60

60
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عودة آمنه

معالي مدير جامعة
شقراء :كلمة خادم
الحرمين الشريفين تبرهن
على العناية القصوى
التي توليها الدولة
لمواطنيها

معالي مدير جامعة
شقراء :السعودية
جمعت قادة العشرين
إلنقاذ اإلنسان وحماية
االقتصاد
5

G20

3

مديــــر جـــامعة شقراء يرفع شكــره
للقيادة على إجراءات تسهيـل عودة
المبتعثين وحرصهـا على سالمتهم
مقطفات من لقاء معالي مدير الجامعة مع قناة اإلخبارية

60

4

معالي مدير الجامعة يفتتح ملتقى خدمة
المجتمع شراكة ومسئولية والمعرض المصاحب
ف

.

5

الملتقى األول لوكالء
ووكيالت الكليات والعمادات
المساندة بجامعة شقراء

ً
خريجي الجامعة يحصدون مركزا
ً
متقدما في إختبار الرخصة السعودية
لمزاولة مهنـــــة الطـب البشري

ملتقى خدمــــة المجتمـــــع في عيـــون
أكاديميـــــــــات الجــــــــــامعة وقياداتها

المصدر هيئة التخصصات الصحية

60
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العلــــــــــــم
السعودي

7

أضواء من جامعة شقراء
نظمته وكالة الجامعة لشؤون الطالبات

معالي مدير الجامعة يفتتح معرض أضواء من جامعة شقرللفن التشكيلي للطالبات

2020

ل

.

8

ً
بمشاركه أكثر من  50طالبا اختتام مسابقة
معالي مدير الجامعة للقرآن الكريم والسنة
النبوية في مسرح المدينة الجامعية

60

افتتحه سعادة محافظ شقراء
جامعة شقراء تشارك بجناح في مهرجان التمور
الثاني بمحافظة شقراء

أقامته أندية الحي بسوق المجلس
جامعة شقراء تشارك في فعاليات مهرجان
أصـــــــالة وفـــــــــن
50

9

60

ً
ّ انطالقا من المسؤولية المجتمعية؛
ّ
نفذت جامعة شقراء عدة أنشطة
ميدانية لخدمة المجتمع في مواجهة
خطر كورونا منها:



�

أوالً :التعليم اإللكتروني:


ً
ثالثا :الحمالت التوعوية

ً
ثانيا التدريب اإللكتروني:

�

جهود
الجامعة في
مواجهة
فيروس
كورونا

11

ً
األعمال
رابعا:
واإلسهامات المجتمعية:

الميدانية

ً
انطالقا من المسؤولية
المجتمعية جامعة شقراء
تنفذ مبادرة «مستمرون
في خدمتكم» لنشر
الوعي عن كورونا

كليتا الطب بشقراء
والدوادمي تطلقان  3مبادرات
للتصدي لمواجهة “كورونا”

Zoom

SURE

SURE

60
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ً
شكرا ألبطالنا
أبطـــال الصحة

بقـــــائك في منــــــــزلك
و التزامك بالتعليمات
يحميـــــــــــك ويحمـــــي
عـــــــــائلتك بــــــإذن الله

13

60
60
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14

15
15

في تحقيــــــــــــــــق صحفــــــــــي موســـع مــــــــــــــــع
النــــــــــــــــاس والعـــــــــــــــــزلة في زمن الكـــــــــورونا
كيــــــــــــــــــــف يقضــــــــي النــــــــــــــــــاس أوقــــــــــــــاتهم مـــــع هـــــــــــــــــذه العــــــــــــزلـــــــة؟

كورونا

ومستهل ما وددنا أن نتحرى عنه في هذا التحقيق هو معرفة
ما إذا كان الناس يرون

أن هذه العزلة الصحية ضرورية لهم

يعزل

وللمجتمع ،أم لهم رأي آخر .وكان مجمل ما تلقيناه من إجابات
ّ
ً
يشكل إجماعا على أن هذه العزلة ضرورية للفرد وللمجتمع،

العالم

وهذا يعكس مدى وعي مواطننا السعودي ،ومدى إحساسه

ويجبرهم
على
البقاء

بالمسؤولية تجاه مجتمعه.

د.حجاب القحطاني:
وطننا في حالة حرب مع
الفيروس والعزلة هي
الحل لمنع انتشاره.

أ.سارة الشيحة:
لدينا وطن يضحي بالغالي
والنفيس من أجل أرواحنا.

ل

في
المنازل

أ.خلود البدراني:
امتناعنا عن التجمعات بر
ألنفسنا وحفظ لسالمة
أحبابنا .

العزلة:

60
60
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16

ملل  ,وقت ضائع  ,أم فرصة
في محور ثان من هذا التحقيق الصحفي ،تقصينا طبائع
المواطنين ،فيما إذا كانوا ذوي طبيعة بيتوتية ،يحبون المكث
طويال داخل بيوتهم ،فلم يتأثروا بالعزلة ،أم أنهم ممن يحبون
ّ
الخروج ،فتأثرت طبيعتهم هذه جراء هذه العزلة.

أ.خالد الظفيري:
أستغل العزلة لتقديم
التسلية ألطفالي
وأقوم ببعض التصاميم
اإللكترونية عبر الجوال.

