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السحور الصحي يجنبك التوتر والخمول 10تناول »أوميغا 3« يقلل اضطرابات النوم ويرفع معدل الذكاء 05

االختبارات النظرية »عن بعد«.. والدرجات »80 / 20«
تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

�صدر عن اإدارة اجلامعة قرار باأن تكون االختبارات النهائية للمقررات 

العملية وال�صريرية للطالب والطالبات ح�صورًيا، مع تطبيق كافة االإجراءات 

احت�صاب  و�صيتم  بعد،  عن  النظرية  للمقررات  تكون  حني  يف  االحرتازية، 

بر�صد  باال�صتمرار  »احل��ايل«،  الثاين  الدرا�صي  للف�صل  الف�صلي  املعدل 

الدرجات بنظام رموز التقديرات »اأ+، اأ، ب+ ،ب،..« كما هو معتاد، بينما 

التي �صتعقد  للمقررات  االأكادميي  النظام  التقييم املدخل يف  �صيتم تعديل 

اختباراتها النهائية عن بُعد اإىل »80 درجة« لالأعمال الف�صلية و»20 درجة« 

الف�صلية  لالأعمال  املخ�ص�صة  الدرجات  بزيادة  وذلك  النهائي؛  لالختبار 

للمقرر الدرا�صي بتحويل درجة االأعمال الف�صلية من 60 اإىل 80 كن�صبة 

وتنا�صب، ولي�س بزيادة التكاليف.

امل�صرتكة،  االأوىل  ال�صنة  خطة  اأنهوا  الذين  الطلبة  تخ�صي�س  وح��ول 

تعديل،  اأي  دون  املعتمدة  التخ�صي�س  معايري  تطبيق  �صيتم  العمادة:  قالت 

وميكن العودة الآليات احت�صاب معايري التخ�صي�س باالطالع على الرابط: 

.https://dar.ksu.edu.sa/ar/CommonAllotment
مع التنويه باأنه �صيتم مراعاة فرز كل من جمموعتي خطة »ري�س/تقن« 

وخطة »كيم/اح�س« �صمن م�صار الكليات العلمية على حدة، وتخ�صي�صهم 

يف جميع التخ�ص�صات املتاحة يف الكليات العلمية بح�صب اأعداد الطالب 

والطالبات يف كل جمموعة.
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.. وطالب الجامعة يثمنون القرار
تقدمي  لقرار  وارتياحهم  ر�صاهم  عن  اجلامعة  ط��الب  من  ع��دد  عرب 

امل��واد  »يف  النهائية  لالختبارات  احل�صور  واإل��غ��اء  النهائية  االخ��ت��ب��ارات 

وتقديرهم حلكومة  �صكرهم  ورفعوا  القرار،  هذا  عالياً  وثمنوا  النظرية«، 

�صلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل، و�صمو  امللك  ال�صريفني  خادم احلرمني 

�صلمان حفظه  بن  االأمري حممد  امللكي  ال�صمو  �صاحب  االأمني  ويل عهده 

والطالبات  للطالب  واهتمام،  ورعاية  دعم  من  يقدمانه  ما  كل  على  اهلل، 

مبنا�صبة  واإدارتها  ومن�صوبيها  اجلامعة  طالب  وهناأوا  التعليمية،  والعملية 

حلول �صهر رم�صان املبارك، وتعهدوا ببذل اأق�صى اجلهود رغم ال�صغوطات 

التي رافقت هذه االختبارات وكرثة التكاليف وتوايل االختبارات، داعني اهلل 

اأن يعجل يف رفع هذا البالء عاجاًل غري اآجل..
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البيشي: سوق العمل متعطش لمتخصصي 
إعالم ذوي مهارات شاملة

يعد ن���ادي االإع����الم م��ن االأن��دي��ة 

امللك  جامعة  يف  ال��رائ��دة  الطالبية 

عام  تاأ�صي�صه  فكرة  ب���داأت  �صعود، 

فهد  ال��دك��ت��ور  ع��ه��د  يف  1429ه�، 
االإع����الم،  ق�صم  رئ��ي�����س  اخل��ري��ج��ي 

مت  1430/1/1ه�  ويف  اآن������ذاك، 

اإن�صاء املوقع وو�صع الهيكلة االإدارية، 

رئي�س نادي االإعالم، خالد بن �صعيد 

البي�صي، اأكد يف لقاء خا�س مع »ر�صالة 

اجلامعة« اأن �صوق االإعالم »متعط�س« 

ملتخ�ص�صي اإعالم »ممار�صني« وذوي 

والنادي  ومتكاملة،  �صاملة  مهارات 

م���واك���ب ل��ل��ت��ط��ورات اجل���دي���دة يف 

لتطوير  وي�صعى  االإعالمية  ال�صاحة 

الطالب  وق���درات  م��ه��ارات  وتاأهيل 

يف متطلبات االإعالم اجلديد والتي 

والت�صوير  االإلكرتوين  الن�صر  ت�صمل 

وامل���ون���ت���اج واجل���راف���ي���ك. ك��م��ا اأن 

النادي ي�صعى لتوفري فر�س تدريبية 

االإعالمية  املوؤ�ص�صات  مع  بالتن�صيق 

الكربي..            التفا�صيل �ص� 8

ختام األنشطة الطالبية بكلية العلوم

06

براءة اختراع  
أمريكية لسارة 

العنقري في 
األسنان

�صعود  امل��ل��ك  جامعة  �صجلت 

عليها  ح�صلت  اخ����رتاع  ب����راءة 

�صلطان  ب��ن��ت  ���ص��ارة  ال��دك��ت��ورة 

ال��ع��ن��ق��ري االأ����ص���ت���اذ امل�����ص��اع��د 

اإ�صالح  ق�صم  يف  واال�صت�صاري 

االأ���ص��ن��ان،  ط��ب  بكلية  االأ���ص��ن��ان 

من  االخ���رتاع  تثبيت  بعد  وذل��ك 

االأمريكي،  براءة االخرتاع  مكتب 

وت��ب��ل��ورت ب���راءة االخ���رتاع حول 

لو�صع  ال��وظ��ائ��ف  متعدد  ج��ه��از 

وتطبيق املادة املبطنة لالأ�صنان.
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اختبارات المقررات النظرية »عن بعد«

�سعود،  امللك  جامعة  من  حر�ًسا 

علللللى �للسللامللة اأبللنللائللهللا الللطللاب 

والللطللالللبللات، وبللنللاء علللللى تللقللاريللر 

اأعلللللداد  بللل�لللسلللاأن  اللل�للسللحللة  وزارة 

منطقة  كورونا يف  اإ�سابات فريو�س 

جلنة  راأتلله  ما  على  وبناء  الريا�س، 

باجلامعة،فيما  الأوبللئللة  مكافحة 

لطاب  النهائية  بالختبارات  يتعلق 

وطالبات اجلامعة للف�سل الدرا�سي 

احلايل  اجلامعي  العامل  من  الثاين 

�سامتهم  يحفظ  ومبللا  هللل   1442
العملية  من  املرجو  الهدف  ويحقق 

التعليمية وتقييمها.

تكون  اأن  اجلللامللعللة  قلللررت  فقد 

للمقررات  النهائية  الخللتللبللارات 

الللعللمللللليللة واللل�للسللريللريللة للللللطللاب 

تطبيق  مللع  حلل�للسللورًيّللا،  والطالبات 

كللافللة الإجلللللراءات الحلللرازيلللة، يف 

عن  النظرية  للمقررات  تكون  حني 

بعد.

»80 درجة« لألعمال الفصلية و»20« لالختبار النهائي

اختبارات القبول لبرامج الدراسات العليا بالتمريض

والت�سجيل  القبول  عمادة  اأكللدت 

باجلامعة اأنه �سيتم احت�ساب املعدل 

الثاين  الدرا�سي  للف�سل  الف�سلي 

1442هل،  اجلامعي  للعام  »احلايل« 

بنظام  الدرجات  بال�ستمرار بر�سد 

رموز التقديرات »اأ+، اأ، ب+ ،ب،..« 

كما هو معتاد، وذلك جلميع املقررات 

النظرية والعملية وال�سريرية ح�سب 

الأكادميي  النظام  ما هو مدخل يف 

دون اأي تعديل.

وجلللاء هلللذا الللتللاأكلليللد بللعللد قللرار 

اجلللامللعللة بللتللحللويللل الخلللتلللبلللارات 

عن  النظرية  للمقررات  النهائية 

اأنلله  بللعللد؛ مللوؤكللدة يف ذات الللوقللت 

يف  املللدخللل  التقييم  تعديل  �سيتم 

التي  للمقررات  الأكللادميللي  النظام 

�ستعقد اختباراتها النهائية عن بُعد 

الف�سلية  لاأعمال  درجة«   80« اإىل 

النهائي؛  لاختبار  درجلللة«  و»20 

املخ�س�سة  الدرجات  بزيادة  وذلللك 

لاأعمال الف�سلية للمقرر الدرا�سي 

بتحويل درجة الأعمال الف�سلية من 

60 اإىل 80 كن�سبة وتنا�سب، ولي�س 
يلي:  كما  وذلللك  التكاليف،  بللزيللادة 

 =  80 من  الف�سلية  الأعمال  درجة 

 x 60 درجة الأعمال الف�سلية من«

80 مق�سومة على 60«.
الذين  الطلبة  تخ�سي�س  وحللول 

اأنهوا خطة ال�سنة الأوىل امل�سركة، 

قالت العمادة: �سيتم تطبيق معايري 

التخ�سي�س املعتمدة دون اأي تعديل، 

وميكن العودة لآليات احت�ساب معايري 

الرابط:  على  بالطاع  التخ�سي�س 

https://dar.ksu.edu.sa/

.ar/CommonAllotment
مع التنويه باأنه �سيتم مراعاة فرز 

»ري�س/ خطة  جمموعتي  مللن  كللل 

�سمن  »كلليللم/احلل�للس«  وخطة  تقن« 

حدة،  على  العلمية  الكليات  م�سار 

وتخ�سي�سهم يف جميع التخ�س�سات 

بح�سب  العلمية  الكليات  املتاحة يف 

كل  يف  والطالبات  الطاب  اأعلللداد 

جمموعة.

واأ�سافت عمادة القبول والت�سجيل 

الدرجات  توزيع  تطبيق  �سيتم  باأنه 

ال�سنة  م�سارات  /20« جلميع   80«

 80 تكون  بحيث  امل�سركة،  الأوىل 

لاختبار  و20  الف�سلية،  لاأعمال 

النهائي جلميع املقررات.

اختبارات  التمري�س  كلية  نظمت 

اللللقلللبلللول للللرنلللاجملللي املللاجلل�للسللتللري 

يللومللي الثنني  والللدكللتللوراه، وذللللك 

23-1442/08/24هل  والللثللاثللاء 

مبقر الكلية.

التمري�س  كلية  عميدة  و�سرحت 

الرا�سد  حممد  بنت  مي  الدكتورة 

الذين  والطالبات  الطاب  عدد  اأن 

تقدموا لاختبار بلغ اأكرث من 300 

طالب وطالبة ح�سب �سروط القبول 

باجلامعة،  العليا  الدرا�سات  لعمادة 

وجلللللرى تللنللظلليللم عللمللللليللة اأدائلللهلللم 

متباعدة  فللرات  على  لاختبارات 

تطبيق  للل�للسللمللان  اللليللومللني  خلللال 

الحللرازيللة  ال�سحية  الإجلللللراءات 

وتطبيق  احلللرارة  درجة  قيا�س  مثل 

القاعات  وتعقيم  اجل�سدي  التباعد 

بعد كل اختبار.

التمري�س  كلية  بللاأن  واأو�للسللحللت 

موؤهلني  طلبة  تخريج  على  تعمل 

التمري�س  مهنة  ملللمللار�للسللة  علمياً 

وخدمات  ال�سحية  املوؤ�س�سات  يف 

املجتمع املتعددة من خال ما تقدمه 

من برامج تعليمية معتمدة واأبحاث 

جملللالت  يف  متخ�س�سة  علللللملليللة 

التمري�س.

جللاء ذلللك خللال زيللارتللهللا ملركز 

الخللتللبللارات لللاطللاع علللللى �سري 

العليا  الللدرا�للسللات  جللللان  اأعلللملللال 

والبحث العلمي واللجان الحرازية، 

الختبارات  الطلبة  اأداء  من  للتاأكد 

واملقابات يف ظروف منا�سبة.

اختراع جهاز لوضع وتطبيق 
المادة المبطنة لألسنان

بللراءة  �سعود  امللك  جامعة  �سجلت 

�سارة  الدكتورة  عليها  ح�سلت  اخللراع 

بنت �سلطان العنقري الأ�ستاذ امل�ساعد 

اإ�ساح الأ�سنان  وال�ست�ساري يف ق�سم 

تثبيت  بعد  وذلك  الأ�سنان،  طب  بكلية 

الخلللراع مللن مكتب بلللراءة الخللراع 

الخللراع  بلللراءة  وتبلورت  الأمللريللكللي، 

لو�سع  الللوظللائللف  متعدد  جللهللاز  حللول 

وتطبيق املادة املبطنة لاأ�سنان.

ويلل�للسللتللخللدم اجللللهلللاز يف احللللالت 

ال�سريرية التي يكون فيها النخر ال�سني 

»الت�سّو�س« عميق وقريب من اللب ال�سني »الع�سب« وكذلك يف حالة 

جتريف  عملية  خال  »الع�سب«  ال�سني  للب  اجلزئي  النك�ساف 

النخر ال�سني »الت�سّو�س« �سواء يدوياً اأو اآلياً.

وقد �سرحت الدكتورة �سارة العنقري باأن �سرارة فكرة الخراع 

تولدت ب�سبب ما يعانيه اأطباء الأ�سنان من �سعوبات خال تطبيق 

توزيع  ان�سيابية  وعدم  العميقة  ال�سنية  احلفر  داخل  املبطنة  املادة 

املادة ب�سكل متكافئ على العاج ال�سني.

ويتميز اجلهاز باأربعة وظائف متتابعة تبداأ بتنوير واإ�ساءة احلفرة 

احلواف،  وا�سحة  للعمل مبنطقة  للطبيب  الفر�سة  لإتاحة  ال�سنية 

ومن ثم قيا�س عمق التجويف واإنتاج تيار من الهواء لتجفيف املكان 

ب�سكل دقيق على  املبطنة  الدوائية  املادة  وتوزيع  يليها و�سع  بدقة، 

العاج ال�سني اأو فوق اللب ال�سني املك�سوف جزئياً، والتي ت�ساهم يف 

املحافظة على حيوية ال�سن ووقايته م�ستقبًا باإذن اهلل.

برنامج التطوير المهني يختتم 
دورته األولى

يختتم برنامج التطوير املهني التابع ملركز اخلريجني هذا الأ�سبوع 

1442هل، حيث قدم  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  الأوىل خال  دورته 

با�سراتيجيات  اخت�ست  التي  العمل  ور�للس  من  العديد  الرنامج 

البحث عن الوظيفة، وفن ت�سويق الذات، وال�سغف الوظيفي، وفر�س 

تغيري امل�سار الوظيفي وحتدياته، وذلك ملا يقارب 3940 م�ستفيد.

بينما ا�ستفاد ما يقارب 200 خريج وخريجة من خدمات تطوير 

ال�سرية الذاتية، والتدريب على اجتياز املقابات الوظيفية، والتقييم 

الوظيفي وتغيري قطاع العمل، والتي قدمها لهم نخبة من اخلراء 

واملخت�سني يف جمالت التوظيف واملوارد الب�سرية والتطوير املهني 

يف جل�سات ا�ست�سارية متنوعة.

وقد اأعرب كل من نائبة امل�سرف على مركز اخلريجني الدكتورة 

هبه اجلرين ومديرة امل�سروع الدكتورة منى بنت باين القحطاين عن 

بالغ فخرهم مبا قدمه برنامج التطوير املهني حتى الآن من ور�س 

عمل وخدمات عالية اجلودة، لقت الكثري من الإقبال والتفاعل من 

الذي  اجلميع  وتعاون  العمل  فرق  بجهود  اأ�سادوا  كما  امل�ستفيدين، 

اأ�سفر عن جناح الرنامج.

إنشاء قاعدة بيانات وتكوين 
مجموعات بحثية مشتركة

عقد جمل�س اإدارة جمعية القت�ساد ال�سعودية برئا�سة الدكتورة 

نورة بنت عبدالرحمن اليو�سف رئي�سة جمعية القت�ساد ال�سعودية، 

القت�ساد  اأق�سام  روؤ�ساء  مع  زووم«  من�سة  »عر  افرا�سياً  لقاًء 

اجلمعية  رئي�سة  رحبت  اللقاء  بداية  ال�سعودية.  يف  اجلامعات  يف 

بروؤ�ساء الأق�سام من جامعة امللك �سعود، وجامعة امللك عبدالعزيز، 

الرحمن،  عبد  بنت  نللورة  الأمللرية  وجامعة  في�سل،  امللك  وجامعة 

وجامعة  املنورة،  باملدينة  الإ�سامية  واجلامعة  الطائف،  وجامعة 

تهم  التي  املوا�سيع  من  لعدد  اللقاء  وتطرق  حائل.  وجامعة  طيبة، 

اأق�سام القت�ساد املختلفة. حيث ناق�س امل�ساركون �سبل تطوير نطاق 

اخلطوات  على  والتفاق  والأق�سام  اجلمعية  البحثي بني  التعاون 

العملية لتي�سري ذلك. ومت التفاق على اإن�ساء قاعدة بيانات لأع�ساء 

هيئة التدري�س يف الأق�سام لدعم اجلهود البحثية وتكوين املجموعات 

البحثية امل�سركة والت�سجيع على الن�سر يف جملة اجلمعية املحكمة، 

عقد  يف  والأقلل�للسللام  اجلمعية  بني  التعاون  اأهمية  على  والتاأكيد 

مناق�سة و�سع  كما مت  املتنوعة.  العمل  وور�س  واللقاءات  املوؤمترات 

لعقد  اآلية  بو�سع  والبدء  العمل  �سوق  يف  القت�ساد  ق�سم  خريجي 

ور�س عمل مع اجلهات ذات العاقة بهذا املو�سوع.

كما اأ�سار املجتمعون اإىل �سرورة تفعيل م�ساركة اللجنة ال�سبابية 

للجمعية والأندية الطابية يف تنظيم الدورات التدريبية وامل�ساهمة 

يف تنظيم اللقاءات اخلا�سة بال�سباب.

تكرار هذه  اأهمية  القت�ساد على  روؤ�ساء  اتفق  اللقاء  نهاية  ويف 

اجلامعات  يف  القت�ساد  اأق�سام  على  بالنفع  يعود  ملللا  اللللللقللاءات 

ال�سعودية ومتخ�س�سي القت�ساد يف اململكة وتعزيز روح التعاون يف 

املجالت البحثية والتطويرية.

على  الأق�سام  روؤ�للسللاء  اليو�سف  نللورة  الدكتورة  �سكرت  اأخلللرياً، 

م�ساركتهم يف هذا اللقاء املثمر �سائلة اهلل القدير للجميع بالتوفيق 

والنجاح.



