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الصحي التثقيف  منتدى  تنظم  التطبيقية«  »الطبية 

يزورون  الجامعة  موهوبو 
والتقنية« »العلوم 

يستضيف  والموهوبين«  »المتفوقين 
الكريع خولة  الدكتورة 

التدريس  أعضاء هيئة  اتجاهات  دراسة 
اإلدارية المناصب  لتولي 

التدريس هيئة  أعضاء  يلتقي  المجتمع  عميد 

التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية  نظمت 

املنتدى  املجتمع،  �صحة  علوم  بق�صم  ممثلة 

الأول للتثقيف ال�صحي، وذلك بح�صور عميد 

الكلية  ال�صيخ ووكلية  اآل  الكلية الدكتور يزيد 

اأن  كلمته  يف  الكلية  عميد  واأك��د  وال��وك��اء. 

التثقيف ال�صحي يعترب اأحد اأهم ركائز العمل 

الكلية  واأن  الأم��را���ض،  ِمن  للوقاية  ال�صحي 

ال�صحي  التثقيف  برنامج  دعم  على  حتر�ض 

ليكون نواة تثقيفية متميزة يف القطاع ال�صحي 

من خال تخريج كوادر موؤهلة. واأ�صار اإىل اأن 

بناء جمتمع  على  اأكدت   2030 اململكة  روؤية 

اهلل  مب�صيئة  �صيتحقق  وذلك  وحيوي  �صحي 

ما  وه��و  امل��وؤه��ل��ة  ال�صحية  ال��ك��وادر  ب��وج��ود 

تعمل عليه كلية العلوم الطبية التطبيقية. مت 

خال املنتدى تقدمي عدة حما�صرات تثقيفية 

التثقيف  يف  املخت�صني  م��ن  ع��دد  مب�صاركة 

ال�صحي.

نظم م�صار الطلبة املوهوبني يف برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني زيارة 

لوحدة البتكار مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وذلك �صباح الأحد 

املوهوبني  اجلامعة  من طاب  بها جمموعة  قام  1440/5/14ه�  املا�صي 

يف املجالت التقنية والبتكارية، حيث ا�صتقبلهم من املدينة الأ�صتاذ نواف 

�صجاع وقام بتعريفهم باجليل اجلديد من الت�صنيع وهو »الت�صنيع الرابع« 

والذي يعتمد على التقنيات احلديثة كتطبيقات الأجهزة الذكية والواي فاي 

وتقنية الطباعة ثاثية الأبعاد وتقنية حماكاة الواقع.

بعد ذلك مت اإطاعهم على ق�صم النحت على املواد اخلام وت�صميم وت�صنيع 

الأدوات اخلا�صة للعلوم والأبحاث كامل�صتخدمة يف املركبات الف�صائية، حيث 

الطباعة  با�صتخدام  الأولية  النماذج  �صناعة  مرحلة  على  الطاب  تعرف 

ثاثية الأبعاد، ثم مرحلة حماكاة الواقع والتي يتم فيها جتربة املنتج قبل 

ا�صتخدامه، وخال الزيارة تعرَّف الطاب على كيفية ال�صتفادة من املدينة، 

امل�صاعدة  وتقدم  اجلامعة  لطاب  معاملها  التدريب يف  املدينة  تتيح  حيث 

للمن�صاآت ال�صغرية، واختتمت الزيارة بالتقاط �صورة جماعية.

عطية  بن  عبداهلل  الدكتور  عقد 

لقاًء  املجتمع  كلية  عميد  الزهراين 

التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  مع  مفتوحاً 

الكلية  وك����اء  ب��ح�����ص��ور  ب��ال��ك��ل��ي��ة 

وروؤو�صاء الأق�صام ومدراء الوحدات.

