
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


