
لمياء آل سعود تفتتح معرض 
»التدريب الحرفي النسائي«

كتبت: هوازن كتبي – اأروى ال�شريف

افتتح يف املدينة اجلامعية للطالبات املعر�ض الأول مل�شاريع برنامج 

التدريب احلريف الن�شائي، وذلك بح�شور الأمني العام ملوؤ�ش�شة الوليد 

الإن�شانية، �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية ملياء بنت ماجد بن �شعود بن 

عبدالعزيز اآل �شعود، ووكيلة اجلامعة ل�شوؤون الطالبات الدكتورة اإينا�ض 

ومبادراته  الن�شائي  احلريف  التدريب  برنامج  على  وامل�شرفة  العي�شى، 

الدكتورة �شفية ُمال وعدد من عميدات ووكيالت اجلامعة.

الأث��اث  وتنجيد  �شيانة  »دورة  الأوىل  دورت��ه  يف  الربنامج  وه��دف 

املهنية  واملهارات  املعلومات  ليمتلكن  الفتيات  تاأهيل  اإىل  واملفرو�شات« 

واإع��ادة  �شيانة  العمل يف جمال  من  متكنهن  التي  الالزمة  واحلرفية 

لت�شجيع  واللوج�شتي  الفني  ال��دع��م  لهن  ق��دم  كما  الأث���اث،  ت��دوي��ر 

فر�ض  باحثات عن  من  القت�شادي وحتويلهن  الن�شاط  م�شاركتهن يف 

عمل اإىل �شانعات للعمل.

وقد قامت �شمو الأمرية ملياء اآل �شعود بجولة تعريفية لالطالع على 

واإعجابها  بالغ فخرها  اأعربت عن  باملعر�ض، حيث  امل�شاركة  الأعمال 

ال�شديد بامل�شتوى العايل الذي وجدته للم�شاريع املعرو�شة، كما اأعلنت 

يف حينها باأن موؤ�ش�شة الوليد الإن�شانية �شتعمل على اإحلاق امل�شاركات 

بدورات احرتافية لتاأهيلهن يف جمال »الأثاث الفندقي« ملا مل�شته من 

كفاءة وحرفية متقنة.

واأكدت �شمو الأمرية ملياء على اأهمية تنظيم هذه الربامج التدريبية، 

التقنية واملهنية ورفع  الدرا�شة  الفتاة جمال  اأن »ت�شجيع دخول  مبينة 

م�شتوى مهاراتها �شيوؤمن لها طريًقا �شالًكا للدخول اإىل �شوق العمل، 

اإىل  لفتًة  التطور«،  عجلة  دفع  يف  كبري  ب�شكل  الإ�شهام  من  وميكنها 

اأن موؤ�ش�شة الوليد الإن�شانية ت�شعى لذلك من خالل دعمها ورعايتها 

امللك  جامعة  مظلة  الن�شائي حتت  احلريف  التدريب  برنامج  ملبادرات 

�شعود.

الن�شائي  التدريب احلريف  برنامج  امل�شرفة على  اأ�شارت  من جهتها 

وهو   2030 روؤي��ة  اأه��داف  اأح��د  اإىل  ُمال  �شفية  الدكتورة  ومبادراته 

رفع ن�شبة م�شاركة املراأة يف �شوق العمل وتعزيز دورها احليوي، الذي 

وو�شع  التقليدية،  احلواجز  ك�شر  على  »العمل  يتطلب  باأنه  اأو�شحت 

ال�شيا�شات الالزمة لتطوير برامج تدريبية تعمل على تنمية جيل مهني 

يف  الحتياج  وت�شد  التطور  تواكب  التي  املهنية  املهارات  يتقن  ن�شائي 

امل�شاركات  بالفتيات  ُمالاّ  د.  اأ�شادت  كما  احلرفية«.  الأعمال  جمال 

الالتي »اأثبنت من خالل مثابرتهن وتفاعلهن مع هذه الدورة وتطورهن 

امللحوظ فيها باأنهن على قدر عاٍل من الإح�شا�ض بامل�شوؤولية، وم�شاريع 

هذا املعر�ض هي خري �شاهد على حما�شهن وقدراتهن وكفاءتهن«.

»د. العتيبي« مديرًا لمحطة األبحاث 
والتجارب الزراعية

كتب: عبداهلل ال�شراري 

ال�شحيباين  نا�شر  الدكتور  ق��رار  �شدر 

بتعيني  عميد كلية علوم الأغذية والزراعة 

ع�شو  العتيبي  عمرية  بن  ماجد  الدكتور 

النباتي  الإن��ت��اج  بق�شم  ال��ت��دري�����ض  هيئة 

مديراً ملحطة الأبحاث والتجارب الزراعية 

بديراب.

