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مهام مجالس األمناء في الجامعاتعالم بال أوراق

دورة تاسيسة
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اختبارات.. بحذر
كتب - حممد باكرمان

طالبها  اجلامعة  كليات  ا�ستقبلت 

لإج��راء  املا�سي  الأ�سبوع  وطالباتها 

ح�����س��وري��اً،  الف�سلية  الخ��ت��ب��ارات 

واتخذت يف �سبيل ذلك اأق�سى درجات 

والإج�����راءات  والن�����س��ب��اط  التنظيم 

الحرتازية ال�سحية من لب�س الكمامة 

وقيا�س درج��ة احل��رارة قبل الدخول 

ب�ساأن  التن�سيق  اأمر  واأ�سندت  للكلية، 

بالتفاهم  امل��ادة  لأ�ستاذ  الختبارات 

التوقيت  مع الطلبة �سواء من ناحية 

اأو املكان، مع التاأكيد على اأخذ عدد 

وكيفية  ب��الع��ت��ب��ار  ال�سعبة  ط���الب 

توزيعهم يف قاعات الختبارات وتوفري 

املتطلبات الالزمة لهم مع احلفاظ على 

التباعد الجتماعي، ر�سالة اجلامعة 

الطلبة وا�ستطلعت  التقت ع��ددا من 

اآراءهم وانطباعاتهم حول الختبارات 

التي  ال�سعوبات  واأب���رز  احل�سورية 

واجهتهم..              التفا�صيل �صـ 9

ر�ضالة اجلامعة ت�ضتطلع اآراء الطالب والطالبات حول االختبارات احل�ضورية

وفدان من »إعداد القادة« و»الطب 
الرياضي« في ضيافة »علوم الرياضة«

ا�ستقبل عميد كلية علوم الريا�سة والن�ساط البدين الدكتور �سليمان 

اجللعود نائب مدير عام معهد اإعداد القادة الأ�ستاذ ها�سم داغ�ستاين، 

بح�سور الدكتور ماجد ال�سليمان نائب مدير م�ست�سفى الأمري في�سل 

بن فهد للطب الريا�سي، وذلك يوم الثالثاء 1442/2/19ه� مبكتبه 

مبقر الكلية.

الأبحاث  كرا�سي  على  الكلية يف جولة  �سيوف  العميد  وا�سطحب 

وم�سادر التعلم مت خاللها مناق�سة الكثري من الأمور البحثية والعلمية، 

ومن اأهمها جائزة الأمري في�سل بن فهد لالأبحاث الريا�سية، كما تفقد 

الوفد الزائر خمتربات ومعامل الكلية ومركز ريادة الأعمال، ومت خالل 

الزيارة بحث �سبل التعاون بني اجلانبني والأمور املتعلقة بال�سراكة بني 

معهد اإعداد القادة والكلية ومن اأهمها ال�ستثمار الريا�سي.

اجلامعة  رئي�س  م��ع��ايل  اأ���س��اد 

العمر  عبدالرحمن  بن  ب��دران  د. 

يف جممع  الإجن��از  وت��رية  بت�سارع 

هذا  اأهمية  على  واأّك��د  »الأري��ن��ا« 

للوطن واجلامعة. املتميز  امل�سروع 

ج������اء ذل������ك خ������الل زي����ارت����ه 

املجمع  م�سروع  اإىل  الع��ت��ي��ادي��ة 

ال��ري��ا���س��ي »الأري����ن����ا« الأرب���ع���اء 

اجلامعة  وكيل  وبرفقته  املا�سي، 

ال�سلمان،  �سلمان  بن  عبداهلل  د. 

ووك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��م�����س��اري��ع د. 

ع���ب���داهلل ب���ن حم��م��د ال�����س��ق��ري، 

امل�سروع. ومهند�سو 

العمل  �سري  معاليه  تفقد  كما 

كليات ومرافق اجلامعة،  بعدد من 

اجلامعة  وكيل  وبرفقته  قام  حيث 

ب����زي����ارة ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 

الكلية  بعميد  واجتمع  التطبيقية، 

واأع�ساء جمل�س الكلية، واأثنى على 

جهودهم املتميزة، وحثهم على بذل 

خدمة  فيه  مبا  اجلهد  من  املزيد 

العلم وم�سلحة الطالب.

ال�سغري،  ف��ار���س  الطالب  حقق 

بكلية  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ن��د���س��ة  ط��ال��ب 

�سعود  امللك  جامعة  يف  الهند�سة، 

املركز الأول يف »حتدي اأب�سر« الذي 

مب�ساركة  الداخلية  وزارة  نظمته 

هيئة البيانات والذكاء ال�سطناعي 

و�سركة  الوطني  املعلومات  ومركز 

علم.

