
مجلة دورية تصدر عن عن إدارة العالقات العامة واإلعالم 
بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل - العدد السابع عام 2023م

برنامج تأهيل القيادات 
الكشفّية النسائي األول 

من نوعه في الشرقية

110 من طالب وطالبات 
الجامعة يختتمون 

»بوصلة الطاقات« 
بـ 15 مشروعًا رياديًا

الجامعة تحتفل باليوم 
الوطني بلوحات شعرية 

وإنشادية ومعرض

عمداء كليات الطب في 
الجامعات السعودية 

والخليج يناقشون التحديات 

ألزهايمر مرض خاص بكبار 
السن ولكن لألبناء دور 

مهم في اكتشافه

أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 6514 خريجًا وخريجة من الجامعة



03
طة

نق
 ..

طة
لق

أقسمُت ..
أن ال ألين لهذي الحياة

ألنَي أيقنت..
أن المعالَي..
ليست ِهبات



العدد السابع - عام 2023م

أمير الشرقية 
يرعى حفل 
تخريج 6514 
خريجًا وخريجة

اختتام برنامج تأهيل 
القيادات الكشفّية 
النسائي األول من 
نوعه في الشرقية

الجامعة تحتفل 
باليوم الوطني بلوحات 
شعرية وإنشادية 
ومعرض..

عمداء كليات الطب في 
الجامعات السعودية 
والخليج يناقشون 
التحديات وفرص التدريب

مستشار األمانة العامة 
لصندوق التعليم 
العالي الجامعي 
يزور الجامعة 

6-9

20-21

11-13

30-31

34

المشرف العام 

رئيس التحرير 

رقم ايداع    1440/11٣٩٦  تاريخ 1440/12/04 هـ
ردمد  ٨٣4٧-1٦٥٨

مكتبة الملك فهد الوطنية

أ.د. عبداهلل بن محمد الربيش 

د.م. طفيل بن يوسف اليوسف

www.iau.edu.sa

التصوير

إخراج

محمد درويش

عادل الحربي

هيئة التحرير
محمد السليمان 

هديل الوايلي
بشاير البليس

عبدالرحمن العبداللطيف

تصميم

للتواصل  مع رئيس التحرير
talyousef@iau.edu.sa

966133333777

966133330333 
للتواصل وللمشاركات

media@iau.edu.sa
pr@iau.edu.sa

تعليمًا نوعيًا متميزًا

اإلفتتاحية

السابع  العدد  أيديكم  بين  نضع  أن  يسرنا 
بمجموعة  يحفل  الذي  الجامعة«،  »مجلة  من 
خالصة  تعرض  التي  الموضوعات  من  كبيرة 
وطالب  واإلداريين  تدريس  هيئة  أعضاء  جهود 
وطالبات الجامعة، إضافة إلى تغطية النشاطات 
والمشروعات التي شهدتها الجامعة طيلة الفترة 

الماضية.
وإذ نتمنى أن تنال موضوعات هذا العدد رضاكم، 
واإلعالم  العامة  العالقات  إدارة  في  فإننا 
مقترحاتكم  باستقبال  ونتشرف  نفخر  بالجامعة، 
على  يساعدنا  ما  وكل  ومالحظاتكم  وآراءكم 
ومضمونًا  شكاًل  بها  واالرتقاء  المجلة  تطوير 
أروقة  في  يدور  لما  الحقيقة  المرآة  لتبقى 
ومرافق  ومعامل  محاضرات  وقاعات  ومكاتب 
هذا  وفروع  ومنشآت  رياضية  ومالعب  خدمات 

الصرح العلمي الكبير وتليق به. 
الطالب  وبناتنا  ألبنائنا  نبارك  أننا  ويبقى 
العلمي،  تحصيلهم  أنهوا  الذين  والطالبات، 
بعدما  العمل  سوق  إلى  الجامعة  بهم  ودفعت 
بحياة  لهم  نوعيًا متميزًا، وتمنياتنا  تعليمًا  تلقوا 
بذلوها  التي  وإنجازاتهم  بجهودهم  تليق  عملية 
وحققوها على مقاعد الدراسة في رحاب جامعة 
السنوات  طيلة  فيصل،  بن  عبدالرحمن  اإلمام 

الماضية.
ونسأل الله التوفيق للجميع.

كتاب العدد

د. نهاد العمير

د. مشاعل بنت علي العكلي

45

61

50 متحدثًا عالميًا 
وسعوديًا يثرون 

فعاليات المؤتمر 
السعودي للحوسبة 

طالب عمارة 
البيئة يطّورون 

ساحات واحة 
مدى لإلسكان

مستشفى الملك فهد 
الجامعي ينهي معاناة 

مريضة من انحراف 
بالعمود الفقري

اختتام برنامج موهبة 
اإلثرائي الصيفي 

األكاديمي بـ 5 
مسارات علمية 

36 طالبة في برنامج 
موهبة اإلثرائي 

البحثي لـ 2022 بالعلوم 
الطبية والحيوية 

36-37

54-55

46-47

58-59

60

13



06

عة
ام

لج
ض ا

نب

 )الدمام(

وأكد الدكتور الربيش خالل كلمته في الحفل ، أن هذه 
الله على تمام  ها بعد شكر  الغالية ونستِهلُّ المناسبة 
أمير  والترحيب بسمو  بالحفاوة  الحْصد،  الجهد، وبلوغ 
واألربعين  الثالثة  الدفعة  تخريج  لحفل  راعًيا  المنطقة، 
فيصل،  بن  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  طالب  من 

ومشارًكا فرحتهم هذا العام.
وأوضح أن الجامعة تسعى وبجهد حثيث إلى توظيف 
تحقق  ومنتجة  محفزة  بيئة  لخلق  وقدراتها  إمكاناتها 
التعليم  عمليات  في  المطلوب  النوعي  التحول 
وتطوير  واالبتكار  اإلبداع  في  والمشاركة  ومخرجاته، 
الوجـه  المحيط علـى  العلمي وخدمة مجتمعها  البحث 

أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 6514 خريجًا 
وخريجة من جامعة اإلمام عبد الرحمن

رعى صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف 
تخريج  حفل  الشرقية،  المنطقة  أمير  العزيز  عبد  بن 
الدفعة الـ 43 من طالب وطالبات جامعة اإلمام عبد 
والمتوقع   ،6514 عددهم  البالغ  فيصل  بن  الرحمن 
والبكالوريوس  العليا،  الدراسات  لمراحل  تخرجهم 
الدكتور  الجامعة  رئيس  معالي  بحضور  والدبلوم، 
وعمداء  الجامعة  وكالء  و  الربيش  محمد  بن  عبدالله 
الجامعة  وضيوف  التدريس  هيئة  وأعضاء  الكليات 
في  وذلك  والسيدات،  الرجال  من  األمور  وأولياء 

الملعب الرياضي بالمدينة الجامعية .
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من  وذلك  ورؤيتهم،  األمر  والة  وتطلعات  آلمال  والمحقق  األكمـل 
خالل صرح تتنوع فيه الخبرات، والتخصصات، عبر منظومة متكاملة 
من الوحدات األكاديمية والخدمية، تعمل وفق نظام تعليمي جامعي 
متطور، قائم على أعلى معايير الجودة ومقاييس االعتماد المحلية 
األكاديمية،  وسمعتها  الجامعة  بمكانة  الثقة  يعزز  مما  والعالمية، 
بشكل  المملكة  في  التعليم  مسيرة  تطوير  ركائز  أحد  منها  ويجعل 
عام والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص، حيث ترجمت الجامعة 
هذا الطموح األكاديمي بفضل من الله بحصولها على مراكز متقدمة 
وبرامجها  المؤسسي  نظامها  وحصول  العالمية،  التصنيفات  في 
وضعت  كما   ، المشروط  غير  األكاديمي  االعتماد  على  األكاديمية 
ومستهدفات  العمل  سوق  متطلبات  تعزيز  في  بصمتها  الجامعة 

في  الجامعات  نتائج  فخر  بكل  وتتصدر  البشري،  المال  رأس  تنمية 
تقارير  وفق  للخريجين  الكفايات  وامتحانات  المعيارية  المقارنات 
هيئة تقويم التعليم , ولترتقي بذلك في تقييمها وتكتسب الثقة 
ُتختار  الوطن  جامعات  من  جامعات  ثالث  أحد  وتصبح   , المطلوبة 
به  تتمتع  لما  مؤشر  هذا  وفي  الجديد،  الجامعات  نظام  لتطبيق 

الجامعة من مكانة.
وأضاف، كان العام الجامعي المنصرم عام التعافي بفضل الله بعد 
مرور عامين استثنائيين سعت الجامعة خاللها إلى خلق بيئة تعليمية 
التزام  آمنة، وبمرونة تالئم الظروف ومستجداتها، وذلك في ضل 
تام بالقيام بواجباتها في تقديم جل خدماتها بالمستوى المعهود من 
الجودة وكفاءة المخرج , بفضل إمكاناتها الرقمية وبيئتها اإللكترونية 
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األزمة،  تداعيات  معالجة  على  حثيث  بجهد  تعمل  , وهي  المتقدمة 
وغلق الفجوة وتقليل الفاقد العلمي، رافعًا باسمه وباسم منسوبي 
الجامعة الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
حفظهم   – األمين  عهده  ولي  ولسمو  سعود,  آل  عبدالعزيز  بن 
الله – ولسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه ، لما حظيت به 
التعليم العالي، من دعم سخي ورعاية كريمة  الجامعة ومؤسسات 
واهتمام بالغ، والشكر موصول لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن 
الشكر موصول  وكذلك  المستمرة،  المتابعة  على  الشيخ  آل  محمد 
والسعادة  المعالي  وأصحاب  الجامعة  أمناء  مجلس  رئيس  لمعالي 
أعضاء المجلس ، سائاًل المولى عز وجل أن يكلل المساعي والجهود 

بالتوفيق والسداد لكل ما فيه خير وصالح للمجتمع والوطن.
سعيد  بن  عبدالله  الدكتور  والتسجيل  القبول  عميد  أفاد  جانبه  من 
أبهى  بخريجيها وهم في  الجامعة تحتفل في كل عام  بأن  آل مريح 
حلة ونحن في هذا اليوم المبارك أهنئهم بهذه الفرحة، متمنيا لهم 
والخريجات  الخريجين  أعداد  استعرض  كما   ، والسداد  التوفيق  دوام 
لهذا العام، حيث بلغ مجموع خريجات كليات اآلداب والعلوم والتربية 
2302 خريجة ، وكليات العلوم الطبية التطبيقية و العلوم والدراسات 
المجتمع  كلية  خريجات  عدد  وبلغ   ، خريجة   514 بالجبيل  اإلنسانية 
بالدمام  المجتمع  كلية  وخريجي  خريجات  عدد  وبلغ   ،  176 بالقطيف 
589 ، وبلغ مجموع خريجي المقر الرئيس وهم كلية إدارة األعمال و 
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وخدمة  التطبيقية  الدراسات  وكلية  التمريض  وكلية  التصاميم  كلية 
المجتمع وكلية الشريعة والقانون و كلية الصحة العامة وكلية الصيدلة 
اإلكلينيكية وكلية الطب وكلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية العمارة 
والتخطيط وكلية الهندسة وكلية طب األسنان وكلية علوم الحاسب 
عدد  مبينًا  وخريجة،  خريجًا   2590  ، التربية  وكلية  المعلومات  وتقنية 
العليا  الدراسات  لمرحلة  الكليات  تخرجهم حسب  والمتوقع  الخريجين 
واآلداب  العلوم  كليات  وخريجات  خريجي  مجموع  بلغ  حيث  كالتالي؛ 
اإلنسانية  والدراسات  العلوم  وكلية  وخريجة،  خريجًا   99 التربية  و 
العلوم  وكلية  األسنان  وكلية طب  الطب  وكلية   ، طالبة   21 بالجبيل 
الطبية التطبيقية وكلية الصحة العامة وكلية التمريض وكلية العمارة 

المعلومات  وتقنية  الحاسب  علوم  وكلية  الهندسة  وكلية  والتخطيط 
وكلية إدارة األعمال ومعهد األبحاث واالستشارات الطبية 223 خريجًا 

وخريجة.
المنطقة  أمير  سمو  الحفل  راعي  استقبال  الحفل  برنامج  وتضمن 
الشرقية، والسالم الملكي و المسيرة األكاديمية، والقرآن الكريم، 
ثم كلمة الخريجين وكلمة معالي رئيس الجامعة و أداء القسم، وإعالن 

النتائج، واختتم الحفل بالسالم الملكي .
للطالب  المباشر  القبول  عن  الجامعة  أعلنت  الحفل  ختام  وفي 
والطالبات الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ) آيسف 

2022 (، وذلك في المسارات الفائزين فيها تقديرًا لتميزهم.
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الجامعة تحتفل باليوم الوطني بلوحات شعرية وإنشادية ومعرض..

معالي أ.د. الربيش: نسعى لخلق المواطن 
الصالح الذي يحمل الوالء واالنتماء لوطنه

 )الدمام(

احتفلت جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل باليوم الوطني 92، في قاعة المؤتمرات، برعاية وحضور رئيسها معالي 
والطالب  والعمداء  الطلبة  شؤون  عميد  الدوسري  علي  والدكتور  الجامعة  ووكالء  الربيش  الله  عبد  الدكتور  األستاذ 

ومنسوبي الجامعة.
وافتتح رئيس الجامعة المعرض المصاحب للحفل حيث تجول مع الوكالء واستمعوا إلى شرح عما يحتويه من منجزات 

وطنية ومشاريع مستقبلية وما حققته المملكة والجامعة من إنجازات على كافة المجاالت والمستويات.
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وقال الدكتور الربيش بهذه المناسبة: "نيابة عن الجامعة ومنسوبيها، نرفع أسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى سمو ولي عهده 
األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظهما الله –، 
ونسأل الله أن يديم على بالدنا األمن واألمان واالستقرار، وأن يعيد عليها هذه المناسبة، وقيادتنا 

بالعز، والنصر، والتمكين".
الماضي  ُمتجددٌة في كل عام تحمل معها ذكرى  المناسبة، هي مناسبة وطنية  وأضاف أن هذه 
التليد والمالحم والبطوالت التي قادها الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه –، ليتشكل على إثرها 
التوحيد  راية  المبارك وتتوحد مناطقة وأقاليمه على اختالف تضاريسه وثقافاته تحت  الكيان  هذا 
وعلى أساس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتكون هذه األرض هي الوطن والدار 
والظل اآلمن ألبناء المملكة العربية السعودية، يلتفون حول قيادتهم يعتزون بماضيهم ويعيشون 

حاضرهم الزاهر ويتطلعون بكل إيجابية إلى مستقبل بالدهم الواعد.
وأضاف أن جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، وهي إحدى مؤسسات التعليم العالي في بالدنا 
الغالية، وانطالقا من رسالتها التي ُتعنى بتربية النشء وتنمية رأس المال البشري وتسعى إلى 
خلق المواطن الصالح، الذي يحمل الوالء واالنتماء لوطنه شعارًا وممارسًة، والقادر على التفاعل 
أمنه  على  الحفاظ  في  والمساهمة  الحقة  الوطنية  بمتطلباته  والوفاء  مجتمعه  مع  اإليجابي 

واستقراره.
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معرض اإلنجازات
من جهته، أشار الدكتور علي بن طارد الدوسري عميد شؤون الطلبة، إلى أن الجامعة استعدت مبكرًا لهذا الحفل الذي اشتمل على عدة 
فعاليات ولوحات إنشادية وشعرية عن الوطن قدمها طالب الجامعة، كما نظمت العمادة معرضًا يهدف إلى التعريف بمستهدفات 
ومرتكزات رؤية المملكة 2030 أمام طلبة الجامعة شباب المستقبل، ليساهموا في بنائها ومتابعة ما استجد في تحقيق مستهدفاتها 
حيث احتوى على عدد من اإلنجازات والمشاريع المقبلة وما حققته الجامعة خالل الفترة الماضية من مراكز متقدمة وإنجازات علمية 
على المستويين الدولي والمحلي، معّبرًا عن فخره واعتزازه بمناسبة عظيمة من تاريخنا المجيد هي مناسبة اليوم الوطني 92، التي 
تحمل في طياتها اإلنجازات والمكاسب التي تحققت على مدى عقود من الزمن والتي يجب أن تظل حية في النفوس عامًا بعد عام. 
وأضاف أن الوطن له أبعاد كثيرة تطول الكلمات لتوضيحها، وتطل علينا هذه المناسبة لتعيد إلى األذهان هذا الحدث التاريخي المهم 
ويظل تاريخ توحيد مملكتنا الغالية يومًا محفورًا في ذاكرة التاريخ لكل مواطن سعودي، مختتمًا بالقول: "كل عام ووطننا يزخر باإلنجازات 
والخيرات واألمن واألمان لتحقيق رؤيتنا الطموحة 2030 وما تم تحقيقه من مستهدفات واضحة وجلية تحقق اآلمال والطموحات التي 
يأملها ويدعمها المواطن السعودي، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده األمين األمير 

محمد بن سلمان، حفظهما الله".
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رئيس جامعة  الربيش  الله بن محمد  أ.د عبد   رفع معالي 
لخادم  والتقدير  الشكر  فيصل،  بن  عبدالرحمن  اإلمام 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
الله- ولمعالي وزير  العهد األمين -حفظهما  وسمو ولي 
التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ومعالي نائب وزير التعليم 
التوجيهات  مثمنًا  والالمحدود،  المستمر  دعمهم  على 
لتحقيق  التعليم  منظومة  تطوير  على  والحرص  السديدة 

مستهدفات رؤية المملكة 2030.
والطالبات  بالطالب  الجامعة  رئيس  معالي  رحب  كما 
متمنيًا  1444هـ،  الجديد  الجامعي  العام  بداية  بمناسبة 
للجميع عامًا جامعيًا مثمرًا لتحقيق التميز العملي والتفوق، 
وقال: "نيابة عن جميع منسوبي جامعة اإلمام عبد الرحمن 
والطالبات،  الطالب  بأبنائنا  نرحب  أن  يسرنا  فيصل،  بن 
والطلبة المستجدين ونهنئهم بمناسبة قبولهم بالجامعة 
متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في مسيرتهم الجامعية".

جاهزيتها الستقبال  رفعت  "الجامعة  أن  الربيش،  د.  وأكد 

1444هـ،  الجديد  الجامعي  للعام  مرافقها  بكافة  الطلبة 
منذ وقت مبكر؛ لتوفير بيئة تعليمية متكاملة في مختلف 
جوانبها ما يحقق المؤشرات اإليجابية لخدمة أبنائنا الطلبة". 
وأشار إلى أن الدراسة ستنطلق هذا العام وفق التقويم 
الفصول  نظام  الجامعة  ستتبع  حيث  الجديد  الجامعي 
الثالثة الذي يحقق بدوره العديد من االمتيازات  الدراسية 
تقيم  كما  التعليم،  ومستهدفات  المملكة  رؤية  ويواكب 
الجامعة خالل األسبوع األول من العودة للدراسة، برنامج 
الجامعي 1444هـ، في  للعام  المستجدين  للطلبة  التهيئة 
الجامعة،  في  الصحي  والمسار  الكليات  مسارات  برامج 
إلى  األساسي  التعليم  مرحلة  من  االنتقال  يمثل  حيث 
المرحلة الجامعية تحديًا كبيرًا للكثير من الطلبة، ومن هنا، 
عبدالرحمن  اإلمام  بجامعة  التهيئة  برنامج  تصميم  يأتي 
بن فيصل، الذي يعمل على تذليل هذه العقبات وإعداد 
للجميع  متمنيًا  الجامعية،  بالحياة  لالندماج  الطلبة  وتهيئة 
السداد والتوفيق في بداية جادة للعام الدراسي 1444هـ".

معالي رئيس الجامعة يرحب 
بالطلبة المستجدين للعام ١٤٤٤هـ
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المجاالت  من  عدد  في  كبيرة  خطوات  فيصل  بن  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  خطت 
البالغ  والتخصصات العلمية، وحققت الكثير من المراكز المتقدمة التي كان لها األثر 
على تصنيفها وحصولها على التصنيف الدولي للجامعات، فأحرزت تقدمًا مميزًا حسب 
تصنيف QS للعام 2023 بوصولها إلى الترتيب )477( عالميًا ضمن قائمة أفضل 500 
جامعة عالميًا، ويعد هذا تطور ملحوظ في مضمار التصنيف على مستوى الجامعات 
العالمية، منذ دخول جامعتنا تصنيف كيو-اس ألول مرة عام 2019 حيث تم تصنيفها 
لتواصل تقدمها  آنذاك،  الصادرة  التصنيف  )581-590( بحسب قوائم  المستوى  عند 
في األعوام التالية منذ 2020 وحتى عام 2022 عند المستويات )550-541(، )530-521( 

و)521-530( على التوالي.
إن مناسبة حفل التخرج هذه السنة، هي مناسبة غالية تتواكب مع تحقيق جامعتنا هذا 
ها بعد شكر الله تعالى على تمام الجهد وبلوغ الحْصد، بالحفاوة  النجاح المميز، نستِهلُّ
والترحيب بسمو أمير المنطقة، راعًيا لحفل تخريج الدفعة الثالثة واألربعين من طالبنا 

ومشارًكا فرحتهم هذا العام.

مراكز متقدمة 
محفزة  بيئة  لخلق  وقدراتها  إمكاناتها  توظيف  إلى  حثيث،  وبجهد  الجامعة  تسعى 
التعليم ومخرجاته، والمشاركة  النوعي المطلوب في عمليات  التحول  ومنتجة تحقق 
الوجـه  علـى  المحيط  مجتمعها  وخدمة  العلمي  البحث  وتطوير  واالبتكار  اإلبداع  في 
تتنوع  األكمـل والمحقق آلمال وتطلعات والة األمر ورؤيتهم، وذلك من خالل صرٍح 
فيه الخبرات والتخصصات، عبر منظومة متكاملة من الوحدات األكاديمية والخدمية، 
تعمل وفق نظام تعليمي جامعي متطور، قائم على أعلى معايير الجودة ومقاييس 
االعتماد المحلية والعالمية، ما يعزز الثقة بمكانة الجامعة وسمعتها األكاديمية، ويجعل 
منها أحد ركائز تطوير مسيرة التعليم في المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية على 

وجه الخصوص.

سوق العمل 
بفضل  األكاديمي،  الطموح  هذا  فيصل  بن  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  ترجمت  لقد 
نظامها  وحصول  العالمية،  التصنيفات  في  متقدمة  مراكز  على  بحصولها  الله،  من 
المؤسسي وبرامجها األكاديمية على االعتماد األكاديمي غير المشروط ، كما وضعت 
بصمتها في تعزيز متطلبات سوق العمل ومستهدفات تنمية رأس المال البشري، 
لتتصدر بكل فخر نتائج الجامعات في المقارنات المعيارية وامتحانات الكفايات للخريجين 
وفق تقارير هيئة تقويم التعليم، ولترتقي بذلك في تقييمها وتكتسب الثقة المطلوبة 
وتصبح أحد ثالث جامعات من جامعات الوطن تيتم اختيارها لتطبيق نظام الجامعات 

الجديد، وفي هذا مؤشر لما تتمتع به الجامعة من مكانة.

