاقة تهنئة 
اأو دعوة، واإ�سافة �سورة اأو ن�ض عليها بطريقة احرتافية، وختمت الدورة بالتطبيق مع 

احل�سور على منوذج للربنامج.   

دورة اأ�ص�ص البحث العلمي:
م�سارات  لكافة  باريان  عادل  الدكتور  قدمها  البحثية،  املهارات  دورات  �سمن  وهي 
الربنامج، وقد تناول باحلديث عن اأهمية البحث العلمي بالتطوير والإبداع والتخطيط، 
ثم حتدث عن مفهوم البحث العلمي وكيفية اإنتاجه، وطرَح ت�ساوؤل للح�سور ملاذا نتعلم 
البحث العلمي، واأهم الأ�صباب لتعلمه، و�صروط �صياغة مقدمة البحث العلمي، وختم 

دورته باأهم الأخطاء وامل�سكالت التي يقع فيها الباحث العلمي.

دورة الأمن ال�صيرباين:
بقدمة  الدورة  بداأت  وقد  الربنامج،  م�سارات  لكافة  فلو�ض  اأحمد  املهند�ض  قدمها 
تكلم  بعدها  النظيف،  املكتب  �سيا�سة  عن  ثم حتدث  ال�سيرباين،  الأمن  وتعريف  تقنية 
عن الهند�سة الجتماعية، وبعد ذلك تطرق لالأمن على الأجهزة املحمولة، وال�سبكات 
ثم  تاأثريها،  وكيفية  ال�سارة  الربامج  ثم حتدث عن  الإلكرتوين،  والربيد  الجتماعية، 
انتقل باحلديث اإلى ت�سّيد املعلومات، واأهمية كلمات املرور بقوتها و�سعفها التي حتكم 

على �سهولة و�سعوبة اخرتاقها، وختم الدورة باحلديث عن اجلرائم املعلوماتية. 
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تابع الدورات 

دورة التخطيط ال�صخ�صي: 
الهدف  بطرح  الدورة  بداأت  وقد  الربنامج،  م�سارات  لكافة  ال�سمراين  �سالح  الدكتور  قدمها 
مهارة  عن  عبارة  هو  حيث  ال�صرتاتيجي  ال�صخ�صي  التخطيط  مهارة  اكت�صاب  وهو  الأ�صا�صي 
الأهداف يف كل جوانب احلياة  التوازن ل�سياغة  تتحقق معادلة  وبها  الأولى  الدرجة  قيادية من 
لكت�صاف الر�صالة التي يقوم بها الإن�صان ومنها البدء يف رحلة الإجناز من خالل تطبيق التخطيط 
الت�صغيلي، ثم حتدث عن التخطيط ب�صكل عام حول حقيقته، واأهميته، ومراحله، وفائدته يف حياة 
الإن�صان، وذكر مرحلة الت�صخي�ض وهي مرحلة من مراحل التخطيط، بعد ذلك حتدث عن كيفية 
تطويرها  الإن�سان  يريد  التي  احلياة  بجوانب  كاإملامها  الالزمة  �سروطها  وماهي  الأهداف  كتابة 
للو�صول لأف�صل نتائج، وطرح اأثناء حديثه اأهم ق�ص�ض النجاح املثمر يف التخطيط، وختم الدورة 

بالإجابة على اأ�سئلة احل�سور.

دورة تطوير اللغة الإجنليزية:
بالتعاون مع مدر�سة Ef English Live لتعليم اللغة الإجنليزية عن ُبعد ملدة اأربعة اأ�سابيع لكافة 
م�سارات الربنامج، وقد بلغ عدد امل�سجلني قرابة 500 طالب وطالبة، واحتوت الدورة على جميع 
اأكرث  تفاعلية  اأن�سطة ذاتية  واأي�سًا ت�سمنت  املتقدم،  اإلى  املبتدئ  اللغة الإجنليزية من  م�ستويات 
من 2500 �ساعة درا�سية لتح�سني كافة املهارات اللغوية لدى املتدربني و�سملت القواعد وال�ستماع 
والقراءة واملفردات، وكان �صمن الدرا�صة تخ�ص�صات بالإجنليزية كاإدارة الأعمال والتخ�ص�صات 
التعليم  الدورة  املتبع يف هذه  الدرا�صة  اأ�صلوب  املهنية وغريها، وقد كان  والتخ�ص�صات  الإدارية 
املبني على املهام، والتعليم التفاعلي املبني على م�ستوى واحتياجات كل متدرب، ويف نهاية الدورة 

مت ت�سليم �سهادات معتمدة لكل م�ستوى.



تابع الدورات 

دورة تنمية امللكة اللغوية بالقراءة:
امللكة  بفهوم  الدورة  بداأت  وقد  الربنامج،  م�سارات  لكافة  فجال  حممد  الدكتور  قدمها 
اللغوية، ثم حتدث عن اأهم جمالت القراءة كالقراآن الكرمي، ودواوين ال�سعر، واملعاجم 
مراحل  عن  حتدث  ذلك  وبعد  والأدباء،  املعا�سرين  وموؤلفات  الأدبية،  واملعاجم  اللغوية، 
الذهني،  والربط  املعاين،  وفهم  اللغوي،  وال�صبط  الرموز،  كقراءة  الفاعلة  القراءة 
والختزان، وال�صتدعاء، ثم و�صح اأ�ص�ض الإتقان والنتاج باإقراأ، واحفظ، ومتعن، وارجتل، 
ثم حتدث عن خطوات التقان باحلفظ، وتدوين املختارات، والقراءة الناقدة، والإ�صراف، 
باب  وفتح  الن�سو�ض  بع�ض  بعر�ض  الدورة  وختم  وغريها،  والتكرار  اللغوي،  والنغما�ض 

الأ�سئلة للح�سور.

دورة تنمية مهارات الفنون الب�صرية:
بالتعريف  الدورة  بداأت  وقد  الربنامج،  م�سارات  لكافة  احلبي  عبدالل  الدكتور  قدمها 
بالفن، واأنواع املدار�ض الفنية، ثم حتدث عن كيف تكون التغذية الب�سرية، واأي�سًا تطرق 
لقيا�ض  للح�صور  ب�صيط  بعمل اختبار  وبعد ذلك قام  واأنواع اخلطوط،  الر�صم  لأ�صا�صيات 
منها  الأ�سا�سية  الألوان  اأنواع  عن  اأي�سًا  وحتدث  الفن،  جمال  يف  الطلبة  م�ستوى  مدى 
ح اأ�سا�سيات توزيع التكوين يف اللوحات الفنية واأخريًا ختم  والفرعية وطرق دجمها، ثم و�سّ

الدورة بكيفية تنفيذ العمل الفني.

دورة فنيات اإعداد ال�صرية الذاتية:
عن  باحلديث  الدورة  بداأت  وقد  الربنامج،  م�سارات  لكافة  فّجال  حممد  الدكتور  قدمها 

مراحل �صناعة ال�صرية الذاتية، ثم انتقل اإلى احلديث عن كيف تر�صم خطتك ال�صخ�صية للحياة عن طريق حتديد  اخل�صائ�ض الذاتية النف�صية، والفكرية 
املثالية، واخل�سائ�ض الذاتية ال�سلوكية، وحتديد مراحل الإنتاج العلمي والعملي املقرتحة للذات، ثم حتدث عن عنا�سر التنفيذ لل�سرية الذاتية، وبعد ذلك 

انتقل اإلى كيفية توثيق الأعمال، ثم تكلم عن اأ�سكال ال�سرية الذاتية، وختم دورته بكيفية الت�سويق الذاتي. 
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المحاضرات

حما�صرة الطاقة الإيجابية ومواجهة الأخطار اجلارية » جائحة كورونا«:
تناول باحلديث عن  الأزمات يف املجتمعات وكيف يظهر تاأثريها يف معادن النا�ض واأنها تختلف عن اأوقات الرفاهية، وحتدث اأي�صًا عن الطاقة الإيجابية يف 
الإميان بالل وال�سلبية يف البعد عن الل، وتطّرق لالأعمال التي ترفع الطاقة الإيجابية كال�سالة والدعاء والريا�سة وامل�سي على الرمل وغريها، ثم تكّلم عن 
التاأمل ودوره يف ال�سعور بالطاقة الإيجابية، بعدها  حتدث عن اأهم املوؤثرات ال�سوتية التي تعمل على طرد الطاقة ال�سلبية وُت�سِعر اجل�سم بالراحة  ك�سوت 
القراآن واملو�سيقى، وبعد ذلك ذكر الأطعمة ال�سحرية التي ت�ساعد على ال�سرتخاء والنوم العميق، واأخريًا ختم احلديث بال�ساكرات ال�سبع ودورها يف علم 

الطاقة.

حما�صرة اأ�صا�صيات ريادة الأعمال:
قدمتها الأ�ستاذة فاتن العتيبي، وقد بداأت احلديث عن ماهي ريادة الأعمال، واأهم رواد الأعمال، والفرق 
م�ساريع  على  اأمثلة  وطرحت  امل�سروع،  جناح  اأ�سا�سيات  عن  حتدثت  ثم  الأعمال،  ورجل  الأعمال  رائد  بني 
�سوق  تناولت باحلديث عن خماطر  وبعد ذلك  وا�سع،  واأ�سبحت على نطاق  بداأت �سغرية مت تطورت  كيف 
خلق  من  الريادي  م�صروعه  يحقق  وكيف  هو،  من  الإعمال  لرائد  تطرقت   ثم  جتاوزها،  يتم  وكيف  العمل 
فر�ض العمل، والدعم القت�سادي، والتنوع يف الإنتاجية، ورفع م�ستوى الدخل واكت�ساب اخلربات وغري ذلك، 

وختمت حما�سرتها بعر�ض �سور لبع�ض حا�سنات الأعمال، والرد على ا�ستف�سارات احل�سور.

حما�صرة املوهوبون يف الأزمات:
قدمها الدكتور �صعد العامر، وقد بداأ احلديث بتعريف املوهبة، وتطورها التاريخي، واأهم خ�صال املوهوبني، 
وكيفية اكت�ساف املوهبة ورعايتها، ثم بعد ذلك حتدث عن مفهوم الأمة للموهبة وكيفية انت�سار العباقرة 
الثقة  تاأثري نق�ض  الفرد والكت�ساف، وكيفية  التي حتول بني  العوائق  اأهم  واأي�سًا تكلم عن  على اجلوائح، 
اخللفية  على  يتعرفوا  اأن  املوهوبني  الطالب  على  الدكتور  واأّكد  املوهوب،  على  والمتثال  والهالة  بالنف�ض، 

التاريخية واأبرز خ�صال املوهوبني، واأهم امل�صوؤوليات والواجبات التي تقع عليهم يف وقت املحن واجلوائح من خالل النماذج التي قدمت خدمات للب�صرية عرب 
التاريخ، ثم ا�ستنه�ض همم الطالب ليوؤمنوا بقدراتهم ويعززوا الثقة باأنف�سهم من خالل اإ�سهاماتهم واأفكارهم، واأخريًا ختم حديثه باأهم الأخطاء ال�سائعة 

التي يقع بها بع�ض املوهوبني وكيفية تخّطيها.

