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رئيس الجامعة: الوعي الفكري أولوية مهمة وقضية رئيسية 12قرصنة بيانات نصف مليار مستخدم
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تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

وق����ع ���س��اح��ب ال�����س��م��و الأم����ر 

عبدالرحمن  بن  عبداهلل  بن  اأحمد 

برنامج  رئي�س  ال��درع��ي��ة  حم��اف��ظ 

ومعايل  ال�سحية،  الدرعية  مدينة 

رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران 

لل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  العمر، 

الأ�سا�سية  لل�سناعات  ال�سعودية 

اتفاقية  البنيان،  يو�سف  »�سابك« 

تعاون لإعادة تدوير خملفات النخيل 

ال��درع��ي��ة مب��ق��ر حمافظة  مب��دي��ن��ة 

اإىل  التفاقية  وت��ه��دف  ال��درع��ي��ة. 

درا�سة اإعادة تدوير خملفات النخيل 

ع��ائ��د  ذات  م����ادة  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا 

مدينة  بيئة  لتح�سني  ل��ل��م��زارع��ني 

قيام  م��ن  ب���دلً  ال�سحية  ال��درع��ي��ة 

اإىل مدفن  نقلها  اأو  املزارع بحرقها 

البلدية.

وهذا الربنامج عبارة عن م�سروع 

اأ�سجار  تعاوين لال�ستفادة من بقايا 

ال��ن��خ��ي��ل يف حم��اف��ظ��ة ال��درع��ي��ة 

الع�سوائي  احلرق  ممار�سة  لإيقاف 

املتبع لدى بع�س املزارعني يف مدينة 

ر عدد  الدرعية ال�سحية، حيث يُقدَّ

باأكرث  الدرعية  النخيل يف حمافظة 

من 200 األف نخلة، وهذه املخلفات 

على  حتتوي  الغالب  يف  ال��زراع��ي��ة 

مكونات غذائية اأو �سمادية منا�سبة 

تغذية  يف  منها  ال���س��ت��ف��ادة  ميكن 

احليوانات يف املزارع.

التفا�سيل �س� 2

اجلامعة  رئي�س  معايل  عن  نيابة 

وكيل  افتتح  العمر،  ب��دران  الدكتور 

ال�سلمان  عبداهلل  اجلامعة  الدكتور 

لعلوم  ال�سعودية  اجلمعية  معر�س 

و�سلم  امل��ا���س��ي  الأر�����س  اخلمي�س 

ج���وائ���ز ال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ي ل��ط��الب 

وطالبات كلية العلوم، وذلك بح�سور 

العليا  ل��ل��درا���س��ات  وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 

خالد  ال��ع��ل��م��ي  الدكتور  وال��ب��ح��ث 

احلميزي.

كلية  عميد  ا�ستقبالهما  يف  وكان 

ال��داغ��ري  نا�سر  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ل��وم 

ووك����الء ووك��ي��ل��ة ال��ك��ل��ي��ة وروؤ����س���اء 

ووكيالت  الأق�سام وعدد من اأع�ساء 

هيئة التدري�س. 

اجلمعية  معر�س  اف��ت��ت��اح  وب��ع��د 

ا�ستمع  الأر�����س  لعلوم  ال�سعودية 

عن  ���س��رح  تو�سيحي  اإىل  اجلميع 

حم��ت��وي��ات امل��ع��ر���س واأه��م��ي��ت��ه من 

ال��ع��م��ري  رئي�س  ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 

جمل�س اإدارة اجلمعية، ومت الطالع 

الفائزين  ال��ط��الب  ع��رو���س  ع��ل��ى 

وع��دده��م  العلمي  الن�سر   بجوائز 

اأق�سام  م��ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��اً   )12(

الكلية. 

الوطني  بال�سالم  احل��ف��ل  وب���داأ 

وت���الوة اآي���ات م��ن ال��ذك��ر ال��ك��رمي، 

الفنية  لل�سوؤون  وكيل  الكلية  وق��دم 

واملقررات اخلدمية الدكتور �سليمان 

ع���ن جت��رب��ة  العمل  ك��ل��م��ة  ال��ع��م��ر 

يف  �ساهم  وكيف  بالكلية  التطوعي 

قدمت  كما  الإن��ف��اق،  كفاءة  حتقيق 

العجمي  رمي  الدكتورة  الكلية   وكيلة 

الطالب  تخرج  م�ساريع  عن  عر�ساً 

م�����س��روع��اً   187 وال����ذي  يت�سمن 

للطالب و113 م�سروعاً للطالبات.

ع��ق��ب ذل���ك ق���دم رئ��ي�����س ق�سم 

الدكتور  واجليوفيزياء  اجليولوجيا 

مرئياً  عن  عر�ساً  القي�سي  �سالح 

الكلية  وكيف حولت  الكلية  متاحف 

اإل��ك��رون��ي��ة  ���س��ورة  اإىل  متاحفها 

كما  املدار�س،  منها  طالب  ي�ستفيد 

العليا  للدرا�سات  الكلية  وكيل  قدم 

جائزة  ع��ن  العلمي  كلمة  والبحث 

معلومات  ول��وح��ة  العلمي  التميز 

الكلية ومت ت�سليم اجلوائز  للفائزين. 

واختتم اللقاء بكلمة األقاها وكيل 

العلوم  كلية  فيها  �سكر  اجل��ام��ع��ة 

من�سوبيها،  كافة  على  جهود  واأثنى 

وقال نحن نفخر بهذه الكلية وكافة 

خدمات  م��ن  مل��ا  تقدمه  من�سوبيها 

للمجتمع. 

الجامعة عضو في اتفاقية لتدوير مخلفات النخيل بالدرعية

د. السلمان يفتتح معرض »علوم األرض« ويكرم 12 طالبًا وطالبة 

تدشين منصة »طور جامعتك«

تغطية: طه عمر

العمر  الرحمن  عبد  بن  ب��دران  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  معايل  د�سن 

بقاعة  1442ه�  �سعبان   25 الأربعاء  يوم  وذلك  جامعتك«  »ط��ّور  من�سة 

التطوير  عمادة  وعميد  اجلامعة،  وكالء  بح�سور  باجلامعة،  الت�سريفات 

»ط��ّور  الإلكرونية  املن�سة  عمل  يف  امل�سارك  العمل  وف��ري��ق  واجل���ودة، 

جامعتك«، وم�ساعدة وم�ست�سارة وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير.

التفا�سيل �س� 6

اختبارات.. واحترازات
»آفاق جديدة للبحث 

العلمي« في اآلداب
الآداب  كلية  بحوث  مركز  نظم 

»ال��درا���س��ات  بعنوان  علمية  ن���دوة 

البينية اآفاق جديدة للبحث العلمي« 

الأ�ستاذ  الآداب  كلية  برعاية عميد 

�سعود،  اآل  ثنيان  بن  نايف  الدكتور 

�سارك فيها د. فار�س الذكري وكيل 

والبحث  العليا  للدرا�سات  الكلية 

مدير  املر�سدي  ج��ارح  د.  العلمي، 

عبدامللك  د.  الكلية،  بحوث  مركز 

البحث  وح���دة  م�سرف  ال�سلهوب 

العلمي، د. عبدال�سالم الوايل ع�سو 

الدرا�سات  بق�سم  التدري�س  هيئة 

القحطاين  ن��ورة  د.  الجتماعية، 

البينية  ال��ب��ح��وث  جل��ن��ة  رئ��ي�����س��ة 

العلمي  ال��ب��ح��ث  جل��ن��ة  وع�����س��وة 

والدرا�سات العليا بالكلية.

بكلمة  اأعمالها  الندوة  افتتحت 

عن  ف��ي��ه��ا  حت���دث  ال��ك��ل��ي��ة  لعميد 

البينية  للدرا�سات  العلمية  الأهمية 

بحثية  بيئة  ت�سكيل  يف  ودوره����ا 

جاذبة وحمفزة. 

التفا�سيل �س� 3

اقتصاديات اإلعالم 
في ندوة

هيا   - بقيه  �آل  رن��د  تغطية: 

�لقحطاين - ليان �لقحطاين

ن���ظ���م���ت ط���ال���ب���ات م��ق��رر 

برعاية  الإع���الم  اقت�ساديات 

الآداب  بكلية  الإع����الم  ن���ادي 

بعنوان  زووم  برنامج  عرب  ندوة 

»اق���ت�������س���ادي���ات الإع��������الم.. 

والتاأثر«،  والتحديات  الفر�س 

وناق�ست الندوة اأهمية اقت�ساد 

الإع�����الم، وت���اأث���ر ال��ت��ط��ورات 

ال��ت��ق��ن��ي��ة ل����الإع����الم اجل��دي��د 

الفر�س  اإىل  بالإ�سافة  عليه، 

والتحديات التي تواجه الإعالم 

اقت�سادي،  منظور  من  اجلديد 

اقت�ساديات  حم���ددات  وت��اأث��ر 

الإعالم على حدود احلرية يف 

ممار�سة املهنة.

التفا�سيل �س� 6

100 طالب وطالبة 
في نادي الرؤية

حو�ر: فهد حمود

يعد نادي »روؤي��ة 2030« من 

يف  ال��رائ��دة  الطالبية  الأن��دي��ة 

ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود، يج�سد 

الروؤية الطموحة ل�ساحب ال�سمو 

امللكي الأمر حممد بن �سلمان، 

رئي�س جمل�س  نائب  العهد  ويل 

والعبارات  الدفاع،  وزير  الوزراء 

امللهمة التي اأطلقها �سموه عندما 

يعرف  ���س��ع��ب ل  »ل��دي��ن��ا  ق���ال 

جبل  م��ث��ل  همتنا  امل�ستحيل، 

طويق، وطموحنا عنان ال�سماء«، 

بدور  للتعريف  النادي  وي�سعى 

ال�سباب يف حتقيق تلك الروؤية، 

مل�ستقبل  واع  ج��ي��ل  و���س��ن��اع��ة 

م�����س��رق ت��ت��م��ا���س��ى اأه��داف��ه��م 

�سوق  متطلبات  م��ع  وخططهم 

العمل امل�ستقبلي بطرق مبتكرة.

التفا�سيل �س� 8
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وقعها حمافظ الدرعية ورئي�س اجلامعة ورئي�س »�سابك«

اتفاقية لتدوير مخلفات النخيل بمدينة الدرعية الصحية

وق���ع ���س��اح��ب ال�����س��م��و الأم���ر 

عبدالرحمن  بن  عبداهلل  بن  اأحمد 

برنامج  رئي�س  ال��درع��ي��ة  حم��اف��ظ 

ومعايل  ال�سحية،  الدرعية  مدينة 

رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران 

لل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  العمر، 

الأ�سا�سية  لل�سناعات  ال�سعودية 

اتفاقية  البنيان،  يو�سف  »�سابك« 

خملفات  ت���دوي���ر  لإع�����ادة  ت���ع���اون 

ال��ن��خ��ي��ل مب��دي��ن��ة ال��درع��ي��ة مبقر 

حمافظة الدرعية.

درا���س��ة  اإىل  التفاقية  وت��ه��دف 

النخيل  خم��ل��ف��ات  ت��دوي��ر  اإع�����ادة 

عائد  ذات  م����ادة  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا 

مدينة  بيئة  لتح�سني  للمزارعني 

قيام  م��ن  ب��دلً  ال�سحية  الدرعية 

املزارع بحرقها اأو نقلها اإىل مدفن 

البلدية.

وهذا الربنامج عبارة عن م�سروع 

تعاوين لال�ستفادة من بقايا اأ�سجار 

ال��ن��خ��ي��ل يف حم��اف��ظ��ة ال��درع��ي��ة 

الع�سوائي  احلرق  ممار�سة  لإيقاف 

امل��ت��ب��ع ل���دى ب��ع�����س امل���زارع���ني يف 

حيث  ال�سحية،  ال��درع��ي��ة  مدينة 

حمافظة  يف  النخيل  ع��دد  ر  يُ��ق��دَّ

الدرعية باأكرث من 200 األف نخلة، 

وهذه املخلفات الزراعية يف الغالب 

اأو  غذائية  مكونات  على  حت��ت��وي 

ال�ستفادة  ميكن  منا�سبة  �سمادية 

م��ن��ه��ا يف ت��غ��ذي��ة احل���ي���وان���ات يف 

املزارع.

ا�ستعرا�س  ال��درا���س��ة  و�سملت 

والعاملية  املحلية  املمار�سات  اأه��م 

هذه  م��ع  الأم��ث��ل  للتعامل  املتبعة 

املخلفات وال�ستفادة منها والتعامل 

م��ع��ه��ا ب��ط��ري��ق��ة اآم���ن���ة، م��ن خ��الل 

لتجهيز  متنقل  اإنتاج  خط  ت�سميم 

وت�سحيح  النخيل  خملفات  ب��ودرة 

الغذائية  العنا�سر  م��ن  حمتواها 

لت�سهيل  متوازنة  »عليقة«  لإن��ت��اج 

لدى  منها  املفقود  وتقليل  التداول 

املزارعني.

ك��م��ا ت�����س��م��ل الت��ف��اق��ي��ة اإق��ام��ة 

ثقافة  لن�سر  للمزارعني  عمل  ور�س 

البقايا  لهذه  الأف�سل  ال�ستخدام 

وم��ن��ع امل��م��ار���س��ات اخل��اط��ئ��ة التي 

وال�سحة  البيئة  على  �سلبا  ت��وث��ر 

ي��ت��واف��ق م��ع معاير  ال��ع��ام��ة؛ مب��ا 

العاملية املطبقة يف برنامج  ال�سحة 

ويدعم  ال�سحية،  الدرعية  مدينة 

هذا التعاون الوطني اأحد امل�ساريع 

امل���ع���ززة ل��ال���س��ت��دام��ة وال��ت��ط��وي��ر 

حتقيق  يف  وي�سهم  البيئي،  والوعي 

اأهداف »روؤية اململكة 2030«.

د. الرجيعي يشارك باللقاء الدوري لعمداء الموارد البشرية

الب�سرية  امل��وارد  عمادة  �ساركت 

ال�ساد�س  ال���دوري  باللقاء  م��وؤخ��راً 

الب�سرية  امل��وارد  وم�سوؤويل  لعمداء 

مبحور  ال�سعودية،  اجل��ام��ع��ات  يف 

رئي�سي بعنوان »جتربة جامعة امللك 

كورونا«  اأزمة  مع  التعامل  �سعود يف 

الب�سرية  امل��وارد  عميد  تناول  حيث 

الرجيعي  �سامل  الدكتور  باجلامعة 

بعمادة  اخلا�سة  والأرق���ام  النتائج 

ج��اءت يف  وال��ت��ي  الب�سرية  امل���وارد 

احلظر  فرتة  خالل  العمادة  تقرير 

لتقييم  اإج��راء   »57820« و�سملت: 

ق��راراً   »4121« الوظيفي،  الأداء 

امل�ستفيدين  ع��دد  وب��ل��غ  تنفيذياً، 

 »33448« ال����ق����رارات  ه���ذه  م���ن 

م�ستفيداً، »506« م�سراً لدى اإدارة 

 »87827« لعدد  والبدلت  الرواتب 

م�ستفيداً، »8920« يف نظام توثيق، 

 »1882« دي��وان،  بنظام   »15195«

بنظام بياناتي، »346« قرار تكليف 

اإداري، »7058« بدلً لأع�ساء هيئة 

التدري�س، و»35« اإخالء طرف.

عقب ذلك دور الأنظمة واملن�سات 

الرقمية وربطها بعمل املوارد الب�سرية، 

واخلدمات املقدمة من وزارة املوارد 

الب�سرية والتنمية الجتماعية، وزارة 

املالية، املوؤ�س�سة العامة للتقاعد، بنك 

التنمية الجتماعية، ووزارة الداخلية؛ 

م�����س��ي��داً يف ن��ه��اي��ة ح��دي��ث��ه ب��ال��دور 

الإيجابي لإدارات املوارد الب�سرية يف 

تنظيم �سر العمل الإداري، وقدرتها 

على و�سع اخلطط واملقرتحات اأثناء 

الأزمات؛ اإ�سافًة اإىل تعزيز العتماد 

للجهات  ال��رق��م��ي  ال��ت��وج��ه  ع��ل��ى 

الر�سمية.  املكاتبات  قبل  الر�سمية 

كما تطرق اللقاء الذي د�سنه معايل 

رئي�س جامعة الإمام حممد بن �سعود 

�سامل  بن  اأحمد  الدكتور  الإ�سالمية 

العامري اإىل عدة حماور من اأهمها: 

�سيا�سات وممار�سات املوارد الب�سرية 

التطبيق  اآلية  وامل�ستقبل،  احلا�سر 

الب�سرية،  امل����وارد  لأنظمة  الأم��ث��ل 

والإج��راءات والتغرات النظامية يف 

املوارد الب�سرية.

عقد  م���ن  ال���ه���دف  اأن  ي���ذك���ر 

لعمداء  الت�ساورّية  اللقاءات  ه��ذه 

وم�����س��وؤويل امل����وارد ال��ب�����س��ري��ة هو 

ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون امل���ت���ب���ادل ب��ني 

يف  ي�سهم  مبا  ال�سعودية  اجلامعات 

كمنظومة  الإداري  العمل  تطوير 

تبادل اخل��ربات  واح��دة من خ��الل 

ب��ني امل��خ��ت�����س��ني وال���س��ت��ف��ادة من 

التجارب امل�سرتكة.

معهد تقنية النانو يستقبل
وفدًا من مركز أبحاث اإلعاقة

املا�سي،  الأربعاء  يوم  النانو  لتقنية  عبداهلل  امللك  معهد  ا�ستقبل 

ممثال  بالريا�س  الإع��اق��ة  لأب��ح��اث  �سلمان  امللك  مركز  م��ن  وف��دا 

بالدكتورة �سيماء عبداملنعم مدير اإدارة الربامج والتدريب، والأ�ستاذ 

الإم��ام  اأنفال  والأ�ستاذة  التنفيذي،  املكتب  مدير  �سيبة  اأب��و  ن��واف 

امل�سرف  ا�ستقبالهم  يف  وكان  التنفيذي،  املكتب  يف  اإداري  م�ساعد 

العام على املعهد الدكتور حمد الربيثن، ووكيل املعهد لل�سوؤون الفنية 

كلية  وكيل  احل�سيني  خالد  والدكتور  الهزاع،  عبدالعزيز  الدكتور 

للجودة. التطبيقية  العلوم 

الربيثن  د. حمد  املعهد  على  العام  امل�سرف  األقى  الزيارة  بداية  يف 

نبذة تعريفية عن تقنية النانو وتطبيقاتها، ثم توجه الوفد اإىل خمتربات 

ل�سرح  ا�ستمع  كما  احلديثة  والتجهيزات  التقنيات  على  واطلع  املعهد 

موجز عن طرق العمل باملختربات وجمالته البحثية، ويف نهاية الزيارة 

اأبدى الوفد اإعجابه مبا �ساهده من جتهيزات وتقنيات عالية.

تاأتي هذه الزيارة تفعيال ملبداأ ال�سراكة املجتمعية والتي تاأتي �سمن 

اأهداف املعهد يف ن�سر املعرفة بتقنية النانو وتطبيقاتها كما تنمي اإثراء 

روح البحث والبتكار لدى املجتمع.

واأو�سح الدكتور الربيثن، اأن مثل هذه الزيارات واللقاءات ت�سهم يف 

بناء �سراكات ا�سرتاتيجية يف جمال تطبيق وتطوير تقنية النانو وت�سجيع 

لروؤية  تاأتي حتقيقاً  كما  املتعددة،  التقنية  العلمي يف جمالت  البحث 

املعهد نحو امل�ساهمة بتوطني ال�سناعات التطويرية والبحثية للقطاعات 

ال�سرتاتيجية وكذلك تدريب الكوادر املحلية والتي تاأتي �سمن اأهداف 

اجلامعة ال�سرتاتيجية وحتقيق روؤية 2030.

نظمت كلية ال�سياحة والآثار ممثلة يف وحدة الأن�سطة الطالبية املعر�س امل�سور للعال من خالل فعالية وطن الأجماد٢، ومت افتتاح املعر�س من قبل عميد كلية ال�سياحة والآثار ومبرافقة وكالء الكلية وعدد من من�سوبيها



الآداب  كلية  بحوث  مركز  نظم 

»ال��درا���س��ات  ب��ع��ن��وان  علمية  ن���دوة 

البينية اآفاق جديدة للبحث العلمي« 

الأ�ستاذ  الآداب  كلية  عميد  برعاية 

�سعود،  اآل  ثنيان  بن  نايف  الدكتور 

ي���وم ال��ث��اث��اء امل��ا���س��ي 6 اأب��ري��ل 
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عرب  م�ساء   8 ال�ساعة  مت��ام  يف  ه� 

فار�س  د.  فيها  �سارك  زوم،  من�سة 

للدرا�سات  الكلية  وك��ي��ل  ال��ذك��ري 

ج��ارح  د.  العلمي،  والبحث  العليا 

املر�سدي مدير مركز بحوث الكلية، 

د. عبدامللك ال�سلهوب م�سرف وحدة 

عبدال�سام  د.  ال��ع��ل��م��ي،  ال��ب��ح��ث 

بق�سم  التدري�س  هيئة  ع�سو  الوايل 

ن��ورة  د.  الجتماعية،  ال��درا���س��ات 

البحوث  جلنة  رئي�سة  القحطاين 

البينية وع�سوة جلنة البحث العلمي 

والدرا�سات العليا بالكلية.

