
�لعدد 1132 - �ل�سبت 3 جمادى �لآخرة 1434هـ �ملو�فق 13 �أبريل 2013م أخبار4

 الماجستير للزيلعي

إصدار كتاب تكريمًا 
لعبدالعزيز المانع

مبارك  هيفاء  الطالبة  ح�صلت 

اإثر  املاج�صتري  ر�صالة  الزيلعي على 

ج��اءت  ال��ت��ي  اأط��روح��ت��ه��ا  مناق�صة 

الكيميائي  املحتوى  تاأثري  بعنوان: 

ع��ل��ى طفيل  ال��ف��ط��ري��ات  ل��ب��ع�����ض 

اإ�صراف  حتت  وذل��ك   اللي�صمانيا، 

ع��واد  �صفيق  اأم����اين  ال��دك��ت��وري��ن 

و�صالح الق�صومي. 

على  حا�صلة  الباحثة  اأن  يذكر 

براءة اخرتاع  لدواء اللي�صمانيا. 

اأ�صدر مركز ال�صيخ حمد اجلا�صر 

الثقايف موؤخًرا كتاًبا تذكاريًّا بعنوان 

املحقق«  الباحث  املانع  »عبدالعزيز 

بجائزة  ف��وزه  مبنا�صبة  له  تكرمًيا 

امللك في�صل العاملية، 

وك��ت��ب ت�����ص��دي��ر ه����ذا ال��ك��ت��اب 

فيما  الأ�صد،  الدين  نا�صر  الدكتور 

نا�صر  ال��دك��ت��ور  م��ق��دم��ت��ه  و���ص��ع 

الثقافة  وزارة  وك��ي��ل  احل��ج��ي��ان 

والإعام لل�صوؤون الثقافية.

وال��ك��ت��اب ي��ح��وي ث��اث��ة اأق�����ص��ام 

ه���ي: ب��ح��وث ع��ن ج��ه��ود ال��دك��ت��ور 

املانع، وبحوث مهداةٌ اإليه، وق�صائد 

متعددة بهذه املنا�صبة.

عبدالعزيزاملانع  اأ.د.  اأن  يذكر 

ي�صرف على كر�صي املانع لدرا�صات 

جامعة  يف  واآداب��ه��ا  العربية  اللغة 

امللك �صعود.

بحث علمي 
يكشف تدني 

الخدمات 
الصيدالنية

�صيناء  الدكتورة  بحث  ف��از 

والدكتورة  العقيل  عبداملح�صن 

ق�صم  من  اأبامني  عثمان  ن��ورة 

بكلية  الإكلينيكية  ال�صيدلة 

ال�صيدلة بجائزة املركز الثالث 

الأوروبية  اجلمعية  موؤمتر  يف 

الثامن  امل�صت�صفيات  ل�صيادلة 

ع�����ص��ر امل��ن��ع��ق��د م���وخ���ًرا يف 

فرن�صا.  

وي���ت���ن���اول ال���ب���ح���ث م���دى 

يف  العاملني  ال�صيادلة  تقدمي 

للرعاية  اخلا�صة  ال�صيدليات 

ال�صيدلنية وحتديًدا خدمات 

 ،counselling ال�صت�صارة 

وت�����ص��ري ن��ت��ائ��ج ال��ب��ح��ث اإىل 

ت���ق���دمي ه���ذه  ال���ق�������ص���ور يف 

�صلًبا  يوؤثر  قد  مما  اخلدمة، 

وتو�صي  املري�ض.  �صحة  على 

ال��ب��اح��ث��ت��ان ب�����ص��رورة و���ص��ع 

الت�صريعات املنظمة التي تكفل 

ال�صيدلنية  الرعاية  للمري�ض 

املثلى.

ال��ع��ق��ي��ل  د.  واأو�����ص����ح����ت 

م��رت  الخ���ت���ي���ار  ع��م��ل��ي��ة  اأن 

فيها  مت  الأوىل  مب��رح��ل��ت��ني 

للتناف�ض  ب��ح��ًث��ا   12 تر�صيح 

ب��ح��ث ق��دم   900 اأ���ص��ل  م��ن 

ملخ�صات  على  بناء  للموؤمتر 

الثانية  املرحلة  ويف  الأبحاث 

مت اختيار الفائزين الثاث من 

املكونة  املحكمة  اللجنة  قبل 

بناء  اأوروب��ي��ني  �صيادلة   4 من 

على املل�صق العلمي بالإ�صافة 

البحث  عن  مرئي  عر�ض  اإىل 

ون��ت��ائ��ج��ه ق��دم��ت��ه ال��دك��ت��ورة 

العقيل واأجابت فيه على اأ�صئلة 

اللجنة املحكمة واحل�صور.  

