
عقدت اللجنة الإ�شرافية العليا الدائمة لذوي 

الإعاقة اجتماعاً يوم الثالثاء 16 جمادى الأوىل 

اجلامعة  وكيل  اللجنة  رئي�س  برئا�شة  1440هـ 
حممد  الدكتور  والأكادميية  التعليمية  لل�شوؤون 

النمي، حيث مت مناق�شة املو�شوعات املطروحة 

اأمني  ا�شتعر�شها  والتي  اللجنة  اأمانة  قبل  من 

الو�شول  لــرنــامــج  التنفيذي  املــديــر  اللجنة، 

عليها  واطلع  العجمي  نا�شر  الدكتور  ال�شامل، 

اأع�شاء اللجنة.

ومن �شمن املو�شوعات التي متت مناق�شقتها: 

التخ�ش�شات  يف  التو�شع  الإلــكــروين،  امللف 

مر�شد  وتخ�شي�س  الإعــاقــة،  ــذوي  ل والــرامــج 

اإكادميي، وحوكمة العمل يف مراكز ذوي الإعاقة، 

والرامج التي تخدم الطالب ذوي الإعاقة.

وتقرر اإجناز هذه املو�شوعات وفق الإجراءات 

التي مت التفاق عليها من قبل اللجنة.
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حلقة نقاش بعنوان »التحليل البعدي 
وحجم األثر«.. غدًا

مــواكــبــة لإعــــالن فــتــح الــتــقــدمي عــلــى بــرامــج 

الــدرا�ــشــي  للعام  باجلامعة  العليا  الــدرا�ــشــات 

الدرا�شات  عــمــادة  اأطلقت  هـــ؛   1441-1440
القبول  بــوابــة  مل�شتخدمي  الأول  دليلها  العليا 

الإلكروين للدرا�شات العليا، ت�شهياًل للمتقدمني 

وتو�شيحاً ملراحل التقدمي خطوة بخطوة.

ا�شتملت  �شفحة،   »18« يف  الدليل  جاء  وقد 

املتقدم  على  ينبغي  وما  م�شورة  �شروحات  على 

عمله يف كل مرحلة من مراحل التقدمي، كما ُذّيل 

مع  املتاحة  التوا�شل  و�شائل  من  بجملة  الدليل 

العمادة من خالل ح�شابات التوا�شل الجتماعي 

والريد الإلكروين اإ�شافة لهواتف العمادة.

كما اأطلقت العمادة يف وقت �شابق دليل �شروط 

القبول يف »88« �شفحة، لكل مرحلة من مراحل 

الدرا�شات العليا، مبتدئة دليلها ب�شروط الدرا�شة، 

العليا  للدرا�شات  املوحدة  الالئحة  كما وردت يف 

ثم  اجلامعة،  �شروط  ثم  ال�شعودية،  باجلامعات 

�شروط الأق�شام الأكادميية كل ق�شم على حدة.

