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مبتعثة الجامعة في "احلم نيوم":

د .لمى تحصد المركز الثالث

جميـع الحقــوق محفـوظــة لمجـلـة "نبـض الجامعـة"،
وكـافـــة اآلراء المنشــورة فــي المــجــلــــــة تعـبــــر عــن
وجهــة نظــــر كاتبيــهـــــا وال تعكـس رأي الـمـجـلـــــة أو
جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

ملف العدد

برعاية كريمة من صاحـب الــسمو الملكي األمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز

ّ
ّ
الجامعة تزف  794من رواد مستقبل
وطننا الغالي في دفعتها 16

نبض الجامعة ـ سطام الحقباني

رعى صاحب السمو امللكي األمري عبدالله بن بندر بن
عبدالعزيز وزير الحرس الوطني حفل تخريج طالب

04

الدفعة السادسة عرشة من جامعة امللك سعود بن
عبدالعزيز للعلوم الصحية للعام األكاديمي1440هـ
2019م ،يف تمام الساعة الواحدة ظهرا ً من يوم اإلثنني
املوافق 2019/4/8م ،بمركز املؤتمرات باملدينة الجامعية
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بالرياض ،وذلك بالتزامن مع النقل املبارش بفرعي الجامعة
بجدة واألحساء.
هذا وكان يف استقبال سموّه لدى وصوله إىل مقر الجامعة
نائب وزير الحرس الوطني عبد املحسن بن عبدالعزيز
التويجري واملدير العام التنفيذي للشؤون الصحية مدير
جامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية الدكتور
بندر بن عبداملحسن القناوي ورئيس الجهاز العسكري
الفريق محمد بن خالد الناهض ووكيل الوزارة للشؤون
املالية واإلدارية معايل د .عيل العنقري ووكالء وعمداء
الكليات والعمادات بالجامعة ،حيث عزف السالم امللكي.
فيما بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم ،بعد ذلك ق ّدم
عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور محمد الغيهب
كلمة استعرض فيها إنجازات الجامعة ومخرجاتها مشريا ً
إىل أن عدد خريجي الدفعة السادسة عرشة  794طالبًا عىل
مستوى املدن الجامعية الثالث بالرياض وفرعي الجامعة

ملف العدد

بجدة واألحساء ،منهم  524طالبًا يف الرياض ،و 175طالبًا
يف فرع الجامعة بجدة ،و 95طالبًا يف األحساء ،فيما بلغ
عدد خريجي برامج الدراسات العليا  225طالبًا ،وعدد
خريجي درجة البكالوريوس  569طالبًا ،كما استعرض
الدكتور بدر املقبل أسماء الخريجني أثناء املسرية.
من جهته ألقى معايل مدير جامعة امللك سعود بن عبد
العزيز للعلوم الصحية املدير العام التنفيذي للشؤون
الصحية الدكتور بندر بن عبداملحسن القناوي كلمة عرب
فيها عن شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ويل
عهده األمني من دعم مستمر لقطاع التعليم وتحديدا ً
التعليم الطبي والبحثي ،مبينا ً أن جامعة امللك سعود بن
عبدالعزيز للعلوم الصحية تعد رافدا ً تنمويا ً مهمّا ً يعوّل
عليه الكثري من دعم مؤسسات الوطن وميادينه بكوادر
وطنية متميزة ،مشريا ً إىل أن الجامعة تفخر بربامجها
األكاديمية والتدريبية يف الرعاية الصحية النموذجية،

ثم قدم معايل مدير الجامعة شكره لسمو وزير الحرس
الوطني لرعايته حفل تخريج هذه الدفعة ،كما قدم
التهنئة للخريجني داعيا الله أن يعينهم عىل أداء رسالتهم
النبيلة .فيما ألقى خريج كلية العلوم الطبية التطبيقية
عب فيها عن
عبدالله عايض القحطاني كلمة الخريجني ّ
بالغ سعادة زمالئه معتربا ً أن هذا اليوم يمثل املستقبل
املرشق لهم كخريجني يتوقون لخدمة دينهم ومليكهم
ووطنهم ،ممتنا ً ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة عىل ما
قدموه لهم طيلة سنوات الدراسة بالجامعة ،مؤكدا ً أن
دعاء الوالدين كان له بالغ األثر يف تحقيق منجزهم األهم.
من جهته كرّم راعي الحفل سعادة األستاذة الدكتورة
حنان بلخي ،بمناسبة اختيارها مساعدا ً ملدير منظمة
الصحة العاملية ملقاومة املضادات الحيوية ،باإلضافة
إىل تكريم سعادة األستاذ الدكتور ياسني محمد عرابي
لفوزه بجائزة وزارة التعليم لألكثر إنتاجا ً عىل املستوى
الشخيص يف العلوم الطبية الصحية التي نظمتها املكتبة

السعودية الرقمية ،فيما جاء تكريم سعادة الدكتور حسام
زواوي لفوزه بجائزة  Tall Poppyلالعرتاف باالمتياز
الفكري والعلمي للباحثني العلماء يف أسرتاليا ،وكذلك
تم تكريم الطالب حسن نزار خرضي لفوزه بامليدالية
الفضية بمعرض سيؤول الدويل لالخرتاعات (تقنية النانو
يف مكافحة مرض املالريا) ،وأخريا ً كرّم سموّه الطالب
بدر بن حمزة أسعد ،لحصولة عىل جائز خادم الحرمني
الرشيفني للمبتكرين واملخرتعني يف دورتها الخامسة
الفئة العمرية من  25 – 18عاماً ،كما تم تكريم الطالب
املثايل خريج كلية الطب سليمان بن محمد التويجري
والطلبة املتفوقني.
ً
ً
هذا وشاهد الحضور عرضا مرئيا عن املراحل التي
أمضاها خريجو الدفعة السادسة عرشة يف الجامعة،
ويف ختام الحفل سلّم معايل مدير الجامعة درعا ً تذكاريا ً
لسمو وزير الحرس الوطني األمري عبدالله بن بندر بهذه
املناسبة ثم ترشف الخريجون بأخذ صورة جماعية معه.
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في حفل تخريج الدفعة السادسة عشرة

قادة وطالب رفعوا اسم الجامعة فنالوا التكريم

حسام زواوي

حنان بلخي

•اختارتها منظمة الصحة العـاملـيـة مساعدا ً ملدير
املنـظـمـة لشؤون مقاومة املضادات الحيوية.
•جائزة األمرية نورة للتميز اإلنساني تقديرا
إلسهاماتها يف مجال مكافحة األمراض املعدية.

ياسين عرابي
•رئيس قسم العناية املركزة واملدير الطبي للعالج
التنفيس يف مدينة امللك عبدالعزيز الطبية بالرياض
•جائزة خادم الحرمني الرشيفني لتكريم املخرتعني
واملوهوبني يف دورتها الرابعة 2017
•جائزة األكثر انتاجا ً عىل املستوى الشخيص يف
العلوم الطبية الصحية

06

•أستاذ مساعد يف علم األحياء الدقيقة الرسيرية
بالجامعة
•طوّر أبحاث واسعة تساهم يف القضاء عىل أقوى
أنواع البكترييا القاتلة.
•جائزة جامعة جريفيث للتفوق العلمي عام .2010
•جائزة روالكس للمشاريع الطموحة.

حسن خضري
•اخرتع جسيمات نانو مطورة للقضاء عىل
مرض املالريا
•ميدالية فضية يف معرض سيؤول الدويل لالخرتاعات
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الجنوبية ديسمرب 2018م
•املركز الثالث عىل مستوى العالم يف مجال الكيمياء
الحيوية يف معرض إنتل الدويل للعلوم والهندسة

بدر بن حمزة أسعد
•جائـــزة خـــادم الحرمـــن الرشيفـــن
لتكري ــم املخرتع ــن واملوهوب ــن ع ــن الفئ ــة
العمرية  25-18سـنـــة لتـمـيـــــــزه بـ
 60بحــــث علمـي.
•املركــز األول ألفضـــل بحـــث طبـــي يف
املؤتمـــر  11للجمـعـيـــة السعـوديــــة
لألحيـــاء الدقـيـقـة الطبـيــة واألمـــراض
املعدي ــة.

ملف العدد

السنة  11العدد  ٨4شعبان  14٤٠هـ إبريل  201٩م

07

ملف العدد
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ملف العدد

 ٩٧٢خريجة للعام األكاديمي ٢٠١٩ - ٢٠١٨

برعاية حرم أمير الرياض ،الجامعة تحتفي
بتخريج الدفعة  ١٦في مدنها الثالث
تحرير :سطام الحقباني ،وجدان نواب ،أسماء المغلوث
تصوير :محمد العبدالقادر ،عبدالمجيد الشريف

تحت رعاية حرم سـمو أمير منطقة الريـاض األمرية
نـورة بنت محمد آل سـعود احتفلت املدينـة الجامعية
بالرياض بالتزامن مع املدن الجامعية بجدة واألحسـاء
يـوم األربعـاء  27رجب 1440هــ بتخريـج الدفعة
السادسـة عرشة بحضور عميدات الكليـات وعضوات
هيئـة التدريـس وآبـاء وأمهـات الخريجـات بمركـز
املؤتمرات باملبنـى اإلداري باملدينة الجامعية بالرياض.
هـذا وبلـغ عـدد خريجـات الدفعـة الــ 16يف برامج
الدراسـات العليـا  208طالبـات ،بينمـا جـاء عـدد
خريجاتها من درجة البكالوريوس  764طالبة ،وتأتي
رعاية سـمو األميرة دعما ً وتشـجيعا منهـا -حفظها

10

الله -ملسيرة الجامعـة األكاديمية والعلميـة والبحثية
ودافعا ً لالسـتمرار يف حصد املنجزات ،وتأكيدا ً عىل دعم
القيـادة الحكيمة لطالبات الوطن ملـا بذلنه من جهد يف
التحصيل األكاديمي والعلمـي والتدريب اإلكلينيكي يف
مراكز الجامعة املتخصصة ،ومراكز املحاكاة الرسيرية
الرسيرية ومدينتـي امللك عبدالعزيـز الطبية بالرياض
وجدة ومستشـفى امللك عبدالعزيز باألحسـاء.
من جهتـه ثمّن معايل مدير الجامعـة الدكتور بندر بن
عبداملحسـن القناوي ،رعاية حرم سـمو أمير منطقة
الريـاض لحفـل تخريـج طالبـات الجامعـة ،ملـا فيه
من أثـر كبري على الخريجـات وهـن يغادرن أسـوار
الجامعـة بعـد أن نهلـن مـن حقـول العلـم واملعرفة
بما يسـاعدهن على خدمة الوطـن واملواطنين ،وذكر
أن رعايتهـا تأتـي تتويجـا ً للخريجات ومـا بذلنه من
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جهد خالل مسيرتهن األكاديمية والعلميـة ويف برامج
التدريـب اإلكلينيكي املكثف بمركـز املحاكاة الرسيرية
بالجامعة وبمدينـة امللك عبدالعزيز الطبية بالشـؤون
الصحية بـوزارة الحرس الوطني ،وكذلك مشـاركتهن
وتفان ،مضيفا ً
يف التطلـع لخدمة الوطن بكل إخلاص
ٍ
أن الخريجـات ومـا اكتسـبنه مـن تجربـة بالجامعة
سيسـهم يف تطوير وتحسين النظام الصحي باململكة
وسـد االحتياج املتزايـد للكفاءات الوطنيـة املؤهلة.
وأكـد د .القناوي أن الجامعة وبدعم وتشـجيع القيادة
حفظها الله -مسـتمرة يف تحقيق رؤيتهـا املتمثلة يفتخريج الكفاءات العلمية املتميـزة بمختلف القطاعات
الصحية ليشاركن يف برامج النهضة الصحية بما يواكب
رؤيـة اململكـة  2030الهادفـة إىل االرتقـاء بالخدمات
الصحية وتحسـينها بما يخدم الوطن واملواطن ،مشريا ً