17
17

ّ
ونأتي إلى محور ثالث في تحقيقنا الصحفي ،نقدم
له بالقول إن العزلة والتزام البيت الجبري عادة ما
يترافق بالملل إن لم يجد المرء ما يشغل به نفسه،
ويستعين به على تقطيع الوقت ،والناس – كما
هو معلوم – لهم اهتمامات متنوعة ومختلفة،
وبعضهم تنحصر اهتماماته في ما هو خارج البيت،
فتكون وطأة العزلة عليه شديدة .فكيف تعامل

د.نجالء الدغيلبي:
نمط حياتي لم يتغير
وأجد متعة في تفاصيلي
التي صنعتها لنفسي.

مواطنو مملكتنا حيال هذا األمر

أ.كفى عسيري:
في العزلة أعمل على
إكمال مشروع أدبي
كنت بدأته منذ بدء العام
الجديد .

ل

د.نورة الثبيتي:
في العزلة أهتم بزراعة
النباتات وقراءة القصص.

واستكماال للمحور الثالث ،ارتأينا أن
نستقصي من مشاركينا في هذا التحقيق إن
ً
كان ما يشغلون به أنفسهم أثناء العزلة مفيدا
ً
ونافعا؟ أم هو مجرد وسيلة لتضييع الوقت؟

ل

18

ً
نبلغ في تحقيقنا الصحفي محورا
ً
ً
جديدا ،يتناول جانبا من تعاطي مواطنينا
مع هذه العزلة الصحية المفروضة.
فمعلوم أنه في زحمة االنشغال في
الدوام اليومي ،وما يترتب عليه من
أعمال وإعداد ،ثم ما يستدعيه من
طلب الراحة ،في خضم هذا االنشغال
ُ
يرجئ الفرد كثيرا من أعمال يرغب أن
ينجزها ،بعضها متعلق بصيانة المنزل،
وأخرى مرتبطة بتطوير الذات معرفيا
ومهاريا ،وبعضها لها مساس بالعالقة
االجتماعية مع األسرة واألقارب ،وغير
ُ َّ
ذلك من أعمال تؤجل إلى وقت فراغ يندر
أن يتوافر كما ينبغي .لذا نستقصي في
ً
هذا المحور حول هذا الجانب تحديدا.

ََ
العـزلـــة بنـت الــــــروابــط
العائليــة أم قطعتهـا؟
60

د.سناء جان:
أحتاج إلى مزيد من الوقت
للقراءة العامة والمتخصصة
والعزل فرصة جيدة لذلك.

19

ّ
يتطرق التحقيق إلى محور جديد ،هو محور اجتماعي يتعلق باألسرة

واجتماعها وأعمالها التشاركية ،فكما نعلم جميعا أن ظروف الحياة

أ.سلطانة بنت نايف:
العزلة أتاحت لي التركيز
على األهداف التطويرية في
المهنة واألهداف العلمية
المهمة.

المختلفة التي تسرق األفراد من أسرهم ،وانشغاالت الدوام والعمل،
كلها تعيق االجتماع المنشود لألسرة ،وتشاركها في أعمال تعزز
روابطها ،وتزيد المودة بين أفرادها .وهذا ما حاولنا االستقصاء عنه في
هذا المحور.

أ.حصة المطيري:
نحتاج إدارة أفضل في ضبط
النفس واالنفعاالت ،فلم
نعتد على طول هذه العزلة.
أ.ايمان الحصين:
العزلة أسلوب حياة مثالي.
ل

واستكماال للمحور السابق نفسه ،فقد
ّ
أردنا في تحقيقنا أن نتحرى في ما إذا كانت
عالقات أفراد األسرة بعضهم ببعض قد قويت،
أم اضطربت ،وإن حصل  -ال سمح الله – فما
ّ
ّ
سبب حصوله .وكانت النتيجة إيجابية فتبين أن
عالقات أفراد األسر السعودية بعضهم ببعض
ً
قد قويت إجماال ،بسبب وجودهم اإلجباري معا،
والتفاتهم إلى أشياء تربطهم ،ربما لم يكونوا
يلتفتون إليها من قبل.

20

كورونا وحل الشائعات
نفضي بتحقيقنا إلى محور
مهم يتعلق بنمط الحياة أثناء
العزلة المفروضة ،فالعزلة عادة
ّ
تؤثر في النظام اليومي لحياة
الفرد ،وقت النوم واالستيقاظ،

د.جميلة الوهابة :
تظهر ثقتها التامة بالقنوات المحلية الرسمية:
القناتان األولى والثانية كفتاني مؤونة التحقق
والنقل والنشر ألخبار كورونا .

وقت الطعام ..فسعينا لمعرفة
ّ
في ما إذا أثرت هذه العزلة في

أ.جميلة العمري :أقضي وقتا في متابعة
مستجدات كورونا ألخذ الحيطة والحذر والتقيد
بالتعليمات.

أم ال .و معرفة أوجه هذا التأثير

أ.عبدالعزيز الجبر :ال أصدق أكثر األخبار وبعض الدول
تتالعب بالنتائج ألسباب عديدة !

نمط الحياة اليومية للمواطنين،
وطبيعته.

60
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ونضيء على محور جديد في تحقيقنا الصحفي ،يتعلق بأخبار وباء كورونا
ّ
التي تتصدر األخبار العالمية وتطغى عليها بقوة .فسعينا في التحقيق
ً
إلى استقصاء ما إذا كان مواطنونا يقضون كثيرا من الوقت أثناء عزلتهم
ّ
في تتبع أخبار هذا الوباء ومتعلقاته ،ولماذا يفعلون ذلك.

أ .سامي
العنزي:
في أخبار
وباء كورونا
أكتفي
فقط بتصريح
من مصدر
مسؤول في
السعودية.

