
�سعود  امل��ل��ك  بجامعة  اختُتمت 

اأعمال املوؤمتر االفرتا�سي للجمعية 

ال�سعودية لطب وزراعة الكلى.

رئي�س  امل��وؤمت��ر  رئي�س  واأو���س��ح 

جمل�س اإدارة اجلمعية الدكتور خالد 

عبدالعزيز احل�سن اأن املوؤمتر تناول 

الكلوية  الرعاية  منها  حم��اور  عدة 

الدموي  الكلوي  والغ�سيل  الطارئة، 

الكلى  اأم��را���س  ورع��اي��ة  املتوا�سل، 

لفايرو�س لكورونا  احلادة امل�ساحبة 

املتعلقة  واالأبحاث  عالجها،  وطرق 

للغ�سيل  امل�ستخدمة  ال��ف��الت��ر  يف 

جانب  اإىل  كورونا،  ملر�سى  الكلوي 

ت�سخي�س  ط��رق  اأف�سل  ا�ستعرا�س 

امل�ساحب  النوم  ا�سطرابات  وعالج 

ملر�سى الغ�سيل الكلوي.

ميات  ال�سُّ بع�س  ت��ن��اول��ت  ك��م��ا 

املكت�سفة حديثاً لدى مر�سى الف�سل 

ما  واأح��دث  اإزالتها،  وط��رق  الكلوي 

عالج  جم��ال  يف  العلم  اإليه  تو�سل 

وجراحة الكلى.

وت��وزع��ت امل��ح��اور على اأك��ر من 

متحدًثا   16 قدمها  حما�سرة،   30
املتحدة  وال���والي���ات  امل��م��ل��ك��ة،  م��ن 

واأمل��ان��ي��ا،  وبريطانيا،  االأم��ري��ك��ي��ة، 

وبلجيكا، والهند.

يذكر اأن عدد امل�سجلني يف املوؤمتر 

يف  �سحياً،  24361 ممار�ساً  بلغ 

خالل  احل�سور  متو�سط  بلغ  حني 

اأك���ر م��ن 14340  اأي����ام امل���وؤمت���ر 

زائراً  و5783  افرتا�سياً،  م�ساركاً 

امل�ساحبة  االفرتا�سية  لالأجنحة 

للموؤمتر.

واجلودة  التطوير  عمادة  عقدت 

الدكتور  املكلف  عميدها  برئا�سة 

مع  اجتماعاً  القحطاين،  م��ب��ارك 

ع��م��ادة ال��ت��ع��ام��الت االإل��ك��رتون��ي��ة 

عميدها  ب��رئ��ا���س��ة  واالت�������س���االت 

الدكتور عمر ال�سالح.

هدف االجتماع الذي ا�ست�سافته 

ع��م��ادة ال��ت��ع��ام��الت االإل��ك��رتون��ي��ة 

التعاون  اأوجه  ملناق�سة  واالت�ساالت 

بناء نظام بطاقة  العمادتني يف  بني 

اإدارة  ومنظومة  امل���ت���وازن،  االأداء 

امل�ساريع االحرتافية.

وت�����س��م��ن االج��ت��م��اع ع����دداً من 

اآليات  مناق�سة  بينها  م��ن  امل��ح��اور 

التقني  ال��راأي  وا�ستطالع  التعاون، 

ال��ب��ن��ود حمل  وال��ف��ن��ي يف كثري م��ن 

االجتماع.

�سعد  اآل  ف��الح  االأ���س��ت��اذ  وق���دم 

نائب امل�سرف على املكتب التنفيذي 

االأداء  ب��ط��اق��ة  ن��ظ��ام  ع��ن  ع��ر���س��اً 

امل�ساريع  اإدارة  ومنظومة  املتوازن، 

يف  اأهميتهما  وم��دى  االح��رتاف��ي��ة، 

اال�سرتاتيجية  اخلطة  تقدم  قيا�س 

اال�سرتاتيجية  واخلطط  للجامعة، 

كافة  ومتابعة  اجلامعة،  ل��وح��دات 

ال�سلة  ذات  التطويرية  امل�سروعات 

باخلطط اال�سرتاتيجية. 