وق��د ���س��ارك الطالب ف��ار���س يف 

م�سار »تطوير خدمة جديدة« بفكرة 

»الك�سف الآيل لال�ستباكات«.

فارس »األول« في »تحدي أبشر«رئيس الجامعة يتفقد »األرينا« وعددًا من الكليات

قسم التربية الخاصة 
يحتفي بطلبة المنح

نظم ق�سم الرتبية اخلا�سة بكلية 

افرتا�سياً حتت عنوان  لقاء  الرتبية 

»ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف« وذل���ك يف اإط���ار 

اليوم  لذكرى  امل�ساحبة  الفعاليات 

املنح  بطلبة  واحتفاًء   ،90 الوطني 

تبادل  بهدف  واخلارجية،  الداخلية 

ثقافة  ون�سر  وال��ت��ج��ارب  اخل���ربات 

اإ�سافة  الق�سم،  طلبة  ب��ني  التنوع 

لت�سليط ال�سوء على جهود الق�سم يف 

اإعداد الكوادر املحلية والعربية واأثرها 

على اخلدمات املقدمة لذوي الإعاقة 

تعد هذه  املختلفة، حيث  ال��دول  يف 

املبادرة الأوىل من نوعها على م�ستوى 

اللقاء  ح�سر  ال�سعودية.  اجلامعات 

ال�سايع،  د. فهد  الرتبية  كلية  عميد 

د.  اخلا�سة  الرتبية  ق�سم  ورئي�س 

عبدالكرمي احل�سني، وروؤ�ساء اأق�سام 

اجلامعات  ببع�س  اخلا�سة  الرتبية 

هيئة  اأع�ساء  من  وع��دد  ال�سعودية، 

التدري�س باأق�سام الرتبية اخلا�سة.

التفا�صيل �صـ 8



لإدارة  التابع  النانو  ن��ادي  نظم 

���ش��وؤون  ب��ع��م��ادة  الطالبية  الأن��دي��ة 

الطالب مبعهد امللك عبداهلل لتقنية 

النانو دورة بعنوان »اأ�شا�شيات البحث 

العلمي« لطلبة التخ�ش�شات العلمية 

وال�شحية والهند�شية ملدة 5 �شاعات 

الدكتور  قدمها  بعد«  »عن  تدريبية 

عمر بن ظافر ال�شهري موؤلف كتاب 

»م�شروع تخرج اأم تخارج«.  �شملت 

الهند�شة  بني  الفرق  ال��دورة  حماور 

والعلوم البحتة والتقنية، الفرق بني 

واملاج�شتري  البكالوريو�س  اأب��ح��اث 

مو�شوع  اختيار  ط��رق  وال��دك��ت��وراه، 

تكوين  م��راح��ل  ال��ب��ح��ث،  م�����ش��روع 

فريق م�شروع البحث، كيفية تف�شري 

واملحاكاة  املعملية  التجارب  نتائج 

تقرير  كتابة  طريقة  احلا�شوبية، 

عر�شه،  ���ش��رائ��ح  واإع����داد  البحث 

كيفية  البحثية،  الورقة  ن�شر  كيفية 

�شركة  اإىل  البحث  م�شروع  حتويل 

نا�شئة اأو براءة اخرتاع .

التطوير  ع��م��ادة  وك��ال��ة  نظمت 

واجل��������ودة ب���امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة 

برامج  عن  تدريبية  دورة  للطالبات 

»زووم،  الفرتا�شية  الجتماعات 

يوم  وذل��ك  تيمز«  مايكرو�شوفت، 

1442ه�  ���ش��ف��ر   13 الأرب����ع����اء 

الع�شيمي  مي�شاء  الأ�شتاذة  قدمتها 

املعلومات،  تقنية  �شعبة  رئي�شة 

برامج  خاللها  م��ن  وا�شتعر�شت 

وقامت  الفرتا�شية  الجتماعات 

ب��ت��دري��ب امل�����ش��ارك��ات ع��ل��ى اآل��ي��ة 

ا�شتخدام هذه الربامج، وياأتي ذلك 

عمادة  وكالة  حر�س  من  انطالقاً 

الرت��ق��اء  على  واجل����ودة  التطوير 

من�شوباتها. بقدرات 
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سفير السودان يزور الجامعة

قسم السياسات التربوية يحتفي بيوم المعلم

ب�شري  ع��ادل  ال�شيد  �شعادة  ق��ام 

ح�شن ب�شري �شفري جمهورية ال�شودان 

امللك  جامعة  ب��زي��ارة  اململكة  ل��دى 

�شعود يوم الثالثاء 1442/2/26ه� 

يف  وكان  2020/10/13م،  املوافق 

اجلامعة  رئي�س  م��ع��ايل  ا�شتقباله 

عبدالرحمن  ب��ن  ب����دران  ال��دك��ت��ور 

الدكتور  اجل��ام��ع��ة  ووك��ي��ل  ال��ع��م��ر، 

اجلامعة  ووكيل  ال�شلمان،  اهلل  عبد 

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����ش��وؤون 

وامل�شرف  النمي،  حممد  الدكتور 

التعاون الدويل والتواأمة  اإدارة  على 

م�زيد  ال��دك��ت��ور  ال��ع��امل��ي��ة  العلمية 

الرتكاوي.

