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بجامعة  واإلعالم  العامة  العالقات  إدارة  يسعد 
أصدق  تقدم  أن  فيصل،  بن  عبدالرحمن  اإلمام 
السادس  العدد  صدور  مع  وأعطرها  التحيات 
اإليجابية  الفعل  ردود  بعد  الجامعة"،  "مجلة  من 
والمشجعة، التي تلقتها هيئة التحرير من قيادات 
والمسؤولين فيها ومن كل من وقعت  الجامعة 
الردود  هذه  فكانت  يديه،  بين  السابقة  األعداد 
بمثابة دافع أكيد لمواصلة السير قدمًا واالستمرار 
ومضمونًا،  شكاًل  المجلة  لتطوير  العمل  في 
األكاديمي،  اإلعالمي  العمل  في  رائدة  لتكون 
ومنفذًا لنشر النتاج العلمي والثقافي وغيرها من 
عنوانًا  ولتكون  المتخصصة،  والبحوث  الدراسات 
اإلدارة وأعضاء هيئة  مضيئًا يضم خالصة جهود 
الجامعة،  وطالبات  وطالب  واإلداريين  تدريس 
إضافة إلى تغطية النشاطات والمشروعات التي 

تشهدها الجامعة. 
من  واسعة  مجموعة  العدد  هذا  تضمن  وقد 
والشيقة  المهمة  والمقاالت  الموضوعات 
يتناول  مفصاًل  تقريرًا  منها  نذكر  والمفيدة، 
ومؤسساته،  التعليم  في  النوعية  التطورات 
لرفع  مهمة  مبادرات  ثالث  الوزارة  وإطالق 
مشروعات   3 الجامعات  في  الجودة  مستوى 
رئيسة لرفع جودة التعليم الجامعي، وسعيها إلى 
العلمي  البحث  خدمة  في  الجامعات  دور  تعزيز 
فيها،  العلمي  البحث  مراكز  تطوير  خالل  من 
ومن أنماط هذا التطويرالحدائق العلمية وحدائق 
التابع  الدمام  وادي  ومنها  وحاضناتها،  التقنية 

لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.
السمو  صاحب  لزيارة  خاصة  تغطية  وكذلك 
المنطقة  أمير  نايف  بن  سعود  األمير  الملكي 
الشرقية لمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر 

واطمئنانه على صحة المرضى المنومين فيها.
وإذ نتمنى أن تنال موضوعات هذا العدد رضاكم، 
مقترحاتكم  باستقبال  نسعد  دائمًا،  كما  فإننا 
وآراءكم ومالحظاتكم وكل ما يساعدنا على تطوير 
المجلة واالرتقاء بها بما يليق بهذا الصرح العلمي 

الكبير.
ونسأل الله التوفيق للجميع
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وادي الدمام التابع لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل أحد أنماطها..

تطورات نوعية في التعليم ومؤسساته 
والوزارة تطلق المبادرات لرفع مستوى الجودة 

في الجامعات

تطورات نوعية في التعليم
في  نوعية  تطورات  السعودية،  العربية  المملكة  في  التعليم  شهد 
هيكلة مؤسساته التعليمية وإداراته، بعد دمج التعليم الجامعي والتعليم 
العام في وزارة واحدة، حيث بدأت تظهر على ضوء ذلك، مالمح التغيير 
المنشود التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول 
التعليمية  العملية  لتطوير  معطياتهما  مع  وتتماشى   ،2020 الوطني 
مهمته  عمل  فريق  التعليم  وزارة  هنا شكلت  من  وانطالقًا  والتربوية. 
اإلشراف على تنفيذ كل ما يختص بالتعليم في رؤية المملكة الجديدة، 
ومحافظات  مناطق  مختلف  في  والجامعات  التعليم  إدارات  بمشاركة 

المملكة.

مبادرات نوعية
المبادرات  من  لعدد  الوزارة  إطالق  التعليم،  تطور  مالمح  أبرز  وكان 
والتي  الجامعات،  الجودة في  رفع مستوى  إلى  ترمي  التي  النوعية، 

تمثلت في ثالثة مشروعات رئيسة هي: مشروع تنمية اإلبداع والتميز 
ألعضاء هيئة التدريس، دعم إنشاء مراكز للتميز العلمي والبحثي في 
الجامعات، إضافة إلى ما هو معتمد لها في ميزانياتها، واإلسهام مع 

الجامعات في دعم الجمعيات العلمية.

ترسيخ المعرفة
برنامج  جاء  البشرية،  الموارد  إعداد  في  المعرفة  مصادر  ولتنويع 
من  عدد  المرموقة في  الجامعات  إلى  لالبتعاث  وبعثتك"  "وظيفتك 
الدول المتقدمة، وفق ضوابط جديدة بالتعاقد مع عدد من المؤسسات 
فرصة  على  عودته  بعد  المبتعث  لضمان حصول  الحكومية؛  والهيئات 
وظيفية مضمونة. وألن البحث العلمي مكمل للنشاط التعليمي ورافد 
مهم له في الجامعات بصفته ركيزة التطوير والتقدم في كل مجاالت 
العلوم، ولكونه وسيلة ترسيخ مفاهيم اقتصاد المعرفة المثلى، سعت 
خالل  من  العلمي  البحث  خدمة  في  الجامعات  دور  تعزيز  إلى  الوزارة 

 )الدمام(
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تطوير مراكز البحث العلمي فيها. ومن أنماط هذا التطوير: الحدائق العلمية وحدائق التقنية 
الظهران  الرحمن بن فيصل، وداي  لجامعة اإلمام عبد  التابع  الدمام  وحاضناتها، ومنها وادي 
للتقنية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مشروع كسب بجامعة الملك سعود، ومشروع 

الحديقة العلمية المتطورة بجامعة الملك عبدالعزيز.

إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث
أطلق صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الحرمين  خادم  برنامج  الله-، استراتيجية  -حفظه  البشرية  القدرات  تنمية  برنامج  لجنة  رئيس  الوزراء، 
الشريفين لالبتعاث، التي تمثل مرحلة جديدة لالبتعاث تسهم في تعزيز تنافسية المواطنين من 
خالل رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة، ويأتي إطالق هذه االستراتيجية 

استكمااًل لجهود المملكة في تنمية القدرات البشرية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030م.
كما عملت لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، على تطوير استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين 
لالبتعاث، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العالقة متمثلة في عدة مسارات تم تصميمها بما 

يتواءم مع أولويات رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية واحتياجات سوق العمل المتجددة والمتسارعة.
وتضم استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث ثالث ركائز استراتيجية، تتمثل األولى 
بالتخطيط  للبدء  تأهيلهم  الضوء على أهمية  لتسليط  للمبتعثين  التوعية وإعداد  التركيز على  في 
الركيزة  أما  المختلفة.  المجاالت  حسب  الدولية  الجامعات  في  والعملية  العلمية  لرحلتهم  المبكر 
محليًا  المملكة  تنافسية  تعزيز  إلى  وتهدف  االبتعاث،  وبرامج  مسارات  بتطوير  فُتعنى  الثانية 
أفضل  والعالمي في  المحلي  العمل  يتطلبها سوق  التي  للمسارات  االبتعاث  ودوليًا من خالل 
والرعاية  المتابعة  في  الثالثة  الركيزة  وتتمثل  العالمية.  التصنيفات  حسب  التعليمية  المؤسسات 
الالحقة للمبتعثين، من خالل اإلرشاد وتطوير الخدمات المقدمة لهم؛ من أجل التعزيز من جاهزيتهم 

3 مشروعات رئيسة لرفع جودة 

التعليم الجامعي هي: تنمية 

اإلبداع والتميز لهيئة التدريس 

وإنشاء مراكز للتميز العلمي 

والبحثي ودعم الجمعيات 

العلمية

تعزيز دور الجامعات في خدمة 

البحث العلمي بصفته ركيزة 

التقدم في كل المجاالت 

من خالل تطوير مراكز البحث 

العلمي واألودية والحدائق 

العلمية والتقنية وحاضناتها 
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المملكة  وخارج  داخل  البحثية  المؤسسات  أو  العمل  سوق  في  لالنخراط 
العربية السعودية.

4 مسارات
بأربعة  لالبتعاث  الشريفين  الحرمين  خادم  برنامج  استراتيجية  تأتي  كما 
مسارات، لكل مسار منها مستهدفات واضحة ومحددة ُيعمل على تحقيقها، 
مؤسسة   30 أفضل  إلى  الطالب  ابتعاث  "الرواد"  مسار  يستهدف  حيث 
تعليمية في العالم حسب تصنيفات الجامعات المعتمدة عالميًا في جميع 
التميز  من  السعوديين  المبتعثين  تمكين  في  يسهم  ما  التخصصات؛ 

والمنافسة عالميًا في جميع المجاالت.
ويركز مسار "البحث والتطوير"، الذي ُيعد أحد أهم المسارات الرافدة لتمكين 
الُعليا إلى أفضل  منظومة البحث واالبتكار، على ابتعاث طالب الدراسات 
المعاهد والجامعات حول العالم محققًا بذلك التأهيل والتمكين لتخريج ُعلماء 

المستقبل.
كما يعمل مسار "إمداد" على تلبية احتياجات سوق العمل في تخصصات 

 200 أفضل  إلى  االبتعاث  خالل  من  دوري  بشكل  تحديثها  يتم  محددة 
جامعة لضمان تزويد سوق العمل بالكفاءات المطلوبة.

ابتعاث  إلى  يهدف  الذي  "واعد"،  مسار  المسارات  هذه  وآخر 
الطالب في القطاعات والمجاالت الواعدة حسب المتطلبات 

من  الواعدة،  والقطاعات  الكبرى  للمشاريع  الوطنية 
البرامج  أفضل  في  المبتعثين  الطالب  تدريب  خالل 
بالقدرات  القطاعات  لتزويد  العالمية؛  واألكاديميات 

مثل  الواعدة  القطاعات  عالميًا في  المؤهلة  البشرية 
قطاع الصناعة وقطاع السياحة وغيرها من القطاعات.
ويبقى، أن إطالق هذه االستراتيجية يأتي استمرارًا 

جاهزية  لرفع  السعودية،  العربية  المملكة  لجهود 
وتعزيز  للمستقبل  لالستعداد  المواطنين 

على  التقديم  أن  علمًا  عالميًا،  منافستهم 
لالبتعاث  الشريفين  الحرمين  خادم  برنامج 
بمساراته الواعدة، سيكون  من خالل منصة 

سفير التابعة لوزارة التعليم.

تطوير استراتيجية برنامج خادم 

الحرمين الشريفين لالبتعاث 

المصممة لتتواءم مع رؤية 

2030 وبرامجها التنفيذية 

واحتياجات سوق العمل 

المتجددة والمتسارعة



اطمأن على صحتهم ..وسأل الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل

أمير المنطقة الشرقية يزور المستشفى 
»الجامعي« ..ويقدم الهدايا للمرضى
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سعود  األمير  الملكي  السمو  صاحب  زار 
أمير  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  نايف  بن 
للجنة  الفخري  الرئيس  الشرقية  المنطقة 
نايف  بن  سعود  األمير  المرضى  أصدقاء 
في  المنومين  المرضى  عبدالعزيز  بن 
بالخبر،  الجامعي  فهد  الملك  مستشفى 
أن  الله  سائاًل  صحتهم،  على  اطمأن  إذ 
لهم  وقدم  العاجل،  بالشفاء  عليهم  يمن 
تجول في عدد  ثم  المناسبة،  بهذه  الهدايا 
رئيس  بحضور  المستشفى  أقسام  من 
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور 
أصدقاء  لجنة  ورئيس  الربيش،  عبدالله 
المرضى الدكتور إبراهيم العريفي، وأعضاء 

اللجنة.
على  العام  المشرف  الجامعة  رئيس  وثمن 
عبد  الدكتور  بالخبر  الجامعي  المستشفى 
الله بن محمد الربيش زيارة األمير سعود بن 
نايف للمرضى المنومين في المستشفى 
صحتهم  على  واالطمئنان  بالخبر  الجامعي 
سموه  على  بمستغرب  »ليس  وقال: 
الكريم هذه اللفتة اإلنسانية الكريمة، التي 
سالمة  على  سموه  حرص  لتؤكد  جاءت 
في  كبير  أثر  من  لها  لما  المنومين  وصحة 
نفوس المرضى والدعم النفسي لهم من 

خالل زيارته«.

 )الخبر(

11
عة

ام
لج

ض ا
نب

كما قدم الدكتور الربيش شكره وبالغ امتنانه ألمير المنطقة الشرقية على 
حضوره وتفقده المشاريع التطويرية التي شهدها المستشفى الجامعي 
ووحدة  التداخلية،  األشعة  ووحدة  الطبية،  )المختبرات  مثل  أقسام  من 
عمليات جراحة الكلى وتفتيت الحصوات(، مما يدل على حرصه على أهمية 
رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعًما وارتقاًء لمنظومة 

الخدمات الصحية في المنطقة الشرقية.
حرصهم  على  المرضى  أصدقاء  لجنة  وأعضاء  رئيس  الربيش  وشكر 
ال  معطاء  نهر  فهم  عليهم  بمستغرب  ليس  وهذا  ودعمهم  وحضورهم 
القدير أن يجعله في ميزان  العلي  التنمية، داعًيا  ينقطع ورافد من روافد 

حسناتهم.
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 )الدمام(

مساهمة  أن  الربيش  الدكتورعبدالله  الجامعة  رئيس  معالي  أكد   
كأحد  دورها  من  يأتي  التنموي،  المجتمعي  العمل  في  الجامعة 
خبرات  من  تضمه  ما  ومن  المملكة  في  البارزة  التعليم  صروح 
وكفاءات مميزة، إلحداث الحراك المجتمعي المطلوب، منوهًا بدور 
العمادات والمراكز التعليمية والبحثية بالجامعة التي أعدت رسالتها 
واستراتيجياتها إنطالقًا من مسؤوليتها المجتمعية وبتطبيق مفاهيم 

التنمية المستدامة.
اللجنة  الربيش، في كلمة خالل  توقيع اتفاقية تعاون مع  وأضاف 
ورعاية  الشرقية،  المنطقة  التابعة إلمارة  البين  ذات  العليا إلصالح 
وحضور صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف أمير المنطقة 
الشرقية رئيس اللجنة العليا إلصالح ذات البين في المنطقة، في 
مقر إمارة الشرقية: "عملنا على توسيع نطاق تطبيق خدمة المجتمع 
المزيد من  نحو  اآلفاق  وفتح  والبحثي،  األكاديمي  المستوى  على 
البرامج  لتقديم  القطاعات؛  مختلف  مع  التكاملية  الشراكات  فرص 

والدراسات والمشاريع النوعية بما يلبي احتياجات المجتمع".
وأوضح الدكتور الربيش أن االتفاقية تضمنت عددًا من البنود المهمة 
المشترك  التعاون  الطرفين، ومنها  بين  لتنظيم عدد من األنشطة 
االجتماعي  التكافل  قيم  وإحياء  االجتماعية  المشاركة  تعزيز  في 
واالستفادة من قدرات الجامعة في التأهيل والتدريب في مجاالت 
عمل اللجنة لمنسوبيها والمستفيدين من خدماتها، وإعداد البحوث 
والدراسات التي تخدم األهداف المشتركة والعمل على نشر ثقافة 

التسامح بين الناس، وفضل العفو والصفح وبذل مساعي اإلصالح 
في القضايا الخالفية التي تقع بين الناس بكافة صورها وبما يتفق 

مع الضوابط الشرعية وانسجامها مع القيم المحددة في النظام.
المستدامة  والتنمية  المجتمع  خدمة  عمادة  عميدة  أفادت  بدورها 
وفق  قائم  توّجه  على  تعمل  العمادة  أن  الملحم،  فاطمة  الدكتورة 
المستدامة، وتطوير  التنمية  مبادئ  لتعزيز  استراتيجية  ورؤى  خطط 
التنموي  الحراك  إحداث  أجل  من  المجتمعية؛  الشراكات  مجاالت 
البالد  رؤية قادة  يتفق مع مستهدفات  بما  المجتمع  المأمول في 

أيدهم الله.
وحضر حفل التوقيع من جانب  الجامعة كل من عميدة عمادة خدمة 
ووكيل  الملحم،  فاطمة  الدكتورة  المستدامة  والتنمية  المجتمع 
عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة لخدمة المجتمع الدكتور  
يوسف الراشد، ووكيلة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة 
للتنمية الدكتورة مي الجامع ، إضافة إلى مدير عام إدارة العالقات 

العامة واإلعالم  الدكتور  طفيل اليوسف.
الجدير بالذكر، أن توقيع  االتفاقية يأتي إدراكًا من المسؤولين لدور 
البيئة  التطلعات من خالل استثمار  البارز؛ لتحقيق  التنموي  الجامعة 
وإيجاد  اللجنة  احتياجات  على  للوقوف  لديها   المتوفرة   المعرفية 
طاقاتهم  وتسخير  الجامعة  منسوبي  أدوار  وتفعيل  الحلول  أفضل 
العلمية والعملية، بما يسهم في تعزيز مفهوم الثقافة والتسامح 

بين الناس والصفح والعفو.

برعاية وحضور سمو األمير سعود بن نايف أمير 
المنطقة الشرقية.. 

الجامعة توسع نطاق خدمة المجتمع 
باتفاقية تعاون مع لجنة إصالح ذات البين 

مواطن  فُيدرك  األثر  َيرى  متأمل،  وطني  بحسِّ 
مس التغيير َفَيعي  االنطالقة ونقاط التحول، ويتلَّ
ُبعد الفكر الذي خطط له، وَحجم العمل الذي صنعه، 
والهمة التي لم تخبو حتى رسمت مستقبله، خير 
بهذه  تليق  وسؤدد  ومكانة  ُيعاش،  ومجد  ُيجنى 

األرض المباركة وساكنيها.  
ونحتفي  الوطنية  أعراسنا  األيام  هذه  في  نجدد 
الملكي  السمو  صاحب  لبيعة  الخامسة  بالذكرى 
ا للعهد،  األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليًّ
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  لخادم  وسنًدا 
ا  وفيًّ باًرا  وابًنا  الله-  -حفظهما  عبدالعزيز  بن 
الطموح  بروح الشباب وفكره  رايته  للوطن، حمل 
المتجدد، وعقد العزم على أن ُيحدث نقالت نوعية 
غير مسبوقة، وأن يقود مسيرة النهضة والتطوير 
التي نشهدها اليوم اقتصادًيا واجتماعًيا، تؤكدها 
في  والمؤشرات  األرقام  ولغة  االنجازات  صور 
مختلف األصعدة والميادين وعلى اتساع الحدود 
العالمية حين  القمم  واألقاليم، فخًرا يحملنا إلى 
تتحدث المملكة بلغة القيادة والقرار، والسبق في 
الصنع واالبتكار، والمبادرة في مجابهة التحديات 

وإحداث التغيير. 
وسلسلة  رائدة،  وإنجازات  عطاءات  مسيرة   
إصالحات وتغييرات متسارعة أطلقها سمو ولي 
وقطاع  كافة  المملكة  قطاعات  شملت  العهد 
التعليم خاصة ونقلتها إلى أوج التقدم واالزدهار، 
وكفاءة النتاج واألثر، تحت رؤية حكيمة، وتوجهات 
سديدة، ومبادرات ومشاريع استشرفت مستقبل 
الثقة،  فعززت  أبنائه،  بقدرات  وآمنت  الوطن، 
المشرق  الغد  صور  ورسمت  الوسائل،  ومكنت 
الذي يتالحم فيه الشعب والقيادة من أجل أرض 

ننعم بخيراتها أمنا وأماًنا ونموا ورخاء.
وفي هذه المناسبة -ذكرى البيعة- أتقدم باسمي 
ونيابة عن كافة منسوبي جامعة اإلمام عبدالرحمن 
السمو  صاحب  إلى  التهنئة  بخالص  فيصل  بن 
عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد  األمير  الملكي 
لسموه  وجل  عز  المولى  سائلين  الله-  -حفظه 
المزيد من  أجل  الخطى من  التوفيق في  الكريم 

الخير والنماء لمملكتنا الغالية. 

