امل�شـــــــرف العـــــــــام
معـايل مدير اجلامعة

داخــــل الـعـــــــــــــدد

د .بنــــــــدر الــقــــنــــــــــــــاوي
نائب امل�شرف العام

د .فـيــ�صـــــــــل املـــــــاجــــــــــد
رئيــــــ�س التحريــــر

عبــــــــــداهلل �صـــــــــايـــــــــــــل
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م�س�ؤول التحرير

�إبــــــراهــيـــــــم ال�صــــــــــــــايف
�سكرتري التحرير

�ســطــــــــام احلـقـبــانــــــــــــــــي

06

ضمـن توصيـات مؤتمــر الصحة اإللكـتـرونـيــة

برعاية سمو األمير متعب

توطيـن الخبــرات فـي مجـال الحماية بالصحة

تخريج أول دفعة بكلية الطب بجدة

التحرير

�أ�ســـــــــــــماء الــــزهــــرانـــــــي
روان النــويـــــ�صــــــــــــــــــــــــــر
رائـــــــــــــــــــــد املنـــقـــــــــــــــور
مـــنــــــــــــى ال�صــــــــالــــــــــــــــح
رنـــــــــــــــــــا املــــــــــــــــــــــــزروع
املحررون من الطالب

�أنـــوار حممــــد املطيــــــــــــري
�أروى ح�ســـــــــن الرويلــــــــــــي
�سليمان عبدالعزيز �أبامنـــــي
الت�صوير

مـــاجـــــــــــــــد العمـــــــــــــودي
م�سفــــــــــــــر الـدو�ســــــــــــــري
حممــــــد عبـــــدالقـــــــــــــــادر
عبـــداملجــيــــــد ال�شـــريــــــف
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أبريل القادم

على تويتر

مؤتمر التخصصات الصحية بالجامعة

 ١٦ألف يتابعون البرنامج الثقافي الخامس

�إخــراج

طـــــــــــــــــارق بــهــــــــــــــــــــرام
للتوا�صل والإعالنات
هـاتـــــــــــــــف011 - 4292643 :
بريد �إلكرتوين
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في سباق األركان

بحضور وكيل الجامعة للشــؤون التعليـمـية

ركن التفنية في المركز األول

دفعة جديدة في ماجستير التعليم الطـبـي

نـــادي الطــــالب يسـتـــدعــــي
تشــارلــــي تشــابـلـــن مــــن الـتـــاريـــــخ
ليشــــــارك فـــــي معــــرض عـــرض الشـــاشــــة

أخبـــــــــــــــــار

ضمن توصيات مؤتمر الصحة اإللــــــــــــــــــــ

تطوير البرامج وتوطين الخبــــــرات فـــــــــــــــــــ

سمو األمري مقرن يقص الرشيط إيذانا بافتتاح املعرض املصاحب

نبض الجامعة  -الرياض
تصوير ماجـد العمـودي
ومسفـــر الدوســـري
أوىص املشاركون يف املؤتمر السعودي
السادس للصحة اإللكرتونية واملؤتمر
الدويل للمعلوماتية الصحية والتكنولوجيا
الذي نظمته الجمعية العلمية السعودية
للمعلوماتية الصحية والجامعة والشؤون
الصحية بوزارة الحرس الوطني تحت
رعاية صاحب السمو امللكي األمري مقرن
ابن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجمعية

السعودية للمعلوماتية الصحية خالل
الفرتة من  21ـ  23من شهر فرباير
2017م بتطوير الربامج وتوطني الخربات
يف مجال الحماية واألمنية اإللكرتونية
لقطاع الصحة اإللكرتونية ،وبإنشاء
قواعد بيانات ومحتوى إلكرتوني لتبادل
الخربات للباحثني يف مجال الصحة
اإللكرتونية.
وانطلقت فعاليات املؤتمر بحضور
صاحب السمو امللكي األمري متعب بن
عبدالله وزير الحرس الوطني ،ومعايل
وزير الصحة رئيس املجلس الصحي

متابعة لفعاليات الجلسة االفتتاحية
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السعودي الدكتور توفيق بن فوزان
الربيعة ،ومعايل وزير االتصاالت وتقنية
املعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم
السويل ،وشارك يف هذا امللتقى العلمي
الدويل املهم أكثر من عرشة آالف مشارك،
وتضمنت فعالياته أكثر من  ٦٠محارضة
وورقة علمية ق َّدمها باحثون دوليون
ومحليون ،إضافة إىل منظمات دولية من
أهمها  IEEEو  IMIAوباحثني يمثلون
عدة جامعات عاملية مثل :جامعة سيدني
بأسرتاليا ،جامعة ألينوي بالواليات
املتحدة األمريكية ،وإمربيال كولدج يف

بريطانيا ،وجامعة دالهاويس بكندا.
وتضمنت توصيات املؤتمر:
•إنشاء مجلة علمية محكمة باململكة
العربية السعودية ألبحاث الصحة
اإللكرتونية لتعزيز النرش العلمي
يف مواضيع الحوسبة السحابية،
والبيانات املتقدمة ،وأمن املعلومات،
والذكاء الصناعي.
•وضع ترشيعات وأنظمة ومعايري
لتوطني تقنية الحوسبة السحابية
والبيانات املتقدمة باململكة العربية
السعودية.

رئيس اللجنة العلمية يتوسط اثنني من املتحدثني

ــــــــــــــــــكترونية برعاية سمو األمير مقرن

ــــــــــــــي مجال الحماية واألمنية اإللكترونية

سمو األمري مقرن يتسلم درعا ً تذكاريا من سمو وزير الحرس الوطني

•تطوير أنظمة طبية إلكرتونية
باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي
لرفع مستوى جودة وأداء الخدمات
الطبية.
•عقد عدة دورات وندوات
تعليمية لزيادة الوعي عند املمارس
الصحي باالستخدام اآلمن لألنظمة
اإللكرتونية.
وبمناسبة اختتام فعاليات املؤتمر
أعرب معايل املدير العام التنفيذي
للشؤون الصحية بوزارة الحرس
الوطني ،مدير الجامعة الدكتور بندر بن

عبداملحسن القناوي عن سعادته بترشيف
ورعاية صاحب السمو امللكي األمري
مقرن حفظه الله للفعاليات املصاحبة
مؤك ًدا أن هذه الرعاية الكريمة تمثل
امتدا ًدا لدعم ونهج قيادتنا الرشيدة يف
دعم البحث العلمي عمومًا ،واألبحاث
الطبية عىل وجه الخصوص رافعًا
أسمى آيات الشكر والعرفان لسموه
عىل رعايته للمؤتمر.
وأوضح معاليه أن الربامج الصحية
التي تقدمها الشؤون الصحية بوزارة
الحرس الوطني بالتعاون مع الجامعة

مشارك يستعرض أحد برامج الصحة اإللكرتونية

سمو األمري مقرن يكرم د .بندر الحقباني رئيس الجمعية السابق

تحظى بدعم كبري من قبل صاحب
السمو امللكي األمري متعب بن عبدالله
بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني،
فضالً عن متابعته املستمرة للحراك
العلمي والبحثي الذي تشهده أروقة
الشؤون الصحية ،موضحً ا أن سموه
يهتم ويحرص عىل كل ما يخدم ويحفظ
صحة أبناء الوطن ،ويخدم العملية
الصحية باململكة من خالل إتاحة املراكز
العلمية التابعة للحرس الوطني للجميع،
وتبادل الخربات والتجارب مع املراكز
البحثية األخرى .واختتم معاليه حديثه

مؤك ًدا عىل أهمية التوصيات التي خرج
بها املؤتمرون لخدمة مجاالت الصحة
اإللكرتونية ،ولكل العاملني يف هذا املجال
الحيوي والعلمي وتبادل املعلومات
والخربات بينهم ،مما يعزز حركة النرش
العلمي ،وتوطني تقنيات الحوسبة
السحابية محليًّا ،إضافة إىل بناء قواعد
بيانات يف مجال الصحة اإللكرتونية ،ثم
شكر املشاركني يف فعاليات املؤتمر من
املتخصصني واألكاديميني من داخل
اململكة وخارجها مما أكسب املؤتمر
اهتمامًا علميًّا وإعالميًّا كبريًا.

الرئيس الفخري للجمعية يستمع إىل رشح إحدى املشاركات يف املعرض
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ً
تحقيقا لرسالتها بتخريج كفاءات وطــــــــــــــــــــــ

سمو األمير متعب بن عبد اهلل يرعى حفـــــــــ

سمو األمري متعب بن عبدالله يخاطب أبناءه خريجي الدفعة األوىل بطب جدة

نبض الجامعة  -جدة
تصوير مسفر الدورسي
رعى صاحب السمو امللكي األمري
متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير
الحرس الوطني يف الساعة الواحدة
من بعد ظهر الثالثاء ١٤٣٨/٦/١هـ
(املوافق ٢٠١٧/٢/٢٨م) حفل تخريج
الدفعة األوىل يف كلية الطب بفرع الجامعة
بجدة للعام األكاديمي ١٤٣٧/١٤٣٦هـ(

٢٠١٦م) ،بحضور وكيل الحرس الوطني
بالقطاع الغربي األمري الدكتور خالد بن
فيصل بن تركي ،واألمري محمد بن منصور
بن جلوي الوكيل املساعد للقطاع الغربي،
ومعايل مدير جامعة أم القرى الدكتور
بكر بن معتوق عساس ،ومدير جامعة
جدة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان
مشاط ،وذلك بمركز املؤتمرات باملدينة
الجامعية بجدة.
و لدى وصول سموه إىل مقر الحفل

سمو الوزير يكرم أ.د .حسن باعقيل
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استقبله معايل مدير الجامعة ،املدير العام
التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس
الوطني الدكتور بندر بن عبداملحسن
القناوي ،ورئيس الجهاز العسكري الفريق
محمد بن خالد الناهض ،ووكيل الجامعة
للشؤون التعليمية األستاذ الدكتور يوسف
العيىس ،ووكالء الجامعة وعمداء الكليات،
ثم عزف السالم امللكي.
وبدأ برنامج الحفل بآيات من الذكر
الحكيم ،ثم مسرية الخريجني ،تلتها كلمة

للخريجني ألقاها نيابة عنهم الطالب حسان
خياط شكر فيها راعي الحفل سمو األمري
متعب بن عبدالله ومعايل مدير الجامعة
والوكالء والعمداء وجميع أعضاء هيئة
التدريس عىل دعمهم ألبنائهم الطالب
خالل مسريتهم التعليمية بالجامعة.
وتضمن الربنامج كلمة ملعايل الدكتور
القناوي أوضح فيها أن رؤية الجامعة
ترتكز يف تحقيق أهدافها يف مجال التعليم
والتعليم الطبي املستمر عىل دورها املهم

سمو الوزير يكرم أ.د .الفرائيض

ــــــــــــــــــــــــــــــنية لدعم برامج النهضة الصحية

ـــــل تخريج الدفعة األولى بكلية الطب بجدة
يف تخريج كوادر صحية مؤهلة قادرة عىل
رفع كفاءة أداء الرعاية الصحية يف جميع
املجاالت ،مؤك ًدا أن الجامعة تسعى إىل
س ِّد الحاجة من الكوادر الطبية الوطنية
بما يدعم القطاع الصحي يف الوطن ،مع
حرصها عىل توفري بيئة تعليمية وتدريبية
متميزة لطالبها وطالباتها من خالل توفري
وسائل التعليم والتقنيات الحديثة ،وبرامج
تدريب عالية املستوى ،وذلك توافقا ً مع
توجيهات حكومة خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله،
الذي يشهد التعليم يف عهده نقلة نوعية
بكافة تخصصاته.
وبعد ذلك خاطب الحفل سمو األمري
متعب بن عبدالله مشريًا إىل أن الجامعة
تواصل تحقيق رسالتها وأهدافها كما
رسمها لها خادم الحرمني الرشيفني امللك
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يرحمه
الله ،لتكون إحدى املكتسبات الوطنية
التي تسهم يف سد االحتياجات املتزايدة يف
املجال الطبي والصحي يف بالدنا الغالية،
وذلك بتخريج كفاءات علمية يف مختلف
املجاالت الصحية ،ليشاركوا بفعالية يف
دعم برامج النهضة الصحية ،وترقية
املمارسة املهنية يف كل أجزاء الوطن،
واإلسهام يف دعم املنظومة الصحية يف
اململكة يف إطار مسرية التنمية الشاملة
التي تعيشها يف شتى املجاالت ،مؤكدا ً
عىل ما يوليه خادم الحرمني الرشيفني

امللك سلمان بن عبدالعزيز من دعم سخي
ومتواصل يف دعم وزارة الحرس الوطني،
بجانب اهتمامه الكبري ورعايته الدائمة
للحرس الوطني يف مختلف املجاالت،
عسكريا ً وصحيا ً وتعليميًّا ،معربًا سموه
عن اعتزاز الحرس الوطني بإسهاماته ـ
حفظه الله ـ يف خدمة الوطن واملواطن
عرب مختلف القطاعات ،يثبتها ما تحقق
من قفزات متتالية وتوسع كبري يف املدن
الطبية واملستشفيات واملراكز ،وكذلك
من خالل التعليم الطبي املتخصص عرب
جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم
الصحية بفروعها الثالثة ،ثم وجَّ ه حديثه
للخريجن ي ِّ
ُذكرهم أن الصعوبة الحقيقية
تبدأ بعد التخرج ،وأثناء املمارسة يف
التعامل مع املرىض وأفراد املجتمع ،كما
أوصاهم بحسن التعامل واالهتمام بالروح
املعنوية للمريض.
ويف ختام الحفل ترشف الخريجون
وأولياء أمورهم بتسلم شهادات التخرج
من سمو األمري متعب بن عبدالله ،ثم
كرَّم سموه األستاذ الدكتور حسن باعقيل
واألستاذ الدكتور عبداللطيف الفرائيض
ملشاركتهما يف متابعة املراحل األوىل
إلنشاء املدن الجامعية يف جدة واألحساء،
ولجهودهما يف إثراء املجاالت األكاديمية
والعلمية والبحثية بالجامعة ،فيما تسلم
سموه درعًا تذكاريًّا من معايل مدير
الجامعة بهذه املناسبة.