حما�صرة ال�صفر عرب التاريخ:
قدمها الدكتور خالد العدمي، بداأ حما�سرته باحلديث عن الِعلم واأهميته يف الإ�سالم، ثم انتقل اإلى ا�ستقطاب 
العلماء واإجاللهم يف الع�صور التاريخية، وبعد ذلك حتدث عن كيفية رعاية الطالب والبتعاث لينالوا العلم 
من دول وثقافات اأخرى،  ثم ختم املحا�سرة باحلديث عن امل�ست�سرقني واحل�سارات الإ�سالمية، وبعد ذلك 

فتح باب النقا�ض والأ�سئلة للحا�سرين.

حما�صرة اإنرتنت الأ�صياء:
عن  بقدمة  بداأت  وقد  احلقباين،  نورة  الدكتور  قدمتها 
بجميع  وارتباطه  اأهميته  حيث  من  زمننا  يف  الإنرتنت 
جوانب احلياة، ثم حتدثت عن الكمبيوتر تاريخه، وكيفية 
تطوره حيث كان يف الأزمان البعيدة ياأخذ حيزًا كبريًا يف 
التقنية  ال�صريع يف  التطور  املكان ل�صخامة الأجهزة، ومع 
كيف اأ�سبحت بهذا ال�سكل املتداول حاليًا حتمل يف اجليب، 
واأي�سًا  الأ�سياء،  اإنرتنت  مفهوم  عن  تكلمت  ذلك  وبعد 
انت�سار  اأكرث  الأ�سياء  واأ�سبحت  وراحة  و�سهولة  اأمان  اأكرث  احلياة  جعل  الذي  الإنرتنت  فائدة  عن  تكلمت 
وطلب، ثم انتقلت باحلديث عن توجه العامل اإلى التكنولوجيا وتطويرها يف �ستى جمالت احلياة، واأهمية 
القت�ساد  من  �ستوفره  وما  املتطورة  بالتقنية  م�ستقباًل  الذكية  املدن  �ستكون  وكيف  ال�سطناعي،  الذكاء 

املايل، وختمت حديثها بالإجابة على ا�ستف�سارات احل�سور.
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اللقاءات

     ا�ست�ساف برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني عدد من 
الدكاترة يف لقاءات متنوعة لطلبة الربنامج عن ُبعد �سمن 
العبدالكرمي   را�سد  الدكتور  قدم  حيث  ال�سيفي  الربنامج 
�سل�سلة  �سمن  وهو  الكاتب  راأي  تكوين  بعنوان  لقاء 
تنمية  عن  حتدث  وقد  الإبداعية،  للكتابة  مداد  لقاءات 
موهبة الكتابة الق�س�سية وغري الق�س�سية، وطريقة اإبراز 
و�سّح  حيث  الراأي  دعم  طرق  عن  تكلم  ثم  الكاتب،  راأي 
لأنواع  تطرق  ذلك  وبعد  توا�سل،  والكتابة  راأي  الكتابة  اأن 
للرد  املجال  بفتح  اللقاء  ختم  ثم  ق�س�سية،  الغري  الكتابة 

على ا�ستف�سارات احل�سور.

ثم تالها لقاء الدكتورة هند املطريي بعنوان حكايتي مع 
ال�صعر وهو �سمن �سل�سلة لقاءات مداد للكتابة الإبداعية، 
وقد بداأت اللقاء باحلديث عن بحور ال�صعر تاريخها ومن 
اكت�سفها وعددها، ثم و�سحت كيفية معرفة البحر ال�سعري 
وهل  بداأ؟  متى  ال�سعر  عن  حتدثت  ذلك  وبعد  للق�سائد، 
ال�سعر وراثة؟ ثم تناولت باحلديث عن موهبة ال�سعر وكيف 
باحلديث  اللقاء  ختمت  واأخريًا  تطورها؟  وكيف  تكت�سفها 
بع�ض  وعر�ست  وطورتها  �سقلتها  وكيف  موهبتها  عن 

جتاربها ال�صعرية للح�صور.

قرارًا  لنتخذ  بعنوان  والتميز)1(  النجاح  عن  لقاء      
بداأت باحلديث  الهديب،  الدكتورة حال  بالنجاح، قدمته 
عن ق�سة كفاحها يف اإكمال درا�ستها ما بعد البكالوريو�ض، 
ال�صعوبات  واأهم  البتعاث  يف  جتربتها  عن  حتدثت  ثم 
وتطرقت  عليها،  تغلبت  وكيف  واجهتها  التي  والعقبات 
لأهمية اتخاذ القرار بعد الدرا�صة، وكيف تكون املرونة يف 
ختام  ويف  احلاجة،  عن  الدرا�سية  اخلطة  تغيريات  اإجراء 

اللقاء فتحت النقا�ض للحا�سرين للرد على ال�ستف�سارات.

�صغرية  تفا�صيل  بعنوان  والتميز)2(  النجاح  عن  لقاء 
الزير،  عبدالل  الدكتور  قدمه  النجاح،  طريق  على 
حيث بداأ لقائه باحلديث عن �سريته الذاتية، وكيف و�سل 
ح�سل  التي  اجلوائز  اأهم  وذكر  احلالية،  العلمية  للدرجة 
عليها العاملية واملحلية، ثم حتدث عن املنا�سب التي تولها 
ذلك  وبعد  واملجتمعي،   العلمي  م�ستواه  على  اأثرت  وكيف 
اأهم مراحل النجاح التي مر بها، وكيفية الت�سالح  عر�ض 
�ستعك�ض  التي  الطيبة  ال�سمعة  على  واحلر�ض  الذات،  مع 
على  بالرد  لقائه  وختم  ال�صخ�ض،  م�صتقبل  على  الإيجاب 

ا�ستف�سارات احل�سور.
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مبادرة الكتابة اإلبداعية ضمن البرنامج الصيفي 
على  »ِمداد   ملبادرة  ال�سيفية  الدورة  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  برنامج  تبنى 
برنامج تويرت cwksu@« والتي اأطلقتها واأ�سرفت عليها الأ�ستاذة عبري علي اجلربوع 
خا�سة  لقاءات  تقدمي  يف  املبادرة  وا�ستمرت  الآداب،  بكلية  التدري�ض  هيئة  ع�سو 
ُبعد وفتحت باب الت�سجيل للطالب والطالبات للدورة ال�سيفية، وقد  بالكتابة عن 

ا�ستمرت الدورة ال�سيفية ملدة ع�سرة اأ�سابيع، بعدل لقاء اأ�سبوعي لكل جمموعة.

وتنوع حمتوى اللقاءات ما بني ور�ض عمل ومتارين وواجبات ونقد لأعمال الطلبة، 
وهدفت املبادرة لدعم الطلبة املوهوبني يف الكتابة بجميع جمالتها، وم�ساعدتهم يف 
م�ساريعهم واأهدافهم الكتابية، وكذلك حتفيز و�سقل املواهب الأدبية بتوفري الدعم 
الأخطاء  وتو�سيح  الأع�ساء  كتابات  يف  بالتدقيق  املدربة  قامت  حيث  والت�سجيع، 
مواجهة  يف  الطلبة  وم�ساعدة  ال�سحيح،  التوجيه  توجيههم  وحماولة  الكتابية 
املبادرة  هدفت  وكما  الإبداعية،  الكتابة  يف  ت�سادفهم  التي  وامل�ساكل  ال�سعوبات 
لالإ�سهام يف خدمة املجتمع من خالل زيادة الكتابة والن�سر، وتعزيز اللغة العربية 

والهتمام بها.

وا�ستحدثت املبادرة م�سابقة للق�سة الق�سرية �سارك بها اأع�ساء مداد، وبلغ عدد 
للفوز بها: امل�سار الأول  الق�س�ض امل�ساركة 21 ق�سة، واعتمدت امل�سابقة م�سارين 
العربية:  اللغة  ق�صم  من  اأع�صاء  ثالثة  من  مكونة  متخ�ص�صة  جلنة  حتكيم  عرب 
ليخرتن  الوثالن  مي  والدكتورة  املفرح،  ح�صة  والدكتورة  املطريي،  هند  الدكتورة 
اأف�سل 3 ق�س�ض فنيًا، ثم م�سار ت�سويت تويرت الذي اعتمد املركز الأول والثاين عرب 
هذا امل�سار من الق�سة احلا�سلة على اأعلى اإعادة تغريد، وقد ح�سلت على املركز 
الأول الطالبة �سدمي الراجحي، واملركز الثاين ال�سيماء اآل فائع، واملركز الثالث منار 

الرباهيم. 
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فعاليات البرنامج في الفصل الدراسي األول لعام 1442هـ
اللقاء التعريفي لربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني وقد بداأ الجتماع بكلمة مدير 
الربنامج الدكتور تركي ع�سريي حتدث عن اأهمية الربنامج ودوره الأ�سا�سي يف تطوير الطلبة 
املتفوقني  النويهي عن م�سار  الدكتور حممد  بعد ذلك حتدث  روؤية 2030،  ملواكبة تطلعات 
الدكتور  حتدث  ثم  للطلبة،  يقدمونها  التي  الربامج  واأهم  له،  الن�سمام  طريقة  وو�سح 
�سالح ال�سمراين رئي�ض وحدة املوهوبني عن تقدمي الرعاية للموهوبني عن طريق الدورات 
والفعاليات التي تدعم مواهبهم، بعد ذلك عّرفت الدكتورة �سارة الر�سود بربنامج التلمذة 
وكيفية اللتحاق به، وطريقة التوا�سل بني الطالب واخلبري، ثم تناولت الأ�ستاذة اجلوهرة 
ال�سيباين احلديث عن م�سار م�ستمري التفوق والفئة امل�ستهدفة لهذا امل�سار، واأخريًا ختمت 
اللقاء الدكتورة حمدة العنزي م�ساعد مدير الربنامج احلديث عن اأهم الربامج والفعاليات 
ال�سيفية والإثرائية التي تدعم الطلبة، ثم تف�سلت بالرد على اأ�سئلة وا�ستف�سارات احل�سور. 

