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أخبار

العدد  - 1330الأحد  28جمادى الأوىل 1440هـ املوافق  3فرباير 2019م

ي�شمل  129برنامج ماج�ستري و 57برنامج دكتوراه

فتح باب القبول للدراسات العليا حتى نهاية
األسبوع الحالي

�أعلنت عمادة الدرا�سات العليا
فتح باب القبول ملرحلة الدرا�سات
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ع��ام ال��درا���س��ي -1440
 ،1441اعتباراً من يوم الأحد /14
1440 /5هـ ،وملدة ثالثة �أ�سابيع.
����ص���رح ب���ذل���ك وك���ي���ل ع���م���ادة
ال��درا���س��ات العليا لل�ش�ؤون الفنية
الدكتور خالد ال�سبيعي ،و�أف��اد �أن
ال��ع��م��ادة ط��رح��ت ه��ذا ال��ع��ام 129
برناجماً للماج�ستري ،و 57برناجماً
للدكتوراه ،و�أن �آلية التقدمي تبد�أ
من خالل دخول املتقدم �إىل بوابة
ال��ق��ب��ول الإل����ك��ت�روين ل��ل��درا���س��ات
العليا ،ث��م ي��ق��وم ال��ط��ال��ب ب�إكمال
بياناته لتظهر له بعد ذلك الربامج
املتاحة وفقاً للمدخالت ومبا يتالءم
مع م�ؤهالته ،م��ؤك��داً على �ضرورة

د.ال�سبيعي
ا�ستيفاء املتقدم لكامل ال�شروط
واملتطلبات التي ا�شرتطتها اجلامعة
والأق�سام الأكادميية وقت التقدمي،
و�أن �أي نق�ص يف ذلك يعني ا�ستبعاد
الطلب وع��دم دخوله يف �إج��راءات
الرت�شيح واملفا�ضلة التي جتريها
الأق�سام ،كما �شدد على م�س�ؤولية

املتقدم م�س�ؤولية تامة عن بياناته
ومعلوماته ،و�أن �إدخ��ال �أي بيانات
غ�ير �صحيحة ك��درج��ات اللغة �أو
نحوها؛ يعطي اجلامعة �صالحية
ا���س��ت��ب��ع��اد ال��ط��ل��ب واحل���رم���ان من
التقدمي للأعوام القادمة.
و�أفاد �أنه نظراً للأعداد الكبرية
التي تتقدم للجامعة كل عام ،ورغبة
يف جتويد عملية التقدمي والقبول
باجلامعة؛ ف�إن العمادة ـ هذه ال�سنة
ـ تكفلت بعملية الت�صفية والرت�شيح
الأويل للملفات املطابقة لل�شروط
واملعايري اخلا�صة بكل ق�سم ،ومن ثم
�سيتم �إر�سالها للأق�سام املعنية ليتم
الت�أكد منها ثانية ،و�إك��م��ال ال�لازم
م��ن حيث االخ��ت��ب��ارات واملقابالت
للمتقدمني.

وق��د جندت العمادة �إمكاناتها
وطاقاتها يف ه��ذه ال��ف�ترة لإجن��از
ط��ل��ب��ات امل��ت��ق��دم�ين ،وال��ع��م��ل على
�إيجاد حلول �سريعة وحلظية لكل
م��ا ق��د ي��ع�تري ط��ل��ب��ات ال��ت��ق��دمي،
من خ�لال فريق عمل متكامل من
ال��ق�����س��م�ين ال���رج���ايل وال��ن�����س��ائ��ي،
ب������إدارة و�إ����ش���راف وك��ي��ل ال��ع��م��ادة
للتطوير واجل���ودة الدكتور عاي�ض
الوداعني ،كما �أعلنت العمادة �سابقاً
جملة من و�سائل التوا�صل املتاحة
خ�لال �أ�سابيع التقدمي ،وذل��ك من
خ�لال ح�ساب ال��ع��م��ادة يف تويرت(
«� »DGS_KSUأو م��ن خ�لال
الربيد الإلكرتوين «dgsad@ksu.
� »edu.saأو م��ن خ�ل�ال الهاتف
.114675557

بح�ضور  1300من من�سوبي الأمن العام

كرسي الحسبة يسلط الضوء على «األثر
األخالقي لرجل األمن»