مسرية الخريجني يف بداية الحفل

تصوير ماجـد العمـودي

املدينة الجامعية بفرع الجامعة بجدة
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سمو األمير متعب بن عبداهلل فـــــــــــــــــــــ

وزارة الحرس الوطني حريصة على تفعـــــــــــــــ

سمو األمري متعب بن عبدالله يف كلمته للمشاركني يف حفل افتتاح املؤتمر

نبض الجامعة  -رائد املنقور
تصوير ماجــد العـمــودي
ومسفــر الدوســـــــري
أكد صاحب السمو امللكي األمري
متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير
الحرس الوطني حرص الوزارة الدائم
عىل إنجاح مساعي مؤتمر سالمة املرىض
منذ انطالقته خالل الدورات السابقة
والقادمة ،وذلك إيمانا ً منها بأهمية
سالمة اإلجراءات ودقة املعايري يف منشآتها
الصحية ،وأنها تسعى دائما ً إىل تفعيل
عنرص الجودة يف مجال الرعاية الصحية
ضمانا ً لسالمة املرىض ،وتكثيف برامج
التعليم الصحي ،والتدريب الفني داخليا ً
وخارجيا ً يف مختلف التخصصات ،من

خالل املؤتمرات والندوات العلمية ،وتوسيع
مجاالت البحث الطبي.
جاء ذلك لدى مخاطبة سموه
املشاركني يف املؤتمر السابع لسالمة
املرىض الذي نظمته الشؤون الصحية
بوزارة الحرس الوطني بالتعاون مع
الجامعة تحت رعايته يوم الثالثاء 22
جمادى اآلخرة 1438ه ( 21مارس
2017م) ،وبمشاركة خرباء واختصاصيني
وممارسني صحيني من اململكة وخارجها،
وذلك بمركز املؤتمرات يف الجامعة.
وقال سموه إن توجيهات خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله
ـ ودعمه املتواصل لكافة القطاعات
الصحية ،واهتمامه بتنمية القدرات

جانب من متابعة الجمهور لفعاليات االفتتاح
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الوطنية الطبية وتطويرها علميا ً وعملياً؛
قد أ َّدى إىل تطوير املمارسة املهنية ،وإىل
تحقيق عنرص الجودة يف تقديم خدمات
الرعاية الصحية ضما ًنا لسالمة املرىض.
ويف كلمته ضمن برنامج افتتاح املؤتمر
رحب معايل املدير العام التنفيذي للشؤون
الصحية بوزارة الحرس الوطني ،مدير
الجامعة الدكتور بندر بن عبداملحسن
القناوي براعي الحفل صاحب السمو
امللكي األمري متعب بن عبدالله آل سعود
والحضور الكرام ،مؤك ًدا أن رعاية سموه
للمؤتمر خالل دوراته السابقة وحتى اآلن،
واهتمامه بأن تلقى مخرجاته التطبيق
َّ
تشكل دعمًا كبريًا
عىل أرض الواقع؛
ِّ
لهذا امللتقى العلمي املهم ،موضحً ا أن
املؤتمر استهدف تسليط الضوء عىل أهم

مجاالت الرعاية الصحية من خالل إطالع
املمارسني الصحيني عىل أحدث األنظمة
واإلجراءات التي ُتعنى بسالمة املرىض،
مشريًا إىل أن املؤتمر حظي باهتمام واسع
يف الداخل والخارج.
من جانبه ،أوضح الدكتور سعدي
طاهر رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر
أن النسخة السابعة للمؤتمر ما هي إال
واحدة ضمن سلسلة املؤتمرات العلمية
التي تهتم بتطوير جودة السالمة والرعاية
الصحية ،وبتوعية العاملني يف القطاع
الصحي ،فضالً عن تطبيق املعايري الدولية
لسالمة املرىض ورعايتهم ،مبيِّنًا أن املؤتمر
نظم أكثر من  15دورة هدفت إىل تطوير
الكفاءات من أجل سالمة املرىض ،ومن
ضمنها دورات عُقدت بالتعاون مع املجلة

راعي املؤتمر يكرم أحد املتحدثني

ــــــــــــــــــــــــــــــــي مؤتمر سالمة المرضى

ــــــــــــــــــيل برامج الجودة في الرعاية الصحية

معايل د .القناوي يلقى كلمته االفتتاحية

الطبية الربيطانية املتخصصة يف مجال
سالمة املرىض ،وتميزت نسخته الحالية
بمشاركة عدد من املنظمات والقطاعات
الصحية املحلية والدولية مثلها متحدثون
محليون ودوليون.
هذا وقد استهدف املؤتمر املتخصصني
يف الرعاية الصحية واملهن الطبية
القانونية ،واملسؤولني ذوي االهتمامات
الفعالة يف مجال سالمة املرىض والجودة
والتطوير التنظيمي وتطوير النظام
الصحي ،وكبار املمثلني الحكوميني،
واملسؤولني عن أنظمة الجودة ،واملديرين
الطبيني يف مؤسسات الرعاية الصحية
والوكاالت الحكومية ،واملديرين التنفيذيني
يف منظمات الرعاية الصحية وكبار
املوظفني ،واألطباء ،واملتخصصني يف

الرعاية الصحية بجميع التخصصات.
ومن ناحية أخرى فقد استضافت
عمادة الدراسات العليا بمقرها باملدينة
الجامعية بالرياض صباح األثنني 20
مارس 2017م ورش العمل الخاصة
باملؤتمر بمشاركة عدد من املتحدثني
املحليني والعامليني ،وجمع من املمارسني
الصحيني يف مجاالت الصحة وسالمة
املرىض ،وذلك قبيل افتتاح املؤتمر
بيوم واحد.
وناقشت الورش عدة موضوعات
تضمنت :محاكاة متطلبات املمارسني
الصحيني اليومية ،التحسني من الجودة
النوعية للممارسة الصحية ،كيفية تقليص
معدل العمليات القيرصية ،تفعيل الوالدة
الطبيعية لسالمة األم واملولود ،دور شبكات

طالب الجامعة يف تدريب عميل حول سالمة املرىض

رئيس اللجنة العلمية د .سعدي طاهر متحدثا ً عن أهداف املؤتمر

التواصل االجتماعي وتأثريها عىل سالمة
املرىض ،تعزيز دور اإلدارة العليا يف دعم
أجندة مكافحة العدوى ،كيفية إدارة
الحوادث الرسيرية ،اسرتاتجيات تنفيذ
القواعد اإلرشادية لتعزيز سالمة املرىض.
وأوضحت مديرة مركز الدارسات
العليا ،عضوة اللجنة املنظمة والعلمية
يف املؤتمر د .علياء زواوي لـ (نبض
الجامعة) أن هذه الورش استهدفت تعزيز
سالمة املرىض ،وتمكني املتخصصني يف
الرعاية الصحية من تهيئة بيئة آمنة لهم،
مبيِّنة أنها سلَّطت الضوء عىل التحديات
والعقبات التي تواجه مبادرات السالمة،
إضافة إىل تنمية الوعي العام حول
سالمة املرىض.
من جانبها أوضحت ممثلة قسم النساء

والوالدة ،عضوة اللجنة املنظمة للمؤتمر د.
نادية الغيالن أن هذه الفعاليات العلمية
التي سبقت املؤتمر تناولت عددا ً من
املحاور املختصة ،مثل :مخاطر الوالدة
القيصريية وكيفية التقليل منها ،األسباب
املؤدية إىل ارتفاع نسبة هذا النوع من
الوالدة ،تحريض الوالدة وسالمة إجراء
الوالدة الطبيعية بعد القيرصية ،ماهية
اإلجراءات اآلمنة لقراءة تخطيط دقات
قلب الجنني أثناء الوالدة ،مؤكدة أن
أهميتها تمثلت فيما استهدفته من تثقيف
لألم الحامل بفوائد الوالدة الطبيعية بما
يضمن تقليل املخاطر املرتتبة عىل الوالدة
القيرصية ،وكذلك لألطباء املتدربني بما
يرفع أداءهم ،ويساعد عىل رفع مستوى
الخدمات الصحية يف الوقت نفسه.

قراءة دقيقة مللصق ضمن العروض البحثية
السنة  9العدد  74جمادى األولى  1438هـ فبراير  2017م

9

أخبـــــــــــــــــار

دعما لقطاعاتنا الصحية بكفاءات وطنية مؤهلة
ً

سمو وزير الحرس الوطني يرعى حفل
تخريج الدفعة  14بالجامعة
نبض الجامعة  -الرياض
يرعى صاحب السمو امللكي األمري
متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير
الحرس الوطني يف الساعة الواحدة من
بعد ظهر األربعاء  14شعبان 1438ه
(املوافق  10مايو 2017م) حفل تخريج
الدفعة  14يف جامعة امللك سعود
بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الذين
طالب عىل مستوى
يبلغ عددهم 500
ٍ
مرحلتي البكالوريوس والدراسات
العليا بكليات بالرياض وفرعيها بجدة
واألحساء ،منهم  346طالبًا يف مرحلة
البكالوريوس ،و 146طالبًا عىل مستوى
مرحلة الدراسات العليا ،و  8طالب من
خريجي املنح.
وتشري إحصائية عمادة القبول
والتسجيل إىل أن عدد الحاصلني عىل
مراتب الرشف بلغ  ١٤٨طالبًا ،منهم
 ١٢٨بكليات الرياض ،و  ١٧بفرع

من األرشيف  ..فعاليات حفل تخرج الدفعة  ١٣عام ٢٠١٦م

جدة ،و  ٣بفرع األحساء ،وذلك بمركز
املؤتمرات باملدينة الجامعية بالرياض.
ويقام الحفل بحضور معايل مدير
الجامعة ،املدير العام التنفيذي للشؤون
الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور
بندر بن عبداملحسن القناوي ،ووكالء
الجامعة وعمداء الكليات والعمادات
املساندة ،ومديري اإلدارات والوحدات
بالجامعة والشؤون الصحية ،وأعضاء
هيئة التدريس والطالب.

وقال معايل الدكتور القناوي بهذه
املناسبة إن رعاية صاحب السمو امللكي
األمري متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز
ً
ترشيفا للجامعة
لحفل الطالب تع ُّد
وخريجيها وطالبها وأساتذتها ،ودعمًا
حقيقيًّا لهم يف رسالتهم األكاديمية
والعلمية والبحثية ،وقد عودنا سموه
حفظه الله عىل مشاركة أبنائه الخريجني
فرحة النجاح والتخرج تكريمًا لهم عىل
ما بذلوه من جهد يف التحصيل األكاديمي

والعلمي والتدريب اإلكلينيكي املكثف
يف مركز املحاكاة الرسيرية ومدن امللك
عبدالعزيز الطبية بالرياض وجدة
واألحساء ،ومشاركتهم ً
أيضا فرحة
التطلع إىل خدمة الوطن واملواطن بثقة
وتجرد وإخالص ،وقد اعتاد سموه الكريم
عىل أن يشحذ هممهم وعزائمهم عىل
استثمار معلوماتهم وما اكتسبوه من
مهارات لإلسهام يف دعم وتطوير النظام
الصحي يف اململكة العربية السعودية،
واالستفادة من بيئة املمارسة يف تنمية
وترقية أدائهم وعطائهم وإنجازهم ،مشريًا
إىل أن هذه الرعاية الكريمة تؤكد اهتمام
سموه ـ حفظه الله ـ ودعمه املتواصل
لهذه الجامعة ولكل برامجها التعليمية
والتدريبية ،وحضوره الدائم لكل أنشطتها
ً
مرشفا
األكاديمية والعلمية والطالبية
ِّ
ومحف ًزا عىل العطاء والتميز
ومتابعًا
ً
واإلبداع تحقيقا للرؤية التي أرادها لها
امللك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله.

وسمو األميرة جواهر ترعى حفل الطالبات
ترعى صاحبة السمو األمرية جواهر
بنت عبدالله بن محمد آل سعود يف الساعة
السابعة من مساء يوم األربعاء  7شعبان
1438ه (املوافق  3مايو 2017م) حفل
تخريج طالبات الدفعة  14بالجامعة
الالتي يبلغ عددهن  541طالبة عىل
مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات
العليا بكليات بالرياض وفرعيها بجدة
واألحساء ،منهن  409طالبات عىل مستوى
مرحلة البكالوريوس ،و  125طالبة يف
مرحلة الدراسات العليا ،و  7طالبات من
خريجات املنح ،وذلك بمركز املؤتمرات
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باملدينة الجامعية بالرياض.
هذا وقد بلغ عدد الحاصالت عىل درجة
البكالوريوس بكليات الطب والعلوم
الطبية التطبيقية والتمريض بالرياض
 204طالبات ،وبكلية التمريض بجدة
 110طالبات ،وبكلية التمريض باألحساء
 95طالبة ،بينما بلغ عدد الخريجات عىل
مستوى مرحلة الدراسات العليا بالرياض
 78طالبة ،وبجدة  40طالبة ،ويف األحساء
 7طالبات .وبلغ عدد الحاصالت عىل
مراتب الرشف  138طالبة ،منهن 33
حصلن عىل مرتبة الرشف األوىل ،و 49
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عىل مرتبة الرشف الثانية ،و  56عىل
مرتبة الرشف الثالثة.
وتؤكد رعاية سمو األمرية جواهر
لحفل تخريج الطالبات باملناطق الثالثة
اهتمام سموها ـ حفظها الله ـ بمشاركة
الخريجات وأرسهن فرحة التخرج
واالستعداد الكبري لخدمة الوطن يف
مختلف املواقع الصحية باعتبارهن أفضل
استثمار وطني ،وأعظم هبة تقدمها
الجامعة للمشاركة يف تقديم رعاية صحية
سليمة وآمنة للمواطن ،و ُت ِّ
شكل ً
أيضا دعمًا
حقيقيًّا لرسالتهن العلمية واإلنسانية،

وحاف ًزا لهن عىل مضاعفة الجهود من
أجل املشاركة الفاعلة يف مجال املمارسة
املهنية ،واإلسهام يف تطوير خدمات
الرعاية الصحية ،كما ُتع ُّد تشجيعًا لهن
عىل مواصلة برامج التعليم املستمر
لرتقية قدراتهن العلمية واملهنية ،وتوسيع
خرباتهن يف مجال العمل الصحي بعد أن
حصلن عىل تعليم متخصص عىل أيدي
كفاءات علمية وتدريب إكلينيكي مكثف
بإرشاف خرباء متميزين علميًّا ومهنيًّا
بالجامعة ومدن امللك عبدالعزيز الطبية
بالرياض وجدة واألحساء.