العنود الحقباني 
»األولى« في االبتكار الصحي

احلا�شب  علوم  كلية  من  احلقباين  عمر  العنود  الطالبة  حققت 

اآي  »اإم  جلامعة  التابع  ال�شحي  الب��ت��ك��ار  هاكثون  يف  وامل��ع��ل��وم��ات 

اخلام�ض  امل�شار  يف  الأول  املركز  الأمريكية  املتحدة  الوليات  تي« يف 

والطب  ال�شحية  الرعاية  جمال  يف  ال�شطناعي  للذكاء  املخ�ش�ض 

 ،Med Chain ال�شرعي، Block Chain and AF وهو م�شروع 

الذي ي�شتخدم تقنيات بلوك �شني واأنظمة الذكاء ال�شطناعي ملطابقة 

اجلامعة  اإدارة  بها، وهناأت  املعمول  ال�شريرية  التجارب  مع  املر�شى 

على  العنود  املوهوبة  الطالبة  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  وبرنامج 

فوزها، وهي من �شمن طالبات الربنامج يف م�شار م�شتمري التفوق.

بحث ميداني حول »التنمر اإللكتروني«
كتبت: اأمل الغريب

الإلكرتوين  التنمر  بخطورة  املراهقني  وعي  »مدى  بحث  مت عر�ض 

للعبة  امل�شتخدمني  املتو�شطة  املرحلة  ط��الب  على  مطبقة  درا���ش��ة 

�شليويح  »مو�شي  الدكتورة  باإ�شراف  مت  ال��ذي  منوذًجا«  الفورتنايت 

الجتماعية يف  الدرا�شات  بق�شم   7 ال�شعبة  واأعدته طالبات  العنزي« 

الطلحة،  حممد  �شروق  اخليربي،  حممد  اأ�شماء   : وه��ناّ الآداب  كلية 

العتيبي،  �شالح  �شعاع  الذيابي،  حممد  دنيا  ال�شهراين،  علي  وجدان 

اأحالم علي الذروي، خولة حممد اآل طالب. متت اإقامة الفعالية يف بهو 

كلية الآداب حتت اإ�شراف اإدارة ق�شم الدرا�شات الجتماعية، وحظي 

بالق�شم،  التدري�ض  هيئة  ع�شوات  من  عدد  واإعجاب  مبتابعة  البحث 

اإ�شافة لعدد كبري من طالبات الكلية الالتي اأبدين رغبتهن يف التعرف 

على اخلربات والعمل اجلماعي يف اإعداد البحث الجتماعي امليداين.
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معهد اللغويات يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

مؤتمر »التميز في تعليم العلوم والرياضيات«.. رجب القادم

لقاء مع عالم للطالب المتفوقين

»جائزة الموظف المثالي« في ورشة عمل بشؤون الطالب

اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  ب��رع��اي��ة 

وبت�شريف  العمر  ب���دران  ال��دك��ت��ور 

التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  وكيل 

النمي،  حممد  الدكتور  والأكادميية 

العربية  ال��ل��غ��وي��ات  معهد  اح��ت��ف��ل 

موؤخراً، باليوم العاملي للغة العربية، 

وذلك بح�شور عميد املعهد الدكتور 

�شعد القحطاين.

لل�شوؤون  اجلامعة  وك��ي��ل  واط��ل��ع 

البداية  يف  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

العلمية  املعهد  اإ�شدرات  على جناح 

لفت  ك��م��ا  التعليمية،  و���ش��ال���ش��ل��ه 

»�شياء  ال��ط��ال��ب  م��وه��ب��ة  ان��ت��ب��اه��ه 

ك��ان يخط برباعة  وال���ذي  احل���ق«، 

»بلغتي  العام  لهذا  الحتفال  �شعار 

اأكون«، كما التقط �شعادته وعدد من 

�شورا  الت�شوير  جناح  يف  ال�شيوف 

و�شعار  املعهد  �شعار  عليها  تذكارية 

اليون�شكو لليوم العاملي للغة العربية.

بداأ احلفل اخلطابي بتالوة ندية 

من  �شهيل  دات���و  ال��ط��ال��ب  ب�����ش��وت 

د.  املعهد  عميد  األ��ق��ى  ث��م  الفلبني 

تاريخ  ح��ول  كلمة  القحطاين  �شعد 

هذه املنا�شبة عاملًيا، وكيف يجب اأن 

يكون اأثرها ميدانًيا، تال ذلك عر�ض 

حول  املعهد  اإنتاج  من  موجز  مرئي 

دور املعهد بجميع اأق�شامه يف خدمة 

اللغة العربية حملًيا وعلمًيا.

