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بوكالة التح�صريية للم�صارين العلمي وال�صحي ا م�صاحًبا �صمل لقاءات مفتوحة ومعر�صً

حققوا مراكز متقدمة وح�صدوا ٢٤ جائزة

»مركز كتابة« لمهارات 
اإلنجليزية

»نحو بيئة أفضل« برنامج 
توعوي بعليشة

اخ���ت���ت���م���ت ع�����م�����ادة ال�����س��ن��ة 

التح�سريية يوم اخلمي�س ٨ جمادى 

الآخرة ١٤٣٤ه� الربنامج التعريفي 

امل�سار  لطلبة  ال�سحية  بالكليات 

ال�سحي بال�سنة التح�سريية، وذلك 

بالتعاون بني برنامج م�ساري بال�سنة 

م�ستقبل  وب��رن��ام��ج  ال��ت��ح�����س��ريي��ة 

للتخ�س�سات  اجل��ام��ع��ة  ب��وك��ال��ة 

ال�سحية، حتت رعاية وكيل اجلامعة 

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����س��وؤون 

الدكتور عبداهلل ال�سلمان.

لقاء  الربنامج  فعاليات  و�سملت 

مفتوًحا مع عمداء الكليات ال�سحية 

ووك��ائ��ه��ا ب��اأب��ن��ائ��ه��م ال��ط��اب يف 

املدرج الرئي�سي بالعمادة، ووكيات 

الكليات ال�سحية ببناتهن الطالبات 

اجلامعية  ال���درا����س���ات  م��رك��ز  يف 

عميدة  بح�سور  بعلي�سة  للطالبات 

وال��درا���س��ات  العلوم  اأق�سام  مركز 

الطبية الدكتورة اإينا�س بنت �سليمان 

العي�سى.

حول  اللقاءات  حم��اور  وت��رك��زت 

ال�سنة  ت�ساوؤلت طلبة  الإجابة على 

اختيارات  يخ�س  فيما  التح�سريية 

للتخ�س�سات  والطالبات  الطاب 

عر�س  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�سحية، 

العمل  طبيعة  اأو���س��ح  ق�سري  فيلم 

ال�سحية،  التخ�س�سات  جميع  يف 

الكليات ال�سحية، كما  نفذه طاب 

الفعاليات معر�ًسا م�ساحًبا  �سملت 

برو�سورات  الكليات  فيه  عر�ست 

ومطويات تعريفية.

اختتام البرنامج التعريفي بالكليات 
الصحية في التحضيرية

أسماء الطالب والطالبات الفائزين باللقاء 
العلمي الرابع

افتتحت الدكتورة اأ�سماء فادن وكيلة عمادة ال�سنة التح�سريية للم�سارين 

الإجنليزية  اللغة  مهارات  مبقرر  اخلا�س  الكتابة  مركز  وال�سحي  العلمي 

بح�سور عدد من ع�سوات جمل�س ال�سورى »جلنة ال�سوؤون العلمية«، وذلك 

اإمياناً من وكالة ال�سنة التح�سريية للم�سارين العلمي وال�سحي بدورها يف 

تطوير مهارات الطالبات وقدراتهن.

ويقدم املركز خدماته للطالبات من خال تطوير مهارات الكتابة باللغة 

الق�س�س  وكتابة  الأكادميية  الكتابة  مثل  اأنواعها  ب�ستى  لديهن  الإجنليزية 

عمل  وور�س  دورات  بتقدمي  وذلك  املتخ�س�سة،  والعلمية  التقنية  والكتابة 

خارج  والطالبة  املدربة  بني  ما  بناءة  تفاعلية  اأج��واء  يف  املهارات  وتكثيف 

ال�ساعات ال�سفية، كما يقدم املركز امل�سادر الازمة وامل�سابقات وحلقات 

الإجنليزية  باللغة  واملحادثة  النطق  مهارات  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة  النقا�س 

وتفعيل م�ساركاتهن يف �سحيفة املركز.

للم�سارين  التح�سريية  ال�سنة  عمادة  بوكالة  والبيئة  ال�سحة  نادي  نظم 

العلمي وال�سحي بعلي�سة يوًما توعوًيا تثقيًفيا حول ال�سحة البيئية ملن�سوبات 

وطالبات العمادة، حتت م�سمى »نحو بيئة اأف�سل« تطرقت خاله الطالبات 

املتطوعات لعدد من املو�سوعات التي تتعلق بال�سحة البيئية كتاأثري التدخني 

على �سحة الإن�سان وجهازه التنف�سي وتاأثري ذلك على البيئة وطبقات اجلو، 

وتاأثري اإ�سعاعات الأجهزة الإلكرتونية كاإ�سعاعات اأجهزة الهواتف املحمولة 

واحلوا�سب وامليكرويف، والطرق ال�سحيحة ل�ستخدمات البا�ستك والتعرف 

على عامات التدوير اخلا�سة بها وحجم ال�سرر الذي قد حتدثه مع كرثة 

ا�ستخدامها اأو الطرق ال�سلبية يف التخل�س منها، كما تطرقت الطالبات خال 

اليوم التوعوي اإىل اأهمية الت�سجري واملحافظة على امل�سطحات اخل�سراء.

يف  ملحوًظا  تطوعًيا  جهًدا  احلملة  خال  املتطوعات  الطالبات  وبذلت 

ودرا�سات  باإح�سائيات  املدعومة  املعلومات  وتبادل  التوعوي  الركن  تنظيم 

موثقة ا�ستناًدا على م�سادر علمية حمكمة بالإ�سافة اإىل توزيع املن�سورات 

والتي  بالعمادة  الإلكرتونية  ال�سا�سات  وتفعيل  التوعوية  الافتات  وو�سع 

اإقباًل كبرًيا  اإبداعية، ولقى الركن  �سمت ر�سائل توعوية �سممت بطريقة 

الطالبات  بجهود  اأ�سدن  اللواتي  العمادة  من  واملن�سوبات  الطالبات  من 

واإح�سا�سهن بامل�سوؤولية جتاه البيئة.

