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أخبار

بيئة تعليمية رائدة
ت�ستقبل جامعة امللك �سعود يف بداية
ه��ذا ال��ع��ام �أب��ن��اءه��ا وبناتها الطالب
وال��ط��ال��ب��ات ب��اال���س��ت��ع��داد والتحفيز،
وتهنئهم بالعام الدرا�سي اجلديد؛ فهم
الذين ي�ست�شرفون م�ستقبلهم بالتطلع
�إىل ر�ؤي���ة و�أم���ل ج��دي��د ي�سعون �إىل
حتقيقه.
�أبنائي الطالب والطالبات ،تنطلق
وك��ال��ة اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش��ؤون التعليمية
والأكادميية من ر�ؤية وا�ضحة نحو «بيئة
تعليمية �أكادميية رائ��دة لبناء جمتمع
املعرفة» ،وتن�شد فيها «تقدمي برامج
�أكادميية متميزة تن�سجم مع خطط التنمية واحتياجات �سوق العمل من
خالل بيئة تعليمية حمفزة و�شراكة جمتمعية فاعلة».
�إ�ضافة �إىل �سعيها لالرتقاء باخلطط والربامج الدرا�سية التي تويل
اهتما ًما كبرياً بر�سالة العلم ال�سامية ،ومناهج التفكري ال�سديدة والبحث
العلمي التي تنه�ض جمتمعة باملخرجات التعليمية.
كل ذل��ك لتكون جتربتكم فيها جتربة ثرية وارف��ة ال��ظ�لال ،و�أنتم
�شركاء حقيقيون ،نن�شد م�شاركتكم يف جميع م�شروعات هذه اجلامعة
وخططها ،وهذا ي�ستلزم منكم م�ضاعفة اجلهد والبحث عن املعرفة يف
مظانها احلقيقية ،وال�سعي للعمل على ذلك ابتدا ًء من الأ�سبوع الأول
لهذا الف�صل الدرا�سي ،وعدم الرتاخي فيه ظناً بعدم �أهميته ،فهو �أ�سبوع
له �أهميته اخلا�صة على غريه من الأ�سابيع التي تليه.
�إنكم اليوم ت�ضعون �أقدامكم يف بداية طريق ،هو طريق امل�ستقبل
امل�شرق مب�شيئة اهلل ،الذي �سنكون فيه عوناً لكم بتزويدكم باملعارف
واملهارات التي تدفع بكم نحو حتقيق ر�سالة الوطن ،فها هي جميع
ال�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة جت�سد م��ب��ادئ احل���وار البناء ،وت�سعى ملناق�شة
ق�ضاياكم عن طريق عقد لقاءات مبا�شرة معكم تعزز روح االنتماء،
وترقى بالطموح.
زمالئي الأعزاء )�أع�ضاء هيئة التدري�س( ،نعتز بكم ونفخر بعطائكم
و�أخالقكم احلميدة التي حتفز �أبناءكم على التعلم منكم واالقتداء بكم ملا
مل�سوه من علمكم الرث ،وخلقكم العطر ،وتعاملكم الأبوي حاملني ر�سالة
الأنبياء.
�إن امل�س�ؤولية عظيمة ،وهناك حتديات و�صعوبات ،لكن الإرادة
ال�صادقة غالبة ،و�أنتم من يحمل لواء العلم ويحر�ص على جعل املتعلم
حمور العملية التعليمية؛ باملناق�شة البناءة ،وتنويع �أ�ساليب التدري�س،
وتفعيل املواقع الإلكرتونية ،ومنح الطالب الفر�صة ملعرفة �سبل التعلم
الذاتي ،وتوجيههم للبناء ،وا�ست�شعار قيمة املواطنة احلقة ،وذلك عن
طريق حت�صينهم فكرياً من تيارات التطرف وال�ضالل.
ً
وختاماً �أكرر تهنئتي بهذا العام الدرا�سي اجلديد ،متمنيا للجميع
التوفيق وال�سداد.
�أ .د .حممد بن �صالح النمي

خطة محدثة لبرامج «تقنية المعلومات»
كتبت :هوازن كتبي
مع بداية العام اجلامعي اجلديد يطرح ق�سم تقنية املعلومات بكلية
علوم احلا�سب واملعلومات بجامعة امللك �سعود خطته املحدثة لربنامج
البكالوريو�س للطالبات بحلتها اجل��دي��دة ،والتي تتيح للطالبات ثالثة
م�سارات تخ�ص�صية تعترب من �أكرث التخ�ص�صات تطوراً وطل ًبا يف الوقت
الراهن وه��ي :الأم��ن ال�سيرباين  -ال�شبكات و�إن�ترن��ت الأ�شياء  -علم
البيانات .كما �أن مثل هذا التطوير �ضرورة البد منها ملواكبة التغريات
املت�سارعة يف جمال احلو�سبة وتقنية املعلومات ،ويعك�س حر�ص اجلامعة
مبختلف كلياتها و�أق�سامها على ا�ستمرارها يف التميز العلمي والريادة ويف
املحافظة على مكانتها بني اجلامعات العاملية.
لالطالع على اخلطة ميكن زيارة �صفحة ق�سم تقنية املعلومات على
موقع جامعة امللك �سعود https://ccis.ksu.edu.sa/en/it
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«التربية» تكرم موظفيها المترقين

�أقامت عمادة كلية الرتبية م�ؤخراً
حف ً
ال لتكرمي موظفيها املرتقني ،وقدم
عميد الكلية الدكتور فهد ال�شايع
التهنئة للموظفني ال��ذي��ن �شملتهم
الرتقيات ،و�أ�شاد مبا بذلوه من جهد
و�إخال�ص� ،سائ ً
ال املوىل عز وجل �أن
تكون هذه الرتقية عوناً لهم وحافزاً
لتقدمي املزيد من اجلهد والعطاء.
م��ن جانبه �أف���اد م��دي��ر الإدارة