شكر وعرفان 
بعد مرور عامين استثنائيين، نتيجة أزمة فيروس كورونا، سعت الجامعة خاللهما إلى 
تام  التزام  ظل  في  ومستجداتها،  الظروف  تالئم  وبمرونة  آمنة،  تعليمية  بيئة  خلق 
وكفاءة  الجودة  من  المعهود  بالمستوى  خدماتها  جل  تقديم  في  بواجباتها  بالقيام 
اإللكترونية  وبيئتها  الرقمية  إمكاناتها  بفضل  المأمول،  النجاح  حققت  وقد  المخرج، 
تداعيات  حثيث على معالجة  بجهد  تعمل  بل هي  المتقدمة، ولم تقف جهودها هنا 
األزمة، وغلق الفجوة وتقليل الفاقد العلمي، حتى الوصول إلى النتائج المرجوة، إن 

شاء اللله.
آيات الشكر والعرفان  الجامعة أسمى  أرفع باسمي وباسم منسوبي  الختام،  وفي 
وإلى  آل سعود،  عبدالعزيز  بن  الملك سلمان  الشريفين  الحرمين  خادم  إلى سيدي 
سمو سيدي ولي العهد األمين - حفظهما الله – وإلى سمو أمير المنطقة الشرقية 
سخي  دعم  من  العالي،  التعليم  ومؤسسات  الجامعة  به  حظيت  لما  نائبه،  وسمو 
ورعاية كريمة واهتمام بالغ، والشكر موصول إلى معالي وزير التعليم على المتابعة 
والسعادة  المعالي  وأصحاب  الجامعة  أمناء  مجلس  رئيس  معالي  وإلى  المستمرة، 
بالتوفيق  الجميع  يكلل مساعي وجهود  أن  عز وجل  المولى  المجلس، سائاًل  أعضاء 

والسداد لكل ما فيه خير وصالح للمجتمع والوطن.

 التصنيف الدولي
والتحول النوعي المطلوب

أ.د. عبد الله بن محمد الربيش

رئيس الجامعة
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110 طالب وطالبات يختتمون 
»بوصلة الطاقات« 

بـ 15 مشروعًا رياديًا
 )الدمام(

أنهى 110 طالب وطالبات، برنامج القيادة الطالبية "بوصلة الطاقات" 
بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة 
عبدالله  مؤسسة  من  وبدعم  للتعليم  مبتكرة  حلول  مركز  مع  بالتعاون 

الراجحي الخيرية خالل عام.
الدكتور  األستاذ  معالي  وحضور  برعاية  والمعرض  البرنامج  واختتم 
الرئيس  نائب  العتيبي  غازي  والدكتور  الجامعة،  رئيس  الربيش  عبدالله 
مؤسسة  ممثل  العريني  عبدالرحمن  والدكتور  االكاديمية،  للشؤون 
الراجحي الخيرية الرئيس التنفيذي، والدكتور علي الدوسري عميد شؤون 

الطلبة، ووليد الوليدي مدير مركز حلول مبتكرة للتعليم.
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وتوجه الدكتور الربيش بالشكر لـ "الراجحي الخيرية" على ما قدمته من جهد ودعم، ولوكالة 
الجامعة للشؤون األكاديمية وعمادة شؤون الطلبة، معتبرًا أن تسمية "بوصلة الطاقات" 
الطالب  من  الطاقات  تملك  الجامعة  أن  اعتبار  على  معنى  من  تحمله  ما  بكل  معبرة 
أن  إلى  كبيرة، مشيرًا  وإمكانات  طاقات  قدرات  ولديهم  توجههم  والبوصلة  والطالبات 
منهجية هذا البرنامج مميزة جدًا وتوجه هذه الطاقات وتقودها إلى االتجاه الصحيح، حيث 
تشمل أربعة مراحل وهي: مرحلة الوعي الذاتي، ومرحلة المهارات الشخصية، ومرحلة 
المهارات التخصصية، ومرحلة الممارسة والمبادرات النوعية، مشددًا على أهمية عملية 
التطبيق والممارسة وأثر ذلك على نفوس الطلبة حيث أن الجامعة كمؤسسة تعليمية 
مؤسسات  إحدى  كونها  الجامعة  تواجهه  الذي  التحدي  ولكن  والمعرفة،  العلم  تقدم 
للمستقبل،  وتهيئته  وبناءه  الطالب  المطلوب في  التغيير  إحداث  العالي، هو  التعليم 
وصناعة المواطن الصالح بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، فالمواطن الفاعل المؤثر 
الذي يستطيع أن يحدث التغيير في نفسه بدايًة ومن ثم في أسرته ومجتمعه ووطنه 

ويستمر أثره فهذا هو المطلوب.
مستوى  من  قدر  على  كانوا  الذين  والطالبات  للطالب  الشكر  الربيش  الدكتور  وقدم 

الطموح وااليجابية التي يتحلون بها متمنيًا التوفيق للجميع .

برامج نوعية
الغالي  لنا خدمة وطننا  أن يسر  الله  نحمد  العريني:  عبدالرحمن  الدكتور  قال  جانبه  من 
بتقديم برامج نوعية نحرص على رعايتها تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي 
بإذن الله ستكفل للمجتمع الرقي والرفاه. وأضاف: "ال يمكن أن نحقق مثل هذه البرامج 
وهي  العلم  منارات  من  منارة  مع  بالشراكة  ونفخر  فاعلين،  شركاء  بوجود  إال  ونتبناها 
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، إضافة إلى شراكة فاعلة مع منفذ البرنامج حلول 
مبتكرة وفخورون بهذه الشراكات وفخورون بالطالب والطالبات، وما رأيناه من مشاريع 
النجاح لكم جميعًا والتي من  رحلة  بداية  التميز هو  كبير، وأن هذا  تنم عن عطاء  مميزة 
خاللها ستنطلقون لمسيرة هذه الحياة ومنها إلى النجاح والتوفيق واالبتكار والريادة في 
المجال وتعّلق بكم اآلمال وأنتم شمس المستقبل التي تشرق في أعيينا ونأمل بكم 

كثيرًا".
وثمن وليد الوليدي ما تقدمه جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة شؤون 
الطلبة من تسخير كافة اإلمكانيات والعمل المشترك من أجل نجاح البرنامج الذي كان له 
أبلغ األثر في تحقيق األهداف بتفعيل الكفاءات الشابة في األندية الطالبية والبرامج 
الشبابية في الجامعة، وتمكينها من المهارات الشخصية وأدوات التأثير والقيادة وتصميم 
المبادرات التطوعية، وتقديم مبادرات مجتمعية من الطالب المشاركين لخدمة المجتمع، 

إضافة إلى تطوير قدرات الشاب في قيادة البرامج الشبابية والتطوعية في الجامعة.
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الربيش  عبدالله  الدكتور  األستاذ  معالي  برعاية وحضور 
وقعت  فيصل،  بن  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  رئيس 
فاطمة  الدكتورة  بعميدتها  ممثلة  التطبيقية  الكلية 
لوريال  شركة  مع  األولى  تعاون  اتفاقيتي  الرواجح، 
العربية السعودية ممثلة باألستاذة ميشلين نوفل، في 
مجال التدريب وتأهيل الطالبات في اختصاص التجميل 
مع  والثانية  المؤهلة،  السعودية  للكوادر  والصالونات 
سحاب  عبدالله  بالمهندس  ممثلة  التأثير  مظلة  شركة 

الرئيس التنفيذي.
وأوضحت د. الرواجح أن الهدف من االتفاقية مع شركة 
هذا  طلبة  وتأهيل  تدريب  السعودية،  العربية  لوريال 
والصالونات  التجميل  مراكز  قطاع  حاجة  وسد  الوطن 
المؤهلة، حيث تم االتفاق على  الكوادر السعودية  من 
تقديم برنامج تدريبي لتأهيل وتخريج مهنيات في مجال 
العالمية  الخبرة  من  واالستفادة  به،  والعناية  الشعر 
أشهر  سبعة  عن  تزيد  ال  بمدة  الشركة  لدى  المتوفرة 
 ،%  30 يمثل  نظريًا  جزءًا  التدريب،  برنامج  يشمل  بحيث 

ويمثل  المجهز،  الصالون  في  )تطبيقي(  عمليًا  وجزءًا 
70 %، كما يتضمن البرنامج عددًا من المراحل مثل البنية 
وتأسيس  المتدربات  وإعداد  التدريبي  والبرنامج  التحتية 

الصالون األكاديمي.
وعن االتفاقية التي ُأبرمت مع شركة مظلة التأثير، قالت 
الشركة  خدمات  من  لالستفادة  تهدف  إنها  الرواجح  د. 
األعمال من  وريادة  االبتكار  برنامج  تحويل مخرجات  في 
المشاريع الريادّية واالبتكارات في الكلية إلى منظومة 

ربحّية تعتمد على التمويل الذاتي.
إلى  ذلك،  خالل  من  تسعى  الكلية  أن  إلى  وأشارت 
الطلبة  تخدم  أن  شأنها  من  التي  الفرص  كافة  توفير 
أحدى  هذه  أن  على  مشددة  العمل،  سوق  وتواكب 
ظل  في  الكلية  إليها  تسعى  التي  واألهداف  الخطط 
العالم  في  التحول  يشهده  الذي  المتسارع  التنامي 
سواء  األعمال  أو  الوظائف  هذه  مثل  على  واإلقبال 
على مستوى الجوانب األكاديمية أو التطويرية وكذلك 
العملية التدريبية خاصة وأن الكلية تقدم برامج تعليمية 
احترافية بدرجة الدبلوم ودورات تدريبية وبرامج تأهيلية 
واعتبرت  العمل.  ومتطلبات سوق  الجودة  معايير  وفق 
أن هذا ما يعزز الدور المهم الذي تضطلع به الكلية مع 
االهتمامات التي لها ارتباط بالسوق المحلي والعالمي. 
وأشارت إلى أن هذه االتفاقية تأتي من أجل العمل على 
تطوير األعمال واالبتكارات إلى واقع لتكون في متناول 
يقدمه  وما  الكلية  مخرجات  تحويل  خالل  من  الجميع 
الطلبة من منجزات وابتكارات إلى مشاريع سوقية ذات 
االبتكاري  العمل  يعزز  ما  الربحية  المنظومة  دخل ضمن 
والسعي نحو اإلبداع والتفكير خارج الصندوق ما يجعلها 

واقعًا ملموسًا.

اتفاقيتان للتدريب وتحويل األعمال 
الريادية إلى منظومة ربحية بالجامعة 
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فيصل  بن  عبدالرحمن  اإلمام  بجامعة  التطبيقية  للكلية  االشرافية  اللجنة  عقدت 
الجلسة األولى للجنة برئاسة رئيس اللجنة االشرافية للكلية التطبيقية معالي رئيس 

الجامعة األستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش .
وذكر معالي رئيس الجامعة بان اجتماع اللجنة هو األول وتم فيه اطالع أعضاء اللجنة 
االشرافية على مقترحات للشراكات االستراتيجية ، وأقرت اللجنة عددا من برامج الكلية 
التي  و  للكلية  والتعليمية  اإلدارية  الموضوعات  عدد من  الى  باإلضافة  التطبيقية 
تواكب رفع مستوى الطالب في كافة التخصصات والتأكيد على أهمية تحقيق الرؤى 
والتطلعات التي تطمح لها الجامعة في رفع كفاءة طالبها وأعضاء هيئة التدريس 
وكافة الجوانب التعليمية ، والعمل مع كافة الجهات ذات العالقة التي نحقق معها 
تطلعاتنا في تسخير كافة اإلمكانيات ألبنائنا الطالب والطالبات ، حيث تم مناقشة 
جوانب متعددة في الجلسة بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون االكاديمية الدكتور 
المزروع،  عبدالواحد  أ.د.  والمالية  اإلدارية  للشؤون  الرئيس  ونائب  العتيبي  غازي 
االستثمارات  بصندوق  الحوكمة  لمركز  التنفيذي  الرئيس  العيسى  صالح  والدكتور 
الغامدي  والدكتورة منى  الرواجح  الدكتورة فاطمة  التطبيقية  الكلية  العامة وعميدة 
ممثلة عن كلية اآلداب و عميد عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات د.خالد العيسى 
الغامدي  إبراهيم السدرة والمهندس عبدالله  الدكتور  إدارة االعمال  ، و ممثل كلية 
الوظائف  إدارة توطين  الزعبي مدير  التأثير،  وفهد  التنفيذي لشركة مظلة  الرئيس 

بفرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية .

اللجنة االشرافية للكلية التطبيقية 
بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 

تعقد جلستها األولى
 )الدمام(
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 )الدمام(

تضمن جلسة حوارية لدعم الحركة الكشفية في الجامعات السعودية..

اختتام برنامج تأهيل القيادات الكشفّية 
النسائي األول من نوعه في الشرقية

اختتمت جامعة اإلمام 
عبدالرحمن بن فيصل، الدورة التعريفية 

والدراسة األولية لمنسوبات الجامعة ضمن مشروع 
تأهيل قائدات الكشافة في الجامعات السعودية بحضور صاحبة 

السمو الملكي األميرة لمياء بنت ماجد بن سعود آل سعود، األمين 
العام لمؤسسة الوليد لإلنسانية ورئيسة لجنة فتيات الكشافة بجمعية 
الكشافة العربية السعودية وعضو الصندوق الكشفي العالمي سمو 
األميرة سما بنت فيصل آل سعود، ورئيس الجامعة األستاذ الدكتور 

عبدالله الربيش، ونائبة الرئيس للتطوير والشراكة المجتمعية 
الدكتورة نهاد العمير، ورئيسة وأعضاء اللجنة اإلشرافية 

لمتابعة التعاون مع مؤسسة الوليد لإلنسانية 
بالجامعة .

األميرة لمياء 
بنت ماجد: جامعة 
اإلمام عبدالرحمن 
بن فيصل قدمت 
أنموذجًا رائعًا في 

القيادة الكشفية

د. العمير: برنامج 
تأهيل القيادات 

الكشفية 
النسائي يضاف 

إلى رصيد 
إنجازات الجامعة 

في المجال 
التطوعي

د. الربيش:
 نعمل على 
ترسيخ ثقافة 

العمل التطوعي 
وصواًل إلى ضم 
مليون متطوع 
يضعون بصمة 
تنموية بشتى 

الميادين

سمو االميرة لمياء ال سعود. سمو االميرة سما ال سعود.
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وأوضحت صاحبة السمو الملكي األميرة لمياء بنت ماجد، أن جامعة 
القيادة  في  رائعًا  أنموذجًا  قدمت  فيصل  بن  عبدالرحمن  اإلمام 
من  بجد  والعمل  الشغف  على  يدل  فإنما  دل  إن  وهذا  الكشفية، 
المشاركات  اكتسبتها  التي  الفائدة  إلى  إضافة  البرنامج،  نجاح  أجل 
من خالل حماسهن في تعزيز مفهوم القيادة الكشفية، حيث قدمت 
الجامعة كل الدعم مشكورة من أجل أن يكون البرنامج امتدادًا لبرامج 
أكثر  ستكون  مقبلة  لبرامج  امتداد  لهو  اليوم  اختتامنا  وان  قادمة 
احترافية، مثمنًة للجامعة ممثلة برئيسها الدكتور عبد الله الربيش، 
الذي  البرنامج  نجاح  في  ساهم  من  ولكل  والمساندة  الدعم  هذا 
استهدف تدريب 15 قائدة ومشرفة من منسوبات الجامعة للعمل 
البرامج  وقيادة  إلدارة  الحقًا  يؤهلهن  بما  الكشفي،  النشاط  في 
التدريبية بكفاءة وفق سياسة تنمية القيادات، ليتم اعتماد القائدات 

المؤهالت لتنفيذ كافة الدورات التأهيلية الالحقة في المملكة.
البرنامج  اختتام  أن  الربيش،  عبدالله  الدكتور  معالي  ذكر  جهته  من 
المنظمة  مع  وبالتعاون  لإلنسانية  الوليد  مؤسسة  مع  بالشراكة 
السعودية  العربية  الكشافة  وجمعية  الكشفية  للحركة  العالمية 
الكشافة  تأهيل قائدات  الكشافة، جاء ضمن مشروع  ولجنة فتيات 
الجهود  تعزيز  على  الشركاء  مع  ونعمل  السعودية،  الجامعات  في 
ترسيخ  نحو   2030 الطموحة  الرؤية  أهداف  تحقيق  للمساهمة في 
مليون  بضم  األكبر  الهدف  إلى  وصواًل  التطوعي  العمل  ثقافة 
متطوع يضع بصمة تنموية في شتى الميادين. وأضاف أنه إيمانًا 
مجاالت  وتنفيذ  تطوير  في  للمشاركة  دورها  بأهمية  الجامعة  من 
العمل التطوعي في قطاع التعليم الجامعي بالتعاون مع الكشافة 
السعودية، فقد خطت  العربية  الكشافة  العالمية من خالل جمعية 
خطوات واضحة من أجل العمل على تمكين المرأة للنهوض بفتيات 
المجتمع في كافة المجاالت ليصبحن قادرات على قيادة الوحدات 
المرجوة،  األهداف  لتحقق  وتنفيذها  لبرامجها  والتخطيط  الكشفية 

وتهيئتهن للمشاركات الكشفية على المستوى المحلي والدولي.

وذكرت الدكتورة نهاد العمير، نائب رئيس الجامعة للتطوير والشراكة 
المجتمعية إن الجامعة حظيت بكونها األولى في المنطقة الشرقية 
لتنفيذ برنامج تأهيل القيادات الكشفية النسائي، الذي يضاف إلى 
رصيد اإلنجازات التي تحققها الجامعة في المجال التطوعي، ما يعزز 

دورها المهم في ما يتعلق بالقيادة الكشفية. 

جلسة حوارية
واستكمااًل للبرنامج في حفله الختامي، ُعقدت جلسة حوارية حول 
تفاصيل مشروع تأهيل قائدات الكشافة في الجامعات السعودية 
وأهدافه ومبادراته بمشاركة صاحبة السمو الملكي األميرة لمياء 
بنت ماجد بن سعود آل سعود، وصاحبة السمو االميرة سما بنت 
عميدة  الملحم  عبدالله  بنت  فاطمة  والدكتورة  سعود  آل  فيصل 
تناولت  كما  )سابقًا(.  المستدامة  والتنمية  المجتمع  خدمة  عمادة 
الجلسة، التي ادارتها بمهنية عالية وتناغم حواري متقن، الدكتورة 
المستدامة  والتنمية  المجتمع  خدمة  عمادة  وكيلة  الجامع  مي 
بدور  بدءًا  المحاور  من  عددًا  )سابقًا(،  المستدامة  التنمية  لشؤون 
العمل  بمجاالت  المرأة  تمكين  في  لإلنسانية  الوليد  مؤسسة 
لدعم  الكشفية  للحركة  العالمية  المنظمة  مع  وشراكتها  التطوعي 
مشاركة الفتيات في الكشافة على المستوى المحلى واإلقليمي، 
والحركة الكشفية للسيدات في المملكة العربية السعودية ورؤية 
اإلمام  جامعة  ودور  المستقبلية  وتوجهاتها  الكشافة  فتيات  لجنة 
عبدالرحمن بن فيصل في دعم الشراكات في مجال التطوع وأبرز 
النماذج فيها. وحضر الورشة عميدات ووكيالت الكليات والعمادات 
ووسائل  والطالبات  واإلدارية  التعليمية  الهيئة  وأعضاء  المساندة 
الشارة  وتقليد  للمشاركات،  القسم  أداء  الحفل  وتخلل  اإلعالم، 
الكشافة  بجمعية  الكشافة  فتيات  لجنة  رئيسة  الخشبية من سمو 
بنت  سما  األميرة  الكشفي  الصندوق  وعضو  السعودية  العربية 

فيصل آل سعود.



هناك  أن  مؤكًدا  بالحضور،  الجامعة  رئيس  معالي  ورحب 
من  الكثير  رعاية  في  الجهتين  بين  إستراتيجية  شراكة 
من  كان  الجامعة،  في  العلمية  والكراسي  المبادرات 
األمن  مجال  في  التقنية  ونقل  األبحاث  تعزيز  ضمنها 
السعودية  أرامكو  مع  الجامعة  وقعت  حيث  السيبراني، 
وجيزة  فترة  في  حقق  الذي  السيبراني  لألمن  كرسًيا 
العديد من األبحاث العلمية واإلنجازات التقنية والمبادرات 
المناهج  الكرسي يعمل على تطوير  أن  كما  المجتمعية. 
العلمي،  البحث  على  الطلبة  وتشجيع  للكلية  الدراسية 
المتخصصة  الكتب  ونشر  ترجمة  المبادرات في  وتقديم 
المملكة  رؤية  مرتكزات  ضمن  السيبراني  األمن  في 

.2030
ومن جهته أكد نائب الرئيس لتقنية المعلومات في أرامكو 
السعودية، األستاذ يوسف العليان على أهمية الشراكة 
فيصل  بن  الرحمن  عبد  اإلمام  جامعة  بين  اإلستراتيجية 
وأرامكو السعودية، التي تمثل امتداًدا لتاريخ الشركة في 
مد جسور التعاون مع الجامعات والمؤسسات األكاديمية 
داخل المملكة وخارجها. وأشاد العليان بمخرجات الجامعة 
وإنجازات كرسي أرامكو السعودية لألمن السيبراني بعد 

اّطالعه على مؤشرات األداء الرئيسية للكرسي .
العلمي  للبحث  الجامعة  رئيس  نائب  أوضح  جانبه  ومن 
واالبتكار، األستاذ الدكتور فهد الحربي، أن كرسي أرامكو 

لالطالع على إنجازات كرسي أرامكو السعودية لألمن السيبراني

وفد من أرامكو السعودية يزور 
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

 )الدمام(

ضمن جهود جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل وأرامكو السعودية في دعم البحث العلمي وتوطين 
إدارة وهندسة األمن السيبراني وبناء القدرات البشرية للمملكة، استقبل معالي رئيس جامعة اإلمام 
في  السعودية  أرامكو  من  وفًدا  الربيش،  محمد  بن  عبدالله  الدكتور  األستاذ  فيصل،  بن  عبدالرحمن 
مقدمتهم نائب الرئيس لتقنية المعلومات في أرامكو السعودية، األستاذ يوسف بن علي العليان، حيث 
في  المقّدمة  واإلنجازات  والتدريبية  التعليمية  والورش  واالبتكارات  العلمية  األبحاث  على  الوفد  اطلع 
كرسي أرامكو السعودية لألمن السيبراني بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، كما شملت الزيارة 

جولة في معمل األمن السيبراني في الجامعة.
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األهداف  من  الكثير  أنجز  السيبراني  لألمن  السعودية 
ضمن خطته المنهجية، ومن أهمها تشجيع البحث العلمي 
ثقافة  لتعزيز  ككل  والمجتمع  األفراد  بين  الوعي  ونشر 
حيث  القطاعات،  مختلف  في  المعلومات  بأمن  اإلدراك 
قّدم الكرسي خدماته التوعوية من خالل أدوات وأساليب 
ُبعد، تشّكل  إلكترونية ومطبوعة وحضورية وعن  متنوعة 
في النهاية جملة من الوسائل التوعوية التي تخدم خطط 

الكرسي وأهدافه اإلستراتيجية.
أرامكو  في  المعلومات  حماية  إدارة  مدير  أشاد  وبدوره 
السعودية، األستاذ عمر الذكير بالتعاون الوثيق والتواصل 
المستمر مع الجامعة في إطار اللجنة التوجيهية لكرسي 
أهدافه  لتحقيق  السيبراني  لألمن  السعودية  أرامكو 
هذا  استمرار  أهمية  إلى  مشيًرا  الطموحة،  وتطلعاته 
للتحديات  المناسبة  الحلول  إيجاد  أجل  من  التعاون 
السيبرانية في العديد من المجاالت والتطبيقات العملية، 
فضاًل عن توسيع مدارك الكرسي، وتسليط الضوء على 

التغييرات  لمواكبة  المشترك  االهتمام  ذات  المشاريع 
والتحديات المستقبلية.

