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بح�ضور رئي�س جامعة تبوك

د. الداغري يلقي كلمة االفتتاح 
في ملتقى عمداء كليات العلوم

افتتح معايل رئي�س جامعة تبوك الدكتور عبداهلل  الذيابي اللقاء 

الثاين لعمداء كليات العلوم باجلامعات ال�سعودية والذي  عقد على 

هام�س موؤمتر »بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي«  يوم 19  �سعبان 

1442 هـ املوافق 1 اأبريل 2021 م. واألقى الكلمة الفتتاحية للقاء 
الداغري  نا�سر  �سعود  الدكتور  امللك  بجامعة  العلوم  كلية  عميد 

وتناول يف كلمته تو�سيات اللقاء الأول  الذي عقد يف رحاب جامعة 

امللك �سعود قبل ثالث �سنوات، وحتديداً يف   4/ 2/ 2018م، والتي 

العلوم  املقبولني  بكليات  للطالب  القبول  معايري  ت�سمنت  تغيري 

ومبا  املهني خلدمة  �سوق  العمل  التدريب  تو�سيع  جمالت  واقــراح 

روؤية  مع  تتوافق  تطبيقية  برامج  واإن�ساء   ، 2030 روؤيــة  مع  يتوافق 

 اململكة 2030 للتنمية ، ورفع جودة خمرجات كليات العلوم، وتعليق 

 بع�س الربامج  املطروحة حالياً لعدم مالءمتها ل�سوق العمل ، اإ�سافة 

التدريب  واملوؤ�س�سات بهدف  بال�سركات  النوعية  لربط  التخ�س�سات 

والبتكار،  للتحفيز  العلمية  البيئة  وحت�سني  التخرج،  والتعيني  بعد 

مع  والتفاق  والكت�ساف،  للبحث  قائدًة  لتكون  كليات  العلوم  وتهيئة 

الهيئة ال�سحية على  طرح برامج تدريب ذات عالقة بالتخ�س�سات 

البحثي  ولتعاون  العلوم،  كلية  مع  خريجي  يتنا�سب  مبا   ال�سحية 

لتبادل  جميع  املجالت  يف  كليات  العلوم  وبني  البحثية  املراكز  بني 

اخلربات، وتفعيل مقرح حتديد م�سار  ع�سو هيئة التدري�س: بحثي 

اجلامعات  بني  هيئة  التدري�س  اأع�ساء  تبادل  وتفعيل  تعليمي،  اأو 

وا�ستحداث  بحثية  بينها،  �سراكات  زائر(، وعقد  ال�سعودية   )كاأ�ستاذ 

دبلومات عالية ملدة �سنة لال�ستثمار يف اخلريجني،  وحث اجلامعات 

امللك  يف   جامعة  للموجود  م�سابه  مركزي  خمترب  ا�ستحداث  على 

واإن�ساء قاعدة معلومات  �سعود وال�ستفادة من خرباتهم وجتربتهم، 

لكل من�سوبي كليات العلوم  يف اجلامعات  ال�سعودية.

 ويف ختام كلمته قدم الدكتور الداغري وافر ال�سكر ملعايل  رئي�س 

ال�سكر  اللقاء، كما قدم  لتف�سله بح�سور ورعاية هذا  جامعة تبوك 

 لعميد كلية العلوم بجامعة تبوك، وفريق العمل الذي عمل على تنفيذ 

العلوم  كليات  عمداء  ال�سعادة  واأ�سحاب  له،  والتن�سيق  اللقاء   هذا 

 باجلامعات ال�سعودية على  م�ساركتكم الفاعلة. 

�أطلقتها عمادة �لبحث �لعلمي ملدة �أ�ضبوع

محاضرات مصاحبة لفعالية 
األخالقيات في البحث العلمي

كتبت: وجدان قطب

متا�سياً مع الإجراءات الحرازية للحد من انت�سار فريو�س كورونا 

امل�ستجد »كوفيد 19« اأطلقت عمادة البحث العلمي عن بعد �سل�سلة 

البحث  يف  الأخالقيات  لفعالية  امل�ساحبة  اليومية  املحا�سرات  من 

العلمي عرب من�سة زووم وملدة اأ�سبوع -22 26/ 8/ 1442هـ.

العلمي  البحث  عمادة  وكيلة  امل�سري  عبري  الدكتورة  افتتحت 

لالأق�سام الن�سائية وم�ست�سار لوكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث 

العلمي الفعالية مبحا�سرة عن اأهمية العمل �سمن اأخالقيات البحث 

العلمي و�سرح للقواعد املنظمة لبنود ميثاق اأخالقيات البحث العلمي 

ملاهية  حما�سرتها  يف  امل�سري  د.  وتطرقت  اجلامعة.  يف  املعتمد 

املعرفة  عن  للتنقيب  منهجية  ا�ستك�سافية  كو�سيلة  العلمي  البحث 

ت�سعى لتقدمي نتائح ومعلومات جديدة موثوق مب�سداقيتها.