لرموز اجلامعة  بيان  الدليل على  ا�شتمل  وقد 

الالزم اإدراجها يف بيانات اختبار اللغة الإجنليزية 

على  اأي�شاً  الدليل  ا�شتمل  كما   ،GRE واختبار 

معادلة دقيقة لحت�شاب درجات اللغة الإجنليزية 

املكاِفئة بني كل اختبار واآخر، وقد اأتاحت العمادة 

خالل  من  الدليلني  كال  من  ال�شتفادة  اإمكانية 

موقعها الإلكروين، حيث يتوافر الدليالن ب�شيغة 

.»PDF»اإلكرونية

التطوير  عــمــادة  توجهات  تنفيذ  اإطـــار  يف 

لوحدات  الــداعــمــة  وا�شراتيجيتها  واجلـــودة 

اأو  تنفيذ   على  تعمل  والتي  املتعددة،  اجلامعة 

للخطة  الداعمة  التطويرية  م�شروعاتها  اإعداد 

 »AAFAQ2029« امل�شتقبلية للتعليم اجلامعي

اخلطة  عقدت   ،KSA2030 اململكة  ـــة  وروؤي

اجتماعاً  ــاق«  »اآف اجلامعي  للتعليم  امل�شتقبلية 

الجتماع  وا�شتهدف  العليا،  الدرا�شات  بعمادة 

»تاأ�شي�س  مل�شروع  التنفيذية  اخلطة  مناق�شة 

برنامج التبادل الدويل للطلبة بعمادة الدرا�شات 

العاملية،  التناف�شية  الــقــدرات  لتعزيز  العليا، 

امللك  جامعة  طلبة  بني  الثقايف  التنوع  واإثـــراء 

�شعود واجلامعات العاملية املرموقة«.

وخالل الجتماع وجه الدكتور عادل الهدلق، 

عميد عمادة الدرا�شات العليا، ال�شكر والتقدير 

لعمادة التطوير واجلودة وقيادتها، على الدعم 

امل�شتمر للحراك التطويري باجلامعة، موؤكداً اأن 

للتبادل الطالبي باجلامعة  فكرة تنفيذ برنامج 

من املمار�شات العاملية الرائدة التي ت�شهم ب�شكل 

مهارات  وزيـــادة  التناف�شية  الــقــدرات  يف  كبري 

تقدم  يف  فــعــال  ب�شكل  وتــ�ــشــهــم  اخلــريــجــني، 

اجلامعة على امل�شتوى العاملي، واأكد اأن اجلامعة 

للدرا�شات  براجمها  اعتماد  على  حالًيا  تعمل 

حماور  اأحــد  هو  الرنامج  هــذا  وتنفيذ  العليا 

والوطني. من جانبه  الدويل  العتماد  ومعايري 

عمادة  وكيل  ال�شلويل  م�شفر  الدكتور  اأو�شح 

التطوير واجلودة ل�شوؤون التطوير وامل�شرف على 

تنفيذ خطة »اآفاق« باجلامعة، اأن عمادة التطوير 

امل�شروعات  تنفيذ  دعــم  على  تعمل  واجلـــودة 

التنمية  خطط  لتنفيذ  الــداعــمــة  التطويرية 

امل�شتدامة وروؤية اململكة KSA2030، موؤكداً اأن 

هذا امل�شروع يدعم تنفيذ اخلطة ال�شراتيجية 

الالزمة  اخلريجني  مــهــارات  ويــعــزز  للجامعة 

امل�شتقبلية  اخلطة  تنفيذ  ويدعم  العمل  ل�شوق 

.»AAFAQ2029« للتعليم اجلامعي

للم�شروع  التنفيذية  اخلطة  �شعادته  وتناول 

على  ت�شتمل  والـــتـــي  املـــتـــعـــددة،  ــا  مبــحــاوره

مراحل  الأداء،  موؤ�شرات  امل�شروع،  »خمرجات 

اأن  مــوؤكــداً  الزمنية«،  الفرة  امل�شروع،  تنفيذ 

ا�شتدامته  من  تنبع  م�شروع  اأي  تنفيذ  اأهمية 

وا�شتمرار العمل عليه بعد عمليات التاأ�شي�س.

عبدالنعيم  د.  مـــن:  كــل  الجــتــمــاع  ح�شر 

»اآفاق«، والدكتور  الكا�شف امل�شرف على وحدة 

الأكادميية  ال�شراكات  وحدة  مدير  �شعد  اأحمد 

بالإ�شافة  العليا،  الدرا�شات  بعمادة  والبحثية 

حل�شور الأ�شتاذ �شلطان العبدال�شالم من وحدة 

التطوير  بعمادة  والإعــــالم  العامة  الــعــالقــات 

واجلودة.

