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برئا�سة �سماحة مفتي عام اململكة

كرسي الدراسات اإلسالمية يعقد اجتماعه الدوري
ع��ق��دت ه��ي��ئ��ة ك��ر���س��ي الأم��ي��ر ���س��ل��ط��ان بن
ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��درا���س��ات الإ���س�لام��ي��ة املعا�صرة
اجتماعها ال���دوري برئا�سة �سماحة مفتي عام
اململكة ال�شيخ عبدالعزيز بن عبداهلل �آل ال�شيخ
امل�شرف ال��ع��ام على الكر�سي ،بح�ضور ك��ل من
الدكتور خالد القا�سم امل�شرف على الكر�سي،
و�أع�ضاء فريق البحث العلمي د� .إبراهيم الري�س،
د .حممد الرتكي ،د .مربوك بهي الدين رم�ضان.
يف ب��داي��ة االجتماع ا�ستمع �سماحته لتقرير
الدكتور القا�سم امل�شرف على الكر�سي ال��ذي
ا�ستعر�ض خ�لال��ه التقرير ال�سنوي لإجن���ازات
شريا
الكر�سي ودرا�ساته و�أبحاثه ومنا�شطه ،م� ً
�إىل �أن الكر�سي �أ�صدر خالل العام املن�صرم «»7
�إ���ص��دارات علمية حمكمة ،كما ���ش��ارك يف «»6
م�ؤمترات دولية ،ودورتني علميتني� ،إ�ضافة لعدد
من املنا�شط والفاعليات �شملت درو�ساً توعوية،
وم�شاركة يف معار�ض حملية ودول��ي��ة ،وكذلك
م�شاركات علمية ودعوية وجمتمعية داخل اجلامعة
وخارجها ،ثم ا�ستعر�ض خطة الكر�سي العلمية
لعام 1440هـ2019/م.
وق���د وج���ه �سماحة امل��ف��ت��ي ب��أه��م��ي��ة العناية
بالدرا�سات العلمية املعا�صرة امل�ؤ�صلة يف جمال
الكر�سي ملا فيها من خدمة العلم والباحثني ،ونفع
ل�ل�أم��ة واملكتبة الإ�سالمية ،كما وج��ه �سماحته
ب�أهمية العناية باملنا�شط العلمية النافعة لل�شباب
عمو ًما ،وط�لاب املنح الدرا�سية خا�صة ليكونوا
�سفراء متميزين مبا ح�صلوا عليه من علم �صحيح
نافع.
و�أعرب �سماحة مفتي عام اململكة امل�شرف العام
على الكر�سي عن �شكره وتقديره لأبناء �سمو الأمري
�سلطان بن عبدالعزيز ومل�ؤ�س�سة �سلطان اخلريية
و�أمينها ال��ع��ام �سمو الأم�ي�ر في�صل ب��ن �سلطان

بن عبدالعزيز �آل �سعود ،على دعمهم ورعايتهم
للكر�سي وفا ًء وامتدادًا مل�سرية والدهم «رحمه اهلل
تعاىل» الرائدة يف خدمة العلم والعلماء والإ�سالم
وامل�سلمني ،داع ًيا اهلل تعاىل �أن يتغمد �سمو الأمري
�سلطان بوا�سع رحمته و�أن يجعل هذا الكر�سي يف
موازين �أعماله و�أن يجزيه خري اجلزاء.
كما عرب �سماحته عن �شكره وتقديره ملعايل
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة على رع��اي��ت��ه ل�برن��ام��ج كرا�سي
البحث عام ًة وكر�سي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز
للدرا�سات الإ�سالمية املعا�صرة خا�ص ًة ،مثن ًيا
ومثم ًنا على ج��ه��ود م�شرف الكر�سي الدكتور
القا�سم وفريق الكر�سي العلمي والإداري ،داعياً
لهم بدوام التوفيق وال�سداد.
امل�شرف على الكر�سي �أك���د �أن ه��ذا اللقاء
ي�أتي �ضمن اللقاءات الدورية مع �سماحة املفتي
امل�شرف العام على الكر�سي لالطالع على التقرير
ال�سنوي وتقارير الإجنازات ،واال�ستماع لتوجيهاته
الكرمية ،والتي ي�ؤكد فيها �سماحته دو ًم��ا على

