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مذكرة تفاهم بين صندوق طالب المنح وصندوق سابك الخيري

»الحميزي« يبحث تحديات البحث العلمي باألولى المشتركة

فعالية »ما وراء الهندسة الوراثية« بالجامعي

»أخالقيات البحث العلمي« في األولى المشتركةمسابقة »المسائل الرياضية« لطالب االنتقالي

�سابك  م��وظ��ف��ي  ���س��ن��دوق  وق���ع 

ب�����رئ��ي�����س جلنة  اخل����ري، مم��ث��ًا 

امل�ساريع الأ�ستاذ حممد بن ح�سني 

�سنبع، مذكرة تفاهم مع ال�سندوق 

اخل�����ري ل���رع���اي���ة ط����اب امل��ن��ح 

اجلامعة  بوكيل  ممثًا  باجلامعة، 

والأك��ادمي��ي��ة،  التعليمية  لل�سوؤون 

ال�سندوق،  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 

النمي؛  �سالح  بن  حممد  الدكتور 

املجتمعية  ال�سراكة  تاأطر  بهدف 

وحت��ق��ي��ق امل�����س��ال��ح امل�����س��رك��ة بني 

التعاون  اأوج��ه  وتعزيز  الطرفني، 

والتنموية.  املجتمعية  املجالت  يف 

وتهدف التفاقية اإىل �سد حاجات 

اأ����س���ر ط����اب امل���ن���ح ال��درا���س��ي��ة 

اجلامعة  تتيح  ح��ي��ث  ب��اجل��ام��ع��ة، 

الأ�سر  ا�ستقدام  فر�سة  للطاب 

وي�سعى  حم����ددة،  ���س��واب��ط  وف���ق 

طاب  لرعاية  اخلري  ال�سندوق 

للعمل  باجلامعة  الدرا�سية  املنح 

املرتبطة  اجل��وان��ب  حت�سني  على 

املنح.  بطاب 

التنفيذي  املدير  التوقيع،  ح�سر 

خالد  الدكتور  اخلري  لل�سندوق 

اأم��ن��اء  جمل�س  وع�سو  ال�سنيرب، 

خ��ال��د  د.  اخل�����ري  ال�������س���ن���دوق 

النمر.

زار عميد البحث العلمي الدكتور 

خالد احلميزي عمادة ال�سنة الأوىل 

امل�سركة موؤخراً، وكان يف ا�ستقباله 

عميد ال�سنة الأوىل امل�سركة الدكتور 

عبداملجيد اجلريوي، ووكاء العمادة، 

بالعمادة.   البحثية  الوحدة  ورئي�س 

هدفت الزيارة اإىل حتديد التحديات 

التي تواجه عملية البحث العلمي يف 

الكلية، وعر�س فر�س البحث املتاحة 

لأع�ساء  العلمي  البحث  لدى عمادة 

بالعمادة،  التدري�س  هيئة  وع�سوات 

م��وج��زاً  و�سفاً  د.احل��م��ي��زي  م  وق���دَّ

تقدمها  التي  البحثية  الربامج  عن 

التدري�س  هيئة  لأع�����س��اء  ال��ع��م��ادة 

املجموعات  وبرنامج  رائد،  كربنامج 

الدولية،  ال�سراكة  وبرنامج  البحثية، 

ملبتعثي  املتاحة  الربامج  على  عاوة 

قاعدة  تاأ�سي�س  ت�سمن  التي  الكلية 

من الباحثني املميزين يف امل�ستقبل.

ك��م��ا ب��ني اأه��م��ي��ة ت��وج��ه اأع�����س��اء 

الدرا�سات  وط��اب  هيئة التدري�س 

مميزة،  جم��ات  يف  للن�سر  العليا 

تقدمها  ال��ت��ي  واأو����س���ح اخل��دم��ات 

الباحثني  م�ساندة  خ��دم��ات  وح���دة 

اإفادة الباحثني  بالعمادة، وحث على 

بالعمادة من تلك اخلدمات باأق�سى 

درج����ة مم��ك��ن��ة. ك��م��ا ا���س��ت��م��ع اإىل 

ت�ساوؤلت روؤ�ساء الأق�سام عن الربامج 

وال�سروط املطلوب حتقيقها لاإفادة 

التي  والتحديات  الربامج،  تلك  من 

تواجه الأع�ساء.

ويف نهاية اللقاء وجه عميد ال�سنة 

وتقديره  �سكره  امل�سركة  الأوىل 

مبادرته  على  العلمي  البحث  لعميد 

بالفر�س  والتعريف  ال��زي��ارة  ب��ه��ذه 

تقدمها  التي  البحثية  واخل��دم��ات 

عمادة البحث العلمي.

