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أكد أهمية أن يتجاوز تأثير الجامعة 
أسوارها إلى المجتمع..

أمير الشرقية 
يلتقي رئيس 

وأعضاء مجلس 
األمناء 

 )الدمام(

األمير سعود  الملكي  السمو  التقى صاحب 
بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، 
رئيس  العامودي،  نبيل  الدكتور  مكتبه   في 
بن  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  أمناء  مجلس 
فيصل، والدكتور أحمد الشعيبي، نائب رئيس 
رئيس  الربيش،  عبدالله  والدكتور  المجلس، 

الجامعة، وأعضاء المجلس.
الرشيدة  القيادة  توليه  بما  سموه  ونوه 
رعايٍة  من  العلمي  والبحث  الجامعي  للتعليم 
الجامعات  مجالس  أن  إلى  الفتًا  واهتمام، 
الجامعي  التعليم  قطاع  لتطوير  نقلة  تمثل 
الجامعات  لتمكين  وخطوة  العلمي،  والبحث 
تجاه  منها  المأمول  بدورها  االضطالع  من 

المجتمع وسوق العمل بفاعلية وكفاءة.
وأكد أهمية أن ُتستثمر الجامعات في قدراتها 
وإمكانيات منسوبيها، من أعضاء هيئة تدريس 
أسوارها  الجامعة  تأثير  يتجاوز  وأن  وطالب، 
العمل  مع  المجتمع،  فئات  مختلف  ليشمل 
واستثمارها  قدراتها،  تطوير  على  المستمر 
بالشكل األمثل، لتحقيق الكفاية الذاتية، وأن 
المستوى  على  رياديًا  أنموذجًا  لتكون  تتحول 
المنافسة  إلى  واإلقليمي، وصواًل  المحلي 

على المستوى الدولي.

07
عة

ام
لج

ض ا
نب

نائب أمير 
الشرقية 

يستقبل رئيس 
وأعضاء مجلس 
أمناء الجامعة 

 )الدمام(

بن  أحمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  استقبل 
المنطقة  أمير  نائب  عبدالعزيز،  بن  سلمان  بن  فهد 
الشرقية، في مكتبه، الدكتور نبيل العامودي، رئيس 
فيصل،  بن  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  أمناء  مجلس 
المجلس،  رئيس  نائب  الشعيبي  أحمد  والدكتور 
الجامعة،  رئيس  الربيش،  عبدالله  الدكتور  واألستاذ 

وأعضاء المجلس.
دعٍم  من  الحكيمة  القيادة  توليه  بما  سموه  ونوه 
كونه  الجامعي،  والتعليم  العلمي  للبحث  ورعاية 
الركيزة األولى نحو تفعيل دور الجامعات، واالستفادة 
منها في التنمية والتطوير، وما تمثله من بيت خبرة 

يضم قدرات أكاديمية في مختلف المجاالت.
الجامعات  نظام  فتحها  التي  اآلفاق  أن  إلى  وأشار 
المزايا  الستثمار  فرصة  وهي  واسعة،  الجديد 
وبناء  التميز  على  والتركيز  جامعة،  لكل  النسبية 
ومساهمًا  فاعاًل  شريكًا  تكون  مؤسسية،  منظومة 

رئيسيًا في محيطها القريب.
الثاني  يعد  الجامعة،  في  األمناء  مجلس  أن  الجدير 
على مستوى جامعات المملكة الذي تمت الموافقة 
إقرار  في  المجلس  أهمية  وتتمثل  تشكيله،  على 
والقواعد  للجامعة،  التنظيمي  والدليل  الهيكل 
والتوصية  واإلدارية،  المالية  للوائح  التنفيذية 
بالموافقة على إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد 
العامة  والميزانية  العلمية،  واألقسام  والمراكز 
ومؤسساته،  المجتمع  مع  العالقة  وتعزيز  للجامعة، 

بما في ذلك القطاع الخاص.
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بعد الموافقة الكريمة على تسميتهم لـ 3 سنوات..

آل الشيخ يستقبل أعضاء 
مجلس أمناء الجامعة 

استقبل الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، في مكتبه أعضاء 
مجلس أمناء جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، الذين صدرت الموافقة 

الكريمة مؤخرًا على تسميتهم لمدة ثالث سنوات.
والدليل  الهيكل  إقرار  في  األمناء  مجلس  أهمية  التعليم،  وزير  وأكد 
التنظيمي للجامعة، والقواعد التنفيذية للوائح المالية واإلدارية، والتوصية 
الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز واألقسام  بالموافقة على إنشاء 
العلمية، والميزانية العامة للجامعة، مشيرًا إلى دور مجلس األمناء في 

تعزيز العالقة مع المجتمع ومؤسساته، بما في ذلك القطاع الخاص.
وأوضح أن مجلس األمناء في الجامعة، يعد المجلس الثاني على مستوى 
جامعات المملكة الذي تمت الموافقة على تشكيله؛ ونتطلع أن يقدم إلى 
الجامعات  بقية  مع  ُيقتدى  نموذجًا  عبدالعزيز  الملك  جامعة  جانب مجلس 
التي ستسير على ذات التوجهات الداعمة ألهداف الجامعة االستراتيجية، 
مع  مخرجاتها  ومواءمة  اإلنفاق،  وكفاءة  الحوكمة،  جوانب  في  وتحديدًا 

سوق العمل.
من جهته أعرب الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، رئيس الجامعة عن شكره 
وسمو  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  لخادم  وتقديره 
ولي عهده األمين -حفظهما الله- على دعمهما واهتمامها بالتعليم في 

المملكة، ال سيما قطاع الجامعات، بعد صدور نظام الجامعات الجديد.
كما قدم شكره لوزير التعليم على دعمه وإشرافه المباشر على الخطوات 
التطوير  مسيرة  إكمال  سبيل  في  الجامعات  تتخذها  التي  التطويرية 

واإلسهام في تقدم عمليات اإلنجاز والتحسين.
رئيس  العامودي،  نبيل  الدكتور  يضم:  الجامعة  أمناء  مجلس  أن  ويذكر 
رئيس  نائب  الشعيبي،  عبدالله  بن  أحمد  والدكتور  األمناء،  مجلس 
المجلس. وأعضاء المجلس هم: الدكتور عبدالعزيز المانع، الدكتور عبدالله 
عصام  عبدالجواد،  سهل  الدكتور  الربيش،  عبدالله  الدكتور  العبدالقادر، 
العمير،  نهاد  الدكتورة  العفالق،  عادل  الدكتور  الرماح،  العنود  المهيدب، 

والدكتور غازي العتيبي.
ونص نظام الجامعات على آلية تكوين مجالس األمناء، بحيث يكون لكل 
الخبرة  ذوي  من  أعضاء  ثالثة  عضوًا،   11 من  يتكّون  أمناء  مجلس  جامعة 
واالستثماري  المالي  المجال  في  عملوا  ممن  واالختصاص  والكفاية 
والكفاية  الخبرة  ذوي  من  أعضاء  وأربعة  الرئيس،  بينهم  والنظامي، 
نائب  بينهم  الجامعي،  التعليم  مجال  في  عملوا  ممن  واالختصاص 
الرئيس، إضافة إلى رئيس الجامعة، وثالثة أعضاء من هيئة التدريس في 

الجامعة.
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وزير التعليم يشهد توقيع 
3 اتفاقيات تعاون بين الجامعة 

و»أرامكو« و»روابي« و»تطوير« 

شهد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم في مكتبه بمقر وزارة 
التعليم بالرياض، توقيع ثالث اتفاقيات تعاون بين جامعة اإلمام عبدالرحمن 
أرامكو لألمن  أرامكو السعودية إلنشاء كرسي  بن فيصل وكل من شركة 
التجديدي  القابضة للطب  السيبراني، واتفاقية تعاون مع مجموعة روابي 

والطب الدقيق إلنشاء كرسي روابي القابضة، واتفاقية 
تقنية  لتطوير  البحثية  المنتجات  تعاون مع شركة تطوير 
النسيج الطبي المضاد للميكروبات، والتي تم اكتشافها 

وتسجيل براءة اختراعها بمعامل ومختبرات الجامعة.
عبدالله  الدكتور  االتفاقيات،  توقيع  في  الجامعة  ومّثل 
أرامكو  شركة  مثل  فيما  الجامعة،  رئيس  الربيش، 
المهندس أحمد بن عبدالرحمن السعدي، النائب األعلى 
القابضة  روابي  ومجموعة  الفنية،  للخدمات  للشركة 
بن  عبدالعزيز  الشيخ  البحثية،  المنتجات  تطوير  وشركة 

علي التركي، رئيس مجلس اإلدارة.
وحضر مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد السديري، نائب وزير التعليم 
بن فيصل  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  رئيس  و  واالبتكار،  والبحث  للجامعات 
الجامعة،  أمناء  رئيس مجلس  العامودي،  نبيل  والدكتور  الربيش،  د.عبدالله 

والدكتور أحمد الشعيبي، نائب الرئيس، وأعضاء المجلس. 
تحقيق  إطار  في  يأتي  االتفاقيات،  هذه  توقيع  أن  التعليم  وزير  وأكد 
مستهدفات رؤية المملكة 2030 تزامنًا مع انطالق النظام الجديد للجامعات، 
والذي يعزز من استقالليتها المنضبطة، ويسهم في تعزيز مصادر الدخل 

وتفعيل الشراكات وتحقيق التمايز بين الجامعات.
وأوضح أن الوزارة تسعى من خالل نظام الجامعات الجديد ومجالس األمناء، 
نحو  المستقبلية  مشاريعها  وتوجيه  الجامعات  لتلك  مؤسسي  دعم  إلى 
إلى  الجامعات  بقية  داعيًا  العمل،  سوق  يتطلبها  التي  الوطنية  الحاجات 
التمايز في ما بينها وإيجاد إستراتيجيات بحثية وتشاركية مع الجهات األخرى.  

وتطرق آل الشيخ، إلى األدوار التنموية التي يمكن أن 
لمواردها  استثمارها  خالل  من  الجامعات  بها  تضطلع 
الذاتية، وإيجاد مصادر تمويلية ذاتية جديدة، واالستفادة 
والكراسي  للجمعيات  المنظمة  اللوائح   إقرار  من 
يمكن  االتفاقيات  هذه  مثل  أن  إلى  مشيرًا  البحثية، 
نحو  فعّال  بشكل  العمل  إلى  الجامعات  تقود  أن 
التعليمية  مخرجاتها  في  العالمية  والتنافسية  التميز 
اإلمام  لجامعة  شكره  مقدمًا  واإلنتاجية،  الكفاءة  ورفع 
عبدالرحمن بن فيصل لحرصها على تبني الخطط التي 
تسهم بفعالية في تحقيق رؤية المملكة ولشركة أرامكو 

البحثية،  المنتجات  تطوير  وشركة  القابضة  روابي  ومجموعة  السعودية 
لمبادرتها في تحقيق هذا التعاون المثمر واإلسهام مع الجامعات لدفع عجلة 

التنمية البحثية والعلمية.
من جهته أعرب الدكتور عبدالله الربيش، رئيس الجامعة، عن بالغ شكره للوزير 
خاللها  من  تسعى  التي  االتفاقيات  هذه  توقيع  حفل  لرعايته  الشيخ  آل 

الجامعة إلى خلق فرص للتعاون الوثيق مع القطاعات األخرى المختلفة نحو 
الجامعة مستمرة  أن  العلمية والبحثية والطبية. وأكد  الجوانب  تعزيز ودعم 
الكفاءة  لرفع  ودعمها؛  الدراسية،  والبرامج  الخطط  بتطوير  االهتمام  في 
الكفاءة  إعداد  خالل  من  المجاالت،  تلك  والتعليمية في  العلمية  والنوعية 
يسد  بما  المعرفة،  مجاالت  في  المتخصصة  العلمية 
شعلة  حمل  في  والمشاركة  واإلسهام  المجتمع  حاجات 

التنمية في المملكة.
خطتها  خالل  ومن  الجامعة،  أن  الربيش  د.  وأضاف 
معرفية  خدمات  تقديم  إلى  تسعى  اإلستراتيجية، 
وتعليمية عالية الجودة، تسهم في تطوير منظومة البحث 
العلمي واالبتكار، وتعزز المسؤولية والشراكة المجتمعية، 
ضمن  منسوبيها  قدرات  وتنمي  الجامعة  قيم  وترسخ 
الرؤية  مع  ليتماشى  جاء  الذي  للجامعات،  الجديد  النظام 

الطموحة.
لألمن  البحثي  الكرسي  وتأسيس  لتمويل  »أرامكو«  إتفاقية  وتأتي 
السيبراني في كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات في الجامعة، لتعزيز 
إدارة  التقنية في مجال  األثر اإلستراتيجي ونقل  األبحاث واالبتكارات ذات 
وهندسة األمن السيبراني، إضافة إلى تعزيز االستثمار الفكري بين الجامعة 
والشركة، بما يحقق األهداف والرؤى الوطنية في مجال األمن السيبراني. 
الدقيق  والطب  التجديدي  للطب  القابضة  روابي  مجموعة  قدمت  فيما   
منحة مالية للجامعة بقيمة 7،000،000 ريال سعودي؛ إلنشاء كرسي علمي 
لتقديم البحوث التطبيقية الجينية عالية التقنية في أمراض القلب وتصلب 
الشرايين وأمراض الكلى والسرطان وأمراض أخرى؛ لتوفير نتائج تشخيصية 
عالية الدقة وتعزيز المعرفة بطبيعة الجهاز المناعي واستجابته مع األمراض.
للعضيات  خلوية  خطوط  إنشاء  للمجموعة  البحثي  الكرسي  يشمل  كما 
السرطانية واألمراض األخرى األكثر شيوعًا في المجتمع السعودي، إضافة 
الى إنشاء  بيانات علمية واستعمال الذكاء االصطناعي 
إلعطاء تشخيص دقيق وإنشاء البنك البيولوجي وتطويع 
االكتشافات العلمية في البحوث السريرية لتوفير العناية 
والكشف  للوقاية  أساليب  وتطوير  للمرضى   المثلى 

والتشخيص الدقيق والعالج المؤثر لألمراض. 
البحثية، فتنص على  المنتجات  تطوير  اتفاقية شركة  أما 
البحثية  المنتجات  تتجير  الجامعة في مسار  انطالق  تعزيز 
من خالل تطوير تقنية النسيج الطبي المضاد للميكروبات 
بمعامل  اختراعها  براءة  وتسجيل  اكتشافها  تم  والتي 
ومختبرات الجامعة.ويضم هذا المشروع عدة نواٍح للتعاون 
لتتجيرها  والتخطيط  للميكروبات  المضاد  النسيج  تقنيات  كتقييم  المشترك 
في  االتفاقية  هذه  وتهدف  الصحية،  الرعاية  مجال  في  تجاريًا  وتسويقها 
المعرفي ضمن مستهدفات رؤية  لتحقيق مبدأ االقتصاد  مراحلها األولية 
المملكة 2030  انتهاًء بتأسيس شركة مبنية على هذا االكتشاف البحثي، إذ 

تبلغ التكلفة اإلجمالية لهذا المشروع 4 ماليين ريال سعودي.

 )الرياض(

د. آل الشيخ: توقيع 
االتفاقيات في إطار 

تحقيق مستهدفات رؤية 
2030 تزامنًا مع النظام 

الجديد للجامعات

د. الربيش: الجامعة 
مستمرة بتطوير الخطط 

والبرامج الدراسية 
ودعمها لرفع النوعية 

العلمية والتعليمية



الجامعة تهدي المجتمع أكثر 300 ألف ساعة تطوعية 

أمير الشرقية يرعى النسختين الخامسة 
والسادسة من حصاد الجامعة للمجتمع

رصد االحتياجات المجتمعية
في  دورها  حجم  تعي  الجامعة  »إن  الملتقى:  خالل  الجامعة  رئيس  وقال 
صروح  كأحد  منها،  المأمول  اإلسهام  وقدر  التنموي،  المجتمعي  العمل 
والكفاءات  النيرة  العقول  من  نخبة  من  تضمه  بما  المملكة،  في  التعليم 
الجهود  ببذل  والتزمت  الخطى،  ذلك  أجل  من  فرسمت  المميزة،  الرائدة 
إلحداث الحراك المجتمعي، وغرس المفاهيم وترسيخها قواًل وعماًل على 
مختلف المستويات في الجامعة، وبنت رسالتها واستراتيجياتها آخذة في 
بما  المستدامة  التنمية  مفاهيم  وتطبيق  المجتمعية  مسؤوليتها  االعتبار 
يخدم هذا التوجه، كما عملت على رصد االحتياجات المجتمعية عبر وسائل 
استثمار  على  متطلعة  ورؤى  خطط  وفق  والعمل  مختلفة،  استقصاء 
اإلمكانات والخبرات والتخصصات، وتوسيع نطاق تطبيق خدمة المجتمع كّمًا 
وكيفًا على المستوى األكاديمي والبحثي؛ لرْفد المجتمع ببرامج ودراسات 
ومشاريع نوعية تلبي احتياجات أفراده، وترقى إلى مصاف البرامج التنموية 
المحققة لمستهدفات وتطلعات قادة البالد، حفظهم الله، لخير البالد ونمو 
رؤيتهم  ضمن  الملموس  الوطني  تحولها  إنجازات  واستمرار  مجتمعاتها، 

السديدة في هذا العهد الميمون«.  

شغف نحو اإلنجاز
وقال: »إن الشكر في ما نحصده اليوم من هذا الشغف نحو اإلنجاز والبذل 
لخدمة المجتمع، وما لمسناه من نمو أعداد ساعات المسؤولية المجتمعية 

والمشاركين بها، وتزايد إحصاءات برامج ومناشط العمل المجتمعي بالجامعة، 
ثقة  من  الجامعة  تناله  لما  ثم  الخطى،  وسداد  التوفيق  على  أواًل  لله  لهو 
كريمة ودعم ال محدود من لدن قيادتنا الرشيدة وقادة التعليم في المملكة، 
وما الحرص الذي لمسناه من صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف 
بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على رعاية ملتقانا اليوم إال تأكيدًا منه 
حفظه الله، على اهتمامه وتشجيعه لجهود الجامعة، ولكل ما من شأنه خدمة 
المجتمع وتعزيز قيم البذل والعطاء والنماء بشكل عام، وهو تعبير جزل عن 
أبلغ الصور التي ضربتها المملكة وقيادتها في أحلك الظروف وأصعبها من 
ما مر على العالم أجمع، وحمل خاللها حكامنا راية المبادرة والعمل الخيري، 
مجسدين لنا، حفظهم الله، قدوة نهتدي بعظيم حّسهم بالمسؤولية وامتداد 

بذلهم اإلنساني الالمحدود.  

العهد الجديد للجامعة      
وأضاف: »أننا نشهد جميعًا العهد الجديد للجامعة في ظل تطبيق مستجدات 
نظام الجامعات بالمملكة، وبقدر ما يخالجنا من شعور الفخر فإننا نستشعر 
حجم المسؤولية في اختيار جامعتنا ضمن أوائل الجامعات ليس في تطبيقه 
فحسب، بل وإثبات كفاءة أنظمته ولوائحه من حيث التقييم وجودة األداء، 
ومدى تحقيقها للبعد التطويري المأمول للتعليم العالي بالمملكة باعتباره 

المحور الهام الذي يعول عليه تحقيق مرتكزات التنمية. 
وجميع  المستدامة  والتنمية  المجتمع  خدمة  عمادة  الجامعة  رئيس  وشكر 

 )الدمام(

برعاية صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، احتفت الجامعة 
بالملتقى السنوي لحصاد الجامعة للمجتمع بدورته الخامسة والسادسة، بتشريف صاحبة السمو األميرة عبير 

بنت فيصل )عن بعد(، وبحضور الدكتور عبد الله الربيش، رئيس الجامعة ووكالء الجامعة. 
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منسوبيها على ما ُبذل من جهد وعمل ومثابرة في سبيل تحقيق توجهات 
الجامعة في خدمة المجتمع، كما شكر جميع الوكالء والعمداء ومدراء العموم 
ومنسوبي الجامعة على استثمارهم الفاعل لمنافذ المسؤولية المجتمعية 
من  المجتمعية  المسؤولية  رواد  جهود  بالغ،  بتقدير  ثمن  كما  بالجامعة، 

القطاع العام والخاص بالمنطقة على تعاونهم مع الجامعة.

مفاهيم خدمة المجتمع
من جانبه أشار الدكتور عبد الله القاضي، وكيل الجامعة للدراسات والتطوير 
تطبيقًا  المجتمع  خدمة  مفاهيم  تطبق  الجامعة  أن  الى  المجتمع،  وخدمة 
كاماًل، وتوظف جهود كوادرها البشرية في دعم وتبني البرامج المجتمعية، 
وتبذل  المختلفة  المجتمعية  القطاعات  مع  االستراتيجية  الشراكات  وترسخ 
أفراده.   وبين  بينها  المسافات  وتقرب  بالمجتمع  لاللتحام  السبل  كافة 
تحت  وظيفتها  لتؤّدي  وواضحًة  حثيثة  خطواٍت  خطت  الجامعة  أن  وأضاف 
كل  توجيه  على  منسوبيها  حض  خالل  من  المجتمعية،  المسؤولية  مظلة 
والخبرات  األكاديمية،  والبرامج  التخصصات  وتوظيف  المتاحة  اإلمكانات 
إلى  والسعي  المجتمع،  احتياجات  الستيفاء  المتنوعة  والعملية  العلمية، 
التغيير  إحداث  بهدف  المقدمة،  المجتمعية  الخدمات  بمستوى  االرتقاء 

اإليجابي في النسق االجتماعي واالقتصادي والبيئي للمجتمع. 
وأوضح أن الجامعة ال تستطيع أن تؤدي هذا الدور منفردًة، بل تحتاج إلى 
أن  إلى  مشيرًا  المختلفة،  ومؤسساته  المجتمع  أفراد  من  وتعاون  تكامل 
أبرز  على  الضوء  إلى تسليط  يهدف  السنوي«،  للمجتمع  الجامعة  »حصاد 
معتبرًا  للمجتمع،  ُقدمت  التي  المجتمعية  والمشاريع  والخدمات  األنشطة 
أن حصاد الجامعة السادس تميز بالعمل المجد الذي ُيحسب للجامعة بجهاتها 
المختلفة ومنسوبيها حيث أن كل الطاقات التحمت وتحولت إلى طاقة قوية 
آثرت المجتمع بخدماتها الكبيرة والمتميزة في وقت هو أكثر ما نحتاج إلى 

التحام وهو وقت الجائحة، وذلك انطالقًا من الوظيفة الثالثة للجامعة. 

نموذج لمواجهة التحديات 
بدورها أشارت الدكتورة فاطمة الملحم، عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية 

الخامسة  بدورتيه  يتجدد  العام  هذا  في  الملتقى  أن  الى  المستدامة، 
والسادسة برعاية كريمة من رائد العمل المجتمعي التنموي صاحب السمو 
الملكي األمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة من سمو 
رئيسة  المجتمع  وخدمة  العطاء  مسيرة  في  والتميز  النجاح  شريكة  حرمه 
حيث  االجتماعية،  للمسؤولية  الشرقية  المنطقة  بمجلس  األمناء  مجلس 
الجامعة للمجتمع 326,434 ساعة في مجال المسؤولية المجتمعية  أهدت 
الخامسة 112,504 وفي  الدور  الساعات في  إجمالي  بلغ  إذ  عامين،  خالل 
متمثلة  المجتمعية  المسؤولية  منافذ  في   213,930 السادسة  الدورة 
بالتعليم وأنشطته، والبحث العلمي ودراساته، وخدمة المجتمع بمشاريعه 
العطاء  إلى استعراض صور  عام  الملتقى بشكل  التنموية، حيث يهدف  
المجتمعي بالجامعة، واالحتفاء بأصحاب األرقام القياسية في عدد ساعات 

المسؤولية المجتمعية.
وأوضحت أن عام 2020م، صّور بأحداثه نموذج عطاء ومواجهة تحديات من 
نوع آخر، ولكنه أظهر ثقة الشعب في قيادته الحكيمة، حيث تزعمت المملكة 
الجهود لمواجهة جائحة كورونا العالمية فضربت أروع األمثلة، بربان سفينة 
ذا رؤية ثاقبة يقودها بسالم نحو األمان والصحة، قائد وضع نصب عينيه 
رعايته  وامتدت  بل  ومقيمين،  مواطنين  من  بأرضه  احتمى  من  كل  شأن 
حتى لمخالفي أنظمة اإلقامة، في سبيل الحفاظ على الصحة العامة وفي 

همة وعزيمة لم يقف أمام تقدمها أي جائحة.
وزرعًا  الوطن  دروع  من  درعًا  لتكون  تفانت  التي  الجامعة  بجهود  ونوهت 
أثمر عن حصاد وفاء وانتماء، عمل من أجله كافة منسوبيها في منشآتها 
فاعل  بشكل  ومساهمتها  والخدمية،  واإلدارية  والصحية  األكاديمية 
أن  ورأت  الظروف.  هذه  ظل  في  وأفراده  المجتمع  خدمة  في  ومتكافل 
الجامعات  أولى  من  بكونها  جامعتنا  تحتفي  وقت  جاء في  اليوم  حصادنا 
يلزمنا  ما  الجديد،  الجامعات  نظام  لتطبيق  عالية  بإمكانات  تحظى  التي 
باستمرار نهج العطاء المجتمعي كقيمة وأساس تبنى عليه اآلمال وتتكافل 
من أجله بلوغ األيادي والجهود، معتمدين على ما تحظى به عمادة خدمة 
عبدالله  الدكتور  من  واهتمام  رعاية  من  المستدامة  والتنمية  المجتمع 

الربيش ووكالء الجامعة.

د. القاضي: السعي إلى االرتقاء بمستوى الخدمات المجتمعية إلحداث التغيير اإليجابي

د. الملحم: المملكة ضربت أروع األمثلة بربان سفينة ذا رؤية ثاقبة يقودها بسالم نحو األمان والصحة



كرم الملتقى السنوي لحصاد الجامعة للمجتمع بدورته الخامسة والسادسة، 
عددًا من الذين حققوا أرقامًا قياسية في العمل التطوعي وذلك على النحو 

اآلتي : 
في  المجتمعية  المسؤولية  في  القياسية  األرقام  على  الحاصلون  أوال: 

حصاد الجامعة للمجتمع الخامس:  
المسؤولية  في  ساعات  عدد  ألعلى  القياسي  الرقم  على  الحاصلون   •

المجتمعية على مستوى الهيئة التعليمية 
نساء: 

-د. سميحة براهيمي، من كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات. 
رجال: 

-د. ضياء مصلح، من كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات.
المسؤولية  في  ساعات  عدد  ألعلى  القياسي  الرقم  على  الحاصلون   •

المجتمعية على مستوى الهيئة اإلدارية. 
نساء: 

هند الحسين، من كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع. 
رجال: 

فتحي الطه، من كلية التمريض.
المسؤولية  في  ساعات  عدد  ألعلى  القياسي  الرقم  على  الحاصلون   •

المجتمعية.  
على مستوى الطلبة: 

أسامة القحطاني، من كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات. 
على مستوى الطالبات: 

ريم الخضير، من كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع. 
المسؤولية  في  ساعات  عدد  ألعلى  القياسي  الرقم  على  الحاصلون   •

المجتمعية.  
على مستوى العمادات والمراكز: 

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة. 
-د. عبد العزيز الفهيد. 