ً
مستهدفا منسوبي ومنسوبات مرحلتي الدراسة والتدريب

مؤتمر التخصصات الصحية ٢٠١٧م
ينطـلــق في أبريــــل

د .القناوي يخاطب املؤتمر السابق

نبض الجامعة ـ الرياض
تصوير مسفر الدوسـري
تنطلق بمشيئة الله فعاليات مؤتمر التخصصات
الصحية ٢٠١٧م ،الذي يُعقد ويُنفذ تحت إرشاف عمادة
شؤون الطالب يوم األحد  ٢٣أبريل ٢٠١٧م ،وتستمر ملدة
 ٣أيام ،وذلك بمركز املؤتمرات باملدينة الجامعية بالرياض.
رصح بذلك لـ (نبض الجامعة) الدكتور سليمان
القويفيل عميد شؤون الطالب ،وقال إن هذا امللتقى هو
أحد برامج نادي الطالب بالجامعة ،ويستهدف جميع
منسوبي ومنسوبات التخصصات الصحية يف مرحلتي
الدراسة والتدريب ،موضحً ا أنه يمثل منصة علمية
تستعرض وتناقش األعمال البحثية ،وتتضمن أنشطته
مجموعة من املحارضات وورش العمل الثريّة.
وأضاف مبيِّنًا أن أهداف املؤتمر تتلخص يف اآلتي:
•إذكاء الروح البحثية يف الطالب وإظهار املكانة التي
يشغلها العمل البحثي يف كافة املجاالت الصحية
من خالل تقديم محارضات وورش عمل عىل أعىل
مستوى يف املجال البحثي ،باإلضافة إىل جعل املؤتمر
منصة يعرض الطالب من خاللها أبحاثهم.
•عرض بعض طرائق التعلم الرائدة واملميزة يف
مجال التخصصات الصحية ،التي تساعد عىل الدفع
بقدرات منسوبي التخصصات الصحية.
•منح الطالب بعض املهارات الالزمة التي تساعدهم
عىل إدارة مستقبلهم وتحقيق أهدافهم املهنية

مدير الجامعة ووكيلها للشؤون التعليمية يستمعان إىل أحد الطالب يف املعرض املصاحب

واألكاديمية.
•توفري معلومات منضبطة وموثوقة عن التخصصات
الصحية املختلفة ومساراتها املستقبلية.
وأشار الدكتور القويفيل إىل أن برامج الكليات سرتكز
عىل موضوع موحد هو :الخيارات األكاديمية والوظيفية
املستقبلية لطالب التخصصات الصحية ،بحيث يكون
هدف فريق العمل ،أن يجعل من الحضور أكثر معرفة
بما يتواجد أمامهم من خيارات مستقبلية أكاديمية
ووظيفية ،وأكثر قدرة عىل تحقيق أهدافهم املستقبلية،
بينما س ُتقسَّ م موضوعات املؤتمر طوال أيامه الثالثة
عىل النحو التايل:
•التطوير الذاتي ملنسوبي التخصصات الصحية.
•التعليم يف مجال التخصصات الصحية.
•البحوث الطالبية.
•الخيارات األكاديمية والوظيفية املستقبلية ملنسوبي
التخصصات الصحية.
وأكد أن هذه الفعاليات ستتيح ملنسوبي التخصصات
الصحية املختلفة املجال لعرض أبحاثهم وزيادة مهاراتهم
البحثية ،وتجعل الحضور أكثر قدرة عىل تحقيق أهدافهم
املستقبلية ،منبِّهًا الراغبني يف االطالع عىل املشاركة،
والتعرف عىل طريقة رفع امللخص إىل زيارة موقع املؤتمر:
http://bit.ly/HPC_abstract

مع إمكانية متابعة آخر مستجدات املؤتمر عرب تويرت:
https://twitter.com/ksau_events

أما بالنسبة للراغبني يف التواصل مع نادي الطالب

فيمكنهم زيارة:
Sc-media@ksau-hs.edu.sa

هذا وقد كان يوم األربعاء أول مارس هو املوعد
األخري الذي سبق أن حددته اللجنة املنظمة الستقبال
ملخصات بحوث راغبي املشاركة يف مسار امللصقات
البحثية أو العروض البحثية لهذا املؤتمر.
ومن الجدير بالذكر أن املؤتمر يع ُّد من أبرز املؤتمرات
السنويّة التي تقام لطالب وطالبات املجاالت الصحية،
وهو أوّل مؤتمر طالبي معتمد من هيئة التخصصات
غني بالربامج
الصحية بساعات تدريبية معتمدة ،وهو ّ
املتنوّعة والدورات املختلفة ،باإلضافة إىل معارض
األبحاث والتنافس فيها عىل جوائز مُعتمدة من الهيئة،
وقد ُعقد املؤتمر السابق عىل مدى ثالثة أيام ،سجّ ل
لحضور فعالياته أكثر من  ٦٠٠٠مسجّ لُ ،قبل من
بينهم حوايل  ٣٥٠٠طالب وطالبة للحضور ،وتح ّدث
ً
متحدثا يف  ٧٠محارضة ،وعُقدت  ٣٥ورشة
فيه ٩٠
عمل ،واستقبل  ٧٤٤بحثًا علميًاُ ،قبل منها  ٢٤٠بحثاً
تمثل  ١٩جامعة من داخل اململكة وخارجها ،منها ٢٠٠
عُرضت كملصقات بحثية ،و  ٤٠بحثًا للتقديم الشفهي،
بينما وصل عدد الفائزين يف محور األبحاث  ٢٦فائزا ً
وفائزة .وتابعت أنشطته  ٤صحف محلية و  ٤قنوات
تلفزيونية ،و ُنرش  ٣٥خربا ً عنه يف الصحف واملواقع
اإلخبارية ،ووصل عدد مشاهدات الحساب الخاص به
عىل تويرت ما يربو عىل ثالثة ماليني مشاهدة ،وحظي
موقعه بـ  ٣٢ألف زيارة.
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أخبـــــــــــــــــار
د.القنـاوي يشـكـــــر
وكـالـــة التـطــويـــــر
والجـــــودة النـوعية

وزيــر الصحـــة الصومــالــي يشيــــد
بتـكـامـل البنـيــة التعلـيمية بالطب

أ.د .املعمري

معايل الضيف الزائر يف حوار مع أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب

نبض الجامعة  -الرياض
ّ
تلقت وكالة الجامعة للتطوير والجودة
النوعية خطاب شكر من معايل مدير
الجامعة الدكتور بندر بن عبداملحسن
القناوي عىل كافة الجهود التي بذلت
يف عملية اإلعداد للحصول عىل االعتماد
األكاديمي للجامعة ،حيث تضمن الخطاب
ثناء معاليه عىل عمق األثر اإليجابي الذي
تركته هذه الجهود لدى كافة أعضاء لجنة
االعتماد األكاديمي .من جانبه أوضح أ.د.
محمد بن سعد املعمري أن هذا الثناء
يأتي تتويجا ً لثالث سنوات من العمل
املتواصل لتعزيز نظام الجودة الداخيل
وإعداد وإتمام مرشوع الدراسة الذاتية
لالعتماد األكاديمي املؤسيس مع هيئة تقويم
التعليم – قطاع التقويم واالعتماد األكاديمي
للتعليم العايل ،والجامعة يف الوقت الحايل
تعمل عىل استكمال املتطلبات النهائية
لتعرض عىل هيئة تقويم التعليم يف نهاية
الدورة الخامسة يف شهر إبريل 2017م.
وبهذه املناسبة تتقدم الوكالة بالشكر
والتقدير لجميع املنسوبني عىل ماقدموه
من مشاركة ودعم خالل أسبوع االعتماد
األكاديمي ،راجية من الله أن ُتثمر هذه
الجهود بما يعود بالنفع عىل العملية
التعليمية.

12

نبض الجامعة – متابعة وتصوير روان النويرص
استقبلت الجامعة ممثلة يف كلية الطب يوم األثنني  13فرباير
2017م معايل وزير الصحة الصومايل محمد حاج عبدالنور
حيث كان يف استقباله العميد املشارك بالكلية ورئيس قسم
الخدمات الطبية الطارئة يف مدينة امللك عبدالعزيز الطبية
د.نوفل الجريان ،ورئيس قسم العلوم الطبية األساسية بالكلية
األستاذ الدكتور عيل هجري.
وق َّدم الدكتور الجريان نبذة مخترصة عن الكلية استعرض
خاللها تاريخ الجامعة ونشأتها وعدد كلياتها ،ونشأة كلية
الطب عىل وجه الخصوص ،وتطبيقها ملنهج التعليم املبني عىل
حل املشكالت املستوحى من جامعات عاملية مرموقة ،والذي
تبنَّته الجامعة بعد تعديله ليتواكب مع املجتمع السعودي،
ومع آخر مستجدات العلم الحديث يف مجال دراسة الطب.
واستمع الضيف الزائر ً
أيضا إىل رشح مفصل عن برنامج

ماجستري التعليم الطبي وأهميته وكيفية اختيار القادة
لاللتحاق به ضمن إطار الرشوط املنصوص عليها يف أنظمة
الجامعة ،وعقب ذلك تجول معاليه ومرافقوه داخل الكلية
حيث اطلع عىل املعامل واملختربات ،ومركز املحاكاة الرسيرية،
وتلقى إجابات عىل جميع األسئلة واالستفسارات التي طرحها
حول برامج التدريب باملركز ومدينة امللك عبدالعزيز الطبية،
وحول التقنيات واألجهزة املستخدمة يف املجال التعليمي،
وأشاد معاليه يف ختام الجولة بتكامل البنية التحتية للكلية
من حيث املبنى واملنهج الدرايس والتقنيات ،باإلضافة إىل ما
تضمه الكلية من كوادر متخصصة وذات كفاءة عالية ،معربًا
يف نهاية حديثه عن أمله يف تبادل الخربات العلمية والطبية بني
ً
تحقيقا لتطلعات البلدين
الجامعات والجامعات الصومالية
الشقيقني ،باإلضافة إىل فتح قنوات للتعاون يف مجال برامج
التدريب الصحي.

بعمادة الدراسات العليا

ورشة عمل في إدارة الحوادث السريرية
نبض الجامعة – الرياض
عقدت عمادة الدراسات العليا يف 20
مارس 2017م ورشة عمل حول إدارة
الحوادث الرسيرية ،وذلك بمقر مركز
تدريب الدراسات العليا بالرياض.
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وتضمنت فعاليات الورشة عددا من
املوضوعات املتخصصة:
•تنمية معلومات االختصاصيني
وصقل مهاراتهم عرب أفضل
املمارسات فيما يتعلق بسالمة
مصابي الحوادث.

• تعريض املشاركني إىل أنموذج
فعال يف مجال إدارة الحوادث من
خالل منهجية تحليلية لقضية عامة.
•تمكني املديرين من التحليل املنتظم
ومالحقة املعلومات املتعلقة بمصابي
الحوادث.

بموافقة معالي مدير الجامعة

تعيين وتجديد تعيين عمداء وعمداء مشاركين
نبض الجامعة – الرياض
أصدر معايل مدير الجامعة الدكتور بندر بن عبداملحسن
القناوي قرارًا باملوافقة عىل تجديد تعيني أ .د .محمد بن
سعد املعمري وكيالً للجامعة للتطوير والجودة النوعية
ملدة ثالثة سنوات.
وصدرت موافقة معاليه عىل تجديد تعيني عدد من
عمداء الكليات والعمادات ملدة عامني ،وهم:
•د .عيل بن عبدالله األحيدب عمي ًدا لكلية طب األسنان
بالرياض.
•د .ماجد بن عبداللطيف السالمة عمي ًدا لكلية الصحة
العامة واملعلوماتية الصحية.
•د .خالد بن حمد الجمعان عمي ًدا لعمادة الجودة النوعية.
•د .تقوى بنت يوسف عمر عميدة لكلية التمريض بجدة.
•د .عبداملحسن بن عودة الكيش عمي ًدا لكلية العلوم

واملهن الصحية.
•د .هيا بنت محمد الفوزان عميدة لكلية التمريض
بالرياض.
•د .ريم بنت عبدالله البنيان عمي ًدا مساع ًدا للشؤون
األكاديمية وشؤون الطالب بكلية طب األسنان شطر
الطالبات.
ً
•د .سمرية بنت محمد الجهني عمي ًدا مشاركا لشطر
الطالبات بكلية العلوم واملهن الصحية.
ً
•د .طالل مصلح الحربي عمي ًدا مشاركا للشؤون
األكاديمية بكلية العلوم واملهن الصحية.
ً
•د .بدرية بنت عيل الناهض عمي ًدا مشاركا للشؤون
األكاديمية وشؤون الطالب بكلية طب األسنان بالرياض.
•كما وافق معاليه عىل تعيني كل من:
•د .محمد بن غيهب الغيهب عمي ًدا للقبول والتسجيل
بالجامعة.

•د .عبدامللك بن محمد الكثريي عمي ًدا لعمادة التطوير
•د .منصور بن عبدالله القريش عمي ًدا لكلية الطب بجدة.
•د .عيل بن رشف الرشيف عمي ًدا لكلية العلوم الطبية
التطبيقية بجدة.
•د .سامية بنت سعود الفريخ عميدة لكلية التمريض
بفرع الجامعة باألحساء.
•د .نواف بن محمد العنزي عمي ًدا لكلية العلوم الطبية
التطبيقية بفرع الجامعة باألحساء.
ً
•د .هند بنت صالح املديميغ عمي ًدا مشاركا لشطر
الطالبات بكلية الصيدلة بالرياض.
•د .هوازن بنت عمر رواس عمي ًدا مساع ًدا للشؤون
اإلكلينيكية بكلية التمريض بفرع الجامعة بجدة.
تهانينا للجميع بهذه الثقة ،مع أمنياتنا لهم بالتوفيق يف
مسؤولياتهم اإلدارية ،ويف مهماتهم وواجباتهم األكاديمية
والعلمية والبحثية.