بكلية  الإع���ام  ن��ادي  ا�صت�صاف 

امل��ا���ص��ي  ال�����ص��ب��ت  ���ص��ب��اح  الآداب 

املديفر  عبداهلل  الأ�صتاذ  الإعامي 

لاإنتاج  اأ�صيا  �صركة  ع��ام  مدير 

كلية  ملتقى  يف  وذل���ك  الإع��ام��ي 

الآداب  كلية  عميد  بح�صور  الآداب 

ورئي�ض  ال��غ��ام��دي  �صالح  ال��دك��ت��ور 

ق�صم الإعام الدكتور اأ�صامة الن�صار 

وطاب الق�صم وعدد من الزوار.

ال��رام��ج  »اإع����داد  ال��ل��ق��اء  ناق�ض 

ق�صم  رئي�ض  بكلمة  وب��داأ  احلوارية« 

الن�صار  اأ���ص��ام��ة  ال��دك��ت��ور  الإع���ام 

رح����ب ف��ي��ه��ا ب��الأ���ص��ت��اذ ع��ب��داهلل 

على عر�ض جتاربه  و�صكره  املديفر 

الإعامية لطاب الق�صم، ثم حتدث 

الإع���ام���ي ع��ب��داهلل امل��دي��ف��ر عن 

جتاربه الإعامية للطاب وذكر اأن 

املذيع ل بد اأن يكون �صغله ال�صاغل 

يحابي  ول  وال��ن��ا���ض  امل�صاهد  ه��و 

ال�صيف على امل�صاهد.

بعد ذلك مت الرد على مداخات 

ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات ح��ي��ث ذك��ر 

الإعامي عبداهلل املديفر يف نهاية 

الناجح  للمذيع  �صياغات  ال��ل��ق��اء 

ب�صخ�صيته  املذيع  يكون  اأن  اأهمها 

احلقيقية دون ت�صنع ثم الهتمام يف 

ي�صتخرج  اأن  وعليه  بنف�صه  الإعداد 

الأ�صئلة من ل�صان ال�صيف.

بعد ذلك مت تقدمي هدية تذكارية 

من نادي الإعام قدمها رئي�ض ق�صم 

الإعام لاإعامي عبداهلل املديفر 

�صجل  يف  زيارته  بت�صجيل  وت�صرف 

والتقطت  الإع��ام  لنادي  الزيارات 

ال�صور التذكارية بهذه املنا�صبة.

اأقام معهد الأمري �صلطان لأبحاث 

املا�صي  ال�صبت  املتقدمة  التقنيات 

ملن�صوبي  ال�����ص��ن��وي  ال��ت��ك��رمي  ح��ف��ل 

املعهد املتميزين عن الفرتة املا�صية، 

رحاب  التعليمية يف  باملزرعة  وذلك 

اجلامعة، وقد بداأت الفعالّية بحلقة 

التنفيذي  امل��دي��ر  ت��راأ���ص��ه��ا  نقا�ض 

ملعهد الأمري �صلطان الدكتور �صامي 

جوانب  لأه��م  تطرقت  احل��م��ي��دي، 

القوة وال�صعف باملعهد وذلك �صعياً 

وتايف  الإيجابية،  اجلوانب  لتعزيز 

الق�صور يف اجلوانب الأخرى، بغية 

املراتب  اأعلى  اإىل  باملعهد  الو�صول 

يف جمال التقنيات املتقدمة، وتطرق 

لاإجنازات واخلطط  اأي�صاً  �صعادته 

بها  يقوم  التي  وامل��ه��ام  امل�صتقبلية 

لتوفري التقنيات احلديثة للم�صاعدة 

يف نقل وتوطني التقنية وال�صبيل اإىل 

بناء ج�صر بني الأو�صاط الأكادميية 

النقا�ض  حلقة  اأعقب  وال�صناعية،  

ت��ك��رمي امل��وظ��ف��ني امل��ث��ال��ي��ني، وه��م: 

الأ�صتاذ بدر بن عبدالعزيز املفرييج  

والدكتور  الب�صرية،  امل���وارد  مدير 

اأنظمة  معمل  م��دي��ر  جميل  خ��ال��د 

امليكروويف والهوائيات والرادار. 

وج����اء ال��ت��ك��رمي ان���ط���اق���اً من 

اأهداف امل�صوؤولية الجتماعية التي 

يتبناها املعهد، وعمًا باأ�ص�ض التميز 

يف الأداء. 

