
د. الكثيري: يهدف البرنامج إلعداد واعدين مدركين أن التدريس علم له مبادئ وإجراءات
د. العبيكان: االهتمام بأعضاء هيئة التدريس والطلبة هو مما يصبو إليه هذا البرنامج الواعد
د. الحزامي: األسس العلمية لمتطلبات البرنامج ساعدتني على تغيير ممارساتي 180 درجة

د. الحمداني: أصبحت أكثر إدراكًا ألثر وقيمة استراتيجيات التدريس عند تطبيقها
ا من تدريسي وال يمكنني االستغناء عنها د. المشعل: أصبحت االستراتيجيات التعليمية جزء

التعلم  يف  ال��ت��م��ي��ز  م��رك��ز  ن��ظ��م 

وال��ت��ع��ل��ي��م ح��ف��ل ت���ك���رمي ���س��ف��راء 

ال���واع���دي���ن وت��ق��ل��ي��ده��م ����س���ارات 

اخلمي�س  ي���وم  وذل����ك  ال���رن���ام���ج، 

م��دي��ر  ب��ح�����س��ور  1441/6/5ه� 
امل��رك��ز ال��دك��ت��ور ���س��ع��ود ال��ك��ث��ري 

لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  وم�ست�سارة 

التعليمية والأكادميية الدكتورة مرمي 

ترك�ستاين.

ترحيب وتهنئة

من  ترحيبية  بكلمة  احلفل  ب��داأ 

م��دي��رة  ال��ع��ب��ي��ك��ان  ال���دك���ت���ورة رمي 

باحل�سور  فيها  رحبت  ال��رن��ام��ج، 

وه����ن����اأت ال�����س��ف��راء ب��اج��ت��ي��ازه��م 

على  واحل�سول  الرنامج  ملتطلبات 

د.  وه���م:  امل��م��ار���س  ال�سفر  ���س��ارة 

الآداب،  كلية  م��ن  احل��زام��ي  ن��وف 

الرتبية،  كلية  من  امل�سعل  خلود  د. 

علوم  كلية  م��ن  احل��م��داين  فهد  د. 

قدمت  ث��م  التطبيقي،  احل��ا���س��ب 

�سرًحا عن برنامج �سفراء الواعدين 

يف  تكمن  التي  ور�سالته  ومراحله 

يف  الواعدين  برنامج  دعم جمتازي 

ر�سالة  حلمل  اجلامعي  التدري�س 

على  التعليمية  العملية  ت��ط��وي��ر 

م�ستوى اجلامعة.

املتطلبات واملهام

ك��م��ا حت��دث��ت ال���دك���ت���ورة خ��ول��ة 

عن  الرنامج،  م�ست�سارة  الدوي�س 

مثل  ال��رن��ام��ج  وم��ه��ام  متطلبات 

ح�سور  ال��دوري��ة،  اللقاءات  ح�سور 

ح��ل��ق��ات ال��ن��ق��ا���س ع��ر الإن��رتن��ت، 

النقا�س،  حلقات  وت��ق��دمي  اإع����داد 

وتقدمي ال�ست�سارات التعليمية التي 

تهدف اإىل ت�سجيع اأع�ساء الرنامج 

على ال�ستمرارية يف حتقيق اأف�سل 

الأث��ر  ونقل  التعليمية  املمار�سات 

لأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة.

ممار�سات متميزة

بدورها حتدثت د. نوف احلزامي 

عن مدى تاأثر الرنامج على اأدائها 

التعليمية؛  املمار�سات  تطبيق  يف 

منتدى  تفعيل  امل��ث��ال  �سبيل  على 

اأ�س�س  وف���ق  الإل���ك���رتوين  ال��ن��ق��ا���س 

ارت��ف��اع  اإىل  اأدى  مرجعية  علمية 

لأعلى  الإلكرتوين  النقا�س  م�ستوى 

درجة ومت ربط النقا�س الفرتا�سي 

مع ما يتم مناق�سته فعلًيا يف القاعة.

العلمية  الأ�س�س  اتباع  اإن  وقالت 

ل��ذل��ك ق��د غ��ر مم��ار���س��ت��ي 180 

كون  ميزة  اإىل  اأ�سارت  كما  درج��ة. 

البالك  من�سة  موثقة يف  النقا�سات 

ب���ورد الإل��ك��رتون��ي��ة، اإ���س��اف��ًة اإىل 

جتربتها يف البحث عن اأ�س�س علمية 

التقدير  �سالمل  اأدوات  تطبيق  يف 

اأث���رت جتربتها يف  ب��دوره��ا  وال��ت��ي 

تطبيق ذلك.

