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الجامعة تناقش «تنمية الموارد البشرية في
القطاعات الصحية»
كتب :م�ساعد الغنيم

افتتح وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير الدكتور يو�سف ع�سريي
�أعمال ملتقى تنمية املوارد الب�شرية
يف القطاعات ال�صحية وور�ش العمل
امل�صاحبة بح�ضور امل��دي��ر ال��ع��ام
التنفيذي للمدينة الطبية اجلامعية
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن امل��ع��م��ر،
مب�شاركة ع��دد من قيادات امل��وارد
الب�شرية يف القطاعات ال�صحية.
تناول امللتقى ع��ددًا من املحاور
ك��دور امل��وارد الب�شرية يف التطوير
التنظيمي ،دمج املوظفني ،كما �ضم
امللتقى عددًا من ور�ش العمل تناولت
ع���دة م��و���ض��وع��ات كتقنية امل���وارد
الب�شرية ،التحول ال�صحي ودور
القوى العاملة ،التفكريالت�صميمي
ل��ل��م��وارد الب�شرية ،م��راك��ز التميز
ل��ل��م��وارد ال��ب�����ش��ري��ة� ،إع�����داد ق��ادة
امل�ستقبل ،التوظيف يف القطاعات
ال�صحية.

ويف كلمته االفتتاحيه قال وكيل
اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر
الدكتور يو�سف ع�سريي �إن اجلامعة
ت�سعد بتنظيم املدينة الطبية لهذا
اللقاء النوعي ،م�شرياً �إىل �أن املوارد
الب�شرية يعد يف وقتنا احلا�ضر من
التخ�ص�صات املهمة التي ت�ضمن
توفري الكوادر الفاعلة التي ت�سهم
يف تطوير القطاعات ،م���ؤك��داً �أن
اجلامعة تهتم بالتخ�ص�ص ،حيث

�ضمن اال�ستعداد ملو�سم القبول
للعام اجلامعي 1441هـ ،عقد مبقر
عمادة القبول والت�سجيل بجامعة امللك
�سعود االجتماع الأول للجنة املركزية
للمقابالت ال�شخ�صية بال�سنة الأوىل
امل�شرتكة للكليات ال�صحية للعام
اجلامعي 1441هـ ،برئا�سة عميد
�ش�ؤون القبول والت�سجيل الدكتور با�سل
بن عبداهلل ال�سدحان وح�ضور �أع�ضاء
اللجنة عمداء الكليات ال�صحية ووكالء
عمادة �ش�ؤون القبول والت�سجيل.
ويف ب��داي��ة اللقاء ُع��ر���ض ج��دول
الأع���م���ال ال���ذي ا�شتمل على عدة
مو�ضوعات ،منها :حتديد مواعيد
عقد املقابالت ال�شخ�صية بناء على

اجل��دول الزمني للقبول الإلكرتوين
املوحد للطالب والطالبات ،وت�شكيل
اللجان الفرعية ،وت��وزي��ع الأع���داد

�أ�صبح القبول يف تخ�ص�ص امل��وارد
الب�شرية مبا�شراً.
من جانبه �أ�شار املدير التنفيذي
ل���ل���م���وارد ال��ب�����ش��ري��ة يف امل��دي��ن��ة
الطبية اجلامعية حممد الهيجان
خ�لال كلمته �إىل �أن ال��ه��دف من
اللقاء تبادل اخل�برات والتجارب
يف جم���ال ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����ش��ري��ة يف
ال��ق��ط��اع��ات ال�����ص��ح��ي��ة لتحقيق
ر�ؤي��ة اململكة  ،2030وذل��ك عرب

اجتماع لجنة مقابالت «الكليات الصحية» باألولى المشتركة

«كتابي عطاء»
لتعزيز التعاون
األكاديمي
كتبت� :إيالف العثمان
ن��ظ��م��ت �إدارة ال�����ش���ؤون
الأكادميية والطالبية بعمادة
�أق�����س��ام ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة
فعالية «كتابي عطاء» الداعمة
ملبادرة «كتابي علم ينتفع به»
�أم���ام املكتبة امل��رك��زي��ة ببهو
املدينة اجلامعية للطالبات،
وت��ه��دف الفعالية �إىل ن�شر
ث��ق��اف��ة ال��ع��ط��اء يف املجتمع
الأكادميي والرتكيز على روح
التعاون بني الطالبات.
وذك����رت الأ���س��ت��اذة �أري���ج
ال�صقيه من �إدارة ال�ش�ؤون
الأك��ادمي��ي��ة ب��ع��م��ادة �أق�سام
العلوم الإن�سانية �أن الهدف
م��ن �إق��ام��ة فعالية «كتابي
ع��ط��اء» ه��و تغطية حاجة
الطالبات للكتب ب�سبب �أن
بع�ضها ال يتوفر يف املكتبات
�أو �أن �سعرها مكلف بالن�سبة
للطالبة ،لذلك قمنا بعمل
مكتبة ن�ستقبل فيها تربعات
ال��ك��ت��ب يف ح����ال ال��ط��ال��ب��ة
�أح���ت���اج���ت ت����أت���ي للمكتبة
وت�ستعريه ملدة ف�صل درا�سي
واحد.
و�أ����ض���اف���ت �أن ال��ع��م��ادة
نظمت م�سابقة بني الكليات
من حيث �أك�ثر كلية تتعاون
طالباتها يف التربع بالكتب.

