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أخبار

خالل لقاءه بالدكتور العجمي..

د.النمي يطلق المبادرة الوطنية
إلستراتيجية الوصول الشامل

�أطلق وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية واالكادميية الدكتور حممد النمي
م�ؤخراً برنامج الو�صول ال�شامل املبادرة الوطنية لإ�سرتاتيجية الو�صول
ال�شامل ومبادرة حوكمة �أعمال الرتبية اخلا�صة يف التعليم العايل ،والتي
تعد ك��أول مبادرتني من نوعها عرب ًيا .جاء ذلك خالل ا�ستقباله باملدير
التنفيذي لربنامج الو�صول ال�شامل الدكتور نا�صر بن �سعد العجمي واملدير
التنفيذي امل�ساعد الدكتور حممد بن علي القحطاين .وخالل اللقاء مت
مناق�شة مبادرة وطنية لإ�سرتاتيجية الو�صول ال�شامل ومبادرة حوكمة �أعمال
الرتبية اخلا�صة يف التعليم العايل باال�ضافه اىل مناق�شة بنود كفاءة �أداء
برنامج الو�صول ال�شامل.

فيلم وثائقي عن صحة القلب
بمدينة الطالبات

نظمت العيادات الطبية باملدينة اجلامعية للطالبات يوم الأربعاء املوافق
 2021/9/29فعالية «اليوم العاملي ل�صحة القلب» ،حيث ُعر�ض خالل
الفعالية فيلم وثائقي تطرق �إىل �أمرا�ض القلب وال�شرايني وطريقة عالجها
والإ�سعافات االولية عند التعر�ض لنوبات قلبية .وحظي الركن بتفاعل من
مرتاديه ،كما �شرع منظمي الفعالية الإجابة على ا�ستف�سارات احل�ضور،
مما زاد من رفع الوعي العام .كما ُقدم يف املعر�ض عدد من مناذج الأغذية
ال�صحية التى ت�ساعد يف رفع كفاءة القلب ويف نهاية الفعالية مت توزيع
تذكارات رمزية على الزائرات .
�شارك يف تنظيم الفعالية ال�صيدالنية نرج�س ال�صايغ ومن�سوبات
العيادات ،وحت��ت �إ���ش��راف مديرة العيادات الإداري���ة باملدينة اجلامعية
الأخ�صائيه �أمرية احلربي.

التطوير والجودة يستقبل جامعة
الحدود الشمالية

ا�ستقبلت عمادة التطوير واجلودة برئا�سة عميد العمادة الدكتور مبارك
القحطاين م�ؤخراً وفدًا من عمادة اجلودة واالعتماد الأكادميي بجامعة
احلدود ال�شمالية .هدف االجتماع الذي جاء تلبية لرغبة جامعة احلدود
ال�شمالية للإطالع على جتربة جامعة امللك �سعود يف جمال �ضمان اجلودة
واالعتماد الأك��ادمي��ي والأنظمة الإلكرتونية والتقنية يف جم��ال اجل��ودة
واالعتماد الأكادميي واال�ستفادة منها .ح�ضر االجتماع من عمادة التطوير
واجلودة بجامعة امللك �سعود وكيل العمادة ل�ش�ؤون التطوير ،ووكيلة العمادة
ل�ش�ؤون اجلودة ،وامل�شرف على وحدة املوا�صفات واملقايي�س ،رئي�سة وحدة
التحول الرقمي مبكتب وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير.
وح�ضر من جامعة احل��دود ال�شمالية عميد عمادة اجل��ودة واالعتماد
الأك��ادمي��ي ،ووكيل ،ووكيلة العمادة ،وم�ست�شار وكيل اجلامعة للتطوير
واجلودة وخدمة املجتمع ور�ؤ�ساء وحدات االعتماد الرباجمي ،والأنظمة
الإلكرتونية ،واالعتماد امل�ؤ�س�سي ،والقيا�س والتقومي.
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توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (وسم) االستدامة
وقعت جامعة امللك �سعود ممثلة
مب��ع��ه��د ري�����ادة الأع���م���ال ،و���ش��رك��ة
و���س��م اال���س��ت��دام��ة ي����وم الأرب���ع���اء
1443/2/1هـ املوافق 2021/9/8م
اتفاقية «ت�شغيل خمترب االبتكار
االجتماعي يف جامعة امللك �سعود»
وذل��ك يف مقر مركز االبتكار .مثل
اجلامعة يف توقيع االتفاقية وكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي الدكتور خالد احلميزي ،من
جهة �شركة الو�سم الرئي�س التنفيذي
الأ�ستاذ عبداملجيد بن �أحمد ر�ضوان.
وت��ه��دف االت��ف��اق��ي��ة �إىل تعزيز
ال�����ش��راك��ة وال���ت���ع���اون ب�ي�ن جامعة
امللك �سعود ممثلة يف معهد ري��ادة
الأعمال وبني �شركة و�سم اال�ستدامة
وتفعيل ال�شراكات مع اجلهات ذات
ال��ع�لاق��ة حم��ل��ي�اً وع��امل��ي �اً ،وت��وف�ير
بيئة داع��م��ة لتحفيز االب��ت��ك��ارات
االجتماعية وحتويلها �إىل م�شاريع
ري���ادة اجتماعية .وي��ذك��ر �أن هذه
االتفاقية هي نتاج النجاح امل�شرتك
بني الطرفني خالل مرحلة ت�أ�سي�س
خمترب االبتكار االجتماعي ،ورغب ًة