الجتماع التعريفي اخلا�ص بالطلبة امللتحقني مب�صار م�صتمري التفوق قدمته الأ�ستاذة اجلوهرة 
ال�سيباين وقد بداأ الجتماع بالتعريف بامل�سار ومن هم امل�ستحقني لاللتحاق بهذا امل�سار،  وحتدثت اأي�سًا عن 
اأهم املميزات اخلا�سة بهذا  التقدمي، وعر�ست  واأ�ساليب  الروؤية والر�سالة والأهداف ال�سرتاتيجية والقيم 
امل�سار، ثم بعد ذلك ا�ستعر�ست خطة الربنامج والفعاليات التي �ستقام، ثم ختمت الجتماع بتزويد احل�سور 

بو�سائل التوا�سل اخلا�سة بالربنامج، والرد على ال�ستف�سارات. 

قدمها  املعرفية  ال�صخ�صية  حتقيق  يف  الفل�صفة  دورة 
عن  باحلديث  الدورة  بداأ  حيث  املطريي،  عبدالل  الدكتور 
على  اأثرت  وكيف  احل�سارة  على  وتاأثريها  احلديثة  التطورات 
املجتمع ب�سبب التقدم التكنولوجي، ثم حتدث عن �سرورة تعليم 
املوهوبني الطرح الفل�سفي ملعرفة طرح اأفكارهم، بعد ذلك تناول 
باحلديث عن دور الفل�سفة يف علم النف�ض والجتماع وغريها من 
العلوم الأخرى، وحتدث عن التطور التكنولوجي حيث و�سح اأنه 
اإيجابيًا قد يكون طريقة للعزل  اأن يكون تطورًا  لي�ض بال�سرورة 

الجتماعي، ثم حتدث عن تاأثري غياب الحرتافية الإعالمية يف املواد املقدمة اإعالميًا، ودور الطابع الو�سفي 
يف العلوم الطبيعية وا�صتخدام التجربة كمعيار وحيد علمي يف العلوم الطبيعية، بعد ذلك تكلم عن �صرورة العلم 
الذاتي حتى ي�صتطيع التعامل مع الآخرين وم�صاركة التجارب واملعارف وجتنب العزلة، وختم الدورة باحلديث 
عن دور الفل�سفة يف الكوارث واجلوائح يف تعليم الإن�سان ومدى خربتها من حيث التفكري وطرح الأ�سئلة والتاأمل 
التخ�ص�ض  امتداد  اأنظمتها مثل  نقد  الأ�صاتذة اجلامعيني يف  واأي�صًا دور  كاأ�صخا�ض،  بالأحداث من منظورنا 

وفكرة اختيار اأع�ساء هيئة التدري�ض، واأخريًا قام بالرد على ا�ستف�سارات احل�سور.  

املحا�سرة  بداأ  وقد  ال�سانع،  �ساري  الدكتور  قدمها  للم�صكنات  اخلاطئ  ال�صتخدام  خطر  حما�صرة 
باحلديث عن الأدوية وذكر نبذة عنها وطريقة عملها يف اجل�صم والطريقة ال�صحيحة ل�صتخدامها، ثم تلى 
ذلك احلديث عن خطر ال�صتخدام اخلاطئ لالأدوية، واإ�صاءة ا�صتخدامها، وتاأثريها على ج�صم الإن�صان، ثم 
حتدث عن امل�صكنات اأنواعها وكيفية ا�صتخدامها وماهي الأعرا�ض امل�صاحبة لبع�ض امل�صكنات وخطورتها يف 

حالة عدم اللتزام باخلطة العالجية، وختم املحا�سرة بفتح باب ال�ستف�سارات والرد على اأ�سئلة احل�سور. 



12

دورات تدريب وتطوير مهارات الطاقم 
اإلداري ومنسقي ومنسقات البرنامج

دورة مهارات الت�صال الفّعال:
الك�سر،  فار�ض  بن  جارح  الدكتور  قدمها 
اإلى  مدخل  عن  باحلديث  الدورة  بداأت 
اأنواعه ح�سب  الت�سال حيث عّرفه وذكر 
حتدث  ثم  وم�ستوياته،  ولغاته،  اجلمهور، 
و�سماته  بالت�سال)مهاراته  القادم  عن 
باحلديث  تناول  ذلك  وبعد  ال�صخ�صية(، 
الر�سالة  و�سياغة  الإقناع،  مهارات  عن 
الر�سالة  بناء  تكتيكات  من  الت�سالية 
امل�صتخدمة،  الإقناعية  وال�صتمالت 
ودرا�صة  منها،  كل  ا�صتخدام  وظروف 
 Business( كاملعتاد  العمل  م�سطلح 
مناذج  عن  حتدث  بعدها   ،)as Usual
والإلقاء  احلفظ،  الإلقاء)القراءة، 
اأهمية  عن  حتدث  واأخريًا  املخطط(، 
بال�سورة  وعالقته  الثقايف  الت�سال 
اأ�سئلة  با�ستقبال  الدورة  وختم  الذهنية، 

احل�سور والرد على ا�ستف�ساراتهم.

ور�صة عمل الر�صم الت�صكيلي وخرائط العقل الإبداعية:
قدمها الدكتور عبدالل احلبي �سمن ور�ض ملتقى اإبداع، وقد بداأت الور�سة باحلديث 
واملتطلبات  عليها،  يعتمد  التي  والأ�ص�ض  الإبداعية،  واخلرائط  الت�صكيلي  الر�صم  عن 
الأ�س�ض اجلمالية  للحديث عن  انتقل  ثم  الإبداعي،  العمل  عليها  يقوم  التي  اجلمالية 
والرتتيب،  والإيقاع  والتنا�سب،  والن�سبة  والتزان،  التوازن  وهي  الإبداعي  للعمل 
والرتابط، بعدها تناول باحلديث عن العنا�صر البنائية للعمل الإبداعي اأولها النقطة 
وامللم�ض،  والتوازن،  والظل،  وامل�صاحة،  واخلط،  النقطة،  خ�صائ�ض  اأهم  ذكر  حيث 
للعملية  بتعريف  الور�سة  ختم  ثم  املنظور،  وثالثها  التكوين،  وثانيها  والفراغ،  واللون، 
الإبداعية باأنها حالة عقلية لها القدرة على الإتيان بطرق غري ماألوفة  يف اأي جمال من 

جمالت العلوم والفنون اأو احلياة بدمج الأفكار احلديثة مع القدمية.

ور�صة عمل الف�صحى والإبداع:
قدمها الدكتور حممد فّجال �سمن ور�ض ملتقى اإبداع، وقد بداأت 
تطور  يف  وعالقتها  العربية  اللغة  اأهمية  عن  باحلديث  الور�سة 
اللتفات  يف  البلدان  لبع�ض  اأمثلة  �سرب  ثم  وال�سعوب،  الأمم 
والهتمام باللغة بعدما كانت على و�سك الندثار كاللغة العربية، 
بعدها حّفز الطالب على بذل املزيد من اجلهود يف اإبراز اأهمية 
اأ�سماء  وطرح  ال�سحيح،  ال�سكل  على  وممار�ستها  العربية  اللغة 
بع�ض الكتب املفيدة يف الرتقاء باللغة، وختم الور�سة بطرح �سوؤال 
حتافظ  اأن  املمكن  من  التي  املمار�صة  )ماهي  للح�صور  حتفيزي 

بها على لغتك ؟ (.



13

أخبار البرنامج  في رسالة الجامعة



بين االستخدام الخاطئ لألدوية وإساءة استخدامها

 مشروع التدريب التطبيقي
للطلبة المتفوقين بجامعة الملك سعود

     ي�صعى هذا الربنامج اإلى امل�صاهمة يف حتقيق تلك الروؤى من خالل اإتاحة الفر�صة اأمام الطالب  من جميع التخ�ص�صات 
لالنخراط يف بيئة العمل احلقيقية عن طريق اإحلاقهم بجهات تدريب منتقاه بدقة وعناية من كال القطاعني: العام 
واخلا�ض، وذلك لإعدادهم وتاأهيلهم  تاأهياًل عاليًا  عرب اإك�سابه جميع ما يحتاجه من مهارات لت�سهيل اندماجه يف 
�سوق العمل م�ستقبال، كما يحر�ض الربنامج جاهدًا على حتقيق اأق�سى درجات املوائمة بني مهارات الطالب وما ي�سعه 
�صوق العمل من �صروط ومتطلبات يف املوارد الب�صرية املوؤهلة. وحتقيقًا لهذا الغر�ض �صيقوم الربنامج  بالرتكيز على 
تعزيز و�سقل املهارات العامة مثل املهارات الإدارية ومهارات التوا�سل واملهارات القيادية والتي غالبا ما يحتاجها 
جميع الطالب يف جميع التخ�ص�صات كما اأنها تعترب متطلب ا�صا�صي و�صرط مهم يف �صوق العمل للتوظيف.  ف�صاًل 
عن دور هذا الربنامج  يف م�صاعدة الطالب على اكت�صاف قدراته واإمكاناته ونقاط �صعفه من خالل ممار�صته للعمل 

يف البيئة الواقعية، الأمر 
تطوير  يف  ُي�ساعده  الذي 
يف  فر�سته  وزيادة  ذاته 
وظيفة  على  احل�صول 
تقت�سر  ول  منا�سبة. 
اأهمية هذا الربنامج على 
فح�سب،  للطالب  املنفعة  حتقيق 
من  وذلك  اأي�سًا،  اجلامعة  على  بالنفع  تعود  واإمنا 
خالل احل�سول على التغذية الراجعة حول م�ستوى طالبها، ومدى 
موائمة كفاءتهم وقدراتهم مع متطلبات �سوق العمل، ما ُي�ساعدها 
لتلك  ا�ستجابًة  مناهجها  وحتديث  تطوير  يف  ال�ستمرار  على 
خالل  من  نف�سه  العمل  ل�سوق  اأي�سا  باملنفعة  يعود  كما  املتطلبات، 
تزويده باحتياجاته من كفاءات موؤهلة وجاهزة لالنخراط فيه من 

اليوم الأول والإم�ساك بزمام الأمور بدون اأي عناء.

�صاري بن اإبراهيم ال�صانع
 اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم علم الأدوية وال�سموم

كلية ال�سيدلة
 salsanea@ksu.edu.sa

@SaryAlsanea

حتدثت بلقاء �صابق مع برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني عن ال�صتخدام 
اخلاطئ للم�صكنات. ولم�صت اهتمام احل�صور باملو�صوع ورغبتهم بزيادة 
ال�صتخدام  بني  الفرق  عن  �صاأحتدث  املقال  هذا  يف  الدوائي.  الوعي 

. Drug abuse واإ�صاءة ا�صتخدامها Drug misuse اخلاطئ لالأدوية
ووظيفة  لالإن�صان،  الطبيعية  احلالة  اختالل يف  باأنه  املر�ض  يعرف  بدايًة 
الأدوية يف هذه احلالة هي الوقاية اأو العالج اأو الت�صخي�ض ل�صتعادة توازن 

اجل�سم حلالته الطبيعية. 
اأي�صًا ا�صتخدام خاطئ  اأن هناك ا�صتخدام �صحيح لالأدوية فهناك  وكما 
لالأدوية مثل ا�صتخدام غري منا�صب لالأدوية كزيادة اجلرعات دون الرجوع 
عن  التوقف  اأو  الآخرين  مع  الأدوية  م�ساركات  اأو  ال�سيديل  اأو  للطبيب 

ا�صتخدام امل�صادات احليوية قبل انتهاء املدة العالجية.