وتقنية  الحاسب  علوم  كلية  الزيارة قال عميد  ختام  وفي 
عبدالله  الدكتور  الكرسي،  على  المشرف  المعلومات 
لألمن  السعودية  أرامكو  كرسي  إنشاء  إن  المهيدب: 
الجامعة  بين  القوية  الشراكة  جانًبا من  السيبراني يجسد 
وأرامكو السعودية، مما يسهم في تطوير ودعم البرامج 
العالية،  الجودة  ذات  العلمية  البحوث  وإجراء  األكاديمية، 
وتطوير الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة المتغيرات 
على  األمنية  التهديدات  مع  للتعامل  المعاصرة،  التقنية 
مستوى العالم، مشيًرا إلى أن الكرسي قّدم أكثر من 30 
بحًثا وورقة علمية في مجالت علمية مرموقة ومصنفة، 
محاضرة   50 ونحو  علمية،  كتب   5 عدد  وترجمة  وتحرير 
خدمة  في  تطوعية  ساعة  و400  تدريبية  ودورة  تثقيفية 
وعالمًيا  وإقليمًيا  محلًيا  التميز  الكرسي  ليحقق  المجتمع، 

في مجال األمن السيبراني.
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استقبلتهم األميرة عبير رئيس أمناء »ابصر«..

طالبًا وطالبة يتخرجون من دبلوم 
المسؤولية االجتماعية بنسخته األولى

 )الخبر(

األميرة  السمو  صاحبة  استقبلت 
عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود 
المنطقة  مجلس  ُأمناء  رئيسة 
االجتماعية  للمسؤولية  الشرقية 
"ابصر" في مكتبها، طالب وطالبات 
االجتماعية  المسؤولية  دبلوم 
عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  من 
الدبلوم  ختام  بعد  فيصل،  بن 
وتخرجهم،  األولى  نسخته  في 
نائب  العمير  نهاد  الدكتورة  بحضور 
والشراكة  للتطوير  الجامعة  رئيس 
العكلي  مشاعل  ود.  المجتمعية، 
واألستاذة  اآلداب،  كلية  عميدة 
عميدة  الملحم  فاطمة  الدكتورة 
والتنمية  المجتمع  خدمة  عمادة 
الرواجح  فاطمة  ود.  المستدامة، 
والدكتورة  التطبيقية،  الكلية  عميدة 
جواهر الغامدي رئيسة مركز التعليم 
هيئة  وأعضاء  بالجامعة،  المستمر 

التدريس والجهات ذات العالقة.

د. العمير: البرنامج يهدف إلى المساهمة بشكل فاعل ومتكامل في 
إعداد وتأهيل الكوادر المهنية لتطوير وتمكين المسؤولية االجتماعية
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دبلوم  من  الخريجين  الطلبة  عبير  األميرة  سمو  وهنأت 
المسؤولية االجتماعية بعد تخرجهم بالدفعة األولى، مشيرة 
إلى أن الفكرة بدأت من مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية 
اإلمام  جامعة  رحاب  في  تبلورت  ثم   ،- ابصر   – االجتماعية 
عبدالرحمن بن فيصل في الثامن من فبراير 2021، وجاءت من 
مبدأ تعزيز وتمكين المسؤولية االجتماعية بما يحقق تطلعات 
رؤية  مستهدفات  تحقيق  في  والمساهمة  الرشيدة  القيادة 
االجتماعية  المسؤولية  تمكين  مجال  في   2030 السعودية 
المجلس  ألهداف  وتحقيقًا  علمي،  منهج  وفق  وممارستها 
العالقة  ذات  المبادرات  اقتراح  خالل  من  االستراتيجية 
المجتمع  احتياجات  تلبي  التي  االجتماعية  المسؤولية  ببرامج 
االقتصادية  البيئية،  االجتماعية،  بالبرامج  يتعلق  ما  خصوصًا 
تطوير  في  المجتمع  مشاركة  تعزيز  إلى  إضافة  والمعرفية، 
المسؤولية  ثقافة  وتعزيز  االجتماعية،  المسؤولية  برامج 
االجتماعية في الجهات الحكومية والخاصة، بما يمثل نموذجًا 
حقيقيًا لما يمكن أن تسهم به الجامعات السعودية عن طريق 
مخرجات علمية ومنهج بحثي دقيق يالمس واقع المسؤولية 

االجتماعية في الشرقية لخدمة المنطقة والمملكة عامة.
سمو  استضافة  العمير  نهاد  الدكتورة  ثّمنت  جهتها،  من 
دل  إن  هذا  أن  مؤكدة  العمل،  وفريق  للخريجين  عبير  األميرة 
تأصيل  فيه  لما  سموها  واهتمام  حرص  على  يدل  فإنما 
بناءًا على  أنه  كلمتها  االجتماعية. وأوضحت في  المسؤولية 
الشراكة االستراتيجية بين جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 
ووفقا  االجتماعية،  للمسؤولية  الشرقية  المنطقة  ومجلس 
لتوجيهات صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف أمير 
المنطقة الشرقية والرئيس الفخري لمجلس المنطقة الشرقية 
للمسؤولية االجتماعية " ابصر" ، وبحرص ومتابعة من رئيسة 
برنامج  وإطالق  استحداث  تم  األميرة،  سمو  المجلس  أمناء 
"دبلوم المسؤولية االجتماعية" في كلية اآلداب بالتعاون مع 

مركز التعليم المستمر بالجامعة .

وأضافت د.العمير أن البرنامج يهدف إلى المساهمة بشكل 
التي  المهنية،  الكوادر  وتأهيل  إعداد  في  ومتكامل  فاعل 
المسؤولية  وتمكين  وتطوير  تفعيل  الله في  بإذن  ستسهم 
االجتماعية، بجميع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، 
في  المستدامة  التنمية  تحقيق  على  ايجابَا  ينعكس  بما 
المملكة العربية السعودية، وممارسة المسؤولية االجتماعية 
وفق منهج علمي، يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في 

محور التنمية المستدامة.
مختلف  من  وطالبة  طالبًا   23 بتخريج  اليوم  "نفخر  وقالت:   
على  معتمدة  ساعة   28 أتموا  ممن  التعليمية،  المستويات 
لديهم  الذين  الطلبة   من  نخبة  وهم  دراسيين،  فصلين 
اإلحساس العالي بأهمية المسؤولية االجتماعية تجاه وطنهم 
بهذا  بااللتحاق  المبادرة  لهم  فكانت  وأسرهم،  ومجتمعهم 
المعرفي  البناء  وإثراء  ودعم  المهارات  الكتساب  البرنامج، 

لديهم في مجال المسؤولية االجتماعية واالستدامة".
وأشارت إلى أن البرنامج ُيمّكن من غرس مفهوم المسؤولية 
االجتماعية لديهم، ومن ثم نقله عبرهم إلى الفئات األخرى، 
وخاصة النشئ من الفئة العمرية الصغيرة، لينشأوا مبادرين 
متعاونين مشاركين في خدمة مجتمعهم، ومن ثم تنتقل هذه 
لنا  تتحقق  وبذلك  االستدامة،  وتتحقق  جيل  عبر  جياًل  الثقافة 

رؤية ورسالة هذا البرنامج.
دشنه  الذي  االجتماعية  المسؤولية  دبلوم  أن  بالذكر،  الجدير 
سلمان  بن  فهد  بن  أحمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
دراسة  مخرجات  أحد  ُيعد  الشرقية،  المنطقة  أمير  نائب 
التي  الشرقية  المنطقة  في  االجتماعية  المسؤولية  واقع 
وأرامكو  الشرقية  غرفة  مع  بالشراكة  "ابصر"  مجلس  نفذها 
السعودية، وبلغ عدد المتخرجين 23 طالب وطالبة من المملكة 
ودول الخليج، وقد تم تنفيذه عن بعد مع تطبيق عملي في 
ومؤسسات  والخاصة  الحكومية  والشركات  المؤسسات 

القطاع غير الربحي.
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فعالية  بن فيصل،  عبدالرحمن  االمام  جامعة  رئيس  الربيش  عبدالله  الدكتور  األستاذ  افتتح 
قسم  مع  بالتعاون  بالخبر،  الجامعي  فهد  الملك  مستشفى  في  األشعة  قسم  نظمها 
العلوم اإلشعاعية بكلية العلوم الطبية التطبيقية التابعين للجامعة بمناسبة اليوم العالمي 
الشهراني،  د. محمد  أ.  المستشفى  عام  بحضور مدير  أجدان ووك(،  )في  بالخبر  لألشعة 
قسم  رئيس  حجازي  طارق  ود.  ووك،  ألجدان  التنفيذي  الرئيس  العتيبي  محمد  واألستاذ 
األشعة، ود.عامر العمر عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية وعدد من منسوبي المستشفى 

والقسم.
وقال الدكتور الربيش إن هذه الفعالية تدل على رسالة الجامعة وخدمتها لمجتمعها المحيط، 
وهي حملة توعوية ببعدها االجتماعي والعلمي لتنوير المجتمع باألشعة والخدمات التي 
تقدمها في المستشفى الجامعي وأن القسم أكثر األقسام تكاماًل ويخدم قطاعًا عريضًا 
التنظيم  هذا  العمل  لطاقم  مثمنًا  وخارجها،  الشرقية  المنطقة  في  المستفيدين  من  جًدا 

وجهودهم متمنيًا أن تصل الرسالة المرجوة من هذا المعرض.
من جهته بين الدكتور محمد الشهراني أن هذه الفعالية هي امتداد لفعاليات وبرامج ينظمها 
واكتساب  المجتمع  الفائدة ألفراد  تقدم  التي  التخصصية  أقسامه  خالل  من  المستشفى 
واجتماعي  علمي  ُبعد  لها  العالمية  األيام  تفعيل  أن  إلى  مشيًرا  الطبية،  للطواقم  الخبرة 
في  ورسالتها  دورها  يعزز  المستشفى  قبل  من  تفعيلها  وأن  بأهميتها،  المجتمع  ُيعّرف 

التوعية، متمنيًا التوفيق للجميع .
أما الدكتور عدنان سمارة، استشاري األشعة التشخيصية في المستشفى الجامعي بالخبر 
ومدير الحملة فقال: "حرصنا على أن تكون هذه الحملة تحت مظلة "الشرقية تبدع" وذلك 
اكتسابًا للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع وأن نّوصل الرسائل لهم، حيث عّرفنا الزوار من 
خالل أركان متعددة اعتمدت، على جوانب الجذب الصوتي والعيني من أجل تحفيز مرتادي 
لزيارة المعرض والشرح عن فوائد ومضار األشعة وخطرها وكيف نتفادها،  الفعالية  موقع 
ولماذا يتم عملها؟ كما عرفنا عن االشعة السينية والمقطعية والصوتية والرنين والتنويه 
بمخاطرها وطرق الوقاية منها". وأشار إلى أن الهدف هو إيصال الرسالة من خالل "جواز 
مرور" يقدم للزائرين لالطالع على األركان والفعاليات المتواجدة في هذا اليوم، حيث بلغ 
عدد الزوار خالل الحملة 1300 زائر في يومين، وبلغ عدد المشاركين من الطواقم الطبية من 
استشاريين وأطباء األشعة وأعضاء هيئة التدريس وأخصائيي األشعة وطالب االمتياز  100 

مشارك.
وعن عن الفعاليات المقبلة للقسم، ذكر الدكتور سمارة أن التثقيف الصحي ال ينقطع ويجب 
أفراد  إلى  كثيرة للوصول  أيام  التوعية، وهناك  العالمية من أجل تقديم  أن نستغل األيام 

المجتمع بمختلف اللهجات .
الجدير بالذكر، أن الفعالية تحقق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 "مجتمع حيوي" وتستعرض 
إضافة إلى التوعية، أحدث التقنيات في مجال األشعة على اعتبار أن علم األشعة هو علم 

متجدد سريع ويطلق عليه "عين الطب".

أكثر من 1300 زائرًا في يومين استفادوا من الفعالية..

تفعيل اليوم العالمي لألشعة في 
مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر 

 )الخبر(
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اختتم في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، ملتقى خريجي 
التخصصات الصحية الذي نظمه مركز الخريجين والتنمية المهنية، 
بالتعاون مع إدارة العالقات العامة واإلعالم بالجامعة وبالشراكة 
الى  الطبية "رعاية"، والذي يهدف  للرعاية  الوطنية  الشركة  مع 

إيجاد فرص وظيفية من خريجي الجامعة للتخصصات الصحية.
والتنمية  الخريجين  مركز  مديرة  البحر  أماني  الدكتورة  وأشارت 
نفذها  سابقة  لملتقيات  امتداد  هو  الملتقى  أن  إلى  المهنية، 
فرص  إليجاد  الجامعة  خريج  مساعدة  في  يساهم  الذي  المركز 
وظيفية في مجال تخصص المتقدم، حيث تقدم إلى الملتقى 
قرابة 800 متقدم ومتقدمة، وأجريت لهم المقابالت الشخصية 
الشركة  وأنظمة  لوائح  توظيفهم حسب  ثم  فرزهم  بعدها  ليتم 

الوطنية للرعاية الطبية "رعاية".
وأضافت أنه لطالما رفدت جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 
الكفؤة على مدى عقود، وقد حرصت  بالكوادر  المحلي  السوق 
والمنافسة  التميز  درجات  بأعلى  خريجوها  يتمتع  أن  على  دائما 
التعليم  توفير  وعلى  والخارجي،  الداخلي  المستويين  على 
الجامعي الراقي، وإعداد أجيال من الخريجين المتميزين، ومراكمة 
الوزارات  في  سواء  اليوم  ثماره  لنقطف  البشري  المال  رأس 
والخاص،  العام  القطاعين  في  الشركات  أو  المؤسسات  أو 
المدني  المجتمع  ومنظمات  األهلية  المؤسسات  في  وكذلك 
وإمكانياتها  جهودها  كرست  الجامعة  أن  وأكدت  واإلنساني. 
األداء  إن  حيث  السعودي  والسوق  المجتمع  متطلبات  لتلبية 
بين  مرموقة  ومكانة  سمعة  أكسبها  الجامعة  لخريجي  المتميز 
االرتقاء في مسيرتها  من  ومّكنها  والعالمية،  العربية  الجامعات 
خريجوها  احتل  حيث  الدولي،  المستوى  على  مكاسبها  وتعزيز 
يملكون  ما  بفضل  األولى  الصفوف  التخصصات  مختلف  من 
من معارف ومهارات وقدرات، ما مكنهم من المنافسة واحتالل 
العالمية وهو ما  الجامعات  الصدارة مقارنة مع خريجي كثير من 

يحفزنا إلى المزيد من اإلنجاز والتطوير.
المهنية  والتنمية  الخريجين  مركز  أن  إلى  البحر  أماني  د.  ولفتت 
البرامج  في  الجامعة  شركاء  لجميع  أساسيًا  وموردًا  شريكًا  يعد 
يسعى  حيث  بالخريجين،  المتعلقة  والممارسات  والسياسات 

والوظائف  األنشطة  أداء  في  بالتميز  االلتزام  إلى  المركز 
األساسية للجامعة؛ للوصول إلى النجاح من خالل سعيه الدؤوب 
مجتمع  إنشاء  مثل  التالية  والممارسات  األهداف  تحقيق  نحو 
مع  المستمرة  المشاركة  فرص  وتيسير  الخريجين،  بين  عالمي 
لمواكبة  للخريجين؛  المهنية  باالحتياجات  والنهوض  الجامعة، 

احتياجات سوق العمل. 
وقدم محمد القصير، مدير الموارد البشرية في الشركة الوطنية 
للرعاية الطبية "رعاية" نبذة تعريفية عن الشركة تضمنت التأسيس 
المشاركة في  عن  إلى مقدمة  إضافة  تقدمها  التي  والخدمات 
الملتقى والعروض الوظيفية والتخصصات المتوفرة لديهم في 
حال قبول الخريج للعمل في الشركة، مثمنًا جهود مركز الخريجين 
تنظيم  في  واإلعالم  العامة  العالقات  وإدارة  المهنية  والتنمية 
تقديم  العمل  راغبي  الكثير من  الذي سهل على  الملتقى  هذا 

الطلبات وااللتحاق بـ "رعاية ".

بالتعاون مع الشركة الوطنية للرعاية الطبية »رعاية«..

اختتام ملتقى خريجين التخصصات الصحية 
بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
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جانب من 
توقيع 

االتفاقية.

 )الدمام(

للتطوير  الجامعة  رئيس  نائبة  العمير  نهاد  د.  وقعت 
والشراكة المجتمعية اتفاقية بين مركز الخريجين والتنمية 
اإلقليمي  المدير  مّثلها  التي   ،WSP وشركة   المهنية 
أماني  د.  بحضور   ،Ian McGauley األوسط    للشرق 
البحر مديرة مركز الخريجين، وعمداء الكليات المعنية مثل 
د. طارق الرواف عميد كلية العمارة والتخطيط، ود. مي 
الثبيتي عميد  مراد  ود.   ، التصاميم  كلية  شكري عميدة 

كلية الهندسة.
أبرز أهداف االتفاقية  البحر إلى أن  وأوضحت د. أماني 
هو تدريب وتوظيف الخريجين وتوفير الفرص الوظيفية 
لهم في  الشركة، وكذلك استقطاب الخريجين لتدريبهم 
مواكبة  إلى  مشيرة  العمل،  سوق  إلى  وتقديمهم 

أن  إلى  ولفتت  العمل.  لتحديات سوق  الجامعة  خريجي 
الهندسية  المسارات  من  الخريجين  ستدعم  االتفاقية 
WSP، بيئة وظيفية وتدريبية  حيث ستقدم لهم شركة  

إيجابية ومحفزة للتعلم والتدريب. 
استشارات  شركة  هي    WSP شركة  أن  بالذكر،  الجدير 
الدراسات  عن  ومسؤولة  الرياض  في  مقرها  هندسية 
الهندسية والتصميم الهندسي وهدفها تطوير المحتوى 
الموهوبين  للسعوديين  وظيفية  فرص  وخلق  المحلي 
وإتاحة الفرصة للمؤهلين من الجامعات لفرص وظيفية 
من  مشاريع  عدة  في  الشركة  شاركت  حيث  مرموقة، 
بينها "سفن أحدى شركات هيئة الترفيه" وشركة مسك 

وحديقة الملك سلمان حفظة الله.

 WSP اتفاقية تعاون بين الجامعة و
لتدريب وتوظيف خريجي الجامعة

صورة 
جماعية 

بعد 
التوقيع.
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أبرمت  جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 
ممثلة بكلية إدارة األعمال، مع الهيئة العامة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" 
المجاالت.  من  عددًا  تشمل  تعاون  اتفاقية 
برحاب  الكلية  مقر  في  االتفاقية  ووقع 
الجامعة األستاذ الدكتور فهد الحربي، نائب 
والبحث  العليا  للدراسات  الجامعة  رئيس 
بن  سعود  "منشآت"  مثل  فيما  العلمي، 
خالد السبهان نائب المحافظ لريادة األعمال.
هذه  أن  الحربي  فهد  الدكتور  وأوضح 
الدور  نتيجة  جاءت  منشآت  مع  االتفاقية 
تعليم  في  الجامعة  تلعبه  الذي  المهم 
وتأهيل الجيل الواعد من الشباب والشابات 
من طلبة الجامعة في مختلف التخصصات، 
ومالها من قدرة ورغبة في رفع ثقافة ريادة 
إلى  اإلبداعية  اإلفكار  وتحويل  األعمال  
عجلة  دعم  في  تساهم  حقيقية  مشاريع 
التنمية واالقتصاد المحلي، إضافة إلى ما 
يتطلبه السعي لتحقيق األهداف المشتركة 

بين الطرفين.
وتابع أن الطرفين اتفقا على العمل لتحقيق 
برامج  استضافة  مثل  المشتركة  األهداف 
المنطقة  في  الجامعية  الناشئة  الشركات 
ودعم  اللوجستي  والدعم  الشرقية 
الشركات  لبرامج  المشاركين  استقطاب 
اإلعالنات  طريق  عن  الجامعية  الناشئة 
الكليات  من  المشاريع  وترشيح  الداخلية 
من  واالستفادة  الجامعة  في  المختلفة 
ورش  تقديم  في  التدريس  هيئة  أعضاء 
بالجامعة  األعمال  ريادة  ثقافة  لنشر  العمل 
األعمال  ريادة  لجولة  مساحة  وتوفير 
متخصصة  عمل  ورش  وتنظيم  الميدانية 
النسائية  األعمال  ريادة  ثقافة  لنشر 
النسائية  المشاريع  واستقطاب  بالجامعة، 
إلشراكهن  الجامعة  من  للخريجات  المتميزة 
حسب  النسائية  منشآت  ومبادرات  ببرامج 

المعايير المعتمدة لدى منشآت.
هذه  أن  السبهان  سعود  بّين  جهته  من 
دعم  في  أهدافنا  ضمن  تأتي  االتفاقية 
التنمية،  عجلة  ودفع  الوطني،  االقتصاد 
وأثرها اإليجابي على الصعيدين االقتصادي 
واالجتماعي، وزيادة الصادرات، وخلق فرص 
وفتح  السعودي،  للشباب  جديدة  عمل 
أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، 
مع  يتوافق  بما  اإلنتاجية  القاعدة  وتوسيع 
تحقيق رؤية المملكة )2030(، مشيرًا إلى أنه 
انطالقًا من ما سبق جاء التعاون مع جامعة 
من  بالدمام  فيصل  بن  عبدالرحمن  اإلمام 
برامج  تملك  التي  األعمال  إدارة  كلية  خالل 
سيحقق  ضخما  علميًا  وإرثًا  مميزة  أكاديمية 

النتائج المرجوة باذن الله.