واأو�سحت ما للبحث العلمي من اأهمية على الأفراد واملجتمعات من 

خالل الأثر العلمي والفائدة املكت�سبة من نتائجه وخمرجاته العلمية.  

كما اأو�سحت اهتمام جامعة امللك �سعود بتطبيق الأخالقيات البحثية 

من خالل و�سع وثيقة للقواعد املنظمة لأخالقيات البحث العلمي يف 

اأخالقيات  املتفق عليها يف  العاملية  القوانني  ا�ستندت على  اجلامعة 

يف  بها  املعمول  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  وعلى  العلمي  البحث 

اجلامعات العريقة. كما اهتمت اجلامعة مبراقبة تطبيق الأخالقيات 

البحث  اأخالقيات  ت�سكيل جلان معنية مبراجعة  البحثية من خالل 

بها،  بالعمل  الباحثني  الــتــزام  مــن  للتاأكد  اآلــيــات  وو�ــســع  العلمي 

ال�سلوكية يف  واأو�سحت العقوبات املن�سو�س عليها حيال املخالفات 

التحلي  اأهمية  على  بالتاأكيد  املحا�سرة  وختمت  اخل�سو�س.  هذا 

بالأخالقيات ا�ستناداً على قول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإمنا 

بعثت لأمتم مكارم الأخــالق«. كما مت عقد �سل�سلة من املحا�سرات 

األقيها نخبة من ع�سوات هيئة التدري�س املتميزات يف البحث العلمي 

يف  الهامة  النقاط  من  الكثري  على  للركيز  �سعود  امللك  جامعة  يف 

املمار�سات البحثية الأخالقية يف العديد من املجالت البحثية والتي 

يحتاجها الباحثون والباحثات خالل ممار�ستهم البحثية.

ختام األنشطة الطالبية بكلية العلوم

ـــة وكـــيـــل اجلــامــعــة  حتـــت رعـــاي

ــة  والأكــادميــي التعليمية  لــلــ�ــســوؤون 

عميد  د�سن  النمي،  الدكتور حممد 

�ـــســـوؤون الـــطـــالب الـــدكـــتـــور فهد 

القريني، وبح�سور عميد كلية العلوم 

الدكتور نا�سر الداغري حفل اختتام 

الأن�سطة الطالبية بكلية العلوم.

ــات مــن الذكر  ــاآي ـــدئ احلــفــل ب بُ

كلية  لوكيل  كلمة  اأعــقــبــه  احلكيم 

العلوم لل�سوؤون التعليمية والأكادميية 

فيها  �سلط  الركي؛  نا�سر  الدكتور 

الطالبية  الأندية  دور  على  ال�سوء 

لكت�ساف  مهماً  ملتقى  تعد  التي 

لالبتكار  املــواهــب  وتنمية  وتطوير 

ـــــداع لـــدى الــطــلــبــة، كــمــا تعد  والإب

الأنـــديـــة مـــركـــزاً عــلــمــيــاً وثــقــافــيــاً 

تنمية  للطالب  يتيح  واجــتــمــاعــيــاً 

مهاراتهم و�سقل اإبداعاتهم يف بيئة 

اآمنة حتى يكونوا لبنة ترثي املجتمع 

ومكت�سباً نفخر به.

الطالبية  الأندية  روؤ�ساء  قدم  ثم 

ملخ�سا  فــيــهــا  عــر�ــســوا  ملـــحـــات 

لالأن�سطة التي قدمتها اأنديتهم لعام 

1442 هـ.
�سوؤون  لعميد  كلمة  ذلــك  اأعقب 

القريني  فــهــد  ــور  ــت ــدك ال ــطــالب  ال

اأثنى فيها على جمهودات الأن�سطة 

ب�سطري  العلوم  كلية  يف  الطالبية 

الطالب والطالبات وحثهم على بذل 

ر�سالتهم  لإي�سال  اجلهد  من  املزيد 

لطالب اجلامعة واملجتمع ككل.

ــوؤون  ــس بــعــد ذلـــك كـــرم عــمــيــد �

روؤ�ساء  العلوم  كلية  وعميد  الطالب 

الأندية الطالبية وهم:

رئي�س  املطريي  اأثــري  الطالبة   -

نادي الريا�سيات.

الدهيمي  م�ساعل  الــطــالــبــة   -

رئي�س نادي فيزيكا.

رئي�س  العتيبي  منى  الطالبة   -

نادي »الكيمياء حياتي«.

رئي�س  الطالب حممد احلميد   -

النادي الكيميائي.

رئي�س  املديفر  اإيـــاد  الطالب   -

النادي الثقايف والجتماعي.

الأندية  م�سرف  تكرمي   مت  كما 

الدكتور  الطالب  ب�سطر  الطالبية 

الأندية  وم�سرفة  القحطاين  خالد 

الطالبية ب�سطر الطالبات الأ�ستاذة 

جنالء اخللف.

تذكارية  �سور  التقاط  ذلــك  تال 

ــدي �ـــســـوؤون  لــلــمــكــرمــني مـــع عــمــي

الطالب وكلية العلوم.

تكرمي روؤ�ضاء �لأندية ب�ضطري �لطالب و�لطالبات
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