على مستوى الكليات: 

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات 
-د.عبد الله المهيدب.

ثانيا - أسماء الحاصلين على األرقام القياسية في المسؤولية المجتمعية 
في حصاد الجامعة للمجتمع السادس:  

المسؤولية  في  ساعات  عدد  ألعلى  القياسي  الرقم  على  الحاصلون   •
المجتمعية على مستوى الهيئة التعليمية  

نساء: 
- د. هالةعبدالمنعم الوكيل، من كلية التصاميم. 

رجال: 
-د. محمد محمود، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع. 

المسؤولية  في  ساعات  عدد  ألعلى  القياسي  الرقم  على  الحاصلة   •
المجتمعية على مستوى الهيئة اإلدارية:  

أسماء العريفي، وحدة هوية الجامعة.
في  ساعات  عدد  ألعلى  القياسي  الرقم  على  الحاصلون   •
بلغ  وقد  اإلدارية.  الهيئة  مستوى  على  المجتمعية  المسؤولية 
أحمد  الماجد،  أحمد  وهم:  مختلفة،  جهات  من  عضوًا   37 عددهم 
الحاجي،  أحمد  حسن  حذيفه  الحسن،  بدر  الغامدي،  أسامة  الحماد، 
حسين آل سليمان، خيري الجريدان، رعد الدرباس، سريجيت براباكرن، 
قريشة،  آل  طراد  الخضير،  صالح  المطيري،  شباب  القحيز،  سلطان 
العسوم،  عبدالرحمن  المطيري،  عبدالرحمن  السعد،  عبدالرحمن 
عبدالله  األسمري،  عبدالله  المهناء،  عبدالعزيز  المكاييل،  عبدالرزاق 
علي  المبارك،  عبدالله  الحمد،  عبدالله  المنهالي،  عبدالله  الفرحان، 
فيصل  الزريق،  فهد  العتيبى،  فايز  العوام،  عيسى  البوخمسين، 

الكويتي، محمد اليحيائي، محمد القحطاني. 
المسؤولية  في  ساعات  عدد  ألعلى  القياسي  الرقم  على  الحاصلون   •

المجتمعية، على مستوى الطلبة:  
أحمد العيسى، من كلية طب األسنان. 

على مستوى الطالبات:  
جمانة العقيل، من كلية طب األسنان.

أصحاب األرقام القياسية في العمل التطوعي
 )الدمام(

وشهد الملتقى
تكريم عدد من األشخاص الحاصلين 
عدد  ألعلى  القياسي  الرقم  على 
ساعات في المسؤولية المجتمعية.

خالل  متحدثًا  الربيش  د. 
الملتقى.

د. الربيش: الجامعة 
بنت استراتيجياتها 

انطالقًا من 
مسؤوليتها المجتمعية 

وتطبيق مفاهيم 
التنمية المستدامة
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مّر عام كامل على انطالق التعليم عن بعد في المملكة، تنفيذًا 
التي  االحترازية  لإلجراءات  مواكبة  التعليم  وزارة  لتوجيهات 
المختصة، في إطار جهود قيادتنا  الجهات الصحية  أوصت بها 
الرشيدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، والحد 

من انتشاره.
التي  السعودية  الجامعات  طليعة  في  جامعتنا،  كانت  وقد 
تأتي  عدة،  أساسية  عوامل  بفضل  بعد،  عن  التعليم  اعتمدت 
تمتلكها،  التي  القوية  الرقمية  التحتية  البنية  مقدمتها  في 
راكمتها في هذا المجال، خصوصًا أن  التي  والخبرات المهمة 
تجربتها في التعليم عن بعد ليست وليدة اليوم، بل بدأت عمليًا 
منذ أكثر من 11 عامًا، عندما بدأت باستثمار توظيف التكنولوجيا 
التدريس  أساليب  تجويد  التعليمية، وفي  العملية  خدمة  في 
جودة  تحقق  متميزة  عصرية  أساليب  فاستحدثت  التقليدية، 
التعليـم للطالب المنتظمين، وتتيح فرص التعليم والتعلم عـن 

بعـد للطالب الذين تحول ظروفهم دون التحاقهم بالجامعة.
ومنذ اليوم األول من تفعيل التعليم عن بعد، بادرت الجامعة 
توفير  إلى  واألكاديمية،  واإلدارية  الفنية  طواقمها  خالل  من 
بيئة تعليم وتعلم آمنة، من خالل استحداث منصات إلكترونية 
هيئة  أعضاء  من  الجامعة  منسوبي  جميع  وتدريب  مالئمة، 
معها،  التعامل  آلية  على  وطلبة،  وطالبات  وإداريين  تعليمية 
كما واكبت باقتدار التطورات الحديثة ووفرت كل ما من شأنه 
المساهمة في نجاح هذه التجربة، األمر الذي أتاح بصورة واضحة 
لألساتذة والمحاضرين، التفاعل مع الطلبة وتقديم مقرراتهم 
تفاعلية مكنت من  وخيارات  عبر وسائط متعددة  ومحاضراتهم 
فيديو،  صوت،  صور،  )نصوص،  متعددة  بأشكال  تقديمها 
المحتوى،  تصفح  من  الطالب  تمكين  إلى  إضافة  رسومات(، 
والتواصل في ما بينهم عبر قنوات االتصال المتعددة، وهو 
ما حقق نتائج بارزة ساهمت في تعزيز قدرة الطالب على تلقي 
التعليمي  مستواهم  رفع  في  وبالتالي  وحفظها،  المقررات 
فصل  كل  نهاية  في  حققوها  التي  المشجعة  النتائج  بدليل 

دراسي.
وال شك أن الفضل في هذا النجاح الذي حققته الجامعة، يعود 
بعد توفيق الله تعالى، إلى الجهود المشكورة للطواقم الفنية 
قيادتنا  توفره  الذي  الالمحدود  والدعم  واإلدارية،  والتعليمية 
عهده  ولي  وسمو  الشريفين،  الحرمين  خادم  بقيادة  الرشيدة 
األمين، للتعليم بكل مستوياته، وإلى ما تقدمه وزارة التعليم، 
ممثلة بمعالي الوزير الدكتور حمد آل الشيخ، من جهود متميزة، 
رغم  العملية،  هذه  نجاح  المباشر في  األثر  له  كان  الذي  األمر 

الظروف االستثنائية.

 عام ناجح
من التعليم عن بعد

أ.د. عبد الله بن محمد الربيش

رئيس الجامعة

13
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إ
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 الجامعة تتوصل إلى أول 
لقاح سعودي ضد »كورونا«

هندسة طبية
الـهندسة  الـدكتوراه في  علـى  وأوضحت أستاذ مساعد والحاصلـة 
د.  ماساشوستس  جامعة  من  الحيوية  والـتقنية  الحيوية  الـطبية 
المسبب   ،  2 كوف-  لـقاح سارس-  تطوير  تم  أنه  المنصور،  إيمان 
 pDNA لـ »كوفيد- 19« ، باستخدام تقنية لقاحات الحمض النووي
، مبينة أن لقاحات DNA توفر عدة مزايا، منها قدرتها على تحفيز 
وتخزينها،  نقلـها  سهولـة  وكذلك  والخلوية،  الخلطية  المناعة 
واستقرارها الـعالـي، إذ ال يتطلـب نقلـه تحت درجة حرارة منخفضة 

جدا.

تسلسل جيني
تسلسل  تصنيع  من  مكون  الـلـقاح  أن  إلـى  المنصور  د.  وأشارت 
مختلـفة،  بتركيبات  للفيروس   S الشوكي  للبروتين  محسن  جيني 
الخاليا،  داخل   S بروتين  وبناء  لـنسخ  للجسم  الـلـقاح  إعطاء  ويتم 
S ، كما  والـذي بدوره يحفز الجسم إلنتاج مناعة خاصة بالمستضد 
أظهرت الدراسة الـقبل سريرية إنتاج األجسام المضادة واألجسام 
المضادة المحيدة ضد المستضد S ، إضافة إلـى انتاج الـسيتوكين 
أحد  ضمن  تعتبر  الـدراسة  أن  مؤكدة  الخلـوية.  لـلـمناعة  كمؤشر 
المشاريع اإلستراتيجية واألبحاث العلمية المدعومة بجامعة اإلمام 
عبدالـرحمن بن فيصل، والمدعومة من وكالة البحث واالبتكار بوزارة 

التعليم.

 )الدمام(

نجح فريق بحثي من معهد األبحاث واالستشارات الـطبية في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بالمنطقة 
الشرقية، في الـتوصل إلـى أول لـقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا المستجد، بقيادة د. إيمان المنصور، 
وتم االنتهاء من الـدراسات قبل السريرية ونشر البحث، وستبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات الالزمة.

//

//

15
عة

ام
لج

ض ا
نب

جيل جديد
ولـفتت إلـى أن تقنية الـلـقاح الـذي تم تطويره من 
ضمن لقاحات الجيل الجديد أو الـلـقاحات الحديثة، 
وانتظار  السريرية  قبل  التجارب  إنهاء  إلـى  الفتة 
مبينة  الـسريرية،  لـلـتجارب  الـالزمة  الموافقات 
يتميز  أنه  األخرى  الـلـقاحات  وبين  بينه  الـفرق  أن 
حرارة  درجات  يتطلب  ال  بحيث  العالي  باستقراره 
منخفضة وتخزينه في برودة عالية، ومن الممكن 
نقله بسهولة خصوصا وأنه يتميز باستقراره حتى 
درجات  أربع  هـي  والـتي  الـعادية  الـتبريد  بدرجات 
نقل  إمكانية  يسهل  وهذا  عام،  ولمدة  مئوية 

وتخرين اللقاحات في األماكن البعيدة.

تقييم ومأمونية
التجارب  إجراء  بعد  المتوقع  من  إنه  وأضافت: 
عدة  عبر  اللقاح  مأمونية  تأمين  سيتم  السريرية 
تتضمن  األولـى  والمرحلة  حدة،  على  مراحل 
إلـى  فعاليته  بعدها  اللقاح  اختبارات  مأمونية 
نسبة  لمعرفة  تقييم  مرحلة  ولكل  منها،  االنتهاء 
الـنجاح، وكل مرحلة تمهد للدراسات المقبلة، وبعد 

نجاح كل الدراسات يتم ترخيصه بعد عدة أشهر.
وبينت د. المنصور أن المشروع هـو أحد المشاريع 
اإلستراتيجية لبرنامج التمويل المؤسسي لـلـبحث 
وزارة  من  ممول  وهو  الجامعات  في  الـعلـمي 
واالبتكار  للبحث  الـوزارة  بوكالة  ممثلـة  الـتعلـيم 
بدعم  ويحظى  المؤسسي،  الـدعم  وبرنامج 
واهتمام مباشر من وزير التعليم د. حمد ال الشيخ 
والذي يمكن الجامعات من تركيز جهودها الـبحثية 

علـى مكامن قدرتها وتميزها البحثي.

د. إيمان المنصور

//

//
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وزير التعليم يلتقي الفريق العلمي ويشيد 
بجهوده في التصدي لكورونا 

التقى الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، الفريق العلمي 
التجارب قبل  أنهى  الذي  من جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، 
السريرية إلنتاج لقاح فيروس كورونا بقيادة الدكتورة إيمان المنصور.
دعمهما  على  الرشيدة  القيادة  بشكر  اللقاء  التعليم  وزير  وافتتح 
المستمر لقطاع التعليم ومنظومة البحث واالبتكار في الجامعات، 
منوهًا بإشادة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، بجهود الجامعات لنشر أبحاث فيروس كورونا 
 14 والـ  العشرين،  دول  على   12 والـ  عربيًا،  األول  المركز  وتحقيق 
عالميًا، مؤكدًا أن هذه اإلشادة ُتعد رسالة تقدير من القيادة -أعزها 
الله- ألبنائها الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وتحفيزًا على استمرار 
في  الغالي  وطننا  طموحات  لتحقيق  واالبتكار  البحث  عمليات 

المنافسة عالميًا.

الذي  الجامعة،  في  الوطني  العلمي  الفريق  لجهود  شكره  وقّدم 
حمل على عاتقه مسؤولية المشاركة في خدمة اإلنسان، واإلسهام 
الجهات  مع  والتكامل  كورونا،  لجائحة  للتصدي  الفاعل  الوطني 
 - اللقاح  العلمية إلنتاج هذا  الرحلة  الحكومية، متطلعًا إلى استمرار 
بإذن الله- بعد االنتهاء من التجارب السريرية، داعيًا إلى التكامل بين 

الباحثين في الجامعات السعودية لدعم هذا المشروع.
العمل  لمراحل  موجز  عرض  إلى  التعليم  وزير  استمع  ذلك  بعد 
العلمي للفريق، والخطوات التي سيتم اتخاذها مستقباًل للبدء في 

التجارب السريرية، والتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
وحضر اللقاء الدكتور محمد السديري، نائب وزير التعليم للجامعات 
وعدد  الجامعة،  رئيس  الربيش،  عبدالله  والدكتور  واالبتكار،  والبحث 

من المسؤولين في الوزارة.

 )الرياض(
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أكد األستاذ الدكتور فهد بن أحمد الحربي، 
وكيل جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 
أن  العلمي،  والبحث  العليا  للدراسات 
التوجيه السامي للقيادة الرشيدة بتوجيه 
الله  - حفظها  الدولة  لمؤسسات  الجهود 
هي  كورونا،  جائحة  هذه  مع  للتعامل   -
العلمية،  األبحاث  لبداية  االنطالق  نقطة 
الجديد  الجامعات  نظام  إلى  مشيرًا 
البحث  نواتج  من  باالستفادة  والتوجه 
العلمي، الذي يتحدثون فيه عن االقتصاد 
الجامعات  أوائل  المعرفي، والجامعة من 
جهودها  ولها  الطريق  هذا  سلكت  التي 

وإنجازاتها في هذه المجاالت. 

موافقات الزمة
األبحاث  فريق من معهد  نجاح  بعد  وقال 
في  الجامعة،  الطبية  واالستشارات 
مضاد  سعودي  لقاح  أول  إلى  بالتوصل 
هذا  »إن   :19-COVID كورونا  لفيروس 

وزارة  من  المؤسسي  التمويل  برامج  مشاريع  أحد  هو  المشروع 
التعليم ممثلة بوكالة وزارة التعليم للبحث واالبتكار، وأولى ثماره«. 

  وأشار إلى أن البحث الذي أجراه الفريق البحثي بقيادة الدكتورة إيمان 
اإلمام  جامعة  في  األبحاث  من  مجموعة  ضمن  يأتي  المنصور، 
وهو  للفحص  أداة  بتطوير  يتعلق  ما  ومنها  فيصل،  بن  عبدالرحمن 
جميعها  تركز  التي  األخرى  األبحاث  عن  ناهيك  األخيرة،  مراحله  في 
على بدائل أجهزة التنفس الصناعي، حيث أن هناك تركيزًا كبيرًا على 
تكامل هذه األبحاث وتداخلها مع بقية التخصصات مثل كلية الهندسة 

والكليات الصحية وكلية الحاسب اآللي بحيث تكون أبحاثًا متخصصة.

اهتمام ودعم 
وأضاف الحربي، أن التمويل المؤسسي من وزارة التعليم، يحظى 
حيث  التعليم،  وزير  الشيخ،  آل  حمد  الدكتور  من  شخصي  باهتمام 

البحثية  الهوية  على  فيه  التركيز  تم 
تتمتع  ما  وبحكم  للجامعات،  والتخصصية 
به الجامعة من قوة في المجال الصحي، 
فقد وجه رئيسها الدكتور عبدالله الربيش، 
مكامن  في  الجامعة  جهود  تكثف  بأن 
لمثل  انطالقة  شكل  الذي  األمر  قوتها، 
على  البحث  حصل  وقد  األبحاث،  هذه 
بعض  واجه  أنه  إال  البداية،  منذ  الدعم 
التجارب  حيوانات  توفير  مثل  التحديات 
من  االنتهاء  تم  الحمدلله،  ولكن  وغيرها، 
الفحوصات والحصول على النتائج، وللتأكد 
من دقة النتائج، تم عمل اختبارات إضافية، 
هذه  لتنتهي  النتائج،  نفس  أعطت  حيث 
المرحلة، ولتبدأ مرحلة أخرى ال تقل أهمية 
إلى  تحتاج  أنها  إال  السابقة،  المراحل  من 
موافقات من هيئات الغذاء والدواء، وقد 
للتصنيع  عالمية  جهات  مع  التواصل  تم 
وعمل االختبارات السريرية، وفور حصول 
ستستكمل  الالزمة  والموافقات  الدعم 
التجارب  نجحت  وإذا  المجال،  هذا  في  خبرتها  لها  مراكز  في  التجارب 

السريرية يعمم اللقاح على مستوى العالم. 

مجالت علمية محكمة 
تعطي  واللقاحات  األدوية  بعض  أن  الى  الحربي  الدكتور  وأشار 
غير سامة،  المادة  أن هذه  اختبار مهم وهو  المرجوة، وهناك  النتائج 
وقد حرصنا على أن يتم التحكيم خارجيًا، وأن يكون النشر في إحدى 

المجالت المرموقة، إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة.
إشاعات غير علمية 

تداوله  يتم  ما  أن  الحربي  الدكتور  أكد  اللقاحات،  من  التخوف  وحول 
حولها، ما هو إاّل إشاعات غير مستندة على أساس علمي، وما يتعلق 
أثر  بالتركيبة الجينية على البشر ليست صحيحة، مشيرًا إلى أن ذلك 

سلبًا على شريحة من المجتمع داخليًا وخارجيًا.

 )الدمام(

بعد التوصل ألول لقاح سعودي 
مضاد لـ »كورونا«..

وكيل البحث العلمي 
بالجامعة: مستمرون 
في تقديم المشاريع 

االستراتيجية 
واألبحاث العلمّية
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الخاصة  المنصة  الجامعة،  رئيس  الربيش،  عبدالله  الدكتور  دشن 
اإلجراءات  ومخالفي  كورونا،  بفيروس  اإلصابة  حاالت  عن  باإلبالغ 
الوقائية ضمن برنامج "حماية" إلدارة المخاطر، بمتابعة عمادة الجودة 

واالعتماد األكاديمي.
الجامعة  منسوبو  يقدمها  التي  البالغات  على  المنصة  وتعتمد 
وكذلك  للمصابين،  المخالطة  أو  العدوى  حاالت  عن  لها،  والزائرون 
العامة  الصحية  الجهات  المقرة من  الوقائية  باإلجراءات  االلتزام  عدم 

والداخلية.
وأوضح الدكتور الربيش خالل حفل التدشين، أن المنصة جاءت في 
الوقت المناسب لرصد الحاالت اإليجابية أو المخالطة لفيروس كورونا 
وغيرها من األمراض الوبائية، مشيرًا إلى أن برنامج حماية هو في 
األصل برنامج إلدارة المخاطر، وتم تطوير جانب الصحة والسالمة فيه؛ 
لرصد حاالت العدوى واالنتقال الوبائي لألمراض، إضافة إلى رصد 
المناسبة  بالوقاية، واتخاذ اإلجراءات  الخاصة  باألنظمة  اإللتزام  مدى 
تجاه المخالفين، بما يحافظ على سالمة بيئة الجامعة والعاملين فيها.
على  القيمين  إلى  تصل  التي  البالغات  أن  الجامعة،  رئيس  وأفاد 
اتخاذ  كاملة وسرعة في  وأتمتة  بسرعة  التعامل معها  يتم  البرنامج، 
والمخالطين  للمرضى  والخصوصية  السرية  يحفظ  بشكل  القرار، 
بذلها  التي  بالجهود  منوهًا  الحاالت،  مختلف  عن  المبلغين  وكذلك 
تطور  إليه من  ما وصل  إلى  ليصل  البرنامج  تطوير  المختصون في 
ضبط  من  متقدم  مستوى  إلى  وصل  حيث  للجامعة،  مشّرف  كبير 
الجودة في العمل، والتي ستنعكس بال شك على طريقة التعامل 

مع مختلف حاالت اإلصابة والمخالطة للمرضى.

بدوره أكد الدكتور صالح الراشد، وكيل الجامعة، رئيس اللجنة التنفيذية 
إلدارة األزمة في الجامعة، أن الجامعة كعادتها دائمًا في مقدمة ركب 
الجامعات السعودية، تحقق التميز في برامجها المختلفة، وهذه المرة 
في جانب الصحة والسالمة لمنسوبيها وزائريها، مشيرًا إلى أن نظام 
"حماية" يمثل المتابعة السريعة والضمان، بإذن الله، أن تتم معالجة 
الوقت،  نفس  في  وآني  آلي  بشكل  وتقييمها  المكتشفة  الحاالت 
الوقائية،  باإلجراءات  الملتزمين  غير  تتبع األشخاص  والمساعدة في 

وتطبيق اإلجراءات النظامية بحقهم.
التفاعل  إلى  والزائرين  الجامعة  منسوبي  الراشد،  الدكتور  ودعا 
أو  اشتباه  أو  إصابة  حاالت  أي  عن  باإلبالغ  المنصة،  مع  اإليجابي 
مخالفة لألنظمة، من أجل سالمة الجميع، الفتًا إلى أن جميع البالغات 
التي تقدم من خالل المنصة الخاصة بـ"حماية" على موقع الجامعة، 
يتم التحقق منها من خالل المختصين، وذلك وفق توجيهات الجهات 
الكليات،  أداء  تراقب  األزمة  بإدارة  المختصة  اللجنة  أن  وأكد  الصحية. 

وتصدر تقارير حول مختلف الحاالت.
بدورها استعرضت ريم المدني، منسقة برنامج "حماية" في عمادة 
الجودة واالعتماد األكاديمي، وأحد أعضاء اللجنة، كيفية الدخول على 
المنصة على موقع الجامعة اإللكتروني، واإلبالغ عن مختلف الحاالت 
عن  تتضمن معلومات  والتي  المخالطة،  وحاالت  والمرضية  الوبائية 
المبلغ وطبيعة البالغ ومعلومات أساسية عن المرضى المبلغ عنهم 
أيقونات  إلى وجود  األنظمة، مشيرة  االختالط ومخالفة  حاالت  أو   ،
خاصة لكل حاالت اإلبالغ، مشددة على أن المعلومات المقدمة يتم 

االحتفاظ بها بسرية تامة، ووفق معايير عالمية.

ضمن برنامج »حماية« إلدارة المخاطر..

 )الدمام(

رئيس الجامعة يدشن منصة لرصد حاالت كورونا 
ومخالفي اإلجراءات الوقائية 

رئيس الجامعة أثناء تدشين المنصة.