 كتب: �شلطان ال�شويرخ

اجلامعة  رئي�س  معايل  عن  نيابة 

رعى وكيل اجلامعة الدكتور عبداهلل 

وبح�شور  ال�����ش��ل��م��ان،  �شلمان  ب��ن 

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

بن  خالد  الدكتور  العلمي  والبحث 

اخلمي�س  ي��وم  احلميزي،  اإبراهيم 

1442/8/26 حفل تكرمي الفائزين 
ال��ع��ل��م��ي لطالب  ال��ن�����ش��ر  ب��ج��ائ��زة 

كلية  يف  العليا  الدرا�شات  وطالبات 

العلوم  كلية  عميد  بح�شور  العلوم، 

الدكتور نا�شر بن حممد الداغري، 

ووكالء الكلية، وروؤ�شاء الأق�شام.

ك��م��ا اف��ت��ت��ح ال���وك���ي���ل م��ع��ر���س 

الأر���س،  لعلوم  ال�شعودية  اجلمعية 

عن حمتوى  مف�شل  ل�شرح  وا�شتمع 

اجلمعية  رئي�س  قبل  م��ن  املعر�س 

الدكتور عبداهلل بن حممد العمري، 

بعد ذلك قدم وكيل الكلية  لل�شووؤن 

الدكتور  اخلدمية  واملقررات  الفنية 

�شليمان العمر عر�شاً اإح�شائياً عن 

العلوم. كما  التطوع يف كلية  مبادرة 

رمي  الدكتورة  الكلية  وكيلة  قدمت 

بنت عطاهلل العجمي عر�شا عما مت 

الفرتا�شي  املعر�س  لإقامة  اإجنازه 

مل�شاريع التخرج  للطالب والطالبات 

مرحلة البكالوريو�س.

�شالح  ال��دك��ت��ور  ق��دم  ذل��ك  بعد 

اجليولوجيا  ق�شم  رئي�س  القي�شي 

للزيارة  مرئياً  عر�شاً  واجليوفيزياء 

العلوم  كلية  ملتاحف  الف��رتا���ش��ي��ة 

ن�شر  يف   �شاركت  التي  وامل��دار���س 

العر�س من خالل من�شة مدر�شتي. 

للدرا�شات  الكلية  وكيل  ق��دم  كما 

زيد  الدكتور  العلمي  والبحث  العليا 

مرئيا  عر�شا  العثمان  عبداهلل  بن 

للوحة معلومات كلية العلوم.

ويف ن��ه��اي��ة احل��ف��ل ق���دم وك��ي��ل 

ملن�شوبي  وتقديرة  �شكره  اجلامعة 

وم��ن�����ش��وب��ات ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم وك���رم 

الن�شر  بجوائز  والفائزات  الفائزين 

العلمي.
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افتتح معر�ض اجلمعية ال�سعودية لعلوم الأر�ض

وكيل الجامعة يكرم الفائزين بجائزة التميز للدراسات العليا

معهد تقنية النانو يستقبل
وفدًا من شركة »تقنية طاقة«

موظفات »القبول والتسجيل« يزرن مركز 
لقاحات »كوفيد- 19«

ا�شتقبل امل�شرف العام على معهد 

امللك عبداهلل لتقنية النانو الدكتور 

يوم  الربيثني،  عبدالعزيز  بن  حمد 

الثالثاء 24 �شعبان 1442ه� املوافق 

�شركة  من  وف��داً  2021م،  ابريل   6
تقنية القاب�شة »تقنية طاقة« ممثاًل 

بامهري،  خالد  بن  وائ��ل  باملهند�س 

واملهند�س طالل بن خالد ا�شعيفان، 

بح�شور وكيل املعهد لل�شوؤون الفنية 

الدكتور عبدالعزيز بن نا�شر الهزاع، 

البحثية  ل��ل�����ش��وؤون  امل��ع��ه��د  ووك��ي��ل 

الدكتور خالد بن حممد الدعجاين.

امل�شرف  برتحيب  اللقاء  ا�شتهل 

العام بوفد ال�شركة ثم عقد اجتماع 

الدكتور حمد  األقى خالله  م�شرتك 

املعهد  ع��ن  تعريفية  نبذة  الربيثن 

يف  والعلمية  البحثية  ون�شاطاته 

وتطبيقاتها،  النانو  تقنية  جم��الت 

مناق�شة  الج��ت��م��اع  خ��الل  مت  كما 

ال��ت��ع��اون يف جم���الت تقنية  اأوج���ه 

النانو، ثم توجه الوفد بعد ذلك اإىل 

على  اطلع  حيث  املعهد  خمتربات 

كما  العالية  والتجهيزات  التقنيات 

ا�شتمع ل�شرح موجز عن كيفية عمل 

تلك الأجهزة.

الربيثن،  حمد  الدكتور  واأو�شح 

يف  ت�شهم  ال��زي��ارات  ه��ذه  مثل  اأن 

ب��ن��اء ���ش��راك��ات ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف 

النانو  تقنية  وتطوير  تطبيق  جمال 

ت��اأت��ي حتقيقاً  اأن��ه��ا  كما  امل��ت��ع��ددة، 

لروؤية املعهد نحو امل�شاهمة بتوطني 

والبحثية  التطويرية  ال�شناعات 

وكذلك  ال�شرتاتيجية  للقطاعات 

وردم  امل��ح��ل��ي��ة  ال���ك���وادر  ت���دري���ب 

الأكادميية  القطاعات  ب��ني  ال��ه��وة 

القت�شادية  الإنتاجية  والقطاعات 

اأهداف اجلامعة  تاأتي �شمن  والتي 

ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وحت��ق��ي��ق روؤي����ة 

.2030

القبول  ع��م��ادة  �شعي  اإط���ار  يف 

من�شوبيها  ح��ث  ن��ح��و  والت�شجيل 

وامل�شاهمة  كوفيد19-  لقاح  لأخ��د 

يف عودة احلياة اإىل طبيعتها وخلق 

نظمت  و�شحية،  اآمنة  جامعية  بيئة 

بعمادة  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  وح���دة 

الطالبات  بفرع  والت�شجيل  القبول 

العمادة  موظفات  من  لعدد  زي��ارة 

باملدينة   19 كوفيد-  لقاحات  ملركز 

اجلامعية للطالبات، بهدف التعرف 

على اإجراءات اأخذ اللقاح للمن�شوبني 

العزيز  عبد  الدكتور  وقام  وذويهم، 

العلوان خالل الزيارة، بالإجابة على 

ا�شتف�شارات املن�شوبات حول اللقاح 

ملن  اللقاح  على  احل�شول  واإت��اح��ة 

ترغب منهن اأثناء اجلولة.

عمادة  تقدمت  املنا�شبة  وب��ه��ذه 

اجلزيل  ال�شكر  والت�شجيل  القبول 

ل��ك��ل ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى امل��رك��ز على 

الرائع  والتنظيم  املبذولة  اجلهود 

وح�شن ال�شتقبال.
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برعاية حرم خادم احلرمني ال�رشيفني

لتعزيز مهارات القراءة والكتابة ورفع نواجت التعّلم

50 عامًا  جامعة األميرة نورة تحتفي بمرور 
التربية كلية  إنشاء  على 

3 ماليين طالب وطالبة شاركوا في 
PISAو PIRLSلـ المحاكية  االختبارات 

حث اجلميع للمبادرة باأخذ اللقاح

وزير التعليم يتفقد مركز لقاحات 
كورونا بمقر ديوان الوزارة

االثنني  ال�شيخ،  اآل  حممد  بن  حمد  د.  التعليم  وزي��ر  معايل  تفّقد 

ال���وزارة  مبقر  »كوفيد19«  لقاحات  تقدمي  تقدمي  مركز  امل��ا���ش��ي، 

بالريا�ض، بح�شور م�شاعد وزير التعليم د. �شعد اآل فهيد.

والفنية  ال�شحية  التجهيزات  على  اجلولة  خ��ال  معاليه  واطلع 

منظمة  اآلية  وفق  ال��وزارة؛  ملن�شوبي  اللقاح  اأخ��ذ  واإج���راءات  للمركز، 

اجلولة  خال  التقى  كما  للح�شور،  زمني  وج��دول  الت�شجيل،  لعملية 

املوظفني اأثناء تلقي اللقاح، مقدماً لهم ال�شكر على مبادرتهم، ومتمنياً 

والتقدير  ال�شكر  عظيم  التعليم  وزير  وق��ّدم  وال�شامة.  ال�شحة  لهم 

للقيادة الر�شيدة - حفظها اهلل - على اإتاحة اللقاح جلميع املواطنني 

واملقيمني للوقاية من فريو�ض كورونا، موؤكداً اأن اململكة حققت جناحات 

كبرية ومتوا�شلة يف التعامل مع اجلائحة على كافة االأ�شعدة، منوهاً 

باجلهود التكاملية لوزارة التعليم مع قطاعات الدولة وموؤ�ش�شاتها. وقال 

ياأتي �شمن  ال��وزارة  اللقاحات مبقر  لتقدمي  مركز  »اإن وجود  معاليه: 

خطة الوزارة لتطعيم من�شوبي التعليم قبل بداية العام الدرا�شي املقبل 

1443ه�، وذلك حر�شاً على العودة الطبيعية و�شامة املجتمع، وانتظام 
العملية التعليمية، داعياً اأفراد املجتمع ومن�شوبي التعليم باأخذ اخلطوة 

وتلقي اللقاح«. يُذكر اأن اإدارات التعليم يف املناطق واملحافظات اأعلنت 

عن مراكز  لتقدمي لقاح فريو�ض كورونا ملن�شوبيها داخل مقراتها، وذلك 

بالتعاون مع وزارة ال�شحة.

.. ومنسوبو الوزارة يبادرون 
بتلقي اللقاح ويشيدون بمستوى 

التنظيم والخدمات

بداأت وزارة التعليم، االأحد املا�شي، تطعيم من�شوبيها وموظفيها �شد 

فريو�ض كورونا امل�شتجد، �شمن حملة التطعيم التي تقوم بها بديوان 

»خذ اخلطوة..  �شعار  ال�شحة حتت  وزارة  مع  بالتن�شيق  ال��وزارة  عام 

خذ اللقاح«.

وقالت مدير عام اإدارة ال�شوؤون ال�شحية املدر�شية بالوزارة االأ�شتاذة 

اإ�شراء بنت حممد ال�شعيد: »اإن هذه احلملة تاأتي اهتماماً من معايل 

وزير التعليم د. حمد بن حممد اآل ال�شيخ على �شامة من�شوبي الوزارة، 

وحر�شاً من معاليه على �شرورة اأخذ العاملني بديوان عام الوزارة للقاح 

حفاظاً على �شحتهم و�شامتهم، اإىل جانب توفري بيئة عمل منا�شبة 

احلرمني  خادم  حكومة  من  ال�شخي  الدعم  من  واال�شتفادة  و�شحية، 

ال�شريفني و�شمو ويل عهده - حفظهما اهلل - مبا ي�شمن العودة اإىل 

احلياة الطبيعية«.

اللقاحات  مراكز  يحاكي  بالوزارة  اللقاح  مقر  اأن  ال�شعيد  واأ�شافت 

التي حددتها وزارة ال�شحة �شواء بتخ�شي�ض رابط للت�شجيل، اأو مرور 

امل�شتفيد بعدة مراحل لت�شجيل البيانات، واإبراز تطبيق توكلنا، واالنتقال 

عرب م�شار خم�ش�ض للو�شول اإىل مكان اأخذ اللقاح، وكذك االنتظار 

15 دقيقة بعد احلقن لاطمئنان على احلالة ال�شحية قبل املغادرة.
واأ�شارت اإىل اأن وزارة التعليم وفرت كوادر طبية موؤهلة بالتعاون مع 

من  اأكرث  ا�شتفادة  �شهد  كبري حيث  االإقبال  اأن  موؤكدًة  ال�شحة،  وزارة 

300 موظف وموظفة يف جهاز الوزارة يف اليوم االأول للحملة.
من�شوبات  اإح��دى  ال�شهراين  مبارك  مها  د.  اعتربت  جانبها  من 

الوزارة الائي ا�شتفدن من احلملة؛ تنفيذ الوزارة لهذه املبادرة جزءاً 

مقرات  داخ��ل  ال�شحية  احلماية  لتطبيق  الوطنية  م�شوؤوليتها  من 

التنفيذية  باالإجراءات  م�شيدًة  واملوظفات،  املوظفني  و�شامة  العمل، 

التي �شاهدتها، واالحرتازات التي طبقتها احلملة منذ بدء الت�شجيل 

بالرابط املخ�ش�ض حتى االنتقال اإىل مركز اللقاح بالوزارة واحل�شول 

عليه.

وو�شف االأ�شتاذ حممد ال�شعد اأحد امل�شتفيدين من حملة التطعيم 

وامل�شاعدة  من�شوبيها،  وحماية  لرعاية  ال��وزارة  جهود  من  حلقة  باأنها 

يف ا�شتمرارية العمل باأمان وطماأنينة، معرباً عن اإعجابه و�شروره مبا 

�شاهده من خدمات كبرية، بدءاً من الت�شجيل، و�شوالً لتلقي اجلرعة 

حتى مغادرة املركز مع تطبيق كافة االإجراءات االحرتازية والوقائية.

ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ح��رم خ��ادم 

احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 

وبح�شور  اهلل،  حفظه  عبدالعزيز، 

بن  حمد  د.  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل 

جامعة  احتفت  ال�شيخ؛  اآل  حممد 

عبدالرحمن،  ب��ن��ت  ن���ورة  االأم����رية 

كلية  اإن�شاء  على  عاماً   50 مب��رور 

ال��رتب��ي��ة »خ��م�����ش��ون ع���ام���اً: عطاء 

بالدور  ا�شت�شعاراً  وذل��ك  ومتكني«، 

م�شرية  يف  الكلية  ب��ه  قامت  ال��ذي 

باعتبارها  باململكة؛  امل���راأة  تعليم 

يف  ن�شئت 
ُ
اأ للبنات  تربوية  كلية  اأول 

اململكة منذ عام 1390ه�.

يف  التعليم  وزي��ر  معايل  واأ���ش��اد 

ك��ل��م��ت��ه خ���ال احل��ف��ل ب��االه��ت��م��ام 

وال��رع��اي��ة ال��ت��ي تُ��وج��ت بها امل���راأة 

ال�شعودية من قبل حكومتنا الر�شيدة 

منذ عهد املوؤ�ش�ض امللك عبدالعزيز 

بن عبدالرحمن اآل �شعود -طيب اهلل 

ثراه- و�شوالً اإىل عهد قائد م�شريتنا 

ال�شريفني  احلرمني  خادم  املباركة، 

امللك �شلمان بن عبدالعزيز -حفظه 

اأخذه  الذي  الدور  اإىل  الفتاً  اهلل-، 

�شاحب  ال��ع��ه��د  ويل  ع��ات��ق��ه  ع��ل��ى 

بن  حم��م��د  االأم����ري  امل��ل��ك��ي  ال�شمو 

�شلمان -حفظه اهلل-؛ الإعاء مكانة 

واملعرفة،  الريادة  قمم  على  اململكة 

الب�شرية،  الكفاءات  يف  واال�شتثمار 

بال�شكر والتقدير حلرم خادم  مثنياً 

تف�شلها  على  ال�شريفني  احلرمني 

التي  ب��رع��اي��ة ه���ذه االح��ت��ف��ال��ي��ة، 

للمراأة  خا�شاً  ومعنى  رمزية  حتمل 

�شمو  ك��ان��ت  اأن  م��ن��ذ  ال�����ش��ع��ودي��ة، 

و�شداد  للحكمة  رم��زاً  نورة  االأم��رية 

املوؤ�ش�ض - رحمه  امللك  ال��راأي عند 

للعلم  رم���زاً  اأ�شبحت  حتى   - اهلل 

واملعرفة ومتكني املراأة.

كلية  اأن  ال��وزي��ر  معايل  واأو���ش��ح 

بنت  ن��ورة  االأم��رية  بجامعة  الرتبية 

ع��ب��دال��رح��م��ن مل ت��ك��ن ن����واة ه��ذه 

كانت  بل  فح�شب،  الرائدة  اجلامعة 

العايل  التعليم  يف  االأوىل  اللبنة 

للمراأة ال�شعودية، واملحرك االأ�شا�ض 

ب��اع��ت��ب��اره��ا  تعليمها  م�����ش��رية  يف 

الفتاً  للمعلمات،  االأوىل  احلا�شنة 

خريجات  م��ن  دف��ع��ة  اأول  اأن  اإىل 

طالبة  الثمانني  تتجاوز  مل  الكلية 

اململكة  اأنحاء  اإىل  انطاقهن  قبل 

واملعارف  العلوم  لين�شرن  ال�شا�شعة، 

ويبدلن ظام االأمية بنور املعرفة.

ال�شكر  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزي����ر  وق�����ّدم 

وال��ت��ق��دي��ر ل��ك��ل م��ن ع��م��ل يف ه��ذه 

اخلم�شة  ال��ع��ق��ود  ط����وال  ال��ك��ل��ي��ة 

املا�شية، والوقوف احرتاماً واعتزازاً 

اأمام جهودهن خلدمة بنات الوطن.

اأبدت رئي�شة جامعة  من جانبها، 

عبدالرحمن  ب��ن��ت  ن����ورة  االأم�����رية 

العي�شي،  �شليمان  بنت  اإينا�ض  د. 

التاريخي  االحتفاء  بهذا  اعتزازها 

بتاأ�شي�ض الكلية كونها لبنة االأ�شا�ض 

لتعليم املراأة ال�شعودية، واعدًة بعمق 

ملوا�شلة  امل�شتقبل  مع  اإ�شرتاتيجي 

التنمية امل�شتقبلية لتتحول الكلية من 

كلية تربية مبفهوم تقليدي اإىل كلية 

للتنمية الب�شرية مبفهومها احلديث 

مب��م��ار���ش��ات م��ه��ن��ي��ة، مب��ا ي��ت��واف��ق 

والتوجهات العاملية والنظام اجلديد 

مل�شتقبل  وم��ت��ط��ل��ع��ًة  ل��ل��ج��ام��ع��ات، 

ل�شناعة  ب���ارزة  ع��ام��ة  ت��ك��ون  الأن 

واألقت  الواعدة.  الوطنية  ال�شواعد 

�شاحبة ال�شمو االأمرية د. اجلوهرة 

جامعة  مديرة  �شعود  اآل  فهد  بنت 

موجزة  كلمة  �شابقاً،  ن��ورة  االأم��رية 

كطالبة  جتربتها  فيها  ا�شتعر�شت 

و�شوالً  الكلية؛  يف  ومعلمة  ودار�شة 

ن��ورة،  االأم����رية  جلامعة  لرئا�شتها 

من  الكبري  االه��ت��م��ام  على  م��وؤك��دًة 

املراأة وجتربة  بتمكني  اململكة  قيادة 

الكلية كاأم ل�شائر كليات الرتبية على 

اأخ��رى،  جهة  من  اململكة.  م�شتوى 

د.ح�شة  الرتبية  كلية  عميدة  اأكدت 

على  كلمتها  ال�شايع يف  بنت حممد 

م�شاعر الفخر واالعتزاز باملنجزات 

برعاية  الكلية  ب��ه��ا  حظيت  ال��ت��ي 

كرمية من القيادة احلكيمة -اأعزها 

اهلل-؛ مما �شاهم على مدى العقود 

اخلم�شة املا�شية يف تعزيز دورها يف 

خدمة املجتمع.