وق���د ن��اق�����س اجل��ان��ب��ان اجل��ه��ود 

التعليم اجلامعي  املبذولة يف جمال 

وال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي وال���ت���دري���ب 

التعاون  فر�س  وزي���ادة  الأك��ادمي��ي، 

وجامعة  ال�شودانية  اجلامعات  بني 

اإىل  التطرق  مت  كما  �شعود،  امللك 

عدد من الق�شايا التي تهم الطرفني 

التي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  والأه������داف 

�شوء  يف  لتحقيقها  اجلامعة  ت�شعى 

روؤية اململكة 2030.

كتبت: ح�شة ال�شمري

نظم  ق�شم ال�شيا�شات الرتبوية يف 

لقاء عن بعد مبنا�شبة  كلية الرتبية 

عن    2020 للمعلم  العاملي  ال��ي��وم 

مب�شاركة   ،»Zoom« تطبيق  طريق 

فهد  ال��دك��ت��ور  الرتبية  كلية  عميد 

ق�شم  ورئي�س  ال�شايع،  �شليمان  بن 

بن  عبداهلل  د.  الرتبوية  ال�شيا�شات 

وع�شوات  واأع�����ش��اء  العباد،  حمد 

الدكتور  بالق�شم  التدري�س  هيئة 

م�شاعد بن عبداهلل النوح، الدكتورة 

نورة بنت �شعد القحطاين، الدكتورة 

اإلهام بنت حممد الأحمري، الدكتور 

وباحثة  الفيفي،  �شليمان  بن  مو�شى 

املاج�شتري مي الناه�س.

عبداهلل  ال��دك��ت��ور  ال��ل��ق��اء  واأدار 

ال�شيا�شات  ق�شم  رئي�س  ال��ع��ب��اد، 

م�شتهله  يف  ق��دم  وال��ذي  الرتبوية، 

للمعلمني واملعلمات، م�شيًدا  التهنئة 

بجهودهم ودورهم يف الرقي بوطنهم 

التعليمية، خا�شة يف ظل  وبالعملية 

التعليم عن بعد اأثناء جائحة كورونا.

م�شاعد  الدكتور  اللقاء  ب��داأ  ثم 

اأخالقيات  »اأهم  با�شتعرا�س  النوح، 

وذلك  الأزم���ات«  مواجهة  يف  املعلم 

ثم  متميز،  مرئي  عر�س  خالل  من 

حت��دث��ت د. ن���ورة ال��ق��ح��ط��اين عن 

املعلم والتعليم عن بُعد يف ظل اأزمة 

ك��ورون��ا م��ن خ��الل و���ش��ف وحتليل 

د.  وا�شتعر�شت  ال��راه��ن،  للو�شع 

اإلهام الأحمري اأبرز اجلهود الدولية 

املبذولة يف تطوير املعلمني ومنظمة 

واأخ��رًيا  لذلك،  منوذًجا  اليون�شكو 

ومب�شاركة  الفيفي  مو�شى  د.  تناول 

باحثة املاج�شتري مي النها�س اإعداد 

معلم الكبار بني الواقع واملاأمول. 

كلية  عميد  تداخل  اخلتام  وقبل 

بداية  من  ح�شوره  م��وؤك��دا  الرتبية 

عر�شه  يتم  مب��ا  و���ش��ع��ادت��ه  ال��ل��ق��اء 

علمي  حم��ت��وى  يت�شمن  وت��ق��دمي��ه 

تربوي رائع وعرو�س واأوراق علمية 

الفائدة  ت�شيف  عادية  غري  مميزة 

منا�شبة  فعال  وتنا�شب  احلقيقية 

عليها  ي�شكر  للمعلم  العاملي  اليوم 

رئي�شا  الرتبوية  ال�شيا�شات  ق�شم 

التدري�س  هيئة  وع�شوات  واأع�شاء 

وطالبا وطالبات.