بكلمة  اأعمالها  الندوة  افتتحت 

بن  ن��اي��ف  ال��دك��ت��ور  الكلية  لعميد 

ثنيان اآل �سعود عن الأهمية العلمية 

ل��ل��درا���س��ات ال��ب��ي��ن��ي��ة ودوره�����ا يف 

ت�سكيل بيئة بحثية جاذبة وحمفزة. 

تولية  ال��ذي  لاهتمام  تطرق  كما 

البحث  وك��ال��ة  يف  ممثلة  اجلامعة 

��ه  ووجَّ العليا،  وال��درا���س��ات  العلمي 

ب�������س���رورة اله���ت���م���ام مب��ث��ل ه��ذه 

الدرا�سات ملا لها من اإ�سهام حقيقي 

العام  والتوجه  التطور  مواكبة  يف 

يف اجلامعات العاملية لت�سجيع هذا 

النوع من الدرا�سات.

ب��ع��د ذل���ك ت��ن��اول م��دي��ر مركز 

جارح  الدكتور  الآداب  كلية  بحوث 

املر�سدي دور مركز بحوث الكلية يف 

هذا ال�سياق واأو�سح اأهمية ت�سكيل 

الكلية  يف  البينة  ال��ب��ح��وث  جل��ن��ة 

والدور املاأمول لأعمال هذه اللجنة 

وكيف  البحثي  العمل  تن�سيط  يف 

هيئة  ع�سو  الدرا�سات  ه��ذه  متيز 

التدري�س عن اأقرانه وما ميثله ذلك 

من جعل ذلك الع�سو مطلباً ملراكز 

احلكومية  وال��ب��ح��وث  ال��درا���س��ات 

وغريها. من جانب اآخر تناول وكيل 

والبحث  العليا  للدرا�سات  الكلية 

ال��ذك��ري  ف��ار���س  ال��دك��ت��ور  العلمي 

اأهمية الدرا�سات البينية التي تربط 

مبيناً  وعرفها  املعرفية  الفروع  بني 

الدرا�سات  لهذه  امل�سافة  القيمة 

اأع�ساء  مهارات  تطوير  ودوره��ا يف 

القدرة  واإك�سابهم  التدري�س  هيئة 

الجتماعية  الظواهر  درا�سة  على 

مب���ا ي��ح��ق��ق اإ���س��ه��ام��اً ح��ق��ي��ق��اً يف 

معاجلة امل�سكات الناجتة عن تلك 

الدكتور  ناق�س  ب��دوره  ال��ظ��واه��ر.  

ع��ب��دامل��ل��ك ال�����س��ل��ه��وب، م��و���س��وع 

الدرا�سات البينية تاريخياً، والفروق 

م��ت��ع��ددة  ال���درا����س���ات  وب���ني  بينها 

كيفية  م�ستعر�ساً  التخ�س�سات؛ 

وتباعدها  التخ�س�سات  ت��داخ��ل 

م�سادر  من  واأرق���ام  اأمثلة  م�سيفاً 

اأن  موؤكداً  عاملية،  وجامعية  بحثية 

فر�ستها  �سرورة  البينية  الدرا�سات 

املتعلقة  وم�سكاته  الع�سر  ظروف 

بالثورة العلمية واملعرفية.

م��ن ج��ان��ب��ه ل��ف��ت ال��دك��ت��ور عبد 

ال�سام الوايل لوجود درا�سات بينية 

ثراء  اأ�سافت  ال�سابقة  القرون  يف 

الإن�سانية  العلوم  يف  معرفياً  وبعداً 

واأك��د  الأخ���رى،  بالعلوم  وعاقتها 

ت��زداد  ال��درا���س��ات  ه��ذه  اأهمية  اأن 

بتطور العلوم واملعرفة و�سرب اأمثلة 

العامل  دول  يف  ق��دمي��ة  ل��درا���س��ات 

تداخل  الندوة  ختام  ويف  املختلفة. 

هيئة  واأع�ساء  الأ�ساتذة  من  ع��دد 

العليا  الدرا�سات  وطاب  التدري�س 

من  حتد  قد  التي  العقبات  مبينني 

اإنتاج مثل هذا النوع من الدرا�سات، 

نورة  د.  الندوة  مديرة  توجهت  كما 

البحوث  جلنة  رئي�سة  القحطاين 

البينية وع�سوة جلنة البحث العلمي 

بطرح  بالكلية  العليا  وال��درا���س��ات 

اأبرز املحاور التي تناولها املتحدثون، 

على  الكلية  لعميد  �سكرها  وقدمت 

والأن�سطة  لاأعمال  امل�ستمر  دعمه 

وللم�ساركني  الكلية  يف  البحثية 

متمنية  واحل�سور  ال��ن��دوة  ه��ذه  يف 

للجميع التوفيق.

لتحقيق  الدائمة  اللجنة  عقدت 

وال��ف��ع��ال��ي��ة يف ع��ق��ود  ال���ك���ف���اءة 

دورياً  اجتماعاً  وال�سيانة  الت�سغيل 

ل�ستكمال  امل��ا���س��ي  ال���س��ب��وع  لها 

لإدارة  التمكني  منهجية  اأع��م��ال 

بجامعة  وال�سيانة  للت�سغيل  املرافق 

الجتماع  هذا  وياأتي  �سعود،  امللك 

ا����س���ت���م���راراً ل��اأع��م��ال ال�����س��اب��ق��ة 

قطاع  �سمن  م�سروعات  لربنامج 

التمكني بعد �سدور موافقة جمل�س 

الوزراء على �سم الربنامج الوطني 

والت�سغيل  امل�سروعات  اإدارة  لدعم 

وال�����س��ي��ان��ة يف اجل���ه���ات ال��ع��ام��ة 

حتقيق  م��رك��ز  اإىل  »م�����س��روع��ات« 

اإىل  املركز  وحتويل  الإنفاق،  كفاءة 

الإن��ف��اق  ك��ف��اءة  هيئة  با�سم  هيئة 

وامل�����س��روع��ات احل��ك��وم��ي��ة، وذل��ك 

للم�ساريع  اجلامعة  وكيل  برئا�سة 

ال���دك���ت���ور ع����ب����داهلل ب����ن حم��م��د 

الرئي�س  نائب  وبح�سور  ال�سقري، 

امل��راف��ق  اإدارة  ل��ق��ط��اع  التنفيذي 

امل��ه��ن��د���س ت��رك��ي ب��خ��اري، وم��دي��ر 

التعليمية  باملرافق  التمكني  قطاع 

امل��ه��ن��د���س ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ق��وي��ز، 

حممد  املهند�س  امل�����س��روع  وم��دي��ر 

وكيل  م�ساعد  وبح�سور  الدريهم، 

اجلامعة للم�ساريع ل�سوؤون ال�سيانة 

عبداملجيد  ب��ن  غ�����س��ان  ال��دك��ت��ور 

فريق  اأع�����س��اء  وبح�سور  ال��ف��اح، 

باجلامعة. التمكني 

وكيل  رّح��ب  الجتماع  ب��داي��ة  يف 

ثم  باحل�سور،  للم�ساريع  اجلامعة 

قدم فريق عمل الهيئة عر�ساً مرئياً 

التي  �سعود  امللك  لإجن��ازات جامعة 

اجل��دول  ومتابعة  الآن  حتى  مت��ت 

اإبراهيم  املهند�س  قام  ثم  الزمني، 

اأهم  با�ستعرا�س  النامي  �سعود  بن 

الفرتة  خ��ال  املتحققة  امل��ن��ج��زات 

بيانات  ب��ن��م��اذج  املتعلقة  املا�سية 

الأ���س��ول ومن���اذج الأ���س��ول وعقود 

اجل��ام��ع��ة احل��ال��ي��ة يف ال�����س��ي��ان��ة 

اأثناء  ومت  واخل��دم��ات.   والت�سغيل 

الجتماع مناق�سة �سري اأعمال الدعم 

املو�سوعة  اخلطط  وف��ق  والتمكني 

واجلدول الزمني للم�سروع، كما مت 

الت�سغيلي  النموذج  تقرير  مناق�سة 

�سعود  امل��ل��ك  بجامعة  امل�ستهدف 

وال���ذي ه��و اأح���د خم��رج��ات تقييم 

»م�������س���روع���ات« مل�����س��ت��وى ال��ن�����س��ج 

ودرا�سة الو�سع الراهن واحتياجات 

اجلامعة يف امل�ستقبل، والتي تهدف 

اخل���دم���ات  ت���ق���دمي  حت�����س��ني  اإىل 

وال�سيانة  الت�سغيل  تكلفة  وتقليل 

عن  املن�سوبني  ر�سا  م�ستوى  ورف��ع 

اإىل  الجتماع  بيئة اجلامعة.وخل�س 

الفنية  النقاط  على  الرتكيز  اأهمية 

ملباين  العمل  ب��اأوام��ر  تتعلق  ال��ت��ي 

بيانات  بتحليل  القيام  مع  اجلامعة، 

التجربة على مناذج مت اختيارها من 

العقود  نطاق  �سمن  مواقع خمتلفة 

ملراجعتها وا�ستكمال العمل يف قطاع 

التمكني.
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فريق التمكين يلتقي هيئة كفاءة اإلنفاق 
بالمشروعات الحكومية

د. نايف بن ثنيان

تكريم مدير إدارة »التطوير والجودة«

واجلودة،  التطوير  لإدارة عمادة  مديراً  باجلامعة  انتهاء عمله  مبنا�سبة 

كّرمت العمادة الأ�ستاذ قا�سم بن عي�سى �سفران، حيث ت�سلم درعاً تكرميياً 

من معايل رئي�س اجلامعة الدكتور بدران العمر، واأ�ساد معاليه بعطاء وكفاءة 

الأ�ستاذ قا�سم �سفران متمنياً له دوام التوفيق يف حياته امل�ستقبلية. 

ح�سر التكرمي وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير، وعميد عمادة التطوير 

واجلودة.  

»أفكر« يناقش »تكامل السياق البحثي«
»اأفكر«  والريا�سيات  العلوم  تعليم  البحثي يف تطوير  التميز  نظم مركز 

يعقدها  التي  النقا�س  حلقات  �سل�سلة  �سمن  املائتني،  بعد  احلادية  حلقته 

املركز اأ�سبوعياً بعنوان »ات�ساق وتكامل ال�سياق البحثي« من اإعداد وتقدمي 

الدكتور فهد بن �سليمان ال�سايع اأ�ستاذ املناهج وتعليم العلوم، بكلية الرتبية، 

متام  يف  2021/03/29م،  املوافق  1442/08/16ه�  الثنني  يوم  وذلك 

ال�ساعة الثامنة م�ساًء عن طريق قاعات زوم الفرتا�سية.

الدكتور  البحثي، وتناول  ال�سياق  ات�ساق  ا�ستفتحت احللقة مبقدمة عن 

الأخري  اجلزء  ويف  وتكامله،  الواحد  املكون  داخل  البحثي  ال�سياق  ات�ساق 

تناول ال�سياق البحثي وتكامله: روؤية �سمولية.

وطالبات  وط��اب  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  م��ن   180 احللقة  ح�سر 

الدرا�سات العليا وجمموعة من الباحثني والباحثات.
»الدراسات البينية آفاق جديدة للبحث العلمي« في ندوة



حققت 3 مبتعثات الفوز برئا�سة 

يف  ال�سعودية  الطالبية  الأن��دي��ة 

 ،40 ال� دورتها  يف  املتحدة  اململكة 

اململكة  يف  الثقايف  امللحق  وقدمت 

امل��ت��ح��دة ال��دك��ت��ورة اأم���ل ف��ط��اين، 

والعرفان  ال�سكر  املنا�سبة،  بهذه 

ال�سعودية  الأندية  وف��رق  لروؤ�ساء 

جهد  من  بذلوه  ملا   39 ال��دورة  يف 

واأن�سطة  مميزة  وفعاليات  جبار 

ه���ادف���ة، خ�����س��و���س��ا يف ظ���روف 

اأث��ب��ت��وا  اإذ  كوفيد19-،  ج��ائ��ح��ة 

التطوع. معاين  اأ�سمى  للجميع 

ت��ه��اين  ف���ط���اين  د.  وق����دم����ت 

امل��ل��ح��ق��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 

واأع�ساء  لروؤ�ساء  املتحدة  باململكة 

املنتخبة  الطالبية  الأندية  اإدارات 

40، متطلعة للعمل معهم  للدورة ال�

واأع�ساء  اإدارات  جهود  ل�ستكمال 

ال�سابقة. الدورات 

وك���ان���ت امل��ل��ح��ق��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 

يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ق��د اأع��ل��ن��ت 

الأن��دي��ة  لرئا�سة  الرت�سيح  نتائج 

يف   40 ال� دورت���ه���ا  يف  ال��ط��الب��ي��ة 

اإذ  املتحدة،  اململكة  يف  ناديا   23
النادي  برئا�سة  مبتعثات   3 فازت 

م�ساعل  ريدينغ  مدينة  من  كل  يف 

ومدينة  باطريف،  عبدالقادر  بنت 

���س��راج،  ج��م��ي��ل  اإي����الف  �سيفيلد 

عبداهلل  اأح��الم  نيوك�سل  ومدينة 

ال�سلمي.
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ت�سلمها وكيل الوزارة للتعليم العام

تحصد مدرستي«  »منصة 
للتميز صيتة  األميرة  جائزة 

الشراكة بين  لتعزيز  إطالق ورش عمل 
الصناعة وقطاع  الجامعات 

أندية طالبية في  برئاسة  مبتعثات يفزن   3
المتحدة المملكة 

بحث معه تعزيز التعاون والتن�سيق امل�سرتك

وزير التعليم يلتقي رئيس 
»مايكروسوفت العربية«

الثنني  ال�سيخ،  اآل  بن حممد  حمد  د.  التعليم  وزير  معايل  التقى 

املا�سي، رئي�س �سركة مايكرو�سوفت العربية م. ثامر احلربي، والوفد 

والتن�سيق  التعاون  جمالت  مناق�سة  الجتماع  خالل  ومت  له،  املرافق 

امل�سرتك بني اجلانبني، وا�ستمرار العمل على تطوير وحت�سني خدمات 

من�سة »مدر�ستي« بعد جناحها العاملي يف التعليم عن بُعد.

كما مت خالل اللقاء مناق�سة �سبل تعزيز ال�سراكة الإ�سرتاتيجية بني 

لقطاع  الرقمي  التحّول  دعم  يف  مايكرو�سوفت  و�سركة  التعليم  وزارة 

التعليم يف اململكة، وتعزيز تقنيات التعليم، مبا ين�سجم مع روؤية اململكة 

.2030
وتناول الجتماع فر�س تعزيز اآليات نقل املعرفة للطالب والكوادر 

التعليمية يف مراحل التعليم العام والتعليم اجلامعي، وا�ستدامة التعليم 

والتعليم  املدمج  التعليم  ومقرتحات  كورونا،  جائحة  بعد  الإلكرتوين 

املرن، وخطط دعم التعليم يف املناطق النائية.

مب�ساركة اأكرث من 100 خبري وخمت�ص

إنشاء مجموعات عمل »سعودية 
بريطانية« لتعزيز البحث العلمي

اإن�����س��اء  ع��ن  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ك�سفت 

جمموعات عمل للبحث العلمي والبتكار 

اململكة  ب��ني  ل��ل��ح��دود  ال��ع��اب��ر  والتعليم 

العربية ال�سعودية واململكة املتحدة؛ بهدف 

والبتكار  العلمي  البحث  اأولويات  حتديد 

البلدين،  يف  اجلامعي  التعليم  ملوؤ�س�سات 

الربيطانية  ال�سعودية  التجربة  وم�ساركة 

يف ت�سويق وتدويل البحث العلمي، وحجم 

العابر  للتعليم  الأكادميي  التعاون  فر�س 

للحدود.

للجامعات  التعليم  وزي��ر  نائب  وك��ان 

فعاليات  افتتح  قد  ال�سديري  اأحمد  بن  د. حممد  والبتكار  والبحث 

يف  اجلامعي  التعليم  لقادة  الفرتا�سية  امل�ستديرة  الطاولة  »اجتماع 

اململكة وبريطانيا« عن بُعد، بح�سور املبعوث اخلا�س لرئي�س الوزراء 

�ستيف  ال�سري  الربوفي�سور  والتجارة  للتعليم  اململكة  يف  الربيطاين 

�سميث رئي�س التعليم الدويل يف اململكة املتحدة، واأكرث من 100 خبري 

وخمت�س من كبار م�سوؤويل التعليم من موؤ�س�سات التعليم اجلامعي يف 

البلدين. 

والبحثي،  الأك��ادمي��ي  التعاون  وحتديات  فر�س  الجتماع  وناق�س 

واخلربات  املمار�سات  اأف�سل  وم�ساركة  واملعرفة،  ال�سيا�سات  وتبادل 

الأوىل  جل�ستني،  الأعمال  ج��دول  ت�سمن  كما  احل��دود،  عرب  للتعليم 

بعنوان »البحث والبتكار: �سيا�سات واأولويات التعاون الدويل« تناولت 

التعاون  لتعزيز  املبتكرة  والطرق  والبتكار،  العلمي  البحث  اأولويات 

موؤ�س�سات  بني  ال�سراكات  وحتديات  وفر�س  املجال،  هذا  يف  الدويل 

وامل�ساريع  العلمي  البحث  ت�سويق  واأي�ًسا  وال�سناعة،  التعليم اجلامعي 

النا�سئة، وذلك مب�ساركة عدة جامعات؛ جامعة امللك �سعود، وجامعة 

جامعة  نيوكا�سل،  جامعة  ال��ق��رى،  اأم  وجامعة  عبدالعزيز،  امللك 

مان�س�سرت، وجامعة اأك�سفورد.

فيما تناولت اجلل�سة الثانية: »التعليم العابر للحدود: تدويل التعليم 

والطرق  اململكة،  يف  اجلديد  اجلامعي  النظام  والتحديات«  -الفر�س 

جائحة  الفرتا�سي يف ظل  التعاون  وفر�س  الدويل،  للتعاون  املبتكرة 

كورونا، وال�ستثمار يف التعليم اجلامعي الفر�س والتحديات، مب�ساركة 

نورة، جامعة  الأمرية  في�سل، جامعة  بن  الرحمن  عبد  الإمام  جامعة 

اجلامعات  ومنظمة  ري��دجن  جامعة  بلفا�ست،  كوينز  جامعة  تبوك، 

والب��ت��ك��ار  العلمي  البحث  عمل  جمموعة  اأن  يُ��ذك��ر  الربيطانية. 

م�ساريع  ودعم  املبادرات  تطوير  على  تعمل  الربيطانية   - ال�سعودية 

اإطار  التعاون يف  فر�س  من  املزيد  لتوفري  والبتكار؛  العلمي  البحث 

واأف�سل  ال�سيا�سات  ت��ب��ادل  بجانب  البلدين،  ب��ني  التعليم  �سراكة 

املمار�سات يف جمال البحث العلمي والبتكار، وو�سع خطة لالأن�سطة 

لدعم اأوجه التعاون، بينما تعمل  جمموعة عمل التعليم عابر احلدود 

التعليم  فر�س  ودعم  املبادرات  تطوير  على  الربيطانية   – ال�سعودية 

البلدين،  بني  الأكادميية  ال�سراكات  املزيد من  لتوفري  عابر احلدود؛ 

للتعليم عابر احلدود، مع و�سع  التعاون  بالإ�سافة اإىل حتليل فر�س 

خطة لالأن�سطة لدعم ال�سراكات يف هذا املجال، وم�ساركة ال�سيا�سات 

واخلربات واأف�سل املمار�سات.

الب�سرية  املوارد  وزير  كرم معايل 

رئي�س جمل�س  الجتماعية  والتنمية 

بنت  �سيتة  الأم���رية  ج��ائ��زة  اأم��ن��اء 

ال��ع��م��ل  ل��ل��ت��م��ي��ز يف  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

الراجحي،  اأح��م��د  م.  الجتماعي 

باجلائزة  الفائزين  املا�سي،  الأح��د 

يف دورتها الثامنة للعام 2020.

بجائزة  مدر�ستي  من�سة  وف��ازت 

عبدالعزيز  ب��ن��ت  �سيتة  الأم�����رية 

يف  الج��ت��م��اع��ي  العمل  يف  للتميز 

وذلك   ،2020 للعام  الثامنة  دورتها 

عن فرع التميز يف الإجناز الوطني، 

التعليم  وزارة  وكيل  اجلائزة  وت�سلّم 

للتعليم العام د. حممد املقبل.