التعامل مع المعلومات المقدمة بسرية تامة بما يحفظ خصوصية المرضى والمخالطين

برنامج حماية وصل إلى مستوى متقدم جدًا من ضبط الجودة في العمل
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َوَجْهاًل  ْنَيا،  الدُّ َزَمان  ُصْنُدوق  أشعاري  ب  وُكَتيِّ َقَلمي  أودعت  ِبِعيد  أمد  ُمْنُذ 
ْزَمان  اأْلَ َهِذِه  ُكلِّ  َبْعَد  َوَفْجَأة   ، َجفَّ َقْد  اْلَقَلم  ِمَداد  َحِسَبت  َيْأس  وِمن  ِمِنِي 
ْنُدوق، َفَأْسَرَعُت ِإَلى ُحجَرة اإليداِع َأْجُر َمْعي  رِني ِبالصُّ ِاْنَبَعث َبصيص إْلَهام َذكَّ
َبَدا  ِذي  الَّ ْنُدوق،  الصُّ َكَسا  َو  اْلَمَكان،  َعاَل  ِذي  الَّ اْلُعُقود  َرَماد  َنَفَضُت  األَسف، 
ْعر، َوُفْسَتاِني َذا اْلَخْصر، َوِحَذاء  َعِتيَقا، ِقَدَم ُعْمِري؛ عمري اْلَبِريء، َمَع َضَفاِئر الشَّ
ِبِإْبزيم، وبالكرانيش َكاَن أبيٌض َجْوَرِبي؛ َشِريٌط ِلِفيْلٍم سيَنَماِئي َسِريعٌة  ُأسوٌد 
َأْيًضا رغم  َوَكاَنت  اْلَقَمر  ْمس، وضي  ِبِسَراج الشَّ َمَضاَءة  ة  َمْوُضوَعاته، ُطفوِليَّ
اْلَيِمين  َأَصاِبع  َبْيَن  أتلقى  أن  أتوق  وأنا  َوَتَجول  َتُصول  َنة،  ُمَلوَّ ِذْكَرَياٌت  اْلِقَدم 
َمُت  ِريط عْنَدما َهمَّ ف الشَّ ى، َتَوقَّ وَراِحَها َقَلمي، َوِفي َغْمَرة َنْشَوة َخَيااَلت َما َولَّ
تُه ِبإْحَكام َمْغُلوق، ِعاَلَوة َعَلى َكِلَمة ِسٍر ِزَياَدة ِفي  ْنُدوق إذ َأَسًفا َوجدَّ ِبَفْتح الصُّ
ْنُدوق، َهْيَهٓاَت َأنَّ  ْمر ُسوًءا َفَأْيَن ِلي اآْلَن ِبِمْفَتاح الصُّ َمان، َهَكَذا َقْد ِاْزَداَد اأْلَ اأْلَ
أتذكر، َفَسَعْيُت َبْحًثا ِفي ُكلِّ َما َيُكون َوَما َكاَن ِمْن َفِسيِح َأْرَجاء َو َثْغَرات اْلَمَكان، 
ْنُدوق َوَما ُأِريد،  َرُت ِفي َكْسر الصُّ ام، َثاِلثُهْم َفكَّ ا أعياني اْلَبْحث َزْوًجا ِمَن اأْليَّ َوَلمَّ

َوَلِكن َماَذا ِفي َذِلَك؟ 
َوِفْتَنتَها  الُدنيا  َزْيَنة  ِمْن  اْلَمْرُغوب  َغْير  ِإَلى  وآلت  َسبق  َفَقْد  ِبَجديد  َلْيَس  ُهَو 
ِذي  ة الَّ الَّ اُه َكْيَف َنِسَيُت ُدَعاء الضَّ اُه، َربَّ ْنَيانا َعَقد أو َوثق. َربَّ أمور، َوَلْيَس َلَنا َمَع دُّ
ة ِبَصْوت َعاٍل تارًة َوَداِخل َنْفسي َتاَرة،  ًة ِتْلو َمرَّ َما َخَذلِني َتاَرًة َفَهَمْمُت أْرُددُه َمرَّ
َعَلى  ِبِحْبره  اْلَخَواِطر،  ر  ِلُمَحرِّ ِاْشَتْقت  َفَقْد  ِبَخاِطِري،  ُاْجُبر  ربِّ  َبْيَنُهَما  َوأَهمِهُم 
ْوم  النَّ ات  َثبَّ َأَكاَنت ِفي  أْدِري  اَل  َفْتَرة  َبْعَد  اْلَمَكان  َوَمَع َصْمت  اْلَوَرق،  َصْفَحات 
ْنُدوق ُضٌر  ان َوَقال: َكْسر الصُّ نَّ أم اْلَيَقَظة، ِاْنَتَبَهُت ِحيَن أتاني َهاِتف ِبَصْوته الرَّ
ِلْلَقْلب َوَكَفى، ِاْبَحِثي َعْن ِمْفَتاحِك ِفي الرأِس َوَكَفى، أغمضُت َعْيَناي وتعمقُت 
ْنُدوق َوِمْفَتاحُه  ْرُجَمان َوَقال: َقْلُبِك ُهَو الصُّ ى جاءني التُّ َساَلة، َحتَّ ِفي َكِلَمات الرِّ
ِباْلِفْكر  َيْخفق، واآلخر  ْدر  الصَّ أَحدُهَما ِفي  الِسر!  ُرموز  ِتْلَك  أكانت  َعَجًبا  اْلَعْقل، 
ُمْقَفال،  أبًدا  َكاَن  َفَما  ْنُدوق،  الصُّ ِاْنَفَتح  اْلُيْسر  ِبُكّل  أيقنُت؛  ا  َوَلمَّ َرْأَسا،  َيْعُلوُه 
فا، أما اْلَحِقيَقة َفَكاَنت ُسُطور أبياٍت َباِهَتة، وِاْصِفَرار  َظْهر الُكَتيبب َكَما َكاَن ُمغلَّ

ُمْعَظم اْلَوَرق .
د َقْد َيبس، َوَما إن َتَناَوَلتُه ِبِرْفق  وَبَدا َقَلمي َذاِباًل َنِحياًل، َواْلِحْبر ِبَداِخله ِمَن اْلُمَؤكِّ
ة  ًة ِتَلوَّ َمرَّ ُت اْلَكِرة َمرَّ أبدى ُمَقاَوَمًة َوُنُفورا َوِبَضعِف ُقوته َعْن َيِدي َأعَرَض، َفَأَعدَّ
َراَح  َبْيَن  ٍة  َوِبُقوَّ َوِبِرْفق أمسكته،  ِاْنَتَظَرت  َفَما  ِاْسَتَكان،  ِبِه  اْلِعَناد َشُعَرت  َوَبْعَد 
ُتَطاِلعِني  َحِزيَنة  اْلَقَلم  َوَعْيَن  اْلَحَياة،  َحَراَرة  ِلِحْبره  تعوَد  أن  َأَماًل  َدَلَكتُه،  اْلَيَدْيِن 
َفاء،  ل َقَطَرة ِحْبر إعالًنا َعْن ِبْدء الشِّ ِفي َأَلٍم ُدوَن َجْهر، إلى أن َدِمَعت ِبُخُروج َأوَّ
، َوِبَصْوت  ِشَفائي وإياه ِمَن اْلَمَرض، َأْوَمأ َقَلِمي إليَّ َوَعْينُه َتْنُظر ِفي َعْيِنيَّ
أغمضت  َبْل  أطالعه  َأن  َخَجاًل  اْسَتَطْعُت  َفَما  َرِت،  َتَذكَّ اآْلَن  َقال:  َيِئّن  َمْكُسوٍر 
ته، َو  ي ِإَلى أعماق اْلُعُيون، َنَعْم ُهَو َعَلى َحّق َفَكْيَف َنِسيَّ اْلُجُفون َوَهرَبُت ِبُكلِّ
َبت َعْنُه َوَلْم استوحش له ِطيَلُة َهَذا اْلَوْقت، َوَقْد ُكْنت أْحَتاَجُه ِلَسْطر َمَشاِعِريِّ  َتَغيَّ
ت الُسُنون، َفِاْسَتْطَرد َقاِئاًل: َما َظّنِك َلْو  ام َوَمرَّ َكِلَمات، َكْيَف َمَضت ِبُدوِنُه اأْليَّ
ب؟ او ِاْمَتدَّ َعَلى يونس ِفي ُظْلَمة َبْطن  ْحَراء َغَيابُة اْلجُّ َطاَلت َعَلى يوسف ِبالصَّ
ا َحَدث ِلَخِليل  د: َوَماَذا َعمَّ اِمَعة وأردفت ِبالرَّ َمد؟ ُهَنا َفَتْحُت ُعُيوِني الدَّ اْلُحوت اأْلَ
ُه  ِقد، َيْبُدو َأنَّ الله َمَع ُطول َزَماٍن َأْمَضاه ِفي َنار َلْم َتُضر؟ َوإن َكاَن َسِعيرَها ُمتَّ
أوِل  َوِفي  مبتهجة  َفَتَناَوَلتُه  َسَتْكُتِبين؟  َكِلَمة  َل  َأوَّ َما  َوَقال:  َأِرْدف  َحْيُث  ِاْقَتَنع 
ِلع ِبَبَصره َيْلَمع ِفي َسَعاَدٍة ُمْمَتزجة  َصْفحٍة ِمْن ِكَتاب َجِديد َكَتَبُت سامحني، َفَتطَّ
ِبُدموع اْلِحْبر، َفِاْبَتَسَمت َلُه َوَأْكَمَلت َقَلمي؛ قلمي اْلَعِزيز، َنَجاتَك َساِلًما َأَعاَدت 
اِتي َوَقْد عهدتك ُقَوًيا، َفَأْرُجو قبول ِاْعِتَذاري َوَلَيْمَنح ِكاَلَنا ِلآْْلخر  ْوِح ِلَحيَّ َنْبض الرَّ

اْلُفْرَصة ِلَنْبَدأ َعْهدَنا اْلَجِديد. ..

َبْعث

د. منى فتحي خليل



مجاالت  في  تفاهم  مذكرة  األحمر،  الهالل  وهيئة  الجامعة  وقعت 
المعرفي، ونشر مبادئ  التبادل  التكامل والمشاركة في أطر  تعزيز 
تقديم  لوائح  سياسات  وتطوير  الطالب،  لدى  األولية  اإلسعافات 
الخدمة، ونشر ثقافة القانون الدولي اإلنساني في الجامعة بشكل 
وتبادل  العلمي،  البحث  جهود  ودعم  عام،  بشكل  والمجتمع  خاص 
البحث  ألنشطة  المعلومات  وإتاحة  المعرفي،  والتبادل  الخبرات 
والنشر العلمي للرفع من مستوى أداء العاملين في الهيئة وطالب 
ومنسوبي الجامعة؛ ليسهموا بفاعلية في تقديم الخدمات الطبية 

الطارئة في مرحلة ما قبل المستشفى. 
وتنص المذكرة، التي وقعها كل من الدكتور عبدالله الربيش، رئيس 
الهالل األحمر، على  رئيس هيئة  القاسم،  الجامعة والدكتور محمد 
البشرية  الكوادر  قدرات  وتطوير  الطرفين،  بين  التعاون  جهود  دعم 
في  بفاعلية  ليسهموا  الطرفين؛  لكوادر  المستمر  التعليم  وتوفير 
األولية،  اإلسعافات  مبادئ  ونشر  الطبية؛  الخدمات  وتطوير  تعليم 
المرافق  من  واالستفادة  اإلنساني،  الدولي  القانون  ثقافة  ونشر 

التابعة للجهتين.
وبحسب المذكرة، يمكن االستعانة بممثلين من جهات أخرى وخبرات 
متخصصة إذا تطلب األمر ذلك، كما يحق تكوين فرق عمل مشتركة 
حسب الحاجة، وكذلك دعم مساعي النهوض بالخدمة الطبية الطارئة 
المستشفى وتعليمها، واالشتراك في وضع  في مرحلة ما قبل 

 )الدمام(

تطوير قدرات الكوادر البشرية 
وتوفير التعليم المستمر..

الجامعة وهيئة الهالل 
األحمر توقعان مذكرة 
تفاهم في المجاالت 

البحثية والتدريبية 

//
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برامج تعليمية وتدريبية للكوادر البشرية الطبية والقانونية واإلدارية 
الطبية  الخدمات  وتطوير  تعليم  مستوى  من  للرفع  للطرفين؛ 
الطارئة، والمفاهيم القانونية، وبالذات ما يتعلق بالقانون الدولي 
الطرفين  المختصون من منسوبي  ليسهم من خاللها  اإلنساني، 

بفاعلية في التعليم والتدريب.

تقديم الدعم العلمي
كما تولي الجامعة، تقديم الدعم العلمي من خالل توفير الكفاءات 
في  المتخصصة  االستشارات  لتقديم  والتخصص،  الخبرة  ذات 
بحسب  الفعلية  الحتياجاتها  وفقًا  الهيئة  تتخذها  التي  المجاالت 
والدراسات  البحوث  إعداد  مجال  في  االتفاق  حال  وفي  النظام، 
إعداد  في  الجهتين،  من  كل  أدوار  تحدد  آلية  وضع  يتم  العلمية، 
الباحثين،  بموضوعات  المتعلقة  األبحاث  متطلبات  وتجهيز  التقارير 
على أن تصدر النتائج البحثية والتوصيات بصفة مشتركة ولكل بحث 

على حدة.
خصوصًا  مرافقها  الجامعة  تهيء  أن  على  أيضًا،  المذكرة  وتنص 
المختبرات المتخصصة ومعامل المحاكاة وغيرها، الستقبال أنشطة 
مؤسساتها  من  واالستفادة  تدريبية،  وبرامج  لقاءات  من  الهيئة 
ومراكزها العلمية لصالح الهيئة، إضافة إلى استقبال الجامعة وفق 
اإلمكانات، عدد محدد سنويًا من منسوبي الهيئة، ممن ترغب الهيئة 
أو  برامج  في  لإلنخراط  أمامهم  السبل  وتسهيل  قدراتهم  بتطوير 

المقابل  وفي  الحاجة،  بحسب  دوري،  بشكل  تحديدها  يتم  مواد 
في  الجامعة  وطالب  منسوبي  إمكاناتها،  وفق  الهيئة  تستقبل 
البرامج التدريبية الالزمة لهم والمتوفرة في الهيئة وفق خطة الهيئة 
السنوية، حيث تلتزم الجامعة بالتنسيق مع الهيئة للعمل على وضع 

آلية تنفيذ كل برنامج على حدة وفق الضوابط التي تضعها الهيئة.
كما تنص المذكرة، على أن يقدم الطرفان قائمة برامجهما التدريبية 
إقرارها،  عند  أو  تنفيذها بشكل دوري  المتاحة ومواعيد  والتعليمية 
إدراج  الطرفين  كال  يرغب  التي  البرامج  اختيار  من  يتمكنا  بحيث 

المنسوبين فيها وعددهم لكل برنامج.

//
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برعاية الدكتور عبد الله الربيش، رئيس جامعة اإلمام عبد الرحمن 
عشر  الرابع  السنوي  المؤتمر  فعاليات  عقدت  فيصل،  بن 
األطفال،  طب  قسم  نظمه  الذي  األطفال،  طب  لمستجدات 
الجامعي في  فهد  الملك  بمستشفى  أيام،  ثالثة  مدى  على 
الخبر، التابع للجامعة، بحضور 32 طبيبًا مختصًا في طب األطفال 

من داخل المملكة وخارجها.
ورحب الدكتور عبدالله الربيش في كلمته بالمتحدثين والحضور 
العلمي  اللقاء  لهذا  أن  إلى  مشيرًا  المملكة،  وخارج  داخل  من 
تاريخ يمتد ألكثر من عقد من الزمان، وهو يشهد في كل عام، 
من  يجعل  ما  والمتحدثين  العمل  أوراق  في  سواء  تطورات 
الملتقى مادًة علميًة بحتة، لبحث مستجدات هذا العلم. وأضاف 
خلق  في  صادقة  ورغبة  نجاح  مؤشر  هو  االستمرار  هذا  أن 
فرص لزيادة التعليم والتدريب، وقد حقق قسم طب األطفال 
بمستشفى الملك فهد الجامعي،  نجاحات وإنجازات كثيرة خالل 

الفترة الماضية على مستوى الكوادر الوطنية.
احتلوا  والذين  القسم  رئاسة  تعاقبوا على  للذين  وقدم شكره 
مراكز قيادية في القسم على إنجازاتهم، مثمنًا للقسم تكريم 
الدكتور بسام عواري في هذا المحفل والذي كانت له بصمات 

واضحة في علم طب األطفال.
رئيس  يوسف،  عبدالسالم  بن  عبدالله  الدكتور  أكد  جهته  من 
استفاد  أنه  الجامعي،  المستشفى  في  األطفال  طب  قسم 
من الملتقى في سنواته الماضية ما يقارب 10 آالف ممارس 
ورشة،   60 من  وأكثر  معتمدة  تدريبية  ساعة   200 بـ  صحي 
مختلف  من  وأطباء  أساتذة  من  مقدمة  محاضرات  تضمنت 
العالمي. وأضاف  أو  المحلي  القطاعات سواء على المستوى 

ناقشوا أكثر األمراض 
شيوعًا بين األطفال..

 )الخبر(

1000 متخصص يشاركون في المؤتمر 
السنوي الـ 14 لمستجدات طب األطفال 
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من  كوكبة  استقطاب  على  حرصت  الملتقى،  في  اللجنة  أن 
وخارجها  المملكة  داخل  من  والمحاضرين  االستشاريين  األطباء 
اطالع  بهدف  والعلمية؛  العملية  وخبراتهم  علمهم  ليشاركونا 
المشاركين على هذه المستجدات وتطوير مستوياتهم العلمية، 
بما ينعكس إيجابًا على العمل الطبي في المنطقة الشرقية، 
الصحية  الخدمات  مستوى  وتطوير  تحسين  على  وبالتالي 
الطبية  والمراكز  المستشفيات  جميع  في  لألطفال  المقدمة 
في المملكة. وأشار إلى أن عدد المسجلين في المؤتمر، الذي 

استمرت أعماله لثالثة أيام، بلغ 1000 مسجل ومشارك.
هذا  في  يفخر  األطفال  طب  قسم  أن  يوسف،  الدكتور  وذكر 
المتقدمين  لجميع  المئة،  في   100 نجاح  نسبة  بتحقيق  العام، 
لالختبارات العملية النهائية للمتدربين في القسم، ضمن البورد 
السعودي لطب األطفال، كما نحتفل بعودة مجموعة من األطباء 
من مرحلة الزمالة والتخصصات الدقيقة في تخصصات مختلفة 
الصحية  الخدمات  تحسين  في  الله،  بإذن  سيساهمون  والذي 
المقدمة للمرضى وفي العملية التعليمية للطالب والمتدربين.
امتدادًا  تأتي  العام  هذا  في  المؤتمر  فعاليات  أن  وأضاف 
لألعوام السابقة حيث تتم متابعة أحدث المستجدات في هذا 
المجال على مستوى العالم، الفتًا إلى أن المؤتمر ناقش عددًا 
من المحاور المهمة من أبرزها؛ تقديم عرض شامل وحديث عن 
أكثر األمراض شيوعًا بين األطفال ومنها: أمراض الدم، المناعة، 
العصبي  الجهاز  أمراض  إلى  إضافة  والحرجة،  الطارئة  الحاالت 
الورش  من  عدد  تنظيم  إلى  وأشار  وغيرها.  الصماء  والغدد 
المتخصصة المصاحبة للمؤتمر، حيث تم اعتماد 24 ساعة تدريبية 

من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لهذه الورش.

د. الربيش، رئيس الجامعة متحدثًا أمام المؤتمر

جانب من المتحدثين خالل إحدى جلسات المؤتمر.
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عبد  الدكتور  وقع  الجامعة،  رئيس  الربيش،  عبدالله  الدكتور  برعاية 
الجامعة،  الدراسات االستشارية في  الهويش، عميد معهد  الكريم 
العسكرية  سلطان  األمير  كلية  عميد  الزهراني  عيدان  والدكتور 
للعلوم الصحية في الظهران، ثالثة عقود بالتعاون مع عمادة الجودة 
واالعتماد األكاديمي بالجامعة، لتقديم خدمات أكاديمية واستشارية 
لصالح الكلية، لكل من كليات التمريض، قسم التمريض، وقسمي 
الطبية  العلوم  كلية  في  اإلكلينيكية،  والمختبرات  التنفسية  الرعاية 

التطبيقية.
وأفاد الدكتور الهويش أن هذه العقود تهدف 

سلطان،  األمير  كلية  مساعدة  إلى 
العتماد برامج أكاديمية ضمن 

البرامجي،  واالعتماد  المؤسسي  لالعتماد  االستراتيجية  خطتها 
في  البرامجي  لالعتماد  للتقويم  الوطنية  الهيئة  تصنيف  حسب 
المملكة، تحت مظلة معهد الدراسات االستشارية والخدمات. وأشار 
والتقنية  البشرية  اإلمكانيات  قوة  تأتي من  العقود  أهمية  أن  إلى 

إضافة إلى تتمتع به الجامعة من كادر أكاديمي كفوء .
بين  الخبرات  تبادل  أهمية  لتؤكد  جاءت  العقود  هذه  أن  وأضاف 
في  الجهات  بين  الترابط  يؤكد  ما  الحكومية،  والقطاعات  الجهات 
الطرفين في  بين  المشترك  للتعاون  وتفعياًل  وتأصياًل  االتفاقيات 
تقديم  الالزمة لالستفادة في  الخطوات  اتخاذ 
التفاهم  لتعزيز  األكاديمي؛  التعاون 

المتبادل في المجاالت.

 )الدمام(

جانب من توقيع العقود

الجامعة وكلية األمير سلطان العسكرية 
توقعان 3 عقود للخدمات األكاديمية

لقطة جماعية 
للحضور. 
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بالدمام، في فعاليات  الرحمن بن فيصل  عبد  اإلمام  جامعة  شاركت 
منتدى المقاوالت والمعرض المصاحب، الذي عقد في غرفة الشرقية، 
العزيز  نايف بن عبد  الملكي األمير سعود بن  برعاية صاحب السمو 
أمير المنطقة الشرقية، ضمن أنشطة وبرامج لجنة المقاوالت بالغرفة 
التي  الموضوعات  من  عددًا  الملتقى  وبحث  الدمام.  في  الرئيسية 

تهم القطاع، وما يشهده من تطورات فرضتها معطيات رؤية 2030.
والتطوير  للدراسات  الجامعة  وكيل  القاضي،  الله  عبد  الدكتور  وأكد 
العمارة  كليتي  خالل  من  الجامعة  مشاركة  أن  المجتمع،  وخدمة 
لتأكيد  تأتي  المهنية،  والتنمية  الخريجين  ومركز  والهندسة  والتخطيط 
تفاعل الجامعة مع قطاعات االقتصاد المختلفة المؤثرة في االقتصاد 
خالل  من  الجامعة  ترغب  حيث  للمملكة،  الطموحة  والرؤية  الوطني 
المشاركة في التعرف عن قرب، إلى حاجة السوق الفعلية من الكوادر 
في  ذلك  أخذ  أجل  من  المطلوبة؛  والتخصصات  المؤهلة  البشرية 

االعتبار في التخطيط لمخرجات الجامعة في المستقبل.
وأضاف أن جناح الجامعة شهد حضورًا كبيرًا من المقاولين وممثلي 
الشركات ومن المهتمين، كما اطلع الكثير منهم على مشاريع الطالب 

من خالل التطبيق الخاص بهذه المشاريع.
بدوره أكد الدكتور طارق الرواف، عميد كلية العمارة والتخطيط، حرص 
نظرًا  والمنتديات  الملتقيات  هذه  مثل  في  المشاركة  على  الجامعة 
ألهميتها، للتعرف على حاجة سوق المقاوالت من مخرجات تعليمية 
وأكاديمية، الفتًا إلى أن الجامعة تشارك من خالل منصتين إحداهما 
كلية العمارة والتخطيط والثانية كلية الهندسة، حيث أن عملهما ال يتجزأ 
عن قطاع المقاوالت، الذي يعد من أهم قطاعات االقتصاد تأثيرًا في 
مشاريع رؤية 2030، وخاصة في مجاالت توفير الطاقة والبنية التحتية 

واللوجستية والمواد اإلنشائية.
للمنتدى،  المصاحب  المعرض  في  الجامعة  مشاركة  أن  إلى  ولفت   
أتاحت التواصل مع قطاعات األعمال للتخطيط لتحديث آليات التدريس 
تفرضها  التي  المستجدات  مع  يتوافق  بما  التخصصات  وبرامج 
خاصًا،  باركودًا  وفرت  الكلية  أن  إلى  مشيرًا  المستجدة،  المشاريع 
يمكن من خالله الدخول على مشاريع الطالب وابتكاراتهم المعمارية 

والهندسية.

 )الدمام(

مجموعة من الزوار يطلعون على محتويات ركن الجامعة المشارك في المعرض. 

للتعرف عن قرب 
إلى حاجة السوق 
من التخصصات 

المطلوبة..

الجامعة 
تشارك 

في منتدى 
ومعرض 

المقاوالت 
بغرفة 
الشرقية
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من خالل برنامج »تمهيري« األول من نوعه في الجامعات السعودية..

الجامعة توقع مع مؤسسة رسوخ اتفاقية 
لتقديم دراسات تعليمية لكلية الشريعة 

برعاية الدكتور عبد الله الربيش، رئيس الجامعة، تم توقيع اتفاقية تعاون، 
والتعليمية،  التربوية  والدراسات  لالستشارات  رسوخ  مؤسسة  مع 
الجامعات  مستوى  على  نوعه،  من  األول  هو  قانوني  برنامج  إلعداد 

السعودية، ُيقدم لطالب كلية الشريعة والقانون. 
ووقع اإلتفاقية، الدكتور عبد الكريم الهويش، مستشار رئيس الجامعة 
عميد معهد االستشارات، وعميد كلية الشريعة والقانون، مع يوسف 
الموينع، المدير التنفيذي لمؤسسة رسوخ. وحضر التوقيع المهندس 

طفيل اليوسف، مدير عام العالقات العامة واإلعالم في الجامعة.
ولفت الدكتور عبد الواحد المزروع، إلى أن هذا البرنامج القانوني، يعد 
أول مقرر وبرنامج قانوني  يقدم لطالب كلية الشريعة والقانون، حيث 
حرصنا على أن يكون ذو جودة عالية، وبمخرجات تعليمية متميزة فضاًل 

عن عقد الدورات التدريبية بالتعاون مع مؤسسة رسوخ.

وأكد المزروع، أن األهداف المتوقع تحقيقها من هذه الشراكة، تتمّثل 
وصناعة  األكاديمي،  االعتماد  تحقيق  أبرزها  عدة  وجوانب  أمور  في 
كليات  بقية  في  به  يحتذى  التمهيرية  التعليمية  العملية  من  أنموذج 
المهني  والنمو  التطوير  عملية  في  نوعي  فارق  وإحداث  الجامعة، 
قادرة،  الطلبة  من  ومتميزة  نوعية  فئات  وتخريج  والطالب،  لألساتذة 
ومتابعة  العمل  متطلبات سوق  تلبية  على  مهارات،  من  اكتسبته  بما 

مستجّداته، وحوادثه ونوازله.
بدوره أشار الموينع، إلى أنَّ تطوير التعليم وتحديث مخرجاته، وتمهير 
أساتذته وطالبه، هي من المهام والهموم المشتركة بين المؤسسة 
ت الشراكة معها لسنوات من العمل وتبادل الخبرات،  والجامعة التي امتدَّ
حتى تّوجت بعقد شراكة جديد، يعّد خطوة من خطوات المساهمة في 

تطوير العملية التعليمية.

 )الدمام(

جانب من توقيع اتفاقية التعاون.
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 )الدمام(

رفع عدد المقبولين من 50 إلى 70 سنويًا..