قسم الصور

جانب من اللقاء

الأ�سبوع  التح�سريية  ال�سنة  بعمادة  اأقيم 

املا�سي اللقاء الدوري الرابع جلميع الطاب 

ويف  بالعمادة.  الدرا�سية  ال�سعب  وممثلي 

التح�سريية  ال�سنة  عميد  اأكد  اللقاء  مقدمة 

كلمته  يف  البنيان  عبداهلل  بن  عبداملجيد  د. 

املوجزة على اأن هذا اللقاء ياأتي تعزيًزا ملتابعة 

العمل وخدمة الطالب بطريقة منهجية.

ح�سر اللقاء وكاء العمادة وروؤ�ساء الأق�سام 

عدد  خاله  ونوق�س  امل�سرفني،  م��ن  وع��دد 

الأكادميية  اجلوانب  �سملت  املو�سوعات  من 

جلميع املقررات وكذلك الرتكيز فيما يخ�س 

الختبارات الن�سفية والنهائية وما يتعلق بها 

من اأمور تهم الطالب.

لقاء دوري رابع بممثلي الشعب الدراسية

ك���رم م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب����دران العمر 

اللقاء  يف  الفائزين  اجل��ام��ع��ة  وط��ال��ب��ات  ط��اب 

العلمي الرابع، وقد ت�سدر طاب وطالبات ال�سنة 

اأفرعه  مبختلف  اللقاء  يف  الفائزين  التح�سريية 

وجاءت  اجلامعة،  وطالبات  طاب  م�ستوى  على 

املراكز التي ح�سل عليها طاب وطالبات العمادة 

كالتايل: - الأبحاث العلمية/ املحور الإن�ساين:

املطريي  عامر  �ساهني  الطالب  الأول:  املركز 

 - ال�سلوم  �سامل  �سالح  الطالب  الثاين:  املركز   -

الدامغ،  يو�سف  جواهر  الطالبات  الثالث:  املركز 

روان  الدو�سري،  اإميان  مفتي،  اأمنار  العيوين،  ملى 

اخلام�س:  املركز   - ال�سهري  وم�ساعل  الدبيان، 

الطالبات فرح �سليمان املنيع، �سارة �سالح العريني، 

فدوى فهد اخلريف، رينال �سالح ال�سربمي، نوف 

 - ال�سقريي  عبداملح�سن  ورمي��ا  ال�سويد،  اأحمد 

باجعيفر،  �ساملني  بدر  الطاب  ال�ساد�س:  املركز 

ال�سهري،  حممد  حميد،  عبدالرب  نا�سر،  حممد 

عبداهلل الزامل، عتيبي الغامدي - املركز ال�سابع: 

الطالبات ماك �سايف القحطاين، اأ�سماء الزبينة، 

ال�سهري  العوا�سي، جواهر  الغامدي، ن�سيم  �سارة 

- املركز الثامن: الطالبات مو�سي فهد بن �سلمة، 

لطيفة العرفج، من�سة الدو�سري، الهنوف ال�سليل، 

�سعيد  الطالب  التا�سع:  املركز   - احلارثي  ن��وال 

مبارك �سعيد الهوطلي - املركز العا�سر: الطالبات 

مرام  اإبراهيم،  جواهر  احل�سني،  اإبراهيم  اأجماد 

ال�سهري، فاتن ال�سما�سي، مزنة الر�سيدي، ورهام 

احلازمي.

- الأبحاث العلمية/ املحور العلمي:

املركز ال�سابع: الطالبات �سيخة خالد ال�سويلم، 

ليما اخل�سريي، جمد عي�سى، نورة الدوي�س، �سارة 

الطاب  الثامن:  املركز   - القحطاين  نورة  الزيد، 

القحطاين،  ح�سن  امل��ط��ريي،  اهلل  ع��و���س  م���ازن 

اإبراهيم  ال�سرثي،  عبدالعزيز  بالطي�ور،  اأ�سامة 

العليان.

- الأبحاث العلمية/ املحور ال�سحي:

املركز اخلام�س: الطالبة دعاء اأ�سامة عان.

- الفعاليات امل�ساحبة/ البتكارات:

املركز الثاين: الطالب فهد نا�سر الدو�سري.

- الأفام الوثائقية:

تركي  اخلالد،  عبداهلل  الطاب  الأول:  املركز 

غزاي  اجلنيدل،  راك��ان  املالكي،  فهد  ال�سهري، 

ال�سبل،  الطالبات رهف  الثاين:  املركز  الن�سمي - 

ال�سمري  �سهد  اخلثان،  رهاف  الأحيدب،  خولة 

العويني،  عبدالعزيز  الطاب  الثالث:  املركز   -

عبداهلل  الزهراين،  عبداهلل  املقرن،  عبدالرحمن 

العريفي، في�سل الغامدي، فهد اأبو �سميح.

- الر�سم الت�سكيلي:

 - املالكي  عائ�س  عبدالرحمن  الأول:  املركز 

املركز الثاين: عبداهلل �سعد البيو�س.

- الت�سوير الت�سكيلي:

املركز الثاين: فهد �سعود الربيعة.

- الفن الرقمي:

املركز الثاين: لينا عبداهلل الفهيدي.

- اخلط العربي:

املركز الأول: عبدالعزيز اأحمد العبادي - املركز 

الثالث:  املركز   - العنزي  ث��اين  عبداهلل  ال��ث��اين: 

عبداهلل جهاد الب�سام.


