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رئي�س اجلامعة وعدد من الوكالء والعمداء زاروا وتفقدوا عددًا من الكليات

جوالت بداية العام تركز على متابعة اإلجراءات 
االحترازية والتعليم »عن بعد«

كلية العلوم

اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  م���ع���ايل  زار 

ال���دك���ت���ور ب������دران ال��ع��م��ر ب��رف��ق��ة 

وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 

كلية  لهما،  املرافق  والوفد  ال�سلمان 

على  الزيارة  خالل  واطلعوا  العلوم  

جتهيزات القاعات الدرا�سية بالكلية 

وكافة  بها  املتوفر  الباركود  ونظام 

قامت  التي  االحرتازية  التجهيزات 

بها الكلية ال�ستقبال العام الدرا�سي 

اجلديد.

الت�سجيل  مكتب  الزيارة  و�سملت 

االأكادميية  لل�سوؤون  الكلية  بوكالة 

مف�سل  ���س��رح  اإىل  اال���س��ت��م��اع  ومت 

االأكادميية  لل�سوؤون  الكلية  من وكيل 

نظام  عن  تركي  بن  نا�سر  الدكتور 

واالإجراءات  �سمر،  ونظام  الت�سجيل 

االحرتازية لتحقيق االأمان للطالب.

املرافق   وال��وف��د  معاليه  ق��ام  ث��م 

وا�ستمعوا  الكلية  ملختربات  بزيارة 

الكلية  وك��ي��ل  م��ن  مف�سل  ل�����س��رح 

اخلدمية  واملقررات  الفنية  لل�سوؤون 

ال���دك���ت���ور ���س��ل��ي��م��ان ال��ع��م��ر عن 

 االإجراءات االحرتازية داخل املعامل 

مع  ال��ت��ع��ام��ل  وكيفية  وامل��خ��ت��ربات 

الوقاية  وط��رق  املختلفة  احل���االت 

ودور جلنة ال�سالمة يف  املختربات.

لقاعة  بزيارة  اجلولة  واختتمت 

ا�ستمع  حيث  بالكلية  الت�سريفات 

لكيفية  ع��م��ل��ي  ل��ن��م��وذج  م��ع��ال��ي��ه 

تقدمي املحا�سرات عن بعد الإحدى 

ع�سوات هيئة التدري�س  وفق اأحدث 

وعلى  والرتبوية.  العلمية  االأ�س�س 

�سعيد مت�سل ثمن عميد كلية العلوم 

ال��دك��ت��ور ن��ا���س��ر ال���داغ���ري ملعايل 

رئي�س اجلامعة الدكتور بدران العمر 

عبداهلل  ال��دك��ت��ور  اجلامعة  ووك��ي��ل 

على  وحر�سهما  دعمهما  ال�سلمان 

متابعة وت�سجيع ما ي�سهم يف خدمة 

الطالب والطالبات وتقدمي ما ميكن 

يف  العقبات  كل  لتذليل  جهود  من 

�سبيل اإجناح العملية التعليمية.

علوم الريا�ضة

ق���ام وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����س��وؤون 

ال��دك��ت��ور  واالأك���ادمي���ي���ة  التعليمية 

حممد بن �سالح النمي بزيارة كلية 

البدين  والن�ساط  الريا�سة  علوم 

�سباح يوم الثالثاء املا�سي لالطالع 

على جاهزية �سري العملية التعليمية 

اجلديد،  الدرا�سي  العام  بداية  مع 

د.  الكلية  عميد  ا�ستقباله  يف  وكان 

ووكالء  اجللعود،  عمر  بن  �سليمان 

االأكادميية  االأق�سام  وروؤ�ساء  الكلية 

واأع�ساء هيئة التدري�س.

بداأ د. النمي جولته باالطالع على 

والتدابري  االح��رتازي��ة  االإج����راءات 

الكلية،  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��وق��ائ��ي��ة 

ومقر  الكلية  معامل  اإىل  انتقل  ثم 

الريا�سة ومركز  وزارة  كر�سي بحث 

ريادة االأعمال واالأق�سام االأكادميية، 

الزيارة اجتمع مع عمادة  ويف ختام 

الكلية، ونّوه �سعادته بتكاتف اجلميع 

ل�سمان ا�ستمرارية اجلهود ومواجهة 

التحديات، وقدم �سكره للكلية على 

لبدء  املبذولة  وللجهود  ا�ستعداداتها 

عام درا�سي مميز.

الآداب

ل��ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  زار 

ال��دك��ت��ور  واالأك���ادمي���ي���ة  التعليمية 

حممد بن �سالح النمي، كلية االآداب 

الكلية  عميد  الزيارة  خالل  والتقى 

ومت  �سعود،  اآل  ثنيان  بن  نايف  د. 

العملية  �سري  مناق�سة  اللقاء  خالل 

التعليمية.

ح�����س��ر ال��ل��ق��اء م�����س��اع��د وك��ي��ل 

اجل���ام���ع���ة ل���ل�������س���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

واالأكادميية ل�سوؤون الطالب الدكتور 

عثمان املنيع، ووكيل الكلية لل�سووؤن 

ال��دك��ت��ور  واالأك���ادمي���ي���ة  التعليمية 

عبدالوهاب اأبا اخليل، ووكيل الكلية 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

ال��ذك��ري، ورئي�س  ف��ار���س  ال��دك��ت��ور 

بالكلية  ال���ط���الب  ����س���ووؤن  وح����دة 

االأ�ستاذ �سعد العنزي.