الف�سل املقلوب

وحتدثت د. خلود امل�سعل عن اأثر 

التعليمية  الرنامج على ممار�ساتها 

اأ���س��وار اجلامعة  امتد خ��ارج  ال��ذي 

من خالل اإقامتها لور�سة عمل حول 

التي  ال�سرتاتيجيات  تلك  تطبيق 

علوم  تعليم  يف  ال��رن��ام��ج  تناولها 

القران الكرمي.

كما علق  د. فهد احلمداين من 

عن  التطبيقي  احلا�سب  علوم  كلية 

جتربته يف برنامج �سفراء الواعدين 

لأثر  اإدراك���اً  اأك��ر  اأ�سبحت  بقوله: 

التدري�س عند  وقيمة ا�سرتاتيجيات 

ا�سرتاتيجية  احتلت  وقد  تطبيقها، 

يف  الأك���ر  احليز  املقلوب  الف�سل 

من  ال��ط��الب  نقلت  حيث  التطبيق 

ممار�سة التذكر والفهم اإىل التطبيق 

والتحليل.

برنامج نوعي رائد

م��ن ج��ان��ب��ه��ا اأ����س���ادت د. م��رمي 

اجلامعة  وكيل  م�ست�سارة  ترك�ستاين 

والأك��ادمي��ي��ة،  التعليمية  ل��ل�����س��وؤون 

التعلم  يف  ال��ت��م��ي��ز  م��رك��ز  ب��ج��ه��ود 

والتعليم يف تبني مثل هذه الرامج 

النوعية الرائدة يف اجلامعة، واأكدت 

الواعدين يف  �سفراء  م�سوؤولية  على 

النوعي  التغير  واإح��داث  الأثر  نقل 

ل���دى زم��الئ��ه��م م��ن اأع�����س��اء هيئة 

التدري�س يف اجلامعة.

�سكر وتكرمي

الدكتور  ق��دم  احل��ف��ل  نهاية  يف 

التميز  مركز  مدير  الكثري  �سعود 

العام  وامل�سرف  والتعليم  التعلم  يف 

للدكتورة رمي  �سكره  الرنامج،  على 

الدوي�س  خولة  والدكتورة  العبيكان 

على اإدارة الرنامج ومتابعته  واأ�ساد 

و�سلوه  وما  امل�ساركني  جهود  بتميز 

التدري�س  يف  متميز  م�ستوى  م��ن 

الوعي  اإىل  يعود  وال��ذي  اجلامعي 

واآليات  اإج��راءات  باأهمية  والإدراك 

ال��ت��دري�����س ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اأ���س�����س 

تكرمي  ذلك  تال  ثم  علمية،  ومناهج 

امل�ساركني ب�سهادات »تقدير واإجناز« 

و�سارات تَقلّدها ال�سفراء الواعدون.

وملزيد من املعلومات حول برنامج 

�سفراء الواعدين يرجى التوا�سل مع 

celt@ksu.edu.sa مركز التميز
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برعاية وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية

»العلوم« تكرم طالب 
وطالبات التدريب 

الخارجي لصيف 2019

كرمت كلية العلوم الطالب والطالبات امل�ساركني يف برنامج التدريب 

اجلامعة  وكيل  برعاية  وذل��ك   ،2019 ل�سيف  اخل��ارج��ي  ال�سيفي 

لل�سوؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد النمي، حيث مت تدريب 

طالب وطالبات الكلية يف عدد من اجلامعات العاملية واملراكز البحثية 

يف اململكة املتحدة واإيطاليا ورو�سيا وماليزيا.

عر�ساً  وت�سمن  العلوم،  بكلية  الت�سريفات  قاعة  يف  احلفل  اأقيم 

�سرحوا  ال�سيفي،  التدريب  اأمتوا  الذين  والطالبات  للطالب  موجزاً 

فيه خطط البحث العلمي التي تعلموها وطريقة عمل بع�س التجارب 

العلمية مع تف�سر النتائج التي ح�سلوا عليها، كما عروا عن امتنانهم 

للكلية وللجامعة على منحهم هذه الفر�سة التي اأك�سبتهم الكثر من 

املهارات خالل فرتة التدريب.