ونوه معايل وزير املوارد الب�سرية 

ب��الإجن��ازات  الجتماعية  والتنمية 

حققتها  ال��ت��ي  املتقدمة  التنموية 

ومن  املجالت،  خمتلف  يف  اململكة 

الج��ت��م��اع��ي��ة،  امل���ج���الت  �سمنها 

رافداً  الجتماعي  العمل  يُعّد  حيث 

اأ�سا�سياً من روافد التنمية الوطنية، 

واأ���س��ب��ح ع��الم��ًة ف���ارق���ًة يف رق��ي 

ومازال  وكان  وح�سارتها،  ال�سعوب 

يحظى باهتمام القيادة احلكيمة.

للجائزة  ال��ع��ام  الأم���ني  واأو���س��ح 

تقدم  اجل��ائ��زة  اأن  املغلوث  فهد  د. 

اجلهات  م��ن  مر�سحني   404 لها 

ف��روع  جلميع  والأف����راد  احلكومية 

ان��ت��ق��ل منهم  اجل���ائ���زة اخل��م�����س��ة، 

ملرحلة التقييم 37 مر�سحاً، ومن ثم 

و�سل منهم ملرحلة التحكيم النهائية 

النهائي  القرار  وبعد  مر�سحاً،   17

والزيارات  اجلائزة  معايري  وتطبيق 

قبل  من  املر�سحني  ملواقع  امليدانية 

على  ال��راأي  ا�ستقر  التحكيم،  جلان 

7 فائزين.
على  مدر�ستي  من�سة  وح�سلت 

منتج  من  متثله  ملا  التمّيز؛  جائزة 

العامل  م�ستوى  على  فريد  �سعودي 

ب�سهادة منظمات وهيئات دولية، وملا 

تقدمه من خدمات تعليمية وقنوات 

متنوعة وفّعالة يف التعليم العام، من 

خالل نظام اإدارة التعلّم الإلكرتوين.

و���س��اه��م��ت م��ن�����س��ة م��در���س��ت��ي 

م��ن خ���الل ال��ف�����س��ول الف��رتا���س��ي��ة 

بني  ال��ف��ّع��ال  ال��ت��وا���س��ل  يف حتقيق 

امل�ستفيدين من الطالب والطالبات 

واأولياء اأمورهم، واملعلمني واملعلمات 

وقادة املدار�س وامل�سرفني وامل�سرفات 

الرتبويني، كما اأتاحت املن�سة اأدوات 

الإلكرتوين،  والربيد   ،365 اأوف�س 

والكتب  الفرتا�سية،  واملختربات 

واملقررات الدرا�سية جلميع مراحل 

تعليمية  وم�سارات  ال��ع��ام،  التعليم 

التعليمية،  ال��ربام��ج  جميع  ت��الئ��م 

وب��ن��ك الأ���س��ئ��ل��ة لأك����رث م���ن 100 

لكافة  حمّكم  اإلكرتوين  �سوؤال  األف 

اإىل  اإ�سافة  ال��درا���س��ي��ة،  امل��ق��ررات 

بوابة عني التعليمية التي ت�سم اأكرث 

األف حمتوى رقمي تعليمي   70 من 

م��ت��ن��ّوع ب��ني امل��رئ��ي، والإل���ك���رتوين 

والألعاب، واأكرث من 450 األف خطة 

معلمني  مب�ساركة  اإل��ك��رتوين  در���س 

ومعلمات.

�سل�سلة  التعليم  وزارة  اأط��ل��ق��ت 

ال�سراكة  لتعزيز  العمل  ور���س  م��ن 

ال�سناعة  وق��ط��اع  اجل��ام��ع��ات  ب��ني 

الأول����وي����ات  ذات  امل����ج����الت  يف 

ال���وط���ن���ي���ة، م���ث���ل ال�������س���ن���اع���ات 

الدوائية،  وال�سناعات  الع�سكرية، 

والذكاء  والبيئي،  الغذائي  والأم��ن 

ال�سطناعي، والتحول الرقمي.

»البحث  ال��ب��داي��ة ور���س��ة  وك��ان��ت 

ال�سناعات  جم���ال  يف  والب��ت��ك��ار 

ال���دوائ���ي���ة« ب��ح�����س��ور ن��ائ��ب وزي���ر 

التعليم للجامعات والبحث والبتكار 

من  ونخبة  ال�����س��دي��ري،  حممد  د. 

عدد  م��ن  والباحثني  املتخ�س�سني 

العاملة  وال�سركات  اجلامعات  من 

ال�سديري  د.  واأو���س��ح  امل��ج��ال.  يف 

ور�س  اأن  الفتتاحية  الور�سة  خالل 

ال�سراكة  تعزيز  اإىل  تهدف  العمل 

ال�سناعة،  وق��ط��اع  اجلامعات  ب��ني 

هذا  يف  املخت�سني  جمع  خالل  من 

واملوؤ�س�سات  اجلامعات  من  املجال 

اأهمية  ع��ل��ى  م���وؤك���داً  ال�����س��ن��اع��ي��ة، 

والبتكار  البحث  جمالت  ا�ستثمار 

وم���واه���ب اأب���ن���اء وب���ن���ات ال��وط��ن 

لتحقيق منجزات للوطن، م�ستظلني 

الر�سيدة  قيادتنا  ودع��م  بتوجيهات 

قطاع  دعمت  التي   - اهلل  اأيدها   -

التعليم بكل �سخاء وب�سكل م�ستمر.

ق��رار جمل�س  �سدور  »اإن  وق��ال: 

العليا  ال��ل��ج��ن��ة  بت�سكيل  ال�����وزراء 

اأبلغ  والب��ت��ك��ار  وال��ت��ط��وي��ر  للبحث 

املباركة  م�سريتنا  قائد  من  تاأكيد 

و�سمو  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 

اهلل  - حفظهما  الأم��ني  ويل عهده 

الكبريين  والدعم  الهتمام  على   -

والبتكار  والتطوير  البحث  ملنظومة 

حتقيق  يف  ي�سهم  مب��ا  اململكة،  يف 

 ،2030 امل�ستقبل  روؤي����ة  اأه����داف 

وتعزيز التنمية امل�ستدامة«.

وناق�ست ور�سة »البحث والبتكار 

يف جم���ال ال�����س��ن��اع��ات ال��دوائ��ي��ة« 

التعليم  وزارة  ب��ني  ال�����س��راك��ة  دور 

واجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة وال��ق��ط��اع 

اخلا�س واجلهات والهيئات الوطنية 

يف ت��ط��وي��ر وت���وط���ني ال�����س��ن��اع��ات 

ال����دوائ����ي����ة، م����ن خ�����الل ال��ب��ح��ث 

والب��ت��ك��ار، وذل���ك �سمن ع��دد من 

ال��ور���س��ة،  ت�سمنتها  ال��ت��ي  امل��ح��اور 

القطاع  ال�سراكة بني  تعزيز  واأهمها 

اخل��ا���س واجل��ام��ع��ات، ب��الإ���س��اف��ة 

البحث  يف  الوطنية  الأول��وي��ات  اإىل 

ال�سناعات  ق��ط��اع  يف  والب��ت��ك��ار 

اجل��ام��ع��ات  اأن  يُ��ذك��ر  ال���دوائ���ي���ة. 

الور�سة  يف  عمل  ب���اأوراق  امل�ساركة 

ه���ي: ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز، 

الإمام  جامعة  �سعود،  امللك  جامعة 

عبدالرحمن بن في�سل، وقائمة من 

القطاع  يف  الدوائية  ال�سركات  اأبرز 

للتنمية  الوطني  وامل��رك��ز  اخل��ا���س، 

ال�سناعية، ووزارة ال�ستثمار.



الدليل العلمي في تعليم
ذوي عسر القراءة

تاأليف: د. خالد حممد املحرج

دار جامعة امللك �شعود للن�شر

هذا  امل��وؤل��ف  افتتح 

ال���ك���ت���اب ب���الإ����ش���ارة 

ال��ق��راءة  اأه��م��ي��ة  اإىل 

اأول  )اإق���راأ(  واعتبار 

ك��ل��م��ة اأن���زل���ه���ا اهلل 

���ش��ب��ح��ان��ه وت��ع��اىل 

حممد،  نبينا  على 

و�شيلة  ف��ال��ق��راءة 

لكت�شاب  الإن�شان 

وامل��ع��ارف،  العلوم 

من  ال��رغ��م  وعلى 

التطور التقني يف 

املعا�شر  عاملنا 

م��ن  اأن��������ه  اإل 

اأن  ال�������ش���ع���ب 

ن�شاط  اأي  جند 

القراءة  يتطلب  ل 

�شواء يف املدر�شة اأو املنزل اأو العمل.

واأ�شار اإىل اأن ع�شر القراءة يعد اأحد ال�شطرابات 

التي توؤثر على قدرة القارئ على القراءة ب�شكل جيد، 

ل�شتعرا�ض  الكتاب  ه��ذا  ف�شول  خ��ال  م��ن  و�شعى 

يف  املوؤثرة  العوامل  خال  من  القراءة  ع�شر  مو�شوع 

والفروق  والذكاء  الأ�شا�شية  العقلية  والعمليات  التعلم 

القراءة  ومكونات  الأطفال  منو  وخ�شائ�ض  الفردية 

وع�شر القراءة وطرق تعليم ذوي ع�شر القراءة واإدارة 

الرتبوية  الأه���داف  وبناء  ال�شفي  والتفاعل  ال�شف 

والهتمامات البحثية يف جمال ع�شر القراءة.

الميكروبيوم المعوي
)النبيت الجرثومي المعوي(

Ana Maria :تاأليف

ترجمة: د. دنيا عبدالعزيز الفراج

دار جامعة امللك �شعود للن�شر

يتحدث هذا الكتاب 

اأهمية  عن  بالتف�شيل 

املعوية  امل��ي��ك��روب��ات 

النافعة  وت��اأث��رات��ه��ا 

على  والإي���ج���اب���ي���ة 

���ش��ح��ة الإن�������ش���ان 

ودوره���������ا ال��ك��ب��ر 

العمليات  اأداء  يف 

ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة يف 

اجل�شم.

ت�����������ع�����������رف 

امل����ي����ك����روب����ات 

يف  تعي�ض  ال��ت��ي 

اله�شمية  القناة 

وال���ت���ي ت��دع��ى 

امِل����ْج����َه����ِريَّ����ات 

املعوية؛ با�شم الع�شو 

من  العديد  على  الهائل  تاأثرها  ب�شبب  املن�شي 

اأجهزة اجل�شم.

ويدعى  امل��ي��ك��روب��ات؛  ه��ذه  جينوم  ي��وف��ر جم��م��وع 

امليكروبيوم )النبيت اجلرثومي( املعوي كمية هائلة من 

املادة اجلينية التي توؤثر على �شحة الإن�شان.

تنظم امليكروبات املعوية ا�شتجابات املناعة الطبيعية 

وحتدد خماطر الإ�شابة باأمرا�ض مزمنة. كما ترتبط 

 ،2 النوع  من  وال�شكري  بال�شمنة،  املعوية  امليكروبات 

واأمرا�ض القلب، وال�شطرابات الع�شبية مثل التوحد، 

العام  وامل���زاج  باركن�شون  وداء  امل��ت��ع��دد،  والت�شلب 

وال�شحة النف�شية.
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قّدرت درا�شة اقت�شادية، �شدرت 

عن غرفة جازان، اأن حجم ا�شتراد 

العطرية جتاوز  الزيوت  من  اململكة 

�شمنها  ومن  �شنوًيّا،  ري��ال  مليار   8
على  اململكة  و�شع  مما  الفل؛  زيت 

قائمة الأ�شواق الأوىل على م�شتوى 

ا�شتراد  الأو�شط يف جمال  ال�شرق 

الزيوت العطرية.

وق��دم��ت ال��درا���ش��ة ال��ع��دي��د من 

ا�شتثمار  حول  الرئي�شية  املوؤ�شرات 

زراعة و�شناعة منتجات الفل والأثر 

ل��ذل��ك؛ ح��ي��ث يوجد  الق��ت�����ش��ادي 

�شجرة فل يف  األ��ف   227 اأك��ر من 

ي��زرع يف كل هكتار زراعي  ج��ازان، 

الكتفاء  ون�شبة  فل،  �شجرة   1000
 18% الإنتاج املحلي ما يقارب  من 

فقط؛ حيث اإن �شجرة الفل الواحدة 

تنتج 6 كيلو جرامات فل خام، ويبلغ 

الفل  من  الواحد  الكيلو جرام  �شعر 

50 رياًل، وينح�شر ا�شتخدامه حالًيا 

اأي  توجد  بينما ل  الزينة فقط؛  يف 

ال�شناعات  اأو  الفل  لزيوت  م�شانع 

م�شادر  تنويع  يف  ت�شهم  التحويلية 

الدخل.

اأن��ه اإذا جنح  واأك���دت ال��درا���ش��ة، 

 1.126000 زراعة  يف  امل�شتثمرون 

يحقق  فاإنه  ج���ازان؛  يف  فل  �شجرة 

اإن���ت���اًج���ا يُ���ق���در ب����������6.756.000 

كيلوجرام من الفل اخلام ي�شتخل�ض 

كيلوجرام   21.957 يقارب  ما  منه 

عائد  معه  يتحقق  ال��ف��ل  زي��ت  م��ن 

ب�247 مليون ريال،  اقت�شادي يقدر 

وامل��ي��اه  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  وت�����ش��ت��ه��دف 

�شجرة  مليون   10 زراع��ة  والزراعة 

فل م�شتقبًا.

ووف��ًق��ا لأم��ن ع��ام غرفة ج��ازان 

ال��دك��ت��ور م��اج��د اجل���وه���ري؛ ف��اإن 

لتقدمي م�شروع  املنطقة على موعد 

وطرحه  لا�شتثمار،  ال��ف��ل  مدينة 

ال��ذي  املنطقة  م�����ش��روع��ات  ك��اأح��د 

روؤية  واأهداف  مرتكزات  مع  يتوافق 

مدينة  م�شروع  يعد  حيث  2030؛ 
اجلديد  امل�شتقبل  ج��ازان  يف  الفل 

ج��ازان  منطقة  يف  ال��ف��ل  مل��زارع��ي 

ماءمة  الأك��ر  الوجهة  تعد  والتي 

وال�شناعي  ال��زراع��ي  لا�شتثمار 

للزيوت العطرية.

»مدينة  م�����ش��روع  اأن  واأ���ش��اف، 

العهد  الفل يتوافق مع مبادرة ويل 

وت�شتهدف  اخل�شراء«،  »ال�شعودية 

خطة وزارة البيئة واملياه والزراعة 

10 م��اي��ن ���ش��ج��رة ف��ل،  زراع����ة 

يتوافق  �شناعي  كم�شروع  واأي�ًشا 

مع »�شنع يف ال�شعودية« لل�شناعات 

ال��ع��ط��ور  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة يف جم����ال 

ما  ينتج  التجميل،  وم�شتح�شرات 

يقارب 22 األف كيلوجرام من زيت 

 1.126.000 من  م�شتخل�ض  الفل 

فل. �شجرة 

وج��ود  ع��ن  »اجل��وه��ري«  وك�شف 

يف  ف���ل  ���ش��ج��رة  األ����ف   277.350
مرخ�ًشا  م�شتًا  و14  امل��ن��ط��ق��ة، 

يبلغ  الفل يف ج��ازان؛ يف حن  لبيع 

الإن��ت��اج ال�����ش��ن��وي م��ن ال��ف��ل 280 

اأب��رز  اأن  م�شيًفا  ال�شنة؛  يف  ط��ن 

مقومات زراعة الفل يف جازان هي: 

ال�شعبي  وامل��وروث  والرتبة،  املناخ، 

الجتماعي للمنطقة الذي اأ�شهم يف 

ا�شتمرار زراعة هذه النباتات طوال 

املا�شية. العقود 

واأ�شار اإىل اأن من اأبرز املعوقات 

ال��ت��ي ت��واج��ه زراع����ة ال��ف��ل، ع��دم 

ارتفاع  حتويلية،  �شناعات  وج��ود 

خطة  وج��ود  ع��دم  العمالة،  اأج���ور 

هناك  اأن  مبيًنا  للمنتج؛  ت�شويقية 

الفل؛  زراعة  لتفعيل  ا�شرتاتيجيات 

الفل  جمعية  ودع��م  تاأ�شي�ض  منها 

متكاملة  م�شانع  واإن�شاء  باملنطقة، 

مل��زارع��ي  دع��م  وتخ�شي�ض  للفل، 

الفل.

قــــــــــــــــرأت لك..

تتاأثر اأج�شادنا ل �شعوريا بالوقت 

البيولوجية،  ال�����ش��اع��ة  خ��ال  م��ن 

خلية  ك��ل  اأن  ه��و  للده�شة  وامل��ث��ر 

البيولوجية  �شاعتها  متتلك  تقريبا 

اخلا�شة، مما يعني اأن الوقت ميثل 

جانبا مهما يف علم الأحياء.

جديدة  درا�شة  ا�شتعر�شت  وقد 

كاليفورنيا،  ج��ام��ع��ة  ع��ن  ���ش��ادرة 

 University of اإي�����رف�����ن 

الآل��ي��ة   California، Irvine
بجوانب  ال�شاعة  بها  تتحكم  التي 

تن�شق  وكيف  التوازن،  من  خمتلفة 

الأع�شاء وظيفتها على مدار اليوم، 

ون�شرت الدرا�شة يف دورية �شاين�ض 

ف��راي��ر   12 ب��ت��اري��خ   Science
2021م.

كيفية  فهم  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ي��رى 

ت��ك��ام��ل ال�����ش��اع��ة ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة مع 

وظيفة الأع�شاء له اآثار جيدة على 

اأن  ميكن  حيث  الإن�����ش��ان،  �شحة 

ال�شاعة  بن  ما  ال�شطراب  يكون 

�شببا  اليومي  والإيقاع  البيولوجية 

الأمرا�ض  من  بالعديد  الإ�شابة  يف 

مبا فيها مر�ض ال�شكري وال�شرطان 

اأي�شا.

ول��ف��ه��م اأف�����ش��ل لأث����ر ال�����ش��اع��ة 

الباحثون  ا�شتهدف  البيولوجية، 

الف�شيولوجية  الدوائر  عن  الك�شف 

التي  املختلفة  الأع�����ش��اء  ب��ن  م��ا 

البيولوجية  ال�شاعات  معها  ت�شل 

والن�شجام  التنا�شق  من  حالة  اإىل 

والكبد  الدماغ  بن  ما  التي  كتلك 

مثا، واأجريت جتاربهم على خايا 

ب�شرية وعلى الفئران اأي�شا.

ال�������ش���اع���ات  اأن  ل���ه���م  وث����ب����ت 

م��واءم��ة  ع��ل��ى  تعمل  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 

ال��ع��م��ل��ي��ات ال��داخ��ل��ي��ة م��ع ال��وق��ت 

اخلارجي، مما ميكن اأ�شكال احلياة 

البيئية  التغرات  توقع  املتنوعة من 

اليومية مثل دورة ال�شوء والظام.

ويف الكائنات احلية املعقدة، تبداأ 

ال�شاعة  من  ال�شاعة  ه��ذه  وظيفة 

كل  داخل  وراثيا  امل�شفرة  اجلزيئية 

خلية وتت�شاعد ت�شريحيا اإىل نظام 

احلي.  الكائن  م�شتوى  على  اأعلى 

ي����وؤدي اخ��ت��ال  اأن  وه��ك��ذا مي��ك��ن 

يفر�شه  -ال���ذي  ال��ي��وم��ي  ال��ت��وازن 

املجتمع احلديث- اإىل تعطيل هذا 

�شارة  اآث��ار  عن  ي�شفر  مما  النظام 

على ال�شحة اإذا طال اأمده.

ال��ذي  ال�شحفي  للبيان  ووف��ق��ا 

اأ���ش��درت��ه اجل��ام��ع��ة، ف����اإن ف��ري��ق 

»لإ�شرتاتيجيات  اأن  ي��رى  البحث 

الإيقاعات  وتعزيز  �شاعاتنا  �شبط 

اآفاقا واعدة يف الدرا�شات  اليومية 

تو�شح  وال��ت��ي  ال�شريرية،  قبل  م��ا 

اأه��م��ي��ة ك�����ش��ف ه���ذا اجل��ان��ب من 

لاإمكانات  العنان  واإطاق  طبيعتنا 

والأدوي���ة  للعاجات  يحملها  التي 

امل�شتقبلية«.

�شاعات  كانت  الدرا�شة  وح�شب 

اأ�شافنا البيولوجية يف تناغم دائم 

مظاهر  عك�ض  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ئ��ة،  م��ع 

نعي�شها  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  احل���ي���اة 

عايل  و�شفر  كهربائية  اإ���ش��اءة  من 

للطعام  دائ����م  وت���واف���ر  ال�����ش��رع��ة 

ال�شاعة،  م���دار  على  دائ���م  وع��م��ل 

�شاعتنا  م��واءم��ة  م��ن  جعل  وه���ذا 

اجليوفيزيائي  الوقت  مع  الداخلية 

بات  وهكذا  اليوم،  عامل  حتديا يف 

النقاب  نك�شف  اأن  ال�شروري  من 

بن  للعاقة  اجلزيئية  الأ�ش�ض  عن 

ال�شاعة البيولوجية واملر�ض.

