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�أكد �أنها ت�ساعد الطالب على اختيار التخ�ص�ص..

د .النمي يزور « األولى المشتركة»

زار وكيل اجلامعة امللك �سعود
ل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور
حممد بن �صالح النمي ال�سنة الأوىل
امل�شرتكة يف جولة تفقدية لفعاليات
ا�ستقبال الطلبة امل�ستجدين املقبولني
باجلامعة  ،حيث ا�ستهل زيارته بجولة
يف مقر توزيع الكتب ،ثم توجه اىل
املدرج وح�ضر اللقاء التفاعلي الذي
�ساهم فيه جمموعة م��ن الطالب
ال�سابقني بنقل جتاربهم للطالب

اجل���دد  ،ح��ي��ث حت���دث يف نهايته
الدكتور النمي �إىل الطالب ورحب
بهم يف اجلامعة وبارك لهم قبولهم
فيها وق��دم لهم ع��ددا من الن�صائح
والتوجيهات.
ويف ختام كلمته قدم النمي ال�شكر
والتقدير خلادم احلرمني ال�شريفني
و�سمو ويل العهد حفظهم اهلل على
م��ا يحظى ب��ه التعليم م��ن عناية
واهتمام .بعد ذلك قام النمي بزيارة

تكليف د .الطعيمي مشرفًا على
مكتب تحقيق الرؤية
�أ�صدر معايل رئي�س اجلامعة قراراً �إدارياً بتكليف الدكتور با�سل بن حمد
الطعيمي )ع�ضو هيئة التدري�س بكلية العلوم الطبية التطبيقية( بالعمل م�شرفاً
على مكتب حتقيق الر�ؤية ،بالإ�ضافة �إىل عمله ،ملدة عام.

لقاء ارشادي للجنة تدريب
طالبات االعالم

كتبت :قما�ش املني�صري
نظم ق�سم االعالم للطالبات ،م�ؤخراً وملدة ثالثة �أيام لقاءاً ار�شادياً للجنة
التدريب حتت ا�شراف الدكتورة اجلوهرة املطريي مقررة جلنة التدريب
امليداين.
وخالل اللقاء متت الإجابة على جميع ا�ستف�سارات الطالبات حول التدريب
امليداين والتحديات التي قد تواجه الطالبات خالل الف�صل احلايل ،وتذليل
العقبات يف حال وجودها.
وات�سم اللقاء �شفافية يف الطرح واملو�ضوعية ،واحلديث ال�صريح من كال
اجلانبني ملا فيه م�صلحة طالبات الق�سم ب�شكل عام والتدريب امليداين ب�شكل
خا�ص.
و�شددت وكيلة ق�سم االع�لام الدكتورة �صفية العبدالكرمي خالل لقاء
الطالبات بقولها على �أهمية ربط اجلانب النظري بالتدريب العملي م�ؤكدة
ان املمار�سة املهنية للعملية االعالمية تعد احد �أهم جوانب التميز والتفوق
والقدرة على املناف�سة يف جمال االعالم.
ونوهت الدكتورة �صفية بدور وتعاون اجلهات التدريبية مع الق�سم مطالبة
املتدربات بالعمل على حتقيق اال�ستفادة املثلى من الفرتة التدريبية.
و�أ�ضافت �أن ذلك �سيعمل على ت�سهيل عمل الطالبات بعد التخرج ويزيل
رهبة االنخراط يف املجال االعالمي الذي يتطلب الكثري من الت�أهيل االكادميي
والتدريب املهني.
كما عربت الدكتورة عن �شكرها وتقديرها للجنة التدريب املتمثلة بالدكتورة
اجلوهرة املطريي والأ�ستاذات �أم�يرة اليامي  ،با�سمة العنزان  ،فاطمة
اخل�شريم على جودة تنظيم اللقاء وو�ضوح العر�ض املقدم للطالبات و�شموليته
وت�شجيعهم للطالبات على تقدمي اي ا�ستف�سارات او مقرتحات ت�ساهم يف
متكني الطالبات من اال�ستفادة املثلى من فر�صة التدريب.
وقالت مقررة جلنة التدريب التعاوين لطالبات ق�سم االع�لام الدكتورة
اجلوهرة املطريي �سعدت بلقاء طالبات التدريب خالل اللقاء التعريفي
اخلا�ص بالتدريب امليداين ،م�ؤكدة حر�ص اجلامعة على توفري بيئة جيدة
تنمي مهارات الطالبة وتكون مبثابة حمطة ل�صقل املهارات حتى تكون الطالبة
مهيئة ل�سوق العمل.
وقالت مت تو�ضيح ال�سيا�سات اجلديدة التي انتهجتها اللجنة والتي ت�صب يف
م�صلحة الطالبة ومت تقدمي ن�صائح يف كيفية التعامل مع خمتلف بيئات ال�سوق
و ال�ضغوط التي قد يواجهها املتدرب يف �سوق العمل كذلك مت االجابة على
كافة ت�سا�ؤالت الطالبات ومناق�شة افكارهن ومالحظاتهن يف جمال التدريب
امليداين