الدراسات العليا تطلق دليال 
إرشاديًا للقبول اإللكتروني

»آفاق« تناقش برنامج التبادل الدولي 
لطلبة الدراسات العليا

ة اختراع في »تناول األنسولين بالفم«  براء
لكرسي السيرفاكتانت

لجنة ذوي اإلعاقة تناقش الملف اإللكتروني 
والتوسع في التخصصات

على  ال�شريفاكتانت  اأبحاث  كر�شي  ح�شل 

ــراءات الأمريكي  ال بــراءة اخــراع من مكتب 

طريق  عن  بالفم«  الأن�شولني  »تناول  بعنوان 

بوليمرلت ال�شيتوزان املعدلة.

الأمــرا�ــس  من  ال�شكري  مر�س  يعد  حيث 

التي تواجه العامل يف ع�شرنا احلديث ونظًرا 

ا�شتخدام  نتيجة  اأمل  من  املر�شى  يعانيه  ملا 

احلالية متثل حاًل  الــراءة  فــاإن هذه  احلقن، 

ي�شاعد على حتميل الأن�شولني على بوليمرات 

ومت  الروبيان،  ق�شور  من  م�شتخرجة  طبيعية 

حجم  اإىل  لت�شل  الكيميائي  تركيبها  تعديل 

النانو وامليكرو لإمكانية اإعطائها للمر�شى يف 

كب�شولت عن طريق الفم.

بالأن�شولني  حمملة  وهي  املواد  اأثبتت  وقد 

مقاومة ممتازة ملدة 24 �شاعة لل�شائل املعدي، 

وكان معدل خروجها جيداً يف ال�شائل املراري 

الن�شاط  بجانب  اإيجابية  نتائج  يعطي  ممــا 

يف  لتطبيقها  املــواد  لتلك  الآمــن  البيولوجي 

بدياًل  الفم  طريق  عن  ال�شكر  مر�شى  عالج 

للحقن.

كتب: �سلطان العمري

نظم كر�شي اأبحاث لقاحات الأمرا�س املعدية دورة تدريبية ملن�شوبات 

يف  النانو  تقنية  »تطبيق  بعنوان  هيئة التدري�س  اأع�شاء  من  اجلامعة 

1440/05/14هــ بكلية  الأحد  يوم  وذلك  املعدية«،  الأمرا�س  عالج 

العلوم املدينة اجلامعية للطالبات.

حممود  قدمت الدكتورة دينا  حيث  حمــاور،  ثالثة  الــدورة  �شملت 

»الأمــرا�ــس  العلوم عر�ًشا عن حمور  بكلية  احليوان  علم  ق�شم  من 

مع ت�شخي�شها  وطــرق  لالإن�شان  انتقالها  وكيفية  املعدية  الطفيلية 

امللك  معهد  مــن  عو�س  اأحــمــد  ملًيا«. كما قدمت الدكتورة منال 

تكنولوجي  النانو  »مفهوم  حمور  النانو عر�ًشا عن  لتقنية  عبداهلل 

الكيمائية  الطرق  النانوية با�شتخدام خمتلف  املــواد  ت�شنيع  وطــرق 

واحليوية«، وقدمت الدكتورة منال فوزي من ق�شم علم احليوان بكلية 

العلوم عر�شاً عن حمور »الدور الوقائي واملناعي جلزيئات النانو �شد 

الأمرا�س املعدية«. ويف نهاية الدورة قدمت الدكتورة ابت�شام العليان 

امل�شرفة على كر�شي اأبحاث لقاحات الأمرا�س املعدية �شكرها لعمادة 

البحث العلمي ممثلة يف وكالتها للكرا�شي البحثية على دعمهم لإقامة 

هذه الدورة، وختمت امل�شرفة على الكر�شي �شكرها للمتدربات على 

احل�شور والتفاعل. 