�أهمية الأثر النافع للدرا�سات العلمية املعا�صرة يف
ن�شر و�سطية الإ�سالم و�سماحة �أحكامه ،والتي هي
�أحد �أهم �أهداف الكر�سي ،وتقدمي منوذج متميز
لكرا�سي البحث التي تخدم الإ�سالم وامل�سلمني،
وحتقق االرتقاء بالبحث العلمي املتميز يف جامعة
امللك �سعود.
و�أو�ضح د .القا�سم �أن �سماحة الوالد مفتي عام
اململكة وامل�شرف العام على الكر�سي وجه خطابات
�إه��داء ب�آخر �إ���ص��دارات الكر�سي لكل من �سمو
الأمري خالد بن �سلطان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
و�سمو الأم�ير في�صل بن �سلطان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،وملعايل مدير اجلامعة الدكتور بدران
العمر ،مثنياً على جهودهم وم�ؤكداً على اال�ستمرار
يف هذا العطاء الزاخر الذي �أ�ضاف �إىل املكتبة
الإ���س�لام��ي��ة ع���دداً م��ن ال��درا���س��ات الهامة التي
يحتاجها النا�س والباحثون.

وفود خليجية وعالمية تشارك في ورشة
«هشاشة العظام»

نظم كر�سي امل�ؤ�شرات احليوية
ل�ل�أم��را���ض املزمنة بكلية العلوم

«English
 »for allبقسم
اإلنجليزية
للطالبات
كتبت :جواهر القحطاين
نظم ق�سم اللغة الإجنليزية
و�آداب��ه��ا بكلية الآداب وجلنة
خدمة املجتمع فعالية بعنوان
« »English for allت�ضمنت
جمموعة من املحا�ضرات عن
الثنائية اللغوية ،والفروقات
ب�ين ح��دي��ث ال��رج��ل وامل����ر�أة
وان��ع��ك��ا���س��ه��ا ع��ل��ى الأدوار
االجتماعية ،واملتعلم اجليد
للغة الإجنليزية ،وتطوير اللغة
بطرق غري تقليدية ،وكذلك
ور����ش ع��م��ل يف ب��ه��و الكلية،
ومت تقدمي عر�ض جمموعة
وثائقية وكذلك عر�ض ل�صور
م�ؤثرين يف الأدب واللغويات.

بالتعاون مع اجلمعية ال�سعودية
له�شا�شة العظام وبدعم من �إدارة

ال�شراكة الدولية باجلامعة ،ور�شة
ع��م��ل ع��ن «ه�����ش��ا���ش��ة ال��ع��ظ��ام»
يومي اجلمعة وال�سبت ١٦ - ١٥
فرباير ٢٠١٩م ،بح�ضور ر�ؤ�ساء
ونواب الرئي�س جلمعيات ه�شا�شة
العظام بدول اخلليج العربية.
���ش��ارك بالور�شة ممثلون عن
اجلمعية ال�����س��ع��ودي��ة له�شا�شة
ال��ع��ظ��ام ووف����ود م��ن املخت�صني
من كل من دول��ة الكويت ودول��ة
الإمارات العربية املتحدة و�سلطنة
عمان ومملكة البحرين ،و�أقيمت
ب��ال��ت��ع��اون م��ع امل��ن��ظ��م��ة العاملية

له�شا�شة العظام ممثلة بالرئي�س
امل�ؤ�س�س و�أح���د �أع��م��دة ه�شا�شة
العظام بالعامل الربوفي�سور جان
�إيف ريجن�سرت.
هدفت الور�شة لو�ضع خارطة
طريق للأطباء واملخت�صني حول
كيفية ت�شخي�ص وع�لاج ه�شا�شة
العظام ولتوحيد الإج���راءات بني
دول جمل�س التعاون اخلليجي يف
هذا املجال ،وتعترب هذه الور�شة
باكورة ن�شاطات كر�سي امل�ؤ�شرات
احليوية للأمرا�ض املزمنة بكلية
العلوم لعام .٢٠١٩