 ابًنا باًرا
ا للوطن وفيًّ

أ.د. عبد الله بن محمد الربيش

رئيس الجامعة
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الجامعة ومؤسسة الوليد لإلنسانية توقعان 
شراكة لزيادة التطوع وإثراء الشراكات المجتمعية

األميرة لمياء بنت ماجد: »الوليد لإلنسانية« 
تتطلع لزيادة العمل التطوعي دعمًا لرؤية 2030

األميرة سما بنت فيصل: الجمع بين التطوع والكشافة 
يوفر مهارات يمكن تطبيقها في المستقبل المهني 

د. الربيش: االتفاقية تجسد مثااًل حقيقيًا للتكامل 
والتعاون بين الجامعة والقطاعات المختلفة

 )الدمام(

وقعت جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، ومؤسسة الوليد اإلنسانية، التي يرأسها صاحب السمو الملكي 
األمير الوليد بن طالل بن عبدالعزيز آل سعود، مذكرة تفاهم جديدة، لتدريب الطالبات على الكشافة وإثراء 

الشراكات المجتمعية في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية وفي العالم. 
العمل على  إلى استمرار  التعليم، وتهدف  التطوع ضمن قطاع  برامج  االتفاقية على تطوير وتنفيذ  وتركز 
تطوير النموذج الناجح الذي تم تطبيقه بالفعل على مؤسسات أخرى، وعلى مؤسسات تعليمية على نطاق 

أوسع بما في ذلك جامعات وكليات في المملكة العربية السعودية. 
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وتعزيز  المملكة  في  والشباب  النساء  تمكين  إلى  التطوع  برنامج  ويهدف 
مشاركتهم في البرامج التطوعية في المجال اإلنساني، كما سيوفر من خالل 
هذه الشراكة فرصًا للطالب لتعلم وممارسة األنشطة المختلفة التي تتماشى 
مع منهجية عمل جمعية الكشافة التي تطبقها المؤسسة مع شركائها، المنظمة 
العالمية للحركة الكشفية وجمعية الكشافة العربية السعودية من خالل تطبيق 
التي تسعى إلى خلق مواطن صالح ومساهم في  التربوية  البرامج الكشفية 
بالقضايا العالمية وأهداف التنمية المستدامة إضافة إلى تعزيز األثر المجتمعي 

من خالل برامج تطوعية مستدامة وفعالة.
من جانبه، قال معالي الدكتور عبد الله الربيش رئيس جامعة اإلمام عبد الرحمن 
بن فيصل: »إن هذه االتفاقية تجسد مثااًل حقيقيًا للتكامل والتعاون بين الجامعة 
الطالبات  تدريب  سيتم  االتفاقية  هذه  بنود  وبموجب  المختلفة.  والقطاعات 
انخراط  المملكة في  ثاني جامعة على مستوى  الجامعة  الكشافة لتصبح  على 
برامج  على  التدريب  ستوفر  المؤسسة  وان  الكشفي  الجانب  في  الطالبات 
الكشافة األكاديمية من خالل تواصل مباشر مع عمادة خدمة المجتمع و التنمية 
النوعية  الشراكة  هذه  تجسده  التي  الرحب  المجال  إلى  وأشار  المستدامة«. 
المتميزة مع مؤسسة الوليد لإلنسانية والتي تعنى بالمجال التطوعي؛ لتمكين 
اع للتغيير عن طريق تطوير الكفاءات في إطار عالم أفضل،  الشباب ليصبحوا صنَّ
المستدامة، بما  التنمية  لتحقيق أهداف  المجاالت  وإطالق قدراتهم في كافة 
يتوائم مع رؤية المملكة 2030 في غرس العمل التطوعي، الذي أكدت عليه رؤية 
المملكة في محور تعظيم األثر االجتماعي للقطاع غير الربحي. بالتالي، نسعى 
إلى تعزيز هذه الشراكة المجتمعية الفاعلة مع مؤسسة الوليد لإلنسانية على 
وتمكين  والتطوعي  اإلنساني  العمل  مجال  في  والدولي  اإلقليمي  النطاق 

النساء والشباب لتحقيق التنمية في المجتمعات.« 
سعود،  آل  ماجد   بنت  لمياء  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  قالت  جابنها  من 
تجربة  يشكل  التطوعي  العمل  إن  لإلنسانية:  الوليد  لمؤسسة  العام  األمين 
على  األمد  طويل  أثرًا  تترك  التجارب  هذه  مثل  أن  خصوصًا  للشباب،  ملهمة 
كبيرة  قيمة  يضفي  كما  أفكارهم،  وتشكيل  والمهني  الشخصي  مستقبلهم 
والمجتمعات  العائالت  بين  وأقوى  أفضل  روابط  بناء  خالل  من  المجتمع  على 

حشد  إلى  قدمًا  نتطلع  لإلنسانية  الوليد  مؤسسة  في  ونحن  البلدان.  وبين 
الجهود وزيادة العمل التطوعي بشكل كبير خالل السنوات المقبلة دعمًا لرؤية 

المملكة 2030.« 
وتركز الشراكة الجديدة أيضًا على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة 
بما  التطوعي  المجال  في  للمشاركة  فرصًا  والطالبات  الطالب  منح  خالل  من 
يتماشى مع برنامج جودة الحياة. إضافة إلى تحفيز وتشجيع السعوديين على 
إلى  تعلموه  ما  لنقل  أيضًا  الطالب  وإلهام  المملكة،  داخل  التطوعي  العمل 
الخارج والمشاركة في مشاريع التنمية غير الهادفة للربح على المستوى الدولي.
إدارة  مجلس  عضو  سعود،  آل  فيصل  بنت  سما  األميرة  سمو  قالت  بدورها، 
مؤسسة الكشافة العالمية ورئيسة لجنة فتيات الكشافة السعودية: »إن الجمع 
التطوعي والكشافة يوفر مهارات ومعارف حقيقية يمكن  للعمل  أنشطة  بين 
للمشاركين في  المهني  المستقبل  وتطبيقها في  منها  االستفادة  ذلك  بعد 
تظهر  مجتمعاتنا،  تطوير  فيه  نواصل  الذي  الوقت  وفي  األنشطة.  هذه  مثل 
بالعمل  الشعور  وتعزيز  المجتمعات  في  أقوى  روابط  بناء  في  التطوع  أهمية 

الجماعي.«
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الجامعة  البرنامج ينطلق من خطة  أن هذا  الربيش  الدكتور   وأوضح 
الخامس على تطوير  الهدف االستراتيجي  يركز  االستراتيجية، حيث 
القدرات  برنامج تنمية  الجامعة، ويتسق مع  البشرية داخل  القدرات 
الذي أطلقه سمو  التعليمية  الجامعات والمؤسسات  البشرية في 

ولي العهد، حفظه الله.
من جانبه ذكر الدكتور غازي العتيبي أن معالي رئيس الجامعة، رعى 

حفل تخرج الدفعة األولى من برنامج دبلوم القيادة األكاديمية الذي 
نظم بالتعاون مع الشريك العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، وانضم 
إلى البرنامج 55 رئيس قسم وعضو هيئة تدريس من الجامعة لمدة 
4 اسابيع بواقع 50 ساعة تدريبية، ركزت على المهارات القيادية التي 
يجب توفرها في رئيس القسم، بهدف تنمية مهارات القيادة وزيادة 
فعالية األقسام األكاديمية على اعتبار أن القسم األكاديمي هو نواة 

خرجت الدفعة األولى من الدبلوم بالتعاون 
مع جامعة الملك عبد العزيز..

الجامعة تطلق برنامج الزمالة في القيادة 
األكاديمية لرؤساء األقسام التعليمية

 )الدمام(

دشن معالي أ.د. عبد الله الربيش، رئيس جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، برنامج الزمالة في القيادة 
األكاديمية لرؤساء األقسام التعليمية، الذي طوره مركز القيادة بالجامعة، حيث سيركز على رؤساء األقسام 

الحاليين والقيادات الواعدة من أعضاء هيئة التدريس.
الجامعة  رئيس  نائب  العتيبي  غازي  د.  بحضور  األكاديمية"،  القيادة  "دبلوم  تخريج  حفل  معاليه،  رعى  كما 
للشؤون األكاديمية، ود. إيمان صالح المشرف العام على مركز القيادة بالجامعة، ود. محمد القرني رئيس 
العزيز،  عبد  الملك  بجامعة  العلمية  لرؤساء ومشرفات األقسام  األكاديمية  القيادة  لدبلوم  التنفيذية  اللجنة 

وعدد من عمداء وعميدات الكليات والعمادات. 
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برامج  العتيبي أن أهمية  الدكتور   وأضاف 
زيادة فعالية  القيادة األكاديمية تكمن في 
أداء رئيس القسم، خصوصًا أنه يعتبر من 
إلشرافه  الجامعة،  في  المناصب  أهم 
المباشر على القسم من الناحية األكاديمية 
واإلدارية والبحثية وخدمة المجتمع، وعنايته 

بأعضاء هيئة التدريس والطالب.
رئيس  القرني،  محمد  د.  قال  جانبه  من   
اللجنة التنفيذية لدبلوم القيادة االكاديمية 
العلمية  االقسام  ومشرفات  لرؤساء 
القيادة  "إن  عبدالعزيز:  الملك  بجامعة 
األكاديمية تبدا من رئاسة القسم العلمي 
جامعة،  ألي  األساسية  النواة  يعتبر  الذي 
بن  فشراكتنا مع جامعة اإلمام عبدالرحمن 
فيصل في تقديم دبلوم القيادة األكاديمية 
55 مشاركًا  نوعية شارك فيها  هي شراكة 
رؤساء  من  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  من 
وسعداء  المختلفة  الكليات  من  األقسام 
قدم  البرنامج  أن  خصوصًا  الشراكة،  بهذه 
والقيادية  األكاديمية  منها  متنوعة  جدارات 
واإلدارية إضافة إلى إعداد خطة استراتيجية 

وورقات تأمل ، وحاالت دراسية". 
العام  المشرف  صالح  ايمان  الدكتورة  أما 
أهم  من  أن  فأوضحت  القيادة،  مركز  على 
تمكين  بالجامعة،  القيادة  مركز  أهداف 
القيادات الحالية من تأدية أدوارها بالشكل 
ثاٍن  صٍف  وإيجاد  والمأمول،  الصحيح 
برامج  باستحداث  الواعدة  القيادات  من 
المختلفة  الوظيفية  للفئات  موجهة  نوعية 
إطالق  أن  حيث  األكاديمية،  بالمجتمعات 
برنامج الزمالة في القيادة األكاديمية يعمل 
في نفس اإلطار الموجه لقيادات الجامعة 
الفاعلة والواعدة، بتحقيق متطلبات التنمية 
داخل  الخبرات  المستدامة واالستفادة من 

الجامعة وخارجها.
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برعاية صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف  أمير المنطقة الشرقية..  

الجامعة تحتفل بسابع »حصاد للمجتمع«.. نحو مجتمع 

حيوي ومواطن مسؤول لبلوغ المليون متطوع 

د. الربيش: فعل الخير وخدمة المجتمع تعاليم ربانية حض ديننا الحنيف على األخذ بها

 )الدمام(

برعاية صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور معالي أ. 
د. عبد الله بن محمد الربيش، رئيس جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، نظمت الجامعة ممثلة بعمادة خدمة 
المجتمع والتنمية المستدامة، "الملتقى السنوي لحصاد الجامعة للمجتمع" بدورته السابعة للعام الجامعي 

1441-1442هـ في مبنى العمادات المساندة )D3( بالمدينة الجامعية.
والمستشفيات  اإلدارات  ومدراء  المساندة  والعمادات  الكليات  وعمداء  الجامعة  نواب  الملتقى،  وحضر 
رواد  من  ونخبة  والطالبات  والطلبة  واإلدارية  التعليمية  الهيئة  أعضاء  من  الجامعة  ومنسوبي  الجامعية 
المسؤولية المجتمعية في قطاعات المجتمع المختلفة، وقد أتيح نقل الملتقى )عن ُبعد( من خالل منصات 

التواصل االجتماعي للجامعة.
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عن  كلمته  الربيش، في  الدكتور  الجامعة  رئيس  معالي  وعبر 
الكريمة  رعايته  على  الشرقية،  المنطقة  أمير  لسمو  شكره 
عبير  األميرة  سمو  شكر  كما  للمجتمع،  الجامعة  حصاد  لحفل 
بنت فيصل بن تركي، رائدة العمل المجتمعي في المنطقة 

الشرقية لما تجده الجامعة من دعم ومساندة من سموهما.
وأكد الدكتور الربيش، أن فعل الخير وخدمة المجتمع وتقديم 
حض  إلهية  وتوجيهات  ربانية  تعاليم  هي  للمحتاجين،  العون 
الحنيف على األخذ بها، واالستجابة لها مطلب شرعي  ديننا 
يثاب عليه فاعلها، وحظيت بمنزلة عالية ضمن المستهدفات 
لرؤية  الرئيسية  المحاور  ضمن  بارزة  مكانة  محتلة  الوطنية 
المواطن  إلى  وصواًل  الحيوي،  المجتمع  نحو  المملكة 
في  "ونحن  وأضاف:  متطوع.  المليون  وبلوغ  المسؤول 
المنطقة الشرقية، وفي ظل قائدها سمو أميرنا حفظه الله 
المنطقة  هذه  الخيري،  العمل  وملهم  المجتمع  خدمة  رائد 
الواّلدة التي تهب الخير، وتفيض بالعطاء، وتتباين فيها موارد 
بيضاء  ألياٍد  جديدًا  غرسًا  يوم  كل  نشهد  وصنوفه،  البذل 
حتى  زرعها  فتعّهدت  المجتمع  تجاه  مسؤوليتها  حجم  أدركت 

الحصاد والثمر".
وقال الدكتور الربيش: "إلى جانب اهتمام وزارة التعليم بالعمل 
التطوعي ودعوتها للوصول إلى مليون متطوع فاعل ومؤثر 
بالمجتمع، شهدنا مؤخًرا إطالق مبادرة "مأسسة المسؤولية 
المجتمعية في الجامعات السعودية"، تأكيًدا منها على أهمية 
اضطالع الجامعات بواجبها اإللزامي المسؤول في استثمار 
منافذها في التعليم والبحث العلمي للقيام بوظيفتها الثالثة 
في خدمة المجتمع، وضم هذا التوجه كجزء من استراتيجيات 
مخرجاتها  على  وعكسها  التنموية،  ومستهدفاتها  الجامعة 
بمباركة  حظينا  أن  المبادرة  ولنا في هذا  والبحثية.  التعليمية 
وزارة التعليم لتجارب جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل في 
هذا المجال، كتجارب رائدة ونوعية أثبتت كفاءتها في وسائل 
االستقصاء والرصد، وآليات الحصر والتوثيق، وسبل التحفيز 
والتشجيع، وسن السياسات المعززة لدور الجامعة في خدمة 
واالعتمادات  الشاملة  الجودة  لمعايير  وإخضاعها  المجتمع، 

المحلية والعالمية".
الجهد،  هذا  حصاد  الله،  من  بفضل  نشهد،  "اليوم  وختم 
بروادها  ونحتفي  بها  نعتز  الفخر،  إلى  تدعو  أداء  وبمؤشرات 
أن  قبل  واألخالقي  الديني  واجبهم  من  كجزء  حققوه  وما 
يكون واجبًا مهنيًا، فالشكر لله على التوفيق، ثم الشكر لمن 
سعى وجد واجتهد فأضحى ثمر عمله واقعًا يعم بخيره ونفعه 

الجميع".

عميدة خدمة المجتمع
خدمة  عمادة  عميدة  الملحم،  فاطمة  د.  أ.  قالت  جانبها  من 
ويستمر  اللقيا  "نجدد  المستدامة:  والتنمية  المجتمع 
الحصاد.. تتشرف جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة 
باالحتفاء  اليوم  المستدامة  والتنمية  المجتمع  خدمة  بعمادة 
عمادة  تتشرف  السابع،  عامها  في  غرسكم  وبحصاد  بكم 
الجامعة  حصاد  بتنظيم  المستدامة  والتنمية  المجتمع  خدمة 
ساهمت  التي  الجهود  وتكريم  لتوثيق   2021-2020 للمجتمع 
بارز في تحقيق أهداف  في مسيرة اإلنجازات، وكان لها دور 
وتوثيق  رصد  خالل  من  المجتمع،  لخدمة  وتوجهاتها  الجامعة 

المساهمات المجتمعية للجامعة".
وإمكاناتها،  كوادرها  خالل  من  عملت  العمادة  أن  وأضافت 
لجميع  والمساندة  الدعم  موارد  من  موردًا  تكون  أن  على 
في  والمستشفيات  اإلدارات  وعموم  وعمادات  كليات 
الجامعة باإلضافة إلى مشاركتها الفاعلة في تقديم خدمات 
الجامعة  بين  شراكات  وبناء  وخارجها،  الجامعة  أسوار  داخل 

االستثمارات  استراتيجية  ضمن  الربحية  غير  والمؤسسات 
المجتمعية وإصدار دليل سياسة الشراكات المجتمعية كأسس 

وإجراءات وقواعد منظمة.
راية  الرحمن بن فيصل حاملة  واعتبرت أن جامعة اإلمام عبد 
لتحسس  الجهود  تبذل  التطوعي،  العمل  وقيم  ثقافة  تعزيز 
في  والتنوع  الشراكة  مجاالت  بتوسيع  المجتمع  احتياجات 
لتكون  كوادر بشرية متخصصة؛  والبرامج من خالل  المناشط 
طموح  "وطن  الكبير  الوطن  هذا  رؤية  من  ملموسًا  جزءًا 

مواطنة مسؤول".
وأوضحت د. فاطمة الملحم أنه في أعوام التحدي لمواجهة 
مضاعفة  في  نوعية  زيادة  هناك  كان  كورونا،  فيروس 
من  المجتمعية  المسؤولية  تنفيذ  في  المشاركين  عدد 
الجهات  عدد  في  مطردة  زيادة  مع  التعليمية،  الهيئة  أعضاء 
المستفيدة من خارج الجامعة إلى 798 جهة، ما أنعكس على 
معدل نمو حجم األرصدة بالريال على مستوى المنافذ مقارنة 
بالعام الجامعي الماضي )2019_ 2020( بإجمالي تجاوز الــ 20 
عام  للمجتمع، وخالل  الجامعة  أهدته  العام  لهذا  ريال  مليون 
عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  تدشين حساب  تم   )  2021_ 2020(
بن فيصل في منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد 
تنظيم  في   أسهمت  والتي  االجتماعية  والتنمية  البشرية 
الموفرة  الجهات  ربط  خالل  من  التطوعي  العمل  وتمكين 
الجهود  وتوثيق  بالمتطوعين  الجامعة  في  التطوعية  للفرص 
التطوعية، حيث أثمرت الجامعة بتعاون منسوبيها من أعضاء 
الهيئة التعليمية واإلدارية والطالب والطالبات أرقاًما قياسية 
مؤشر  ليسجل  التطوعية  وساعاتهم  المتطوعين  أعداد  في 
ألف ساعة   300 من  أكثر  2020م  عام  بنهاية  بالمنصة  اإلنجاز 

تطوعية بمشاركة أكثر من 22 جهة من داخل الجامعة.  
وفي ختام الحفل شكرت د. الملحم سيدة العمل المجتمعي 
بن  فيصل  بنت  عبير  األميرة  سمو  الشرقية  المنطقة  في 
مجلس  أمناء  مجلس  رئيس  الله،  حفظها  سعود  آل  تركي 
المنطقة الشرقية للمسؤولية االجتماعية لتشريفها الملتقى 
ونيابة عن منسوبي  باألصالة عن نفسها  وقدمت لسموها 

العمادة هدية تذكارية بهذه المناسبة.
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أسبوع  في  خاص  بجناح  فيصل،  بن  الرحمن  عبد  اإلمام  جامعة  شاركت 
البيئة السعودي، الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي األمير سعود 
شعار  تحت  الشرقية،  المنطقة  أمير  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  نايف  بن 
"بيئتنا مسؤوليتنا"، والذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في 

المنطقة الشرقية بكورنيش الخبر.
على  العام  المشرف  اليوسف،  يوسف  بن  طفيل  الدكتور  وأوضح 
العالقات العامة واإلعالم بالجامعة، رئيس اللجنة المشاركة، أن مشاركة 
الجامعة هذا العام جاءت بتوجيه من معالي األستاذ الدكتور عبدالله بن 
الفعاليات  حيث  بثرائها من  تميزت  حيث  الجامعة،  رئيس  الربيش،  محمد 
هذه  أن  إلى  مشيرًا  قدمتها،  التي  والتثقيفية  التوعوية  واألنشطة 
في  الجامعة  قدمتها  التي  الجهود  من  نماذج  عرض  تضمنت  المشاركة 
نشر المعرفة بأهم القضايا البيئية في المملكة، وتحفيز االلتزام البيئي 
مبادرة  لدعم  المستدامة  مبادراتها  من  لعدد  استعراضها  خالل  من 
"السعودية الخضراء"، التي أطلقها صاحب السمو الملكي األمير محمد 
بال  خضراء  "جامعة  مبادرة  ومنها  الله،  حفظه  العهد،  ولي  سلمان  بن 
كربون"؛ لتفعيل نموذج التشجير الذكي في الجامعة وإطالق خدمة التنقل 
بواسطة  الجامعي  الحرم  داخل  النظيفة  الطاقة  توليد  خالل  من  الذكي 
المجتمع  اإللكتروني، والتي نفذتها عمادة خدمة  الدراجات و»السكوتر« 
سلسلة  إلى  إضافة  األخرى،  المبادرات  من  وعدد  المستدامة  والتنمية 
والتخطيط  العمارة  كلية  طالب  مشاركة  ومنها:  الطالبية  المشاريع  من 
ومخططات  لمنتجعات  المبتكرة  التصميمة  مشاريعهم  عرض  خالل  من 
الحد  في  المساهمة  إلى  تهدف  التي  الشرقية،  المنطقة  في  سكنية 
من التصحر وتحفيز التنوع السياحي في المنطقة الشرقية، وفتح فرص 
وظيفية للمجتمع المحلي، إضافة إلى تقديم طالب كلية الصحة العامة، 

عدد من المشاريع التي تهتم بالحد من اآلثار السلبية للتغيرات المناخية 
في المملكة والدول العربية، كما قدم طالب كلية الهندسة مجموعة من 
والهياكل،  المباني  داخل  الهواء  بجودة  تعنى  التي  الهندسية  المشاريع 
إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة وتحويل النفايات من خالل تقنيات 

صديقة للبيئة.
االختراع   براءات  من  عددًا  أيضًا  استعرض  الجناح  أن  اليوسف،  وأضاف 
لمنسوبي الجامعة مثل "الشجرة البيئية" إلنتاج الطاقة الكهربائية وتنقية 
الهواء، إضافة إلى براءة اختراع أخرى تتمحور فكرتها حول استخدام النباتات 

الخضراء المعالجة بأكسيد التيتانيوم النانو للتخلص من ملوثات الهواء.
كما تضمنت المشاركة، برنامجًا علميًا ضمن سلسلة النشاطات العلمية 
والثقافية التي قدمها مختصون في البيئة من الجامعة، من خالل عدد 

من المواضيع البيئية التي قدمتها الجامعة خالل أيام الفعالية.
وأضاف الدكتور اليوسف، أن مشاركة هذا العام جاءت انطالقًا من دور 
من  وتطويرها،  البشرية  المجتمعات  وتنمية  البيئة  حماية  في  الجامعة 
العلمي،  والبحث  التعليم،  في  تتمثل  التي  الرئيسية  وظائفها  خالل 
وخدمة المجتمع، وتوضيح أهميتها من خالل الرسائل التوعوية المستمرة 

والمبادرات التي تقدمها على مدار العام. 
الزوار  من  كبيرًا  اقبااًل  شهد  للجناح،  المصاحب  المعرض  أن  إلى  وأشار 
طيلة أيام الفعاليات الذين تعرفوا من القيمين عليه، على جهود الجامعة 
والبدائل  والحلول  البيئة،  حماية  في  المميزة  ومبادراتها  ومشاريعها 
المبتكرة أكان من جهة التشجير الذكي وتوليد الطاقة النظيفة والحماية 
الملتقيات  تنظيم  في  جهودها  خالل  من  أو  اإللكترونية،  النفايات  من 
في  والثقافي  التوعوي  الجانب  لتعزيز  العلمية  والمحاضرات  والندوات 

المجتمع.

نظمه فرع الوزارة بكورنيش الخبر تحت رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية..