ملف العدد

إىل أن الجامعة تسـعى بـكل جهد إىل تطويـر التعليم
الجامعـي للطالبـات والعنايـة بـه كونـه يعـد إحدى
الركائز األساسـية للسياسـة التعليمية التـي تنتهجها
حكومتنا الرشـيدة بقيـادة خادم الحرمين الرشيفني
امللك سـلمان بن عبدالعزيز ،وويل عهده األمني صاحب
السـمو امللكي األمري محمـد بن سـلمان حفظهما الله.
ورفع معاليه أسـمى آيات الشـكر والعرفـان إىل مقام
خـادم الحرمني الرشيفني امللك سـلمان بن عبدالعزيز،
وويل عهـده األمني نائب رئيس مجلـس الوزراء ووزير
الدفاع صاحب السـمو امللكي األمري محمد بن سـلمان
عىل مـا تحظى به مسيرة التعليـم الصحـي من دعم
وحرص واهتمـام من والة األمر –رعاهم الله– لالرتقاء
بالخدمات الصحية املقدمة يف مملكتنا الغالية واالستثمار

يف أبناء الوطن وتأهيلهم.
وأعرب باسـم الجامعة ومنسـوبيها وطالبها بالشـكر
واالمتنان لسمو وزير الحرس الوطني األمري عبدالله بن
بنـدر بن عبد العزيـز ،عىل حرصـه ومتابعته للجامعة
وأنشـطتها ،وكذلـك لوزيـر التعليم الدكتـور حمد آل
الشـيخ ،عىل مـا يخص بـه الجامعة من دعـم كبري يف
تحقيـق رؤيتها وأهدفها والتميـز يف األداء واملخرجات.
من جهتهـا رفعت سـعادة وكيلـة الجامعة للشـؤون
األكاديمية د .هيا الفوزان الشـكر العرفان لرعاية سمو
األميرة لحفـل التخـرج مؤكـدة أن هـذه الرعاية تعد
تشجيعا ودعما ملسيرة النجاح لطالبات الجامعة ،كما
أشـارت الفوزان أن هذه الدفعة سـتكون بإذن الله يف
مياديـن العمل خدمـة للدين والوطن على أكمل وجه.

هـذا واحتفلت املدينـة الجامعيـة بجـدة بالتزامن مع
املـدن الجامعيـة بالرياض واألحسـاء ،حيـث انطلقت
مسيرة خريجات الدفعة السادسة عرش بجدة بالتوافد
أمـام سـمو األمرية عبر النقـل املبـارش ،فيمـا ألقيت
كلمـة الخريجـات ألقتهـا الطالبـة فاطمـة الشـيخي
أشـارت مـن خاللهـا إىل أن جامعـة امللك سـعود بن
عبـد العزيز للعلـوم الصحية منارة للمجـاالت البحثية
والعلميـة يف العلـوم الطبيـة ،كما عربت عن الشـعور
املمـزوج بتعابير الفـرح مـن خلال سـنوات قضني
فيهـا الطالبات رحلة مـن البحث والدراسـة والتدريب
كمـا أشـارت بأنهـن اسـتوضحن من خلال رحلتهن
الدراسـية أنهن يحمل َن طموحات أكرب مـن أن يداوي َن
جرحـا عضويا فهـ َن يملكـ َن دورا أكرب مـن تصحيح
املفاهيـم والدفاع عـن حقـوق املريض إن لـزم األمر،
كما تقدمت بالشـكر لعميدات الكليات وشـكرت أيضا
عضـوات هيئـة التدريـس ومنسـوبات الجامعة بجدة
ومنسـوبات الشـؤون الصحية بالحـرس الوطني.
كمـا ألقـت الطالبة رهـف الرفاعـي قصيدة شـعرية
بمناسـبة التخـرج ،بعـد ذلك ألقـت الدكتـورة تقوى
عمر عميدة كلية التمريض يف جـدة ،كلمة معايل املدير
العام التنفيـذي للشـؤون الصحية بالحـرس الوطني
ومديـر جامعـة امللك سـعود بن عبـد العزيـز للعلوم
الصحيـة الدكتور بنـدر القناوي الذي أشـار فيها أن
ما يشـهده التعليـم ومخرجاته يف ظـل حكومة خادم
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الحرمين الرشيفين امللـك سـلمان بـن عبدالعزيز آل
سـعود بشـكل خـاص يف الجانـب البحثـي والصحي
والتقنـي ،يُعـد نقلـة نوعيـة تخـدم أهـداف التطوير
والخطـط التنموية ،مؤك ًدا حـرص الجامعة عىل تهيئة
البيئـة التعليميـة والتدريبيـة املهنية من خلال توفري
وسـائل التعليـم والتقنيـات الحديثة املقرتنـة بربامج
تدريب عالية املسـتوى واسـتقطاب أفضـل الكفاءات
والخبرات العلمية.
تال ذلـك عرض مرئي عن الجامعة ،ثم تكريم وتسـليم
الشـهادات عىل الخريجـات بحضور الدكتـورة تقوى
عمرعميدة كلية التمريض بجامعة امللك سـعود للعلوم
الصحية بجدة والدكتورة عزة جربتي العميدة املساعدة
بكليـة العلوم الطبيـة التطبيقية للطالبـات والدكتورة
نرسين جسـتنية العميدة املشـاركة لشـؤون الطالبات
والشؤون األكاديمية كما تم تكريم الطالبات املتفوقات
والحاصالت عىل مراتب الرشف من خريجات الدراسات
العليا وخريجات كلية العلوم الطبيـة التطبيقية وكلية
التمريـض كما تم تكريـم الطالبة مآثر سـامي بصفر
مـن كلية العلوم الطبيـة التطبيقيـة الختيارها الطالبة
املثالية عىل مسـتوى الجامعـة للعام الحـايل /1439
 1440هـ املوافق  2019 / 2018م.
كمـا احتفلـت املدينـة الجامعيـة باألحسـاء بتخريـج
الدفعة السادسـة عشرة مـن طالباتهـا بالتزامن مع

12

املـدن الجامعيـة بالرياض وجـدة بحضـور عميدات
ووكيلات الكليات وأهـايل الخريجات وكبـار املدعوات
يف مركـز املؤتمـرات باملدينـة الجامعية.
حيـث ابتـدأ برنامج الحفـل بتلاوة آيات عطـرة من
الذكـر الحكيـم ،ثم ّ
زفـت الخريجـات باملسيرة التي
نقلـت فقراتها عىل الشاشـة ،بعـد ذلك ألقـت الطالبة
مريـم العويس كلمة الخريجات عبرت من خاللها عن
املشـاعر واملواقف منذ بدايـة رحلة القبول والدراسـة
وحتـى عتبـة التخـرج ،شـاكرة قيادتنا الرشـيدة عىل
الفرصة لدراسـة هـذه التخصصـات املتميـزة لخدمة
هـذا الوطـن املعطـاء وترشيف الحضـور هـذا اليوم
الـذي يبـدأن بـه خريجاتنـا مراحـل تأديـة األمانـة
وتطبيق الرسـالة.
مـن جهتها ألقـت عميـدة كليـة التمريـض الدكتورة
عزيزة الشـهاب كلمة نيابـة عن معايل مديـر الجامعة
الدكتـور بنـدر بـن عبداملحسـن القنـاوي والعميـدة
املشـاركة للشـؤون األكاديميـة وشـؤون الطالبـات
بكلية العلـوم واملهن الصحية حيـث خصت بالرتحيب
الحضـور الكريم وآباء الخريجـات يف حضورهم األول
مؤكـدة أن الجامعـة وضعت على عاتقها مهمـة بناء
شـخصية الطالب والطالبـات من خالل تهيئـة البيئة
املناسـبة لهم والتعليم الـذي يطمحون إليـه والتوجيه
والتشـجيع الذي يحتاجونه ويسـتحقونه ،وأسهبت أن
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هـذا املحفل تميـز بأنه عىل مشـارف عصر جديد من
عصور النهضـة يف وطننا املجيد بقيادة خادم الحرمني
الرشيفين وويل عهـده األمين حفظهما اللـه محققني
روح ووحـدة اململكـة  2030ومركزيـن على أهدافها
االستراتيجية التي من أهمها ترسـيخ القيـم اإليجابية
وبناء الشخصية املتزنة لدى الطالب وتزويدهم باملعارف
واملهـارات الالزمة لسـوق العمل .فيما هنـأت العميدة
بتخريج الدفعة السادسـة عرشة مـن خريجات عمادة
الدراسـات العليا البالغ عددهن  17خريجة يف مختلف
التخصصـات الطبيـة وهـم جراحة األطفـال وجراحة
األنف واألذن والحنجـرة وطب األرسة والجراحة العامة
وطـب الباطنـة ،ومرحلة املاجسـتري فبلـغ عددهن 4
خريجـات يف تخصصـات التعليم الطبـي واملعلوماتية
الصحية ،بينما خريجات كلية العلوم الطبية التطبيقية
والبالغ عددهـن  90خريجة يف تخصصـات املختربات
والعالج التنفسي والتغذيـة اإلكلينيكة ،أمـا خريجات
كليـة التمريض فقد بلـغ عددهـن  123خريجة ،آملة
مـن اللـه أن يعينهـم على القيـام بحـق هـذا العلـم
ومكررة شـكرها ألصحاب السـمو والحضـور الكريم
عىل ترشيفهم ومشـاركتهم هـذا املحفل.
تبع ذلك تسليم الشـهادات للخريجات وتكريم الطالبة
املثالية عىل مسـتوى الجامعة يف فرع األحساء ،الطالبة
سـارة طالل املوىس من كلية العلوم الطبية التطبيقية.

ملف العدد
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وزير الحرس الوطني يرعى فعاليات المؤتمر
السنوي التاسع لسالمة المرضى

نبض الجامعة ـ الرياض

رعى صاحب السـمو امللكـي األمري عبداللـه بن بندر بـن عبدالعزيـز وزير الحرس
الوطنـي فعاليـات مؤتمر سلامة املرىض السـنوي التاسـع ,الذي نظمته الشـؤون
الصحية بوزارة الحرس الوطني والجامعة ،وذلـك يف فندق الرتز كارلتون بمحافظة
جدة .وشـهدت افتتاحيـة املؤتمر حضـور صاحب السـمو األمري الدكتـور خالد بن
فيصـل بن تركـي وكيل الحـرس الوطنـي للقطاع الغربـي ،ومعايل مديـر الجامعة
املديـر العام التنفيذي للشـؤون الصحية بـوزارة الحرس الوطنـي الدكتور بندر بن
عبداملحسـن القناوي .واسـتعرض املدير التنفيذي للخدمات الطبية بالقطاع الغربي
رئيـس اللجنة العلميـة للمؤتمر الدكتـور محمد بن أحمـد الزهرانـي يف كلمته التي
ألقاهـا يف حفل افتتاح املؤتمر أعـداد امللخصات البحثية املقبولـة البالغ عددها 117
ملخصـا ً بحثيا ً ُطبقـت فعالً يف امليـدان الصحي ،ونشرت بالتزامن مع هـذا املؤتمر
يف املجلة الطبية الربيطانية .وشـاهد سـموه والحضـور خالل الحفل عرضـا ً مرئيا ً
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عن تاريخ املؤتمر منذ بدايته وحتى نسـخته التاسـعة والتي ثمـن من خاللها معايل
مديـر الجامعة د .القنـاوي رعاية سـمو وزير الحـرس الوطني لهذه النسـخة من
املؤتمـر ،يعد انعقاد املؤتمر للسـنة التاسـعة عىل التوايل انعكاسـا ً لحـرص القطاع
الصحـي يف وزارة الحـرس الوطنـي بتوجيهـات ومتابعة مـن قيادات الـوزارة عىل
مواكبـة األداء الطبي للتطورات واملسـتجدات يف مفاهيم وتطبيقات سلامة املرىض،
ويف مجال تحسين الرعاية الصحيـة .من جانبه اسـتعرض املديـر التنفيذي إلدارة
الجـودة وسلامة املـرىض الدكتور عبداملحسـن بـن محمـد السـعوي دور التحول
الرقمي واإلبداع يف تحسين سلامة املرىض و دور التقنية يف سلامة املرىض.
بعدها دشن سمو األمري عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني جهاز CyberKnife
املستخدم يف الجراحة اإلشعاعية ،كما كرّم املشاركني واملتحدثني يف املؤتمر.
ويف ختـام الحفـل ،تجوّل سـمو وزير الحـرس األمير عبدالله بن بنـدر يف املعرض
املصاحـب للمؤتمـر ،مسـتمعا ً إىل رشح عن مـا يحتويه مـن تقنيات تهتـم بجوانب
سلامة املرىض.