اتفاقية تعاون 

في عدد 

من المجاالت 

بين »الجامعة« 

و«منشآت«
 )الدمام(



 )الدمام(

استضافت لمدة يوم واحد، جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، 
اجتماع أعضاء لجنة عمداء كليات الطب بالمملكة في دورته الـ 52، 
واجتماع أعضاء لجنة عمداء كليات الطب بدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، في مقر كلية الطب بحضور الدكتور غازي العتيبي 
عواري  بسام  والدكتور  األكاديمية،  للشؤون  الجامعة  رئيس  نائب 
شاهين  بن  محمود  الدكتور  واألستاذ  بالجامعة،  الطب  كلية  عميد 
لجنة  ورئيس  عبدالعزيز  الملك  بجامعة  الطب  كلية  عميد  األحول 

عمداء كليات الطب بالمملكة وعدد من األعضاء والعمداء.
وأوضح الدكتور غازي العتيبي أن هذا االجتماع هو من االجتماعات 
الطب  كليات  مستوى  على  الجامعة  تستضيفها  التي  المهمة 
للتعاون  تجسيدًا  يمثل  حيث  الخليج،   وكذلك  المملكة  بجامعات 

مستوى  ورفع  المخرج  جودة  يعزز  مما  الكليات  بين  المشترك 
الخدمات من خالل تناول األعضاء عدد من المحاور التي يتشاركون 
متمنيًا  الطب  كلية  دعوة  وقبولهم  للجميع حضورهم  مثمنًا  فيها، 

لهم دوام التوفيق والسداد.
من جهته رحب عميد كلية الطب الدكتور بسام عواري بالحضور في 
رحاب الجامعة، وأشار إلى أنهم ناقشوا عددًا من المواضيع التي 
الطب  بكليات  الخاصة  األكاديمية  واألمور  والتعلم  التعليم  تخص 
في المملكة بمشاركة من هيئة تقويم التعليم والتدريب بحضور 
األستاذ الدكتور محمد با شماخ الذي قدم مداخلة في التعاون بين 

الهيئة وكليات الطب بالمملكة.
 وأضاف أنه تم عقد االجتماع الـ 35 للجنة عمداء كليات الطب بدول 

عمداء كليات الطب في الجامعات السعودية والخليج 
يناقشون التحديات وفرص القبول للتدريب

في اجتماعهم الـ 52 بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل..
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كليات  واجهت  التي  التحديات  مواضيع  تناول  الذي  الخليجي  التعاون  مجلس 
الطب في الخليج خالل جائحة كورونا، ومناقشة فرص القبول للتدريب وتوصيات 
قرارات اللجنة السابقة. وأشار إلى أنه عقد أيضًا اجتماع بالملحقية الثقافية في 
مونتريال  جامعة  التدريب في  لمناقشة فرص  مونتريال  جامعة  عميد  مع  كندا 
في كندا بالتنسيق مع الملحقية الثقافية عن طريق االتصال المرئي عن بعد، 

ومراجعة الخطة الخمسية للجنة عمداء كليات الطب الخليجية.
الطب  كلية  عميد  األحول  بن شاهين  الدكتور محمود  األستاذ  أوضح  جانبه  من 
تمت  أنه  بالمملكة  الطب  كليات  عمداء  لجنة  ورئيس  عبدالعزيز  الملك  بجامعة 
مناقشة عدد من المحاور والنقاط منها أداء القسم وصياغته ومراجعة مخرجات 
اللجنة، وقد تمت مراجعته قبل 6  النابع من هذه  الطب  كليات  كفايات خريجي 
سنوات واآلن تتم مراجعته وتحديثه بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم، بحضور 
ممثل الهيئة الدكتور محمد با شماخ، الذي قدم عرضًا عن ما تقدمه الهيئة وسبل 
الخبرة  بيت  اللجنة هي  أن  خاصة  الطب  كليات  عمداء  لجنة  وبين  بينها  التعاون 
لمناهج كليات الطب وبرامجها، حيث تمت مناقشة مواضيع المخرجات الخاصة 
للبيانات عن نسبة خريجي  الوطني  المرصد  التي تصدر من  بالتعلم والبيانات 

كليات الطب في أول 6 أشهر من تخرجهم من الجامعات.
وبين الدكتور األحول، أن النقاش تناول أيضًا عددًا من التحديات لدعم الكليات 
الناشئة من ناحية المناهج وتطويرها، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة من أميز اللجان 
التي تعمل تحت مظلة وزارة التعليم وبشهادة الوزارة ورؤساء ومدراء الجامعات 
في المملكة. وذّكر بأن هذا االجتماع الـ 52 يجمع كل عمداء كليات الطب البالغ 
أن  كما  متميزة،  وتوصياتها  قوية  اللجنة  إن  بالقول:  وختم  عميدًا.   37 عددهم 
خريجي كليات الطب يضاهون نظراءهم في أرقى الجامعات العالمية األمر الذي 

يفسر نسبة القبول المرتفعة في أرقى الجامعات.
العربي  الخليج  الطب في جامعة  كلية  الله، عميد  الدكتور عبدالحليم ضيف  أما 
وأمين لجنة عمداء كليات الطب في الخليج، فأوضح أن اجتماع اللجنة في دورته 
الـ 35 تناول تأثير حائجة كورونا على الدراسة في كليات الطب، كما ناقش الخطة 
الخمسية لكليات الطب المجمعة حتى 2025، إضافة إلى عدد من النقاط التي 
الطبي. وعن  التعليم  والجامعية في  للطالب  الدورية  المؤتمرات  تشمل عقد 
المملكة،  الطب في  كليات  مع  وتعاونها  الخليجية  الطب  جامعات  مدى طموح 
أن  واألساس  الكليات  والرئيسي من  األكبر  الجزء  تمثل  المملكة  كليات  أن  أكد 
يكون هناك تبادل خبرات بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس واألبحاث العلمية 
واللقاءات والمؤتمرات وإيجاد خطة استراتيجية موحدة تعمل على الدعم التعليم 

الطبي في الخليج.

د. العتيبي: 
التعاون بين 

الكليات يعزز جودة 
المخرج ومستوى 

الخدمات

د. عواري: ناقشنا 
التحديات التي 

واجهت كليات الطب 
في الخليج خالل 

كورونا

د. ضيف الله: األساس 
أن يكون هناك تبادل 
خبرات وإيجاد خطة 

استراتيجية موحدة لدعم 
التعليم الطبي بالخليج

د. األحول: خريجو كلياتنا يضاهون 
نظراءهم في أرقى الجامعات العالمية
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توعية أفراد المجتمع
المعرض  أن  الشهراني  الدكتور  وأوضح 
يحرص  التي  الفعاليات  إحدى  هو 
تبعًا  تفعيلها  على  الجامعي  المستشفى 
من  بها،  نهتم  التي  الصحية  العالمية  لأليام 
مفهوم  وترسيخ  المجتمع  أفراد  توعية  أجل 
يوم  مع  أننا  خاصة  العالمي  اليوم  ثقافة 
أللزهايمر،  العالمي  اليوم  وهو  مهم  عالمي 
حيث تنوعت األقسام التعريفية لتشمل عددًا من 
السن  كبار  واقع  تحاكي  التي  بالمرض  الخاصة  األركان 
حال  في  والديهم  تجاه  األبناء  يعمله  أن  يجب  وما 
الدور  مثمنًا  الله،  قدر  ال  للمرض  أحدهم  تعرض 
في  النفسي  الطب  قسم  به  يضطلع  الذي 
الطبية  األقسام  كافة  بجانب  والعمل  التوعية 

في المستشفى متمنيًا التوفيق للجميع.

أكثر من ١٣٠ الف مصاب
العواد  فراس  الدكتور  أوضح  جانبه  من 
العام  النفسي  الطب  استشاري 
والمسنين ورئيس قسم الطب النفسي 
الجامعي  فهد  الملك  بمستشفى 

بالخبر، أن شهر سبتمبر هو الشهر العالمي لأللزهايمر 
ويهدف إلى توعية أفراد المجتمع وتذكيرهم بهذا المرض 
الذي يعتبر مرضًا شائعًا وموجودًا في المجتمعات ونحن 
بحاجة إلى توعيتها وأيضا توعية الطواقم الصحية في 
الشخص  يصيب  ألزهايمر  أن  إلى  وأشار  التشخيص. 
بعد عمر 65 سنة ولكن نحتاج إلى توعية األبناء والصغار 
في السن بحيث أنهم إذا ال حظوا بعض األعراض على 
والعالج،  للتشخيص  الطبيب  يزوروا  أن  يجب  الوالدين 
فهذا المرض خاص بكبار السن ولكن للصغار أو األبناء 

دور هام في معرفة الكثير عن هذا المرض وأعراضه .
المنطقة  احصائيات على مستوى  توجد  أنه ال  وأضاف 
العدد  بلغ  فقد  المملكة  مستوى  على  ولكن  الشرقية 
تم  من  هو  الرقم  وهذا  بألزهايمر،  مصاب  الف   130
تشخيصهم واإلبالغ عنهم من الجهات المختصة، ولكن 
معرفة  يمكننا  وال  تشخيصهم  يتم  لم  أشخاص  هناك 
المجتمع  أفراد  نّوعي  أن  علينا  وجب  ولذلك  أعدادهم، 
هي  وما  يسببه  وما  المرض  هذا  عن  الثقافة  بأهمية 
أعراضه للخروج بإحصائيات دقيقة، وهذا ما يجعل األبناء 
لهذا  بأن  علم  على  يكونوا  وأن  بوالديهم  أكثر  يهتموا 
على  الحالة  عرض  عليهم  يحتم  ما  كبرى  مخاطر  المرض 

الطبيب وتشخيصها .

ألزهايمر مرض خاص بكبار السن 
ولكن لألبناء دور مهم في اكتشافه

»جامعي الخبر« يحتفي بيومه العالمي..

افتتح الدكتور محمد الشهراني، مدير عام مستشفى الملك فهد الجامعي في الخبر معرضًا توعويًا بمناسبة 
بهو  السعودية، في  ألزهايمر  جمعية  مع  بالتعاون  النفسي  الطب  نظمه قسم  للزهايمر،  العالمي  اليوم 
المستشفى بحضور الدكتور فراس العواد استشاري الطب النفسي العام والمسنين ورئيس قسم الطب 

النفسي وعدد من األطباء .

 )الخبر(
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المسببات والعالج
من  عدد  المرض  لهذا  أن  وأضاف 
وأحيانًا  جينية  عوامل  منها  المسببات 
وراثية إضافة إلى أن من يصاب بالسكر 
اإلصابة،  احتمالية  لديه  تزيد  الضغط  أو 
وكذلك الهرومونات لها دور في ألزهايمر 
واالكتئاب  الراس  في  اإلصابات  وأيضًا 
الشخص  تعرض  عوامل  وهذه  والقلق 

لإلصابة بالمرض.
العواد  الدكتور  ذكر  الزهايمر،  أدوية  وعن 
وهي  المملكة  في  متوفرة  األدوية  أن 
وتبطئ  التركيز  تحسين  في  تساعد 
التدهور ألن المريض يتدهور مع الوقت 
الدواء  من  والهدف  سوءًا،  أكثر  فيصبح 
هو أن يبطئ التدهور وأن يجعل المريض 
التركيز  من  الحالي  الوضع  على  يحافظ 
والذاكرة، الفتًا إلى أن استخدام األجهزة 
يثبت  ما  يوجد  فال  والجوال  اإللكترونية 
بالزهايمر،  اإلصابة  نسبة  من  تزيد  أنها 
بل على العكس فإن األجهزة اإللكترونية 
تحّسن من التركيز وتنّشط مناطق الذاكرة 
واللغة وهذه عوامل تحمي ضد ألزهايمر. 
جميع  الى  رسالة  العواد  الدكتور  ووجه 
أحد  على  لوحظ  إذا  بانه  والبنات  األبناء 
الوالدين أي صعوبة في التذكر فيجب أن 
أخذه إلى طبيب عام أو أعصاب أو نفسية 
لمعالجة  والتشخيص  الفحص  أجل  من 

المرض والتدخل في مرحلة مبكرة جدًا .
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بن  الرحمن  عبد  اإلمام  جامعة  وكيل  الراشد  صالح  الدكتور  استقبل 
فيصل في مكتبه، الدكتور سامر العقيل مدير إدارة شؤون الجامعات 
الذي  الجامعي،  العالي  التعليم  لصندوق  العامة  األمانة  ومستشار 

اصطحبه في جولة على عدد من العمادات والكليات.
سامر  الدكتور  ليتعرف  جاءت  الزيارة  هذه  أن  الراشد  الدكتور  وأوضح 
فيصل  بن  الرحمن  عبد  اإلمام  جامعة  تحتويه  ما  على  قرب  عن 
أعلى  على  متطورة  ومرافق  وعمادات  وكليات  مستشفيات  من 
المستويات وفي كافة المجاالت والتخصصات، مشيرًا إلى أن الجولة 
شملت عمادة القبول والتسجيل، وعمادة التعليم اإللكتروني والتعلم 
عن بعد، وعمادة االتصاالت وتقنية المعلومات، ومركز طب األسرة 

والمجتمع ومستشفى جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل الجديد.
وذكر أن الجامعة خطت خطوات كبيرة في مختلف المجاالت نظرًا لما 
لألسنان  خاص  ومستشفى  طبية  ومراكز  مستشفيات  من  تحتويه 

تقدم أرقى وأفضل الخدمات الطبية على مستوى المنطقة بكوادر 
المتقدمة والحاسوبية  العلمية  التقنيات  إلى  وطنية مؤهلة، إضافة 
وأعضاء  والطالبات  الطالب  لخدمة  التقنية  البرامج  بأفضل  والعمل 
لتكون  الجامعة  مستوى  من  يرفع  ما  والموظفين،  التدريس  هيئة 

نبراسًا للعلم وأهله.
المبذولة في  الجهود  العقيل: "نثمن  الدكتور سامر  من جانبه قال 
مباٍن  ما شاهدناه من  تمتلكها من خالل  التي  والتطلعات  الجامعة 
العالمية،  المواصفات  أعلى  على  وتقنية  وعلمية  طبية  ومرافق 
أرقى  تنافس  بال شك  التي  جامعاتنا  على  بمستغرب  ليس  وهذا 
الجامعات في العالم، وهذا لم يأت إال بفضل الله، ثم بفضل الدعم 
العلم والعلماء مكانة  التي أولت  الرشيدة،  القيادة  الال محدود من 
التوفيق  متمنيًا  به  والنهوض  ورفعته  الوطن  بناء  أجل  من  عالية 

للجميع".

اطلع على عدد من العمادات والكليات والمستشفى الجديد..

مستشار األمانة العامة لصندوق 
التعليم العالي الجامعي يزور الجامعة 
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رئيس  الربيش،  محمد  بن  الله  عبد  الدكتور  األستاذ  معالي  وقع 
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، مذكرة تفاهم بين مركز التعليم 
  NITA المعلومات  لتقنية  الوطنية  واألكاديمية  بالجامعة  المستمر 
التي مثلها المهندس ماجد بن صالح الغصاب، وتهدف المذكرة إلى 
تطوير عالقة التعاون والشراكة في مجال تقديم الخدمات األكاديمية 

والتقنية والتدريبية، وتبادل الخبرات، والنمو المعرفي للطرفين. 
وأوضح الدكتور الربيش أن نطاق ومجاالت التعاون في هذه المذكرة 
تشمل عدة جوانب منها بناء شراكات استراتيجية في مسارات التدريب 
تواكب التطور الرقمي في المملكة العربية السعودية، واالستفادة 
من الكفاءات العلمية في المجاالت التقنية من منسوبي الطرفين 

والمشاركة في  والتدريب،  التخطيط  بينهما في  التعاون  وتسهيل 
إعداد هاكاثون أو فعاليات تقنية وورش عمل لعرض كل ما هو جديد 
في مجاالت التقنية والتدريب، واالستفادة من المرافق التعليمية 
لدى  اإلنجليزية  اللغة  برامج  بكل منشأة، وكذلك  الخاصة  والتدريبية 

الجامعة.
وأكد أن توقيع المذكرة يأتي إيمانًا من الجامعة واألكاديمية الوطنية 
تقديم  في  التدريب  مراكز  بين  التعاون  بأهمية  المعلومات  لتقنية 
مكانة  من  للطرفين  لما  ونظرًا  المتعددة،  المجاالت  في  البرامج 
المعايير  أعلى  وفق  التدريب،  مجال  في  مميزة  وسمعة  متقدمة 

والمستويات العالمية من خالل برامج نظرية وعملية معتمدة.

مذكرة تفاهم بين الجامعة وNITA في الخدمات 
األكاديمية والتقنية والتدريبية والتعليم المستمر 
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أعمال  الجامعة،  رئيس  الربيش  عبدالله  الدكتور  األستاذ  معالي  افتتح 
2022 في  للعام  األداء  عالية  للحوسبة  السعودي  والمعرض  المؤتمر 
دورته الحادي عشر تحت شعار "استخدام الحوسبة عالية األداء والذكاء 
االصطناعي لتسريع وتحسين األبحاث الطبية"، الذي تنظمه كلية علوم 
الجامعة، بمشاركة  رحاب  أيام في  لثالثة  المعلومات  الحاسب وتقنية 
العلمية  والمراكز  الجامعات  مستوى  على  المتخصصين  من  نخبة 
والعالمية موزعين على 39 جلسة علمية وتقنية وورشة عمل وحلقات 
االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  هاكاثون  المؤتمر  ويصاحب  نقاش، 

لتحسين الرعاية الصحية ومسابقة أفضل ملصق علمي.
أنه  بالحضور  الترحيب  الربيش في كلمته االفتتاحية بعد  الدكتور  وذكر 
امتدادًا لدور الجامعة وترجمة صادقة لرسالتها في خلق وإيجاد فرص 
بكلية  ممثلة  الجامعة  سعت  فقد  والتجارب  الخبرات  وتبادل  اللقاء 
علوم الحاسب وتقنية المعلومات إلى استضافة المؤتمر والمعرض 
تحت  عشر  الحادية  دورته  في   2022 األداء  عالية  للحوسبة  السعودية 
لتسريع  االصطناعي  والذكاء  األداء  عالية  الحوسبة  "استخدام  شعار 
وتحسين االبحاث الطبية"، مشيرًا إلى أن عنوان هذا اللقاء وبرنامجه 
ومع  الجامعة  توجهات  مع  متوافقة  تأتي  المختلفة  ومحاوره  العلمي 
هويتها البحثية واهتمامها بالرعاية الصحية والتقنية الحيوية ومتسقة 
كأحد  الصحي  القطاع  في  الرقمي  التحول  في  الوطنية  الجهود  مع 

مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المجال  في  المتسارعة  والتغيرات  التطور  أن  شك  "ال  وأضاف: 
المختلفة في  الطبية  الممارسات  كبيرة في  أحدث قفزة  الصحي قد 
العالج والتشخيص وطرق الوقاية وكذلك في إدارة المنشآت الصحية 

والسجالت الطبية والترميز والتصنيف، وتولد نتيجة لذلك كم هائل من 
أرشفتها وتبادلها  المتراكمة ومن مصادر مختلفة يصعب  المعلومات 
اللجوء  دون  منها  االستفادة  فإن  وبالتالي  ومعالجتها،  واسترجاعها 
إلى قدرات وممكنات تملك خصائص السرعة والدقة والجودة العالية 
كاستخدامات الحوسبة عالية األداء وتطبيقات الذكاء االصطناعي يصبح 
صعبًا، ولذلك جاء هذا اللقاء المهم، الذي يأتي ضمن جهود الجامعة 
في التواصل مع الجهات ذات العالقة محليًا واقليميًا وعالميًا فضاًل 
الجامعات  مع  بالتنسيق  الخبرات  وتبادل  احترافية  اتفاقيات  عقد  عن 

والشراكات الجامعية".
ولفت معاليه إلى أن الجامعة حرصت من خالل اللجنة المنظمة، على 
توفير مقومات النجاح من خالل قاعدة عريضة من المشاركات والتنوع 
اللقاء  هذا  يجعل  بأن  كفيل  وهذا  المطروحة،  واألوراق  األبحاث  في 
ناجحًا ومتميزًا في ما سينتهي إليه من توصيات سيكون لها بال شك 

انعكاس إيجابي على الممارسات والخدمات الصحية.
الحاسب:  علوم  كلية  عميد  المهيدب  الله  عبد  الدكتور  قال  جهته،  من 
الحادية  المؤتمر في نسخته  بالكلية استضافة هذا  "يسرنا ويشرفنا 
المؤتمر  عنوان  اختيار  تم  وقد  السابقة،  نجاحاته  على  والبناء  عشرة 
مواجهة  في  االصطناعي  والذكاء  الرقمي  التحول  أهمية  ليعكس 
بكالوريوس  برنامج  ألول  الجامعة  بإطالق  نفخر  كما  الطبية،  التحديات 
في الذكاء االصطناعي على مستوى المملكة في عام 2019، وكذلك 
الوطن  على مستوى  الطبية  الكليات  أعرق  أحد  بوجود  بالجامعة  نفخر 
بتاريخ يمتد أكثر من 45 سنة وبتعاون مميز بين الكليتين في تطبيقات 

الذكاء االصطناعي في المجال الطبي". 