الجامعة تثري أسبوع البيئة بمحاضرات توعوية 

وفعاليات تثقيفية لنشر الوعي البيئي 
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معالي رئيس جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل في »أسبوع البيئة«:

أطلقنا المبادرات والمشاريع الممتدة مثل التشجير الذكي 
وتوليد الطاقة النظيفة والحماية من النفايات اإللكترونية

أكد معالي األستاذ الدكتور عبدالله الربيش، رئيس جامعة اإلمام 
عبدالرحمن بن فيصل، في كلمة بمناسبة أسبوع البيئة 2022 
الذي نظم تحت شعار "بيئتنا مسؤوليتنا"، أن الجامعة عملت 
في  المستدامة  والتنمية  البيئي  البعد  مفاهيم  ترسيخ  على 
برامج  بطرح  االهتمام  هذا  وجسدت  ومناشطها،  برامجها  جل 
المبادرات  وأطلقت  مسارها،  برامج  ضمن  مختصة  أكاديمية 
الطاقة  وتوليد  الذكي  التشجير  مثل  الممتدة  والمشاريع 

النظيفة والحماية من النفايات اإللكترونية.
وجاء في كلمة معاليه:

حول  المتمحورة  بأهدافها  المستدامة  التنمية  مفهوم  ُيلزمنا 
تجاه  الكاملة  مسؤوليتنا  باستشعار  حياته،  وجودة  اإلنسان 
الحاضر وصواًل للمستقبل، لذا كان هذا الملف ضمن أولويات 
االهتمامات  مقدمة  وفي  النقاش،  طاوالت  على  ُيطرح  ما 
والقضايا، وركيزة أساسية ُتبنى عليها االستراتيجيات والخطط، 
وُتحدد من خاللها نقطة االنطالق لشتى المشاريع التنموية، 

التزاًما يؤكده الحس المسؤول والنظرة ذات البعد الحكيم.
بفطرتها  النهج  هذا  على  سائرة  السعودية  العربية  والمملكة 
السليمة المستندة على نهج الشريعة اإلسالمية وتوجيهاتها 
الرامية نحو جلب المصالح والتكافل واالعتدال والعمل التنموي 
الشأن  هذا  في  االهتمام  تضاعف  وقد  مفرداته،  ببساطة 
لعجلة  ومحاكاًة  المعاصرة،  النوعية  النقلة  معالم  مع  تزامًنا 
العصر،  هذا  في  المملكة  تشهدها  التي  المتسارعة  التنمية 
دول  أقوى  ركب  وقادت  الدولية  المنابر  على  الراية  فحملت 
وحماية  اإلنسان  تمكين  إلى  يدعو  أنموذج  صانعة  العالم، 
كوكب األرض والمقدرات الطبيعية، وطرحت خالل تلك القمم 
واعتبرت  الوطنية،  رؤيتها  مستهدفات  من  الممتدة  توجهاتها 
تخطت  التي  البيئية  المبادرات  النطالقة  األساس  حجر  ذلك 
حدود المملكة وطالت بأهدافها ونتاجها الدول المجاورة، واقًعا 

ملموًسا تشهده خريطة التنمية اإلقليمية والعالمية. 
المملكة  قطاعات  عملت  فقد  البعد،  هذا  من  وانطالًقا 
المختلفة على الوفاء بااللتزام البيئي، وتكاتفت من أجل تحقيق 

هذا األمن المؤثر على حياة األجيال، والعمل على رفع مستوى 
الوعي تجاه الموارد الطبيعية، وتوجيه السلوك المسؤول تجاه 
قضايا البيئة وأسس حمايتها، وما إطالق فعاليات يوم البيئة 
السعودي 2022 بإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة وبتكامل 
يوليه  ما  على  عيان  إال شاهد  والوزارات،  القطاعات  كافة  مع 
قادتنا -حفظهم الله- من اهتمام كبير بهذا الجانب، نهج يسير 
بل  خضراء  السعودية  تكون  أن  أجل  من  الجميع  هداه  على 

الشرق األوسط بأكمله. 
بجهودها  تسعى  فيصل،  بن  عبدالرحمن  اإلمام  وجامعة 
المباشر  وبتأثيرها  التعليم،  وزارة  األكاديمية كصرح من صروح 
على الفرد والمجتمع، أن تحدد اتجاه بوصلتها نحو مسار هذه 
مع  االستراتيجية  مستهدفاتها  فواءمت  المباركة،  المنظومة 
البعد  مفاهيم  ترسيخ  على  وعملت  التنموية،  الوطنية  الرؤية 
بل  برامجها ومناشطها،  المستدامة في جل  والتنمية  البيئي 
ضمن  مختصة  أكاديمية  برامج  بطرح  االهتمام  هذا  وجسدت 
تأهيل  على  خاللها  من  والعمل  الهندسي  مسارها  برامج 
البيئي، قائم على أسس علمية  المجال  نشء مدرك ألهمية 
وعظم  والتطبيق،  الممارسة  سالمة  تضمن  منهجية  معرفية 
البحثي  الجانب  بتوجيه  الجامعة  اهتمت  كما  والنفع،  األثر 
واالبتكار العلمي لخدمة هذا المجال أثمر عنه تسجيل عدد من 
بيئية مختلفة، واستثمرت  تناولت محاور  التي  االختراع  براءات 
الممكنات إليجاد الحلول والبدائل المبتكرة في سبيل الحفاظ 
من  عددًا  الجامعة  أطلقت  فقد  ذلك  جانب  وإلى  عليها، 
والتي  الوطنية  المبادرات  من  الممتدة  والمشاريع  المبادرات 
من  والحماية  النظيفة  الطاقة  وتوليد  الذكي  بالتشجير  ُعنيت 
النفايات اإللكترونية، فضاًل عن جهودها في تنظيم الملتقيات 
التوعوي  الجانب  لتعزيز  العلمية  والمحاضرات  والندوات 
"بيئتنا  الدائمة  وتأكيًدا على رسالتنا  المجتمع،  والثقافي في 

مسؤوليتنا".
لهذه  الخير  أجل  من  والعمل  القصد  في  التوفيق  الله  نسأل 

البالد حاضًرا ومستقباًل.       

 )الدمام(
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 )الدمام(

قدمهما باحثان من الجامعة في أسبوع البيئة..

تقنيتان مبتكرتان للتخلص اآلمن من النفايات 
وإنتاج البالستيك من دبس التمر

في إطار دعم جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل المستمر لالبتكارات الصديقة للبيئة، وضمن مشاركتها 
في أسبوع البيئة في كورنيش الخبر، قدم باحثان أكاديميان من الجامعة، تقنيتين علميتين جديدتين تساهمان 
التغويز  من  باالستفادة  إحداها  تتعلق  الضارة،  االنبعاثات  من  والحد  واالستدامة  البيئة  على  الحفاظ  في 
البالزمي في التخلص اآلمن من النفايات مع انتاج الكهرباء، فيما تتعلق األخرى بإنتاج البالستيك الحيوي 

من دبس التمر. 
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بكلية  البيئة  صحة  بقسم  األستاذ  الدهلوي،  سعد  الدكتور  وشرح 
الصحة العامة، تقنية "التغويز" المباشر مشيرًا إلى إمكانية استخدام 
مصدر جهد كهربائي عالي ينتج درجة حرارة عالية جدًا ال تقل عن 10 
الحالة  من  منها  التخلص  المراد  المادة  لتتحول  مئوية،  درجة  آالف 
الصلبة إلى الحالة البالزمية دون المرور بحالة االحتراق، مشيرًا إلى 
استخدامها  إعادة  يمكن  أولية  أيونات  لدينا  ينتج  الطريقة  بهذه  أنه 

إلنتاج مركبات عديدة صديقة للبيئة أهمها مواد البناء. 
البيئة  "يوم  بمناسبة  نظم  الذي  البيئي  الملتقى  خالل  وأضاف 
العالمي"، أن البالزما تعتبر الحالة الرابعة للمادة، إلى جانب ما كان 
يعرف سابقًا بالحاالت الثالث الغازية والسائلة والصلبة، حيث تكون 
عند  يحدث  األولية، وهذا  الحالة  إلى  أو متفككة  متأينة  المادة  فيها 
الوصول إلى درجة حرارة ال تقل عن 10 آالف إلى 14 ألف درجة مئوية. 
وأشار إلى أن من أمثلة الحالة األيونية أشعة الشمس وضوء البرق 
واألشعة الكونية والشفق القطبي الذي يرى في المناطق القطبية 

الشمالية  وانفجارات القنابل النووية وغيرها من األمثلة الكثيرة. 
وأوضح أن من  مميزات تقنية التغويز أنه ال ينتج عنها رماد كعملية 
االحتراق التقليدية، وال يصدر عنها أية انبعاثات كربونية، كما أنها ذات 
مردود اقتصادي حيث أن الطاقة الناتجة من هذه العملية يمكن بيع 
التشغيل  الباقي في  من  يستفاد  كما  الكهرباء،  لشركات  منها  جزء 
الذاتي لمحطة المعالجة، الفتًا إلى تطبيق هذه التقنية في عدة دول 

مثل الواليات المتحدة والصين والهند واليابان. 
استخدام  تحد من  التي   المصاعب  أبرز  أن  الدهلوي،  الدكتور  وأفاد 
هذه التقنية، ارتفاع تكاليف االستثمار والتشغيل والصيانة، حيث أن 
تكلفة الحرق االعتيادي تتراوح ما بين 35 إلى 50 دوالرًا للطن الواحد، 
بينما ترتفع التكلفة باستخدام تقنية البالزما إلى أكثر من 170 دوالرًا 
للطن، إضافة إلى وجود مخاوف على البيئة كون التقنية مازالت في 
أغلب  في  البيئة  منظمات  من  كثير  من  اعتمادها  يتم  ولم  بدايتها 
دول العالم، إلى جانب دراسات تشكك في االستخدام اآلمن لتقنية 
وملوثات  سامة  وأحماض  غازات  انبعاث  من  الخوف  نتيجة  البالزما 

أخرى. 

البالستيك من التمر
بدوره قدم الدكتور محمود بريقع، الباحث واألستاذ بكلية الصحة العامة 
في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، ابتكاره في الملتقى، الذي 
بإنتاج البالستيك الحيوي صديق البيئة من مستخلص التمر )الدبس(، 
إلى  الجودة،  حيث  من  فعاليته  أثبت  الجديد  المبتكر  أن  إلى  مشيرًا 

جانب كونه غير مضر بالبيئة، ومن مواد متوفرة في المملكة. 
ولفت إلى أن المبتكر يأتي في إطار سعي الجامعة الحثيث للحفاظ 
على البيئة، حيث يعد االستخدام غير الرشيد للمنتجات البالستيكية 
ويتسبب  والبيئة،  اإلنسان  بصحة  تضر  التي  المشكالت  أخطر  من 
وأهمها:  المشكالت  من  عدد  في  البتروكيميائي  البالستيك 
يتسبب  الذي  البيئي،  اإلستيروجين  عن  الناتج  الهرمونات  اضطراب 
واالحتباس  البيئي  التلوث  السرطانات،  ومنها  األمراض  من  بعدد 
الحراري، بينما  يتمتع البالستيك الحيوي المنتج من البكتيريا بعدد من 
لخاليا  ومواءمته  للتحلل  والقابلية  الحيوي  األمان  أهمها:  المميزات 
الجسم، ولذلك يحظى بعدد من التطبيقات في عدة مجاالت كالطب، 

الطب البيطري، األغذية والزراعة. 
وأشار د. بريقع إلى أن االبتكار الذي تبنته الجامعة يهدف إلى تعظيم 
إنتاجية البالستيك الحيوي من بكتيريا محلية بإستخدام خالصة التمر 
إنتاج  على  يركز  متوفرة،  واقتصادية  متجددة  خام  كمادة  "الدبس" 
البالستيك الحيوي بإستخدام تكنولوجيا التخمر المتقطع مع تحسين 
عملية االستخالص بإستخدام طرق بسيطة رخيصة الثمن، ما يسمح 
بإنتاجه على نطاق صناعي. وتوقع أن تصل نسبة إسهام البالستيك 
العالمي للبالستيك  الحيوي إلى أكثر من 40 في المئة من اإلنتاج 

في عام 2030.
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بن  عبدالرحمن  اإلمام  بجامعة  العلوم  كلية  في  األحياء  نادي  نظم 
فيصل، أسبوع الحمض النووي. وأوضحت الدكتورة أمل بنت الفي 
العتيبي عميدة كلية العلوم أن هذه المبادرة هدفها إشراك الطالبات 
تقديم  إلى  بدورها تهدف  التي  الجامعة،  رؤية ورسالة  تحقيق  في 
العلوم  في  ومبدعين  أكفاء  خريجين  إلعداد  الجودة  عالي  برنامج 
وأضافت:  ورسالتها.   2030 المملكة  رؤية  تحقق  التي  واألبحاث 
المجتمعية على تحقيق  المنهجية  »نحرص في مثل هذه األنشطة 
قسم  في  المقررات  من  عدد  خالل  من  المرجوة  األهداف  تلك 
الخلية  بيولوجيا  ومنها   DNA النووي  بالحمض  العالقة  ذات  األحياء 
والبيولوجيا الجزيئية والتنظيم الجيني وعلم األدلة الجنائية الحيوية«.
استاذ  النمشان،  مشعل  بنت  مشاعل  الدكتورة  ذكرت  جانبها  من 
عدد  على  احتوت  المبادرة  أن  المساعد،  واألنسجة  الخلية  بيولوجيا 
الخدمات  من  عددًا  وقدمت  والالمنهجية،  المنهجية  األنشطة  من 
المجتمعية من خالل مشاركة عدد من منسوبات قسم األحياء من 
العالقة  ذات  المقررات  وطالبات  واإلدارية  التعليمية  الهيئة  أعضاء 

بالخلية والجزيئية وبإشراف نادي األحياء«.
وأوضحت أن عدد الحضور في محاضرة تحليل الدم الجنائي فاق 500 
شخص من منسوبي الجامعة والجامعات األخرى والمهتمين بالعلوم 
الشهري،  ذياب  عبدالرحمن  الدكتور  استضافة  تمت  حيث  الجنائية، 
بمستشفى  األبحاث  قسم  ومسؤول  الجزيئي  الطب  استشاري 
القحطاني،  بن مشبب  والدكتور محمد  المكرمة،  بمكة  األمن  قوى 
وسالمة  الجودة  ومنسق  الدم  ألمراض  طبية  مختبرات  استشاري 
المرضى بالعيادات الشاملة لقوى األمن بجدة، حيث تطرقا إلى عدد 
الجريمة،  الدموية من مسرح  البقع  رفع  على  كالتعرف  المحاور  من 
 DNAوالتعرف على األداة المستخدمة وعلى تحليل الحمض النووي

للتعرف على الجاني وغيرها.
كإطالق  مصاحبة  فعاليات  عدة  أيضًا  شملت  المبادرة  أن  وأضافت 
مسابقة مخصصة لطالبات كلية العلوم ومعرض مصاحب للمبادرة، 
الذي احتوى على عدد من األركان والملصقات العلمية في الجينوم 
والطفرات واألمراض الوراثية وآلية التعبير الجيني، وتمثيل الطالبات 
لمسرح الجريمة وكيفية التعامل معه، وطريقة رفع العينات الحيوية 

 )الدمام(
نظمه قسم األحياء 

بكلية العلوم 
بمشاركة عدد من 
طالبات وأعضاء 
الهيئة التعليمية..

أنشطة 
ومحاضرات 

توعوية 
وتثقيفية 

في أسبوع 
الحمض 
النووي 
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باستخدام  المرتبطة  والدراسات  األبحاث  ألهم  وتوضيح 
عدد  غموض  وفك  الجاني  وتحديد  للكشف   DNA تقنيات 
الحمض  أسبوع  فعالية  واختتمت  المعقدة.  القضايا  من 
أعضاء  برفقة  األحياء  عدد من طالبات قسم  بزيارة  النووي 
المبادرة، إلى مقر األدلة الجنائية بالمنطقة الشرقية للتعرف 
في  المستخدمة  والطرق  الوراثة  معامل  على  كثب  عن 
كالجرائم  القضايا  العديد من  للكشف عن  الوراثي  الفحص 

واختبار األبوة وغيرها.
أما الدكتورة أماني بنت إبراهيم  القصيبي، استاذ الوراثة 
الفعالية تضمنت عقد  أن  إلى  المساعد، فأشارت  الجزيئية 
محاضرة  مثل  والتثقيفية،  التوعوية  المحاضرات  من  عدد 
الحضور  قارب  التي  التشخيصي  والطب  البشري  الجينوم 
الـ 300 شخص، وقدمها الدكتور عبد المجيد الرفاعي  فيها 
استاذ الوراثة الجزيئية من جامعة أم القرى، وتناولت الحديث 
الذكاء  واستخدام  السعودي  البشري  الجينوم  مشروع  عن 
التشخيصي  والطب  الوراثية  البيانات  لتحليل  االصطناعي 
الطالبات وأفراد  للنقاش مع  المجال  الجيني وفتح  والعالج 
السعودي  الجينوم  مشروع  بأهمية  للتوعية  المجتمع، 
واهمية الفحص ما قبل الزواج لتفادي العديد من االمراض 

الوراثية.
أعظم  من  البشري  الجينوم  أن  القصيبي  د.  وأوضحت 
االكتشافات العلمية في التاريخ، والذي يعرف بكامل المادة 
منقوص  الريبوزي  النووي  الحمض  من  المكونة  الوراثية 
األكسجين )DNA( الذي يحتوي على قرابة 20-25 ألف جين 
الكروموسومات  من  زوجًا   23 هيئة  على  مرتبة  )موروثات( 
في نواة الخلية، مشيرة إلى أن برنامج الجينوم السعودي 
أحد مشاريع رؤية 2030، الذي دشنه صاحب السمو الملكي 
ولي العهد األمير محمد بن سلمان بن حفظه الله، ويهدف 
الجينوم  تقنيات  باستخدام  الوراثية  الحد من األمراض  إلى 
والرعاية  الحياة  جودة  تحسين  في  يسهم  ما  المتقدمة، 

الصحة للمجتمع السعودي.
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جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 
تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة 
األميرة نوره بنت عبد الرحمن

مع  للتعاون  اتفاقية  فيصل  بن  الرحمن  عبد  االمام  جامعة  أبرمت 
جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

والذي  للتعليم  الدولي  والمعرض  المؤتمر  فعاليات  خالل  وذلك 
تنظمه وزارة التعليم بالرياض 

حيث وقع االتفاقية معالي رئيس جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 
االستاذ الدكتور عبدالله الرئيس مع معالي رئيسة جامعة األميرة نورة 
بيانات  تبادل  االتفاقية  وتشمل   ، العيسى  إيناس  الدكتور  االستاذ 
مؤشرات األداء على المستوى البرامجي والمؤسسي للمساهمة 
في االرتقاء بجودة الخدمات التعليمية والبحثية بين الجامعتين، وذلك 
لتوفير معلومات وبيانات احصائية تسمح بالمقارنة، ومن ثم تحديد 
تحقيق  التي تسهم في  االستراتيجية  األهداف  تحقيق  نحو  التقدم 
رؤية المملكة 2030 من خالل الخطة االستراتيجية للجامعة المتوائمة 

مع رؤية المملكة.
وتأتي هذه االتفاقية لتوطيد التعاون في المجال البحثي والتعليمي 
 ، نورة  األميرة  وجامعة  بن فيصل  الرحمن  عبد  اإلمام  جامعتي  بين 
حيث أن المخرجات المتوقعة من هذا المشروع هي خدمة مستفيدي 
وأرباب  التدريس  هيئة  وأعضاء  والطالب  الخريجين  من  الجامعة 
مؤشرات  يخص  فيما  االعتماد  جهات  متطلبات  واستيفاء  العمل، 

األداء، إضافة إلى التعرف على الفجوة في األداء من خالل ما توفره 
البيانات وتقارير مؤشرات األداء، وبحث  فرص التعلم والتطوير.

في غضون ذلك أوضح معالي رئيس جامعة االمام عبد الرحمن بن 
فيصل األستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الربيش، أن جامعة اإلمام 
التعاون  ودعم  قدراتها  تطوير  نحو  تسعى  فيصل  بن  الرحمن  عبد 
التعاون  مشاريع  خالل  من  المجتمع  وخدمة  والبحثي  األكاديمي 
المثمرة مع الجامعات الوطنية واإلقليمية والعالمية وفقًا ألهدافها 
تطوير  وبرنامج   2030 الشريفين  الحرمين  خادم  ورؤية  االستراتيجية 

القدرات البشرية.
من جانبه ذكر المشرف العام على عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي 
د. أحمد الكويتي أن توقيع هذه االتفاقية يؤكد على أن إستراتيجيتنا 
في التعاون مع الجامعات المتميزة والجامعات الناشئة هو السبيل 
واالستفادة  التميز  أوجه  تبادل  خالل  من  بالجامعات  لالرتقاء  األوحد 
من نقاط القوى التي تتميز بها جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل 
والجامعات المحلية واإلقليمية والدولية، مضيفا تطلع الجامعة إلى 

بدء العمل فورا واستكشاف أوجه التعاون األخرى .
جدير بالذكر أن جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل وقعت عقود 11 

اتفاقية للتعاون مع جامعات محلية واقليمية أخرى.