ومت اإثبات اأن فك رموز الو�شائل 

عر  ال�شاعات  بها  تتوا�شل  التي 

مينحنا  الغذائي  التمثيل  اأع�شاء 

لعملية  فهمنا  حتويل  على  القدرة 

التمثيل الغذائي، وقد يحمل وعودا 

مبتكرة  لإ�شرتاتيجيات  عاجية 

وغر جراحية لتعزيز ال�شحة.

استيراد المملكة من الزيوت العطرية
تجاوز 8 مليار ريال سنويا

ضبط الساعة البيولوجية مفتاح أساسي للصحة

دعت لزراعة مليون �سجرة فل اإ�سافية يف جازان .. درا�سة:



ه��ي��ا   - ب���ق���ي���ه  �آل  رن�����د  ت���غ���ط���ي���ة: 

�لقحطاين ليان   - �لقحطاين 

ن����ظ����م����ت ط�����ال�����ب�����ات م���ق���رر 

اق��ت�����ص��ادي��ات الإع������ام ب��رع��اي��ة 

الآداب  ب��ك��ل��ي��ة  الإع������ام  ن�����ادي 

بعنوان  زووم  ب��رن��ام��ج  ع��ر  ن���دوة 

الفر�ص  الإع���ام..  »اقت�صاديات 

وال��ت��ح��دي��ات وال��ت��اأث��ر« ب��اإ���ص��راف 

ع��ل��وان،  حممد  بلقي�ص  ال��دك��ت��ورة 

اقت�صاد  اأهمية  ال��ن��دوة  وناق�صت 

التقنية  التطورات  وتاأثر  الإعام، 

بالإ�صافة  عليه،  اجلديد  لاإعام 

ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  ال��ف��ر���ص  اإىل 

تواجه الإعام اجلديد من منظور 

اق���ت�������ص���ادي، وت����اأث����ر حم����ددات 

حدود  على  الإع���ام  اقت�صاديات 

احلرية يف ممار�صة املهنة.

تطور�ت �لإعالم �جلديد

ب��داي��ًة حت��دث��ت الأ���ص��ت��اذة رمي 

ال��ت��دري�����ص  هيئة  ع�صو  امل��ط��ري 

ب���ج���ام���ع���ة امل����ل����ك ����ص���ع���ود ع��ن  

وت��اأث��رات��ه��ا  الت�����ص��ال  تكنولوجيا 

ع���ل���ى الأن�������ص���ط���ة الت�������ص���ال���ي���ة 

ال�صريع  النمو  والجتماعية يف ظل 

ذلك  اأحدثه  وما  الإعام،  ل�صناعة 

كان  كرى  اقت�صادية  حتولت  من 

املوؤ�ص�صات  على  اإيجابي  تاأثر  لها 

العمل،  فر�ص  حيث  من  الإعامية 

وح��ج��م ال���ص��ت��ث��م��ارات، وروؤو�����ص 

الأم���������وال، واإن����ت����اج ال��رق��م��ي��ات 

�صناعة  اأن  اإىل  م�صرة  وتوزيعها، 

الإع������ام اأ���ص��ب��ح��ت ث���ال���ث اأك���ر 

الأ�صلحة  ب��ع��د  ال��ع��امل  ���ص��ن��اع��ات 

وا�صتعر�صت  الكيميائية.   وامل��واد 

ب�صاأن  روؤية  طرحها  اأثناء  املطري 

الإع��ام  ب��ن  والتكامل  التناف�ص 

الأخرى،  الإعام  وو�صائل  الرقمي 

بينهما،  التكامل  نظر  وجهة  موؤيدة 

التقليدي  الإع��ام  ل��دور  وم�صرة 

الإنتاج  ناحية  من  الرقمي  دفع  يف 

التحرير،  واأ���ص��ال��ي��ب  والإخ�����راج، 

براجمًيا،  الدمج  اأو  وال�صتفادة، 

بظهور  اجلانب  ه��ذا  يف  م�صتدلة 

اأن  دون  التلفزيون  بجانب  الراديو 

مفاهيم  عدة  اأنتج  ما  وهو  يلغيه، 

منها  القت�صاد،  جمال  يف  جديدة 

واقت�صاد  الإل��ك��رون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 

خ�صائ�ص  على  وعرجت  املعرفة. 

موؤكدة  التفاعلية؛  الرقمي  الإعام 

تطوره،  يف  ك��ث��ًرا  �صاهمت  باأنها 

�صهولة  التكلفة،  انخفا�ص  منها 

ال�صمولية،  الجت��اه،  ال�صتخدام، 

الو�صائط،  وت��ن��وع  ت��ع��دد  امل��رون��ة، 

حديثها  واختمت  النت�صار،  حجم 

ب��اأم��ث��ل��ة ع��ل��ى و���ص��ائ��ل الإع�����ام 

ال�صفحات  اأو  امل��واق��ع  ال��رق��م��ي، 

الريدية،  املرا�صات  الإلكرونية، 

امل����دون����ات، وم���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل 

اأنواعها. ب�صتى  الجتماعي 

و�لتحديات �لفر�ص 

التي  والتحديات  الفر�ص  وحول 

واجهت الإعام اجلديد من منظور 

حممد  الأ�صتاذ  حتدث  اقت�صادي 

امللك  بجامعة  اأك��ادمي��ي  الر�صود، 

عامة،  عاقات  تخ�ص�ص  �صعود، 

على  املنت�صرة  اللغة  �صلبيات  عن 

الجتماعي،  ال��ت��وا���ص��ل  من�صات 

اأولويات  ترتيب  تغير  يف  ودوره��ا 

والعائلي،  ال�صخ�صي  القت�صاد 

بن  العاقة  ط��ردي��ة  اإىل  م�صراً 

ا�صتعداد الأفراد لتطوير مهاراتهم 

جديدة،  مهارات  وتعلم  وخراتهم 

مثالً  ���ص��ارًب��ا  مدخولهم،  وزي���ادة 

وطرحها  ه��او���ص«  »كلوب  مبن�صة 

دخل  ل��زي��ادة  احل��ل��ول  م��ن  للعديد 

ال��ف��رد وزي����ادة ال��وع��ي ب��الدخ��ار 

عام. ب�صكل 

عن  للحديث  ذل��ك  بعد  ت��ط��رق 

اإن  قائًا:  عام  ب�صكل  املوؤ�ص�صات 

م��ن�����ص��ات ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي 

ج��ع��ل��ت ال�����ص��رك��ات وامل��وؤ���ص�����ص��ات 

وال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة ت��ل��ت��ق��ي يف 

املن�صة  واحدة ح�صب  التقاء  نقطة 

ال�صائعة يف كل دولة«، ممثا على 

ال�صعودية  العربية  باململكة  ذل��ك 

كونها اتخذت توير من�صة اللتقاء 

للمجتمع ال�صعودي لطرح املوا�صيع 

ما  وهو  النقا�صات،  لتبادل  واأي�ًصا 

�صيكون له دور يف حتجيم ال�صرف 

املوؤ�ص�صات،  م��ن  لكثر  الإع���اين 

املن�صات  هذه  ق��درة  اإىل   اإ�صافة 

من  معينة  فئات  ا�صتهداف  على 

واجلن�ص. العمر  حيث 

ا���ص��ت��ع��ر���ص  اآخ�����ر،  يف ج���ان���ب 

املتخ�ص�صة  الوكالت  دور  الر�صود 

الجتماعي،  التوا�صل  من�صات  يف 

القت�صادية  ال��روؤي��ة  م��واك��ب��ة  يف 

ل��ل��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة 

الأع���م���ال،  رواد  ع���دد  زي����ادة  يف 

وخ��ط��وات ب��ن��اء وت��اأ���ص��ي�����ص وك��ال��ة 

التوا�صل  من�صات  يف  متخ�ص�صة 

الج��ت��م��اع��ي ب�����دءاً م���ن حت��دي��د 

ثم  للم�صروع،  امل�صتهدفة  اجلهات 

واملحات  املوؤ�ص�صات  عن  البحث 

منها  تبداأ  لكي  ال�صغرة؛  التجارية 

اإىل  ت�صل  حتى  �صمعة  تكوين  يف 

ترغب  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رة  املوؤ�ص�صات 

حتديد  وبعدها  اإليها،  بالو�صول 

ال��ق��درة الإن��ت��اج��ي��ة، واأخ���را عدم 

الك�صب  يف  واملبالغة  ال�صتعجال 

ال�صريع.

�ل�ستفادة جمالت 

وح�������ول جم�������الت ا����ص���ت���ف���ادة 

من�صات  من  واملوؤ�ص�صات  امل�صاريع 

خل�ص  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ص��ل 

التواجد  ومنها  اأه��م��ه��ا،  ال��ر���ص��ود 

امل����ج����اين، ال���و����ص���ول ال�����ص��ري��ع 

ت��ق��دمي حمتوى  ك��ب��رة،  جل��م��اه��ر 

عماء  خدمة  حتقيق  قيمة،  اأك��ر 

ال�صريعة،  الردود  اأف�صل من خال 

املنتجات. ل�صلبيات  والو�صول 

وختم الر�صود حديثه بذكر اأهمية 

امل���دون���ات ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ع��دم 

تداولها يف العامل العربي على غرار 

ذلك  على  ممثا  الأجنبية،  ال��دول 

باحدى املدونات الإخبارية بالوليات 

املتحدة »اأرينا« التي تعدى مدخولها 

ب�صبب  دولر  مليون   90 ال�صهري 

الإعانات، نا�صحا املتخ�ص�صن يف 

الت�صال وطاب الإعام ب�صكل عام 

خا�صة  املو�صوع،  ه��ذا  يف  بالبحث 

بال�صكل  عليه  ال�صوء  ي�صلط  مل  اأنه 

الكايف حتى الآن.

حمدد�ت �حلرية

انتقلت الندوة بعد ذلك للدكتورة 

الأ���ص��ت��اذ  ع��ل��وان  حم��م��د  بلقي�ص 

امللك  بجامعة  الإعام  امل�صاعد يف 

يتعلق  حمور  عن  لللحديث  �صعود 

ب��ت��اأث��ر حم�����ددات اق��ت�����ص��ادي��ات 

الإع����ام ع��ل��ى ح���دود احل��ري��ة يف 

من  »اإن  ق��ائ��ل��ة  امل��ه��ن��ة،  مم��ار���ص��ة 

ومن  املعلومة  ميلك  التقنية  ميلك 

ال�صيطرة  مي��ل��ك  امل��ع��ل��وم��ة  مي��ل��ك 

الإعامي«،  املحتوى  والهيمنة على 

يف  ال��رق��م��ي  الإع����ام  دور  مبينة 

ت���وف���ر م�����ص��اح��ة ح���ري���ة وا���ص��ع��ة 

التعبر  يف  الإع����ام  مل�صتخدمي 

يف  والتفاعل،  والتعليق  والتدوين 

التي  املحددات  من  العديد  مقابل 

املحتوى. لها  يخ�صع 

دور  عن  ذل��ك  بعد  حتدثت  كما 

على  املجتمع  خ��دم��ة  يف  الإع����ام 

منتقدة  وظائفه،  اأه��م   اأن��ه  اعتبار 

ب���ذل���ك خ�����ص��وع��ه لآل���ي���ة ال�����ص��وق 

�صلعة  اإىل  وحت���ول���ه  امل��ت��ح��ك��م��ة، 

بالعر�ص  يتعلق  م��ا  ل��ك��ل  تخ�صع 

وال��ط��ل��ب، وم��دى ت��اأث��ر ذل��ك على 

مقابل  يف  التنموية  الرامج  تقل�ص 

حتدثت  اخل��ت��ام  ويف  ال��رف��ي��ه��ي��ة. 

القيمية  امل��ع��اي��ر  ع��ن  بلقي�ص  د. 

ل�����ص��ن��اع��ة امل��ح��ت��وى ����ص���واًء ك��ان��ت 

رقمية اأو تقليدية يف ظل ال�صغوط 

املو�صوعية،  ومنها  القت�صادية، 

الجتماعية،  امل�صوؤولية  احليادية، 

اح��رام ك��رام��ة الإن�����ص��ان، وغرها 

املهنية، متوقعة حدوث  املعاير  من 

ت�صارع  ال��ت��وازن يف ظ��ل  م��ن  ق��در 

قيادة  حتت  الت�صال،  تكنولوجيا 

على  القادرة  الر�صيدة  ال�صيا�صات 

ذلك.
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�أ. رمي �ملطريي�أ. حممد �لر�سودد. بلقي�ص علو�ن

أ. الرشود: »مدونة إخبارية« بالواليات المتحدة 
تعدى مدخولها الشهري 90 مليون دوالر

د. بلقيس: الموضوعية والحيادية واحترام اآلخر 
أهم المعايير القيمية لصناعة المحتوى

أ. المطيري: خصائص »اإلعالم الرقمي« التفاعلية ساهمت كثيًرا في تطوره وانتشاره

ندوة تناقش اقتصاديات اإلعالم والفرص 
والتحديات والتأثير

رئيس الجامعة يدشن منصة »طور جامعتك«
تغطية: طه عمر

د���ص��ن م��ع��ايل رئ��ي�����ص اجل��ام��ع��ة 

الرحمن  عبد  ب��ن  ب���دران  الدكتور 

العمر من�صة »طّور جامعتك« وذلك 

1442ه�  �صعبان   25 الأربعاء  يوم 

ب��ق��اع��ة ال��ت�����ص��ري��ف��ات ب��اجل��ام��ع��ة، 

وعميد  اجل��ام��ع��ة،  وك��اء  بح�صور 

وفريق  واجل���ودة،  التطوير  ع��م��ادة 

املن�صة  عمل  يف  امل�����ص��ارك  العمل 

الإل��ك��رون��ي��ة »ط�����ّور ج��ام��ع��ت��ك«، 

وم�������ص���اع���دة وم�����ص��ت�����ص��ارة وك��ي��ل 

اجلامعة للتخطيط والتطوير.

امل��ن��ا���ص��ب��ة، ع��ر معايل  وب��ه��ذه 

بهذا  �صعادته  عن  اجلامعة  رئي�ص 

اجلهد وهذا املنجز الذي قامت به 

للتخطيط والتطوير  وكالة اجلامعة 

واأك��د  واجل���ودة،  التطوير  وع��م��ادة 

اململكة  بها  مرت  التي  التجربة  اأن 

واجل���ام���ع���ة يف م��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة 

الإلكروين،  التعليم  ومتيز  كورونا 

 - اهلل  وفقها   - الدولة  بذلته  وما 

ومنها  اجلامعات  متكن  يف  �صاعد 

مواجهة  على  �صعود  امللك  جامعة 

ه���ذه اجل��ائ��ح��ة وال���ص��ت��م��رار يف 

تقدمي الرامج واملقررات الدرا�صية 

طالب  يتعطل  مل  احلمد-  وهلل   -

الختبارات  تقدمي  مت  كما  واح��د، 

يدفعنا  م��ا  وه��و  �صل�صة،  بطريقة 

للعمل بجد واجتهاد لا�صتفادة من 

التقنية  مع  فاليوم  التجربة،  ه��ذه 

باأفكارهم  امل�صاركة  للجميع  ميكن 

التطويرية عر الدخول على من�صة 

»طّور جامعتك«.

من�صوبي  جميع  معاليه  ودع���ا 

اجلامعة لطرح املقرحات والأفكار 

التطويرية، موؤكداً ثقته باأن  جامعة 

اأع�صاء  من  متلك  مبا  �صعود  امللك 

وطاب  وموظفن،  تدري�ص،  هيئة 

جميعاً  ي�صهمون  �صوف  متميزين 

جامعتك«  »ط���ّور  من�صة  اث���راء  يف 

التطويرية. باأفكارهم 

جامعتك«  »طّور  من�صة  اأن  يذكر 

هي نافذة رقمية ل�صتقبال الأفكار 

يتقدم  التي  التطويرية  واملقرحات 

اجلامعة  ومن�صوبات  من�صوبو  بها 

ل��دع��م ج��ه��وده��ا ل��ب��ل��وغ ال���ري���ادة 

املعرفة؛  جمتمع  بناء  يف  والتميز 

هذه  لبناء  اجلامعة  ت�صعى  حيث 

اأ�ص�ص  ع��ل��ى  ال��ت��ط��وي��ري��ة  الأف���ك���ار 

وا�صتثمارها  حديثة  تقنية  ومعاير 

فكرية  ط��م��وح��ات  اإىل  ل��ل��و���ص��ول 

ك��ب��رة ل��ت��ط��وي��ر ج��م��ي��ع امل��ج��الت 

روؤية  مع  يتما�صى  ومبا  باجلامعة، 

اململكة 2030 واأهداف التعليم.

وي��خ��ت�����ص ال��ن��ظ��ام ب��ا���ص��ت��ق��ب��ال 

التطويرية  وامل��ق��رح��ات  الأف��ك��ار 

يف جم����الت مت حت��دي��ده��ا وف��ق��اً 

ل���ت���وج���ه���ات اجل���ام���ع���ة وخ��ط��ت��ه��ا 

ال�����ص����رات����ي����ج����ي����ة ل���ل���ج���ام���ع���ة 

KSU2030، وهذه املجالت هي: 
املجال الأكادميي، املجال العمراين، 

البحثي،  املجال  الإداري،  املجال 

املجال ال�صتثماري، املجال التقني، 

ال�����ص��ح��ي، وجم���ال خدمة  امل��ج��ال 

امل��ج��ت��م��ع. وت���ه���دف م��ن�����ص��ة ط���ّور 

اإىل تعزيز م�صاركة جميع  جامعتك 

عمليات  يف  اجل��ام��ع��ة  م��ن�����ص��وب��ي 

التخطيط والتطوير مبا ي�صاهم يف 

اأكر  حلول  وتقدمي  ولئهم،  تنمية 

التي  للتحديات  وابتكارية  اإبداعية 

طريقها  يف  اجل��ام��ع��ة  ت��واج��ه  ق��د 

عملية  ومت��ك��ن  والتميز،  ل��ل��ري��ادة 

اإ�صافة  باجلامعة،  الرقمي  التحول 

الإنفاق  كفاءة  رف��ع  يف  للم�صاهمة 

ب��اجل��ام��ع��ة، واحل����د م���ن ال��ه��در. 

بعدد  جامعتك  طّور  من�صة  وتتميز 

اخت�صار  بينها  م��ن  امل��م��ي��زات  م��ن 

الوقت واجلهد امل�صتغرق يف تقدمي 

كونها  التطويرية،  الأفكار  وحتكيم 

ال�صتخدام  �صهلة  اإلكرونية  واجهة 

التوا�صل  حتقيق  الأداء،  و�صريعة 

اجلامعة  من�صوبي  ب��ن  والتفاعل 

نظام  اأهدافها،  حتقيق  يدعم  مبا 

العاملية  وال��ري��ادة  لابتكار  داع��م 

اأكر  م�صاركات  �صمان  باجلامعة، 

وغر  اقت�صادي  نظام  احرافية، 

مكلف.

واأتاحت وكالة اجلامعة للتخطيط 

والتطوير ممثلة يف عمادة التطوير 

املبا�صر  ال��دخ��ول  راب���ط  واجل���ودة 

https://« وه���و  امل��ن�����ص��ة  ع��ل��ى 

اأو من خال   »dev.ksu.edu.sa
التطوير  لعمادة  الإلكروين  املوقع 

واجلودة.



الرياضيات بين الهوية الثقافية والعولمة
كثري�ً ما نت�ساءل عن فائدة و�أهمية 

�لريا�سيات لطالبنا من ناحية وحلياتنا 

�أخرى، وعن مدى عالقتها  ناحية  من 

بثقافاتنا وبيئاتنا �ملختلفة.

�إن علم �لريا�سيات بقو�نينه وقو�عده 

ونظرياته يوؤثر يف جميع مناحي حياتنا 

و�لتنموية،  و�الجتماعية  �القت�سادية 

ما  نف�سه:  يطرح  ث��ان  ���س��وؤ�ل  وه��ن��اك 

د�خل  �لعلم  هذ�  من  �ال�ستفادة  �أوجه 

ويف  و�الإ�سالمية  �لعربية  جمتمعاتنا 

حياتنا  ويف  و�خلا�سة  �لعامة  حياتنا 

�ل��وظ��ي��ف��ي��ة و�ل��ع��م��ل��ي��ة ب��ع��د �ل��ت��خ��رج 

و�النخر�ط يف جمال �لعمل ويف �ستى 

�لتخ�س�سات!

ل���ق���د مت����ت ت���رج���م���ة �ل���ري���ا����س���ي���ات وف����روع����ه����ا وت��دري�����س��ه��ا 

وتطبيقات،  ون��ظ��ري��ات  ك��ع��ل��م  و�جل��ام��ع��ات  �مل���د�ر����س  يف  ل��ط��الب��ن��ا 

 ول���ك���ن م���ا م������ردود ذل����ك ع��ل��ى ث��ق��اف��ت��ن��ا وح��ي��ات��ن��ا �مل��ع��ا���س��رة!