مقر ا�صدار البطاقة اجلامعية واطلع
على �آلية العمل فيها.
وق��ال الدكتور النمي �أن تنظيم
العمادة للربنامج يف كل ع��ام مهم
جلميع الطلبة امل�ستجدين وذل��ك
لتعريفهم باجلامعة والكليات وكذلك
الأنظمة والتعليمات املعمول بها يف
اجلامعة وتقدمي عدد من اخلدمات
من �أهمها ا�ستالم الكتب والبطاقة
اجلامعية وااللتقاء ب�أع�ضاء هيئة

التدري�س وال��ط�لاب ال�سابقني يف
اجلامعة وح�ضور اللقاء التفاعلي لهم
مبا يحقق جتهيزهم نف�سيا وتهيئتهم
لبدء الدرا�سة بكل ي�سر و�سهولة.
و�أ�ضاف النمي �أن عمادة ال�سنة
الأوىل امل�شركة هي املف�صل الأ�سا�سي
ال��ذي ي�شكل يف الطالب �شخ�صيته
العلمية والأكادميية بحيث ي�ستطيع
بعد االنتهاء منها اختيار التخ�ص�ص
امل��ن��ا���س��ب ل��ه وال��ب��دء يف ال��درا���س��ة

االكادميية املتميزة .وقال النمي ان
الت�سرب من اجلامعة ميثل هاج�س
جلميع اجلامعات وهذا ما ت�ساهم يف
حله ال�سنة الأوىل امل�شرتكة من خالل
نظامها و�آلياتها التي ت�سهم يف تعرف
الطالب على جميع التخ�ص�صات
واختيار الكلية والتخ�ص�ص املنا�سب
مليوله وقدراته .
و���ش��دد وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأك��ادمي��ي��ة �أن ال�سنة

الأوىل امل�شرتكة ت�ساهم يف تخفي�ض
تكلفة التعليم على اجلامعة وتزيد من
كفاءة االنفاق .
ويف ختام زيارته التقى بالطالب
امل��ت��ط��وع�ين ال��ذي��ن ي�����س��اه��م��ون مع
من�سوبي العمادة يف تعريف زمالءهم
اجلدد باحلياة اجلامعية و�أثنى على
جهودهم وقدم لهم ال�شكر والتقدير
ع��ل��ى م�����س��اه��م��ت��ه��م يف ال�برن��ام��ج
التعريفي.

اتفاقية تعاون مع مركز الملك سلمان االجتماعي

�أب���رم���ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الطبية
التطبيقية م ��ؤخ��راً �إتفاقية تعاون
م�����ش�ترك م��ع م��رك��ز امل��ل��ك �سلمان
االج��ت��م��اع��ي ،ح��ي��ث م��ث��ل اجلامعة
عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية
الدكتور يزيد بن عبدامللك �آل ال�شيخ
 ،وم��ن ج��ان��ب م��رك��ز امل��ل��ك �سلمان
الرئي�س التنفيذي للمركز املهند�سة
اجلوهرة بنت �سعود بن عبداهلل بن
ثنيان ال �سعود .و�أو�ضح عميد كلية
العلوم الطبية التطبيقية الدكتور
يزيد �آل ال�شيخ �أن اجلامعة حري�صة
على اال�ضطالع بدورها الريادي يف
خدمة املجتمع ومن ذلك مد ج�سور
ال�شراكة مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
ويف مقدمتها مركز امللك �سلمان
االجتماعي الذي ا�صبح معلما بارزا
وم�ؤ�س�سة رائ��دة يف خدمة املجتمع
 ,ونتطلع ب��ح��ول اهلل اىل حتقيق
االهداف املن�شودة بالتكامل والتعاون
مع املركز .