 )الدمام(

وكيل الجامعة يقف على االستعدادات 
النهائية لمركز رعاية المستفيدين 

 )الدمام(

اإلمام  جامعة  وكيل  العتيبي،  الرحمن  عبد  بن  غازي  الدكتور  وقف 
لتدشين  النهائية  االستعدادات  على  المكلف،  فيصل  بن  عبدالرحمن 
مركز رعاية المستفيدين في مقر المركز بالجامعة، بحضور الدكتور طفيل 
اليوسف، المشرف على إدارة العالقات العامة واإلعالم، وعبدالرحمن 
أبرز  العسوم، مدير المركز، وفريق العمل بالمركز، حيث تم استعراض 
خدمة  شأنها  من  التي  اإللكترونية  والخدمات  العملية  المستجدات 
النموذجية؛  واالقتراحات  المواضيع  ومناقشة  طرح  مع  المستفيدين، 

لضمان تقديم الخدمات بالشكل األمثل لكافة شرائح المستفيدين.
وأكد الدكتور غازي العتيبي على أهمية دور مركز رعاية المستفيدين في 
خدمة المجتمع الجامعي والمجتمع الخارجي الذي يعتبر األول من نوعه، 
الجودة  عالية  بخدمات  المستفيدين  متطلبات  تحقيق  على  الحرص  مع 
الجهود  العمل على  أعضاء فريق  لجميع  الشكر  وبشكل سريع، موجهًا 

والتنظيم وآلية سير العمل وعلى تفعيل الخدمات اإللكتروني.
رئيس  معالي  وتوجيهات  دعم  المركز  مدير  العسوم  ثمن  جانبه  من 
المالئمة  الظروف  توفير  شأنه  من  ما  لكل  الوكيل،  وسعادة  الجامعة 

النطالقة المركز ونجاحه.
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 )الدمام(

2000
طالب وطالبة يستفيدون من فعالية 
اليوم العالمي للمحاسبة في الجامعة

استفاد 2000 طالب وطالبة من جامعة اإلمام عبد 
التي  التعريفية  الندوات  من  فيصل،  بن  الرحمن 
للمراجعين  السعودية  الهيئة  مع  بالتعاون  عقدت 
للمحاسبة  العالمي  اليوم  بمناسبة  والمحاسبين، 
الجامعة،  رحاب  في  أيام  لثالث  استمرت  والتي 

حيث تواجد جناح تعريفي للهيئة.
وأوضح الدكتور فيصل الحديثي، عميد كلية إدارة 
األعمال، أن الجامعة استضافت الهيئة السعودية 
للمراجعين والمحاسبين، بمناسبة اليوم العالمي 
للمحاسبة، والتي بدورها نظمت عدة ندوات في 
المحاسبية، قدمها  المهنية  بالشهادات  يتعلق  ما 
من  وهما  العفالق  ومروان  الزياد  وليد  من  كل 
المحاسبي  المجال  في  الرائدين  المهنة  أصحاب 

بحضور 2000 طالب وطالبة.
هذه  مثل  أهمية  على  الحديثي  الدكتور  أكد  و 
الطلبة  توجيه  يتم  خاللها  من  التي  الفعاليات، 

29
عة

ام
لج

ض ا
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وتحفيزهم لتحصيل الشهادات المهنية التي تلعب 
ا في رفع قيمتهم السوقية، وتحسين  دوًرا جوهريًّ
القطاعات،  مختلف  لدى  الوظيفية  مستوياتهم 
الدكتورعبدالله  األستاذ  معالي  ودعم  ثقة  مثمنًا 
الربيش رئيس الجامعة، الدائم الحتضان كل ما من 

شأنه تعزيز مسيرة العلم، واإلبداع والتميز.
ا  تعريفيًّ جناًحا  أيًضا  تضمنت  الفعالية  ان  وأضاف 
ُكتب  واستعراض  المحاسبة،  ثقافة  لتعزيز  للهيئة 
الزمالة المحاسبية، وشرح مدى أهمية الشهادات 
المهنية، والتعريف بنشاط الهيئة والخدمات التي 
ُتقدمها، واستهدفت جميع طالب وطالبات كليات 
وأصحاب  المهتمين  جانب  إلى  اإلدارية  العلوم 

المجال والخبرة من أعضاء هيئة التدريس. 
ُقرابة  أيام،  ثالثة  استمرت  التي  الفعالية  وحضَر 
كلية  األعمال،  إدارة  كلية  من  وطالبة  طالب   2000
والكلية  المجتمع،  وخدمة  التطبيقية  الدراسات 
جانب  من  متبادل  بتكريم  واخُتتمت  التطبيقية، 
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل متمثلة بعميد 
جانب  ومن  الكليات  ووكالء  األعمال  إدارة  كلية 
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين متمثلة 

بأحمد السالم، مدير فرع المنطقة الشرقية.
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د. الهويش: أكثر من 20 ألف حالة فشل كلوي مزمن نب
من الدرجة الخامسة في المملكة..

أسباب وأعراض وطرق العالج أمراض 
الكلى في ورشة »الغسيل البروتوني« 

بمستشفى الملك فهد الجامعي

نّظم  فيصل،  بن  الرحمن  عبد  اإلمام  جامعة  رئيس  الربيش،  الله  عبد  الدكتور  معالي  برعاية 
الملك  بمستشفى  والتدريب  األكاديمية  الشؤون  إدارة  مع  بالتعاون  الباطني  الطب  قسم 
"الغسيل  عمل  ورشة  للكلى،  العالمي  اليوم  بمناسبة  للجامعة  التابع  بالخبر  الجامعي  فهد 
البروتوني" للكلى لمدة يومين، تحت أشراف الدكتور عبد الله الهويش، استشاري أمراض 

الكلى والباطنية ورئيس قسم الكلى بالمستشفى الجامعي.
التي  والعالمية  المحلية  للمؤتمرات  لما  امتداد  هي  الورشة  هذه  "إن  الهويش:  د.  وقال 
نظمها المستشفى الجامعي، لتوعية الفرد والمجتمع والطاقم الطبي بأهمية أمراض الكلى 
والتعرف على أسبابها وأعراضها وطرق العالج والوقاية منها، حيث يبلغ عدد حاالت الفشل 
الكلوي المزمن من الدرجة الخامسة في المملكة العربية السعودية أكثر من 20 ألف حالة، منها 

18 ألف حالة على الغسيل الدموي و200 حالة على الغسيل البروتوني".
وأوضح د. الهويش أن الغسيل البروتوني له فوائد عدة على سبيل المثال ال الحصر، مثل 
قلة تكلفته ومحافظته على البقية المتبقية من الكلى، وكذلك نسبة التهاب الكبد الفيروسي 
نقل  احتمال  وكذلك  الدموي،  بالغسيل  مقارنة  معدومة  تكون  تكاد  وبي  سي  النوعين  من 
العدوى من فيروس كورونا المستجد قليلة جدًا وال تكاد تذكر مقارنة بالغسيل الدموي، حيث 
أن المريض يخضع للغسيل في منزله دون الحاجة إلى التردد على المستشفى من 3 - 4 أيام 

أسبوعيًا كما هو معروف في الغسيل الدموي. 

مزايا الغسيل البروتيني
الغسيل  بعد  الكلى  زراعة  نجاح  نسبة  أن  البروتوني،  الغسيل  مزايا  أهم  من  أن  إلى  وأشار 
البروتوني تكون أعلى بكثير من نسبة زراعة الكلى بعد الغسيل الدموي، وأن تمتع المريض 

بجودة الحياة وممارسة الحياة االجتماعية تكون شبه طبيعية في الغسيل البروتوني.
للديال الصفاقي  إدخال 5 قساطر سعودية  العمل هذه عمليات  أجرينا في ورشة  وأضاف: 
بعدة طرق مبتكرة، حيث وكان عدد األطباء محدودًا بـ6 أطباء، وتمت جميع العمليات بنجاح ولله 

الحمد. 
وصقل  تقوية  في  االستمرار  هذه  العمل  ورش  لتنظيم  األساسية  األهداف  من  أن  وذكر 
مهارة أطباء الكلى والجراحين على إدخال قساطر الديال الصفاقي بأنواعها وطرقها المبتكرة، 
العربية السعودية وكذلك دول  المملكة  المستشفيات في  بين  المشترك  العمل  وبث روح 
الخليج العربي، وعمل األبحاث العلمية المشتركة المرموقة وتعريف األطباء بأهمية الغسيل 
البروتوني وأهمية القسطرة السعودية للديال الصفاقي، حيث عملت قفزة نوعية في هذا 
المجال. وأضاف أن التهاب الغشاء البروتوني بعد النجاح الباهر للقسطرة السعودية، ال يكاد 
يذكر مقارنة بالقساطر األخرى، وبلغ حتى اآلن عدد القساطر التي تم تركبيها في مستشفى 

الملك فهد الجامعي أكثر من  1600 قسطرة.
وأّكد الدكتور الهويش أن أسباب مرض الفشل الكلوي عمومًا، مرتبطة بمرض السكري وارتفاع 
ضغط الدم وكذلك األمراض الوراثية واإلكثار من تناول مسكنات األلم دون استشارة الطبيب، 
البول ودم  بالنفس وزالل في  القدمين وضيق  الكلى هي تورم  أعراض أمراض  ومن أهم 
ال  الكلوي  الفشل  بداية  في  األعراض  أن  حيث  الشهية،  وفقدان  شديد  وإعياء  البول  في 
تكون ظاهرة للمريض، لذلك ننصح بعمل الفحوصات الدورية المهمة لوظائف الكلى لمرضى 
إلى  إضافة  وراثية،  كلى  أمراض  لديهم  الذي  األشخاص  وكذلك  الدم  وارتفاع ضغط  السكر 
المحافظة على نسبة السكر وضغط الدم في المعدل الطبيعي. وّحذر الهويش من تناول 
واالكثار من شرب  الرياضة  بممارسة  وينصح  الطبيب  إلى  الرجوع  دون  والمسكنات  األدوية 

الماء لما لها من أهمية بالغة بالمحافظة على صحة الكلى.

 )الخبر(
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 )الخبر(

بالتعاون  بالخبر،  الجامعي  الملك فهد  أطلق قسم األشعة بمستشفى 
لجامعة  التابعين  التطبيقية  العلوم  بكلية  اإلشعاعية  العلوم  قسم  مع 
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، برنامج الملتقى التعليمي السنوي األول 

المستمر في تخصص علم األشعة 2022.
ومتحدثين  خبراء  فيه  وشارك  افتراضيًا،  عقد  الذي  الملتقى  وهدف 
مختلف  األشعة من  علم  بمجال  والتدريب  التعليم  وتميز في  خبرة  لهم 
الجامعات والمستشفيات، لعمل برنامج تعليمي يستمر طوال السنة من 
خالل وسائل النقل الحي المتاحة والمنصات اإللكترونية الحديثة، بهدف 
إتاحة الفرصة لجميع العاملين في المجال الطبي؛ لتنمية المعرفة لديهم 
في أساسيات وأحدث تقنيات التصوير الطبي وتطوير خبراتهم، بالتعاون 
مع شركة جنرال إلكتريك GE التي ترعى هذه المحاضرات والبرنامج بشكل 

عام.
وشارك في الملتقى أطباء وأخصائيين وفنيين وطلبة األشعة والعاملين 
السعودية  الهيئة  من  البرنامج  اعتماد  تم  وقد  الطبي،  المجال  في 
إلى  الملتقى  ويهدف  معتمدة،  تعليمية  بساعات  الصحية  للتخصصات 

االستدامة وتنمية الموارد البشرية التي تعد أحد مرتكزات رؤية 2030.

قسم األشعة بجامعي الخبر يطلق برنامج 
الملتقى التعليمي السنوي األول
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 التبرع بالصفائح
عن طريق الفصادة
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بتقديم  التبرع يسمح  بالصفائح، هو نوع خاص من  التبرع 
جزء واحد من الدم وإعادة باقي المكونات إلى الجسم عن 
على  يعمل  الذي  الفصادة"،  "جهاز  يسمى  جهاز  طريق 
بالصفائح  فيحتفظ  األساسية  مكوناته  إلى  الدم  فصل 
ويعيد  البالزما،  من  قليل  مع  جانبي  كيس  في  الدموية 
باقي مكونات الدم للمتبرع من خاليا الدم الحمراء، خاليا 

الدم البيضاء، والبالزما إضافة إلى عوامل التجلط .
الصفيحات الدموية، هي أجسام صغيرة جدًا تساعد في 
الدم  جلطات  تكوين  في  وتساعد  النزف  على  السيطرة 
والحد من فقدانه عند وقوع إصابة، أو في حال تلف وعاء 
دموي حيث تتجمع الصفيحات الدموية لمنع تسرب الدم من 
األوعية الدموية ووقف النزيف وقد يكون نقل الصفيحات 
السرطان  لمرضى  الموت  و  الحياة  بين  الفارق  الدموية 
الكيميائي  للعالج  يخضعون  وللذين  الدم  إبيضاض  و 
من  كاف  عدد  إنتاج  يمنع  أن  يمكن  الكيميائي  العالج  ألن 
المرضى  وكذلك  العظم.  نقي  من  الدموية  الصفائح 
الدم  الصفيحات في  النقص في عدد  الذين يعانون من 
عن المعدل الطبيعي مما يؤدي إلى نزيف تلقائي يشكل 
خطرا على حياتهم ، مما يعني أن هناك طلبا متزايدا على 
نقل الصفيحات الدموية .وحرصا منا على توفير المخزون 
وحدة  تفعيل  تم  المرضى فقد  احتياجات  لتغطية  الكافي 

الفصادة بكافاءات سعودية فنية مدربة على أكمل وجه. 
نفس  هي  الفصد  عملية  تسبق  التي  اإلجراءات  إن 
الكامل، فهي تخضع  بالدم  التبرع  المتبعة قبل  اإلجراءات 
لمعايير وأسس محددة الختيار المتبرعين التي تتوفر فيهم 
شروط التبرع، حسب المعايير الدولية المتعارف عليها مثل:
-يجب أن تبدأ أعمار المتبرعين بالصفيحات الدموية من سن 

18 سنة على األقل وأوزانهم 55 كجم على األقل. 
-يجب وجود وريد سليم واحد على األقل في أحد الذراعين. 
يوم  جيدة  العامة  الصحية  المتبرعين  حالة  تكون  أن  -يجب 

التبرع.
علی  يحتوي  دواء  أي  من  خاًل  المتبرع  يكون  أن  -يجب 

األسبرين لمدة تتراوح بين 7 و10 أيام قبل التبرع. 
-ال يسمح لألشخاص الذين يتناولون مضادات للتخثر )أدوية 
تمنع تخثر الدم( أو عقاقير مضادة للصفيحات الدموية مثل 
عقار "بالفيكس"، بالتبرع بالصفيحات الدموية خالل العالج 

بهذه األدوية. 
-ينصح، قبل التبرع بالصفيحات الدموية بدءًا من الليلة ما 
قبل التبرع وحتى وقت التبرع، باإلمتناع عن المأكوالت التي 
تحتوي على الدهون كالجبنة والبيض واللحوم المحضرة مع 

الزبدة أو المقلية. 
بالصفيحات  التبرع  يوم  صباح  إفطار  يكون  أن  -ننصح 
الدموية طبيعيًا ال يحتوي على الدهون، كما على المتبرع 

أن ينام 6 ساعات على األقل في الليلة قبل التبرع.
حبوب  أي  أو  األسبرين  حبوب  تناول  عن  اإلمتناع  -يجب 

مسيلة للدم خالل 48 ساعة قبل يوم التبرع.
ُتجمع الصفيحات الدموية عبر عملية تعرف باسم الفصد، 

وتأتي عبارة الفصد من كلمة يونانية تعني أخذ أو فصل، 
الدموية فقط  بالصفيحات  بالدم ستتبرع  التبرع  فبداًل من 
أثناء عملية  وبعض البالزما باستخدام جهاز خاص بالفصد 
فصد  على  الجهاز  يعمل  حيث  التبرع،  من  الدم  سحب 
طريق  عن  األخرى  الدم  مكونات  من  الدموية  الصفيحات 
في  الدموية  الصفيحات  هذه  جمع  ويتم  المركزي  الطرد 
الحمراء  كالخاليا  المتبقية  المكونات  وجميع  خاص،  كيس 
والخاليا البيضاء، ومعظم البالزما تعود إلى المتبرع، وكل 
بالتلوث.  تسمح  ال  بحيث  تمامًا  مغلقة  بعملية  يتم  ذلك 
من  يكفي  ما  يجمع  حتى  مرات  عدة  العملية  هذه  وتتكرر 
الدم  التجميع على سحب  الدموية. ويعمل جهاز  الصفائح 
باإلبرة  مقارنة  أصغر  إبرة  إستخدام  يتم  واحدة  ذراع  من 
المستخدمة في حالة التبرع بالدم الكامل، من خالل أنابيب 
معقمة توصل الدم إلى جهاز للطرد المركزي الذي يعمل 
بدوره على فصل الخاليا، فيما تضمن األنابيب المعقمة 
جهاز  يسحب  كما  باآللة،  الدم  إختالط  عدم  المستقلة 
خالل  الدموية  الصفائح  لحماية  البالزما  من  جزءًا  التجميع 
الدم  عناصر  المريض.أما  إلى  نقلها  قبل  التخزين  فترة 
األخرى فتعاد إلى الجسم، مع إعطاء المتبرع مضادًا للتخثر 
للحيلولة دون حدوث تخثر للدم ومحلول ملحي للتعويض 

عن السوائل المفقودة. 
تستغرق عملية التبرع بالصفائح الدموية بين 45 و60 دقيقة 
ألغلب المتبرعين، ويعتمد ذلك على وزن المتبرع وطوله، 
وخالل هذه الفترة يمكنه قراءة القرآن الكريم أو مشاهدة 
للراديو؛  اإلستماع  أو  مجلة  أو  صحيفة  قراءة  أو  التلفاز 
لتمضية الوقت أو اإلكتفاء بالراحة واإلسترخاء في الوقت 

الذي تساعد فيه على إنقاذ حياة شخص. 
المتبرعون، فهي  منها  يشكو  التي  الجانبية  التأثيرات  أما 
قليلة جدًا، حيث يشعر بعض المتبرعين بتنميل خفيف حول 
الشفتين أو األنف أو األصابع، وهذا التنميل مجرد إستجابة 
إلى  الدم  إعادة  عند  المستخدمة  التخثر  لمضادات  طفيفة 
أجسامهم ويمكن تسكينه سريعًا بتناول الكالسيوم، وفي 
لهم  سيحضر  البرد  أو  القشعريرة  ببعض  شعورهم  حال 
الفريق بطانية أو لبادة تدفئة ليشعروا بالراحة، وهنا ننصح 
المتبرع بعدم رفع أشياء ثقيلة لمدة 24 ساعة بعد تبرعه.  

حيث  آمنة،  عملية  الدموية  بالصفيحات  التبرع  أن  يبقى 
الدموية  بالصفيحات  التبرع  األصحاء  لألشخاص  يمكن 
من  أيام  بضعة  كل  أجسامهم  في  تتجدد  كونها  بإنتظام 
متبرع  كل  على  باإلشراف  مدرب  فريق  يقوم  التبرع،حيث 
الصفائح  من  بسيطة  نسبة  سحب  ويتم  التبرع،  أثناء 
يعوض  حيث  نزف  لمشاكل  تعرض  لن  وبالتالي  الدموية 
الجسم الصفائح الدموية التي تبرع بها خالل 24 ساعة، كما 
أن أدوات التبرع )اإلبرة ، األنبوب، األكياس(  تكون معقمة 
تمامًا لالستخدام الواحد، ويتم التخلص منها حسب الطرق 
التبرع بالصفيحات  المتبعة في بنك الدم، علمًا أن عملية 
بنك  إشراف مباشر من فني وممرض وطبيب  تحت  تتم 

الدم.

 )الدمام(
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اتفاقية تعاون بين الجامعة ومستشفى 
CMRC العربية السعودية

وقعت جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلًة في وكالة 
الخريجين  المجتمع ومركز  والتطوير وخدمة  للدراسات  الجامعة 
للتنمية المهنية، اتفاقية تعاون مع مستشفى CMRC العربية 

السعودية، التابع لمركز كامبريدج للرعاية الطبية والتأهيل.
 ومثل الجامعة في التوقيع، أ. د. فهد الحربي، وكيل الجامعة 
للدراسات العليا والبحث العلمي، فيما مثل  المستشفى أ. 

خالد السليم، مدير اإلدارة والتشغيل.
والتنمية  الخريجين  مركز  مديرة  البحر،  أماني  د.  وأوضحت 
الجامعة  إلى استقطاب خريجي  االتفاقية تهدف  أن  المهنية، 

لتدريبهم وتقديمهم إلى سوق العمل عن طريق توظيفيهم.
وأشادت بتميز خريجي الجامعة وقدرتهم على مواكبة تحديات 
سوق العمل، مؤكدة أن هذه االتفاقية ستدعم الخريجين من 
المسارات الصحية، حيث أن أهم محاورها التوظيف والتدريب 
لهم  وسيقدم  السعودية،  العربية   CMRC مستشفى  في 
للتعلم  ومحفزه  إيجابية  وتدريبية  وظيفية  بيئة  المستشفى 

والتدريب.
الجدير بالذكر، أن مستشفى CMRC العربية السعودية يقدم 
خدماته في المملكة العربية السعودية منذ العام 2019م في 
جميع  خدماته  لتشمل  التوسع  على  ويعمل  الظهران،  مدينة 
مدن المملكة، وهو مستشفى متخصص في الرعاية الممتدة 
عالمية  مستشفيات  مجموعة  ضمن  ويأتي  التأهيل،  وإعادة 

تابعة لمركز كامبريدج للرعاية الطبية والتأهيل.
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الجامعة و»موهبة« تتعاونان لتقديم 
برامج نوعية للطلبة الموهوبين ونشر 

ثقافة اإلبداع 

 وقعت جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ومؤسسة الملك 
تعاون،  اتفاقية  للموهبة واإلبداع "موهبة"،  العزيز ورجاله  عبد 
الموهبة  ثقافة  ونشر  الموهوبين  للطلبة  نوعية  برامج  لتقديم 

واإلبداع في المجتمع.
أ. د. عبدالكريم بن خلف الهويش،  ومثل الجامعة في التوقيع 
عميد معهد االستشارات والخدمات، فيما مثل موهبة، د. باسل 

السدحان نائب الرئيس العام لخدمات الموهوبين.
 وأوضح د.عبد الكريم الهويش، أن االتفاقية تشمل عدة محاور 
من أهمها تقديم برامج نوعية مشتركة للطلبة الموهوبين ونشر 
ثقافة الموهبة واإلبداع في المجتمع وإجراء الدراسات العلمية 
الموهوبين،  الطلبة  رفع مستوى واكتشاف  التي تساهم في 
في  الصلة  ذات  العلمية  الخبرات  تبادل  على  تنص  أنها  كما 
الموهبة واإلبداع واالبتكار، وكذلك برامج الرعاية ومنها البرامج 
والفعاليات  والمعارض  والمسابقات  موهبة  وتلمذة  االثرائية 

واالبتكار وريادة األعمال.
عمادة  عميدة  الجامعة:  من  الصلة  ذات  الجهات  االتفاقية  حضر 
التطبيقية،  الكلية  عميدة  المستدامة،  والتنمية  المجتمع  خدمة 
تطوير  عمادة  وكيلة  الجامعي،  التعليم  تطوير  عمادة  عميد 
التعليم  مركز  مديرة  العلمي،  البحث  عمادة  وكلية  التعليم، 
التسجيل،  لشؤون  والتسجيل  القبول  عميد  المستمر ومساعد 
للموهبة  ورجاله  عبدالعزيز  الملك  مؤسسة  من  حضر  فيما 

واإلبداع مشرف أول إدارة عالقات الشركات.

 )الدمام(
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استهدف 35 ألف طالب وطالبة..