مرئية  عرو�شاً  احلفل  وت�شّمن 

ت����ربز م�����ش��رية ت��ع��ل��ي��م ال��ب��ن��ات يف 

امل��م��ل��ك��ة، وال���دع���م ال�����ش��خ��ي من 

الر�شيدة، باالإ�شافة لتكرمي  قيادتها 

الرتبية،  لكلية  ال�شابقات  العميدات 

واملعر�ض امل�شاحب للمنا�شبة.

ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اأج������رت 

االخ�����ت�����ب�����ارات امل���ح���اك���ي���ة 

 PIRLS لاختبارات الدولية

القرائي  الفهم  يف   PISA و 

3 مايني  من  الأكرث  والكتابي 

املرحلتني  يف  وطالبة  طالبة 

االب��ت��دائ��ي��ة وامل��ت��و���ش��ط��ة من 

»مدر�شتي«. من�شة  خال 

ال�شفوف  ط��اب  و���ش��ارك 

وال�شاد�ض  واخلام�ض  الرابع 

االخ��ت��ب��ارات  االب��ت��دائ��ي يف 

PIRLS؛  الختبار  املحاكية 

لتنمية مهارات الفهم القرائي 

يف  ���ش��ارك  بينما  وال��ك��ت��اب��ي، 

الختبار  املحاكية  االختبارات 

ال��ق��رائ��ي  ال��ف��ه��م  ل��ق��ي��ا���ض   PISA
االأول  ال�شفوف  ط��اب  والكتابي 

املتو�شط. والثالث  والثاين 

التعليم  وزارة  خ��ط��ة  وت��ع��ت��م��د 

التي  التعلّم  ن��واجت  م��ن  ال��رف��ع  يف 

يف  ال��ط��اب  اأداء  على  �شتنعك�ض 

من  عدد  على  الدولية  االختبارات 

التطبيقات  ذلك  ومن  اخلطوات، 

مهارات  ت�شتهدف  التي  واالأن�شطة 

ال��ت��ف��ك��ري ال��ع��ل��ي��ا، واإع�����ادة ت��وزي��ع 

جانب  اإىل  ال��درا���ش��ي��ة،  اخل��ط��ط 

عرب  للمعلمني  امل��ه��ن��ي  ال��ت��ط��وي��ر 

ت��ق��دمي ح��ق��ائ��ب ت��دري��ب��ي��ة ل��ه��م يف 

جميع جماالت االختبارات الدولية 

وحت��دي��ث��ه��ا ب��ا���ش��ت��م��رار، ك��ذل��ك 

و���ش��ع م���وؤ����ش���رات وم�����ش��ت��ه��دف��ات 

واملكاتب  امل��دار���ض  م�شتوى  على 

خال  م��ن  التعليمية،  واالإدارات 

ن��ت��ائ��ج االخ����ت����ب����ارات امل��ح��اك��ي��ة 

والتح�شيلية  الدولية  لاختبارات 

دوري. ب�شكل 

وتُ����ق����ام ال���درا����ش���ة ال���دول���ي���ة 

خ��ال  امل��م��ل��ك��ة  يف   »PIRLS«

���ش��ب��ت��م��رب   19 م���ن  ال���ف���رتة 

2021؛  اأك��ت��وب��ر   12 وح��ت��ى 

ل���ق���ي���ا����ض م�������ش���ت���وى ط��ل��ب��ة 

ال�����ش��ف ال���راب���ع االب��ت��دائ��ي 

عليها  وت�شرف  ال��ق��راءة،  يف 

ال��رتب��وي  التح�شيل  منظمة 

اآخ��ر  يف  تُ��ق��ام  كما   ،»IEA«

 2022 عام  من  االأول  الربع 

لتقييم  ال��دول��ي��ة  ال��درا���ش��ة 

الطلبة »PISA« الذين اأمتوا 

عليها  وت�����ش��رف  ع��ام��اً،   15
م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون وال��ت��ن��م��ي��ة 

 ،»OECD« االق��ت�����ش��ادي��ة 

نتائج  م��ن  لا�شتفادة  وذل��ك 

هذه الدرا�شات يف الرفع من 

التعلّم. نواجت 

ت�شارك  التعليم  وزارة  اأن  يُذكر 

 »PIRLS« الدولية  الدرا�شة  يف 

بعد  ال��ت��وايل  على  الثالثة  ل��ل��دورة 

ويف  و2016،   2011 ع���ام���ي 

بعد  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رة   »PISA«

.2018 م�شاركة عام 

د. آل الشيخ: دعم القيادة الرشيدة ساهم في تمكين المرأة وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع



دليل تدريس الطالب ذوي 
اضطرابات طيف التوحد

 Darlene E. Perner, Monica E. ت�أليف: 

Delano

ن���ورة  د.  ت��رج��م��ة: 

�س�يف الدو�سري

دار  ال����ن����������س����ر: 

�سعود  امللك  ج�معة 

للن�سر

يعدُّ هذا الكت�ب 

م�������س���دًرا م��ه��ًم��� 

ع��ن��ه  غ����ن����ى  ال 

املعلمني  جلميع 

وال�����ع������م�����ل�����ني 

م������ع ال����ط����اب 

ذوي  م������������ن 

ا����س���ط���راب����ت 

طيف التوحد.

ي��ت��م��ي��ز ه����ذا ال��ك��ت���ب 

كيفية  تو�سح  للرتبويني؛  مب��سرة  معلوم�ت  بتقدمي 

التوحد  ط��ي��ف  ا���س��ط��راب  ذوي  ال��ط��اب  ت��دري�����س 

داخ��ل  لنج�حهم  ال��ازم��ة  امل��ه���رات  م��ن  جمموعة 

عملية  ط��رق  عر�س  خ��ال  م��ن  وخ�رجه�  املدر�سة 

تهدف اإىل توجيه املم�ر�س�ت يف التدري�س.

ك���م���� ي���ح���ت���وي ال���ك���ت����ب ع���ل���ى جم���م���وع���ة م��ن 

على  املبنية  التدري�سية  واملم�ر�س�ت  االإ�سرتاتيجي�ت 

تطوير  يف  فع�ليته�  البحوث  اأظ��ه��رت  التي  االأدل���ة 

وم��ه���رات  ال��ذات��ي��ة,  والعن�ية  االجتم�عية  امل��ه���رات 

ف�سل  كل  يقدم  اإذ  االأك�دميية,  وامله�رات  التوا�سل, 

من ف�سوله للرتبويني معلوم�ت عملية واأمثلة واقعية 

تدري�سه  يجب  م�  حول  للتطبيق  بخطوات  م�سحوبة 

وكيفية تدري�سه للطاب من ا�سطراب طيف التوحد.

حوكمة المعلومات مبادئ 
واستراتيجيات وأفضل الممارسات

Robert F. Smallwood :ت�أليف

اأحمد  د.  ترجمة: 

ب������ن ع������ب������داهلل ب��ن 

خ�سري

دار  ال���ن��������س���ر: 

�سعود  امللك  ج�معة 

للن�سر

ي����ق����دم ك���ت����ب 

»ح���������وك���������م���������ة 

امل�����ع�����ل�����وم������ت: 

امل�����ف������ه�����ي�����م, 

اال�سرتاتيجي�ت 

واأف�����������������س��������ل 

امل���م����ر����س����ت« 

م�����ف������ه�����ي�����م 

حوكمة  ع��ن  وا���س��ح��ة 

اأف�سل  بي�ن  مع  التنفيذ  وا�سرتاتيجي�ت  املعلوم�ت 

وفوائد  ل��دواف��ع  ال��ع���يل  الفهم  ومينح  امل��م���ر���س���ت, 

حوكمة املعلوم�ت الذي به تطوير ح�لة العمل ويو�سح 

كيفية اإطاق برامج حوكمة املعلوم�ت واإدارته�.

ي�سمل  وا���س��ع���ً  منهج�ً  املعلوم�ت  حوكمة  تعترب 

العديد من املج�الت االأ�س��سية مثل, الق�نون, وحفظ 

ال�سجات, وتقنية املعلوم�ت, واإدارة املخ�طر واالأمن 

املعلوم�ت  حوكمة  اإىل  ويُنظر  االأع��م���ل,  وعملي�ت 

ع�ملي�ً على اأنه� مب�درة ح��سمة يف املنظم�ت الرائدة.

مف�هيم  وق��دم  �سعى  املعلوم�ت  حوكمة  وك��ت���ب 

للتنفيذ وجمموعة من  ق�بلة  وا�سرتاتيجي�ت  وا�سحة 

فهمه  ميكن  ب�أ�سلوب  املجّربة«  املم�ر�س�ت  »اأف�سل 

والرتابط  املنطقي  الت�سل�سل  ميزاته  وا�ستيع�به, ومن 

وخمتلف  مفرداته  بني  املنهجي  والتم��سك  الفكري 

مو�سوع�ته.

17 5دراسات  �لعدد 1400 - �لأحد 6 رم�ضان 1442هـ �ملو�فق 18 �أبريل 2021م

اأن  ح���دي���ث���ة  درا�����س����ة  اأك�������دت 

وامل�س�غبني  امل�س�ك�سني  االأ�سخ��س 

والذين تظهر عليهم نوب�ت الغ�سب 

اأكرث عر�سة ملواجهة م�س�كل �سحية 

واأكدت  العمر,  منت�سف  يف  وم�لية 

الدرا�سة على �سرورة �سبط النف�س 

�سحي  م�ستقبل  �سم�ن  اأج��ل  م��ن 

وم�يل اأف�سل.

ال��درا���س��ة اأج��راه��� ب���ح��ث��ون يف 

ج���م��ع��ة م��ي�����س��ي��غ���ن االأم��ري��ك��ي��ة, 

االأ���س��ح������س  اأن  اإىل  وت��و���س��ل��ت 

امل�����س���ك�����س��ني وال����ذي ي��ع���ن��ون من 

منتظمة  اأو  ق�سرية  غ�سب  نوب�ت 

مل�س�كل  ل��ل��ت��ع��ر���س  ع��ر���س��ة  اأك����رث 

العمر,  منت�سف  يف  وم�لية  �سحية 

املن�سبطني,  ب�الأ�سخ��س  مق�رنة 

ودر������س ال��ب���ح��ث��ون ب��ي���ن���ت األ���ف 

اأم��ري��ك��ي ول���دوا يف ع�مي  م��واط��ن 

1972 اأو1973 منذ والدتهم وحتى 
بلوغهم �سن ال�45.

اأن  واأظ���ه���ر حت��ل��ي��ل ال��ب��ي���ن���ت 

من�سبطني  ك�نوا  الذين  االأ�سخ��س 

على  قدرة  اأكرث  ك�نوا  اأطف�ل  وهم 

وحي�تهم  واأموالهم  �سحتهم  اإدارة 

كم�  من��سب,  ب�سكل  االجتم�عية 

اأنهم ك�نوا يتمتعون ب�سحة اأف�سل.

ريت�سموند  لي�  الدكتورة  وق�لت 

الدرا�سة:  اإعداد  يف  �س�همت  التي 

يتمتعون  ك���ن��وا  ال��ذي��ن  »ال��ب���ل��غ��ون 

بقدرة اأكرب على �سبط النف�س وهم 

�سغ�ر ك�نت اأج�س�دهم ت�سيخ ب�سكل 

ال�سيخوخة  عام�ت  اأن  كم�  اأبط�أ 

يف اأدمغتهم ك�نت اأقل«.

»عندم�  ريت�سموند:  واأ���س���ف��ت 

يتمتعون  ال��ذي��ن  االأط��ف���ل  اأ���س��ب��ح 

منت�سف  يف  للنف�س  اأف�سل  ب�سبط 

م�لية  معرفة  لديهم  ك�نت  العمر, 

ع��م��ل��ي��ة اأك�����رث, ك��م��� ك����ن���وا اأك���رث 

تخطيط�ً من الن�حية امل�لية, وك�نوا 

يتمتعون بت�سنيف�ت ائتم�نية اأف�سل 

املعر�سني  ال�سغ�ر  االأط��ف���ل  م��ن 

الغ�سب«. لنوب�ت 

ون�سح الب�حثون العوائل ب�ل�سعي 

�سبط  على  االأطف�ل  م�س�عدة  اإىل 

من  يح�سن  ق��د  ذل��ك  الأن  النف�س, 

طول ونوعية حي�تهم يف امل�ستقبل.

قــــــــــــــــرأت لك..

اأ�����س����ب����ح ال�����وع�����ي ب���خ���ط���ورة 

ال���ك���ول�������س���رتول وال�����ده�����ون م��ن 

�سيوع�  االأك���رث  الطبية  املعلوم�ت 

ال��ع���مل ك��ل��ه على  ال��ن������س يف  ب��ني 

الدول  يف  �سواء  الثق�ف�ت  اختاف 

حتى  ال��ن���م��ي��ة,  ال���دول  اأو  الغنية 

اأجريت   21 ال��ق��رن  ب��داي��ة  اإن��ه يف 

تداوال  الكلم�ت  اأكرث  حول  درا�سة 

الكلمة  هذه  وك�نت  االأمريكيني  بني 

هي »الكول�سرتول«, كم� اأن العاقة 

والكول�سرتول  ال��ده��ون  زي���دة  ب��ني 

ال�سحية  احل���ل��ة  وب���ني  ال����دم  يف 

لل�سخ�س معروفة وم�سلم به�.

ل��ك��ن درا����س���ة ج���دي���دة ح���ددت 

يف  ال��ده��ون  م�ستوى  ب��ني  العاقة 

ا�سطراب�ت  زي����دة  اأو  وق��ل��ة  ال���دم 

ال����ن����وم وب���خ��������س���ة ل�����دى ط���اب 

اأن  واأثبتت  واجل���م��ع���ت,  امل��دار���س 

ه��ن���ك اأن��واع���ً م��ن ال��ده��ون تفيد 

احلميدة  ب�لدهون  ت�سمى  اجل�سم 

ع�لية  ال��ده��ون  وه��ي  اجل��ي��دة,  اأو 

ترت�سب  ال  التي   »HDL« الكث�فة 

على جدار ال�سرايني وال تت�سبب يف 

بعك�س  »اأوميغ�3«,  ومنه�  ت�سلبه� 

 »LDL« الدهون املنخف�سة الكث�فة

كث�فته�  الن��خ��ف������س  ن��ظ��را  وال��ت��ي 

ال�سرايني  جدران  اخرتاق  ت�ستطيع 

وترت�سب عليه�.

ال��درا���س��ة اأج��راه��� ب���ح��ث��ون يف 

ج���م��ع��ة اأك�����س��ف��ورد ون�����س��رت يف 

 Journal ال��ن��وم  »اأب��ح���ث  جملة 

و�سملت   ,»of Sleep Research
املدار�س  عينة ع�سوائية من طاب 

واجل�مع�ت عددهم 362 من اأم�كن 

اأن  اإىل  واأ�س�رت  لندن,  متفرقة يف 

»اأوميغ�3«  من  املرتفعة  امل��ع��دالت 

واأقل  اأف�سل  ب�سكل  ب�لنوم  ترتبط 

ا�سطراب�.

ال��درا���س��ة  ه���ذه  نتيجة  وت��ع��ت��رب 

من  الكثري  اإن  اإذ  وج��دي��دة,  مثرية 

اإىل  تتطرق  مل  ال�س�بقة  الدرا�س�ت 

ب�سكل  والنوم  الدهون  بني  العاقة 

ه�دئ من قبل, وركز الب�حثون على 

معرفة م� اإذا ك�ن تن�ول 600 ملغم 

ب�»اأوميغ�3«  الغنية  امل�����س���در  م��ن 

من  معينة  واأن���واع  الطح�لب  مثل 

االأ�سم�ك ملدة 16 اأ�سبوع� ميكن اأن 

يح�سن من النوم من عدمه.

من  اأرب��ع��ة  اأن  النت�ئج  واأظ��ه��رت 

10 طاب ع�نوا ب�سكل منتظم  كل 

من م�سكات وا�سطراب�ت يف النوم 

قبيل  والقلق  املتقطع  ال��ن��وم  مثل 

املتكرر  واال�ستيق�ظ  النوم,  ميع�د 

هي  النتيجة  وك���ن��ت  م���رات,  ع��دة 

بعد  ال��ط��اب  ل��دى  ال��ن��وم  حت�سن 

التي  »اأوميغ�3«  اأق��را���س  تن�ولهم 

منه�,  م��ل��غ��م   600 ع��ل��ى  حت��ت��وي 

اأن  كم�  يومي�,  �س�عة  نحو  مبقدار 

اإذ  حت�سن,  الليل  اأثن�ء  ا�ستيق�ظهم 

اأقرانهم  من  م��رات  �سبع  نحو  قل 

الذين تن�ولوا حبوب ال�سوي�.

مبق�رنة  اأي�س�  الب�حثون  وق���م 

م���ع���دالت االأح���م��������س ال��ده��ن��ي��ة 

املتعددة وغري امل�سبعة اأو االأحم��س 

ال��ده��ن��ي��ة امل��ف��ي��دة ال��ت��ي ت��وج��د يف 

ومعدالت  و»اأوميغ�6«,  »اأوميغ�3« 

النوم و�سعوب�ت التعلم والرتكيز يف 

الدرا�سة.

وت�أتي اأهمية هذه الدرا�سة نظراً 

الرتف�ع ن�سبة الطاب الذين يع�نون 

كم�  خ��سة  النوم  م�سكات يف  من 

اأنه� قد تلقي ال�سوء على م�سكات 

»اأوميغ�3«  نق�س  الرت��ب���ط  التعلم 

تنعك�س  وال��ت��ي  ال��ن��وم  مب�سكات 

ب�ل�سرورة على وجود م�سكات يف 

التعلم خ��سة القراءة.

الطفل,  �سامة  اإدارة  ك�سفت 

ل�سوؤون  االأع��ل��ى  للمجل�س  الت�بعة 

من   %72.3 اأن  ب�ل�س�رقة,  االأ�سرة 

الع�ئات يف منطقة اخلليج العربي 

�سن  دون  الأط��ف���ل��ه��م  ي�����س��م��ح��ون 

الهواتف  ب��ستخدام  ع�سرة  الث�نية 

ال���ذك���ي���ة, م��ن��ه��م نحو  واالأج����ه����زة 

م�  مبراجعة  يقومون  ال   %37.6
االإنرتنت,  على  اأطف�لهم  يت�سفحه 

اأن هن�ك  73.4% يرون  اأن  موؤكدة 

اأطف�لهم ومواقع  اأعم�ر  تن��سب�ً بني 

االإنرتنت التى يزورونه�.