كتب: حمزة ع�سيبات

ن��ظ��م ط���اب ق�����س��م ال��ك��ي��م��ي��اء 

احل���ي���وي���ة ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم حت��ت 

اإ��������س�������راف جل����ن����ة اخل���ري���ج���ني 

يف  ف��ع��ال��ي��ة  املجتمعية  واخل��دم��ة 

امللك  مب�ست�سفى  ال��ب��ازا  منطقة 

»ما  عنوان  حتت  اجلامعي  خالد 

 The« ال��وراث��ي��ة«  الهند�سة  وراء 

 Magic Behind Genetic
واف��ت��ت��ح   ،»Engineering
ال��ف��ع��ال��ي��ة ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

ورئي�س  ال��داغ��ري  نا�سر  الدكتور 

الدكتور  احليوية  الكيمياء  ق�سم 

عدد  بح�سور  ال��ع��م��ري،  �سلمان 

الكيمياء  ق�سم  وطلبة  من�سوبي  من 

هيئة  اأع�ساء  من  ولفيف  احليوية 

كليات  عدة  من  والطلبة  التدري�س 

الفعالية  ا�ستملت  وقد  باجلامعة. 

التعريف  منها  حم���اور  ع��دة  على 

وتطبيقاتها  ال��وراث��ي��ة  بالهند�سة 

و�����س����رح ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات والأج����ه����زة 

اجلينات،  ا�ستن�ساخ  يف  امل�ستخدمة 

  Gene editing« والتعريف بتقنية

وتطبيقاتها،   CRISPR Cas9

والنواقل  واأنواعه  اجليني  والعاج 

»الفرو�سية  ف��ي��ه  ت�ستخدم  ال��ت��ي 

واأمثلة  الفرو�سية«،  غر  والنواقل 

الطبية  واملنتجات  اجلينات  على 

مت  كما  وراث��ًي��ا.  لة  املعَدّ والكائنات 

من  املن�سورة  الأبحاث  بع�س  عر�س 

الق�سم يف �سورة مل�سقات ومت توزيع 

مطويات تعريفية.

الأ�سا�سية  ال��ع��ل��وم  ق�سم  ق��دم 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع وح����دة الأن�����س��ط��ة 

الأوىل  ال�سنة  بعمادة  الطابية 

امل�����س��رك��ة، م�����س��اب��ق��ة امل�����س��ائ��ل 

ال��ري��ا���س��ي��ة ل���ط���اب ال��ربن��ام��ج 

امل�سركة،  الأوىل  لل�سنة  النتقايل 

ن����ظ����راً لأه���م���ي���ة ال��ري��ا���س��ي��ات 

ال��ري��ا���س��ي��ة  امل���ه���ارات  ت��ن��م��ي��ة  يف 

والقدرة  الطالب  لدى  واملنطقية 

ف�سًا  التحليلي  ال��ت��ف��ك��ر  ع��ل��ى 

اأمور  لها يف  اليومي  الحتياج  عن 

احلياة.

اأحمد  الأ���س��ت��اذ  الفعالية  اأع��د 

يف  زم��ائ��ه  مب�ساعدة  ال��ق��رع��ان، 

بالربنامج  الأ�سا�سية  العلوم  ق�سم 

فقرات  عدة  وت�سمنت  النتقايل، 

ل���غ���از  ك��امل�����س��ائ��ل احل�����س��اب��ي��ة والأ

املنطقية  والعمليات  الريا�سية 

امل�ساكل،  ح��ل  وط��رق  والهند�سة 

حيث  مت�سابقاً   16 فيها  وا�سرك 

بينهم  ف��ي��م��ا  امل��ن��اف�����س��ة  ا���س��ت��دت 

ا�ستمر  ثم  طاب،  اأربع  بها  ليفوز 

ليتم  طاب  الأربعة  بني  التحدي 

الرابع. اإىل  الأول  ترتيبهم من 

بوكالة  ال��ت��دري��ب  ع��ق��دت وح���دة 

ال�سنة  ب��ع��م��ادة  واجل����ودة  التطوير 

ق�سم  مع  بالتعاون  امل�سركة  الأوىل 

حما�سرة  ال���ذات،  تطوير  م��ه��ارات 

بعنوان »اأخاقيات البحث العلمي«، 

الوائل،  عبدال�سام  الدكتور  قدمها 

البحث  اأخ��اق��ي��ات  رئ��ي�����س جل��ن��ة 

العلمي  ال��ب��ح��ث  ب��ع��م��ادة  ال��ع��ل��م��ي، 

باجلامعة.

الدكتور  املحا�سرة  افتتح  وق��د 

رئي�س  ال��ع��ام��ر،  معط�س  ب��ن  �سعد 

ق�سم مهارات تطوير الذات، متحدًثا 

اأخاقيات  ثقافة  ن�سر  اأهمية  عن 

الدكتور  ث  حتدَّ ثم  العلمي،  البحث 

الأخاقيات  اأ�سول هذه  الوائل عن 

امل�سكات  بع�س  واأو�سح  واأ�س�سها، 

ال��ت��ي ي��ق��ع ب��ه��ا ال��ب��اح��ث��ون، و���س��رد 

بع�س الأمثلة، واأ�سار اإىل الأ�ساليب 

املعتمدة يف التوثيق.

ا�ستف�ساراتهم  احل�سور  وط��رح 

وت�ساوؤلتهم واأجاب عنها املحا�سر.