اململكة  اأن  العميد  �شعادة  واأك��د 

حت��ولً  تعي�س  ال�شعودية  العربية 

اإىل  التعليم احل�شوري  من  تاريخياً 

الفرتة  هذه  خالل  بعد  عن  التعليم 

القيادة احلكيمة حفظها  من  بدعم 

اهلل وبجهود كافة اجلهات يف وزارة 

التعليم ومب�شاركة فاعلة من املعلمني 

من  ومبتابعة  اهلل  وفقهم  واملعلمات 

كما  للجميع.  ف�شكرا  الأم��ور  اأولياء 

�شكر العميد املجل�س الطالبي بق�شم 

ال�شيا�شات الرتبوية. 

ق�شم  رئي�س  �شكر  اخل��ت��ام  ويف 

العباد  د.  ال��رتب��وي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 

املداخلة  على  الرتبية  كلية  عميد 

واملجل�س  واحل�����ش��ور  وامل�����ش��ارك��ني 

الطالبي بق�شم ال�شيا�شات الرتبوية 

راجيا للجميع التوفيق وال�شداد.

�شهد  ال��ل��ق��اء  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

ح�����ش��وًرا لف��ًت��ا م��ن ق��ب��ل اأع�����ش��اء 

وطالب  التدري�س  هيئة  وع�شوات 

من  العليا  ال��درا���ش��ات  وط��ال��ب��ات 

داخل اجلامعة وخارجها، واملهتمني 

باملجال الرتبوي.

جولة تفقدية لوكيل الشؤون 
التعليمية واألكاديمية

اأجرى وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية والأكادميية د. حممد بن 

ملتابعة  اجلامعة،  كليات  من  عدد  على  تفقدية  جولة  النمي  �شالح 

وم��دى  املا�شي،  الأ���ش��ب��وع  احل�شورية،  لالختبارات  ا�شتعداداتها 

جاهزيتها ل�شتقبال الطالب والتزامها بتطبيق الإجراءات الحرتازية، 

رافقه يف هذه الزيارة املدير العام التنفيذي للمدينة الطبية د. اأحمد 

الهر�شي والفريق املرافق.

�شملت اجلولة التفقدية كلية الآداب، وكلية اللغات والرتجمة، وكلية 

الرتبية، وكلية احلقوق والعلوم ال�شيا�شية.

ورش عمل حول إبداعات 
»توني موريسون«

كتبت: حياة توفيق بديوي 

بق�شم  الربعاء٢٠٢٠/٩/٣٠  ويوم   ٢٠٢٠/٩/٢٨ الثنني  يوم  عقد 

التطوير الأكادميي برئا�شة  باإ�شراف جلنة  واآدابها،  اللغة الجنليزية 

ال�شعالن  اأجم��اد  للدكتورة  عمل  ور�شتا  الإ�شماعيل،  منال  الدكتورة 

متتالية  �شل�شة  �شمن  اأدبي”  كناقد  ل�شوتك  العنان  “اأطلقي  بعنوان 

طريق  عن  والأدبية  النقدية  القراءة  مهارات  على  الطالبات  لتعليم 

تدريب الطالبات على حتليل ثالث كتب من اأعمال الكاتبة الأمريكية 

توين موري�شون »اللعب يف الظالم، اأ�شل الآخر، و�شول«.

مت اللقاء »عن بعد« عن طريق برنامج »زوم« وح�شره عدد كبري من 

طالبات البكالوريو�س ومن عدة تخ�ش�شات يف اجلامعة مثل تخ�ش�س 

و�شارك  التطبيقية،  ال�شحية  والعلوم  الرتجمة،  الإجنليزية،  اللغة 

احل�شور ب�شكل رئي�شي يف حتليل بع�س الن�شو�س وحماولة فهم الفكر 

كتبها  يف  م�شرتكة  مو�شوعات  تغطي  التي  موري�شون  لتوين  النقدي 

الثالث مثل اإق�شاء الآخر وهيمنة اأدباء اأمريكا ذات الب�شرة البي�شاء 

على ت�شميم وتكوين الأدب الأمريكي.

العمل  ور�شتي  من  ا�شتفادتهن  عن  امل�شاركات  الطالبات  وعربت 

بعد ذلك قراءة  ي�شتطعن من خاللها  التي  بالتعرف على اخلطوات 

ونقد الن�شو�س الأدبية ب�شكل وا�شح و�شهل.

ومن �شمن ال�شل�شلة القادمة لور�شة العمل �شتقوم الدكتورة حياة 

بعنوان  العمل  لور�شة  املقرر  الثاين  كتاب موري�شون  بديوي مبناق�شة 

كيف  »الثنوبايوغرفيوو«  نظرية  اإىل  بالذات  والنظر  الآخر«  »اأ�شل 

لل�شلطة  ومقاومة  ال��ذات  عن  تعبريا  موري�شون  توين  كتابات  تعترب 

ال�شائدة بيد الأدباء ذوي الب�شرة البي�شاء.