جميع  يف  لطالبنا  �لريا�سيات  لتعليم  ملحة  حاجة  هناك  �أن  �سك  ال 

�سو�ء  وتعامالتهم  حياتهم  يف  طالبنا  ي�ستخدمه  هل  ولكن  �ملر�حل، 

بالتقريب  �أو بعد تخرجهم، فاإذ� كان خريج جامعاتنا ال ي�ستطيع  قبل 

ح�ساب جمموع م�سرتياته ليعرف مدى منا�سبتها له من حيث �الإنفاق 

باملرحلة  �الأوىل  �ل�سفوف  تتخط  مل  �لريا�سيات  من  ��ستفادته  ف��اإن 

منذ  �الأمريكية  �ملتحدة  و�لواليات  �ليابان  يف  ُقدم  لالأ�سف.  �البتد�ئية 

�لثقايف  باملنهج  �أكرث من ع�سرين عاماً م�ست، منهج ريا�سيات ي�سمى 

للريا�سيات، وهو مرتبط �رتباطاً كلياً وجزئياً ببيئة وثقافة �لطالب فهو 

و�لثقافة  �لبيئة  يف  فمثال  �ملختلفة؛  و�لبيئات  بالثقافات  خا�س  منهج 

و�ملر�كب  �ل�سفن  ببناء  خا�س  ريا�سيات  منهج  تدري�س  يتم  �لبحرية 

وتخطيط �ملو�نئ و�آليات �ل�سيد و�الإح�ساء�ت �خلا�سة بالرثوة �ل�سمكية 

و�سيد �الأ�سماك وتعليبها وجتميدها وت�سديرها.�أما يف �لبيئة و�لثقافة 

�ل�سناعية فيقدم منهج خا�س باآليات عمل �ملاكينات وت�سميم وتخطيط 

به  ت�ستهر  �ل�سناعي مبختلف جماالته ومبا  �الإنتاج  �مل�سانع ومعدالت 

كل منطقة من �سناعات؛ ليدر�س �لطالب �لريا�سيات من هذه �لوجهة 

�لثقافية و�لبيئية منذ �سغره وحتى يتخرج خبري�ً �أو مهند�ساً للماكينات.

خا�سة  ريا�سيات  �لزر�عية  و�لبيئة  للثقافة  �ملنهج  هذ�  يقدم  كما 

بكميات  �خلا�سة  و�الإح�ساء�ت  �الأر��سي  وتخ�سيب  و�الآفات  بالزر�عة 

�الأ�سمدة �مل�ستخدمة ومقاومة �الآفات ومعدالت �الإنتاج �لزر�عي وكميات 

وتخزينها  باملحا�سيل  �خلا�سة  و�مل��ع��ادالت  للري  �مل�ستخدمة  �ملياة 

وت�سديرها، وهكذ�. كذلك يقدم هذ� �ملنهج للبيئة �ل�سحر�وية وثقافتها 

ريا�سيات خا�سة باحلجريات و�ملعادن و�سهرها ومعادالت ��ستخر�جها 

و�سبها وت�سنيعها وكذلك جميع �لريا�سيات �خلا�سة با�ستخر�ج �لبرتول 

�ل�سحر�وية  �الأر��سي  و��ستزر�ع  تخ�سيب  وكيفية  وتكريره  �الأر�س  من 

وتخطيط وبناء �ملدن �جلديدة ال�ستغالل �ل�سحاري، وهكذ� يتغري منهج 

�لريا�سيات بتغري وتنوع �لبيئة و�لثقافة.

هل قمنا نحن يف بيئتنا �لعربية مبثل هذ� �الجتاه لي�ستفيد طالبنا 

منذ �سغرهم من �لريا�سيات وتكون در��ستهم لها ذ�ت فائدة و�قعية بدال 

من در��ستها كعلم �أو كريا�سيات مدر�سية �أو جامعية يدر�سها �لطالب ثم 

ين�ساها مع �أول خطوة بعد تخرجه!

�إن �لعوملة �لتي نحن �الآن ب�سددها و�لتي جعلت �لعامل قرية �سغرية 

تفر�س علينا روؤى وتطور�ت جديدة يجب �أن ننظر �إليها بعني �العتبار يف 

تدري�س ودر��سة وتعلم �لريا�سيات »علم �مل�ستقبل« ب�سكل جديد يو�كب 

هذ� �لتطور، ويعطي ��ستفادة �أكرب من در��ستها ومعطياتها ووظيفيتها 

مع تعدد بيئات در��ستها وثقافاتها.

�أ�ستاذ �ملناهج وطرق تدري�س �لريا�سيات �مل�ساعد 

من�سق �جلودة و�لتطوير و�لتدريب ورعاية �ملوهوبني بق�سم �لعلوم 

�الأ�سا�سية

عمادة �ل�سنة �الأوىل �مل�سرتكة

17 7الرأي

ت�سدر عن ق�سم �الإعالم 

بكلية �الآد�ب جامعة �مللك �سعود

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

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

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

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. ح�شني بن �شعيد القحطاين

ت/4673555  - ف/ 4673479

hgahtani@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

ق�شم الإعالنات

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

�مللكي  �ل�سمو  �ساحب  �أع��ل��ن 

�الأم�����ري حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان بن 

عبد�لعزيز ويل �لعهد نائب رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع، قبل 

مباركتني  م��ب��ادرت��ني  ع��ن  �أي����ام، 

»�ململكة  عنو�ن  حتت  طموحتني 

�خل�����س��ر�ء« و»�ل�����س��رق �الأو���س��ط 

�الأخ�������س���ر« و���س��ي��ت��م �إط��الق��ه��م��ا 

من  يتجز�أ  ال  ج��زء  وهما  قريباً، 

�حلرمني  خ��ادم  وتوجيهات  روؤي��ة 

�ل�����س��ري��ف��ني �مل���ل���ك ���س��ل��م��ان بن 

بها  ورحب  �هلل،  �أيده  عبد�لعزيز 

تهدف  ملا  �ملجاورة  �ل��دول  زعماء 

�إل���ي���ه م���ن حت��ق��ي��ق ت�����و�زن بيئي 

طبيعي يف كامل �ملنطقة.

�ملبادرتني  هاتني  �أن  �لعهد  ويل  �سمو  و�أك��د 

يف  و�ملنطقة  �ململكة  توجه  �هلل  بعون  �سرت�سمان 

خارطة  يف  وو�سعها  و�لطبيعة  �الأر����س  حماية 

طريق ذ�ت معامل و��سحة وطموحة، و�ست�سهمان 

ب�سكل قوي بتحقيق �مل�ستهدفات �لعاملية.

»�ململكة  م��ب��ادرة  �أن  �ل��ك��رمي  �سموه  و�أو���س��ح 

�مل���ب���ادر�ت  م��ن  ع����دد�ً  �ستت�سمن  �خل�����س��ر�ء« 

�لطموحة من �أبرزها زر�عة 10 مليار�ت �سجرة 

�لعقود  خالل  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  د�خ��ل 

�ل��ق��ادم��ة، م��ا ي��ع��ادل �إع���ادة تاأهيل ح���و�يل 40 

يعني  ما  �ملتدهورة،  �الأر��سي  من  هكتار  مليون 

�إىل  �حلالية  باالأ�سجار  �ملغطاة  �مل�ساحة  زي��ادة 

 4% من  باأكرث  �ململكة  �إ�سهام  متثل  �سعفاً،   12
يف حتقيق م�ستهدفات �ملبادرة �لعاملية للحد من 

من  و1%  �لفطرية،  و�مل��و�ئ��ل  �الأر����س��ي  تدهور 

�مل�ستهدف �لعاملي لزر�عة ترليون �سجرة.

�ملحمية  �ملناطق  ن�سبة  رفع  على  �ستعمل  كما 

�لتي  �أر��سيها  م�ساحة  من   30% من  �أك��رث  �إىل 

لتتجاوز  م��رب��ع،  كيلومرت  �أل��ف   »600« ب���  تقدر 

من   17% بحماية  �حل��ايل  �لعاملي  �مل�ستهدف 

�أر��سي كل دولة، �إ�سافة �إىل عدد من �ملبادر�ت 

حلماية �لبيئة �لبحرية و�ل�ساحلية.

�لكرمي  ل�سموه  �لكرمية  �ملبادر�ت  �أج��و�ء  ويف 

�ملائية  للمو�رد  �لتا�سع  �ل��دويل  �مل��وؤمت��ر  �نعقد 

�حلرمني  خ���ادم  رع��اي��ة  حت��ت  �جل��اف��ة  و�لبيئة 

�ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز - يحفظه 

�هلل - عرب و�سائل �لتو��سل �ملرئي عن بعد خالل 

�سعبان   18 �إىل   16 م��ن  �ل��ف��رتة 

 31 �إىل   29 �مل��و�ف��ق  1442ه� 
مار�س 2021م، و�لذي ين�سجم يف 

�لطموحة  �مل��ب��ادر�ت  مع  حم��اوره 

ونفذ  �لكرمي،  �سموه  �أطلقها  �لتي 

�ملوؤمتر ب�سكل رئي�س معهد �الأمري 

و�مل��ي��اه  �لبيئة  الأب��ح��اث  �سلطان 

�سعود  �مللك  بجامعة  و�ل�سحر�ء 

�ملبادرة  مع  �أهد�فه  تن�سجم  �لذي 

يف جماالت �لبيئة و�ملياه ومكافحة 

�ساركت  كما  و�لت�سجري.  �لت�سحر 

�الأم��ري  جائزة  �مل��وؤمت��ر  تنظيم  يف 

�لعاملية  عبد�لعزيز  ب��ن  �سلطان 

للمياه �لتي يحت�سنها �ملعهد. 

�لبيئة  الأبحاث  �سلطان  �الأم��ري  معهد  ويتقدم 

و�ملياه و�ل�سحر�ء بجامعة �مللك �سعود �إىل مقام 

�سمو ويل �لعهد باملباركة و�لتاأييد �لعلمي �لد�عم 

لهذه �ملبادر�ت �لر�ئدة �لتي �أعلنها �سموه �لكرمي، 

�لبيئة يف  �أن ت�سهم يف حت�سني  وناأمل بعون �هلل 

بالدنا �لغالية �ململكة �لعربية �ل�سعودية وحتقيق 

روؤيتها �لطموحة 2030.

�ململكة  مبادرة  جناح  فر�س  �أن  �ملعهد  وي��رى 

باإذن �هلل وعونه لالأ�سباب  �خل�سر�ء عالية جد�ً 

�لتالية:

�أوالً- �أن بيئة �ململكة �لعربية �ل�سعودية وطبيعة 

�أر��سيها وخا�سة يف �ملناطق �لو�قعة قرب جماري 

و��سعة،  �أم��اك��ن  يف  �ملنت�سرة  و�ل�سعاب  �الأودي���ة 

�إ�سافة �إىل �مل�ساطب و�لو�حات وبع�س �لرو�سات 

كانت �إىل حد قريب تعج باالأ�سجار و�ل�سجري�ت 

�ملتاأقلمة مع �جلفاف مثل �لطلح و�ل�سرح و�ل�سمر 

و�لعرفج،  و�ل��رم��ث  و�ل�سلم  و�الأرط���ة  و�لغ�سى 

وغريها من �لنباتات ذ�ت �ملتطلبات �لقليلة للمياه 

و�لتي حباها �ملوىل بجذور عميقة قد ت�سل �إىل 

50 مرت�ً حتت �الأر�س ولديها خا�سية �ال�ستفادة 
من �أدنى رطوبة يف باطن �الأر�س.

وقد �أجرى معهد �الأمري �سلطان الأبحاث �لبيئة 

�الأن��و�ع  معظم  على  در��سات  و�ل�سحر�ء  و�ملياه 

�ل�سجرية و�ل�سجريية �ملحلية، �إ�سافة �إىل در��سة 

��ستمرت الأكرث من 15 عاماً لتحديد مدى تاأقلم 

بيئة  مع  منها  �مل�ستوردة  �الأن��و�ع  من  كبري  عدد 

�ملئتني  جت��اوزت  كبرية  جمموعة  و�أثبتت  �ململكة 

جناحها يف حتمل �حلر�رة و�جلفاف وقلة �ملياه.

ثانياً- تعر�س �لغطاء �لنباتي يف معظم �أر��سي 

�سنة  �خلم�سني  خالل  ��ستخد�م  ل�سوء  �ململكة  

�جلائر  و�ل��رع��ي  �الح��ت��ط��اب  يف  متثل  �ملا�سية 

لالأ�سجار و�ل�سجري�ت لزيادة �لطلب على �حلطب 

له  �حلاجة  من  �أك��رث  �ملنازل  يف  �ملتعة  الأغر��س 

ز�دت  كما  �سرورية.  �أخ��رى  الأغر��س  �أو  للطهي 

�أعد�د �لقطعان من �ملا�سية ب�سبب توفر �الأعالف 

�إىل  �ل�سهاريج  �ملياه يف  ونقل  و�لرعاة  �مل�ستوردة 

�لنتيجة  وكانت  �ملو��سي،  ت�سلها  تكن  مل  �أماكن 

زي����ادة �أع����د�د �مل��و����س��ي م��ن �إب���ل وغ��ن��م وغ��ريه 

وجتاوزت قيمة طاقة �لبيئة على ��ستيعابها، ولكن 

�لتي نظمت  �الأخرية  و�الأنظمة  �لقو�نني  �سن  مع 

وي�سمن  �لبيئة  على  يحافظ  مب��ا  �مل��م��ار���س��ات 

تعود  �أن  نتوقع  تدهورها  م��ن  و�حل��د  حمايتها 

�لطبيعة �إىل �أف�سل مما كانت عليه باإذن �هلل.

كميات  �ململكة  م��دن  معظم  يف  تتوفر  ثالثاً- 

كبرية من �ملياه �ملعاجلة �لتي متكن من �سد جزء 

كبري من حاجة �لنباتات �ملر�د زر�عتها للماء.

�سلطان  �الأم����ري  معهد  ل���دى  ت��ت��وف��ر  ر�ب���ع���اً- 

طويلة  خرب�ت  و�ل�سحر�ء  و�ملياه  �لبيئة  الأبحاث 

مياه  وخزن  1425ه� يف جمال ح�سد  عام  منذ 

�الأمطار و�ل�سيول، حيث طبقت �أ�ساليب �لغدر�ن 

و�أ�ساليب  �ململكة،  يف  موقعني  يف  �ال�سطناعية 

�خلزن �جلويف يف 22 موقعاً يف �أحو��س �ل�سدود 

مبنطقة �لريا�س و�لق�سيم وحائل و�ملدينة �ملنورة، 

و�لكم،  �لكيف  حيث  من  ناجحة  جميعها  وكانت 

�الأم��ط��ار م��ن هذه  م��ي��اه  م��ن تبخر  فقد ح��دت 

يف  �جلوفية  �ملياه  منا�سيب  ورفعت  �الأح��و����س 

�ملز�رع �لو�قعة �أدنى �ل�سد وحت�سنت ملوحتها.

والة  من  ودعماً  تاأييد�ً  �الأ�ساليب  هذه  ولقيت 

�ل�سريفني  �حلرمني  خ��ادم  ر�أ�سهم  وعلى  �الأم��ر 

�مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �أطال �هلل يف عمره، 

بن  �سلطان  �الأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  وم��ن 

وُرفعت  رحمته،  بو��سع  �هلل  تغمده  عبد�لعزيز 

�إىل �أنظارهم طلبات من �الأهايل بن�سر مثل هذه 

�لتقنية و�لتو�سع فيها، كما �أو�سى �ملجل�س �لعربي 

للمياه بتعميمها يف جميع �لدول �لعربية و�ملناطق 

�جلافة، ولهذ� فاإن �ملعهد على ��ستعد�د تام لنيل 

�سرف �مل�ساهمة يف �أي مرحلة من مر�حل تنفيذ 

مبادرة �ململكة �خل�سر�ء.

�مل�سرف على معهد �الأمري �سلطان الأبحاث 

�لبيئة و�ملياه و�ل�سحر�ء

�ل�سيام ركن من �أركان �الإ�سالم �خلم�سة، كتبه 

�هلل على �مل�سلمني كما كتبه على من �سبقهم من 

�الأمم؛ �أياماً معدود�ت ميتنع فيها �مل�سلم عن جميع 

�ل�سم�س  غروب  �إىل  �لفجر  طلوع  من  �ملفطر�ت 

بنية �لتعبد هلل تبارك وتعاىل. ويثاب �مل�سلم على 

�ل�سيام ثو�باً ال حدود له، وبه تغفر �لذنوب، وبه 

يقي �هلل �لعبد من �لنار، وبه ي�ستحق �لعبد دخول 

عَدّ لل�سائمني، وبه يفرح 
ُ
�جلنان من باب خا�س �أ

�ل�سيام  ويعد  ربه.  لقاء  وعند  فطره  عند  �لعبد 

على  مبنية  و�جتماعية،  وتربوية  �سحية  مدر�سة 

�ل�سرب، وخمالفة �لنف�س، وك�سر �ل�سهوة و�حرت�م 

�لنظام، و�لتز�م �جلماعة و�الإح�سان �إىل �لفقر�ء، 

�لروح.  وتطهري  و�ملحتاجني،  �مل�ساكني  ومو��ساة 

وقد �أ�ساف �هلل تعاىل �ل�سيام له ت�سريفاً لقدره 

هريرة  �أب��و  روى  حيث  �أج���ره،  بعظيم  وتعريفاً 

»قال  قال:  �أنه  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  عن 

يل  فاإنه  �ل�سيام  �إال  له  �آدم  �ب��ن  عمل  كل  �هلل: 

�لدنيا  ُجنَّة من �سهو�ت  �أنه  �أجزي به«. كما  و�أنا 

وعذ�ب �الآخرة، وكفارة للخطايا و�لذنوب، وي�سفع 

ل�ساحبه يوم �لقيامة؛ فقد قال ر�سول �هلل �سلى 

�هلل عليه و�سلم: »�ل�سيام و�لقر�آن ي�سفعان للعبد، 

و�ل�سر�ب  �لطعام  �إين منعته  �ل�سيام: »ربِّ  يقول 

بالنهار؛ ف�سفعني فيه، ويقول �لقر�آن: رِبّ منعته 

َعان« رو�ه �أحمد  �لنوم بالليل؛ ف�سفعني فيه، فيُ�َسَفّ

و�سححه �الألباين.

على  يعيننا  و�أن  رم�سان  يبلغنا  �أن  �هلل  ن�ساأل 

�سيام نهاره وقيام ليله و�أن يتقبل منا ومن جميع 

�مل�سلمني �سالح �الأعمال.

عبد�لرحمن �لعبيد

كلية �لعلوم

المملكة في رحلة العودة إلى المروج الخضراء

فضل الصيام

د. هشام عبدالغفارد. عبدالملك آل الشيخ



حوار: فهد حمود

من   »2030 »ر�ؤي����ة  ن���ادي  ي��ع��د 

الأن����دي����ة ال��ط��اب��ي��ة ال����رائ����دة يف 

العبارة  يج�سد  �سعود،  امللك  جامعة 

امللهمة التي اأطلقها �ساحب ال�سمو 

�سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ر  امللكي 

نائب  العهد  �يل  عبدالعزيز،  ب��ن 

رئي�س جمل�س الوزراء، �زير الدفاع، 

يعرف  ل  �سعب  »لدينا  قال  عندما 

طويق،  جبل  مثل  همتنا  امل�ستحيل، 

ي�سعى  ال�سماء«،  عنان  �طموحنا 

للتعريف بر�ؤية 2030 �د�ر ال�سباب 

يف حتقيقها، �يتطلع ل�سنع جيل �اع 

اأهدافهم  تتما�سى  م�سرق  مل�ستقبل 

�خططهم مع متطلبات �سوق العمل 

ما  ه��ذا  مبتكرة؛  بطرق  امل�ستقبلي 

اأكده رئي�س النادي نواف بن حممد 

املعتاز يف هذا اللقاء..

نادي  .. حدثنا عن  البداية  - يف 

ال���ف���ك���رة  ح���ي���ث  م�����ن   2030 ر�ؤي���������ة 

�الأهداف؟

نادي »ر�ؤية 2030« هو ناد طموح 

اإىل  ي�سعى  �سعود  امللك  جامعة  يف 

لتكوين  �حتفيزها  الطاقات  دع��م 

اأه��داف  مع  متوافق  ري��ادي  جمتمع 

�ي��ه��دف   ،2030 امل��م��ل��ك��ة  ر�ؤي�����ة 

�د�ر  اململكة  ب��ر�ؤي��ة  التعريف  اإىل 

ال�سباب يف حتقيقها، �يتطلع ل�سنع 

�كذلك  م�سرق،  مل�ستقبل  �اع  جيل 

لتتما�سى  ال�سباب  مهارات  تطوير 

الر�ؤية  تطلعات  مع 

الطموحة 2030.