50 متحدثًا عالميًا وسعوديًا يثرون فعاليات المؤتمر 
السعودي للحوسبة عالية األداء الـ 11 بالجامعة

بعنوان »استخدام الحوسبة عالية األداء والذكاء االصطناعي لتسريع وتحسين األبحاث الطبية«..
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دعوة  على  المنظمة، حرصت  اللجنة  أن  بالذكر  الجدير 
والتقنيين  الخبراء  من  الشخصيات  أبرز  من  عدد 
والمختصين والمهتمين والممارسين الصحيين، إلى 
التقنية والطبية من داخل وخارج  الكيانات  جانب دعوة 
المملكة العربية السعودية، حيث شارك في المؤتمر 
نحو 50 متحدثًا يمثلون دول عدة منها الواليات المتحدة 
األمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا 
وخبراء سعوديون ومن دول خليجية وعربية وممثلون 
رئيسية  جلسات   7 قدموا  وخاصة،  حكومية  لقطاعات 
و5  نقاش  جلسات  إلى  إضافة  علمية  محاضرة  و24 
ورش عمل، بمشاركة أكثر من 800 متخصص ومهتم 

سجلوا لحضور هذه الفعاليات. 
المؤتمر  هذا  يكون  بأن  المنظمة  اللجنة  اهتمت  كما 
عالية  الحوسبة  مجال  في  العالمية  للتطورات  مواكبًا 
طريق  عن  التقني،  التطور  مواكبة  أجل  من  األداء 
االصطناعي  الذكاء  لتطبيقات  القضايا  أهم  مناقشة 
الدراسات  أحدث  واستعراض  الطبي،  المجال  في 
الخبراء  بين  التواصل  وتحقيق  العلمية  والبحوث 
على  للعمل  والمهتمين  والمختصين  والباحثين 
يشهدها  التي  السريعة  التقنية  التطورات  استيعاب 
محاولة  مع  الناجحة،  التجارب  من  واالستفادة  العالم، 
والتحديات  المشكالت  بمعالجة  الكفيلة  الحلول  إيجاد 

التي تواجه القطاع الطبي. 
وصاحب المؤتمر هاكاثون تطبيقات الذكاء االصطناعي 
لتحسين الرعاية الصحية بمشاركة 32 فريقا يمثلون 14 
علمي،  ملصق  أفضل  ومسابقة  سعودية،  جامعة 
منها   18 قبول  وتم  ملصقًا   49 استالم  تم  حيث 

للمشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر. 
والجهات  الشركات  وأشهر  أبرز  دعوة  تمت  كما 
مجال  في  العاملة  العالم  في  الرقمية  والقطاعات 
الحوسبة عالية األداء لعرض ما لديها من آخر التقنيات، 
والخبرات  المعرفة  من  مزيد  في  أسهم  الذي  األمر 
الحديثة للوصول إلى مستوى  والتجارب للممارسات 

متقدم لكل من شارك في المؤتمر.
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والمعرض  المؤتمر  في  فيصل  بن  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  شاركت 
الدولي للتعليم، الذي نظمته وزارُة التعليِم في الفترة من 8 – 11 مايو 
2022م، بمشاركة 253 جهة وعدد من الخبراء العالميين، في مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات والمعارض من خالل جناح الجامعة المتخصص داخل 

المعرض.
واستعرض الجناح عددًا من المعلومات عن جامعة اإلمام عبدالرحمن بن 
والدراسة  الجامعة  والتسجيل في  للقبول  آلية  تقديم  فيصل من خالل 
المتاحة  البرامج  المتاحة وكذلك  المسارات والكليات  فيها والتعرف على 
للدراسات العليا، إضافة إلى تقديم عدد من الكتيبات والنشرات الخاصة 
بالمنح الداخلية وقبول الطلبة الدوليين والتحويل إلى الجامعة، والطالب 
األخرى،  االكاديمية  والبرامج  المتاحة  والتخصصات  القبول  ودليل  الزائر 
وأبرز انجازات الجامعة في االعتمادات األكاديمية والبحث العلمي وبراءات 
ومسيرة  لسيرة  عرضًا  الجناح  تضمن  كما  عليها،  حصلت  التي  االختراع 

االمام عبدالرحمن بن فيصل. 
وقال معالي األستاذ الدكتور عبدالله الربيش رئيس الجامعة إن المؤتمر 
التعليم،  أبرز المؤتمرات في مجال  والمعرض الدولي للتعليم ُيعد من 
فرصة  وهو   ،2030 لرؤية  ومواكًبا  عالمًيا،  معرفًيا  علمًيا  حراًكا  ويمثل 
المجتمع  بناء  خدمة  في  تتكامل  وشراكات  متبادل،  تعاون  لتأسيس 
المعرفي وعالمية التعليم، وخلق بيئة تعليمية تتجاوز الحدود إلى آفاق 

جديدة من التعاون العالمي.
التي  الخالقة  الجامعية  البيئة  تعزيز  إلى  الدؤوب  الجامعة  سعي  وأكد 
التنمية  يحقق  األثر  موثوق  نتاجًا  منه  وتصوغ  وإبداع  فكر  كل  تحتضن 
مضيفًا  بأثره،  والعالم  والوطن  للمجتمع  والنماء  والرفاهية  المستدامة 
انهم سائرون على خطى القادة حفظهم الله في مساعيهم الرامية إلى 
رفع مستوى العمل األكاديمي والبحثي والمجتمعي باعتبار أن التعليم 
لبنة أساسية لكل حضارة وحجر زاوية لكل بناء وركيزة ثابتة لكل عزة وتمكين 
الريادة والتمّيز  البالد. وشدد على أنه بالهمة المتفانية نبلغ رؤيتنا في 
خدمات  تقديم  في  السامية  رسالتنا  ونؤدي  وعالميًا  واقليميًا  محلّيًا 
نظام  مكتسباتنا في  على  والحفاظ  األكمل  الوجه  على  وبحثية  معرفية 

توكيد الجودة، بعدما حصدنا االعتماد المؤسسي غير المشروط.
وقال:"إن الجامعة تسعى وبخطى واثقة نحو  تحقيق اآلمال والطموحات 
إلى  المحلية والعالمية، وزادنا  الجودة ومقاييس االعتماد  بأعلى معايير 
ذلك ما تحمله الجامعة من إرث علمي ومنهج فكري وعتادنا في ذلك قيم 

تتربع في النفوس ووفاؤنا لقيادتنا الحكيمة الموجهة حفظهم والتزامنا 
ببذل كل ما فيه خير لمملكة العطاء طريقنا للنجاح، مثمناين ما قامت به 
وزارة التعليم ممثلة بمعالي الوزير ومعالي النائب على تنظيم المؤتمر 

الرائع".
بالذكر، أن جناح جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل شهد تفاعاًل  الجدير 
المحلية والدولية،  البارزة  الزوار وعدد من الشخصيات  واقبااًل مميزًا من 
العلمية  الدرجات  بمختلف  الجامعة  تقدمها  التي  بالبرامج  واهتماًما 
كذلك  المتاحة  والكليات  والمسارات  بالجامعة  والتسجيل  للقبول  وآلية 
الجامًعة في  انجازات  المعلومات وأبرز  الجناح عدد من  ، حيث استعرض 
حصلت  التي  االختراع  وبراءات  العلمي  والبحث  االكاديمية  االعتمادات 

عليها.

د. الربيش: نسعى إلى تعزيز البيئة الجامعية 
الخالقة التي تحتضن كل فكر وإبداع

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل تثري المعرض الدولي للتعليم بجناحها المتخصص
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نفذ كرسي أرامكو السعودية لألمن السيبراني في جامعة اإلمام 
عبدالرحمن بن فيصل، عددًا من المحاضرات التوعوية بالتعاون 
فهد  الملك  مطار  منسوبي  لجميع  الدمام  مطارات  شركة  مع 
األمنية واإلدارية واللوجستية، حيث قدم الدكتور خالد بن عدنان 
بجامعة  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  عمادة  عميد  العيسى، 
األمن  عنوان:  تحت  محاضرتين  فيصل  بن  عبدالرحمن  اإلمام 
المعلومات  أهمية  وتناول  االجتماعية،  والهندسة  السيبراني 
على  المعتمدة  والسرقة  التالعب  وطرق  عليها  الحفاظ  وكيفية 
االحتيال  وأساليب  االجتماعية،  والهندسة  السيبرانية  الهجمات 
وكيفية حماية الفرد لنفسه ومكان عمله من أي اختراق للمعلومة.
العام  المشرف  المهيدب،  محمد  بن  عبدالله  الدكتور  وأوضح 

المعلومات  وتقنية  الحاسب  علوم  كلية  وعميد  الكرسي  على 
مستوى  رفع  في  الكرسي  جهود  يعزز  التعاون  هذا  مثل  أن 
الوعي باألمن السيبراني، كما يهدف إلى رفع مستوى الوعي 
ونشر  الوطنية،  والجهات  الخاص  والقطاع   المجتمع  أفراد  لدى 
لحماية  التنبيهات  ومشاركة  األمنية  للثغرات  الدورية  التحذيرات 
الوطني،  السيبراني  األمن  على  والحفاظ  والمنشآت  األفراد 
إضافة إلى أنه يعمل على بناء أوجه التعاون والشراكات محليًا 
التوعية  وإقليميًا، والتعّرف على أفضل الممارسات في مجال 
باألمن السيبراني لتفعيل البرامج التثقيفية التي تخاطب مختلف 
الثغرات  مع  للتعامل  الممارسات  أفضل  ونشر  المستويات، 

األمنية.

 )الدمام(

محاضرتان عن األمن السيبراني 
والهندسة االجتماعية في مطار الدمام
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أطلق قسم 
الخدمات 

الصيدالنية في 
مستشفى الملك 

فهد الجامعي بالخبر، التابع 
لجامعة اإلمام عبد الرحمن 

بن فيصل، عددًا من الخدمات 
التقنية المتطورة، في إطار سعيها 
لتقديم أفضل الخدمات للمرضى 

وللمراجعين؛ لَضمان االستخدام األمثل 
للدواء بشكٍل فعال وآمن.

وأوضح الدكتور محمد الشهراني مدير عام المستشفى 
الجامعي في الخبر، أن قسم الخدمات الصيدالنية أطلق عدة 

خدمات إلكترونية تشمل تعامالت وجوانب رقمية بأحدث التقنيات 
في مجال الصيدلة، ما يؤكد الدور المهم الذي يضطلع به هذا القسم 

الذي يعد الذراع الرئيس لدى المريض بعد تشخيص الحالة من الطبيب، األمر الذي 
يتطلب دقة وسرعة في تقديم الوصفة الطبية ما يسهل عليه التعامل مع الصيدلية، 
مشيرًا إلى أن المستشفى يسعى إلى التطوير المستمر لمنظومة الخدمات الصحية 

باتباع الطرق الحديثة لمواكبة المستجدات في عالم الطب، مثمنًا الدور الذي يلعبه 
القسم وكافة األقسام لالرتقاء بالمنظومة الطبية في المستشفى التي تعكس ما 

يقدمه المختصون من الكوادر الوطنية المؤهلة.
من جانبه أشار مدير الخدمات الصيدالنية الدكتور عبد السالم بن علي العسيري 

إلى أن القسم يعمل على رفع مستوى الخدمات الطبية إلى جانب األقسام في 
المستشفى األمر الذي دعانا للسعي نحو ابتكار جملة من التعامالت اإللكترونية 

في الصيدلية سعيًا لتقديم أفضل الخدمات للمرضى وللمراجعين وتقديم الخدمات 
بشكل متطور، حيث تم إطالق عدد من الخدمات المتطورة لَضمان االستخدام األمثل 

للدواء بشكٍل فعال وآمن، وتضمنت هذه الخدمات إنشاء "باركود" خاص بكل دواء 
يحتوي على المعلومات الخاصة باستخدام الدواء بصورة آمنة وفعالة، طبقا 

ألحدث المعلومات و لمراجع الطبية والصيدالنية، و يتم لصق هذا 
الباركود على عبوات األدوية وتعريف المرضى بهذه اآللية 

الحديثة أثناء صرف الدواء من ِقبل الصيدلي، وتفعيل 
خدمة المساعد الذكي لإلجابة على جميع االستفسارات 

الخاصة بالخدمات الصيدالنية وتسهيل الوصول إلى 
كل المعلومات التي تخص المرضى ويتضمن 
ذلك معلومات عن جميع األدوية المتوفرة في 

الدستور العالجي، وتوفرها في الصيدلية 
واإلبالغ عن األعراض الجانبية، كما تتيح هذه 

الخدمة طلب توصيل العالج إلى منازل المرضى 
في مختلف أنحاء المملكة.

توصيل الدواء 
إلى منزل المريض 

على مستوى المملكة..

الباركود والمساعد الذكي 
تقنيات حديثة من صيدلية 

»جامعي الخبر«

خبر(
 )ال
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الشرقية  المنطقة  في  المرورية  السالمة  لجنة  كرمت 
من  تقدمه  ما  نظير  فيصل،  بن  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة 
إضافة  المرورية  بالسالمة  تختص  ميدانية  وأعمال  دراسات 
التابعة  القيادة  لتعليم  شرق  مدرسة  من  منحة   30 منح  إلى 
الجامعة  نيابة عن معالي رئيس  التكريم  للجامعة. وتسلم درع 
عبدالواحد  الدكتور  األستاذ  الربيش،  عبدالله  الدكتور  األستاذ 
والمالية.  اإلدارية  للشؤون  الجامعة  رئيس  نائب  المزروع، 
التوعوية  وفعاليات  مسابقات  ضمن  التكريم  هذا  ويأتي 
"المنتزه"،  عنوان  حملت  التي  الترفيهية،  المرورية  بالسالمة 
التي عقدت تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير سعود 
لجنة  رئيس  الشرقية،  المنطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  نايف  بن 
نيابة  وافتتحها   ،- الله  حفظه   – بالمنطقة  المرورية  السالمة 
الملكي األمير أحمد بن فهد بن سلمان  عن صاحب  السمو 
لجنة  رئيس  نائب  الشرقية  المنطقة  أمير  نائب  عبدالعزيز  بن 
السالمة المرورية بالمنطقة، سعادة الدكتور خالد البتال وكيل 
)إكسبو(. الدولية  الظهران  بمعارض  الشرقية  المنطقة  إمارة 

 

وأوضح الدكتور المزروع أن جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 
تسعى دائمًا إلى أن تكون أحد األذرع الرئيسة في المجتمع، 
بالسالمة  وأن ما تقدمه من دراسات وأعمال ميدانية تختص 
التي  األعمال  أحد هذه  الشرقية، هو  المنطقة  المرورية في 
والبرامج  االحصائيات  خالل  من  الحمد،  ولله  أثرها  لمسنا 
مع  المستمر  والتعاون  المرورية  السالمة  لجنة  تعدها  التي 
على  والمحافظة  العامة  المصلحة  يحقق  ما  في  الجامعة 
اآلمنة  القيادة  مفهوم  وتعزيز  واألرواح،  الخاصة  الممتلكات 
يكون  أن  شأنه  من  ما  كل  وتسخير  المجتمع  أفراد  كافة  لدى 
تعزيزًا  المجال  هذا  في  العامة  والثقافة  للتوعية  محفزًا 
إلى  إضافة   ،2030 المملكة  رؤية  مرتكزات  أحد  الحياة  لجودة 
مشاركًا  تكون  أن  من  الجامعة  وأهداف  رؤية  تتضمنه  ما 
اشكالها. بكافة  العامة  والتوعية  المجتمعية  العملية  في 
وختم مثمنًا لصاحب السمو الملكي سعود بن نايف ولسمو نائبه 
ولسعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال هذا 
التكريم سائلين الله العلي القدير أن يوفقنا ويسدد بالخير خطانا.

برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية.. 

افتتاح فعاليات »المنتزه« الترفيهية 
والتوعوية بالسالمة المرورية

تكريم الجامعة 
نظير دراساتها 
في السالمة 

المرورية وتقديم 
30 منحة 

لتعليم القيادة
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جامعة  رئيس  الربيش،  عبدالله  الدكتور  األستاذ  معالي  دشن 
المستفيدين ومنصة  رعاية  بن فيصل، مركز  عبدالرحمن  اإلمام 
المزروع،  ا.د.عبدالواحد  بحضور  بالجامعة،  اإللكترونية  مستفيد 
نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية والمالية وأ.د.فهد الحربي، 
نائب  العمير،  ود.نهاد  واالبتكار،  العلمي  للبحث  الرئيس  نائب 
عبدالرحمن  واألستاذ  المجتمعية،  والشراكة  للتطوير  الرئيس 

العسوم، مدير المركز.
حلقة  يعد  الذي  المركز  تدشين  الجامعة  رئيس  معالي  وبارك 
عدة،  إلكترونية  خدمات  ويقدم  والجامعة،  المستفيد  بين  وصل 
ما يسهل على المستفيد متابعة معاملته بكل وضوح وسهولة 
وسرعة، وكذلك يعزز التجاوب بين الجامعة والمستفيد ما يجعلها 
مبادى  على  ارتكازًا  المركز،  خالل  من  التعامل  في  سلسة  بيئة 
الشفافية والوضوح وليكون المركز واجهة للجامعة. وثمن األدوار 

التي لعبها مدير المركز وكل فريق العمل بالمركز.

من جانبه استعرض العسوم أبرز المستجدات العملية والخدمات 
اإللكترونية التي من شأنها تقديم خدمة للمستفيدين، مع طرح 
تقديم  لضمان  النموذجية  واالقتراحات  المواضيع  ومناقشة 
إلى  الفتًا  المستفيدين،  شرائح  لكل  األمثل  بالشكل  الخدمات 
أهمية دور مركز رعاية المستفيدين في خدمة المجتمع الجامعي 
الخارجي والذي يعتبر األول من نوعه، مؤكدًا الحرص  والمجتمع 
على تحقيق متطلبات المستفيدين بخدمات عالية الجودة وبشكل 
سريع. وعن الفئات المستهدفة أشار إلى أنهم: منسوبو الجامعة 
والعاملين،  والموظفين  والطلبة  التدريس  هيئة  أعضاء  من 
التعاون  مجلس  ودول  ومواطنو  الشرقية  المنطقة  ومجتمع 
الخليجي والمقيمون والزوار، وأعضاء الهيئة اإلدارية واالتصاالت 
االتصاالت  وعمادة  والتقني  الخدمي  بالدعم  الخاصة  اإلدارية 
وتقنية المعلومات المسؤولة عن الدعم الفني والتقني وقاعدة 

البيانات الموحدة بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل.

رئيس الجامعة يدشن مركز رعاية 
المستفيدين ومنصة »مستفيد«

على  بالجامعة  األعصاب  طب  زمالة  برنامج  حصل 
الملكية  الكلية  من  الكامل  البرامجي  االعتماد 

 @Royal_College  لألطباء والجراحين بكندا

في إنجاز جديد لـجامعة 
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

 )الدمام(

مبادرة  ومن  العلمي،  بالبحث  المملكة  اهتمام  من  انطالقًا 
وضمن  الجامعات،  في  العلمي  البحث  لدعم  التعليم  وزارة 
األمن  تقنية  توطين  للمساهمة في  السعودية  أرامكو  جهود 
أرامكو  كرسي  قدم  البشرية؛  القدرات  وبناء  السيبراني 
السعودية لألمن السيبراني في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن 

فيصل، 30 بحثًا علميًا منذ أن تأسس في عام 2020م.
لتقنية  الرئيس  نائب  العليان،  يوسف  المهندس  وأكد 
البحوث  أهمية  على  السعودية،  أرامكو  في  المعلومات 
السيبراني،  األمن  مجال  في  خصوصًا  واالبتكارات  العلمية 
هذا  فيصل  بن  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  مع  بالتعاون  منوهًا 
التعاون الذي يمثل امتدادًا لتاريخ الشركة في مّد الجسور مع 
الجامعات والمؤسسات األكاديمية داخل المملكة وخارجها، كما 
تقنية  توطين  مجال  الرئيسية في  الشركة  أهداف  أحد  يجّسد 
عن  المملكة  في  البشرية  القدرات  وبناء  السيبراني،  األمن 

طريق دعم كرسي أرامكو السعودية لألمن السيبراني.
رئيس  نائب  الحربي  أحمد  بن  فهد  الدكتور  قال  جهته،  ومن 
الجامعة للبحث العلمي واالبتكار: »إن جامعة اإلمام عبد الرحمن 
بن فيصل تعد واحدة من مؤسسات البحث األكثر احترامًا في 
بالنشر  الباحثين الذين يهتمون  المملكة، حيث تضم عددًا من 
حول  متنوعة  ودوريات  مجاّلت  في  التخصصات  جميع  في 
العالم، خصوصًا في مجال الحاسب. وال يتجلى التزام الجامعة 
وخارجيًا  داخليًا  العلمية  الدوريات  خالل  من  العلمي  بالبحث 
فحسب، بل أيضًا من خالل الوحدات والمراكز البحثية العديدة 
التي تدعمها أيضا، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، 
الطبية،  البحوث واالستشارات  العلمي، ومعهد  البحث  عمادة 
األساسية  العلمية  البحوث  ومركز  والترجمة،  النشر  ومركز 
يتجاوز  كما  التقانة،  ونقل  االختراع  براءة  ومكتب  والتطبيقية، 
االقتصاد  مبدأ  لتحقيق  وتتجيرها  التقنية  تطوير  في  ذلك 

المبني على التقنية«.

التعاون الوثيق

في  المعلومات  حماية  إدارة  مدير  الذكير  عمر  المهندس  أما 
الوثيق والتواصل المستمر  بالتعاون  أرامكو السعودية، فنوه 
كرسي  مظلة  تحت  العلمية  البحوث  مجال  في  الجامعة  مع 
أهمية  على  مشددًا  السيبراني،  لألمن  السعودية  أرامكو 
التعاون لالستفادة من بحوث األمن السيبراني في عدد من 
التعاون  استمرار  على  مؤكدًا  العملية،  والتطبيقات  المجاالت 
بين أرامكو السعودية وفريق الجامعة للوصول إلى األهداف 
والجامعة  الشركة  على  بالنفع  يعود  بما  المنشودة  المشتركة 

ومقدمي األبحاث.
 وفي السياق، نّوه الدكتور عبدالله بن محمد المهيدب المشرف 
على كرسي أرامكو السعودية، عميد كلية علوم الحاسب وتقنية 
المعلومات، بحرص ونشاط أعضاء هيئة التدريس والطلبة في 
في  ساهم  والذي  بالكلية  والبكالوريوس  الماجستير  مرحلتي 
نشر عدد من األبحاث العلمية المميزة في عدد من المجاّلت 
األشياء،  إنترنت  مثل:  مجاالت  شملت  العلمية،  والدوريات 
المستخدمين،  وأمن  الرقمي،  والتحّول  الشبكات،  وأمن 
وهجمات التصيد وغيرها، وقال: »يهدف الكرسي إلى إنشاء 
قنوات تعاونية متعددة وفريدة من نوعها مع باحثين مختارين 
السيبراني  األمن  مجال  في  متخصصة  أبحاث  ومراكز  بعناية، 
التعاون  على المستوى اإلقليمي والعالمي، من أجل تعزيز  
لرفع مستوى البحث العلمي لدى كافة المهتمين بهذا المجال، 
حيث استقبل الكرسي العلمي عددًا من طلبات الدعم لألبحاث 
مستقباًل  نشرها  في  للبدء  وتقييمها  دراستها  تتم  العلمية، 
علمًا أنه تم نشر 30 بحثًا علميًا مصنفًا في عدة مجاالت ودوريات 
عالمية، كما يوجد حاليًا 23 بحثًا تحت التقييم والمراجعة تمهيدًا 
لنشرها، فضاًل عن وجود عدد من األبحاث والمشاريع القيمة 
السعودية  وأرامكو  الجامعة  طموحات  لتلبية  تسعى  التي 

والتي سيتم اإلعالن عنها في المستقبل القريب«.

كشف عن 23 بحثًا تحت التقييم والمراجعة تمهيدًا لنشرها..