تغطية : غيداء املجلي- ندى العبداهلل

برعاية �شمو الأمري الدكتور نايف بن ثنيان اآل �شعود عميد كلية الآداب 

وتفعياًل  والت�شال،  لالإعالم  ال�شعودية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 

لل�شراكة بني ق�شم الإعالم واجلمعية، نظم امللتقى الإعالمي ندوة جديدة 

�شمن فعالياته الثقافية بعنوان »مقاربات فل�شفية يف الأبحاث الإعالمية«، 

وذلك يوم الأربعاء 23 يناير 2019م مبدرج »3« بكلية الآداب على اجلانب 

من  نخبة  بح�شور  الرجايل،  اجلانب  على  الآداب  كلية  وملتقى  الن�شائي، 

اأ�شاتذة ق�شم الإعالم، وطالب وطالبات البكالوري�س والدرا�شات العليا.

ال�شيا�شي  الإعــالم  اأ�شتاذ  املطريي  مطلق  الدكتور  الندوة  يف  حا�شر 

بالق�شم، الذي تف�شل يف م�شتهل الندوة بتعريف الأبعاد الفل�شفية لأي درا�شة 

على اأنها جمموعة امل�شلمات اأو التوجه الفل�شفي الذي يطبقه الباحث على 

متناول  الذهنية«  »النماذج  اأي�شا  البع�س  ي�شميها  والتي  درا�شته،  مو�شوع 

الرغماتية،  البنائية،  التحولية،  الو�شعية،  بعد  ما  الفل�شفية  املنطلقات 

والنوعي  الكمي  �شواء  الثالثة  باأنواعها  البحث  مناهج  على  ذلك  وتطبيق 

مثل  املعا�شرة  الق�شايا  من  للعديد  الإعالم  و�شائل  تناول  وعلى  واملزجي، 

املراأة و الأقليات.

واأعرب عن اأ�شفه لغياب البعد الفل�شفي حتى الآن، وعدم تطبيقه ب�شكل 

�شحيح يف  ر�شائل املاج�شتري، يف حني دعا الباحثني اإىل �شرورة الركيز 

اأرجع ذلك اإىل  على توظيفه يف درا�شات ما بعد برنامج الدكتوراه، حيث 

ترقي  لكي  اأهميته  من  الرغم  على  البعد  لهذا  الدرا�شية  املناهج  افتقار 

الأطروحات البحثية وت�شل اإىل امل�شتوى املطلوب.

يف  الفل�شفية  الأبــعــاد  توظيف  اأهمية  منطلق  من  الــنــدوة  هــذه  وتــاأتــي 

يعتمد  �شحيح  ب�شكل  عام  والإن�شانية  خا�س  ب�شكل  الإعالمية  الدرا�شات 

على التفكري واملعرفة ويبتعد عن الن�شخ والتطبيق مما جعلها تقرب من 

البحوث الإجرائية اأكرث منها اإىل املعرفية.

نظمها كر�سي اأبحاث لقاحات الأمرا�ض املعدية 

بال�رشاكة مع اجلمعية ال�سعودية لالإعالم والت�سال 

دورة تدريبية حول »تطبيق تقنية 
النانو في عالج األمراض المعدية«

الملتقى اإلعالمي يطرح »مقاربات 
فلسفية في األبحاث اإلعالمية«

ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�شيات 

»اأفكر« حلقة النقا�س الثامنة واخلم�شني بعد املائة، �شمن �شل�شلة 

»التحليل  بعنوان  اأ�شبوعياً،  املركز  يعقدها  التي  النقا�س  حلقات 

بنت  جواهر  الدكتورة  وتقدمي  اإعــداد  من  الأثــر«  وحجم  البعدي 

حممد الزيد اأ�شتاذ القيا�س والإح�شاء امل�شاعد بق�شم علم النف�س 

جامعة امللك �شعود. وذلك يوم غد الثنني 1440/05/29هـ املوافق 

2019/02/04م يف متام ال�شاعة الثانية ع�شرة والن�شف يف كلية 
الربية قاعة رقم »1اأ33«، ولل�شيدات يف املدينة اجلامعية للطالبات 

كلية الربية مبنى رقم »2« معمل »72« الدور الأول.