امل��ر���ش��ح��ة ع��ل��ى ف��ت�رات امل��ق��اب�لات
ال�شخ�صية� ،إ�ضافة �إىل ذلك مت �إقرار
مناذج املقابالت ال�شخ�صية.

م��ن��اق�����ش��ة ع���دة حم����اور تت�ضمن
دور امل��وارد الب�شرية يف التطوير
التنظيمي ،و�سبل دمج املوظفني،
والتحول ال�صحي ودور تخطيط
ال��ق��وى العاملة ،و�إع���داد قيادات
امل�����س��ت��ق��ب��ل ،وت��وظ��ي��ف وا�ستبقاء
الكوادر يف القطاعات ال�صحية،
وتفعيل م��راك��ز التميز ل��ل��م��وارد
الب�شرية ،والتقنيات احلديثة يف
جمال املوارد الب�شرية.
م�ضيفاً �أن دور امل��وارد الب�شرية
الفعال واملهم يف تطوير املنظمات
و�ضمان جناحها ،م�ؤكداً �أن جناح
�أي منظمة يعتمد على موظفيها
فهم من يقودها للنجاح �أو الف�شل،
ونظ ًرا لأهمية ر�أ���س املال الب�شري
فقد خ�ص�ص جزء من ر�ؤية اململكة
 2030العتماد �أف�ضل املمار�سات يف
تنمية ر�أ�س املال الب�شري ،وتوظيف
الأف��راد وف ًقا للجدارة والعمل على
���ص��ق��ل امل���ه���ارات وامل���واه���ب حتى
نعدهم لقيادة امل�ستقبل.

«أسبوع الترجمة» ببهو
كلية اللغات

كتبت� :إيالف العثمان
نظم نادي املرتجم فعالية «�أ�سبوع
ال�ترج��م��ة» يف ب��ه��و ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات
وال�ترج��م��ة ،ورك���زت الفعالية على
كيفية ت�شكيل الرتجمة حلياتنا من
خ�لال ع��دة �أوج����ه ،وه��ي الرتجمة
الدبلوما�سية التي ترتجم اخلطابات
والوثائق الر�سمية ،وترجمة الأخبار
العاملية والرتجمة اال�ستخباراتية،
�إ�ضافة �إىل الرتجمة االقت�صادية
والأعمال التجارية وال�صحية .وذكرت
الطالبة نورة ال�سعيد ع�ضوة يف نادي
املرتجم �أن الفعالية تهدف �إىل �إظهار
الدور الكبري للرتجمة يف حياتنا.

المتفوقات يزرن مركز أورام األطفال

كتبت� :سارة ال�سويداء
نظم برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني بوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية زيارة ملركز
امللك فهد الوطني لأورام الأطفال
ال��ت��اب��ع مل�ست�شفى امل��ل��ك في�صل
التخ�ص�صي ،يوم االثنني � ١٠شعبان

١٤٤٠ه������ـ ،وق���د راف����ق ال��ط��ال��ب��ات
م���ن �إدارة ال�ب�رن���ام���ج ال��دك��ت��ورة
ح��م��دة ال��ع��ن��زي ،والأ���س��ت��اذة �أروى
دغريري ،والأ�ستاذة �أ�سماء الأحمد.
بد�أت الزيارة با�ستقبال الطالبات
يف قاعة االجتماعات مع الدكتورة
خ��ول��ة ال��ك��ري��ع وال��ت��ي حت��دث��ت عن

الأب��ح��اث وماهية العمل يف املركز
وناق�شت م��ع الطالبات موا�ضيع
م��ف��ي��دة يف جم��ال��ه��م ال��ت��ع��ل��ي��م��ي،
وم��ن ث��م ب���د�أت اجل��ول��ة يف املعامل
جم��م��وع��ة
واملختربات ،كمعمل
ال�صغرية Tissue
الأن�������س���ج���ة
،Micro
Array
Lab
وغ��رف��ة املجهر Microscopy
 ،Roomوم���ع���م���ل امل��ع��ل��وم��ات
ا حليو ية ،Bioinformatics
ومعمل الت�سل�سل Sequencing
 ،Labوغريها.
ومت عمل بع�ض التجارب �أم��ام
الطالبات و�شرح املهام التي يقومون
بها يف كل معمل ،و�شرح الدكتور
عبد اخل��ال��د ���س��راج للطالبات كل
م��ا ي��ح��دث يف امل��رك��ز م��ن ب��داي��ة
�أخ��ذ العينة وحتى حتديد الع�ضو
امل�صاب.