بحضور نخبة متميزة من المتخصصين

ورشه عمل االبتكار في التعليم الصحي
نبض الجامعة – الرياض
تعقد بكلية الطب باملدينة الجامعية
بالرياض خالل األيام من  2إىل  6أبريل
2017م ورشة عمل ابتكارية متخصصة
ُتعنى باإلبتكار يف التعليم املهني الصحي،
ُتشارك يف تقديمها نخبة متميزة من
املختصني حول أحدث ما توصل إليه
العلم يف هذا املجال ،وذلك من الساعة
الثامنة والنصف صباحا ً إىل الرابعة من
بعد العرص يوميًّا.
ذكرت ذلك لـ (نبض الجامعة)
الدكتورة ساجدة أغا ،وقالت إن الورشة
تتيح للممارسني الصحيني فرصة االرتقاء
بالكفاءة والجودة يف التعليم ،موضحة
ً
نشاطا ثريًّا يف التطبيق العميل
أنها تمثل
والتجربة التعليمية الصحية ،وتهدف إىل
أن تكون تجربة جذرية تساعد يف كتابة

األهداف التعليمية ،وبدء مشاريع جديدة،
وتغيري نمط اسرتاتيجيات التعليم التي
كانت تستخدم من قبل.
وأضافت :إن هذه الورشة ترتكز
عىل عدد من املحاور التي ستساعد عىل:
•تحديد مبادئ املعرفة والتعرف
عىل تأثريها عىل التعليم.
•التعرف عىل مبادئ التعليم الفعال
•تطبيق مفاهيم تطوير الخربات
واملنطق الرسيري لتعزيز التعلم
الفعال.

•تبيان أهمية التحليل املحكم وتصميم
املناهج وأثرها يف تطويرالتعلم
•تحديد طرق تكامل البحوث وطب
املجتمع والتنمية املهنية مع مناهج
املهن الصحية الجامعية.
•التعرف عىل مبادئ التوجيه الفعال
واإلرشاف الرسيري.
•إيضاح املفاهيم واملبادئ وفوائد
التقييم بطرق مختلفة.
•تطبيق املبادئ التوجيهية لوضع
معايري تقويم ذي جودة عالية.

•إيضاح العوامل الرئيسية لتحسني
جودة التعليم وفقا لهيئة تقويم
التعليم يف توصيف املقررات.
•دمج املحاكاة يف التعليم والرعاية
الصحية يف العلوم األساسية
والرسيرية .
وتجدر اإلشارة إىل الورشة معتمدة
و ُتحتسب بثالثني ساعة تعليم طبي
مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات
الصحية ،وسيكون التسجيل فيها مجانيًا
لجميع أعضاء هيئة التدريس املمارسني
الصحيني يف جميع فروع الجامعة
بالرياض وجدة واألحساء.
وملزيد من املعلومات وإلتسجيل يمكن
إرسال رسالة بريد إلكرتوني عىل العنوان:
dme-com@ksau-hs.edu.sa

أو زيارة املوقع:
http://www.ihpe2017.org
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بينما حقق انتشا ًرا في شبكـــــات التواصــــــل االجتماعـــــــــــــــــــــــــــ

 16ألف يتابعون البرنامج الثقافي الخـــــــــــــــ

"الجيل الذهبي" تجسد اختالف الثقافات بني األجيال

نادي الطالب  -املركز اإلعالمي
تصوير ماجـــد العـمـــودي
نجح الربنامج الثقايف الخامس الذي نظمته عمادة
شؤون الطالب ممثلة بنادي الطالب عىل مدى ثالثة أيام يف
تجسيد شعاره لهذا العام (اإلبداع شغف التغيري) املتمثل
يف إبراز قيم اإلبداع يف مختلف املجاالت الحياتية ،بجانب
استعراض التجارب اإلبداعية يف بعض الدول اإلسالمية
من خالل تنظيم معارض ومحارضات وعقد ورش عمل
عديدة ،وحظي بتفاعل كبري من طالب وطالبات الجامعة
وغريهم من الجامعات األخرى ،وحقق انتشارًا واسعًا يف
شبكات التواصل االجتماعي ،وبمتابعة إعالمية واسعة يف
الصحف وبعض القنوات اإلعالمية املحلية ،ونال زخمًا

وإعجابا لدى أطياف عديدة داخل املجتمع تمامًا مثل
نسخته الرابعة يف العام املايض ،إذ تشري اإلحصائيات
إىل أن إجمايل عدد حضور الفعاليات تجاوز األلفني،
وبلغ عدد متابعيه عىل حساب الربنامج  16ألف متابع،

بينما حظيت أنشطته بتغطية أكثر من أربع صحف
محلية نرشت عنه أكثر من  12مادة صحفية تراوحت
ابن الخرب والتقرير.
هذا وقد شارك يف فعاليات املؤتمر الثقافية عرشة
متحدثني يف مجال الفكر واألدب والشعر واإلبداع،
وذلك من خالل  6محارضات ثرية ،و  4ورش عمل يف
مجاالت متخصصة ،بينما بلغ عدد األركان التي شاركت
يف املعرض  22ركنًا.
وأوضـح عمـيـد شـؤون الطـالب الدكتـور
سـليمـان القويفلـي أن هـذا الربنامج يُع ُّد أحد أكرب
الفعاليات الطالبيـة ،ويستهـدف فتـح املـدارك
الثقافـيـة واملعرفية للحضور ،بجانب تهيئة منصة
رحبة لإلبــداع والتعبري.

مشهد من مرسحية "الجيل الذهبي"

كلمة الربنامج للحضور

الجمهور يتابع فعاليات الختام
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ـــــــــــــــــــــــــــي ووسائل اإلعالم

ــــــــــــــــــامس على "تويتر"

د .فيصل الماجد

نبضـــات أكـاديـمــــي

األندية الطالبية في طورها الجديد ..

إبــداع و خـروج عـن الهـويـة
المــعـهــودة

حضور نسائي كثيف داخل األركان

الجـيـــل الـذهـبــــــــي
واختتمت فعاليات املهرجان يوم الخميس
 2مارس 2017م تحت رعاية معايل مدير
الجامعة الدكتور بندر بن عبداملحسن القناوي
ووكالء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات
املساندة ،بحضور عدد كبري من الطالب
والطالبات وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي
الجامعة ومنسوباتها إضافة إىل الزوار من
خارجها ،وذلك بمركز املؤتمرات باملدينة
الجامعية بالرياض.
ً
وتضمن برنامج الختام عرضا تفاعليًّا
بعنوان( :منذ كان اإلبداع) استعرض قصة

اإلبداع عرب العصور املختلفة ،أعقبه عرض
لفيديو تتبَّع مراحل تحضريات الربنامج عالوة
عىل املنجزات الطالبية ،ثم ألقى الدكتور بدر
املقبل كلمة بعنوان( :الزمن يتغري واإلنسان
هو اإلنسان) ،وعرض آخر لفيديو أعده نادي
لني التطوعي صوَّر فيه وجسَّ د معاناة أطفال
حلب ،وبعده رُفع الستار ليبدأ عرض مرسحية:
(الجيل الذهبي) التي صورت اختالف الثقافات
بني األجيال بأسلوب فكاهي ،ثم تابع الحضور
مشاهدة مادة فيديو ثالث يروي حكاية لوحة:
(تفاصيل صغرية) للطالبة مي القاسم التي
شكلت شعار الجامعة عىل لوحة كبرية باستخدام
حبيبات القهوة.

طالبان من طالب الجامعة يجسدان العرص الصامت يف السينما

لطاملا كانت األندية الطالبية يف الجامعات مجرد شعار وكيان
البد من وجوده برصف النظر عن مستوى أدائها وحيويتها ،وأغلب
الظن أن فعاليتها كانت معطلة ،بل وطال سباتها.
والشك أن الهدف األسايس من إنشائها هو استثمار فراغ الطالب
والطالبات من خالل ممارسة النشاط الالصفي ثقافيًّا واجتماعيًّا
ورياضيًّا وفنيًّا ،باعتبارة يمثل عنرصًا داعمًا لتنمية ميولهم وصقل
مواهبهم وتحريك مكامن اإلبداع لديهم ،ففي هذه األندية تتكون
شخصية الطالب و ُتوجَّ ه طاقاته نحو ما يحب أن يفعله بإبداع،
فاإلبداع ليس فقط يف بطون الكتب وقاعات املحارضات ومراكز
البحوث ،و ال يف االختبارات ،إنما هو طاقة كامنة ال تستخرج
إال بالتنقيب عنها ،وباستثارتها عرب األنشطة الالصفية الهادفة،
أنشطة تستثري إمكانات الطالب أو الطالبة الذهنية والجسدية،
وتحفز خياله عىل التفكري اإليجابي والسلس ،ليُقدم نتاجا مبهرًا
يدعو إىل الفخر و االعتزاز.
الربنامج الثقايف الخامس كان منار إشعاع لطاقات متو ِّهجة من
شباب و فتيات استثمروا فائض أوقاتهم ،إلخراج أعمال إبداعية
مشوقة ،ال يملك كل ذي بصرية إال الثناء عليها ،وتحقق درجة عالية
من االستمتاع لكل من ذي حس وذائقة فنية أو أدبية ،و تجىل ذلك
كله يف الحفل الختامي لهذا الربنامج الذي برهن للجميع أن طالبنا
وطالباتنا قادرون عىل إنتاج اإلبداع وتشكيله ،وإرشاقات نسخته
السابقة مازالت ماثلة أمام األعني ،ويكفي ما أحدثته مرسحية
“الرايات السود”من دوي هائل باملتابعة املبارشة وعرب وسائط
التواصل االجتماعي ،و ال يسعني يف هذا املقام إال أن أشكر طالبنا
و طالباتنا عىل ما بذلوه من جهد و وقت إلمتاع عقولنا قبل أبصارنا
بإبداعاتهم املستمرة ،و أقول لهم كنتم و الزلتم ،و ستبقون فخرا
لهذه الجامعة و منسوبيها.
املرشف العام عىل اإلدارة العامة للعالقات الجامعية واإلعالم
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"ركـن التقـنـيـة" في مقدمـة سـباق األركـان وتفاعـل كبـير مع"الجيل الذهبي"

معايل مدير الجامعة ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية يسلمان ممثيل ركن التقنية جائزة املركز األول بحضور عميدي شؤون الطالب

حقق ركن التقنية لنادي مشكاة املركز األول
يف معرض الربنامج ،كما فاز فيلم (قصة عرشة)
باملركز األول يف مسابقة (بصرية لألفالم القصرية)،
وحصل فيلم (شيطان التطرف) عىل املركز الثاني،
بينما نال فيلم (اليوم املوعود) املركز الثالث .وقبل

الختام ألقى معايل الدكتور بندر القناوي كلمة
وجَّ ه فيها عبارات دعم وتشجيع لطالب الجامعة
وطالباتها وحثهم عىل مواصلة االبتكار واإلبداع
يف نشاطهم غري الصفى ،ثم شكر كل من ساهم
يف إعداد الربنامج واملعرض وإخراجهما بهذا

العرض املرسحي يستقطب التصفيق واالبتسامات
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الشكل املتميز ،ثم غادر القاعة مع وكالء الجامعة
وعمدائها ومديري اإلدارات والوحدات إىل موقع
املعرض حيث َّ
اطلع عىل مختلف األركان وسط
تفاعل كبري من الزوار ،وتفضل معاليه بعد ذلك
بتكريم األركان الفائزة.

لقطتان من مرسحية "الجيل الذهبي"

مشاهير في ضيافة البرنامج الثقافي الخامس

د .الغذامي
استضاف الربنامج أدباء وشعراء ومفكرين أضفوا
عىل املناسبة ُبع ًدا ثقاف ًيا عرب طروحاتهم الشائقة:
أوالً ـ االختالف يف النسق:
حوت محارضة الدكتور عبدالله الغذامي األديب
واملثقف وصاحب االهتمام باملعرفة والتجديد يف الخطاب
محاور مفعمة بالفائدة والتشويق ،تحدث خاللها عن رؤية
 2030موضحً ا أنها أكرب حدث ثقايف حصل يف مجتمعنا،
الفتًا االنتباه إىل أن محارضته ما هي إال حصيلة خربة
منهجية أراد نقلها إىل مستمعيه من الطالب والطالبات
والحضور ،ثم تطرق إىل التفكري اإليجابي والتفكري السلبي
مؤك ًدا إمكانيتنا يف تحويل السلبي إىل إيجابي إذا امتلكنا
املستقبل بالفعل ال بالتمني.
ثان ًيا ـ أصبوحة شعرية:
أنشد الشاعر محمد عبدالباري الذي أثرى الساحة األدبية
بأشعار تستثري الخيال وتوقظ الوجدان يف أصبوحته
الشعرية بحضو عدد كبري من الطالب:
سنظل يف جبل الرماة فخلفنا
صوت النبي يهزنا ال نربح

أ.د .املحمد

د .العجالن

ثم شدا ً
أيضا بهذا البيت:
ما ُترى يصنعون لو أن وضحى
َّ
منحتهم خلف الرباقع طلة؟!
ً
ثالثا ـ مناظرة رساج:
فريقان تناظرا حول ما إذا كانت «املوهبة والذكاء
فطرية بطبيعة الحال» ،أحدهما يؤكد عىل أن املوهبة
والذكاء فطرية ثابتة ال اختيار لنا فيها ،وتحتاج إىل قدرة
واستعداد موروث لدى الفرد ،بينما ذهب الفريق اآلخر إىل
أن بروز املوهبة نتاج تنمية وصقل ورعاية أكثر مما هو
نتيجة وجود تفوُّق فكري لدى الفرد املوهوب.
راب ًعا ـ اإلبداع يف الحقل الطبي ـ كيف تخرج
من َّ
الص َدفة:
تحدث الدكتور سامي العجالن أستاذ النقد األدبي
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية يف محارضته
عن اإلبداع وكيفية التفكري خارج الصندوق.
وأشار إىل أن هذا النوع من التفكري إنما هو محاولة
عدم ربط العقل والفكر بالبدهيات ،ذلك أن العامل األول
يف الفكرة الجديدة هو التفكري خارج الصندوق ،وأن

جمهور يتابع محارضات الربنامج

د .الخرايش
اإلبداع واالبتكار هما تجربة مكونة من خطوات تؤدي يف
النهاية إىل النجاح ،مبيِّنًا أن األفكار الجديدة ال تأتي عندما
نتقوقع حول مجال تخصصاتنا؛ إذ ال بد من ِّ
االطالع عىل
التخصصات األخرى.
ً
خامسا ـ التفكري اإلبداعي:
اخترص الدكتور بسام الخرايش مدير مركز األبحاث
والتطوير برشكة إي إس اإلبداع يف أنه معرفة تحديات
ِّ
موضحً ا أن اإلبداع واالبتكار
االبتكار التي ستواجهنا،
تجربة مكوَّنة من خطوات تؤدي يف النهاية إىل النجاح.
ً
سادسا ـ رسُّ اإلبداع:
َّ
استهل األستاذ الدكتور حمدان املحمد رئيس األوملبياد
الوطني يف مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة
واإلبداع محارضته بطرفة لطيفة حني قال :املحارضة عن
رس اإلبداع؛ لكن بعد زيارتي ملعرض الربنامج ضاع الرس،
ِّ
ثم واصل ًّ
حاثا ومشجِّ عًا الطالب والطالبات عىل التحلِّ
باإلبداع متى ما ابتكروا أشياء خالَّقة من حولهمَّ ،
وحذرهم
يف الوقت نفسه من رسقة جهود اآلخرين وأفكارهم ،ألن
ذلك من أهم معوقات التفكري اإلبداعي.