مختصون فرنسيون يعرضون برنامج تدريب 
األطباء السعوديين في فرنسا 

ورشة  خالل  المملكة،  في  الفرنسية  السفارة  من  طبيون،  مختصون  عرض 
عمل في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، برنامج تدريب األطباء 
الفرنسي على مختلف التخصصات الطبية الموجه للطلبة السعوديين، وذلك 
قابلة  طالبًا،   70 إلى   50 من  البرنامج  في  المقبولين  األطباء  عدد  زيادة  بعد 
للزيادة ، بناء على طلب الجانب السعودي، لالستفادة من اإلمكانات المتقدمة 

للبرنامج في تدريب أكبر عدد من األطباء السعوديين.
أن  إلى  األكاديمية،  للشؤون  الجامعة  وكيل  العتيبي،  غازي  الدكتور  وأشار 
زيارة جيليوم هارت، المستشار الصحي في السفارة الفرنسية، هدفت إلى 
برامج  الجامعة، في  المبتعثين من  المقيمين  إمكانية قبول األطباء  مناقشة 
تدريب الزمالة الطبية في الجامعات الفرنسية، تفعياًل لالتفاقية التي وقعها 
السعوديين  األطباء  عدد  لزيادة  الفرنسي،  والرئيس  العهد  ولي  سمو  بين 

المتدربين في برامج الزماالت الطبية في فرنسا. 
في  السعوديين  الطب  لطلبة  المقدم  البرنامج  أن  هارت  أوضح  جانبه،  من 
فرنسا، يتعلق بتدريب األطباء الخريجين من كليات الطب السعودية،  ومنحهم 
بحسب  سنوات  خمس  أو  ألربع  تمتد  تدريب  فترة  بعد  االختصاص  شهادة 
 70 إلى  سنويًا،  طالبًا   50 من  المقبولين  أعداد  زيادة  إلى  الفتًا  التخصص، 
طالبًا ابتداء من هذا العام قابلة للزيادة الحقًا، بحسب طلب الجانب السعودي، 

مشيرًا إلى أن البرنامج يتضمن دراسة مكثفة للغة الفرنسية لمدة عام.
الفرنسي  البرنامج  أن  فذكر  الطب  كلية  عميد  السلطان،  علي  الدكتور  أما 
للتخصصات الطبية هو من البرامج العالمية المتقدمة على المستوى العالمي 
من الفئة االولى، ومعترف به في المملكة وفي معظم دول العالم، الفتًا 

إلى إمكانية إتقان تعلم اللغة الفرنسية خالل الدراسة المكثفة لمدة عام.
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 )الدمام(

استفاد أكثر من 5000 زائر لجناح جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 
اليوم  في  المشارك  بالخبر،  الجامعي  فهد  الملك  ومستشفى 

العالمي للدفاع المدني، الذي حمل شعار "السالمة أواًل".
وشاركت الجامعة، ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة 
ببرنامج "دافع الوطني"، فيما شارك المستشفى الجامعي، بوحدة 
الخدمات الطبية الطارئة من قسم الطوارئ وإدارة الجودة والسالمة 

وقسم السالمة والحماية من الحريق.
وأوضحت الدكتور فاطمة بنت عبد الله الملحم، عميدة عمادة خدمة 
بن  الرحمن  عبد  اإلمام  جامعة  أن  المستدامة،  والتنمية  المجتمع 
إحدى  الوطني"،  "دافع  برنامج  عن  تفاعلي  بركن  شاركت  فيصل، 
خدمة  عمادة  من  انطلقت  التي  المستدامة  التنموية  المشاريع 
تحت شعار "دافع مسؤولية مجتمع  المستدامة  والتنمية  المجتمع 
السعودية  العربية  المملكة  مشاركة  مع  بالتزامن  وطن"،  ومبادرة 
المدنية،  للحماية  الدولية  المنظمة  في  األعضاء  الدول  أحدى 
باالحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني الذي استضافه، معرض 

الظهران الدولي، تحت شعار "السالمة أواًل".
وأوضحت الدكتورة الملحم، أن المشاركة تأتي تلبية للدعوة الوطنية 
المجتمع  لتعريف  الشرقية،  المنطقة  في  المدني  الدفاع  إلدارة 
بالخدمات التي يقدمها برنامج "دافع الوطني"، مؤكدة أن المشاركة 
الجودة  معايير  أعلى  تحقيق  في  التميز  في  الجامعة  رؤية  تعكس 
واالستمرار  وروادها،  الجامعة  منسوبي  وصحة  وسالمة  ألمن 

خالل مشاركة الجامعة وجامعي الخبر 
بمعرض الدفاع المدني.. 

 5000

األمن  على  المحافظة  شأنه  من  الذي  والتطوير  الحداثة  بمواكبة 
والسالمة في الجامعة وما يتبع لها.

للتخفيف  الممكنة،  التدابير  كل  يوضح  عرض  على  الجناح  واشتمل 
من معاناة البشر الناجمة عن الكوارث والحد من الخسائر المتوقعة، 
األبحاث  مجاالت  وتوجيه  المجتمع،  ألفراد  التطوعي  المجال  وفتح 
المدنية  السالمة  وتطوير  لدراسة  العلمية،  والدراسات  التطبيقية 
وطرق التعامل مع الكوارث، إضافة إلى ما يقدمه البرنامج من دورات 
والسالمة  المنزلية،  والسالمة  المرورية،  بالسالمة  تختص  تدريبية 
من الكوارث. كما اشتمل الجناح على ركن توعوي ترفيهي عن األمن 
والسالمة لألطفال، تم فيه تعريف األطفال وطالب المدارس بأهم 
بقصة  صغارنا  في  الوعي  غرس  وأهمية  والسالمة  األمن  طرق 

شخصية واعي في مدينة السالم. 
من جانبها ذكرت الدكتورة امل الصليبيخ، رئيسة قسم طب الطوارئ، 
جاءت ضمن سلسلة مشاركات  الجامعي  المستشفى  أن مشاركة 
وكيفية  الطارئة،  للحاالت  العالجية  التوعية  حول  القسم  من  توعية 
األولية  اإلسعافات  وتقديم  إنقاذه  وطريقة  المصاب  مع  التعامل 
واإلنعاش القلبي الرئوي، وكذلك الحروق ودرجاته والكسور وطريقة 
بدور  والتعريف  الغريق،  مع  التعامل  وطريق  والغرق  إسعافها، 
المسعف داخل قسم الطوارئ وخارجه. كما شارك من المستشفى 
قسم صحة البيئة وقسم السالمة والحماية من الحريق في إدارة 

الجودة والسالمة.

جانب من الطاقم الطبي بجامعي الخبر في ركن الطوارئ.جانب من مشاركة وحدة الخدمات الطبية الطارئة.

زائر يستفيدون من عروض وتدريبات 
التعامل مع الكوارث
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 2100
عضو تدريس يستفيدون من برامج 

عمادة تطوير التعليم الجامعي 

التي  التهيئة  برامج  في  بالجامعة  تدريس  هيئة  عضو   2100 شارك 
للعام  استعدادا  بعد،  عن  الجامعي  التعليم  تطوير  عمادة  نظمتها 
إستثنائية  ظروف  من  العالم  يشهده  ما  ظل  في  الجديد،  الدراسي 
تتطلب العمل عن بعد بشكل احترازي، واتباع البروتوكوالت الوقائية؛ 

للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الدكتور محمد بن صالح الكثيري، عميد عمادة تطوير التعليم 
الجامعي، أن العمادة نفذت عددًا من البرامج التي أطلقتها مع بداية 
العام الدراسي، حيث استفاد منها ما يقارب 2100 عضو هيئة تدريس 

من منسوبي الجامعة، وقد أبدوا إستجابة كبيرة 
عملية  ولتطوير  البرامج  لهذه 

من  التي  التواصل، 
تخدم  أن  شانها 

من  ترفع  والتي  والتدريب،  التطوير  جوانب  في  التعليمية  العملية 
مستوى عضو هيئة التدريس.

وذكر الكثيري أن العمادة قدمت منذ اليوم األول للعام الدراسي، باقة 
متنوعة من البرامج اإلثرائية الموجهة ألعضاء هيئة التدريس، في عدد 
من المواضيع الملحة والمهمة، التي تركز على أفضل الممارسات في 
التعليم والتعليم الجامعي، الفتًا إلى اهتمام قيادة الجامعة، ممثلة 
برئيسها الدكتور عبدالله الربيش، ووكيلها للشؤون االكاديمية الدكتور 
غازي العتيبي، باستمرار برامج أعضاء هيئة التدريس واالستفادة من 
التقنية والموارد التي وفرتها الجامعة في تنفيذها، 
منوهًا باهتمام أعضاء هيئة التدريس 
في  للمشاركة  ومبادرتهم 

البرامج اإلثرائية. 

 )الدمام(
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الحاسب  علوم  لقسم  التخصصي  النادي  نظم 
اآللي في كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل، التابعة لجامعة اإلمام 

عبدالرحمن بن فيصل، معرضًا علميًا بعنوان "العالم الرقمي".
واشتمل المعرض، الذي استضافه مقر الكلية، على 14 ركنًا ألهم مقررات علوم الحاسب اآللي التي 

تشمل الذكاء االصطناعي، هندسة البرمجيات، أنظمة التشغيل، الرسم والرؤيا بالحاسب، وتفاعل اإلنسان مع 
الحاسب، إضافة إلى البرمجة، وقواعد البيانات والشبكات، وسرية وحماية البيانات، ونظم المعلومات، وركن عرض 

فيه مشاريع التخرج.
الطالبات،  قدمته  الذي  بالمستوى  اإلنسانية،  والدراسات  العلوم  كلية  عميدة  الشنقيطي،  دالل  الدكتورة  ونوهت 

ومهارات البحث العلمي العالية لديهن، وما لمسته من تحول المقررات والمشاريع إلى أوراق علمية وأبحاث في 
طريقها، بمشيئة الله تعالى، للنشر.

وجميع  اآللي،  الحاسب  قسم  رئيسة  البوعينين،  ظبية  الدكتورة  الشنقيطي،  الدكتورة  وشكرت 
تضمن  الذي  المعرض،  إلنجاح  بذلت  التي  الكبيرة  الجهود  على  والطالبات  األعضاء 

وألعاب  علمية  وأبحاث  ملصقات  على  احتوت  متنوعة،  مشاركات 
وتطبيقات برمجية.

 )الدمام(

معرض »العالم الرقمي« 
في كلية العلوم والدراسات 

اإلنسانية بالجبيل

جانب من المعرض.
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األنفلونزا  للوقاية ضد  السنوية  الحملة  الجامعة،  الراشد، وكيل  الدكتور صالح  دشن 
الموسمية تحت شعار »تحصنا«، التي نظمها مركز طب األسرة والمجتمع. 

وأشار الدكتور شاهر الشهري، المدير التنفيذي لمركز طب األسرة والمجتمع، أن الحملة 
أجل  من  والتثقيفية،  التوعوية  المركز  بجهود  ونوه  الوقاية.  جوانب  تعزيز  تستهدف 
أيام،  ستة  لمدة  تستمر  التي  الحملة  في  ومنسوبيها،  الجامعة  موظفي  مشاركة 

وتستهدف أكثر من 5000 من منسوبي الجامعة.
وأوضح أن إطالق هذه الحملة، جاء حرصًا من الجامعة على االرتقاء بالرعاية الصحية 
الحملة  مع  الصحية،  وتماشيًا  المخاطر  ضد  الوقاية  وتعزيز  لمنسوبيها،  المقدمة 
شريحة  أكبر  تحصين  إلى  تهدف  التي  الموسمية،  اإلنفلونزا  من  للوقاية  الوطنية 
ممكنة من المجتمع عن طريق استهداف منسوبي الجامعة، عبر عربة خارجية متنقلة 
في ستة مواقع مختلفة في الجامعة وفي مباني الطالب والطالبات، حيث شهدت 

توافد عدد كبير منهم.

»تحصنا«  )الدمام(
حملة للوقاية 
من األنفلونزا 

الموسمية

غرفة الكشف في العربة المتنقلة.

فريق الحملة أمام العربة المتنقلة 
في أحد المواقع بالجامعة.
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كل  في  اليوم  االستدامة  كلمة  تتردد 
مكان حولنا، ولم يعد استخدامها قاصرًا 
على المختصين من أكاديميين ومتخذي 
غامضة  الكلمة  أصبحت  حتى  القرار، 
المعنى ومفهومها مشوش في أذهان 
الناس؛ وأصبح البعض ينظر إليها على 
حتى  مشاكلنا،  لكل  السحري  الحل  أنها 
المبكر  المشيب  لمشكلة  الحل  أنها 
كرة  دوري  بطولة  على  فريق  هيمنة  أو 
إليها  ينظر  اآلخر  البعض  فيما  القدم؛ 
يهم  غامض  علمي  موضوع  باعتبارها 
هؤالء الذين يرتدون المعاطف البيضاء، 
على  الزجاج  سميكة  نظارات  ويضعون 
سرية  معامل  في  ويعملون  وجوههم 

تحت األرض.
حاًل  ليست  االستدامة  أن  الحقيقة  لكن 
سحريًا لمشاكلنا الشخصية والعامة، وال 
االستدامة  غامضة؛  علمية  نظرية  هي 
أخالقي،  والتزام  حياة  طريقة  هي 
نعيش  جميعًا  يجعلنا  أن  إلى  يهدف 
الذين  وليس فقط هؤالء  كريمًا،  عيشًا 
األجيال  كذلك  ولكن  اآلن،  يعيشون 

القادمة.
حول العالم، وفي كل أدبيات الشعوب، 
يمتلك  الذي  هذا  قصة  دائمًا  هناك 
ذهبية،  بيضة  يوم  كل  تبيض  دجاجة 
ولكن الجشع يصور له أن يذبح الدجاجة 
واحدة،  دفعة  الذهب  على  ليحصل 
لم  أنه  النتيجة  وتكون  الدجاجة  فيذبح 
من  وحرم  الذهب،  منجم  على  يحصل 
يكسبها  كان  التي  الذهبية  البيضة 
هذه  شيوع  من  الرغم  على  يوميًا. 
الشعوب،  كافة  بين  قدمنا  كما  القصة 
إال أننا دائمًا ننسى أن البيئة التي تحيط 
بنا، هي دجاجتنا التي تبيض لنا الذهب، 
فكل يوم يمر على هذا الكوكب، يحصل 
تنتجه  الذي  األوكسيجين  على  سكانه 
يوم  كل  في  ولكن  المطيرة،  الغابات 
ال يكف اإلنسان عن قطع هذه الغابات 
أو  كمزارع  أرضها  الستخدام  حرقها  أو 
ظاهرها  في  أنشطة  بممارسة  كمراٍع، 
التنمية، وفي باطنها الجور على البيئة، 

وذبح الدجاجة التي تبيض لنا الذهب.
ومن الناحية األخرى، هناك زيادة سكانية 
متواترة ال تتوقف، ففي عام 1750 كان 
عدد سكان األرض ال يتجاوز ثماني مائة 
تجاوز   1900 عام  وفي  نسمة،  مليون 
ضعف هذا العدد، أما اآلن، وأنا أخط هذه 
يقترب  األرض  سكان  فعدد  الكلمات، 

باليين  الثمانية  من  الصاروخ  بسرعة 
نسمة، وهو الرقم الذي يتوقع العلماء 
 ،2023 عام  البشر  تعداد  له  يصل  أن 
أن  إلى  تفاؤاًل  التقديرات  أكثر  وتذهب 
بليونًا  عشر  أحد  نحو  البشر سيبلغ  عدد 
األحوال  كل  وفي   .2100 عام  بحلول 
عدد  يتجاوز  لم  التي  األرض،  على  فإن 
معظم  البليون  البشر  من  قاطنيها 
والمشرب  المأكل  تقدم  أن  تاريخها، 
أحد  سكانها  عدد  يصبح  عندما  والمأوى 
يجزم  أن  أحد يستطيع  بليونًا؛ وال  عشر 
ذلك  من  األرض  تتمكن  أن  يمكن  هل 
سيكون  عجزها  حالة  وفي  ستعجز،  أم 
وحروب  مجاعات  مروعة،  عواقب  هناك 
وأوبئة. باختصار ستكون نهاية الحضارة 

كما عرفناها. 
متعارضتين،  أجندتين  ثمة  هناك  كان 
بحماية  تطالب  المتقدمة  الدول  كانت 
استخدام  وتقييد  البيئية  األنظمة 
النامية  الدول  بينما  الطبيعية،  الموارد 
تنادي  االقتصادي،  النمو  إلى  الطامحة 
بالتوسع في استخدام الموارد الطبيعية 
البيئية؛  األنظمة  حساب  على  حتى 
األجندتين،  بين  المصالحة  سبيل  وفي 
االستدامة  مفهوم  المسرح  على  برز 
من جديد، والذي كانت تعني استخدام 
األنظمة البيئية والموارد الطبيعية على 
بالعيش  البشر  لكل  يسمح  رشيد  نحو 
األنظمة  هذه  وصول  ويضمن  الكريم، 
لألجيال  موارد  من  توفره  وما  البيئية 
بنفس  تعيش  أن  لها  ويسمح  القادمة 
على  وأطلق  الكرامة؛  من  المستوى 
ستعتبر  التي  التنمية  من  النوع  هذا 
التنمية  اسم  خططها  في  االستدامة 

المستدامة.
تطبيق  أن  العلماء،  من  كثير  ويعتقد 
كفيل  المستدامة  التنمية  مبادئ 
المشكالت  البشري من  الجنس  بحماية 
مستقباًل،  لها  يتعرض  أن  يمكن  التي 
االستدامة،  لتحقق  يشترطون  ولكنهم 
المستويات،  كل  على  تطبيقها  يتم  أن 
إلى  المؤسسات  إلى  األفراد  من 
الحكومات حتى العالم كله. قد نفهم أن 
المؤسسات والحكومات يمكن أن تسن 
التشريعات وتتبنى السياسات والبرامج 
ولكن  االستدامة،  تحقيق  سبيل  في 
يسعوا  أن  األفراد  على  ينبغي  لماذا 
أن  لهم  وكيف  االستدامة؟  تحقيق  إلى 

يفعلوا ذلك؟

 االستدامة ... الدجاجة
التي تبيض ذهبًا

د. وسام الدين عبده

 أستاذ مساعد - قسم عمارة
.البيئة بكلية العمارة والتخطيط
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عبد  اإلمام  لجامعة  التابعة  القيادة  لتعليم  شرق  مدرسة  طبقت 
منذ  الصحية  والبروتكوالت  الوقائية  اإلجراءات  فيصل،  بن  الرحمن 
الميدان  في  سواء  المتدربات،  واستقبال  للعمل  المدرسة  عودة 
بين  التباعد  مثل  الوقائية،  الطرق  باتباع  اإلدارية،  المكاتب  داخل  أو 
واألروقة  الساحات  كافة  وتطهير  المعقمات  واستخدام  الموظفات 
وحفاظًا  كورونا  فيروس  انتشار  من  للحد  يومي،  بشكل  والمداخل 

على سالمة الجميع.

 )الدمام(

مدرسة شرق لتعليم القيادة تطبق 
اإلجراءات الوقائية للحد من »كورونا«

جانب من 
تعقيم 

السيارات.

اعتمد مركز طب األسرة والمجتمع بالجامعة، بالتعاون مع 
عمادة القبول والتسجيل، أعلى اإلجراءات الوقائية، خالل 
المتقدمين  والطالبات  للطالب  الالزمة  الفحوصات  إجراء 
 -1441 للعام  الصحي  المسار  في  قبولهم  تم  الذين 
أيام  على  الفحص  مواعيد  جدولة  تمت  حيث  1442هـ، 
مختلفة وبأعداد محددة يوميًا؛ لضمان التباعد االجتماعي. 
والحراري  البصري  الفحص  بإجراءات   الفحوصات  وبدأت 
إلى  التوجيه  قبل  االستقبال،  عند   19 كوفيد  على 
بقية  الطبي إلجراء  والمختبر  المخصصة  الطبية  العيادات 
نهاية  حتى  العملية  هذه  واستمرت  الالزمة،  الفحوصات 

شهر أغسطس. 
التنفيذي لمركز طب  الدكتور شاهر الشهري، المدير  وذكر 
األسرة والمجتمع، أن الفحص هو اإلجراء النهائي لطالب 
الدراسي في  انتظامهم  قبل  الصحي،  المسار  وطالبات 
العام الجديد، بينما يحول الطالب والطالبات غير المجتازين 
اإلمكانات  بحسب  أخرى  دراسية  مسارات  إلى  للفحص 
في كل مسار، الفتًا إلى أن األسبوع األول من الفحص 

خصص للطالبات، ثم الطالب في األسبوع الذي تاله.
التحويل إلى  وأوضح أنه بحسب السنوات السابقة، فإن 
جدًا، مشيرا  نادرًا  كان  االجتياز  عدم  بسبب  أخرى  مسارات 
تحتاج  التي  كورونا  فحوصات  يشمل  ال  التحويل  أن  إلى 
المزمنة  باألمراض  يتعلق  إنما  محددة،  لفترة  العزل  إلى 

التي تؤثر على االنتظام في المسار الصحي.

أعلى اإلجراءات 
الوقائية في فحص 

المتقدمين إلى 
المسار الصحي 

بالجامعة 

 )الدمام(
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المدرسة  أن  الجامعة،  وكيل  الراشد،  علي  بن  صالح  الدكتور  وأكد 
المدرسة  العمل على تعقيم  طبقت اإلجراءات االحترازية، حيث تم 
فترة ما قبل عودة منسوبيها، ما يؤكد حرص الجامعة على توفير بيئة 
صحية خالية من األمراض، وتتبع كافة اللوائح الصحية للحد من انتشار 
الفيروس في أماكن العمل، والتدريب حيث تم تعقيم جميع مرافق 
المدرسة بما فيها أجهزة التصوير والحاسب اآللي والسيارات، فيما 
تم إلغاء العمل بنظام البصمة واالكتفاء بالتوقيع، على أن تستخدم 
بكمامات  المدرسة  مداخل  تجهيز  وتم  الخاص،  قلمها  موظفة  كل 
ومعقمات وقفازات وأجهزة قياس الحرارة، وتكليف مشرفات األمن 
بفحص درجة الحرارة ووضع الملصقات اإلرشادية في جميع مرافق 

المدرسة، التي تنظم آلية التباعد ومنع استقبال المراجعين.
المركبة  قائد  مقعد  بين  بالستيكي  حاجز  وضع  تم  أنه  إلى  وأشار 
المدربة  تدخل  من  تحد  ال  بحيث  التدريب،  سيارات  في  والراكب 
االحترازية،  لإلجراءات  إرشادية  لوحات  ووضع  الطوارئ،  حال  في 
منعت  كما  استخدام،  كل  بعد  السيارات  تعقيم  على  العمل  وتم 

التجمعات، مع إلزام الموظفات بعدم التنقل بين المكاتب، وتوزيع 

مدربة تضع قناعًا 
بالستيكيًا واقيًا خالل 

تعليم القيادة.
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برعاية الدكتور عبد الله بن محمد الربيش، رئيس جامعة اإلمام عبد 
الرحمن بن فيصل، وقع الدكتور صالح بن علي الراشد، وكيل الجامعة 
اتفاقية تعاون بين الجامعة والشركة الوطنية للشراء الموحد لألدوية 
الحازمي،  األمين  بحضور  )نوبكو(،  الطبية  والمستلزمات  واألجهزة 
التموين  مدير  الديحان،  ومحمد  للشركة،  التنفيذي  الرئيس  نائب 

الطبي في الجامعة و م. طفيل اليوسف المتحدث اإلعالمي.

تقديم أفضل الخدمات
وأوضح الدكتور الراشد، أن هذه االتفاقية تنطلق من حرص الجامعة، 
أفضل  تقديم  على  المستشفيات،  من  منظومة  تضم  كونها 
الخدمات الصحية في المنطقة الشرقية، من خالل هذه المنظومة، 
وتوفير طلبات الجامعة لكل منظوماتها الصحية، وإعداد وإدارة وطرح 

منافسات للشراء الموحد التي تشترك فيها الجامعة.
وأشار إلى أن الجامعة، تقدم خدمات تهدف على وجه الخصوص، 
على  والعمل  الطبية،  والمستلزمات  واألجهزة  األدوية  تأمين  إلى 
في  الواردة  والمشروعات  والبرامج  والخطط   السياسات  تنفيذ 
استراتيجية الرعاية الصحية لمنسوبي الجامعة. وأضاف أن الجامعة 
الملك  مستشفى  تضم  متكاملة،  طبية  مدينة  على  تشتمل 
المدينة  األسنان في  الخبر، ومستشفى طب  الجامعي في  فهد 
طب  ومركز  الجديد،  الجامعي  والمستشفى  وعياداته،  الجامعية 
الكليات  الطبية  المنظومة  هذه  إلى  ويضاف  والمجتمع،  األسرة 
الصحية، التي نحرص على توفير كل مستلزماتها من أجل التعليم 
الجامعة  لطالب  والمعايير،  الممارسات  أفضل  وتطبيق  والتدريب 

والخروج بأفضل النتائج.

اإلرتقاء بقطاع الصحة
من جانبه أوضح األمين الحازمي، أن استراتيجية الشركة لتطوير نظام 
الشراء الموحد لألدوية واألجهزة والمستلزمات الطبية، تهدف لسد 
تنافسية  وبأسعار  الطبية  المنتجات  بأحدث  الصحية  المرافق  حاجة 
"نوبكو"  دور  إلى  مشيرًا  الجودة،  عالية  لوجستية  خدمات  وتقديم 
كسلسلة إمداد ذات قيمة، توفر أعلى مستويات الجودة والشفافية 

في إدارة وتموين اإلمدادات الطبية للمنشآت الصحية.
وأكد أن "نوبكو" تعمل ضمن منظومة صحية لالرتقاء بقطاع الرعاية 
الحكومي  المحلي، ورفع كفاءة اإلنفاق  المحتوى  الصحية، وتمكين 

في القطاع الصحي وتنظيمه من خالل تأسيس نظام متطور إلدارة 
الشراء الموحد، ساعد الجهات الصحية في توفر حاجتها من األدوية 

واألجهزة والمستلزمات الطبية.
حديثة  بتقنيات  جيدة،  تحتية  بنية  على  تستند  "نوبكو"،  أن  وذكر 
تعزز التحول الرقمي وأتمتة وتطوير النظم؛ لتحقيق كفاءة األعمال 
كفاءات  على  تعتمد  كما  والمستقبلية،  الحالية  باحتياجاتها  واإليفاء 
وطنية مؤهلة تدير كل العمليات التشغيلية واإلدارية، إضافة إلى 
أنها تعمل وفق شراكات استراتيجية لتحفيز الصناعة الوطنية لتمكين 
 2030 رؤية  يدعم  بما  الوطنية،  الكوادر  المحلي وتوظيف  المحتوى 
وتشجيع  الحكومية  المشتريات  لتمكين  الدولة؛  تطلعات  ويلبي 

االستثمارات إضافية تحقق التنوع االقتصادي المطلوب.
األدوية  توفير  بهدف  تأسست  "نوبكو"،  شركة  أن  بالذكر،  الجدير 
الموحد  الشراء  نظام  طريق  عن  الطبية  والمستلزمات  واألجهزة 
النقل  عمليات  إلى  إضافة  الحكومية،  الصحية  القطاعات  لمصلحة 
لصندوق  بالكامل  مملوكة  وهي  عالية،  وكفاءة  بجودة  والتخزين 

االستثمارات العامة.

د. الراشد: تقديم أفضل الخدمات الصحية في الشرقية..

الجامعة و»نوبكو« توقعان 
اتفاقية لتامين األدوية واألجهزة 

والمستلزمات الطبية

 )الدمام(

جانب من توقيع االتفاقية.

 )الدمام(

نظم مركز طب األسرة والمجتمع في الجامعة، بالتعاون مع 
هيئة الهالل األحمر السعودي، محاضرة بعنوان "اإلسعافات 
الهالل  هيئة   من  الخليل  محمد  الدكتور  قدمها  األولية"، 
األحمر، بمشاركة أكثر من 30 مستفيدًا من منسوبي الجامعة 
المباشر،  البث  عبر  ونقلت  والمجتمع،  األسرة  طب  بمركز 

وحضرها أكثر من 400 فرد من منسوبي الجامعة.
التابع  المركز  مبنى  في  عقدت  التي  المحاضرة،  وتناولت 
اإلسعافات  مجال  في  المهمة  المحاور  من  عددًا  للجامعة، 
األولية، التي تهم مقدم الخدمة اإلسعافية، وشهدت تفاعاًل 

كبيرًا من قبل الحضور والمحاضر.
األسرة  طب  لمركز  التنفيذي  المدير  الشهري،  شاهر  وأشار 
والمجتمع، إلى أن مثل هذه األنشطة، التي يحرص المركز 
أطباء  من  المركز  منسوبو  منها  يستفيد  تنظيمها،  على 
وفنيين وموظفين، ويطلعون على كل ما هو جديد ومفيد 

في مختلف مجاالت عملهم .