واستكماال للمحور نفسه ،استقصينا من
المواطنين األفاضل والفاضالت حول تعاطيهم
مع األخبار التي ترد إليهم عن هذه الوباء
ّ
وانتشاره ،هل يصد قون كل تلك األخبار ،أم
ّ
ّ
أنهم يتحققون من الخبر ،خصوصا إذا نووا
نقله ونشره بين األصدقاء والمعارف؟

ل

60
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التحقيق المتوسع ،استقصينا

بحكم وخبرات وقناعات وأفكار .لذلك رغبنا
التجارب واألحداث والظروف التي يمر بها ،فيخرج منها ِ
ّ
في هذا التحقيق أن نستطلع ما تعلمه مواطنونا من هذه العزلة من دروس وعبر و حكم ما ،أو

بشأن هذه العزلة ،هل ستطول

قيمة شيء ما كانوا غافلين عن قيمته ،وعرفوها بعد أن غابت عنهم.

ل

وصوال إلى محور جديد في هذا

وصو ً إلى المحور األخير من تحقيقنا الصحفي ،وهو محور مهم ،يتعلق بما يتعلمه اإلنسان من

فيه آراء مواطنينا عن توقعاتهم
هذه العزلة ،وفي حال طالت ،فهل
لديهم خطط إلنجاز شيء مفيد،
لهم وللمجتمع ،أثناء عزلتهم؟

أ.شفيا القرني :
أشتاق لزيارة مكة
والسجود سجدة شكر لله
تعالى هناك .
أ.خلود البدراني :
علمتني هذه العزلة أن
الحرب قد تكون صامتة
وبال أسلحة.

وضمن محور ظريف حاولنا في
التحري عن أكثر شيء يشتاق
المواطنون

أن

يفعلوه

في

حال رفع الله هذا البالء وانتهت
هذه العزلة ،ورجعت األمور إلى
طبيعتها.

وقد

تلقينا

كثيرة جديرة بالذكر.

إجابات

أ.ابتسام العبيدي:
أشعرني هذا العزل
بحال كثير من أخواننا
المسلمين الذين فقدوا
األمن وشردوا بال مأوى
وال زاد .
أ.خالد الظفيري:
أشتاق للصالة في
المسجد في الصفوف
األولى .
أ.هند الحارثي :
علمتني العزلة وهذه
المحنة أن وطني ليس
كغيره من األوطان.

في الختام البد أن نقول :إن لكل ظرف خيارات متعددة إال
في مثل هذا الظرف القاهر الذي يمر به العالم عموما
والمملكة خصوصا؛ فإن العزلة أصبحت مطلب أمني وصحي
وديني وسلوك ينم عن وعي ومسؤولية ينبغي أن نتشارك
ي االلتزام بها من مبدأ أننا كلنا مسؤول في هذا الوطن .

60
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جهود
الجامعة في
تفعيل
التعليم
اإللكتروني

25

 7120مقرر تم ربطه بمنصة التعليم
اإللكتروني

 23340مستخدم نشط

 4807إجمالي عدد اإلختبارات على
المنصة

 3355إجمالي عدد الفصول اإلفتراضية

 3008بريد واستفسار تم التعامل
معه

 1410مشكلة رفعت من قبل أعضاء هيئة
التدريس و تم حلها و التعامل معها

 497عضو هيئة تدريس تم تدريبه
على استخدام المنصة

 2240مكالمة واستفسار على
الواتس آب
 10ورش عمل عن بعد لتدريب أعضاء
هيئة التدريس على المنصة
 30مادة إعالمية للتدريب والتعريف
بالمنصة

26
26

آلية
اإلختبارت
النهائية

60
60

جامعة شقراء :استمرارية
ُ
التعليم والتقييم عن بعد وفتح
المجال لحذف المواد
د .سعد األحمري  :تدشين القناة
الخاصة بالتعليم عن بعد وفريق
عمل خاص للدعم الفني

معالي األستاذ الدكتور عوض
بن خزيم آل مارد األسمري

ً
تزامنا مع تعليق األنشطة في
مقر الجامعة عمادة شئون الطالب
ً
بجامعة شقراء تطلق برنامجا
للتدريب االلكتروني عن بعد
.
.



.

.

.
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60

28
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نيابه
عن وزير
التعليم
العاصمي
يرعى
المؤتمر
الدولي
للهوية
الوطنية

.

مستعدون
للمستقبل
ومشاركون
في
صناعته

هكذا نجح مؤتمر:
َّ ُ
ُ َّ ُ
اله ِوية الوطنية
َ
رؤية
وء
ِ
في ض ِ
العربية
المملكة
ِ
ِ
السعودية ٢٠٣٠
ِ

29
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بمشاركة نخبة من الباحثين
واألكاديميين وقائع اليوم
الثاني ألعمال المؤتمر
الدولي للهوية الوطنية في
ضوء رؤية 2030

الشيخ بن حميد :الوطنية
تعني القيام بالمسؤولية
:

العــاصمي يؤكــد على أهميـــة تقـوية
الوعي الوطنـي وإبـــراز تاريخنــا العريق


60
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33

2030

ل

قالوا عن المؤتمر

02

02

2020

2030



إضغط على التغريدة للمشاهدة

60
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جامعة شقراء تنظم
ملقتى اللجان الشبابية الثالث
برعاية أمير الرياض

األمير
فيصل بن
بندر بن عبدالعزيز
أمير منطقة الرياض
يفتتح ملقتى
اللجان الشبابية
الثالث