من الأمثلة ال�صائعة لال�صتخدام اخلاطئ لالأدوية هي ا�صتخدام اأكرث من 
دواء يحملون نف�ض املادة الفعالة، يف ال�سكل املرفق جميع امل�سكنات حتتوي 
اأي�سا الأ�سيتامينوفني  اأو ت�سمى   Paracetamol البارا�سيتامول  على مادة 

.Acetaminophen

للح�صول  ق�صدًا  ا�صتخدامها  اإ�صاءة  ميكن  كغريها  فالأدوية  باملقابل 
مرخيات  اأو  املنومات  اأو  امل�صكنات  ا�صتخدام  فمثال  املطلوب  التاأثري  على 
اجل�سم  تعود  يوؤدي  مما  طبية  مرجعية  دون  م�ستمر  ب�سكل  الع�سالت 
على  تعود  من  اأّن  الغالب  الل.  �سمح  ل  الإدمان  ملرحلة  ت�سل  وقد  عليها 
هذه الأدوية ي�سر على ال�ستمرار عليها للعودة حلالته الطبيعية بالإ�سافة 

لالأ�صرار اجلانبية امل�صاحبة ل�صتخدام الأدوية.
ول ترتدد  والعقلية غالية فحافظ عليها  البدنية  الكالم �صحتك  خال�صة 

بطلب اأي م�ساعدة من مقدمي الرعاية الطبية والنف�سية.
مراجع مفيدة

• موقع وزارة ال�سحة
• موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء

) @NCMH_SA( املركز الوطني لتعزيز ال�سحة النف�سية •
) @betterlife_ncmh ( برنامج حياة اأف�سل •

• تطبيق قريبون
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أهم إنجازات طلبة برنامج المتفوقين والموهوبين 
ريناد بنت مساعد الحسين

طالبة برنامج الطلبية املتفوقني واملوهوبني، تخ�ص�ض طب وجراحة جامعة امللك �صعود،  طالبة 
موؤ�س�سة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع »موهبة« منذ ال�سغر، حا�سلة على عدة 

جوائز عاملية:

• ح�سلت على عدة جوائز من اأهمها يف عام 2020 ح�سلت على اأعلى جائزة على 
م�ستوى العامل اجلائزة الذهبية يف امل�سابقة العاملية العلمية لالخرتاعات »اأوملبياد 

كوريا الدويل KIYO« كاأف�سل اخرتاع على م�ستوى العامل. 

• كاأ�ض املنظمة العاملية للملكية الفكرية  WIPO كاأف�سل اخرتاع على م�ستوى العامل. 
• اأعلى جائزة اجلائزة الذهبية على م�ستوى العامل  يف امل�سابقة العاملية OCIIP املقامة يف قارة اأفريقيا. 

• ويف العام املا�سي مثلت اململكة مع الوفد ال�سعودي امل�سارك من وزارة التعليم وح�سلت على اأعلى ميدالية على م�ستوى العامل، امليدالية الذهبية  
يف »املعر�ض الدويل لالخرتاعات والبتكارات ITEX 19« املقامة يف ماليزيا. 

• وح�سل اخرتاعي على جائزة دولية خا�سة من اجلمعية الأمريكية لعلم النف�ض باملركز الأول على م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية.
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مبادرة خير جليس

حممد  منرية  من  يتكون  فريق  بقيادة   2016 عام  يف  انطلقت 
حممد  نورة  العقيل،  �سالح  بل�سم  الأعمال،  اإدارة  كلية  ال�صيخان 
املبادرة  هذه  تهدف  ال�سيا�سية،   والعلوم  احلقوق  كلية  من  الع�ساف 
الكتب  تدوير  واإعادة  القراء،  بني  والتعاون  القراءة،  ثقافة  ن�سر  اإلى 
امل�ستعملة وتو�سيل اأكرب قدر ممكن من املعلومات والأفكار التي حتّول 
امل�سغرة  املكتبة  تزويد  خالل  من  العقول  وتنري  لالأف�سل  املجتمع 
بالكتب، ا�ستعارتها، اأو تبادلها، وقد و�سعنا هدف على املدى الق�سري 
املدى  وعلى  الريا�ض،  يف  متنوعة  اأماكن  يف  اأكرث  مكتباتنا  ن�سر  وهو 
الذكية  للهواتف  الكتب وعمل تطبيق  تبادل  اإلى تطوير عملية  البعيد 
على  ي�سهل  حتى  فيها  املتوفرة  والكتب  املكتبات  مواقع  معرفة  ي�سّهل 
املتربعني والقراء معرفة اأقرب مكتبة لهم، ون�سعى للعمل على و�سع 
يف  للم�ساعدة  مر�سول(  كرمي،  )اأوبر،  التو�سيل  �سركات  مع  اتفاقية 
نقل الكتب من واإلى املكتبات، وهذه املبادرة ت�ستهدف جميع �سرائح 
كتب  الأطفال،  كتب  منها  ومتنوعة،  عديدة  كتب  فهناك  املجتمع، 
لأحبائنا  برايل  بلغة  كتب  اأي�سا  ويتوفر  وغريها  اجتماعية،  ثقافية، 

املب�سرين.  

لتخدم  �صار  حمطة  يف  مكتبة  اأول  و�صعنا  قد   2017 يف  احلمد  ولل 
امل�سافرين حول اململكة، ونهدف اإلى التو�سع وبالتاأكيد من اأهدافنا اأن 

نرى مكتباتنا يف اأروقة جامعتنا العزيزة.

 :KIYO نبذة عن الخرتاع عام 2020 يف اأوملبياد كوريا الدويل
بع�ض الدول متنع ال�صم من القيادة لأنهم غري قادرين على �صماع ال�صوات املهمة 
اثناء القيادة مثل �سوت ال�سرطة والإ�سعاف والأبواق و�سحب الفرامل واحلوادث 
وغريها، فجاء هذا الخرتاع حلل امل�سكلة وهو عبارة عن ح�سا�سات وم�ست�سعرات 
 frequenciesسوتية ت�ست�سعر وتتعرف وترتجم الأ�سوات اخلارجية عن طريق ال�
وتر�سلها اإلى جهاز داخل ال�سيارة عبارة عن �سا�سة يعر�ض عدة نتائج ومعلومات 
�سيعر�ض  الهامة،  الأ�سوات  على  التعرف  من  الأ�سم  �سيتمكن  التي من خاللها 
ا�سم م�سدر ال�سوت لكن كثري من ال�سم لديهم �سعف يف القراءة والكتابة لذلك 
�سيعر�ض اأي�سًا الألوان وال�سور، ثالثة األوان اأحمر وبرتقايل واأ�سفر، كل لون لفئة 
ال�سور  لأن  ال�سوت  اأي�سًا �سورة مل�سدر  و�سيعر�ض  الهامة  الأ�سوات  معينة من 
الأ�سوات  الإح�سا�ض بهذه  الدماغ ولكي يكون قادر على  لتنبيه  اأ�سرع و�سيلة  هي 
لل�صامعني �صيكون هناك حمدد اجتاه ال�صوت ومدى قرب  ب�صورة جدًا مقاربة 

وبعد ال�سوت. 

�صيخدم الخرتاع ال�صم من عدة نواحي، اأهمها: 

1- ال�سماح حلوايل 466 مليون �صخ�ض اأ�صم بالقيادة يف جميع الدول. 

2- اإدراك ال�سم با يحدث حواليهم من اأ�سوات مهمة اأثناء القيادة عن طريق حا�سة الب�سر. 

3- تقليل املخاطر واحلفاظ على اأرواح ال�صائقني ال�صم والآخرين.  

4- جعل قيادة الأ�سم من اأف�سل القيادات. 
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عبير عبدالعزيز المتعب

كلية اإدارة الأعمال، احل�سول على جائزة العميد للتفوق الدرا�سي على م�ستوى  كلية اإدارة الأعمال بجامعة امللك �سعود ملدة عامني متتاليني )عام 2018-
2019 وعام 2019-2020(، حيث هذه اجلائزة  متنح لأعلى 5 طالبات و 5 طالب من كل كلية بناء على التفوق الأكادميي والتي يتم املناف�سة عليها بناًء على 

عدة �صروط كاملعدل الأكادميي وعدد ال�صاعات. 

لين علي آل عمر

كلية اإدارة الأعمال، احل�سول على جائزة العميد للتفوق الدرا�سي على م�ستوى  كلية اإدارة الأعمال 
5 طالبات و 5 طالب من كل كلية بناء على  بجامعة امللك �صعود حيث هذه اجلائزة  متنح لأعلى 
التفوق الأكادميي والتي يتم املناف�صة عليها بناًء على عدة �صروط كاملعدل الأكادميي وعدد ال�صاعات 

والتي قد ح�سلت عليها ل�سنتني على التوايل.

نورة عبدالعزيز السدحان

كلية علوم احلا�صب و املعلومات تخ�ص�ض تقنية معلومات، احل�صول على املركز الأول 
يف اإجناز حملي »م�سابقة ت�سميم �سعار يف جامعة امللك �سعود  لنادي الكيمياء حياتي 

يف كلية العلوم« ومت  اعتماد الت�سميم ك�سعار للنادي.
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رهف عمر الخاروف

الطالبة املوهوبة من كلية  اللغات والرتجمة ق�سم اللغة الإجنليزية، ح�سلت على املركز 
الثاين على م�ستوى الوطن العربي يف م�سابقة كيميت الأدبية لعام 2020 مع دار ن�سر 

م�سرية يف �سهر يوليو 2020 م بروايتها الأدبية »لون يقتل باألف طريقة« .