األسبوع الخليجي لتعزيز صحة الفم 
واألسنان بالجامعة
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نظمت جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 
األسنان،  طب  بكلية  ممثلة  بالدمام، 
بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتنمية 
العامة  العالقات  وإدارة  المستدامة 
واإلعالم، "األسبوع الخليجي الموحد لتعزيز 
الفم واألسنان"، تحت شعار "فمك  صحة 
والتثقيف  التوعية  بهدف  صحتك"،  مرآة 
بأهمية صحة الفم واألسنان كأساس مهم  

للصحة العامة.
عميدة  الحميد،  جيهان  الدكتورة  وأوضحت 
كلية طب األسنان أن الحملة التوعوية التي 
لتعزيز  الموحد  الخليجي  األسبوع  تضمنها 
 35 نحو  استهدفت  واالسنان،  الفم  صحة 
مشيرة  كلية،   19 في  وطالبة  طالب  ألف 
من  ومتطوعة  متطوع   200 نحو  أن  إلى 
كلية طب األسنان شاركوا  طالب وطالبات 

في الحملة منذ اإلعالن عنها. 
زاروا  الحملة،  المشاركين في  أن  وأضافت 
عبدالرحمن  اإلمام  لجامعة  التابعة  الكليات 
الفحص  عمليات  أجروا  كما  فيصل،  بن 
الحملة من أعضاء  زوار ركن  والكشف على 
هيئة التدريس ومنسوبي الكليات، بهدف 
التثقيف بأهمية الكشف الدوري والمنتظم 

على األسنان وتأثيره على الصحة العامة.

 )الدمام(
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استكملت مسيرة التوعية بمرض سرطان الثدي بحملة الكشف المبكر..

 )الدمام(

الجامعة تشارك في ماراثون 
»الشرقية وردية« وتحصد المركز األول

التوعية  مسيرة  فيصل،  بن  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  استكملت 
عنوان  تحت  وأهميته  المبكر  الكشف  بحملة  الثدي  سرطان  بمرض 
»ما يعرف بعدين«، التي تنظمها للعام الثالث عشر على التوالي، 
حيث  المجتمعية،  المسؤولية  مظلة  تحت  منسوبيها  بمساهمة 
شاركت الجامعة ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة 
الشرقية  »ماراثون  في  بالخبر  الجامعي  فهد  الملك  ومستشفى 
جمعية  نظمتها  التي   ،13 وردية  الشرقية  لحملة  التابع  وردية«، 
السرطان السعودية في كورنيش الخبر، تضامنًا مع التوجه العالمي 

في التوعية بمرض سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه.
الملك  مستشفى  في  التشخيصية  األشعة  استشاري  وكشفت 

فهد الجامعي ورئيسة حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي »ما 
مشاركتها  خالل  المهنا  فهد  بنت  أفنان  الدكتورة  بعدين«  يعرف 
التوعوية المستمرة  الجامعة، عن أن الحمالت  وتسلمها درع تكريم 
استطاعت بفضل الله، حض السيدات على أهمية الكشف المبكر 
عن سرطان الثدي، وزيادة اقبالهن عليه. وشددت على أن خروجنا من 
واالمتثال  المجتمع  بوعي  مرهون  كوفيد-19،  كورونا  فيروس  أزمة 
السيدات  بالتزام  الثدي  سرطان  مع  الحال  كذلك  الوقاية،  لسبل 
أسباب  أهم  كأحد  الماموغرام  فحص  باستخدام  المبكر  بالكشف 

النجاة.
الصحية  التوعية  برامج  في  شاركت  الجامعة  أن  المهنا  د.  ولفتت 
تهتم  مختلفة  موضوعات  وتناولت  الماراثون  لفعاليات  المصاحبة 
الثدي، وشارك فيها عدد من منسوبي ومنسوبات  بشأن سرطان 
اسهاماتهم  من  كجزء  والتثقيف  والتوعية  التنظيم  في  الجامعة 
التطوعية لخدمة المجتمع وتنميته نحو مجتمع واٍع بأهمية الكشف 
المبكر عن سرطان الثدي، وبالتعريف بأعراض المرض وأهم إجراءات 
الوقاية منه، وكذلك أحدث الطرق المستخدمة في الكشف المبكر 
تقديم  تم  أنه  إلى  الشفاء، مشيرة  نسبة  ارتفاع  تأثيره في  ومدى 
واإلجابة  الفعالية  لزوار  التثقيفية  والمطبوعات  والكتيبات  الهدايا 

على جميع االستفسارات عن مرض سرطان الثدي.
وأضافت أنه في مشهد اكتسى باللون الوردي، والرغبة في محاربة 
متسابق   100 بمشاركة  »الماراثون«  انطلق  الثدي،  سرطان  مرض 
ومتسابقة من مختلف شرائح المجتمع، قطعوا مسافة 1 كيلومتر، 
عنه.  المبكر  الكشف  وأهمية  المرض،  حول  توعية  رسائل  ناشرين 
وفي نهاية السباق حصدت المركز األول ريما الزهراني من طالبات 
بن  الرحمن  عبد  اإلمام  بجامعة  العلمي  المسار  التحضيرية  السنة 

فيصل، وتم تتويجها بكأس مقدم من االتحاد السعودي لكرة اليد.
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والمستشفى الجامعي.. رئيسة مجلس ُأمناء مجلس 
المنطقة الشرقية للمسؤولية االجتماعية:

للفحص المبكر أهمية بالغة في 
الوقاية من سرطان الثدي

أكدت سمو األميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة مجلس 
االجتماعية،  للمسؤولية  الشرقية  المنطقة  مجلس  ُأمناء 
على أهمية المتابعة الدورية والفحص المبكر للتأكد من عدم 
من  ُيعتبر  ذلك  أن  على  مشددة  الثدي،  بسرطان  اإلصابة 
الثانوية ومعالجة حاالت سرطان  الوقاية  أهم استراتيجيات 

الثدي، وزيادة معدل الشفاء وخفض معدل الوفيات.
اإلمام  جامعة  تبذلها  التي  بالجهود  سموها  ونوهت 
المجتمع  خدمة  بعمادة  ممثلة  فيصل،  بن  عبدالرحمن 
للمساهمة  العالقة،  ذات  والجهات  المستدامة  والتنمية 
التجارب  نشر  خالل  من  المجتمع  توعية  في  فعال  بشكل 
الناجحة للتعامل مع المرض وسبل الوقاية وتقديم الكشف 

المجاني.

جلسة الشاي الوردي
الوردي"،  "الشاي  بعنوان  الحوارية  الجلسة  في  ذلك  جاء 
المستدامة  والتنمية  المجتمع  خدمة  عمادة  نظمتها  التي 
ومستشفى  فيصل  بن  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  في 
للقاء  العمادة،  مقر  في  بالخبر،  الجامعي  فهد  الملك 
المتعافيات والناشطات في التوعية بأهمية الكشف المبكر 
عن سرطان الثدي، بهدف دعم مريضات ومتعافيات سرطان 
وشجاعتهن  تجاربهن  على  الضوء  تسليط  خالل  من  الثدي 
الكشف  حملة  فعاليات  ضمن  تأتي  والتي  محاربته،  في 
المبكر عن سرطان الثدي في عامها الثالث عشر تحت شعار 

"ما يعرف بعدين".
الحوارية، كلمة لسمو األميرة عبير بنت  الجلسة  وتضمنت 
فيصل بن تركي، وكلمة للدكتورة فاطمة الملحم، ثم حوار 
مفتوح مع المريضات والمتعافيات تم فيه عرض تجاربهن 

في محاربة المرض.
اللواتي  الشجاعات  السيدات  األميرة  سمو  كرمت  كما 
المجتمع  خدمة  عمادة  عميدة  بحضور  المرض،  تحدين 
التشخيصية  األشعة  استشاري  المستدامة  والتنمية 
الدم  بنك  ورئيسة  الملحم،  فاطمة  الدكتور   األستاذ 
الدكتورة  بالخبر  الجامعي  بالمستشفى  الدم  نقل  وطب 
عواطف النافع ووكيلة العمادة لشؤون التنمية المستدامة 
الجامع ورئيسة حملة "ما يعرف بعدين" د.  الدكتورة مي 
السرطان  لجمعية  المكلف  التنفيذي  والمدير  المهنا  أفنان 
لجنة  وعضوات  العزمان،  ياسمين  األستاذة  السعودية 
الجلسة من طبيبات  بالحملة، وضيوف  والمساندة  الدعم 
والمريضات  الثدي  التوعية بسرطان  وناشطات في مجال 

والمتعافيات.

التوعية والعالج
بن  عبدالله  الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس  معالي  وثمن 
بنت  عبير  األميرة  سمو  وحرص  اهتمام  الربيش  محمد 
الله  حفظها   – لقاءها  أن  إلى  مشيرًا  تركي،  بن  فيصل 
هذا  في  تجاربهن  على  الضوء  وتسليط  بالمتعافيات    -
التعرف  الكريم في  الشهر، لهو دليل على حرص سموها 
على طموح المتعافيات للتخلص من هذا المرض والعزيمة 
ما  ظل  في  له،  متحديات  يقفن  جعلهن  الذي  واإلصرار 
من  ومستمر  متواصل  دعم  من  الرشيدة  حكومتنا  توليه 
الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن  أجل توفير أقصى خدمات 
مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع للجامعة هو 
أحد هذه الصروح التي ساهمت على مدى أكثر من  13 عامًا 
من أجل العمل على التوعية والعالج وعمل البرامج الصحية 
والجامعات  الشرقية  المنطقة  محافظات  في  والتثقيفية 

والمراكز التجارية والندوات والمحاضرات على مدار العام.
من جانبها، لفتت الدكتورة الملحم إلى تنامي نسبة اإلصابة 
بسرطان الثدي سنويًا في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى 
اإلصابة  نسبة  في  األعلى  تعّد  الشرقية  المنطقة  أن 
عشر  الثالثة  طوال  بأنه  مبينة  المملكة،  مستوى  على 
الوعي،  لنشر  ركيزة  أهم  الحمالت  أصبحت  الماضية  سنة 
رسالة  تجمعها  ودولية  اقليمية  شراكات  لعقد  وتوسعت 
السيدات  لدى  الوعي  رفع  وهي  مشتركة  وأهداف  واحدة 
الثدي.  سرطان  عن  المبكر  الكشف  بأهمية  والمجتمع 
وأوضحت أن الحمالت تبذل جهودًا جبارة في مجابهة المرض 
من خالل توعية وتثقيف السيدات وتقديم الدعم النفسي 
الذي يقوم عليهه نخبة من الطاقم الطبي المتخصص في 
في  بالتطوع  العطاء   جانب  لذلك  يدفعهم  المجال،  هذا 
مناشط الحملة من خالل التسجيل بالفرص التطوعية التي 
لوزارة  التابع  التطوعي  العمل  الجامعة في منصة  تطرحها 
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، للوصول إلى مليون 
متطوع فاعل يضع بصمة تنموية ويخلد أثرًا مجتمعيًا في 
شتى الميادين، وتحفيز الطالب والطالبات والمجتمع على 
الفعاليات  وتنظيم  لهم  األماكن  وتوفير  التطوعي  العمل 
التوعوية إضافة إلى المشاركة في عدة محافل ومؤتمرات 
ذات  والمواضيع  الثدي  بأورام  مختصة  وعربية  محلية 
العالقة، واختتمت الملحم كلمتها بالتأكيد على أن "الفحص 
المبكر ..حياة" من خالل أشعة الماموجرام  مثمنًة ومقدرة 
حضور سمو األميرة عبير بنت فيصل كساند وداعم ومحفز 
الحاضرات  لجميع  وعرفانها  شكرها  مقدمة  للسيدات، 

والمنظمين والمنظمات إلنجاح الجلسة.

 )الدمام(
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د. منتصر العبداللهد. فائز الشـهريد. طارق الروافأ.د. عبدالله الربيش

بعد انطالقها، منذ أكثر من 45 عامًا، وبإنجازات متالية أضافت كلية العمارة والتخطيط في جامعة اإلمام 
عبدالرحمن بن فيصل، إنجازًا جديدًا إلى سلسلة إنجازاتها، بحصولها على االعتماد البرامجي ألربعة برامج 
أكاديمية، ثالثة منها لدرجة البكالوريوس، وواحدة لدرجة الدكتوراة، من المركز الوطني للتقويم واالعتماد 

األكاديمي »اعتماد«.

د. الربيش: إنجاز يؤكد تميز الجامعة في مخرجات برامجها..

 )الدمام(

كلية العمارة تحقق االعتماد الكامل 
على مستوى الجامعات السعودية

مسيرة اإلنجازات
أن  الربيش،  الله  عبد  الدكتور  الجامعة  رئيس  معالي  وأكد 
يأتي  برامجها  من  لعدد  االعتماد  على  الجامعة  حصول 
البرامجي  االعتماد  على  للحصول  الهادفة  خطتها  ضمن 
االنجازات  مسيرة  إلى  ويضاف  األكاديمية،  البرامج  لكافة 
الجامعة  تميز  يؤكد  الذي  األكاديمي  باالعتماد  الخاصة 
عمادة  الربيش جهود  الدكتور  برامجها. وثمن  في مخرجات 
الجودة واالعتماد األكاديمي وجهود كلية العمارة والتخطيط 
الكليات  الجامعة، حاثًا جميع  ومنسوبيها وجميع مسؤولي 

على مواصلة التميز لتحقيق اإلنجازات.

برامج معتمدة
طارق  الدكتور  والتخطيط  العمارة  كلية  عميد  أوضح  بدوره 
الرواف، أن البرامج المعتمدة شملت برامج درجة البكالوريوس 
لهندسة عمارة البيئة والعمارة الداخلية والتخطيط الحضري 
واالقليمي  للبكالوريوس ودرجة الدكتوراة، الذي يعتبر أول 
في  الدكتورة  درجة  لبرنامج  المملكة  مستوي  على  اعتماد 
تخصص التخطيط الحضري واالقليمي، مشيرًا إلى أن هذا 
اإلنجاز تحقق بتوفيق الله أواًل، ثم بتوجيهات ومتابعة رئيس 
الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، والجهود الكبيرة 
التي بذلها الزمالء في عمادة الجودة واالعتماد االكاديمي 
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بالجامعة وتعاون جميع الزمالء بالكلية من رؤساء األقسام )البرامج( 
وأعضاء هيئة التدريس.

من جانبه أفاد رئيس قسم التخطيط الحضري واإلقليمي في كلية 
المملكة  رؤية  تركيز  أن  الشهري،  فائز  الدكتور  والتخطيط  العمارة 
2030 على تحقيق المتطلبات الثالثة: المجتمع الحيوي واالقتصاد 
المزدهر والوطن الطموح، يبرز معه أهمية تأهيل الموارد البشرية 
المتخصصة في مجال التخطيط الحضري واإلقليمي بكلية العمارة 
يساهم  الذي  فيصل،  بن  عبدالرحمن  اإلمام  بجامعة  والتخطيط 
االقتصادية  وأبعاده  والمحلية  واإلقليمية  الوطنية  بمستوياته 
واالجتماعية والبيئية والعمرانية واألمنية واإلدارية في تحقيق رؤية 
2030 الطموحة، بإيجاد الكفاءة والتوازن اإلنمائي لمناطق المملكة 
المختلفة في إطار التنمية المستدامة عمرانيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، 
لتتحقق معها مستهدفات الرؤية الميمونة، التي تهدف إلى تنويع 
الحياة  نوعية  وتحسين  المعيشة  مستويات  ورفع  الدخل  مصادر 

للمواطن والمقيم على أرض المملكة.
واإلقليمي  الحضري  التخطيط  قسم  أن  الشهري  الدكتور  وأضاف 
يضم ثالثة برامج هي الدكتوراة والماجستير والبكالوريوس، تقوم 
التنمية  عملية  دفع  في  تساهم  التي  البشرية  الكوادر  بتأهيل 
المستدامة، مشيرًا  التنمية  المملكة 2030 وأهداف  رؤية  وتحقيق 
والدكتوراه  البكالوريوس  برنامجي  الله حصول  بفضل  تم  أنه  إلى 

واالعتماد  للتقويم  الوطني  المركز  من  األكاديمي  االعتماد  على 
في  الفلسفة  دكتوراه  برنامج  يعتبر  حيث   ،  NCAAA األكاديمي 
في  افتتاحه  تم  والذي  بالقسم  واإلقليمي  الحضري  التخطيط 
عام 1426هـ- 2005 م، وتخرج منه 17 طالبًا وطالبة، وما زال يلتحق 
على  يحصل  برنامج  أول  وهو  حاليًا،  وطالبة  طالبًا   14 بالبرنامج 
العربية السعودية من  االعتماد األكاديمي على مستوى المملكة 
برنامج  يعتبر  كما  األكاديمي،  واالعتماد  للتقويم  الوطني  المركز 
أوائل  من  واإلقليمي،  الحضري  التخطيط  بقسم  البكالوريوس 
درجة  يمنح  المملكة،  مستوى  على  التخصص  هذا  في  األقسام 
من  دفعة  أول  وتخرجت  1991م،  1412هـ  عام  في  البكالوريوس 

القسم عام 1414هـ / 1993م.

برامج فريدة
الداخلية  العمارة  قسم  رئيس  صالح  بن  عادل  الدكتور  أوضح  بدوره 
الداخلية على االعتماد  العمارة  بكالوريوس قسم  برنامج  أن حصول 
البرامجي جاء نتيجة لتوافق االنشطة التعليمية والعمليات واالجراءات 
للبرنامج مع المعايير االكاديمية وجودة برامج التعليم العالي، وضمن 
الوطنية  الهيئة  تطبقها  التي  الجيدة  والممارسات  المؤهالت  إطار 
للتقويم، مشيرًا إلى أن برنامج العمارة الداخلية من البرامج الفريدة 

على مستوى المملكة.
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ممثلًة  فيصل،  بن  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  وقعت 
شركة  مع  بالخبر،  الجامعي  فهد  الملك  بمستشفى 
"صالت"، اتفاقية شراكة تتيح  لحاملي بطاقات التأمين 

العالج في المستشفيات الحكومية. 
رئيس  معالي  مستشار  االتفاقية  في  الجامعة  ومّثل 
الجامعة وعميد معهد الدراسات االستشارية الدكتور عبد 
التنفيذي  الرئيس  مثل "صالت"  فيما  الهويش،  الكريم 

والعضو المنتدب للشركة فايز الحربي.
وأوضح الدكتور الهويش أن االتفاقية تأتي في مجال إدارة 
وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية وتشغيل وإدارة 
من   11 المادة  تفعيل  إلى  تهدف  التي  االيرادات،  دورة 

نظام مجلس الضمان الصحي التي تمكن المستشفيات 
من  للمواطنين  الطبية   الخدمات  تقديم  من  الحكومية 
مناطق  مستوى  على  الصحي  التأمين  بطاقات  حاملي 

المملكة العربية السعودية.
تقديم  في  ستسهم  االتفاقية  هذه  أن  إلى   واشار 
رافدًا  الطبية بشكل أسرع وبجودة أعلى، وتعد  الخدمات 

لتنمية الموارد المالية للجامعة.
التي  الحكومية  المستشفيات  جميع  أن  بالذكر،  الجدير 
الصحي  الضمان  مجلس  نظام  من   11 المادة  فعلت 
المقدمة  الطبية  الخدمات  فوترة  لها  يحق  السعودي، 

للمواطنين حاملي وثائق التأمين الصحي المعتمدة.

 )الدمام(

الجامعة و»صالت« توقعان اتفاقية 
تتيح  لحاملي بطاقات التأمين العالج في 

المستشفيات الحكومية
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 )الدمام(

الجامعة ومركز الملك عبد العزيز للحوار 
يختتمان برنامج نسيج بموسمه الخامس

استفاد منه أكثر من 23 ألف طالب وطالبة عبر554 دورة تدريبية.. 

عبد  الملك  ومركز  فيصل  بن  الرحمن  عبد  اإلمام  جامعة  اختتمت 
الخامس،  موسمه  في  "نسيج"  برنامج  الوطني،  للحوار  العزيز 
دورة  عبر554  وطالبة  طالب  ألف   23 من  أكثر  منه  استفاد  بعدما 

تدريبية، ضمن مبادرة "نبض وطن".
و أكد معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، على أهمية 
برنامج "نسيج" المتمّثل في تعزيز قيم التعايش المجتمعي لدى 
طالب الجامعة، ضمن مبادرة "نبض وطن"، التي تنفذها الجامعة 
بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني منذ انطالقته 

قبل خمسة أعوام.
وأوضح الربيش أن ثقافة الحوار أصبحت تشكل أحد الموضوعات 
الحيوية في حياة المجتمع السعودي، نظرًا ألن االهتمام بالحوار 
العام  الرأي  موضوعات  من  أصبح  والتواصلية  الثقافية  وقيمه 
التي نتابعها في مختلف وسائل اإلعالم، ونجد أصداء كبيرة لها 

لدى مختلف أطياف وشرائح المجتمع.
الدكتور  المساندة  والدراسات  التحضيرية  السنة  عميد  أكد  بدوره 
عبدالعزيز الفهيد، أن العمادة تعتز وتفتخر  بكونها الرائدة والمبادرة 
في دمج حقيبة تدريبية لتعزيز قيم الحوار المجتمعي في مناهجها 
المنطقة  إمارة  مع  والتنسيق  بالشراكة  المملكة  مستوى  على 

الشرقية ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه 
بعد نجاح هذه التجربة لدينا، تم تطبيقها في مؤسسات تعليمية 
تطوير  على  حاليًا  ونعمل  وخارجها،  الشرقية  المنطقة  في  أخرى 
برامج الحقيبة، بما يتوافق مع المستجدات وتقديمها في مقررات 
طلبة  لجميع  منها  االستفادة  استمرارية  لضمان  أخرى؛  أكاديمية 
الجامعة. وأضاف أنه بالرغم من التحديات والتنوع االجتماعي الكبير 
بين مختلف مكونات المجتمع السعودي في المنطقة الشرقية، 

استطعنا تجاوزها بتوفيق الله ثم بتضافر جهود الجميع.
وتابع أن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني كشف عن  23768 
طالبًا وطالبة )6996 من الذكور و16772 من اإلناث( استفادوا من 
برنامج "نسيج" لتعزيز التعايش المجتمعي، الذي ينظمه بالشراكة 
موسمه  ختام  في  فيصل  بن  الرحمن  عبد  اإلمام  جامعة  مع 
الخامس، وذلك من خالل تقديم 554 دورة تدريبية، بإجمالي عدد 
ساعات تدريب بلغ 1244 ساعة، وبمشاركة 58 عضو هيئة تدريس، 
حيث ساهم المتدربون في 908 أعمال تطوعية مشتركة خالل عام 
البرنامج  انطالق  منذ  التطوعية  األعمال  إجمالي  ليصل  1442هـ، 
بين  تنّوعت  ُمشتركًا  عماًل   3456 إلى  هـ   1438 عام  الجامعة  داخل 

مشاريع ميدانية وإنسانية وفنية.
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15 جامعة شاركت بالبطولة 
المشاركون يشيدون بمستوى التنظيم..