نبض الوطن
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مدار الجامعة
ً
أكثر من  1230زائرا وزائرة

الجامعة تساهم في إثراء معرض التعليم
ً
ً
العالي توعويا وتثقيفيا

نبض الجامعة ـ سطام الحقباني،
تصوير :مسفر الدوسري

تحت رعاية خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه
الله – انطلق معرض التعليم العايل يف
دورته الثامنة خالل الفرتة من  10إىل
 13إبريل بتنظيم وزارة التعليم تحت
عنوان (تحوّل الجامعات السعودية يف
عرص التغيري) ،والذي شاركت بفعالياته
جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم
الصحية يف مركز الرياض الدويل للمؤتمرات
واملعارض بمدينة الرياض.
وجاءت مشاركة الجامعة للرتكيز عىل
تخصصاتها وبرامجها التعليمية األكاديمية،
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وإعطاء زوار املعرض نبذة عنها ،حيث
شاركت كلية الطب وطب األسنان وكلية
الصيدلة ومركز تدريب الدراسات العليا ،كما
شارك مركز امللك عبدالله العاملي لألبحاث
الطبية للتعريف بآخر املستجدات يف مجال
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األبحاث الطبية باإلضافة إىل سجل الخاليا
الجذعية والذي أتاح للزوّار التعرف عىل
أهمية التربع بالخاليا الجذعية يف عالج
األمراض املختلفة.
كما شارك مركز الرياض للمحاكاة

الرسيرية وذلك للتعريف بخدماته الطبية
فيما جاءت مشاركة كلية العلوم الطبية
التطبيقية إلثراء زوار الجناح.
إىل ذلك قدمت مديرة وحدة أطباء االمتياز
بكلية طب األسنان د .عبري السبيت ورقة
عمل يف معرض التعليم العايل تمحورت
حول توظيف الذكاء االصطناعي يف مجال
تعليم طب األسنان حيث بيّنت أنه تم فعليا ً
تدريب طالب الجامعة بالتعامل عىل أحدث
األجهزة يف الذكاء االصطناعي تعليمياً.
الجدير بالذكر أن جناح الجامعة استقبل
يف املعرض ما يقارب  1230زائرا ً وزائرة
عىل مدى أربعة أيام ،يف حني ساهم بتفعيل
الطرق الصحيحة لإلنعاش القلبي بمسابقة
تحدي تفاعل معها زوّار املعرض.

مدار الجامعة
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في المدن الجامعية الثالث

عمادة شؤون الطالب تتميز بحفل األنشطة
(ختام)
الطالبية في ِ

الريـاض  -عمادة شؤون الطالب
جــــــــــــدة  -بنــــــدر البــركـــــاتــــــــــــــي
األحساء  -أسمــــــاء المـغـلـــــــوث
تصوير :مسفر الدوسري ،عبدالمجيد الشريف،
محمد العبدالقادر

نظمت عمادة شؤون الطالب ممثلة بنادي الطالب حفلها
السنوي لختام األنشطة الطالبية يوم األحد  24مارس
٢٠١٩م وذلك يف املدن الجامعية الثالث بالرياض وجدة
واألحساء ،حيث انطلق حفلها بالرياض بحضور عميد
شؤون الطالب الدكتور سليمان القويفيل وعميد كلية
العلوم الطبية التطبيقية الدكتور محمد املطريي وعمداء
الكليات والعمداء املشاركني ،وجمع من الطالب.
هذا وابتدأ الحفل بآيات بينات من القرآن الحكيم ،ثم
كلمة العمادة ألقاها العميد د .سليمان القويلفي بني
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من خاللها أن استثمار الجهود بشكل إيجابي يعود
بالنفع عىل الطالب والطالبات عن طريق اكتساب املعرفة
وفتح آفاق أوسع ملداركهم ،كما قدم شكره وامتنانه عىل
اإلبداع الذي تميز به املشاركني يف املسابقات ويف املعرض
املصاحب مؤكدا ً أن طالب الجامعة يمتلكون املهارة
واإلبداع والخيال الجامح.
فيما عرضت مرسحية تمثيلية بعنوان (حكايا السلطان)
تحدثت عن عالقة الطالب بمعلمه يف قالب كوميدي لطيف،
فيما جاء بعد ذلك الحديث عن بعض التجارب الطالبية
الذين ساهموا بإثراء األنشطة الطالبية بربامجهم من
خالل أنديتهم التي سعت جاهدة إىل احتوائهم وبذل
مايف وسعهم للتنفيس والرتويح عنهم بني املحارضات.
من جهته أعلن العميد املشاركة لألنشطة الطالبية بعمادة
شؤون الطالب د .بدر املقبل الفائزين بمسابقة بصرية
لألفالم القصرية والتي تنضوي مشاركاتها تحت وحدة
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التوعية الفكرية ،ثم ألقى رئيس نادي الطالب معاذ
الدعفس كلمة عرب من خاللها عن عظيم شكره لجميع
من ساهم يف إضافة ملسة جمالية لهذا الحفل بدءا ً من
أول خطواته حتى نهايته ،موكدا ً أن ما يقرب من ٤٠٠
نشاط وفعالية نظمها نادي الطالب لهذا العام استفاد
منها أكثر من  ٨٠ألف مستفيد ومستفيدة داخل الجامعة
وخارجها ،ثم تم اإلعالن عن األندية الفائزة لهذا العام
بجوائز العمادة.
فيما احتفلت املدينة الجامعية بجدة بختام أنشطتها
الطالبية يوم اإلثنني املوافق  2019/3/25الساعة الثالثة
عرصا ً بقاعة املؤتمرات الكربى بحضور عميد شؤون
الطالب الدكتور سليمان القويفيل وسعادة عميد كلية
الطب د .منصور القريش.
هذا وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تال ذلك كلمة

مدار الجامعة

العميد املشارك لشؤون الطالب الدكتور بدر املقبل رحب
فيها بالضيوف الكرام متحدثا ً عن أهمية تفعيل برامج
األنشطة ،ودورها يف تنمية العالقة بني الطلبة والجامعة،
ووجه شكره للقائمني عليها ،مؤكدا ً أن األنشطة الطالبية
جزء من خطة الجامعة لتوظيف أوقات طالبها وطالبا ِتها
روح
أنفسهم ذاتيًا ،بجانب تعزيز
للمشاركه يف بنا ِء
ِ
ِ
التعاون ،وبهذه املناسبة ّ
حث من خاللها أبناءه الطالب
عىل الجد واالجتهاد واملثابرة لتحقيق النجاح والتألق
نحو اإلبداع والسري الدؤوب يف دروب العلم واملعرفة،
والحرص دومًا عىل التفرد والتميز يف كافة املنافسات
الطالبية املتاحة.
فيما ألقى نائب رئيس نادي الطالب بجدة الطالب خالد
الجارس كلمة ّ
بي فيها أهم املبادرات والزيارات والدورات
وجميع األنشطة ،تال ذلك تكريم رؤساء األندية ،ورؤساء
األندية املتخصصة ،ورؤساء أندية الكليات ،وتم أيضا

تكريم قادة الربامج الكربى .وفيما بعد تم عرض
مقتطفات عن إنجازات األندية الطالبية وعرضت عىل
شكل عرض مرسحي.
كما احتفلت املدينة الجامعية باألحساء بختام أنشطتها
الطالبية يوم الخميس 2019/3/28م بحضور الدكتور
نواف بن محمد العنزي عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية،
والعمداء املشاركني وجمعٌ من منسوبي الجامعة من
موظفني وطالب.
حيث استهل الحفل بآيات كريمة من الذكر الحكيم ثم
رحبت الطالبة نور الذرمان نائبة رئيسة نادي الطالب
بالحضور وشكرت خاللها الطالبات وهنأتهن عىل جهودهن
والنتيجة الواضحة التي انعكست عىل أدائهن يف فعاليات
العام الدرايس .تلتها كلمة العميد املشارك لعمادة شؤون
الطالب الدكتور بدر املقبل عرب بها عن فخره بما قدمه

الطالب والطالبات بمدنها الثالث من عطاء وتميز وإبداع
جعل الجامعة تزهو بمخرجاتها الالصفية.
كما تم استعراض سلسلة من األفالم لإلنجازات الطالبية
وتجارب القادة ،ثم تم عرض فقرة تمثيلية بعنوان (قصة
كفاح) استلهم فيها الطالب األبطال مسريتهم الدراسية
حتى موعد النجاح ،فيما تم تكريم أعضاء النادي الطالبي
نظري ما قدموه من سخاء وإبداع طوال العام األكاديمي.
باإلضافة إىل تكريم أندية الكليات حيث حاز نادي كلية
العلوم واملهن الصحية قسم الطالبات عىل املركز األول
بينما حاز نادي كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم
الطالبات عىل املركز الثاني.
من جانب آخر ،حصل عىل املركز األول برنامج "أرشدني"
لألندية املتخصصة من قسم الطالب بينما حصل نادي
مشكاة من قسم الطالبات عىل املركز الثاني وحصل عىل
املركز الثالث نادي لني من قسم الطالب.
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معالي مــديـــر الـجــامــعـــــة يــرعـــــى الــمـــؤتــمــــر
الوطـني الثـانـي لنمو وسلوكيات الطـفل

