
اكتشاف مادة نانو أنبوبية نادرة 
ونشرها في »نيتشر«

مت اكت�ساف اأحد الأنواع اجلديدة والفريدة على م�ستوي العامل والنادرة 

اأنبوبية ومل تكن موجودة من قبل على م�ستوي  النانو  الطبيعية  املواد  من 

اأجمع، ولكن لها �سبيه عاملي ل يتمتع اإطالقا مبوا�سفات وخوا�ص  العامل 

املادة ال�سعودية اجلديدة، و�سعر املادة امل�سابهة الأمريكية غال جدا حيث 

يبلغ �سعر املائة جرام اخلام منها تقريبا 400 ريال �سعودي.
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ريناد الحسين: اختراعي يمكن أن 
يخدم ٤00 مليون أصم

ريناد بنت م�ساعد احل�سني، طالبة ذكية ومتفوقة وطموحة، تدر�ص �سنة 

باأحرف من  ا�سمها  �سجلت  تخ�س�ص طب وجراحة،  الطب،  كلية  اأوىل يف 

ذهب حملياً وعاملياً �سمن فئة الأ�سخا�ص املوهوبني واملخرتعني واملبتكرين، 

وح�سل اخرتاعها املخ�س�ص خلدمة ال�سم على جوائز عاملية، ا�ست�سافتها 

»ر�سالة اجلامعة« لتلقي ال�سوء على م�سريتها التعليمية والعلمية واإجنازاتها 

وطموحها..                                                      التفا�سيل �سـ 8

تدشين الخطة 
التشغيلية لكلية 

التربية

د�ــــســــن وكــــيــــل اجلـــامـــعـــة 

الدكتور  والتطوير  للتخطيط 

علي حممد م�سملي يوم الأحد 

1442هـ  رجـــب   9 املــا�ــســي 

الثانية  الت�سغيلية  اخلــطــة 

للخطة   »2023  2021-«

الرتبية  لكلية  الإ�سرتاتيجية 

بح�سور   »2030  2018-«

عــمــيــد الــتــطــويــر واجلـــــودة 

ــور مــبــارك بــن هــادي  ــت ــدك ال

عمداء  من  وعدد  القحطاين، 

وعمداء  باجلامعة،  الكليات 

باململكة، وعدد  الرتبية  كليات 

كبري من من�سوبي كلية الرتبية 

ــمــني من  ــت ــه واجلـــامـــعـــة، وامل

خارجها.
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أكثر من 100 عملية إلزالة أورام قاع الجمجمة بالمناظير 12لقاء افتراضي مع عميد كلية اآلداب 02

عيادة لتقديم لقاح كورونا بالجامعة 48

03

تدشين برنامج التطوير المهني غدًا

حفل ختامي وتكريم الفائزين باللقاء العلمي

ـــايل رئــيــ�ــص  ـــع حتــــت رعــــايــــة م

العمر،  بـــدران  الــدكــتــور  اجلــامــعــة، 

يــعــتــزم مــركــز اخلــريــجــني، الــتــابــع 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  لوكالة 

والأكادميية يف جامعة امللك �سعود، 

غداً الثنني، تد�سني برنامج التطوير 

مهارات  بتطوير  يعنى  الذي  املهني 

امللك  جامعة  وخــريــجــات  خريجي 

لالنخراط  وتاأهيلهم  املهنية،  �سعود 

يف �سوق العمل.

وقد �سرح وكيل اجلامعة لل�سوؤون 

التعليمية والأكادميية الدكتور حممد 

بن �سالح النمي، اأن وكالة اجلامعة 

ــة  والأكــادميــي التعليمية  لــلــ�ــســوؤون 

ــخــرجــات  ــامل ــهــو�ــص ب ــن ــل ــ�ــســعــى ل ت

التعليمية من خالل برامج اأكادميية 

التنمية  خطط  مع  تن�سجم  متميزة 

اأن  العمل؛ موؤكداً  واحتياجات �سوق 

جتربة  يعد  املهني  التطوير  برنامج 

رائدة واأحد موؤ�سرات جناح اجلامعة 

كونه يعمل وفق خطط قابلة للتطوير 

مع  تتنا�سب  والتعديل،  والــتــدريــب 

احتياجات �سوق العمل.

