
حتت عنوان: »التقومي يف العملية 

التعليمية« ُعقد موؤخًرا »اللقاء الثاين 

التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  لوكيل 

والأك����ادمي����ي����ة ب���وك���اء ووك���ي���ات 

الكليات لل�شوؤون الأكادميية«، وذلك 

علي�شة  ويف  للرجال،  الدرعية  يف 

وب��رئ��ا���ش��ة وكيل  ل��ل��ن�����ش��اء.  وامل��ل��ز 

الدكتور  التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة 

كلمة  األقى  الذي  ال�شلمان  عبداهلل 

اأكد فيها اأن اأهمية اللقاء تكمن يف 

انبثاقه من روؤية ور�شالة الوكالة التي 

التعليمية  بالعملية  بالرتقاء  تهتم 

والتدريبية، والهتمام باأع�شاء هيئة 

البيئة  التدري�س، والعمل على تهيئة 

وجاذبة.  حمفزة  لتكون  التعليمية؛ 

يف  يتمثل  الوكالة  دور  اأن  واأو���ش��ح 

والدعم  وامل�شاندة  اخلدمة  تقدمي 

وكاء  اأه��داف  لتحقيق  والإ�شراف؛ 

الكليات.

على  يعمل  ال��ل��ق��اء  اأن  واأو���ش��ح 

الناجحة  املمار�شات  بع�س  تر�شيخ 

جتارب  يف  املتمثلة  الكليات  لبع�س 

ناجحة. 

ويف الإطار نف�شه حتدث الدكتور 

ال��ع��اق��ة بني  ع��ن  ال��ك��ث��ري  �شعود 

وج��ودة  والتعليم  التعلم  يف  التميز 

التقومي  اأن  موكًدا  التقييم  عملية 

التعليمية  العملية  لنجاح  اأ�شا�س 

ودليل علمي على الرتقاء بالعملية 

ا�شتعرا�س  مت  ذلك  اإىل  التعليمية. 

التقومي  عن  ناجحة  جت��ارب  ث��اث 

ل��ع��دد م��ن اجل��ه��ات وه���ي ع��م��ادة 

الدكتور  قدمها  التح�شرية  ال�شنة 

ق�شم  وجتربة  البنيان،   عبداملجيد 

الدكتور  قدمها  الإ�شامية  الثقافة 

ع��ب��داهلل ال��ن��ا���ش��ر، وجت��رب��ة مركز 

قدمها  الطب  بكلية  الطبي  التعليم 

الدكتور �شامي  الن�شار.

اخلا�شة  التو�شيات  ُعر�شت  ثم 

للملتقى  ال��ط��ال��ب  تقييم  بعملية 

اجلامعي  للتدري�س  الثاين  ال�شنوي 

قدمها الدكتور حممد احلارثي وكيل 

عمادة تطوير املهارات للتطوير.
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 الأوىل من نوعها باجلامعة..  

طريقة مبتكرة لعالج تشوهات 
القدم قبل الجبس

اختتمت موؤخراً فعاليات املوؤمتر الرابع جلراحة عظام الأطفال باجلامعة 

و�شط ح�شور مكثف من اخلرباء املخت�شني يف هذا املجال، حيث ح�شرها 

اأمريكا  من  متحدثني  اإىل  بالإ�شافة  اململكة،  اأن��ح��اء  من  ا�شت�شارًيا   49
وكندا وم�شر وتركيا، حيث جتاوز عدد امل�شاركني 400 �شخ�س من اأطباء 

عليا  درا���ش��ات  وط��اب  طبيعي  ع��اج  واأخ�شائيي  مقيمني  وا�شت�شاريني 

العظام  جراحة  ق�شم  رئي�س  اجلا�شر  فوزى  الربوف�شر  رحب  ومتري�س.  

باإ�شادة املتحدثني وحديثهم عن تطور طب جراحة عظام الأطفال باجلامعة 

وما تتمتع به من طرق مبتكرة تعد رائدًة يف هذه التقنيات احلديثة على 

امل�شتوى العاملي،

تو�شيات  املوؤمتر  رئي�س  ال�شديقي  بن حممد  املنعم  الدكتور عبد  وثمن 

املوؤمتر وو�شفها بالرائعة، م�شدًدا على �شرورة ال�شتفادة من ور�س العمل 

التي ت�شهم يف تبادل املعرفة والتقنية احلديثة، م�شًرا اإىل اأن اأهم التو�شيات 

تتعلق مبر�س خلع الورك الولدي واإمكانية عاجه دون تدخل جراحي فور 

اكت�شافه من خال الفح�س الدقيق. 