و   ٢٠٢٠/١٠/١٩ والأرب���ع���اء  الث��ن��ني  ي��وم��ي  ال��ور���ش��ة  �شتقام 

�شريفة  ال��دك��ت��ورة  و�شتقوم  ظ��ه��را،   ١٢ ال�شاعة   ٢٠٢٠/١٠/٢١

العمري بعد ذلك بعقد ثالث ور�شة عمل بتاريخ 2/ 11/ 2020 و 

٢٠٢٠/١١/٤- ٢٠٢٠/١١/٢ يومي الثنني والأربعاء بتمام ال�شاعة ١٢ 

ظهرا، وتتحدث يف تلك الور�شة عن رواية �شول التي قامت بكتابتها 

توين موري�شون يف حقبة تاريخية �شعبة جدا على ُكتاب الأقليات يف 

ذالك الوقت وتتطرق هذه الور�شة اإىل الكتابة الإبداعية واإبداع توين 

موري�شون يف كتابة هذه الرواية يف اأ�شعب الظروف.

»علوم الرياضة« 
تسقبل وفدًا من 
»هيئة المنشآت«

علوم  ك��ل��ي��ة  ع��م��ادة  ا�شتقبلت 

وف��داً  البدين  والن�شاط  الريا�شة 

م���ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ن�����ش��اآت 

ال�شغرية واملتو�شطة �شباح الثالثاء 

لبحث  وذل���ك  1442/2/26ه�، 
���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك 

ب���ني اجل��ان��ب��ني. وق���د اأخ����ذ وف��د 

ال�شغرية  للمن�شاآت  العامة  الهيئة 

واملتو�شطة جولة مبختربات ومعامل 

ال�شتفادة  كيفية  بحث  ومت  الكلية، 

واكت�شاف  الأعمال  تطوير  منها يف 

الفر�س واملواهب الواعدة وتنميتها.

وب��ع��د ���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن ال��ع��رو���س 

الكلية  عمادة  جانب  من  التقدميية 

اجلانبان  اتفق  مكثفة؛  ونقا�شات 

ع��ل��ى �����ش����رورة حت���وي���ل الأف���ك���ار 

بيئة  واإي��ج��اد  واق���ع،  اإىل  املبتكرة 

لل�شباب يف �شوء  واإبداعية  حمفزة 

يف  وداع��م��ة   ،2030 اململكة  روؤي���ة 

اجلامعات  ل�شتقالل  ذات��ه  الوقت 

وامل�شتوى  الأكادميي  امل�شتوى  على 

ال�شتثماري والإداري.

وعلى �شعيد اآخر ا�شتقبل عميد 

ك��ل��ي��ة ع��ل��وم ال��ري��ا���ش��ة وال��ن�����ش��اط 

اجللعود،  �شليمان  الدكتور  البدين 

الثالثاء املا�شي امل�شرف على مركز 

الدكتور  املجتمع  وخدمة  التدريب 

بح�شور  مبكتبه،  ال��ف��راج  �شالح 

رئي�س وحدة تطوير املهارات بالكلية 

وذل��ك  ال�شعيد،  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 

لبحث �شبل التعاون بني اجلانبني.

دورة تدريبية حول »أساسيات البحث العلمي«

دورة عن برامج االجتماعات االفتراضية

نظمها نادي النانو

مب�شاركة عميد كلية الرتبية

د. العباد



كتبت: جنود ال�شريهي

وكلية  الطبية  امل��دي��ن��ة  اأب��رم��ت 

ت��ف��اه��م لدعم  ال��ت��م��ري�����ض م��ذك��رة 

وت��ق��وي��ة ف��ر���ض ال��ت��ع��اون امل��ت��ب��ادل 

الرعاية  للرفع من م�شتوى  وال�شعي 

ال�شحية يف اململكة.

التنفيذي  ال��ع��ام  امل��دي��ر  واأك����د 

اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  الطبية  للمدينة 

هر�شي خالل توقيعه مذكرة التفاهم، 

يف  الطبية  املدينة  واهتمام  حر�ض 

املجتمعية،  م�شاركتها  وتعزيز  دعم 

الوطنية  للموؤ�ش�شات  معرفتها  ونقل 

ب��ام��ت��الك املدينة  ن���ّوه  ك��م��ا  ك��اف��ة، 

وال��ق��درات  التحتية  للبنية  الطبية 

ال��ب�����ش��ري��ة والإم����ك����ان����ات ال��ف��ن��ي��ة 

ال�شحي  املجال  العالية يف  والتقنية 

والأكادميي التي �شت�شاهم باإذن اهلل 

التمري�ض  كلية  خمرجات  دع��م  يف 

واملوؤ�ش�شات الوطنية.

