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والطالب  والأب��ع��اد,  اجلوانب  متعددة  عملية  التعليمية  العملية 

والطالبة �سريك حقيقي فيها, ول بد اأن يكون دوره اإيجابياً, يظهر 

ن�سطة,  حيوية  ب�سورة  وزم��الئ��ه  اأ�ساتذته  مع  تفاعله  خالله  من 

على  ق���ادراً  جمتمعه,  لبنات  من  خ��رة  لبنة  امل�ستقبل  يف  لي�سبح 

حتمل امل�سوؤوليات, ومالكاً للمهارات الأ�سا�سية التي ت�ساعده يف حل 

امل�سكالت وال�ستجابة ملا تتطلبه املتغرات.

وتعد احلياة اجلامعية مرحلة مهمة يف حياة كل طالب وطالبة, 

ب�سبب ما ت�سيفه من فر�ص النمو ال�سخ�سي والتعلم الأكادميي, غر 

اأن هذه املرحلة قد يواجه فيها الطالب بع�ص التحديات وال�سعوبات, 

يف حال عدم تكيفه معها, جتعله خارج نطاق الراحة وما اعتاده من 

الروتني.

من  للطالب  اجلامعية  البيئة  تتيحه  ما  التحديات  تلك  اأبرز  من 

حرية وم�سوؤولية اأكرب يف اختيار التخ�س�ص, اأو الت�سرف يف اأوقات 

الفراغ, اأو ح�سور املحا�سرات اأو الغياب بن�سبة معينة؛ لذا جند اأن 

اإدارة الوقت عملية مهمة جتب العناية بها من الطالب ب�سكل عام 

والطالب اجلدد ب�سكل خا�ص.

احلياة  مع  بالتكيف  وثيقاً  ارتباطاً  الدرا�سي  الأداء  ارتبط  وقد 

اجلامعة  جمتمع  يف  الطالب  فيه  يندمج  الذي  فبالقدر  اجلامعية, 

ما  بقدر  والدرا�سية,  والنف�سية  الجتماعية  متطلباته  مع  ويتكيف 

تكون جودته يف الأداء والتفوق الدرا�سي, فالطالب حني ي�ستح�سر 

من  �سبقها  عما  تختلف  اأنها  ويعرف  اجلامعية  الدرا�سة  متطلبات 

الطرق  على  ويتعرف  درا�سته  اأ�سلوب  تغير  على  ويعزم  املراحل, 

املفيدة يف ذلك �سي�ساعد نف�سه تلقائياً على ال�سر يف هذه املرحلة 

بخطى ثابتة واثقة.

اإن هدف هذا املقال ت�سجيع كل طالب وطالبة للم�سي قدماً يف 

درا�سته وحياته اجلامعية, واحل�سول فيها على اأداء متميز, و�ساأذكر 

بع�ص الو�سائل امل�ساعدة, لتكون �سبياًل يف التغلب على بع�ص حتديات 

هذا التكيف, منها:

• تفاعل مع اأ�ساتذتك وزمالئك ب�سكل اإيجابي, وابذل ما يف و�سعك 
لال�ستفادة من ذلك.

مواعيد  امل��درج��ة,  واملوا�سيع  امل��ق��ررات  تفا�سيل  على  تعرف   •
المتحانات, مواعيد الت�سجيل واحلذف والإ�سافة.

اطلع على اخلدمات الطالبية املوجودة يف اجلامعة وامل�سخرة   •
مل�ساعدتك للتغلب على التحديات الأكادميية وغرها.

• اتبع جدولً زمنياً منظماً ب�سكل يومي, لي�ساعدك على الرتكيز 
والتنظيم.

• ا�سرتك يف الأن�سطة املتنوعة, وا�سقل مواهبك وقدراتك.
• توا�سل مع املر�سد الأكادميي؛ كي ي�ساعدك على اجتياز مرحلة 
وحل  ق��درات��ك  اكت�ساف  على  ويعمل  اجلامعة,  م��ع  التكيف  ع��دم 

م�سكالتك.

• اعتمد على نف�سك كثراً, وكن �سديقاً للمكتبة وم�سادر التعلم.
• اعلم اأن لديك قدرة وطاقة كفيلة بتفوقك ومتيزك فاعمل على 

ا�ستثمارها.

وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية

إضاءات نافذة
أ. د. محمد بن صالح النمي

إضاءات نافذة

التكيف سبيل التميز

 Public« العامة  ال�سيا�سة  اإن 

Policy« كممار�سة واقعية موجودة 
واحلكومات  ال��دول  ظهرت  اأن  منذ 

ع��ل��ى ه���ذه ال��ب�����س��ي��ط��ة, وق���د زاد 

ما  اإث��ر  اأك��رب  ب�سكل  بها  اله��ت��م��ام 

 Great« عرف باأزمة الك�ساد الكبر

ح��دث��ت  ال���ت���ي   »Depression
»1929-1939م«  ال��ف��رتة  خ���الل 

ثم  الأمريكية,  املتحدة  الوليات  يف 

امتدت اإىل بقية دول العامل.

للتدخل  ال���دول  ا�سطرت  حيث 

والقت�سادي  الجتماعي  ال�ساأن  يف 

وذل��ك  ووا���س��ع��ة,  عميقة  ب�����س��ورة 

ال�سيا�سات  م��ن  جملة  خ��الل  م��ن 

اآنذاك من  والربامج لإنقاذ املجتمع 

القت�سادية,  الأزم��ة  تلك  تداعيات 

م�سكالت  م��ن  عليها  ت��رت��ب  وم���ا 

ان�سانية واجتماعية حادة.

الآخر  يف اجلانب 

م�����ن ال�����ع�����امل ك���ان 

ال�سوفيتي  الحت���اد 

يقود  عظمى  ك��ق��وة 

ال�سيوعي  املع�سكر 

مل���ج���م���وع���ة ال�����دول 

فلكه  يف  ال���واق���ع���ة 

الأيديولوجية  وف��ق 

امل��ارك�����س��ي��ة, ال��ت��ي 

ت���ق�������س���ي ب���ت���اأم���ي���م 

وم���������س����ادرة ك��اف��ة 

و����س���ائ���ل الإن����ت����اج, 

قب�سة  يف  واإبقائها 

ال�������دول�������ة وحت����ت 

ت�����س��رف��ه��ا ف��ق��ط, مم���ا ا���س��ت��دع��ى 

بال�سرورة اأن تتبنى تلك احلكومات 

اأدوات معينة »�سيا�سة عامة« ل�سبط 

ال�ساأن  جوانب  كافة  واإدارة  وتوجيه 

ال�سيا�سة  اأما  العام. 

علمي  كحقل  العامة 

بالتبلور  ي��ب��داأ  ف��ل��م 

يف  اإل  وال���ظ���ه���ور 

اخل��م�����س��ي��ن��ات م��ن 

ال���ق���رن ال��ع�����س��ري��ن, 

اأيدي جمموعة  على 

اأبرزهم  العلماء,  من 

ه���ارول���د ل���س��وي��ل, 

مراحل  بعدة  مر  ثم 

ت����ط����ور خ���الل���ه���ا, 

مقررات  له  لي�سبح 

واأق���������س����ام ع��ل��م��ي��ة 

م�����س��ت��ق��ل��ة ���س��م��ن 

الهياكل الأكادميية يف اجلامعات.

ول��ل�����س��ي��ا���س��ة ال��ع��ام��ة ت��ع��ري��ف��ات 

قدمه  مب��ا  ه��ن��ا  نكتفي  م��ت��ع��ددة, 

موؤ�س�سو ورواد هذا احلقل العلمي, 

عرفها  ال��ذي   »Dye »داي  ومنهم 

باأنها »ما تقرر احلكومة فعله اأو عدم 

احلكومة  ق��ررت  اإذا  مبعنى  فعله«. 

التدخل يف ق�سية اأو م�سكلة ما فهي 

واإذا  عامة,  �سيا�سة  اتخاذ  ب�سدد 

لزمت ال�سمت حيالها فاإن ذلك يعد 

�سيا�سة عامة اأي�ساً.

ال�سيا�سة  اأن  ي��رى  م��ن  وه��ن��اك 

للدولة  فكرًيا  توجًها  متثل  العامة 

جمالت  من  جم��ال  يف  »احلكومة« 

امل���ج���ت���م���ع, ل��ت��ح��ق��ي��ق ج��م��ل��ة م��ن 

الأه��داف, ومن وجهة نظري ميكن 

اعتبار ال�سيا�سة العامة م�ساراً وا�سع 

من  اأو  احل��ك��وم��ة  تنتهجه  ال��ن��ط��اق 

ميثلها, بغية التعامل مع ظاهرة, اأو 

حل م�سكلة معينة تهم املجتمع.