 »الملك سعود« تخطف كأس الجامعات 
السعودية و»جدة« وصيفة 

و»عبدالرحمن بن فيصل« ثالثة

 )الدمام(

الجامعات السعودية  الملك سعود بكأس بطولة دوري  توجت جامعة 
الرياضي  االتحاد  نظمها  التي   ،)22 )فيفا  اإللكترونية  للرياضات 
بن فيصل في  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  السعودية، في  للجامعات 
الدمام، برعاية معالي الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم، وبمشاركة 
15 جامعة سعودية. وحصلت جامعة جدة على المركز الثاني، فيما كان 

المركز الثالث من نصيب جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل.
رئيس  نائب  العتيبي،  أ.د.غازي  المناسبة  لهذه  االفتتاح  حفل  وحضر   
االتحاد  رئيس  المزيني،  خالد  وأ.د.  األكاديمية،  للشؤون  الجامعة 
الدوسري، عميد  للجامعات السعودية، وأ.د. علي بن طارد  الرياضي 
للجامعات  الفاعلة  بالمشاركة  نوه  الذي  بالجامعة،  الطالب  شؤون 
جامعة  أن استمرار  الدوسري  وأكد  البطولة.  المشاركة في  وبالوفود 
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، باستضافة المزيد من البطوالت التي 
وخدمًة  دعمًا  يمثل  السعودية،  للجامعات  الرياضي  االتحاد  ينظمها 

لشباب الوطن، مشيرًا إلى أن دعم الجامعة للشباب والرياضة يأتي 
البيئة  تهيئة   ،2030 المملكة  رؤية  أهداف  بأحد  الجامعة  إيمان  من 

المثالية للشباب وتحقيق جودة الحياة ألبناء المملكة.
 وشدد على أن الجامعة وبتوجيه ومتابعة من معالي الدكتور عبدالله 
للوطن  خير  فيه  لما  المجاالت  كل  في  الجهود  كل  تسخر  الربيش، 
من  جزء  إال  ما هي  الرياضية  االستضافة  هذه  أن  معتبرًا  والشباب، 
تنمية  في  الطموحة  األهداف  لتحقيق  الى  الفتا  المجاالت،  هذه 

قدرات الشباب.
 وأضاف أنه من حسن الطالع أن تتزامن هذه البطولة مع األمر الملكي 
الكريم بأن يكون 22 فبراير هو يوم التأسيس، وذلك يوصل الرسائل 
لشباب وشابات الوطن المشاركين، بوقوف القيادة الحكيمة معهم، 
للمملكة،  باإلنجازات  الحافل  التاريخ  الستذكار  سانحة  فرصة  تعد  كما 
سطرها  التي  البطولية  القصص  منه  نستلهم  الذي  التاريخ  وهو 
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األجداد والتي جسدت أمانة قيادة ووفاء شعب.
بدوره قدم الدكتور طفيل بن يوسف اليوسف، مدير عام 
العالقات العامة واإلعالم، الشكر والتقدير لمعالي رئيس 
الجامعة لتوجيهه باستضافة البطولة وغيرها من البطوالت 
واإللكترونية،  التقليدية  والشبابية  الرياضية  والمسابقات 
لالتحاد  الشكر  قدم  كما  النجاحها،  اإلمكانيات  كل  وتسخير 
الرياضي للجامعات السعودية على ثقتهم بتنظيم الجامعة 
الرائع  التنظيم  على  أثنى  االتحاد  أن  إلى  الفتا  للبطولة، 

للبطولة، الذي أدى إلى نجاحها.  
 وأثنى الدكتور اليوسف على جهود عمادة شؤون الطالب، 
كان  التي  الدوسري،  طارد  بن  علي  الدكتور  رأسها  وعلى 
في  الجامعة  دور  وإبراز  البطولة  إنجاح  في  مهم  دور  لها 
دعم األنشطة الرياضية الجامعية، مشيرا الى الدور الريادي 

للجامعة في دعم هذه األنشطة. 
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تنضم إلى منظومة الخدمات اإللكترونية 
في الجامعة والمستشفى الجامعي

أطلقت عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات، خدمة إلكترونية جديدة 
خدمات  بتقديم  السماح  تتيح  الجامعة،  منسوبي  بطاقات  على 
رقمية من خالل البطاقة والتي جرى تطويرها لتنضم إلى منظومة 

الخدمات اإللكترونية في الجامعة والمستشفى الجامعي .
خالد  الدكتور  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  عمادة  عميد  وأوضح 
من  التي  الخطط  من  عددًا  أمامها  وضعت  العمادة  أن  العيسى 
األمر  الجامعة،  لجميع منسوبي  إلكترونية  تقدم خدمات  أن  شأنها 
منسوبي  وخدمة  التعامل  يكون  أن  إلى  خالله  من  تسعى  الذي 
الجامعة إلكترونيًا بحتًا ضمن منظومة العمل التي تتميز بها الجامعة 

في ظل التطور التقني المتسارع.
خدمة  هي  العمادة  أطلقتها  التي  الخدمة  أن  العيسى  وأضاف 
الجامعة سباقة في إطالق هذه  كانت  الرقمية"، حيث  "بطاقتي 
الجامعة  القطاعات، والتي ُتمكن منسوبي  الخدمة على مستوى 
وثيقة  بصفتها  اإللكتروني  التطبيق  بواسطة  استخدامها  من 
مؤخرًا  تطويرها  تم  حيث  الجامعة،  أروقة  داخل  رسميًا  معتمدة 

لتتيح العديد من المزايا والخدمات الرقمية، كما تم تعزيزها  برمز 
أجل  من   Wallet تطبيق  إلى  وإضافتها   ،QR السريع  االستجابة 
في  منها  لالستفادة  مستقباًل  اإللكتروني  الدفع  خدمات  إتاحة 
عمليات  تتطلب  التي  األخرى  الخدمات  من  وعدد  الجامعة  مطعم 

الدفع.
واضاف الدكتور العيسى انه بعد اكتمال مراحل المشروع ستنتفي 
تحقيقًا  ذلك  ويأتي  التقليدية،  البطائق  وطباعة  إلصدار  الحاجة 
لرؤية المملكة 2030 بهدف التسهيل واالرتقاء بالخدمات المقدمة 
من  اإلنفاق،  كفاءة  وترشيد  الرقمي  التحول  مجال  في  والتوسع 

خالل بتوفير عددًا من التكاليف الناجمة عن طباعة البطاقة. 
و  استحسان  ونالت  مبكرًا  إطالقها  تم  الخدمة  أن  بالذكر،  الجدير 
المضي  إلى  الجامعة  دفع  ما  الجامعة،  وطالب  منسوبي  تفاعل 
في  اإللكترونية  البطاقة  من  واالستفادة  المشروع  لتطوير  قدمًا 
والبوابات  األبواب  وفتح  اإللكتروني  الدفع  مثل  متعددة  خدمات 

وغيرها من الخدمات التي يتم تحديثها بشكل مستمر.

 )الدمام(
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الجامعة تطلق أول بيت خبرة للتعليم 

)iLearn - اإللكتروني )أتعلم

الدراسات االستشارية والخدمات،  الجامعة، ممثلة بمعهد  أطلقت 
الجامعة   رئيس  معالي   وقال  اإللكتروني.  للتعليم  خبرة  بيت  أول 
يجسد   ،)iLearn  - )أتعلم  الخبرة  بيت  إن  الربيش  عبدالله  الدكتور  
عبر  المعرفة  على  المبني  لالقتصاد  داعم  كصرح  الجامعة  دور 
تقديم خدمات وخبرات العمادة المتراكمة في التعليم اإللكتروني 
الدراسات  تقديم  يستهدف  حيث  والشركاء،  للمستفيدين 
االستشارية والفنية وخطط تحسين األداء في التعليم اإللكتروني، 
وتحليل االحتياجات والجهوزية، ومراجعة مؤشرات األداء والمقارنات 
اإللكترونية،  واألنشطة  والبرامج  المقررات  وتطوير  المعيارية، 
وتصميم وتطوير الوسائط المتعددة وتصوير ومونتاج الفيديوهات 
بيت  أن  وأضاف  متكاملة.  احترافية  أستوديوهات  عبر  التعليمية 
التعليم  مجاالت  في  والتأهيل  التدريب  أيضًا  يستهدف  الخبرة 
اإللكتروني وعقد المؤتمرات والورش التفاعلية )عن بعد( وتطوير 
والمعايير  الممارسات  أفضل  لتقديم  اإلرشادية  والكتيبات  األدلة 

العالمية في مجاالت التعليم اإللكتروني والتي تساهم في تحقيق 
أهداف ومنفعة المستفيدين.

الدكتور  األستاذ  االستشارية  الدراسات  معهد  عميد  وأوضح 
عبدالكريم الهويش أن بيت الخبرة »أتعلم iLearn« ينبثق من عمادة 
 – المدمج  اإللكتروني  التعليم  لتقديم خدمات  اإللكتروني  التعليم 
والتعليم عن ُبعد، ويلبي االحتياج المجتمعي التوسعي في هذا 

النمط من التعليم.
بدورها أشارت عميدة التعليم اإللكتروني ورئيس بيت الخبرة الدكتورة 
iLearn« يسعى إلى  الخبرة »أتعلم  المهاشير إلى أن بيت  منيرة 
تعزيز قدرات األفراد والمؤسسات والمجتمع في مجاالت التعليم 
اإللكتروني ضمن إطار العمل المشترك لنقل المعرفة. وقد ثمنت 
بالنيابة عنها وعن منسوبي بيت الخبرة رؤية الجامعة الداعمة للتحول 
التقنية  البوابة  التعليم اإللكتروني عبر  المعرفي االستثماري في 

iauelearning.iau.edu.sa/portals/ilearn

 )الدمام(
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اختتمت كلية العلوم والدراسات االنسانية بالجبيل، ممثلة 
بوكالة الدراسات العليا والبحث العلمي، مبادرة »تأهب« 
لتهيئة المعيدين والمحاضرين للدراسات العليا بمشاركة 

40 معيدة ومحاضرة.
العلمي  والبحث  العليا  للدراسات  الجامعة  وكيل  وأشار 
للمعيدات  البرنامج  أهمية  إلى  الحربي  فهد  الدكتور 
يميز  ما  أهم  وأن  لالبتعاث،  المؤهالت  والمحاضرات 
البرنامج نقل تجارب متنوعة لمبتعثين سابقين أو من هم 
يمكن  ال  وخبرات  نصائح  لتقديم  االبتعاث،   رأس  على 
تقديمها إال من األشخاص الذين خاضوا تجربة االبتعاث 
في  المشاركين  الضيوف  جميع  أن  واألهم  مسبقًا، 
تقديم الورش التدريبية أو المشاركين في نقل تجاربهم، 
ما  المشاركات  لتخصصات  مشابهة  تخصصات  من  هم 
برامج  في  توفرها  يمكن  ال  خصوصية  البرنامج  يعطي 
تأهيل المبتعثين األخرى العامة التي تكون على مستوى 

في  والمشاركين  المنظمة  اللجنة  جهود  مثمنًا  الجامعة، 
البرنامج وتمنى لهم كل التوفيق والسداد.

والدراسات  العلوم  كلية  عميدة  أوضحت  جهتها  من 
االنسانية بالجبيل الدكتورة دالل الشنقيطي أن »تأهب« 
نحو  رحلتها  في  ومحاضرة  معيدة  لكل  جديدة  بداية  هو 
الجهود  فيه  تضافرت  معسكر  وهو  الخارجي،  االبتعاث 
المشاركات  لدعم  وخارجها  الجامعة  داخل  من  والخبرات 
وأثناء  قبل  تواجههن  قد  التي  الصعوبات  اجتياز  على 
لتحفيز  حقيقية  فرصة  يمثل  أنه  كما  الخارجي،  االبتعاث 

الهمم وتذليل الصعوبات.
الكلية  وكالة  لشكر  الفرصة  انتهاز  »يسعدني  وأضافت: 
المنظمة  واللجنة  العلمي  والبحث  العليا  للدراسات 
األكاديميين  والمشرفين  تأهب  مبادرة  لمعسكر 
هذه  تنظيم  المبذولة في  الجهود  كل  على  والمتحدثين 

المبادرة النوعية«.

 )الجبيل(

40 معيدة ومحاضرة يختتمن برنامج »تأهب« 
لتهيئتهن للدراسات العليا واالبتعاث
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الربيش،  عبدالله  الدكتور  الجامعة  رئيس  معالي  برعاية 
الطبية  العلوم  كلية  في  التنفسية  الرعاية  قسم  أطلق 
لعمادة  التابعة   xطب منصة  مع  بالتعاون  التطبيقية، 
أحدث  ملتقى  بعد،  عن  والتعلم  اإللكتروني  التعليم 
جائحة  أثناء  التنفسية  الرعاية  مجال  في  المستجدات 

كورونا.
الربيش باستضافة المنصة الطبية  الدكتور  ونوه معالي 
من  معتمدة  حكومية  جامعية  طبية  منصة  أول  وهي 
نخبة  الصحية، خمسة من  للتخصصات  السعودية  الهيئة 
التنفسية،  بالرعاية  المتخصصين  الصحيين  الممارسين 
االبتكارات  حول  تمحورت  الملتقى  أهداف  أن  موضحًا 
الخاصة بمجال العالج التنفسي خالل الجائحة، واضطرابات 
النوم، إضافة إلى أحدث التوجهات في استخدام األجهزة 

التنفسية لمرضى كورونا.
عن  والتعلم  اإللكتروني  التعليم  عميدة  أشارت  بدورها   
عن   يزيد  ما  حضور  إلى  المهاشير،  منيرة  الدكتورة  بعد 
مختلفة  بلدان   5 من  طالبًا   84 و  صحيين  ممارسين   410

شملت مصر واألردن، والبحرين والمملكة المتحدة، إلى 
جانب المشاركين من المملكة ممثلين بما يزيد عن 103 

مؤسسات ومستشفيات.
قاسم  الدكتور  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  عميد  أما 
هذه  مثل  ورعاية  دعم  أهمية  على  فأكد  المعيدي، 
لما  كورونا  جائحة  أثناء  خصوصًا  االفتراضية،  الملتقيات 
لها من بالغ األثر في تثقيف وتطوير الكادر الصحي من 

مختلف الدول.
 من جهتها أشارت رئيسة قسم الرعاية التنفسية الدكتورة 
نور الخثالن، إلى أهمية الملتقيات االفتراضية أثناء الجائحة 
التنفسية  الرعاية  أخصائيي  الطبية من  الرعاية  لمقدمي 
مع  بالتعامل  معارفهم  لتطوير  الصحيين  والممارسين 
هذا  في  الخبراء  من  الخبرة  واكتساب  كورونا  مرضى 
المستشفيات  في  يعملون  ممن  وخصوصًا  المجال، 
خارجها  يعملون  من  إلى  إضافة  المملكة،  في  الطرفية 
من مختلف دول العالم؛ إليصال تقّدم المملكة وريادتها 

في مكافحة مرض كوفيد-19 تحقيقًا لرؤية 2030.

 )الدمام(

 مستجدات الرعاية التنفسية 
تجذب 103 مؤسسات صحية
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بعنوان  عمل  ورشة  فيصل،  بن  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  عقدت 
الجامعة  مستشفى  مقر  في  الصحي"  القطاع  في  "التحول 

للمستشفيات  التنفيذيين  المدراء  بحضور  الجديد، 
الجامعية بالمملكة.

محمد  بن  عبدالله  الدكتور  األستاذ  معالي  وشدد 
شؤون  مجلس  ممثل  الجامعة،  رئيس  الربيش، 
اللقاء،  خالل  الصحي  التحول  برنامج  في  الجامعات 
بمشاركة  تعقد  التي  الورش  هذه  مثل  أهمية  على 
مدراء المستشفيات الجامعية الطبية التنفيذيين على 
مستوى المملكة، خصوصًا أنها تهدف للوصول إلى 
الرعاية  نظام  وهيكلة  تشكيل  في  تساهم  توصيات 
مقترحات  ظل  وفي   ،2030 رؤية  ظل  في  الصحية 

برنامج تحول القطاع الصحي. وأشار إلى أن التصورات المستقبلية 
مناقشتها مع ضيوف  وتمت  العمل  ورشة  تم طرحها خالل  التي 
الورشة، هدفت إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية التي تؤدي فيها 

الجامعية  والمستشفيات  األكاديمية  الطبية  المدن 
أن يحدث  الذي من شأنه  األمر  دورًا محوريًا أساسيًا، 
على  الصحية  الرعاية  منظومة  في  كبيرًا  إيجابيًا  أثرًا 
مستوى المملكة العربية السعودية. كما أشار معاليه 
إلى المجهودات المتميزة التي تقدمها المستشفيات 
الجامعية على جميع األصعدة مثل التعليم والتدريب 
الصحية،  الرعاية  خدمات  وتقديم  والصحي،  الطبي 

والبحث العلمي واالبتكار. 

واستعرض د. الربيش خالل الورشة، بعض النقاط األساسية الواردة 
في تقرير برنامج تحول القطاع الصحي الوطني، وناقش الخبرات 
والتجارب الدولية السابقة التي نجحت في االستفادة 
من الفرص واجتياز التحديات المصاحبة لتحول القطاع 

الصحي.
األستاذ  األنصاري  نوف  الدكتورة  قدمت  ذلك  بعد 
الصحة  بكلية  األكاديمية  الشؤون  ووكيلة  المساعد 
المستشفيات  بين  الفروقات  لتوضيح  موجزًا  العامة، 
الطبية  والمدن  الجامعية  والمستشفيات  التعليمية 
والحوكمة  التمويل  قنوات  يخص  ما  في  األكاديمية، 
نماذج  بعض  استعرضت  كما  التنظيمي.  والهيكل 
تلك  خصوصًا  العالمية،  الصحية  الرعاية  تمويل 
المتعلقة بالرعاية المبنية على القيمة، والتي من شأنها رفع جودة 
الخدمات الصحية وخفض التكلفة، إضافة إلى مقارنات مرجعية مع 
نظام  بتطوير  يتعلق  ما  األمريكية وهولندا في  المتحدة  الواليات 

التعليم الطبي الجامعي.
التجارب الدولية  أ. د. فهد المهنا  من جهته استعرض 
الطبي  التعليم  نماذج  في  األسبقية  وذات  الناجحة 
المتبعة  اآلليات  توضيح  إلى  إضافة  الجامعي، 
بديلة  تمويل  قنوات  إليجاد  الدولية  األنظمة  في 
العالمية  الجودة  معايير  تحقيق  تضمن  ومستدامة 
في قطاع الرعاية الصحية، والتميز في مجال التعليم 

الطبي والبحث العلمي واالبتكار.

بمشاركة مدراء المستشفيات الجامعية الطبية 
التنفيذيين في المملكة..

التحول في القطاع الصحي في ورشة 

بمستشفى الجامعة الجديد
 )الدمام(

الربيش: تهدف 
الورش للوصول 

إلى توصيات 
تساهم في تشكيل 

وهيكلة نظام 
الرعاية الصحية

المهنا: إيجاد 
قنوات تمويل 

بديلة ومستدامة 
تضمن تحقيق 
معايير الجودة 

العالمية
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ور بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء 

وبمشاركة كثيفة من الجامعة وخارجها..

الالئحة الجديدة لتداول وتصنيع األجهزة 

الطبية موضوع ورشة عمل بكلية الهندسة

العامة  التعاون بين جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل والهيئة  في إطار 
تعريفية  عمل  ورشة  بالجامعة،  الهندسة  كلية  استضافت  والدواء،  للغذاء 
إضافة  وصناعتها،  وصيانتها  الطبية  والمعدات  لألجهزة  الجديدة  بالالئحة 
الى ما يتعلق باختراع وابتكار األجهزة الطبية وقطع غيارها، بمشاركة طالب 
األجهزة  تصنيع  والمهتمين وبعض ممثلي شركات  والمختصين  الهندسة 

الطبية ووكالء الشركات العالمية بالمملكة.
ليست  الورشة  أن  الهندسة،  كلية  عميد  الثبيتي،  مراد  الدكتور  وأوضح 
والدواء،  للغذاء  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  الجامعة  تنظمها  التي  األولى 
طرحته  الذي  الموضوع  أهمية  إلى  إضافة  واألكثر مشاركة،  األكبر  أنها  إال 
على  الحصول  وكيفية  الطبية  األجهزة  وابتكار  تصنيع  بالئحة  والمتعلق 
الموافقة إلدخالها إلى المملكة، مشيرًا إلى أن الورشة هي امتداد للتعاون 
المستمر مع هيئة الغذاء والدواء، الفتًا إلى أن الفعالية تعد أول لقاء منظم 
بين الجامعة ممثلة بكلية الهندسة والهيئة، وقد شهدت حضورًا كبيرًا من 

الجامعة وخارجها. 
الطبية  الهندسة  قسم  رئيس  العمري،  عبدالحكيم  الدكتور  أكد  جهته  من 
الحيوية، أن هدف الورشة الرئيسي هو تعريف الطالب والطالبات، وبخاصة 
بأحدث  والمبتكرين،  الطبية  الشركات  ممثلي  جانب  الى  تخرجهم  المتوقع 
بهذه  علم  على  يكونوا  حتى  الطبية،  باألجهزة  المتعلقة  واللوائح  األنظمة 
جزاءات،  أو  غرامات  عليها  يترتب  قد  مخالفات  في  يقعوا  فال  األنظمة 
الفتًا إلى أن هذه اللقاءات ضرورية للطالب الذين سيدخلون قريبًا سوق 
العمل حيث ستدعم قدراتهم ومعارفهم في مختلف مجاالت وأنظمة تجارة 

وتصنيع وابتكار األجهزة الطبية. 
أما المهندس علي الحواس، خبير اللوائح ومواصفات األجهزة الطبية بالهيئة 
العامة للغذاء والدواء، فأكد أن نظام األجهزة الطبية الجديد يمثل تحواًل جديدًا 
وتحديثًا لألنظمة التي صدرت منذ  2008 م، وتسهم في دعم االبتكارات 
الطبية والتصنيع لألجهزة إضافة إلى الحد من األجهزة ذات الجودة المتدنية، 

الفتًا إلى أن أبرز مواد النظام، عدم جواز تداول أي جهاز طبي في المملكة 
العامة للغذاء والدواء، وعدم السماح بترويج أي أجهزة  الهيئة  إال بإذن من 
طبية إلكترونيًا، إال بعد أخذ الموافقة على دخولها إلى المملكة، إضافة إلى 
السماح باستيراد أجهزة لالستخدام الشخصي، واستخدام رخص متخصصة 

لكل من االستيراد والتوزيع والتصنيع واالبتكار.
إدخال  على  الموافقة  يتم  جهة  ألي  التسويق،  إذن  تمنح  الهيئة  أن  وأفاد 
وبحسب  المحلية،  السوق  في  تداوله  على  الموافقة  تمت  الذي  الجهاز 

االشتراطات الخاصة للمستلزمات الطبية وقطع غيارها.
األجهزة  وتشغيل  دعم  خبير  السحيم،  عمر  المهندس  أشار  جانبه  من   
وترويج  باستيراد  االذن  لطلب  التقدم  ملف  يكون  أن  ضرورة  إلى  الطبية، 
أحد األجهزة واضحًا ومنظمًا حتى يتم اإلسراع في الفسح له، مشددًا على 
المتعلقة  الجهاز والمعلومات  توفر معلومات أساسية مثل وصف  أهمية 
بدليل االستخدام وكيفية التصميم والتركيب واالثباتات بخصوص سالمة 
استخدام المنتج والدول الذي تم تسويقه فيها، وآلية الرقابة على المنتج 
والضمانات المتعلقة به، واستخداماته وعمليات الصيانة له، وما إذا كان له 
تاريخ انتهاء للصالحية. وأضاف أن الجهاز إذا حصل على اإلذن والموافقة 
يتم تداوله في السوق، إال أن هناك رقابة بعدّية على طريقة عمل الجهاز . 
 وأفاد أن المعلومات األساسية التي يجب أن تكون على الجهاز هي االسم 
التجاري واألكسسوارات وقطع الغيار  المصاحبة له ووصف الجهاز والمواد 
موديالته  إلى  إضافة  عمله،  وكيفية  منه  اإلنسان  جسم  تالمس  التي 
وأحجامه والكميات المتوفرة منه، الفتًا أيضًا إلى ضرورة توفر فيديو عن 

عمل الجهاز الطبي يشرح عمله ودواعي استخدامه.
التدريس  أعضاء هيئة  كبيرًا من  التي شهدت حضورًا  الورشة،  ختام  وفي 
تكريم  تم  الطبية،  األجهزة  شركات  ممثلي  من  عدد  جانب  إلى  والطالب، 
مراد  الدكتور  سلمها  تذكارية  بدروع  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  ممثلي 

الثبيتي، عميد كلية الهندسة. 

