
د�شن وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد 

الرئي�شي،  البهو  وذلك يف  التدخني  مكافحة  عيادة  النمي  �شالح  بن 

لعمادة  التابع  الطالبي  والإر���ش��اد  التوجيه  مركز  عليها  يقوم  التي 

�شوؤون الطالب بال�شراكة مع وزارة ال�شحة، وذلك بح�شور نائب اأمني 

من�شور  الدكتور  ال�شحة  ب��وزارة  التبغ  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  عام 

للمدينة  التنفيذي  املدير  نائب  الهر�شي  اأحمد  والدكتور  القحطاين، 

با�شل  الدكتور  والت�شجيل  القبول  �شوؤون  وعميد  اجلامعية،  الطبية 

الدكتور  الطالبي  والإر�شاد  التوجيه  وامل�شرف على مركز  ال�شدحان، 

الطالب  �شوؤون  عمادة  وكيل  ال�شالح  حممد  والدكتور  البكر،  علي 

لالأن�شطة الطالبية، وروؤ�شاء الإدارات والأق�شام باجلامعة.

العيادة،  انطالق  ببدء  اإيذاناً  ال�شريط  بق�ص  النمي  الدكتور  وقام 

عن حمتوياتها،  مف�شل  �شرح  اإىل  وا�شتمع  العيادة  داخل  كما جتول 

كما ا�شتمع اإىل �شرح مف�شل عن جممل املبادرات والربامج التي قام 

م�شاعد  قدمه  التبغ  مكافحة  يف  والإر�شاد  التوجيه  مركز  بتنفيذها 

املدير التنفيذي للمركز الأ�شتاذ �شعد القحطاين.

واأكد الدكتور النمي اأن جهود اجلامعة يف جمال مكافحة التدخني 

�شتتوا�شل ملكافحته بكافة الو�شائل، م�شرياً اإىل اأن اجلامعة ت�شعى باأن 

تكون اأجواوؤها خالية من التدخني، ولن يتم حتقيق هذا احللم اإل من 

خالل تكاتف جهود اإداراتها ومن�شوبيها يف جمال مكافحة التبغ، كما 

اأعرب عن �شكره ملركز التوجيه والإر�شاد الطالبي ووزارة ال�شحة على 

ما قاموا به من جهود يف اإن�شاء هذه العيادة التي متد يد العون ملن 

ابتلي بعادة التدخني.

من جانبه اأو�شح امل�شرف على املركز الدكتور علي البكر اأن املركز 

التدخني  اآفة  من  للحد  املكثفة،  التوعوية  الربامج  من  بالعديد  قدم 

طالب  م��ن  الفئات  كافة  وت�شجيع  ال��وع��ي  ن�شر  بهدف  باجلامعة، 

ومن�شوبني لتطبيق �شعار »جامعة خالية من التدخني«، بالإ�شافة اإىل 

حث املجتمع اجلامعي على املحافظة على جامعة خالية من التدخني 

يف كافة مرافقها، ورفع م�شتوى الوعي وزيادة املعرفة باملخاطر التي 

املدخنني  على  �شواء  واأ�شكاله  اأن��واع��ه  مبختلف  التدخني  عن  تنتج 

ال�شراكة  تفعيل  ب�شرورة  منوهاً  حولهم،  هم  من  على  اأو  اأنف�شهم 

التابعة  الإدارات  من  الخت�شا�ص  وذوي  الوقائي  الإر�شاد  وحدة  بني 

للجامعة.

