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المجتمع كلية  في  الفعال«  االتصال  »مهارات 

كتب: عبدالرحمن املن�صور

اأ����ش���اد م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 

ال���دك���ت���ور ب������دران ال��ع��م��ر مب��رك��ز 

اجلراحات التجريبية يف كلية الطب 

واملدينة الطبية باجلامعة وما حققه 

من اإجنازات كبرية يف اإعداد الربامج 

التي  النوعية  التدريبية  وال���دورات 

�شنوياً  تدريبية  دورة   20 اإىل  ت�شل 

الطبية؛  التخ�ش�شات  خمتلف  يف 

 40 نحو  دورة  كل  منها يف  ي�شتفيد 

اأ�شاليب  اأف�شل  با�شتخدام  متدرًبا 

املناظري  ج��راح��ات  على  امل��ح��اك��اة 

با�شتخدام حيوانات التجارب ح�شب 

الأعراف الدولية.

خالل  ملعاليه  كلمة  يف  ذلك  جاء 

احلادية  التدريبية  ل��ل��دورة  زي��ارت��ه 

الأنفية  اجل��ي��وب  لت�شريح  ع�شرة 

الأنف  ق�شم  نظمها  التي  باملناظري، 

والأذن واحلنجرة ومركز اجلراحات 

واملدينة  الطب  كلية  يف  التجريبية 

ومت  �شعود،  امللك  بجامعة  الطبية 

خ����الل ال������دورة ت���دري���ب الأط���ب���اء 

ودول جمل�س  اململكة  من  امل�شاركني 

ال��ت��ع��اون ل���دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة، 

اط��ل��ع��وا خ��الل��ه��ا ع��ل��ى اأح����دث ما 

تو�شل اإليه الطب يف جمال مناظري 

اجليوب الأنفية.

التنظيمية  اللجنة  رئي�س  واأو�شح 

اأن ه��ذه  ال��ع��ول��ة  ال��دك��ت��ور حم��م��د 

ع�شرة  احل��ادي��ة  تعد  ال��ت��ي  ال���دورة 

منذ انطالقها عام 2002، تعد من 

الدورات املهمة عاملًيا يف هذا املجال، 

موؤكداً اأن اأع�شاء هيئة التدري�س يف 

ب�شكل دوري كجزء  ي�شاركون  الكلية 

دورات  �شراكات عاملية يف عدة  من 

العربية  الإم���ارات  دول  يف  م�شابهة 

وم�شر،  البحرين،  ومملكة  املتحدة، 

واإ�شبانيا، وكندا.

من جهته اأ�شار رئي�س ق�شم الأنف 

الطب  كلية  يف  واحل��ن��ج��رة  والأذن 

ال�شالح  �شعد  ال��دك��ت��ور  باجلامعة 

اإىل اأن الق�شم ينظم دورات جراحية 

موا�شيع  ع���دة  يف  ���ش��ن��وي  ب�شكل 

ت�����ش��ري��ح عظمة  ك�����دورة  خم��ت��ل��ف��ة 

الق�شبة  م��ن��اظ��ري  دورة  ال�����ش��دغ، 

الليزر،  والبلعوم وجراحات  الهوائية 

ودورة  والعنق،  الراأ�س  ت�شريح  دورة 

ال��وج��ه، يف حني  ج��راح��ات جتميل 

امل�شرف  اليامي  فهد  الدكتور  اأف��اد 

التجريبية  اجل��راح��ة  م��رك��ز  ع��ل��ى 

يقدم  املركز  اأن  التجارب  وحيوانات 

للتدريب  اأ�شبوعًيا  دورتني  اإىل  دورة 

يف خمتلف التخ�ش�شات اجلراحية، 

العاملية،  املعايري  اأف�شل  وفق  وتقام 

بالو�شائل  امل��رك��ز  جتهيز  مت  حيث 

اأعلى م�شتوى  لتقدمي الدورات على 

ل��ل��م��ت��درب��ني يف ب��رام��ج ال��زم��الت 

بالتدريب  وي��ق��وم  وال�شت�شاريني، 

الأق�شام  التدري�س من  اأع�شاء هيئة 

املعنية.

ال��ف��ع��ال��ي��ات  وح����دة  دور  وح����ول 

واملدينة  الطب  كلية  يف  واملوؤمترات 

الطبية، قال الدكتور فهد ال�شبيهني 

الوحدة  اإن  ال��وح��دة  على  امل�شرف 

الدورات  هذه  لإظهار  بالدعم  تقوم 

تليق  ���ش��ورة  باأف�شل  وامل���وؤمت���رات 

الطب،  وكلية  �شعود  امللك  بجامعة 

على  للح�شول  التن�شيق  ناحية  من 

وت�شجيل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال�����ش��اع��ات 

الدعم  للموؤمترات وتقدمي  احل�شور 

الأق�شام  عمل  لت�شهيل  اللوج�شتي 

الكلية  تقوم  لكي  بالكلية  وامل��راك��ز 

منها  املوؤول  بالدور  الطبية  واملدينة 

كما  ال��ط��ب��ي  امل��ج��ت��م��ع  يف خ��دم��ة 

اأك���رب جتمع �شحي  ه��و م��وؤم��ل م��ن 

اأكادميي باململكة.

اإدارة الأعمال، موؤخراً، اللقاء املفتوح للف�شل الدرا�شي الأول من  نظمت وكالة الكلية للتطوير واجلودة بكلية 

العام اجلامعي 1441ه� للطالب والطالبات مع عميد الكلية ووكالء الكلية وروؤ�شاء الأق�شام ووكيالت الأق�شام.