����س���م���ي  مل�������������اذا   -

النادي بهذا ال�سم؟

تيمناً  تاأكيد  بكل 

اأطلقها  ال��ت��ي  الطموحة  ب��ال��ر�ؤي��ة 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد 

رئي�س  نائب  العهد  �يل  �سلمان  بن 

جمل�س الوزراء �زير الدفاع يف عام 

.2016
�سمو �يل العهد ذكر عبارة مهمة 

ن�سر �فقاً لها يف نادي ر�ؤية 2030 

�طموحنا  طويق  جبل  مثل  »همتنا 

»ر�ؤية  نادي  �لذلك  ال�سماء«  عنان 

لطموحه،  �سقف  لي��وج��د   »2030
ب��رام��ج خمتلفة  ت��ق��دمي  ن��ب��ادر يف 

الطموحة  اخلطط  نر�سم  �متميزة، 

�املليئة بالتحدي، �نبداأ يف التنفيذ.

- ما اآلية الن�سمام اإىل النادي؟

يتم  درا�سي  ف�سل  كل  بداية  يف 

ع�سوية  يف  الت�سجيل  ب���اب  ف��ت��ح 

نادي »ر�ؤية 2030« اأمام كل طالب 

من  جمموعة  قبول  �يتم  �طالبة، 

ال��ط��اب �ال��ط��ال��ب��ات مم��ن يكون 

رحلة  يف  لهم  الأ���س��ا���س��ي  امل��ح��رك 

�ج���وده���م ب��ال��ن��ادي ه��و امل���ب���ادرة، 

البتكار، �الإتقان.

- ك���م ع���دد ال���ط���اب �ال��ط��ال��ب��ات 

بالنادي؟ 

ي�سم النادي كوكبة من الأع�ساء 

الذين يقارب عددهم 100 ع�سو من 

باأن  اأرى  الطاب �الطالبات، �لكن 

عددهم احلقيقي هو 1000، جميع 

يكن  مل  من جن��اح  النادي  حقق  ما 

ليحدث، اإل بوجود اأع�ساء متميزين 

�طموحني، املبادرة �الإبداع متاأ�سل 

تقدمي  اإىل  ي�سعون  �دائ��م��اً  ب��ه��م، 

الرئي�سي يف  ال�سبب  �هم  الف�سل، 

متيز نادي »ر�ؤية 2030« بعد توفيق 

اهلل �سبحانه �تعاىل.

- م����ا م�����دى ت����ع����ا�ن ال����ن����ادي م��ع 

جهات داخل �خارج اجلامعة؟

�سراكات  لإق��ام��ة  دائ��م��اً  ن�سعى 

يف  �ت�سهم  ال��ن��ادي  اأه���داف  تخدم 

ت��ق��دمي ال��ف��ائ��دة �ت��ع��زي��ز ق���درات 

يف  اأقمنا  �ق��د  �الطالبة،  الطالب 

املثال  �سبيل  على  املا�سي  الف�سل 

بالتعا�ن  احلرة«  »التجارة  يف  د�رة 

م���ع ب��ن��ك ال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، 

معهد  مع  �سراكة  عقدنا  �م��وؤخ��راً 

»PMI KSA Chapter« �قريباً 

برامج  ه��ن��اك  �سيكون  اهلل  ب���اإذن 

يف  �ال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��اب  �ستفيد 

د�رة  اأقمنا  كذلك  ال�����س��دد.  ه��ذا 

مع  بالتعا�ن  الأعمال«  »حتليل  يف 

�ال�ست�سارات  للتعليم  »بكه  �سركة 

منها  ا���س��ت��ف��اد  �ال��ت��ي  الإداري�������ة« 

�الطالبات  ال��ط��اب  م��ن  ال��ع��دي��د 

معتمدة  �سهادات  على  بح�سولهم 

توظيفهم،  رفع فر�س  �ست�ساعد يف 

هناك  �سيكون  اهلل  ب���اإذن  �ق��ري��ب��اً 

�سراكات جديدة.

- م�����ا اأه��������م ال������رام������ج ال����ت����ي مت 

تنفيذها من قبل النادي؟

الأم��ر،  حقيقة  يف  �سعب  �سوؤال 

فقد اأقام النادي العديد من الربامج 

جناحاً  حققت  �التي  الأهمية  ذات 

ل  امل��ث��ال  �سبيل  على  �لكن  رائ��ع��اً، 

احل�سر، برنامج نادي ر�ؤية مل�ستقبل 

�اعد �الذي كان يهدف اإىل تاأهيل 

اإك�سابهم املعرفة  ال�سباب من خال 

�جل�سة  العمل،  ب�سوق  الأ�سا�سية 

قطاع  »م�ستقبل  ب��ع��ن��وان  ح��واري��ة 

ر�ؤي��ة  �سوء  يف  �الأع��م��ال  املن�ساآت 

ا�ست�سفنا  �التي   ،»2030 اململكة 

ب��ه��ا ���س��ع��ادة ن��ائ��ب حم��اف��ظ هيئة 

م.  �املتو�سطة  ال�سغرة  املن�ساآت 

من  العديد  �كذلك  الذكر،  ع�سام 

�سناعة  ك���د�رة  املتميزة  ال����د�رات 

نحو  الن��ط��اق  �د�رة  ال��ق��ي��ادات، 

التخطيط  �د�رة  ال�سيرباين،  الأمن 

ال��ت��ج��ارة  �د�رة  ال���س��رات��ي��ج��ي، 

الربامج  من  �غرها  الإلكر�نية، 

التي  �اخلا�سة  العامة  �ال��ل��ق��اءات 

ملهمة،  �سخ�سيات  فيها  ا�ست�سفنا 

ليكفي املجال هنا لذكرها جميعها.

- م��������اذا ع�����ن م�������س���اري���ع ال����ن����ادي 

امل�ستقبلية؟

���س��اأك��ت��ف��ي ه��ن��ا ب��ذك��ر ال��ت��ايل: 

رم�سان  �سهر  نهاية  بعد  انتظر�نا 

ال����ك����رمي �اإج���������ازة ع���ي���د ال��ف��ط��ر 

طموحة  م�ساريع  ه��ن��اك  امل��ب��ارك؛ 

اهلل،  باإذن  قريب  عن  �ست�ساهد�نها 

تابعونا على ح�ساب النادي يف توير 

@KSUVC2030

الر�ؤية:

جمتمع طابي ي�ساهم يف حتقيق 

ر�ؤية 2030.

الر�سالة:

اإع������داد ال���ط���اب �ال��ط��ال��ب��ات 

يف  للم�ساهمة  �سعود  امللك  بجامعة 

حتقيق اأهداف ر�ؤية ٢٠٣٠

�تدريبهم على ما يتوافق معها.

الهدف:

�د�ر   ،٢٠٣٠ ب��ر�ؤي��ة  ال��ت��ع��ري��ف 

ال�����س��ب��اب يف حت��ق��ي��ق��ه��ا، �ت��ط��وي��ر 

مع  لتتما�سى  ال�����س��ب��اب  م���ه���ارات 

امل�ستقبلي  العمل  �سوق  متطلبات 

بطرق مبتكرة.

ال�سرتاتيجيات:

- تطوير ال�سباب �تنمية مهاراتهم 

مبا  العمل  ل�سوق  موؤهلني  ليكونوا 

يتنا�سب مع تطلعات الر�ؤية.

- اإطاق مبادرات تدعم توجهات 

ال���ر�ؤي���ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى اجل��ام��ع��ة 

�املجتمع.

- اإقامة �ر�س عمل �د�رات لكل 

حتقيق  يف  ي�ساهم  بحيث  تخ�س�س 

الر�ؤية.

�املواهب  الطاقات  اكت�ساف   -

لدى الطاب �ا�ستثمارها من خال 

م�ستوى  على  �حتديات  م�سابقات 

اجلامعة.

- تكوين �سبكة عاقات مثمرة بني 

التخ�س�سات  خمتلف  من  الطاب 

�امل�ستويات.

نادي »رؤية 2030« يسعى لتطوير مهارات 
الشباب لتتماشى مع تطلعات الرؤية الطموحة
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انتظرونا بعد رمضان وعيد الفطر فهناك 
مشاريع طموحة ستشاهدونها قريبًا بإذن الله

نبادر في تقديم برامج متميزة .. نرسم الخطط 
الطموحة والمليئة بالتحدي ونبدأ في التنفيذ

ي�ضم 100 طالب وطالبة عددًا لكنهم اأكرث من 1000 اأداًء .. املعتاز:

نعمل وفق العبارة الملهمة لسمو ولي العهد »همتنا مثل جبل طويق وطموحنا عنان السماء« 



حمود فهد  ا�ستطالع: 

ال��ت��وايل  ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي��ة  لل�سنة 

وطالباتها  اجلامعة  طالب  يوؤدي 

»ح�سورياً«  النهائية  االختبارات 

اح���رازي���ة  اإج���������راءات  ظ���ل  يف 

كورونا،  جائحة  فر�ستها  م�سددة 

الكمامة  ارت���داء  وج���وب  ت�سمل 

احل��رارة،  لدرجة  فح�ص  واإج��راء 

االجتماعي،  بالتباعد  واالل��ت��زام 

وم���ع ق���رار ت��ق��دمي االخ��ت��ب��ارات 

الدرا�سي  الف�سل  لهذا  النهائية 

ك���ان ال ب���د م���ن االل��ت��ق��اء ب��ع��دد 

اآرائ��ه��م  وا�ستطالع  ال��ط��الب  م��ن 

ح��ول اجل��و ال��ع��ام ل��الخ��ت��ب��ارات، 

وم����دى ال��ت��زام��ه��م ب���االإج���راءات 

ي���ه���م���ا اأف�����س��ل  االح�����رازي�����ة، واأ

م���ن وج���ه���ة ن��ظ��ره��م االخ��ت��ب��ار 

اإ�سافة  بعد،  عن  اأم  احل�سوري 

االختبارات  تقدمي  قرار  لتاأثريات 

ع��ل��ى ا���س��ت��ع��دادات��ه��م وال��ن��ت��ائ��ج 

قعة ملتو ا

مبدئي فح�ص 

ال���ت���ق���ي���ن���ا ب�����داي�����ة ال���ط���ال���ب 

كلية  بوابة  عند  قا�سم  م�سطفى 

لينا قائال:  العلوم، والذي حتدث اإ

الدرا�سات  مرحلة  يف  طالب  ن��ا  اأ

اأمار�ص  اجلولوجيا،  ق�سم  العليا 

واأعمل  عديدة،  تطوعية  اأعماالً 

امل��ك��ان ك��م��ت��ط��وع، مل��دة  يف ه���ذا 

�ساعات  ومدة  االأ�سبوع  يف  يومني 

ال��ع��م��ل ي��وم��ي��ا ت���ق���ارب ال��ث��الث 

عملي  وين�ص  ون�����س��ف،  ���س��اع��ات 

ي�سمل  مبدئي  فح�ص  اإجراء  على 

ق��ي��ا���ص درج����ة ح����رارة ال��ط��الب 

االخ���ت���ب���ارات،  اإىل  امل��ت��ق��دم��ني 

»توكلنا«  تطبيق  على  والك�سف 

مل��ع��رف��ة ح��ال��ة ال��ط��ال��ب، وت��ق��دمي 

ح��ال  ل��ل��ط��الب، ويف  ال��ك��م��ام��ات 

حرارة  درجة  يف  ارتفاعاً  وجدت 

اأو وجود مالحظات يف  اأي طالب 

من  الطالب  مينع  »توكلنا«  تطبيق 

الكلية.  اإىل  الدخول 

منظمة اآلية 

الب�سري  �سالمة  يزيد  الطالب 

م���ن امل�������س���ار ال�����س��ح��ي ال�����س��ن��ة 

االأول،  امل�����س��ت��وى  ال��ت��ح�����س��ريي��ة 

اال�ستطالع  ه��ذا  يف  بدلوه  اأدىل 

�����س����اد ب�����االإج�����راءات امل��ت��ب��ع��ة  واأ

واإدارات  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  م���ن 

ال��ك��ل��ي��ات وال���ع���م���ادات، وق���ال: 

ي��ع��د اجل���و ال���ع���ام ل��الخ��ت��ب��ارات 

ل��ي��ة ال��دخ��ول  ج��ي��داً ن��وع��ا م��ا، واآ

ووف��ق  منظمة  االخ��ت��ب��ارات  اإىل 

االإج������راءات االح���رازي���ة، وم��ن 

ي���ج���اب���ي���ات م���ن وج��ه��ة  ب�����رز االإ اأ

واإج��راء  التنظيم،  ح�سن  نظري 

ول���ي���ة ع��ن��د م��دخ��ل  ف��ح��و���س��ات اأ

ال��ك��ل��ي��ة، واالل����ت����زام ب��ال��ت��ب��اع��د 

�سواء  ال��ط��الب  ب��ني  االج��ت��م��اع��ي 

بعد  اأو  االخ��ت��ب��ارات  ق��اع��ات  يف 

اخل����روج م��ن ال��ق��اع��ات. وح��ول 

قال: احل�سوري  االختبار  اأف�سلية 

االختبار  ال�سعوبة  وم��ن  اأف�سل 

عملي. املادة  الأن  بعد  عن 

االختبارات �سعوبة 

امل�سار  من  اخلمعلي  خالد  اأما 

ال�����س��ح��ي ال�����س��ن��ة ال��ت��ح�����س��ري��ة 

ي���ن���ا ال��ت��زام��اً ���س��ارم��اً  ف��ق��ال: راأ

ب����االإج����راءات االح���رازي���ة ال��ت��ي 

والكليات  اجلامعة  اإدارة  تتخذها 

وت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��ام ال��ت��ب��اع��د، وه��ذا 

اجلامعة،  اإدارة  عليه  ت�سكر  االأمر 

�سعوبة  ه��ن��اك  املقابل  يف  ول��ك��ن 

االخ���ت���ب���ارات وع���دم  ���س��ئ��ل��ة  اأ يف 

للطالب  احلالية  لالأو�ساع  تقدير 

االختبارات،  تقدمي  عن  والناجتة 

وال�����س��غ��وط��ات ال��ت��ي واج��ه��ن��اه��ا، 

الدرا�سة  يف  �سعوبة  هناك  اأي�ساً 

ي�سعب  ب�سكل عام، حيث  بعد  عن 

ع��ل��ى ال��ط��ال��ب ت��ل��ق��ي امل��ع��ل��وم��ة 

كانت  ح���ال  يف  امل�����س��ت��وى  بنف�ص 

ال��درا���س��ة ح�����س��وري��ة، واأح��ي��ان��اً 

من  العديد  اإىل  ال��ط��الب  يحتاج 

امل���ادة، وكنا  م��ق��رر  امل��راج��ع غ��ري 

االأم��ور  ه��ذه  اأخ��ذ  يتم  اأن  نتمنى 

االعتبار. بعني 

للح�سوري! احل�سوري 

يزيد  الطالب  اأبدى  جانبه  من 

���س��ل��م��ان م���ن امل�����س��ار ال�����س��ح��ي 

امل�������س���ت���وى ال����ث����اين حت�����س��ريي 

جعل  على  االع��را���ص  من  �سيئاً 

كون  رغ��م  ح�سورية  االختبارات 

اأرى  ال��درا���س��ة ع��ن ب��ع��د، وق���ال: 

تكون  اأن  ي��ج��ب  االخ��ت��ب��ارات  اأن 

الدرا�سة  كانت  حال  يف  ح�سورية 

ح�����س��وري��ة، وال��ع��ك�����ص ���س��ح��ي��ح، 

بعد  عن  الدرا�سة  تكون  اأن  اأم��ا 

ما  فهذا  ح�سورية  واالختبارات 

دجاتي  واأ���س��اف:  اأ�ستوعبه.  ال 

اأف�����س��ل  ك���ان���ت  احل�������س���وري  يف 

التي  املقررات  درجات  من  بكثري 

موؤ�سر  وه��ذا  ب��ع��د،  ع��ن  تلقيتها 

ح���ول اأه��م��ي��ة ا���س��ت��ي��ع��اب امل���ادة 

مقررات  يف  وخ�سو�ساً  ح�سورياً، 

اإذ  ال��ع��ل��م��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة،  امل����واد 

يف  وال��ت��واج��د  احل�سور  م��ن  الب��د 

اجلامعة.

 1 2 يف 
القحطاين  زي��د  ال��ط��ال��ب  اأم���ا 

���س��اد  امل�����س��ار ال�����س��ح��ي، ف��ق��د اأ

واالآلية  االح��رازي��ة  ب��االإج��راءات 

ث����ن����اء االخ����ت����ب����ارات،  امل��ت��ب��ع��ة اأ

وو���س��ف��ه��ا ب��اجل��ي��دة وامل��ر���س��ي��ة 

ل��ل��م��ق��ررات  بالن�سبة  خ�����س��و���س��ا 

اإىل  �����س����ار  اأ ل���ك���ن���ه  ال���ع���م���ل���ي���ة، 

تقدمي  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  ���س��ك��ال��ي��ة  االإ

ح�سل  حيث  االختبارات،  موعد 

رب�����اك، ن��ت��ي��ج��ة ه��ذا  ن���وع م��ن االإ

ال���ق���رار، ول��ك��ن مت ت����دارك ذل��ك 

اجل��ام��ع��ة،  واإدارة  ال��ط��الب  م��ن 

ث���ري ك���ان ق��ل��ي��اًل، واأغ��ل��ب  وال���ت���اأ

اأوالً  ي���ذاك���رون  ك��ان��وا  ال��ط��الب 

اأن  ن��ك��ار  اإ ميكننا  ال  ولكن  ب��اأول، 

على  ���س��واء  �سغوطاً  �سبب  ذل��ك 

هيئة  اأع�����س��اء  ع��ل��ى  اأو  ال��ط��ل��ب��ة 

�سبيل  ع��ل��ى  وق����ال:  ال��ت��دري�����ص. 

امل��ث��ال ع��ن��دي اخ��ت��ب��اري��ن يف ي��وم 

واحد.

اأف�سل احل�سوري 

كلية  م��ن  ال���راك  ع��ب��دال��ك��رمي 

م�ستوى  ال��ك��ي��م��اء  ق�����س��م  ال��ع��ل��وم 

ث�����اين، وج����ه ����س���ك���ره وت���ق���دي���ره 

الكليات  واإدارات  اجلامعة  الإدارة 

كل  على  التدري�ص  هيئة  واأع�ساء 

ما يقدمونه من تعاون يف ظل هذه 

اجلامعة  متيزت  وقال:  اجلائحة، 

االخ��ت��ب��ارات  تنظيم  ن��اح��ي��ة  م��ن 

االح��رازي��ة.  االإج���راءات  واتخاذ 

الف�سل  ه��ذا  داوم���ت  واأ����س���اف: 

ح�سورياً،  اأختر  واالآن  ح�سورياً 

وع���دد ال��ط��الب ال��ذي��ن اخ��ت��روا 

ط��ال��ب��اً،  ال��ع�����س��ري��ن  ي��ت��ج��اوز  ال 

اأف�سل  احل�سورية  واالختبارات 

بعد. عن  االختبار  من  بكثري 
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القحطاني: تقديم موعد االختبارات سبب ضغوطًا وأكبر دليل أن لدي اختبارين في يوم واحد

البراك: االختبار الحضوري أفضل من االختبار عن بعد والعدد ال يتجاوز 20 طالبًا في القاعة

»رسالة الجامعة« في جولة استطالعية لـ

طالب الجامعة يؤدون االختبارات النهائية .. بحذر

قاسم: كل طالب يخضع لفحص درجة الحرارة والتأكد 
من تطبيق »توكلنا« ولبس الكمامات

الخمعلي: هناك صعوبة في األسئلة وعدم تقدير 
لألوضاع الناتجة عن تقديم االختبارات!

البشري: االختبار الحضوري أفضل ومن الصعوبة 
بمكان االختبار عن بعد في المواد العملية

يزيد: االختبارات يجب أن تكون حضورية في حال 
كانت الدراسة حضورية والعكس صحيح

عبدالكرمي الرباك خالد اخلمعلي يزيد �سلمانم�سطفى قا�سم يزيد الب�سري زيد القحطاين
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عالج جديد يحفز نمو األسنان مجددا!
وداعا للأطقم والأ�سنان البديلة

طور علماء يابانيون عالجا وراثيا 

الأ�سنان، ما يوفر  اإعادة منو  ميكنه 

بارقة اأمل ملاليني الأ�سخا�ص الذين 

قد  البديلة  الأ���س��ن��ان  م��ع  يعي�سون 

يكونون غري را�سني بها.

امل�سادة  بالأج�سام  العالج  ويركز 

يحفز  وبالتايل  الوحيد  اجلني  على 

التي  الدرا�سات  ويف  الأ�سنان.  منو 

والنم�ص،  ال��ف��ئ��ران  ع��ل��ى  اأج��ري��ت 

تنمو  املفقودة  الأ�سنان  اأن  لوحظ 

ب�سكل كامل.

الدرا�سة  وف��ق  العلماء  وتو�سل 

ك��ام��ل��ة يف جملة  ن�����س��رت  ال���ت���ي 

وتناقلتها   ،Science Advances
اجلني  قمع  اأن  اإىل  اإع��الم  و�سائل 

بالأج�سام  العالج  مع   USAG-1
امل�سادة ي�سمح لالأ�سنان بالنمو مرة 

اأخرى.