ج�ء ذلك فى درا�سة نفذته� اإدارة 

�سامة الطفل حتت عنوان »الوعى 

امل��ج��ت��م��ع��ى ل��ا���س��ت��خ��دام االآم����ن 

التوا�سل  ومواقع  االإنرتنت  ل�سبكة 

من  االأط��ف���ل  قبل  من  االجتم�عى 

وجهة نظر اأولي�ء االأمور«. وهدفت 

وع��ى  ا���س��ت�����س��راف  اإىل  ال��درا���س��ة 

اإلكرتوني�ً  الطفل  بحم�ية  االأ�سرة 

التى  التدخل  اأ�سك�ل  اإىل  والتعرف 

مت�ر�سه� االأ�سر ل�سم�ن اال�ستخدام 

االأطف�ل,  قبل  من  لاإنرتنت  االآمن 

من  عّينة  ا�ستبي�ن  على  واعتمدت 

املواطنني واملقيمني فى دول اخلليج 

اأ�سرة,   12,344 العربي موؤلفة من 

وبلغت ن�سبة اال�سرتاك الفعلية من 

نط�ق  92% �سمن  االأ�سلية  العينة 

زمنى امتد على مدار 14 �سهراً يف 

ع�مي 2018 و2019.

اأكرث  اأن  اأ�س�رت النت�ئج اإىل  كم� 

املواقع ا�ستخدام�ً بح�سب الدرا�سة 

ه���ي م���واق���ع االأل����ع�����ب وم��ن�����س��ة 

اأي�س�ً  الدرا�سة  وك�سفت  »يوتيوب« 

االأطف�ل  ل��دى  تغيريات  وج��ود  عن 

اأهمه�:  االإنرتنت  ا�ستخدام  نتيجة 

املعريف,  التطور  مه�رات  اكت�س�ب 

واأقله� التح�سيل الدرا�سي.

 %55.5 اأن  الدرا�سة  واأو�سحت 

من اأفراد العينة ي�ستخدمون برامج 

احلم�ية التي تراقب دخول االأطف�ل 

تطبيق�ت  وحتميل  االإنرتنت  ملواقع 

التوا�سل االجتم�عي, واأن %13.7 

ال ي�ستخدمون هذه الربامج فيم� ال 

الرغم  وعلى  بوجوده�,   %7 يعلم 

من اأن ن�سبة ا�ستخدام الربامج قد 

ال  الذين  مع  ب�ملق�رنة  جيدة  تكون 

ن�سبة  هن�ك  اأن  اإال  ي�ستخدمونه� 

ويجب  اإج�بته�  حت��دد  مل   %23.6
عملية  يف  االعتب�ر  بعني  توؤخذ  اأن 

ت�س�عد  ب��رام��ج  لو�سع  التخطيط 

برامج  ال�ستخدام  االأهل  توعية  يف 

التحكم.

وم����ن اأب�����رز ال��ت��و���س��ي���ت ال��ت��ي 

ال��دع��وة  ال��درا���س��ة  اإل��ي��ه���  خل�ست 

جميع  ب��ني  ���س��راك���ت  اإن�����س���ء  اإىل 

املوؤ�س�س�ت الع�ملة يف جم�ل حم�ية 

اخلليج  دول  م�ستوى  على  االأطف�ل 

ال��ع��رب��ي, ب��ه��دف ت��وف��ري ب��ي���ن���ت 

اأمن  واقع  حول  حمدثة  ومعلوم�ت 

االإنرتنت,  على  االأط��ف���ل  و�سامة 

احلم�ية  اأنظمة  و�سع  ج�نب  اإىل 

االأل��ع���ب  م��واق��ع  وال��ل��ج��وء حلجب 

غري  حمتوي�ت  على  حتتوي  التي 

االت�س�ل  �سرك�ت  قبل  م��ن  الئقة 

ب�لدولة.

الشخص المشاكس أكثر عرضة للمشاكل الصحية 
والمالية!

تناول »أوميغا 3« يقلل اضطرابات النوم ويرفع 
معدل الذكاء

37% من العائالت ال يراقبون أطفالهم على 
اإلنترنت
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بح�ضور رئي�س جامعة تبوك

د. الداغري يلقي كلمة االفتتاح 
في ملتقى عمداء كليات العلوم

افتتح معايل رئي�س جامعة تبوك الدكتور عبداهلل  الذيابي اللقاء 

الثاين لعمداء كليات العلوم باجلامعات ال�سعودية والذي  عقد على 

هام�س موؤمتر »بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي«  يوم 19  �سعبان 

1442 هـ املوافق 1 اأبريل 2021 م. واألقى الكلمة الفتتاحية للقاء 
الداغري  نا�سر  �سعود  الدكتور  امللك  بجامعة  العلوم  كلية  عميد 

وتناول يف كلمته تو�سيات اللقاء الأول  الذي عقد يف رحاب جامعة 

امللك �سعود قبل ثالث �سنوات، وحتديداً يف   4/ 2/ 2018م، والتي 

العلوم  املقبولني  بكليات  للطالب  القبول  معايري  ت�سمنت  تغيري 

ومبا  املهني خلدمة  �سوق  العمل  التدريب  تو�سيع  جمالت  واقــراح 

روؤية  مع  تتوافق  تطبيقية  برامج  واإن�ساء   ، 2030 روؤيــة  مع  يتوافق 

 اململكة 2030 للتنمية ، ورفع جودة خمرجات كليات العلوم، وتعليق 

 بع�س الربامج  املطروحة حالياً لعدم مالءمتها ل�سوق العمل ، اإ�سافة 

التدريب  واملوؤ�س�سات بهدف  بال�سركات  النوعية  لربط  التخ�س�سات 

والبتكار،  للتحفيز  العلمية  البيئة  وحت�سني  التخرج،  والتعيني  بعد 

مع  والتفاق  والكت�ساف،  للبحث  قائدًة  لتكون  كليات  العلوم  وتهيئة 

الهيئة ال�سحية على  طرح برامج تدريب ذات عالقة بالتخ�س�سات 

البحثي  ولتعاون  العلوم،  كلية  مع  خريجي  يتنا�سب  مبا   ال�سحية 

لتبادل  جميع  املجالت  يف  كليات  العلوم  وبني  البحثية  املراكز  بني 

اخلربات، وتفعيل مقرح حتديد م�سار  ع�سو هيئة التدري�س: بحثي 

اجلامعات  بني  هيئة  التدري�س  اأع�ساء  تبادل  وتفعيل  تعليمي،  اأو 

وا�ستحداث  بحثية  بينها،  �سراكات  زائر(، وعقد  ال�سعودية   )كاأ�ستاذ 

دبلومات عالية ملدة �سنة لال�ستثمار يف اخلريجني،  وحث اجلامعات 

امللك  يف   جامعة  للموجود  م�سابه  مركزي  خمترب  ا�ستحداث  على 

واإن�ساء قاعدة معلومات  �سعود وال�ستفادة من خرباتهم وجتربتهم، 

لكل من�سوبي كليات العلوم  يف اجلامعات  ال�سعودية.

 ويف ختام كلمته قدم الدكتور الداغري وافر ال�سكر ملعايل  رئي�س 

ال�سكر  اللقاء، كما قدم  لتف�سله بح�سور ورعاية هذا  جامعة تبوك 

 لعميد كلية العلوم بجامعة تبوك، وفريق العمل الذي عمل على تنفيذ 

العلوم  كليات  عمداء  ال�سعادة  واأ�سحاب  له،  والتن�سيق  اللقاء   هذا 

 باجلامعات ال�سعودية على  م�ساركتكم الفاعلة. 

�أطلقتها عمادة �لبحث �لعلمي ملدة �أ�ضبوع

محاضرات مصاحبة لفعالية 
األخالقيات في البحث العلمي

كتبت: وجدان قطب

متا�سياً مع الإجراءات الحرازية للحد من انت�سار فريو�س كورونا 

امل�ستجد »كوفيد 19« اأطلقت عمادة البحث العلمي عن بعد �سل�سلة 

البحث  يف  الأخالقيات  لفعالية  امل�ساحبة  اليومية  املحا�سرات  من 

العلمي عرب من�سة زووم وملدة اأ�سبوع -22 26/ 8/ 1442هـ.

العلمي  البحث  عمادة  وكيلة  امل�سري  عبري  الدكتورة  افتتحت 

لالأق�سام الن�سائية وم�ست�سار لوكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث 

العلمي الفعالية مبحا�سرة عن اأهمية العمل �سمن اأخالقيات البحث 

العلمي و�سرح للقواعد املنظمة لبنود ميثاق اأخالقيات البحث العلمي 

ملاهية  حما�سرتها  يف  امل�سري  د.  وتطرقت  اجلامعة.  يف  املعتمد 

املعرفة  عن  للتنقيب  منهجية  ا�ستك�سافية  كو�سيلة  العلمي  البحث 

ت�سعى لتقدمي نتائح ومعلومات جديدة موثوق مب�سداقيتها.

واأو�سحت ما للبحث العلمي من اأهمية على الأفراد واملجتمعات من 

خالل الأثر العلمي والفائدة املكت�سبة من نتائجه وخمرجاته العلمية.  

كما اأو�سحت اهتمام جامعة امللك �سعود بتطبيق الأخالقيات البحثية 

من خالل و�سع وثيقة للقواعد املنظمة لأخالقيات البحث العلمي يف 

اأخالقيات  املتفق عليها يف  العاملية  القوانني  ا�ستندت على  اجلامعة 

يف  بها  املعمول  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  وعلى  العلمي  البحث 

اجلامعات العريقة. كما اهتمت اجلامعة مبراقبة تطبيق الأخالقيات 

البحث  اأخالقيات  ت�سكيل جلان معنية مبراجعة  البحثية من خالل 

بها،  بالعمل  الباحثني  الــتــزام  مــن  للتاأكد  اآلــيــات  وو�ــســع  العلمي 

ال�سلوكية يف  واأو�سحت العقوبات املن�سو�س عليها حيال املخالفات 

التحلي  اأهمية  على  بالتاأكيد  املحا�سرة  وختمت  اخل�سو�س.  هذا 

بالأخالقيات ا�ستناداً على قول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإمنا 

بعثت لأمتم مكارم الأخــالق«. كما مت عقد �سل�سلة من املحا�سرات 

األقيها نخبة من ع�سوات هيئة التدري�س املتميزات يف البحث العلمي 

يف  الهامة  النقاط  من  الكثري  على  للركيز  �سعود  امللك  جامعة  يف 

املمار�سات البحثية الأخالقية يف العديد من املجالت البحثية والتي 

يحتاجها الباحثون والباحثات خالل ممار�ستهم البحثية.

ختام األنشطة الطالبية بكلية العلوم

ـــة وكـــيـــل اجلــامــعــة  حتـــت رعـــاي

ــة  والأكــادميــي التعليمية  لــلــ�ــســوؤون 

عميد  د�سن  النمي،  الدكتور حممد 

�ـــســـوؤون الـــطـــالب الـــدكـــتـــور فهد 

القريني، وبح�سور عميد كلية العلوم 

الدكتور نا�سر الداغري حفل اختتام 

الأن�سطة الطالبية بكلية العلوم.

ــات مــن الذكر  ــاآي ـــدئ احلــفــل ب بُ

كلية  لوكيل  كلمة  اأعــقــبــه  احلكيم 

العلوم لل�سوؤون التعليمية والأكادميية 

فيها  �سلط  الركي؛  نا�سر  الدكتور 

الطالبية  الأندية  دور  على  ال�سوء 

لكت�ساف  مهماً  ملتقى  تعد  التي 

لالبتكار  املــواهــب  وتنمية  وتطوير 

ـــــداع لـــدى الــطــلــبــة، كــمــا تعد  والإب

الأنـــديـــة مـــركـــزاً عــلــمــيــاً وثــقــافــيــاً 

تنمية  للطالب  يتيح  واجــتــمــاعــيــاً 

مهاراتهم و�سقل اإبداعاتهم يف بيئة 

اآمنة حتى يكونوا لبنة ترثي املجتمع 

ومكت�سباً نفخر به.

الطالبية  الأندية  روؤ�ساء  قدم  ثم 

ملخ�سا  فــيــهــا  عــر�ــســوا  ملـــحـــات 

لالأن�سطة التي قدمتها اأنديتهم لعام 

1442 هـ.
�سوؤون  لعميد  كلمة  ذلــك  اأعقب 

القريني  فــهــد  ــور  ــت ــدك ال ــطــالب  ال

اأثنى فيها على جمهودات الأن�سطة 

ب�سطري  العلوم  كلية  يف  الطالبية 

الطالب والطالبات وحثهم على بذل 

ر�سالتهم  لإي�سال  اجلهد  من  املزيد 

لطالب اجلامعة واملجتمع ككل.

ــوؤون  ــس بــعــد ذلـــك كـــرم عــمــيــد �

روؤ�ساء  العلوم  كلية  وعميد  الطالب 

الأندية الطالبية وهم:

رئي�س  املطريي  اأثــري  الطالبة   -

نادي الريا�سيات.

الدهيمي  م�ساعل  الــطــالــبــة   -

رئي�س نادي فيزيكا.

رئي�س  العتيبي  منى  الطالبة   -

نادي »الكيمياء حياتي«.

رئي�س  الطالب حممد احلميد   -

النادي الكيميائي.

رئي�س  املديفر  اإيـــاد  الطالب   -

النادي الثقايف والجتماعي.

الأندية  م�سرف  تكرمي   مت  كما 

الدكتور  الطالب  ب�سطر  الطالبية 

الأندية  وم�سرفة  القحطاين  خالد 

الطالبية ب�سطر الطالبات الأ�ستاذة 

جنالء اخللف.

تذكارية  �سور  التقاط  ذلــك  تال 

ــدي �ـــســـوؤون  لــلــمــكــرمــني مـــع عــمــي

الطالب وكلية العلوم.

تكرمي روؤ�ضاء �لأندية ب�ضطري �لطالب و�لطالبات



مفهوم النقد 
اإلعالمي

مفهوم  الأخ����رة  الآون����ة  يف  انت�شر 

ن�شبة  ل��دى  الإع��ام��ي  للنقد  خ��اط��ئ 

كبرة من طاب الإع��ام، حيث يعتقد 

البع�ض اأن النقد الإعامي يركز اأو يهتم 

باجلوانب ال�شلبية فقط، دون اجلوانب 

للنقد  خ��اط��ئ  فهم  وه���ذا  الإي��ج��اب��ي��ة، 

ب�شكل  الإع��ام��ي  وللنقد  ع��ام  ب�شكل 

خا�ض.

النقد ب�شكل عام يعني تقييم العمل اأو 

ال�شيء اأو احلكم عليه، اإيجاباً اأو �شلباً، 

اأي ذكر حما�شنه و�شلبياته، والنقد من 

اأرقى العمليات العقلية، واأكرثها تعقيداً، 

منا�شط  جميع  ي�شتخدمه يف  والإن�شان 

حياته، ب�شورة طبيعية وتلقائية، والنقد 

الإعامي ن�شاط عقلي متاأمل وهادف، 

وغايته  املنطقية،  احلجج  على  يقوم 

الو�شول اإىل اأحكام �شادقة وفق معاير 

مقبولة.

يف  م�شاهماً  الإعامي  النقد  ويعترب 

لدى  الناقد  التفكر  م��ه��ارات  تطوير 

املتلقي نحو امل�شامني الإعامية بهدف 

انتقاء ما يتعر�ض له  متكينه من ح�شن 

املتلقي يف و�شائل الإعام، ومن �شمات 

»هارنادك«  حددها  التي  الناقد  املفكر 

»عدم املجاملة يف اأمور التي ل تعرفها« 

بتوجيه  ن�شتخدمه  ال��ن��اق��د  ولتفكر 

اأ�شئلة ح�شب منوذج »لزويل«  جمموعة 

باأية  م���اذا؟  يقول  م��ن؟  وه��ي:  ال�شهر 

و�شيلة؟ ملن؟ وباأي تاأثر؟

كاأي  للتعلم  قابلة  النقد  مهارات  اإن 

مهارات اأخرى يتعلمها الإن�شان، ليو�شع 

مداركه وليكون اأكرث فاعلية يف مواجهة 

يكفي  الإب���داع،  على  واأق��در  م�شكاته، 

يقول  جديدة.  مل�شكلة  اكت�شافه  الناقد 

م�شكلة  اكت�شاف  كويني:  دي  توما�ض 

جديدة ل يقل اأهمية عن اكت�شاف حل 

م�شكلة قدمية.

التمييز  الإعامي  النقد  اأ�ش�ض  من 

ب���ني ال��ن��ق��د ال��ب��ن��اء وال����ه����دام، ذك���رت 

كتابها  يف  علي  اأحمد  �شامية  الدكتورة 

اأن  واملرئي«  امل�شموع  الإعامي  »النقد 

الناقد الإعامي يقوم بدور رئي�شي يف 

مراقبة الأعمال التي تعر�ض يف و�شائل 

تاأثر  وله  املختلفة،  والت�شال  الإع��ام 

اأو  املن�شورة  امل��واد  هذه  تاأييد  يف  كبر 

الهجوم عليها والتقليل من �شاأنها.

اأي�شاً  الإع��ام��ي  النقد  وظائف  من 

التاأثر يف الراأي العام، ترتيب الأولويات 

الأعمال  تاأطر  الأهتمامات،  و�شياغة 

الإع��ام��ي،  العمل  تقييم  الإع��ام��ي��ة، 

الإر�شاد والتوجيه.

ثامر هبا�ض الغرمول

عاقات عامة

17 7الرأي

ت�شدر عن ق�شم الإعام 

بكلية الآداب جامعة امللك �شعود

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

اأه��داف  ن�����ش��ان  اإ لكل  ي��ك��ون  اأن  يجب 

لاإقبال  وت��دف��ع��ه  حتقيقها  اإىل  ي�شعى 

ع��ل��ى احل���ي���اة وال��ن��ه��و���ض م���ن م��رق��ده، 

بينما  م��ري��رة،  احل��ي��اة  ت��ك��ون  ف��ب��دون��ه��ا 

ما  ن�����ش��ان  الإ ي��ن��ال  الأه�����داف  بتحقيق 

الدنيا  يف  ور�شا  �شعادة  من  اإليه  ي�شبو 

والآخرة.