35

ًّ

36

ً
بن مالفخ  :جامعة شقراء تشهد حراكا
ً
ً
تعليميا وتفاعال مجتمعيا غير مسبوق

60
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وســـــــــائل التواصل اإلجتمـــــــاعي فــــــــــرضت نفسها
/5كان لك رأي بخصوص تعليم الطالبات عبر
الدائرة التلفزيونية هل لك أن توجزه من واقع
تجربتك ،بين مميزاته وسلبياته؟
/1ماهي البطاقة الشخصية التي تعرف
بها نفسك ؟

/8أقامت الجامعة مؤتمر الهوية الوطنية؛
وقبلها ملتقى اإلعالم الجامعي ،وكان لهما
أصداء واسعة في االنتشار والتفاعل ومناقشة
الموضوعات الحيوية والمهمة المتوافقة مع
الرؤية؛ ما هو تقييمك للخطى التي تنتهجها
الجامعة ،وماهي المقترحات التي يمكن أن
تقدمها بهذا الشأن ؟

.
ً
ً
 /2كيف يحقق الطالب إنجازا أكاديميا إذا
تم قبوله في تخصص ال يتوافق واتجاهاته
المستقبلية؟

مواجهة كورونا
تكمن في عنصرين
مهمين :األول
التوقيت والثاني
اإلستعداد

 /6ما لدور الذي ينهض به األستاذ الجامعي
في رعاية الموهبة ؟

 /4ما مدى نجاح تجربة التعليم عن بعد؟

 /10ماهو تقييمك لمسيرة عمل العالقات
العامة واإلعالم في الجامعة؛ وماهي الجوانب
السلبية التي نوجه بتالفيها خالل الفترة المقبلة؟

 /7كيف تقيم تواصلك وتواجدك في وسائل
ً
التواصل اليوم ،وماذا أضافت لك بوصفك أستاذا
ً
جامعيا؟

 /3كيف تقيم تجربة االبتعاث واألدوار
المناطة بالمبتعث؟

/9من قلب الحدث ونحن نعيش الجائحة
العالمية في مكافحة الوباء كورونا ،وبين
اإلجراءات االحترازية التي قامت بها المملكة
والدول األخرى منذ بدء األزمة البد أن ثمة
مالحظات ومفارقات إزاء الحدث ،فما هو تعليقك؟
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لقاء مع شاعر
د .البندري بنت ضيف الله المطيري

كذلك يبرز في قصيدتك سبك
شعري متين رصين ،وهو من أهم
أدوات الشاعر .والسؤال هو :هل
تعزى هذه البراعة بالسبك الشعري
إلى الموهبة ،أم إلى المراس
والتجريب ،أم إليهما معا؟

ال شك أن لكل مبدع مثال أعلى
يتأثر به ويحاكيه ويطمح أن يبلغ
مبلغه في إبداعه .فمن من الشعراء
هو المثل األعلى لعبد العزيز
الغنامي؟ ولماذا هو المثل األعلى
دون غيره؟

فإلى أي النوعين ينتمي عبد العزيز
الغنامي؟ وهل ثمة أمر يكبح جماح
الشعر لديك أحيانا؟

ال ريب أنك  -وأنت الشاعر -تعلم
أن الشعر العربي ليس نمطا واحدا،
بل أنماطا؛ فلدينا القصيدة العمودية،
وقصيدة التفعيلة ،وقصيدة
النثر ،فهل لك تجارب فيها جميعا،
أم تنحصر تجربتك في الشكل
العمودي؟ وما موقفك من قصيدة
النثر؟

والتشذيب ،والزيادة والنقصان.
وهناك من الشعراء من يطلق
عليهم عبيد الشعر ،يتمهلون
في النظم ،ويدققون ،ويعودون
إلى قصائدهم بالتنقيح والتشذيب،
كزهير بن أبي سلمى الذي كان
يستغرق حوال في قصيدة،
فسميت قصائده بالحوليات .فمن
أي النوعين يرى شاعرنا الغنامي
نفسه؟ ولماذا هو كذلك؟