نبض الجامعة ـ سطام الحقباني ،تصوير مسفر الدوسري

برعاية معايل مدير الجامعة املدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس
الوطني الدكتور بندر بن عبداملحسن القناوي انطلقت فعاليات «املؤتمر الوطني
الثاني لنمو وسلوكيات األطفال» بالرياض والذي نظمته الشؤون الصحية بالرياض
بالتعاون مع الجامعة يف مركز املؤتمرات يوم الثالثاء املوافق  5رجب  1440هـ
املوافق 12مارس .2019
وأكد الدكتور القناوي يف كلمته أن الشؤون الصحية تحرص عىل تنظيم مثل هذه
املؤتمرات الوطنية وإقامتها ضمن خططها الرامية إىل تحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة
بأهمية تقديم الرعاية الصحية التخصصية والسعي املستمر لتحقيق التكامل الصحي
االجتماعي ،وفق توجيهات حكومة سيدي خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
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عبدالعزيز ال سعود و ويل عهده األمني – حفظهم الله – ملا لها من بالغ األثر يف إثراء
املجاالت اإلنسانية الحيوية واملهمة ،بما يتماىش مع رؤية اململكة العربية السعودية .2030
وأوضح أن املؤتمر يهدف إلثراء برامج التدخل املبكر يف املؤسسات التعليمية واالجتماعية
بما يحقق تكامل خدمات الرعاية الصحية والرعاية التعليمية واالجتماعية ،فيما كرم
معاليه املتحدثني واملشاركني بورش العمل «باملؤتمر الوطني الثاني لنمو وسلوكيات
الطفل» .من جانبها أشارت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة فاطمة األحمري
أن برنامج املؤتمر تضمن  5جلسات تعليمية و 9ورش عمل ،كما ناقش  20ورقة
علمية تحدثت عن عدة مواضيع منها :نمو وتطور الطفل ،وفقدان الشهية والنهام
العصابي ،وتغذية األطفال ،وعالقات األطفال يف املدرسة والبيئة املحيطة به ،واضطراب
فرط الحركة والتقييم السلوكي للطفل.
واستهدف املؤتمر الذي يعقد للسنة الثانية عىل التوايل هذا العام حوايل  1500مشارك
و مشاركة من قطاعات التعليم والصحة والتنمية االجتماعية وجميع الجهات ذات
العالقة املبارشة أو غري املبارشة بتخطيط وبناء برامج التشخيص و التدخل املبكر
لألطفال الذين لديهم اضطرابات نمائية كالتأخر النمائي الشامل ،و اضطرابات
التواصل ،فرط الحركة وقصور االنتباه ،والتوحد ،وصعوبات التعلم ،اضطرابات
الحركة ،وغريها مما يؤثر عىل جودة حياة الطفل األرسية واالجتماعية واألكاديمية
ومستقبله كبالغ له دور مناط به يف هذا املجتمع .يذكر أن «املؤتمر الوطني الثاني
لنمو وسلوكيات الطفل» شهد ورش عمل وجلسات مصاحبة ناقشت املحاور الرئيسية
للمؤتمر املتمثلة يف «العالج الذهني السلوكي للطفل ،ودور مجلس الشورى فيما
يخص الطفل ذو االحتياجات الخاصة ،وبرنامج الصحة املدرسية ،واستعراض لعالج
االضطرابات السلوكية عند األطفال.

مدار الجامعة

معالي مدير الجامعة في يوم المهنة:

كلية طـب األسـنـان تـتميز ببرنامج أكاديمي
رائع ومخرجات ناجحة

نبض الجامعة ـ سطام الحقباني،
تصوير :مسفر الدوسري

رعـى معايل مدير الجامعـة املدير العام
التنفيـذي للشـؤون الصحيـة بـوزارة
الحرس الوطني د .بندر بن عبداملحسن
القنـاوي يوم الخميـس 2019/3/21
برنامـج يـوم املهنـة ألطبـاء األسـنان
والـذي نظمتـه كلية طـب األسـنان يف
مركـز املؤتمـرات بالرياض.

من جهتـه ّ
أوضـح معاليـه أن برنامج
يوم املهنة يأتي لتطوير مهارات الطالب
والطالبـات ممـا ينعكـس إيجابـا ً عىل
إنتاجهـم املهنـي والعلمـي ،كما أشـاد
باألبحاث والتي جاءت يف األغلب ميدانية
مؤكـدا ً أنهـا ستسـهم بالتأكيـد يف رفع
ثقافـة صحة الفم واألسـنان.
فيما ّ
بي عميد كلية طب األسنان د .عيل
األحيدب أن برنامج يـوم املهنة يأتي يف
نسـخته الثانية هذا العـام بتميز بحثي

ومشاركات كبرية ،مؤكدا ً أن طالب طب
األسـنان لديهم الشـغف الكبري بتطوير
قدراتهم بما يتوافر من إمكانات مميزة.
فيمـا ّ
وضح األحيـدب أن دور كلية طب
األسـنان ال يكمن فقط داخـل الكلية بل
ّ
يتخطاها إىل دفـع الخريجني إىل مقاعد
مميـزة يف سـوق العمـل بما نالـوه من
منجزات ونجاحات تستحق.
كما أشـارت مديرة وحدة أطباء االمتياز
بكليـة طـب األسـنان د .عبري السـبيت

خالل حديثها بهذه املناسـبة أن الهدف
مـن تنظيـم هـذا الربنامـج هـو إعداد
كوادر بمسـتوى يتواكب مـع منطلقات
رؤيـة  2030والتي تواكـب يف مجملها
التطـور التكنولوجـي يف مجـاالت طبّ
األسـنان ،مشيرة إىل أن هـذا الربنامج
احتضن الكثري من املشـاريع املجتمعية
وورش العمـل املهمـة ممـا سـينعكس
بالتأكيد عىل ثقافة طالب طب األسـنان
يف الجانـب الصحي.
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أكثر من متحدث  ..وأكثر من إبداع

تيــدكــس يخـتــتــم مـشـــواره اإلبــداعـــي فـــي
الجــامــعــــــة

نبض الجامعة ـ الرياض

نظمــت وحدة الوعــي الفكــري بعمادة
شــؤون الطالب يف جامعة امللك ســعود
بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة،
برنامج  TEDxKSAUHSوذلك يف يوم
السبت  9مارس  2019يف تمام الرابعة
عــراً ،والــذي هــدف إىل اســتقطاب
متحدثني وعرض أفكارهــم امللهمة عىل
منصــة تيديكــس للمجتمــع الطالبــي
مــن داخــل الجامعــة وخارجها.
هــذا وجــاء تيدكــس مجــددا ً بشــكل
مختلف إللهــام العقول وصنــع معالم
غــد أفضــل ،حيــث تبنــت منصــة
تيديكــس قصــص وتجــارب ناجحــة
كــرت قيــود املســتحيل ،وتجــارب
طامحــة ألن تكــون كذلــك.
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مــن جهتهــا انطلقــت املتحدثــة
األوىل البتــول العنــزي وهــي طالبــة
الطــب والجراحــة وصاحبة مبــادرات
اجتماعيــة ،بكلمــة ســعت مــن خاللها
إىل تعظيــم أثــر الكلمة ومــدى تأثريها
عــى النفــس ،مؤكــدة أن بإمــكان
الكلمة أن ترسل الشــخص إىل القمة أو
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القــاع ،كمــا تحــدث ســلمان العمراني
املــدرب املعتمــد الــذي تمتــع بتجارب
متعــددة الكتشــاف ذاتــه ،حيــث بـ ّ
ـن
أنــه تنقــل بــن العديــد مــن الوظائف
ممــا أكســبه خــرة هائلــة يف ســوق
العمــل ،وحــاول مــن خــال اعتــاء
املنصة أن يطرح تســاؤال حــول مالذي

يحــدد هويــة الشــخص؟ وكيــف لــه
أن يحــدد رغباتــه الحقيقيــة ،كمــا
ســعت مشــاعل العقيــل املدربــة يف
تطويــر الــذات إىل رشح مفهــوم الثقة
بالقــدرات وكيــف يمكــن لإلنســان
أن يــرى الحيــاة بطريقــة إيجابيــة،
مســتطردة يف إثــراء جمهــور تيدكــس
بتجــارب غنيّــة وجديــرة.
فيمــا جاءت كلمــة عبدالكريــم الحربي
طالــب الطب ومؤســس رشكــة الوهج
للمحتــوى اإلبداعــي والــذي يمتلــك
الخــرة الواســعة يف قيــادة حمــات
التطــوع إلغاثة الالجئــن ،لتوضيح أثر
الضغــوط التــي يتعــرض لها الشــاب
وكيــف يمكــن التعامل معهــا والتغلب
عليهــا ،وكيــف يســاهم يف ترويضهــا
وتدريــب نفســه للتعامل معها بشــكل
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بســيط ،مؤكــدا ً أن الضغــوط تمنــح
الشــخص الخــرة أكثــر مــن العمــل
االعتيــادي ،إىل هــذا جاءت كلمــة وفاء
العنــزي وهــي أخصائية األشــعة لنرش
ثقافــة اململكــة العربيــة الســعودية
يف أرجــاء العالــم وإبــراز الصــورة
اإليجابيــة عنهــا يف مختلــف املواقــف
التــي تعرتضهــا ،حيــث بيّنــت خــال
حديثهــا الصورة النمطية التي رســمت
عــن اململكــة والتــي تحــاول جاهدة يف
تغيريهــا والتأثــر فيمــن تكونــت لديه
تلــك النظــرة مــن منطلــق الدفــاع عن
الوطــن وثقافتــه وشــعبه ،كمــا جاءت
كلمــة رنا حجــار وهــي التي أسســت
مجموعــة القــراءة يف جــدة ومجموعــة
 Saudi Previvorللتوعيــة برسطــان
الثــدي ،للحديث عــن املجــال التوعوي

والهــدف األســمى منــه ،كمــا أبــرزت
تجاربهــا املســتمرة يف إثــراء النــاس
معرفيــا وصحيــا ً بهــدف الحــد مــن
تعــرض النــاس لبعــض األمــراض.
هــذا وجــاءت كلمــة ســليمان النزهــة
وهو صانــع محتوى لألطفــال للحديث
عــن أهميــة صناعــة محتــوى هــادف
لألطفــال وكيف لنا أن نســهم بشــكل
فعــال يف محيــط الطفــل ،ونرســم لــه
خطوطــا ً معرفيــة وإدراكيــة ونفتــح
له آفاقــا ً للتفكري واإلدراك واالكتشــاف،
كمــا تطــرق يوســف البنــوي وهــو
أحــد املؤسســن ملــروع Pilleve
للوقايــة مــن إدمــان مســكنات اآلالم،
حيــث تــم دعــم املــروع مــن قبــل
حاضنــة األعمــال ،مبينــا ً أنــه حــاول
جاهــدا ً لدعــم املــروع وتحقــق له ما

أراد ،مؤكــدا ً أن املــروع يعتــر مهما
يف الجانــب الصحــي ممــا ســيكون له
األثــر البالــغ يف الحــد مــن اإلدمــان،
هــذا وتحــدث محمــد الشــيباني وهــو
محلــل الســلوكيات اإلجرامية وعضو يف
املنظمــة العاملية للقانون الطبي ،أوضح
محمد معالــم وهويــات وطريقة تفكري
العقول اإلجرامية ،مبينــا ً يف الوقت ذاته
أن معرفــة الســلوك اإلجرامــي يقودنا
لالنتصــار عــى أفــكار املجــرم قبــل
جريمتــه ،مــن جهتــه تحــدث فيصــل
الشــرمي طالب العلوم السياســية عن
كيفية أن تكون املشــكلة بابا للتغيري يف
ظل املشــاكل التي نواجههــا يف الحياة،
مؤكــدا ً أن املشــكلة هي أســاس الحياة
وهــي الدليــل عــى أننــا نعمــل ونحيا
ونتحــرك ،ولوال املشــاكل ملــا عرفنا لذة

االنتصار عليها ،كما تطرقت د .أســماء
القصري أســتاذة علم النفــس يف جامعة
امللك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلوم
الصحية ،الحدود الشــخصية بني الفرد
واآلخــر ،وكيف لتلــك الحــدود أن تبني
أين نقــف وأين نمــي ،كما ســاهمت
يف إثــراء الحضــور عن الخطــوط التي
يجــب أن نقــف عندهــا والخطــوط
التــي يلــزم كرسهــا ملعرفــة واقعنا يف
الحيــاة مــع اآلخرين.
إىل ذلك اطلـع الحضـور عىل املعـرض
املصاحـب لتيدكـس والـذي احتضـن يف
زوايـاه تفاصـيل اإلنســان ،أفكـاره،
أحالمــه ،وكيـف للبيـئــة أن تجــرده
من بعـض املفـاهـيـم أو أن تضـيـف
لـه مفاهـيـم أخـرى يف قـالـب إبـداعـي
جميل.