كتبت :العنود الغريبي
عقد النادي الريا�ضي يف املدينة
اجلامعية للطالبات م��ب��اراة لتن�س
الطاولة بني فريق النادي الريا�ضي
لكلية الآداب وفريق النادي الريا�ضي
لكلية ال�صيدلة.
وتعترب ه��ذه امل��ب��اراة ج���ز ًءا من
م��ب��اري��ات ال����دوري الأول للكليات
وال��ذي يعقد ب�إ�شراف من النادي
ال��ري��ا���ض��ي يف امل��دي��ن��ة اجلامعية،
ويت�ضمن الدوري عددًا من الألعاب
الريا�ضية ،وه��ي :تن�س الطاولة،
وكرة ال�سلة ،بالإ�ضافة �إىل كرة قدم

ال�صاالت.
وب��د�أت مباراة تن�س الطاولة بني
الفريقني يف متام ال�ساعة التا�سعة
�صباحا وا�ستمرت حتى ال�ساعة
ً
�صباحا ,و�سط ح�ضور عدد
احلادية
ً
من م�شجعات الفريقني.
بد�أ التجهيز لهذه املباراة واختيار
�أع�ضاء الفريقني من بداية الف�صل
الدرا�سي ،و�أكدت نوال املالكي نائبة
رئي�سة ن��ادي ال�صيدلة� ،أن اختيار
ال�لاع��ب��ات مت ب��ن��ا ًء على رغبتهن،
وك���ان ه��ن��اك ال��ك��ث�ير مم��ن يرغنب
باال�شرتاك يف املباراة ،وقد اخرتنا

من بينهن العبة �أ�سا�سية� ،إ�ضاف ًة
�إىل �أرب����ع الع��ب��ات ي��ت��واج��دن يف
االحتياط.
وقالت رئي�سة نادي كلية الآداب:
اخرتنا الالعبات يف كلية الآداب بعد
تر�شيحهن لأنف�سهن ثم حولناهن
للنادي الريا�ضي.
وانتهت املناف�سة بفوز فريق كلية
الآداب ،كما فاز فريق كلية الآداب
يف ج��م��ي��ع امل��ن��اف�����س��ات ���ض��د كلية
ال�صيدلة وذل���ك يف مناف�سة كرة
ال�سلة وكرة قدم ال�صاالت �إ�ضاف ًة
لتن�س الطاولة.

مباراة تنس بين «آداب» و«صيدلة» الطالبات
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باحثو معهد التصنيع يحققون المركز
األول في التميز البحثي

حقق باحثو معهد الت�صنيع املتقدم م .وديع �أمني حممد قائد ،وم .با�سم
مطيع عبده ،طالب الدرا�سات العليا «مرحلة الدكتوراه» املركز الأول والثاين
يف جائزة التميز البحثي ،والتي نظمتها كلية الهند�سة حتت رعاية وكيل
اجلامعة للدار�سات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد احلميزي ،وذلك
يوم الأربعاء � 5شعبان  1440هـ املوافق � 10أبريل 2019م.
ويعد هذا الإجناز تتويجاً جلهود املعهد ومن�سوبيه وتفوق طالبه حيث
ي�سعى املعهد لتحقيق خمرجات متميزة يف جمال الت�صنيع املتقدم ،وتقدمت
عمادة املعهد للباحثني بالتهنئة على هذا الإجناز املتميز متمنني لهم دوام
التقدم واالزدهار.

«التطوع» موضوع سابع جلسات الالفندر
كتبت :العنود الغريبي
عقد نادي االحتياجات اخلا�صة يف كلية الرتبية م�ؤخراً ،جل�سة الالفندر
ال�سابعة للنادي والتي حملت عنوان «التطوع».
و�أدارت اجلل�سة طالبة ق�سم علم النف�س روان مقبول والتي متتلك خربة
وا�سعة وجتارب مميزة يف جمال التطوع ،وا�ستعر�ضت خالل اجلل�سة عدة
حماور� ،أبرزها :مفهوم التطوع واالختالف بينه وبني مفاهيم �أخرى مثل
العمل اخلريي� ،إ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض �أهمية العمل التطوعي وت�أثريه على
الفرد واملجتمع .كما ذكرت روان �أهم الأ�سا�سيات التي ينبغي على املتطوع
�أن يكون مل ًما بها عند قيامه بالتطوع وخا�صة عند التعامل مع بع�ض الفئات
يف املجتمع كذوي االحتياجات اخلا�صة.