يف  ال��ي��اب��ان  يف  باحثون  وفح�ص 

اجلزيئات  وفوكوي  كيوتو  جامعتي 

امل��ع��روف��ة ب��اأن��ه��ا م��ت��ورط��ة يف منو 

الأ�سنان.

وت����دخ����ل ب��ع�����ص ه�����ذه امل�����واد 

منو  تركيبة  يف  اأي�سا  الكيميائية 

اأع�����س��اء اأخ����رى، ل��ذا م��ن ال�سعب 

ي�ستهدف  الذي  اجلني  على  العثور 

الأ�سنان فقط.

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل���ك اعتقد 

 ،USAG-1 اجل��ني  اأن  الباحثون 

 uterine sensitization اأو 

يكون  قد   ،associated gene-1
هدفا قابال للتطبيق.

كات�سو  ال��درا���س��ة  م��وؤل��ف  واأف����اد 

بجامعة  الطب  كلية  من  تاكاها�سي 

كيوتو قائال: »كنا نعلم اأن قمع اجلني 

USAG-1 يفيد منو الأ�سنان، وما 

مل نكن نعرفه هل هو كاف«.

واأعطيت الأج�سام امل�سادة وحيدة 

 USAG-1 الن�سيلة التي ت�ستهدف

وكانت  واح��دة  بجرعة  للحيوانات 

كافية لتجديد �سن كاملة.

وع���ق���ب جت�����ارب ن��اج��ح��ة على 

ال���ف���ئ���ران، حت���ول ال��ب��اح��ث��ون اإىل 

قوار�ص اأخرى، وهي حيوانات اأكرث 

مماثلة  اأ�سنان  اأمن��اط  لها  تعقيدا 

تاكاها�سي:  الدكتور  واأكد  لالإن�سان. 

»خطتنا التالية هي اختبار الأج�سام 

مثل  اأخ��رى  حيوانات  على  امل�سادة 

اخلنازير والكالب«.

وت��ع��ت��م��د ال���ع���الج���ات احل��ال��ي��ة 

لفقدان الأ�سنان على اأطقم الأ�سنان 

والأ����س���ك���ال الأخ������رى ل���س��ت��ب��دال 

اأنها  بيد  ال�سطناعية،  الأ���س��ن��ان 

لي�ست دائمة وغالبا ما تكون باهظة 

الثمن بينما تكون اأدنى من الأ�سنان 

احلقيقية.

واأردف مانابو �سوجاي من جامعة 

الدرا�سة،  يف  م�سارك  وهو  فوكوي، 

التقليدية  الأن�سجة  »هند�سة  اأن 

الأ�سنان،  لتجديد  منا�سبة  لي�ست 

العالج  اأن  درا���س��ت��ن��ا  تُظهر  بينما 

فعال  اخلاليا  من  اخلايل  اجلزيئي 

الأ�سنان  تكّون  من  وا�سعة  ملجموعة 

اخللقي«.

األطعمة المصنعة تدمر جهاز المناعة

عالج واعد للخرف والزهايمر

ك�سفت درا�سة جديدة اأن مادتني 

�سائع  ب�سكل  ت��وج��دان  كيميائيتني 

اأن  املُ�����س��ن��ع��ة مي��ك��ن  يف الأط��ع��م��ة 

ت�سر بجهاز املناعة، كثالثي بيوتيل 

مادة  وهي   ،TBHQ هيدروكينون 

 1000 من  اأك��رث  يف  توجد  حافظة 

ن���وع م��ن الأط��ع��م��ة، وك��ذل��ك م��ادة 

 per- and polyfluoroalkyl
امل����واد  م���ن  وجم��م��وع��ة   ،PFAS
اأن  مي��ك��ن  املُ�����س��ن��ع��ة،  الكيميائية 

تت�سرب اإىل الطعام من مواد التعبئة 

م�سرة،  تكون  قد  واأي�سا  والتغليف، 

 Live وذلك بح�سب ما ن�سره موقع

Science. وقالت الباحثة الرئي�سية 
نائب  نايدنكو،  اأول��غ��ا  الدرا�سة  يف 

لالأبحاث   EWG منظمة  رئي�ص 

كورونا مل  قبل جائحة  اإنه  العلمية، 

حتَظ املواد الكيميائية التي ميكن اأن 

ت�سر بوظائف جهاز املناعة امل�سادة 

بالهتمام  ال�����س��رط��ان  اأو  ل��ل��ع��دوى 

العامة،  ال�سحة  وكالت  من  الكايف 

م�سددة على وجوب تغيري العتماد 

الكيميائية  امل���واد  ه��ذا  مثل  على 

ال�سارة حلماية ال�سحة العامة.

ال��درا���س��ة التي  ك��ذل��ك وج����دت 

 Internationalيف يف  نُ�����س��رت 

 Journal of Environmental
 Research and Public
Health، اأن هذه املواد الكيميائية 
على  حمتملة  �سارة  اآث��ارا  اأظهرت 

التي  ال��درا���س��ات  يف  املناعة  جهاز 

اأجريت على حيوانات التجارب.

ويف الوقت نف�سه، ووفًقا للدكتور 

كينيث �سبايث، املتخ�س�ص يف الطب 

املهني والبيئي يف نورثويل هيلث يف 

لتربير  النتائج كافية  فاإن  نيويورك، 

املخاوف ب�ساأن مناعة الب�سر.

اأن  الوا�سح  من  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار 

الدرا�سة  �سملتها  التي  املنتجات، 

منتجات  على وجه اخل�سو�ص، هي 

غذائية �سائعة ال�ستخدام على نطاق 

وا�سع، مبا يجعلها عن�سرا اأ�سا�سيا.

3 اأنواع
اأن��ه  �سبايث  دك��ت��ور  ك�سف  ك��م��ا 

من  عدد  هناك  كان  التاريخ،  وعرب 

م�سكالت ال�سحة وال�سالمة الناجتة 

عن امللوثات الغذائية واملواد امل�سافة 

اإىل الأغذية املُ�سنعة، م�سرياً اإىل اأن 

بع�ص هذه املواد الكيميائية تُ�ساف 

اأن  ح��ني  يف  الطعام،  اإىل  مبا�سرة 

ين�ساأ من حتلل مواد  الآخر  البع�ص 

البع�ص  وبع�سها  اأخ��رى،  كيميائية 

مثل PFAS، التي ميكن اأن تت�سرب 

اإىل الأغذية خالل التعبئة والتغليف.

اأن  الباحثون  اع��ت��رب  ذل���ك،  اإىل 

على  الختبارات  من  مزيد  اإج��راء 

وتاأثرياتها  الكيميائية  امل��واد  ه��ذه 

يكون  اأن  يجب  املحتملة  ال�سامة 

اإدارة  داعني  العلمي،  للبحث  اأولوية 

 FDA ال��غ��ذاء وال���دواء الأم��ريك��ي��ة

مل��راج��ع��ة اأح����دث ن��ت��ائ��ج ل��الأب��ح��اث 

العلمية حول مادة TBHQ واملواد 

الأخرى التي يتم اإ�سافتها اإىل املواد 

الغذائية املحفوظة.

باهرن،  كري�ص  ق��ال  جانبه  م��ن 

امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م اإح����دى ���س��رك��ات 

توفري  اإن  ال��غ��ذائ��ي��ة،  ال�����س��ن��اع��ات 

ط��ع��ام اآم���ن ول��ذي��ذ وع���ايل اجل��ودة 

ق�سوى،  اأول��وي��ة  ه��و  للم�ستهلكني 

م�سدداً على اأن مادة TBHQ هي 

ال�سائعة،  الأك�سدة  م�سادات  اأح��د 

واملعتمدة لال�ستخدام الآمن من قبل 

من  ال��ع��دي��د  وت�ستخدمها   ،FDA
املنتجات  من  العديد  يف  ال�سركات 

اأج���ل امل�����س��اع��دة ع��ل��ى حماية  م��ن 

ون�سارة املنتج الغذائي.

نائب  ف��اب��ر،  �سكوت  اعترب  كما 

احلكومية  لل�سوؤون  الأول  الرئي�ص 

البحث يظهر مدى  اأن   ،EWG يف 

اأهمية اأن تقوم FDA باإلقاء نظرة 

واختبار  املكونات  ه��ذه  على  ثانية 

جميع املواد الكيميائية لالأغذية من 

اأجل ال�سالمة.

جنح عالج جديد م�ساد لاللتهاب 

والتفكري  الذاكرة  يف املحافظة على 

ال�سليم ومنع اخلرف واإيقاف التدهور 

املعريف لدى كبار ال�سن.

حديثة  درا���س��ة  ك�سفته  م��ا  ه��ذا 

اأج���رت���ه���ا ال��ربوف��ي�����س��ورة ك��ات��ري��ن 

�ستانفورد  جامعة  م��ن  اأن��دري�����س��ون 

بالوليات املتحدة الأمريكية.

ونقلت �سحيفة طبية عن كاترين 

التي  ال��درا���س��ة  »�سجعتنا  ق��ول��ه��ا: 

اأجريناها على اإمكانية التو�سل لعالج 

يحافظ على ال�سحة الإدراكية لدى 

واأ�سافت:  اخلرف«.  ويعالج  الب�سر، 

ا�ستخدمناه  التي  العالج  اأن  »يبدو 

يعك�ص متاما تدهور الذاكرة املرتبط 

�سملتها  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ران  يف  بالعمر 

اأعطيت  التجربة،  التجربة«. وخالل 

يثبط  عقارا  ال�سن،  كبرية  الفئران، 

ن�ساط الربو�ستاغالندين اإي 2، وهو 

ويخف�ص  الل��ت��ه��اب  ي�سبب  ج���زيء 

التمثيل الغذائي للبالعم، وهي عبارة 

عن خاليا حية تبتلع وحتطم الأج�سام 

الدخيلة مثل الكائنات الدقيقة.

ال��ف��ئ��ران  ه�����ذه  اإخ�������س���اع  ومت 

تناولها  م��ن  ف��رة  بعد  لخ��ت��ب��ارات 

والتوجيه  ال�ستدعاء  �سملت  للعقار، 

النتيجة  فكانت  معينة،  اأماكن  نحو 

جيدة، حيث جتاوبت بنف�ص م�ستوى 

الفئران الأ�سغر �سنا.

وب��ح�����س��ب ك��ات��ري��ن ف����اإن ال��ع��ق��ار 

امل�ستخدم يف التجربة، غري مرخ�ص 

لال�ستخدام الب�سري، اإذ اأنه رغم عدم 

ظهور اآثار جانبية له يف الفئران، اإل 

اأنه قد يكون ذا اأعرا�ص جانبية �سامة 

على الب�سر.

وتاأمل كاترين اأن ت�ساهم جتربتها 

�سركات  اأم����ام  ال��ط��ري��ق  متهيد  يف 

ت��ط��وي��ر الأدوي������ة، ل��ال���س��ت��ف��ادة من 

العقار  من  �سكل  اإنتاج  يف  درا�ستها 

ميكن اإعطاوؤه باأمان للب�سر.

لقاح جديد ضد
سرطان الجلد قريبًا

لقاًحا  �سمموا  اإنهم  ه��ارف��ارد  جامعة  يف  الباحثني  من  فريق  ق��ال 

لل�سرطان قادر على اإحداث ا�ستجابة مناعية ملحاربة �سرطان اجللد على 

وجه التحديد، وهو ال�سرطان الأكرث فتًكا والذي ي�ستمر ل�سنوات عدة.

املا�سي،  يناير  يف  ميدي�سن«  »نيت�سر  جملة  يف  نُ�سرت  درا�سة  ويف 

اجللد  اأورام  لإزال��ة  خ�سعوا  اأن  �سبق  اأ�سخا�ص   8 بفح�ص  العلماء  قام 

ظهورها  خلطر  معر�سني  يزالون  ل  كانوا  لكنهم  جراحًيا،  ال�سرطانية 

جمددا.

وقد مت حقن الثمانية جميًعا بلقاح جتريبي ي�سمى »نيوفاك�ص«، وكانت 

النتائج بح�سب الدرا�سة واعدة، اإذ وجد الباحثون ا�ستجابة مناعية ناجمة 

عن اللقاح لدى جميع املر�سى، وميكن اأن ت�ستمر على مدى �سنوات.

ويت�سبب اللقاح يف قيام اجلهاز املناعي بتكوين اخلاليا التائية امل�سادة 

لالأورام، والتي تعد نوًعا مهًما من خاليا الدم البي�ساء التي ت�ساعد جهاز 

املناعة على تطوير مناعة طويلة الأمد �سد الأمرا�ص اللتهابية واأمرا�ص 

املناعة الذاتية.

بجامعة  الطب  كلية  يف  امل�ساعد  الطب  اأ�ستاذ  اأوت،  باتريك  وق��ال 

»وجدنا  جازيت:  هارفارد  ل�سحيفة  للبحث،  امل�سارك  واملوؤلف  هارفارد 

بع�ص الطفرات امل�سركة بني املر�سى، لكن ما تو�سلت له الدرا�سة يف 

الواقع يعد ا�ستثنائيا«.

م�سممة  اأنها  مبعنى  »�سخ�سية«،  اللقاحات  ه��ذه  اأن  اأو���س��ح  لكنه 

ب�سكل  »لن تكون جاهزة  اأنها  لكل مري�ص على حدة، م�سيًفا  خ�سي�ًسا 

عاجل« نتيجة لهذه اخل�سو�سية.

اإليها الدرا�سة، فاإنها  النتائج الواعدة التي تو�سلت  وعلى الرغم من 

ل تعد دلياًل قاطًعا على اأن اللقاحات املخ�س�سة لل�سرطان �ستعمل لدى 

جميع من يعانون من �سرطان اجللد، اأو غريها من اأمرا�ص ال�سرطان.

اأ�سخا�ص  الدرا�سة املكون من ثمانية  اأن حجم عينة  اإىل  اأوت  واأ�سار 

فقط يعد �سغريا جدا، ول ي�سمح بالتو�سل اإىل اأي ا�ستنتاج نهائي ب�ساأن 

فعالية اللقاح على نطاق وا�سع.

على  لختبارها  اللقاحات  على  تغيريات  اإجراء  الآن  الفريق  ويبحث 

ويف  خمتلفة  اأورام  من  يعانون  الذين  املر�سى  من  متنوعة  جمموعة 

ومراحل عدة من املر�ص.

يتم  الأقل حتى  على  �سنوات«  »ب�سع  �سي�ستغرق  الأمر  اإن  اأوت  وقال 

على  يتعني  يزال  ل  اأنه  اإىل  م�سرًيا  ال�سخ�سية«،  »اللقاحات  ا�ستخدام 

الوقت  ذل��ك  يف  مبا  التحديات،  من  العدي��د  على  التغلب  الباحثي�ن 

والتكلفة.



ن�سر م�ستخدم يف منتدى للهاكرز 

�سخ�سية  وب��ي��ان��ات  ه��وات��ف  اأرق���ام 

م�ستخدمي  م���ن  امل���اي���ن  مل��ئ��ات 

ف��ي�����س��ب��وك، وت��ت�����س��م��ن ال��ب��ي��ان��ات 

لأكرث  �سخ�سية  معلومات  املن�سورة 

على  م�ستخدم  م��ل��ي��ون   533 م��ن 

عماق التوا�سل الجتماعي الأزرق 

اأك��رث  ذل��ك  106 دول، مب��ا يف  م��ن 

من 32 مليوناً يف الوليات املتحدة، 

و11 مليوناً يف بريطانيا، و6 ماين 

يف الهند.

املن�سورة  البيانات  �سملت  كما 

اأرقام هواتف امل�ستخدمن ومعرفات 

ف��ي�����س��ب��وك خ��ا���س��ت��ه��م، والأ���س��م��اء 

املياد  وت��واري��خ  وامل��واق��ع  الكاملة 

وال�سري الذاتية - ويف بع�ض احلالت 

- عناوين الربيد الإلكرتوين.

فقد  اإن�سايدر«  »بزن�ض  وح�سب 

البيانات  م��ن  عينة  امل��وق��ع  راج���ع 

�سجات  ع��دة  من  وحتقق  امل�سربة 

هواتف  اأرق���ام  مطابقة  خ��ال  م��ن 

باملعرفات  في�سبوك  م�ستخدمي 

امل���درج���ة يف جم��م��وع��ة ال��ب��ي��ان��ات 

قال  امل�سداقية  زيادة يف  املخرتقة. 

من  حتقق  اإن���ه  اإن�����س��اي��در«  »بزن�ض 

البيانات املخرتقة عن طريق اختبار 

ع��ن��اوي��ن ال��ربي��د الإل���ك���رتوين من 

اإع��ادة  ميزة  يف  البيانات  جمموعة 

التي  في�سبوك،  م��رور  كلمة  تعين 

جزئياً  للك�سف  ا�ستخدامها  ميكن 

عن رقم هاتف امل�ستخدم.

اإىل ذلك ميكن اأن توفر البيانات 

لقرا�سنة  قيمة  معلومات  امل�سربة 

الإن����رتن����ت ال���ذي���ن ي�����س��ت��خ��دم��ون 

وفق  �سخ�سيات  لنتحال  املعلومات 

املعلومات  اأنظمة  كبري  غ��ال،  األ��ون 

يف ���س��رك��ة ا���س��ت��خ��ب��ارات اجل��رائ��م 

 ،Hudson Rock الإل��ك��رتون��ي��ة 

الذي اكت�سف البيانات امل�سربة لأول 

مرة.

نقله  م��ا  بح�سب  غ��ال،  واأ���س��اف 

»بزن�ض اإن�سايدر« اأن »قاعدة بيانات 

معلومات  بهذا احلجم حتتوي على 

الكثري  هواتف  اأرق���ام  مثل  خا�سة 

�ستوؤدي  في�سبوك  م�ستخدمي  من 

ج��ه��ات  ا���س��ت��ف��ادة  اإىل  ب��ال��ت��اأك��ي��د 

لتنفيذ  البيانات  من  �سيئة  فاعلة 

ولي�ست هذه هي  قر�سنة،  هجمات 

العثور  فيها  يتم  التي  الأوىل  امل��رة 

هواتف  اأرق���ام  من  كبري  ع��دد  على 

مك�سوفة عرب  في�سبوك  م�ستخدمي 

الإنرتنت.

اإح����دى  ���س��م��ح��ت   ،2019 ويف 

ه��وات��ف  اأرق�����ام  بك�سف  ال��ث��غ��رات 

املاين من خوادم في�سبوك؛ حينها 

الجتماعي  التوا�سل  عماق  ق��ال 

يف  الأمنية  الثغرة  ت�سحيح  مت  اإن��ه 

متعهداً  ال��ع��ام  ذل��ك  م��ن  اأغ�سط�ض 

اإجراءات �سارمة �سد جمع  باتخاذ 

البيانات.

قرصنة أرقام وبيانات نصف مليار مستخدم

جعل  على  غ��وغ��ل  �سركة  تعمل 

حول  للتنقل  مفيدة  اأداة  اخلرائط 

امل��ي��زات  ط��رح  يف  وت�ستمر  ال��ع��امل 

اجل����دي����دة م��ث��ل ال����واق����ع امل���ع���زز، 

من  جمموعة  عن  ال�سركة  وك�سفت 

التحديثات التي من �ساأنها اأن جتعل 

من  املزيد  يف  فائدة  اأك��رث  التطبيق 

ال�سيناريوهات.

التنقل  اأداة  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ي��ج��ل��ب 

 Live View« امل���ع���زز  ب��ال��واق��ع 

مثل:  الداخلية،  املواقع  بع�ض  اإىل 

مراكز الت�سوق واملطارات وحمطات 

النقل العام املحددة. كما اأنه يعطي 

الأول����وي����ة مل��زي��د م���ن الجت���اه���ات 

التو�سية  ع��ن��د  للبيئة  ال�سديقة 

الطق�ض  بيانات  واإ�سافة  بالطرق، 

ودمج  الوجهات،  اإىل  الهواء  وجودة 

مع  والت�سليم  ال���س��ت��ام  خ��ي��ارات 

بائعي البقالة بالتجزئة.

واق��ع  م��ي��زة   Live View تعد 

وجهتك  مكان  روؤي��ة  لك  تتيح  معزز 

م��ن خ���ال ت��وج��ي��ه ال��ك��ام��ريا اإىل 

عرب  الجت��اه��ات  وتراكب  حميطك 

يف  العمل  ه��ذا  ولإجن����از  امل�سهد، 

تطوير  غ��وغ��ل  على  ك��ان  ال��داخ��ل، 

تقنية جديدة متاًما ت�سميها الأقلمة 

ال��ذك��اء  ت�ستخدم  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة، 

ال�سطناعي مل�سح ع�سرات املليارات 

من �سور التجول الفرتا�سي ور�سم 

عرب  املوجودة  بال�سور  لها  خرائط 

هاتفك لتحديد مكانك.

ومع التعديات التي مت اإجراوؤها 

يف ال�سنوات القليلة املا�سية، قامت 

الرتفاع  لفهم  ذلك  بتكييف  غوغل 

الدقيق اأو مو�سع كائن يف املبنى.