السنة  11العدد  ٨4شعبان  14٤٠هـ إبريل  201٩م

23

مدار الجامعة

بالتعاون مع وزارة التعليم

نـبــض الصـــحـــة تطــلـــق أولــى برامـجـهـا فـي
أسواق الرياض التجارية

نبض الجامعة ـ سطام الحقباني
تصوير :يوسف العتيبي

نظمــت جامعــة امللــك ســعود بــن
عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة ممثلــة
بكليــة الصحــة العامــة واملعلوماتيــة
الصحية وبالتعاون مــع وزارة التعليم
حملــة نبــض الصحــة يف (غرناطــة
مــول) بتاريــخ  22مــارس والتــي
جــاءت بمناســبة اليوم العاملــي للمياه
وتحــت شــعار (املــاء نعمــة).
هــذا وانطلقــت الحملــة بالحديــث
عــن أهميــة املــاء يف الجانــب الصحي
والحيوي لإلنســان ،حيث بـ ّ
ـن أعضاء
هيئــة التدريس والطالب املشــاركني يف
الحملــة لزوّار الجنــاح أن كميّــة املياه
املناســبة لحاجة اإلنســان تــراوح بني
 8إىل  10أكــواب مــن املــاء وبشــك ٍل
يومــي ،كمــا يســاعد املــاء يف تقليــل
شــعور اإلنســان وإحساســه بالتعب،
إذ قــد يكــون ســبب شــعور اإلنســان
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وإحساســه بالتعــب راجــع إىل نقص
امليــاه يف الجســم ،كمــا يســاعد املــاء
اإلنســان عــى امتــاك جهــاز هضمي
يعمــل بكفــاءة عاليــة.
هــذا ولقــي ركــن األطفــال توافــد
العديــد مــن الــزوار اســتفادو مــن
الخدمــات الرتفيهيــة التفاعليــة والتي
امتزجــت فيها املهــارة والرتفيه بالعلم
واملعرفة ،فيمــا بلغ عــدد زوّار الحملة
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يف أوىل برامجهــا مــا يقــارب الـ 840
زائــرا ً وزائرة.
واســتمرارا ً لربنامجهــا التوعــوي
انطلقــت حملــة نبــض الصحــة يف
حملتهــا الثانيــة بمركــز خريص مول
التجــاري ،ومن خــال أركانهــا يومي
الجمعة والســبت املوافــق  5ـ  6أبريل
مــن عــام  ،2019حيــث قدمــت كلية
التمريــض خاللهمــا توعيــة صحيــة

وتثقيفيــة حــول رسطــان الثــدي،
التنمــر ،الســمنة ،الســكري ،فــرط
الحركــة ،وضغــط الــدم.
هــذا وقــد ســجلت الحملــة خــال
تفاعلهــا أكثــر مــن  ١٩٠٠زائــرا ً
وزائــرة مــن الفئتــن ،بينمــا اســتفاد
أكثــر مــن  200طفــاً وطفلــة مــن
األركان التفاعليــة والتــي قدمها طالب
وطالبــات الجامعــة.

مدار الجامعة

د .فيصل الماجد

نبضات أكاديمي

حصاد
للجامعة ..
غراس للرؤية
يف الثالث من شهر رجب لعام  1440خرّجت الجامعة
كوكبة من طالبها بمرحلتي البكالوريوس والدراسات
العليا ،دافعة بهم إىل مستقبل مرشق بإذن الله ،وسبق
ذلك أن زفت الجامعة عقدا متأللئا من خريجاتها الالتي
سيك ّن رافدا وداعما للقطاع الصحي يف وطننا الحبيب.
هذا الدعم منقطع النظري للقطاعني التعليمي والصحي من
لدن خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
وويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري محمد بن
سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله حف ّز الجامعات إىل
بذل جهد مضاعف ملواكبة التطورات العلمية يف هذا
املجال ،والجامعة بدورها أسّ ست تخصصات جديدة
ستسهم بإذن الله يف سد النواقص يف كثري من املجاالت
الصحية ،األمر الذي جعلها تدخل يف قائمة أفضل عرش
جامعات عربية.
لقد اعتمدت الجامعة يف برامج تدريبها الذكاء االصطناعي
لتحاكي به املشاكل الصحية للمرىض يف الحياة الواقعية،
إضافة إىل التدريب اإلكلينيكي يف مدن ومراكز طبية هي
األفضل عىل مستوى الوطن واملنطقة بأكملها ،وذلك
ليس بالكثري عىل وطن قدم الدعم السخي لينعم أبناؤه
بالعلم واملعرفة ،فها هم اآلن غراس لرؤية ثاقبة ووطن
معطاء ،رؤية  2030التي فتحت آفاقا واسعة لرقي
بالدنا ومستقبلها.
كل الشكر واالمتنان لصاحب السمو امللكي األمري عبدالله
بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني عىل رعايته
الكريمة لحفل تخريج الدفعة  ١٦من طالب الجامعة،
والشكر موصول ملعايل مدير الجامعة الدكتور بندر بن
عبداملحسن القناوي عىل ما يبذله من جهد مبارك يف
تحقيق أعىل النتائج يف مخرجات الجامعة ونجاحاتها.
رئيس التحرير
المشرف العام على العالقات الجامعية واإلعالم
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بحضور مدير عام الشؤون الطبية بالشؤون الصحية د .المحرج

الملتقى الوطني الخامس للعالج النفسي
ينطلق بورش عمل تخصصية مهمة

نبض الجامعة ـ سطام الحقباني،
تصوير :مسفر الدوسري

نظم قســم الصحــة النفســية بمدينة
امللك عبــد العزيــز الطبية بالشــؤون
الصحيــة بــوزارة الحــرس الوطنــي
امللتقــى الوطنــي الخامــس للعــاج
النفــي ،وذلــك يــوم األربعــاء ٢٧
مــارس ٢٠١٩م بحضــور ســعادة
مديــر عــام الشــؤون الطبيــة
بالشــؤون الصحيــة بــوزارة الحرس
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الوطنــي الدكتــور ســعد بــن عبــد
العزيــز املحــرج ،وعــدد مــن األطباء
واألخصائــن النفســيني وذلــك يف
مركــز املؤتمــرات بجامعــة امللــك
ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم
الصحيــة بالريــاض.
مــن جهتــه ألقــى د.املحــرج كلمــة
بـ ّ
ـن فيها اهتمــام الشــؤون الصحية
ً
بتنظيــم هذا امللتقى امتــدادا ألهدافها
املرســومة بتطوير املهارات والكوادر
املميزة وزيــادة االحتــكاك من خالل
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ورش العمــل التخصصيــة والعلميــة
والتــي مــن شــأنها أن تصنــع حياة
أفضــل للمواطــن واملقيم عــى أرض
بالدنا الغاليــة ،وذلــك تحقيقا لرؤية
اململكة  ،2030التي تســعى لتحقيق
التكامــل الصحــي واالجتماعــي مــن
خالل تقديــم الرعايــة الصحية.
مــن جانبــه أوضــح رئيــس اللجنــة
العلميــة بامللتقــى الدكتــور عمــر
املديفــر أن مؤتمر العــاج النفيس يف
اململكــة ناقــل وصانع للمعرفــة ،كما

يع ـ ّد لقــاء ســنويا يتميــز بطرحــه
للمواضيــع النقاشــية ،وتطويــر
وتبــادل الخربات ،يف العــاج النفيس،
الفتــا ً إىل أن امللتقــى يســتمر ليومني
ويناقش خاللها التفســرات النفسية
املختلفــة الضطــراب الوســواس
القهري ،والجوانب الثقافية وعالقتها
باضطراب الوســواس القهــري  ،كما
يســتعرض امللتقــى أبحــاث محليــة
يف فهــم وعــاج الوســواس القهري،
واســتعراض حاالته وخطط عالجها.

مدار الجامعة

في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية

تمريض األحساء تنظم حملة "تغيير السلوك
ً
وصوال إلى نمط حياة أكثر صحة"
األحساء ـ عبدالعزيز العرفج ،تصوير:
محمد العبدالقادر

نظمت كلية التمريض باملدينة الجامعية
يف األحساء ممثلة بطالباتها حملة توعوية
جاءت بعنوان (تغيري السلوك وصوال ً إىل
نمط حياة أكثر صحة) وقد تضمنت ستة
مواضيع مختلفه تعنى بالجانب الصحي،
وذلك يوم اإلثنني  25رجب 1440هـ
املوافق  1إبريل 2019م ،يف بهو املدخل
الرئييس ملستشفى امللك عبدالعزيز للشؤون
الصحية بوزارة الحرس الوطني.
وأرشن الطالبات يف ركن السكري إىل
املفارقة مابني مخزون السكر والسكر
بشكل عام ،حيث أن مخزون السكر
هو املؤرش عىل وجود إصابة من عدمها،
ويشكل لدى اإلنسان غري املصاب نسبة
 %6إىل  ،% 6.5كما شددن عىل وجوب
القيام بعمل فحص دوري كل ستة أشهر
للتأكد من نسبة املخزون وبناءا عليه اتباع
توجيهات الطبيب يف االستمرار أو تغيري
النمط الغذائي.
إىل جانب ذلك تحدثت الطالبات يف ركن

السمنة عن الوسائل املستخدمة لقياس
معدل السمنة ومنها قياس كتلة الجسم،
والتي حاملا تصل إىل  30فما فوق فهي
تشري إىل وصول مرحلة السمنة ،كما وأن
للسمنة مسببات عديدة ومنها التي تأتي
عن طريق الوراثة أو عن طريق مزاولة
عادات سيئة كاإلفراط يف تناول الوجبات
الرسيعة والسكاكر ،وتتسبب السمنة يف
اإلصابة بضيق التنفس والتهاب املفاصل.
ويف الركن التوعوي برسطان الثدي أرشن
الطالبات حول آخر اإلحصائيات العاملية
التي تشري إىل ارتفاع معدل اإلصابة بهذا

املرض يف اململكة العربية السعودية يف
مراحل مبكرة عوضا ً عن باقي الدول،
وهو عبارة عن انتشار الخاليا بشكل غري
طبيعي يف الثدي ،لذا ينصح بالقيام بعملية
الفحص الذاتي شهرياً ،ويف حال ظهور
أعراض اإلصابة يجب التوجه مبارشة إىل
املراكز الصحية والقيام بعملية الفحص
من خالل األشعة السينية أو "املاموجرام".
ويف ركن الربو عرفته الطالبات عىل أنه
مرض مزمن يصيب املمرات الهوائية
املؤدية إىل الرئتني مما يتسبب يف التهاب
وتضيّق يعيق وصول األكسجني إىل الرئتني،
وبالتايل تحدث اإلصابة بنوبات ضيق
تنفس متكررة وسعال ،ولإلصابة عوامل
ومسببات منها الوراثية بطبيعة الحال،
ومنها البيئية كالتدخني والغبار واستنشاق
املواد الكيميائية الناتجة عن العطور أو
املصانع إضافة إىل وبر الحيوانات.
من جانبهن تحدثن الطالبات يف ركن
ارتفاع ضغط الدم إىل أن هذا املرض
يصنف كمرض مزمن يصيب الرشايني
واألوعية الدموية مما يشكل ضغط عىل

القلب يف عملية ضخ الدم إىل سائر أعضاء
الجسم ،يكون معدل الضغط الطبيعي
لدى اإلنسان املعاىف 120عىل  ،80يف حني
أن هنالك عوامل مسببة الرتفاع ضغط
الدم ومنها التدخني ،التوتر ،قلة الحركة،
تناول األطعمة غري الصحية ،ومن أعراضه
الدوار ،الخمول ،خفقان القلب ،فقدان
الوعي ،الصداع الحاد ،التبول الالإرادي.
وختاما ً مع الركن التوعوي بمرض تصلب
الرشايني والذي تكثر اإلصابة به عند الرجال
عوضا ً عن النساء ،والذي يحدث من خالل
تناول الوجبات الرسيعة املشبعة بالدهون
والتي تعمل عىل سد الرشايني مما يتسبب
يف ضعف تدفق الدم املحمل باألكسجني
بالشكل الطبيعي ،وبالتايل تتأثر جميع
وظائف وأعضاء الجسم ومن أهمها القلب،
يتم تشخيص مرض تصلب الرشايني عن
طريق اختبار الدم ملعرفة مستويات كل
من الكالسيوم والكولسرتول والربوتينات،
إضافة إىل أخذ أشعة للصدر والقلب
والضغط عىل منطقتي الكاحل والذراع
ملعرفة نسبة تدفق الدم.
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دواء جــــديــــــــد لـفـــيـــــروس الــعــــــوز المــنـــاعــــــي
ً
المكتسب قد يساعـــد على التخلص منه نهائيا
فــــي أجسام المصابين