د�����ص����ن وك����ي����ل اجل���ام���ع���ة 

والأكادميية  التعليمية  لل�صوؤون 

الأح���د  ال�صلمان  ع��ب��داهلل  د. 

التوعوي  الفيلم  املا�صي مبكتبه 

»اإرادت�����ي.. ق��وت��ي«، وذل���ك اإث��ر 

ا�صتقباله طلبة النادي الطابي 

ل�صطرابات ال�صمع والتخاطب، 

وكالة  على  امل�����ص��رف  بح�صور 

ع���م���ادة ����ص���وؤون ال���ط���اب د. 

ورئي�ض  ال��ع��ط��ر،  عبدالرحمن 

د.  ال�صحي  التاأهيل  ق�صم علوم 

عمار  واأ.  ال�صيبان  عبدالعزيز 

الأن��دي��ة  اإدارة  م��دي��ر  امل��ف��دى 

الطابية. 

ال�صلمان  اأ.د.  ا�صتمع  وق��د 

ل�صرح مب�صط عن تاريخ النادي 

العلمية  وفعاليته  اأن�صطته  واأبرز 

ذلك  تا  والتطوعية،  والبحثية 

عدد  خ��ال  من  الفيلم  تد�صني 

من قنوات التوا�صل الجتماعي، 

وقد اأ�صاد اأ.د. ال�صلمان باأن�صطة 

فيلم  م��ن��ه��ا  وخ�������ض  ال����ن����ادي 

»اإرادت�����ي.. ق��وت��ي« مل��ا فيه من 

تو�صيح حلقائق غائبة وت�صحيح 

�صريحة  ل��دى  خاطئة  ملفاهيم 

دعم  وكذلك  املجتمع  من  كبرية 

غالية  ل�صريحة  الأم��ل  واإع��ط��اء 

اجلامعة  �صعي   م��وك��ًدا  ج���دا، 

بكافة عماداتها واإدارتها  للعمل 

بيئة  لتوفري  تكاملية  كمنظومة 

بحيث  اجلامعة  لطلبة  خ�صبة 

من  الإب��داع  �صماء  يف  ينطلقون 

والأك��ادمي��ي��ة  العلمية  الناحية 

التطوعوية  الأن�����ص��ط��ة  وك��ذل��ك 

واملهارية.

اأ.  وذكر امل�صرف على النادي 

اأن مثل هذه  املعمر  عبداحلكيم 

لدى  الثقة  ب��زرع  تقوم  الأعمال 

حيث  م��ن  والطالبات  ال��ط��اب 

اإدارة  من  يتلقونه  ال��ذي  الدعم 

اجلامعة وعمادة �صوؤون الطاب 

الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية  وع��م��ادة 

من  مكنهم  وال���ذي  التطبيقية 

يفوق  ما  مب�صاركة  العمل  اإنتاج 

ال� 50 طالباً وطالبة من اأع�صاء 

النادي، والذي يعد العمل الأول 

مرئية  اأعمال   4 من  �صل�صلة  يف 

يقوم النادي باإنتاجها.

المديفر ضيفا على نادي اإلعالم

معهد األمير سلطان يكرم منسوبيه 
المتميزين

 د. السلمان يدشن الفيلم التوعوي 
نفذت عمادة �صوؤون الطاب موؤخًرا يوماً مفتوحاً للطالبات، حوى الكثري »إرادتي.. قوتي«

بعنوان »حقوق احلبيب �صلى اهلل  املمتعة وت�صمن حما�صرة  الأن�صطة  من 

عليه و�صلم هل عرفناها وهل اديناها« لاأ�صتاذة �صلطانة ال ال�صيخ، وقد 

وكان  وال�صاج،  والت�صايل  ال�صعبية  والأكات  ال�صعبية  باخليمة  البهو  تزين 

هناك م�صاركة بركن توعوي للتوجيه والإر�صاد.  

واملبتعثني  واملحا�صرين  املعيدين  م�صاندة  وحدة  لقاءات  �صل�صة  �صمن 

مبركز الدرا�صات اجلامعية للبنات بعلي�صة مبعيدات وحما�صرات املركز، 

حتفيزياً  تعريفًيا  لقاء  الأوىل  جمادى   ٢٠ الثنني  يوم  الوحدة  عقدت 

ملعيدات وحما�صرات كلية الآداب »اإعام- لغة عربية- اأدب اإجنليزي«.