الطالب  ومقرتحات  ل�شتف�شارات  الأق�شام  ووكيالت  الأق�شام  وروؤ�شاء  والوكالء  الكلية  عميد  خالله  ا�شتمع 

والطالبات واأجاب عن الأ�شئلة املطروحة املتعلقة بالأق�شام الأكادميية واملواد الدرا�شية والدرا�شات العليا والتدريب 

التعاوين واخلريجني.

زار وفد من كلية املجتمع برئا�شة 

ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 

لل�شحة  »اإرادة«  جممع  ال��زه��راين، 

لتد�شني  ال��ري��ا���س،  يف  النف�شية 

معمل املر�شم بق�شم التاأهيل الطبي 

كلية  ق��ام��ت  وال�����ذي  والأن�����ش��ط��ة 

الط��الع  وكذلك  بتجهيزه  املجتمع 

على اخلدمات التي يقدمها املجمع.

الكلية  وف��د  ا�شتقبال  يف  وك���ان 

»اإرادة«  ملجمع  التنفيذي  امل��دي��ر 

الدكتور  بالريا�س  النف�شية  لل�شحة 

املدير  ون��ائ��ب  القحطاين،  حممد 

للخدمات  وامل�����ش��اع��د  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

املجتمعية والتوعوية الدكتور عب�شان 

التاأهيل  ق�شم  ورئي�س  العب�شان، 

ال��ط��ب��ي والأن�����ش��ط��ة الأخ�����ش��ائ��ي 

وجمموعة  امل��ط��ريي،  ب��در  الدكتور 

من من�شوبي املجمع.

مرافق  على  جولة  اللقاء  تكلل 

ال��ت��ع��اون يف  اأوج���ه  وب��ح��ث  املجمع 

���ش��ب��ي��ل ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل ال��ت��ع��اوين 

امل�شتقبلي بني الكلية واملجمع.

التطوير  عمادة  بني  التعاون  اإط��ار  يف 

قدم  امل��ه��ارات  تطوير  وع��م��ادة  واجل����ودة 

الدكتور طه عمر بعمادة التطوير واجلودة 

الت�شال  »م��ه��ارات  بعنوان  تدريبية  دورة 

عقد  املجتمع، حيث  كلية  ملوظفي  الفعال« 

التدريب مبقر الكلية بامللز، بت�شريف وكيل 

اأ�شامة  الدكتور  واجل��ودة  للتطوير  الكلية 

ع��دداً  التدريبية  ال���دورة  تناولت  ال��ف��راج. 

الفعال،  الت�شال  املحاور منها: ماهية  من 

الت�شال مع الذات، الت�شال مع الآخرين، 

الت�شال يف بيئة العمل.

مدير الجامعة يشيد بإنجازات مركز الجراحات 
التجريبية بكلية الطب

عميد »إدارة األعمال« يلتقي الطالب والطالبات

»المجتمع« تدشن صالة األنشطة 
والمرسم في مجمع »إرادة«

تكريم مشاريع التخرج المميزة 

طالب علم النفس في زيارة 
لمعمل »الطبية التطبيقية«

رعى وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية والأكادميية د. حممد النمي حفل 

من جميع  البكالوريو�س  مرحلة  وطالبات  لطالب  املميزة  التخرج  م�شاريع 

اأق�شام كلية العلوم والبالغ عددهم قرابة ٤٠ طالباً وطالبة، بح�شور عميد 

كلية العلوم د. نا�شر الداغري، ومدير مركز التميز يف التعلم والتعليم د. 

نا�شر الكثريي، ووكالء وروؤ�شاء الأق�شام يف الكلية. وقدم الطلبة الفائزون 

باأف�شل امل�شاريع عر�شاً موجزاً لكل بحث، وياأتي هذا التكرمي يف نهاية كل 

ف�شل درا�شي بهدف ت�شجيع طلبة كلية العلوم وحتفيزهم ملزيد من التميز 

العلمي.

العلوم  بكلية  الطبية  احليوية  املعدات  بزيارة ملعمل  النف�س  علم  طالب  قام   

الطبية التطبيقية، يف بداية اللقاء قدم املهند�س فهد العتيبي من ق�شم التكنولوجيا 

احليوية، فكرة موجزة عن التجهيزات املوجودة يف املعمل، ثم حتدث بالتف�شيل عن 

جهاز التخطيط الدماغي الكهربائي، مو�شحاً اأن هذه التقنية ت�شتخدم يف ت�شجيل 

املوجات الكهربائية التي ت�شدر عن الدماغ. يف املقابل اأ�شار الباحث يف علم النف�س 

جمال الدين زغلولة اأن هناك العديد من العوامل التي توؤثر على املخطط الدماغي 

الطبيعي للمفحو�س، حيث اإن املخطط الدماغي الكهربائي عند الأطفال يختلف 

عما هو عليه عند الكبار، كذلك قبل �شن البلوغ يختلف عما هو عليه بعد البلوغ، 

املخطط  اأن  كما  منتظمة،  وغري  وبطيئة  قليلة  تكون  للطفل  الدماغية  فاملوجات 

الدماغي يختلف ح�شب حالة ال�شخ�س نائماً اأم م�شتيقظاً، منتبهاً اأو �شارداً، موؤكداً 

للفرد،  النف�شية  واحلالة  الكهربائي  الدماغي  املخط�ط  بني  وطيدة  عالقة  وجود 

فالقلق مثاًل، يوؤدي لعدم تزامن يف املوجات الدماغية، كما اأن الغ�شب قد يوؤدي اإىل 

ظهور مفاجئ ملوجات دلتا Delta التي تكون غائبة عادة عن املخطط الطبيعي.