الشاعر محمد عبدالباري
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 ٤ورش عمل تناقش الفكرة اإلبداعية ووسائلها وتطبيقاتها
تمارين وتطبيقات لتنمية اإلبداع:
ُتعرِّف الدكتورة فادية الخرضاء اإلبداع بأنه« :قدرة وهدية أوجدها الله عز وجل
عند كل إنسان ،لكن بالتدريب والتطوير سنجعلها أفضل».

صناعة الفكرة اإلبداعية:
ي ِّ
ُلخص الدكتور صالح معمار مكوِّنات اإلبـداع يف« :الطالقة ،املرونة ،األصالة
والتفاصيل».

(سكامرب) طرق ووسائل اإلبداع:
تقول األستاذة فاطمة القحطاني« :اإليجابيون لديهم إحساس بالجمال ،يرون يف كل
صنع فرق ،ووضع أثر ،وال يتعاملون مع املشاكل؛ بل مع الحلول».
مكان أن من املمكن ُ

تجسيد أفكار منتجات الليقو:
يرى م .باتريك روبن أن لتحقيق األهداف ال بد من مشقة ،وذلك حني يقول« :رغم
أن الخطوات طويلة؛ لكن الوصول للهدف يستحق العناء

حوارات ومناقشات ورش العمل املصاحبة للربنامج الثقايف
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 ١٤ركن ًا في معرض األندية والبرامج المستمرة

معايل مدير الجامعة ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية وعدد من العمداء تتوسطهم صاحبة لوحة تفاصيل صغرية الطالبة مي القاسم
شارك  14ركنًا يف معرض األندية والربامج املستمرة،
استهدفت تصوير اإلبداع يف مختلف الجوانب الحياتية
كالطب واألدب والبيئة والتعليم واالقتصاد وغريها ،وهي:

الفكر :هل لديك فكرة وال تملك أداة ووقتًا للبدء يف تنفيذها؟
تساؤل طرحه نادي خري أمة يف ركن الفكر واإلثراء.

املتنقلة ،وعن نوادي ومسابقات القراءة.
الصحة العامة :حرص نادي كلية الصحة العامة عىل
توضيح أهمية الصحة والحفاظ عليها والوقاية من األمراض.

التقنية :استهدف منه نادي مشكاة إبراز إنجازات العالم
اإلسالمي يف املجال التقني عرب تجسيد إنجازات الدول
القديمة والحديثة ،إضافة إىل الشخصيات العظيمة يف
هذا املجال.

التطوع :أبدع نادي لني يف تقديم الحضور وتعريفهم
بأفكار التطوع ومشاريعه مع بيان أهميته من خالل
طرح السؤال :هل سبق لك التطوع؟

الخدمة االجتماعية :توىل نادي طب األسنان التعريف
بالخدمة االجتماعية يف اإلسالم ،وبأبرز الشخصيات التي
كان لها دور مهم يف هذا املجال.

التعليم( :غرفة الطفل نور) فكرة إبداعية استحدثها
نادي كلية الطب وهم يتحدثون عن التعليم متمثالً فيها،
فاستقطبوا بها أنظار الجميع وحازت عىل إعجابهم.

البيئة :اهتم نادي كلية العلوم واملهن الصحية بالتعريف
بالبيئة وتسليط الضوء عىل أهمية إعادة التدوير يف حمايتها.

اإلعالم :استعرض طالب العلوم الطبية التطبيقية
وطالباتها عرب هذا الركن تاريخ اإلعالم يف العالم اإلسالمي.

مبادرة رساج :ع َم َد طالب مبادرة رساج من خالل شعار:
(للمعرفة نوافذ ال تنتهي) إىل تعريف الحضور باملكتبات

االقتصاد :ركز ركن كلية التمريض عىل تعريف الحضور
بدور االقتصاد وأثره يف العالم اإلسالمي.

معايل مدير الجامعة يشارك يف استكمال لوحة تفاصيل صغرية

لوحة تفاصيل صغرية 132 :ألف حبة من حبوب
صنع لوحة ،واستغرقت ساعات
القهوة اس ُتخدمت يف ُ
العمل فيها  162ساعة ،فكرة رائدة ومتفرِّدة أبدعتها
الطالبة مي القاسم.
وحدة التوعية الفكرية :تركزت مهمة هذا الركن عىل
تقديم تعريف شامل بالوحدة ،اقرتن بتصويت ملسابقة
بصرية لألفالم القصرية.
األنشطة واملسابقات :اقتصــرت أنشـطـة هـذا
الركـن علـى املسـابـقـات والهدايا.
الصحة :استقبل نادي كلية الصيدلة يف هذا الركن
الزوار الراغبني يف التعرف عىل أبرز املشاريع واألسماء
املؤثرة يف الصحة.

مي القاسم تتحدث عن عدد حبات القهوة التي استخدمتها يف صنع اللوحة
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عدسة "نبض الجامعة" تتابع فعاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــات معرض البرنامج الثقافي الخامس
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معرض "عبر الشاشة" منصــــــــــــــــــــــــــــــ

معايل مدير الجامعة يستخدم الريشة يف ركن القصص املصورة
هدف معرض "عرب الشاشة" إىل تشكيل منصة
واحدة جمعت أهم الفنون املرئية ،واحتوى عىل معلومات
وعروض عن جوهر هذه الفنون والصناعات املتعلقة بها،
وهي ضم ثمانية أركان هي:
•عرص الرعب :حقق قدرًا كبريًا من اإلبداع واملتعة

لزواره.
•األمراض النفسية واملمثلني :استعرض هذا الركن
األمراض النفسية واملمثلني ،ومثلها (الجوكر).
•العرص الصامت :شخصيات عادت بزوار الركن إىل
العرص الصامت ،واستطاعت تجسيد الدور بإتقان.

معاليه يستمع إىل رشح من أحد الطالب

22
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•الخيال العلمي
•القصص املصورة
•األنيميشن
•حرب النجوم
•األلعاب

ركن حرب النجوم

ــــــــــــــــــــــــــــة تجمع أهم الفنون المرئية

معايل د .القناوي وأ .د .العيىس يستمعان إىل رشح يف أحد األركان

ويشاهدان لوحة عن األمراض النفسية واملمثلني
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مستعرض ًا بطوالتهم وتضحـــــــــــــــــــــ

ركن لشهداء الواجب بمعرض المهـــــــــــ

سمو األمري متعب يقص رشيط معرض الربنامج الثقايف بجدة

نبض الجامعة  -الرياض
تصوير مسفر الدوسـري
تفضل صاحب السمو امللكي األمري
متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير
الحرس الوطني بقص الرشيط إيذانا ً
بافتتاح الربنامج الثقايف الذي نظمه نادي
الطالب تحت إرشاف عمادة شؤون الطالب
بفرع الجامعة بجدة بالتزامن مع حفل
تخريج الدفعة األوىل بكلية الطب .وتجول
سموه الكريم يف النادي الريايض هناك

حيث أقيم الربنامج الثقايف ،واستمع إىل
رشح عن املعرض من العميدة املشاركة
بكلية العلوم واملهن الصحية بالجامعة،
واملرشفة عىل الربنامج الدكتورة أريج العويف
مستعرضة باختصار ما احتواه من أنشطة
وفعاليات ،ثم اطلع سموه خالل الجولة
عىل ركن شهداء الواجب الذي رصد جزءًا
من تضحياتهم وبطوالتهم ومهجهم التي
بذلوها للذود عن حياض الوطن.
بعدها شاهد وزير الحرس الوطني
جزءًا من النشاط الثقايف ،واستمع إىل

قصيدة بهذه املناسبة ألقاها الطالب
سعيد الزهراني ،ثم اطلع عىل أجنحة
املعرض وما تحتويه من مبادرات علمية
واكتشافات حديثة ،باإلضافة إىل أحدث
التقنيات املستخدمة يف مجال التعليم
الطبي ،ثم تسلم هدية من القائمني عىل
املعرض ..كما التقطت الصور التذكارية
مع املشاركني يف الربنامج ،وبعد ذلك عزف
السالم امللكي ثم غادر سموه مقر الحفل.
وتجدر اإلشارة إىل أن سمو األمري متعب
ابن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس

ويتجول يف أركان املعرض
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الوطني قد رعى حفل تخريج الدفعة األوىل
يف كلية الطب بفرع جدة ،ثم تجول يف
املعرض وبصحبته معايل املستشار بمكتب
سموه الفريق أول فيصل بن عبدالعزيز
بن لبده ،ومعايل مدير جامعة أم القرى
الدكتور بكري معتوق عساس ،ومعايل مدير
جامعة جدة األستاذ الدكتور عبدالفتاح بن
سليمان مشاط ،وأمراء األفواج ،ورؤساء
الهيئات بوزارة الحرس الوطني ،وعدد من
مسؤويل الشؤون الصحية ،وكبار املسؤولني
من مدنيني وعسكريني.

ــــــــــــــــــــــياتهم دفاعا عن تراب الوطن

ـــــــــــــرجان الثقافي بفرع الجامعة بجدة

سمو األمري يستمع إىل قصيدة يف أحد األركان

الطالبة سحر العمري تتحدث عن معرض الصور النادرة للملك عبدالله

سموه يف ركن املسابقات واملعارض

ويستمع إىل رشح يف ركن الواقع االفرتايض

سمو األمري ومعايل د .القناوي يف لقطة تذكارية مع منظمي الربنامج يف جدة
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إعداد /فريق الموسوعة

لعـمــــر مــديـــــــد

 ١٠حصص من الخضروات والفواكه يوميا
توصلت نتائج دراسة حديثة من خالل مراجعة 95
دراسة اشتملت عىل أكثر من مليوني مشارك إىل أن تناول
عرش حصص من الخرضوات والفواكه يوميا ً يع ُّد وصفة
مثالية للراغبني يف العيش لسنوات أطول ،ألنها ُتقلل من
خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة املبكرة،
مع اإلشارة إىل أن االلتزام بهذه القاعدة الصحية سوف
يقلل من عدد الوفيات العاملية بمعدل  7.8مليون حالة كل
سنة ،بينما تقول التعليمات اإلرشادية الحالية التي تتبناها
العديد من املنظمات الصحية حول العالم إن املطلوب
يوميا ً هو خمس حصص من الخرضاوات أو الفواكه.
ويرى الباحث الرئييس للدراسة دافجني أون األستاذ
بكلية الصحة العامة بالكلية امللكية بلندن أن تناول خمس
حصص من الخرضاوات والفواكه يوميا ً عىل الرغم من
أنه معدل جيد ،إال أن األفضل الحصول عىل عرش حصص
منها ،موضحً ا أن عرش حصص تعادل  10موزات أو
تفاحات صغرية ،أو  30ملعقة طعام ( 800غرام) من
السبانخ أو البازالء أو الربوكيل املطهية ،مشريًا إىل أن
تناول حصتني فقط من الخرضاوات والفواكه يوميا ً قد
يحدث فرقا ً مهماً.
وأضاف :لقد أظهر تناول الخرضاوات والفواكه

فعالية يف تقليل خطر ارتفاع مستوى الكولسرتول ،وخطر
ارتفاع ضغط الدم ،وأظهر فعالية يف تعزيز صحة األوعية
الدموية والجهاز املناعي للجسم ،موضحً ا أن ذلك قد يعود
إىل غناها بالعنارص املغذية ،مثل مضادات األكسدة التي
ُتقلل من الرضر الذي يصيب الحمض النووي DNA
و ُتقلل بالتايل من خطر الرسطان.
وبحسب الباحثني؛ فإن تناول حصتني ونصف من
الخرضوات والفواكه يوميا ً ( 200غرام) يرتبط برتاجع
خطر أمراض القلب بنسبة  ،%16وتراجع خطر السكتة

الدماغية بنسبة  ،%18وتراجع خطر األمراض القلبية
الوعائية بنسبة  ،%13وتراجع خطر الرسطان بنسبة ،%4
وتراجع خطر الوفاة املبكرة بنسبة  ،%15يف حني كانت
النتائج بالنسبة لتناول عرش حصص من الفواكه أكثر
وضوحاً ،فقد تراجع خطر أمراض القلب بنسبة ،%24
وتراجع خطر السكتة الدماغية بنسبة  ،%33وتراجع
خطر األمراض القلبية الوعائية بنسبة  ،%28وتراجع
خطر الرسطان بنسبة  ،%13وتراجع خطر الوفاة املبكرة
بنسبة .%31
ويؤكد الباحثون عىل أن الدراسة لم تثبت عالقة
سبب ونتيجة بني تناول الخرضاوات والفواكه والحياة
لسنوات أطول ،وإن تمكنوا من تحديد بعض أصناف
الفواكه التي يبدو أن تأثريها املفيد أكرب من غريها ،وهي
التفاح ،واألجاص ،والحمضيات ،والخرضاوات الورقية،
والربوكيل ،والقرنبيط ،وامللفوف ،والخرضوات الصفراء
والخرضاء (مثل البازالء والجزر والسبانخ).
ومن الجدير بالذكر أن نتائج هذه الدراسة نرشتها
املجلة الدولية لوبائيات الصحة International Journal
 of Epidemilogyيف الثاني والعرشين من شهر فرباير
املنرصم 2017م.