ح�����س��ر االج���ت���م���اع م���ن ع��م��ادة 

العمادة  وك��ي��ل  واجل����ودة  التطوير 

با�سل  ال��دك��ت��ور  التطوير  ل�����س��وؤون 

ال��ط��ع��ي��م��ي، واأع���������س����اء امل��ك��ت��ب 

اال�سرتاتيجية  للخطة  التنفيذي 

االأ���س��ت��اذ   KSU2030للجامعة

�سعود  واالأ�ستاذ  الزهراين،  حممد 

العبد  �سلطان  واالأ�ستاذ  الزهريي، 

العامة  العالقات  وحدة  من  ال�سالم 

واالإعالم.

وح�����س��ر االج��ت��م��اع م��ن ع��م��ادة 

واالت�ساالت  االإلكرتونية  التعامالت 

وكيل العمادة لل�سوؤون الفنية الدكتور 

واملهند�س  اخلنيفر،  الرحمن  عبد 

ر�سا اأبو عي�سة.
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د. النمي يدشن 3 برامج إلكترونية باألولى المشتركة

لل�سوؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  د���س��ن 

التعليمية واالأكادميية الدكتور حممد 

وبح�سور  عميد  النمي  �سالح  ب��ن 

ال�سنة االأوىل امل�سرتكة الدكتور عبد 

اجل��ري��وي،   عبدالعزيز  ب��ن  املجيد 

ث��الث��ة ب��رام��ج اإل��ك��رتون��ي��ة ي��ت��م من 

خاللها تقدمي العديد من اخلدمات 

عن بعد للطالب والطالبات. 

ال��رام��ج  اأن  واأو���س��ح اجل��ري��وي 

هي:  تد�سينها  مت  االإلكرتونية  التي 

»�سعود«،  االآيل  امل��ح��ادث��ة  برنامج 

والدعم  التوا�سل  مركز  وبرنامج 

ال���ف���ن���ي، وب���رن���ام���ج ن���ظ���ام ل��وح��ة 

م��ع��ل��وم��ات ال���رن���ام���ج ال��ت��ع��ري��ف��ي 

.«Dashboard«

برنامج  اأن  اجل��ري��وي  واأو����س���ح 

امل��ح��ادث��ة االآيل »���س��ع��ود« ه��و اأح��د 

ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي 

تقنيات  اأح���دث  وي�سخر  امل��ط��ورة، 

اأنظمة  مع  ويتكامل  اللغات  معاجلة 

اجل��ام��ع��ة ل��ي��ق��دم جت��رب��ة ف��ري��دة 

اخلدمة  وت��ق��دم  االأع����زاء،  لطالبنا 

م��ن خ���الل امل��وق��ع االإل���ك���رتوين اأو 

اأحد تطبيقات املرا�سلة االإلكرتونية 

با�ستخدام واجهات تفاعلية مبتكرة، 

ويهدف الرنامج اإىل توفري العديد 

على  والرد  الطالبية  اخلدمات  من 

واالأ�سئلة  ال��ع��ام��ة  اال���س��ت��ف�����س��ارات 

ودون  ال�ساعة  م��دار  على  ال�سائعة 

اأعلى  باعتماد  وذلك  ب�سري  تدخل 

معايري الكفاءة واجلودة.

ن��ظ��ام  اأن  اجل���ري���وي  واأ����س���اف 

ل����وح����ة م���ع���ل���وم���ات ال���رن���ام���ج 

 »Dashboard« ال��ت��ع��ري��ف��ي 

جميع  ا���س��ت��ع��را���س  اإىل  ي��ه��دف 

املتعلقة  واملعلومات  االإح�سائيات 

التعريفي  الرنامج  مراحل  بجميع 

حتى  االإلكرتونية  املرحلة  بدء  من 

حتديد  اختبار  اأداء  من  االنتهاء 

اإدارة  ي�ساعد  وال���ذي  امل�����س��ت��وى، 

العمل  �سري  متابعة  على  العمادة 

بكل  التعريفي  بالرنامج  اخلا�سة 

عالية.  وجودة  كفاءة 

على  امل�سرف  اأو���س��ح  جهته  م��ن 

م��رك��ز االخ���ت���ي���ارات ب��ال��ع��م��ادة د. 