 )الدمام(
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تحت شعار »اإلتحاد قوة«، عقد في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 
على مدى يومين، ملتقى علمي متخصص للتوعية بسرطان الثدي، تناول 
الجانبين العلمي والمجتمعي لهذا المرض، من خالل 19 موضوعًا علميًا، 
حيث ركزت ورش العمل والفعاليات على ضرورة الوصول إلى مجتمع واٍع  

بأهمية الكشف المبكر. 
المنطقة  في  المجتمع  خدمة  ممثلي  لتعاون  كرمز  الملتقى،  وعقد 
الشرقية، ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة ومستشفى 
الملك فهد الجامعي بالخبر، وجمعية السرطان السعودية وشبكة الدمام 

الصحية.
استشارية  المستدامة  والتنمية  المجتمع  خدمة  عمادة  عميدة  وأوضحت 
األشعة التشخيصية في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، األستاذة 
والجانب  العلمي  الجانب  على  ركز  الملتقى  أن  الملحم،  فاطمة  الدكتورة 
الجهود  لجمع  علميًا  موضوعًا   19 المشاركون  خالله  وناقش  المجتمعي، 
بهدف الوصول إلى مجتمع سليم وواٍع بأهمية الكشف المبكر عن سرطان 

الثدي وعالم بال سرطان.
وأشارت إلى أن اليوم األول شهد مشاركة خبرات وتجارب الكشف المبكر 
)البرنامج  مثل  والخليجية  العربية  الدول  مختلف  من  الثدي  سرطان  عن 
السعودي والمصري واألردني والقطري(، خالل السنوات الماضية، إضافة 

إلى مناقشة وسائل التطوير وسبل التعاون المتاحة، والتحديات خالل فترة 
الدعم  وأهمية  العالج  في  النفسي  الجانب  ودور  كورونا،  فيروس  جائحة 
النفسية،  الصحة  معايير  أهم  واستعراض  والخارجي،  الداخلي  النفسي 
كما تم طرح مقترح للتنظيم البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان 
التي  المشاكل  أهم  وعرض  السعودية،  الصحة  وزارة  مظلة  تحت  الثدي 
الخروج  إلى  والسعي  لها  المناسبة  الحلول  العربي وطرح  المجتمع  تواجه 

بتوصيات مهمة تفيد الوطن العربي بشكل عام.
أما أخصائية األشعة التشخيصية رئيسة حملة الكشف المبكر عن سرطان 
من  إيمانًا  يأتي  الملتقى،  هذه  أن  فرأت  المهناء،  أفنان  الدكتورة  الثدي 
الجامعة بدورها الرائد في تطوير الكوادر الطبية والصحية ورفع كفاءتها في 
برنامج الكشف المبكر عن  سرطان الثدي، ودورها التشاركي مع كافة الجهات 
لخدمة المجتمع وتنمية أفراده، مشيرة إلى األهمية القصوى لدور مقدمي 
الخدمة في رفع مستوى الوعي لدى السيدات والمجتمع بأهمية الكشف 
المبكر، مستعرضة تجربة وحدة أشعة الثدي في مستشفى الملك فهد 
الجامعي خالل جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19، وبرنامج الكشف المبكر 
عن سرطان الثدي وكيفية بناء استراتيجيات وقائية في التأهب واالستجابة 
الدروس  وأبرز  منها  التشافي  وكيفية  قصير  وقت  في  مختلفة  بطرق 

المستفادة بإعادة جدولة المرضى على مدى احتياج الحالة. 

للوصول إلى 
مجتمع واٍع بأهمية الكشف المبكر..

19 موضوعًا علميًا للتوعية بسرطان الثدي 
في ملتقى »اإلتحاد قوة« 
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جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

نظمت الجامعة ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أخيرًا، ملتقى رؤساء تحرير المجالت 
في الجامعات السعودية، الذي يأتي ضمن المشروع الوطني لتعزيز كفاءة البحوث والدراسات العلمية 
باللغة العربية في مجاالت العلوم االجتماعية واإلنسانية، إضافة إلى تحقيق جملة أهداف تتمثل في 
معرفة األسباب التي تعيق كفاءة البحث العلمي وجودته من حيث منهجيات التحكيم وأدوات التقييم، 

وقياس مدى كفاءة معايير النشر وضوابطها في المجالت العلمية.
وتناول الملتقى محورين أساسيين هما: ضوابط النشر العلمي في المجالت السعودية، قدمه رئيس 
هيئة تحرير جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية الدكتور محمد الصواط، فيما تطرق 
المشارك  التطبيقية  اللغويات  أستاذ  السعودية قدمه  المجالت  النشر في  عقبات  إلى  الثاني  المحور 

ومدير تحرير مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية الدكتور حمزة الشنقيطي.
الجدير بالذكر، أن الجامعة سبق أن نظمت عدة ورش عمل وحلقات نقاش سعيًا لتحقيق رؤى المشروع 
وأهدافه من بينها: ورشة عمل "لمراجعة مواد الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات"، وحلقة 
تقييم   - البحث  موضوعات  واختيار  اإلنسانية  بالكليات  العلمي  البحث  مناهج  "مقررات  حول  نقاش 
حضور  العلمي،  التفرغ  وإجازة  للترقية  المنظمة  الالئحة  "لمراجعة  عمل  ورشة  جانب  إلى  وتقويم"، 
المجالس  المجالت في  قبول  "معايير  حول  عمل  ورشة  إلى  إضافة  العلمي"،  واالتصال  المؤتمرات 

العلمية بما يتوافق مع متطلبات النشر العالمية".

لتعزيز كفاءة البحوث والدراسات العلمية..

 )الدمام(

الجامعة تنظم ملتقى رؤساء تحرير 
المجالت في الجامعات السعودية
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»جامعي الخبر« يمد بنوك الدم في المنطقة بـ200 وحدة..

 )الدمام(

اليوم العالمي للتبرع بالدم يجذب 5986 متبرعًا 

والعطاء مستمر رغم الجائحة

رئيس الجامعة أثناء حفل تكريم المتبرعين بالدم.

كرم رئيس جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور عبد الله الربيش، المتبرعين بالدم لدى المستشفى الجامعي، 
بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، الذي نظمه بنك الدم في مقر المستشفى الجامعي بالخبر التابع للجامعة، بحضور 
الدكتور ماجد  المستشفى  الطبية في  الخدمات  الشهراني، ومدير قسم  الدكتور  محمد  الجامعي  المستشفى  مدير 
العبدلي، ورئيسة قسم بنك الدم الدكتورة عواطف النافع، ورئيسة إدارة المختبرات الطبية في المستشفى الجامعي 
الدكتورة أمل العديني، وعميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة األستاذ الدكتورة فاطمة الملحم، وأمين عام 

مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية االجتماعية لولوة الشمري.
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وثمنت رئيسة بنك الدم وطب نقل الدم في المستشفى الدكتورة عواطف النافع، جهود 
جميع المتبرعين الذي مدوا يد المساهمة في التبرع بدمائهم من أجل إنقاذ حياة، بالتزامن 
مع اليوم العالمي للتبرع بالدم تحت شعار »تبرعوا بالدم واجعلوا العالم ينبض بالحياة«، 
المريض  أغلى ما يملك إلنقاذ حياة  الشكر والتقدير لمن بذل وأعطى وقدم  معبرة عن 

والمساهمة في شفائه.

أجهزة متقدمة 
الطبية في  والمختبرات  الدم  بنك  إليه  الذي وصل  التقدم  إلى  النافع  الدكتورة  وأشارت 
المؤهلة  الوطنية  والكوادر  المتقدمة  األجهزة  ناحية  من  بالخبر،  الجامعي  المستشفى 
المنطقة  مستشفيات  الى  الدم  من  كميات  توفير  خالل  من  يقدمها  التي  والخدمات 

الشرقية، والمساهمة في عدد من البرامج التوعوية والصحية على مدار العام.

جهود رغم الجائحة
على  المفروضة  القيود  ورغم    19- كوفيد  جائحة  ظل  في  أنه  النافع  الدكتورة  وأضافت 
بلغ  حيث  بالدم  التبرع  مشكورين،  الطوعيون  المتبرعون  واصل  التحديات،  وسائر  الحركة 
عددهم 5986 متبرعًا من خالل تسجيل مواعيد مجدولة منعًا لالزدحام وتحقيقًا لمبدأ التباعد 
االجتماعي، حيث عمد بنك الدم في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، إلى جمع 
 1622 وبالزما   5486 حمراء  دم  كريات  الدم من  إلى مكونات  تم فصلها  دم،  كيس   5986
الدم  كانت نسبة االستفادة من  المستشفى، حيث  لمرضى  نقلها  وصفائح 2015، وتم 
المجموع 99 في المئة. علمًا أن المستشفى الجامعي، يمد بنوك الدم في المنطقة بما 

يقارب 200 وحدة من الدم أو أحد مكوناته. 

تطوير مستمر
غرفة  استحداث  تم  أنه  المستشفى،  في  الدم  نقل  وطب  الدم  بنك  رئيسة  وأضافت 
للتدريب والتشغيل مع  برنامج  أكتوبر 2020، وتم وضع  الفصادة )االفريسز( في  لجهازي 
الشركة الممولة، وفق خطة زمنية مدروسة، حيث أن الفصادة أحد أنواع التبرع بالدم تمكننا 
من جمع مكون واحد فقط بكمية أكبر من المأخوذة من متبرع الدم الكامل، مشيرة إلى أن 
الطلب  وزيادة  المستشفى  المستجدات في  مواكبة  القسم  استحداث هذا  أسباب  أحد 
على الصفائح الدموية، نظرًا لقصر مدة صالحية الصفائح الدموية. وذكرت أنه ما أن أتم 
فريق العمل من فنيين مؤهلين تدريبهم، حتى بدأنا بالتطبيق في يناير 2021م بعد التأكد 
من جاهزية المكان والعاملين على ذلك، وتم بحمد الله جمع 45 وحدة من الصفائح من 
وخاصة  الجراحة  المستفيدة هو قسم  األقسام  أهم  من  إلى  الطوعي، مشيرة  المتبرع 
لتكون  الوحدة  لهذ  تدشين رسمي  أنه سيكون هناك  عن  كاشفة  المفتوح،  القلب  جراحة 

رافدًا أساسيا لبنك الدم وتلبية لحاجة المستشفى الماسة.

فكرة البنك
لكونه  مكوناته،  أحد  أو  للدم  الماسة  الحاجة  إلى  تعود  الدم  بنك  انشاء  فكرة  ان  وبينت 
ركيزة أساسية في إجراء العمليات الجراحية وتفادي النزيف في الحوادث والتشافي في 
التدخالت السريرية األخرى، وانقاذ العديد من المرضى. إال أنها قالت إنه على الرغم من 
التطور المذهل للطب العالجي في العصر الحديث، لم يوجد البديل لصنع الخالق سبحانه 
الدم  لتأمين  والفعال  الوحيد  المصدر  فهو  الطوعي،  المتبرع  على  الكلي  االعتماد  فكان 
الدم  الدم ال يقتصر دوره على تجميع  المختلفة، ولذلك فان عمل بنك  اآلمن ومكوناته 
وتوفيره بل أيضًا على اختيار المتبرع الطوعي والمحافظة عليه ليكون صديقًا لبنك الدم، 
إلى جانب الحفاظ على سالمته قبل التبرع وبعده، وتوفير الدم ومكوناته وفق أعلى درجات 

األمان والجودة تحت متابعة حثيثة من الكادر الفني المؤهل.

حمالت توعوية 
من جانبه ذكر مدير عام المستشفى الجامعي الدكتور محمد الشهراني، أن إدارة بنك الدم 
تحرص كل الحرص على تفعيل هذا اليوم، لما له من أهمية كبرى في المجال الطبي، ألنه 
بدون الدم لن نتمكن من إجراء العمليات ونقل الدم من المرضى وغيرها من األمور التي 
تخص الدم وعالقته بالمريض. وأشار إلى أن بنك الدم نظم بهذه المناسبة حملة تثقيفية 
توعوية في مجمع الظهران على مدى ثالثة أيام، هدفت إلى تنمية الوعي المجتمعي 
بقيمة وأهمية التبرع بالدم، وجذب أكبر عدد ممكن من األصدقاء الجدد لبنك الدم، مؤكدًا 
ان التبرع بالدم قد يكون، بمشيئة الله، سببًا في انقاذ أرواح، خاصة في منطقة تكثر فيها 
حوادث السيارات أو المستشفيات الكبيرة التي تغطي عمليات جراحية يحتاج فيها المرضى 
وجل  عز  الله  الحملة، سائاًل  على  القائمين  لكل  وعرفانه  عن شكره  وعبر  الدم.  نقل  إلى 

السالمة والعافية للجميع.

استحداث غرفة 
لجهازي "الفصادة" 
وضع برنامج للتدريب 
والتشغيل مع الشركة 

الممولة

عمل بنك الدم ال 
يقتصر على تجميع 
الدم بل أيضًا على 

اختيار المتبرع الطوعي 
والمحافظة عليه ليكون 

صديقًا للبنك

تكريم المتبرعين بالدم.



56

م
كري

ت

 )الدمام(

تكريم 90 طالبة من كلية التصاميم 
شاركن في تصميم وتطوير حدائق 

حاضرة الدمام

عبد  اإلمام  جامعة  رئيس  الربيش،  الله  عبد  الدكتور  األستاذ  معالي  برعاية   
من  طالبة   90 التصاميم  بكلية  ممثلة  الجامعة  كرمت  فيصل،  بن  الرحمن 
الدمام،  حاضرة  في  الحدائق  وتطوير  تصميم  في  المشاركات  الطالبات 
المستخدمين  تجربة  وتطوير  المجتمع  لخدمة  المحلية  الشراكات  نتاج  ضمن 

في الحدائق العامة بالحاضرة.
وحضر الحفل الذي عقد في رحاب الجامعة بالدمام، كل من مجلس المنطقة 
الشرقية للمسؤولية االجتماعية وأمانة المنطقة الشرقية وكلية التصاميم 

وعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بالجامعة.
العليا والبحث  الجامعة للدراسات  الحربي، وكيل  الدكتور فهد  وقال األستاذ 
العلمي: "أرحب بكم في هذا اليوم البهيج لكي نستعرض نتاج بادرة "حدائق" 
التي تعزز فكرة الشجير المناطق الحضرية وتصميم الحدائق وتحسين تجربة 
مستخدميها، وهذه البادرة التي تهديها جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصـل 
وامـتـثـال  امـتـداد  إال  هي  ما  الشرقية،  المنطقة  أهالي  إلى  وشركاؤها 
البيئة والسعي  المحافظة على  الرشيدة، نحو ضرورة  لـتـوجـيـهـات حكومتنا 
السمو  صاحب  رؤية  وفق  المناخي  التغير  آثار  وتقليل  لتحسينها  الحثيث 
العهد، والتي تم االعالن عنها قبل  الملكي األمير محمد بن سلمان ولي 
ما يقارب عام من اآلن تحت مسمى "السعودية الخضراء". وعبر عن الشكر 
لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة من جهات منظمة ممثلة في كلية 
المنطقة  وأمانة  المستدامة،  والتنمية  المجتمع  خدمة  وعمادة  التصاميم، 

الشرقية، وكذلك شريك النجاح مؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية.

من جانبها أوضحت الدكتورة مي شكري، عميدة كلية التصاميم، أن إجمالي 
لخدمة  الطالبات  وجهنا  حيث  منهجية  أعمال  وهي  عماًل،   24 األعمال  هذه 
المجتمع وبداًل من أن تكون أعمااًل تصورية، تكون حقيقية وممكن ان تنفذ 
بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية وشركة المهيدب الخيرية، حيث تم طرح 
تأهيل  إعادة  األمانة فكرة  األفكار لمشاريع تطويرية، فطرحت  مجموعة من 
بإعادة  الطالبات  من  مجموعة  عملت  وبالفعل  الخبر،  محافظة  في  الحدائق 
تأهيلها بالتعاون بين طالبات أقسام الكلية الثالثة تصميم داخلي، تصميم 
صناعي وقسم التصميمات المطبوعة والوسائط المتعددة، وهذا التعاون 
بين الجهات الحكومية ليس األول ولكن في هذه المرة تم توثيقه من خالل 
الكلية،  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  و7  طالبة   90 فيه  شارك  معرض 

باشراف من رئيسات األقسام ووحدة خدمة المجتمع في الكلية.
والتنمية  المجتمع  الملحم، عميدة عمادة خدمة  الدكتور فاطمة  األستاذ  أما 
المستدامة، فذكرت أن جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، تولي اهتماًما 
بالًغا بخدمة المجتمع باعتبارها الوظيفة الثالثة المناطة بها، وإحدى متطلبات 
العمادة  وتفخر  األكاديمية،  وبرامجها  المؤسسي  لكيانها  والجودة  االعتماد 
ومثمر  فاعل  بتكامل  بالجامعة  المجتمعي  العطاء  هذا  تنظيم  راية  بتوّلي 
والمستشفيات  اإلدارات  وعموم  المساندة  والعمادات  الكليات  كافة  مع 

بالجامعة.
المجتمع،  خدمة  مفاهيم  وترسيخ  تعزيز  على  عملت  العمادة  أن  وأضافت 
والمساهمة في تحقيق األبعاد والمستهدفات االستراتيجية الوطنية بشكل 
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د. الحربي: امتثااًل 
لتوجيهات القيادة 

بضرورة المحافظة على 
البيئة والسعي 

لتحسينها

م. الرتوعي: التعاون 
مع الجامعة نقطة انطالق 

لكل الخدمات التي 
تقدمها أمانة المنطقة 

الشرقية

د. الملحم: ما شهدناه 
من مشاريع خالقة ترسم 

جانبًا من صور العطاء 
المجتمعي لمنسوبي 

الجامعة

خالل  من  وذلك  الخصوص؛  وجه  على  والجامعية  عام 
وضع السياسات المنظمة للخدمات المجتمعية، ورسم 
التالحم  تحقق  والرؤى  المالمح  واضحة  طريق  خارطة 
المجتمعي وتعزز الشراكة المجتمعية الفاعلة مع مختلف 
القطاعات، كما دأبت على التطوير المستمر لنظام بنك 
برصد  المعنية  المنصة  باعتباره  المجتمعية  المسؤولية 
المجتمعية  المسؤولية  وساعات  إسهامات  وتوثيق 
لمنسوبي الجامعة، والمرجع المعتمد لمؤشرات األداء 
شكل  على  واألفراد  الجهات  مستوى  على  المجتمعي 
مدار  على  وازنة  قيمة  إلى  وتحويلها  بنكية،  أرصدة 
العام وبشكل مستدام، وما شهدناه اليوم من مشاريع 
مجتمعية خالقة ترسم جانبًا من صور العطاء المجتمعي 
تحت  توثيقها  العمادة  تتيح  والتي  الجامعة،  لمنسوبي 
المجتمعية في مجال  الثالث لبنك المسؤولية  المنافذ 
على  للمحافظة  مجتمعية  كأنشطة  والتعلم  التعليم 
خدمة  في  الجامعة  تبذلها  التي  التراكمية  اإلسهامات 

المجتمع .
خدمات  أمين  وكيل  الرتوعي،  محمود  المهندس  وثمن 
المنطقة الشرقية، جهود الجامعة ممثلة بمعالي رئيسها 
األستاذ الدكتور عبدالله الربيش وكافة الجهات المشاركة 
المنطقة  أمانة  حرص  أن  إلى  وأشار  الجامعة.  في 
المجاالت  كافة  الجامعة في  مع  التعاون  على  الشرقية 
هو نقطة انطالق لكافة الخدمات التي تقدمها األمانة، 
حيث لمسنا من تواجد الطالبات جودة المخرج الدراسي 
دليل  وهذا  مشاريعهن،  في  ويطرحنه  يقدمنه  الذي 
مستوى  على  وطالبات  طالب  تخّرج  الجامعة  أن  على 
عاٍل. ووعد بأن التصاميم المقدمة من الطالبات سيتم 
االطالع عليها والعمل على تنفيذها على أرض الواقع، 
لتحقيق  واألمانة؛  الجامعة  بين  الدائم  التواصل  متمنيًا 

األهداف المطلوبة لخدمة المجتمع.
أنهن  مشيرًا  الطالبات،  عمل  بطريقة  إعجابه  عن  وعبر 
قدمن أفكارًا ورؤى جديدة، إنطالقًا من استبيان أجرينه 
المطلوب  االحتياج  األحياء، وعرفن من خالله  مع سكان 
تنفيذها  حال  في  أنه  معتبرًا  تصاميمهن،  في  ونفذنه 
ستجد استحسان الجميع وسنحرص على تكريم أصحاب 

التصميم في نفس الحديقة بعد التنفيذ.
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الجامعة وجامعة شقراء تتفقان 
على تبادل الخبرات والمعارف األكاديمية

وقعت جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل وجامعة شقراء، 
مذكرة تعاون في مجال تبادل الخبرات والمعارف األكاديمية 
الجامعتين،  بين  الجامعي  التعليم  واإلدارية في  والعلمية 
مثل  فيما  الربيش،  عبدالله  الدكتور  معالي  الجامعة  ومثل 

جامعة شقراء معالي الرئيس الدكتور علي السيف. 
 وأوضح الدكتور الربيش، أن المذكرة تعزز العمل في مجال 
تبادل الخبرات والمعارف بين الجامعتين ويمثل ذلك معهد 
من  انطالقًا  بالجامعة،  والخدمات  االستشارية  الدراسات 
والجامعات  شقراء  جامعة  بين  التعاون  أوجه  تفعيل  مبدأ 
التعاون  وتعزيز  المملكة،  في  المختلفة  والقطاعات 
المشترك بينهما، ورغبة من جامعة شقراء في عقد شراكة 
الخبرات والمعارف األكاديمية  تبادل  مع جامعتنا تستهدف 
بهدف  الجامعي  التعليم  مجال  في  واإلدارية  والعلمية 
استفادة الطرفين من خبرات وتجارب الطرف األخر في هذه 

المجاالت.