ق�سم الإدارة العامة - كلية اإدارة 

الأعمال

فنحن  اجلدل,  عن  نتكلم  حينما 

ن����درك مت���اًم���ا م��اه��ّي��ت��ه وح��ك��م��ه 

يف الإ���س��الم, ول��ك��ن الإخ��ب��ار عنه 

ب���»ب��ي��زن��ط��ي« ه��و حم���لُّ ال��ن��ق��ا���ص 

واحلديث.. ما هو وما معنى ذلك؟

القائد  قام  حينما  اخت�سار  بكلِّ 

امللقب  ال��ث��اين  ال��ع��ث��م��اين حم��م��د 

»بيزنطة«  بالفاحت مبحا�سرة مدينة 

ت��ل��ك امل��دي��ن��ة الأ���س��ط��وري��ة ال��ت��ي 

وجه  يف  طويلة  اأع���واًم���ا  �سمدت 

احلرج,  الو�سع  ذلك  ويف  اأعدائها, 

الفاحت  قذائف حممد  كانت  وبينما 

ت��دك اأ���س��واره��ا, ك��ان اأه���ل احل��ل 

يف  يتناق�سون  »بيزنطة«  يف  والعقد 

اأمور دينية ل طائل منها, وكان كل 

اأن يثبت لالآخر  �سخ�ص منهم يريد 

على  كان  اإن  تنازل حتى  دون  راأي��ه 

خطاأ!

على  ا�سطلح  احل��ني  ذل��ك  منذ 

كل  على  بيزنطي«  »ج��دل  اإط���الق 

الواقع  ع��ن  بعيد  نقا�ص  اأو  ج��دل 

يتعار�ص  اأو  وقته  غ��ر  يف  يتم  اأو 

امل��ه��ام والأول���وي���ات, فتلك هي  م��ع 

ن��ري��د  ول  ب��ع��ي��ن��ه��ا  ال��دوغ��م��ائ��ي��ة 

قد  احل��دي��ث  لأن  فيها؛  اخل��و���ص 

ياأخذنا جلوانب اأخرى.

ال���ق���راآن ال��ك��رمي ذك���ر ذل���ك يف 

�سورة الكهف يف قوله تعاىل »وكان 

الإن�����س��ان اأك���ر ���س��يء ج���دًل«. هل 

بطبيعة  الإن�سان  لأن  مَل؟  ت�ساءلتم 

نزل  فالقراآن  الأه���واء,  كثر  حاله 

ال��ن��ا���ص لطريق  ل��ي��دع��و  ب��ك��ل م��ث��ل 

يحاول  الإن�سان  ظ��ّل  ولكن  واح��د, 

ليثبت  ويكابر  ي��ج��ادل  اأن  ج��اه��ًدا 

�سحة اأهوائه ويقارع بها احلق.

ما اأردت قوله واإي�ساحه هو اأننا 

ل  حتى   - البع�ص  جند  احلياة  يف 

اأقع يف جرم التعميم - يخو�سون يف 

اأحاديث ونقا�سات ل تطور فكًرا ول 

تعمر وطًنا, بحيث ي�سعر ال�سامع له 

اأنه يخو�ص ويلعب يف عوامل اأخرى!

اأذهاننا  ت�سلب  تعد  مل  حقيقًة 

ن�ست�سعر  نعد  ومل  املبهرة,  الكلمة 

ق��ي��م��ة احل���دي���ث امل����ات����ع؛ ل��ك��رة 

الأح��ادي��ث  ه��ذه  �سماع  ا�ستمرائنا 

باب  نغلق  اأننا  املفرت�ص  من  التي 

احلديث دونها.

اإخ���وت���ي ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات 

عنكم  دعوا  والأ�ستاذات  والأ�ساتذة 

اجل����دل ال��ب��ي��زن��ط��ي وال��ن��ق��ا���س��ات 

واأنع�سوا  كتاًبا,  وافتحوا  العقيمة, 

ع��ق��ول��ك��م مب��ا ف��ي��ه م��ن ك��ن��وز, اأو 

اقراأوا ق�س�ًسا واقطفوا منها عربة 

ملا  حياتكم  م�سار  تغر  قد  وعظة 

هو اأف�سل واأجنع.