تفعيل  مت  اأن��ه  القحطاين  عبداهلل 

اأن  اإىل  اأ���س��ار  كما  ال��رام��ج  جميع 

مركز التوا�سل والدعم الفني يقدم 

اال�ستف�سارات  على  ال���رد  خ��دم��ة 

من  ي��وم��ي��اً  للطلبة  ف��وري��اً  ودع��م��اً 

ال�����س��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة ���س��ب��اح��اً وحتى 

قنوات  خ��الل  من  م�ساًء،  العا�سرة 

االت�����س��ال امل��خ��ت��ل��ف��ة وم��ن��ه��ا: رق��م 

 0118060044 املوحد:  االت�سال 

e.center@ االإلكرتوين:  والريد 

cfy.ksu.edu.sa

اتفاقية بين جمعية »قلبي« 
ومركز طب القلب

القلب يف  امللك فهد لطب وجراحة  وقعت جمعية »قلبي« ومركز 

املر�سى  لعالج  تفاهم  مذكرة  �سعود؛  امللك  بجامعة  الطبية  املدينة 

املحتاجني من خالل مركز االأعمال يف املدينة الطبية.

وقع االتفاقية املدير الطبي للخدمات ال�سحية اخلا�سة د. حممد 

فودة، ومن اجلمعية د. عبداهلل اجلاراهلل.

نجاح زراعة »الكينوا« في 
محطة أبحاث ديراب

جنحت  فقد   2030 روؤي���ة  لتحقيق  اجل��ام��ع��ة  ج��ه��ود  اإط���ار  يف 

حم�سول  زراع��ة  يف  بديراب  والتجارب الزراعية  حمطة االأبحاث 

الكينوا.

يذكر اأن نبات الكينوا »Quinoa« ن�ساأت يف جبال اأمريكا اجلنوبية 

ولديها مقاومة عالية لالإجهادات الالحيوية واأن هذه النباتات لديها 

اإمكانيات جينية كبرية ت�سمح بتكيفها ومنوها يف اأكر الظروف البيئية 

�سعوبة، حيث ميكن زراعتها يف املناطق التي ال تزرع فيها املحا�سيل 

التقليدية االأخرى.

وتنتمي الكينوا اإىل العائلة الرمرامية »Amaranthaceae« التي 

ينتمي اإليها اكر من %44 من املحا�سيل متحملة امللوحة، ولها قدرة 

املتحملة  املحا�سيل  العالية، وهي من  امللوحة  النمو يف ظروف  على 

للملوحة، ومن املعروف اأن هذه املحا�سيل تكون متحملة لالإجهادات 

الالحيوية االأخرى، وميكنها اأن تتحمل درجة حرارة منخف�سة للغاية 

»5- درجة مئوية« باالإ�سافة اإىل اأنها ذات احتياجات مائية و�سمادية 

منخف�سة باملقارنة مبحا�سيل احلبوب التقليدية.

وملح�سول الكينوا ا�ستخدامات متعددة ومتنوعة اأبرزها ا�ستخدامها 

كعلف اأخ�سر  اإ�سافة ال�ستخدامها يف تغذية االإن�سان حيث لها فوائد 

�سحية وقيمة غذائية ا�ستثنائية نظرا لن�سبة الروتني العالية والغياب 

الكلي للجلوتني، وم�ستويات عالية من االأحما�س الدهنية غري امل�سبعة، 

والفيتامينات واملعادن واالألياف الغذائية كما اأنها حتتوي على جميع 

على  متفوقة  االإن�سان  يحتاجها  التي  االأ�سا�سية  االأمينية  االأحما�س 

حما�سيل احلبوب والبقوليات.