يوميًا تقي من الداء الرئوي االنسدادي
تفاحة واحدة
ّ
أظهرت دراسة أن تناول كميات وافرة
من الخضار والفواكه قد يقي املدخنني
الحاليني والسابقني من اإلصابة بالداء
الرئوي االنسدادي ،وتقول جوانا كالوزا،
األستاذة بجامعة وارسو البولندية :إن
أنواعًا محددة من الفواكه والخضار مثل
التفاح ،واإلجاص ،والخرضوات الورقية
والفليفلة ،قد تقي من الداء الرئوي
االنسدادي ،وكلما زادت كميتها؛ ازداد
أثرها الوقائي ،مؤكدة عىل رضورة تشجيع
مدمني التدخني عىل تناول الخرضوات
والفواكه نظرا ً لفوائدها الصحية والوقائية
من هذا الداء املتمثل يف مجموعة أعراض
تنفسية مثل النفاخ الرئوي emphysema
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الناجم عن تضيق املجاري
التنفسية.
واستغرقت الدراسة
 13عامًا ،وشملت 44
ألف رجل أعمارهم بني
 45و  79سنة .منهم
 %25مدخنني حاليني ،و%35
مدخنني سابقني ،و %40غري
مدخنني استُطلعوا حول عاداتهم الغذائية،
وعدد السجائر املستهلكة يوميًّا .وسجل
الباحثون  1900إصابة حديثة بالداء
الرئوي االنسدادي أثناء فرتة الدراسة،
وكشفوا أن تناول  5حصص من أنواع
معينة من الخضار والفواكه يوميا ً يُقلل
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خطر اإلصابة بالداء املعني
بنسبة  ،%35مقارنة
بتناول حصتني فقط
بغض النظر عمَّا إذا
كان الشخص مدخنًا
أو غري مدخ ٍن ،ووجدوا ـ
بالنسبة للمدخنني السابقني
ـ أن كل حصة إضافية من الخضار
والفواكه ترتافق مع تراجع بنسبة  %4يف
خطر الداء الرئوي االنسدادي ،وبالنسبة
للحاليني؛ فإن كل حصة إضافية ترتافق
مع تراجع بنسبة  %8يف خطر هذا الداء،
وتوقعوا أن مضادات األكسدة يف بعض
أنواع الخضار والفواكه ُتقلل من االلتهاب

يف األنسجة كعامل حاسم يف اإلصابة
بالداء ،وبنا ًء عليه ،فإن ملعظم أصناف
الخضار والفواكه تأثريا ً وقائيا ً تجاه الداء،
ويستثنى منها املوز والتوت والحمضيات
والطماطم والبصل والبازالء ،إذ ال يبدو
أنها ُتقلل خطره .كما وجدوا أن املدخنني
الحاليني والسابقني الذين استهلكوا أقل
من حصتني من الفواكه يوميا ً أكثر عرضة
لإلصابة ،مقارنة بمن تناولوا خمس
حصص يومياً .ولم ُتثبت الدراسة عالقة
بني تناول الخضار والفواكه والوقاية من
الداء ،وإنما مجرد ارتباط بينهما يتطلب
دراسات أكثر إليجاد تفسري حاسم .وقد
ُنرشت نتائجها يف  22فرباير 2017م.

أبو الحسن َ
األهوازي
يل األَهوازي يف إقليم األهواز العرب ِّي ،و ُتوفِّ
ُولِد أبو الحسن ع ُّ
ِ
ببغدا َد عام 284هـ994/مَ ،
عاش يف عَرص أبي بك ٍر الرَّازي
واش ُت ِهر يف َ
الغرب باسم هايل عباس ،أعطته مُنجَ زاته الطبِّية
مقامَه األوَّل بني أطبَّاء عرصه وسابقيه والحقيه ،اعتمد َّ
الدق َة
العلمية يف أبحاثه ،من خالل الفحوص السَّ يرية عىل املرىض،
أوىص العاملني يف مهنة الطبِّ بالتَّدريب الدائم ،والتأ ِّني يف
استخالص العلَّة ،واالستفادة من سابقيهم.
كان َطبيبا ً مُجيدا ً متميِّزاً ،وأحد أه ِّم األطبَّاء العَرب الذين
عرفهم األوروبيُّون ،وا َّتخذوا كتاباتهم أساسا ً لدراسة
طبيب مُسلِم عرفه
الطبِّ  ،وربَّما يكون أو ََّل
ٍ
درس النَّباتاتِ ومَنا ِفعَها
الغربُ الالتينِي ،كما َ
َ
وصناعة العَقاقري منها ،وصا َر كتابه «كا ِمل
َرجعا ً لجميع أطبَّاء الشَّ ق
ِّ
الصناعة الطبِّية» ،م ِ
ٌ
َ
والغرب ،ويُع ُّد موسوعة طبِّية مُتقنة ضمَّت
ً
مقالة ،واش ُته َر باسم «الكتاب امللكي»،
عرشين
َّ
ُ
ألنه صنفه للملك عَضد ال َّدولة ال ُبوَيهي ،اعتم َد فيه عىل
املشا َهدات العلميَّة باملستشفيات ،ال عىل ال ِّدراسة النظريَّة ،و َب ِق َي
َ
موئل العُلَماء وال َّدارسني َزمانا ً إىل أن ظه َر «القانون» البن سينا،
َ
َ
فمال النَّاس إليه ،وتركوه ،وقد برهن فيه َّ
الطفل عند الوالدة
أن
ال يخرج من تلقاء نفسه ،بل َ
بفضل تقلُّصاتٍ عضلية يف الر َِّحم.
ترجمه إىل الالتينيَّة ُقسطنطني اإلفريقي و َنسبَه إىل نفسه،
وبقي يُدرَّس يف أوروبَّا بجانب الحاوي للرَّازي ،والقانون البن
سينا ،والتَّرصيف للزهراوي ،والتَّيسري البن ُزهر ،ثم ظهرت
ٌ
إلياس األنطاكي أثبت
ترجمة جَ ديدة له سنة 1127م أع َّدها
ُ
فيها اس َم املؤلِّف الحقيقي.
األهوازي أو ََّل من تكلم عن ِعالج التورُّم املسمَّى أ ُ َّم ال َّدم أو

وصف عالجَ كرس ِّ
َ
الفك
األنوريزم ( )aneurysmبالجراحة ،كما
َّ
السُّ فيل بالتَّجبري ،وأجا َد عملية استئصال اللوزتني ،واستِخراج
حصيات املثانة ،وكان أو ََّل من أشار إىل صعوب ِة شفاء مَريض
ِّ
السل الرئوي بسبب الحرك ِة ال َّدائمة للرِّئة ،ويُقال إ َّنه سب َق اب َن
النَّفيس يف وصف ال َّدورة الدموية ،وهو من األوائل القائلني
بوجود شبك ٍة شعرية بني العروق النابضة (أي الشَّ ايني) وغري
َ
وسبق بهذا اإلنجاز الطبيبَ اإلنكليزي
النابضة (أي األوردة)،
هارڤي بوصفه الدورة ال َّدموية يف األوعية الشعرية.
َ
كما و َ
استئصال األورام التي تلحق بالرحم
َصف
َ
واإلصابة يف التهاب عنقهَّ ،
االستئصال
وأكد
الجراحي للوزتني ،وقد َظهرت براع ُته أيضا ً
يف معالجة الكسور والخلوع و َتجبريها،
ووض َع وصفا ً دقيقا ً ملعالجة ِّ
الفك السفيل
إذا أصابه كرس ،واهت َّم بطبِّ األسنان اهتماما ً
َ
مرض الصَّ ع بعُمق ،حتَّى إ َّنه
ودرس
بالغاً،
َ
َ
وصل إىل نتائج بقيت مرجعا ً عرب العصور ،وَتنبَّه ً
أيضا
ِّ
بالسل ،وكان أوَّل من وصف
إىل صعوبة شفاء الرئة املصابة
استعمالها يف معالجة السلِّ
ُ
«خمص الرِّئة» التي انترشَ
عمليَّة َ
َ
القثاطريَ catheters
قبل اكتشاف املضا َّدات الحيويَّة ،وابتَك َر
ِ
الستِخراج البول من املصاب بعُرس البول ،ومن األوائل يف معالجة
التهاب الع َُقد اللِّمفية الرقبيَّة الدر ِني باستئصالها جراحياً.
َ
يكون الطبيب طاهرا ً ذكيا ً ديِّناً،
ومن نصائحه لألطباء أن
ً
َ
مُرا ِقبا ً لله ع َّز وجل ،رقي َق اللِّسان ،محمو َد الطريقة ُمتباعدا عن
َّ
ِّ َ
ُفش للمَرىض ِساً ،وال يُطلِع
كل نجس ودنس وفجور ،وأال ي ِ
ٌ
عليه قريبا ً أو بعيداً؛ َّ
أمراض
فإن كثريا ً من املرىض يَع ِرض لهم
يكتمونها عن آبائهم وأهاليهم ويُفشونها َّ
للطبيب.

إعادة تسخين
الـطــعــــــــــام
بشكل آمـــــن!
يُعد تناول الوجبات املتبقية من يوم
أمس وسيلة رائعة للتمتع بوجبة لذيذة دون
بذل العناء يف تحضريها .إال أن التسخني
الجيد والكامل للوجبة رضوري لتجنب
التسمم الغذائي.
ويف هذا الصدد ،تنصح هيئة سالمة
الغذاء األمريكية بما ييل:
•تخزين الطعام بصورة صحيحة
يف غضون ساعتني من تحضريه
فقط ،والتخلص من املتبقي منه
الذي لم يحقق هذا الرشط.
•عدم استخدام قدر التسخني
الكهربائي البطيء إلعادة تسخني
األطعمة.
•التأكد من تغطية وعاء الطعام
عند إعادة التسخني بواسطة فرن
املايكروويف ،وتوزيع الطعام
بداخله بشكل متسا ٍو ،وتحريكه بني
كل حني وآخر أثناء عملية التسخني.
•استخدام ميزان حرارة األطعمة
للتأكد من وصول درجة حرارتها
إىل  73مئوية.

كيف نشجع الطفل العنيد على تناول الطعام؟
كثريا ً ما يكون إرضاء أذواق األطفال الصغار إزاء
الطعام أمرا ً عسرياً ،ولكن ذلك ال يعني إرصار األم
وإجبارها لطفلها عىل األكل ،وأن تتعارك معه عند كل
وجبة كي تحمله عىل تناول الطعام!
ويف هذا الصدد ،تنصح مجموعة مايو كلينك بما ييل:
•ينبغي عدم إجبار الطفل عىل تناول الطعام إن لم
يكن جائعاً ،وتقديم وجبات صغرية له ،وتركه كي
يطلب املزيد منها.
•تقديم الطعام يف نفس التوقيت يوميًّا ،لتأسيس
نظام يومي عند الطفل.
•تقديم أطعمة جديدة للطفل ،والثناء عليه عندما

نوع جديد.
يُجرِّب تناول ٍ
•تقديم الطعام بشكل شهي وغني باأللوان ،وإثراء
الوجبة بالخرضوات والفواكه.