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  احلفل  راعي  كلمة  ذلك  اأعقب 

والأكادميية، حيث قدم �سكره لكلية العلوم ولطالب وطالبات الكلية 

على ما يقدمونه من اإجنازات ملمو�سة يف جمال التدريب والأبحاث 

العلمية.

نا�سر  وال��دك��ت��ور  النمي  حممد  ال��دك��ت��ور  ك��رم  احلفل  ختام  ويف 

الداغري عميد كلية العلوم طالب وطالبات كلية العلوم امل�ساركني يف 

التدريب ال�سيفي اخلارجي ل�سيف 2019، وعلى �سعيد مت�سل ثمن 

عميد كلية العلوم الدكتور نا�سر الداغري للدكتور حممد النمي وكيل 

متابعة  على  وحر�سه  دعمه  والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة 

وت�سجيع ما ي�سهم يف خدمة الطالب والطالبات وتقدميه ما ميكن من 

جهود لتذليل كل العقبات يف �سبيل اإجناح مثل هذه الرامج التدريبية.

الريا�ض: عبدالرحمن املن�سور

اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  اع��ت��م��د 

ال��دك��ت��ور ب�����دران ال��ع��م��ر، اخل��ط��ة 

من  وال��وق��اي��ة  للتوعية  التنفيذية 

لتبداأ  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��رو���س 

اجلامعة يف تنظيم احلملة التوعوية 

ك��ورون��ا  ف��رو���س  مب��ر���س  للتعريف 

.»MERS-COV« امل�ستجد

التنفيذي  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق����ال 

الدكتور  اجلامعية  الطبية  للمدينة 

خطة  اإن  امل��ع��م��ر:  ع��ب��دال��رح��م��ن 

التوعية للحالت الطارئة يف املدينة 

الطبية اجلامعية يتم حتديثها مع ما 

ي�سدر من مركز مكافحة الأمرا�س 

ووزارة  »وق��اي��ة«  ال�سعودي  املعدية 

الرئي�س  الهدف  اأن  موؤكداً  ال�سحة، 

م���ن احل��م��ل��ة م���واج���ه���ة امل��خ��اط��ر 

امل��ح��ت��م��ل��ة م��ن ه���ذا ال��ف��رو���س يف 

اململكة ل �سمح اهلل من خالل اتخاذ 

اجراءات ا�ستباقية احتياطية.

اإدارة  مدير  اأف���ادت  جهتها،  م��ن 

الطبية  باملدينة  ال��ع��دوى  مكافحة 

اجل��ام��ع��ي��ة ه��ي��ف��اء ال��ط��ل��ح��ي اأن���ه 

مت اع��ت��م��اد ع���دد م��ن الإج�����راءات 

حول  للتوعية  ال��الزم��ة  الح��رتازي��ة 

املر�س وطرق انتقاله ت�سمنت و�سع 

والتاأكد  املنا�سبة،  ال�ستعداد  خطة 

وتدريب  الوقاية،  و�سائل  توفر  من 

ال��ط��رق  ح���ول  اجل��ام��ع��ة  من�سوبي 

ال�سحيحة ل�ستخدامها، عالوة على 

توعوية يف  تنفيذ حمالت  و  اإع��داد 

ت�ستهدف  اجلامعة  ومرافق  الكليات 

م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة و ط��الب��ه��ا و 

مكافحة  اإدارة  اإن  وقالت:  زواره��ا. 