لي�شت  الأه���داف  حتقيق  رحلة  ولكن 

الإن�شان  ي�شعر  وقد  ب��ال��ورود،  مفرو�شة 

���ض، ل���ذا ع��ل��ي��ه ال��ت��ح��ل��ي  خ��ال��ه��ا ب��ال��ي��اأ

ب��ال�����ش��رب وامل�����ش��اب��رة وال���ش��ت��م��راري��ة 

والج���ت���ه���اد وم���ق���اوم���ة ه����وى ال��ن��ف�����ض 

من  يتمّكن  حتى  بالناجحني،  والقتداء 

جمده. وبناء  اأهدافه  حتقيق  اإىل  الو�شول 

ال�شاعر: قال 

ِكلُُه اآ اأنت  متًرا  املجَد  ل حت�شِب 

ال�ّشرِبا تلعَق  حتى  املجَد  تبلَغ  لن 

قد  امل��ج��د،  وب��ن��اء  الأه����داف  رح��ل��ة حتقيق  وخ���ال 

 Midway« الطريق  منت�شف  مبتازمة  البع�ض  ي�شاب 

عند  ن�����ش��ان  الإ ب��ق��اء  م��ت��ازم��ة  وه��ي   ،»Syndrome
نحو  رحلته  يف  الطريق  منت�شف  يف  اأو  البداية  نقطة 

�شعبة  بخطوات  البدء  نتيجة  وذل��ك  اأه��داف��ه،  حتقيق 

واأحيانا  ال�شتمرار،  على  ت�شاعده  ل  ع�شبي  وب�شغط 

العقبات  على  التغلب  يح�شن  ول  البداية  الفرد  يح�شن 

الهدف. اىل  للو�شول 

ي�����ش��ل��م  ل  احل����ي����اة  جم�����الت  ك����ل  يف 

الطريق،  منت�شف  متازمة  من  الإن�شان 

وي���وج���د ال��ك��ث��ر م���ن ال��ب�����ش��ر م�����ش��اب��ون 

يف  ال��ب��دء  اأمثلتها  وم��ن  امل��ت��ازم��ة،  بهذه 

وع��دم  معينة  مهنة  تعلم  يف  اأو  التعليم 

يف  ال���ب���دء  الح���راف���ي���ة،  اإىل  ال��و���ش��ول 

عن  التقاع�ض  ث��م  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  حفظ 

كتاب  ق��راءة  يف  البدء  واملراجعة،  اخلتم 

النتهاء،  حتى  التكملة  وع��دم  مقال  اأو 

ثم  م��ع��ني  درا���ش��ي  لتخ�ش�ض  الن��ت�����ش��اب 

يف  الت�شجيل  ال��ن��ه��اي��ة،  قبل  الن�����ش��ح��اب 

حمية  يف  البدء  التوقف،  ثم  ريا�شي  ناد 

ال��ع��ادات  اإىل  ال��ع��ودة  ث��م  معينة  مل��دة  �شحية  غ��ذائ��ي��ة 

وعدم  العاج  يف  البدء  كذلك  �شحية،  الغر  الغذائية 

غر  اإىل  ال�شفاء،  حتى  ال��دواء  ت��ن��اول  يف  ال�شتمرار 

عدم  يعد  الطريق.  منت�شف  متازمة  اأ�شكال  من  ذلك 

حت��دي��د الأه����داف ب��دق��ة، وع���دم ال���ش��ت��م��رار، وع��دم 

والتواكل  الك�شل  بحر  يف  وال��وق��وع  ���ض  وال��ي��اأ ال�شرب، 

قبل  والتوّقف  النتائج  وا�شتعجال  الأع���ذار  واخ��ت��اق 

بني  يربط  ال��ذي  امل�شرك  القا�شم  هو  النهاية؛  خط 

هذه  على  التغلب  ومفاتيح  املتازمة.  بهذه  امل�شابني 

واإ���ش��رار  ���ش��رار  »اإ كلمات  ث��اث  يف  تتلخ�ض  املتازمة 

وال�شتعانة  اهلل  على  بالتوكل  يكون  وفالإ�شرار  وتكرار« 

يتمثل  والإ���ش��رار  منه،  وال�شتمداد  اإليه  واللجوء  به 

الأه��داف  وحتديد  اخلطط  و�شع  من  العقل  عمل  يف 

فهو عمل  التكرار  اأما  الأدوات،  وت�شخر  املتاح  ومعرفة 

وخطاأ  وال�شواب،  اخلطاأ  حماولة  تكرار  من  اجل��وارح 

التحدي  ثم   ، خطاأ من  مينع  ل  و�شواب  �شواب،  ميحوه 

القمة. بلوغ  حتى 

يعزز  ذل��ك  لأن  القمة  بلوغ  على  التعود  يجب  كما 

ه��رم��ون��ات ال��دوب��ام��ني وال�����ش��روت��ون��ني وغ��ره��ا من 

النجاح  اإدم���ان  ذل��ك  ع��ن  فينتج  ال�����ش��ع��ادة،  ه��رم��ون��ات 

اأن  يتطلب  القمة  بلوغ  اأن  كما  القمة.  وبلوغ  والتفوق 

حياة  بنمط  والل��ت��زام  جيدة،  ب�شحة  الن�شان  يتمتع 

الهمة  وع��ل��و  البيولوجية،  ال�شاعة  وتنظيم  �شحي، 

ي��ج��اب��ي��ة. ك��م��ا ي��ج��ب حت��ف��ي��ز ال��ع��ق��ل ورف���ع ال��روح  والإ

والدعاء  والأذك��ار  ال�شلوات  على  واملحافظة  املعنوية، 

على  ي�شاعد  ذل��ك  ك��ل  ال��ق��راآن.  وت���اوة  وال���ش��ت��غ��ف��ار 

وحتقيق  ال��ط��ري��ق  م��ن��ت�����ش��ف  م��ت��ازم��ة  م��ن  ال��ت��خ��ل�����ض 

ملقاة  الغايات  الإن�شان  يجد  فلن  اهلل،  باإذن  الأهداف 

قال  الأ�شواق،  من  ي�شريها  اأن  وي�شتحيل  الأر�ض،  على 

َواإِنَّ  �ُشبُلَنَا،  لَنَْهِديَنَُّهْم  ِفينَا  َجاَهُدواْ  واِلذيَن 
َ
} تعاىل  اهلل 

امْلُْح�ِشِننَي}. مَلََع   
َ َّ
اهلل

الدوائي والتوجيه  احليوية  الكيمياء  اأ�شتاذ 

ال�شيدلة كلية 

الهائل يف خمتلف  والتطور  بالتقدم  الع�شر  هذا  يت�شم 

املجالت، ومن اأهم تلك املجالت جمال الإعام والإنتاج 

التلفزيوين والدرامي الذي تخطى حدود الزمان واملكان، 

و�شاهم بدور رئي�ض يف بناء ثقافة وقيم ومبادئ و�شلوكيات 

املجتمع واأثر ب�شكل خا�ض على اجليل اجلديد.

تطوير  على  ك��ق��درت��ه  عظيمة  ف��وائ��د  ل��ه  اأن  ننكر  ل 

املهارات وتعزيز املواهب وحتقيق الوعي والفكر مبا يلبي 

ن�شلط  اأن  امل�شتدامة لدى جمتمعنا، ولكن لبد  املتطلبات 

امل�شل�شات  تلك  ع��ن  الناجتة  ال�شلبيات  على  ال�شوء 

التي ت�شتحق النتباه. الدرامية وهي من الظواهر 

اأو  للتقييم  تخ�شع  ل  وامل�شل�شات  الربامج  اأغلب  اإن 

يتم  اأم  ع�شوائياً  اإنتاجها  يتم  بل  الدرا�شة،  اأو  التخطيط 

ثقافتها،  يف  عنا  تختلف  ودول  جمتمعات  من  ا�شترادها 

خال  من  لها  امل�شاهدين  اهتمام  جتذب  اأنها  �شك  ول 

الت�شوير  وال�شوئية يف  املرئية  العنا�شر  لكافة  ا�شتثمارها 

والإبهار  للت�شويق  كاف  وذلك  وغره،  والإخراج  واملونتاج 

اأي�شاً  كفيلة  فكانت  والآراء،  واملواقف  لاأفكار  والرويج 

وفئة  جمتمعنا،  وثقافة  وقيم  �شلوكيات  على  توؤثر  ب��اأن 

الأطفال وال�شباب من اأكرث الفئات التي تن�شاق وراء ذلك.

ل�شك اأن جمتمعنا ي�شهد منذ القدم تطوراً فكرياً ووعياً 

الفكري  للغزو  فيه  يتعر�ض  الذي  الوقت  ذات  يف  ثقافياً 

للغزو  ي�شتجيب  جمتمعنا  اأن  الآن  نرى  ولكن  والثقايف، 

ال�شنوات  يف  حالنا  عك�ض  على  الغرب،  وتقليد  الفكري 

رف�شاً  يرف�شون  بل  ي�شتنكرون  النا�ض  كان  فقد  املا�شية؛ 

الدين  تخالف  التي  والأفكار  والت�شرفات  املناظر  تاماً 

اأو  لها  يت�شدى  اأن  يحاول  منهم  الكثر  وك��ان  والعرف، 

حلد  الأحيان  معظم  يف  ت�شل  وقد  يغرها،  اأو  يعاجلها 

تكون  ورمبا  واملجال�شة  امل�شاهرة  وترك  والهجر  القطيعة 

والت�شهر. النقد  املجال�ض وحمل  حديث 

هذه  واأ�شبحت  »ا�شت�شلم«  قد  فكاأن جمتمعنا  الآن  اأما 

يظهر  للغرب  الأعمى  التقليد  واأ�شبح  بها  م�شلماً  الأمور 

اأو  ال�شلوكيات  يف  �شواء  الإ�شامية،  جمتمعاتنا  يف  جلياً 

بع�ض  ن��رى  اأ�شبحنا  لقد  حتى  اخلارجية،  املظاهر  يف 

الأ���ش��خ��ا���ض ك��اأن��ه��م دم���ى م��ت��ح��رك��ة يف اأي����دي غ��ره��م، 

واأينما  ���ش��اءوا  كيفما  الجت��اه��ات،  جميع  يف  يحركونها 

�شاءوا دون اأن يحرك النا�ض �شاكناً كاأنهم لي�ض لهم هوية 

بها. يفتخرون 

امل�شلم  العربي  ال�شباب  تقليد  مظاهر  اأب��رز  م��ن  اإن 

اأو  ال�شيق  اللبا�ض  الغربي،  املجتمع  و�شلوكيات  لعادات 

�شعارات و�شور ل  التي عليها  اأو  العاري،  �شبه  اأو  املُمزق 

وعبارات  رموزاً  بع�شها  وقد حتوي  ب�شلة،  ملجتمعنا  متت 

م�شيئة، وكذلك لب�ض ال�شباب لل�شا�شل والأقراط، ف�شًا 

عن ق�شات ال�شعر الغريبة كالقزع اأو �شبغه باألوان ملفتة.

با�شم  فا�شحاً  لبا�شاً  يلب�شن  الفتيات  اأن  جند  اأي�شاً 

و�شلت  الفكرة  هذه  اأن  كما  ال�شخ�شية  واحلرية  املو�شة 

الأمور  وجميع  والزخرفة  الأل��وان  فرنى  اأي�شاً  للحجاب 

�شباب  ال�شحيح،  ال�شرعي  احلجاب  على  تنطبق  ل  التي 

و�شابات هنا وهناك، مظاهر �شتى والدوافع متعددة.

ول �شك اأن ذلك ب�شبب �شعف الوازع الديني، واجلهل 

لأبنائهم،  الوالدين  واإهمال  واحلرية  التطور  مفهوم  يف 

غياب  واأي�شاً  احلا�شر،  كالغائب  حالياً  الوالدين  فو�شع 

ي�شع  اأن  فرد  كل  على  الواجب  من  لذا  احل�شنة،  القدوة 

واأدوات  التوعية  لو�شائل  اأي�شاً  ولب��د  الأم��ر  لهذا  ح��داً 

التثقيف باأن ت�شاهم، فامل�شجد واملدر�شة وو�شائل الإعام 

اجلميع  فعلى  املجتمع،  توعية  يف  كبر  اأث��ر  لها  اأدوات 

والتطور  وال��ع��ادات  الدين  بني  الفرق  بتو�شيح  يقوم  اأن 

واحلرية، نظراً لأن البع�ض ل يدركون حجم املخاطر التي 

الدين  طوع  عن  اأبنائهم  خروج  نتيجة  املجتمعات  ت�شيب 

والعرف وفر�ض واقع جديد خا�ض بهم.

بنظرة  احل��داث��ة  م��ع  يتعاملون  ه���وؤلء  اأن  وامل�شكلة 

يف  واحل��ري��ة  التطور  مفهوم  اأن  لدرجة  للغاية،  قا�شرة 

العادات  وا�شتراد  والتقليد  املو�شة  ي�شاوي  خميلتهم 

املتحررة ب�شكل مطلق، ول يعلمون اأن انهيار املجتمع يبداأ 

اللتزام  ب��اأن  مدركني  غر  الفكري،  للغزو  بال�شتجابة 

بالدين ومبا هو منا�شب من العادات والتقاليد ال�شحيحة 

اأن  كما  ال�شقوط،  من  ويح�شنه  باملجتمع  الرقي  ير�شخ 

العلمية  الناحية  من  جمتمعنا  يف  يح�شل  ال��ذي  التقدم 

هو  التكنولوجية  واأي�شاً  والإبداعية  والفكرية  والثقافية 

التح�شر. �شميم  من 

الزهراين �شعيد  مرمي 

الإعام ق�شم 

مفاتيح التخلص من متالزمة »منتصف الطريق«

أثر المسلسالت الدرامية على الجيل الجديد

د. جمال الدين هريسة



يعد نادي الإعالم من الأندية 

الطالبية الرائدة يف جامعة امللك 

�سعود، بداأت فكرة تاأ�سي�سه عام 

الدكتور فهد  1429هـ، يف عهد 
الإعــالم،  ق�سم  رئي�س  اخلريجي 

اآنذاك، ومت دعم الفكرة واملوافقة 

مت  1430/1/1هـ  ويف  عليها، 

الهيكلة  وو�ــســع  املــوقــع  اإنــ�ــســاء 

الإداريــــــة، يف هــذا الــلــقــاء اأكــد 

الإعـــالم، خالد بن  نــادي  رئي�س 

�سعيد البي�سي، اأن النادي مواكب 

ال�ساحة  يف  اجلديدة  للتطورات 

لتطوير  ويــ�ــســعــى  الإعـــالمـــيـــة 

وتاأهيل مهارات وقدرات الطالب 

اجلديد  الإعــــالم  متطلبات  يف 

الإلكرتوين  الن�سر  ت�سمل  والتي 

واجلرافيك.  واملونتاج  والت�سوير 

لتوفري  ي�سعى  ــادي  ــن ال اأن  كما 

مع  بالتن�سيق  تدريبية  فــر�ــس 

املوؤ�س�سات الإعالمية الكربي..

اأهــداف  البداية حدثنا عن  - يف 

نادي الإعالم؟

طــالب  لــتــاأهــيــل  الـــنـــادي  ي�سعى 

العمل  مهاراتهم يف  وتنمية  الإعــالم 

التقليدية  الإعــالمــيــة  الو�سائل  يف 

ــم يف  ــه ــدرات ــر ق ــة وتــطــوي ــث واحلــدي

املجالت الإعالمية، ويهدف لتمكني 

توؤهلهم  التي  املــعــارف  من  الطالب 

والإعالم،  الت�سال  للعمل يف جمال 

وتدريبهم وتاأهيلهم ملمار�سة الت�سال 

م�ستمرة  كمهنة  باحرتاف  والإعــالم 

طيلة حياتهم الوظيفية.

�سوق  حــاجــة  لتلبية  يتطلع  كما 

العمل املحلية والإقليمية من الكوادر 

املوؤهلة يف جمال الت�سال والإعالم، 

وتعريف الطالب وم�ساعدته للح�سول 

فــر�ــس وظــيــفــيــة يف خمتلف  عــلــى 

قطاعات الت�سال والإعالم، اإ�سافة 

والق�سم  الطالب  بني  عالقات  لبناء 

وم�ساعدتهم  الإعالمية  واملوؤ�س�سات 

يف احل�سول على فر�س وظيفية يف 

خمتلف قطاعات الت�سال والإعالم، 

وبناء الثقة وتعزيز دور طالب الق�سم 

موؤثرين  اأع�ساء  ليكونوا  واإعدادهم 

ووطنهم  لدينهم  ونافعني  وفاعلني 

وقادة يف جمالت تخ�س�سهم.

- ما اأبرز مهام واأن�سطة النادي؟

اإقامة وتنظيم ندوات وحما�سرات 

املو�سوعات  حــول  وعملية  نظرية 

املتعلقة باهداف النادي.

اإثــراء معارف طالب الإعــالم من 

الإعالمية  املوؤ�س�سات  ــارة  زي خــالل 

املختلفة. تنظيم الدورات املتخ�س�سة 

اإعالم  الإعــالم »�سحافة،  يف حقول 

مــرئــي ومــ�ــســمــوع، عــالقــات عامة« 

لهم  التثقيفية  العمل  ور�ــس  واإقــامــة 

ــم يف حمــيــط  اإ�ـــســـراف  ــه ــب ــدري وت

فر�س  اإيــجــاد  على  العمل  ــنــادي.  ال

بالتن�سيق  الإعــالم  لطالب  تدريبية 

الكربى.  الإعالمية  املوؤ�س�سات  مع 

الإعـــالم  طـــالب  مــ�ــســاركــة  تن�سيق 

والإ�سراف عليهم يف تنظيم املعار�س 

تنمي  التي  واملوؤمترات  واملهرجانات 

اجلانب التطبيقي لديهم.

- ما اآلية الن�سمام للنادي؟ وهل 

ي�سرتط اأن يكون تخ�س�س الطالب يف 

الإعالم فقط؟

تكون  عن  للنادي  الن�سمام  اآلية 

طريق تعبئة منوذج الت�سجيل يف بداية 

كل ف�سل درا�سي، والذي يتم الإعالن 

عنه عن طريق ح�ساب نادي الإعالم 

اأن  اأ�سا�سًيا  �سرطاً  ولي�س  تويرت،  يف 

لالن�سمام  اإعــالم  التخ�س�س  يكون 

لطلبة  الأف�سلية  لكن  الــنــادي،  اإىل 

الإعالم، وال�سرط الأ�سا�سي ال�سغف 

والتطوير والتعلم يف جمال الإعالم.

- كم عدد اأع�ساء النادي؟

عدد الأع�ساء ٤٥ ع�سواً من 

ال�سباب والبنات.

- هل هناك تعاون مع جهات 

اإعالمية؟

ــاك تــعــاون  ــد هــن ــي ــاأك بــكــل ت

منها  اإعالمية  جهات  عــدة  مع 

 ،»U FM«و »MBC« جمموعة

ــدة الــريــا�ــس، والــريــا�ــس  وجــري

اليوم.

النادي  فعاليات  اأبــرز  ما   -

موؤخراً؟

نظم نادي الإعالم جمموعة 

من الفعاليات والأن�سطة موؤخراً 

امليزانية  موؤمتر  تنظيم  اأبرزها 

مركز  وتغطية  للدولة،  العامة 

الطالبات  بــهــو  يف    اللقاحات 

لتنظيم  ــة  ــاف ــس اإ� بــاجلــامــعــة، 

اأبــرزهــا  ــارات  ــزي ال مــن  العديد 

وزارة الريا�سة، وغرفة الريا�س، 

منها  ـــدورات  ال من  العديد  واإقــامــة 

اأ.  قدمها  التي  الر�سمي«  »املتحدث 

املتحدث  بح�سور  العنزي  في�سل 

الر�سمي با�سم وزارة الداخلية املقدم 

»�سناعة  ودورة  ال�سلهوب،  طــالل 

املــحــتــوى الإعـــالمـــي« الــتــي قدمها 

الأ�ستاذ �سعود الهويريني.