«الهندسة» تكرم الفائزين في مسابقة
«تحدي ِعلم»
نظم مركز الإب���داع واالب��ت��ك��ار الطالبي بكلية الهند�سة حفل تكرمي
امل�شروعات الفائزة يف م�سابقة «حتدي» ،وذلك يوم االثنني 1440/8/3هـ،
برعاية وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد النمي،
وبح�ضور عميد كلية الهند�سة د .وليد زاهد ،ح�ضر نيابة عن راعي احلفل
م�ساعد وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ل�ش�ؤون التطوير
التعليمي د� .سعود الكثريي ،كما ح�ضر من �شركة «علم» �أ .حممد الدخيل
نيابة عن نائب الرئي�س التنفيذي للت�سويق ،و�أ .ريا�ض �سوا�سي مدير عام
الأبحاث بال�شركة� ،إ�ضافة �إىل وكالء الكلية ور�ؤ�ساء الأق�سام.
وقد مت طرح عدد من امل�شكالت على طالب وطالبات اجلامعة ،وا�ستقبال
�أفكارهم حللها ،مثل :م�ساعدة ذوي الإعاقات للقيام ب�أعمالهم با�ستقاللية،
واخت�صار الوقت ال��ذي يق�ضيه احلجاج يف املطارات ،وتقليل ا�ستخدام
اجل���واالت �أث��ن��اء القيادة ،ومنع ومالحقة ال�سيارات امل�سروقة �أو قطع
ال�سيارات ،وفرز و�إعادة تدوير النفايات ،وغريها من امل�شكالت املُقرتحة.
وقد مت ا�ستقبال احللول املُقرتحة من طالب وطالبات اجلامعة ،والتي
و�صل عددها �إىل « »173فكرة ،وتعاون املركز و�شركة «علم» يف مناق�شة
وتقييم هذه الأفكار ،ومت قبول عدد « »34فكرة مبدئ ًيا ،وقامت �شركة «علم»
بتقدمي دعم مايل للأفكار التي قدم �أ�صحابها ت�صوراً ُمقرتحاً لتنفيذها
وحتويلها �إىل منتج ،وعددها « »6م�شروعات.
وقد فاز م�شروعان بجائزة هذه امل�سابقة وقدرها «� »20ألف ريال لطالب
كل م�شروع :م�شروع «ال�صيدلية الذكية» املقدم من الطالبات ،وم�شروع «فرز
النفايات و�إعادة تدويرها» املقدم من طالب كلية الهند�سة.
وقد بدئ حفل تكرمي الفائزين يف م�سابقة «حت��دي» بجولة تعريفية
للح�ضور يف �أروقة املركز ،قدم خاللها الدكتور عبداملح�سن البداح ،امل�شرف
على املركز ،ر�ؤية و�أهداف املركز ،ومراحل �إن�شائه ،والتجهيزات احلديثة
املتوفرة به ،والآلية املتبعة لدعم �إب��داع��ات الطالب ،و�أه��م امل�شروعات
احلالية ،بعد ذلك قدم الطلبة النماذج الأولية مل�شاريعهم الفائزة ،وكذلك
فيديو ي�شرح مراحل كل منهما وا�ستخداماته العملية املُمكنة.

تكريم المتقاعدات والمنتهية خدمتهن
يف يوم عنوانه الوفاء والتقدير ،احتفلت املدينة اجلامعية للطالبات،
بتكرمي « »90موظفة من املتقاعدات واملنتهية خدمتهن واحلا�صالت على
جوائز ،وذلك على امل�سرح الرئي�سي باجلامعة.
بدئ احلفل ب�آيات من الذكر احلكيم ،تالها عر�ض فيلم وثائقي بعنوان
«نهاية خدمة ..بداية حياة» والتي عرب فيها عن هذه املنا�سبة التي جتمع
عدداً من رموز اجلامعة البارزات من الالتي �أم�ضني �سني �أعمارهم يف
خدمة جامعة امللك �سعود ،وبذلن اجلهد و�أخل�صن العمل ،وقد �أتى هذا
احلفل والتكرمي تقديراً وعرفاناً لهن نظري ما بذلنه من جهود وما قدمنه
من عطاء خالل م�سريتهن باجلامعة.
بعدها �ألقت ندى ال�شهري ق�صيدة �شعرية بهذه املنا�سبة ،ويف اخلتام مت
تكرمي املوظفات املتقاعدات واملنتهية خدمتهن واحلا�صالت على جوائز
و�سلمن الدروع التذكارية.