»اإلسعافات 
األولية« 
في مركز 

طب األسرة 
والمجتمع 
بالجامعة 

جانب من المحاضرة.
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أكدت أن اإلجراء األنسب لحالتي االكتئاب 
والهوس هو تنويم المريض.. 

االستشارية النفسية د.نور اإلبراهيم: 
»ثنائي القطب« مرض مزمن قد يؤدي 

إلى جنون العظمة أو االنتحار

 )الخبر(

ت  ر حذ
نور  الدكتورة 

اإلبراهيم، االستشارية 
الملك  النفسية في مستشفى 

اإلمام  لجامعة  التابع  بالخبر،  الجامعي  فهد 
القطب  ثنائي  مرض  أن  من  فيصل،  بن  عبدالرحمن 

المصحوب بحالتي االكتئاب والهوس، يمكن أن يؤدي إلى انتحار 
معها  أجرته  حوار  في  ورأت  العظمة.  بجنون  إصابته  أو  المريض 
نظرًا  للمريض،  االنسب  االجراء  هو  التنويم  أن  الجامعة«،  »مجلة 
لما يشكله وجوده في المنزل من مخاطر عليه وعلى أفراد اسرته. 
أن  خصوصًا  المزمنة،  األمراض  من  يعتبر  بأنه  المرض  وعّرفت 
التقلبات في النوبات المزاجية تحصل مرات عدة في حياة المصاب، 
الحالة.  شده  بحسب  السنة  في  عدة  مرات  تتكرر  أن  يمكن  كما 
للمرض،  المصاحبة  النوبات  من  أنواع  أربعة  وجود  إلى  وأشارت 
تتراوح بين نوبات االكتئاب ونوبات الهوس ونوبات الهوس الخفيف 
اإلصابة  أسباب  أن  إلى  وأشارت  المختلطة.  النوبات  إلى  إضافة 
أمراض عضوية  أو  اجتماعية  وراثية،  بيولوجية،  تكون  بالمرض، قد 
أنه  إلى  التي تشير  المعلومات  نافية صحة  الممنوعات،  وتعاطي 
بحسب  يختلف  العالج  أن  واعتبرت  الشديد.  الذكاء  أصحاب  يصيب 
الحالة، حيث يتراوح بين العالجات الدوائية والدعم النفسي والعالج 

المعرفي السلوكي.  وإلى وقائع الحوار: 

مرض مزمن
بداية، ما هو مرض ثنائي القطب؟ 

ثنائي القطب   bipolar disorde، هو اضطراب في المزاج يتسبب 
)االكتئاب(  االنخفاضات  بين  شديدة،  وتقلبات  نوبات  بحدوث 
وطرق  واألعراض  العالمات  حيث  ومن  )الهوس(.  واالرتفاعات 
التشخيص، يعتبر االضطراب الوجداني ثنائي القطب من األمراض 
في  مرات  عدة  المزاجية  النوبات  في  تقلبات  تتكرر  حيث  المزمنة، 
السنة بحسب شدة الحالة، وهذه التقلبات قد تكون نوبة اكتئاب حاد 

أو هوس أو هوس خفيف، ويعود بعدها المريض إلى طبيعته.

 أنواع النوبات 
ما هي أنواع النوبات المصاحبة للمرض؟ 

هناك أربعة أنواع على األقل من النوبات هي:

نوبة االكتئاب: حيث يعاني المريض من انخفاض شديد في المزاج، 
مع فقدان الشعور بالمتعة واالهتمام، وشعور بالحزن واليأس لمدة 
تزيد عن أسبوعين متواصلين، األمر الذي يؤثر على النوم بشكل كبير، 
زيادة أو نقصان، كما يؤثر على الشهية ما يتسبب بتغيير في الوزن. 
وعادة ما يكون االكتئاب مصحوبًا بالخمول وقلة الطاقة البدنية، مع 
سلبًا  يؤثر  ما  البسيطة،  الحياة  أمور  في  حتى  التركيز  في  صعوبة 
السلبية  األفكار  كثرة  أيضًا،  المصاحبة  األعراض  ومن  الذاكرة.  على 
من فقدان األمل والشعور بالعجز والذنب المبالغ فيه، وجميع هذه 
األعراض قد تؤثر سلبًا على رغبة اإلنسان في بالحياة وتمني الموت، 
وقد يصل األمر في بعض األحيان إلى أفكار قد تؤدي إلى االنتحار. 

نوبة الهوس: وهي عكس االكتئاب، بحيث يحدث ارتفاع في المزاج، 
في  سرعة  أو  الطبيعي،  غير  واالبتهاج  الشديد  بالفرح  يعرف  ما  أو 
الغضب مع عصبية شديدة، عادة ما تكون مصحوبة بالشعور بالطاقة 
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األعراض  ضمن  ومن  العظمة.  بجنون  يعرف  ما  إلى  تصل 
كثرة الكالم والحركة والرغبة في االنخراط بنشاطات قد تكون 
متهورة واندفاعية تؤثر سلبًا على حياة اإلنسان، والصرف غير 
الحمراء،  اإلشارات  وتخطي  المتهورة،  السياقة  للمال،  المبرر 
وتعاطي المواد المحظورة المخدرة، حيث يكون المريض وقتها 
غير قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة في معظم االحيان، وغير 
وقد  وعائلته.  بنفسه  االهتمام  أو  مزاولة وظيفته  على  قادر 
تصاحب نوبات الهوس، هالوس سمعية أو ضالالت ذهانية.

 نوبات الهوس الخفيف: نفس أعراض نوبات الهوس تقريبًا، 
وال  التنويم  تستدعي  وال  الشدة  في  خفيفة  تكون  أنها  إال 
من  الشخص  يتمكن  وقد  ذهانية،  ألعراض  مصاحبة  تكون 
التحفظات  بعض  مع  ما،  حد  إلى  دراسته  أو  وظيفته  مزاولة 

وتستمر هذه األعراض لمدة أربع أيام أو أكثر. 
أعراض  من  يعاني  المريض  أن  بمعنى  المختلطة:   النوبات 

اكتئابية وأعراض الهوس في نفس اليوم. 

أسباب ثنائي القطب 
ثنائي  إلى اإلصابة بمرض  تؤدي  التي  ماهي أهم األسباب 

القطب ؟ 
هذا  إلى  تؤدي  األسباب  من  مجموعة  هناك  الحقيقة  في 

المرض، إال أن أهمها خمسة: 
-أسباب بيولوجية: حيث يحدث تخبط في الموصالت العصبية 

بالدماغ  )السيراتونين والدوبامين وغيرهما(. 
كبيرًا ومهمًا في  الوراثية دورًا  الجينات  -أسباب وراثية: تلعب 

حدوث المرض . 
-أسباب اجتماعية: مثل التعرض للضغوط االجتماعية، المادية، 
ظهور  في  تساهم  قد  الشخصية  التي  سمات  إلى  إضافة 

المرض.
-تعاطي المواد المخدرة والممنوعة: مثل الحشيش والكبتاجون 

والكحول وغيرها. 
-أمراض عضوية: مثل التهابات الجهاز العصبي، أورام الدماغ، 
الدماغ  إرتجاج  يسبب  ما  المخ،  في  شديدة  لضربة  التعرض 

وغيرها...

اضطراب وجداني 
ما هي أنواع االضطراب الوجداني؟ 

تختلف انواع االضطراب الوجداني، بحسب أنواع النوبات التي 
تصيب المريض، وعمومًا هناك نوعان، األول: نوبة هوس مع 
وجود أو عدم وجود نوبة اكتئاب ، والثاني: نوبة هوس خفيفة 

مع وجود نوبة اكتئاب .

 كل الفئات 
*هل صحيح أن ثنائي القطب يصيب الفئة شديدة الذكاء؟ 

ال غير صحيح، فاالضطراب الوجداني ثنائي القطب، قد يصيب 
أي شخص سواء امرأة أو رجل في جميع الفئات العمرية وفي 
جميع الطبقات االجتماعية وجميع مستويات الذكاء، وبالتالي 

فإنه ليس مختصًا بفئات من المجتمع دون أخرى.
والفئات  وعددهم  المصابين  عن  احصاءات  لديكم  توجد  هل 

العمرية وغيرها؟
نعم لدينا إحصاءات تشير إلى أن  معدل انتشار المرض خالل 

الحياة يتراوح ما بين صفر إلى 2.4 في المئة تقريبًا، وال توجد 
فئه عمرية  يصيبها المرض أكثر من غيرها، حيث يحدث المرض 
في أي فئة عمرية بين خمس سنوات وخمسين سنة وبمعدل 

عمري 30 عامًا. 

 العالج 
هل يوجد عالج محدد لمرض ثنائي القطب؟ 

  يختلف العالج بحسب اختالف الحالة، فقد يحتاج المريض إلى 
العالجات الدوائية متمثلة بمثبتات المزاج ومضادات ألذهان، 
سلوكي  معرفي  وعالج  نفسي  دعم  إلى  األمر  يحتاج  وقد 
األخصائي  مشاركة  وكذلك  النفسي،  االخصائي  قبل  من 
االجتماعي لمساعدة المريض على تخطي أي ظروف اجتماعية 
أو  المريض  حياة  على  خطر  يوجد  كان  يواجهها،  وإذا  صعبة 
من هم حوله، فال بد من تنويمه في قسم الطب النفسي 

لحمايته وحماية أفراد أسرته .

طريقة التعامل 
هذا  مع  التعامل  طريقة  بخصوص  رسالتك  هي  ما 

المرض والمصابين به؟ 
رغم أن مريض االضطراب الوجداني يعود بين النوبات 
بشكل  نشاطاته  ويعاود  الطبيعية  حياته  إلى  المرضية 
واالنتقادات  الشديدة  للضغوط  تعرضه  أن  إال  طبيعي، 
إلى  يؤدي  قد  المجتمع،  من  التفهم  وعدم  المستمرة 
الدخول في نوبات هوس أو اكتئاب، ليصبح لديه صعوبة 
في التركيز حتى في أمور الحياة البسيطة، نتيجة التأثير 
الجانب،  هذا  إلى  أنبه  أن  أريد  وهنا  الذاكرة.  على  سلبًا 
عن  والبعيدة  للمريض  المناسبة  الظروف  تهيئة  ألن 

مهمًا  عاماًل  تمثاًل  والضغوط،  التشنج 
ومخاطرها.  النوبات  تخفيف  في 

األعراض  حدة  ارتفاع  وعند 
على  كبير  خطر  هناك  سيكون 

لديه  تكثر  حيث  المريض 
وفقدان  السلبية  األفكار 
بالعجز  والشعور  األمل 
المبالغ فيه، األمر  والذنب 
رغبة  يؤثر سلبًا على  الذي 
ما  الحياة  في  المريض 
التفكير  إلى  ربما  يدفعه 
أن  أرى  ولذلك  باالنتحار، 
هذه  في  األمثل  الحل 
ألن  التنويم،  هو  الحالة، 
المنزل  في  المريض  بقاء 
وعلى  عليه  خطرًا  يشكل 

أسرته والمحيطين به .

أسباب بيولوجية ووراثية واجتماعية وأمراض عضوية وتعاطي الممنوعات وراء اإلصابة بالمرض

ثنائي القطب يمكن أن يصيب النساء والرجال بكل األعمار وال صحة أنه حكر على أصحاب الذكاء الشديد

د.نور اإلبراهيم
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شارك 327 طالبًا وطالبة من كلية إدارة اإلعمال في الجامعة، في النسخة الخامسة من 
المعرض األكاديمي لريادة األعمال الذي نظمته الكلية، حيث قدموا 60 مشروعًا رياديًا 
تحمل حلواًل مجتمعية يومية، تتمحور حول كونها خدماتية وتطبيقات ومنتجات وغيرها. 

الله  الدكتورعبد  بحضور  المعرض،  الجامعة  رئيس  الربيش،  الله  الدكتورعبد  وافتتح 
فيصل  والدكتور  المجتمع،   وخدمة  والتطوير  للدراسات  الجامعة  وكيل  القاضي، 
الكلية،  وكيلة  السالم،  عفاف  والدكتورة  المكلف،  األعمال  إدارة  كلية  عميد  الحديثي، 
والعمادات  الكليات  المشاريع وعمداء وعميدات ووكالء ووكيالت  والعمداء ومحكمي 

المساندة.
هذا  في  يخوضونها  التي  والطالبات  الطالب  تجربة  أن  إلى  الربيش،  الدكتور  وأشار 
المقرر، تمثل تجربة عملية وهذا ما نبحث عنه بطرق حديثة في التعليم والتدريب. واعتبر 
أن الممارسات اختلفت تمامًا عن السابق، وأصبح التدريب العلمي أساسيًا لتجسيد ما 
درسه الطالب على مقاعد الدراسة. وأضاف: »أن هذه األعمال تثلج الصدر بناء على ما 
رأيت، وأن كلية إدارة األعمال كلية محورية في جميع جامعات العالم، ويجب أن تأخذ هذه 
أن  الشرقية، حيث  المنطقة  خريطة  الجامعة وعلى  الذي تستحقه في  الكلية موقعها 
مخرجاتها متميزة ورائعة جدًا، بشهادة أرباب األعمال، علمًا أن  الكليات تكتسب سمعتها 
السمعة  ترتفع  متميزًا  المنتج  يكون  ما  وكل  الشركات  مثل  مثلها  منتجها  من  دائمًا، 

وتحقق المطلوب«.
أن  إلى  الطالب والطالبات في مشاركات خارجية، مشيرًا  وشدد على أهمية مشاركة 
بعض الكليات في الجامعة، حقق سمعة ومراكز متقدمة في عدد من المحافل الدولية 
والمحلية نتيجة مخرجاتها وممارساتها والتنافس على مستوى دول الخليج أو المملكة 

وحتى العالم، ويجب أن تكون مثل هذه المشاركات موجودة في كلية إدارة األعمال.
وقال: »أن فكرة ريادة األعمال هي موضوع الساعة، ونعرف أن معظم األعمال تشكل 
تحقيق  على  للعمل  وعزيمة  تشكل همة  أن  ويجب  الدول  اقتصاد  من  المئة  70 في 
األهداف، وهذا ما نتطلع إليه من أبنائنا وبناتنا. كما أنه ال يوجد شيء مستحيل أبدًا، 
خاصة أن قيادتنا الرشيدة ملهمة وداعمة ومساندة، ويجب أن نتفاعل بشكل إيجابي مع 

هذا التوجه، متمنيًا التوفيق للجميع.

قدمها 327 طالبًا 
وطالبة في المعرض 

األكاديمي لريادة 
األعمال..

 )الدمام(

 60
مشروعًا رياديًا 

من الجامعة تحمل 
حلواًل عملية 

لمشاكل مجتمعية 

رئيس الجامعة يطلع مع عميد الكلية على منتجات الطالب.

د. الربيش: كلية إدارة األعمال يجب أن تأخذ 
موقعها الذي تستحقه في الجامعة
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تفعيل المشاريع الريادية

الكلية:  الحديثي عميد  الدكتور فيصل  جانبه قال  من 
سنويًا  المعرض  هذا  تنظم  األعمال  إدارة  كلية  »إن 
بمشاركة الطالب والطالبات، الذين يثرون بإبداعاتهم 
لتفعيل   2030 المملكة  رؤية  من  انطالًقا  المعرض، 
دور المشاريع الريادية وسعي الجامعة لدعم الطالب 
التخصصات والفعاليات، األمر  والطالبات في شتى 
الطابع  عن  للخروج  التسويق  قسم  في  دفعنا  الذي 
وتفعيل  األعمال،  ريادة  لمقرر  التقليدي  المنهجي 
الخامسة  للسنة  األعمال  لريادة  األكاديمي  المعرض 
الجوانب  تعكس  تطبيقية  بصورة  التوالي  على 
الريادية واإلبداعية لدى الطالب والطالبات، من خالل 
جدوى  ودراسات  بأفكار  رياديًا،  مشروعًا   60 عرض 
متميزة ومبتكرة، ساهم بعضها بتقديم حلول لبعض 
الكثيرون  به  أشاد  الذي  األمر  المجتمعية،  المشاكل 
يصبح  حتى  عليه  والعمل  استكماله  على  وشّجعوا 

واقعًا ملموسًا وميسرًا لخدمة الوطن والمجتمع«.
المنافسة  غمار  خاضت  المشاريع  هذه  أن  وأضاف، 
المتمثلة في خدمات، تطبيقات،  الثالث  في فئاتها 
ريادة  برامج  تطوير  مبادرة  من  بدعم  ومنتجات، 
حيُث  اإلداري(،  التحول  )مبادرة  األعمال  وحاضنات 
من  فئة،  كل  من  ريادي  مشروع  أفضل  ترشيح  تم 
خالل لجان تحكيم شارك فيها نخبة من أعضاء الهيئة 
األكاديمية ومحكمين من عدد من الجهات ذات العالقة 
ومستثمرون،  الشرقية،  غرفة  »واعد«،  »بادر«،  مثل 
ومع نهاية المعرض تم اإلعالن عن المشاريع الفائزة 

بالمراكز األولى.
أما رزان العبد القادر، أستاذة الُمقرر والمشرفة على 
المعرض فقالت: »إن عدد الطالب المشاركين بلغ 327 
منهم 122 طالبًا و205 طالبات، والكلية تحقق في كل 
عام هذا اإلنجاز، فيتسع سقف تطلعاتنا نحو األفضل، 
ونثق أكثر بُقدرات وإمكانيات الطالب والطالبات على 
تحقيق ما يفوق التوقعات، ويصنُع الفارق في عالم 

الريادة، بدليل قوة األفكار والمخرجات«.

د. الحديثي: طالب وطالبات كلية إدارة األعمال أثروا المعرض بإبداعاتهم

جانب من 
حضور 

الطالبات.

شرح من الطالب عن أحد المشاريع.
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براءة  تسجيل  من  الجامعة،  من  علمي  فريق  تمكن 
الممارسين الصحيين من  لـ »مادة تعالج مالبس  اختراع 
انتقال  الحماية؛ لمنع  الراس والكمامات ومالبس  غطاء 
الميكروبات والفيروسات بينهم وبين المرضى«. وأظهر 
الذين  للممارسين  استخدامه  في  كبيرًا  نجاحًا  االبتكار 

يتصدون لفيروس كورونا المستجد.
ويتكون الفريق العلمي الذي حصل على براءة االختراع 
التي تم تسجيلها في الواليات المتحدة األمريكية، من 
الدكتورة ريم الجندان والدكتور خالد فكري سالمة وهما 
منسوبي الجامعة، اللذان أشارا إلى أن التطبيق العملي 
الظروف  في  خاصة  عالية  كفاءة  اثبت  االختراع،  على 

االستثنائية خالل التصدي لفيروس كورونا.
للدراسات  الجامعة   وكيل  الحربي،  فهد  الدكتور  وأفاد 
الكفاءة  يؤكد  الجديد  االختراع  أن  العلمي،  والبحث 
الذين  السعوديين،  للمختصين  العلمية  والمكانة 
يساهمون بشكل كبير في االبتكارات وإحتواء األمراض 
المرض  مكافحة  في  مشاركتهم  خالل  من  الوبائية،  
عالميًا، وكذلك من خالل ابتكار وسائل للحد من تفشي 
الفيروسات، معبرًا عن تهانيه للفريق الحاصل على براءة 

االختراع العالمية.

أثبتت كفاءة عالية خالل تصدي 
الممارسين الصحيين لكورونا..

 )الخبر(

فريق طبي من الجامعة 
يسجل براءة اختراع 

عالمية لمادة تحد من 
انتقال الفيروسات

فكرة االختراع
ريم  الدكتورة  البراءة، أشارت  الحاصل على  االختراع  وحول فكرة 
من  الحد  في  االحتياطات  زيادة  في  تتلّخص  أنها  إلى  الجندان 
الصحية  العناية  في  والعاملين  المرضى  بين  العدوى  انتشار 
بالمستشفيات، كونه أحد التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع 
الوقاية  مرحلة  في  يسهم   االختراع  أن  إلى  الفتة  الصحي، 
معالجة  بعد  التيتانيوم،  أكسيد  نانو  مادة  إضافة  طريق  عن 
أنواع األقمشة  التأثير(، على مختلف  كيمائية ونانوية )محدودة 
الرأس  وأغطية  الصحيين  الممارسين  لمالبس  المستخدمة 

والكمامات.
وأفادت أن التجارب المخبرية والعملية التي أثبتت نجاحًا  كبيرًا في 
منع انتشار العدوى، حيث إن المادة المبتكرة مضادة للميكروبات، 
الممارسين  تنّقل  عند  العدوى  انتشار  احتمالية  من  وتقلل 
األقمشة  في  استخدامها  يمكن  كما  المرضى،  بين  الصحيين 
المعالجة كيميائيًا ونانويًا، التي تقاوم عدد مرات الغسيل المتكرر 

في غرف المرضى.
وأشارت الجندان إلى تسجيل االختراع في مكتب براءات االختراع 
أقمشة  لعمل  مبتكرة  »طريقة  بعنوان  المتحدة  الواليات  في 
أبريل   16 بتاريخ  اختراع  كبراءة  نشره  وتم  للميكروبات«،  مضادة 

الماضي.

د. ريم الجندان

almajdouiemotors.com

تصفح خدماتنا من المنزل

Get In Touch AlmajdouieM/
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الثاني  الملتقى  خالل  فيصل،  بن  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  أطلقت 
بانطالق  إيذانا  دراسية  برامج  أربعة  األكاديمية،  األقسام  لرؤساء 

النسخة األولى من برنامج التميز األكاديمي.
القسم  دعم  في  المساندة  العمادات  "دور  بعنوان  الملتقى  وعقد 
بن  عبدالله  الدكتور  برعاية   ،"2030 المملكة  رؤية  لتحقيق  األكاديمي 
وعمداء  الجامعة  وكالء  وبحضور  الجامعة،  رئيس  الربيش،  محمد 
وعميدات الكليات والعمادات المساندة، وهومن تنظيم وكالة الجامعة 
بالتعاون مع وكاالت وعمادات وإدارات والمراكز  للشؤون األكاديمية، 

في الجامعة.
على  األكاديمية،  للشؤون  الجامعة  وكيل  العتيبي  غازي  الدكتور  وأكد 
أهمية التركيز على دور العمادات المساندة في دعم العملية التعليمية 
والبحث العلمي وخدمة المجتمع، كون ذلك يعد أحد أهداف الملتقى، 
العمادات  هذه  تلعبه  الذي  المهم  الدور  على  الضوء،  سلط  الذي 
والمراكز واإلدارات المساندة في الجامعة، إضافة إلى دورها الجوهري 
والمهم والتكاملي مع الكليات في تجويد العملية التعليمية، حيث أن 
البرامج  أو  الكليات فقط،  بها  التعليمية ال تضطلع  العملية  منظومة 
الدراسية، بل ترتكز على منظومة متكاملة من ضمنها هذه العمادات 
المساندة والمراكز واإلدارات والجهات األخرى، وألنها منظومة عملية 

خالل الملتقى الثاني لرؤساء األقسام األكاديمية..

الجامعة تطلق 4 برامج في التميز 
األكاديمي لإلنطالق نحو العالمية

د. العتيبي: هدفنا إظهار الدور األساسي الذي تضطلع به 
العمادات في تكامل العملية التعليمية

 )الدمام(

وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية متحدثًا في الملتقى.

د. العتيبي مترأسًا الجلسة األولى.
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متكاملة، يجب أن ينظر إليها من هذا الجانب، ونحن 
في إدارة الجامعة، وبدعم من مديرها، الدكتور عبد 
الله الربيش والوكالء، ننظر إلى هذا الدور التكاملي 
لتحسين  المختلفة  الجامعة  قطاعات  من  والكبير 

المخرج التعليمي. 
األكاديمية  للشؤون  الجامعة  وكالة  أن  وأضاف 
أطلقت في الملتقى، برنامج التميز األكاديمي الذي 
ويهدف  الجامعة،  مدير  من  ومتابعة  بدعم  يحظى 
األكاديمية لإلنطالق  البرامج  أمام  المجال  إلى فتح 
في  مثيلة  برامج  مع  شراكات  وعقد  العالمية،  نحو 
جامعات مرموقة، لتبني الدرجات العلمية المشتركة 
الطالبي.  والتبادل  التدريس  هيئة  أعضاء  وتبادل 
المرحلة  على  الجامعة  مدير  موافقة  صدور  وأعلن 
بأربعة  البدء  تشمل  التي  المشروع  لهذا  األولى 
في  البرنامج  هذا  بانطالق  إيذانا  دراسية،  برامج 
الطاقة  برنامج  هي:  البرامج  وهذه  األولى  نسخته 
في كلية الهندسة، وبرنامج الذكاء االصطناعي في 
وبرنامج  المعلومات  وتقنية  الحاسب،  علوم  كلية 
الشريعة  وبرنامج  التمريض،  كلية  في  التمريض 
في كلية الشريعة والقانون، ويستمر هذا البرنامج 
ليشمل المزيد من األقسام األكاديمية، وفق خطة 
واإلبداع  التميز  نحو  ببرامجنا  لننطلق  محددة  زمنية 
يليق  الذي  المكان  حيث  العالمية،  والمنافسة 

بالجامعة والوطن.
كان  كلما  التكامل  أن  العتيبي، على  الدكتور  وشدد 
كبيرا بين الكليات والعمادات، كلما كان تجويد العلمية 
التعليمية بأقل تكلفة ممكنة، والهدف هو تحسين 
األداء ورفع الكفاءة التشغيلية ورفع الكفاءة الداخلية 
والخارجية للعملية التعليمية عن طريق تضافر جهود 
نرى  أننا  إلى  مشيرًا  الجامعة،  داخل  الجهات  جميع 
الجامعة  وتصنيفات  تقييمات  خالل  من  اآلن  أثرها 
المحلية والدولية، في نتائج اختبارات طالب الجامعة 
المعلنة عن طريق مركز القياس الوطني. وقال: "إن 
هدفنا أن تصب كل جهات الجامعة في مصب واحد 
بهدف  التعليمية،  والعملية  الطالب  خدمة  وهو 
األساسي  الدور  وإظهار  واحد  مكان  في  ربطهم 

الذي تضطلع به هذه العمادات".
من جانبها أوضحت الدكتور دالل الشنقيطي، عميدة 
رئيسة  بالجبيل،  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  كلية 
شاركت  عمادات  عشر  للملتقى،  التنظيمية  اللجنة 
في ثالث جلسات علمية خالل الملتقى، خصصت 
البرامج  جودة  رفع  في  العمادات  دور  لمناقشة 
الدراسية، والبحث العملي، وخدمة المجتمع، ودعم 
المعرض  إلى  إضافة  والتقنية،  البشرية  الموارد 
المميزة  وتجاربها  خدماتها  الستعراض  المصاحب 
العمادات  الجلسة األولى بعنوان "دور  حيث جاءت 
لألقسام  التعليمية  العملية  تجويد  في  المساندة 
األكاديمية"، والجلسة الثانية بعنوان "دور العمادات 
والمشاركات  العلمي  البحث  تعزيز  في  المساندة 
الثالثة  والجلسة  األكاديمية"،  لألقسام  المجتمعية 
دعم  في  المساندة  العمادات  "دور  عنوان  حملت 
الجلسة  البشرية والتقنية" مشيرة إلى أن  الموارد 
جامعة  من  خارجية،  مشاركة  شهدت  المسائية 
الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة األميرة نورة 
سعود  بن  محمد  اإلمام  وجامعة  عبدالرحمن،  بنت 

اإلسالمية، وجامعة األمير محمد بن فهد.
جانب من الحضور. 