•طلب مساعدة الطفل يف تسوق حاجيات املنزل من
البقالة أو (السوبرماركت).
•عدم السماح للطفل بمشاهدة التلفاز أو الهاتف
الذكي أثناء تناول الطعام ،حتى ينحرص تركيزه
عىل تناول الوجبة.
•عدم تقديم الحلويات مكافأة للطفل عىل تناوله
للطعام.
•تقديم نموذج القدوة للطفل بتناول األبوين لوفرة
من األطعمة الصحية.
املصـــدر:
هيلث داي نيوز ،ديانا كوهنيل
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أقــــــــــــــالم
عبدالرحمن المغربي

إطــاللــــة مـــن جــــــــدة

رســــائـــــــــل
 نحن متفقون عىل أن هناك قضايا عديدة قابلة لألخذوالرد وقبول الرأي اآلخر إيمانا ً بمبدأ املكاشفة والشفافية،
لكن ثمة قضية غري قابلة للمناقشة أو التقنني ،وهي :أننا
أبناء وطن واحد يف ظل قيادة رشيدة وحكيمة ،وهذا ما
تؤكده أحاديث خادم الحرمني الرشيفني لرتسيخ ثقافة
املواطنة ،أي أن الوطن جسم واحد ،ومن هذا املنطلق جاء
بيان هيئة كبار العلماء الداعي إىل الرتابط ،وعدم االنسياق
حرصا عىل مصلحة الوطن.
خلف الدعوات الفاشله
ً
 الجامعة اإلسالمية ،نظمت وتنظم العديد مناملناشط والربامج خدمة للمجتمع ،وتواصالً مع مختلف
رشائحه لنرش املعرفة والثقافة اإلسالمية املعتدلة ،وال شك
أن اللجنة الثقافية العليا تساهم يف تحقيق التواصل مع
العلماء واملثقفني ،بعيدا ً عن املشاحنات واملزايدات ،وقد
استضافت شخصيات علمية ودينية وفكرية ،وعقدت
عدة مؤتمرات منها“ :اإلرهاب بني تطرف الفكر وفكر
التطرف” ،فعاليات كثرية نفذتها بحكم موقعها كمنرب
علمي ،وليس بينها وبني مجتمعها فجوة ،وليست لديها
ثقافة اإلقصاء ،وبهذا استحقت كل هذا النجاح .
 د .فوزية أخرض ،طالبت بتوعية املتقاعدة بحقوقها،ومنها حرمان بنات املتقاعدة الالتي تزوجن ثم طلقن وال
يعاد لهن معاش التقاعد مرة أخرى ،حرمان املتقاعدة
من فرصة رشاء سيارة بالتقسيط ،عدم تمكني املتقاعدة
من الحصول عىل البطاقة التعريفية من املؤسسة العامة
للتقاعد أسوة باملتقاعدين الرجال ،تهميش وإغفال خربات
املتقاعدات ومؤهالتهن العالية ،ويف الوقت نفسه يتم
التعاقد مع خربات أخرى .وتدعو إىل إنشاء هيئة نسائية
عليا للمتقاعدات ترتبط بالجهات العليا مبارشة ،و ُتختار
من املناطق املختلفة للوصول إىل جميع املتقاعدات وتلمس
احتياجاتهن الفعلية .
مدير العالقات العامة والشؤون اإلعالمية  -جدة
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لسنا بحاجة ليوم للمرأة
قبل أيام احتفل العالم بيوم املرأة العاملي إحيا ًء لذكرى
مطالبة النساء بحقوقهن منذ أكثر من مئة عام تقريباً،
وألننا لسنا بمعزل عن العالم الخارجي؛ كان للنساء يف
مجتمعنا املحافظ نصيب من إحياء هذه الذكرى ،أنا هنا
لست بصدد الخوض يف الحكم الرشعي؛ لكن السؤال الذي
قد يتطلب إجابة له هو» :هل تحتاج املرأة يف مجتمعنا
إىل أن يكون لها يوم؟« .
عُ دت بمخيلتي إىل كل الفعاليات
والترصيحات ،والكلمات الجميلة جدا ً
التي قيلت عن املرأة ،وعن دورها يف
بناء األرسة واملجتمع ،وعن عطائها غري
املحدود عىل م ِّر العصور ،باإلضافة
إىل تقدير رشيحة كبرية من املجتمع
لهذا الدور؛ فاستمتعت بكل ما سمعت
وشاهدت من ثنا ٍء لجُ هودهن ،مع أن كل ما
قدمته املرأة قد يكون بدافع الفطرة التي حباها الله بها،
أو بسبب التحديات التي تواجهها يف البيت ،أو مكان
الدراسة ،أو العمل ،فأرغمها ذلك عىل أن تربز كل ما لديها
من قدرات ،أو قد يكون بسبب تهاون البعض يف تطبيق
األنظمة والقوانني التي تكفل حقوقها ،مما دفعها إىل
االعتماد عىل ذاتها ،والعمل للحصول عىل تلك الحقوق.
ومما الشك فيه أن إتاحة فرص التعليم املتوسط
والعايل للمرأة؛ قد أضاف إليها ولنضجها الفكري اليشء

ً
زيادة
الكثري ،فكلما ازدادت علماً؛ ارتقى إدراكها وتبِعته
يف عطائها .
حقيقة أن كل ما قيل من إطراء وثناء وتقدير أو
تثمني للجهود يف حق النساء؛ أسعد الكثري منا إن لم يكن
جميعنا ،ولربما كان بمثابة حافز إلعطاء املزيد ،فالقوارير
»بوصف نبينا محمد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم«
يغر َّ
ُّهن الثناء ،وإن كن سوف يواظبن عىل بذل
جهودهن بغض النظر عن عبارات الثناء،
فهن بفطرتهن معطاءآت ،وقد ينس َ
ني
احتياجهن للتقدير النشغالهن بإسعاد
من حولهن؛ بل الكثريات منهن ال
يعلمن أن هناك يومًا للمرأة أصالً ،كل
ً
سعادة
ماهنالك أنهن سوف يكن أكثر
إن المسن هذا التقدير.
وأخريا ً ألجيب عىل سؤايل؛ قد التحتاج
يوم للمرأة إذا حظيت االبنة واألخت
النساء إىل تخصيص ٍ
والزوجة واألم والعاملة بالتكريم املعنوي واللفظي ممَّن
يهمهم أمرهن ،ذلك أن إظهار التقدير واالمتنان كلما
سنحت الفرصة؛ أمر محمود ،واليأتي إال بخري عىل املرأة
ذاتها ،وعىل كل من حولها« ...استوصوا بالنساء خرياً»
العميد املشارك
كلية العلوم الطبية التطبيقية  -جدة

بين الحلم والحقيقة
لطاملا حلِمنا ،وأضعنا مرىس الواقع
والحقيقة! وال يخفى عىل أحد عالَم
أفكارنا ورغباتنا وطموحاتنا ،ناهيك
عن إمكانية تجاوز جميع الحدود
والقوانني ،وتهيئة عالم خاص سواء
بالنوم أو اليقظة نعيش فيه لوهلة
لنحقق ما نرغب فيه ،أال وهو عالم
األحالم .لكن؛ هل من املمكن أن تكون
تلك األحالم ذات تأثري؟ وهل من املمكن
تحقيق تلك األحالم أو جزء منها؟
هنا يأتي دور الحالِم بتحويل أحالمه
إىل حقيقة ،وترتيب األفكار املبعثرة
مما تبقى من عالَم األحالم ،وتحويلها
إىل أهداف وطموحات يسعى إليها،
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ويتجنب ما قد ينعكس عىل ذاته،
ويؤثر عىل نفسيته وعقله سلبًا.
من كان يعتقد يومًا أن من املمكن
إنارة املنازل بمصابيح تعمل بالكهرباء
دون إشعال وقود أو حطب؟ ومن
كان يصدق أن يف اإلمكان التنقل بني
املسافات الكبرية خالل أوقات وجيزة؟
جميع ما ننعم به يف وقتنا الحارض
كانت وراءه أفكار وجهود أُناس ُن َ
عت
بعضهم بالجنون ،وكانت تش ِغل عقل
حالِم َطمَحَ إىل تحويل عامله املبعثر،
وما يصفه البعض برضب من الجنون
إىل واقع ملموس ،غري أن اإلنسان
بطبيعته يرفض بنا ًء عىل معتقداته،

عبداهلل الجعفري
أن يقتحم مجاال ً أو تجربة يراها غري
واقعية أو صعبة املنال ،إما بهاجس
الخوف من انعدام الخربة السابقة،
أي عدم خوضه تجربة مماثلة ،وإما
لضعف ثقته بقدراته.
لكن عند تجاوزه تلك املرحلة،
وسعيه الجاد وراء تلك األفكار
واألحالم ،ونقل ما صوَّره العقل
الباطن الالواعي يف عالم األحالم اىل
العقل الواعي ،وتحويلها إىل أهداف،
قد يتمكن من تحويل بعض األحالم،
واقع وحقيقة.
أو حتى جزء منها إىل ٍ
شؤون الطالب  -األحساء

مسرح البارعين الثقافي
ثالثة أيام عاشها طالب الجامعة
إيجابي يف نفوس
كان لها أث ٌر
ٌ
الجميع ،الربنامج الثقايف الخامس
لنادي طالب الجامعة باملدينة
الجامعية بالرياض ،هذه املنارة
الشامخة التي تشهد باستمرار
فعاليات علمية وطالبية متعددة،
حتى أصبحت مرسحا ً علميًّا عامليا ً
باستقطابها واستضافتها ملشاهري
املتخصصني الصحيني وغريهم،
مما أهلها للتميز عن غريها من
املؤسسات النظرية ،وأضحت محط أنظار وآمال الطالب
الراغبني يف دراسة التخصصات الصحية بمستوى عال
من الجودة .قبل أيام سجل طالبها وطالباتها حضورهم
عرب فعاليات النشاط الثقايف يف نسخته الخامسة ،فشكلوا
لوحة زاهية ،زادها جماال ً وبها ًء معايل املدير بتفاعله
السلس مع أبنائه وبناته ،وبتكريمه للمبدعني منهم .ال
شك أن مثل هذه األنشطة تمثل جرعات حيوية ُتغذي
رشايني الحركة الطالبية دومًا ،وال تدع لها مجاال ً للسكون
أو الكسل ،وهي تتدفق كشالل مسنود بدوافع معنوية
تحقق الفائدة للجميع ..أيام ثالثة اتصفت بروح التفاعل
والتميز الفكري .قبل بضعة أشهر كتبت عن طالب
الجامعة ،واختزلت رؤيتي يف (إطار املسؤولية) متطرقا ً
إىل مثل هذا التجمُّع الثقايف الذي يكشف ويُظهر مكامن
اإلبداع لدى طالبنا ،ويُزيل أي ملمح سالب يف إنجازاتهم،

وسبق أن أرشت إىل أن الطالب إذا
رغب يف تكوين ذاته تكوينا ً سليماً؛
تلزمه املشاركة يف جميع األنشطة
الثقافية واالجتماعية ،ويتفاعل معها
بالحب واالستمرارية ،وبالتايل يمكن
أن يكون عنرصا ً ً
نشطا يف املجتمع،
فالنوادي الطالبية تستهدف يف
أدبياتها االرتقاء بمستوى أعضائها،
ألن مرحلته العمرية هذه خصبة
وربيعية ،ولها قابلية كبرية لتؤتي
أكلها وثمارها .ولعل ضعف تواصل
الطالب مع أستاذه ،قد يتسبب يف تراخيه وقلة اهتمامه
بالنشاط الطالبي ،بعكس ما إذا كان هذا التواصل ً
وثيقا
وممت ًدا ،فإن كان كذلك؛ فسوف تتفجر طاقات هائلة لديه
يف إطار ما يتلقاه من توجيه وإرشاد يضاعف حماسته،
ويرتقي بقدراته ،ويصقل مهاراته من خالل استثمار
فراغه فيما يفيده فكريًّا وعلميًّا وثقافيًّا وبدنيًّا.
أشياء جميلة احتواها النشاط الثقايف ،وبرامج ملفتة
تنوَّعت بني الفنون واللمسات اإلبداعية التي شدت انتباه
الزوار ،وذكرتهم بمراحل الدراسة عندما كانوا يجتهدون
بحثا ً عن تقديم فقرات مبهرة تسجل إنجا ًزا شخصيًّا
حقيقيًّا ..خالصة القول؛ لقد أيقنتُ أن مراحل التعلُّم ـ مهما
اختلفت ـ سيبقى أثر أحداثها يف مخيلة اإلنسان طويالً.
العالقات الجامعية واإلعالم

رسالة داعمة لجيل اليوم
لطاملا آمنت بأن يف العلم رفعة للبالد
والعباد ،فتقدم الشعوب وتنوع الثقافات
يقاس بمعيار العلم والتعليم ،لذلك
كان لزاما علينا أن نضع أيادينا
ببعضها البعض لنبني آفاق
املعرفة ،ونضيف الكثري من املعالم
الجمالية بثقافتنا التي تشجع عىل
التعايش والقبول ،ونقوّم أخالقنا التي
بعث رسولنا الكريم متمما لها.
ونحن كسباقني يف العلم البد أن نحتوي جيل
اليوم ونتفهم احتياجاتهم النفسية فهذا هو دور املعلم
املرشد الذي يؤمن برضورة االحتواء والعطاء الالمرشوط

عادل القرني

هند الحماد

ويدرك أهمية التشجيع والتحفيز ويطبق
آلية التغايض املحمود عن بعض
اإلخفاقات والتجاوزات التي تصدر
من البعض.
فاالبتعاد عن النقد الالذع
والتقليل من اإلمكانيات له دور
كبري باإلصالح ،وفتح مجال التنافس
الرشيف له أثر كبري يف إثارة الرغبة
والحماسة لديهم ،فالعلم ليس نصوص
تدرس وإنما قواعد تثبت وترسخ يف حياة
الشخص لتكون فيما بعد نمط حياة ،فلنتملك القلوب
لنالقي القبول.