تمكــن باحثــون مــن اســتخدام خاليــا
مناعيــة قــادرة عــى إخــراج فــروس
اإليــدز مــن مخابئــه يف الجســم،
وتدمــره ،وهــو مــا قــد يعنــي شــفاء
الحالــة بشــكل كامــل ،وعــدم حاجــة
املريــض لتنــاول املزيــد مــن األدويــة
طــوال حياتــه ،كمــا إنــه قــد يســاعد
عــى تطويــر لقــاح للفــروس.
ومــن املعــروف بــأن األدويــة الحاليــة
للفــروس ُتقلــل مــن تعداده يف جســم
املصــاب ،دون أن تقــي عليه بشــكل
نهائــي ،وهــو مــا يســتلزم بالتــايل من
املريــض اســتخدام تلــك األدويــة طيلة
حياتــه .وعــى الرغــم مــن أن تلــك
األدويــة ســاعدت كثــرا ً عــى الحد من
انتشــار الفريوس ،وحســنت من نوعية
حيــاة املــرىض ،إال أنهــا تــرك تأثريات
جانبيــة مثل املشــاكل املعديــة املعوية،
واملشــاكل القلبيــة الوعائيــة ،ومقاومة
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اإلنســولني ،واملشــاكل النزفيــة وغريها.
وبحســب الباحثــن ،فــإن هنالــك
العديــد مــن املحــاوالت واألبحــاث التي
تجــري حاليــا ً حــول العالــم البتــكار
عــاج نهائــي لفــروس اإليــدز يُغنــي
عــن اســتخدام مضــادات الفريوســات
القهقريــة الشــائعة حاليــاً ،وإن معظم
أو جميــع تلــك املحــاوالت تعتمــد عــى
مبــدأ ‹اركل واقتــل ،›Kick and Kill
بمعنــى اركل الفــروس مــن مخبئــه،
ـض عليــه.
ثــم اقـ ِ
ويلجــأ فــروس اإليــدز لالختبــاء يف
الخاليــا  Tاملناعيــة (التائيــة) دون أن
يــرك أثــرا ً عــى مــكان وجــوده .فقــد
ال تتجــاوز نســبة الخاليا التائيــة التي
تحتــوي فــروس  HIVنشــطا ً خليــة
واحــدة مــن أصــل كل  10ماليــن
خلية ،ممــا يجعــل العثور عــى الخلية
املُصابــة بالفريوس أمــرا ً بالغ الصعوبة
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أو مســتحيالً ،وهي املعضلة الرئيســية
التــي تقــف يف وجــه عــاج مــرض
اإليــدز رغــم توفــر أدويــة قــادرة عىل
القضــاء عــى الفــروس بحــد ذاتــه.
وللتغلــب عــى تلــك املعضلــة ،لجــأ
الباحثــون إىل دراســة ســلوك فــروس
مختلف عــن فــروس اإليدز ويشــابهه
يف ســلوكه ،وهو موجود لــدى  %95من
مرىض اإليــدز ،وهو الفــروس املضخم
للخاليا .)cytomegalovirus (CMV
قام الباحثون بهندســة خاليــا تغصنية
 dendritic cellsيمكنهــا البحــث عن
الخاليــا التائيــة الحاوية عــى الفريوس
 CMVالهاجــع وتفعيلهــا ممــا يــؤدي
إىل خــروج الفــروس منهــا وبالتــايل

القضــاء عليــه بســهولة .وقــد نجحــوا
يف ذلــك مــع فــروس ً HIV
أيضا.
يقول املعــد الرئييس للدراســة الدكتور
روبــي مايليــارد أســتاذ األمــراض
املعديــة والبيولوجيــا بكليــة الصحــة
العامــة بجامعة بتســرغ‹ :لقــد تمكنا
مــن خــال هــذا العــاج مــن تحقيــق
مبدأ ‹اقتــل واركل› ،ويبدو هــذا العالج
لنــا مثــل الســكني الحــادة متعــددة
الوظائــف .كمــا إننــا نعتقــد بأنــه
العــاج األول مــن نوعــه الــذي اعتمــد
عــى خاليــا تغصنيــة مُربمجــة توظف
الفــروس املضخــم للخاليــا  CMVيف
عمليــة اســتخراج فــروس  HIVمــن
مخبئــه ،ومــن ثــم القضــاء عليــه›.
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دراسة حديثة :شرائط تبييض األسنان قد تكون
أكثر خطورة مما هو متوقع
توصلت دراسة حديثة إىل أن منتجات
تبييض األسنان والتي تعتمد يف تركيبها
عىل مادة املاء األوكسجيني (بريوكسايد
الهيدروجني) قد ُتلحق األذى بعاج السن
(الطبقة الوسطى من جدار السن التي
ً
مبارشة)
توضع أسفل امليناء
وعىل الرغم من أن جمعيات طب األسنان،
مثل الرابطة األمريكية لطب األسنان
 ،ADAتحذر من مخاطر منتجات تبييض
األسنان ،إال أنها تنظر يف ذلك للرضر
املؤقت الذي قد تلحقه باللثة أو حساسية
األسنان ،وهي أخطار قد تزول بمجرد
التوقف عن استخدام مُبيضات األسنان.
يف حني أن جمعيات أخرى قد ترى بأن
تلك املنتجات آمنة وفعالة.
وكانت الدراسات التي تناولت تأثري املاء
األوكسجيني عىل األسنان قد ركزت عىل

تأثريه عىل طبقة امليناء ،وهي الطبقة
الخارجية التي تقي السن ،إال أن الباحثني
يف الدراسة الحالية ركزوا عىل تأثري املاء
األوكسجيني عىل العاج ،وهو الطبقة

املُشكلة ملُعظم جدار السن.
وعىل الرغم من أن ألياف الكوالجني
قد يتم تعويضها ببطء من خالل اللب
السني ،إال أن األسنان التي خضعت

ملعالجة باستئصال اللب ال تتمكن من
استعادة ألياف الكوالجني املفقودة .كما
أن التعويض البطيء أللياف الكوالجني
قد ال يكون بنفس رسعة الرضر الالحق
بالسن نتيجة فقدانها.
وينصح الباحثون بتجنب تبييض األسنان
ما لم تكن هناك مشكلة حقيقية تستدعي
ذلك ،إذ إن أسنان البرش تتباين يف ألوانها
تماما ً كما هي حال ألوان برشتهم ،وإن
لون األسنان لوحده ليس دليالً عىل
صحتها أو عدمه.
جرى عرض نتائج الدراسة يف االجتماع
السنوي للجمعية األمريكية للكيمياء
الحيوية والبيولوجيا الجزيئية .ومن
املعروف بأن نتائج الدراسات املعروضة
يف االجتماعات وامللتقيات العلمية تبقى
أولية لحني نرشها يف مجلة علمية محكمة

عالج جديد بالخاليا الجذعية للسرطان يدخل
حيز التجارب السريرية
عكف باحثون من جامعة كاليفورنيا األمريكية عىل
استخدام خاليا مناعية قاتلة طبيعية مُشتقة من الخاليا
الجذعية متعددة القدرات  iPSعند املرىض املصابني بحاالت
متقدمة من األورام الصلبة التي ال يمكن شفاؤها بالطرق
املعروفة .والخاليا الجذعية متعددة القدرات  iPSهي خاليا
جرى تطويرها من قبل اإلنسان يف العام  ،2006وذلك
عن طريق تفعيل  4جينات هاجعة يف الخاليا الجلدية،
مما أدى إىل تغيري خصائصها بشكل كامل وتحويلها إىل
خاليا جذعية تشبه الخاليا الجذعية الجنينية.
ومنذ ذلك الحني ،أصبحت الخاليا الجذعية متعددة القدرات
بديالً ممتازا ً عن الخاليا الجذعية الجنينية ،حيث إنها

تتمتع بقدرة مماثلة عىل التحول إىل أي نوع من الخاليا،
كما يمكن إنتاج أعداد هائلة منها بتكلفة وجهد أقل من
استخدام خاليا جذعية من املريض نفسه أو من شخص
متربع .وهو ما أزال عثرة كانت تقف يف طريق تطوير
األبحاث الرسيرية املشتملة عىل الخاليا الجذعية.
بدأت التجربة الرسيرية الحالية يف شهر فرباير من هذا
ً
مريضا مصابني بحاالت متقدمة
العام ،وتشتمل عىل 64
غري قابلة للعالج من الرسطان .وإن الهدف من هذه
التجربة هو اختبار أمان العالج ،وتحديد مدى استجابة
الورم للعالج بالخاليا القاتلة الطبيعية ،وكم يمكن لتلك
الخاليا البقاء يف أجسام املرىض.
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تكنونبض

" "Huaweiتنافس "آبل" بحاسب متطور

اسـتعرضت رشكـة «»Huawei
نموذجهـا الجديـد مـن حواسـب
« »MateBook Eاللوحيـة ،الـذي
سـيصبح من أقوى منافيس حواسب
« »iPad Proيف األسـواق حسـب ما
ذكر موقـع "روسـيا اليـوم".

وجاء الجهاز الجديد بشاشة بمقاس
 12بوصـة ،ودقـة عـرض عاليـة
( )1440/2160بيكسـل ،ومعالـج
«»850 Qualcomm Snapdragon
املتطور ،وذاكرة وصول عشـوائي 6
جيجابايت ،وبطاريـة تكفيه ليعمل

 11سـاعة متواصلة.
ويمكن تحويل هذا الجهاز إىل حاسب
شـخيص محمول يف لحظات ،بفضل
لوحة املفاتيح املنفصلة التي زود بها.
كـمـا زود هـذا الجهــاز بمـكــربات
صـوت « »SmartPAعاليـــــة

األداء ،تمنــــح املســـتخدم
أصـــــوا ًتا مميـزة أثنـــــاء
مشــــاهدة األفــــــــلام
واالســـتماع للموســــيقى،
وقلـــم ذكـــــــي للكتابـــــة
والرســـــم علــى الشاشـة.

"سامسونغ" تتخلى عن هواتف " "Jالرخيصة!
نرشت رشكة «سامسونغ» فيديو ترويجيا ً
أشارت فيه إىل أنها ستتوقف عن إصدار
هواتف « »Galaxy Jرخيصة الثمن.
وأكدت الرشكة يف الفيديو أنها سرتكز عىل
إنتاج هواتف « ،»Galaxy Aالتي ستطرح
بأسعار مقبولة ،وتوفر للمستخدم سعة
أكرب للبطارية ،وشاشات أكثر وضوحً ا،
وتقنيات جديدة لم تقدمها هواتف الفئة «.»j
وأوضحت الرشكة أن الفئة « »Aستتوسع
هذا العام لتضم عد ًدا من األجهزة العاملة
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بنظام أندرويد هي »A10« :و» »A20و
 »A30و» »A40و» »A50و» ،»A70ستزود
جميعها بكامريا أساسية ثالثية العدسات،
وكامريا أمامية بخاصية التعرف عىل الوجوه.
كما تشري الكثري من الترسيبات إىل أن
«سامسونغ» تعمل حاليا ً عىل تطوير هاتف
ال مثيل له ،قد يطلق تحت اسم «Galaxy
 ،»A90سيزود بكامريا «منزلقة ودوارة»،
ستحل محل الكامريا الخلفية واألمامية
يف الهاتف.

