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فوزي الجاسر
مديرًا تنفيذيًا
للشؤون الصحية
كتب :م�ساعد الغنيم
�أ�صدر معايل رئي�س اجلامعة الدكتور
ب���دران ب��ن عبدالرحمن العمر ق���راراً
بتكليف ال�بروف��ي�����س��ور ف���وزي ب��ن فهد
اجلا�سر مديراً تنفيذ ًّيا لل�ش�ؤون ال�صحية باملدينة الطبية اجلامعية.
يذكر �أن الربوفي�سور اجلا�سر من الكوادر الوطنية املتميزة يف
جمال جراحة العظام فهو ا�ست�شاري جراحة العظام يف املدينة الطبية
و�أ�ستاذ يف كلية الطب ،و�شغل العديد من املنا�صب منها امل�شرف
على كر�سي �أبحاث جراحة العظام ورئي�س ق�سم جراحة العظام يف
كلية الطب وم�ست�شفى امللك خالد اجلامعي ونائب املدير الطبي
بامل�ست�شفى اجلامعي بجامعة امللك �سعود ،ورئي�س جلنة ال�صحة
وال�سلوك الريا�ضي وع�ضو اللجنة الت�أديبية للمن�شطات �سابقا.
حا�صل على البورد الكندي يف جراحة العظام والزمالة الكندية يف
جراحة الإ�صابات الريا�ضية واملاج�ستري يف الأبحاث اجلراحية من
جامعة ميكجيل الكندية ،والزمالة الكندية يف جراحة �أورام العظام
من جامعة مونرتيال ،وله العديد من امل�شاركات البحثية والعلمية
على امل�ستويني املحلي وال��دويل� ،إ�ضافة �إىل ع�ضوية العديد من
اللجان الطبية والعلمية داخل اجلامعة وخارجها.

 ..وموسى قحل
مديرًا عامًا للسالمة
واألمن

ك��م��ا ����ص���در ق�����رار م���ع���ايل رئ��ي�����س
اجلامعة الدكتور بدران العمر ،بتكليف
الأ�ستاذ مو�سى بن عبداهلل قحل مديراً
عاماً ل�ل�إدارة العامة لل�سالمة والأم��ن
اجلامعي.

قدمها رئي�س ق�سم
وقاية النبات

دورة في استخدام
جهاز التحليل
الكروماتوجرافي


ُع��ق��دت بنجاح دورة ا�ستخدام
ج��ه��از التحليل ال��ك��روم��ات��وج��رايف
ع���ايل ال���دق���ة « »HPLCوال��ت��ي
�أقيمت باملجان مل��دة �أرب��ع��ة �أي��ام،
وذل���ك يف معامل كر�سي �أب��ح��اث
النخيل والتمور بق�سم وقاية النبات
يف كلية علوم الأغذية والزراعة.
ق��دم ال����دورة الأ���س��ت��اذ الدكتور
حممد بن علي ال�صالح ،رئي�س ق�سم
وقاية النبات يف الكلية
وا����س���ت���ف���اد م���ن ال�������دورة �ست
م��ت��درب��ات م��ن خ��ري��ج��ات جامعة
الأمرية نورة بنت عبدالرحمن.

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الربيع لألغذية
نيابة عن معايل رئي�س اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب����دران ب��ن عبدالرحمن
العمر ،وق��ع �سعادة وكيل اجلامعة
ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
ال��دك��ت��ور حممد ب��ن �صالح النمي
مذكرة تفاهم بني اجلامعة و�شركة
الربيع ال�سعودية للأغذية ،ميثلها
الرئي�س التنفيذي لل�شركة ،وذلك
�صباح يوم اخلمي�س 1442 /4 /4هـ
بقاعة الت�شريفات.
وتهدف هذه املذكرة �إىل تعزيز
ال��ت��ع��اون يف ع���دد م��ن امل��ج��االت،
وال��ت��ي ت�شمل ال��ت��دري��ب امل��ي��داين
لطالب اجلامعة وتبادل اخل�برات
بني الطرفني ،وكذلك �إقامة دورات
تدريبية بينهما.

دور الفلسفة في تحقيق
الشخصية المعرفية للموهوبين
كتبت� :سارة ال�سويداء
نظم برنامج الطلبة املتفوقني
وامل��وه��وب�ين ي���وم الأح����د  29ربيع
الأول 1442هـ دورة ع���ن بُ��ع��د
ب���ع���ن���وان «ال��ف��ل�����س��ف��ة يف حتقيق
ال�شخ�صية املعرفية» قدمها الدكتور
عبداهلل املطريي ،حيث بد�أ الدورة
باحلديث عن التطورات احلديثة
وت ��أث�يره��ا ع��ل��ى احل�����ض��ارة وكيف
�أث��رت على املجتمع ب�سبب التقدم
التكنولوجي ،ثم حتدث عن �ضرورة
تعليم املوهوبني الطرح الفل�سفي
ملعرفة ط��رح �أف��ك��اره��م ،بعد ذلك