مقتطف من الرواية:
»يف مقهًى على حافة اجلبل نلتقي، ت�سرح اأعيننا 
يف  ونتحاور  اأقدامنا،  حتت  املنب�سطة  املدينة  يف 
كّل  عن  ال�صامتة  وجهه  مالمح  جتيُب  �صكوتنا، 

اأ�سئلتي، وباملقابل، يجد هو يف هدوئي تف�سريًا ملا ح�سل، اأّما ما �سيح�سل... فنرتكه للم�ستقبل؛ ذاك املجهول القريب، 
اأُخرج ال�سل�سلة من جيبي واأتركها يف منت�سف امل�ساحة البي�ساء بني كوبينا، يك�سر وجودها ال�سمت ويبّطن حقيقة اأّننا 
لن ن�صل اإلى امل�صتقبل دون التعرّث باأحداث املا�صي، ما اإن يراها حّتى تبت�صم عيناه: »اأرى اأّنك ما تزال حتتفظ بها!« 
ليتني رميُت بها يف باحة م�سفى الأمل فُدفنت هناك حتت رائحة املوت املت�سللة من نوافذها املتك�ّسرة، لكن ها هي اليوم 
تر�صم طريق م�صتقبلي. »اأحمل بني اأ�صلعي �صرًا يوؤّرقني، اأت�صاعدين على التخّل�ض منه؟« وبدا هاين ذو ال�صبعة والأربعني 
عامًا كاأّنه ذلك ال�سديق القدمي يف عاملي اخلايل منهم، ولكن اأومل يكن كذلك فعاًل؟ اأومل يكن ال�سديق الذي وقف مي�سح 

على �سعري يوم كنت بعمر اخليبة الأولى؟ اأ�سرتجُع ذكرياتي معه؛ تلك ال�ساهدة على خيباتي جميعها... الكافرة با �سهَدت.«

أروى أحمد البابطين

كلية الآداب – ق�صم الإعلم 
�صيوف الأحلم

 هل فكرَت يف يوٍم من يكوُن هوؤلِء الغرباُء الذين ياأتون باأحالمي  ؟ وهل راأيُتهم يف واقعي بالفعل؟ واإن كنُت 
راأيُتهم مِلَ ل اأتذكُرهم؟        

     لعل الإجابَة على هذِه الأ�سئلِة معقدٌة نوًعا ما، ولكننا عندما نفكُر ف�سرنى اأننا على لوحِة الأحالِم نر�سُم 
اأن يكوَن لها �سوٌت لتتحدث عّما بداخِلنا ،  وُنبدُع باألواٍن تعك�ُض ما نريُده ، نكتُب يف مذكراِتنا اأحرًفا وددنا 

ا ي�صيُف اإلى حياِتنا حياة! تتحدُث عن اأمايَن ت�صرُخ ب�صمٍت، اأمنيُتنا اأن نقابَل �صخ�صً

     اأن منتلَك �سديقًة ت�سرُي معنا يف الأر�ِض اخل�سراِء وال�سحراِء القاحلة ، اأْن يكوَن لدينا مديٌر عادٌل ل يظلم، 
واأن يكوَن لدينا زمالَء عمٍل ل يعرفوْن للحقِد عنواَنا.. اأن ننجَب طفاًل ي�سبه ما بداِخلنا وياأخَذ الرباءَة التي 
ُدفِنْت بداِخِلنا، اأن يكوَن �سريُك حياِتَنا م�سدَر اأماٍن ل خوفًا وقلًقا ، اأن يكوَن لدينا اإخوٌة هم �سنٌد وِعَو�ض، 

واأخٌت هي احل�سُن الأوُل لأحزاِنَنا.

ُق بنَي احلِق والباطل، ل يحتقُر اأحُدَنا ول يبني ركائَزه وقواعَده على اأ�ص�ٍض وهميٍة       اأن نعي�َض و�صَط جمتمٍع ُيفرِّ
و�سَعها ب�سر.. اأ�س�ٌض ب�سريٌة �سارت �سريعًة متبعة.

      وبعد اأن تغيَب �صم�ُض الأماين ويحَل الليُل تتوقُف اأقالُمَنا عن الكتابِة، نحاوُل اأن ُنخبَئ الأ�صطَر 
ُنَها من كلماٍت خ�سيَة اأن يراها اأحد. وما حتت�سِ

      وتتالقى اجلفوُن، يذهُب عقلَنا يف رحالٍت خمتلفة، تارًة طفٌل يلهو ومعه والدُته، واأنا اأقُف 
اَي ابت�صامة، وتارًة اأٌخ َيْرِبُت على كتفّي ويقوُل ها اأنا هنا ، وتارًة اأخرى  َيّ ب�صمٍت اأراهم وعلى حُمَ
ثَمّ �صريُك حياٍة داعٍم  �َصَتَّتْت قلبي، من  نتيجَة ق�صٍة  اأخٌت حتت�صُنني ومت�صُح غيِثي الذي هطَل 

لنجاحاتي، واأخرًيا �صديقٌة يف اآخِر الطريِق املمتلِئ بالأ�صواِك تنتظُر ب�صغٍف اأن اأ�صَل اإليها .

        اأمانينا تتج�صُد على هيئِة اأ�صخا�ٍض يف اأحالِمنا.. هوؤلِء الغرباُء هُم الأحرُف املخباأُة بنَي 
َراتنا ال�سرية. اأ�سطِر مذَكّ

18



مشاركة الطالبة المتفوقة سارة يزيد المبارك

املحاكاة ال�صاخرة 
من�سة  وعلى  الفكرية  للملكية  ال�سعودية  الهيئة  م�ستوى  على  ن�سرها  مت  ال�سيا�سية،  والعلوم  احلقوق  كلية  من 

الدرا�سات.

جاء نظام حقوق املوؤلف لري�سم حدودا وا�سحة وير�سي قواعد ثابتة ي�سمن معها حماية املوؤَلفات من اأي اعتداء 
وانتهاك قد تتعر�ض له، وهذا ما �صارت عليه معظم الدول واأتت لُتقره اتفاقية »برن«، اإل اأنه ويف ظل ازدهار 

املعرفة ومناء الفنون باألوانها والتطور التقني املت�سارع الذي اأ�سفر 
رابطا  الإعالم ما �سكل  و�سائل  اإن�ساء من�سات مفتوحة عرب  عنه 
اإثره مفهوم »حرية التعبري« وحق الفرد يف  بني ال�سعوب برز على 
املبتكرة،  والأداءات  املوؤلفات  احلرية  اأيدي  فطالت  راأيه،  اإبداء 
يتيح  ب�صكل  املوؤلف  حقوق  تنظيم  اإعادة  اإلى  احلاجة  وظهرت 
مع  �سكلها-  كان  -اأيا  املن�سورة  املوؤلفات  من  ال�ستفادة  لالآخرين 

احلفاظ على حق املوؤلف وعدم الإ�سرار به.

ولقد اجتهت العديد من الدول يف الآونة الأخرية اإلى اإدراج املحاكاة ال�صاخرة كا�صتثناء على حق املوؤلف ، ومل تعترب املحاكاة انتهاًكا اأو اعتداًء على حق املوؤلف 
يف موؤَلفه، ومن تلك الدول: اململكة املتحدة، نيوزلندا، اأ�سرتاليا، كندا، ويف مقدمتهم الوليات املتحدة الأمريكية.

واجلدير بالذكر اأن العديد من هذه الدول كانت تعرف املحاكاة ال�ساخرة ولكن مل ُت�سمنها يف قانونها الوطني اإل موؤخرا.

ولعل اجتاه الدول لل�صماح باملحاكاة ال�صاخرة مرده اإلى جتدد فكر النقد وات�صاع مفهومه وتعدد طرائقه، وال�صماح لعموم النا�ض بالنقد واإبداء وجهات نظرهم 
“ال�ستقالل الذاتي الفني” و“احلرية  اإلى جانب مبداأ  اأهم معتقداته،  “حرية التعبري” ومُتثل  اأن املحاكاة ال�ساخرة تدخل حتت مفهوم  اإذ  على املوؤَلف، 

الفنية”.

على الرغم من اأهمية ا�صتثناء كهذا فلم ي�صتقر القانون على تعريف ثابٍت وموحد للمحاكاة ال�صاخرة، فمعايري املحاكاة ال�صاخرة ونطاقها يختلف من دولة 
لأخرى، ويرجع يف حتديد تلك املعايري اإلى قانون كل دولة، غري اأن معظم الدول حددت مالمح م�سرتكة يقوم بها مفهوم املحاكاة ال�ساخرة و�سملتها يف كل 

تقليد ملوؤَلف اأو اأداٍء موجود على �صبيل الفكاهة وال�صخرية.

ويف مفهوم العالقة بني املوؤَلف الأ�سلي واملوؤَلف ال�ساخر اأ�سار التقرير ال�سادر عن اجلمعية العامة يف منظمة الأمم املتحدة يف دورتها الثامنة والع�سرين، 
و الذي تناولت فيه تعزيز وحماية جميع حقوق الإن�سان، املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية، با يف ذلك احلق يف التنمية، وعلى وجه 
اخل�سو�ض حقوق التاأليف والن�سر، اإلى اأن احلقوق املعنوية للموؤِلف -املتمثلة يف حق العرتا�ض على اأي تعديل يطراأ على موؤلفاتهم- يجب اأن تف�ّسر مقرتنة 

ب�سالح غريه من املوؤلفني يف نطاق الإذن الإبداعي.

ويف حماولة لتحقيق هذا التوازن �سدرت فتوى حمكمة العدل التابعة لالحتاد الأوروبي يف الق�سية    C-13/201 دكمني �سد فاندر�ستني ، حيث اأبانت املحكمة 
اأن احلق يف حرية التعبري يق�صي باأن ت�صمح البلدان الأوروبية بال�صتخدام غري املرخ�ض لالأعمال املحفوظة مبوجب حقوق التاأليف والن�صر لأغرا�ض املحاكاة 
ال�ساخرة )التي ت�ست�سهد بعمل قائم مع اختالف وا�سح، وت�سكل تعبريًا يت�سم بالدعابة والتهكم(. َبيد اأن املحكمة اأقرت باحتمالية وجود اأعمال من املحاكاة 
ال�صاخرة قد تنتهك -فعال- حقا من حقوق املوؤلف، ومن ذلك تعبري املحاكاة -مو�صوع الق�صية اأعاله- عن ر�صالة متييزية ينتج عنها ربط العمل املحمي بهذه 
الر�سالة فاإن املوؤلفني “لهم من حيث املبداأ م�صلحة م�صروعة يف �صمان األ يرتبط العمل املحمي بحقوق التاأليف والن�صر بتلك الر�صالة”. واأ�سادت حمكمة 

العدل على املحاكم الوطنية بتحديد ذلك مع النظر جلميع الظروف املحيطة بكل ق�سية بعينها.  

تتلخ�ض وقائع ق�صية دكمني �صد فاندر�صتني -�صالفة الذكر- يف قيام دكمني -مبا �صّماها- حماكاة �صاخرة لر�صم �صبق اأن قام به فاندر�صتني على غالف 
ق�سة “�سبايك و�سوزي” امل�سهورة، اإل اأن الفرق بني العملني هو قيام دكمني بتمثيل عمدة مدينة  “غنت” وهو يرمي نقودا على اأ�صخا�ض من ذوي الب�صرة 

ال�صمراء واآخرين يرتدون احلجاب، مما اأدى اإلى ربط تلك الر�صالة العن�صرية يف اأذهان النا�ض بالعمل الفني الأ�صلي.  