من  ع����دداً  ال��ن��م��ي  د.  زار  ك��م��ا 

ال��ك��ل��ي��ات وه����ي: ع��ل��وم ال��ري��ا���س��ة 

ال�سياحة واالآثار،  البدين،  والن�ساط 

كلية  ال�سيا�سية،  والعلوم  احلقوق 

ومعهد  والرتجمة،  اللغات  الرتبية، 

اللغويات العربية،وذلك يومي االثنني 

1442ه�،  12-13 حمرم  والثالثاء 

بهدف االطالع على جاهزيتها لبدء 

العام  من  االأول  الدرا�سي  الف�سل 

اجلامعي 1442ه�، يرافقه م�ساعد 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

واالأك����ادمي����ي����ة ل�������س���وؤون اخل��ط��ط 

عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  ال��درا���س��ي��ة 

ب���ن ���س��ع��د ال��ع��ن��ق��ري وم�����س��اع��د 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

واالأكادميية ل�سوؤون الطالب الدكتور 

عثمان بن حممد املنيع.

كلية  عميد  اأج����رى  ج��ان��ب��ه  م��ن 

اآل  ثنيان  بن  نايف  الدكتور  االآداب 

لل�سوؤون  الكلية  وكيل  يرافقه  �سعود 

ال��دك��ت��ور  واالأك���ادمي���ي���ة  التعليمية 

عبدالوهاب اأبا اخليل، ووكيل الكلية 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

ال���ذك���ري، جولة  ال��دك��ت��ور ف��ار���س 

�سري  ملتابعة  الكلية  الأق�سام  تفقدية 

العملية التعليمية.

احلميزي يف العلوم

للدرا�سات  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  زار 

العليا والبحث العلمي الدكتور خالد 

كلية  له  امل��راف��ق  وال��وف��د  احلميزي 

التجهيزات  على  للوقوف  العلوم  

واالإجراءات االحرتازية التي اأعدتها 

الدرا�سي  ال��ع��ام  ال�ستقبال  الكلية 

له  املرافق  والوفد  واطلّع  اجلديد، 

الدرا�سية  القاعات  جتهيزات  على 

ونظام الباركود املتوفر يف القاعات 

ال���درا����س���ي���ة وك���اف���ة ال��ت��ج��ه��ي��زات 

االحرتازية التي قامت بها الكلية.

وح�������س���ر احل����م����ي����زي اإح������دى 

حم��ا���س��رات ال��ط��الب احل��ّي��ة التي 

ق��دم��ه��ا ع���ن ب��ع��د ال���دك���ت���ور فهد 

احلارثي ع�سو هيئة التدري�س بق�سم 

ق�سم  ال��زي��ارة  و�سملت  الكيمياء، 

الكيمياء ومت االطالع على منتجات 

الق�سم من معقمات وغريها ملواجهة 

 جائحة كرونا واأوجه اال�ستفادة منها 

يف جميع اأروقة اجلامعة. 

من جانبه ثّمن عميد كلية العلوم 

لوكيل  ال���داغ���ري  ن��ا���س��ر  ال��دك��ت��ور 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

احلميزي  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  العلمي 

ما  لكل  ومتابعته  وحر�سه  دع��م��ه 

ي�سهم يف خدمة الطالب والطالبات 

كل  لتذليل  م��ا مي��ك��ن  ك��ل  وت��ق��دمي 

العملية  اإجن��اح  �سبيل  يف  العقبات 

التعليمية.

التمري�ض

التمري�س  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ق��ام��ت 

الرا�سد  حممد  بنت  مي  الدكتورة 

بجولة تفقدية ملبنى الكلية والوقوف 

ع��ل��ى اال���س��ت��ع��دادات واجل��اه��زي��ة 

والتاأكد  املختلفة  الداخلية  للجهات 

ال�سحية  االح����رتازات  تطبيق  م��ن 

اجلديد  الدرا�سي  العام  ال�ستقبال 

وذلك يوم االأحد 1442/01/11ه�.

كلية  ب�����اأن  ال��ع��م��ي��د  واأ�����س����ارت 

بالتن�سيق  مبكرا  قامت  التمري�س 

وال��ت��وا���س��ل م���ع ج��ه��ات اجل��ام��ع��ة 

االحتياجات  كافة  لتوفري  املخت�سة 

العملية  ت�ساهم يف جناح �سري  التي 

بتكوين  الكلية  قمت  كما  التعليمية 

بالن�ساط  اللجان املخت�سة  عدد من 

االح����رتازات  وتطبيق  االأك���ادمي���ي 

امل�ستويات.  اأع��ل��ى  على  ال�سحية 

بجهود  ال��ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  واأ�����س����ادت 

االأكادميية  واالأق�سام  الكلية  وكاالت 

اإمتامهم  على  واملوظفني  والوحدات 

اهلل  �سائلًة  مبكراً،  اال���س��ت��ع��دادات 

اجل��م��ي��ع خلدمة  ي��وف��ق  اأن  ت��ع��اىل 

طالب وطالبات الكلية.