ت��ن��اول باحلديث دور الفل�سفة يف
ع��ل��م النف�س واالج��ت��م��اع وغ�يره��ا
م��ن ال��ع��ل��وم الأخ�����رى .ك��م��ا حت��دث
ع���ن ال��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي حيث
�أو�ضح �أنه لي�س بال�ضرورة �أن يكون
ت��ط��وراً �إي��ج��اب��ي�اً ق��د ي��ك��ون طريقة
للعزل االجتماعي ،ثم حت��دث عن
ت�أثري غياب االحرتافية الإعالمية
يف امل���واد املقدمة �إع�لام��ي�اً ،ودور
الطابع الو�صفي يف العلوم الطبيعية
وا�ستخدام التجربة كمعيار وحيد
علمي يف العلوم الطبيعية.
بعد ذلك تكلم عن �ضرورة التعلم

الذاتي حتى ي�ستطيع الفرد التعامل
م��ع الآخ��ري��ن وم�شاركة التجارب
وامل���ع���ارف وجت��ن��ب ال��ع��زل��ة ،وختم
ال��دورة باحلديث عن دور الفل�سفة
يف ال���ك���وارث واجل���وائ���ح يف تعليم
الإن�����س��ان وم��دى خربتها م��ن حيث
التفكري وط���رح الأ�سئلة وال��ت��أم��ل
بالأحداث من منظورنا ك�أ�شخا�ص،
و�أي�����ض�اً دور الأ���س��ات��ذة اجلامعيني
يف ن��ق��د �أن��ظ��م��ت��ه��ا م��ث��ل ام��ت��داد
التخ�ص�ص وفكرة اختيار �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،ويف ختام الدورة قام
بالرد على ا�ستف�سارات احل�ضور.

تفعيل اليوم
العالمي للسكري
بمطعم سكن
الطالبات

مب�شاركة  351من من�سوبي اجلامعة

اختتام فعاليات ورشة إجراءات إتالف الوثائق
اختتم مركز الوثائق باجلامعة
فعاليات ور�شة العمل االفرتا�ضية
التي نظمها املركز بعنوان «�إجراءات
�إت��ل�اف ال��وث��ائ��ق» ،وذل���ك برعاية
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور على ب��ن حممد
م�سملي ،وقدمها الأ�ستاذ خالد بن
حممد اجلبايل من املركز الوطني

للوثائق وامل��ح��ف��وظ��ات ،على مدى
يومني ،و�شارك فيها  351م�شاركاً
من من�سوبي اجلامعة.
ت�ضمن اليوم الأول م�شاركة «»100
م�شارك مثلوا القيادات الأكادميية
والإداري��ة باجلامعة وهم :م�ساعدو
وك�لاء اجلامعة ،وع��م��داء الكليات
وال��ع��م��ادات امل�ساندة ،ووك�لا�ؤه��م،

ومدراء الإدارات ،و�شارك يف اليوم
الثاين « »251م�شاركاً وهم :موظفو
الأر���ش��ي��ف وم��وظ��ف��و االت�����ص��االت
الإدارية بوحدات اجلامعة.
وح���ر����ص���ت وك����ال����ة اجل��ام��ع��ة
للتخطيط وال��ت��ط��وي��ر ع��ل��ى دع��وة
اجل��ه��ات امل�ستهدفة م��ن ال��رج��ال
والن�ساء للم�شاركة يف الور�شة.

ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ور���ش��ة عمل
«�إج���راءات �إت�لاف الوثائق» تهدف
�إىل ن�����ش��ر ال��وع��ي ال��وث��ائ��ق��ي بني
م��ن�����س��وب��ي اجل���ام���ع���ة ،وال��ت��ع��ري��ف
باللوائح والأنظمة اخلا�صة ب�إتالف
الوثائق ،وتفعيل دور مركز الوثائق
باجلامعة يف تطبيق لوائح و�أنظمة
املركز الوطني للوثائق واملحفوظات.

 ..وتكريم ممثل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

ا�ستقبل وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور علي
بن حممد م�سملي مبكتبه الأ�ستاذ
خالد بن حممد اجلبايل من املركز
ال��وط��ن��ي ل��ل��وث��ائ��ق وامل��ح��ف��وظ��ات؛
حيث مت �شكر �سعادته و�إه��دائ��ه
درع����اً ت��ك��رمي��ي�اً ت��ق��دي��راً جل��ه��وده
يف تقدمي ور���ش��ة عمل «�إج����راءات
�إتالف الوثائق» التي نظمتها وكالة
اجلامعة للتخطيط والتطوير ممثلة

يف مركز الوثائق باجلامعة يومي
االث��ن�ين وال��ث�لاث��اء  24-23ربيع
الأول 1442هـ ،و�شارك فيها 351
م�شاركاً من من�سوبي اجلامعة.
ح�����ض��ر ال��ت��ك��رمي ع��م��ي��د ع��م��ادة
التطوير واجل���ودة الدكتور مبارك
بن هادي القحطاين ،ومدير �إدارة
مركز ال��وث��ائ��ق باجلامعة الأ�ستاذ
خالد املطريي.