َ
ُ
على
عجـــــل تــــــدور بي الليـــــالي
ٍ

ُ
فأفــــــــقد حيلتي منها وحــــــالي

ُ
َّ
ُ
وتــــذهب ِجــــدتي وأعـــــــود عنها

ُ
ً
مريــــــبا
كالســـــــواد على الآللــي
ِ

ُ
َّ
وقـــــد كنت الفتـــــي بهـــــــا وإني

َ
ُ
احتمـــــــال
غيـــــــر
عـــــلى
هـــــا
تارك
ل
ِ

ٍّ
ومـــــا تركـــــي لهـا من
سوء ظن
ِ

ّ
ومـــــــا
ظن
ي
بهــــــا
من
ضيق
بال
ِ
ِ

ّ
ٌ
ولكنـــــي بهــــــــا ميـــــت وعيشـــي

ُّ
يمـــــر
كفكــــــرة خطـــــــرت ببـــــــــالي
ٍ

ُ
َ
بطلـــــت بهـا المعاني في
حيـــاة
ٍ

بهــــا كم فـارقت عيني الغوالي

ُّ
ً
على
بهــــــا
ـــــت
وم
التـوديع ألفا
ِ
ِ

ُ ِّ ْ
ً
وألفــــــا قطعت منهــــا وصــــــالي

ُ
َ
وليــــــــــس المـــوت آخر ما نعاني

إذا ِمتنـــــــا علـــــى
ســــــوء
المـــــآل
ِ
ِ

ّ
وإن متنـــــا علـــــى
شـــــرف فـــــــــإنا
ٍ

ُ
نسيــــــر بمـا نموت إلى المعالي

ُ
ٍّ
موعد ِّ
المــوت
وحــــــوض
كـــل حي
ِ

ُ
انتقـــــال
ومـــا كـان الممات سوى
ِ

َ
تض ُّ
ــــــل الــــــــــــروح فيهـــــا
لــــــدار ال ِ
ٍ

عــــــــــدل
وتـــأتي بيـــــــن
واعتـــــدال
ٍ
ِ

ُ
ُ
بـــاألرواح حتــــــــى
يسيـــــر المـــــوت
ِ

ِّ ُ
الوصــــــــــــــــال
يقربهـــــــا إلى أصــــــل
ِ

ُ
ُ
فيــــــذهب تــــــارك الدنيـــــا ويبقى

ُ
وصـــــل
لـــه
الخيال
الحقيقــــة في
ِ
ِ

ُّ ُ
ويدنيـــــــه التذكــــــر مــــــــن
قلـــــــوب
ِ
ٍ

وارتحــــــــــــال
بوصـــــــــل
ثقـــــــــة
على
ٍ
ِ
ٍ

ُ
ُ ْ ٌ
ٌ
فال حـــــــزن يـــــــدوم وال ســــــــــــــــــرور

ٌ
وال قـــــــــــــدر تجــــــــود به الليــــــــالي

ُ
ٌ
هي الدنيــــــــــا الجـــديد بها قديم

ُ
َّ
وإن جد الجـــــــــــــــديد بهــــــــا فبالي

ُ
وما يسمـــــــو بهـــــــــــا اإلنســان إال

َ
َ
إذا اعتاد الصعود إلى المعالي

ل

نكـــــد أعيش بهـــــــا كغيــري
ومن
ٍ

وأتركهــــــــا لغيــــــــري ال أبــــــــــالي

ل
ل

مساران يبدوان متغايرين في
حياة عبد العزيز الغنامي؛ الشعر
والصيدلة .كيف جمعت بينهما؟ هل
من سر لذلك؟ أم أنك ال تجد في
األمر تعارضا وال عجبا؟ حدثنا ،فثمة
من يعجب.
ل

بعض الشعراء يجيد النظم في
أكثر أغراض الشعر ،وبعضهم يجيد
في غرض أو غرضين ،ويقارب األخريات
بحذر .فما الغرض الشعري ،أو
األغراض التي يجد عبد العزيز الغنامي
نفسه مجيدا فيها دون غيرها؟

كما تعلم ،فالشعراء يتفاوتون
في النفس الشعري؛ بعضهم
تخذله القريحة فال يجاوز عشرين بيتا
في األكثر ،وبعضهم يجاوز المئة
بيت ،ويقول لقريحته هل من مزيد!

كما تعلم ،كل شاعر يطمح أن
يصدر له ديوان يضم شعره ،يكون
جواز سفره إلى عالم الشعراء
المعروفين .فهل تحصل لديك عدد
من القصائد القوية الناضجة التي
تستحق أن تجمع في ديوان؟ أم
تحبذ أن تتريث بعض الوقت للوصول
إلى مستوى أقوى؟ ال سيما أن
شعراء كبارا لم يصدروا دواوينهم
إال في وقت متأخر ،منهم أمير
الشعراء أحمد شوقي ،أم أنك ترى
الزمن غير الزمن ،وال بد للشاعر أن
يبادر للنشر ويسمع صوته للجمهور
سريعا؟

الشعراء نوعان؛ المطبوعون،
الذين ينظمون الشعر بسرعة دون
عناء ،وال يعودون إليه بالتنقيح

في ختام هذا اللقاء الشائق،
هل من كلمة أو نصيحة يوجهها
شاعرنا الغنامي إلى أبناء جيله من
الشعراء الشباب الواعدين؟

ل

ظهر جليا في قصيدتك التي
أحرزت بها لقب شاعر الجامعة ،أنك
متمكن من العروض .فهل صقلت
موهبتك بتعلم العروض ،أم كنت
متقنا له قبل خوضك غمار النظم
الشعري؟

قالوا إن اإلبداع وليد المعاناة
أو التأثر ،إذ ال بد من باعث داخلي
أو خارجي يشعل قريحة الشاعر
فيتدفق بالقوافي .فما الذي يحرك
عبد العزيز الغنامي ويقدح شرارة
الشعر لديه؟

يقول النقاد إن ثقافة الشاعر
أرضية مهمة بل ضرورية لتميزه،
وغنى قصائده فنا ومضمونا .فهل
توافق على ذلك؟ وهل لك قراءات
أدبية وتاريخية وفكرية وغيرها،
ترفد بها موهبتك الشعرية؟

39
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لن نسبق الوقت مادمنا
نجاريه
ِ
ُ
ثوانيه
في
ضعنــــا
عكسناه
وإن
ِ
نحــــن كذرات هذا الكون شاء لنا
ُ ُ
مافيــــــه
كل
نمــــاشي
أن
ه
بـــــديع
ِ
فإن أردنــــــا ولــــم تــدعم إرادتنا
ُ
ُ
َ
تيـــــــه
إرادة الله تهـــنــا أيمـــــــــــــا
ِ
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لقاء مع طبيب

بن قاسم  :السعودية تفوقت
في سياسة اإلجـراءات الوقائية
على كثيـــر من الــدول الغـــربية
إلى عالج أو مطعوم ما يقضي
عليه ؟
( 