أدب وفن

قـراءة في كـتاب

حياتان ..في "حفلة الحديقة"
مفارقات غريبة وتناقضات هائلة بني طبقتني متباعدتني
صورتهما القاصة كاترين مانسفيلد بإتقان ،طبقة مرتفة
وأخرى شديدة البؤس والعوز ،فوارق عميقة بني حياتني،
حياة مخملية صاخبة عامرة باملوائد وأصناف الطعام ح َّد
التخمة ،موسيقى وألحان ورقص ،وأزياء منوعة مثل مُرج
مضمخ بأريج الشيح والخزامى ،حيوية وحركة نشطة
ودؤوبة يف الحديقة الفسيحة أمام املنزل ،باقات زهور
الليلك والبنفسج يسحر األلباب ،عمَّال يطيعون األوامر
ويعملون بهمَّة عالية ،خدم يدخلون ويخرجون ،طهاة
يركضون ،أوامر تصدر هنا وهناك لالستعجال وإتقان
اإلعداد ،وجوه جزلة وحوارات ناعمة بني أفراد األرسة أم
وأب وإخوان وأخوات ،عبارات ثناء وإطراء تنسال هنا
وهناك ،حب وقبالت دالل يتبادلها األشقاء والشقيقات،
نشاط دافق إلخراج “حفل الحديقة” بما يتناسب ومكانة
األرسة األرستقراطية ،فرح ومرح وسعادة غامرة ،وتيار
أحاسيس لطيف يرسي يف العروق ،ابتسامات عذبة تطل
عىل الشفاه .أرسة متآلفة يف محيط حياة رغدة هينة لينة.
وحياة أخرى عىل الرصيف املقابل تفتك بأهلها حرسة يف
الضلوع ،وتعض بواطنهم حرقات وجوع ،ساحات أكواخ
متالصقة ضيقة موبوءة ،تنبعث منها روائح قمامة رطبة
مرتاكمة ،رب أرسة شاب يكدح ليله ونهاره ،يتقاطر من
مسامات جسدِه ٌ
عرق دب ٌغ لزج ،يدأب ليسد رمق زوجة
وأطفال خمسة تكسوهم الكآبة أشباح عىل أسمال ال
تكاد تسرت عوارتهم ،ويف لحظة يأس أجفل حصانه
املرهق املنهك الذي يسحب عربته مصدر عيشه؛ صهل
بقوة وبدأ يستدير يمينا ويسارًا يف حركة لولبية رافعًا
رجليه األمامتني إىل أعىل ،ثم قذفه بعنف خارج العربة
عىل أرض صلبة ،حينما رفعوه وجدوه ميتًا ،يبدو أن
الحصان يتمرد عىل واقعه املرير ،وكأنما أراد التخلص
من عب ٍء ثقيل وشظف عيش وحياة نكدة.
وتبلغ املفارقة ذروتها حني يُنقل خرب موت الشاب إىل
(لورا) الشقيقة الصغري يف األرسة املرتفة ،أفقدها الخرب
حيويتها ،وخبأ نشاطها ،تحرَّكت يف دواخلها نزعة إنسانية
ً
تناقضا كبريًا بني الحالة التي هم فيها
موارة ،أحست
اآلن ،وغيمة الحزن التي تجلل ساكني األكواخ الصغرية
يف مواجهة منزلهم ،رصخت بعفوية الفتاة الربيئة“ :ال

يمكننا إقامة “حفل الحديقة” وهناك رجل ميِّت تمامًا
أمام البوابة األمامية” ،وأمام هذا االستنكار اإلنساني
تعلو نربة أختها (جوس) املتعالية املتمسكة بأدبيات
وأتيكيت عائلتها“ :تريدين أن نوقف كل يشء ،لورا!!
ماذا تعنني؟… عزيزتي لورا ،ال تكوني سخيفة ،طبعًا
ال يمكننا فعل يشء من هذا النوع ،ال أحد يتوقع منا أن
نفعل ،ال تبالغي كثريًا” ..قالت لورا“ :فكري فقط كيف
سيبدو صوت الفرقة لتلك األرملة املسكينة” ،ر َّدت أختها
لتسحق بوادر تلك النزعة التي تحركت يف قلب أختها،
وقالت بلهجة خالية من أي تعاطف“ :إن كنت ستمنعني
ً
حادثأ؛ فستكون
عزف الفرقة يف كل مرة يواجه فيها رجل
حياتك عسرية ج ًّدا ..لن تعيدي عامالً ثمالً إىل الحياة بأن
تكوني عاطفية” .وحني طلبت لورا من والدتها إلغاء
الحفل تجاوبًا مع األرسة املكلومة؛ لم تحظ بأي تعاضد؛
بل كانت أمها أشد قسوة يف تعليقها عىل بؤس جريانها،
فقالت متأففة“ :صغريتي العزيزة ،استخدمي منطقك
العقالني… أنا ال أفهم كيف يبقى مثل هؤالء أحياء يف تلك
الجحور الصغرية الضيقة ،يجب االستمرار يف حفلتنا”،
ً
رشخا
لم يخبو إحساس لورا اإلنساني؛ بل كاد يُحدث
مؤملًا داخلها حني قالت مخاطبة أمها“ :أليس ذلك قسوة
فظيعة منَّا؟!”ن انزعجت األم من هذه النربة التي تتوافق
مع نهج األرسة وأسلوبها املتعايل ،فقالت البنتها“ :أنت
سخيفة ج ًّدا لورا ،أناس مثل هؤالء ال يتوقعون تضحية منا،
وليس من التعاطف إفساد متعة الجميع كما تفعلني اآلن.
لم تأبه األرسة الستعطاف ابنتها بإلغاء الحفل احرتامًا
لرجل ميت ،ولم ُتعر باالً ،أو أدنى اهتمام لرحيل جار
وأرسة تتلمَّظ الجوع ،ليس يف حساباتهم التعاطف مع
أبناء الطبقة املسحوقة ،ويرون أن املوت أفضل لهم من

حياة البؤس والفقر التي يقاسونها .وبرغم أن والد لورا
أبدى ً
أسفا عىل رحيل جاره؛ إال أن زوجته رصفته عن
االسرتسال يف التعبري عن حادثة ال تعنيهم من قريب
وال بعيد ،وال شأن لهم بمن يموت جائعًا أو بلسعة برد
قارصة داخل كوخه ،قاطنو األكواخ ليس لحياتهم معنى،
ويف املوت راحة لهم.
نجحت “حفلة الحديقة” وابتهج الجميع حتى لورا التي
أُجربت عىل الصمت ،واالستمتاع باللحظة التي هي فيها،
وحتى ال تحرج األم ابنتها طلبت منها حمل بقايا الطعام
إىل تلك األرملة وصغارها بدال ً من رميها يف النفايات ،لم
حرصا عىل أال َّ يتضاعف ركام
يكن ذلك شفقة منها ،وإنما
ً
النفايات وتصدر عنها روائح منتنة ،وقالت بازدراء“ :لنرسل
لتلك املخلوقة البائسة ً
بعضا من هذا الطعام كامل الفائدة،
فسيكون بجميع االعتبارات أفضل عالج ألوالدها” ،حملت
لورا السلة يمألها إحساس بالخجل والحرج من التصدق
بفضالت طعام ،لكنها حملتها ،وولجت الكوخ حيث كان
يستلقي الشاب بسكون تام وعميق ج ًّدا.
نجحت القاصة الشابة (كاثرين مانسفيلد) بأسلوب
قصيص يتفجر عذوبة وعنفوا ًنا يف تصوير التناقضات
الرهيبة بني املجتمعات الراقية وتلك التي تعيش الفقر
والجوع واملرض حتى النخاع ،فأخرجت قصتها “ :حفلة
الحديقة” يف حلة أدبية رفيعة ،غنية بالتجسيد والتصوير
ً
جفافا يف
النفيس املتعمق بني شخصيات متأنقة تعاني
األحاسيس اإلنسانية ،وأخرى ُتقتل يف دواخلها أي بذور
للتعاطف واإلشفاق عىل كائنات قذرة غري جديرة بالحياة؛
ألنها عاجزة عن إنقاذ نفسها من حياة القاع.
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أدب وفن

رسالة من الروائي األمريكي سارويان إلى كاتب
ناشيء :من كتاب "لعبة األدب"
1ـ اكتب كل ما تستطيع ،اكتب كأنك الكاتب الوحيد
عىل هذه األرض ،دون غرور ولكن بمسئولية.
 2ـ تأمل كل يشء حولك ،ففي أرش األشياء يكمن
الخري ،ويف عمق املأساة هناك ملهاة مخفية ،أيقظها ثم
استمر وحاول أن تستدرك كل يشء .كل يشء تماما.
 3ـ اكتب بوضوح وسالسة ،اترك نثرك ينساب بال
عناء اجعل الكلمات تميض إىل حيث موقعها بشكل
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طبيعي جدا.
 4ـ عليك أن تكون وحيدا ،تستطيع أن تميض بني
اآلخرين ،تحادثهم وتضاحكهم ولكن كن وحيدا ،ومرهف
الحس ودقيق املالحظة إنه السبيل لكتابة يشء عظيم.
 5ـ اعلم أنه ليس مفيدا أن التشجيع ،إنها معركة؛
فكتابة قصة قوية وذات محتوى رائع ومشوق أشبه
بهزيمة عدو رشس .كرر محاوالتك حتى تنجح.
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 6ـ ال أعلم إن كنت ستميض يف الكتابة أم ال؛ ولكن لو
منعك أو حاول أن يمنعك أي يشء عن الكتابة ،حرب
مثال أو مجاعة فاعلم أنك فشلت.
7ـ إن أصبحت هكذا،أي فشلت ،فكن موظفا رشيفا،
واذهب إىل دور السينما ،نم واستقيظ ،كن عاديا
كأي شخص آخر ،ولكن تذكر أنك ستعيش يف دوامة
وتأنيب للضمري.

أدب وفن

سطام الحقباني

التربية بالقدوة الحسنة

على ما يبدو

ّ
د .عزة الجبرتي

مسارات
متغـيـرة

يف بدايـة حياتي العمليـة ،عملت مع أحـد األطباء األكرب مني سـنا ً

واألعلام أو املشـاهري أو زمالء املهنة ،كل ذلك وغيره كثري نحاكي

ً
وخبرة ،قـال يل ذات مـرة وأنا أناقشـه يف بعـض ترصفات طفيل

فيه  ،وربمـا دون أن نشـعر ،قدواتنا“ ،من وعظ أخـاه بفعله كان

الذي لـم يتجاوز العامين “ ،لن تعـريف اليسء مـن صفاتك حتى

هاديـا” .اإلمام الشـافعي – رحمه اللـه ،ولنقس عىل ذلـك الكثرية

تريهـا يف ابنائك!”

من األمثلـة من حياتنـا اليومية .

لـم ألقـي وقتها ملا يقـول بـاالً ،حتى كربت وكبر ابنائـي ،وبدأت

نعلـم أنه عىل مـدى التاريخ عند سـؤال أيـا ً من األفـراد الناجحني

أبعاد شـخصياتهم تتضـح  ،وبـدأت أالحظ بعض الصفـات التي

عـن سـبب نجاحـه أو اختياره ملجـال معين عىل األرجح سـوف

قد التكـون محبذه لدي ،تذكـرت وقتها مقولة زميلي ،ثم أصبحت

يستشـهد بأشـخاص كانـوا قدوتـه أو كانـوا الدافـع الرئييس له

أراجع ترصفاتـي وأقوايل حتى أكون قدوة حسـنة أوالً ،ثم أفسـح

لتحقيـق أهدافه.