جانب من المعرض المصاحب.

جانب من القيادات النسائية األكاديمية، وتظهر وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات 
د.دالل التميمي.

وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية، يكرم د. أحمد الكويتي.
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اعتماد كلية علماء األمراض األمريكية إن
للمختبرات الطبية للمرة الرابعة

لقطة جماعية لمنسوبو المختبرات الطبية وفريق االعتماد.

الملك  الدم في مستشفى  الطبية وبنك  المختبرات  حصل قسم 
األمريكية  الكلية  اعتراف  على  للجامعة  التابع  بالخبر،  الجامعي  فهد 
نجاح  بنسبة  التوالي  على  الرابعة  للمرة   ،)CAP( األمراض  لعلم 
بلغت 99.8 في المئة، بناء على نتائج الزيارة الميدانية التي أجراها 
فريق االعتماد مؤخرًا، كجزء من برامج االعتماد الخاصة بكلية علماء 

األمراض األمريكية.
وأعرب الدكتور عبدالله الربيش، رئيس الجامعة  المشرف العام على 
المستشفى، عن فخره بهذا اإلنجاز الذي يضع مختبرات المستشفى 
كمركز رائد في ضمان جودة المختبرات في المنطقة، ويؤكد أهميته 
بالنسبة إلى أخصائي الرعاية الصحية ونظام المستشفى، وتقديم 
الشاملة  والرعاية  المختبرية  الخدمات  في  الجودة  معايير  أعلى 
للمريض ورفع مستواها وتحسين مفهوم نظامها الصحي الشامل.
إلى  بالخبر،  الجامعي  المستشفى  سعي  الربيش،  الدكتور  وأكد 
الطبية  الكوادر  بها  تضطلع  التي  وعملياته  أعماله  بكل  التميز 
على  الرابعة  للمرة  المراكز  هذا  تحقيق  ما  أن  معتبرًا  السعودية، 
على  المراكز  أعلى  وتحقيق  القمة  نحو  جاد  سعي  إال  التوالي، 

مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هذا اإلنجاز وما سيليه من إنجازات، 
بهدف  والجامعة،  المستشفى  إدارة  وعناية  اهتمام  محل  هي 
إلى  للوصول  الصعاب  كل  وتذليل  المستمر  والتحديث  للتطوير 

القمة والمركز األول.
 8000 من  واحدًا  يعد  بالخبر،  الجامعي  المستشفى  أن   وأضاف 
كما  العالم،  المجال على مستوى  منشأة صحية معتمدة في هذا 
المنظمات  أكبر  من   )CAP( األمريكية  األمراض  علماء  كلية  تعتبر 
اإلدارة  مجلس  قبل  من  األمراض  علم  في  المعتمدة  العالمية 
التميز  تعزيز  خالل  من  الكفاءة،  اختبار  وبرامج  المختبري  لالعتماد 
خالل  ومن  العالم،  حول  والمختبرات  األمراض  علم  ممارسة  في 
أعلى  تقديم  لضمان  المصمم   ،)CAP( اعتماد  برنامج  إجراءات 
يعمل  حيث  المختبرات،  مرضى  لجميع  الرعاية  جودة  من  مستوى 
المفتشون على إجراء فحص دقيق لسجالت المختبر ومراقبة جودة 
اإلجراءات والفحوصات للعامين السابقين، وأيضًا فحص مؤهالت 
السالمة،  وبرامج  والمرافق،  والمعدات،  المختبرات،  العاملين في 

والسجالت، واإلدارة العامة.

 )الدمام(

د. الربيش: نسعى إلى تحقيق أعلى المراكز على مستوى العالم..
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»جامعي الخبر« ينقذ مريضًا من 
»أم الدم« في مستشفى حفر 

الباطن بأقل من 12 ساعة

بقسم  الدماغية  األوعية  وحدة  من  متخصص  طبي  فريق  تمكن 
بالخبر  الجامعي  فهد  الملك  بمستشفى  واألعصاب  المخ  جراحه 
التابع للجامعة، من إنقاذ مريض أربعيني منّوم في المستشفى 
استغرقت 3  نوعية  جراحية  إجراء عملية  بعد  الباطن،  بحفر  المركزي 

ساعات؛ إلغالق تمدد شرياني نازف.
هذه  أن  العملية،  على  المشرف  الجهني،  حسام  الدكتور  وأوضح 
الفريق  سفر  تطلبت  والتي  المعقدة  العمليات  من  تعد  العملية 
الدكتور  من  بتوجيهات  وذلك  إلجرائها،  الباطن  حفر  إلى  الطبي 
الجامعي  المستشفى  عام  مدير  الربيش،  محمد  بن  الله  عبد 
الرحمن بن فيصل، مساهمة من  بالخبر، رئيس جامعة اإلمام عبد 
المستشفى في دعم ومساندة مستشفيات المنطقة الشرقية، 
بالكوادر الطبية والخبرات المؤهلة، مما له األثر اإليجابي على تعزيز 
ورفع من مستوى الخدمات الصحية في المنطقة والمملكة بشكل 

عام .
دماغي  لنزيف  تعرض  المريض  أن  إلى  الجهني،  الدكتور  وأشار 
يعتبر  الذي  العنكبوتية،  تحت  النزيف  أو  الدم"،  "أم  بـ  يعرف  حاد، 
من أخطر أنواع النزيف الدماغي، والذي يتطلب العالج المستعجل 
في  المريض  قبول  صعوبة  ومع  ساعة،   48 أو   24 أقصى  كحد 

مستشفيات المنطقة الشرقية نظرًا لالزدحام الشديد في العنايات 
12 ساعة من حدوث  أقل من  وِفي  كورونا،  جائحة  المركزة بسبب 
فيصل  والدكتور  الجهني  حسام  الدكتور  من  كل  توجه  النزيف، 
إلى  الدماغية،  األوعية  وحدة  في  استشاريين  وكالهما  العباس، 
المستشفى المركزي بحفر الباطن، إلجراء العملية الدقيقة وإغالق 
االنتفاخ الشرياني، حيث تطلبت العملية فتح الجمجمة وتفريغ جزء 
النزيف وفصل األنسجة الدماغية في الفص األيسر السائد،  من 
عن الشرايين الدماغية، والتعرف على موقع التمدد الشرياني ومن 

ثم تثبيت رابط معدني إلغالقه تحت التكبير المجهري.
الجدير بالذكر، أن هذه العملية تأتي كجزء من منظومة تعاون وحدة 
بمستشفى  واألعصاب  المخ  جراحة  قسم  في  الدماغية  األوعية 
الملك فهد الجامعي بالخبر، والتي بموجبها يقدم أعضاؤها الخدمة 
العالجات  في  سواء  قياسية،  وأوقات  وفاعلية  بكفاءة  العالجية 
المرضى  من  عددًا  خدمت  حيث  التداخلية،  بالقسطرة  أو  الجراحية 
2016م،  عام  الوحدة  تأسيس  منذ  الصحية  القطاعات  مختلف  في 
وهذه الوحدة تقدم أيضا الدعم العالجي ما بعد اإلجراءات العالجية، 
في  المرضى  سالمة  لضمان  بعد  عن  التواصل  طرق  مستخدمة 

المستشفيات األخرى.

مدير عام المستشفى وجه بسفر الفريق الطبي وعالجه هناك..

 )الخبر(

//
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في  والخدمات  االستشارية  الدراسات  لمعهد  التابع  المستمر،  التعليم  مركز  حقق 
المحوسب  التوفل  اختبار  لتقديم  دوليًا  اعتمادًا  فيصل،  بن  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة 
من الـ)ETS( - Educational Testing Services ، وهي أكبر منظمة لتقديم االختبارات 
 SAT, GRE,( التربوية في العالم وتعتبر مظلة ليس فقط الختبار التوفل؛ بل الختبارات

.)TOEIC
وأوضح أ.د. عبدالكريم بن خلف الهويش، عميد معهد الدراسات االستشارية والخدمات، 
األكاديميين  السباقة في خدمة  كونها  للجامعة،  يعتبر إضافة قوية  المركز  اعتماد  أن 
التوفل  امتحان  أخذ  لتسهيل  الشرقية،  المنطقة  في  المجتمع  وأفراد  الطالب  من 
الدولي، مشيرًا إلى أن رؤيتنا أن نضع المركز على خريطة العالم في مجال االختبارات 
الدولية والتدريب، وجعله وجهة لالمتحانات الدولية في منطقة الشرق األوسط ودول 
الخليج العربي على وجه الخصوص، كاشفًا عن أن المركز سيطلق برنامج تطوير مهني 
نوعي، بالتعاون مع خبراء تدريب من جامعة ليدز البريطانية لـمدرسي ومشرفي اللغة 
المكثف لمدة  البرنامج  الشرقية، ويستمر  المنطقة  التعليم في  إدارة  اإلنجليزية في 
سيتم  حيث  اإلنجليزية،  اللغة  وتعلم  لتدريس  كأساس  التقنية  على  ويركز  أيام  ثالثة 
التقنيات  أفضل  التعليم على  وزارة  اإلنجليزية، من  اللغة  تدريب مدرسي ومشرفي 
ضمن  وذلك   والمحادثة،  واالستماع  والكتابة  القراءة  مهارات  وتعلم  تدريس  في 
التدريب الصيفي للمعلمين عن طريق المركز. وأضاف أن هذا البرنامج يعد أحد البرامج 
التي يقدمها معهد الدراسات واالستشارية والخدمات، ممثاًل بمركز التعليم المستمر 

اختبارات اللغة اإلنجليزية الدولية تسهم في جودة 
المخرجات التعليمية..

 )الدمام(

مركز التعليم المستمر بالجامعة يحقق اعتماد 
ETS الختبار التوفل المحوسب

د. الخالدي: اعتماد 
ETS يفتح المجال لتنوع 
االختبارات المعتمدة 

للجامعة

هيئة  عضو  العمران،  خالد  بنت  أروى  الدكتورة  أجرت 
التدريس بكلية الصحة العامة في جامعة اإلمام عبدالرحمن 
بن فيصل، دراسة أكاديمية محّكمة، وفقًا لألرقام المثبتة 
ما  في  المستخدمة،  العالجية  والبرتوكوالت  رسميًا 
المملكة  COVID19 في  المستجد  كورونا  فيروس  يخص 
العربية السعودية، أثبتت أن اإلجراءات اإلحترازية الصاربة 
والمبكرة، أثرت بشكل كبير في منع ارتفاع أعداد اإلصابات 

بالجائحة.
وقالت د. العمران: "إن الدراسة خلصت إلى أن اإلجراءات 
المملكة،  فرضتها  التي  والمبكرة  الصارمة  االحترازية 
اإلصابات  عدد  وصول  منعت  الفيروس،  انتشار  لمكافحة 
الى 440 ألفًا، بحلول اليوم الرابع من شهر مايو 2020م، 
في حين كان رقم اإلصابات الفعلي 28 ألف إصابة فقط 

في نفس التاريخ.
بـ  والمقدر  الكبير  الفارق  أظهرت  الدراسة،  أن  وأوضحت 
410 آالف إصابة، تم تفاديها بسبب تطبيق تلك اإلجراءات 
البالغ  الوفيات  الله، من عدد  بأمر  التي حّدت،  االحترازية، 
191 حالة فقط، والتي كانت ستصل إلى أكثر من 15 ألف 

حالة بحسب الدراسة.
وأرقام  معطيات  على  ارتكزت  الدراسة  أن  بالذكر،  الجدير 
من أرض الواقع، ومعادالت إحصائية مبنية على النظريات 
العلمية لعلم اإلحصاء الحيوي، كما تم نشر الورقة العلمية 

في مجلة مرموقة ذات تصنيف عاٍل.
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اإلجراءات االستباقية 
منعت وصول عدد 

إصابات كورونا إلى 
440 ألفًا في مايو

وفق دراسة 
أكاديمية أجرتها 

باحثة من الجامعة..

 )الدمام(

تحت إشراف الدكتور طارق بن محمد الخالدي، مدير المركز. وثمن دعم 
ومتابعة الدكتور عبدالله الربيش، رئيس الجامعة في التحفيز وتقديم 
كل ما هو مفيد ألفراد المجتمع من خالل منصات الجامعة التدريبية 
الدورات  نوعية  فرقًا في مستوى  يشكل  ما  والبحثية؛  واألكاديمية 

الستفادة أكبر قدر من أبناء الوطن.
المستمر  التعليم  مركز  مدير  الخالدي،  طارق  الدكتور  رأى  جانبه  من   
اإلنجازات  من  إلى سلسلة  ليضاف  جاء  المركز  اعتماد  أن  بالجامعة، 
الدولية  االختبارات  تقديم  في  إنشائه  منذ  المركز  حققها  التي 
الجامعة  ومنسوبي  المحلي  المجتمع  أفراد  لخدمة  والتدريبية 
والطالب، مشيرا إلى أن المركز يركز على اللغة اإلنجليزية، كونها أحد 
المتطلبات األساسية في سوق العمل السعودي، وأن وجود شهادة 
اللغة اإلنجليزية، يدعم شهادات الطالب، لذلك حرصت الجامعة على 
كون  ولطالبها،  المجتمع  ألفراد  والدورات  االختبارات  هذه  توفير 
اختبارات اللغة اإلنجليزية الدولية من االختبارات المقننة التي تسهم 
المستمر  التعليم  مركز  أن  وأوضح  التعليمية.  المخرجات  جودة  في 
مدربين  مع  بالتعاون  المهني  للتطوير  برامج  عدة  يقدم  بالجامعة، 
اإلنجليزية  اللغة  تدريس  في  المعلمين  مهارات  لتطوير  دوليين 
والخاصة  الحكومية  للجهات  يقدم  كما  الدراسية،  المراحل  لمختلف 
المهنية،  لألغراض  متعددة  مستويات  ذات  إنجليزية  لغة  دورات 
بالتعاون مع أبرز الناشرين في العالم كناشر جامعة أكسفورد وناشر 
جامعة كامبريدج في مجال تدريس وتعلم اللغة اإلنجليزية، وتفعيل 

المنصات الرقمية للتعلم عن بعد. 
وأضاف د. الخالدي أنه كون المركز أصبح اآلن وجهة لالختبارات الدولية، 
 ،)IELTS( اآليلتس  الختبار  تحضيرية  دورات  تقديم  الالزم  من  أصبح 
البريطاني،  المجلس  من  المعتمدين  المدربين  من  نخبة  يقدمها 
مع  بالتعاون  التوفل  الختبار  تدريبية  دورات  المركز  سيطلق  وقريبًا 
)األمدايست(، مشيرًا إلى أنه خالل األعوام الماضية قدم المركز أكثر 
من 25 ألف اختبار اآليلتس، معتبرًا أن توقيع الشراكة مع ETS لتقديم 
اختبار التوفل، سيفتح المجال لتنوع االختبارات المعتمدة للجامعة، ما 

يوسع الطلب في السوق المحلي والشرق األوسط.

جانب من إعالن اعتماد المركز لتقديم اختبار التوفل المحوسب.

د. الهويش: رؤيتنا 
أن نجعل المركز وجهة 
لالمتحانات الدولية 

في المنطقة 
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المركز األول لطالبات 
الجامعة في 
»هاكاثون الكربون« 
بالبحرين

//

فازت طالبات الجامعة، ممثلة 
وتقنية  الحاسب  علوم  بكلية 

المعلومات، بجائزة المركز األول في 
 ،Hack the Carbon الكربون  هاكاثون 

برعاية شركة  البحرين  الذي نظم في مملكة 
المؤتمر  فعاليات  ضمن  السعودية،  أرامكو 

والمعرض الدولي الحادي عشر للكيمياء في الصناعة 
.)2019 Chemindix(

ويهدف المؤتمر، الذي انطلق تحت رعاية معالي رئيس الوزراء 
لقطاع  مبتكرة  وتقنيات  حلول  إيجاد  إلى  البحرين،  مملكة  في 

الطاقة، وهو أحد مؤتمرات الجمعية العربية السعودية العالمية لعلوم 
الكيمياء فرع الجمعية الكيميائية األمريكية.

وأعرب الدكتور عبدالله المهيدب، عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات 
اللتين حصلتا  الزيني  للطالبتين، وعد عسيري ورنا  والتبريكات  التهاني  عن صادق 

وسائل  مع  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  دمج  في  لمساهمتهما  األول  المركز  على 
المحلية  العلمية  المحافل  جميع  في  المنافسة  على  الكلية  طلبة  قدرة  مؤكدًا  السالمة، 

والعالمية لما يتمتعون به من مهارات وقدرات عالية، حيث تحتفل الكلية بين كل حين وآخر بحصاد 
تميزهم وهو ما يؤكد طموحهم العالي ورغبتهم الصادقة نحو التميز. وقدم شكره لمعالي الدكتور 

عبدالله بن محمد الربيش، مدير الجامعة، والدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي، وكيل الجامعة للشؤون 
األكاديمية على الدعم غير المحدود الذي كان له عظيم األثر في تحقيق أهداف المشاركات النوعية لطلبة 

الكلية.
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اعتماد دولي لبرنامج 
األمن السيبراني 

بالجامعة من
ABET

شهادة االعتماد التي حصلت عليها الكلية.

العتماد  األمريكية  الهيئة  منحت 
 ،)ABET( والهندسة  التقنية  برامج 
كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، 
بكالوريوس  لبرنامج  األكاديمي  االعتماد 
األمن السيبراني والتحري الرقمي، ويعد أول 
على  السيبراني  األمن  في  لبرنامج  يمنح  اعتماد 
 17 ضمن  من  األوسط،  والشرق  المملكة  مستوى 
برنامجًا تم اعتمادها في الواليات المتحدة، منذ أن وضعت 

المعايير للتخصص من منظمة ABET العالمية.
الكلية  إلدارة  الجامعة،   رئيس  الربيش،  عبدالله  الدكتور  وبارك 
وجودة  الكلية  مستوى  لرفع  الحثيثة  جهودهم  وطالبها،  ومنسوبيها 
حققتها  إنجازات  مجموعة  إلى  يضاف  اإلنجاز  هذا  أن  معتبرًا  مخرجاتها، 
الكلية لتطوير القدرات المحلية والموارد البشرية لتوطين التقنيات األمنية في 

المملكة، والتميز في تخريج كفاءات مؤهلة لسوق العمل.
بدوره اعتبر الدكتور عبد الله المهيدب، عميد الكلية أن العالم بشكل عام والمملكة بشكل 
خاص، تواجه شحًا في المتخصصين في األمن السيبراني، ومن هذا المنطلق كانت الكلية 
األمن  مجال  واعد في  جيل  تخريج  عن طريق  االحتياج،  برنامج يسد هذا  استحداث  سباقة في 
السيبراني؛ لتلبية االحتياجات االستراتيجية للقوى العاملة في المملكة. وأضاف أن الكلية، تهدف 
إلى أن تكون بيت خبرة لتطوير ونقل التقنية، ومصدرًا رئيسيًا لألبحاث واالبتكارات في هذا المجال. وأكد 
أن حصول برنامج األمن السيبراني والتحري الرقمي على االعتماد األكاديمي، إضافة لبقية برامج الكلية، جاء 

نتيجة للدعم الالمحدود الذي تقدمه إدارة الجامعة.



والدراسات  التحضيرية  السنة  عمادة  اختتمت 
الجدد  الطالب  تهيئة  برنامج  بالجامعة،  المساندة 
ألول  ينفذ  الذي  1442هـ،  الجامعي  للعام  بالجامعة 
مرة على مستوى الجامعة عن بعد، تنفيذًا لإلجراءات 
االحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار 
البرنامج  استهدف  حيث  المستجد،  كورونا  فيروس 
الجامعي  للعام  المقبولين  وطالبة،  طالبًا   6362
تواصل  وسائل  البرنامج،  في  واستخدمت  الحالي. 
الجامعة  بموقع  العمادة  صفحة  منها  متعددة 
النصية  الرسائل  إلى  إضافة  وفيسبوك،  وتويتر 
الطالب  من  عدد  أكبر  إلشراك  اإللكتروني،  والبريد 
اختبارات  بخصوص  معهم  والتواصل  والطالبات، 

تحديد المستوى.  
عمادة  عميد  الفهيد،  العزيز  عبد  الدكتور  وأوضح   
بالجامعة،  المساندة  والدراسات  التحضيرية  السنة 
بعد  عن  التهيئة  تطبيق  في  التجربة  حداثة  رغم  أنه 
عمادة  في  ممثلة  الجامعة  حققت   ،)On Line(
باهرًا  نجاحًا  المساندة،  التحضيرية والدراسات  السنة 
في تفويج الطالب والطالبات، والتحول من التهيئة 
التهيئة  إلى  الجامعة،  لمقر  الحضور  عبر  المباشرة  
اإللكترونية، حيث تمت اللقاءات On Line  عبر برنامج 
الزووم، وكان التواصل  تفاعليًا ما أتاح إمكانية تلقي 
فقرات برنامج التهيئة بنفس السرعة وزمن التنفيذ، 
وبكفاءة عالية، الفتًا إلى أن العمادة استطاعت تفويج 
طالبًا و11602 طالبة(   7108( 18710 طالب وطالبات 
إلى  وأشار  للبرنامج.  األولى  الثالثة   األيام  خالل 
أن اليوم الرابع األخير من البرنامج، تضمن مجموعة 
متميزة من الورش التي كان هدفها إكساب الطالب 
بعض المهارات التي يحتاجونها في حياتهم الجامعية 
وكذلك المهنية في المستقبل، مشيرًا إلى مشاركة 

نحو 1600 طالب في 115 جلسة الكترونية مختلفة. 