حمد  بنت  اجل��وه��رة  ال��دك��ت��ورة  م��ن  ترحيبية  بكلمة  الج��ت��م��اع  ب��داأ 

العكر�ض م�صاعدة امل�صرف العام، ثم قدمت تعريفا بالوحدة واأهميتها يف 

لابتعاث،  اجلد  مثابرة  على  واملحا�صرات وحتفيزهن  املعيدات  م�صاندة 

والأق�صام،  الكليات  جهود  بت�صافر  الوحدة  عمل  تن�صيط  اأهمية  وبينت 

اجلامعات  مرا�صلة  وكيفية  البتعاث  و�صع  احلا�صرات  مع  ناق�صت  ثم 

واملحا�صرات  املعيدات  م�صاندة  يف  الوحدة  ودور  بها  املعرتف  الأجنبية 

وكيفية  عام  ب�صكل  املبتعثات  تواجه  التي  وال�صعوبات  البتعاث  على 

تذليلها.

على  هن  ممن  بالكلية  واملحا�صرات  املعيدات  و�صع  مناق�صة  مت  كما 

نهاية الجتماع طلبت  البتعاث. ويف  ي�صتكملن خطوات  العمل ومل  راأ�ض 

تطويرية  اق��رتاح��ات  وامل��ح��ا���ص��رات  املعيدات  م��ن  اجل��وه��رة  ال��دك��ت��ورة 

لهن. والبعثة  القبول  لت�صهيل عملية احل�صول على  للوحدة 

اللغة  ق�صم  وكيلة  التويجري  مزيد  بنت  ها  الدكتورة  اللقاء  ح�صر 

املعيدين  م�صاندة  وح��دة  من�صقة  امليمان  مها  وال��دك��ت��ورة  الإجنليزية 

العربية. اللغة  بق�صم  واملبتعثني  واملحا�صرين 

والريا�صيات  العلوم  تعليم  تطوير  يف  البحثي  التميز  مركز  ينظم 

النقا�ض  حلقات  �صل�صلة  �صمن  واخلم�صني  الثامنة  النقا�ض  حلقة  »اأفكر« 

وا�صتخداماتها  الكمية  »الت�صاميم  بعنوان  اأ�صبوعياً  املركز  يعقدها  التي 

يف البحوث الرتبوية« من اإعداد وتقدمي الدكتور ال�صيد اأبو ها�صم اأ�صتاذ 

يوم  وذلك  الرتبية،  بكلية  النف�ض  علم  بق�صم  والإح�صاء  النف�صي  القيا�ض 

يف  والن�صف  ع�صرة  الثانية  ال�صاعة  متام  يف  1434/6/4ه�  الأحد  غد 

اخلن�صاء  بقاعة  لل�صيدات  و�صتنقل   ،»33 »1اأ رقم  قاعة  الرتبية  كلية 

اجلامعة  الدرا�صات  »3« مبركز  رقم  بوابة  الأول  الدور   »1« رقم  مببنى 

بعلي�صة. للطالبات 

شؤون الطالب نظمت يوما 
مفتوحا للطالبات

اجتماع أول لمعيدات ومحاضرات 
"اآلداب"

"التصاميم الكمية في البحوث 
التربوية" في حلقة نقاش.. غدا

اط��ل��ع ال�����ص��ي��خ  ع��ب��دال��رح��م��ن 

اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اجلري�صي 

على  اجلري�صي  جمموعة  �صركة 

اإجنازات كر�صيه لأبحاث احلم�ض 

من  وذل����ك   ،»DNA« ال���ن���ووي 

الثالث  امل��رح��ل��ي  التقرير  خ��ال 

الذي ت�صمن جتهيز بع�ض املعامل 

باأجهزة حديثة وح�صور موؤمترات 

مع  علمية  �صراكات  وعقد  دولية 

بحثية  وم��راك��ز  عاملية  ج��ام��ع��ات 

جمات  يف  علمية  اأوراق  ون�صر 

حم��ك��م��ة ع���امل���ي���اً، ف�������ص���ًا ع��ن 

ا�صتقطاب باحثني متميزين ودعم 

طاب الدرا�صات العليا.

للدكتور  زي��ارة  ذلك خال  جاء 

امل�صرف  اخل�صريي  عبدالعزيز 

على الكر�صي  لل�صيخ عبدالرحمن 

اجلري�صي مبقر املجموعة مبدينة 

الريا�ض. 

الجريسي يطلع على إنجازات 
"DNA" كرسي

عبداهلل املديفر

جانب من التكرمي

د. ال�شلمان حلظة تد�شني الفيلم

اجلري�شي خالل ا�شتقباله د. اخل�شريي


