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«الطبية التطبيقية» تنظم منتدى التثقيف الصحي

�أ�.سفران

�أ�.شاهر

�أ�صدر معايل مدير اجلامعة عدة قرارات �إدارية:
 تكليف الدكتور عثمان املنيع م�ساعداً لوكيل اجلامعة لل�ش�ؤونالتعليمية والأكادميية لل�ش�ؤون الطالبية.
 متديد تكليف الأ�ستاذ قا�سم بن عي�سى �سفران بالعمل مديراًلإدارة عمادة التطوير واجلودة.
 تكليف الأ�ستاذ متعب بن حممد �سعيد �شاهر بالعمل م�شرفاًعلى وحدة �إدارة الهوية بعمادة التطوير واجلودة.

نظمت كلية ال��ع��ل��وم الطبية التطبيقية
ممثلة بق�سم علوم �صحة املجتمع ،املنتدى
الأول للتثقيف ال�صحي ،وذلك بح�ضور عميد
الكلية الدكتور يزيد �آل ال�شيخ ووكلية الكلية
وال��وك�لاء .و�أك��د عميد الكلية يف كلمته �أن
التثقيف ال�صحي يعترب �أحد �أهم ركائز العمل
ال�صحي للوقاية مِ ن الأم��را���ض ،و�أن الكلية
حتر�ص على دعم برنامج التثقيف ال�صحي
ليكون نواة تثقيفية متميزة يف القطاع ال�صحي
من خالل تخريج كوادر م�ؤهلة .و�أ�شار �إىل �أن
ر�ؤية اململكة � 2030أكدت على بناء جمتمع
�صحي وحيوي وذلك �سيتحقق مب�شيئة اهلل
ب��وج��ود ال��ك��وادر ال�صحية امل��ؤه��ل��ة وه��و ما
تعمل عليه كلية العلوم الطبية التطبيقية .مت
خالل املنتدى تقدمي عدة حما�ضرات تثقيفية
مب�شاركة ع��دد م��ن املخت�صني يف التثقيف
ال�صحي.

عميد المجتمع يلتقي أعضاء هيئة التدريس

عقد الدكتور عبداهلل بن عطية
الزهراين عميد كلية املجتمع لقا ًء

مفتوحاً مع �أع�ضاء هيئة التدري�س
ب��ال��ك��ل��ي��ة ب��ح�����ض��ور وك��ل�اء الكلية

ور�ؤو�ساء الأق�سام ومدراء الوحدات.
ويف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء رح��ب عميد
الكلية ب��أع�����ض��اء هيئة التدري�س
ال��ق��ادم�ين م���ن ال��ب��ع��ث��ة وامل��ع��ي��ن�ين
اجل���دد يف ال��ك��ل��ي��ة ،ون���وه ب�أهمية
االهتمام بالطالب اجلامعي باعتباره
حم��ور العملية التعلمية واالل��ت��زام
ب��امل��ح��ا���ض��رات و�أوق��ات��ه��ا ،و�أهمية
العمل بروح الفريق الواحد مبا يعود
بالنفع على جميع من�سوبي الكلية،
ونقل لهم مالحظات ال��ط�لاب يف
املجل�س اال�ست�شاري وحثهم على
تالفيها �إن وجدت.
ب��ع��د ذل���ك حت���دث وك��ي��ل الكلية
للتطوير واجلودة د� .أ�سامة الفراج
ع��ن ح��ر���ص ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى امل��راك��ز

املتقدمة يف االع��ت��م��ادات املحلية
والدولية� ،شاكراً جميع الزمالء على
تعاونهم يف حتقيق تلك الإجنازات،
منبهاً على بع�ض الأمور التي تتعلق
بذلك.
ثم حت��دث وكيل الكلية لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية يف الكلية د.
�صغي بن حممد ال�صغري� ،شاكراً
رّ
الزمالء على احل�ضور ،و�شكر �أي�ضاً
عمادة الكلية واجلامعة على الدعم
املتوا�صل للكلية يف ظل هذه النه�ضة
احلديثة لدولتنا امل��ب��ارك��ة ،و�شدد
ب�ضرورة احلر�ص على الطالب وما
يتعلق بالإر�شاد الأكادميي جتاهههم،
وبينّ �أن الكلية والعمادة يف خدمة
ال���ط�ل�اب وخ���دم���ة �أع�����ض��اء هيئة
التدري�س يف �أي وقت.
ب����ع����د ذل�������ك ُف�����ت�����ح امل����ج����ال
جلميع �أع�����ض��اء هيئة التدري�س
ال�ستقبال اقرتاحاتهم وهمومهم
وا�ستف�ساراتهم فيما يتعلق بالعملية
التعليمية ،ومت الإج���اب���ة عليها
من قبل �سعادة العميد والوكالء
ور�ؤ���س��اء الأق�����س��امُ ،
وخ��ت��م اللقاء
بال�شكر والتقدير للجميع.