�ضمن فعالية و�أن�شطة وبرامج كر�سي
امل��ل��ك ع��ب��داهلل للح�سبة وتطبيقاتها
املعا�صرة بكلية الرتبية ،وبالتعاون مع �شعبة
التوجيه الفكري واملعنوي مبدينة تدريب
الأمن العام بالريا�ض ،قدم كر�سي امللك
عبداهلل للح�سبة وتطبيقاتها املعا�صرة
حما�ضرة بعنوان «الأثر الأخالقي لرجل
الأمن» ،وذلك يوم الثالثاء 1440/5/16
املوافق � ،2019/1/22ألقاها امل�شرف
على الكر�سي الدكتور �سليمان العيد.
ركزت املحا�ضرة على جملة من الأخالق
الإ�سالمية احل�سنة ،وما ينبلج عن هذه
الأخ�ل�اق من ثمار يانعة و�آث���ار �إيجابية
جليلة تتج�سد �أوالً يف رجل الأمن نف�سه،

وتنعك�س على جمتمعه ووط��ن��ه ب�صفة
ع��ام��ة� ،أ���ض��ف �إىل ذل��ك م��ا ت�ترك��ه هذه
الأخالق من �سمعة طيبة للوطن والقيادة
احلكيمة املتمثلة بوالة �أمره حفظهم اهلل.
وق��د ح�ضر املحا�ضرة ح��وايل 1300
من من�سوبي مدينة التدريب واملتدربني،
وب��ه��ذه املنا�سبة ق��دم الكر�سي ال�شكر
اجلزيل مل�ساعد مدير الأمن العام ل�ش�ؤون
التدريب ،والعميد عبداهلل العبداملنعم
مدير �شعبة التوجيه الفكري واملعنوي على
ح�سن تنظيمهم وكرمي ا�ستقبالهم ،و�إتاحة
الفر�صة للتعاون معهم يف خدمة الوطن
ورجال �أمنه.

دورة في طب الجهاز الهضمي والكبد
والتغذية لدى األطفال

نظم كر�سي الأم�ير عبداهلل بن
خ��ال��د لأب��ح��اث ح�سا�سية القمح
«�سلياك» وبالتعاون مع م�ست�شفى
غ���رب���ت �أورم����ن����د ���س�تري��ن ب��ل��ن��دن
وبح�ضور عميد كلية الطب د .خالد
فودة دورة ال�شرق الأو�سط ال�سابعة
ل��ط��ب اجل��ه��از ال��ه�����ض��م��ي وال��ك��ب��د
والتغذية لدى الأطفال ،وذلك يوم

االث��ن�ين 1440/5/22هـ امل��واف��ق
2019/1/28م بكلية ال��ط��ب يف
املدينة الطبية.
�شارك يف هذه الدورة متحدثون
م��ن بريطانيا د .نكيل دي����ار ،د.
جونثان هُند ،د� .أ�سفولد بوريني،
د .جو ك�بري ،وم��ن جامعه �أوهايو
ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة د.

حتت رعاية وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور
حممد النمي ،وبح�ضور م�ساعد وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأك��ادمي��ي��ة للتدريب والتعلم التطبيقي الدكتور �سعود الكثريي،
وامل�شرف العام على معهد النانو الدكتور حمد الربيثن ،ووكيل املعهد
لل�ش�ؤون البحثية ومدير امل�شروع الدكتور علي الدلبحي ،ووكيل املعهد
لل�ش�ؤون الفنية الدكتور عبدالعزيز الهزاع ،نظم معهد امللك عبداهلل
لتقنية النانو حف ً
ال لتكرمي خريجي املرحلة الأوىل من طلبة م�شروع
«نقل وتوطني اخلربات يف التقنيات املتقدمة» �ضمن م�شاريع تطوير
العملية التعليمية بوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ،وذلك
يوم الأربعاء  10جمادى الأوىل 1440هـ مببنى كلية العلوم.
بد�أ احلفل برتحيب امل�شرف العام على املعهد باحل�ضور ثم قدم
�شرحا تف�صيل ًيا عن م�سار
الباحث باملعهد الدكتور حممود ح��زام،
ً
التدريب منذ انطالقة ،بعد ذلك �ألقى مدير امل�شروع الدكتور علي
الدلبحي ،كلمة للح�ضور هن�أ فيها الطالب والطالبات الذين اجتازوا
الدورة ،ويف نهاية احلفل مت ت�سليم ال�شهادات.
و�أ�شار الدكتور حمد الربيثن امل�شرف العام على املعهد ب�أن �إطالق
املعهد لهذا امل�شروع ي�أتي �ضمن خطى املعهد نحو حتقيق ر�ؤيته بالتميز
والريادة يف �أبحاث تقنية النانو والتي تعك�س بدورها التقدم لتحقيق
ر�ؤية اململكة  .2030يف الرابط التايل تقرير امل�سار التدريبي للم�شروع
https://drive.google.com/file/d/1hwx2xSa7S8jY
SlOL9ugicJ67t6MXHz4q/view

