
العمر  بدران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  ا�ستقبل 

الدكتور  1440هـ  الآخـــرة  جــمــادى   14 الــثــاثــاء  ــوم  ي

قحطان طه خلف، ال�سفري العراقي لدى اململكة والوفد 

املرافق له، وح�سر الجتماع الدكتور عبداهلل ال�سلمان 

الرتكاوي  م�سهور  بن  مزيد  والدكتور  اجلامعة،  وكيل 

العلمية  والتواأمة  الــدويل  التعاون  اإدارة  على  امل�سرف 

العاملية.

وتناول اجلانبان خال اللقاء �سبل التعاون يف جمال 

التعليم اجلامعي، كما نوق�ش عدد من الق�سايا امل�سرتكة 

امل�ستقبلي بني  التعاون  واأوجه  العلمي  بالبحث  اخلا�سة 

اجلامعات العراقية وجامعة امللك �سعود، وزيادة التبادل 

التعاون  فر�ش  زيــادة  واإمكانية  اجلانبني،  بني  العلمي 

امل�سرتك.

دامبا،  بيمبايل  طاهر  ال�سفري  معاليه  ا�ستقبل  كما 

اجلامعة  وكيل  بح�سور   اململكة  لدى  غانا  دولة  �سفري 

لل�سوؤون  اجلامعة  ووكيل  ال�سلمان،  عبداهلل  الدكتور 

وامل�سرف  النمي،  الدكتور حممد  والأكادميية  التعليمية 

العاملية  العلمية  والتواأمة  الــدويل  التعاون  اإدارة  على 

الدكتور مزيد الرتكاوي.

التعليم  جمال  يف  املبذولة  اجلهود  اجلانبان  وناق�ش 

وزيادة  الأكادميي،  والتدريب  العلمي  والبحث  اجلامعي 

فر�ش التبادل الأكادميي بني اجلامعات الغانية وجامعة 

امللك �سعود يف �سوء روؤية اململكة 2030.
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وغانا العراق  سفيري  يستقبل  الجامعة  مدير 

برعاية معايل مدير اجلامعة د. بدران العمر 

لطابها  جــوائــز  ع�سر  الآداب  كلية  ح�سدت 

وطالباتها جلائزة العميد للعام اجلامعي 1438-

مدير  معايل  قبل  من  تكرميهم  ومت  1439هـ، 

الذي  الدرا�سي  التفوق  مهرجان  يف  اجلامعة 

بح�سور  موؤخراً  الطاب  �سوؤون  عمادة  نظمته 

عدد من اأولياء اأمور الطاب والطالبات، حيث 

الرئي�ش  البهو  يف  للطاب  الفعالية  اأقيمت 

املدينة  وللطالبات يف   17 الدرعية مبنى  قاعة 

اجلامعية مبنى 25.

وفاز بجائزة الطاب من الكلية كل من: ثامر 

الرحمن  متجيد  اخلــيــل،  ــا  اأب عبدالوهاب  بــن 

عبداهلل  الع�سيمي،  فهيد  بن  فهد  علي،  اأظهر 

بن نواف الع�سيمي، والبدر بن حممد املالكي.

حمد  بنت  العنود  الطالبات:  بجائزة  وفــاز 

هديل  ال�سريهي،  يو�سف  بنت  جنود  الغريبي، 

بنت اإبراهيم اليو�سف، ها بنت خالد العتيبي، 

وفاطمة بنت عبداهلل ال�سقا. واأعرب عدد من 

الفائزين والفائزات عن �سعادتهم بهذا الإجناز 

والتكرمي، كما اأثنى عميد كلية الآداب د. نايف 

بن ثنيان اآل �سعود على الفائزين من كلية الآداب 

بجائزة العميد ومتيزهم الدرا�سي، ودعا ملوا�سلة 

ل�ستمرار  حافزاً  تكون  واأن  والعطاء  الإبـــداع 

الأكــادميــيــة  م�سريتهم  يف  ــنــجــاح  وال الــتــفــوق 

الكليات  مــن  للفائزين  بـــارك  كما  والعلمية، 

اأن رعاية  الآداب  كلية  واأ�ساف عميد  الأخرى، 

وتكرميه  املنا�سبة  لهذه  اجلامعة  مدير  معايل 

لأبنائه الطاب وبناته الطالبات �ستكون حافزاً 

لهم لبذل املزيد من اجلد والجتهاد.

»اآلداب« تحصد 10 جوائز في مهرجان التفوق

كتب: حممد الثاقب

بفرع  التطبيقية  الأعــمــال  اإدارة  كلية  اأقامت 

يــوم  بــاملــزاحــمــيــة فعالية  �ــســعــود  املــلــك  جــامــعــة 

امل�سرف  �سعادة  رعاية  حتت  التعاوين،  التدريب 

الدكتور  باملزاحمية  اجلامعة  كليات  على  العام 

فهد بن عبداهلل الرتكي.

باأهمية  الــتــعــريــف  اإىل  الــفــعــالــيــة  وتــهــدف 

مع  بالتعاون  تطويره  و�ُسبل  التعاوين  التدريب 

الدولة  اهتمام  �سياق  يف  وذلك  التدريب،  جهات 

بال�ستثمار يف التعليم والتدريب وتعزيز جاهزية 

تقلي�ش  بهدف  التخرج،  بعد  ما  ملرحلة  الطاب 

ومتطلبات  العايل  التعليم  بني خمرجات  الفجوة 

�سوق العمل الفعلية.