�

كيف ينتقل هذا الفايروس
من شخص إلى آخر ؟

د علي بن قاسم

على صعيد الوقاية ،فما
هي اإلجراءات التي تقوم بها
الدول عموما ،ومملكتنا الحبيبة
خصوصا ،لمكافحة هذا الوباء؟

هل من نصائح ،بشأن هذا
الوباء ،تود أن تسديها ألبنائك
ا لطلبة ؟

ما مدى خطورة هذا
الفايروس يا دكتور؟ ما هي
الفئة من الناس األكثر تعرضا
لإلصابة بهذا الفايروس؟

ما توقعاتك دكتور بشأن هذا
الوباء؟ هل في األفق ما يدل
على إمكانية السيطرة عليه؟

بداية،ما هو فيروس كورونا ؟

ماهي اإلجراءات االحترازية
والوقائية من هذا الفايروس؟
SARS
( 

�

كيف يجري التعامل طبيا
مع الشخص الذي يظهر لديه
الفايروس؟ وهل توصل العلماء

نرجو منك ،دكتورنا الفاضل ،أن
تحدثنا عن أبرز ما يدور حول هذا
الوباء من معلومات مغلوطة،
وشائعات وتهويل بشأنه ،حتى
يعي الناس حقيقة هذا المرض
ويتعاملون معه كما ينبغي؟

األوبئة
واألمراض
تظهر ثم
تعبر
وتحل ثم
ترحل
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تغطية العدد :

43

تغطي زيارات

أميــر منطقة الريــاض لمحـــافظات الجــــــــامعة
دشن عددا من المشاريع التنموية لخدمة المحافظات من ضمنها كلية العلوم الطبية التطبيقية في الدوادمي

60
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أمير الرياض يسلم وحــــــدات
اإلسكان لألسر المستفيدة
في الـــــــدوادمي

أمير الرياض يفتتح مبنى “علوم
الدوادمي الطبية” بجامعة شقراء
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ل
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أمير الرياض يرأس محلي وبلدي
ً
عفيف مصرحا المشاريع المتعثرة
والجديدة ستأخذ نصيبها
ل
ل

11

47

أمير الرياض ألهـــــالي المزاحميـــة
زيـــــارتي لالستمــــاع لمطـــــالبكم

ل
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 240مليون ريال قيمة مشاريع
دشنها ووضع حجر أساسها أمير
الرياض بالقويعية
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أمير الرياض يفتتح المقر الجديد
لتعليم محافظة الرين

900

300
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أمير الرياض يرأس محلي وبلدي
ضرما ويلتقي باألهالي
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مبنى للبلديـة وآخر للميــاه و صالة
رياضية ,مشــاريع جديــدة يدشنهـا
أمير الرياض بمرات
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WHY

the

sound

of hope

Dr. Khaled M. Bahaaeldin Ahmed
English Department
College of Sciences & Humanities in
Dawadmi
Shaqra University

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sometimes we forget how good we are as
individuals. This list reminds you of this.
You can also include the biggest things like
winning competitions, getting recognition
for a contribution or achieving something
great, as well as completing the smallest
things like tasks on time. You can also include your experience of facing challenges. These achievements will remind you
how much you can give to the world.

  

little mouse used to hear the same sound
in its relentless quest for survival. Surely
it tried to find a way to get there but with
no vail as the walls of the kitchen were fully covered with ceramic tiles.
This small animal taught me an incredibly wise lesson. It has never lost hope till
the very end of its short life. As when it
was the end, it preferred to stick to hope
and die in its vicinity.
It is true that every living creature has
a soul, but the soul of soul is surely hope.

Your goal here is to list all the things you
are grateful for. Now separate each item
and place it in a container that will be your
Life Experience Bank. Now whenever you
want to promote self-image, you can remove any item from this bank and read it.
  

Dr. Abdul Raoof
English Department
College of Sciences and Humanities
in Dawadmi
Shaqra University

This is a very simple exercise in which
you have to write things about yourself
that you like. In it you can count some of
your favorite qualities such as being smart
or funny. Also you can write your personal
skills such as athletic or artistic. This list
will allow you to focus on the positive aspects of self-image.
  

   

   

cannot turn back. Remember, ‘the one who
fails to plan is planning o fail’.
Make an action plan, for the year, month,
week and for each day. Reward yourself for
achievements you have made so that you
can keep yourself energized and revitalized. Don’t be stopped by hurdles. Never
confuse a single failure with a final defeat.
‘CRISIS’ just reminds you of a ‘Circumstance Requiring Immediate Shift In Your
Strategy’.
Overcoming the challenges is another
crucial thing for success in life. Cover the
miles of your life journey with persistence
and patience. It is said that Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, used
to keep the following lines always written
on his office desk.
‘The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep’.
Keep going till you reach your goal. Remember, “Impossible is the word found
only in a fool’s dictionary. Wise people
create opportunities for themselves and
make everything possible...” ― Napoleon
Bonaparte.

  

A small mouse sneaked into my new
apartment through a small hole near the
front entrance of my flat left behind by
electricians. It seems that the mouse lost
its way out and it could not also find anything eatable anywhere in the utterly empty flat. I later found the poor mouse dead
under the basin in my kitchen. I immediately asked myself two big questions: How
did it manage to creep into my home? and
why it has chosen to die under the basin?
I forgot all about the second question as
my concern was on how to prevent more of
its likes to slink into my house. Later, after
I had moved into the flat, I discovered that
whenever my neighbor turns the tap on in
his kitchen, I hear the sound of running
water. Herein, I learnt the answer to the
second question and realized that the poor

E

veryone sees himself/herself in
a different way. While some people
are confident and consider
themselves to be very capable, others are
not as confident and are also conscious
of their abilities. Apart from this, while
some people see positive things by looking at themselves in the mirror, others are
not able to do so. All these factors make
a self-image. This is our own self-adopted
personal viewpoint that incorporates features such as Intelligence, Attractiveness,
Talents, Kindness. While a positive selfimage has the potential to improve our
physical, mental, social, emotional and
spiritual health, a negative self-image can
have a bad effect on all these areas. If you
want to create a positive self-image, you
can do so by making the following three
lists...