«القبول والتسجيل» تعقد لقاءها السنوي

ع��ق��دت ع��م��ادة ���ش���ؤون القبول
والت�سجيل م�ؤخراً لقاءها ال�سنوي
حتت رعاية وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأك���ادمي���ي���ة ال��دك��ت��ور
حممد النمي يف خيمة نادي �أع�ضاء
هيئة التدري�س باجلامعة.
����ش����ؤون
ح�ضر اللقاء عميد
القبول والت�سجيل الدكتور با�سل

ال�����س��دح��ان ،وال��دك��ت��ور ���ص��ال��ح �آل
�صقر عميد عمادة �ش�ؤون القبول
والت�سجيل �سابقاً ،ووك�لاء العمادة
ومن�سوبيها ،وقد مت تكرمي الدكتور
عثمان املنيع وكيل العمادة للتطوير
واجلودة نظر اً  النتهاء فرتة عمله
يف ال��ع��م��ادة ال��ت��ي امتدت لأربع
�سنوات ،وكذلك املهند�س عبداهلل

ال�شعيبي رئي�س ق�����س��م ال��ق��ب��ول
�سابقاً ،والذي �سيحال للتقاعد
مطلع ال�شهر القادم ،بالإ�ضافة لعدد
من من�سوبي العمادة ممن� أم�ضوا
ع�شرين عاماً يف خدمة اجلامعة،
و����ص���اح���ب ال���ل���ق���اء ال���ع���دي���د م��ن
الفعاليات وامل�سابقات الثقافية.
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«الصيدلية الذكية» تحصد
جائزة مسابقة «تحدي»

ح����ق����ق جم���م���وع���ة
م��ن طالبات اجلامعة
امل�������وه�������وب�������ات م���ن
ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الطبية
التطبيقية بتخ�ص�ص
«دك����ت����ور ب�����ص��ري��ات»
الفوز بجائزة امل�شاريع
امل���ت���م���ي���زة يف �أح�����د
امل���ب���ادرات الإب��داع��ي��ة
بني �شركة علم ومركز
الإبداع واالبتكار الطالبي ،وذلك �ضمن م�سابقة «حتدي» املدعومة من
�شركة «علم» بالتعاون مع مركز الهند�سة بجامعة امللك �سعود.
وكان امل�شروع �ضمن  90م�شروعاً ،والطالبات امل�شاركات� :شكرية
يعقوب كنكار ،نوف حميد احلميد ،رهف حممود الزهراين� ،سمية
حممد باهمام ،ندى عبدالرحمن اليمني ،دانة هديب الع�شري ،حيث
�شاركن مب�شروع «ال�صيدلية الذكية» ،وهي عبارة عن دائرة �إلكرتونية
يتم تركيبها يف �صندوق مق�سم �إىل ثني ع�شر ق�سماً «خانة»� ،أربعة
�أق�سام منها «خانات» قابلة للتربيد ومت�صل بها جهاز لوحي يعمل
بنظام اندرويد ،ويوجد تطبيق للهواتف الذكية بنظام �أندرويد يتم فيه
�إدخال بيانات امل�ستخدم ثم �إدخال بيانات الدواء وهي :ا�سم الدواء،
عدد مرات اال�ستخدام ،مدة اال�ستخدام ،نوع الدواء ،رقم اخلانة املراد
تخزين الدواء فيها ،وبعد �إدخال بيانات الدواء يتم مزامنة البيانات
مع احلا�سب اللوحي املت�صل بال�صندوق ليقوم بت�شغيل �إ�ضاءة خا�صة
باخلانة املخ�ص�صة للدواء حني موعد تناول الدواء مع تنبيه �صوتي،
وعند فتح اخلانة املخ�ص�صة للدواء تظهر ر�سالة على �شا�شة اجلهاز
اللوحي ت�س�أل امل�ستخدم عن ت�أكيد تناوله للدواء ،ليجيب امل�ستخدم
بنعم �أو ال ،وهي ت�ساهم يف التزام املري�ض بتناول الأدوية ب�شكل منتظم،
وتخزين الأدوية ب�شكل �آمن ،وتنبيه وتذكري املري�ض ب�أخذ الأدوية يف
�أوقاتها املحددة.