التقوميية  العمليات  املغناطي�شية يف  الق�شبان  با�شتخدام  واأ�شاد املومتر 

الريادة  �شاحبة  اجلامعة  وتعد  الأطفال،  لدى  الفقري  العمود  لنحرافات 

حيث  والعاملي،  العربي  امل�شتوى  على  احلديثة  التقنية  هذه  ا�شتخدام  يف 

متكنت اجلامعة من ابتكار طريقة حديثة لعاج ت�شوهات القدم عن طريق 

الإبر لفك الأوتار املانعة من ا�شتجابة القدم لتعديل الت�شوهات عن طريق 

اجلب�س.

مناقشة أول رسالة دكتوراه في 
»إدارة األعمال«

الأعمال  اإدارة  كلية  من  دكتوراه  ر�شالة  اأول  العامة  الإدارة  ق�شم  ناق�س 

للطالب عايد بن عبداهلل الع�شيمي بعنوان »منوذج مقرتح لدور ال�شيا�شات 

والت�شريعات احلكومية يف تنظيم امل�شوؤولية الجتماعية ملوؤ�ش�شات القطاع 

الر�شالة  على  اإ�شراف  حتت  امل�شتدامة«  التنمية  يف  للم�شاهمة  اخلا�س 

الدكتور مازن بن فار�س ر�شيد، وتعد الر�شالة الأوىل التي يتم مناق�شتها يف 

برنامج الدكتوراه الذي مت طرحه عام 2008م، 

اجلامعة  وكيل  العامري  �شامل  بن  اأحمد  الدكتور  املناق�شة  و�شمت جلنة 

للدرا�شات العليا والبحث العلمي والدكتور اأحمد بن داوود املزجاجي الأ�شعري 

�شعيد  �شامل  والدكتور  بجدة  عبدالعزيز  امللك  جامعة  من  خارجي  مناق�س 

القحطاين عميد التطوير والدكتور عدنان بن عبداهلل ال�شيحة عميد مركز 

ريادة الأعمال. وح�شر املناق�شة رئي�س ق�شم الإدارة العامة وبع�س اأع�شاء هيئة 

التدري�س بالكلية وطاب الدرا�شات العليا وعدد من املهتمني.

متر بعدة مدن وحمافظات 

والت�سجيل اليوم

»قافلة اإلرشاد 
السياحي« تنطلق 

الخميس
ال�شياحي  الإر���ش��اد  ن��ادي  يطلق 

ال�شت�شارية  اللجنة  مع  بالتعاون 

الإر�شاد  »قافلة  ال�شياحي  لاإر�شاد 

مدن  بعدة  �شتمر  والتي  ال�شياحي« 

وحم��اف��ظ��ات ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ال��رتاث 

برفقة  فيها،  ال�شياحية  وامل��ع��امل 

الهيئة  من  �شياحي مرخ�س  مر�شد 

العامة لل�شياحة والآثار ملعرفة طرق 

ال�شرح والتعامل مع ال�شياح لطاب 

وللمهتمني  ال�����ش��ي��اح��ي  الإر����ش���اد 

وملن�شوبي جامعة امللك �شعود ب�شفة 

عامة.