كــمــا اأكـــد املــ�ــســرف عــلــى مركز 

اخلريجني، الدكتور اأن�ص بن حممد 

ال�سعالن، حر�ص جامعة امللك �سعود 

الدائم على تاأهيل الكوادر الب�سرية 

من خريجيها وخريجاتها وتزويدهم 

باملهارات املهنية الالزمة مبا يتوافق 

مع روؤية اململكة 2030، م�سريا اإىل 

اإطالق  عرب  اخلريجني،  مركز  دور 

رفع  يف  املــهــنــي،  التطوير  بــرنــامــج 

اجلامعة،  التوظيف خلريجي  ن�سبة 

وجعلها منوذجا يحتذى به من خالل 

منهم  اخلــربة  باأ�سحاب  التعريف 

وعر�ص خرباتهم للمخت�سني.

املهني  التطوير  برنامج  ويهدف 

وقــادر  رائــد  بناء منــوذج مهني  اإىل 

العمل من خالل  �سوق  على مواكبة 

عــــدة خـــدمـــات تــ�ــســمــل جــلــ�ــســات 

عمل  وور�ــــص  فــرديــة،  ا�ست�سارية 

اأبرز املخت�سني  تدريبية مقدمة من 

يف الــقــطــاعــني الـــعـــام واخلـــا�ـــص، 

ومــ�ــســاعــدة حــديــثــي الــتــخــرج على 

والتدريب  الذاتية،  �سريهم  تطوير 

الوظيفية،  املقابالت  اجتياز  على 

كما ميكن للخريج اإذا كان على راأ�ص 

العمل من احل�سول على ال�ست�سارة 

وظيفته  لتقييم  الــالزمــة  املهنية 

احلالية اأو تغيري قطاع العمل. يذكر 

اأن حفل التد�سني �سيقام على من�سة 

زووم، غداً الإثنني 17 رجب 1442 

ال�ساعة   ،2021 1 مار�ص  ه املوافق 

معرفة  وميكن  �سباًحا.  العا�سرة 

ح�ساب  عرب  التفا�سيل  من  املزيد 

مركز اخلريجني بجامعة امللك �سعود 

.»alumniksu1@« على تويرت

ملزيد من املعلومات عن الربنامج: 

h t t p s : / / y o u t u . b e / 6 -

XYlBxG8Xc

كتب: فهد الفليج

اجلامعة  رئي�ص  معايل  عن  نيابة 

ــــــدران الـــعـــمـــر، رعــى  الـــدكـــتـــور ب

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

والأكـــادميـــيـــة الــدكــتــور حمــمــد بن 

�ــســالــح الــنــمــي، احلــفــل اخلــتــامــي 

اللقاء  يف  الفائزين  اأ�سماء  لإعــالن 

وتكرميهم،  ع�سر  احلــادي  العلمي 

والذي نظمته عمادة �سوؤون الطالب 

لالأن�سطة  الــعــمــادة  بــوكــالــة  ممثلة 

والــ�ــســراكــة الــطــالبــيــة، وذلـــك يوم 

عن  1442هـ،   /7  /5 الأربـــعـــاء 

بعد«،  »عــن  التزامني  البث  طريق 

د.  الطالب  �سوؤون  عميد  بح�سور 

�سوؤون  عمادة  ووكيل  القريني،  فهد 

د.  والــ�ــســراكــة  لالأن�سطة  الــطــالب 

ــة عــمــادة  ــل ــي ــبــحــي، ووك ــدل عــلــي ال

الطالبات  ل�سوؤون  الطالب  �سوؤون 

د. روؤى القفيدي، وبح�سور اأع�ساء 

وع�سوات اللجنة املنظمة للقاء..
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