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الرياضة تعود للحياة الجامعية 

د. فهد بن عبداهلل الطياش

إنجازات متميزة للطلبة الموهوبين

دورات تدريبية في المسرح

لقاء »الطلبة المستجدين« بكلية التربية.. اليوم

الطلبة  ب��رن��ام��ج  اإدارة  ق��دم��ت 

املتفوقني واملوهوبني بوكالة اجلامعة 

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

املوهوبني  الطلبة  من  لعدد  التهنئة 

الإجن��ازات  نظري  وذل��ك  باجلامعة، 

العام  خالل  حققوها  التي  النوعية 

اجلامعي 1439/1438ه�.

فقد ح�شل الطالب �شعود الب�شري 

يف  عاملية  ف�شية  ميدالية  اأول  على 

للجامعات  الريا�شي  الحتاد  تاريخ 

�شمن   60 وزن حتت  يف  ال�شعودية 

والتي  العاملية  اجل��ام��ع��ات  بطولة 

ك��م��ا ح�شل  ال��ي��اب��ان،  اأق��ي��م��ت يف 

الطالب فرج النا�شري على ميدالية 

برونزية يف نف�س البطولة.

وح�شلت الطالبة املخرتعة �شارة 

خ�شر عبداحلميد من كلية ال�شيدلة 

على امليدالية الربونزية من معر�س 

خا�شة  وج��ائ��زة   18 ال��دويل  كيوي 

م��ن احت���اد امل��خ��رتع��ني ال��ت��اي��واين، 

املتفوقة  الطالبة  ح�شلت  حني  يف 

يف  الأول  املركز  على  ال�شرقي  اآي��ة 

البحث الذي �شاركت به يف فعاليات 

»املدر�شة ال�شيفية لالأبحاث« والتي 

ينظمها مركز امللك عبداهلل العاملي 

للعام  »كيمارك«  الطبية  لالأبحاث 

�شارك  حيث  التوايل،  على  العا�شر 

يف هذه امل�شابقة 88 طالباً وطالبة 

من خمتلف جامعات اململكة. 

من  امل��ق��دم  امل�شروع  ح�شل  كما 

من  ال�شهري  عبداملجيد  الطالب 

الثاين  امل��رك��ز  على  ال��ع��م��ارة  كلية 

التعليمية  املباين  ت�شميم  مب�شابقة 

والتي نظمتها وزارة التعليم و�شركة 

تطوير للمباين.

ي�شتعد نادي امل�شرح لتنفيذ حزمة 

املتخ�ش�شة  النوعية  ال��ربام��ج  م��ن 

تهدف  والتي  التدريبية  وال���دورات 

لتح�شني امل�شتوى الفني على م�شتوى 

من  اأج��ي��ال  وتهيئة  امل�����ش��رح،  ع��امل 

جامعة  م�شرح  ي��ق��ودون  املحرتفني 

امللك �شعود ملزيد من التميز والتقدم 

املحلي والعربي وحتى العاملي.

الف�شل  لهذا  الربامج  اأوىل  كانت 

الدرا�شي حزمة من الدورات التدريبية 

حت��ري��ك  دورة  م��ن��ه��ا  املتخ�ش�شة 

امل�شرحي  التمثيل  يف  ودورة  الدمى 

ودورة املالب�س والإك�ش�شوارات ودورة 

امل�شرحي  امل��ك��ي��اج  يف  متخ�ش�شة 

واأخرى يف الديكور امل�شرحي.

وملن يرغب بالت�شجيل يف الدورات 

ميكن دخول الرابط التايل:

HYPERLINK »https://  

goo.gl/7vJSWn« https://

goo.gl/7vJSWn

عند  اليوم  الرتبية  كلية  تعقد 

ال��ع��ا���ش��رة وال��ن�����ش��ف ���ش��ب��اح��اً، 

للطالب  املفتوح  ال��دوري  اللقاء 

البكالوريو�س  وطالب  امل�شتجدين 

فهد  ال��دك��ت��ور  الكلية  عميد  م��ع 

الرتبية. كلية  مدرج  يف  ال�شايع، 

����ش���ار وك��ي��ل ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة  واأ

ك���ادمي���ي���ة ال��دك��ت��ور  ل��ل�����ش��وؤون الأ

ه��ذا  اأن  اإىل  ال�����ش��م��راين  �شعيد 

ال���ل���ق���اء ي��ع��ق��د ���ش��م��ن ���ش��ل�����ش��ل��ة 

الكلية  اأع��دت��ه��ا  ال��ت��ي  ن�����ش��ط��ة  الأ

ل����ش���ت���ق���ب���ال ال����ط����الب اجل����دد 

ل��ت��ع��ري��ف��ه��م ب��ب��ع�����س اجل���وان���ب 

ولالإجابة  الأ�شا�شية  الأكادميية 

ا�شتف�شارات  من  لديهم  ما  على 

�شئلة. اأ و

ك���م���ا ����ش���رح امل�������ش���رف ع��ل��ى 

ن�������ش���ط���ة ال��ط��الب��ي��ة  وح������دة الأ

اأن  ال�شحيباين  ي��ا���ش��ر  ال��دك��ت��ور 

معر�ًشا  �شيت�شمن  ال��ل��ق��اء  ه��ذا 

ق�����ش��ام  اأ ن�����ش��ط��ة يف  الأ ل���ن���وادي 

كما  بها،  الطالب  لتعريف  الكلية 

جوائز  ثالث  على  ال�شحب  �شيتم 

للطالب.