لنفسي املجال ملسـاعدتهم يف التخلـص من أي مـن الخصال الغري
مرغـوب فيها ،والتي قد تشـكل عائقـا ً يف تعليمهـم أو تعامالتهم

حقيقـة تعلمـت مـن العديـد مـن الزملاء والزميلات (ممـن قد
يكونـون أصغـر مني سـناً) خصال أجـد أنها مميـزة وأضافت يل

مـع اآلخرين ،وربمـا مسـتقبلهم ،هذا املثـال نسـتطيع أن نطبقه

الكثير من الخبرات  ،واليوم أسـعى جاهدا ً أن أكون قدوة حسـنة

عىل نطاق األرسة ،وقد تتسـع دائرة التطبيق لتشـمل نطاق عملنا،

لغيري ،أطمئنهـم أن أهدافهم سـتتحقق بـإذن الله لكـن البد من

فهنـاك املربين واملعلمين واإلداريين والقياديين وغريهـم كثري،

العمـل الجاد لتعجـل وصولهـم لغاياتهم.
وأخرياً؛؛ يسـتطيع الفـرد بناء جيل كامـل بأن يكون خير قدوة ،

مامعنى القدوة ؟

فكن أنـت ذلك الفرد سـواء كنـت مربيـا ً أو معلما ً أو قائـدا ً ممن

القـدوة هو املثال الحي لسـلوك معين أو مجموعة قيـم ،وهي من

بهداهـم يُقتدى“ ،األسـوة وحدها هـي الحياة “

ينطبـق عليهم مبـدأ أهمية القدوة الحسـنة .

أقوى األسـاليب املؤثرة يف بناء شـخصية وفكر البرش ،حقيقة يجب
أن ندركهـا ،بإمكان أي منهـم الحديث لسـاعات يف رسد النصائح
واألنظمـة والقوانني ولكن لن تطبق الفئة املنشـودة أيـا ً منها مالم
تـراه مثاال ً حيـا ً يف ترصفات من يديل بهـذه النصائح.
عىل سـبيل املثال و يف هذا السـياق ،أسـتطيع أن أتحدث عن أهمية
الوقت ورضورة احرتام مواعيـد الحضور واإلنرصاف وماهي لوائح
اإلجـازات  ،وأنـا أول مـن يخالفهـا كقـدوة ،قد يجبر البعض إىل
إتباعها ولكن من املؤكد أن األغلب سـيحاولون تقليدي كلما سنحت
لهـم الفرصة“ .يَا أ َ ُّيهَـا الَّذِي َن آ َ َم ُنـوا لِ َم َت ُق ُ
ون مَـا َل َت ْفعَلُ َ
ول َ
ون”

إستشارية طب الطوارئ  -العميد المشارك كلية
العلوم الطبية التطبيقية – جدة

يف الفيزي ــاء يق ــال أن االحت ــكاك يول ــد طاق ــة،
تل ــك الطاق ــة يمكن ــك االس ــتفادة م ــن خالله ــا
بإيق ــاد الن ــار ،أو تش ــغيل الكهرب ــاء أو غ ــره،
ويف الحيــاة العامــة نحتــك بالكثــر من األشــياء
الت ــي تنحتن ــا يف تكوي ــن يصن ــع من ــا آخري ــن
ـر
غـــر الـــذي كنـــا عليـــه ،فاإلنســـان متغــ ّ
لي ــس ثاب ــت ،ولك ــن مبادئ ــه ثابت ــة وراس ــخة
وه ــذا مؤك ــد.
مـــا أريـــد الوصـــول إليـــه أن اإلنســـان يجـــب
علي ــه أن يجع ــل ه ــذا االحت ــكاك يف صالح ــه ،ال
أن يغ ــره إىل األس ــوأ ،فالصعوب ــات واملش ــكالت
التــي تواجهــه دائمــا ً يجــب أن يتــدارك أمرهــا
ويف ــكك مكامنه ــا ويس ــيطر عليه ــا ويرتجمه ــا
إىل إيجابيـــات تصنـــع مـــن شـــخصا ً قويـــا ً
عارف ــا ً وذكي ــاً.
وه ــا نح ــن اآلن ع ــى مش ــارف إج ــازة يمك ــن
مــن خاللهــا أن يصنــع اإلنســان مســارا ً جديــدا ً
يخ ـ ّ
ـط علي ــه بقي ــة حيات ــه ،خط ــة جدي ــدة ،أو
منعطــف جديــد ،قــد يرســم لــه نجاحــا ً باهــرا ً
وفك ــرة باذخ ــة ،أو خس ــارة كب ــرة ،أو فش ـ ً
ـا

ق ــد يس ــيطر علي ــه وق ــد يك ــون العك ــس ،ويف
كل األحـــوال يلـــزم أن يحـــذر الشـــخص مـــن
إطـــاق األحـــكام املترسعـــة ،فمـــا قـــد يلـــوح
باألفـــق أنـــه رسابـــا ً مـــن وهـــم قـــد يكـــون
بزوغ ــا ً لش ــمس النج ــاح؛ فح ــاول وال تي ــأس.

فن التعامل وأدبيـات التواصل مع اآلخرين أو اإلحرتافية يف التعامل
هو أحد أهم األمثلـة التي يلعب فيهـا القدوة دور البطولـة .ابتدا ًء

نائب رئيس التحرير

ممـا قـد يُكتسـب مـن الوالديـن ثـم املعلـم أو املربي ثـم األقران
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بصمة

معالي مدير الجامعة يرعى الحفل السنوي
لتكريم موظف السنة
نبض الجامعة ـ سطام الحقباني

تحت رعاية معايل مدير الجامعة الدكتور بندر القناوي ،نظمت إدارة عالقات املوظفني
الحفل األول لتكريم موظف السنة لعام  2018والذي أقيم يوم األربعاء  17أبريل 2019
باملدينة الجامعية يف الرياض.
بدأ الحفل بكلمة ألقتها مديرة إدارة عالقات املوظفني األستاذة نورة الفرم بينت فيها
آلية اختيار املوظف املثايل لكل شهر واملوظف املثايل للسنة .كما ثمنت األستاذة نورة
الفرم رعاية معايل مدير الجامعة الدكتور بندر القناوي لهذا الحفل.
من جهته ألقى د .القناوي كلمة عرب فيها عن سعادته بالحفل وشكره إلدارة عالقات
املوظفني وملدير الشؤون اإلدارية سابقا األستاذ سعود البكر الستحداثهم برنامج موظف
السنة ،مؤكدا أن هذا الربنامج يمثل حافزا كبريا للموظفني لتطوير العمل وهذا ما يتوافق
مع أهداف رؤية اململكة .2030

في معرض التحول الرقمي

فريق تقنية المعلومات بكلية العلوم الطبية
التطبيقية يفوز بجائزة أفضل فريق

نبض الجامعة ـ سطام الحقباني

حصـل فريـق تقنيـة املعلومـات بكلية
العلـوم الطبيـة التطبيقية على جائزة

34

أفضـل فريـق يف تحويـل األعمـال من
الصيغـة التقليدية إىل صيغـة إلكرتونية
معتمـدة على تقنيـة املعلومـات والتي
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تنظمها رشكة ()GEC Media Group
بالتزامن مـع معرض التحـول الرقمي
 )2019 BTX show( 2019يف الرياض.
وجـاء مشروع الفريـق إلدارة سـنة
اإلمتياز الطبي (Medical Internship
Management System (Medical
 ))IMSوتبلورت فكرته ملساعدة الشؤون
اإلكلينيكة ووحدة متابعة طالب االمتياز
بالكليـات يف تيسير عملهم عـن طريق
إحـداث قنـاة تواصـل ومتابعـة بين
الشـؤون اإلكلينيكـة وطلاب االمتيـاز
ومواقـع التدريب.
ويخـدم الربنامـج املسـؤولني وطلاب
االمتياز بعدة خدمـات من أهمها توزيع
الطالب على مواقع التدريـب إلكرتونياً،

وتحديد املهـارات املطلوب قياسـها من
خلال التدريـب الطبي ،وتسـجيل كل
األنشـطة املنفذة خلال املناوبة الطبية،
باإلضافة إىل متابعة التقدم الذي يحرزه
املتدربني يف مختلف مواقع التدريب ،كما
ويوفـر الربنامـج كل اللوائـح واألنظمة
والربوتوكـوالت الطبيـة ،باإلضافـة إىل
متابعـة الحضـور واالنصراف ،وأيضا
يقـدم نمـاذج إلكرتونيـة للتقديـم عىل
اإلجـازات عن طريق الربنامـج ،كما يتم
مـن خاللـه تسـجيل التغذيـة الراجعة
مـن مسـؤويل االمتيـاز عـن املتدربين
وكذلك التغذيـة الراجعة مـن املتدربني
عن املواقع التـي تدربوا فيهـا لتحليلها
وبنـاء القرارات على ضوئها.

الكلمات المتقاطعة
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

المشرف العـام
1

معـالي مدير الجامعة

2

د .بـنــــــدر الـــقـــنـــــــــــــــــــاوي

3

رئـيس الـتـحريـر

4

ونائب المشرف العام

5

د .فـيــصــــــــــل المـــــاجــــــــــــــد

6
7

نائب رئيس التحرير

8

سطــــــــام الحقـبــانـــــــــــــــــي

9

التحرير

10

ســحـــــــــــــــر القــــــــرنـــــــــــــــــــي

الكلمات األفقية

الكلمات الرأسية

1.1فنان تشكييل مرصي مشهور
2.2عاصمتها كاغاندو
3.3جسم ـ عاصمة سويرسا ـ أداة نداء
4.4أقرص وأبطأ ـ أم
5.5يفقد عقله ـ يلوذ
6.6رقد ـ عاصمتها أكرا
 ...(7.7بوتني) رئيس روسيا
8.8أمر منكر ـ لجنة األمم املتحدة للمراقبة والتحيق
9.9يقنط ـ كملهما
1010قام يتهنئتها ـ عمر (معكوسة)

1.1مدينة سودانية ـ ما أبعد من يشء لرداءته
(2.2محمد عوض )...وزير الصحة يف مرص سابقا ً
3.3دق ـ عاصمة البريو ـ متشابهان
(4.4إدوارد )...مؤرخ إنجليزي ـ وطئه
5.5من كلمة (رباب) ـ وحل
6.6عاصمة فيتنام الشمالية ـ اكمل (معكوسة)
7.7عظم ـ السحب
8.8السيول التي تجرف ما يعرتضها
9.9كفان ـ بركة
1010يشاهده ـ قدح الخمر

رائــــــــــــــــد المنــــقـــــــــــــــــــــــــور
روان النـــــويصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
التصوير

ماجـــــــــد العــمـــــــــــــــــــــودي
مســـفــــــــر الدوســــــــــــــــــري
مـحــمـــــــد عبـــدالقـــــــــــــــــادر
عبــــدالمجـــيـــــد الشـــــريـــف

إخــراج

طــــــــــــــــــارق ســـــــــــــــــــــــنـــــــــد

الجامعة  ..الرسالة والرؤية
الرسـالـــة
تقديم خدمات عالية الجودة في التعليم الصحي ،والبحوث المتعلقة بالصحة ،وخدمة
المجتمع لتعزيز الصحة في الوطن.

الـرؤيـــــــة
الريادة العالمية في التعليم الصحي مع التميز في البحث العلمي ،ورعاية المريض،
وخدمة المجتمع.

للتواصل واإلعالنات
هـــــاتــــــــــــــــــــف011 - 4292643 :
بريد إلكتروني
n e ws @ ks a u - h s. e d u . s a
رقـــــــــم اإليــــــــــداع1432 / 307 :
ردمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد1658 - 5739 :

األخيرة
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