و�أ�����ض����اف ب��ع��د م��را���س��م توقيع
االتفاقية مبقر مركز امللك �سلمان �أن
هذه االتفاقية جاءت لتعزيز وتفعيل
دور ال�����ش��راك��ة املجتمعية وحتفيز
العمل التطوعي ملا يهدف باالرتقاء
بجودة احلياة يف املجتمع ال�سعودي

ع��ق��د ع��م��ي��د ����ش����ؤون ال��ط�لاب
ال��دك��ت��ور علي الدلبحي م ��ؤخ��راً
اجتماعا مع مدير برامج الإر�شاد
ً
املهني بـ �صندوق املوارد الب�شرية
«هدف» الأ�ستاذ عبداهلل احل�سني
وذلك بهدف بحث �سبل ال�شراكة
والتعاون يف تطوير امل�سار املهني
لطلبة اجلامعة احلاليني والذين
على و�شك التخرج ،ليتمكنوا من
املناف�سة والعطاء والإبداع ب�سوق
العمل ،وذلك عرب من�صات هدف
والتي مت ا�ستعرا�ضها باالجتماع
كمن�صة �سبل خلدمات الإر���ش��اد
امل��ن��ه��ي وال��ت��ي ت�سهم يف ت�سهيل
اخل��دم��ات املهنية ملعرفة امليول
املهنية وما يتنا�سب معها يف �سوق
العمل ،وماهي الآليات للو�صل.
ه��ذا ومت عر�ض من�صة دروب
وال��ت��ي ت�شمل ع��ل��ى ال��ع��دي��د من
الدورات التي ت�ساعد على تنمية

امل��ه��ارات وامل��ع��ارف ل��دى الطلبة،
بالتعاون مع اخلرباء واملخت�صني
يف جماالت التعليم والتدريب.
ح�ضر االجتماع امل�شرف على
مركز التوجيه واالر�شاد الطالبي

متا�شياً مع ر�ؤية اململكة .2030
م���ن ج��ان��ب��ه��ا �أك������دت ال��رئ��ي�����س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���رك���ز امل���ل���ك �سلمان
االجتماعي املهند�سة اجلوهرة بنت
�سعود بن عبداهلل بن ثنيان ال �سعود
�أن املركز ما�ض يف العمل على حتقيق

خططه وبراجمه الهادفة اىل حتقيق
�إ�سرتاتيجيته التي اطلقها منذ عام
ون�صف ،مبينة �أن االتفاقية ت�أتي
االتفاقية يف �إطار تفعيل �إ�سرتاتيجية
امل��رك��ز املتما�شية م��ع ر�ؤي���ة اململكة
 2030لتعزيز دور القطاع الثالث
�ضمن برامج جودة احلياة من خالل
فتح جم��االت التعاون بهدف ربط
اجلهود العلمية والبحثية مبيادين
التطبيق الطبي ل�صالح املجتمع
ودف��ع��ه اىل امل�����ش��ارك��ة الفاعلة يف
خدمة املجتمع.
و�أ���ض��اف��ت ال��رئ��ي�����س التنفيذي
للمركز �أن هذه االتفاقية ت�ستهدف
العمل عرب جماالت عدة تعنى بجودة
حياة املجتمع ال�صحية م��ن خالل
ور�ش العمل واملحا�ضرات التثقيفية
والتدريب التعاوين بهدف خلق بيئة
جمتمعية واع��دة تعمل على حتقيق
ال��ت��واف��ق ب�ين خم��رج��ات الكرا�سي
البحثية و�سوق العمل .

عميد شؤون الطالب يعقد اجتماعًا مع «هدف»

باجلامعة الدكتور علي البكر
وامل�شرف على مركز اخلريجني
باجلامعة الدكتور �أن�س ال�شعالن
و �أخ�����ص��ائ��ي��ة ا لإر�����ش����اد امل��ه��ن��ي
ب�������ص���ن���دوق امل��������وارد ال��ب�����ش��ري��ة

الدكتورة رميا الغامدي ،واملدير
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب���امل���رك���ز اال����س���ت���اذ
ع��ي��اد ال��ط��وي��ر ،وم�ساعد املدير
التنفيذي باملركز الأ�ستاذ خالد
الطمرة.