اجلامعة  وكيل  األقى  ذل��ك  عقب 

كلمة  والأكادميية  التعليمية  لل�شوؤون 

ع��ن دع���م اجل��ام��ع��ة ل��روؤي��ة املعهد 

ومباركتها لإجنازاته امللمو�شة، وبعد 

النتقال  يف  احلفل  مقدم  ب��داأ  اأن 

احل�شور  ت��ف��اج��اأ  ال��ت��ال��ي��ة  للفقرة 

�شد  ال��ق��اع��ة  خلف  مرتفع  ب��ح��وار 

معلنة  غري  فقرة  بها  واإذ  انتباههم 

اأداه�����ا ���ش��ب��الن يف ال��ت��ا���ش��ع��ة من 

عمرهما ا�شتمرا يف حوارهما حتى 

�شعدا على امل�شرح واأبهرا احل�شور 

بهويتهما  واعتزازهما  بف�شاحتهما 

اللغوية.

يف  البحثي  التميز  مركز  ينظم 

تطوير تعليم العلوم والريا�شيات يف 

الثالث  التميز  موؤمتر  الرتبية  كلية 

والريا�شيات  العلوم  وتعلم  تعليم  يف 

»ج���ي���ل م��ث��ق��ف ع��ل��م��ي��اً لق��ت�����ش��اد 

م��زده��ر«، وذل��ك خ��الل ال��ف��رتة من 
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تبادل اخلربات

ال�شمراين  �شعيد  الدكتور  وب��ني 

مدير مركز التميز البحثي يف تطوير 

ورئي�ض  والريا�شيات  العلوم  تعليم 

اللجنة املنظمة اأن املوؤمتر الذي يقام 

للمرة الثالثة يهدف اإىل تطوير تعلُّم 

وتعليم العلوم والريا�شيات من خالل 

اإتاحة الفر�شة اللتقاء بجميع الفئات 

ال��ع��ام��ل��ة وامل��ه��ت��م��ة يف ه���ذا امل��ج��ال 

للتحاور والنقا�ض وتبادل اخلربات.

3 اأبعاد
واأو��������������ش�������������ح 

اأن  ال���������ش����م����راين 

املوؤمتر يف هذا العام 

�شيتناول ثالثة اأبعاد 

رئي�شية، اأولها البعد 

البحثي، والذي ي�شم 

املجالت،  من  عدداًً 

الأول  امل��ج��ال  يركز 

علمًيا  مثقف  »جيل 

مزدهر«،  لإقت�شاد 

ذات  الأب��ح��اث  على 

بالثقافة  ال��ع��الق��ة 

والريا�شية،  العلمية 

القت�شادي،  ب��الزده��ار  وعالقتها 

وتعلم  بتعليم  املتعلق  الثاين  واملجال 

حماور  يتناول  والريا�شيات  العلوم 

والريا�شيات  العلوم  تعليم  يف  عامة 

يف مراحل التعليم العام واجلامعي، 

وجم�������������ال ث����ال����ث 

يف  م��رة  لأول  يطرح 

م����وؤمت����رات ال��ت��م��ي��ز 

ال��ب��ح��ث��ي وي��رت��ب��ط 

ب��ال��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة 

م��ه��ارات  ناحية  م��ن 

ال��ت��ف��ك��ري وم��ن��ح��ى » 

تعليم  يف   »STEM
الطفولة املبكرة.

ممار�شات تاأملية

الدكتور  واأ���ش��اف 

اأن  ال���������ش����م����راين 

الأب��ع��اد الأخ����رى يف 

امل��وؤمت��ر رك���زت على 

ت�شتهدف  حيث  التاأملية،  املمار�شات 

وامل��م��ار���ش��ات  البحثية  امل�����ش��ارك��ات 

مثل:  الرتبويني  للممار�شني  املتميزة 

ِري  معلمي العلوم والريا�شيات وحم�شِّ

امل��خ��ت��ربات وامل�����ش��رف��ني ال��رتب��وي��ني 

وال��ق��ي��ادات ال��رتب��وي��ة، وغ��ريه��م من 

ذوي ال�شلة، بالإ�شافة اإىل بُعد ور�ض 

العمل الذي يهدف اإىل التطوير املهني 

ملعلمي العلوم والريا�شيات.