للمحاكاة  اأ�سا�سية  توفر عدة خ�سائ�ض  وجوب  التوجيه 29/2001،  5 )3( )ك( من  املادة  ُيفهم من  اأن  املفرت�ض  باأن  العدل  كما جاء يف حكم حمكمة 
ال�ساخرة:

ولكن يف نف�ض الوقت متميزا عن العمل الأ�صلي اأو مُيكن متييزه عنه. موجود  اآخر  لعمل  تقليدا  يكون  اأن  	•
دعابة. اأو  �ُصخرية  على  العمل  يحتوي  اأن  	•

اأخريا، اإن بحث املحاكاة ال�ساخرة كا�ستثناء يف نظام حقوق املوؤلف وو�سع املعايري املحددة لها اأمر ذو اأهمية معتربة، خا�سة مع انت�سار و�سائل الإعالم وتزايد 
املطالبة بحرية التعبري، كما اأن املحاكاة يف حقيقتها لي�ست �سرقًة اأدبية ول هجاًء جارًحا، واإمنا هي تقليد ملوؤَلٍف ذاع �سيته بطريقٍة فكاهيٍة طريفة.
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بال ندم!..

يرمون   ، ممتع  عائلي  وقت  لق�ساء  اجلميع  خرج  اليوم  ذلك  ع�سر  يف 
حقائبهم يف خلفية ال�سيارة م�سرعني »لقد تاأخرنا عن املوعد تكاد ال�سم�ض 

تغرب«.

عم املكان مزيج من رائحة حمرك ال�سيارة مع القهوة العربية التي يعدها 
اإلى �سحراء  البارد  ال�ستاء  نزهة   .. املنا�سبات  ملثل هذه  اجلد خ�سي�سا 

الثمامة-الريا�ض.

مل ي�صعروا مبرور الوقت وها هي معامل الريا�ض تختفي تدريجيا.

الف�ساء  اإلى  النظر  ت�سرتق   ، �سمتها  يف  غارقة  النافذة  اأمام  ت�سمرت 
الوا�سع، كثبان رملية ت�سود املكان يتو�سطها كل عائلة وقد اأح�سرت ب�ساطها 

اخلا�ض تفرت�سه فوق الرتاب الناعم.

ملحت من بعيد تلك الطفلة اجلال�صة وحدها ، كانت مت�صك بحفنة الرتاب 
يف يدها ثم تنرثها ، فعلت ذلك مرات عدة ، �سحذت حفنة الرتاب املتناثر 

ذاكرتها دفعة واحدة!. 

تبدد �سكون عقلها بعا�سفة من الت�ساوؤلت، ت�سارعت نب�سات قلبها، �سعرت 
باأن الوقت ينفذ!.

اأدركت اأن خيالتها �سافرت بها بعيدا، وكاأن الرتاب املن�ساب ب�سرعة من 
بني يدي الطفلة هو �صريط حياتها تراه من خلف زجاج النافذة.

المشاركات الطالبية األدبية
كانت  ولكنها   ، ذاتها  وبال�سرعة  قريبا  �ستنتهي  باأن حياتها  اأيقنت  لطاملا 

مت�صي اأوقاتها متنا�صية تلك احلقيقة املرة.

الندم  اأياما طوال، وم�ساعر  ا�ستغرقتها  التي  القرارات  ذكرت حينها كل 
التي  ال�سوداوية  الأفكار  اأو  اأ�سابيع من وقتها دون جدوى،  ا�ستنزفت  التي 
عقلها  الذكريات  تلك  كل  باغتت  ال�سنوات.  تلك  طيلة  عليها  ا�ستحوذت 
�سبات  من  ا�ستيقظت  وكاأنها  الروؤية،  ات�سحت  وفجاأة،  واحد،  اآن  يف 
طويل. �سرعت يف م�سائلة نف�سها، »هل كانت �سغائر الأمور ت�ستحق وقتي 

الثمني«؟!.

ربا نندم على بع�ض القرارات، يجتاحنا احلزن ب�سبب درجة اختبار، اأو 
خ�سارة رفيق كنا نظنه اأغلى ما منلك.

التفكري  يف  اأ�سعناها  التي  الأوقات  على  اأكرب  ندمنا  يكون  األن  ولكن، 
والندم؟ على �ساعات ثمينة من وقتنا �ساعت هباء بدون اإ�سافات حقيقية 

لأنف�سنا اأو لالآخرين؟.

اأعمارنا اأثمن من اأن ن�سيعها فيما ل نفع فيه ، مهما �سعينا جاهدين فال 
ميكن تغيري املا�سي ، فلن�سع احلا�سر ن�سب اأعيننا ، احلياة اأق�سر مما 

نت�سور ، فلنع�ض حياة بال ندم!.  
حف�صة ح�صن مدين العلي
كلية طب الأ�صنان

 رسالة غريبة

املحبة...«وت�صيئ  ثوب  عنه  فيخلع  الليل  »ياأتي 
طول  خزنته  التي  البوؤ�ض  بوقود  ال�سارع  اأنوار 
النهار لالحتفاء به هذه اللحظة، وُتظِلم البيوت 
احلدائق  وتتو�سح  لياًل،  الطارقني  من  خوًفا 
ليل  يف  فيها،  حياة  ل  م�سمتة  كلوحة  بال�سواد 
وكاأن  اخلوف  على  اإل  هيمنة  ل  البلدة  هذه 
وت�سدل  نهارًا،  اإل  تزورهم  ل  �سم�ٌض  الأمان 
اخلطر  رائحة  لت�سيع  املغيب  عند  اأ�ستارها 
وكاأن  هم�ض،  البلدة  بتلك  ي�سمع  ل  واخلوف، 
الأمهات اأخر�سن فلذات اأكبادهن لكي ل يق�سوا 
عن هذه احلياة،  اجلميع هناك يخ�صى �صيًئا ل 
خوفهم  ليزيد  لياًل  يزورهم  به  التحكم  يكمن 
مثاًل  ف�صعر  اأوامره  وليختطف من ع�صى  خوًفا 
بالأمان اأو اأ�سدر �سوًتا لياًل، كان ليل تلك البلدة 
طوياًل حيث تت�سكل ثيابه ما بني الدجى والغ�سق 

ولكالهما حتذير معني.

اإل للمرهقني �سباحًا، املجاملني   الليل ل يروق 
واحلياة  الفرح  هالة  ت�سع  الذين  اأولئك  للنا�ض، 
من حمياهم وما اإن يخيم الليل وي�صدل اأ�صتاره 
حتى يكونوا كالليل فيخلعوا رداء املحبة ويرتدوا 
على  اأرغمتهم  التي  البلدة  لهذه  البغ�ض  رداء 
اخل�سوع، اأرغمتهم على الن�سياع على الإجهار 
مراآة  كان  الليل  احلقيقة؟  ولكن  الليل  بكره 
ي�سعلها  ك�سواده،  �سوداء  احلقيقية  اأرواحهم 
جنوم هي بقايا اخلري فيهم التي لتزال تقاوم 
متّد  لتزال  الإعياء  تقاوم  تزال  ل  للحقيقة 
�سم�ض  ول  الليل،  غياهب  يف  هم  ملن  العون  يد 
بغبار  تلوثت  التي  اأنفا�سهم  وت�سعف  ت�سعفهم 
ا اإل  ركام الذكريات العتيقة، الليل ل يروق اأي�سً
لياًل  �سوته  بجل  فيبوح  ال�سمت،  فن  اأتقن  ملن 
اأن  بال،  راحة  الليل  مينحه  اأن  �صخبًا  ي�صتغيث 
اأنف�سهم  بئر  من  اأنف�سهم  لإخراج  ي�ساعدهم 
نف�سه، الذي خاف عليهم من الظلمة وحب�سهم 

ينا�صب  هناك  الليل  املخيفة،  غياهبه  يف 
املهوو�سني من يتفقدون اأقفال الباب ثالثني مرة 
كل �ساعة، من يفتحون ال�ستائر ويغلقونها خوفًا 
املرايا،  يرمقون  �سكلهم احلقيقي  اأحد  يرى  اأن 
النوافذ، الأبواب، ول يرون اإل انعكا�ض هو�سهم 
الب�سع  اللذين يثري جنونهم قليل من ال�سو�ساء، 
ال�سهر رفيقهم دومًا ملا؟ لأن �سنبور املياه تعطل 
وحد�صهم يخربهم اأن ل يناموا فيف�ض ويغرقهم 
البلدة  تلك  ملا  اأعلم  فيموتوا غرًقا بال �سوت ل 
مل  فاأنا  مر�سى  النا�ض  هوؤلء  جميع  وملا  غريبة 
اأو�سدت  اأن  بعد  طبًعا  لياًل  راأيته  ما  اإل  اأق�ض 
اأن الهواء ل يدخل  نافذتي خم�ض مرات لأتاأكد 

وي�سلبني �سوتي فاأنا طبيعي بالكامل!

�صمية عبدالرحمن الورثان 
كلية اإدارة الأعمال – نظم معلومات اإدارية
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مواساة

نِكــــُر الـَعثـَــــراِت اإِنـي ِلقلــِبَك اأُ ُعــذرًا اإذا َكاَن الَتطـُفُل َعاَدَة  

ـِحَكاِت �ساأَزوُر ِفيَك َمَناِبَع ال�سَ اأَبـِحر ِبَقلـِبي اإنَّ َقلـبــــَي َزوَرقٌ 

لـِتـَكـــوَن كـالرِتيـــــاِق لـالآفـَـــاِت ولَتغرِتْف ِمن ُروح َقلبي َقطرةً 

اإنَّ الـــَزَواِرَق ُتـْعـِدُم احَلـ�َسَرات واأَ�ْسَمْع َهديَر امَلاِء َعلـُه َيْهِم�ُض 

اإنـي َكـــَذلـِــَك اأَْحـِمــــُل الآهــاِت ل َتْعَتِقد اأيْن ِلـُحزِنـــَك ُمـهِمـلُ 

رمي �صفر اجلعيد
 كلية علوم الريا�صة والن�صاط البدين
 لياقة بدنية

الطيف الصامت 

يف الطيف الذي جرين للمهالك
يف زوبعة احلظ 
وزاوية املعارك 

هل �ستنطق؟ 
 اأنا اأقف اأمامك 

هل �ستنطق؟ 
اأم بخوفك عالق 

اأخربين هل كنت تتهالك 
هل اأملتك تلك امل�سافات 

فاأغويت ذاكرتي التي ل تتمالك   
فمددت ال�سوؤال؟

كيف هو حالك
فلم جتاوب 

هل اأخربتك يوما 
اأنك ب�سباكي عالق 

واأن البقايا 
هي اأحاديٌث توالت 

هل �ستنطق؟
اأيها الطيف ال�سامت..