ثالثة  مدتها  تبلغ  التي  المذكرة  أهداف  من  أن  وأضاف 
تعاون  الطرفين،  بموافقة  للتجديد  قابلة  هجرية  أعوام 
اإلمام  جامعة  بخبرات  شقراء  جامعة  واستعانة  الطرفين 
في  مختلفة  خدمات  تقديم  في  فيصل  بن  عبدالرحمن 
الخدمات االستشارية وخدمات التدريب واألبحاث األكاديمية 
وفي مجال تقنية ونظم المعلومات وفي مجاالت الجودة 
مؤشرات  من  االستفادة  وتشمل:  األكاديمي،  واالعتماد 
المراجعة  في  والتعاون  المرجعية  المقارنات  اعداد  االداء، 

الخارجية وما يتفق عليه الطرفان.
التعاون،  مذكرات  خالل  من  الجامعة  بسعى  معاليه  ونوه 
في  مؤهلة  سعودية  وكوادر  خبرات  من  االستفادة  إلى 
الكثير من المجاالت والتخصصات، مشيرًا إلى أن  المذكرة 
هي امتداد لمذكرات واتفاقيات تعاون مبرمة مع عدد من 
الجهات والقطاعات التي تستفيد من الجامعة في المملكة، 

من خالل معهد الدراسات االستشارية والخدمات.
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الجامعة تتعاون مع رئاسة أمن الدولة في 
تبادل خبرات التدريب والدراسات االستشارية

أبرمت جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، مذكرة تعاون 
الشرقية(،  المنطقة  )مباحث  الدولة  أمن  رئاسة  بين 
والدراسات  التدريب  مجال  في  والمعارف  الخبرات  لتبادل 

االستشارية.
الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس  معالي  المذكرة  ووقع 
عبدالله الربيش، ومدير إدارة التخطيط والتطوير في رئاسة 

أمن الدولة مهدي القحطاني.
يؤكد  االتفاقية  توقيع  أن  إلى  الربيش،  الدكتور  ولفت 
قوة مخرجات مركز التعليم المستمر، مشيرًا إلى ما توليه 
يستفاد  التي  القطاعات  لكافة  كبرى  أهمية  من  الجامعة 
إلى  استندت  المذكرة  أن  وبين  وتجاربها.  خبراتها  من 
التعليم  مركز  في  وقعت  التي  المشترك  التعاون  مذكرة 
المستمر، أحد المراكز التابعة لمعهد الدراسات والخدمات 

في الجامعة.
الدكتور  االستشارية  الدراسات  عميد معهد  ذكر  جانبه  من 
عبدالكريم الهويش، أن المذكرة تهدف إلى تطوير عالقة 
التدريبية  الخدمات  تقديم  مجال  في  والشراكة  التعاون 
الدولة  أمن  ورئاسة  الجامعة  بين  االستشارية  والدراسات 
بين  التعاون  مجاالت  أن  إلى  مشيرًا  الخبرات،  وتبادل 
الطرفين تشمل تبادل المعلومات والخبرات واالستشارات 
المتخصصة،  والتقنية  والفنية  البحثية  والدراسات 
واالستفادة من برامج الكليات والعمادات المساندة بجامعة 
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل في ما يخص تدريب وتأهيل 
وتنمية الكوادر البشرية لدى أمن الدولة، واالستفادة من 
الكفاءات العلمية والفنية واإلدارية من منسوبي الطرفين 

وتسهيل التعاون بينهما.
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الجامعة و»الصناعات البحرية« توقعان مذكرة 
إلطالق برنامج جديد للهندسة البحرية

 )الدمام(

تفاهم  مذكرة  فيصلن  بن  عبالرحمن  اإلمام  جامعة  وقعت 
جديد  برنامج  إلطالق  البحرية،  للصناعات  العالمية  الشركة  مع 
للهندسة البحرية، وحضر التوقيع معالي رئيس الجامعة الدكتور 
للصناعات  العالمية  للشركة  التنفيذي  الربيش والرئيس  عبدالله 

البحرية، المهندس فتحي السليم.
الجامعة  إدارة  تؤكد حرص  االتفاقية  أن  الربيش  الدكتور  وأوضح 
التطوير  نحو  والسعي  العلمية  المجريات  مواكبة  أهمية  على 
من خالل عقد شراكات محلية ودولية. وأضاف أن هذه المذكرة 
انطلقت من العوامل المشتركة التي تجمع بين الشركة والجامعة 
الهندسة  خصوصًا  الهندسية،  المجاالت  في  التعاون  لتعزيز 
البحرية واالستفادة من خبرات وقدرات الطرفين )االستشارات 

والدراسات األكاديمية والبحثية والتدريبية والتطويرية(.
لمشاركة  تهدف  المذكرة  أن  إلى  فأشار  السليم  المهندس  أما 
في  ستعمل  التي  والقوى  السعودي  الشباب  مع  خبراتنا 
"إن  وقال:  الوظيفي.  تقدمهم  ودعم  مستقباًل  القطاع 
المملكة،  في  والتدريبية  التعليمية  المؤسسات  مع  التعاون 
تعزيز  إلى  الهادفة  استراتيجيتنا  في  أساسيًا  عنصرًا  يمثل 
خالل  من  ودعمنا  بمساهمتنا  فخورون  ونحن  التوطين.  جهود 
توفير إمكانية الوصول إلى فرص العمل والمهن الواعدة في 
البحرية،  للصناعات  العالمية  الشركة  أن  إلى  مشيرًا  القطاع"، 
هيونداي  مع  السعودية  أرامكو  برعاية  مشترك  مشروع  وهي 
البحري  للنقل  السعودية  الوطنية  والشركة  الثقيلة،  للصناعات 
)البحري(، والمبريل، أعلنت أنها ستقدم تدريبًا عمليًا متخصصًا 
ألكثر من 600 موظف هذا العام من خالل شراكاتها االستراتيجية 
التدريبية  البرامج  أن تساهم  المؤسسين، متوقعًا  مع شركائها 
للشركة في خلق ما يقارب 25 ألف فرصة عمل في المملكة، 

70 في المئة منها ستشغلها الكفاءات الوطنية.
أما عميد كلية الهندسة في الجامعة الدكتور مراد الثبيتي فرأى 

والتوظيف  التدريب  فرص  لتسهيل  هي  التعاون  مجاالت  أن 
في  فيصل  بن  الرحمن  عبد  اإلمام  جامعة  لخريجي  والتأهيل 
تأسيس  أجل  من  الجهود  وتتضافر  الهندسية  التخصصات 
الدراسية  المناهج  تطوير  ودعم  البحرية"  "الهندسة  برنامج 
الطرفين  بين  عليها  االتفاق  يتم  التي  الحاالت  على  للبرنامج 
الهندسة  مجال  في  والمطلوبة  الالزمة  المعدات  لتوفير 
وإجراء  ميدانية  تدريبية  فرص  توفير  على  والتفاهم  البحرية 
كلية  لخريجي  التوظيف  إمكانية  مع  الشخصية  المقابالت 
الفرعي  التخصص  في  درجة  على  حصلوا  ممن  الهندسة 
)minor(  في الهندسة البحرية من كلية الهندسة في جامعة 
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، إضافة إلى التفاهم على عمل 
الهندسية  واالستشارات  والدراسات  والتصاميم  المشاريع 
وتقديم الخدمات الهندسية التخصصية في الكلية إليجاد حلول 
وخصوصا  والصناعية  الهندسية  للمشاكل  هندسية مستدامة 
والورش  الدورات  تنظيم  على  والتفاهم  البحرية  الصناعات 
المهندسين  المتخصصة، وتدريب وتأهيل  الهندسية  التدريبية 

من خالل فريق عمل متخصص.

يعتبر التصلب المتعدد، مرضًا مناعيًا بالدرجة األولى، يصيب الجهاز 
العصبي المركزي، حيث أن هذا المرض ليس من الضرورة أن يكون 
غيره  من  أكثر  لاللتهابات  يعّرضه  أو  المريض،  مناعة  لنقص  سببًا 
أبدًا، حيث يعتمد عالج المصاب بهذا المرض، بشكل أساسي على 
تثبيط المناعة لديه، من خالل استخدام أدوية تهّبط المناعة، ومنها 
على سبيل المثال ال الحصر: »الكورتيكوستيرويد«، وبعض األدوية 
»األوكريفس«،  »الجيلينيا«،  مثل:  المرض،  لمسار  المغيرة  األخرى 
»المفانكالد«، و»الليمترادا«، أما حقن »االنترفيرون«، »االوباجيو«، 

و»التكفيديرا« فليس لها أثر كبير في خفض المناعة.
جميع  أن  حيث  كورونا مستمّرة،  جائحة  تزال  ال  التي  الوقت  وفي   
مرضى  من  بالفايروس،  إصابتها  وثبتت  سّجلت  التي  الحاالت 
التصلب في المملكة، تعتبر بسيطة جدًا، ومطئمنة، وتعافت بشكل 
كّلي، إال أن التوعية ال تزال واجبة، مع ضرورة عدم انقطاع المرضى 
عن تناول أدويتهم، في ظّل االلتزام بالتدابير الوقائّية الصحّية، مثل 
اليدين  المنتشر فيها عدوى، وغسل  أو  التعرض لاللتهابات،  تجّنب 
األشخاص،  بين  كافية  مسافة  وترك  المصافحة،  وعدم  باستمرار، 
كونها تحمي بإذن الله، وتقي من اإلصابة بفايروس كورونا )كوفيد 

 .)19 –
بمرض  المصابين  عدد  أن  إلى  تشير  التي  اإلحصائيات  وبحسب 
3 آالف مصاب  نحو  يبلغ  الشرقية  المنطقة  المتعدد في  التصلب 
تقريبًا، تقوم جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، متمّثلة 
فهد  الملك  بمستشفى  واألعصاب  المتعدد  التصلب  عيادة  في 
حيث   ،)ms( الـ  حاالت  مع  للتعامل  جّبارة،  بجهود  بالخبر،  الجامعي 
تستقبل نحو 400 شخص، بشكل دائم، يتم صرف لهم خمسة أنواع 
من أفضل األدوية المتوافقة مع أعراضهم، من بين نحو   13 نوعًا 
والقائمين  العيادة  أطلقت  حيث  العالم،  مستوى  على  العالج  من 
عليها مبادرات نوعية من أهمها تسهيل إيصال العالج إلى مرضى 
افتراضية،  عيادات  استحداث  إلى  إضافة  منازلهم،  في  التصلب 
كذلك فتح مجال طرح االستفسارات المتعّلقة بالحاالت على مدى 24 

ساعة عبر قنوات التواصل.

 جائحة كورونا
والتصلب المتعدد

د. فوزية الشمراني

 استشاري أعصاب / تصلب متعدد
.وأمراض عصبّية مناعية
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بمشاركة 55 طالبة وأستاذة المقرر و6 من هيئة التدريس..

 )الدمام(

طالبات األحياء بالجامعة 
يزرعن المانجروف على شواطئ تاروت

شاركت 55 طالبة من كلية العلوم في الجامعة، بزراعة  شتالت المانجروف على شاطئ جزيرة تاروت التابعة لمحافظة 
القطيف، ضمن التطبيق الفعلي لما تعلموه في مقرر النظام البيئي في الخليج العربي بقسم األحياء، بحضور أستاذة 
المقرر الدكتورة مشاعل النمشان وبمشاركة 6 من أعضاء هيئة التدريس ودعم ومساندة جهات وقطاعات حكومية ذات 

العالقة.
وأشارت عميدة كلية العلوم الدكتورة أمل العتيبي، إلى أن مثل هذه المبادرات هدفها إشراك الطالبات في قضايا الخليج 
العربي التي تحقق رؤية ورسالة الجامعة، حيث نحرص دائمًا على دعم المبادرات المجتمعية من خالل مشاركة منسوبي 
الكلية من أعضاء هيئة تدريس وطالب في األنشطة المنهجية المجتمعية لتأتي مبادرة "لنجعلها خضراء" إحدى مبادرات 
وزارة البيئة والمياه والزراعة لتشجير المانجروف، ضمن التعاون المستمر بين الكلية والوزارة ولتعزيز األنشطة الداعمة 

لالستدامة البيئية والمحافظة على بيئة صحية وعامرة.
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تنمية الغطاء النباتي
في  إنه  النمشان،  مشاعل  الدكتورة  قالت  بدورها 
ورسالة  أهداف  لتحقيق  العلوم  كلية  سعي  إطار 
النظام  المجتمع، وتطبيقًا لمقرر  الجامعة في خدمة 
هذا  الطالبات  نفذت  العربي،  الخليج  في  البيئي 
البحرية  البيئة  دعم  في  والمبادرة  العملي  التطبيق 
التي استمرت لمدة 5 ساعات شملت غرس شتالت 
حرس  بمشاركة  البحرية،  البيئة  وتنظيف  المانجروف 
وزارة  وفرع  السعودي  األحمر  الهالل  وهيئة  الحدود 
البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية ومركز 
الوطني  والمركز  بالقطيف  السمكية  الثروة  أبحاث 

لتنمية الغطاء النباتي.
أنه من منطلق رؤية ورسالة  إلى  النمشان  و لفتت 
برنامج األحياء والتي تهدف إلى تقديم برنامج عالي 
علوم  في  ومبدعين  أكفاء  خريجين  إلعداد  الجودة  
المستدامة  التنمية  تعزز  التي  واألبحاث  األحياء 
لموارد الخليج العربي وتوفر حلواًل لقضايا المجتمع، 
أهمية  بمدى  المقرر،  دراسة  خالل  من  ولمعرفتنا 
للكثير  األول  الحاضن  تعتبر  التي  المانجروف  أشجار 
والروبيان  األسماك  كأنواع  البحرية  الكائنات  من 
ما  ونعلم  البحرية،  الطيور  من  والكثير  والقشريات 
وتجريف،  وردم  تعٍد  من  الغابات  هذه  له  تعرضت 
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الخليج  منطقة  في  القضايا  أهم  من  فأصبحت 
العربي والتي تحتاج الى تدخل سريع ومعالجة.

في  وطالبات  كأعضاء  أسهمنا  هنا  »من  وأضافت: 
والزراعة  البيئة  وزارة  مع  بالمشاركة  العلوم  كلية 
والمياه بهذه الحملة الثرية والقيمة التي تهدف إلى 
تاروت  بجزيرة  المانجروف  شتالت  وزراعة  بذور  نثر 
تعريفية  محاضرة  سبقها  وقد  الشرقية،  بالمنطقة 
بأشجار المانجروف ودورها في حماية البيئة البحرية، 
قدمها المهندس حسين بن حجي الناظري مدير إدارة 
الثروة السمكية في القطيف فرع وزارة البيئة بحضور 

68 طالبة عن بعد وذلك استعدادا للمبادرة.
وبّينت النمشان أنه من خالل حملة »لنجعلها خضراء«، 
التي تدعم مبادرة سيدي ولي العهد األمير محمد بن 
سلمان »المملكة الخضراء«، والتي هي جزء من رؤية 
ومكافحة  النباتي  الغطاء  تعزيز  إلى  وتهدف   2030
على  والحفاظ  االنجراف  من  التربة  وتدهور  التصحر 
الحياة البحرية، نعمل على توعية الطالبات وتعريفهن 
بأهم الجوانب العلمية التي من شأنها أن ترفع من 
مستوى الغطاء النباتي في المملكة من خالل مقرر 
المادة حيث يسعى القسم إلى دعم كافة الفعاليات 
البيئة  واألنشطة التي تساهم في المحافظة على 

والعمل يدًا بيد من أجل بيئة نظيفة.



الشريفين  الحرمين  خادم  أعلن  عندما 
كان  حين  عبدالعزيز،  بن  سلمان  الملك 
أميرًا لمنطقة الرياض، أن "التعليم في 
التي  األساسية  الركيزة  هو  المملكة 
التقدم  نحو  شعبنا  تطلعات  بها  نحقق 
لم  والمعارف"،  العلوم  في  والرقي 
يكن يوّصف حالة قائمة، بل كان يعلن 
أن  يجب  التي  الطريق  خريطة  صراحة 
المملكة،  في  التعليم  عليها  يسير 
يحصل  أن  على  الحرص  من  انطالقًا 
في  الكامل  حقهم  على  وبناتنا  أبناؤنا 
التعليم الذي ينافس أفضل الممارسات 

العالمية.
ومنذ توليه الحكم، وانطالقًا من خريطة 
عند  الله  حفظه  أعلن  هذه،  الطريق 
األول  "هدفي  أن   2030 رؤية  إطالق 
أن تكون بلدنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في 
وسأعمل  الصعد،  كافة  على  العالم 

معكم على تحقيق ذلك".
الملكي  السكو  صاحب  إعالن  أن  كما 
العهد  ولي  سلمان  بن  محمد  األمير 
"طموحنا  أن  الميمونة  الرؤية  وصاحب 
 30 أو   20 أفضل  ضمن  نكون  أن  هو 
ونملك  العالم  في  تعليميًا  نظامًا 
ليؤكد  جاء  ذلك"،  لتحقيق  شيء  كل 
من  هذه،  الطريق  خريطة  بهدي  السير 
التعليم  لتعزيز  المبادرات  إطالق  خالل 
الذي  الجامعي،  التعليم  خاص  وبشكل 
إطالق  من  بداية  نوعية  تطورات  شهد 
هي:  جودته  لرفع  رئيسة  مشروعات   3
التدريس،  لهيئة  والتميز  اإلبداع  تنمية 
والبحثي  العلمي  للتميز  مراكز  إنشاء 
إلى  إضافة  العلمية،  الجمعيات  ودعم 
تطوير استراتيجية برنامج خادم الحرمين 
الشريفين لالبتعاث المصممة لتتواءم 
التنفيذية  وبرامجها   2030 رؤية  مع 
المتجددة  العمل  سوق  واحتياجات 
من  فكان  الكثير،  وغيرها  والمتسارعة 
والمشروعات  المبادرات  هذه  نتيجة 
مؤشر  في  مراتب   5 المملكة  تقدم 
تقرير  عن  الصادر  البشرية  التنمية 
 ،2022 اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج 

التعليم  نجاحات  استمرار  يعكس  بما 
المركز  على  وحصولها  السعودي، 
بالمرتبة  مقارنًة  دولة،   191 من   35
التقرير،  من  السابق  اإلصدار  في   40
مجموعة  دول  بين  العاشرة  والمرتبة 
العشرين، فيما تم  تصنيف 4 جامعات 
جامعة   100 أفضل  ضمن  سعودية 
عالمية تسجياًل لبراءات االختراع، وارتفع 
العالمي  التصنيف  في  جامعاتنا  عدد 
إلى   2022 لعام  »شنغهاي«  للجامعات 
عام  جامعات في  بـ6  مقارنة  جامعة   15
2018، وارتفع العدد  إلى 22 جامعة في 
 تصنيف »التايمز  البريطاني« للجامعات 
المتحدة  التأثير في أهداف األمم  ذات 
للتنمية المستدامة للعام 2022؛ مقارنة 

بـ3 جامعات في عام 2019.  
النوعية هنا، حيث  التطورات  ولم تقف 
 30 المرتبة  في  السعودي  التعليم  حل 
البريطاني  »نيتشر«  عالمًيا في مؤشر 
لتقييم الدول والجامعات والمؤسسات 
الحكومية والخاصة لعام 2022 في جودة 
طالب  حقق  فيما  العلمية،  األبحاث 
المملكة 22 جائزة في معرض ريجينيرون 
»آيسف  والهندسة  للعلوم  الدولي 

2022« من بين طالب 85 دولة.
فيض  من  غيض  هذا  أن  شك  وال 
تكن  لم  التي  والتطورات  اإلنجازات 
لتتحقق لوال الدعم المطلق من قيادتنا 
الرشيدة حفظها الله، لمنظومة التعليم 
من  المباشرة  والمتابعة  المملكة،  في 
الوزير  معالي  بقيادة  التعليم  وزارة 

يوسف البنيان.
وأخيرًا أقتبس من الكاتب والفيلسوف 
"إن  قوله  سبنسر  هربرت  البريطاني 
المعرفة،  ليس  للتعليم  الكبير  الهدف 
اإلمام  جامعة  بأن  ألختم  العمل"،  بل 
معالي  بقيادة  فيصل  بن  عبالرحمن 
الربيش،  عبدالله  الدكتور  االستاذ 
تطوير  في   الله  بإذن  مستمرة 
استراتيجياتها التعليمية لتتواءم مع رؤية 
واحتياجات  التنفيذية  وبرامجها   2030

سوق العمل المتجددة والمتسارعة.

66

قًا
شر

ة 
صل

بو
ال

 تطلعات طموحة
وتطورات نوعية

م. طفيل بن يوسف اليوسف

 مدير  عام
إدارة العالقات العامة واإلعالم

@Talyousef_sa