قبول الأوراق العلمية

الأوراق  با�شتقبال  يتعلق  وفيما 

العلمية، اأفاد الدكتور ال�شمراين اأن 

امل�شاركات  ا�شتقبال  يف  بداأ  املوؤمتر 

املوقع  ط��ري��ق  ع��ن  الأب��ع��اد  جلميع 

واأن  باملوؤمتر  اخل��ا���ض  الإل��ك��رتوين 

العمل  اأوراق  لقبول  م��وع��د  اآخ���ر 
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املوافق 22 دي�شمرب 2018م. ووجه 

الدكتور ال�شمراين يف ختام ت�شريحه 

الدعوة اإىل كافة املهتمني من اأفراد 

وجهات وموؤ�ش�شات اأكادميية وبحثية 

والراغبة يف امل�شاركة بالتوا�شل مع 

املركز من خالل املوقع الإلكرتوين، 

متمنياً اأن يحقق املوؤمتر اأهدافه.

املتفوقني  الطلبة  ب��رن��ام��ج  نظم 

وامل��وه��وب��ني وب��ال��ت��ع��اون م��ع برنامج 

ال�شراكة العلمية الدولية اللقاء العلمي 

اجلامعة  لطالب  ع��امل  مع  العا�شر 

املتفوقني من الكليات العلمية، موؤخراً 

املتفوقني  الطلبة  برنامج  مقر  يف 

وامل���وه���وب���ني وب��ت��ن�����ش��ي��ق م���ن ن���ادي 

املتفوقني واملوهوبني، ا�شت�شاف فيه 

الدكتور جيهورينق �شيو عميد مركز 

فرونتري لعلوم وتكنولوجيا املحيطات 

بجامعة �شن يات�شن الوطنية بتايوان، 

دار اللقاء حول البحث العلمي وكيفية 

جمال  يف  لنف�شه  ال��ط��ال��ب  تطوير 

�شكرت  اللقاء  ختام  ويف  تخ�ش�شه، 

ومت  ال��زائ��ر  ال��ع��امل  الربنامج  اإدارة 

ت�شليم الطالب احلا�شرين �شهادات 

ح�شور موقعة من العامل.

للتطوير  ال��ع��م��ادة  وك��ال��ة  نظمت 

واجلودة بعمادة �شوؤون الطالب، يوم 

بعنوان  املا�شي، ور�شة عمل  الثنني 

»ت��ق��ي��ي��م وت��ط��وي��ر ج��ائ��زة امل��وظ��ف 

امل��ث��ايل ب��ع��م��ادة ���ش��وؤون ال��ط��الب«، 

بح�شور  ال������دروازة  ب��ق��اع��ة  وذل���ك 

عميد �شوؤون الطالب ووكيل العمادة 

العمادة  ووكيل  الطالبية  للخدمات 

لالأن�شطة وال�شراكة الطالبية ووكيلة 

العمادة ل�شوؤون الطالبات وعدد من 

من�شوبي العمادة.

اآي��ات  ب��ت��الوة  ال��ور���ش��ة  افتتحت 

عميد  كلمة  ثم  احلكيم  الذكر  من 

�����ش����وؤون ال����ط����الب ال������ذي رح���ب 

ت�شريفهم  على  و�شكرهم  باحل�شور 

من�شوبي  حتفز  التي  الور�شة  لهذه 

الإجن��از  على  العمادة  ومن�شوبات 

يحقق  مب���ا  ال��ع��م��ل  يف  والإب�������داع 

اأهداف العمادة وفقاً ملعايري اجلودة 

والتميز.

مناق�شة  ال���ور����ش���ة  خ����الل  ومت 

اجلائزة  تقييم  الأول  حماور،  ثالثة 

مدى  الثاين  عام،  ب�شكل  واأهميتها 

لتحقيق  اجلائزة  �شوابط  منا�شبة 

اأه��داف��ه��ا، وامل��ح��ور ال��ث��ال��ث م��دى 

مالءمة املعايري وكفايتها للتمييز بني 

املر�شحني.

حتفيز  اإىل  اجل���ائ���زة  وت���ه���دف 

ع��ل��ى حتقيق  ال��ع��م��ادة  م��ن�����ش��وب��ي 

الإداري  الأداء  يف  والتميز  اجل��ودة 

بني  الإي��ج��اب��ي  التناف�ض  وت�شجيع 

من�شوبي ومن�شوبات العمادة لالإبداع 

روح  وتنمية  الإداري،  ال��ع��م��ل  يف 

ومن�شوبات  من�شوبي  ل��دى  امل��ب��ادرة 

العمادة التي ت�شهم يف تنمية وتطوير 

العمادة،  داخ��ل  الإداري���ة  العمليات 

العمل  يف  والتميز  الإب���داع  وتعزيز 

يف  املتمثلة  العمادة  روؤي��ة  لتحقيق 

»التميز والريادة العاملية يف الأن�شطة 

واخلدمات الطالبية« .

د. النمي �شمن ح�شور الحتفال باليوم العاملي للغة العربية

الدكتور جيهورينق �شيو يف املحا�شرة العلمية

د. ال�شمراين

د. العتيبي