كرسي أرامكو لألمن السيبراني بالجامعة 
يقدم 30 بحثًا علميًا في التقنية وبناء القدرات 
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جانب من مشاركة بنك 
الدم في مستشفى 
الملك فهد الجامعي 

بالخبر التابع لجامعة اإلمام 
عبدالرحمن بن فيصل 

في حملة اليوم العالمي 
للمتبرعين بالدم في 
مجمع النخيل التجاري 

بالدمام

د. نهاد العمير

 نائبة رئيس الجامعة للتطوير
والشراكة المجتمعية

45

إن التحديات اإلدارية المعاصرة التي تواجهها المؤسسات المختلفة 
اتباع مفهوم  الريادة والتميز، تستوجب ضرورة  إلى  والتي تسعى 
الرشاقة التنظيمية، وهو مفهوم يعكس القدرة على التكيف واتخاذ 
متغيرة  بيئة  تعمل  التي  المؤسسات  في  خصوصًا  اإلجراءات، 

ومتسارعة. 
ومما ال شك فيه أن قطاع التعليم يعد من أهم القطاعات الحيوية 
لذا  المتقدمة،  الدول  دعائم  وأحد  بالمجتمع  وثيقًا  ارتباطًا  المرتبطة 
حرصت وزارة التعليم على تطوير أدائها وزيادة فاعلياتها التنظيمية، 
من  التعليمية  العملية  تمس  التي  التغيرات  من  آخر  نوع  وإحداث 

الداخل ومن أهمها الهيكل التنظيمي. 
ولتحقيق هذه التطلعات، أصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير 
التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عددًا من القرارات التطويرية 
للجامعات في حزمتها األولى، لمواكبة التطلعات المستقبلية وتلبية 
للجامعات  التنظيمية  الكفاءة  لتعزيز  تأتي  والتي  الوطني  االحتياج 
مستوى  تقليص  خالل  من  واإلداري  األكاديمي  األداء  وتحسين 
البيروقراطية في الجامعات، ورفع مستوى كفاءة منظمة الجامعات 
وفقًا للمعايير الدولية، وبما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية 

للمؤسسات الجامعية.
إلى  القبول  رفع  الجامعات،  شؤون  مجلس  قرارات  وتضمنت 
يحسن  بما  النوعية،  الكليات  في  2020م  عام  عليه  كان  ما  ضعف 
احتياجات سوق  التعليمية، ويسهم في سد  العملية  مخرجات  من 
العمل، وتخفيض القبول بنسبة ال تقل عن 50% في التخصصات غير 

المتوائمة مع سوق العمل.
في  الجامعات  بتوسع  قراره  الجامعات  شؤون  مجلس  أصدر  كما 
بهدف  التخصصات؛  لجميع  والمهنية  االحترافية  الشهادات  تطبيق 
بما  الجامعات،  في  والطالبات  للطالب  المهاري  المستوى  رفع 

ينعكس على إعدادهم لسوق العمل بشكل احترافي. 
نسبة  بقياس  الجامعات  قيام  القرارات  تضمنت  ذلك  إلى  إضافة 
التقرير  يتم تضمينها في  أن  لكل تخصص، على  خريجيها  توظيف 
الجامعة؛ مما يعطي مؤشات  السنوي، وينشر على موقع  نصف 
برامجها  بين  المواءمة  في  الجامعات  بين  التنافس  أهمية  على 

األكاديمية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
ومن ناحية أخرى أيضًا، تم تطبيق مفهوم الرشاقة التنظيمية أيضًا 
الكليات  في  الوكاالت  من  عدد  ترشيد  تضمنت  قرارات  خالل  من 
الناشئة  الجامعات  في  المراكز  عدد  وأيضًا  الجامعات،  ووكاالت 
وغيرها من القرارات التي تسهم صورة كبيرة في عمليات التخطيط 

المستقبلي للمؤسسات المختلفة وتعزز قدرتها التنافسية.

 التحديات اإلدارية المعاصرة
والرشاقة التنظيمية
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التابع  بالخبر  الجامعي  فهد  الملك  مستشفى  حقق 
طبيًا  إنجازًا  فيصل،  بن  الرحمن  عبد  االمام  لجامعة 
سلطان  الدكتور  بقيادة  طبي  فريق  نجح  حيث  جديدًا، 
والعمود  المخ واألعصاب  جراحة  السالمي من قسم 
لتعديل  الفقري  العمود  شد  عملية  في  الفقري، 
عن  عامًا   14 تبلغ  لمريضة  المرن،  بالتثبيت  االنحراف 

طريق المنظار.
عام  مدير  الشهراني  محمد  الدكتور  وأوضح 
على  مرة  ألول  تجرى  العملية  هذه  أن  المستشفى، 
من  وتعد  المنظار،  طريق  عن  المملكة  مستوى 
العمليات المتقدمة جراحيًا، حيث أجريت بقيادة الدكتور 
سلطان السالمي والدكتور زياد الغامدي وتكللت ولله 
الحمد بالنجاح، ما كان له أبلغ األثر في تعديل ميالن 
العمود الفقري للمريضة ليعود على هيئته الطبيعية.

 وثمن لألطباء وللفريق الطبي هذا اإلنجاز الذي يعكس 
صورة مشرقة عن الطب في المملكة ومدى التقدم 
لديهم  متمكنين  أطباء  خالل  من  إليه،  وصل  الذي 
وتشخيص  الطبية  الخدمات  أفضل  تقديم  قدرات 
الحاالت وعالجها بأفضل الطرق والممارسات الطبية، 
إنجازات  سلسلة  إلى  يضاف  اإلنجاز  هذا  أن  معتبرًا 

في عملية تعد األولى من نوعها على مستوى المملكة..

مستشفى الملك فهد الجامعي 
ينهي معاناة مريضة من انحراف 
بالعمود الفقري عن طريق المنظار

 )الخبر(
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التوفيق  متمنيًا  المستشفى  في  أجريت  وعمليات 
والسداد للجميع.

من جهته أوضح الدكتور سلطان السالمي أن الفريق الطبي 
أجرى عملية شد العمود الفقري لتعديل االنحراف بالتثبيت 
المرن لمريضة تبلغ 14 عامًا كانت تعاني من انحراف الجزء 
مسببًا  القطنية  والفقرات  الفقري  العمود  من  السفلي 
االنحراف  الظهر، وعمل على تعديل  آالمًا شديدة أسفل 
من 65 درجة إلى 7 درجات، كاشفًا عن أن هذه الحالة يطلق 

عليها "جنف المراهقين غير معروف األسباب".
وأشار د. السالمي إلى أن العملية استغرقت من 6 إلى 
7 ساعات، وهي تعد من العمليات النادرة التي استطعنا 
ولله الحمد من خاللها، إصالح العمود الفقري بأحدث الطرق 
دون الرجوع إلى الطريقة التقليدية وهي شق الظهر بجرح 
كبير قد يسبب في مشكالت على المدى البعيد، مؤكدًا أن 
هذا النجاح جاء بفضل الله ثم بفضل دقة الطاقم الطبي، 
ومتابعة  اهتمام  من  الجامعة  رئيس  معالي  يوليه  وما 
إلى  إضافة  للجامعة  التابع  بالخبر  الجامعي  للمستشفى 
توفر تقنيات ساهمت في نجاح العملية التي تعد األولى 

من نوعها في المملكة العربية السعودية.
وأكد أن المريضة خرجت من المستشفى لتمارس حياتها 
بشكل طبيعي جدًا، مثمنًا ما يقدمه المستشفى الجامعي 
إلى  الشكر  مقدمًا  متقدمة،  عالجية  وأدوات  خدمات  من 
مدير المستشفى الدكتور محمد الشهراني والدكتور ماجد 

العبدلي لدعم القسم وتوفير األدوات الالزمة.
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»التعليم المستمر« ينظم يومًا للتوظيف بمجال 
الصحة والسالمة المهنية لخريجي الجامعة 

نظم مركز التعليم المستمر في جامعة اإلمام عبدالرحمن 
بن فيصل، يومًا لتوظيف برنامج كوادر الصحة والسالمة 
الداعمة  الشركات  من  مجموعة  استضاف  حيث  المهنية، 

لتوظيف خريجي البرنامج في مقر المركز.
التعليم  مركز  مديرة  الغامدي  جواهر  الدكتورة  وذكرت 
البرنامج  خريجي  دعم  إلى  يهدف  الملتقى  أن  المستمر، 
والمقبلين على التخرج للتعرف على الخدمات التي تقدمها 
المجال،  هذا  في  المختصة  التوظيف  ومكاتب  الشركات 
باحثًا وباحثة  مشيرًا إلى مشاركة 11 شركة وأكثر من 174 
عن وظيفة حيث يعد البرنامج أحد مبادرات صندوق تنمية 
الموارد البشرية "هدف"، لدعم الشباب الباحثين عن عمل 

في مجال الصحة والسالمة المهنية.
هذه  خالل  من  يسعى  المركز  أن  الغامدي  وأضافت 
أو  الخريج  على  يسهل  أن  إلى  والملتقيات  المبادرات 
خالل  من  مناسبة  عمل  فرص  إيجاد  التخرج  على  المقبل 
البشرية  الموارد  صندوق  مع  وبالتعاون  رسمية  قنوات 
أن  على  الجامعة  إدارة  حرص  يؤكد  ما  وهذا  "هدف"، 
يحصل خريج الجامعة على الوظيفة المناسبة التي تناسب 
من  وأشمل  أوسع  علمية  آفاق  لفتح  وتؤهله  تخصصه 
أن  على  تحرص  التي  المشاركة،  الجهات  تقدمه  ما  خالل 

يجد خريجو الجامعة الفرص الوظيفية المناسبة.
البرامج  المركز يحمل في طياته عددًا من  أن  إلى  ولفتت 
العلمية  الدورات والبرامج  العلمية واألكاديمية، من خالل 
تستهدف  التي  المخصصة،  البرامج  وكذلك  واألكاديمية 
أكبر شريحة من أبناء الوطن للتدريب والعمل على صقل 

المواهب وتحفيز المشاركات، ما يؤكد اندماج المركز في 
ودعم  رفع  في  وتوجهاته  رغباته  وتحقيق  المجتمع  بيئة 
الموهبة والعمل المشترك بين كافة القطاعات التعليمية 
أمام  يجعلنا  ما  هذا  أن  مؤكدًا  الشرقية،  المنطقة  في 
تحٍد كبيٍر في توفير كافة البرامج العلمية أو الرقمية التي 
ومواجهة  والعالمي  المحلي  العمل  وسوق  تتناسب 

المتغيرات والتحديثات المستمرة في العالم.

حققت جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، درجة التميز  )الدمام(
برنامج  اإلنفاق ضمن  كفاءة  مبادرات  وتوثيق  تحقيق  في 

المبادرات بهيئة كفاءة اإلنفاق للمشروعات الحكومية.
رئيس  الربيش  عبدالله  الدكتور  األستاذ  معالي  وأوضح 
الجامعة تسعى  أن  بن فيصل،  عبدالرحمن  االمام  جامعة 
بكفاءة  يتعلق  ما  في  اإلنجازات  من  المزيد  تحقيق  إلى 
وغيرها  للجامعة،  االستراتيجي  التوجه  حسب  اإلنفاق 
التوزان  تحقق  التي  والمبادرات  الحكومية  المشاريع  من 
لها االستدامة  بما يضمن  المملكة 2030،  المالي ورؤية 
العلمي.  الصرح  هذا  في  القادمة  لألجيال  واستمراريتها 
أن بهذا يستمر فريق كفاءة اإلنفاق في تحقيق  وأضاف 
التي  البرامج  كافة  على  التميز  وجوائز  المراكز  المزيد من 
لتحقيق  الحكومية  للمشروعات  االنفاق  كفاءة  تقرها هيئة 

المستهدفات والعمل على تحقيق الرؤى والتطلعات.
نائب  المزروع  عبدالواحد  الدكتور  األستاذ  أبدى  جانبه  من 
بهذا  سعادته  والمالية،  اإلدارية  للشؤون  الجامعة  رئيس 
الجامعة  بها  تفتخر  التي  اإلنجازات  أحد  يعد  الذي  التميز 
في  الوعي  ورفع  زيادة  على  حرصنا  مدى  تؤكد  والتي 
كفاءة اإلنفاق والعمل بخط متواٍز مع الهيئة، ويضاف إلى 
هذا اإلنجاز تحقيق الجامعة للتميز في التوجه االستراتيجي 
لمرتين متتاليتين والتميز في ركيزة القيادة الفاعلة والتميز 
في عمليات وخدمات تقنية المعلومات، معتبرًا أن ما تحقق 
يأتي ضمن رؤية الجامعة بأن تحقق الريادة والتميز محليًا 
ومهنية  وبحثية  معرفية  خدمات  وتقدم  وعالميًا  وإقليميًا 
واإلتقان  االنتماء  بروح  فاعلًة  مجتمعية  بشراكة  إبداعية 
والمسؤولية  واإلبداع  والتنوع  والشفافية  الفريق  وروح 

االجتماعية.
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الجامعة تحقق التميز 
في برامج هيئة كفاءة 
اإلنفاق والمشروعات 

الحكومية 

 )الدمام( )الدمام(

فيصل،  بن  عبدالرحمن  اإلمام  بجامعة  العلوم  كلية  اختتمت 
تطبيقات  برنامج  المجتمع،  وخدمة  التوعية  بوحدة  ممثلة 
مستفيدة   25 لـ  تقدمه  والذي  الصغيرة  للمشاريع   office365
من جمعية البركة الخيرية، بالتعاون مع قسم التدريب والتطوير 

بعمادة االتصاالت وتقنية المعلومات .
البرنامج  أن  العلوم  كلية  عميدة  العتيبي  أمل  د.  وأوضحت 
إثرائية للمستفيدات في مجال المشاريع  يمثل فرصة تدريبية 
الصغيرة بسوق العمل، حيث أنه يتيح لهن فرصة في اكتساب 
الخبرة عن بعض البرامج المهمة وكيف يمكن االستفادة منها، 
على الصعيد الشخصي والعام لتأهيلهن لسوق العمل، مشيرة 

إلى أنه تم خالل البرنامج تقديم عدد من الورش التدريبية.

25 مستفيدة من جمعية 
البركة يختتمن برنامج 
تطبيقات »أوفيس« 

بكلية العلوم 
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 )الدمام(

جامعة  رئيس  الربيش  عبدالله  الدكتور  األستاذ  معالي  أطلق 
العلمي  البحث  "يوم  فعالية  فيصل،  بن  عبدالرحمن  اإلمام 
العلمي  للبحث  الطب  كلية  وكالة  تنظمها  التي  واالبتكار" 
بالمنطقة  الصحية  الشؤون  عام  مدير  بحضور  واالبتكار، 
الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي وعميد كلية الطب الدكتور 
على  العام  المشرف  المانع  عائشة  والدكتورة  عواري  بسام 
الغامدي  خلود  والدكتورة  الطبية،  للعلوم  المانع  محمد  كلية 

وكيلة كلية الطب للبحث العلمي واالبتكار، في مقر الكلية.
وأكد عميد كلية الطب الدكتور بسام عواري، أن هذا النشاط هو 
استمرار لعدد من األنشطة التي تقيمها الكلية في الجامعة 
العلمي  بالبحث  تعنى  التي  بالخبر،  الجامعي  والمستشفى 
الذي يؤكد اهتمام الجامعة بالبحث وأهميته لدى عضو هيئة 
التدريس والطلبة، ما يعزز حضور الجامعة وتميزها من خالل 
األبحاث العلمية التي كان ألعضاء هيئة التدريس نصيب في 
نشرها في المجالت العلمية المحكمة على مستوى العالم، 
وإبراز  الطبي  المجال  في  العريق  الكلية  تاريخ  إلى  ليضاف 
جهودها الكبيرة. وثمن ما بذلته الدكتورة خلود الغامدي وكافة 
فريق العمل من جهود لظهور يوم البحث العلمي واالبتكار، 
الذي شارك فيه 150 شخصًا من مختلف التخصصات، بحلته 

المتميزة في كل عام متمنيًا التوفيق للجميع .
العلمي  البحث  يوم  أن  الغامدي  خلود  الدكتورة  وأوضحت 
الباحثين  من  الكلية  منسوبي  على  الضوء  يسلط  واالبتكار 
حيث  الحديثة،  الطبية  المجاالت  في  المتميزين  والمبتكرين 
تم عرض مقطع يبرز دور مبتكري الكلية المهم في خدمتهم 
تخفيف  إلى  تهدف  التي  ابتكاراتهم  طريق  عن  للمرضى 

معاناة المرض بشتى األشكال. 
األستاذ  الهويش  عبدالله  أ.د.  أيضا  الكلية  واستضافت 
بقسم الطب الباطني والحائز على جوائز محلية ودولية، حيث 
تواجه  التي  والتحديات  الفرص  حديثه  خالل  من  استعرض 
المبتكرين في المجال الطبي وكيف أن األفكار االبتكارية تنتج 
عن طريق التعامل اليومي مع المرضى والتفكير في إيجاد 

حلول لمعاناتهم. 
الكلية  ضيوف  مع  حوارية  جلسة  أيضا  اللقاء  خالل  وعقدت 
منسوبي  من  المحلي  المجتمع  تطلعات  خاللها  نوقشت 
لتسهيل  لهم  تقدم  أن  يمكن  التي  الدعم  وأوجه  الكلية 
الفائزين  نتائج  بإعالن  اللقاء  وانتهى  اإلنسانية،  مهامهم 
في العروض المرئية والملصقات العلمية وبشكر جميع من 

ساهم في إنجاحه.

150 مشاركًا يثرون يوم 
البحث العلمي واالبتكار بكلية الطب
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العتيبي: 
ستزيد من حضور 

الجامعة في 
المشهد الثقافي 
والفكري وستكون 
منصة للمثقفين 

إلبراز أعمالهم

آل سليمان: 
سنقدم هذا العام 
أنشطة ثقافية عدة 

منها الصلة بين 
العلوم والفنون 
ويوم التأسيس 
والتراث وتجلياته

منصة للمثقفين إلبراز أعمالهم واالحتفاء بمنجزاتهم..

الجامعة تدشن وحدة الثقافة والفنون 
وتطلق أنشطتها الثقافية

الثقافة  وحدة  اآلداب،  بكلية  ممثلة  فيصل،  بن  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  دشنت 
والفنون في حفل بقاعة المؤتمرات بكلية اآلداب بحضور الدكتور غازي العتيبي نائب 
اآلداب،  كلية  عميدة  العكلي  مشاعل  والدكتورة  األكاديمية،  للشؤون  الجامعة  رئيس 
وضيف الحفل أ.د. عبد الله القاضي وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع 
)سابقًا( والدكتور عبد العزيز آل سليمان رئيس وحدة الثقافة والفنون، كما حضر الحفل 

عدد من منسوبي الجامعة والطالبات.

منصة للمثقفين 
الثقافة  وحدة  انشاء  أن  العتيبي،  غازي  الدكتور  وأوضح 
أحد  تحقيق  في  ليساهم  جاء  اآلداب  بكلية  والفنون 
تنمية  وهي   ،2030 المملكة  رؤية  في  العامة  األهداف 
المساهمة السعودية في الثقافة والفنون، وهذه الوحدة 
ستزيد من حضور الجامعة في المشهد الثقافي والفكري 
وستكون  المملكة  أنحاء  وفي  الشرقية  المنطقة  في 
منصة للمثقفين من الكتاب والشعراء والمهتمين بالتاريخ 
وعلم االجتماع والفنون اإلبداعية إلبراز أعمالهم واالحتفاء 
الفرد السعودي من  إليه  بمنجزاتهم، والتعريف بما وصل 

رقي وتقدم ثقافي وإبداعي.
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الثقافة من مقومات جودة الحياة
من جهتها، أشارت الدكتورة مشاعل العكلي عميدة كلية اآلداب، إلى أن 
اطالق وحدة الثقافة والفنون جاء بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة، حيث 
تم اطالق أولى أنشطة الوحدة بمحاضرة قدمها األستاذ الدكتور عبدالله 
)سابقًا(  المجتمع  وخدمة  والتطوير  للدراسات  الجامعة  وكيل  القاضي 
السعودية".  العربية  للمملكة  التاريخي  للعمق  السياحي  "البعد  بعنوان 
تحظى  كبيرًة  ثقافيًة  نهضًة  من  اليوَم  المملكة  تشهده  ما  إلى  ولفتت 
بدعٍم واهتماٍم من والِة األمِر – حفظهم الله، مشيرة إلى إن الثقافَة "من 

مقّوماِت جودِة الحياِة"، كما نصِت الرؤيُة السعوديُة 2030. 
والتطوراِت  المتنامي  الثقافي  والحراِك  النشاط  ظل  في  أنه  وأضافت 
كليُة  آثرْت  المملكُة،  بها  تمرُّ  التي  واالجتماعيِة  واالقتصاديِة  التنمويِة 
بوصفها  الوطني  الثقافي  المشهِد  في  بارز  دور  لها  يكون  أن  اآلداِب 
الثقافي،  بالمجاِل  ترتبُط  وأقساٍم  برامَج  من  ه  تضمُّ بما  أساسي  شريك 
منارة  بوصفها  بها،  المنوِط  الثقافي  ودوِرها  الكليِة  رؤيِة  منطلِق  ومن 
إثراِء  بهدِف  والفنوِن  الثقافِة  وحدِة  إنشاِء  بفكرِة  الكليُة  بادرِت  علمية، 
على  والعمِل  والكليِة،  الجامعِة  مجتمِع  في  والمعرفيِة  الثقافيِة  الحياِة 
والبرامِج  والمبادراِت  األنشطِة  عبر  والموهوبين  المبدعين  استقطاِب 
العكلي  الدكتورة  وقدمت  فاعلٍة.  مجتمعيٍة  بشراكٍة  و  المتنوعِة  الثقافيِة 
شكرها للدعم الذي حظيت به مبادرُة الكليِة من إدارِة الجامعِة وعلى رأسهم 
العتيبي،  غازي  د.  وسعادة  الجامعِة،  رئيِس  الربيش  عبدالله  د.  أ.  معالي 
نائِب رئيِس  الجامعة للشؤون األكاديميِة؛ فصدَر قراُر سعادِة  نائب رئيِس 

الجامعِة للشؤوِن األكاديميِة بإنشاِء الوحدِة لبناِء هذا النموذِج الثقافي.

العمل الثقافي خيار استراتيجي
والفنون،  الثقافة  وحدة  رئيس  آل سليمان  العزيز  عبد  الدكتور  أما 
فذكر أن وحدة الثقافة والفنون ثمرة تفكير ونتيجة جهود متواصلة 
الجامعة  رؤية  من  انطالقًا  وفريُقها  الكلية  عميدُة  سعادُة  قادتها 
خدمات  من  تقدمه  ما  في  والتميز  الريادة  تحقيق  إلى  الطامحة 
أهداف  تحقيق  استكمال  إلى  وسعيًا  ومهنية،  وبحثية  معرفية 
الكلية التي منها تعزيز الهوية العربية واإلسالمية من خالل البرامج 
واألنشطة، وتفعيل الشراكات المجتمعية ذات الصلة بالتخصصات 

األكاديمية.
وخيار  ثقيلة  صناعة  هو  الثقافي  العمل  أن  سليمان  آل  وبين 
استراتيجي ومن ثم فهو ليس نشاطًا سهاًل ناجزًا أو سريع اإلعداد، 
إذ يحتاج إلى كثير من الجهد والوقت والدعم، كما يحتاج إلى حصافة 
في التخطيط، وخبرة في التنفيذ، واستدامة في النظر واالجتهاد 
والبذل والمتابعة. وأشار الى أن الثقافة في جذرها اللغوي العربي 
تعني من بين ما تعني: الحذَق، والفهم وسرعته، والضبط، والظفر 
وتقويَم  بالشيء  والوعَي  المواجهة،  في  ة  الِغرَّ وإصابَة  والغلبة 
اللغات  لبعض  اللغوي  جذرها  في  أنها  كما  وتهذيبه،  ه  ُمعوجِّ

األوربية، تدل على حراثة األرض، وزراعتها، وتهذيبها، وإنمائها. 
وأشار إلى أن الوحدة ستقدم هذا العام أنشطة ثقافية عدة منها 
وتجلياته،  والتراث  التأسيس  ويوم  والفنون،  العلوم  بين  الصلة 
إضافة إلى أنشطة رديفة يحييها المقهى الثقافي التابع للوحدة، 

وعدد من المناشط األخرى.