يف حتقيق التميز يف بناء وت�شغيل
خمترب ابتكار اجتماعي منوذجي
على امل�ستوى الوطني والإقليمي،
وتفعيل دوره وت��وظ��ي��ف قدراتهما
و�إمكاناتهما لن�شر مفهوم وممار�سات
االب���ت���ك���ار االج��ت��م��اع��ي ،و�إط��ل��اق
املبادرات اال�سرتاتيجية من خالله،

ليكون رافداً تنمويا للمجتمع الداخلي
واخلارجي .ح�ضر توقيع االتفاقية
امل�����ش��رف ال��ع��ام ع��ل��ى معهد ري���ادة
الأعمال الدكتور ابراهيم احلركان
وامل�����ش��رف��ة ع��ل��ى م��رك��ز االب��ت��ك��ار
ال��دك��ت��ورة ح��ن��ان العتيبي وم��دي��رة
وحدة االبتكار االجتماعي الأ�ستاذة

تعاون مشترك بين جامعة «سعود»
والجامعات البريطانية

ال��ت��ق��ى امل�����ش��رف ع��ل��ى �إدارة
التعاون ال��دويل والتو�أمة العلمية
العاملية الدكتور مزيد بن م�شهور
ال�ترك��اوي ب�����س��ع��ادة مم��ث��ل رئي�س
ال�������وزراء ال�ب�ري���ط���اين ل��ل�����ش ��ؤون
التعليمية �ستيف �سميث  ،وذلك
ي��وم الأرب��ع��اء 1443/02/15هـ
امل��واف��ق 2021/09/22م خالل
ور���ش��ة ع��م��ل التعليم يف اململكة
العربية ال�سعودية ،ع�بر من�صة
زووم.
وحت��دث الطرفان ح��ول �أهمية
التعاون بني الطرفني ،وم�ساعدة
�أك�ث�ر م��ن  30ج��ام��ع��ة بريطانية
كربى على فهم التعاون الدويل يف
اململكة العربية ال�سعودية.
ون��اق�����ش د.ال�ت�رك���اوي و ال�سري
�ستيف �سميث عدد من الق�ضايا
امل�شرتكة اخلا�صة بالتعليم و�أوجه
التعاون امل�ستقبلي ،وكان من �أبرز
نتائج اللقاء� ،إي��ج��اد �سبل تعاون

م�شرتكة بني اجلانبني.
ح�ضر ال��ل��ق��اء امل��ل��ح��ق الثقايف
ال�����س��ع��ودي يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة
الدكتورة �أمل فطاين.

ي��ذك��ر �أن ه��ذه ال��زي��ارة فر�صة
كبرية لفتح �آف��اق جديدة للتعاون
بني اجلامعات الربيطانية وجامعة
امللك �سعود ،وتوفري فر�ص كبرية

جل��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود ل��ت��ع��زي��ز
حتالفاتها الدولية ،وحتقيق فوائد
م�ستدامة للجامعة ب�شكل خا�ص
وللمملكة ب�شكل عام.