مبرحلة  حاليا  الإعــــالم  ميــر   -

حتول مع معاناة كثري من املوؤ�س�سات 

موقف  مــا  التقليدية..  العــالمــيــة 

النادي من هذا التحول وهل ي�سعى 

للتاأقلم؟

الإعــالم بطبعه  نادي  اأن  ل �سك 

مواكب جلميع التطورات يف ال�ساحة 

مع �سركاء  الإعالمية، ونعمل حالياً 

مهارات  تطوير  على  الإعــالم  نادي 

ــاأقــلــم مع  ــت ــت ــــــدرات الـــطـــالب ل وق

الن�سر  يف  وخا�سة  اجلديد  التحول 

الإلـــكـــرتوين والــتــ�ــســويــر واملــونــتــاج 

والــعــالقــات  اجلــرافــيــك  وت�سميم 

اإعالمياً  الع�سو  لي�سبح  الــعــامــة؛ 

الإعالم،  جوانب  بكل  وملماً  �ساماًل 

التي  املتغريات  مواكبة  على  وقــادراً 

�ــســوف حتدث  والــتــي  الآن  حتــدث 

خالل الفرتة القادمة؛ لي�سبح ع�سو 

نــادي الإعــالم موؤهاًل وقـــادراً على 

الإعالمية،  املتغريات  مــع  التاأقلم 

التقليدي  الإعالم  بخربة  الأخذ  مع 

عليه  ي�سري  اأ�سا�ساً  لتكون  ال�سابقة 

طالب الإعالم.

ملن  �سكر  ور�سالة  اأخــرية  كلمة   -

توجهها؟

اأود اأن اأ�سكر الأ�ستاذ فهد احلمود 

بــدايــة  يف  ووجــهــنــي  علمني  الـــذي 

ف�سًل  وهــذا  الإعـــالم،  يف  درا�ستي 

واأ�سكر  حييت،  مــا  ان�ساه  ل  علي 

اإدارة جامعة امللك �سعود واإدارة كلية 

الآداب على دعمهم لطالب وطالبات 

الفر�س  واإتاحة  وتطويرهم  الإعــالم 

لهم، وبهذه املنا�سبة اأدعو كل طالب 

نف�سه  تطوير  على  يعمل  اأن  اإعــالم 

ومهاراته واأدواته يف مرحلة الدرا�سة 

لأن �سوق العمل متعط�س ملتخ�س�سي 

ذوي  الفعليني  املمار�سني  الإعـــالم 

اأن  واأود  وال�ساملة،  العالية  املهارات 

اأخــتــم ب�سعر الــنــادي »اإعـــالم واعــد 

جليل �ساعد«.

سوق العمل متعطش لمتخصصي إعالم 
»ممارسين« وذوي مهارات شاملة
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يوفر النادي فرصًا تدريبية لطالب اإلعالم 
بالتنسيق مع المؤسسات اإلعالمية الكبرى

نعمل على تطوير قدرات الطالب في النشر 
اإللكتروني والتصوير والمونتاج والجرافيك

رئي�س نادي الإعالم خالد البي�شي:

نرحب بانضمام الطالب والطالبات من جميع التخصصات لكن األفضلية لطلبة اإلعالم

آلية االنضمام للنادي تكون  عن طريق تعبئة نموذج التسجيل في بداية كل فصل دراسي



اجلامعة  طللاب  من  عللدد  عرب 

عللن ر�للضللاهللم وارتلليللاحللهللم لللقللرار 

واإلغاء  النهائية  تقدمي االختبارات 

النهائية  لللاخللتللبللارات  احللل�للضللور 

ورفللعللوا  الللنللظللريللة«،  املللللواد  »يف 

�للضللكللرهللم وتللقللديللرهللم حلللكللومللة 

امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خللادم 

حفظه  عللبللدالللعللزيللز  بللن  �للضلللللمللان 

االأملللني  عللهللده  ويل  و�للضللمللو  اهلل، 

�للضللاحللب اللل�للضللمللو امللللللكللي االأملللر 

اهلل،  حفظه  �ضلمان  بللن  حمللمللد 

علللللى كللل مللا يللقللدمللانلله مللن دعللم 

طاب  وهناأوا  واهتمام،  ورعاية 

واإدارتللهللا  ومن�ضوبيها  اجلللامللعللة 

مبللنللا�للضللبللة حلللللول �للضللهللر رملل�للضللان 

اأق�ضى  ببذل  وتعهدوا  املللبللارك، 

التي  ال�ضغوطات  رغللم  اجلللهللود 

رافللقللت هللذه االخللتللبللارات وكللرة 

االخللتللبللارات،  وتلللوايل  التكاليف 

اأن يعجل يف رفع هذا  داعني اهلل 

اآجل.. غر  عاجًا  الباء 

الأمور تتي�سر 

الللطللالللب  بلللللدى  اأ اللللبلللدايلللة  يف 

العلوم  كلية  من  حجازي  عبداهلل 

االأخللر  امل�ضتوى  الكيماء  ق�ضم 

االأخللر  للقرار  ور�للضللاه  ارتلليللاحلله 

االختبارات  فرتة  بتقدمي  القا�ضي 

وتقديره  �ضكره  ورفللع  النهائية، 

اإلغاء  قرار  مثمناً  اجلامعة  الإدارة 

النظرية،  لاختبارات  احل�ضور 

وا�للضللفللاً اللللقلللرار بللالللرائللع وكللان 

مللنللتللظللراً علللللى اأحلللر مللن اجلللمللر، 

وهللنللاأ اجلللملليللع مبللنللا�للضللبللة قللدوم 

�للضللهللر رملل�للضللان امللللبلللارك، وقلللال: 

الرم�ضانية  االأجلللواء  اأن  اأعتقد 

يف زمللن كللورونللا �للضللتللكللون اأقللرب 

واالختبارات  العائلة،  جتمع  اإىل 

�للضللتللكللون علللن بللعللد، وبلللللاإذن اهلل 

حول  رم�ضان  يف  االأمللور  تتي�ضر 

وبكل  وجلله،  باأح�ضن  االختبارات 

للللرباملللج  اأخلللطلللط  مل  �لللضلللراحلللة 

واأود  رملل�للضللان  �ضهر  يف  حملللددة 

للللللعللبللادة واللللذهلللاب اإىل  الللتللفللرغ 

الريا�ضة. ملمار�ضة  النادي 

م�ساعف تركيز 

وعللللربرّ حمللمللد بلللن خلل�للضللر من 

كللللليللة اللللعلللللللوم قلل�للضللم الللكلليللمللاء 

امللل�للضللتللوى الللثللامللن عللن اأمللنلليللاتلله 

التي  كللورونللا  جائحة  تللنللزاح  بللاأن 

تلل�للضللبللبللت بللكللل هلللذه االإجلللللراءات 

االحللللرتازيللللة، وملللا رافللقللهللا من 

و�ضكر  وتلل�للضلليلليللقللات،  �للضللعللوبللات 

القا�ضي  قرارها  اجلامعة  الإدارة 

احل�ضورية  االختبارات  بتحويل 

وقال:  بعد«،  »عن  اختبارات  اإىل 

رم�ضان  اأجواء  �ضتكون  اهلل  باإذن 

الظروف  من  اأف�ضل  العام  لهذا 

املا�ضية  ال�ضنة  بنا  مللرت  الللتللي 

نللتلليللجللة احلللظللر بلل�للضللبللب ظللروف 

رم�ضان  ق�ضاء  و�ضيتم  كللورونللا، 

والعديد  واالأ�ضدقاء  االأهللل  بني 

�ضيتم  حلليللث  الللنلل�للضللاطللات،  ملللن 

على  الرتكيز  رم�ضان  بداية  يف 

يف  نللنللي  اأ خ�ضو�ضا  االخللتللبللارات 

امل�ضتوى االأخر وهو م�ضتوى مهم 

الرتكيز  يكون  اأن  بد  فا  وحا�ضم 

ومن  االأخرى  امل�ضتويات  من  اأكر 

اجللو�س  على  احلر�س  يكون  ثم 

العائلية  واالجتماعات  االأهل  مع 

الف�ضيل. ال�ضهر  يف  والعبادة 

ختبارات وراء  اختبارات 

بكلية  طالب  اأكللرب،  ه�ضام  اأمللا 

اللللرتبللليلللة، مللرحلللللة املللاجلل�للضللتللر، 

يف  جللدويل  اأق�ضي  غالبا  فللقللال: 

بني  الللطللاب،  �ضكن  يف  رم�ضان 

يعود  وذلك  واأ�ضدقائي،  زمائي 

ب�ضبب  االحلللرتازيلللة  للللاإجلللراءات 

كلللورونلللا، حيث  جللائللحللة  ظللللروف 

التفرغ  رم�ضان  بللدايللة  يف  �ضيتم 

االنتهاء  بعد  ثم  ومن  لاختبارات 

للذهاب  اأخطط  االختبارات  من 

اأداء  اأجللل  مللن  املكرمة  مكة  اإىل 

على  للح�ضول  و�ضاأتقدم  العمرة، 

اخلللا�للس  التطبيق  عللرب  تلل�للضللريللح 

على  احل�ضول  الأجللل  للت�ضاريح 

العمرة مع جمموعة  ت�ضريح الأداء 

وبعد  واالأ�للضللدقللاء،  الللزمللاء  مللن 

ذلك اأفكر بالذهاب اإىل بلدي قبل 

ال�ضيفية  االإجللازة  لق�ضاء  العيد 

و�ضكراً  واأقاربي،  اأهلي  بني  هناك 

اللللقلللرارات  كللل  اجلللامللعللة  الإدارة 

والللرتتلليللبللات الللتللي تللتللخللذهللا يف 

�لللضلللاللللح الللللطللللاب واللللطلللاللللبلللات 

التعليمية. والعملية 

للعبادة تفرغ 

اأفللغللانلل�للضللتللان،  مللن  اهلل  وحلليللد 

امل�ضتوى  الللرتبلليللة  بكلية  يللدر�للس 

اجلللامللعللة  مللنلل�للضللوبللي  هللنللاأ  االأول، 

واللل�للضللعللب اللل�للضللعللودي مبللنللا�للضللبللة 

قللللدوم �للضللهللر رملل�للضللان املللبللارك، 

العربية  اململكة  حكومة  و�ضكر 

على  اجلامعة،  واإدارة  ال�ضعودية 

مللا يللقللدمللونلله مللن دعلللم ورعللايللة 

�ضيكون  وقال:  الوافدين،  للطاب 

الف�ضيل  ال�ضهر  اأول  يف  التفرغ 

�ضاأخ�ض�س  حلليللث  لللاخللتللبللارات، 

�ضكن  يف  للمذاكرة  وقتي  غالبية 

االنتهاء  بعد  ثللم  ومللن  اجلللامللعللة، 

يل  �ضنحت  اإذا  االخللتللبللارات،  من 

مكة  اإىل  لل�ضفر  اأخطط  الفر�ضة 

مع  العمرة  اأداء  اأجل  من  املكرمة 

اإىل  للذهاب  اأخطط  كما  الزماء 

باالإ�ضافة  طبعا  العيد،  بعد  بلدي 

ال�ضهر  يف  للللللعللبللادة  الللتللفللرغ  اإىل 

. لف�ضيل ا

وزيارة عمرة 

ال�ضياحة  كلية  من  اأمللني  معاذ 

اأن  اأكللد  الثامن،  امل�ضتوى  واالآثللار 

فر�ضت  كللورونللا  جللائللحللة  ظلللروف 

والرتتيبات  االإجللراءات  من  كثراً 

االإجللراءات  ومنها  املتوقعة،  غر 

االختبارات  وتقدمي  االحللرتازيللة، 

الللنللهللائلليللة، وجللعللل االخلللتلللبلللارات 

بعد،  عللن  »الللنلللللظللريللة«  الللنللهللائلليللة 

معه  والتاأقلم  ذلللك  تقبل  وعلينا 

قدر االإمكان، وقال: كنت م�ضافراً 

يف مللهللمللة مللع اجلللامللعللة وحللاللليللا 

و�ضوف  �ضهرية،  اختبارات  يوجد 

النهائية  لاختبارات  التفرغ  يتم 

و�للضللاأذاكللر  رملل�للضللان،  �للضللهللر  اأول 

االأ�للضلليللاء الللتللي فللاتللتللنللي، ومللن ثم 

�للضللتللاأتللي االخلللتلللبلللارات الللنللهللائلليللة 

بعد  واأخللطللط  رملل�للضللان،   ١٩ اإىل 

واأهلللللي  نلللا  اأ ال�ضفر  االخللتللبللارات 

اأداء  اأجللل  ملن  املكرمة  مكة  اإىل 

اليومي  برناجمي  اأمللا  العمللرة. 

ف�ضيكون هناك جلدول  العبادة  مع 

مع  الريا�ضة  ملمار�ضة  خم�ض�س 

اخلا�ضة. االأندية  اإحدى 
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وحيد الله: أخصص غالبية وقتي للمذاكرة في سكن الجامعة والتفرغ للعبادة

في استطالع أجرته »                          «

طالب الجامعة يثمنون قرار إلغاء الحضور 
لالختبارات »النظرية«

ابن خضر: أجواء رمضان هذا العام أفضل من ظروف 
رمضان السنة الماضية

معاذ: كنت مسافرًا في مهمة مع الجامعة وحاليا 
أستعد لالختبارات النهائية

أكبر: سأتفرغ في بداية رمضان لالختبارات وبعدها 
أخطط للذهاب إلى مكة

حجازي: كل الشكر والتقدير إلدارة الجامعة على هذا 
القرار الذي كنا ننتظره

ع
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السحور الصحي يجنبك التوتر والخمول في رمضان
من  واخل��م��ول  بالك�سل  ال�سعور 

ال�سائمني،  ب��ني  ال�سائعة  الأم����ور 

العام  هذا  رم�سان  �سهر  وي�سادف 

مو�سم الدرا�سة والمتحانات، الأمر 

الذي ي�سيب كثريين بالتوتر والقلق 

على  ال�سيام  ي��وؤث��ر  اأن  م��ن  خ��وًف��ا 

اأدائهم يف املذاكرة اأو الختبارات.

يحددون  التغذية  خ��راء  اأن  اإل 

التوتر  من  حتد  الأطعمة  جمموعة 

وت���ع���زز ال����ذاك����رة وال����ق����درة على 

�ساعات  طوال  الدرا�سي  التح�سيل 

ال�سيام. 

ليندا  دك���ت���ورة  ال��ت��غ��ذي��ة  خ��ب��رية 

ت�سريحات  يف  ح��ددت  ج��اداحل��ق، 

عربية«  نيوز  »�سكاي  ملوقع  خا�سة 

عدًدا من املبادئ العامة التي ت�ساعد 

على احلد من التوتر، وحتقيق اأكر 

الدرا�سي خالل  التح�سيل  من  قدر 

العادات  الف�سيل، مع جتنب  ال�سهر 

وال��ك�����س��ل،  اخل��م��ول  ت�سبب  ال��ت��ي 

اأطعمة  ت��ن��اول  اأه��م��ي��ة  واأو���س��ح��ت 

والأم��الح  الفيتامينات  على  حتتوي 

املعدنية للحفاظ على الرتكيز خالل 

الإكثار من �سرب  نهار رم�سان، مع 

املياه وتقليل الن�سويات.

وح�����ول امل�������س���ادر الأ���س��ا���س��ي��ة 

ليندا  دكتورة  اأو�سحت  للفيتامينات 

احل�����س��ول  مي��ك��ن   A ف��ي��ت��ام��ني  اأن 

ال�سبانخ،  تت�سمن  وجبات  من  عليه 

الأ����س���م���اك، احل���ل���ي���ب، ال��ب��ي�����ض، 

احل�����س��ول  B6 مي��ك��ن  وف��ي��ت��ام��ني 

من  ال�سحور  وجبة  خا�سة يف  عليه 

اأي�ًسا يف  ويتوفر  الفول  خالل طبق 

فيتامني  اأم��ا  والأ�سماك،  الدواجن 

من  للتخل�ض  ج��ًدا  مهم  فهو   B12
خا�سة  الأ�سماك  يف  ويتوفر  التوتر 

الأبقار،  وحلم  الكبد  ويف  ال�سلمون 

يف  فيتوفر   C لفيتامني  وبالن�سبة 

ال��ف��ل��ف��ل الأح���م���ر احل��ل��و وال��ك��ي��وي 

بينما  احلم�سيات،  اإىل  بالإ�سافة 

واخل�سراوات  الألبان  منتجات  تعد 

اأهم م�سادر الكال�سيوم.

وحتذر جاداحلق من اأن ما تاأكله 

يف ال�سحور �سيوؤثر على يومك كله، 

عن  والب��ت��ع��اد  احل��ذر  يجب  لذلك 

الأطعمة التي تكون �سبًبا يف ال�سعور 

الوجبات  ومنها  والتوتر  باخلمول 

امل�سبعة  بالدهون  املليئة  اجل��اه��زة 

التي توؤثر �سلًبا على الرتكيز.

وتطرقت اإىل �سرورة احلد اأي�ًسا 

املقليات،  م��ن  ال�سحور  يف  خا�سة 

وكذلك احللويات، مع البتعاد اأي�ًسا 

ت�سبب  التي  امل�سنعة  اللحوم  ع��ن 

كثرًيا من الأمرا�ض بخالف تاأثريها 

النف�سي.

بالتاأكيد  التغذية  خبرية  وتتابع 

ع��ل��ى ����س���رورة ت���ن���اول امل��ك�����س��رات 

وال�سبانخ  اخل�ض  خا�سة  واخل�سار 

لحتوائها على حم�ض الفوليك الذي 

على  ويعمل  ال��ذاك��رة  �سحة  ي��ع��زز 

تقوية الوظائف الإدراكية، ويقي من 

خا�سة  التوتر  من  ويحد  الكتئاب 

يف ف���رتة ال��درا���س��ة والم��ت��ح��ان��ات 

امل�ساحبة لل�سهر الكرمي هذا العام.

طبق  على  باحلفاظ  تن�سح  كما 

وامل��وز  الإف��ط��ار،  وجبة  يف  ال�سلطة 

لحتوائهما  وال�سحور  الإفطار  بني 

لتحفيز  اأي�ًسا  املهم  احل��دي��د  على 

تذكر  على  القدرة  وتعزيز  الرتكيز 

اإىل اخلطاأ الذي  املعلومات، ولفتت 

بعدم  ال�سائمني  من  كثري  فيه  يقع 

رم�سان،  �سهر  يف  الأ�سماك  تناول 

على  للح�سول  اأه��م��ي��ت��ه��ا  م���وؤك���دة 

املنجنيز والفو�سفور املهمني للرتكيز 

و�سحة العقل.

تن�سح  بالعط�ض  ال�سعور  ولتقليل 

تناول  من  بالإكثار  التغذية  خبرية 

مبعدل  وامل��ي��اه  الطازجة  الع�سائر 

الإفطار  بني  ما  املياه  من  كوًبا   12
املياه  م��ن  التقليل  م��ع  وال�����س��ح��ور، 

ال�سعور  م��ن  تزيد  لأن��ه��ا  الغذائية 

القهوة  من  احل��د  كذلك  بالعط�ض، 

وال�ساي لأن الإفراط فيهما ي�سببان 

القلق والكتئاب.

وتختم ليندا حديثها بالتاأكيد على 

اأهمية ممار�سة الريا�سية والتمارين 

ال�����س��ح��ي��ة خ��ا���س��ة ق��ب��ل الإف���ط���ار 

ب�ساعة، للتقليل من التوتر وحت�سني 

احل��ال��ة امل��زاج��ي��ة وال��رتك��ي��ز.. ومن 

امل�سروبات الدافئة تن�سح بالين�سون 

تهدئة  يف  لفائدتهما  واجل��ن��زب��ي��ل 

الأع�ساب واحلد من التوتر.