ويف نهاية التد�شني جرى تكرمي اجلهات الداعمة وامل�شاركة، كما 

التقطت ال�شور التذكارية بهذه املنا�شبة.
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أول ملتقى لخريجي وخريجات 
»العلوم اإلشعاعية«

تدشين عيادة مكافحة 
التدخين في البهو الرئيسي

ال�صحة بوزارة  التبغ  مكافحة  جلنة  عام  اأمني  نائب  بح�صور 

نظم ق�شم العلوم الإ�شعاعية بكلية العلوم الطبية التطبيقية الثالثاء 

املا�شي امللتقى الأول خلريجي وخريجات الق�شم، وا�شتمر امللتقى على 

اأعلن  الأ�شنان،  طب  كلية  م�شرح  �شهدها  مت�شلة  �شاعات  ثالث  مدى 

خالله رئي�ص ق�شم العلوم الإ�شعاعية الدكتور عثمان العمري عن اخلطة 

التطويرية اجلديدة للق�شم وكذلك اإطالق برنامج ماج�شتري الأ�شعة لأول 

مرة.

رنا  الدكتورة  الطالبات  ل�شوؤون  الق�شم  وكيلة  بكلمة  امللتقى  افتُتح 

الدهلوي، و�شرح الدكتور ع�شام مطر املقرتح اجلديد للخطة الدرا�شية 

لربنامج البكالوريو�ص، فيما قدم الدكتور حممد ال�شبيل حما�شرة عن 

كم�شت�شار  العليا يف �شوء خربته  الدرا�شات  لطلبة  البتعاث  اإج��راءات 

�شابق يف امللحقية الثقافية ال�شعودية يف لندن، واختتم امللتقى اأعماله 

بتكرمي عدد من اأع�شاء هيئة التدري�ص والعاملني يف الق�شم وعدد من 

م�شريف التدريب يف امل�شت�شفيات.

كتب: علي عجالن 

نظمت كلية العمارة والتخطيط دورة »منذجة 

املعماري«  الريفيت  برنامج  با�شتخدام  املباين 

ب��دع��م ورع���اي���ة م��ن ع��م��ادة ت��ط��وي��ر امل��ه��ارات 

واإ�شراف وكالة الكلية لل�شوؤون الأكادميية ممثلة 

من  الفرته  يف  وذلك  امليداين،  التدريب  بوحدة 

مبجموع  1440/7/4ه��  وحتى   1440/5/20
»42« �شاعة تدريبية، وياأتي تنظيم هذه الدورة 

يف اإطار توجهات كلية العمارة والتخطيط لإعداد 

من  طالبها،  من  العمل  ل�شوق  املوؤهلة  الكوادر 

خالل توفري بيئة حمفزة للتعلم والإبداع، وتزويد 

الالزمة  والتقنيات  والأدوات  باملهارات  الطالب 

ملمار�شة مهنة العمارة والتخطيط بال�شتفادة من 

املتاحة  والتقنيات  والو�شائل  الإمكانيات  جميع 

يف اجلامعة.

منذجة البناء

ال����دورة على معظم  ال��ط��الب خ��الل  ت��ع��رف 

برنامج  ل�شتخدام  يحتاجونها  التي  امل��ه��ارات 

املعمارية  م�شروعاتهم  يف  املعماري  الريفيت 

عمل  طريقة  الطالب  تعلم  حيث  والعمرانية، 

ا�شتك�شاف  خالل  من  البناء  معلومات  منذجة 

والأب��واب  والأعمدة  اجل��دران  مثل  الأ�شا�شيات 

وكيفية  والأ�شقف  الأر�شيات  وكذلك  والنوافذ، 

املعمارية  العنا�شر  مع  الأ�شكال  ه��ذه  تداخل 

الأخرى بطرق �شليمة. 

وقد تناولت الدورة اآلية عمل منذجة لالأنظمة 

نظام  الإن�����ش��ائ��ى،  »ال��ن��ظ��ام  للمبنى  املختلفة 

ال���ش��اءة«،  نظام  ال�شحي،  النظام  التكييف، 

اإ�شافة  وكذلك منذجة الكتل املعمارية املتغرية، 

اإىل ذلك طرق عمل التعليقات التو�شيحية على 

والرموز  والأبعاد  الن�شو�ص  من خالل  امل�شاريع 

طريقة  ث��م  وم��ن  الأخ���رى،  املعيارية  املعمارية 

للتو�شل  املبنى  لعنا�شر  مبا�شرة  جداول  اإن�شاء 

اإىل معلومات الت�شميم املهمة واإن�شاء التفا�شيل 

امل�شتندات  جميع  بطباعة  وانتهاًء  له،  الكاملة 

اخلا�شة باملبنى.