شؤون الطالب تنظم لقاًء تعريفًيا 
لذوي اإلعاقة

ملعب  وخا�شة  الريا�شة،  اأ�شبحت  قليلة  اأ�شابيع  يف 

ول�شنوات  اجلامعي،  املجتمع  اأحاديث  قلب  يف  اجلامعة 

طويلة كان الطموح يف احل�شول على مم�شى لوقف زحف 

الأح��ذي��ة  بحيلة  اجلميع  فقام  الأج�����ش��اد،  على  ال��رته��ل 

املمر  وحت��وي��ل  امل��ك��ات��ب  داخ���ل  امل��ري��ح��ة  اأو  ال��ري��ا���ش��ي��ة 

مرحلة  نعي�س  اليوم  ريا�شي،  مم�شى  اإىل  الكليات  بني 

ي�شت�شيف  وملعب  متخ�ش�شة  علمية  كلية  لدينا  جديدة، 

مفتوح  وم�شبح  القارية،  البطولت  يف  حتى  املناف�شات 

من  امل�شرتكني  ل�شتقطاب  اخلا�شة  الأندية  بني  وتناف�س 

نحو  والتحول  التطور  هذا  كل  ومع  اجلامعة،  من�شوبي 

البع�س رغبة يف املزيد، وهنا نقول  الأف�شل ل يزال لدى 

نريد؟  ماذا 

ن��ح��ول حتقيق  اجل��ام��ع��ة  ���ش��ي��دف��ع  امل��زي��د  اأن  اأع��ت��ق��د 

والكلية  الطبية  املدينة  بعالقة  ولنبداأ  التميز،  من  املزيد 

و�شحة  ال��ري��ا���ش��ي  ب��امل��ي��دان  اأخ���رى  ق�����ش��ام  واأ وامل��الع��ب 

عندها  وتكاملية،  موؤ�ش�شية  روؤية  وفق  اجلامعي  املجتمع 

لبنة  وو�شعنا  التكاملية  اخلطوة  ن��ا  ب��داأ قد  فعاًل  نكون 

املتكاملة،  وقطاعاتها  للجامعة  التميز  ه��ذا  لتاأ�شيل 

املختلفة  املدينة  مراكز  يف  تقدميها  ن�شتطيع  خدمة  وهي 

لحًقا. 

د. ال�سايع

برعاية وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد النمي 

د�شنت عمادة �شوؤون الطالب اللقاء التعريفي للطالب ذوي الإعاقة للف�شل 

الأول من العام الدرا�شي 1439/ 1440ه�� يوم اخلمي�س 1440/01/03ه�.

الإعاقة،  ذوي  الطالب  اأحد  تالها  احلكيم  الذكر  من  باآيات  اللقاء  بداأ 

لل�شوؤون  اجلامعة  بوكيل  فيها  رحب  كلمة  الطالب  �شوؤون  عميد  األقى  ثم 

التعليمية والأكادميية، وبجميع احل�شور، واأكد يف كلمته على اأهمية الطالب 

ذوي الإعاقة، واأنهم يت�شدرون اأولويات اهتمام العمادة، واأن العمادة تبذل 

جل اهتمامها يف توفري اخلدمات وت�شهيل ال�شعاب اأمام تعلم الطالب ذوي 

الإعاقة، واأي�شاً دعم وتاأمني الرعاية ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر مع جهات 

خرى داخل اجلامعة وخارجها، ويف ختام كلمته دعا الطالب اإىل ال�شتفادة 
ُ
اأ

من جميع اخلدمات املقدمة لهم.

كما األقى وكيل عمادة �شوؤون الطالب للخدمات الطالبية الدكتور �شعود 

والأكادميية،  التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  بوكيل  فيها  رحب  كلمة  العمري 

�شوؤون  عمادة  تقدمها  التي  اخلدمات  تف�شياًل  واأو�شح  احل�شور  وجميع 

الطالب ملركز الطالب ذوي الإعاقة، ومنها: طباعة املناهج، معاجلة م�شاكل 

الآيل،  احلا�شب  معمل  الطبية،  ال�شرتاحة  امل�شاندة،  اخلدمات  الطالب، 

واأجهزة خا�شة بالطالب ذوي الإعاقة، والرحالت الدورية.

وا�شتعر�س الدكتور حممد القحطاين برنامج الو�شول ال�شامل املخ�ش�س 

خلدمة الطالب ذوي الإعاقة يف اأنحاء اجلامعة، والذي مت ت�شميمه على 

اأ�ش�س هند�شية وعلمية عالية ي�شمن ال�شالمة جلميع الطالب ذوي الإعاقة.

حممد  الدكتور  والأكادميية  التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  وكيل  واألقى 

النمي كلمة رحب فيها بجميع احل�شور، واأكد دعم اإدارة اجلامعة للطالب 

ذوي الإعاقة، وتذليل ال�شعاب اأمامهم، وتوفري بيئة علمية وتربوية �شحية 

و�شليمة، و�شكر كل العاملني يف خدمة الطالب.

واختتم اللقاء بزيارة مرافق مركز ذوي الإعاقة، وتقدمي الورود والهدايا 

الرمزية للطالب اجلدد.