موهوبو الجامعة يزورون
«العلوم والتقنية»

نظم م�سار الطلبة املوهوبني يف برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني زيارة
لوحدة االبتكار مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،وذلك �صباح الأحد
املا�ضي 1440/5/14هـ قام بها جمموعة من طالب اجلامعة املوهوبني
يف املجاالت التقنية واالبتكارية ،حيث ا�ستقبلهم من املدينة الأ�ستاذ نواف
�شجاع وقام بتعريفهم باجليل اجلديد من الت�صنيع وهو «الت�صنيع الرابع»
والذي يعتمد على التقنيات احلديثة كتطبيقات الأجهزة الذكية والواي فاي
وتقنية الطباعة ثالثية الأبعاد وتقنية حماكاة الواقع.
بعد ذلك مت �إطالعهم على ق�سم النحت على املواد اخلام وت�صميم وت�صنيع
الأدوات اخلا�صة للعلوم والأبحاث كامل�ستخدمة يف املركبات الف�ضائية ،حيث
تعرف الطالب على مرحلة �صناعة النماذج الأولية با�ستخدام الطباعة
ثالثية الأبعاد ،ثم مرحلة حماكاة الواقع والتي يتم فيها جتربة املنتج قبل
ا�ستخدامه ،وخالل الزيارة تع َّرف الطالب على كيفية اال�ستفادة من املدينة،
حيث تتيح املدينة التدريب يف معاملها لطالب اجلامعة وتقدم امل�ساعدة
للمن�ش�آت ال�صغرية ،واختتمت الزيارة بالتقاط �صورة جماعية.

«المتفوقين والموهوبين» يستضيف
الدكتورة خولة الكريع

نظم برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني لقا ًء علمياً يوم الأحد
املا�ضي  14جمادى الأوىل 1440
هـ يف املدينة اجلامعية للطالبات
ون���ق���ل ع�ب�ر ال���ب���ث ال��ت��ل��ف��زي��وين
لق�سم الطالب ،ا�ست�ضاف خالله
ال�بروف��ي�����س��ور خ��ول��ة ب��ن��ت �سامي
ال���ك���ر ّي���ع ،ك��ب�يرة ع��ل��م��اء �أب��ح��اث
ال�سرطان ورئي�س مركز الأبحاث
مبركز امللك فهد ل�ل�أورام وع�ضو
�سابق مبجل�س ال�شورى.

�أدارت اللقاء الطالبة املوهوبة
ليان الغامدي ،وح�ضر اللقاء عدد
كبري من طالبات وطالب اجلامعة
م��ن جميع التخ�ص�صات العلمية
والطبية والإن�سانية ،وكانت جل�سة
حوارية و�أكادميية مرثية.
وقد حتدثت الربوفي�سور الكر ّيع
ع��ن ال��ن��ج��اح ب�ين الأم���ل وامل��ث��اب��رة،
وتبادل الطالبات والطالب النقا�ش
م��ع ال��دك��ت��ورة و�أج��اب��ت على جميع
ت�������س���ا�ؤالت���ه���م ،ووع������دت ب��ت��دري��ب

جم��م��وع��ة م��ن طلبة اجل��ام��ع��ة يف
املراكز امل�شرفة عليها.
ويف نهاية اللقاء ك � ّرم الربنامج
الربوفي�سور خولة الكر ّيع ،وقدمت
الطالبة امل��وه��وب��ة ن���ورة ال�شريهي
هدية للربوفي�سور عبارة عن لوحة
ف��ن � ّي��ة ،وي���أت��ي ه���ذا ال��ل��ق��اء �ضمن
لقاءات العلماء التي ينظمها برنامج
الطلبة املتفوقني واملوهوبني بهدف
اح��ت��ك��اك الطلبة ب��ال��ع��ل��م��اء ونقل
التجارب املميزة لهم.

ا���س��ت��م��راراً جلهودها الداعمة
لعمليات تطوير البيئة الإداري���ة
والأكادميية باجلامعة ،تعمل وكالة
اجل��ام��ع��ة للتخطيط وال��ت��ط��وي��ر
بقيادة ال��دك��ت��ور يو�سف ع�سريي
على �إجراء درا�سة بعنوان «درا�سة
اجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س
ال�سعوديني جت��اه ت��ويل املنا�صب
الإداري�����ة والأك��ادمي��ي��ة  -جامعة
امللك �سعود �أمنوذجاً» ،ومت ت�شكيل
فريق عمل ي�ضم عدداً من من�سوبي
كليات اجلامعة والعمادات امل�ساندة
للم�شاركة يف هذه الدرا�سة.

وتهدف الدرا�سة التي يقوم على
تنفيذها عمادة التطوير واجل��ودة
ب�إ�شراف عميدها الدكتور �صالح
الق�سومي �إىل درا���س��ة اجت��اه��ات
�أع�ضاء هيئة التدري�س ال�سعوديني
جت����اه ت����ويل امل��ن��ا���ص��ب الإداري������ة
والأكادميية بجامعة امللك �سعود،
وال���وق���وف ع��ل��ى �أ���س��ب��اب ق��ب��ول �أو
عزوف �أع�ضاء هيئة التدري�س حيال
ذل���ك ،وال��ت��ع��رف ع��ل��ى مقرتحات
ال��ق��ي��ادات الإداري������ة والأك��ادمي��ي��ة
جت��اه زي��ادة فاعلية دور القيادات
باجلامعة ،والتغلب على التحديات.

وتت�ضمن ال��درا���س��ة ع����دداً من
الإج������راءات م��ن��ه��ا :االط��ل�اع على
تفا�صيل الدرا�سة التي �أعدتها كلية
الرتبية عن �أ�سباب عزوف �أع�ضاء
هيئة التدري�س عن تويل املنا�صب
الإداري�����ة والأك��ادمي��ي��ة ،واالط�ل�اع
على الأدبيات ذات ال�صلة ،وت�صميم
وتطبيق ا�ستبانة لقيا�س اجتاهات
�أع�ضاء هيئة التدري�س ال�سعوديني
جت����اه ت����ويل امل��ن��ا���ص��ب الإداري������ة
والأك���ادمي���ي���ة ،وت��ن��ف��ي��ذ م��ق��اب�لات
م��ع ال��ق��ي��ادات املتو�سطة والعليا
باجلامعة.

دراسة اتجاهات أعضاء هيئة التدريس
لتولي المناصب اإلدارية