كتبت :حنان الغامدي
ن���ظ���م���ت �إدارة ال��ت��غ��ذي��ة
فعالية توعوية يف مطعم �سكن
الطالبات بالتزامن مع «اليوم
ال��ع��امل��ي لل�سكري» وذل���ك ي��وم
الأحد  29ربيع الأول 1442هـ،
بهدف تعزيز الوقاية الغذائية
ع���ن ط���ري���ق ع��م��ل ب��و���س�ترات
�إلكرتونية وفيديو توعوي عن
املر�ض وطرق الوقاية الغذائية
منه.
ورك���زت الفعالية على طرق
ت ��أخ�ير ظ��ه��ور م��ر���ض ال�سكري
وال��وق��اي��ة منه م��ن خ�لال اتباع
نظام غذائي �صحي وممار�سة
الن�شاط البدين ,كذلك تعزيز
دور الأ�سرة يف التثقيف ال�صحي
يف عالج داء ال�سكري والوقاية
م��ن م�ضاعفاته وزي���ادة الوعي
ح���ول ال��ع�لام��ات ال��ت��ح��ذي��ري��ة
للإ�صابة به.

بالتزامن مع اليوم العاملي لل�سكري

ندوة حول دور التغذية الصحية والنشاط البدني في تحسين جودة الحياة
برعاية عميد كلية علوم الريا�ضة
والن�شاط ال��ب��دين د� .سليمان بن
ع��م��ر اجل��ل��ع��ود ومب��ن��ا���س��ب��ة ال��ي��وم
ال��ع��امل��ي ل��ل�����س��ك��ري ،نظمت وح��دة
العالقات املجتمعية بوكالة الكلية
للتطوير واجلودة ندوة بعنوان «دور
التغذية ال�صحية والن�شاط البدين
يف حت�سني ج���ودة احل��ي��اة ملر�ضى
ال�سكري» وذلك يوم الأحد  1ربيع
الآخر 1442هـ املوافق  15نوفمرب
2020م ،عرب من�صة زووم.

يف البداية رح��ب �أ .معد يعرب
دفرتدار باحل�ضور و�ضيوف اللقاء،
ثم قدم ملو�ضوع الندوة والذي يربز
جانباً مهماً مرتبطاً بحياة مر�ضى
ال�سكري.
كان ال�ضيف الأول للقاء �أ�ستاذ
ف�سيولوجيا اجلهد البدين امل�شارك
بكلية ع��ل��وم ال��ري��ا���ض��ة والن�شاط
البدين د .خالد بن �سعد اجللود،
وقد حتدث عن �أهمية التعرف على
العوامل امل�سببة ملر�ض ال�سكري،

ومت ع��ر���ض �أب����رز الإح�����ص��ائ��ي��ات
ال��ع��امل��ي��ة املتعلقة ب ��أك�ثر ال��ف��ئ��ات
املعر�ضني للإ�صابة بهذا املر�ض
على م�ستوى العامل ،و�أ�شار �إىل �أن
اململكة لديها معدل �إ�صابة مرتفع
ويجب علينا تكثيف اجلهود ملواجهة
هذا املر�ض الذي يعد �أحد �أخطر
�أم��را���ض ه��ذا الع�صر ،بعد ذلك
حتدث عن و�صفة الن�شاط البدين
ملر�ضى ال�سكري وبني معدل و�أنواع
و�شدة الأن�شطة البدنية املنا�سبة

ملر�ضى ال�سكري ،و�أهم التو�صيات
العلمية يف هذا اخل�صو�ص.
ثم حتدثت ال�ضيفة الثانية للقاء
�أخ�����ص��ائ��ي �أول تغذية �إكلينيكية
بكلية العلوم الطبية التطبيقية �أ.
منرية بنت عبدالرحمن املهنا عن
�أهمية الربامج الغذائية واحلمية
مل��ر���ض��ى ال�����س��ك��ري ،وب��ي��ن��ت �أه��م
العنا�صر الغذائية التي ت�ساهم
يف ت��ق��ل��ي��ل الآث������ار ال��ن��اجت��ة عن
مر�ض ال�سكري ،و�أبرز التو�صيات

الغذائية التي تتنا�سب مع طبيعة
ال��ف��رد ال��ع��ادي والتغذية املثالية
ملر�ضى ال�سكري.
وق��د �أك���د �ضيوف اللقاء خالل
هذه الندوة على �أهمية دور اجلامعة
مم��ث��ل��ة يف ك��ل��ي��ة ع��ل��وم ال��ري��ا���ض��ة
والن�شاط البدين يف �إبراز فعاليات
الأي��ام العاملية ومنها اليوم العاملي
لل�سكري ،و�أهمية ممار�سة الن�شاط
ال���ب���دين يف حت�����س�ين ج����ودة ح��ي��اة
مر�ضى ال�سكري.