من  كبر  عدد  املحا�سرة  ح�سر 

اجلامعية،  امل��ه��ارات  مقرر  ط��اب 

ولفيف من اأع�ساء هيئة التدري�س.

»المواصفة القياسية بين المتطلبات والتطبيق« 
في محاضرة

البدين  والن�ساط  الريا�سة  علوم  بكلية  التطويرواجلودة  وكالة  نظمت 

حما�سرتني بعنوان »املوا�سفة القيا�سية الدولية ISO 9001:2015  بني 

�سوؤون  م�ست�سار  عبهري  ه�سام  الدكتور  األقاهما  والتطبيق«،  املتطلبات 

اجلودة بوكالة عمادة التطويرواجلودة، وذلك يومي 13 و20 جمادى الآخرة 

الربية  ق�سم  وقاعة  والرويحية،  الريا�سية  الإدارة  ق�سم  1440ه� مبدرج 
البدنية يف الكلية.

ح�سر اللقاءين وكيل الكلية للتطويرواجلودة د. �سليمان اجللعود، وروؤ�ساء 

بث  ومت  والإداري��ني،  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  وعدد  بالكلية،  الوحدات 

املحا�سرة الثانية لوكالة الكلية فرع الطالبات. 

اجلزيل  بال�سكر  بالكلية  الآي��زو  فريق  رئي�س  تقدم  اللقاءين  ختام  ويف 

لل�سيف املحا�سر على حما�سرته املتميزة، واإجابته على كافة ال�ستف�سارات، 

كما تقدم بال�سكر للح�سور الكرمي مثنياً على حر�سهم على امل�ساركة وح�سن 

تفاعلهم.

لقاءان مع خبراء للمتفوقين والمتفوقات

نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني وبالتعاون مع برنامج ال�سراكة 

العلمية الدولية بعمادة البحث العلمي لقاءين مع خرباء للطاب والطالبات 

املتفوقني واملتفوقات، ففي يوم الثاثاء 21 جمادى الآخرة 1440ه� اأقيم 

لقاء مع خبر »١٢« مبقر برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني، خ�س�س اللقاء 

للطاب املتفوقني بالتخ�س�سات العلمية من م�سار الطلبة املتفوقني وم�سار 

ناجحاً، ا�ست�ساف  م�ستمري التفوق، وكان حمور اللقاء كيف ت�سبح باحثاً 

فيه الربنامج الربوفي�سور فان زانق اأ�ستاذ الكيمياء بجامعة فودان بال�سني.

ويف يوم اخلمي�س 23 جمادى الآخرة 1440ه� اأقيم لقاء مع خبر »١٣« 

للطالبات  اللقاء  خ�س�س  للطالبات،  اجلامعية  باملدينة  التمري�س  بكلية 

املتفوقني،  الطلبة  م�سار  من  وال�سحية  العلمية  بالتخ�س�سات  املتفوقات 

ا�ست�ساف فيه الربنامج الربوفي�سور ديني�س اأنتوين، اأ�ستاذ ال�سحة والرعاية 

الجتماعية بجامعة ديربي وجامعة ليدز باململكة املتحدة، والذي حتدث عن 

البحث العلمي يف املجالت ال�سحية.

»شكرًا«.. فعالية بمدينة الطالبات
فريق  »م��ب��ادرة  1440ه�  الآخ���رة  جمادى   21 الثاثاء  اليوم  انطلقت 

ال�سعادة« التابع  لإدارة التخطيط والربامج وامل�ساريع التابع لوكالة اجلامعة 

لل�سوؤون الطالبات،  من خال فعالية »�سكًرا« و مت اإقامة الفعالية يف ال�ساحة 

جميع  حما�س  كبراً« اأثار  »قلباً  الفريق  و�سكل  و20   21 مبنى  بني  ما 

الإيجابية  الروح  لرفع  خفيف  ن�ساط  تخلله  ال�ساحة،  على  املطله  املكاتب 

للمن�سوبات، ومت توزيع لوحات على �سكل قلب لكل مكتب يف الإدارة وعدد 

ال�سكر  ثقافة  ون�سر  الزميات  بني  ال�سكر  عبارات  لتبادل  البطاقات  من 

والمتنان.

جلسة الالفندر بعنوان »الالشيء«

كتبت: دلل اجلريذي 

نظم نادي الحتياجات اخلا�سة جل�سة الافندر بعنوان »الا�سيء«، وذلك 

يوم الثاثاء املا�سي يف متام ال�ساعة ١٢ظهًرا اإىل ١ بعد الظهر، اأمام املكتبة 

اأجواء  لتغير  ودية  جل�سة  وكانت  للطالبات،  اجلامعية  املدينة  املركزية يف 

الطالبات من خال تبادل احلديث والتعارف واإدخال البهجة اإىل نفو�سهن. 

د. �لنمي يوقع مذكرة تفاهم مع �أ. حممد �صنبع

د. �حلميزي يقدم موجزً� عن �لرب�مج �لبحثية بعمادة �لأوىل �مل�صرتكة

عميد �لعلوم د. �لد�غري متو�صطًا �مل�صاركني

�لربوفي�صور فان ز�نق يف لقاءه مع �ملتفوقني