ال��ل��ق��اء رح��ب عميد  ب��داي��ة  ويف 

التدري�ض  هيئة  ب��اأع�����ص��اء  الكلية 

ال��ق��ادم��ني م���ن ال��ب��ع��ث��ة وامل��ع��ي��ن��ني 

باأهمية  ون���وه  ال��ك��ل��ي��ة،  يف  اجل���دد 

الهتمام بالطالب اجلامعي باعتباره 

والل��ت��زام  التعلمية  العملية  حم��ور 

واأهمية  واأوق��ات��ه��ا،  ب��امل��ح��ا���ص��رات 

العمل بروح الفريق الواحد مبا يعود 

الكلية،  من�صوبي  جميع  على  بالنفع 

يف  ال��ط��اب  ماحظات  لهم  ونقل 

على  وحثهم  ال�صت�صاري  املجل�ض 

تافيها اإن وجدت.

الكلية  وك��ي��ل  ذل���ك حت���دث  ب��ع��د 

الفراج  اأ�صامة  د.  واجلودة  للتطوير 

ع��ن ح��ر���ض ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى امل��راك��ز 

املحلية  الع��ت��م��ادات  يف  املتقدمة 

والدولية، �صاكراً جميع الزماء على 

تعاونهم يف حتقيق تلك الإجنازات، 

منبهاً على بع�ض الأمور التي تتعلق 

بذلك.

لل�صوؤون  الكلية  وكيل  حت��دث  ثم 

د.  الكلية  يف  والأكادميية  التعليمية 

�صاكراً  ال�صغري،  حممد  بن  �صغريرّ 

الزماء على احل�صور، و�صكر اأي�صاً 

عمادة الكلية واجلامعة على الدعم 

املتوا�صل للكلية يف ظل هذه النه�صة 

و�صدد  امل��ب��ارك��ة،  لدولتنا  احلديثة 

ب�صرورة احلر�ض على الطاب وما 

يتعلق بالإر�صاد الأكادميي جتاهههم، 

خدمة  يف  والعمادة  الكلية  اأن  وبنيرّ 

اأع�����ص��اء هيئة  ال���ط���اب وخ���دم���ة 

التدري�ض يف اأي وقت.

ب����ع����د ذل�������ك ُف�����ت�����ح امل����ج����ال 

التدري�ض  هيئة  اأع�����ص��اء  جلميع 

وهمومهم  اقرتاحاتهم  ل�صتقبال 

وا�صتف�صاراتهم فيما يتعلق بالعملية 

عليها  الإج���اب���ة  ومت  التعليمية، 

والوكاء  العميد  �صعادة  قبل  من 

اللقاء  وُخ��ت��م  الأق�����ص��ام،  وروؤ���ص��اء 

بال�صكر والتقدير للجميع.

املتفوقني  الطلبة  برنامج  نظم 

الأحد  يوم  علمياً  لقاًء  واملوهوبني 

املا�صي 14 جمادى الأوىل 1440 

للطالبات  اجلامعية  املدينة  يف  ه� 

ون���ق���ل ع���رب ال���ب���ث ال��ت��ل��ف��زي��وين 

خاله   ا�صت�صاف  الطاب،  لق�صم 

�صامي  ب��ن��ت  ال��ربوف��ي�����ص��ور خ��ول��ة 

ال���ك���ريرّ���ع، ك��ب��رية ع��ل��م��اء اأب��ح��اث 

الأبحاث  مركز  ورئي�ض  ال�صرطان 

وع�صو  ل��اأورام  فهد  امللك  مبركز 

�صابق مبجل�ض ال�صورى.

املوهوبة  الطالبة  اللقاء  اأدارت 

عدد  اللقاء  وح�صر  الغامدي،  ليان 

اجلامعة  وطاب  طالبات  من  كبري 

العلمية  التخ�ص�صات  جميع  م��ن 

جل�صة  وكانت  والإن�صانية،  والطبية 

حوارية واأكادميية مرثية.

الكريرّع  الربوفي�صور  وقد حتدثت 

ع��ن ال��ن��ج��اح ب��ني الأم���ل وامل��ث��اب��رة، 

النقا�ض  والطاب  الطالبات  وتبادل 

ال��دك��ت��ورة واأج��اب��ت على جميع  م��ع 

ت�������ص���اوؤلت���ه���م، ووع������دت ب��ت��دري��ب 

م��ن طلبة اجل��ام��ع��ة يف  جم��م��وع��ة 

املراكز امل�صرفة عليها.