تفويج 
عن بعد 

لـ 18710 
طالبًا 

وطالبة 
مستجدين 
بالجامعة 

في 3 أيام 

 )الدمام(
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53
أْوَلْت قيادتنا الرشيدة عنايًة خاّصًة باللغة العربية، فهي 
أحد األبعاد الّتنموّية التي نّصت عليها الّرؤية الوطنّية 
2030، إذ هي من أسس ُهوّيتنا اإلسالمّية، فهي لغة 
القرآن الكريم، وبها ُدوّنت الّثقافة والحضارة، بل هي 
حاملة الفكر والمعتقد والّتاريخ، وال يخفى دور "اللغة" 

في العالقات الّدولّية، والّتبادل الّثقافي.
على  الجامعة  مجلس  وافق  1440/5/8هـ،  تاريخ  في 
عموم  َيْدرسها  التي  العامة  المقّررات  من  مجموعة 
الطالب والطالبات، وجاءت هذه المتطلبات الجامعّية؛ 
ُتمّيز  التي  الُهوّية  بأبعاد  واهتمامًا  تنوعًا  لتعكس 
)العقيدة،  وتبني وجدانه وحقيقته  غيره،  اإلنسان عن 
اللغة، الوطن، التاريخ، الثقافة، والقيم(، وال شك في 
اإلنسان  ماهّية  بناء  في  ودورها  األبعاد  هذه  أهمية 
العامة  المقررات  تمّثلت  ولذلك  أّمته،  إلى  وانتمائه 
)العقيدة  في  الجامعة  مجلس  عليها  وافق  التي 
واألسرة في اإلسالم(، )مهارات الّلغة العربّية(، )تاريخ 
وحضارة المملكة العربية السعودية(، )األخالق والقيم 

اإلسالمية(، و)ريادة األعمال(.
المقّررات  هذه  تقديم  على  الجامعة  إدارة  وحرصْت 
الطالب،  ألبنائنا  ومتميزة  حديثة  تعليمّية  بصورة 
وتستفيد  فيه،  نعيش  الذي  المعاصر  الواقع  تناسب 
من اإلمكانّيات الحديثة، والّتوصيات الّتربوّية العالمّية 
والمرونة  بالّتفاعل  يّتسم  ُمتمّيز،  تعليم  تقديم  في 

والرقمنة.
مبادرة  األكاديمية  للشؤون  الجامعة  وكالة  مْت  وقدَّ
إلى  "الهدف"  هذا  تحويل  في  تمّثلت  َنوعّية 
"مشروع" تعليمي، سّخرت له كّل اإلمكانّيات المتاحة، 
أجله  من  وكّلفت  الاّلزمة،  الُمخّططات  له  ورسمت 
الّتدريبّية  بالّدورات  ودعمته  والفنّية،  العلمّية  اللجان 
هذا  وحظي  والّتقنّية،  الّتربوّية  والكوادر  المكّثفة، 
الجامعة  رئيس  معالي  من  كبير  باهتمام  المشروع 
أ.د عبد الله بن محمد الّربيش، وبإشراف ُمْخلص من 
سعادة وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية: د. غازي بن 

عبد الرحمن العتيبي.   
أوائل  من  العربية"،  اللغة  مهارات  "مقرر  ويعد 
منذ  الجديدة  بحّلتها  انطلقت  التي  العاّمة  المقررات 
الّلجنة  حرصت  حيث  هـ،   1441/1440 الماضي  العام 
احتياجات  ُتناسب  موضوعاٍت  اختيار  على  العلمّية 
العربية،  الّلغة  قيمة  من  وُتعّزز  المعاصرة،  الُمتعّلم 
خصوصًا في زمن العْولمة الذي ضُعفت فيه المعرفة 
العربية. ورّكزت الموضوعات  الّلغة  الاّلزمة باستعمال 
على تنمية مهارة الطالب في استعمال اللغة العربية 
استماعًا،  يحتاجها،  التي  الوظيفّية  المجاالت  في 
مهارات  تحتها من  يندرج  وما  وكتابًة،  وقراءًة،  وتحدثًا، 
والضبط  الفّني،  والّتحليل  اللغوي،  كالّتدقيق  فرعّية 

الّتحريري.
متنوعة،  تقنية  وألوان  متميزة،  ُحّلة  في  المقرر  ُقّدم 
الّرقمّية  الوسائط  فكرة  من  االستفادة  تمت  حيث 
مرئّية،  بين تسجيالت  ما  العلمّية،  الماّدة  تقديم  في 
العربّية،  الّلغة  في  لعلماء  خاّصة  واستضافات 
ورسومات معرفّية احترافّية، واختبارات تقييمّية فنّية. 
وُدمجت "المهارات اللغوّية" بـ "مهارات القرن الحادي 
والعشرين"، في األهداف واألنشطة الّصفّية، مثل: 
العمل بروح الفريق، قيادة المجموعات، إدارة الوقت، 
اإلبداعي،  والّتفكير  الّناقد،  والّتفكير  المشكالت،  حّل 

والّتركيز العميق...
كطريقة  المقلوب"،  "الفصل  إستراتيجّية  وُاختيرت 
تعليمّية للمقرر، تتمّثل في دراسة الطالب بنفسه أواًل 
ثم  الّتعليمي،  الّنظام  في  المبرمجة  العلمّية  للماّدة 
االنطالق مع األستاذ إلى فضاءات األنشطة الّتعاونية 
من  واالستفادة  الّرقمي،  الّتفاعل  على  تعتمد  التي 
بين  الّدمج  وتم  الّتعليمي،  الّتواصل  في  اإلنترنت 

الّتعليم في القاعة، والتعليم عن بعد، تعزيزًا لمقصد 
محور  الصورة  بهذه  الطالب  وأصبح  الّذاتي،  الّتعلم 

العملّية الّتعليمّية.
لقد الحظنا من خالل تدريس المقرر، أّن بعض األنشطة 
الّتعاونّية تدفع الطالب إلى الّتفاعل خارج البيئة الّتعليمية، 
فهو يرصد، ويصّحح، وُيعّلق، ويعّبر، ويتذّوق، ويراقب 
استعماله لّلغة العربية في فضاءات اإلنترنت ووسائل 
الّنظام  في  مساهماته  ويوّثق  االجتماعي،  الّتواصل 
تصميم  في  الطالب  إبداعات  سّرتنا  ولقد  الّتعليمي، 
المرئّيات االحترافية في األنشطة، أو تسجيل القراءات 

الفنّية للقصائد الّشعرّية. 
المجال  في  الّرقمي  العالم  من  االستفادة  إّن 
تفاعل  على  إيجابية  بصورة  انعكست  قد  الّتعليمي 
أيضًا  انعكست  بل  المقرر،  في  ونشاطهم  الطالب، 
تصميم  في  التدريس  هيئة  أعضاء  إبداعات  على 
على  المواقع  بعض  من  واالستفادة  األنشطة، 
الّتعليمّية،  واأللعاب  المسابقات  تقديم  في  الشبكة 
َتَفّرغ  حيث  المقلوب"  "الفصل  ثمرات  من  وهذا 
المهارات  ُتعّزز  التي  األنشطة  تصميم  تجاه  األستاذ 
اللغوّية، ولم يعد مشغواًل بتقديم الماّدة العلمّية، إذ 

هي ُمبرمجة بالكامل في الّنظام الّتعليمي.
عدة  تحّديات  واجهتنا  فقد  اإليجابّيات،  هذه  ورغم 
والوعي  اإلستراتيجّية،  بفلسفة  االقتناع  في  ترّكزت 
الّرقمي،  الّتفاعل  إجادة  ومدى  وطرقها،  بأهدافها 
وإدارة الموقف الّتعليمي آلالف الطالب والطالبات، 
وفي سبيل مواجهة هذه الّتحديات تّم تكثيف الّدورات 
الّتدريبّية لكل من األستاذ والطالب، وتصميم الحقائب 
العملّية  أطراف  تساعد  التي  اإللكترونّية  الّتعليمّية 
وتم  المنشودة.  األهداف  تحقيق  على  الّتعليمّية 
تقديم الّدعم الاّلزم من العمادات المساندة لمواجهة 

الّتحديات المّتصلة بإدارة المقرر وتسجيله.
لم تتوقف مهمة الّتطوير والّتحسين للمقرر منذ أن بدأ 
في العام الماضي، وقد أسهمت الّنقلة الّتقنّية في 
في  ساعدنا  ما  وهذا  المرونة،  سمة  المقرر  إكساب 
بعد،  الكامل عن  والتحّول  الجائحة،  التكّيف مع ظروف 
الّتزامني  البث  إلى  التعليمية  الخيارات  تحّولت  حيث 
في  المباشرة  اللقاءات  عن  عوضًا  الّتزامني  وغير 
القاعة. إّن الّتحدي األكبر الذي يواجه العملية التعليمية 
الّتقنية، ووسائل  هنا هو في كيفية تحويل الخدمات 
تنفيذ  في  فاعلة  منطلقات  إلى  الحديثة  الّتواصل 

األنشطة بصورة تفاعلّية.
  يقف خلف هذا المقرر فريق عمل ُمتكامل، ومنظومة 
الّلجنة  في  المنظومة  هذه  تمّثلت  ُمتعاونة،  نجاح 
العلمّية )د. نايف الهبوب، د. منى الغامدي، د. حاتم 
مصطفى، د. جمال عوض، أ.د مصطفى الضبع، ود. 
د. أحمد مرسي،  برئاسة  الفنّية  منى سعيد( والّلجنة 
الجامعة  بوكالة  العامة  المقررات  مشروع  رئيس 
للشؤون األكاديمّية، وعضوّية م. مصطفى الغرباوي، 
وفي  المقرر،  تدريس  في  الّتربية  كلّية  وأسهمت 
تقديم الّدعم الّتربوي، والتحليل اإلحصائي لالستبانات 
في  اآلداب  كلية  أسهمت  كما  به،  الخاصة  والّتقارير 
الجانب العلمي، وتدريس المقرر في شطر الطالبات، 
وكان لعمادة الّتعليم اإللكتروني والّتعليم عن بعد، دور 
وبرمجة  لقاءاته،  وتسجيل  المقرر،  بناء  في  أساسّي 
ننسى  وال  الّتعليمي،  الّنظام  على  العلمّية  الماّدة 
دور عمادة السنة التحضيرية في تنظيم شؤون المقرر 
رسم  في  والّتسجيل  القبول  عمادة  وجهد  الدراسية، 
خطة التسجيل، ومعالجة الّتحديات التي تواجه تسجيل 
المعلومات  وتقنية  االتصاالت  عمادة  وجهد  المقرر، 
للجميع  الحسابات األكاديمّية،   في معالجة مشكالت 
المقرر  هذا  في  بذلوه  ما  على  والّتقدير  الّشكر  كّل 

خدمًة للغة القرآن الكريم.

 جهود
 الجامعة

 في تطوير
 المقررات

 العاّمة، مقرر
 ))مهارات

 الّلغة
 العربّية((
أنموذًجا

د. نايف بن عبد اللطيف الهبوب

 مشرف قسم الدراسات اإلنسانية بكلية
 التربية، رئيس اللجنة العلمية لمقرر

مهارات اللغة العربية
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الجامعة،  رئيس  الربيش،  الله  عبد  الدكتور  افتتح 
فعاليات معرض كلية التربية األول للدراسات العليا، 
الشلعان،  ناصر  الدكتور  بحضور  الكلية  نظمته  الذي 
ووكالء  الشرقية،  المنطقة  في  التعليم  عام  مدير 
الجامعة وأعضاء هيئة التدريس من كلية التربية، في 

مبنى العمادات المساندة بالمدينة الجامعية.
غير  المعرض  فكرة  أن  الجامعة  رئيس  وأوضح 
السعودية، وإن شاء  الجامعات  أغلب  مسبوقة في 
الله تستمر لتحقق المراد، مشيرًا إلى ما اطلع عليه 
من األوراق العلمية المنشورة، وطرح بعض األفكار 
بما  مستداًل  واقعًا،  تصبح  أن  المأمول  من  التي 
استعرضته إحدى المشاركات، حول الحاضنة التربوية 
بإيجاد مدارس مرتبطة بالجامعة وكلية التربية لتطبيق 
يمكن  والتي  التربوية،  والنظريات  التجارب  أفضل 
أن تعمم في حال نجاح الفكرة. ورأى أن كلية التربية 

وتضم  مرسومة،  واستراتيجيات  خطط  وفق  تسير 
نخبة النخبة من أعضاء هيئة التدريس والطالب الذين 

يلتحقون بهذه المدارس.
أن  »ال شك  الشلعان:  ناصر  الدكتور  قال  جهته  من 
التربية  وكلية  بالمنطقة  التعليم  إدارة  بين  العالقة 
تخرجه  وما  متبادلة  عالقة  وهي  استراتيجية،  عالقة 
الكلية يستلمه الميدان التربوي، وفي نفس الوقت 
الميدان،  في  الزمالء  لتطوير  مستمر  تعاون  هناك 
المعرض من مقدمي  إلى ما شاهدته في  إضافة 
الميدان  الزمالء في  من  وأغلبهم  العليا،  الدراسات 
إيجاد  أن  والشك  ومشرفين،  معلمين  من  التربوي 
برامج متنوعة تلبي حاجة الميدان هو أمر نتطلع إليه 
يكون  وأن  عام،  بشكل  والوزارة  التعليم  إدارة  في 
للتعاون  وتكثيف  المنهج  هذا  في  استمرارًا  هناك 
وتشخيص الميدان والعمل معًا إليجاد ما يلبي رغبة 

د. الربيش: الحاضنة التربوية يمكن أن تعمم في حال نجاحها..

 )الدمام(

118 بحثًا علميًا تثري معرض كلية التربية األول 
للدراسات العليا

رئيس الجامعة ومدير التعليم يطلعان على أحد البحوث المقدمة.

د. الشلعان: نتطلع 
إلى إيجاد برامج 

متنوعة تلبي حاجة 
الميدان التربوي 

د. أبودلي: 48 برنامجًا 
للدراسات العليا في 
الكلية خالل الخمس 

سنوات المقبلة 
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في تطويرهم المهني«.
فاعتبر  التربية،  كلية  عميد  أبودلي  عادل  الدكتور  أما 
أنه انطالقًا من دور كلية التربية، بأهمية ودور برامج 
التربوية والبحث  المعرفة  العليا في دعم  الدراسات 
التربوي وخدمة المجتمع، تسعى إنطالقًا من رؤيتها 
العليا  دراساتها  محتوى  في  التميز  إلى  وأهدافها، 
ومخرجاتها وإعطائها حقها في االهتمام والعناية من 
بكفاءة  واإللتقاء  تطويرها  على  الدائم  عملها  خالل 
مدخالتها وعملياتها التعليمية؛ ما ينعكس إيجابا على 
الكوادر  إعداد  سبيل  في  وتميزها،  مخرجاتها  كفاءة 
ما  بحثيا،  والمتمكنة  المعرفية  المتخصصة  التربوية 
المعرفة  تطوير  في  بفعالية  اإلسهام  من  يمكنها 
التربوي.  البحث  خالل  من  الوطن  وخدمة  التربوية 
وأشار إلى أن  عدد البحوث المشاركة في المعرض 
بلغ 118 بحثًا، أكثر من 15 منها منشور، علمًا أن هذه 

المشاركات والبحوث من نتاج عام 2019م.
ولفت  الدكتور أبودلي، إلى أن برامج الدراسات العليا 
المنفذة في الكلية حاليا بلغت 14 برنامج ماجستير، 
وبرنامجين إثنين في الدبلوم العالي، فيما بلغ عدد 
خريجي برامج الدبلومات 1220 طالبًا وطالبة، أما عدد 
الخريجين والمسجلين في برامج الماجستير، فبلغوا 
100 خريج وخريجة والمسجلين 222 طالبًا وطالبة، كما 
بلغ عدد برامج الدراسات العليا الجاري اعتمادها تسعة 
برامج، وعدد برامج الدراسات العليا الجاري إعدادها 23 
برنامجًا، وعدد برامج الدراسات العليا في الكلية خالل 

لقطة من المعرض. الخمس سنوات المقبلة 48 برنامجًا.
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أكد الدكتور عبدالكريم الهويش، عميد معهد الدراسات االستشارية والخدمات في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، أن الجامعة 
تسعى إلى تشكيل منظومتها االستثمارية الجديدة عقب تحولها إلى الجانب االستثماري لتحقيق اإليرادات الذاتية بحسب نظام 
إلى  إضافة  الجامعة،  الخاص في  القطاع  لمشاريع  جديد  استثماري  كوعاء  الدمام  وادي  استحداث  إلى  وأشار  الجديد.  الجامعات 
التخطيط إلنشاء ذراع استثمارية يجري االتفاق على وضع مسمى له حاليًا. وأكد في حوار أجرته معه »مجلة الجامعة«، أن الجامعة 
حققت ما يزيد عن 60 في المئة من أستهدافاتها خالل الثالثة أشهر األولى بعد بدء العمل بنظام الجامعات، حيث تجاوزت إيراداتها 
األرقام المستهدفة )50 في المئة(، مشددًا على السعي إلى تعزيز اإلستفادة من موارد الجامعة وإمكاناتها المادية والبشرية 
والتقنية لتحقيق أفضل اإليرادات الذاتية وحفض التكاليف التشغيلية للحد اإلدنى للتشغيل بكفاءة عالية، الفتا الى وجود خطة 

بمدة تتراوح بين ثالث وخمس سنوات لخفض 50 في المئة من المصاريف التشغيلية لدى الجامعة. وإلى وقائع الحوار:

كاشفًا عن التخطيط إلنشاء ذراع استثمارية جديدة.. 
 : د. الهويش لـ 

 )الدمام(

»وادي الدمام« وعاء استثماري 
لمشاريع القطاع الخاص في الجامعة

د. عبدالكريم الهويش

تجاوزنا النسبة المستهدفة
• بعد بدء تطبيق نظام الجامعات الجديد، الذي يعزز من التوجه االستثماري، 
واالعتماد على اإليرادات الذاتية لديها، كيف عملت الجامعة على تطبيق هذا 

النظام، وكيف تصف مجهوداتها في هذا المجال؟
البشرية،  مواردها  استغالل  مبكرًا في  بدأت  الجامعة  فإن  الحقيقة  •• في 
وإمكاناتها المادية والتقنية، حتى قبل اإلعالن عن اختيارها كإحدى الجامعات 
قاعاتها  تأجير  من  تستفيد  كانت  حيث  الجديد،  الجامعات  نظام  في  الثالث 
متقدمة في  ودورات  برامج  وتقديم  وخاصة،  عامة  جهات  لصالح  ومواقعها 
عزز  وقد  وغيرها،  الجهات  لمختلف  الطلب  حسب  وبرامج  المجاالت،  مختلف 
نظام الجامعات الجديد من التوجه االستثماري وأطلق يد الجامعة في استغالل 
كامل إمكاناتها من أجل تحقيق أفضل إيرادات ذاتية، أمال في الوصول قريبًا، 
إلى الميزانية الكاملة التي تعتمد فقط على اإليرادات الذاتية، وإلى جانب 
بمواردها  ذلك  حققت  أيضًا،  الجامعة  فإن  المتوقع،  تفوق  إيرادات  تحقيق 
موارد  مجموع  من  المئة  في   60 نحو   الموارد  هذه  شكلت  حيث  البشرية، 
اإلستثمار التي استخدمتها الجامعة حديثًا؛ لتعزيز إيراداتها الذاتية، فالجامعة 
تملك، بفضل الله، قوة بشرية هائلة ذات مواصفات وجودة عالية تلبي كل 

احتياجات القطاع الحكومي والخاص ومتطلبات التنمية الوطنية.  

مفهوم جديد 
الدمام  وادي  »شركة  مشروع  بالجامعة،  الخاصة  اإلستثمارية  المشاريع  من   •

القابضة«، الذي يمثل مفهومًا جديدًا، كيف تم االتفاق بشأنه، وما هي أهدافه؟ 
لم  أنه  إال  ليست قصيرة،  فترة  منذ  لدينا  كان  المفهوم  هذا  الحقيقة  •• في 
تنوي  للجامعات، حيث  الجديد  النظام  الجامعة وفق  انطالقة  بعد  إال  عنه  يعلن 
سيكون  الذي  الوادي،  لهذا  التخصصات  كل  من  المستثمرين  إجتذاب  الجامعة 
على مساحات واسعة بمرافق الجامعة وليس في مكان محدد بعينه. والهدف 
من إنشاء »شركة وادي الدمام القابضة«، هو التوظيف األمثل لموارد الجامعة 
والبرامج  المشروعات  على  للصرف  الذاتية؛  عائداتها  لتنمية  واستثمارها 
أن فكرة  للجامعة. كما  الخطة االستراتيجية  التي تضمنتها  الطموحة  التطويرية 
مشروع وادي الدمام، هي توجيه يواكب توجيه الدولة بترشيد اإلنفاق الحكومي 
وتنويع  العامة،  الموارد  استغالل  وحسن  والطويل،  المتوسط  المدى  على 

مصادر التمويل.

موارد متعددة
• ما هي الموارد األخرى التي تستفيد منها الجامعة أو تنوي االستفادة 

منها في المستقبل القريب؟ 
•• بال شك، فإن أكبر الموارد على اإلطالق، هي الموارد البشرية التي 
تعليم وتدريب أساسية، فهي تملك موارد  الجامعة كجهة  عليها  تعتمد 
بشرية على مستوى عاٍل من اإلقتدار واإلمكانيات، وبناء عليها تم اإلعداد 
لمركز بيوت الخبرة في مختلف المجاالت التي تطلبها الجهات الحكومية 
والخاصة وتقديم اإلستشارات والدراسات التطويرية، إضافة إلى التعاون 
مع المستثمرين وتقديم التسهيالت المختلفة لهم؛ إلنشاء مشاريع ذات 
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تجاوزنا المستهدف 
في االيرادات الذاتية 

بتحقيقنا ما يزيد عن 60 % 
والموارد البشرية األكثر 

فاعلية 

بيوت الخبرة تمثل وسيلة 
الستثمار الموارد البشرية 

المؤهلة والقدرات 
المادية والمعرفية في 

الجامعة

االعتماد الدولي لعمل 
اختبارات التوفل واآليلتز 

 G-MAT والـ GRE والـ
يعزز الثقة بالجامعة محليًا 

ودوليًا

ربط عمادة الدراسات 
العليا ومعهد الدراسات 
االستشارية والخدمات 
لتحقيق أعلى درجات 

الترشيد وزيادة اإليرادات

فائدة مزدوجة على مرافق الجامعة، وهناك تأجير القاعات والتجهيزات، إلى جانب تقديم الدورات والدبلومات 
عبر مركز التعليم المستمر الذي أصبح أحد أذرع الجامعة االستثمارية، كما أن العمل جاٍر على تطوير نوعية وحجم 

البرامج التي يقدمها، وبتصاميم تواكب أحدث التطورات العالمية وما ترمي إليه رؤية المملكة 2030. 

مركز تعليم عالمي 
• حصلت الجامعة أخيرًا على اعتماد دولي لتقديم اختبارات التوفل واآليلتز  والـ GRE  والـ G-MAT في اللغة 

اإلنجليزية، كيف تم ذلك؟  
•• في الحقيقة، فإن الفترة السابقة ارتفع صيت الجامعة دوليًا بعد حصولها على االعتماد الدولي والمؤسسي 
ذالت  المختلفة  الدولية  الجهات  التعاون مع  أدى  كما   ، والتدريبية  التعليمية  برامجها وتخصصاتها  في مختلف 
االختبارات  الحق، ومنها  الجهات صاحبة  بالوكالة عن  الجامعة  عالمية في  واختبارات  برامج  تقديم  الى  العالقة 
المذكورة وبما يثبت المستوى الراقي عالميا الذي وصلت الي جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، وهناك 

اتفاقيات متعددة جديدة في هذا اإلطار سيتم توقيعها قريبًا. 

ترشيد اإلنفاق
• ماذا فعلت الجامعة لتحقيق مبادرة وزارة التعليم المتعلقة بترشيد اإلنفاق بخصوص اإلبتعاث الخارجي؟ 

•• تفاعلت الجامعة بشكل كبير مع مبادرة وزارة التعليم، من واقع حرصها الكبير على ترشيد اإلنفاق والحد من 
الهدر وتعظيم اإلستفادة من االعتمادات الدولية، ولذلك سيكون هناك ربط بين عمادة الدراسات العليا ومعهد 
بأقصى  اإليرادات واالستفادة  اإلنفاق وزيادة  ترشيد  درجات  أعلى  لتحقيق  الدراسات االستشارية والخدمات، 
حد من االعتمادات وبرامج التعاون مع الجامعات الدولية، التي لم تتم االستفادة منها سابقًا على المستوى 
االستشارية  الدراسات  تقديم  على  والخدمات  االستشارية  الدراسات  معهد  عبر  الجامعة،  وتعمل  المأمول. 
والخدمات المتخصصة بحسب احتياجات الجهات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني التي تطلب هذه 
الدراسات أو الخدمات عن طريق عقود مدفوعة الثمن، ويتم تنفيذها عن طريق نخبة متخصصة من أعضاء هيئة 

التدريس لتحقيق أقصى استفادة. 
• هل وضعتم موعدًا زمنيًا لتحقيق إيرادات تساوي نصف ميزانية الجامعة، وكيف سيكون ذلك؟ 

•• نحن بالفعل حققنا أكثر من المستهدف، حيث حققنا ما يزيد عن 60 في المئة بداًل من 50 في المئة، التي 
وضعت كهدف، وهذا أمر مشجع في بداية انطالقة نظام الجامعات الجديد الذي يعتمد على تعزيز اإليرادات 
واالستغالل  وتنميتها،  البشرية  الموارد  لموضوع  خاصًا  اهتماما  تولي  الجامعة  في  العليا  والقيادة  الذاتية، 
األمثل لمواردها التقنية والفنية، إضافة إلى تنمية وتطوير أوقاف الجامعة التي باتت جزءا مهما في عملية 
تعزيز الموارد الذاتية للجامعة. والعمل جاٍر على قدم وساق؛ لتعزيز موارد الجامعة الذاتية خالل الثالث سنوات 
المقبلة؛ بما يضمن االستقاللية »المنضبطة« للجامعة وفقًا لنظام الجامعات الجديد. كما نحتاج في الوقت 
الحاضر إلى تحقيق الهدف اآلخر من مبادرة وزارة التعليم وهي خفض التكاليف بنسبة 50 في المئة، وتعتمد 

على خطة استراتيجية تنفيذية بمدة زمنية تتراوح بين ثالث وخمس سنوات على األقل. 

أوقاف الجامعة
• ماذا عن أوقاف الجامعة، وكيف تدار وما هو تأثيرها؟ 

•• مشاريع أوقاف الجامعة أصبحت رقمًا مهمًا ضمن اإليرادات، ولدينا حاليًا نظار لهذه األوقاف، وجهة تشرف 
عليها، وبالطبع فإن إمكانات الجامعة الوقفية تأتي من حجم المساحات الهائلة التي تقع عليها الجامعة، كما أن 

الجامعة تؤجر بعض األراضي والمرافق والقاعات بشكل شبه دائم أو مؤقت. 

تسويق الخبرة 
• هل استطاعت الجامعة تسويق بيوت الخبرة لديها، وكيف كان ذلك ؟ 

•• تملك الجامعة، بحكم التخصصات المتعددة لديها، خبرات واسعة في مختلف المجاالت، ورصيدًا من الكوادر 
البشرية المؤهلة، ونجحت في تسويق خبراتها لجهات حكومية وخاصة، حيث تملك رصيدًا من الثقة لدى مختلف 
الجهات، فبيوت الخبرة هي أحدى المبادرات التي أطلقتها الجامعة حديثًا؛ بغية تأصيل مبدأ الشراكة االستراتيجية 
بينها وبين كافة فئات المجتمع، بهدف توظيف إمكانياتها المختلفة؛ من أجل تحويل المعرفة والخبرة المتوفرة 
لدى منسوبيها، بما يخدم المشاريع االقتصادية والتنموية، وتحقيق التنمية المستدامة، ما يسهم في تنمية 
اإليرادات الذاتية لها. وعلى هذا األساس، فإن بيوت الخبرة تمثل وسيلة الستثمار الموارد البشرية المؤهلة 
المجتمع بشكل عام،  لخدمة  الجامعة، وتسخيرها  المادية والمعرفية في  والمختصصة واإلمكانيات، والقدرات 
والقطاع العام وقطاع األعمال بشكل خاص، وذلك بإتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة؛ لإلستفادة 
واإلفادة من معارفهم وخبراتهم في معالجة قضايا المجتمع، وتقديم خدمات استشارية وبحثية وتدريبية متميزة 

لكل فئات المجتمع في مختلف التخصصات والمجاالت العلمية، والبحثية مقابل عوائد مالية مناسبة.
• هل من كلمة أخيرة؟ 

•• أود أن أنتهز هذه الفرصة، وأتقدم بخالص الشكر والعرفان لقائد هذه الجامعة معالي الرئيس الدكتور عبدالله 
الواحد حتى  الفريق  مبدأ عمل  وتأصيل  المتواصل،  الالمحدود وتشجيعه  دعمه  كريم  على  الربيش،  بن محمد 
تأصل لدينا العمل المؤسسي، الذي نسعى جاهدين إلى تدعيمه وتطويره. فالشكر لكل األيدي التي عملت 

والعقول التي فكرت؛ لتعزيز مكانة الجامعة وسمعتها على المستوى المحلي والدولي. 
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وقعت جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، مع شركة مطارات الدمام، مذكرة تفاهم 
للتعاون في مجال الشراكة في تطوير الخدمات األكاديمية والتدريبية.

ووقع المذكرة في مبنى اإلدارة بالمدينة الجامعية في الدمام، كل من الدكتور غازي بن 
عبد الرحمن العتيبي للشؤون االكاديمية، وكيل جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، 
الدمام،  مطارات  لشركة  المكلف  التنفيذي  الرئيس  العتيبي،  مطلق  بن  الرحمن  وعبد 
إضافة  للشركة،  المديرين  مجلس  رئيس  الزامل،  محمد  بن  عبدالله  المهندس  بحضور 

إلى ممثلي الجهتين.
تنفيذ عدد من األهداف  التفاهم تنص على  أن مذكرة  العتيبي،  غازي  الدكتور  وأوضح 
سيتم  حيث  الجهتين،  بين  األكاديمية  الخدمات  مستوى  من  ترفع  أن  شأنها  من  التي 
مع  متوافقة  المطارات،  هندسة  في  أكاديمية  مقررات  وتدريس  إعداد  في  التعاون 
احتياجات سوق العمل والتعاون على عمل دراسات وأبحاث علمية، تساعد في تطوير 
البيئة العامة لمطار الملك فهد الدولي والخدمات التي ُتقدم لمستخدمي المطار، وذلك 
بمشاركة طالب ومنسوبي الجامعة، والتعاون في توفير فرص تدريبية للطلبة من حملة 
بكالوريوس العلوم في هندسة النقل والمرور، الذين ما زالوا في طور الدراسة لمدة ال 

 )الدمام(

 جانب من اللقاء المشترك.