امليزة  ه��ذه  ا�ستخدام  وميكنك 

العثور  اأو  رحلتك  بوابة  عن  للبحث 

على مطعم جديد يف مركز جتاري، 

العثور  يف  ��ا  اأي�����سً ت�����س��اع��دك  ك��م��ا 

املتحركة  وال�سامل  امل�ساعد  على 

واأجهزة ال�سراف الآيل واملراحي�ض 

وعدادات ت�سجيل الو�سول ومكاتب 

التذاكر واملزيد.

 »Live View« ويتم الآن عر�ض

مراكز  بع�ض  املغلقة يف  الأماكن  يف 

املتحدة،  الوليات  مدن  يف  الت�سوق 

ويبداأ تطبيقها خال الأ�سهر القليلة 

 iOS املقبلة عرب نظامي اأندرويد و

يف حم��ط��ات ال��رتان��زي��ت وامل��راك��ز 

يف  امل��خ��ت��ارة  وامل��ط��ارات  التجارية 

اإن  غوغل:  وقالت  وزي��ورخ،  طوكيو 

الدعم ملزيد من الأماكن واملدن قادم 

اأي�ًسا.

مب�ساعدة  التزامها  م��ن  وك��ج��زء 

ب�سمتهم  تقليل  على  م�ستخدميها 

البيئية، توا�سل غوغل طرح و�سائل 

ففي  لانتقال،  للبيئة  �سداقة  اأكرث 

وق��ت لح��ق م��ن ه��ذا ال��ع��ام، عند 

لنظام  اخلرائط  اإ�سدار  ا�ستخدام 

للبحث  اأندرويد  اأو   iOS الت�سغيل 

تعيينه  ف��ي��ت��م  الجت����اه����ات،  ع���ن 

الب�سمة  ذي  امل�سار  على  افرتا�سًيا 

الأمر  ا�ستغرق  اإذا  الأقل  الكربونية 

امل�سار  مثل  تقريًبا  نف�سه  ال��وق��ت 

الأ�سرع.

للبيئة  ال�سديق  اخليار  كان  واإذا 

ف��اإن  بكثري،  اأط���ول  وق��ًت��ا  ي�ستغرق 

مقارنة  يعر�ض  اخل��رائ��ط  تطبيق 

لتاأثريات ثاين اأك�سيد الكربون حتى 

كانت  اإذا  م��ا  حت��دي��د  م��ن  تتمكن 

اأهمية،  اأك���رث  البيئة  اأو  ال�سرعة 

ال��ولي��ات  اإىل  امل��ي��زة  ه��ذه  وتتجه 

اإن  غ��وغ��ل:  وت��ق��ول  اأولً،  امل��ت��ح��دة 

التو�سع العاملي يف الطريق.

العام،  ه��ذا  من  يونيو  �سهر  ويف 

امل�ستخدمن  بتنبيه  اخلرائط  تبداأ 

مناطق  اأحد  يتنقلون عرب  كانوا  اإذا 

الن���ب���ع���اث���ات امل��ن��خ��ف�����س��ة وت��ق��دم 

اجت��اه��ات ب��دي��ل��ة ع��ن��د ال�����س��رورة، 

و���س��ي��ك��ون ه���ذا اخل��ي��ار م��ت��اًح��ا يف 

التطبيق يف اأملانيا وفرن�سا واإ�سبانيا 

وتقول  املتحدة،  واململكة  وهولندا 

ال�����س��رك��ة: اإن امل��زي��د م��ن ال��ب��ل��دان 

�ستظهر قريًبا.

طبقات  اأي�ًسا  اخلرائط  وت�سيف 

ال��ه��واء  وج�����ودة  للطق�ض  ج���دي���دة 

توقع  على  امل�ستخدمن  مل�ساعدة 

وجهتهم،  يف  اأف�سل  ب�سكل  البيئة 

وت��ع��ر���ض ه����ذه ال��ط��ب��ق��ات درج���ة 

اجلوية  والظروف  احلالية  احلرارة 

جانب  اإىل  ���س��اع��ة،  ك��ل  امل��ت��وق��ع��ة 

ت��ف��ا���س��ي��ل ح���ول ج����ودة ال���ه���واء يف 

املوقع حتى يتمكن الأ�سخا�ض الذين 

تعديل  من  احل�سا�سية  من  يعانون 

اخلطط وفًقا لذلك.

ي�������وؤدي ال��ن��ق�����ض ال���ع���امل���ي يف 

الإلكرتونية«  »ال�سرائح  الرقاقات 

ال�سناعات  يف  الإنتاج  تعطيل  اإىل 

ال�سيارات  م��ن  ب���دًءا  الرئي�سية، 

اإىل  ال��ف��ي��دي��و و����س���ولً  واأل���ع���اب 

يف  يت�سبب  مما  املنزلية،  الأجهزة 

الت�سنيع  م�سانع  تاأخري يف  حدوث 

ال��رئ��ي�����س��ي��ة. ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل��ث��ال 

�ستغلق  اأنها  »كيا«  �سركة  �سرحت 

م�سنعها يف جورجيا ملدة اأ�سبوعن 

اأكرث  امل�سنع  وي�سنع  ال�سبب  لهذا 

3 م��اي��ن ���س��ي��ارة ���س��ن��وًي��ا،  م���ن 

اأي�ًسا  ه��ي��ون��داي  �سركة  وتخطط 

ال��دف��ع  ���س��ي��ارات  م�سنع  لإي��ق��اف 

اأول�سان يف الفرتة من  الرباعي يف 

7 اإىل 14 اأبريل.
وي���اأت���ي ه���ذا ب��ال��رغ��م م���ن اأن 

ال�����س��رك��ة اأب����دت ث��ق��ت��ه��ا يف اأن��ه��ا 

ق���ام���ت ب��ت��خ��زي��ن م���ا ي��ك��ف��ي من 

عملياتها  على  للحفاظ  ال�سرائح 

العادية يف وقت تقوم فيه �سركات 

الأخرى  العاملية  ال�سيارات  �سناعة 

لتقرير  ووف��ًق��ا  الإن��ت��اج.  ب��اإي��ق��اف 

 Susquehanna جم���م���وع���ة 

ل�سهر  الزمنية  املهل  ف��اإن  املالية، 

امل��دة ب��ن وق��ت تقدمي  ف��رباي��ر – 

الفعلي  وال���وق���ت  ال��رق��اق��ة  ط��ل��ب 

اأ�سبوًعا   15 ا�ستغرقت   – للتعبئة 

يف امل��ت��و���س��ط  ، مم���ا مي��ث��ل اأع��ل��ى 

وب��داأ  الإط���اق.  على  م�ستوياتها 

ال�سيارات  ق��ط��اع  رق��اق��ات  نق�ض 

تكنولوجيا  اأ�سواق  لي�سمل  بالتو�سع 

حيث  املنزلية  والأجهزة  املعلومات 

اأ�سباه  اأدى الإغاق املوؤقت مل�سانع 

املو�سات اإىل تاأخري اإنتاج رقاقات 

DDI املُ�ستخدمة على  PMIC و 
و  املنزلية  الأجهزة  وا�سع يف  نطاق 

املعلومات. تكنولوجيا  منتجات 

اأ����س���ع���ار  ارت����ف����اع  اأن  وي���ب���دو 

ب�سبب  منه  مفر  ل  اأمر  الرقاقات 

ا���س��ت��م��رار ع���دم ات�����س��اق ال��ع��ر���ض 

والطلب، مما يثقل كاهل ال�سركات 

التي حتتاج اإىل الرقاقات.

حديًثا  تي�سا  ���س��رك��ة  ورف��ع��ت 

تكهن  التي   ،Model Y اأ���س��ع��ار 

ارت��ف��اع  ه��و  �سببها  اأن  ال��ك��ث��ريون 

ال�سرائح. تكاليف 

اأن  ال�سناعة  م��راق��ب��و  ويعتقد 

العاملية  ال�سيارات  �سناعة  �سركات 

رفع  �سوى  خيار  اأمامها  يكون  لن 

اأن  عليها  يتعن  ح��ي��ث  الأ���س��ع��ار 

اأ�سعار  ارت��ف��اع  العتبار  يف  تاأخذ 

الرقاقات.

من  اأن��ه  اخل��رباء  بع�ض  ويتوقع 

اأزم���ة  ي��ت��م ح��ل  اأن  امل��رج��ح  غ��ري 

القريب  امل�ستقبل  يف  ال�����س��رائ��ح 

لأنها نتجت عن تزايد حالة التوتر 

املتحدة  ال��ولي��ات  ب��ن  ال��ت��ج��اري 

ال�سركات  وال�سن، مما دفع بع�ض 

الطلبات. م�ساعفة  اإىل 
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�بتكار جديد من »�أبل«

سماعات »تنقر« داخل أذنك للفت انتباهك

ي�ساعد  اأن  ميكن  وغريباً،  ج��دي��داً  نظاماً  اأب��ل  �سركة  ابتكرت 

اإىل  اأب���داً  احلاجة  دون  التنقل،  يف  الذكية  الهواتف  م�ستخدمي 

النظر بعيداً عن هواتفهم، فقد ح�سلت ال�سركة على براءة اخرتاع 

ل�سماعات اأذن جديدة من �ساأنها »النقر« داخل قنوات اأذنك جلذب 

انتباهك، وتوجيهك للتحرك مييناً اأو ي�ساراً اعتماداً على الأذن التي 

ت�ستقبل الإح�سا�ض. وتت�سمن براءة الخرتاع، املمنوحة يف الوليات 

ت�ستخدم كميات �سغرية من  التي  التقليدية  الأجهزة غري  املتحدة، 

الهتزاز خللق اأحا�سي�ض نقر داخل اآذان النا�ض.

وميكن اأن ت�ساعد اإ�سافة امليزة اإىل �سماعات الراأ�ض القادمة من 

»اأبل«، يف حل م�سكلة الأ�سخا�ض املدمنن على هواتفهم، لدرجة اأنهم 

ت�ساعد  اأن  ال�سرقات، وميكن  اأو  للحوادث  اأنف�سهم عر�سة  يرتكون 

اإعطاء  طريق  عن  امل�سكلة،  حل  يف  اجلديدة  »اأب��ل«  اأذن  �سماعات 

توجيهات للنا�ض من خال اآذانهم، والنقر لإر�سادهم لانعطاف من 

اأجل منعهم من ال�سال يف الطريق.

الذين  الأ�سخا�ض  م�ساعدة  كذلك  اجلديدة  لل�سماعات  وميكن 

املتحدث،  ال�سخ�ض  تغري  اإذا  فمثًا  جماعية،  مكاملة  يف  يتحدثون 

ميكن ل�سماعات الأذن اأن تنقر على اأذنك التي تتوافق مع ال�سماعة 

احلالية. وقال متخ�س�سون اإن براءة اخرتاع هذه، ل تعني بال�سرورة 

اأن �سماعات الأذن امل�ستقبلية �ست�سنع قريباً اأو تتوفر يف الأ�سواق، 

ب��راءات  اأفكار  بانتظام  الكربى  التكنولوجيا  �سركات  تقدم  حيث 

اخرتاع، دون اأن يكون لديها خطط لتنفيذها بال�سرورة.

نقص الرقاقات يعطل الصناعات

ميزات جديدة مرتقبة على »خرائط غوغل«
»تنقل د�خلي« و»�إر�شاد�ت بيئية« و»�أقلمة عاملية«

يف �أحدث »جمزرة« على م�رسح »في�شبوك«



زارت جلنة خريجي ق�سم الإعالم 

يوم اجلمعة  »الوفاء«  برنامج  �سمن 

20 �سعبان 1442هـ منزل  الدكتور 
عميد  �سابع  ال�سيخ،  اآل  عبدالعزيز 

لكلية الآداب، وخام�س رئي�س لق�سم 

اجلــامــعــة،  م�ستوى  عــلــى  الإعــــالم 

ر�سالة  �سحيفة  على  م�سرف  ورابع 

اجلامعة منذ تاأ�سي�سها.

ــان  دار الــلــقــاء حــول ذكــريــاتــه اإب

الثمانينات  بداية  الق�سم يف  تروؤ�سه 

امليالدية، وحتدث الدكتور اآل ال�سيخ 

�سهده  الـــذي  الكبري  الإقــبــال  عــن 

الإعـــالم،  ق�سم  نحو  الــطــالب  مــن 

اآنــذاك  الق�سم  اهتمام  توجه  وكــان 

بنوعية الطالب اأكرث من الكم، عرب 

واختبارات دقيقة  جلان متخ�س�سة 

الإجنليزية  باللغة  ودورة  للمتقدمني 

مكثفة لف�سل درا�سي.

بــدايــة  اأول  ـــن  ع حتــــدث  كــمــا 

كلية  اإىل  الق�سم  حتــول  ملــحــاولت 

باعتباره اأول ق�سم لالإعالم باململكة 

واأن يقوم بدوره يف مواكبة احتياجات 

يف  املت�سارعة  والتغريات  املجتمع 

وملا  املــيــالديــة،  الثمانينات  حقبة 

لبناء  ا�سرتاتيجية  اأهمية  من  ميثله 

كوادر اإعالمية موؤهلة تخدم الوطن، 

وقد ترجم هذا التطلع مبقال ت�سّدر 

ر�سالة اجلامعة اآنذاك.

ويف نهاية اللقاء �سلم مقرر جلنة 

املكينزي هدية  اخلريجني د. عادل 

الدكتور  و�ساكرا  مــقــدرا  ــوفــاء«  »ال

جهوده  على  ال�سيخ  اآل  عبدالعزيز 

وطــالبــه،  الق�سم  خلــدمــة  وعطائه 

ق�سم  خــريــجــي  جلــنــة  اأن  مـــوؤكـــدا 

ـــالم تــقــوم بــدورهــا يف حتقيق  الإع

جامعة  غر�ستها  التي  النبيلة  القيم 

امللك �سعود يف طالبها، وذلك عرب 

الــتــوا�ــســل مــع مــن خــدمــوا الق�سم 

وقدموا خدمات جليلة، واأن العالقة 

وخريجيه  وا�ــســاتــذتــه  الق�سم  بــني 

اخلريج  مكانة  يعزز  مبا  متوا�سلة 

الذي حقق ح�سورا وم�ساركة فاعلة 

على خارطة الإعالم الوطني.

الدكتور  اللجنة  الوفد مقرر  �سم 

عبداهلل  الأ�ستاذ  املكينزي،  عــادل 

الفليج مدير الإدارة ب�سحيفة ر�سالة 

الأ�ستاذ  اخلريجني  ومن  اجلامعة، 

حمــمــد الــتــونــ�ــســي مــديــر قــنــوات 

العقيلي  �سليمان  والأ�ستاذ   ،MBC
رئي�س حترير جريدة الوطن �سابقاً، 

والأ�ــســتــاذ يــو�ــســف الأحـــمـــري من 

باجلامعة،  الب�سرية   املــوارد  عمادة 

والأ�ستاذ خالد ال�سلطان من �سركة 

»تطوير«.

كتبت: �سارة املقبل

اخلليجي  الأ�ـــســـبـــوع  مبــنــا�ــســبــة 

الـــفـــم والأ�ــــســــنــــان نظم  لــ�ــســحــة 

م�ست�سفى طب الأ�سنان اجلامعي يف 

�سعود  امللك  بجامعة  الطبية  املدينة 

#�سحتي_تبداأ_من_ حملة 

الطبي  املدير  نائب  بح�سور  فمي 

للم�ست�سفى د. عبداهلل اجلمحان.

توعية  اإىل  الــفــعــالــيــة  وتــهــدف 

على  احلفاظ  اأهمية  حــول  الأ�ــســر 

اأ�سنان الأطفال والعناية بها وتطبيق 

والأ�سنان،  للفم  ال�سحية  الــعــادات 

اإلكرتونية  برامج  احلملة  وت�سمنت 

بجانب  لالأطفال،  موجهة  تفاعلية 

ــ�ــســرات الــتــوعــويــة  ــن ــات وال املــطــوي

الإلكرتونية حول الطرق ال�سحيحة 

للعناية بالأ�سنان.
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وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي يفتتح يوم البحث العلمي الأطباء االمتياز

التقى اللجنة الإ�رشافية لوحدة الوعي الفكري

رئيس الجامعة: الوعي الفكري أولوية 
مهمة وقضية رئيسية

اأكد معايل رئي�س اجلامعة الدكتور بدران العمر على اأهمية ن�سر الوعي 

من  رئي�سة  وق�سية  مهمة،  اأولوية  باعتبارها  الفكرية،  والتوعية  الفكري 

الق�سايا التي تهتم بها اجلامعة على كافة ال�سعد.

اللجنة  مع  املا�سي  الثنني  يوم  معاليه  عقده  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

الإ�سرافية على وحدة الوعي الفكري يف اجلامعة.

لوحدات  املنظمة  القواعد  موؤخراً،  اأو�سحت  قد  التعليم  وزارة  وكانت 

وحدات  اإن�ساء  واأعلنت  واجلامعات،  التعليم  اإدارات  يف  الفكرية  التوعية 

للتوعية الفكرية يف جميع اإدارات التعليم واجلامعات؛ وفًقا للنموذج الت�سغيلي 

املعتمد، مبا يعزز من قيم املواطنة والعتدال والو�سطية، والت�سدي جلميع 

اأفكار التطرف والنحالل.

يف  الفكرية  التوعية  لوحدات  املنظمة  القواعد  اأبــرز  ــوزارة  ال ون�سرت 

اإدارات التعليم واجلامعات، للعمل وفق ا�سرتاتيجية حمددة، وحوكمة اإدارية 

من�سبطة.

دورة تدريبية في
»صناعة المحتوى اإلعالمي«

املحتوى  »�سناعة  بعنوان  بعد«  »عن  تدريبية  دورة  الإعــالم  نــادي  نظم 

الإعالمي«، وذلك يوم الأربعاء 18 �سعبان 1442هـ، قدمها الأ�ستاذ �سعود 

الهويريني ع�سو هيئة تدري�س بق�سم الإعالم.

ل�سناعة  الرئي�سية  الأدوار  املحتوى،  �سناعة  مفهوم  ــدورة  ال وتناولت 

�سناعة  املحتوى،  �سانع  م�سوؤوليات  الأمثلة،  بع�س  ا�ستعرا�س  املحتوى، 

املحتوى ملواقع التوا�سل الجتماعي. واأو�سح نادي الإعالم اأن الدورة هدفت 

ويف  الإعالمي،  املحتوى  �سناعة  واملهارات يف  املعارف  امل�ساركني  لإك�ساب 

ختام الدورة مت توزيع �سهادات ح�سور للم�ساركني.

نظم 20 فعالية ودورة ا�ستفاد منها 2500 متدرب ومتدربة

»طالبي التربية الخاصة«
يختتم أنشطته

اختتم املجل�س الطالبي لق�سم الرتبية اخلا�سة الأن�سطة والفعاليات التي 

مهارات  تطوير  ا�ستهدفت  والتي  1442هـ،  الدرا�سي  العام  خالل  نظمها 

تنمية  حول  ومتحورت  العليا،  الدرا�سات  مرحلة  يف  والباحثني  الطالب 

املهارات يف املجالت الأكادميية وجتويد الكتابة العلمية، وتطوير مهارات 

العليا  الدرا�سات  وطالبات  طالب  م�ستوى  لرفع  وهدفت  العلمي،  البحث 

وقدراتهم، ودفعهم نحو التميز والإبداع. 

واأكد املجل�س الطالبي اأن اجلامعات املتميزة يف العامل، تويل اهتماما، 

واأهمية بالغة لعملية التطوير امل�ستمر، والرتقاء مب�ستوى طالبها، وبف�سل 

من  �سعود،  امللك  بجامعة  اخلا�سة  الرتبية  ق�سم  له  يطمح  ومبا  اهلل  من 

ريادة ومتيز، متكن املجل�س الطالبي من اإجناز عدد من الدورات التدريبية 

اأكرث  منها  ا�ستفاد  وفعالية،  دورة   20 اإجماليها  بلغ  العلمية  واللقاءات 

على  م�ساهدتها  عــدد  جمموع  جتــاوز  كما  ومتدربة.  متدرب   2500 من 

اليوتيوب 1500 م�ساهدة. وتوجه املجل�س الطالبي بجزيل ال�سكر وعظيم 

الدكتور عبدالكرمي احل�سني، على  المتنان لرئي�س ق�سم الرتبية اخلا�سة 

دعمه الالحمدود الذي �ساهم يف حتقيق الإجناز والنجاح يف اأداء اخلطة 

الت�سغيلية للمجل�س على النحو املرجو؛ لتحقيق تطلعات اجلامعة، وحتقيق 

اأهدافها ال�سرتاتيجية وفق روؤية 2030.

لالن�سمام  الق�سم  وطالبات  طــالب  جميع  الطالبي  املجل�س  دعــا  كما 

وامل�ساركة يف اأن�سطة وفعاليات املجل�س يف الدورة القادمة، من خالل تعبئة 

منوذج الت�سجيل املعلن عنه يف ح�ساب املجل�س على تويرت. 

خريجو اإلعالم يزورون خامس رئيس للقسم

»الطبية« تحتفي باألسبوع الخليجي لصحة الفم واألسنان

�سمن برنامج »الوفاء«