ابحثوا دوماً عما هو لمع وبراق, 

وقد يقول البع�ص »لي�ص كل ما يلمع 

العامل  هذا  يف  اأق��ول  ولكن  ذهًبا«, 

ن�سبهه  الآن  بتنا  ال��ذي   - الكبر 

كل  عن  ابحث   - ال�سغرة  بالقرية 

ما هو قادر على ال�سفر بك لعوامل 

مل ت�سبق لك زيارتها, عن نقا�سات 

مل تتجراأ اخلو�ص فيها, عن ق�س�ص 

مل حتدث لك.

عاملنا مليء باملده�سات, مبا هو 

امل�ستهلَك  حول  نحوم  ملاذا  جديد, 

وعدمي الفائدة؟ 

اآمل اأن تكون الفكرة قد ات�سحت, 

يكفي  واأخ��ًرا  فطنت,  قد  والعقول 

من القالدة ما اأحاط بالعنق.

هديل اليو�سف

اململكة  يف  البناء  م�سرة  ت�سهد 

منواً م�سطرداً, وت�سعى جامعة امللك 

النهج  ه��ذا  وف��ق  ت�سر  لأن  �سعود 

تعليمي  ك�سرح  ف��دوره��ا  الوطني, 

غرها  م��ن  اأك��ر  م�سوؤولة  يجعلها 

بتبني  الوطنية,  ال���روؤى  تنفيذ  يف 

الكفاءة  ورف��ع  الأداء  معاير  اأعلى 

املوؤ�س�سية وتطبيق اأف�سل املمار�سات 

العاملية  الريادة  نحو  �سعيها  يف ظل 

والتميز يف بناء جمتمع املعرفة.

هوية  خلق  اأن  فيه  ل�سك  ومم��ا 

جهودها  من  يعزز  للجامعة  مطورة 

العاملية؛  املناف�سة  على  ومقدرتها 

حتكي  جديدة  ملرحلة  ترمز  كونها 

ال��رائ��دة  م�سرتها  اجل��ام��ع��ة  فيها 

وتُ��ر���س��خ ال�����س��ورة الإي��ج��اب��ي��ة التي 

مكانتها  لتعزيز  خاللها  من  ت�سعى 

كاأحد اأهم روافد التنمية يف اململكة.

وتر�سم هذه الهوية لوحة متناغمة 

منها:  الفوائد  من  العديد  لتحقق 

ال�سعارات  ع�سوائية  على  التغلب 

والو�سول  بها  املرتبطة  والتطبيقات 

مما  م��وح��دة  ه��وي��ة  ا�ستخدام  اإىل 

الر�سالة  نف�ص  اإي�سال  اإىل  ي���وؤدي 

والقيم للمتلقي وب�سكل اأكر فعالية, 

اجلامعة,  من�سوبي  اأداء  وتطوير 

وذل���ك م��ن خ��الل القيم وال��ع��ادات 

باملوؤ�س�سة  امل��وظ��ف��ون  يتبعها  التي 

يف  اأ�سا�سياً  ع��ام��اًل  ت�سكل  وال��ت��ي 

تكوين هويتها وتنعك�ص على �سورتها 

وتوثيق  بها  املهتمني  اخلارجية لدى 

من  امل�ستهدفة  ال�سرائح  مع  ال�سلة 

والإعالنات  العامة  العالقات  خالل 

تعد  والتي  اجلامعة  واملعلومات عن 

من املرتكزات الأ�سا�سية للهوية.

موحدة  معاير  لتطبيق  اإ�سافة 

الر�سائل,  امل��ط��ب��وع��ات,  يف  تتمثل 

امل�����س��ارك��ة يف امل��ع��ار���ص, وغ��ره��ا, 

تناف�سية  قيمة  اإ���س��اف��ة  واأخ�����راً 

كما  ع��م��ل��ه��ا,  جم���ال  يف  للجامعة 

اإدراك  يف  امل��ط��ورة  الهوية  ت�ساهم 

ثقل واأهمية املوؤ�س�سة بني من�سوبيها 

وتنمية  لها  والنتماء  الولء  وتعزيز 

الإح�����س��ا���ص ب��ال��ف��خ��ر والع���ت���زاز 

لالنتماء اإىل هذا ال�سرح ال�سامخ.

اأ. د. اينا�ص العي�سى

وكيلة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات

السياسة العامة.. ماهيتها وآثارها

دعوا عنكم »الجدل البيزنطي«

الهوية المطورة لجامعة الملك سعود

د. عبدالملك المخالفي