كتبت: اإيالف العثمان

للطالبات  اجل��ام��ع��ي��ة  امل��دي��ن��ة  ب��ه��و  احت�شن 

ال�شعودية  للجمعية  التابع  ال��زه��امي��ر«  »متاهة 

ال�شياع  �شعور  ملعرفة  الزهامير،  ملر�ص  اخلريية 

الذي ي�شعر به مري�ص الزهامير، اإ�شافة للتعرف 

على املبادرات التي تقوم بها اجلمعية ال�شعودية 

اخلريية ملر�ص الزهامير.

�شملت  م�شارات  ع��دة  عن  عبارة  وامل��ب��ادرات 

تد�شني �شجل وطني وافتتاح عيادات متخ�ش�شة، 

اإ�شافة للرتكيز على اجلانب التثقيقي الأكادميي 

الزهامير،  مبر�ص  املتعلق  والأبحاث  للدرا�شات 

مري�ص  لديه  ملن  الرعاية  وا�شت�شارات يف  وور�ص 

ملر�شى  مبا�شرة  تقدمي خدمات  وكذلك  زهامير، 

نقل  وم��وا���ش��الت  ال��ط��وارئ  كفريق  ال��زه��امي��ر 

للمر�شى، واجلوائز الدولية واملحلية التي ح�شلت 

عليها اجلمعية.

دماغ  لتخطيط  �شورة  املتاهة  ت�شمنت  كما 

اإن�شان  دماغ  لتخطيط  و�شورة  الزهامير  مري�ص 

�شليم ملعرفة الفرق بينهما، اإ�شافة اإىل و�شع مراآة 

عندما  الزهامير  مري�ص  �شعور  ملعرفة  مه�شمة 

ول  وا�شح  غري  ب�شكل  ب��امل��راآة  نف�شه  اإىل  ينظر 

يتعرف على �شكله فيعتقد اأنه �شخ�ص اآخر يريد 

اأن يعتدي عليه.

»متاهة الزهايمر« ببهو مدينة الطالبات

اختتام دورة »الريفيت« بكلية العمارة والتخطيط
ا�صتمرت 7 اأ�صابيع وعرفت الطالب طريقة منذجة املباين

امل�شاركون يف دورة منذجة املباين

يف اإطار �شعي مركز الإبداع والبتكار الطالبي 

بكلية الهند�شة اإىل ن�شر ثقافة الإبداع والبتكار 

وتنمية املخزون املهاري لطالب وطالبات اجلامعة 

يف جمالت الربجمة والت�شميم والت�شنيع وجتميع 

القمر  م�شابقة  املركز  يُنظم  الهند�شية،  املكونات 

 ،»CanSat �شات  »ك��ان  »الُعلبة«  ال�شطناعي 

وتُعد هذه الفعالية جديدة من نوعها، والأوىل يف 

اجلامعات ال�شعودية.

امل�شرف  البداح  عبداملح�شن  الدكتور  واأ�شار 

بكلية  الطالبي  والب��ت��ك��ار  الإب����داع  م��رك��ز  على 

ن�شر  اإىل  تهدف  امل�شابقة  هذه  اأن  اإىل  الهند�شة 

اجلامعة،  ط��الب  بني  والف�شاء  الطريان  ثقافة 

تقنيات  يف  العملية  اخل��ربة  ال��ط��الب  واك�����ش��اب 

ال�شخ�شية  املهارات  وتعزيز  ال�شناعية  الأقمار 

الت�شهيالت  املركز  ويوفر  للطالب.  الأ�شا�شية 

جمموعات  لتتناف�ص  الالزم  والتدريب  والأدوات 

من الطالب، يف ت�شميم وت�شنيع وبرجمة اأجزاء 

 ،»CanSat القمر ال�شناعي »الُعلبة« »كان �شات

والفرعية  الرئي�شة  اأنظمته  جميع  دمج  ثم  ومن 

يف علبة �شغرية بحجم علبة امل�شروبات الغازية. 