التمري�ض  كلية  عميد  واأ���ش��ارت 

الرا�شد  حممد  بنت  مي  الدكتورة 

بناء �شراكة  الكلية على  اإىل حر�ض 

كافة  وبني  بينها  فعالة  ا�شرتاتيجية 

تخدم  التي  احلكومية  القطاعات 

بالنفع على  وتعود  اأهداف اجلامعة 

باأن  وبّينت  الكلية،  وطالبات  طالب 

اجلامعة  تُعد  �شعود  امللك  جامعة 

الرائدة يف ال�شراكة املجتمعية وتويل 

ال�شحي  بال�شاأن  ك��ب��راً  اهتماماً 

والإمكانات  التحتية  البنى  وتوفر 

بكفاءة  الب�شرية  والقدرات  التقنية 

عالية لدعم وتدريب وتاأهيل طالب 

الكليات ال�شحية عموماً والتمري�ض 

خ�شو�شا للرفع من م�شتوى الرعاية 

اململكة  ل��روؤي��ة  حتقيقا  ال�شحية 

.2030

توقيع  من  الهدف  اأن  واأو�شحت 

التفاقية مع املدينة الطبية امل�شاركة 

جمال  يف  الإكلينيكي  التدريب  يف 

التمري�ض جلميع املراحل بالإ�شافة 

يف  وامل�شاركة  المتياز  مرحلة  اإىل 

ت�شميم وتطوير الربامج املتخ�ش�شة 

يف ال��ت��م��ري�����ض واإج�����راء الأب��ح��اث 

وال�شتفادة  امل�شرتكة  وال��درا���ش��ات 

من اخلربات ال�شت�شارية يف جمال 

ال��ت��م��ري�����ض وال�����ش��م��اح ل��ك��ل ط��رف 

الطرف  اإم��ك��ان��ات  م��ن  بال�شتفادة 

بها  املعمول  لالأنظمة  وفقا  الآخ��ر، 

يف جامعة امللك �شعود.

ك���م���ا ����ش���ت���م���ك���ن الت���ف���اق���ي���ة 

هيئة  اأع�شاء  من  الكلية  من�شوبي 

ال��ت��دري�����ض وم���ن يف ح��ك��م��ه��م من 

املدينة  يف  الإكلينيكية  املمار�شة 

ال��ط��ب��ي��ة وا���ش��ت��ق��ط��اب خ��ري��ج��ي 

امل��دي��ن��ة  ل��ل��ع��م��ل يف  ال��ت��م��ري�����ض 

ال��ط��ب��ي��ة وت��خ�����ش��ي�����ض ن�����ش��ب��ة من 

للمدينة  ال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ال��ط��اق��ة 

ل��ت��دري��ب ط��ل��ب��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���ض، 

املتطورة  املحاكاة  معامل  واإت��اح��ة 

الكلية،  ومن�شوبي  الطالب  لتدريب 

امل��خ��رج��ات  م�شتوى  ل��رف��ع  وذل���ك 

من�شوبي  وت���دري���ب  الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة 

بالدرا�شة يف  التحقوا  املدينة ممن 

الكلية  مع  والتعاون  الكلية  برامج 

التدريبية  الربامج  لت�شميم وتقومي 

للمتدربني. والإكلينيكية 
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تدشين التمويل المؤسسي للبحث واالبتكار
د���ش��ن م��ع��ايل رئ��ي�����ض اجل��ام��ع��ة 

عبدالرحمن  ب��ن  ب����دران  ال��دك��ت��ور 

املوؤ�ش�شي  التمويل  برنامج  العمر 

من  كل  بح�شور  والبتكار،  للبحث 

بن  عبداهلل  الدكتور  اجلامعة  وكيل 

اجلامعة  ووكيل  ال�شلمان،  �شلمان 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات 

الدكتور خالد بن اإبراهيم احلميزي، 

العلمي  ال��ب��ح��ث  ع���م���ادة  وع��م��ي��د 

الوابل  اإبراهيم  بن  حممد  الدكتور 

ووكالء العمادة، حيث قامت عمادة 

اهلل  م��ن  بتوفيق  العلمي  ال��ب��ح��ث 

املوؤ�ش�شي  التمويل  برنامج  باإعداد 

املدعوم من وزارة التعليم. 

البحث  ع��م��ادة  ع��م��ي��د  و���ش��رح 

ال��ع��ل��م��ي ب�����اأن ب��رن��ام��ج ال��ت��م��وي��ل 

التعليم  وزارة  ت��ت��ب��ن��اه  امل��وؤ���ش�����ش��ي 

للبحوث  خ��ارط��ة  تطوير  اأج��ل  م��ن 

اجلامعات  يف  والبتكار  والتطوير 

ال�شعودية؛ مبا ي�شاعدها يف تطوير 

البحثية  وا�شرتاتيجياتها  اأولوياتها 

خالل ال�شنوات الثالث القادمة.