العكلي: هدفها إثراِء الحياِة الثقافيِة والمعرفيِة في مجتمِع الجامعِة والكليِة، والعمِل على استقطاِب المبدعين والموهوبين
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طالب عمارة البيئة يطورون 
ساحات واحة مدى لإلسكان

كلية  في  البيئة  عمارة  قسم  طالب  شارك 
الرحمن  عبد  اإلمام  بجامعة  والتخطيط  العمارة 
الخارجية  الفراغات  تطوير  في  فيصل،  بن 
أحد  بالدمام،  مدى  لواحة  السكنية  للوحدات 
بالمنطقة  األيتام  لرعاية  بناء  جمعية  مشاريع 
التي تم توفيرها لأليتام واليتيمات  الشرقية، 

واألرامل بالتعاون مع اإلسكان التنموي.
وأوضح الدكتور طارق بن إبراهيم الرواف عميد 
كلية العمارة والتخطيط، أن مجموعة من طالب 
عمارة  هندسة  قسم  في  الخامسة  السنة 
تضمنت  تصميمية  مقترحات  قدموا  البيئة، 
الخارجية  الفراغات  لتصميم  إبداعية  أفكاًرا 
الفراغات  أن  إلى  مشيرًا  السكنية،  للوحدات 
لوقوف  ساحات  ثالث  إلى  تنقسم  الخارجية 
السيارات وساحتين للمالعب والترويح الخارجي، 
وكل مساحة منها تقع بين مبنيين من المباني 
قدموا  الطالب  أن  وأوضح  الستة.  السكنية 
مقترحاتهم بإشراف كٍل من الدكتور عبد الباقي 
والدكتور  العبدالله  محمد  والدكتور  التيسان 
التويجري،  أحمد  والمهندس  العويس  سعيد 
كل  المشاريع  هذه  تقييم  على  عمل  فيما 
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عبدالله  واألستاذ  اليوسف  طفيل  الدكتور  من 
الخالدي مدير عام جمعية بناء، والمهندس خالد 
المهندس  السلولي من جمعية معمار وكذلك 

أسامة الهبوب.
وأضاف أن هذه المشاركة الفعالة تأتي انطالقًا 
من رسالة الجامعة والكلية وتحقيقًا لمستهدفات 
رؤية المملكة 2030 لرفع جودة الحياة بالمناطق 
ممارسة  أهمية  مبدأ  من  وانطالقًا  الحضرية، 
منها  يستفيد  حقيقية  مشاريع  على  التخصص 
الطالب والمجتمع تحقيقًا لهدف تعزيز الشراكة 

المجتمعية.
التيسان  عبدالباقي  الدكتور  قال  جهته  من 
عمارة  بقسم  المساعد  األستاذ  المقرر  منسق 
البيئة بالكلية: إن هذا المشروع جاء بالتعاون مع 
األيتام  لرعاية  الخيرية  والجمعية  معمار  جمعية 
الطالب  قدم  حيث  )بناء(،  الشرقية  بالمنطقة 
مع  تتوائم  وحديثة  مستدامة  تصميمية  حلواًل 
طبيعة الشريحة السكانية االجتماعية والثقافية 
واحة  مشروع  أن  إلى  مشيرًا  واالقتصادية، 
مدى هو أحد مشاريع جمعية بناء لرعاية األيتام 
تقدر  مساحة  على  ويقع  الشرقية  بالمنطقة 

21000 متر مربع تقريبًا.
جمعية  عام  مدير  الخالدي  عبدالله  األستاذ  أما 
من  يتكون  مدى  واحة  مشروع  أن  فأوضح  بناء 
ستة أبراج سكنية متماثلة ويحتوي كل برج على 
سكنية  شقة   47 برج  كل  وفي  أدوار،  ثمانية 
وبمجموع 282 شقة، وتشرف جمعية بناء على 

3 أبراج فيها 119 وحدة سكنية. 
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د. عبير الرشيد

بداية هل يمكن أن تعطينا لمحة عن مركز اإلرشاد الجامعي متى انطلق 
وكيف تطور؟

محدودة،  وبإمكانيات  كمركز صغير  م   2011 عام  في  المركز  أطلق  نعم، 
ولكن مع مرور واعتبارًا من 2017 م بدأت أعمال التطوير للمركز لالستفادة 
التدريس  لديه في خدمة طلبة وأعضاء هيئة  تكونت  التي  الخبرات  من 
عالمية  معايير  وضع  من  بد  ال  كان  الكبير  التطور  ومع  الجامعة،  في 
معتمدة للتماشي مع المراكز العالمية المماثلة، لذلك كان هناك حرص 
على الحصول على اعتماد )أياكس( العالمي، الذي لم يحصل عليه في 
منطقتنا العربية سوى عدد محدود جدًا من المراكز التي تتبع للجامعات، 
حيث تم  الحصول عليه بالفعل في نفس العام )2017 م( وبشكل غير 
مشروط، وهذه ميزة أخرى تضاف للتميز بالحصول على االعتماد، حيث 

يجدد سنويًا بشكل تلقائي. 
وهنا أريد أن أشير إلى أن المركز وفي إطار تفعيل نظام الجامعات الجديد 
وتحول بعض أعمالها إلى الربحية، قدم برنامج "بيت الخبرة" الذي يساعد 
الجهات طالبة الخدمة عبر تقديم خدمات مدفوعة بأسعار مناسبة، ونعمل 
على التوسع في هذا المجال بما يؤدي إلى تطوير هذه الخدمات التي 

تقدم على أساس الطلب.

 خريطة عمل مهنية
ماذا حقق لكم حصول مركز اإلرشاد الجامعي على االعتماد؟  

الشك أن االعتماد رسم لمركزنا خصوصًا وللجامعة عمومًا، خريطة عمل 
مهنية نسير وفق مقتضياتها؛ لتعزيز دور الجامعة تجاه منسوبيها وتجاه 
المجال  هذا  في  العالم  جامعات  بين  منارة  الجامعة  ولتكون  المجتمع، 
الحيوي والمؤثر. وقد أتاح لنا االعتماد مراقبة عملنا ومدى تطوره بشكل 
أدق، علمًا أن انطالقتنا الجديدة كانت من المقولة المشهورة التي أطلقها 
مفادها  التي  الله-   -حفظه  بن سلمان  محمد  األمير  العهد  ولي  سمو 
أن  المحرك األساس، وال شك  باعتبارهم  المكان"،  روح  أن "البشر هم 
هؤالء إذا كانوا على قدر من العلم والتأهيل يمكن أن يحدثوا المستحيل. 
وهنا أريد أن أشير إلى أن لدينا في المركز 29 عضوًا من الجنسين ومن 
وعلم  األكاديمي  النفس  كعلم  النفس  علم  في  مختلفة  تخصصات 

النفس السريري وعلم النفس االرشادي، الى جانب اإلداريين.  

ما هو دور قيادات الجامعة في وصول المركز إلى ما وصل إليه اآلن؟
في الواقع لقيادات الجامعة الدور الكبير في نجاح وتطور المركز، فثقة 
معالي رئيس الجامعة أ. د. عبدالله الربيش وقيادات الجامعة في التقارير 
التي تصدر عن المركز تعطينا الثقة وتحملنا المسؤولية بشكل أكبر، حيث 
أن التقارير تكون معتمدة فور صدورها، وهذا ما يسهل عملنا ويحفزنا 

لإلنطالق قدمًا.

 التطوير الذاتي

أداء  تحسين  في  والمهمة  المبتكرة  المبادرات  من  الذاتي  التطوير 
العاملين في المركز ما هو مفهوم هذه الفكرة، وكيف انطلقت؟

الذاتي لألعضاء  التطوير  الذاتي على  التطوير  الواقع تعتمد فكرة  في 
من خالل عمل دورات داخلية يقدمها أحد األساتذة العاملين في المركز 
لبقية األعضاء لتطوير األداء. وتقوم هذه الفكرة على مبدأ عمل دورات 
متخصص  كل  مبادرة  طريق  عن  األعضاء  بين  الذاتي  للتطوير  داخلية 
لتقديم دورات في تخصصه لبقية األعضاء، وهو يتلقى في المقابل 
دورات من بقية األعضاء في مجال تخصصهم، وفي الحقيقة لقد كان 
ليس  االمر  وهنا  والجهد.  المال  من  للكثير  وتوفير  عظيمة  فائدة  لذلك 
من  ذلك  جانب  إلى  نستفيد  كنا  بل  األعضاء،  يقدمه  ما  في  محصورًا 
خبرات األعضاء الذين يتلقون دورات في الخارج، وإضافة إلى ذلك عملنا 
على إطالق تعاون وتنسيق مع كل من مستشفى الملك خالد الجامعة 
لمراجعي  الدوائي  العالج  استخدام  في  والمجتمع  األسرة  طب  ومركز 

مركز االرشاد. 

عالقة وثيقة مع طب األسرة 

لهذه  يكون  بحيث  دائم  بشكل  معها  تتعاونون  التي  الجهات  هي  من 
االرشاد  مركز  خدمات  من  المستفيدين  لصالح  تكاملي  جانب  العالقة 

الجامعي ؟ 
لتقديم  والمجتمع؛  األسرة  طب  مركز  مع  مبادرات  لدينا  الواقع  في 
اإلرشاد  مركز  معايير  مع  تتوافق  محددة  بآلية  النفسية  االستشارات 
وتتطابق مع حاجته، حيث أن تأخر مواعيد بعض الحاالت الملحة قد يسبب 

 : د. عبير الرشيد مديرة مركز اإلرشاد الجامعي لـ 

استفدنا كثيرًا من ظروف جائحة كورونا 
في توسيع خدماتنا.. ورب ضارة نافعة

نجح مركز اإلرشاد الجامعي في الجامعة، خالل فترة ال تتجاوز بضع سنوات، في تبوء مكانة 
هيئة  وأعضاء  للطلبة  الخدمات  أفضل  لتقديم  الجامعة؛  في  الفاعلة  المراكز  ضمن  رفيعة 
النفسية  المشكالت  من  الكثير  حل  استطاع  حيث  عمومًا،  الجامعة  ومنسوبي  التدريس 
والسلوكية للطلبة والحد من اإلنهاك النفسي للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، كما أسهم 
علي  بنت  عبير  الدكتورة  أكدته  ما  هذا  الجامعة..  من  التسرب  مشكالت  من   %61 حل  في 
الجامعة«، مشيرة إلى أن المركز ساهم في  الرشيد مديرة المركز، في حوارها مع »مجلة 
حل مشكالت لطالب وطالبات كانت ستسهم في انقطاعهم عن الدراسة الجامعية. وإلى 

وقائع الحوار:
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التطوير الذاتي 
لكوادر المركز يتم 
بتبادل المعارف 

والخبرات عبر 
دورات تنظم بين 
األعضاء أنفسهم

خدماتنا تتعدى 
الطلبة ألفراد 
أسرهم و6 

جامعات سعودية 
طلبت نقل تجربتنا 

اليهم 

ساهمنا في 
حل مشكالت 

61 % من طلبة 
تقدموا للمركز 
كانت ستؤدي 

النقطاعهم عن 
الدراسة 

مشكلة، وقد استجاب مركز طب األسرة مع مطالبنا، في إطار 
الحاالت  استقبال  لتسريع  معهم  توقيعها  تم  التي  االتفاقية 
متعددة  فهي  المركز  خدمات  أما  المركز.  من  المحولة  الطارئة 
وتصل إلى جميع منسوبي الجامعة وذويهم إلى جانب الطلبة، 

إال أن األولوية هي للطلبة الذين هم المستهدف األول.  
حيث  والمجتمع،  األسرة  طب  مركز  مع  خاصة  عالقتنا   أن  كما 
المستشارين  تدريب  على  األكاديمي  اإلرشاد  مركز  يعمل 
العالجي  النفسي  الطب  في   الممارسين  أو  التخرج  حديثي 
أحد  حول  المركز  نظمه  مؤتمر  عقد  نوفمبر  ففي  والسريري، 
المستوى  وعلى  النفسي.  اإلرشاد  مجاالت  المستجدات في 
الدولي لدينا عالقات تعاون مع جامعة بروكلي المتقدمة في 

هذا المجال. 

سرية في التعامل

يتخوف البعض من الطلبة من انكشاف عالقته مع مركز اإلرشاد 
الجامعي، وربما يعود ذلك إلى الرأي السائد لدى قاعدة واسعة 
من الناس بأن مراجعة المركز قد تعني مشكالت واضطرابات 

سلوكية لدى المراجع.. كيف يمكن تبديد مثل هذه الفكرة ؟ 
أواًل: يتميز عمل مركز اإلرشاد بالسرية المطلقة والكتمان في 
ما يتعلق بحاالت المراجعين، حيثأان الرقم السري للوصول إلى 
أي مراجع ال يعرفه سوى شخصان فقط من العاملين بالمركز، 
الحاالت  مختلف  مع  التعامل  في  السرية  مستوى  ولتعزيز 

الواردة للمركز هناك 3 كلمات مرور. 
ثانيًا: لقد ازداد الوعي لدى الجمهور حيث أن مراجعة المركز لمن 
نفسية،  أو  سلوكية  مشكالت  لديه  ألن  ليس  ضرورية  يحتاج 
على  الشخص  لمساعدة  مهمة  حاجة  األمر  هذا  ألن  ولكن 
تجاوز بعض األزمات، ومن ذلك ما يحدث بعد فقد عزيز مثاًل، 
وغيرها،  نفسية  معينة  مع ظروف وضغوط  التعامل  كيفية  أو 
وهذه األمور يتعرض لها كل الناس وليست محصورة بأشخاص 

معينين .

طريقتان لتقديم الخدمة  

أم  حضوري  بشكل  تقدم  هل  االستشارات،  تقديم  يتم  كيف 
افتراضي؟  

معًا فهناك  بالطريقتين  االستشارات  تقديم  يتم  الواقع،  في 
فكرة  نشأت  وقد  أيضًا،  االفتراضية  وهناك  الحضورية 
"االفتراضية" منذ فترة كورونا واستفدنا منها بشكل كبير جدًا 
في جميع برامجنا، حيث أن الحضور عبر التطبيقات االفتراضية 
انخفاض  جانب  إلى  القاعات  في  الحضور  من  بأضعاف  أكثر 
تكاليفه، وهذا ما جعلنا نكثف هذه الفعاليات والدورات التدريبية 
حيث تم استقبال 341 حالة خالل العام الماضي، فيما تم عمل 
460 جلسة سريعة، واستقبلت 219 حالة عبر الفضاء االفتراضي 

وبلغ عدد الجلسات الفردية خالل نفس الفترة 833 جلسة. 

خدمات المركز للطلبة

تقديم  المركز في  عليها  يركز  التي  الموضوعات  أهم  ما هي 
خدماته للطالب؟ 

مثاًل  الطلبة،  بين  المشتركة  بالمواضيع  خاص  اهتمام  لدينا 
في موضوع مثل "قلق االختبار" يتم عمل جلسات استشارية 
والطالب يتعلمون من بعضهم حول سبل تجاوز هذا القلق من 
ينحرج  قد  الطلبة  وبعض  منهم،  لكل  الشخصية  التجارب  خالل 
يتكيف  او يستحي عندما يكون في جمع لم يتعود عليه ولكنه 
مع المجموعة التي يتعامل معها في المركز وبالتدريج يمكن أن 
يكتسب شخصية للتعامل مع المجموعات األخرى لدعم شخصيته. 

عالج  حيث  من  سواء  كلها  ليست  بالكليات  يتعلق  ما  وفي   
الطبية  الكليات  بعض  فمثاًل  للطلبة،  تحدث  التي  الحاالت 
القلق،  من  التخفيف  إلى  بل  تحفيز  إلى  تحتاج  ال  والهندسية 
ولذلك  تحفيز،  إلى  عادة  تحتاج  التي  اإلنسانية  الكليات  بخالف 
استبيانات  عمل  المركز  أن  كما  واحد،  بقالب  ليس  عملنا  فإن 

لمعرفة حاجة كل كلية. 

البعض ال يعرف مشكلته بالضبط! 

ما هي أهم المشكالت التي تواجهونها في المركز بخصوص 
التعامل مع مختلف الحاالت؟ 

أهم ما نواجهه في المركز هو ما يتعلق بعدم معرفة الشخص 
للمشكلة التي يعانيها، ومثل هذه الحاالت يمكن أن تتطور إلى 
حاالت مرضية إذا لم تعالج في الوقت المناسب، ولذلك عندما 
يتم التعامل مع حالته ويعرف حقيقتها يعود إلى طبيعته. كما 
أن حاالت مثل تلك التي تتسبب فيها ظروف فقد أعزاء هي 
من األمور التي تتطور إلى حاالت صعبة إذا لم تعالج بالطرق 

المناسبة .

عامل مشترك .. 

برنامج "االنهاك النفسي" هو عامل مشترك بين البرامج التي 
تقدمونها بالمركز، ما هو السبب؟ 

نعم، هذا صحيح حيث أن اإلنهاك النفسي هو من الحاالت التي 
تصيب الجميع، وتتضح أكثر لدى أساتذة الجامعة وطلبة الكليات 
الدراسي  الضغط  نتيجة  وتحدث  عمومًا،  والعلمية  الطبية 
"االنهاك  بـ  يعرف  ما  إلى  يؤدي  ما  النوم  وقلة  المكثف، 
في  معها   نتعامل  التي  الحاالت  أبرز  من  وهو  النفسي"، 
الظروف  بعض  العمل خصوصًا في  بيئة  أن  إلى  نظرًا  المركز 
والمواسم تفرضها حيث يكون هناك عمل مكثف وضغوط من 
وضعًا  يفرض  قد  ما  وهو  األعمال،  جميع  إلنهاء  المسؤولين 
ال  ممن  البعض  لدى  خاصة  الحاالت  بعض  في  صعبًا  نفسيًا 

يتقنون جدولة أوقاتهم.

آالف المستفيدين 

مركز اإلرشاد الجامعي وإن كانت خدماته معروفة سابقًا، إال أنها 
لم تعرف بالشكل الذي هو عليه اآلن إال بعد جائحة " كورونا"، 

هل تعتقدون فعاًل أن الجائحة أسهمت في بروز دور المركز؟
هذا صحيح .. فمن واقع "رب ضارة نافعة"، كان لجائحة كورونا 
االفتراضي  الجانب  إلى  واألنشطة  األعمال  معظم  وتحول 
أكبر عدد من  دور في اكتشاف أفضل الوسائل للوصول إلى 
أحيانًا، ما يحققه  المرات  المستهدف، ويفوق بمئات  الجمهور 
عمل برنامج حضوري. وبالنسبة إلى الورش التدريبية، فقد تم 
كما  ومستفيدة،  مستفيدًا   10730 حضرها  ورشة   439 تنظيم 
أفراد  من  عدد  أكبر  إلفادة  كورونا  جائحة  ظروف  من  استفدنا 
المجتمع من برامج المركز عبر التطبيقات  االفتراضية، وبفضل 
المقاييس  في  الدكتوراه  شهادة  يحمل  متخصص  وجود 
التفاعل والحاالت  النفسية، فقد تمكنا من قياس  واالختبارات 
بيانات  تعبئة  منهم  الطلب  عبر  األشخاص  منها  يعاني  التي 
االختبار بشكل دقيق، وظهرت نسبة من حاالت القلق واالكتئاب 
البيانات  هذه  أن  في  شك  ال  أنه  كما  القهري.  والوسواس 
الواردة،  الحاالت  لجميع  العالجية  الخطط  في  كثيرًا  تساعدنا 
وتحسب من خالل البيانات عدد الجلسات التي تحتاجها كل حالة، 
وبعضها  جلسات   7 إلى  تحتاج  االكتئاب  حاالت  بعض  فمثاًل 
بسيط ال حتاج سوى إلى 3 جلسات ومتابعة، فيما حاالت أخرى 

ال تحتاج سوى إلى جلسة واحدة.
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تمكين الموهبة وتعزيز الشغف
وقال الدكتور نزيه العثماني: "إننا مع مشاهدة هذا الشغف الذي نتطلع 
اليوم في  نحتفل  المعطاء،  الوطن  واعد في هذا  له مستقبل  يكون  أن 
المملكة بـ 55 برنامجًا أكاديميًا في 17 مدينة حول المملكة، و بـ 10 برامج 
بحثية وبرنامجين عالميين وبرنامج "الموهوبون العرب"، وكل هذه البرامج لـ 
8500 طالب وطالبة من كل ركن في المملكة، يحتفلون اليوم بختام البرامج 
الملك  مؤسسة  تقدمها  التي  والعالمية،  والبحثية  األكاديمية  الصيفية 
عبدالعزيز مع شركائها في كل مناطق المملكة وبما يقدمه الوطن من عطاء 
مستمر لدعم الموهوبين، فنشكر الله الذي منحنا هذه الفرصة ومكننا أن 
نعمل سويًا في منظومة رعاية الموهبة على مستوى الوطن، وموهبة 

"منكم ولكم " وموهبة "حيث تنتمي حكاية ال تنتهي".
تخرجوا  الذين  موهبة"  "رابطة  أعضاء  حفل  عقدت  "موهبة"  أن  وأضاف 
حيث  وخريجة،  خريجًا   560 من  أكثر  فاجتمع  و2006   2005  ،2004 أعوام  من 
جامعات  لنا  الوطن سخر  بأن  ونفخر  بها  نفخر  نجاح  استعراض قصص  تم 
مؤمنة  فيصل،  بن  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  مثل  تعليمية  ومؤسسات 
بتمكين الموهبة وتعزيز الشغف. وأشار إلى أنه ال توجد كلمات شكر تفي 
كل من شارك في نجاح البرنامج، مثمنًا متابعة وحرص معالي أ. د. عبدالله 
الربيش رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء البرامج والمساعدين 
أهمية  على  مشددًا  والطالبات،  والطالب  األمور  وأولياء  والمتطوعين 
تعلمه  وما  والذكاء  وتسخيرالمعرفة  الوطن  بناء  في  المهارات  استغالل 

الطالب والطالبة لحل صعوبات المجتمع في كافة المجاالت.

استمر لـ 3 أسابيع واستفاد منه 216 طالبًا وطالبة

اختتام برنامج موهبة اإلثرائي الصيفي 
األكاديمي بـ 5 مسارات علمية 

بعبارة » نحن ال نحلم.. نحن نفكر في واقع سوف يتحقق إن شاء الله« لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
سلمان حفظه الله، اسدل الستار على برنامج موهبة اإلثرائي الصيفي األكاديمي في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، بمشاركة 
الملك  األعمال في مؤسسة  المؤسسي وتطوير  العام لالتصال  األمين  نائب  العثماني،  نزيه  الدكتور  216 طالبًا وطالبة، بحضور 

عبدالعزيز ورجاله للموهبة واالبداع »موهبة«، والدكتور محمد بن صالح الكثيري، المشرف العام على البرنامج في الجامعة.