و�شوف ت�شتخدم الفرق املتناف�شة بالونات خا�شة 

ارت��ف��اع  اإىل   CanSat ���ش��ات  ال��ك��ان  لإي�����ش��ال 

»800« مرت، وتنفيذ مهام حمددة اأ�شا�شية، مثل: 

وقيا�ص  خمتلفة،  ارتفاعات  من  الأر���ص  ت�شوير 

البيانات اإىل جهاز  درجة احلرارة، واإر�شال هذه 

ال�شتقبال على الأر�ص، و�شتح�شل الفرق الفائزة 

باملراكز الثالثة الأوىل على جوائز تقديرية.

انطالق مسابقة »CanSat« بكلية الهندسة

�شارك يف الفعالية اأكرث من 53 طالبًا وطالبة

د. النمي خالل ق�ص �شريط افتتاح عيادة مكافحة التدخني

جانب من امللتقى

بدران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  وقف 

ال��ع��م��ر، ووك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 

ال�شلمان، وامل�شت�شار وامل�شرف العام على مكتب 

التميمي،  اأحمد  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل 

على اأعمال التنقيب والتاأهيل التي تقوم بها بعثة 

جامعة امللك �شعود يف حمافظة العال.

بها على  التي قاموا  الزيارة  جاء ذلك خالل 

مدى يومني رافقهم خاللها عميد كلية ال�شياحة 

وعميد  الزهراين،  عبدالنا�شر  الدكتور  والآثار 

معهد امللك عبداهلل للبحوث والدرا�شات العميد 

�شعيد  الدكتور  والآث��ار  ال�شياحة  لكلية  الأ�شبق 

�شامر  الدكتور  الآث���ار  ق�شم  ورئي�ص  ال�شعيد، 

�شحله.

املرافق يف  والوفد  معاليه  ا�شتقبال  وكان يف 

مطار حمافظة العال اأع�شاء البعثة الأثرية من 

الزيارة  هذه  اأن  معاليه  واأك��د  الكلية،  من�شوبي 

للعمل  اجلامعة  يف  العليا  الإدارة  تقدير  تعك�ص 

التي  واجلهود  بالتنظيم  م�شيداً  للبعثة،  املتميز 

معاليه  واأ�شاف  الأثرية،  البعثة  اإدارة  تقدمها 

امليدانية  اأعمالها  بكافة  البعثة  به  تقوم  ما  اأن 

ال���رتاث  ع��ن  للك�شف  والتنقيبية  وامل�شحية 

يف  الأث��ري��ة  احلركة  دع��م  يف  ي�شب  احل�شاري 

اململكة.

ويف �شبيحة اليوم التايل قام معاليه والوفد 

ع��دداً  �شملت  مروحية  بطائرة  بجولة  املرافق 

العال،  والتاريخية مبحافظة  الأثرية  املواقع  من 

والفوهة  مرايا  وم�شرح  القدمية  البلدة  مثل: 

وال�شرعان،  والرق�شات  الأقرع  وجبل  الربكانية 

ال�شياحية، مثل:  للمناطق  زيارته  الوفد  ووا�شل 

مدائن �شالح وم�شاهدة منظر الغروب يف حرة 

عوير�ص.

ويف يوم ال�شبت تفقد معاليه مواقع تنقيبات 

واخلريبة،  املابيات  من  كل  الأثرية يف  اجلامعة 

كما زار والوفد املرافق البلدة القدمية يف العال 

جبل  موقع  يف  اجلولة  وا�شتكملت  والطنطورة، 

الفيل امل�شنف كاأحد املواقع ال�شياحية يف العال.

د.العمر يتفقد أعمال تنقيب بعثة الجامعة في العال