رهف ال�صانع 
كلية الرتبية – تربية فنية

هل سبق لك؟

هل �سبق لك اأن �سعرت بت�ساد، ت�ساد يجوب دواخلك ول ُيغادرك، كاأن تكون يف ال�سمال 
ويف ذات اللحظة اأنت يف اجلنوب، ولكنك ما زلت ُهنا! ت�صتعل وتنطفئ، وُت�صبح ومت�صي 

يف ذات اللحظة! فهل �سبق لك؟

اأتذكر مرة اأتتك رغبة ُملّحه بال�صراخ ولكنك �صامت ب�صكل ُمريب، �صمّت!

لأنك تعتقد باأن �سراخك اإن بداأ فلن ينتهي اأبدًا، فمن الأف�سل اأن ل يبداأ اأ�ساًل. 

فتاأخذ نف�ض لُتخمد نارك، �صهيق زفري �صهيق، فتن�صى كيف ُتخرجه! �صهيق اأ�صرع وياأبى 
�سهيق  واأخريًا  �سهيق،  �سهيق  اأ�ست�سلم؟  هل  الوقت؟  حان  هل  بالت�ساوؤل  تبداأ  اخلروج، 

اآخر! يا اأنا اأ�ستمع اإيّل واأخرج ما تراكم اإخراجه! 

وياأتي الزفري....

ولكن هل نعود كما ُكنا اأم نحن الآن اختلفنا، افرتقنا؟

وفاء عبدالهادي العجمي 
كلية العلوم - ريا�صيات
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ما هو السكرم؟

قيمة  اأعلى  اإي�سال  على  ي�ساعدك  اإطار  هو   
تراكمية  اإ�سافات  طريق  عن  للمنتج  ممكنة 
الأدوار  للم�صتخدم  ال�صكرم  ف  ُيعِرّ للحلول. 
ف  ُيعِرّ ل  لكنه  تطبيقها  يجب  الذي  والفعاليات 
الكامل  لعتماده  فئة  كل  داخل  املتبعة  الطرق 
ال�صروط  لإن�صاء  الفريق  وعالقة  ذكاء  على 

اخلا�سة به.
الأدوار التي يحتوي عليها هي:

العميل  ميثل  �صخ�ض  هو  املنتج:  مالك   .1
وين�صئ املتطلبات التي يجب برجمتها.

معتمد  متكامل  فريق  هو  التطوير:  فريق   .2
على ذاته يحتوي على جميع اخلربات التي 

متكنه من تطبيق متطلبات العميل. 
هو   :)scrum master( الفريق  مر�سد   .3
لإر�صادهم  اأجمع  للفريق  متواجد  �صخ�ض 
بطريقة  ال�سكرم  بتطبيق  وم�ساعدتهم 

�سحيحة.
وعلى الفريق اأجمع اأن تكون لديه هذه اخلم�سة 
والنفتاح  والرتكيز  وال�سجاعة  اللتزام  قيم: 

والحرتام.
يتم ت�سليم احللول عن طريق بدء �سربنت مدتها 
ويكون  املخاطر  من  للتقليل  اأق�صى  كحد  �صهر 

احللول  فقط  وت�صليم  والختبار  الربجمة  بها 
ال�سحيحة.

اأ�سا�سية  فعاليات  اأربعة  على  ال�سكرم  يحتوي 
داخل  تطبيقها  يتم  والتي  معني  بوقت  حمددة 
اأركان  الثالث  تطبيق  على  وت�ساعد  ال�سربنت 
ال�سفافية  �سكرم وهي:  اأي فريق  التي يحتاجها 

والفح�ض والتاأقلم.
الذي  العمل  يف  �سفافية  هناك  يكون  اأن  يجب 
الفح�ض  ميكننا  وبوجودها  تطبيقه،  يجب 
على  توؤثر  تغيريات  اأو  م�ساكل  اأي  عن  والك�سف 
�سري العمل. واأخريًا، حني يتم اكت�ساف املوؤثرات 
يجب اأن يكون الفريق قابل على التاأقلم مبا�سرًة 

لتحقيق هدف العمل.
الفعاليات الأربعة:

 sprint( لل�صربنت  التخطيط  فعالية   .1
املتطلبات  اختيار  يتم  حيث   :)planning
وحتديد طريقة عملها وحتديد الهدف من 
قبل  من  عليه  الرتكيز  يتم  لكي  ال�سربنت 

الفريق.
تكون   :)daily scrum( اليومية  الفعالية   .2
تكراره  ويتم  بالتفاق  معني  بوقت  حمددة 
اإلى نهاية ال�سربنت ويتم من خالله معرفة 

للهدف،  للو�صول  اإمتامه  مت  الذي  الإجناز 
حتقيقها  ميكن  خطة  اإن�ساء  اإلى  بالإ�سافة 
حتى اليوم التايل لزيادة الرتكيز والفعالية 

للفريق.
 sprint( ال�سربنت  مراجعة  فعالية   .3
ومراجعة  فح�ض  بها  يتم   :)review
مت  ما  اإذا  ومعرفة  ال�سربنت  خمرجات 
بع�ض  كانت  ما  اإذا  اأم  الهدف  حتقيق 
طلب  ح�سب  للتعديل  بحاجة  العنا�سر 

العميل.
 sprint(:  فعالية مراجعة اأحداث ال�سربنت  .4
اجلودة  زيادة  بها  retrospective(يتم 
وطريقة العمل عن طريق مناق�سة ما ميكن 
حت�سينه على نطاق الفريق والطرق املتبعة 

ثم الأدوات امل�ستعملة.
عن  به  ال�ستزادة  ميكن  بحر  ال�سكرم  يعترب 
منبع  ولكن  به،  اخلا�ض  الدليل  قراءة  طريق 
داخل  يكمن  امل�ستمر  والتح�سني  التطبيق 
فيكون  الفريق،  ين�سئها  التي  اخلا�سة  القوانني 

لكل فريق مل�صة خا�صة به متيزه عن الآخرين.
مها عبدالرحمن الع�صيمي 
كلية علوم احلا�صب واملعلومات

داؤك منَك وما تُبصر ودواؤك فيك وما تشعر

بعد قراءتي يف علم النف�ض الإيجابي لتجنب الوقوع يف الإيجابية امل�سمومة 
اأفكار اأحدها واأهمها كان  وجدت كنزًا احتفي به فطراأت يف عقلي عدت 
يتوارى يف مكان ما حتى جترد من رداء الفكرة ليتحور لهدف بل اأكرث من 

ذلك ربا ر�سالة تنبثق من حدود العقل اإلى العامل الرباين.

لأن » اإن�ساننا » كما اأطلق عليه الدكتور م�سطفى حجازي ي�ستحق الدعم، 
ورمبا قد يكون وقع فري�صة ظالل الكتئاب دومنا وعي منه لذا وددت اأن 
اأكتب عن العجز املتعلم هو الن�سل الذي يغر�سه الإن�سان بنف�سه يف نف�سه 
حولنا  ممن  والعديد  الروحي،  بال�سلل  اإن�ساننا  في�ساب  ميوت!  ل  لكن 
باأنف�سهم  النجاة  والقادرون على  اأنف�سهم  الن�سل �سحايا  بهذا  م�سابون 
لكن لن يحدث بغياب الوعي عنهم. وهم يوؤمنون قطعًا اأنهم مفطورون به 
من �سدة ما التحموا به ف�سار تلقائيا ل �سيطرة عليه، وكما ن�سميه يف علم 

النف�ض الكتئاب املزمن.

والهزائم  والهدر  القهر  اإثر  ي�ست�سلم  اأن  اإن�ساننا  علم  املدى  الكبت طويل 
عن  بنظره  وي�سيح  يتقاع�ض  اأن  من  واأقوى  اأعظم  لكنه  عليه،  حلت  التي 
انعدام  �سعور  هو  يتملكهم  اأن  ما ميكن  وا�سوء  بزمام م�سريه،  الإم�ساك 
القيمة وال�سلوك العدواين والبعد عن الواقع والنظر اإليه من خالل جمهر 
ل ُيرى من خالله اإل بقعة �سوداء هل يعقل اأن ينطوي داخلها عاملنا الأكرب!  

الطاقات هي  اإطالق  واأولى مهمات  لي�ض قدرًا حمتومًا،  املفرو�ض  العجز 
حت�س�ض موقع الأمل املوجود يف الداخل اأي الوعي بكان اخللل واليقني اأنك 
ِلـ  املخاطب  كاف  هنا  وا�صتخدم   « ن�صلك   « انتزاع  على  والقادر  املتحكم 
احملك امل�سوؤولية عن نف�سك لتتقدم خطوة نحو املعركة وحتلل ال�سالم على 

وطنك فالقادة ال�صجعان يتخطون احلدود ويك�صرون القيود، اأما الأخرية 
هي قيودك الذاتية والتي بدورها تر�سخ القيود اخلارجية. 

التي  الفرتا�سات  اإلى  امل�سطلح  هذا  ي�سري  البائ�سة«  الذاتية  »الألعاب 
تتحكم بالإدراك والوعي.

الذاتية  العابك  تدرك  الفو�سى؟ حينما  ما خلفته  يرتب  اأن  للوعي  كيف   
اأفكار  حول  تدور  والتي  املدمرة  احلياتية  الفل�سفات  من  النابعة  ال�سيئة 
مغلوطه عن ذاتك واإمكاناتك، وحول اأحكام قطعية جامده »اإما الكل او ل 

�سيء« وكلها تزيد من وطاءة القيود الذاتية.  

فكان لبد من جمابهة هذه اللعاب الذاتية البائ�سة وا�ستعادة اعتبار ذاتك 
وتعلم ال�صتقاللية والتخل�ض من التبعية لالآخرين. وتعلم مبداأ “ الواقعية 
وتعلم عدم الإفراط يف الأوهام  تغيريه  ميكن  ل  ملا  بدائل  عن  “ والبحث 
وا�ستبدالها بنظرة عقالنية للذات واحلياة، وبذلك تبداأ النظرة الإيجابية 
بالربوز ولبد من املثايرة لتغليب الإيجابيات على ال�سلبيات والبحث عنها 
اأحكمت قفالتها يف  النور  ان طرق  اأن تفرت�ض  والذات، فبدل  يف احلياة 
اأن تلك الأبواب مل تكن تنتمي للنور منذ البداية واأينما  وجهك، ِافرت�ض 

وليت وجهك فثم خمرج.