التمويل  ب��رن��ام��ج  اأن  واأو����ش���ح 

املوؤ�ش�شي ي�شمل على �شتة وع�شرين 

»26« اهتماماً بحثياً �شمن �شتة »6« 

اأولويات بحثية خا�شة بجامعة امللك 

�شعود وهي: بحوث وابتكارات الطاقة 

النظيفة وامل�شتدامة، �شحة الإن�شان 

ورفاهيته، اأبحاث واإبداعات التقنية 

الرقمية، اأبحاث الغذاء واملاء والبيئة، 

البرتوكيماويات،  وابتكارات  اأبحاث 

والهند�شة  والتقنية  العلوم  تعليم 

والريا�شيات. 

البحث  ع��م��ادة  ع��م��ي��د  واخ��ت��ت��م 

جزيل  ب��ت��ق��دمي  ت�شريحه  العلمي 

احلرمني  خ���ادم  م��ق��ام  اإىل  ال�شكر 

ال�شريفني و�شمو ويل عهده الأمني –

حفظهم اهلل - على الإدارة احلكيمة 

والدعم ال�شخي املقدم للبحث العلمي 

ال�شكر  بخال�ض  تقدم  كما  باململكة، 

اإىل معايل وزير التعليم ومعايل رئي�ض 

اجلامعة على دعمهم امل�شتمر مل�شرة 

بالتهنئة  توجه  كما  العلمي،  البحث 

والباحثني  التدري�ض  هيئة  لأع�شاء 

املنا�شبة  بهذه  باجلامعة  وال��ط��الب 

امل�شاركة  اأهمية  على  واأك��د  الغالية 

الفاعلة يف الربامج واملبادرات التابعة 

لهذا الربنامج.

اتفاقية مع جامعة الطائف 
في مجال الدراسات العليا

عبدالرحمن  بن  بدران  الدكتور  اجلامعة  رئي�ض  معايل  وقع 

رئي�ض  مع  العليا  الدرا�شات  جمال  يف  تعاون  اتفاقية  العمر 

بح�شور  ع�شري،  عبده  بن  يو�شف  الدكتور  الطائف  جامعة 

اجلامعة  ووكيل  ال�شلمان،  اهلل  عبد  الدكتور  اجلامعة  وكيل 

احلميزي،  خالد  الدكتور  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات 

وعميد عمادة الدرا�شات العليا الدكتور عادل الهدلق، وعميد 

البحث العلمي الدكتور حممد الوابل.

وت��ه��دف ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة اإىل ت��ع��زي��ز م��ب��داأ ال�����ش��راك��ات 

الأكادميية  واخل��ربات  البحثية  الإمكانيات  واإتاحة  التعليمية 

�شيتاح  حيث  اجلامعات،  خمتلف  من  الوطن  لأبناء  باجلامعة 

واملحا�شرين  واملعيدات  املعيدين  من  الطائف  جامعة  ملن�شوبي 

والدكتوراه  املاج�شتر  بربامج  اللتحاق  فر�شة  واملحا�شرات 

الداخلي  البتعاث  نظام  خ��الل  م��ن  اجلامعة  تقدمها  التي 

ملوا�شلة درا�شاتهم العليا داخل اململكة يف تخ�ش�شات يحتاجها 

�شوق العمل احلكومي واخلا�ض.

حلقة نقاش حول »تعليم 
العلوم والرياضيات«

ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�شيات 

»اأفكر« حلقة النقا�ض ال�شابعة والثمانني بعد املائة �شمن �شل�شلة 

»البحوث  بعنوان  اأ�شبوعياً  املركز  يعقدها  التي  النقا�ض  حلقات 

والريا�شيات  والهند�شة  والتقنية  العلوم  تعليم  يف  والجتاهات 

STEM« من اإعداد وتقدمي الدكتور عبد اهلل بن اأحمد اآل عطية، 
من اإدارة تعليم الريا�ض، وذلك يوم غد الثنني 1442/3/2ه� 

املوافق 2020/10/19م، يف متام ال�شاعة الثامنة م�شاء وذلك 

عن طريق قاعات الزوم الفرتا�شية بالرقم: 92482884668

»اكتشف موهبتك« في 
المسرح

دعا نادي م�شرح اجلامعة بعمادة �شوؤون الطالب للم�شاركة يف 

اأي جمال من جمالت امل�شرح وذلك بهدف اكت�شاف املوهوبني 

امل�شرحي  والإخ���راج  الت�شوير  جم��ال  يف  اجلامعة  ط��الب  من 

والهند�شة  والديكور  واملكياج  امل�شرحية  الن�شو�ض  وتاأليف 

ال�شوتية والتمثيل امل�شرحي وال�شينوغرافيا.