اخلمي�س  يوم  القافلة  و�شتنطلق 

اإىل  1433/6/15ه������������  ال���ق���ادم 

متاح  والت�شجيل  اأ�شيقر.  حمافظة 

1433/6/10ه�  ال�شبت  اليوم  من 

http:// من خال الرابط التايل

.goo.gl/8WGxm

طالبات  معهد األمل 
للصم يزرن الجامعة

كتبت: عاليه العي�شى              

���ش��ج��ل��ت ط��ال��ب��ات م���ن ث��ان��وي��ة 

للم�شروع  زيارة  لل�شم  الأمل  معهد 

ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ال���وط���ن���ي يف 

ال�شمع  و�شعاف  ال�شم  للطالبات 

مبعيتهن  ك���ان  ح��ي��ث  ب��اجل��ام��ع��ة، 

الأ�شتاذة  الجتماعية   الأخ�شائية 

ف��اط��م��ة امل��ن�����ش��ور وجم��م��وع��ة من 

تعرفن  الائي  الزائرات،  املعلمات 

على امل�شروع واطلعن على ر�شالته 

ال���ط���اب  ت����دري����ب  امل��ت��م��ث��ل��ة يف 

املهارات  تطوير  على  والطالبات 

الدرا�شة  ملوا�شلة  الفر�شة  واإتاحة 

اجلامعية، واجابت الأ�شتاذة العنود 

ال��دغ��ي��ر ع��ل��ى ا���ش��ت��ف�����ش��ارات��ه��ن، 

الإ���ش��اري��ة  ال��رتج��م��ة  ت��ول��ت  فيما 

الأ����ش���ت���اذت���ان ل��ي��ل��ى ال���زه���راين 

وه���دي���ل ال��ق�����ش��ي��م��ي. و���ش��م��ل��ت 

م��شرفة  ب�قيادة  ال�ميدانية  ال�جولة 

ال�رتجمة الإر�ش�اية الأ�ش�تاذة ح�نان 

الأ�ش�تاذة  وال�م�رتج�مة  ال��ش�ع�يدي 

ال�م�كتب  م�قر  ال�ق��ش�يمي  ه�يا 

ال�عايل  ال�تعليم  ل�ب�رنام�ج  الرئي�ش�ي 

ال��ش�م�ع  ال��شم و�ش�عاف  لل�طالبات 

وامتدت  ال�ت�ح���ش�رية  ال��شنة  يف 

ال�ف�رعي  ال�مك�تب  مل�ق�ر  ال��زي��ارة 

للربنامج، وق�شم ال�شنة التاأهيلية. 

 مسؤولون في الجامعة يقّيمون 
العملية التعليمية

من فعاليات امل�ؤمترجانب من اللقاء

اأو�سى بو�سع نظام متكامل حلقوق املراأة

كرسي أبحاث المرأة يعقد الملتقى 
الثالث للحقوقيات

عقد كر�شي الراجحي لأبحاث املراأة بالتعاون مع موؤ�ش�شة وفاء حلقوق 

يوم  للموؤمترات  املق�شورة  قاعة  وذلك يف  الثالث  ملتقى احلقوقيات  املراأة 

للمراأة«  املالية  »الكفاية  مو�شوع  امللتقى  وناق�س  الأوىل،  جمادى   ٤ الأحد 

قدمته كل من الأ�شتاذة اآ�شيا اجلنيدل املعيدة بجامعة الإمام يف ق�شم الفقه، 

والأ�شتاذة اأ�شماء ال�شلعان الباحثة بكلية ال�شريعة بجامعة الإمام.

وفاء  مبوؤ�ش�شة  بالتعريف  اللقاء  اهلل  اجلار  فاطمة  الدكتورة  وا�شتهلت 

املوؤ�ش�شية،  وبراجمها  والأه��داف  والر�شالة  الروؤية  املراأة من حيث  حلقوق 

العمل  وور�س  النقا�س  وحلقات  التدريبية،  وال��دورات  الإلكرتونية  والبوابة 

اإىل  واأ�شارت  احلقوقيات،  ملتقى  اإىل  بالإ�شافة  الهاتفية،  وال�شت�شارات 

ون�شر  دعم  يف  باجلامعة  ال�شعودية  امل��راأة  اأبحاث  لكر�شي  الرائد  ال��دور 

املالية وما  املراأة  العر�س على واجبات  للمراأة. وا�شتمل  الثقافة احلقوقية 

تقرره ال�شريعة من التزامات على املراأة، كما ناق�س امللتقى امل�شوؤولية املالية 

للمراأة يف الأنظمة، وما تتميز به هذه الأنظمة يف اململكة من كونها م�شتقاة 

الإ�شامية،  ال�شريعة  النظام  خمالفة  يجيز  ول  الإ�شامية،  ال�شريعة  من 

املراأة  متكامل حلقوق  نظام  وجود  تتطلب  احلاجة  فاإن  ذلك  من  وبالرغم 

حقوقها  للمراأة  يحفظ  متكامل  نظام  بو�شع  امللتقى  واأو�شى  وواجباتها. 

للرجال  موجهة  اأنها  الأنظمة  يف  والأ�شل  وم�شوؤولياتها،  واجباتها  ويثبت 

والن�شاء على حد �شواء، وما مل يذكر فيه ا�شتثناء اأو تخ�شي�س فاإن املراأة 

م�شمولة باخلطاب، وتطبق عليها ن�شو�س الأنظمة وتعامل معاملة الرجل.

ومزاولة  والك�شب  وال�شتثمار  التملك  فى  امل��راأة  حق  امللتقى  وتناول 

متلك  يف  وحقها  وال�شدقات،  الزكاة  اأداء  يف  وحقها  املالية،  الن�شاطات 

ال�شداق وحقها يف اختيار مكان رفع الدعاوى املالية يف الق�شايا الزوجية، 

اأي�شا حق املراأة يف الهبة والو�شية والوقف، وحقها يف ال�شتفادة من ال�شمان 

الجتماعي، وفى ال�شهادة على املعامات املالية ويف ال�شتعانة مبحامي اأو 

وكيل �شرعي، و�شماناتها يف مرحلة التحقيق واملحاكمة.

لقاء تثقيفي بعنوان »طريقك إلى 
اإلبداع«

كتبت: جنود العتيبي

نظمت وكالة اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي للربامج التطويرية 

بالتعاون مع موؤ�ش�شة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ممثلة يف 

بوابة موهبة الإلكرتونية موؤخراً اللقاء التثقيفي »طريقك اإىل الإبداع« وذلك 

مبركز اأق�شام الدرا�شات اجلامعية للبنات يف علي�شة.