سطام الحقباني

عـلــى مــا يـبــــــدو

كي تكون روائي ًا شهيرا ٢
7.7اخلق عالم الرواية يف خيالك مستعينا ً بالواقع ،ال
العكس ،ألنك ستقول ما تقوله الحياة وواقعها
دون جديد.
8.8اسقط أبطالك يف رصاعات متعددة وتصاعدية دون
اإلخالل بالرصاع األسايس لروايتك.
9.9احذر إضافة أحداث ثانوية ،فقط لزيادة عدد
الصفحات ،أو لالنتقال من حدث كبري آلخر ،افعل
ً
بسالسة.
ذلك
1010ال تفقد محور الرواية ،فاألحداث والحوارات
والشخصيات قد تسحبك بعيدا ً فتفقد زمام الجذب
واإلثارة والتشويق.
1111احذر الوعظ؛ فأنت لست عىل منرب ديني ،وال شخصية
عصامية قضت سبعني خريفا ً يف الحياة لترسد حكمك
لنصك الروائي ،وال
ونصائحك ،لن يكون ذلك جيدا ًّ ّ
لقرائك ،فلكل زاويته ومنظوره الخاص ،دع القصة
تحكي تفاصيلها ،وابتعد عن (قارئي العزيز ،أيها
القارئ ،قرائي املحرتمني).
ً
وعاظا؛ اجعل أحكامهم ونصائحهم
1212أبطالك ليسوا
تعرب عنها أفعالهم وردود أفعالهم وأفكارهم
وقراراتهم ،ال ُتقحم مواعظهم عرب الكالم الداخيل
أو الحوارات بطريقة مبارشة وفجة.
1313ال تجعل أبطالك ثرثارين؛ دعهم حيويني ومتحركني
ومتفاعلني ،اصنع مفاجآتهم ،رصاعاتهم ،مواقفهم،
أحداثهم ،وال تهرب إىل الحوار لالنتقال من حدث
إىل آخر ،إنها حركة غري جيدة أبداً.
1414قلِّل املداخالت العامية؛ يخطئ من يظن أن اللهجة
العامية ُتقرِّب بني القارئ وعالم الرواية ،فأنت
ككاتب روائي تطمح لالنتشار والشهرة  ،فإن فهمك
ابن بلدك؛ فلن يفهمك قارئ يف بالد أخرى برسعة.
سكرتري التحرير
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واحة األدب

ـحـــــم أبـــــاه
زيـــــــاد ُي ْـف ِ

إبراهيم الصافي

قصد السبيل
مفهوم الثقافة
تتعدد التعريفات حول مفهوم
الثقافة لكنها تتفق جميعها يف دالالتها،
فالثقافة ليست جماع أفكار ومعلومات
فقط ،وإنما هي أسلوب حياة ،من حيث
السلوك املتم ِّدن املرتبط بالحياة اليومية
داخل املجتمع ،واملثقف هو الذي
يمتلك القدرة عىل اإلضافة والفعل
اإلصالحي واإلبداعي بفضل حصيلة اطالع واسع،
وتراكم تجارب وخربات طويلة يف مجال املعارف والعلوم
واآلداب والفنون املختلفة ،ويعني كل ذلك االلتزام بقيم
وقواعد سلوكية تساهم يف ترقية الحياة العامة ،وتضبط
إيقاعها الحضاري ،ويعتمد اكتساب الفعل الثقايف عىل عدة
سمات ومقومات ترتكز يف سالمة التنشئة الرتبوية الخالية
من التعقيد النفيس والعقيل ،وعىل اتساع حصيلة الفرد
من املعارف واملعلومات ،وكيفية التعامل السلس واملتق ِّدم
داخل املجموعة وفق األفكار واالتجاهات والعادات السائدة
واملستمدة من املبادئ والقيم األصيلة والنبيلة ،فضالً عن
القدرة عىل التأثري اإليجابي يف األفراد والبيئة املحيطة.
وتعلن الثقافة عن نفسها ،من خالل الهيئة العامة
للفرد منعكسة يف سلوكه وتعامالته ،والتزامه باآلداب
والضوابط االجتماعية ،واحرتام القوانني واملوجهات
واالرشادات العامة ،واإلسهام الفعال يف إشاعة قيم العدل
والحق والخري بني الناس بقدر عال من التجرُّد واإلخالص،
وبمعزل عن استحكام (األنا) كموجِّ ه للنشاط ،وما لم
يكن املثقف مؤثرًا عىل اآلخر وقدوة لغريه؛ فال يعدو أن
يكون رقمًا يدور حول نفسه ،وبالتايل يمكن تصنيفه
داخل دائرة السلبية.
واملثقف ناشط دائمًا يف نرش املعرفة والقيم املتناغمة
واع بمتغريات
مع الفطرة ،مهموم برتقية الوعي العامٍ ،
الواقع ومستجدات العلوم ،وبكيفية استثمارها بصورة
إيجابية دون طمس أو تشويه إلرثه الحضاري ،أو إلغاء
للعرف السائد ،إذ لكل مجتمع ثقافة تعكس هويته
وشخصيته ،ولذا ال يجدر باملثقف التجديف عكس التيار،
وإنما يكون معنيًّا بتبصري املجتمع بحقوقه وواجباته،
وم ِّ
ُعبًا عن آراء الناس وتصوراتهم وتطلعاتهم ،ومهموم
بإيجاد حلول ملشكالتهم ،وحريص عىل تنفيذ مرشوعاتهم
يف إطار اإلصالح والتجديد والتحديث.
مسؤول التحرير
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طوَّق زياد ابن السابعة عنق والده
تمامًا كعادته عندما يرغب يف
عبوة من حليب الشوكوالتة،
أو لكسب موافقته للخروج
إىل إحدى املالهي أو
الحدائق للنزهة يف عطلة
نهاية األسبوع بمدينة
دنفر بوالية كولورادو
التي اتخذتها األرسة مقرًّا
للعمل منذ أكثر من سبع
رس
سنوات ،هكذا فهم والده َّ
املداعبة الربيئة التي يحوطها بها
صغريه يف كل مرة؛ لكنه فوجئ بالطلب
غري املعتاد ،قال الطفل أريد يا أبي تصميمًا لبالدي،
طلبت مني معلمة الفصل هذا التصميم (all about your
 )countryوح َّددت بداية األسبوع الدرايس موع ًدا لتسليمه،
صمت األب هنيهة ثم دعاه إىل إكمال الواجب بنفسه عىل
جهاز الكمبيوتر ،همهم الطفل ِّ
معبًا عن عدم قدرته عىل
إنجاز التصميم ،حف َّزه والده وشجعه عىل تنفيذ ما طلب
منه ،ووعده بجائزة ثمينة إن فعل ذلك ،جلس الصغري

وبعد دقائق نادى :أبي ،أبي ،هل تأتي
لرتى تصميمي؟ نظر الوالد إىل
التصميم ثم خاطب ابنه،
تبدو هذه األلوان داكنة!
سأحاول تغيريها لتكون
أكثر بساطة ،أجاب زياد
برباءته املعهودة :ال ،هذه
ألوان علم دولتنا يا أبي!
اضطرب الوالد ،أحس أن
طفله قد أفحمه ،ابتعد قليالً
وهو ِّ
يفكر ويعاتب نفسه ،ملاذا
لم أنتبه لذلك؟ وتعجَّ ب من فطنة
ابنه وبديهته الحارضة وهو يف هذه السن
الصغرية ،أيقن أن اإلبداع كن ٌز مخبوء داخل صغارنا
يلزمنا فقط اكتشافه وتنميته ،وتعزيز ملكة الخيال لديهم
بتحفيزهم وتشجيعهم ودعمهم ،وإال فستظل هذه الثروة
االبتكارية مهملة ،وقد تموت يف ظل عدم الرعاية والعناية.
يقول الوالد لزمالئه يف مؤسسة اإلنتاج اإلعالمي التي
يعمل بها :دعوا صغاركم يجرِّبون ،وسرتون اإلبداع
متجس ًدا يف بساطة إنتاجهم وإنجازهم.

بــــراءة طفولـة
عندما نتأمل ابتسامات األطفال،
نشعر وكأن للحياة طعما آخر،
فالسعادة بوجوه األطفال وعقولهم
التوصف ،وهي تأتي دائما ً عفوية،
إنهم كتلة من الشقاوة اللطيفة،
والحب النقي ،والحنان الجميل،
والكرم واإلحساس ،والجــــراءة
التي ال مثيل لها.
بداخلنا إحساس الطفولة املبعثرة
وأرسارها الجميلة ،فعىل سبيل املثال:
•انتصاراتنا الصغرية التي ال يعلم
بها أحد غرينا كأول حطام لنا يف
مطابخ أمهاتنا أو بعثرة أوراق
والدنا املهمة.
•أول فكرة تخطر عىل بالنا عند
استيقاظنا من النوم وال نهدأ إىل
أن نقوم بها.
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طارق سند

•رسوماتنا عىل جدران املنزل.
•الكلمات التي ننطقها بدون تفكري
والتي ال نؤاخذ عليها ألننا مجرد
أطفال.
•الحوارات التي تدور يف عقولنا
وقلوبنا كل يوم كتجربة السكني
ولكن خوفنا من عقاب أمهاتنا
أمامنا يمنعنا من إمساكها.
•أول لعبة نمتلكها ونزاعنا مع
أخواتنا عليها.
وألن األطفال يفعلون ما يشعرون
بعفوية وبإحساس الفرح يف تجربة
ولعب وفعل كل ما يمرون به يجب
علينا كذلك أن نجد يف أنفسنا إحساس
األطفال ،وأن نمتلك إرصارهم لعمل
املزيد وتخطي الجميع للوصول إىل
أحالمهم وإىل ما تمليه عليهم قلوبهم

وجدان نواب

وعقولهم.
كل ذلك وأكثر من الرباءة التي
نشتاق إليها كلما رأينا أطفاال يلعبون،
يضحكون ويركضون بدون أي قيود
من هنا وهناك ،نحن بالتأكيد يف داخلنا
جميعا تلك الرباءة لفعل ما نريد
ولكن مع وجود بعض التحسينات
اإلضافية عىل براءة الطفولة كالتخطيط
السليم والتنفيذ الدقيق واألهم من
ذلك حماس الطفولة الذي يجتمع
مع مرونة الشباب وحكمة الكهول،
فإذا كانت هي هذه البداية فالنهاية
هنا مميزة ومنرية كحصول الطفل
عىل لعبته املفضلةُ .ن َص كاألطفال؛؛
ُننفذ كاألبطال.
العالقات العامة – جدة

أخبـــــــــــــــــار

بـرعــايــــــة أ.د .يوسف العـيــســــى

عبداهلل صايل

خريجو الدفعة التاسعة في ماجستـيـر
التعليـم الطـبـي يستعرضـون أبحاثـهم

ــــــــدمــــــــــــــــــا
ٌب
َّ

طالب جامعتنا واإلبداع
ترشفت مطلع هذا الشهر باملساهمة يف تقييم األعمال
اإلبداعية املشاركة يف مسابقة "وحدة التوعية الفكرية" عن
فئة األفالم .ولن أبوح هنا باسم الفائز وملاذا فاز وعن أي
جانب فنّي يف هذه األعمال املرئية ،وربما تسبقني الكفاءات

أ.د .العيىس يسلم د .مها الرتكي شهادة التخرج

نبض الجامعة ـ الرياض
تصوير ماجـد العمـودي
استعرض خريجو الدفعة التاسعة
يف برنامج ماجستري التعليم الطبي
وناقشوا  20بحث تخرج يف الربنامج
لهذا العام أُسند تقييمها إىل مجموعة
مختصني يمثلون جامعات متميزة،
أثنوا بدورهم عىل تميز هذه الدفعة
عىل ما سبقها فيما يتعلق بجودة
البحوث ،والتزامها باملعايري الواجب
توافرها يف أي بحث ناجح.
جاء ذلك يف امللتقى الذي نظمه
قسم التعليم الطبي بكلية الطب
لعرض ومناقشة هذه العروض برعاية
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
األستاذ الدكتور يوسف بن عبدالله

العيىس يوم األربعاء 2017/1/18م
بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد
الرميان ،وذلك بمبنى الكلية باملدينة
الجامعية بالرياض.
وخاطب الدكتور العيىس الخريجني
مبيِّنًا أن الجامعة تفخر بخريجيها
وخريجاتها ،وتقدم لهم دعمًا كامالً
صناع املستقبل وقادته،
بصفتهم ُ
مشريًا يف هذا الخصوص إىل أن عد ًدا
من بني الدفعات السابقة حصلوا عىل
درجة الدكتوراة مما يُدلِّل بوضوح
عىل أن املنجز العام ال يقف عند حدود
املاجستري.
من جانبه أكد الدكتور الرميان
عىل أن هذه الدفعة تع ُّد أحدى أميز
الدفعات التي التحقت عىل الربنامج،
موضحً أ أنها نالت استحسان لجنة

د .الرميان يخاطب الحفل
التقييم والحضور ً
أيضا ،ثم أعرب
عن تهانيه ومباركته للخريجيني
عىل هذا النجاح وحثهم عىل املثابرة
وصوال ً إىل التميز.
هذا وقد حرض مناقشة العروض
كل من وكيل الكلية للشؤون
األكلينيكية د .سعود الجدعان،
ووكيل الكلية للشؤون التعليمية د.
نوفل الجريان ،وعميدة الكلية املشاركة
لشطر الطالبات د .حنان قادري،
ورئيس قسم التعليم الطبي بالنيابة
أ .د .محي الدين مجذوب ،وعدد من
أعضاء هيئة التدريس بالربنامج،
ويف ختام العرض تفضل الدكتور
العيىس بتسليم الجوائز للطالب
الفائزين بأفضل بحث ،وأفضل تقديم،
وأفضل معدل تراكمي.

اإلعالمية العاملة يف الوحدة إىل التعريف بالفائزين قبل نرش
هذا املقال  ..لكنني سأكتب إشادة مُستَ ّ
حقة تتعلق بروح
اإلبداع التي يتحىل بها الهواة يف العمل اإلبداعي بشكل عام،
وطالب وطالبات جامعتنا بشكل خاص.
باختصار أقول :استمتعت بمشاهدة عدد كبري من مقاطع
الفيديو التوعوية التي وصلت إلينا يف وحدة التوعية الفكرية،
واستمتعت بإعادة مشاهدة جميع هذه املقاطع مرة تلو مرة
 ..وعىل مدى ساعات طويلة كنت مدفوعًا قرسًا إىل االبتسام،
شاب أو شابة من الهواة،
ألن كل هذا الجمال مصدره روح ٍ
مضيئة بشغف الهواية وحرّيتها املُطلقة يف التعبري عن رؤاها.
وإن كان لهذه الجامعة من ميزة حقيقية تباهي بها
كمؤسسة تعليمية متخصصة ،فهي حتمًا مرتكزة إىل ما لديها
من طالب وطالبات .والعارفون ببواطن األمور يف صناعة
اإلعالم املرئي ،يدركون حجم ما تتطلبه صناعة مقطع فيديو
توعوي وما يتطلبه العمل اإلنتاجي من توفري ركائز مهمة
ومنها :فكرة ،سيناريو ،حوار ،تصوير ،مونتاج ،مؤثرات
صوتية ،مؤثرات برصية ،جرافيكس ..ال بل وتجاوزها
بعض املشاركني من طالب جامعتنا وطالباتها إىل توفري
رسوم متحركة  Animationsتخدم الفكرة باحرتافية
وموضوعية قد يتعذر وجودها لدى كثري من محرتيف هذه
الصناعة ،وكل هذا ضمن ميزانية طالبيّة يوفرونها من
مكافآتهم ومرصوفهم اليومي املعتاد .نحن محظوظون
بطالبنا وطالباتنا..
ولنا كل الحق يف املباهاة بهم يف مختلف املحافل
واملناسبات .طالبنا يرتجمون فعال وواقعًا ما أؤكده دوما
من أننا" :جامعة ..لصحّ ة وطن".

رئيس التحرير

mutairiabd@ksau-hs.edu.sa
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