ابتكار جديد »األنسولين« عبر الفم  

أول عملية زراعة رئة لمريضة كورونا

يُعتر »الأن�سولني« اأكرث العالجات 

ال��ع��امل،  م�ستوى  على  ا�ستخداماً 

العبء  الأن�سولني  اإبر  اأخذ  وم��ازال 

الأكر يف حياة مري�ض ال�سكري.

بقيادة  بحثي  فريق  قام  موؤخراً، 

امل�سارك يف جامعة  الكيمياء  اأ�ستاذ 

علي  د.  اأب���وظ���ب���ي،   - ن���ي���وي���ورك 

جديدة  تقنية  بتطوير  طرابل�سي، 

حياة  يف  ج��ذري��اً  تغيرياً  ت�سّكل  قد 

النوعني الأول  مر�سى ال�سكري من 

والثاين، من خالل تناول الأن�سولني 

عن طريق الفم.

التقنية  ه��ذه  اعتماد  ح��ال  ويف 

تب�سر  فاإنها  ال��دوائ��ي،  لال�ستعمال 

بنهاية احلقن بالإبر لعدد كبري من 

وم�ساعفات  اآث��ار  وتفادي  املر�سى 

هذه العملية.

اآلية التقنية  �سرح د. الطرابل�سي 

و�سع  على  تعتمد  التي  اجل��دي��دة، 

ب��ني طبقات من  الأن�����س��ول��ني  م���ادة 

ال�سغر  فائقة  الع�سوية  اجلزيئات 

يف  اله�سمية  للع�سارات  مقاومة 

ذات  نانوية  ج�سيمات  وهي  املعدة، 

الإطار الع�سوي الت�ساهمي املرتبط 

ت�سكل  التي   ،»nCOFs« بالأميني 

تاأثري  من  الأن�سولني  يحمي  مانعاً 

ال�سوائل اله�سمية، ما يجعلها فعالة 

و�سهلة التخزين.

 Covalent ت��ق��ن��ي��ة  وت��ت��م��ّي��ز 

 nano-sized Organic
مما  غ��ريه��ا  ع��ن   frameworks
�سبقها، يف احل�سول على الرتاخي�ض 

يف  والعقاقري  الأغ��ذي��ة  اإدارة  م��ن 

نوعية املواد امل�ستخدمة، ما �سيوفر 

يف  وال�سهولة  ال�سال�سة  للمري�ض 

العالج الذي �سيكون عبارة عن نقاط 

ب��دلً  ال��ف��م،  ع��ر  املري�ض  ياأخذها 

اإ�سافة  اليومية.  الأن�سولني  اإبر  من 

للعالج  احليوي  التوافق  مزايا  اإىل 

يف  اله�سمية  الع�سارات  ومقاومة 

التحكم بكمية  اإمكانية  املعدة، واإىل 

اجلرعة، متا�سياً مع نوع وم�ستويات 

ال�سكر يف الدم وعمر املري�ض.

واأثبت البحث فاعلية هذه التقنية 

اإىل  ال�سكر  م�ستويات  اإع����ادة  يف 

املعدل الطبيعي بني الكبار وال�سغار 

ال���دواء  ت��ن��اول  م��ن  �ساعتني  خ��الل 

اجلديد يف التجارب على احليوان.

وهذا ما دعا الكثري من اجلهات 

لإمتام  ال�ستثمار  يف  الت�سابق  اإىل 

نقلة  �سيُحدث  ال��ذي  البحث،  ه��ذا 

نوعية للب�سرية، وحت�سني وا�سح يف 

حياة مر�سى ال�سكري.

واأ�سار الطرابل�سي اإىل اأن البحث 

يف �سدد الأخذ بالعتبار ما اإذا كان 

اأو  املعدة  قرحة  من  يعاين  املري�ض 

اأمرا�ض القولون يف املراحل البحثية 

املتقدمة.

ب��راءة الخ��رتاع قيد  اأن  واأ�ساف 

م�ستمراً  البحث  وم���ازال  التنفيذ، 

لتغطية جميع اجلوانب واملتغريات.

اأ�سيبت امراأة يابانية باأ�سرار كبرية 

يف رئتيها بعد اأن ت�سلل فري�ض كورونا 

اإىل ج�سدها، ولإ�سالح الو�سع، قام 

عملية  اأول  اإنها  قالوا  مبا  الأط��ب��اء 

زراعة رئة يف العامل مل�ساب بفريو�ض 

وقالوا  الأن�سجة،  طريق  عن  كورونا 

يف موؤمتر �سحفي: »اأظهرنا اأن لدينا 

الآن خيار زراعة الرئة من مترعني 

اأحياء«. املري�سة، التي مت حتديدها 

م��ن منطقة  ام���راأة  اأن��ه��ا  فقط على 

اأ�سيبت  ال��ي��اب��ان،  ب��غ��رب  كان�ساي 

باملر�ض اأواخر العام املا�سي، وق�ست 

ا�سطناعية،  رئة  تعتمد على  �سهورا 

ك��ي��وت��و،  ج��ام��ع��ة  مل�ست�سفى  وف��ق��ا 

يف  »كوفيد19-«  م��ر���ض  وت�سببت 

اأ�سرار كبرية لرئتيها، وتطلبت عملية 

زرع رئة حتى تتمكن من العودة اإىل 

احلياة الطبيعية. وعر�ض زوج املراأة 

وابنها الترع باأجزاء من رئتيهما، ول 

تزال عمليات زرع املترعني املتوفني 

ويعتر  ال��ي��اب��ان،  يف  ن���ادرة  �سريريا 

املترعون الأحياء خيارا اأف�سل.

أفضل وقت للمذاكرة في رمضان
ن�سح الدكتور جمال حممد فرويز ا�ست�ساري الطب النف�سي باأهمية 

الإكثار من تناول املياه يف الفرتة الواقعة بني الإفطار وال�سحور، لأهميته 

يف �سالمة اخلاليا الع�سبية، مع جتنب ال�سهر لأنه ي�ستهلك الطاقة ويوؤثر 

�سلبًيا على ال�سحة النف�سية، كما ين�سح باملذاكرة يف فرتة ال�سباح، لأنه 

اأن�سب وقت يكون الأك�سجني متوفًرا يف املخ.

كما ين�سح فرويز بتخ�سي�ض بع�ض الوقت ملمار�سة التمارين الريا�سية، 

ويف�سل اأن تكون بعد تناول وجبة الإفطار بثالث �ساعات على الأقل اأو 

قبل تناول وجبة ال�سحور ب�ساعة اإىل ن�سف �ساعة، موؤكًدا على اأهميتها 

اأي�ًسا  املزاجية،  احلالة  حت�سني  على  وامل�ساعدة  التوتر  من  للتخل�ض 

ممار�سة التاأمل والتنف�ض لتهدئة الأع�ساب وتقليل توتر الع�سالت.

»فيروس جديد« يهدد العالم 
وأعراضه شلل وهذيان وتشنجات

لل�سكان  حتذيرا  اأ�سرتاليا  جنوب  يف  ال�سحية  ال�سلطات  اأ�سدرت 

اإىل  منها  ينتقل  قد  فريو�ض  اكت�ساف  بعد  وذل��ك  اخلفافي�ض،  بتجنب 

الب�سر، الأمر الذي قد يوؤدي اإىل اأمرا�ض خطرية.

وذكرت ال�سلطات ال�سحية يف جنوب اأ�سرتاليا اأن الفريو�ض اجلديد 

يت�سبب يف مر�ض لالإن�سان ي�سبه »مر�ض داء الكلب«، الذي قد يت�سبب 

بالوفاة بعد ظهور اأعرا�ض، من بينها الت�سنجات وال�سلل والهذيان.

يف  املعدية  الأمرا�ض  مكافحة  فرع  من  فلود،  لويز  الدكتورة  وقالت 

وزارة ال�سحة والرفاهية يف اأ�سرتاليا، اإنه مت تاأكيد اإ�سابتني ب�»فريو�ض 

اخلفافي�ض الأ�سرتالية«، وفق ما ذكرت �سحيفة »ال�سن« الريطانية.

لعاب  يدخل  عندما  الب�سر  اإىل  اخلفافي�ض  من  الفريو�ض  وينتقل 

اخلفافي�ض امل�ساب اإىل اجل�سم، عادة عن طريق لدغة اأو خد�ض، ولكن 

اأي�ًسا عن طريق دخول اللعاب يف العني اأو الأنف اأو الفم.

ويت�سبب املر�ض املروع يف اإ�سابة الب�سر باأمرا�ض خطرية، مما يوؤدي 

حكومة  ذكرته  ما  ح�سب  وامل���وت،  والت�سنجات  والهذيان  ال�سلل  اإىل 

كوينزلند يف اأ�سرتاليا.

وقالت الدكتورة فلود: »املر�ض ي�سبه داء الكلب، وميكن اأن ينتقل اإىل 

الب�سر اإذا تعر�سوا للع�ض اأو اخلد�ض من قبل اخلفافي�ض امل�سابة، واإذا 

تاأخر العالج اإىل ما بعد ظهور الأعرا�ض، فاإن احلالة تكون قاتلة على 

الدوام«.

باملئة فقط من اخلفافي�ض حتمل هذا  واحدا  اأن  وت�سيف »يف حني 

�سرورة  ب�ساأن  القلق  رفعتا  املكت�سفتني  احلالتني  فاإن  القاتل،  الفريو�ض 

جتنب اخلفافي�ض والتعامل معها من قبل مدربني وخمت�سني«.

منذ  الفريو�ض  بهذا  الإ�سابة  نتيجة  فقط  ثالث حالت  ت�سجيل  ومت 

اكت�ساف املر�ض لأول مرة يف عام 1996، وجميعها اأدت اإىل وفاة املري�ض.

ويف العام املا�سي، كانت هناك 9 حالت من الب�سر تعر�سوا للخفافي�ض 

التي تتطلب العالج.

الأولية،  ال�سحية  ال�سناعات  ق�سم  من  كار،  ماري  الدكتورة  ودعت 

اأ�سحاب احليوانات الأليفة على اإبقاء حيواناتهم بعيًدا عن اخلفافي�ض.

وقالت: »اإذا كنت ت�سك يف اأن حيوانك قد تعر�ض للع�ض اأو اخلد�ض 

من قبل اخلفافي�ض، فريجى الت�سال بالطبيب البيطري املحلي اأو اخلط 

ال�ساخن لأمرا�ض احليوانات يف حالت الطوارئ«.



�أب���ل���غ ���ص��ان��ع��و �أج���ه���زة ت��وج��ي��ه 

ي��ع��رف  م��ا  �أو  �مل��ن��زيل  �لإن���رن���ت 

�صركة  ذل��ك  يف  مب��ا   Router ب��� 

ت��ب��اط��وؤ  ع��ن   ،  Zyxel زي��ك�����ص��ي��ل 

للرقائق  �لإم��د�د  �صال�صل  يف  �أك��ر 

�خلا�صة ب�صنع تلك �لأجهزة.

م��زودو  ي�صهد  فيما  ذل��ك،  ياأتي 

�لنطاق �لعري�ض »�لإنرنت �ملنزيل« 

لأكرث من عام عند طلب  تاأخري�ت 

لي�صبحو�  �لإنرنت،  توجيه  �أجهزة 

�صحية �أخرى لنق�ض �لرقائق �لذي 

�لعاملية  �ل��ت��وري��د  �صال�صل  يخنق 

�لذين  للماليني  حتديات  وي�صيف 

ما ز�لو� يعملون من �ملنزل.

�ل��ط��ل��ب��ات  �أوق������ات  مت حت���دي���د 

 60 �إىل  ت�صل  ملدة  �لنقل  ل�صركات 

�أ�صبوعاً، �أي �أكرث من �صعف فر�ت 

�ل�صابقة. �لنتظار 

وي�����ص��ي��ف ه���ذ� ع��ق��ب��ة ج��دي��دة 

خلدمات  �ملقدمة  �ل�صركات  �إىل 

�إ�صافة  يف  �لرغبة  عند  �لإن��رن��ت 

مما  �صبكتها،  �إىل  ج���دد  ع��م��الء 

�مل��ب��ي��ع��ات يف  �إىل خ�����ص��ارة  ي����وؤدي 

ي�صهد  �لذي  �لعري�ض  �لنطاق  �صوق 

مناف�صة د�ئمة.

�صال�صل توريد خا�صة

رئي�ض  ج��وي��ك  ك��ار���ص��ن  وق����ال 

�لأع���م���ال �لإق��ل��ي��م��ي��ة �لأوروب���ي���ة 

تايو�ن،  ومقرها  زيك�صيل،  ل�صركة 

�خل��ا���ص��ة  �ل��ت��وري��د  ���ص��ال���ص��ل  �إن 

لأن  �إزع���اج  م�صدر  �أ�صبحت  بهم 

للت�صنيع  �حل��ادة  �لإغ��الق  عمليات 

عام،  قبل  ك��ورون��ا  فريو�ض  ب�صبب 

�ملطولة  �لزيادة  ب�صبب  تفاقمت  قد 

�لنطاق  م��ع��د�ت  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب  يف 

ذكرته  ملا  وفقاً  �ملنزلية،  �لعري�ض 

»بلومرغ«، 

و�أ�صاف �أنه منذ يناير، ُطلب من 

�ملنتجات مقدماً قبل  �لعمالء طلب 

ملكونات  �لزمنية  �ملهلة  لأن  ع��ام، 

برودكوم  �صركة  من  �لرقائق  مثل 

ت�صاعفت  قد   Broadcom Inc
ذلك  منذ  �أك��رث  �أو  عام  �إىل  لت�صل 

�صركة  ح��اول��ت  ب���دوره���ا،  �حل���ني. 

Adtran �لأمريكية تفادي  �أدتر�ن 

خمزونها  م�صاعفة  ع��ر  �لأزم����ة 

وق��درت��ه��ا �ل��ل��وج��ي�����ص��ت��ي��ة ل��ت��ف��ادي 

�مل�����ص��اك��ل، م���ع رف����ع ح�����ص��ت��ه��ا يف 

هو�وي  �صركة  ح�صاب  على  �أوروب��ا 

�ل�صينية.وعلى �لرغم من عدم نفاد 

نقل  �صركات  لدى  �لتوجيه  �أجهزة 

�صل�صلة  �أن  �إل  �لآن،  �إىل  �لإنرنت 

م��د�ر  على  متوترة  ت��ب��دو  �ل��ت��وري��د 

�لأ�صهر �ل�صتة �ملقبلة، وفقاً ملا ذكره 

جويك، �لذي �أ�صاف: »لقد �قربنا 

كثري�ً عدة مر�ت من �لنهاية«.

�أزمة قناة �ل�صوي�ض

�ل�صحنات  »حتى  ج��وي��ك:  وق��ال 

ل  بالفعل  طريقها  يف  كانت  �لتي 

�ل�صطر�بات  من  تفلت  �أن  ميكن 

�ل��ت��ج��اري��ة �ل��ع��امل��ي��ة، ف��ف��ي �ل��ف��رة 

�لتوجيه  �أج��ه��زة  ك��ان��ت  �لأخ����رية، 

موجودة  زيك�صيل  ب�صركة  �خلا�صة 

�لتي  غ��ي��ف��ن  �إي��ف��ر  �صفينة  خ��ل��ف 

�أغلقت قناة �ل�صوي�ض«.

من جانبه، قال �لرئي�ض �لتنفيذي 

�ل�صهر  تان  هوك  برودكوم،  ل�صركة 

من   90% ح����و�يل  �إن  �مل��ا���ص��ي، 

�إمد�د�تها لعام 2021 قد مت طلبها 

بالفعل.

وبد�أت م�صاكل زيك�صيل منذ �أكرث 

من عام، عندما مت �إغالق م�صنعها 

وب��اء  ب�صبب  �صهر  مل��دة  �ل�صني  يف 

فتحه،  �إع���ادة  وم��ن��ذ  كوفيد19-، 

و�رتفعت  متقطعة  �لإمد�د�ت  كانت 

�إىل  ي�صل  مب��ا  �ل�����ص��ح��ن  ت��ك��ال��ي��ف 

�ل�صابقة،  م�صتوياتها  �أ�صعاف   10
م���ع ت�����ص��اب��ق �مل�����ص��دري��ن ل��ل��ح��اق 

على  يتناف�صون  �إنهم  حتى  بالركب، 

�لطبية  �لوقاية  م�صاحة مع معد�ت 

و�ل�صخ�صية.

»اإلنترنت« قد يكون الضحية التالية لنقص الرقائق!

قيا�صية  غر�مة  �ل�صني  فر�صت 

 2.75« ي����و�ن  م��ل��ي��ار   18 ق��دره��ا 

علي  جمموعة  على  دولر«  مليار 

�أن  بعد  �مل��ح��دودة،  �لقاب�صة  ب��اب��ا 

�أن  �لحتكار  ملكافحة  حتقيق  وجد 

عمالقة �لتجارة �لإلكرونية �أ�صاءت 

��صتغالل مركزها �ملهيمن يف �ل�صوق 

لعدة �صنو�ت.

نحو  تبلغ  �لتي  �لغر�مة،  وت��اأت��ي 

4 يف �مل��ئ��ة م��ن �لإي�����ر�د�ت �ملحلية 
ل�صركة علي بابا لعام 2019، و�صط 

�لتكنولوجية،  �لتكتالت  �صد  حملة 

وت�����ص��ري �ل��غ��ر�م��ة �ل��ق��ي��ا���ص��ي��ة �إىل 

�لحتكار  مكافحة  �إج��ر�ء�ت  دخول 

بالن�صبة  جديدة  حقبة  �ل�صني  يف 

من  �صنو�ت  بعد  �لإنرنت  ملن�صات 

نهج عدم �لتدخل.

�أع��م��ال  �إم��ر�ط��وري��ة  وخ�صعت 

»علي بابا« لتدقيق �صديد يف �ل�صني 

�مللياردير  موؤ�ص�صها  وج��ه  �أن  منذ 

لذعة  علنية  �نتقاد�ت  م��ا«  »ج��اك 

�صهر  يف  للبالد  �لتنظيمي  للنظام 

�أكتوبر، وبعد �صهر، �أوقفت �ل�صلطات 

عملية �لطرح �لأولية �لعامة �ملخطط 

ل�صركة  دولر  مليار   37 بقيمة  لها 

�ملالية عر  �لذر�ع   ،Ant Group
�لتي  ب��اب��ا،  علي  ل�صركة  �لإن��رن��ت 

�لأك��ر يف  تكون  �أن  �ملقرر  من  كان 

�إد�رة  و�أعلنت  �لإطالق،  �لعامل على 

�لدولة لتنظيم �ل�صوق SAMR عن 

حتقيقها يف مكافحة �لحتكار �صد 

�ل�صركة يف �صهر دي�صمر.

ت��ق��رب  �ل��غ��ر�م��ة  �أن  ح���ني  ويف 

م�صاكل  ح��ل  م��ن  خ��ط��وة  ب��اب��ا  علي 

 Ant ت��ز�ل  ل  �لحتكار،  مكافحة 

�ملو�فقة على  �إىل  بحاجة   Group
ب�صكل  يخف�ض  �أن  يُ��ت��وق��ع  جت��دي��د 

بع�ض  جماح  ويكبح  تقييماتها  حاد 

�أعمالها.