بكلية الرتبية الأ�ستاذ عبداملح�سن
ب��ن عي�سى الأح��م��د �أن الرتقيات
�شملت ك ً
ال من« :املرتبة التا�سعة»
عبداملح�سن ب��ن عي�سى الأح��م��د،
حممد ب��ن عبدالرحمن العكر�ش،
حمزة بن مرعي الع�سريي« .املرتبة
الثامنة» عبدالرحمن بن عبداهلل
الدوي�ش ،طالل بن ح�سن ال�شهري،
حممد بن عبداهلل التومي ،م�صطفى

بن ح�سني البوعلي ،فهد بن حممد
ال��دو���س��ري� ،سعود ب��ن عبدالعزيز
البليهي ،ممدوح بن حممد العي�سى،
�أحمد بن معتوق الرباهيم« .املرتبة
ال�سابعة» �سعود بن جا�سر العتيبي،
م�����ش��اري ب���ن م��ن�����ص��ور امل��ن�����ص��ور،
م��ازن بن �أحمد امل�لاح��ي« .املرتبة
ال�ساد�سة» عامر بن ح�سني العمري،
�صالح بن من�صور الزغيبي« .املرتبة

بالتعاون مع مركز امللك عبداهلل للأبحاث الطبية

اخلام�سة» ع��ب��دال��ه��ادي ب��ن �سامل
القحطاين« .املرتبة الثالثة» حممد
بن فهد العجالن� ،أحمد بن نا�صر
احلامد.
كما ه��ن��أ الأ���س��ت��اذ عبداملح�سن
الأحمد زم�لاءه املوظفني املرتقني
وحثهم على بذل املزيد من العطاء.
ح�ضر احلفل وكالء الكلية وعدد
من ر�ؤ�ساء الأق�سام وموظفي الكلية.

مسابقة ألفضل مشاريع التخرج بـ«الطبية

بتوجيه م��ن عميد كلية العلوم
ال��ط��ب��ي��ة التطبيقية د .ي��زي��د �آل
ال�شيخ ومبتابعة و�إ�شراف من رئي�س
ق�سم التكنولوجيا الطبية د .عمر
التويجري �أقامت كلية العلوم الطبية
التطبيقية ممثلة بق�سم التكنولوجيا
الطبية وبالتعاون مع مكتب �إدارة
االبتكار ونقل التقنية مبركز امللك

ع��ب��داهلل العاملي للأبحاث الطبية
ال��ت��اب��ع ل��ل�����ش��ؤون ال�صحية ب���وزارة
احلر�س الوطني م ��ؤخ��راً ،م�سابقة
«�أف�����ض��ل م�شاريع ال��ت��خ��رج املبنية
ع��ل��ى االب��ت��ك��ارات ال��ط��ب��ي��ة» .وق��د
مت الإع��ل�ان ع��ن امل�����ش��روع لطالب
الق�سم يف بداية ال�سنة ومت التقدمي
عليه م��ن ال��ط�لاب وم��ن ث��م تقييم

ودرا���س��ة امل�شاريع املقدمة من قبل
جلنتني علميتني من من�سوبي ق�سم
التكنولوجيا الطبية بالكلية وجلنة
من مكتب �إدارة االبتكار ونقل التقنية
مبركز امللك عبداهلل العاملي ،حيث
مت االطالع على امل�شاريع ودرا�ستها
ومناق�شة الطلبة .وكان الهدف من
�إط�لاق امل�سابقة هو ت�أ�صيل مبد�أ

توظيف البحث العلمي يف الكلية
لتفعيل بع�ض االبتكارات املرتبطة
بالقطاع ال�صحي و�إمكانية تطبيقها
على �أر���ض الواقع ،ومن املقرر �أن
يتم الإعالن عن الفائزين يف الأيام
القليلة القادمة ومن ثم �إقامة حفل
ت��ك��رمي ل��ل��ف��ائ��زي��ن يف م��رك��ز امللك
عبداهلل العاملي للأبحاث الطبية.

يهدف لتقدمي خدمات تعليمية وا�ست�شارية

تدشين مشروع «الترجمة» بالمدينة الجامعية
د�شنت املدينة اجلامعية للطالبات
م�ؤخراً م�شروع «الرتجمة» بال�شراكة
ب�ي�ن ���ش��رك��ة ال�ت�رج���م���ة وم��ق��ره��ا
الإم����ارات العربية املتحدة  -دبي
ممثلة باملدير التنفيذي لل�شركة �أ.

ن��ور بنت حممد احل�سن ،وجامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود ممثلة مبعهد امللك
ع���ب���داهلل ل��ل��ب��ح��وث وال���درا����س���ات
اال�ست�شارية وميثلها �أ .د� .سعيد بن
فايز ال�سعيد.

وي���ه���دف امل�����ش��روع �إىل ت��ق��دمي
اخلدمات التعليمية واال�ست�شارية
وال��ت��دري��ب��ي��ة يف جم���ال ال�ترج��م��ة
م��ن خ�لال �إق��ام��ة دورات تدريبية
لطالبات ومن�سوبات اجلامعة ،وت�أتي

ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة حتقيقاً لأه���داف
ر�ؤي��ة اململكة  2030اال�سرتاتيجية
بالتو�سع بالتدريب املهني لتوفري
اح��ت��ي��اج��ات ���س��وق ال��ع��م��ل وزي����ادة
معدالت التوظيف يف اململكة.

ذاكرة المعايدات