  

die on

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.
Once, you have wisely made your choice
and set your goal, it’s time to start. So, plan
well. It’s going to be your life journey. You

IMPORTANT

  

Mice

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

IMAGE IS

   

E

riod of your life.
As such, the most important key to success is to set your goal. It is important to
make the right choice at the right time.
Your goal in life makes your path. So, before you set on, decide where you want to
reach. Consider your skills, your talents,
and of course, your limitations. Don’t be
simply moved by the words of someone.
After all, it is all about making your own
life.
Everyone will have to come across such
a crucial point of decision making in his
life. Robert Frost, in his poem ‘Road Not
Taken’ has depicted this situation in the
following lines;
Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

SELF
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s we know, not all students in class
room learn in the same way. Each
student is distinguished in the sense
that everyone possesses a unique learning
ability. Howard Gardner, an American developmental psychologist, was one of the
first to suggest that the students should
not be judged according to the narrow definition of intelligence. Instead, teachers
should identify each student’s individual
potentials and try to foster them to the
best.
In his 1983 book ‘Frames of Mind: The
Theory of Multiple Intelligences’, he proposed the theory of multiple intelligences
to explain how humans learn differently.
According to Gardner, the learning style of
each person may vary based on the types
of intelligences he has. At first, a listing
of seven and later revised to total nine, the
multiple intelligences according to Gardener, are the Linguistic, Mathematical,
Musical, Spatial, Kinesthetic, Interpersonal and Intrapersonal, Naturalistic and
Existential.
Let’s examine each of these intelligences
in detail. Linguistic Intelligence, the first
one, is the ability of a person to understand the sounds, meanings and rhythms
of words. Mathematical Intelligence stands
for one’s ability to think logically. The
ability to produce and appreciate rhythm
of sounds is called Musical Intelligence,
while the capacity to think in images and
pictures is known as Spatial Intelligence.
Kinesthetic Intelligence is the ability to
control one’s body movements skillfully.
The capacity to respond appropriately to
the motivations and desires of others is
known as Interpersonal Intelligence. Intrapersonal Intelligence is the capacity to
be self-aware. It helps to be in tune with
one’s inner feelings, beliefs and thinking.
Not part of Gardner’s original seven,
Naturalistic Intelligence was proposed by
him in 1995. By this, he means the ability
of a person in nurturing and relating information to one’s natural surroundings. It
is the ability to recognize and categorize
plants, animals and other objects in nature. The ninth Intelligence is Existential
intelligence. It implies the capacity of a
person to tackle deep questions about human existence such as the meaning of life,
death etc.
While all people possess a certain level
of each intelligence, some of these intelligences will become dominant in most people. This makes an impact on the way they
learn. While some can learn very quickly
in a linguistically-based environment, for
example, by reading and writing, others
may better be taught through body-kines-

thetic intelligence such as learning by doing with the hands.
The Multiple Intelligence Theory has
been very helpful for students, teachers,
as well as educationalists. It allows students to realize their strengths and choose
a learning style that best matches their
special abilities. Students can identify
their peculiar abilities with the help of
some simple tests.
The theory helps teachers to understand
the dynamics of each student in the classroom. Today with the help of modern technology, teachers can focus on the strongest intelligence of each student and try to
promote that particular capabilities to the
best. Though it may be impossible to teach
all learning styles in a classroom, one can
still make use of multimedia to make the
things a lot easier.
It is important for teachers to consider
the Theory of Multiple Intelligence while
planning assignments. Students should be
given the opportunity to complete different
tasks using different means of technology
as modes of learning. Providing students
with multiple ways to demonstrate knowledge and skills increases their engagement
and learning, thus providing teachers with
more accurate understanding of their students’ knowledge and skills.
Gardner’s multiple intelligences theory
can also be helpful in curriculum development and planning instruction. Instruction which is designed to help students
develop their strengths can trigger their
confidence to develop areas in which they
are not strong. Students’ multiple learning preferences can be addressed when instruction includes a range of meaningful
and appropriate methods, activities, and
assessments.
In life, we need people who collectively
are good at different things. A well balanced world must be comprised of people
who possess all kinds of different of intelligences, thus opening up the wider doors
of a better tomorrow.
  

POSITIVE

Secret Mantras of
Life Success
veryone wants to succeed in his /
her life.Everyone dreams of a pros
perous life here and in the Hereafter. Yet, some are more successful in
their life than others. If you ever happen
to meet your friends who were once your
classmates at the school, after some thirty
or forty years, you might wonder how the
long journey of life has taken them on varied paths unbelievably quaint and whimsical. You might wonder that some of them
are having not only good jobs and high salaries, but also have been very fruitful and
productive in their life. Some might have
high educational qualifications and life
achievements, while others might be still
doing with a mere secondary certificate.
Some might earn hundreds of thousands
per month, while others might be still
striving hard to meet the two ends of their
life. How could this happen, while most of
them were showing more or less the equal
caliber in their school period of life?
People generally tend to relate one’s success or failure in life to mere chance or
destiny. But, this is not always the case. The
success or failure of a person in his life is
mainly the outcome of his own deeds and
decisions. The destination you’ve reached
at the end of the day’s journey is the result of the road you have taken in morning and the distance you have covered the
whole day. Similarly, the position you have
reached in your life is nothing other than
the result of the decisions you have taken
and efforts you have made in the early pe-