اعتماد أكاديمي كامل لبرنامج
«الطبية الطارئة»

ح�صلت كلية الأم�ير �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية
الطارئة على االعتماد الكامل لربنامج اخلدمات الطبية الطارئة
بالكلية ،من املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأك��ادمي��ي ،وبهذا
الإجناز تكون كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية
الطارئة �أول كلية يف اململكة حت�صل على االعتماد الأكادميي الوطني
يف اخلدمات الطبية الطارئة.
ود�أبت الكلية منذ �إن�شائها على الريادة الإقليمية والتميز العاملي
يف �إعداد خمرجات مناف�سة ومبدعة يف تخ�ص�صات العلوم الطبية
الطارئة.
وقد رفع الدكتور ها�شم �صليح عميد الكلية التهاين ملعايل مدير
اجلامعة ووكالء اجلامعة و�شكر جميع قيادات الكلية و�أع�ضاء هيئة
التدري�س واملوظفني والطالب على جهودهم والعمل بروح الفريق
للح�صول على هذا االعتماد ،الذي يعد �أهم الو�سائل ل�ضمان جودة
خمرجات التعلم يف الكلية ورفع م�ستوى اخلريجني وتوافقهم مع
احتياجات ومتطلبات �سوق العمل.

مجموعة دورات وورش عمل
لموهوبات الجامعة

نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني دورة بعنوان «مواجهة
اجلمهور والتحدث» يف املدينة اجلامعية للطالبات ،قدمتها الأ�ستاذة
�أري��ج ال�سويلم ع�ضو هيئة التدري�س يف كلية الآداب ،وقد ا�ستهدفت
ال��دورة الطالبات املوهوبات من خمتلف كليات اجلامعة وعلى مدى
يومني بواقع �ست �ساعات.
ِ
�سجلت يف هذه الدورة،
ا�شتملت الدورة على عدة حماور منها :ملاذا
القلق من التحدث ،اعرتافات «جمموعة من الأ�سئلة» ،الإلقاء �أمام
اجلمهور ،نوع املتحدث� ،أن��واع النا�س من حيث ال�شخ�صية� ،أمناط
التفكري مبقيا�س هريمان� ،أنواع النا�س يف ال�صوت والأ�سلوب ،مهارات
املتحدث ،املظهر اخلارجي ،امل�سح الب�صري ،الوقفات ال�سحرية ،وتخلل
ذلك جمموعة من التدريبات واملناق�شات مع الطالبات لطرح بع�ض من
املواقف احلياتية ،كما مت تخ�صي�ص اليوم الثاين للدورة بتطبيق كل ما
مت �شرحه يف الدورة.
كما �أقام الربنامج دورة �أخرى للطالبات املوهوبات بعنوان «مبادئ
حتريك ال�صور» قدمتها الطالبة املوهوبة رمي املخيزمي ،ملدة يومني بواقع
�أربع �ساعات ،وا�شتملت الدورة على عدة حماور منها :تاريخ الر�سوم
املتحركة ،مبادئ ديزين االثني ع�شر لتحريك ال�صور� ،أهم القواعد يف
التحريك ،الهدف من التحريك ،الت�أثريات التعبريية ،املحافظة على
احلجم ،الأفالم ال�صامتة ،زوايا الكامريا وما �إىل ذلك ،وخ�ص�ص جزء
من اليوم الثاين من الدورة يف التطبيق العملي.
وبالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون �أقام برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني ور�شة فنية قدمتها الفنانة الت�شكيلية خلود القحطاين
للطالبات املوهوبات يف ال�سنة الأوىل امل�شرتكة ،ا�ستمرت الور�شة ملدة
�أربع �ساعات تفاعلت معها الطالبات وانتهت بلوحات فنية لطالبات
الربنامج.