الفعالية عدد كبري من جهات  وقد �سارك يف 

العمل املتعاونة مع كلية اإدارة الأعمال التطبيقية 

ووزارة  �سابك  �سركة  منها  الطاب  تدريب  يف 

والغرفة  وال�ــســتــثــمــار  الــتــجــارة  ووزارة  املــالــيــة 

والبنك  للكهرباء  ال�سعودية  وال�سركة  التجارية 

الفور  �ساب وفنادق  وبنك  الريا�ش  وبنك  العربي 

�سيزون و�سركة ركن املعدات.

ثم  احلكيم،  الذكر  من  باآيات  الفعالية  وبداأت 

اإدارة الأعمال التطبيقة  كلمة امل�سرف على كلية 

بنينّ  والتي  عقيلي،  حممد  الدكتور  باملزاحمية 

خالها اأهمية التدريب التعاوين يف خلق مواءمة 

العمل،  �سوق  واحتياجات  التعليم  بني خمرجات 

واأو�سح اأن الكلية يف هذا الإطار ت�سعى من خال 

التدريب  جتربة  تقييم  اإىل  اللقاء  هــذا  تنظيم 

التعاوين وبحث �سبل جتويده.

ومتنّ خال الفعالية عر�ش بع�ش جتارب جهات 

مون  التدريب املتعاونة مع الكلية كما حر�ش املنظنّ

وجهة  عــن  للتعبري  م�ساحة  الــطــاب  منح  على 

مع  وامليداين  التعاوين  التدريب  وجتربة  نظرهم 

ال�سركات والوزارات، وذكروا خالها اأهم املعارف 

اأعمال  واختتمت  اكت�سبوها،  التي  ــارات  ــه وامل

يف  �ساهمت  التي  العمل  جهات  بتكرمي  الفعالية 

تدريب طاب الكلية.

أعمال«  »إدارة  بـ التعاوني  للتدريب  يوم 
المزاحمية

العالم« »نهاية  إلى  علمية  رحلة 

التربية بكلية  فعاليات   6

نظم كر�سي التغري املناخي وتنمية البيئة والغطاء النباتي بالتعاون 

علمية  رحلة  العلوم  كلية  يف  الدقيقة  والأحــيــاء  النبات  ق�سم  مع 

حرمياء  منتزه  اإىل  العليا  الدرا�سات  وطالبات  الق�سم  ملن�سوبات 

اإدارة املنتزهات الوطنية بوزارة البيئة  الوطني، وذلك بالتن�سيق مع 

بيئاتها  النباتات يف  الطالبات على  والزراعة، بهدف تعريف  واملياه 

ومعمرة  حولية  نباتات  من  النباتي  الغطاء  تنوع  ودرا�سة  الطبيعية 

مزهرة يف هذه املنطقة.

بعد  باخل�سرة  واكت�سى  كثيف  نباتي  بغطاء  يزخر  املنتزه  وكــان 

ت�ساقط الأمطار، كما اأنه يحوي اأنواعاً من الأكا�سيا كال�سلم والطلح 

وال�سمر اإىل جانب النباتات املو�سمية.

كما  واملتخ�س�سات،  الطالبات  من  تفاعًا  الرحلة  �سهدت  وقد 

من  عينات  بجمع  امل�ساركات  قامت  حيث  كبرية  ال�ستفادة  كانت 

الطبيعية  اجلوانب  على  تعرفن  اأي�ًسا  لدرا�ستها،  النباتات  خمتلف 

ومكونات البيئة يف املنتزة، كما قمن بزراعة عدد من �ستات الطلح، 

اأو  املطل  ي�سمى  ما  اأو  �سل�سلة جبال طويق  نهاية  لزيارة  بالإ�سافة 

»نهاية العامل«، والذي يقع على ارتفاع �ساهق ويعد من اأروع املعامل 

الطبيعية التاريخية ال�ساحرة يف جند.

وقد وجهت امل�سرفة على الكر�سي �سكرها ملدير مكتب وزارة البيئة 

واملياه والزراعة مبحافظة حرمياء املهند�ش رائد ال�سلطان لت�سهيل 

الإجراءات وتقدمي التعاون والدعم الازم لإجناح الرحلة العلمية.

نظمت كلية الرتبية الأ�سبوع املا�سي عدًدا من الأن�سطة والفعاليات 

6 فعاليات ما بني ور�ش عمل وحلقات نقا�ش ودورات تدريبية  بلغت 

عمل  ور�سة  ال�سايع  فهد  الدكتور  الكلية  عميد  رعى  حيث  ولقاءات، 

لروؤ�ساء واأع�ساء املجموعات البحثية �سمن مبادرة »البحث والتطوير« 

يف كلية الرتبية لربنامج تن�سيط البحث العلمي يف الكلية.

كما مت تنظيم حما�سرة لطاب وطالبات الدرا�سات العليا والبحث 

 STEM العلمي نظمها ق�سم املناهج وطرق التدري�ش بعنوان »ما هو

معوقات تطبيقه من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية«. وعقدت وكالة 

الكلية لل�سوؤون الأكادميية بالتعاون مع مركز التميز البحثي يف تطوير 

تعليم العلوم والريا�سيات لقاء بعنوان »بحث الدر�ش« لطاب الرتبية 

امليدانية لق�سمي علم النف�ش والرتبية اخلا�سة. �سرح بذلك الدكتور 

حممد ال�سهري م�سرف وحدة العاقات العامة والإعام بالكلية.