الزراعية بديراب  االأبحاث والتجارب  الن�سوؤولون يف حمطة  واأكد 

لعدة  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل  الكينوا  اإدخال حم�سول  اأهمية 

بيئات  يف  النمو  على  وق��ادر  امللوحة  يتحمل  اأن  راأ�سها  على  اأ�سباب 

قاحلة مما يكون له اأثر فعال يف تاأهيل املدرجات اجلبلية، كما ميكن 

االأمالح  زيادة  ب�سبب  املزارعون  هجرها  التي  احلقول  زراعة  اإعادة 

باملياه اجلوفية.

كما ميكن ا�ستخدام الكينوا يف حت�سني خوا�س الرتبة ملا لها من 

الثقيلة  العنا�سر  ازالة  ا�ستخدامها يف  كما ميكن  وتدي عميق  جذر 

من الرتبة.

ومن منطلق �سعي اململكة للمحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة 

الت�سحر، فاإن الكينوا يعد حم�سوالً حولياً ميكن زراعته على االأمطار 

يف املناطق التي يزيد معدل االأمطار بها عن 250 ملي اأثناء مو�سم 

النمو وميكن ا�ستخدامه كاأعالف خ�سراء.

اجللوتني  ح�سا�سية  ومر�سى  للنباتيني  مثايل  بديل  والكينوا 

والالكتوز، حيث حتتوي على بروتني عايل به كل االأحما�س االأمينية 

االأ�سا�سية باالإ�سافة اإىل الفيتامينات واملعادن.

مت  حيث  ي��وم  بعد  ي��وم��ا  الت�سنيعية  الكينوا  اأه��م��ي��ة  وت��ت��زاي��د 

ا�ستخدامها يف �سناعة املخبوزات واملكرونة والب�سكويت وغريها كما 

تتناف�س املطاعم يف تقدميها يف الوجبات الغذائية املختلفة، ولها قيمة 

اقت�سادية عالية ويتوقع ارتفاع اأ�سعارها مع تزايد اإقبال امل�ستهلكني 

عليها.

دورة تدريبية عن 
برامج االجتماعات 

االفتراضية
التطوير  عمادة  وكالة  نظمت 

واجل������ودة ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة 

عن  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ل��ل��ط��ال��ب��ات 

االفرتا�سية  االجتماعات  برامج 

تيمز«  م��اي��ك��رو���س��وف��ت،  »زووم، 

مي�ساء  االأ�ستاذة  قدمتها  موؤخراً، 

تقنية  �سعبة  رئي�سة  الع�سيمي 

وا���س��ت��ع��ر���س��ت من  امل��ع��ل��وم��ات، 

خ��الل��ه��ا ب���رام���ج االج��ت��م��اع��ات 

االف��رتا���س��ي��ة وق���ام���ت ب��ت��دري��ب 

ا�ستخدام  اآلية  على  امل�ساركات 

ت����ي ذل���ك  ه�����ذه ال�����رام�����ج، وي����اأ

عمادة  وكالة  حر�س  من  انطالقاً 

االرتقاء  على  واجل��ودة  التطوير 

من�سوباتها. بقدرات 

تكليف د. الطعيمي 
وكيال لعمادة التطوير 

والجودة

اجلامعة  رئي�س  معايل  اأ�سدر 

الدكتور  بتكليف  اإداري����اً  ق���راراً 

لعمادة  وك��ي��اًل  الطعيمي  ب��ا���س��ل 

واجلودة. التطوير 

د. الحربي مساعدًا 
لوكيل الجامعة 

للتخطيط والتطوير
اجلامعة  رئي�س  معايل  اأ�سدر 

ال��دك��ت��ور ب����دران ال��ع��م��ر ق����راراً 

عبري  ال��دك��ت��ورة  بتكليف  اإداري����اً 

التدري�س  هيئة  ع�سو  احل��رب��ي، 

م�ساعداً  بالعمل  العلوم،  بكلية 

ل���وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 

والتطوير.

اختتام مؤتمر »المستجدات في رعاية الكلى الطارئة«

»التطوير« و»التعامالت« يناقشان بطاقة األداء المتوازن

نظمته جمعية طب وزراعة الكلى

ً