الربنامج  م  ك��ررّ اللقاء  نهاية  ويف 

وقدمت  الكريرّع،  خولة  الربوفي�صور 

ال�صريهي  ن���ورة  امل��وه��وب��ة  الطالبة 

هدية للربوفي�صور عبارة عن  لوحة 

ف��ن��يرّ��ة، وي��اأت��ي ه���ذا ال��ل��ق��اء �صمن 

لقاءات العلماء التي ينظمها برنامج 

بهدف  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة 

ونقل  ب��ال��ع��ل��م��اء  الطلبة  اح��ت��ك��اك 

التجارب املميزة لهم.

الداعمة  جلهودها  ا���ص��ت��م��راراً 

الإداري���ة  البيئة  تطوير  لعمليات 

والأكادميية باجلامعة، تعمل وكالة 

وال��ت��ط��وي��ر  للتخطيط  اجل��ام��ع��ة 

ع�صريي  يو�صف  ال��دك��ت��ور  بقيادة 

بعنوان »درا�صة  اإجراء درا�صة  على 

التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  اجتاهات 

املنا�صب  ت��ويل  جت��اه  ال�صعوديني 

جامعة   - والأك��ادمي��ي��ة  الإداري�����ة 

امللك �صعود اأمنوذجاً«، ومت ت�صكيل 

فريق عمل ي�صم عدداً من من�صوبي 

كليات اجلامعة والعمادات امل�صاندة 

للم�صاركة يف هذه الدرا�صة.

التي يقوم على  الدرا�صة  وتهدف 

واجل��ودة  التطوير  عمادة  تنفيذها 

�صالح  الدكتور  عميدها  باإ�صراف 

اجت��اه��ات  درا���ص��ة  اإىل  الق�صومي 

ال�صعوديني  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء 

جت����اه ت����ويل امل��ن��ا���ص��ب الإداري������ة 

�صعود،  امللك  بجامعة  والأكادميية 

وال���وق���وف ع��ل��ى اأ���ص��ب��اب ق��ب��ول اأو 

عزوف اأع�صاء هيئة التدري�ض حيال 

مقرتحات  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  ذل���ك، 

ال��ق��ي��ادات الإداري������ة والأك��ادمي��ي��ة 

القيادات  دور  فاعلية  زي��ادة  جت��اه 

باجلامعة، والتغلب على التحديات.  

من  ع����دداً  ال��درا���ص��ة  وتت�صمن 

الإج������راءات م��ن��ه��ا: الط����اع على 

تفا�صيل الدرا�صة التي اأعدتها كلية 

اأع�صاء  عزوف  اأ�صباب  عن  الرتبية 

املنا�صب  تويل  عن  التدري�ض  هيئة 

الإداري�����ة والأك��ادمي��ي��ة، والط���اع 

على الأدبيات ذات ال�صلة، وت�صميم 

اجتاهات  لقيا�ض  ا�صتبانة  وتطبيق 

ال�صعوديني  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء 

جت����اه ت����ويل امل��ن��ا���ص��ب الإداري������ة 

والأك���ادمي���ي���ة، وت��ن��ف��ي��ذ م��ق��اب��ات 

والعليا  املتو�صطة  ال��ق��ي��ادات  م��ع 

باجلامعة.

اأ�صدر معايل مدير اجلامعة عدة قرارات اإدارية:

- تكليف الدكتور عثمان املنيع م�صاعداً لوكيل اجلامعة لل�صوؤون 

التعليمية والأكادميية لل�صوؤون الطابية.

- متديد تكليف الأ�صتاذ قا�صم بن عي�صى �صفران بالعمل مديراً 

لإدارة عمادة التطوير واجلودة.

- تكليف الأ�صتاذ متعب بن حممد �صعيد �صاهر بالعمل م�صرفاً 

على وحدة اإدارة الهوية بعمادة التطوير واجلودة.
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