ق��ررت  �إن��ه��ا   :SAMR وق��ال��ت 

��صتخد�م  ت�صيء  كانت  بابا  �أن علي 

هيمنتها على �ل�صوق منذ عام 2015 

من خالل منع �لتجار من ��صتخد�م 

من�صات �لتجارة �لإلكرونية �لأخرى 

عر �لإنرنت.

�لتنظيمية  �ل��ه��ي��ئ��ة  و�أ����ص���اف���ت 

�أن  �صبق  �لتي  �ملمار�صة،  ه��ذه  �أن 

غري  ب��اأن��ه��ا   SAMR و���ص��ف��ت��ه��ا 

مكافحة  ق��ان��ون  تنتهك  ق��ان��ون��ي��ة، 

�إعاقة  من خالل  �ل�صيني  �لحتكار 

على  و�لتعدي  لل�صلع  �حلر  �لتد�ول 

�مل�صالح �لتجارية للتجار.

�ل��غ��ر�م��ة،  ف��ر���ض  ج��ان��ب  و�إىل 

�لتي تُ�صنف من بني �أعلى عقوبات 

م�صتوى  ع��ل��ى  �لح��ت��ك��ار  مكافحة 

�لتنظيمية  �لهيئة  �أم���رت  �ل��ع��امل، 

علي بابا باإجر�ء ت�صحيحات �صاملة 

وحماية  �لد�خلي  �لمتثال  لتعزيز 

حقوق �مل�صتهلك.

�إنها  ب��ي��ان:  يف  بابا  علي  وق��ال��ت 

�لتز�مها  وت�صمن  �لعقوبة  تقبل 

�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ض  وق���ال  ب��ح��زم، 

للموظفني:  م���ذك���رة  يف  ل��ل�����ص��رك��ة 

نتعامل مع �لأمر عالنية ونعمل من 

�أنف�صنا  نح�صن  ودعونا  مًعا،  خالله 

ونبد�أ مًعا مرة �أخرى كو�حد.

�صعف  م��ن  �أك��رث  �لغر�مة  وتبلغ 

�ل���ذي  دولر  م��ل��ي��ون   975 م��ب��ل��غ 

�ل�صني  يف  ك��و�ل��ك��وم  �صركة  دفعته 

�ملانعة  للممار�صات   2015 عام  يف 

للمناف�صة.

وت����اأت����ي �ل���ع���ق���وب���ة �ل�����ص��خ��م��ة 

على  �ملنظمني  ق��ي��ام  خلفية  ع��ل��ى 

مر�جعات  ب��اإج��ر�ء  �لعامل  م�صتوى 

�لح��ت��ك��ار  ملكافحة  ���ص��ر�م��ة  �أك���رث 

جوجل  مثل:  �لتكنولوجيا،  لعمالقة 

وفي�صبوك.

وم���ع �ل��غ��ر�م��ة �مل��ف��رو���ص��ة على 

و�حدة من �أجنح �صركاتها �خلا�صة، 

فاإن تهديد�ت بكني بت�صييق �خلناق 

جماح  وكبح  �ملن�صة  �قت�صاد  على 

�ل�صركات �لعمالقة �لتي تلعب دوًر� 

مهيمًنا يف قطاع �مل�صتهلك يف �لبالد 

ت�صري بخطى ثابتة.

�ليوم،  م��ن  �صنو�ت  خم�ض  قبل 

�أكمل تطبيق »و�ت�ض �أب« طرح تقنية 

�لت�صفري من طرف �إىل طرف، �لتي 

�أنحاء  جميع  يف  لالأ�صخا�ض  توفر 

ب�صكل  �لتو��صل  �لقدرة على  �لعامل 

�إذ ك��ان ه��ذ� �إجن��از�ً  خا�ض و�آم��ن، 

تقنياً يف طور �لتكوين، تخيله للمرة 

�لريا�صيات يف جامعة  �لأوىل عاملا 

»���ص��ت��ان��ف��ورد وي���ت« دي��ف��ي وم��ارت��ن 

ه��ي��ل��م��ان، �ل���ل���ذ�ن ط����ّور� يف ع��ام 

�ل��ذي  �لأ�صا�صي  �لت�صفري   1975
نعتمد عليه �ليوم.

�أب«،  »و�ت�ض  تطبيق  مدير  يقول 

�ل�صركة،  با�صم  �لر�صمي  و�ملتحدث 

ويل كاثكارت، يف �ل�صنو�ت �خلم�ض 

�مل��ح��ادث��ات  تطبيق  ق��ام  �مل��ا���ص��ي��ة، 

 100 م��ن  �أك���رث  بت�صليم  �ل�صهري 

تريليون ر�صالة ب�صكل �آمن �إىل �أكرث 

من ملياَري م�صتخدم.

�لوباء  �نت�صار  منع  ذروة  وخالل 

طرف  م��ن  �لت�صفري  ك��ان  �ل��ع��امل��ي، 

�لأف��ك��ار  معظم  يحمي  ط��رف  �إىل 

عندما  ل��الأ���ص��خ��ا���ض  �ل�صخ�صية 

يجتمعو�  �أن  �مل�صتحيل  م��ن  ك��ان 

�إىل  و�لت�صفري من طرف  �صخ�صياً، 

يتم  �لتي  �لطريقة  �لآن  هو  طرف 

على  �لر�صائل  معظم  �إر���ص��ال  بها 

م�صتوى �لعامل.

وبقدر ما تعمل هذه �لتكنولوجيا 

د�ئ���م���ا ع��ل��ى ت���اأم���ني �ت�����ص��الت��ن��ا 

�ع��ت��ب��ار  �ل�����ص��خ�����ص��ي��ة، ل مي��ك��ن 

�إىل ط��رف  م���ن ط���رف  �ل��ت�����ص��ف��ري 

كاأمر م�صلم به، �إذ تتز�يد �ل�صغوط 

�جلادة من طرف بع�ض �حلكومات 

»و�يرد«  ملوقع  تقرير  وفق  ل�صحبه، 

�لتقني.
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متثلت يف ت�رسيب بيانات 1.3 مليون م�ستخدم

»مجزرة قرصنة«
تضرب »كلوب هاوس« 

يف »جمزرة قر�صنة« جديدة ت�صرب و�صائل �لتو��صل �لجتماعي، 

�أفاد تقرير ن�صره موقع »�صاير نيوز« �لأمريكي بوقوع ت�صريب بيانات 

»كلوب  1.3 مليون من م�صتخدمي تطبيق  ملا ل يقل عن  �صخ�صية 

هاو�ض« يف منتدى �صهري للقر��صنة �لإلكرونيني على �لإنرنت.

�أ�صماءهم  �لتطبيق  مل�صتخدمي  �مل�صربة  �لبيانات  وت�صمنت 

�إىل  بالإ�صافة  �لجتماعي،  �لتو��صل  و�صائل  على  وح�صاباتهم 

تفا�صيل �أخرى، وفق �لتقرير.

بني  �لو�قعة  �لبيانات  ��صتغالل  �لقر��صنة  ي�صيء  قد  ذلك  �إىل 

�أيديهم، بح�صب »�صاير نيوز«، و�لتي قد ت�صهل ��صتهد�ف �أ�صحابها.

يذكر �أن »�صاير نيوز« كان قد ك�صف عن ت�صريب هائل لبيانات 

�صخ�صية تعود لنحو 500 مليون من م�صتخدمي موقع »لينكد �إن«، 

�أي ما يعادل نحو ثلثي عدد م�صتخدمي �ملن�صة.

وجذب  �لفر��صي  �لعامل  �جتاح  هاو�ض«  »كلوب  �أن  �إىل  ي�صار 

�ملاليني يف وقت ق�صري لك�صف عو�مله وما يحمله من جديد.

كما �صرح بول د�في�صون �ملدير �لتنفيذي لكلوب هاو�ض يف نهاية 

فر�ير �ملا�صي �أن �لتطبيق ي�صم �لآن �أكرث من 10 ماليني م�صتخدم 

هاو�ض«  »كلوب  م�صتخدمي  قاعدة  �أن  يعني  ما  �أ�صبوعيا،  ن�صط 

و�صلت �إىل خم�صة �أ�صعاف يف �صهر و�حد.

ويف وقت ل يز�ل �لتطبيق يتطلب دعوة من م�صتخدم حايل حتى 

�ن�صمام  �أن  غري  فقط،  �آيفون  هو�تف  مل�صتخدمي  ومتوفر  �لآن، 

وغري  فقط  �ل�صوت  على  �لقائمة  �لتو��صل  وطريقة  �مل�صاهري 

�ملعهودة �صابقا جعلت »كلوب هاو�ض« يت�صدر قائمة �أكرث �لتطبيقات 

تنزيال يف �آب �صتور.

100 تريليون رسالة »آمنة« على »واتس أب« خالل 5 سنوات

الصين تعاقب »علي بابا« بغرامة قيمتها 2.75 مليار دوالر



كتب: مو�سى حّدادي

الب�سرية  امل����وارد  عميد  ك�سف 

الرجيعي  �سامل  الدكتور  باجلامعة 

الإلكرتونية  اخل��دم��ات  اإدارة  اأن 

يف   %100 ن�سبة  حققت  بالعمادة 

املعلوماتية  للقوائم  الآيل  ال��رب��ط 

يف خدمة »التزام« مع وزارة املوارد 

الجتماعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ب�����س��ري��ة 

التعامالت  ب��رن��ام��ج  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

�سملت  والتي  »ي�ّسر«،  الإلكرتونية 

بيانات  الوظيفية،  البيانات  رب��ط: 

الرواتب،  م�سري  بيانات  الوظائف، 

تقييم  بيانات  الإج����ازات،  بيانات 

الأداء، وبيانات املوؤهالت.

تندرج  »التزام«  خدمة  اأن  يذكر 

الرقمي  ال��ت��ح��ول  م�����س��روع  �سمن 

اململكة  روؤي���ة  م��ع  تتما�سى  وال��ت��ي 

البيانات  رب��ط  اإىل  2030وتهدف 
احلكومية  اجلهات  مع  اإلكرتونياً 

بيانات  ت��ب��ادل  اإم��ك��ان��ي��ة  واإت���اح���ة 

وب�سكل  اآليا  والوظائف  املوظفني 

اآم���ن، ومت��ك��ني اجل��ه��ة م��ن مقارنة 

قاعدة  مع  الب�سرية  امل��وارد  بيانات 

املوارد  وزارة  يف  املركزية  البيانات 

الب�سرية والتنمية الجتماعية.

للتطوير  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  وك��ال��ة  ع��ن  ���س��در 

»ج�سور«،  جملة  م��ن  ال��ث��اين  ال��ع��دد  واجل���ودة 

ج�سور  ملد  العلوم  كلية  مبادرات  اإح��دى  وهي 

وبني خريجيها. بينها  واملحبة  واملودة  التوا�سل 

اأب��رزه��ا  مهمة  ملفات  ع��دة  ال��ع��دد  اح��ت��وى 

التخرج،  بعد  1393ه�: جتربتي  دفعة  ذكريات 

خوجة  عبدالعزيز  الدكتور  معايل  مع  ولقاء 

العلوم،  كلية  وخ��ري��ج  ال�سابق  الإع���الم  وزي��ر 

وحوار مع امل�سرف العام على مركز اخلريجني 

ال�سعالن. اأن�س  د. 

خ��ري��ج��ي  ج��م��ي��ع  امل���ج���ل���ة  اإدارة  ودع�����ت 

يف  للم�ساركة  ال��ع��ل��وم  كلية  وخ��ري��ج��ات 

خريجي  راأي  »ا�ستطالع  ا�ستبانة  تعبئة 

بالدخول  وذلك  العلوم«  كلية  وخريجات 

عرب  اأو  باملجلة،  امل��رف��ق  ال��ب��ارك��ود  ع��رب 

jusour@ksu. الإل��ك��رتوين:  ال��ربي��د 

edu.sa
وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 

الدكتور  والكادميية  التعليمية  لل�سوؤون 

�سهر  يف   املجلة  د�سن  قد  النمي  حممد 

بح�سور  العلوم،   بكلية  املا�سي  دي�سمرب 

الداغري. نا�سر  الكلية  عميد 

األخيرة17 �لعدد 1400 - �لأحد 6 رم�ضان 1442هـ �ملو�فق 18 �أبريل 2021م 12
»ترشيد« تتسلم مشروع كفاءة 

استهالك الطاقة في الطبية
ت�سلمت ال�سركة الوطنية خلدمات كفاءة الطاقة »تر�سيد« ثاين م�ساريع 

الفرن�سية املتخ�س�سة  التي نفذتها �سركة »اإجني«  كفاءة ا�ستهالك الطاقة 

يف حلول اخلدمات والطاقة منخف�سة النبعاثات الكربونية، وذلك بعد عام 

من اإر�ساء عقد امل�سروع، حيث ا�ستكملت »اإجني« يف اأعقاب عملية تدقيق 

معدلت  لتخفي�س  الطاقة  لتوفري  اإج��راًء   11 تنفيذ  للمن�ساآت،  تف�سيلية 

�سعود  امللك  بجامعة  الطبية  املدينة  الطاقة يف  كفاءة  و�سمان  ال�ستهالك 

يف الريا�س بن�سبة تفوق %31، اأي ما يُعادل 43 جيجاواط �ساعة �سنوياً، 

ملدة ع�سرة اأعوام.

وكانت »تر�سيد« قد منحت عقد هذا امل�سروع ل�سركة »اإجني« يف دي�سمرب 

2019، والذي مت ت�سليمه ر�سمياً يف دي�سمرب العام املا�سي.
وا�ستندت »اإجني« اإىل خربتها العاملية يف جمال تعزيز كفاءة ا�ستهالك 

الطاقة لتقدمي حلول مبتكرة وفّعالة من حيث التكلفة للمباين الثمانية التي 

ي�سملها حرم امل�ست�سفى الذي يغطي م�ساحة تزيد عن 322 األف مرت مربع.

حتديث  ال�سركة  اتخذتها  التي  الطاقة  ا�ستهالك  كفاءة  تدابري  وت�سمل 

اأنظمة التهوية وتكييف الهواء والإ�ساءة وتطبيق حلول ذكية تُ�سهم يف احلد 

من انبعاثات ت�سل اإىل 30 األف طن �سنوياً.

و�ستُوا�سل »اإجني« مهام ت�سغيل و�سيانة حلول توفري الطاقة التي نفذتها 

ا�ستهالك  معدلت  و�سبط  مراقبة  م�سوؤولية  و�ستتوىل  اأع��وام،  ع�سرة  ملدة 

من�ساآت امل�ست�سفى من الطاقة ب�سكل م�ستمر من خالل غرفة حديثة للتحكم 

بكفاءة الطاقة �سمن مرافق »اإجني« يف الريا�س.

الطاقة  كفاءة  ال�سعودية خلدمات  ال�سركة  يف  التنفيذي  الرئي�س  واأ�سار 

ياأتي كواحد من بني العديد من  اأن امل�سروع  اإىل  »تر�سيد« وليد الغريري، 

امل�ساريع التي ت�سرف ال�سركة على تنفيذها من خالل منوذج التعاون بني 

واإدارة ومتويل  العام واخلا�س، كما تعمل »تر�سيد« على تطوير  القطاعني 

الطاقة  كفاءة  خدمات  �سركات  مع  بالعمل  وذلك  الطاقة،  كفاءة  م�ساريع 

تنفيذ  مدة  خالل  لهم  الالزمة  والت�سهيالت  الدعم  وتقدمي  وامل�ستفيدين، 

كفاءة  قطاع  لتطوير  جاهدة  ال�سركة  ت�سعى  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  امل�سروع، 

العمل  من  ال�سركات  تلك  مبا ميكن  وداعمة  منا�سبة  بيئة  واإيجاد  الطاقة 

وتنفيذ م�ساريع التعديل والتحديث على م�ستوى مماثل لنظرياتها العاملية.

و�سندوق  الطاقة  وزارة  ب��ني  ت��ع��اون  كثمرة  »تر�سيد«  ج���اءت  وق���ال: 

وم�ساهماً  جمالها  يف  رائ��دة  تكون  لأن  ت�سعى  وهي  العامة،  ال�ستثمارات 

فاعاًل يف بناء م�ستقبل اأكرث ا�ستدامة، يف اإطار اأهدافها ال�ساملة لتحقيق 

تكون من  واأن  الطاقة،  بتطوير �سناعة كفاءة  املتعلقة   2030 اململكة  روؤية 

القطاعات الواعدة يف اقت�ساد اململكة.

اختتام سلسلة دورات 
تثقيفية بكلية الرياضة

املجتمع  بناء  يف  وامل�ساهمة  الب�سرية  القدرات  تنمية  يف  بدورها  اإمياناً 

مع  وبالتعاون  ال��ب��دين  والن�ساط  الريا�سة  علوم  كلية  نظمت  احل��ي��وي؛ 

الريا�سة  رواد  ورابطة  الريا�سي  للطب  فهد  بن  في�سل  الأمري  م�ست�سفى 

الريا�سة،  التثقيفية يف جمال علوم  الرابعة من دوراتها  ال�سل�سلة  العربية؛ 

يف  للع�سالت  الكهربائي  »التحفيز  بعنوان  الأوىل  دورتني،  على  وا�ستملت 

اجلهد  ف�سيولوجيا  اأ�ستاذ  الدايل  عبدالعزيز  للدكتور  والتطبيق«  النظرية 

البدين امل�ساعد، والثانية بعنوان »الثقافة ال�سحية وتاأثريها على م�ستوى 

وال�سحة  احلركة  علوم  اأ�ستاذ  �سلمان  يو�سف  للدكتور  الريا�سي«  الأداء 

الريا�سية، عرب تقنية الويبرن.

»أفكر« يناقش »المدخل القائم على 
الممارسة في التعليم«

»اأفكر«  والريا�سيات  العلوم  تعليم  تطوير  البحثي يف  التميز  مركز  نظم 

حلقته الثانية بعد املائتني �سمن �سل�سلة حلقات النقا�س التي يعقدها املركز 

اأ�سبوعياً بعنوان »املدخل القائم على املمار�سة يف التعليم« من اإعداد وتقدمي 

املناهج  ق�سم  يف  الدكتوراه  مر�سحة  امل�سعبي  الرب  عبد  زهرة  الأ�ستاذة 

بكلية الرتبية  امللك �سعود، حما�سر  بكلية الرتبية جامعة  التدري�س  وطرق 

بجامعة جنران.

تعليم  يف  املمار�سة  على  القائم  املدخل  عن  مبقدمة  احللقة  ا�ستفتحت 

العلوم، واملمار�سات العلمية والهند�سية، واأدوار املعلم والطالب يف املدخل 

القائم على املمار�سة، ومت عر�س بع�س الأمثلة التو�سيحية يف تعليم العلوم 

التي تقوم على هذا املدخل.

للمدخل  املتوقعة  الإ�سهامات  عن  باحلديث  احللقة  املتحدثة  وختمت 

القائم على املمار�سة يف حت�سني تعليم العلوم، ودوره يف املمار�سات الثقافية 

العلمية. ح�سر احللقة 166 من اأع�ساء هيئة التدري�س وطالب وطالبات 

الدرا�سات العليا وجمموعة من الباحثني والباحثات.

»الموارد البشرية« تحقق نسبة 100% في »التزام« 

صدور العدد الثاني من مجلة »جسور«