Theory of Multiple
Intelligences and its
Practicality in Teaching &
Learning
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د .طالل بن عبدالله الشريف
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نافذة على مبتعث

آمال المعيقل مبتعثي جامعة شقراء متميزين

لطيفة السالم  :تجربة االبتعاث أسهمت
في زيادة الوعي وتطوير الذات

ل

استكملنا حوارنا لنطرح نفس
سؤالنا لمبتعثينا ماهي أهم
أهداف المبتعثين التي يطمحون
للوصول لها خالل فتره االبتعاث
فض ً عن اكمال الدراسات العليا ؟
ل

يستطيع المبتعث
ً
ً
أن يحمل هدفا كبيرا
ً
ً
و ساميا مختلفا عن

2
OECD

وماهي النجاحات التي قدمها
المبتعثون في بلدان االبتعاث؟

ل

ما أهم منجزات مبتعثي
جامعة شقراء خالل فترة
ابتعاثهم والتي تدعو للفخر؟

الدراسة األكاديمية

النوادي السعودية
بدول اإلبتعاث

.

5
ما أهم أهداف المبتعثين
التي يطمحون للوصول إليها
خالل فترة االبتعاث فضال عن
إكمال دراستهم؟

ماهي البرامج التي يرغب
المبتعثون المشاركة فيها
بالتواصل مع جامعة شقراء خالل
فترة ابتعاثهم ؟

ماهي البرامج التي يرغب
المبتعثون المشاركة فيها
بالتواصل مع جامعة شقراء خالل
فتره ابتعاثهم؟

أوجدت وصقلت الرؤوساء
ونمت مواهبهم
وقدرتهم على التحمل
ومواجهة التحديات

من النجاحات التي
حققها اإلبتعاث
التعريف بثقافة
المملكة العربية
السعودية

ما النجاحات التي قدمها
المبتعثون في بلدان االبتعاث؟
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قصر الملك عبدالعزيز في الدوادمي  ..قصر التأسيس والبناء ( تاريخه أقسامه مرافقه مراحل تشييده وقصته عبر الزمن )
مقدمة

طريق الحجاز وعالقته بإنشاء القصر:

خطوات تأسيس القصر ومراحل
البناء:

المصادر والمراجع:

ل

ويمكن أن نلخص محتويات القصر
فيما يلي :

المؤرخ الياباني يصف رحلته وجلوسه
في القصر:

لمحة تاريخية عن مدينة الدوادمي.
المنطقة ضاربة في القدم:

ي

القصر يثير إعحاب مؤرخ الكويت ‘
الرشيد”:
أهداف إنشاء القصور الثالثة على
طريق الحجاز:

العناية بوثائق القصر وترميمه  ..بعد
سني الهجر واإلهمال:
خدمة الالسلكي تدخل القصر:

سبب التسمية:

محتويات القصر وأقسامه:

القصر في عيون المؤرخين :

60
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واحة اإلبداع

وطن األمجاد

خواطر متفرفة

قصيدة وطنية

وظائف المستقبل
2040

الروبوتات :
2040

البيانات الضخمة :
2040

طواقم عمل الطائرات بدون طيار
2040

أسماء حسن محمد الجلعي
مستوى ثامن  /لغة إنجليزية
كلية العلوم واآلداب بساجر

59

تكنولوجيا “بلوكتشين” :

الطباعة ثالثية األبعاد :

العمالت الرقمية :
2040

مهندسو تصميم ومشرفو
أنظمة االستشعار :
2040

ّ
منال عبد العزيز المحمد
كلية إدارة األعمال بعفيف

للتواصل مع الصحيفة
ونشرمشاركاتكم يرجى التواصل مع
الصحيفة على اإليميل التالي
news2@su.edu.sa

عبدالمجيد بن أحمد بن حامد آل
داهش الوادعي
طب عام وجراحة
كلية الطب بجامعة شقراء

خبراء الصحة الشخصية :

أنظمة الذكاء االصطناعي المعززة
للبشر:

الطالبة رحاب مطلق العتيبي
كلية العلوم الطبيه التطبيقية
( مختبرات طبية ) – الدوادمي
النقل ذاتي القيادة :

قطاع الفضاء :

توليد الطاقة باالندماج النووي :

تكنولوجيا إنترنت األشياء :IoT

لالطالع على كامل التقرير إضغط هنا
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برعاية مدير الجامعة وتوجيهاته ،جامعة
شقراء تتألق بأنشطتها وإنجازاتها الرياضية

5

2020

5

25

نافذة رياضية
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نادي الدرع بالدوادمي

إصدارات سابقة

هيئة تحرير الصحيفة

منشأة نادي الدرع
كرة الطائرة

بالدوادمي منشأة حديثة

وقد حقق بعض العبي النادي
نتائج مشرفة مع المنتخب منها:

تشتمل المنشأة على المرافق
ا لتا لية
التنس األرضي

المصارعة

تنس الطاولة

نتائج ألعاب الدرع لهذا الموسم
1441هـ
كرة القدم:

الكاراتيه

إضغط على الصورة للمشاهدة

ً
قريبا بإذن الله

تصميم و إخراج

رأيكم يهمنا نسعد
بتلقي آراءكم هنــــا

إضغط على األيقونات وتابعنا