تعزيز التعاون 
المشترك في إعداد 

وتدريس مقررات 
بهندسة المطارات..

شراكة 
استراتيجية 
بين الجامعة 
ومطارات 
الدمام 
لتطوير 

الخدمات 
األكاديمية 
والتدريبية
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تقل عن ثمانية أسابيع، ونشر المعرفة العامة 
عن هندسة النقل والمرور والمطارات لذوي 
االختصاص، والمجتمع عن طريق دعم شركة 
مطارات الدمام للفعاليات العلمية والندوات 

وورش العمل التي تنظمها الجامعة.
الجامعة  أن  إلى  العتيبي،  الدكتور  وأشار 
إلى  المذكرة،  هذه  توقيع  خالل  من  تسعى 
العمل نحو آفاق أرحب وأوسع في المجاالت 
في  الدمام  مطارات  شركة  مع  األكاديمية 
عمق  ويؤكد  التعليمية،  المصلحة  يخدم  ما 
الرؤية  يحقق  ما  في  الجهتين،  بين  الشراكة 
العمل  تكامل  في  الطموحة  الوطنية 
هذا  لخدمة  الجهات  مختلف  بين  المشترك 
والسداد  التوفيق  متمنيًا  المعطاء،  الوطن 

للجميع.
عن سرور  العتيبي  عبدالرحمن  عبر  جهته  من 
اإلمام  جامعة  مع  بالتعاون  داكو،  شركة 
توجه  على  مؤكدًا  فيصل،  بن  عبدالرحمن 
أبناء  تطوير  في  المساهمة  إلى  الشركة 
المؤهلة  الكوادر  وتعزيز  الوطن  وبنات 
المطارات. وأضاف  والمتخصصة في قطاع 
كبيرة  نقلة  خلق  إلى  يهدف  التعاون  أن هذا 
بالكفاءات  الحيوي  القطاع  هذا  تغذية  في 
إلى  الطيران  بصناعة  والنهوض  الوطنية، 
تحويل  شأنه  من  والذي  المستويات،  أعلى 
وفق  عالمية  لوجستية  منصة  إلى  المملكة 

رؤية 2030 الطموحة.
وأكد ثقة الشركة في فاعلية هذا التعاون مع 
تطوير  إلى  يؤدي  أن  يمكن  والذي  الجامعة، 
في  الجهتين  بين  الشراكات  نطاق  وتوسيع 

صورة جماعية بعد مشاريع مستقبلية أخرى. 
توقيع االتفاقية.

 جانب من توقيع 
االتفاقية.
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منحت الجامعة الطالبة المتوفية جميلة بنت مبارك 
الهاجري، -يرحمها الله- درجة البكالوريوس الفخرية 
في التربية تخصص رياض أطفال، كونها أنموذجًا 
يحتذى به بين طالبات قسم الطفولة المبكرة، من 
ما  رغم  والحرص،  والعزيمة  والصبر  اإلصرار  حيث 

كانت تعانيه من صعوبات متعددة. 
الدكتور،  الجامعة  رئيس  الربيش،  الله  عبد  وسلم 
بموافقة  صدرت  التي  الشهادة  الطالبة  والد 
عليها،  التعليم  وزير  ومصادقة  الجامعة،  مجلس 
الجامعة  وكيل  العتيبي،  غازي  الدكتور  بحضور 
للشؤون األكاديمية، والدكتور عادل أبودّلي، عميد 

كلية التربية.

أنموذج يحتذى بين طالبات 
قسم الطفولة المبكرة..

الجامعة تمنح طالبة 
متوفية البكالوريوس 

الفخرية
 )الدمام(
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اتساع الرقعة الخضراء في المناطق القاحلة، من أهم عوامل تلطيف المناخ 
الحضرية  الخضراء  المسطحات  التوسع في  الحرارة، ويرتبط  درجات  وخفض 
بتوفر المياه الالزمة لريها. عالميًا يقدر االستهالك المائي لري المسطحات 
الخضراء في المناطق الحضرية، بحوالي 60 في المئة من إمدادات المياه 
للمدن )Sun et al, 2012(، وتعاني المدن ذات المناخ الجاف وشبه الجاف، 
الحفاظ على كل قطرة ماء  يحتم ضرورة  ما  المائية، وهو  الموارد  ندرة  من 

واستخدامها في الغرض المناسب وبأعلى كفاءة ممكنة. 
الري؛  شبكات  وإدارة  تصميم  كفاءة  المياه،  موارد  على  الحفاظ  عوامل  أهم  ومن 
ما يسمى  لها، وهو  الفعلي  باالحتياج  أنواعها،  بكافة  النباتات،  إمداد  بما يضمن 
هذه  حساب  في  ويعتمد   .Daily water budget اليومية  المائية  بالميزانية 
النبات،  حجم  مثل  المستخدمة  للنباتات  البيئية  الخصائص  معرفة  على  الميزانية 
ومعامل الجفاف، ونوعية التربة ودرجة ملوحتها، إضافة إلى معرفة خصائص المناخ 
 Native( المحلي لمكان زراعة النباتات. كما يسهم اختيار النباتات المحلية المتأقلمة

plants( في تقليل كميات المياه المستخدمة للري بشكل كبير. 
إن سوء تصميم شبكة نظام الري، وعدم دقة الحسابات التي يبنى عليها 
التصميم، يلعبان دورًا بارزًا في ارتفاع معدالت الهدر المائي. ففي دراسة 
أسبانيا،  في  أشبيلية  مدينة  في  التاريخية  الكازار  متنزهات  على  أجريت 
المئة من  األجزاء تحصل فقط على 32 في  النباتات في بعض  أن  وجد 
احتياجها المائي اليومي، في حين أن النباتات في أجزاء أخرى تحصل على 
 Perez-Urrestarazu أكثر من 700 في المئة من احتياجها المائي اليومي
et al., 2018((. وهذا الوضع نتيجة حتمية لعدم دقة حسابات الضغط، ما 
ينتج عنه خالل فترة الري ضخ كميات من المياه تزيد عن حاجة النبات في 
األجزاء القريبة من مصدر الضخ، وتتناقص الكمية كلما زادت المسافة عن 

مصدر الضخ. 
وتقدر دراسة أجريت على متنزه الملك عبد الله الساحلي في واجهة الدمام 
المنطقة  الخضراء في  المسطحات  لري  السنوي  المائي  الهدر  أن  البحرية، 
المياه  من  م3  ثالثة  إلى  يصل  السعودية،  العربية  المملكة  من  الشرقية 
الظل  وأشجار  العشب  على  األخضرالمشتمل  المسطح  من  مربع  متر  لكل 
المستوردة والنخيل )Al-Sulbi, ND(. وبتطبيق هذه المؤشرات على متنزه 
لري  السنوي  المائي  الهدر  قيمة  تقدير  يمكن  الساحلي،  الله  عبد  الملك 
المسطح األخضر بأكثر من 11 مليون ريال سعودي بناء  على األسعار الحالية 

)7.74 ريال / متر مكعب(.
وبالنظر إلى هذه األرقام، يمكن القول إن إيالء األهمية القصوى لتصميم 
شبكة الري المناسبة، وقبله اختيار النباتات المالئمة للمنطقة والتي تتمتع 
ناتجة  سنويًا  ضخمة  مبالغ  توفير  في  سيسهم  منخفض،  جفاف  بمعامل 
عن الهدر المائي، ناهيك عن تكاليف الصيانة المترتبة على سوء نظام الري 
على  القادر  الشخص  هو  المتخصص  البيئة  معماري  أن  كما  المستخدم. 
اإلضطالع بهذه المهام على أكمل وجه، لكون تصميم أنظمة الري لمشاريع 
التجميل الحضرية )Urban Landscaping( تختلف عن تصميم أنظمة الري 
المهنة، وهو ما يكلف  المتطفلين على  الكثير من  التي يمارسها  الزراعية، 
مائي  هدر  كتكلفة  طائلة  مبالغ  وأفراد(،  )مؤسسات  المشاريع  أصحاب 

وتكاليف صيانة وإصالحات للنظام.

 الهدر المائي
وكفاءة أنظمة الري

د. علي بن عمر الصلبي

 أستاذ عمارة البيئة المشارك بقسم
عمارة البيئة – كلية العمارة والتخطيط



أكد اعتزازه باختياره ضمن لجنة عالمية لتقييم العمليات 
بالموجات الصوتية..

د.جرمان القحطاني: المياه البيضاء 
هي المسبب األول للعمى ويمكن 

استعادة البصر بعد الجراحة

ال إحصاءات دقيقة عن المياه البيضاء في المملكة ويجب اإلستفادة من الخبرات الدولية

اختير الدكتور جرمان القحطاني، األستاذ المساعد بالجامعة، استشاري طب وجراحة العيون بمستشفى الملك فهد الجامعي الخبر، ضمن 
لجنة ضّمت نخبة من أشهر جراحي المياه البيضاء في العالم من أمريكا الجنوبية والهند، لتقييم عمليات المياء البيضاء بالموجات الصوتية .
»مجلة الجامعة«، التقت الدكتور القحطاني لإلضاءة على هذا اإلنجاز، حيث أعرب عن اعتزازه وتشرفه بهذا االختيار كونه السعودي والعربي 
البيضاء هي  المياه  أن  مؤكدأ  البيضاء،  المياه  خاصة  العيون،  وجراحة  تطورات طب  آخر  عن  ووتحدث  التحكيمية.  اللجنة  هذه  الوحيد في 

المسبب األول للعمى في العالم، وأنه يمكن استعادة البصر بعد إجراء الجراحة.وإلى وقائع اللقاء:

 )الدمام(
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د. جرمان القحطاني

ال تأثير لكورونا 
على المصابين 

بالمياه البيضاء إال 
في تأخير العمليات 

الجراحية

إنطباعكم  عن  ونسألكم  اإلنجاز،  هذا  على  نهنئكم  البداية،  في   •
كطبيب سعودي يقع عليك هذا االختيار، وما هي مهمة هذه اللجنة؟
•• نعم .. بحمد الله تشرفت بأن أكون العضو الوحيد من المملكة 
نخبة من اشهر  التي تضم  التحكيمية،  اللجنة  العربي في  والوطن 
جراحي المياه البيضاء في العالم من أمريكا الجنوبية والهند، وهذا 

مصدر فخر لي وللمملكة.
أما مهمة هذه اللجنة، فتتلخص في العمل على التقييم المستمر 
جميع  وفرز  الصوتية،  بالموجات  البيضاء  المياه  جراحة  لعمليات 
الفيديوهات المتعلقة بها خالل هذه الفترة، واختيار 12 فيديو من 
بينها عرضت دوليًا، وقد تم ذلك في اجتماع  عقد في 8 أغسطس 
الماضي، كما تمت مناقشة عدد من الحاالت العالجية والتعقيدات 
العمليات  الطبية خاللها، لمحاولة تالفيها في  الفرق  التي واجهت 

المقبلة.
•ما هي الجوائز التي منحت ألفضل العمليات في هذا المجال؟ 

أدوات وآالت تستخدم  وعبارة عن  عينية  كانت  التي قدمت  الجوائز 
كاآلتي:  توزعت  وقد  تدريبية،  دورات  إلى  إضافة  العمليات،  في 
وطريقة  المعهودة  غير  التعقيدات  التعليمية،  الفيديوهات  أفضل 

عالجها، التقنيات المبتكرة وجوائز الجراحين الشباب. 

االستفادة من خبرات الدول 

• ما المأمول من عمل هذه اللجنة على مستوى تطوير عالج أمراض 
العيون والمياه البيضاء؟

الجنوبية،  أمريكا  دول  من  وعدد  الهند،  مثل  دولة  أن  شك  ال   ••
حققت تقدمًا كبيرًا في طب وجراحة العيون، فاألطباء الهنود مثاًل، 
الحيوي، وبرعوا في مجال  المجال  قدموا إضافات مهمة في هذا 
العالمية في  إلى  جراحين وصلوا  الجودة وبواسطة  عالي  التدريب 

مجال تخصصهم، ومن المهم االستفادة من مثل هذه التجارب.

المسبب األول للعمى 

• هل توجد إحصاءات عالمية حول مصابي المياه البيضاء، وماذا عن 
نسبة اإلصابة في المملكة؟

العالم،  في  للعمى  األول  المسبب  هي  البيضاء  المياه   ••
والمعروف أنه يمكن استرداد البصر بشكل كامل، بعد إجراء الجراحة. 
وبخصوص اإلحصاءات، لألسف ال توجد إحصاءات دقيقة بالنسبة 
إلى أعداد المصابين في السعودية، أما عالميًا فتشير اإلحصائيات 

إلى  تعود  العالم،  في  العمى  أسباب  من  المئة  في   51 أن  إلى 
البيضاء، وهذه النسبة يمكن أن تزيد أو تنقص، تبعًا لتوفر  المياه 

سبل العيش والعالج والشيخوخة.

خطوات مهمة

• ما هو الجديد في عالج المياه البيضاء، وهل لجائحة كورونا أي تأثير 
على المصابين بالمرض؟

•• ال شك أن عالج المياه البيضاء حقق خطوات جبارة خالل العشرين 
المستشفى  في  التدريب  بدأت  عندما  أنه  وأذكر  الماضية،  عامًا 
الجامعي، كانت تجرى العملية تحت التخدير العام، ويتم إخراج المياه 
المريض  يمكث  أن  ويجب  العين،  في  غرز  عدة  ووضع  البيضاء، 
في المستشفى ليومين، قبل العودة إلى منزله، أما اآلن فتجرى 
العملية للمريض بتخدير موضعي عبر قطرات، في قسم عمليات 
يتعلق  ما  في  أما  مباشرة.  ويخرج   ،))Day Sergury الواحد  اليوم 
بتأثير فيروس كورونا على إصابات المياه البيضاء، فحاليًا يتمثل هذا 
بالفيروس  اإلصابة  حاالت  تكدس  نتيجة  العمليات،  تأخر  التأثير في 

في المستشفيات.

عضويات متعددة 

هي  وما  دولية،  أو  إقليمية  لجان  قبل  من  اختيارك  سبق  هل   •
نشاطاتك في مجال طب وجراحة العيون؟

رئاسة  المجال منها  تقلدت مناصب عدة في هذا  الواقع،  •• في 
قسم العيون في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر ولسنوات 
عدة، وكذلك المدير األول للبرنامج التدريبي المشترك لطب وجراحة 
العيون في المنطقة الشرقية، الذي ضم مستشفى الملك فهد 
مستشفى  للعيون،  التخصصي  الظهران  مستشفى  الجامعي، 
الفترة  بالظهران خالل  الجوية  القاعدة  المركزي ومستشفى  الدمام 
وجراحة  طب  برنامجي  استضاف  والذي   ، 2010م  الى   2006 من 

العيون في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان.
للبورد  العلمي  المجلس  في  عضوًا  عدة،  لسنوات  شاركت  كما 
السعودي والبورد العربي في دمشق، وشاركت بأوراق علمية، في 
عدد من اللقاءات الدولية في أمريكا وأوروبا، وحصلت في 2009م 
وجراحة  لطب  األمريكية  األكاديمية  من  تقديرية  علمية  جائزة  على 
العيون. كما شاركت بناء على دعوة من مجلس الشورى في 2015م، 

في إيجاد حلول لمشاكل طب وجراحة العيون في المملكة.
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اعتمد الدكتور عبد الله الربيش، رئيس الجامعة، خطة عمل 
عودة الموظفين والموظفات إلى العمل في مقر الجامعة 
والمحافظات  والفروع  الراكة،  بحي  الدمام  في  الرئيسي 
األخرى. وتضمنت الخطة: السياسات واإلجراءات االحترازية 

والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الدكتور الربيش، أن الخطة راعت التدرج في التحاق 
تعليمات  من  ورد  ما  الجامعة، حسب  بمواقع  الموظفين 
تمت  العودة  أن  إلى  وأشار  البشرية،  الموارد  وزارة  من 
في  األولى،  المرحلة  تمثلت  حيث  مراحل،  ثالث  على 

المئة،  في   50 بنسبة  شوال،   8 األحد  الموظفين  عودة 
اإلدارات  تبدأ من مدراء  التي  الوظيفية  المستويات  )من 
يعودوا  لم  الذين  الموظفون،  استمر  فيما  وأعلى(، 
المرحلة  أما  المتبع،  وفق  ُبعد  عن  بالعمل  المقار،  إلى 
المئة  في   75 عن  تقل  ال  نسبة  بعودة  فتمثلت  الثانية، 
من الموظفين اعتبارًا من األحد 15 شوال، لتكتمل عودة 
مع  شوال،   22 األحد  يوم  المئة  في   100 بنسبة  الجميع 
التزام الجميع باإلرشادات والتدابير الوقائية التي تصدرها 

وزارة الصحة.

تحت شعار »نعود بحذر« ووسط تطبيق اإلجراءات االحترازية..

عودة تدريجية آمنة 
لموظفي الجامعة 

 )الدمام(

إتاحة مختلف 
وسائل التواصل 

اإللكترونية 
المرتبطة بالجامعة 

للتسهيل على 
المراجعين
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البشرية،  الموارد  عمادة  ميدانية من  فرقًا  الجامعة،  كما شكلت 
وإدارة االمن وكلية الصحة، لتنفيذ جوالت تفقدية على كل معايير 

السالمة بجميع المباني في الجامعة.
المراجعين في مقرات  إيقاف استقبال  تم  أنه  الراشد،  وأوضح 
وتقديم  المراجعين،  مع  التواصل  قنوات  تفعيل  مع  الجامعة، 
المرتبطة  اإللكترونية  التواصل  وسائل  مختلف  عبر  لهم  الدعم 
العمليات  تسهيل  خالل  من  الذاتية  الخدمة  وتعزيز  بالجامعة، 
االحترازية  اإلجراءات  أن  مؤكدًا  المراجعين،  على  اإللكترونية 

والتدابير الوقائية، التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، 
لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، أكدت للعالم اهتمام 
رغم  األوليات،  من  وأنها  والمقيم  المواطن  بصحة  المملكة 
الجائحة،  هذه  بسبب  البشرية  بها  تمر  التي  الصعبة  الظروف 
العمل  وفرق  المشكلة  واللجان  الدولة  أجهزة  تبذله  بما  منوهًا 
الوباء، مع  المنبثقة منها، من جهود مميزة في سبيل مكافحة 
الجانب  يخص  ما  في  سيما  ال  عليه،  ترتبت  التي  اآلثار  معالجة 

الصحي.

فرق ميدانية

وأوضح الدكتور صالح بن علي الراشد، وكيل الجامعة، أن الجامعة عملت 
على إصدار الدليل اإلرشادي تحت شعار »نعود بحذر«، واشتمل على 
العمل، كوضع مسافة ال تقل عن مترين،  ببيئة  إجراءات تتعلق  عدة 
بين المكتب واآلخر، قبل حضور الموظفين إلى مقرات العمل، وعدم 
وتنظيم  المكاتب،  أبواب  إغالق  وعدم  المكتبية،  األدوات  مشاركة 
البيئة المحيطة واستغالل المساحات الضيقة بصورة سليمة؛ لزيادة 
البيئية، وتوفير جميع  المخاطر  الهدر، والوقاية من  اإلنتاجية وتقليل 
أدوات التنظيف والتعقيم، وإجراء فحص شامل للموظفين، وتوفير 

جميع األدوات الالزمة لذلك.
وأكد الراشد، أن وكالة الجامعة، ممثلة باإلدارات التابعة لها، اتخذت كل 
االستعدادات قبل عودة الموظفين والموظفات، بمتابعة مباشرة من 
رئيس الجامعة، وتحقيق كل متطلبات العمل، واالطالع على إجراءات 
السالمة المنفذة، وفقًا لتعليمات وزارات التعليم والموارد البشرية 

العمل  باستئناف  الكريمة  الموافقة  صدور  بعد  وذلك  والصحة، 
مجددًا. وشدد على ضرورة التقيد بالتدابير الالزمة، لضمان عودة آمنة 
الحالية،  الظروف  مع  التعايش  على  تتركز  التي  الجامعة،  لمنسوبي 

التي تتطلب تكاتف الجميع والتعاون لدعم خطط الجهات المعنية.
بالتعاون  والسالمة،  األمن  إدارة  تلعبه  التي  الدور  الراشد،  وثمن 
مع متطوعي الكادر الطبي، من النزل الصحي التابع للجامعة، وهم 
المسار  من  وغيرهم  واألسنان  والتمريض  الطب  كليات  طلبة  من 
الصحي، وبإجراء الفحص المبدئي قبل دخول الحرم الجامعي، حيث 
وتنظيف  تعقيم  على  والخدمات،  للمشاريع  العامة  اإلدارة  عملت 
جميع المباني وعمل الملصقات التوعوية، في استخدام المصاعد، 
التباعد  بما يساعد في  بالجامعة،  المساجد والمصليات  وفي جميع 
مداخل  في  والمعقمات  الكمامات  توفير  إلى  إضافة  االجتماعي، 

المباني والكليات.

الجامعة أصدرت 
دلياًل إرشادي 

تضمن إجراءات 
تتعلق ببيئة العمل

الدليل اإلرشادي
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تشكل »مدينة ذا الين«، التي أطلقها 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة 
نيوم، نموذجًا استثنائيًا للمدن العصرية 
بطبيعتها الخالبة وإمكانياتها المتقدمة، 
لمنطقة  جديدًا  جماليًا  بعدًا  وتضفي 
»نيوم« يفوق مستوى التفكير البشري 
سيعيش  من  أن  خصوصًا  وتصوراته، 
صخب  عن  بعيدًا  متعته  سيجد  فيها 
وينعم  وضجيجها،  التقليدية  المدن 
بحياة عصرية وصفاء الذهن وسط تنوع 
يحل  رائعة،  مناخية  وأجواء  بديع  بيئي 
الصحراء  على  ضيفًا  األحمر  البحر  فيها 
الغربي  الشمال  في  والوادي  والجبل 

من المملكة.
وتستمد مدينة »ذا الين« أهميتها من 
كلم   170 بطول  تمتد  فهي  موقعها، 
وصحراء  بجبال  وتمرُّ  نيوم،  ساحل  من 
العقبة  خليج  طرف  عند  شرقًا،  نيوم 
العالم  طرق  مفترق  األحمر،  البحر  على 
يسهم  ما  المملكة،  غرب  شمال  في 
في أن تكون مركزًا عالميًا لالبتكار، حيث 
يستطيع 40 في المئة من سكان العالم 
الوصول إليها في أقل من 4 ساعات، 
حركة  من  المئة  في   13 قرابة  أن  كما 

التجارة العالمية تمرُّ عبر البحر األحمر.
المشروع  هذا  الين«،  »ذا  وُيعد 
العمالق، مدينة ذكية كبرى تضم سلسلة 
المترابطة  اإلدراكية  المجتمعات  من 
وخالية  االصطناعي،  بالذكاء  والمعززة 
من االنبعاثات الكربونية، وبال ضوضاء 
أو تلوث، أو مركبات وشوارع، مع إتاحة 
 5 خالل  المحيطة  البيئة  إلى  الوصول 
دقائق سيرًا على األقدام من أي مكان 

في المشروع.
الجديدة،  المدينة  تصميم  ويتميز 
تصميم  في  فريدًا  نموذجًا  يمثل  بأنه 
الطابع  يعيد  إذ  اإلدراكية،  المجتمعات 
وُيمّكن  الحضرية،  الحياة  إلى  البشري 
العيش في وئام مع الطبيعة في القرن 
خصوصًا  بعده،  وما  والعشرين  الحادي 
المعيشية  السكان  احتياجات  يلبي  أنه 

بأساليب عصرية متطورة وسط طبيعة 
وتزخر  البيئية  مكوناتها  بكل  هادئة 
تجتمع  بعناصر طبيعية وحيوية مختلفة 
فيها ِنعم الله: الماء والهواء والشمس 
في  اإلنسان  بها  يتأثر  عناصر  وهي 
أجل  من  له  استخداماتها  ويطوع  حياته 

استقرار معيشته.
أنها  المدينة  هذه  مزايا  أبرز  ومن 
المتجددة  الطاقة  باستخدام  ستشغل 
بنسبة 100 في المئة؛ لتكون مسؤولية 
من  يتجزأ  ال  جزء  البيئة  على  الحفاظ 
التي  واألنظمة  التشريعية  القوانين 
على  المستدامة  الممارسات  تعزز 
كافة األصعدة، مع بنية تحتية للخدمات 
السرعة،  الفائقة  المواصالت  تشمل 
والمياه،  والطاقة،  الشحن،  وخدمات 
والخدمات الصحية، وتقنية المعلومات، 
بين  وسهولة  بسرعة  التنقل  وإمكانية 
إلى  والوصول  المحلية  المجتمعات 
الطبيعة، ويضاف إلى كل ذلك، أن جميع 
بشكل  متصلة  والمجتمعات  األعمال 
يتضمن  رقمي  إطار  خالل  من  متسق 
الذي  والروبوتات،  االصطناعي  الذكاء 
ُئ منصة للذكاء الجماعي تتيح  بدوره ُيَهيِّ
والنمو بشكل مستمر، ويعمل  التعلم 
استخدام  على  الذكي  النظام  هذا 
وتحليل 90 في المئة من البيانات التي 
للتوّقع  قابلة  أنظمة  يوفر  ما  ُتجَمع، 

وليس التفاعل فقط.
المليونية  المدينة  مشروع  أن  ويبقى 
األمير  سمو  وصفها  كما  الين«،  »ذا 
محمد بن سلمان، هو أحد المشروعات 
التي  »نيوم«  في  الضخمة  التنموية 
التي  والقدرات  اإلمكانيات  حجم  أكدت 
منها  ُيستغل  ولم  المملكة  تمتلكها 
وسيبدأ  فقط،  المئة  في   10 سوى 
األسابيع  في  تطويره  على  العمل 
القليلة المقبلة، ليكون نموذجًا استثنائيًا 
نجاح  من  يعزز  العصرية،  الذكية  للمدن 
لتحويل  تسعى  التي   ،»2030 »رؤية 
في  رائد  عالمي  نموذٍج  إلى  المملكة 

مختلف مجاالت الحياة.
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