اخلطة  اط��الق  يف  �سرعت  العدوى 

املعاير  وتطبيق  للطوارئ  املعتمدة 

فيها  امل�ستبه  احل���الت  م��ع  املتبعة 

ممار�سي  بوا�سطة  ���س��ارم  ب�سكل 

نقاط  جميع  يف  ال��ع��دوى  مكافحة 

ومتابعة  الطبية  للمدينة  ال��دخ��ول 

من  فيها  امل�ستبه  احل���الت  جميع 

البداية حتى ظهور النتائج املخرية، 

موؤكدًة على اأنه مت تطبيق ال�سيا�سات 

والإجراءات الوقائية واملعتمدة دولياً 

الفرز  بعد  فيها  م�ستبه  حالة  لأي 

ال��ب�����س��ري ك��ت��ق��دمي ال��ق��ن��اع ال��واق��ي 

لعيادة  ت��وج��ي��ه احل��ال��ة  ث��م  ل��ل��وج��ه 

اخل��ارج��ي��ة  التنف�سية  الأم���را����س 

هذه  مثل  م��ع  بالتعامل  واخل��ا���س��ة 

املعاير  وف���ق  وامل��ج��ه��زة  احل����الت 

مكافحة  جم��ال  يف  دول��ي��اً  املعتمدة 

بوا�سطة  احل��ال��ة  لتقييم  ال��ع��دوى 

اأخذ  عن  ف�ساًل  املخت�س  الطبيب 

العينات يف غرفة ذات �سغط �سلبي 

ثم اإر�سالها للمختر املركزي واإدخال 

املرتبط  ح�سن  ن��ظ��ام  يف  احل��ال��ة 

بوزارة ال�سحة واخلا�س بالتبليغ عن 

املعدية  بالأمرا�س  ال�ستباه  حالت 

من  ظهورها  ح��ال  النتائج  ومتابعة 

املختر املركزي.

واأ����س���اف���ت اأن����ه ي��ت��م يف ع��ي��ادة 

ح�سب  املر�سى  توجيه  الإن��ف��ل��ون��زا 

احلالة وتقييم الطبيب للعزل املنزيل 

اأو للعزل داخل امل�ست�سفى يف غرف 

هذه  ملثل  املجهزة  ال�سالب  ال�سغط 

امل�ستبه  احل��الت  وتعّرف  احل��الت، 

ال�سحة  وزارة  معاير  ح�سب  بها 

اأعرا�س  من  تعاين  حالة  كل  باأنها 

احل���رارة  فيها  مب��ا  ح���ادة  تنف�سية 

وقادمة  التنف�س  و�سيق  وال�سعال 

من ال�سني يف خالل 14 يوًما »فرتة 

احل�سانة للفرو�س«.

بدورها اأكدت امل�ست�سار الإعالمي 

مل��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ورة 

معايل  حر�س  على  ال�سهيل  عهود 

الطالب  توعية  على  اجلامعة  مدير 

ومن�سوبي اجلامعة من اأع�ساء هيئة 

التدري�س والإداريني واإطالعهم على 

ك��ل م��ا ي�ستجد ح��ول وب���اء ك��ورون��ا 

للخطة  معاليه  ومتابعة  امل�ستجد، 

اإىل  بالإ�سافة  املعتمدة،  التوعوية 

ب��رن��ام��ج ت���دري���ب ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة 

مبر�س  ال�سامل  والتعريف  للوقاية 

كورونا امل�ستجد.

»الجامعة« تعتمد خطة للوقاية من مرض »كورونا المستجد«

مركز التميز يكرم »سفراء الواعدين« 
في التدريس الجامعي

يتم احل�سول على ع�سوية »�سفراء الواعدين« بعد اجتياز املتقدمني 

العلمية  اللجنة  واع��ت��م��اد  للمتطلبات  ال��واع��دي��ن  ���س��ف��راء  ب��رن��ام��ج  يف 

 18 مل��دة  ال��واع��دي��ن  ل�سفراء  الع�سوية  �سالحية  وت�ستمر  لتقاريرهم، 

من خالل  الع�سوية  وميكن جتديد  عليها،  احل�سول  تاريخ  من  �سهًرا 

اإعادة تقدمي املتطلبات واعتمادها.

يتيح الربنامج فئتني من الع�سوية: ع�سوية فئة »ممار�ض« ويح�سل 

عليها املتقّدم عند اجتيازه للمرحلة الأوىل من الربنامج، وع�سوية فئة 

»خبري« ويح�سل عليها املتقّدم بطلب الع�سوية للمرة الثانية اأو اأكرث.

عضوية سفراء الواعدين
تنظم كلية الهند�سة التطبيقية بفرع جامعة امللك �سعود يف »املزاحمية« 

 7 الثالثاء  يوم  وذلك  للروبوت،  التطبيقية  الكلية  مل�سابقة  الأوىل  ال��دورة 

اىل  امل�سابقة  هذه  وتنق�سم  2020م.  مار�س   31 املوافق  1441ه�  �سعبان 

  ،»Line Follower Challenge« تتبع اخلط  م�سابقة  الأول  حمورين: 

الثاين حتدي املتاهة  »Maze Challenge«، ويبداأ الت�سجيل اليوم الأحد 

15 جمادى الآخرة 1441ه� املوافق 9 فراير 2020م وي�ستمر حتى يوم 
اخلمي�س 10 رجب 1441ه� املوافق 5 مار�س 2020م.

التسجيل بمسابقة الروبوت بهندسة المزاحمية