حفل تراثي باألولى
المشتركة للطالبات

بالتعاون بني كر�سي «�سلياك» وم�ست�شفى غربت �أورمند بلندن

ك���ارل���و دل����وران����زو ،وم���ن ال��ك��وي��ت
ال��دك��ت��ورة �إمي����ان ب��و ح��م��رة ،وم��ن
جامعة �أم ال��ق��رى د .عبدالوهاب
ت��ل��م�����س��اين ،وم����ن م��دي��ن��ة امل��ل��ك
عبدالعزيز ب��احل��ر���س ال��وط��ن��ي د.
خالد الدري�س ،ومتحدثون من كلية
الطب جامعة امللك �سعود ومدينة
امللك فهد الطبية وم�ست�شفى امللك

معهد النانو يكرم خريجي
«نقل وتوطين الخبرات»

في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث.
تناولت ال���دورة �أم��را���ض اجلهاز
ال��ه�����ض��م��ي ك��ح�����س��ا���س��ي��ة امل����ريء
وح�سا�سية ال��ق��م��ح واال���س�ترج��اع
امل��ع��دي وامل��ري��ئ��ي وزراع�����ة الكبد
وحركات الأمعاء وجراحة املواليد
احلرجة للجهاز اله�ضمي والإ�سهال
والإم�����س��اك امل��زم��ن ل��دى الأط��ف��ال
وم��ر���ض «ول�����س��ون» و���س��وء اله�ضم
ومر�ض القولون التقرحي وال�صفراء
ل���دى الأط���ف���ال� ،إ���ض��اف��ة ل��درا���س��ة
حركات الأمعاء وعالجها ،وكذلك
جرثومة املعدة وعالجها واجلديد
يف �أب��ح��اث اجل��ه��از اله�ضمي لدى
الأط��ف��ال .ويف نهاية ال����دورة كرم
عميد كلية ال��ط��ب امل��ت��ح��دث�ين يف
هذه الدورة ،و�أعرب الدكتور �أ�سعد
ع�����س�يري امل�����ش��رف ع��ل��ى ك��ر���س��ي
�أبحاث «�سلياك» عن �شكره لعميد
البحث العلمي ووكيل عمادة البحث
العلمي للكرا�سي البحثية لدعمهم
املتوا�صل للأبحاث و�إقامة الندوات
وامل����ؤمت���رات ،ولعميد كلية الطب
الفتتاحه هذه ال��دورة وللمتحدثني
اخلارجيني ومن القطاعات ال�صحية
امل��خ��ت��ل��ف��ة ودول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون
مل�شاركتهم يف �إجناح هذه الدورة.

نظمت وح��دة الأن�شطة الطالبية بعمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة
مبقر الطالبات يف مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات بعلي�شة ،احتفاالً
مبنا�سبة املهرجان الوطني للرتاث والثقافة «اجلنادرية»� ،شمل احلفل
�أركاناً تراثية متنوعة �شهدت �إقباالً كبرياً من طالبات ومن�سوبات
املركز ،وج��اءت انطالقاً من �أهمية املحافظة على ال�تراث ال�شعبي
ورعايته و�صقله والتعهد بحفظه من ال�ضياع وتعريف الأجيال اجلديدة
على املوروث ال�شعبي للوطن.

لقاء توجيهي لطالب
«التربية الميدانية»

عقد ق�سم املناهج وط��رق التدري�س بكلية الرتبية لقا ًء لطالب
الرتبية امليدانية على م�ستوى الق�سم ،وتخلل اللقاء عر�ضان تو�ضيحيان
�ألقاهما الدكتور حممد الدو�سري والدكتور را�شد اجل�سا�س مقرر
جلنة اخلربات امليدانية ،وذلك مبا يخ�ص بع�ض التوجيهات الهامة
وتو�ضيح اجلدول الزمني للقاءات طالب الرتبية امليدانية و�إعطائهم
ت�صوراً كام ً
ال عن هذا املقرر.
ً
ح�ضر اللقاء ما يزيد عن  160طالبا مبقرر الرتبية امليدانية لهذا
الف�صل ،و�شهد ح�ضور جمموعة من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ويف
نهاية اللقاء مت توجيه الطالب �إىل م�شرفيهم لعقد لقاء للتعرف على
املتطلبات الأ�سا�سية التي ينبغي مراعاتها.