وكيفية  العلمي  والبحث  والبتكار  الإب��داع  ثقافة  ن�شر  اإىل  اللقاء  وه��دف 

برنامج  وت�شمن  املعريف،  القت�شاد  دعم  يف  ي�شاهم  ال��ذي  بالقدر  حتقيقه 

اللقاء حما�شرة تعريفية مبوؤ�ش�شة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والبداع 

ومبادراتها وخدماتها واحلديث عن بوابة موهبة الإلكرتونية، كما ت�شمن ور�شتي 

عمل الأوىل بعنوان »ما هو البتكار« قدمتها الأ�شتاذة اآ�شية الر�شود، والثانية 

بعنوان »الذكاءات املتعددة - اكت�شف ذكاءك« قدمتها الأ�شتاذة نهلة الع�شري. 

ويف نهاية اللقاء تقدمت الدكتورة ابت�شام بنت حممد العليان م�شاعد وكيل 

اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي للربامج التطويرية باإلقاء كلمة عربت 

فيها عن �شكرها اجلزيل حل�شور الطالبات وا�شتقطاعهن من وقتهن الثمني 

واأو�شحت دور هذه الور�س يف ا�شتخراج و�شقل ما لدى الطالبات من اإبداع، 

ووجهت ب�شرورة احت�شان اأي طالبة مبدعة لت�شبح لها مكانة بني املبتكرات.

اقرتح الت�سويت على جداول 

الختبارات النهائية

استشاري طالبات 
الحقوق يعقد 
اجتماعه األول

كتبت: مثايل القحطاين

ع��ق��د امل��ج��ل�����س ال���ش��ت�����ش��اري 

والعلوم  احلقوق  كلية  لطالبات 

عميد  م��ع  اجتماًعا  ال�شيا�شية 

اخلثان،  �شالح  الدكتور  الكلية 

٢٠١٣م   /٤  /١ وذلك يوم الأحد 

ب���ح�������ش���ور م�������ش���رف���ة امل��ج��ل�����س 

الأ�شتاذة نورة الدرع و٦ ع�شوات 

ال�شت�شاري. املجل�س  من 

مهام  اخلثان  الدكتور  وطرح 

امل��ج��ل�����س ال���ش��ت�����ش��اري واأو���ش��ح 

ل���ي���ة ع��م��ل امل��ج��ل�����س ال��ط��اب��ي  اآ

عاقة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن  وط��ل��ب 

الطابية  ال��ل��ج��ان  ب��ني  وت��ع��اون 

ال�شت�شاري،  واملجل�س  والأندية 

اجل��ام��ع��ة  ت��وج��ه��ات  اأن  ف�����اد  واأ

احل���ال���ي���ة ه����ي احل����ر�����س ع��ل��ى 

حت�����ش��ني ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 

التقليدية  الطريقة  عن  والبتعاد 

ثقافة  بن�شر  وطالب  التعليم،  يف 

اأع�شاء  م��ع  ي��ج��اب��ي  الإ التفاعل 

و�شول  لتح�شني  التدري�س  هيئة 

للطاب. املقرر 

وط���رح���ت رئ��ي�����ش��ة امل��ج��ل�����س 

على  ال�����ش��ع��دون  ي���ارا  ال��ط��ال��ب��ة 

والق��رتاح��ات  امل�����ش��اك��ل  العميد 

قبل  م��ن  للمجل�س  و�شلت  التي 

���ش��ك��ال��ي��ة  ال��ط��ال��ب��ات وم��ن��ه��ا: اإ

ب��ع�����س ال���ط���ال���ب���ات ب��ال��ن�����ش��ب��ة 

ح�شولهن  وعدم  التظلم  ملو�شوع 

ع���ل���ى درج���ات���ه���ن امل�����ش��ت��ح��ق��ة، 

واق����رتح امل��ج��ل�����س ال���ش��ت�����ش��اري 

ف��ك��رة ال��ت�����ش��وي��ت ع��ل��ى ج���داول 

النهائية. الختبارات 

���ش��ك��ر  الج��ت��م��اع  خ��ت��ام  ويف 

ال��ع��م��ي��د امل��ج��ل�����س ال���ش��ت�����ش��اري 

ع���ل���ى ت���ف���اع���ل���ه وجت����اوب����ه م��ع 

ن  اأ امل��ج��ل�����س وط��ل��ب  اق��رتاح��ات 

ي���ك���ون ال��ت��وا���ش��ل دائ���ًم���ا م��ع��ه 

و  اأ ال��ه��ات��ف  ���ش��واء ع��ن ط��ري��ق 

الدائم  التوفيق  ومتنى  الإمييل 

. للمجل�س