المركز الوطني للرقابة على اإللتزام
البيئي في رحاب الجامعة

اجتماع لجنة متابعة اإلجراءات
اإلحترازية

بتوجيه من وكيلة عمادة التطوير واجلودة الدكتورة دارة الدي�سي عقدت
ع�ضوات جلنة متابعة الإجراءات االحرتازية جلائحة كورونا اجتماع عرب
تطبيق( )ZOOMمع من�سوبات وكالة العمادة باملدينة اجلامعية للطالبات،
وذلك يوم الأربعاء بتاريخ 1443/2/8هـ املوافق 2021 /9/15م يف متام
ال�ساعة  1:30ظهراً حيث ُعر�ض و�شرح بنود الدليل الإر�شادي اخلا�ص
بجائحة كورونا والعودة الآمنة ال�صادر من �إدارة مكافحة العدوى والوقاية
من الأمرا�ض املعدية ملن�سوبي جامعة امللك �سعود وااللتزام مبا ورد به،
وكذلك الت�أكيد على املن�سوبات االلتزام بالإجراءات االحرتازية والتقيد
بالتدابري الوقائية كما وردت من وزارة ال�صحة ،وتعاميم جامعة امللك �سعود
حفاظاً على �صحة و�سالمة اجلميع ،كما مت الرد على بع�ض اال�ستف�سارات
اخلا�صة مبا ورد بالدليل.
جدير بالذكر �أن جلنة متابعة الإجراءات االحرتازية تتكون من الدكتورة
م�شاعل املقبل والأ�ستاذة لطيفه ال�سبتي ،والأ�ستاذة ثريا القحطاين.

جنى الطيار ،م�ساعد مدير مركز
االبتكار لل�ش�ؤون الإداري����ة واملالية
الأ�ستاذ �سلطان ترك�ستاين ،مديرة
مركز �سيال لالبتكار وريادة الأعمال
الأ�ستاذة عبري حممد البكري و مدير
مركز دمي لال�ستدامة املالية الأ�ستاذ
خالد العوميري.

كتب :في�صل ال�شمريي
ُعقد يوم اخلمي�س � 2صفر 1443
امل��واف��ق � ،2021/9/9إج��ت��م��اع�اً
تباحثياً ب�ين جامعة امل��ل��ك �سعود
ممُ ثلة بكلية علوم الأغذية والزراعة،
ووزارة البيئة واملياه والزراعة ممُ ثلة
باملركز الوطني للرقابة على الإلتزام

البيئي ،وذلك يف رحــاب كلية علوم
الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة ،بهدف توطيد
�سبل التعاون امل�شرتك بني الطرفني.
ويف م�ستهل اللقاء قدم املهند�س
ٌ
عر�ض مرئي لأن�شطة
�سعد الزبيدي
وفعاليات املركز وعلى ر�أ�سها ت�شجيع
البحث واالبتكار يف جماالت الر�صد

والتقييم والتقنيات ال�صديقة للبيئة
و�سبل التعاون مع اجلامعة واملراكز
البحثية فيها ،وكذلك تعزيز قدرات
اال�ستجابة حلاالت الطوارئ البيئية
بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة،
وكذلك مت مناق�شة �سبل وحم��اور
التعاون الـ ُمرتقب بني املركز وكلية

علوم الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة يف �إط��ار
ال�سعي لبناء قاعدة تعاون معريف
وعملي وت��دري��ب��ي والإ���س��ت��ف��ادة من
اخلربات العلمية يف الكلية.
وب��ه��ذا اخل�صو�ص اق�ترح عميد
كلية علوم الأغذية والزراعة الدكتور
نا�صر بن عبدالرحمن ال�سحيباين
عمل جمل�س تن�سيق ُم�شرتك بني
الكلية واملركز ملناق�شة امل�ستجدات
اوالً ب ��أول يف �سبيل تعزيز التعاون
امل�شرتك البنّاء م�ستقب ً
ال.
ح�ضر اللقاء وكالء الكلية ور�ؤ�ساء
الأق�سام واملعنني بهذا ال�ش�أن ،كما
ّ
ح�ضر م��ن ج��ان��ب امل��رك��ز الوطني
املهند�س عــزيز �آل عثمان ،واملهند�س
عيد �سعد اجلعيد ،واملهند�س �سعد
ال��زب��ي��دي ،وق��د ح��از اللقاء تفاعل
اجلميع و�إثرائهم احل��واري املعريف
وتطلعهم لآف����اق تعاونية ُمتميزة
و ُمثمرة مع املركز يف �سبيل خدمة
اململكة ار�ضاً و�إن�سانا.