مرتفعة  معنويات  على  للحفاظ  العالج  هو  الإيجابي  التفكري  اأن  كما 
وت�صتخدم هذه الطريقة مع ِا�صطرابات مثل الكتئاب والقلق وهي تركز 
على م�سلمة ل ي�سوبها �سك وهي تتمثل يف اأن الأفكار حتدد املزاج وبالتايل 

احلالة النفعالية واملعنوية.
عائ�صة حممد الغامدي
كلية الآداب – درا�صات اجتماعية
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لقاء صحفي مع متفوقة
 حاورتها الطالبة املوهوبة:

وفاء عبدالهادي العجمي

عمر  بنت  ندى  الطالبة  مع  �صحفي  لقاء 
املقو�صي حول ر�صالتها للماج�صتري بعنوان: 
وعلقتها  ذاتًيا  املوجة  التعلم  مهارات 
الطالبات  الأكادميية لدى  الذات  بفاعلية 

املتفوقات درا�صًيا بجامعة امللك �صعود.
التخ�ص�ص: علم النف�ض الرتبوي

درجة  على  احل�سول  الر�صالة:  من  الهدف 
ماج�ستري الآداب يف علم النف�ض.

1. كانت ُم�سكلة البحث كما يبدو اأن فئة املتفوقني 
درا�سيًا يجب اأن ُتعنى بزيد من الهتمام حيث اأن 
هناك ُم�سكالت يف التعليم؛ اأي اأن طرق الدرا�سة 
مهارات  تنمية  حيث  من  الفئة  هذه  ُتنا�سب  ل 
التحليل وغريها ح�سب ما اأ�سارت اإليه نتائج درا�سة 
كباحثة يف  ال�سليمان )2012(، من وجهة نظرك 
هذا املجال كيف لنا اأن نحل مثل هذه امل�ساكل ب�سكل 
عملي اأكرث من دون الإ�سرار بالفئات الأخرى، وهل 
يجب علينا فتح مراكز ُمتخ�ص�صة ُتعنى باملتفوقني 

درا�سيًا اأم ماذا؟

بالإمكان القول اأن تتبع التجارب املماثلة وجتريبها 
ملعاجلة  املنا�سبة  الطرق  اإحدى  فاعليتها  وتقييم 

امل�سكالت التعليمية.

ففي اجلانب املحلي قد يكون تتبع ودرا�سة �سيا�سة 
الطرق  اإحدى  العام،  التعليم  يف  املوهبة  برامج 
وح�ص�ض  مواد  �ض  ُتخ�صَّ اإذ  اجليدة؛  العملية 
اإ�سافية اإثرائية للطلبة املنتمني اإلى برنامج املوهبة، 
تخ�صي�ض  اأن  القول  ميكن  �صبق  ما  على  وبناء 
مقررات اإ�سافية اختيارية لطلبة اجلامعة املتفوقني 
ب�سكل  املتفوقني  فئة  على  نفعه  يعود  قد  درا�سيًا 

خا�ض واملوؤ�س�سات التعليمية ب�سكل عام.

اأن تنهج اجلامعات نهج جامعة  كذلك من اجليد 
امللك �صعود يف تخ�ص�صيها لربنامج ُيعنى برعاية 
الطلبة املتفوقني درا�سيًا؛ وتقدم من خالله حمتوى 

معريف يتنا�سب مع مهارات وقدرات هذه الفئة.

2. تباعًا على ما ُذكر يف البحث: » ُي�سري �سحلول 
مهارات  الطلبة  اإك�ساب  اأهمية  اإلى   )2015(
التعلم املوجه ذاتًيا حيث اأن هذه املهارات ل تن�ساأ 

بال�سدفة؛ بل تتطلب الدعم وامل�ساندة من البيئة 
كان  اإذا  عما  و�سوؤالك  التو�سع  اأود  التعليمية.« 
يف  ُيّدر�ض  كمنهج  املهارات  هذه  تعليم  بالإمكان 
املدار�ض لإخراج جيل ي�ستطيع التعامل مع امل�سكالت 
وُيعّدها كتجارب وخربات، اإذا كانت اإجابتك بنعم 

كيف مُيكن ذلك؟

بناًء على الرتاث النظري، ونتائج الدرا�سات التي 
القول  ميكن  فاإنه  اإك�سابها؛  اإمكانية  اإلى  ت�سري 
بطرق  يحدث  اأن  ميكن  املهارات  هذه  تعليم  اإن 
متعددة؛ اإما عن ا�ستحداث مقررات تتمحور حول 
التي  املو�سوعات  من  جعلها  اأو  املهارات،  هذه 
تطرح اأثناء درا�سة بع�ض املواد؛ اإذ ّبينت عدد من 
نتائج الدرا�سات التجريبية فاعلية اإك�ساب املعلمني 
للطلبة هذه املهارات، كما اأ�سارت بع�ض الدرا�سات 
اإلى حت�ّسن الطالب يف بع�ض املهارات بعد تدريبهم 
على مهارات التعلم املوجه ذاتيًا، واأو�ست باأهمية 

تفعيلها يف املوؤ�س�سات التعليمية.

التعلم  ُينّمي مهارات  اأن  للفرد  املمكن  ِمن  3. هل 
الكتب وغريها، وهل يوجد  املوجه فيه عن طريق 
اختبارات تقي�ض مدى امتالك الفرد لهذه املهارات، 

اإذا ُوجد اختبار كيف يتم احل�سول عليه؟

ميكن القول اأن الطالع على الدرا�صات املخت�صة 
تورد  اإذ  لطالبها؛  بالنفع  تعود  قد  املجال  هذا  يف 

بع�ض املراجع ا�سرتاتيجيات لتنمية هذه املهارات.

مقايي�ض  توجد  نعم،  قيا�سها؛  اإلى  بالن�سبة  اأما 
متعددة تقي�ض مهارات التعلم املوجه ذاتيًا، وميكن 
احل�سول عليها يف حال كونها من�سورة يف بحوث 
هذه  م�سممي  مع  التوا�سل  خالل  من  اأو  علمية، 

املقايي�ض وطلبها منهم لالأغرا�ض البحثية.

اأن  اإلى   )1992(Garrison جاري�سون  “ي�سري   .4
العملية التعليمية التي يحمل فيها املتعلم م�سوؤولية 
تعلمه تعتمد اإلى حد كبري على اعتقاد املتعلمني على 
ِمن  ...” هل  العملية  التحكم يف  اأنهم قادرين يف 
املُمكن اأن نعزوا ف�سل بع�ض الأفراد يف عملية التعلم 
اإلى اعتقاداتهم اخلاطئة حيال العملية التعليمية اأو 

حيال اأنف�سهم؟

باعتقادات  املعني  النظري  الأدب  على  ا�ستناًد 
الأفراد حول قدراتهم، فاإن اعتقادات الطالب عن 
نف�صه وقدراته متثل جانبًا مهمًا يف �صلوكه ونتائج 

عن  الطالب  اعتقادات  اأن  اإلى  ي�سار  اإذ  �سلوكه، 
وتعامله  املثابرة،  �سلوك  على  توؤثر  وجهده  نف�سه 
مع ال�سعوبات، ومقاومته للف�سل؛ وعليه اإذا كانت 
اعتقادات الطالب عن نف�صه منخف�صة، فقد ت�صبب 

�سعوبات يف مواجهة امل�سكالت التعليمية.

يف  �سمنِتها  التي  الأبعاد  �سمن  من  كان   .5
مع  ال�صخ�صية  العالقات  »مهارة  الإح�صائية 
الآخرين »، واأظهرت اإح�صائيًا نتائج مرتفعة، وهذا 
عك�ض املتعارف عليه حيث اأن الطلبة املتفوقون غالبًا 
للوقت،  اإ�ساعة  الآخرين  مع  وقت  ق�ساء  يجدون 
فهل من املُمكن اأن يكون لربنامج الطلبة املوهوبني 
مكان  توفري  حيث  من  ذلك؟  يف  يدًا  واملتفوقني 
ُمنا�سب ودورات متنوعة لق�ساء وقت مع الآخرين؟

بالإمكان القول اأن ما يقدمه برنامج الطلبة املتفوقني 
وما  اإثرائية،  واأن�سطة  معريف  ثراء  من  واملوهوبني 
الطالبات  بني  اخلربات  لتبادل  فر�ض  من  يتيحه 
املتفوقات درا�سيًا، وما يعّده من لقاءات مع اخلرباء 
وبالتايل  اهتماماتهم؛  مع  تتنا�صب  واملخت�صني، 

تتوفر لهم بيئة داعمة ومالئمة لحتياجاتهم.

6. ما هو دور برنامج الطلبة املوهوبني واملتفوقني يف 
خدمتك بر�سالة املاج�ستري؟

يعد جمتمع البحث من اأهم ركائز البحث العلمي، 
مهارات  على  التعرف  ر�سالتي  لكون هدف  ونظرًا 
التعلم املوجه ذاتًيا وفاعلية الذات الأكادميية لدى 
الطالبات املتفوقات درا�سًيا، فقد قدم يل الربنامج 
على  التطبيق  اإجراءات  لإمتام  وامل�صاندة  الدعم 
معلومات  من  اأحتاجه  ما  بكل  وزودوين  العينة، 
فلهم  الربنامج؛  طالب  تخت�ض  ووثائق   وبيانات 

        جزيل ال�سكر ووافر العرفان.
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المشاركات الطالبية الفنية 
الرسم الفني

رمي علي حممد – كلية الرتبية

رفال طارق با�صقر – كلية طب الأ�صنان
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رغد فهد املطريي – كلية الدرا�صات التطبيقية وخدمة املجتمع

روؤى بكر برناوي – كلية العلوم – اأحياء دقيقة
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�صحر ثابت الزهراين – كلية الرتبية

رفيف مزيد املزيد – كلية العلوم الطبية التطبيقية
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�صارة جرب اجلرب – كلية اإدارة الأعمال

ندى حممد القحطاين – كلية الرتبية – تربية فنيةالبندري في�صل املطريي – كلية التمري�ص
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اأجماد عبدالعزيز اخل�صري – كلية احلقوق

وداد عمر عبداهلل الأموي – كلية احلقوق والعلوم ال�صيا�صية
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نوف حممد املبدل – كلية احلقوق والعلوم ال�صيا�صية

نوره عادل الهذلول – كلية الرتبية

المشاركات الطالبية الفنية 
الطباعة واألشغال اليدوية 
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المشاركات الطالبية الفنية 
التصوير الفوتوغرافي

المكياج السينمائي 
رميا فهد ال�صهيل – كلية ال�صيدلة 

نوف �صعود العقيل – كلية احلقوق والعلوم ال�صيا�صية
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