بعمادة  امل�����ش��رح  وح���دة  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  مي��ك��ن  وللم�شاركة 

https://t.co/ ال��راب��ط  على  والت�شجيل  ال��ط��الب  ���ش��وؤون 

H3s4GWRcVM?amp=1
اأن وحدة امل�شرح تقدم جمموعة من الدورات  جدير بالذكر 

التاأ�شي�شية يف جمال امل�شرح وعدد املقاعد حمدود و�شي�شتفيد 

منها من يبادر يف الت�شجيل عرب الرابط املخ�ش�ض.

تفاهم بين المدينة الطبية و»التمريض«

كورونا والصحة النفسية في مبادرة
بديوي توفيق  حياة  كتبت: 

لل�شحة  العاملي  اليوم  مبنا�شبة 

ال��ن��ف�����ش��ي��ة ق���ام م��رك��ز ال��ت��ح��دث 

اللغة  ق�شم  يف  الإجنليزية  باللغة 

ب�شناعة  واآداب����ه����ا  الإجن��ل��ي��زي��ة 

بع�ض  ذكر  حمتواه  يت�شمن  فيديو 

بها  متر  التي  النف�شية  ال�شعوبات 

املرحلة. هذه  الطالبات يف 

ت�شليط  هو  املبادرة  هذه  هدف 

ال�����ش��وء ع��ل��ى ال�����ش��ع��وب��ات ال��ت��ي 

مت���ر ب��ه��ا ب��ع�����ض ال��ط��ال��ب��ات يف 

ي�شعرن  وك��ي��ف  ال��راه��ن  ال��وق��ت 

كورونا  جائحة  واقع  يع�شن  وهن 

من  الختبارات  بفرتة  ومرورهن 

م��ن��ط��ل��ق ج��ع��ل ط��ال��ب��ات وط��الب 

ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع��ود ي�����ش��ع��رون 

ط��الب��اً  ه��ن��ال��ك  اأن  ب��الط��م��ئ��ن��ان 

بنف�ض  مي��رون  اآخ��ري��ن  وط��ال��ب��ات 

املخاوف. هذه 

الأول  �شقني:  من  الفيديو  تكون 

منها  يعاين  التي  ال�شعوبات  طرح 

تتطرق  وال��ت��ي  ال��ط��ال��ب��ات  بع�ض 

الطالبات،  حياة  يف  جوانب  لعدة 

واإج��اب��ات  ح��ل��ولً  ت�شمن  وال��ث��اين 

من خمت�ض جلعل املبادرة متكاملة 

وح�شرية. نوعها  من 

���ش��رح��ت ره����ام ال�����ش��ب��ي��ل��ي يف 

ال��ف��ي��دي��و ب��اأن��ه��ا ت�����ش��ع��ر ب��ال��ق��ل��ق 

عن  التعليم  حت��ول  م��ع  واخل���وف 

والتكليفات.  الواجبات  وكرثة  بعد 

اأنها  ال�شريهي  اأم��اين  واأو�شحت 

عندما  والنعزال  البتعاد  تف�شل 

اأ�شرتها  مع  م�شكلة  لأي  تتعر�ض 

احلارثي  �شهد  اأما  �شديقاتها،  اأو 

كو�شيلة  للنوم  تلجاأ  اإنها  فقالت 

ماريا  وقامت  الراقع،  من  للهروب 

وتقدمي  الفيديو  باإدارة  ه�شيل  بن 

املختلفة. فقراته 

ول��ق��د ا���ش��ت��ف��ادت ال��ط��ال��ب��ات 

ال��دك��ت��ور  وت��وج��ي��ه��ات  اآراء  م���ن 

الطب  ا�شت�شاري  الهادي،  اأحمد 

ق��دم  ح��ي��ث  النف�شية،  وال�����ش��ح��ة 

ل��ه��ن ع���دة ن�����ش��ائ��ح ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 

با�شتخدام  النف�شية  ال�����ش��غ��وط 

امل��دى  على  تفيد  ا�شرتاتيجيات 

وتغير  باهلل،  كال�شتعانة  البعيد 

واق��ع��ي  ب�شكل  ال��ت��ف��ك��ر  ط��ري��ق��ة 

للفرد  اأي�شا مهارات ميكن  وهناك 

ال�شغوط.  مع  للتعامل  يتعلمها  اأن 

ب�شكل  ال��ف��ي��دي��و  م�����ش��اه��دة  مي��ك��ن 

يف  الر�شمي  احل�شاب  على  كامل 

تويرت