د. العثماني: نفخر بجامعات ومؤسسات تعليمية 
مؤمنة بتمكين الموهبة وتعزيز الشغف

د. الكثيري: البرنامج مّكن الطالب والطالبات من 
تعلم وبناء الخبرات العلمية والعملية

د. النمشان: الجامعة تعمل على إعداد جيل خالق 
مبدع يحمل راية التجديد والتطوير
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5 مسارات علمية
الطالب  بحضور  اختتم  البرنامج  أن  الكثيري  محمد  الدكتور  ذكر  جهته  من 
مختلف  من  وطالبة  طالبًا   216 أنهى  حيث  أمورهم،  وأولياء  والطالبات 
علم  وهي:  ثرية،  أسابيع  ثالث  في  علمية  مسارات   5 المملكة،  مناطق 
التشريح ووظائف األعضاء، التصميم الهندسي، العلوم الطبية الحيوية، 
البرنامج  أن  إلى  وأشار  المعلومات.  وأمن  والتشفير  المتجددة،  الطاقة 
والتأثير  القيادة  مهارات  تطوير  إلى  رئيسي  بشكل  يهدف  المهاري 
مهارات  تعزيز  على  يعمل  كما  واالبتكار،  اإلبداعي  والتفكير  االجتماعي 
الطالب والطالبات وصقل شخصياتهم من خالل المهام العبقرية وأوسمة 
الخبراء  نخبة من  بإشراف  التي تعقد  اإلثرائية  الفعاليات  إلى جانب  التميز 
والمتخصصين في المجاالت العلمية والمهارية. وأوضح أن البرنامج مّكن 
الخبرات  وبناء  والمهارات  المتقدمة  العلوم  تعلم  من  والطالبات  الطالب 

العلمية والعملية وفق منهجيات عالمية.
ولفت الدكتور الكثيري إلى أن رؤية "موهبة" ورسالتها وقيمها تنسجم مع 
رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بدورها 
تشارك في وضع لبنة األساس بتسخير إمكانياتها البشرية والمادية منذ 
الطالب والطالبات  البرنامج واكتشاف وتمكين  احتضان هذا  سنوات في 
البرنامج دليل على أن  الواعدين بالموهبة، معتبرًا أن "وصولنا إلى ختام 
هناك مستقباًل واعدًا ينتظرها"، مقدمًا الشكر لمعالي رئيس الجامعة على 
حرصه ومتابعته للبرنامج، ولنائب رئيس الجامعة للشؤون االكاديمية لزيارته 

وتشجيعه.

اإلبداع رحلة ال تنتهي
برنامج  رئيسة  النمشان  مشعل  بنت  مشاعل  د.  أشارت  المقابل  وفي 
راية  يحمل  مبدع  جيل خالق  إعداد  على  تعمل  الجامعة  أن  إلى  الطالبات، 
التجديد والتطوير إيماًنا منها بأن تأهيل الموهوبين هو مفتاح رقي األمم 
وازدهارها، وأن اكتشاف القدرات والمهارات واالستثمار بها لها بالغ األثر 
في هذا الرقي واالزدهار، معتبرة أن ختام البرنامج جاء ليؤكد الحرص الذي 
هناك  أن  على  الدليل  نعتبره  ما  وهذا  والطالبات،  الطالب  من  لمسناه 

مستقباًل واعدًا ينتظرهم في كافة المجاالت ألن اإلبداع رحلة ال تنتهي. 
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طالبة   36 فيصل،  بن  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  في  انتظم 
ضمن برنامج موهبة اإلثرائي البحثي لعام 2022 في العلوم 
الطبية  واالستشارات  األبحاث  بمعهد  والحيوية،  الطبية 
ورجاله  عبدالعزيز  الملك  مؤسسة  مع  بالتعاون  بالجامعة، 
شهر  مدة  البرنامج  ويستمر  "موهبة"،  واإلبداع  للموهبة 
تخضع خالله الطالبات لتدريب على تقديم المشاريع البحثية 

والعلمية.
األبحاث  معهد  عميدة  السحيمي،  ابتسام  د.  أ.  وذكرت 
امتداد  البرنامج  هذا  أن  الجامعة،  في  الطبية  واالستشارات 
إلى سلسلة  ويضاف  المعهد،  قدمها  وعملية  بحثية  لبرامج 
أعمال وإنجازات وبرامج نفتخر بها، ما يعزز جهودنا في إيصال 

الرسالة إلى طالبنا من خالل وجودهم في المعهد.
وقالت: "استضفنا 36 طالبة من طالبات الثانوية العامة مطلع 
من  الطبية  المعامل  على  خاللها  تعرفوا  الحالي  األسبوع 
خالل مراحل مجدولة أعدها المعهد وطاقم العمل من خالل 
كامل،  شهر  لمدة  المعهد  في  المميزين  الباحثين  من  نخبة 
تؤهلهن  بحثية  ملخصات  عمل  على  الطالبات  تتدرب  حيث 
وإبداع،  آيسف  مثل  عالمية  علمية  محافل  في  للمشاركة 
وهذا ما يجعلنا أمام أعمال بحثية نحرص على اظهارها بشكل 
وبجودة عالية". وثمنت الدور الكبير الذي تضطلع به مؤسسة 
في  "موهبة"  واإلبداع  للموهبة  ورجاله  عبدالعزيز  الملك 
تسخير الطلبة وتهيئتهم من أجل أن يكونوا ضمن برامج طبية 
والطالبات  الطالب  على  المؤسسة  حرص  يؤكد  ما  وبحثية، 
ورفع  العالمية  للمشاركات  يؤهلهم  بما  المجاالت  كافة  في 
البحثي  اإلثرائي  موهبة  برنامج  يعتبر  حيث  المملكة  اسم 

معهد  استضافه  الذي  الماضي  العام  لبرنامج  امتداد   2022
األبحاث والذي  شارك فيه 27 طالبة و11 طالبًا، نتج عنه 37 
ملخصًا بحثيًا منشورًا وورقة علمية منشورة، علمًا أن الطالبة 
مريم العبدالباقي فازت في معرض إبداع للعلوم والهندسة 

)ايسف( في الواليات المتحدة األمريكية.
بالجامعة  األبحاث  معهد  أن  إلى  السحيمي  الدكتورة  ولفتت 
المجتمعية  تفعيل مشاركته  عبر  أهدافه  تحقيق  إلى  يسعى 
إدارة  كل  من  بالمجتمع  صلة  ذات  خدمات  توفير  خالل  من 
لتشجيع  األخرى  الجامعة  وكليات  إدارات  مع  والتعاون  بحثية 
إجراء بحوث مشتركة والمساهمة في األنشطة البحثية على 
منتدى  إنشاء  إلى  إضافة  والعالمي،  المحلي  المستوى 
المؤتمرات  عبر  والخبرات  البحثي  والتعاون  المعرفة  لتبادل 
والندوات وورش العمل والمنشورات، مثمنة الدور الرئيسي 
الذي يلعبه معالي أ. د. عبدالله الربيش رئيس الجامعة، في 
الدعم والتوجيه للخروج بأفضل النتائج وحرصه على أن يكون 

البرنامج من أفضل البرامج من خالل مخرجات بحثية متميزة.

36 طالبة ينتظمن في برنامج موهبة اإلثرائي 
البحثي لـ 2022 بالعلوم الطبية والحيوية 

 )الدمام(

د. مشاعل بنت علي العكلي     

عميدة كلية اآلداب
أستاذ مشارك في األدب والنقد
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نفكر  ما  كل  »من  يتألف  مركب  كل  هي  الثقافة 
في  كأعضاء  نمتلكه  أو  بعمله،  نقوم  أو  فيه، 
مجتمع«، ويدخل فيه المعتقدات واألفكار والعادات 
ومتعددة  دينامية  الثقافة  ألن  واللغة،  واألخالق 
االجتماعي  والتنظيم  االقتصاد  فيها  يدخل  األوجه 
الدينية  والمعتقدات  والمعنوية  األخالقية  والقيم 
وأنظمة  السياسية  واألبنية  النقدية  والممارسات 
الفنية على  الفكرية والتقاليد  التقييم واالهتمامات 

حد تعبير )ليتش(. 
متميزًا  مظهرًا  السعودي  الثقافي  المشهد  ويعد 
للتنوع الثقافي، هذا التنوع شكل دافعًا للتنمية كونه 
وسيلة لعيش حياة فكرية وعاطفية ومعنوية وروحية 

أكثر اكتمااًل لتحقيق التنمية المستدامة.
والتنوع  بالقدم  السعودية  الثقافة  ارتبطت  وقد 
واالنفتاح، ولعل امتداد المملكة على مساحة جغرافية 
منطقة  فكل  ثقافيًا وحضاريًا،  تتنوع  جعلها  واسعة، 
العام،  الثقافي  اإلطار  ضمن  المحلي  تراثها  حمت 
فمنذ القدم كانت األسواق التجارية ملتقى الثقافات 
والعادات واألعراف والتقاليد، ثم جاء اإلسالم ليغني 
معه  المفتوحة  البالد  ثقافات  بتفاعل  المشهد  هذا 
كان  ثم  واألدبية،  الفلسفية  العلمية  النواحي  في 
إثراًء للمشهد الثقافي  الحج بوصفه فرضًا إسالميًا 
تفاعلت  التي  ثقافتهم  يحملون  فالحجيج  وتنوعه، 
مع الثقافة السعودية، األمر الذي أكسبها غنى أخذ 

يتراكم على مر السنين.
الثقافية  التطورات  السعودية  الثقافة  سايرت  وقد 
والمكتبات  بالمتاحف  اهتمامها  فتزايد  والحضارية، 
الحياة  وسائل  وأدخلت  الجانب،  هذا  تبرز  التي 
على  المحافظة  العامة ضمن  الحياة  المعاصرة في 
صدى  للجامعات  وكان   والروحية،  المادية  ثقافتها 
عميق في تشكيل ثقافة المملكة، التي جمعت بين 
من  المعرفة  مناهجها  جمعت  إذ  والتليد،  الطارف 
منابع ومشارب شتى حتى غدت صروحًا  تلتقي فيها 

الثقافات والفنون.
الثقافة  فغدت   ،2030 السعودية  الرؤية  جاءت  ثم 
الطموح  الوطني  التحول  أساسًا مركزيًا  من أسس 
الذي تسير عليه المملكة العربية السعودية، وجعلتها 
لمسيرة  الطريق  لتنير  الحياة،  جودة  مقومات  من 
لهم  ولتضمن  بالفرص  زاخر  مستقبل  نحو  التحول 

وألجيالهم مستقباًل زاهرًا يزدهر فيه الوطن.

ثقافتنا..



 )الدمام(
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رئيس  الربيش،  الله  عبد  الدكتور  األستاذ  معالي  برعاية 
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، افتتح األستاذ الدكتور 
فهد الحربي، نائب الرئيس للبحث العلمي واالبتكار، في 
بهو مبنى عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات، معرض 
العامة،  الصحة  لكلية  االختراع  وبراءات  البحثية  المشاريع 
العليا  للدراسات  الكلية  بوكالة  ممثلة  الكلية  تنظمه  الذي 

والبحث العلمي.
وأشارت عميدة كلية الصحة العامة الدكتورة هناء الحارثي 
نفذتها  سابقة  النشطة  امتداد  هو  النشاط  هذا  أن  إلى 
الكلية التي تزخر بالكثير من المشاريع البحثية واالبتكارات 
وبراءات االختراع، حيث تم تقديم أكثر من 44 مشروعًا من 
إعداد وتقديم الطلبة. وأوضحت أن الطلبة عرضوا أعمالهم 
ومشاريعهم في المعرض الذي استمر لمدة يومين، كما 
إضافة  لتقييمها،  التدريس  هيئة  أعضاء  على  عرضوها 
اختيار  أجل  من  المعرض  زوار  يحددها  مسابقة  عمل  إلى 
المشروع األفضل من وجهة نظر أكاديمية تقاس بمعايير 

معينة تحددها لجنة التحكيم.
من جهتها أشارت الدكتورة اروى العمران األستاذ المشارك 
العليا  للدراسات  الكلية  ووكيلة  العامة  الصحة  كلية  في 
هو  المعرض  "هذا  أن  إلى  المعرض،  على  والمشرفة 
استمرار لمعارض قدمت قبل ثالث سنوات والقت صدى 
الطلبة  مشاريع  عرض  يتم  حيث  الجامعة،  في  واسعًا 
عليها،  التدريس  هيئة  أعضاء  الطالع  الجامعة  إدارة  أمام 
 2021 لعامي  مشاريعهم  عرض  تم  أيضًا  السنة  وهذه 

و2022م، علمًا أن لدينا 44 بحثًا في البكالوريوس، و35 ًا 
في الدراسات العليا، أما المعروضة منها اليوم فهي 26 
بحثًا لدرجة البكالوريوس، و17 بحثًا للدراسات العليا، ولدينا 
البكالوريوس، و60  الكلية 111 طالبًا في درجة  أيضًا في 

طالب دراسات عليا". 
قسم  قسمين:  إلى  ينقسم  المعرض  أن  وأوضحت 
الصحية،  المعلومات  وتقنية  إدارة  وقسم  العامة  الصحة 
األول يتناول عوامل مختلفة مثل السمنة وجودة الحياة، 
الصحية  اإللكترونية  األلعاب  تصميم  فيتناول  الثاني  أما 
مثل تصميم لعبة إلكترونية لصحة األسنان عند األطفال، 
وقياس  الطلبة،  قدمها  التي  األبحاث  ضمن  من  وهذه 
مؤشرات األداء لدى بعض المستشفيات وما يتعلق في 

التقنية والصحة. 
هيئة  ألعضاء  اختراع  براءات  فيه  المعرض  أن  وأضافت 
في  شاركوا  طالب  ألبحاث  ومشروعين  التدريس 
أجل  من  الطلبة  تشجيع  على  ونعمل  محلية،  مسابقات 
تكون  لكي  تحفيزهم؛  على  والعمل  العالمية  المشاركات 
 5 اختراع  براءات   10 أيضًا  ولدينا  المقدمة،  في  أبحاثهم 
منها منشورة و5 مقبولة للنشر ولدينا عدد براءات اختراع 
عالية، أما على مستوى التنفيذ فلدينا الكثير من األبحاث 
فيها تغيير في األنظمة والكثير من السياسات تم تغييرها 
الطلبة  قدمها  التي  األبحاث  بفضل  المستشفيات  في 
من  عدد  هناك  بأن  وختمت  عليهم.  المشرفين  باشراف 

الجهات يتواصلون من أجل عمل أبحاث ودراسات.

44 بحثًا وبراءة اختراع لكلية الصحة العامة 
بمعرض المشاريع البحثية والبراءات في الجامعة 

www.sipchem.com

 نؤمـــن بضرورة
       بناء الــمستقبل
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منحت جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل الماجستير 
هيفاء  المتوفاة  العليا  الدراسات  لطالبة  الفخرية 
النحيط، بعد مسيرة حافلة باإلنجازات العلمية، وتقديرًا 

لها -رحمها الله.
رئيس  الربيش  عبدالله  الدكتور  األستاذ  معالي  وذكر 
الجامعة، أن هذه البادرة جاءت تقديرًا للنحيط - رحمها 
في  الدراسة  إكمال  على  تحرص  كانت  التي   - الله 
كلية التربية، ولكن القدر حال دون حصولها على درجة 
الماجستير؛ فأقّرت الجامعة منحها الماجستير الفخرية، 

وتسليم ابنتها الشهادة.
الجامعة،  إدارة  الكريمة من  اللفتة  ابنتها هذه  وثمنت 
وقالت إنها غير مستغربة من معالي رئيس الجامعة، 
الذي ال يألو جهدًا في دعم التعليم، واالستزادة من 
مناهله. وهذه الشهادة فخر لنا جميًعا كأسرة، وإن شاء 
المسيرة من بعد والدتنا  داعًما إلكمال  لنا  الله تكون 

هيفاء النحيط.

الجامعة تمنح الماجستير 
الفخرية للطالبة المتوفاة 

هيفاء النحيط
 )الدمام(

براءة اختراع أمريكية لمخترعة من جامعة 
اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في 

الطاقة النظيفة
 )الدمام(
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الكيمياء  ألستاذ  اختراع  براءة  األمريكي  البراءة  مكتب  منح 
فيصل  بن  عبدالرحمن  االمام  بجامعة  المشارك  العضوية 
الطاقة  قطاع  ضمن  الشريف  زامل  محمد  أسماء  الدكتورة 
ابتكار طريقة إلنتاج مادة ماصة نانوية مكونة  النظيفة نظير 
األكريلك  بحمض  المطعمة  النانوية  الكربون  أنابيب  من 

وبوليمر االكريالميد .
 وأشارت الدكتورة أسماء محمد الشريف الى أن فكرة االختراع  
تتضمن إنتاج وتحضير مواد نانوية مطورة مكونة من أنابيب 
وبوليمر  األكريليك  بحمض  بـ  والمطعمة  النانوية  الكربون 
وامتصاص  إلزالة  نانوية  كمرشحات  تعمل  األكريالميد 
المواد الفينولية السامة من مياه الصرف الصناعي الناتجة 
الحية،  للكائنات  تهديدًا  تشكل  والتي  الصناعة  مخلفات  من 
الفتة الى أن وجود المركبات الفينولية السامة هو أحد أهم 
من  الناتجة  الصناعي  الصرف  مياه  في  الخطيرة  المشاكل 
الصناعات  من  العديد  تستخدم في  حيث  الصناعة  مخلفات 
هذه  من  التخلص  الضروري  من  فإنه  ولذلك  المختلفة، 

المركبات للقضاء على المخاطر الصحية.
 وأوضحت بأن هذه التقنية واعدة في شركات تحلية وتنقية 
الجهد  توفر  وهي  الصناعي،  الصرف  ومحطات  المياه 
تحقيق  وبالتالي  أقل  وتكلفة  عالية  فعالية  وذات  والوقت 
ما  أبرز  أن  مبينة  معالجة،  مياه  وإنتاج  المستدامة  التنمية 
وأيضًا  جانب  من  التكلفة  قليل  أنه  هو  االختراع  هذا  يميز 
سهولة التحضير من جانب آخر حيث يمكن تحضيره بسهولة 
المواد  بتحضير  قليلة مقارنة  وبتكلفة  البحثية  المعامل  في 
النانوية األخرى والتي تحتاج إلى أجهزة ومعدات ذات تكلفة 

عالية وطرق تحضير معقدة.
المرشحات  هذه  من  االستفادة  إمكانية  الشريف  وأكدت 
النانوية لعدة مرات وإعادة تدويرها مع الحفاظ على كفاءتها 
العالية وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة وإنتاج مياه معالجة 
مما له أثر بيئي كبير، مع إمكانية كبيرة لتطبيق هذا االختراع 
معالجة  مياه  إنتاج  في  البيئية  الناحية  من  ألهميته  نظرًا 

وأهميته من الناحية االقتصادية ذات التكلفة المنخفضة.
تألوا  التي ال  الجامعة  إدارة  دعم  الشريف  الدكتورة  وقدمت 
جهدا في دعم األبحاث والباحثين مما يعزز الدور الهام الذي 
االختراع  براءات  تقديم  في  التدريس  هيئة  عضو  به  يقوم 
واألبحاث العلمية ما من شانه رفعة اسم المملكة والجامعة .
أستاذ  هي  االختراع  براءة  على  الحاصلة  الشريف  أن  يذكر   
الرحمن  عبد  اإلمام  بجامعة  المشارك  العضوية  الكيمياء 
الطاقة  في  متخصصة  شهادة  على  وحصلت  فيصل،  بن 
بالواليات  للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد  من  النظيفة 
المتحدة األمريكية، لديها العديد من األبحاث المنشورة في 
مجال التحضيرات العضوية والطاقة النظيفة، وعملت كباحث 
زائر وشاركت في العديد من المؤتمرات في عدة دول حول 

العالم.



عام  في  والمعرفة  للفكر  ومنبر  للعلم  كمنبع  انطالقها  منذ 
مدينة  في  فيصل  الملك  جامعة  من  كفرع  )1975م(  1395هـ 
"جامعة  اسم  تحت  شطرها  فصل  بمرحلة  مرورًا  الدمام، 
بصدور  ثم  انتقالية،  كمرحلة  )2009م(  1430هـ  عام  الدمام" 
بتعديل  والقاضي  )2016م(  1438هـ  عام  الملكي  المرسوم 
الرحمن  إلى "جامعة اإلمام عبد  الدمام"  اسمها من "جامعة 
بن فيصل"، وضعت "جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل" 
ملتزمة  أجيااًل  "تصنع"  أن  في  يتمثل  محوريًا  هدفًا  لنفسها 
بالقيم اإلسالمية العليا، تجمع بين العلم الراسخ والعمل الجاد 
واإلداري  والعلمي  المهني  والتأهيل  القويم،  الرفيع  والخلق 
المحلي  العمل  المنافسة في سوق  حلبة  أدخلها  في  الذي 

واإلقليمي والدولي.
وبالفعل، حققت الجامعة الكثير من اإلنجازات في هذا المجال، 
نظام تعليمي جامعي متطور، قائم على أعلى معايير الجودة 
بمكانة  الثقة  معززًا  والعالمية،  المحلية  االعتماد  ومقاييس 
الجامعة وسمعتها األكاديمية كأحد ركائز تطوير مسيرة التعليم 
تحفز  تعليمية ملهمة  لبيئة  توفيرها  المملكة، فضاًل عن  في 
الطلبة على العمل، والتحلي بروح القيادة وتحمل المسؤولية، 
تقودهم إلى أوسع اآلفاق وتدفعهم نحو قمم النجاح، حاملين 
"حفر"  إلى  معها  يسعون  واضحة  برؤية  مستقبلية  خطًطا 
بصمة فريدة في طريق االزدهار والتفوق والنجاح، بما يساهم 

في االرتقاء بمملكتنا الحبيبة إلى أعلى دروب المجد.
خير  إال  السنين،  مر  على  الجامعة  خّرجتها  التي  األجيال  وما 
المسؤوليات  تولوا  عظماء  رجاالت  فمنهم  ذلك،  على  دليل 
في مختلف المجاالت بجدارة، وساهموا بشكل فاعل في بناء 
وتطوير الوطن ووضعه على خريطة الدول المتقدمة، وحفروا 

أسماءهم في سجل التاريخ. 
الجديدة من طالباتنا وطالبنا،  الدفعة  تخريج  واليوم، مع حفل 
برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية، يحدونا األمل 
وينخرطوا  الجدد على طريق أسالفهم  خريجونا  أن يسير  في 
رؤية  لمستهدفات  تحقيقًا  وتطويره،  الوطن  بناء  مهام  في 
السعودية 2030 الميمونة، والوصول بمملكتنا الحبيبة "فوق 

هام السحاب". 
حفظها  الرشيدة  لقيادتنا  والتقدير  الشكر  آيات  أسمى  نرفع 
الله، بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو 
الالمحدود  الدعم  على  سلمان،  بن  محمد  األمير  العهد  ولي 
المتابعة  على  التعليم،  وزير  ولمعالي  الجامعي،  للتعليم 
المباشرة، والشكر موصول إلى معالي رئيس الجامعة والهيئة 
ارتقاء  سبيل  في  يقدمونه  ما  على  الجامعة  في  التعليمية 
يحفظ  أن  الله  سائلين   ، المتقدمة..  المراكز  وتبوئها  جامعتنا 
مملكتنا الحبيبة من كل سوء ومكروه، ويديم عليها نعمة األمن 

واالستقرار واالزدهار.
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