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اإدارة  ع��ل��ى  امل�����ش��رف  ال��ت��ق��ى 

العلمية  والتواأمة  ال��دويل  التعاون 

م�شهور  بن  مزيد  الدكتور  العاملية 

رئي�س  مم��ث��ل  ب�����ش��ع��ادة  ال��رك��اوي 

ال�������وزراء ال���ري���ط���اين ل��ل�����ش��وؤون 

وذلك   ، �شميث  �شتيف  التعليمية 

1443/02/15ه�  الأرب��ع��اء  ي��وم 

خالل  2021/09/22م  امل��واف��ق 

اململكة  يف  التعليم  ع��م��ل  ور���ش��ة 

من�شة  ع��ر  ال�شعودية،  العربية 

زووم.

اأهمية  ح��ول  الطرفان  وحت��دث 

وم�شاعدة  الطرفني،  بني  التعاون 

بريطانية  ج��ام��ع��ة   30 م��ن  اأك���ر 

كرى على فهم التعاون الدويل يف 

ال�شعودية. العربية  اململكة 

ال�شري  و  د.ال���رك���اوي  ون��اق�����س 

الق�شايا  من  عدد  �شميث  �شتيف 

واأوجه  بالتعليم  اخلا�شة  امل�شركة 

اأبرز  من  وكان  امل�شتقبلي،  التعاون 

تعاون  �شبل  اإي��ج��اد  اللقاء،  نتائج 

اجلانبني. بني  م�شركة 

الثقايف  امل��ل��ح��ق  ال��ل��ق��اء  ح�شر 

ال�����ش��ع��ودي يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 

اأمل فطاين. الدكتورة 

فر�شة  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأن  ي��ذك��ر 

للتعاون  جديدة  اآف��اق  لفتح  كبرية 

الريطانية وجامعة  بني اجلامعات 

كبرية  فر�س  وتوفري  �شعود،  امللك 

جل��ام��ع��ة امل���ل���ك ���ش��ع��ود ل��ت��ع��زي��ز 

فوائد  وحتقيق  الدولية،  حتالفاتها 

خا�س  ب�شكل  للجامعة  م�شتدامة 

عام. ب�شكل  وللمملكة 

�شعود ممثلة  امللك  جامعة  وقعت 

مب��ع��ه��د ري�����ادة الأع���م���ال، و���ش��رك��ة 

و���ش��م ال���ش��ت��دام��ة ي����وم الأرب���ع���اء 

1443/2/1ه� املوافق 2021/9/8م 
البتكار  خمتر  »ت�شغيل  اتفاقية 

�شعود«  امللك  الجتماعي يف جامعة 

مثل  البتكار.  مركز  مقر  يف  وذل��ك 

وكيل  التفاقية  توقيع  يف  اجلامعة 

والبحث  العليا  للدرا�شات  اجلامعة 

العلمي الدكتور خالد احلميزي، من 

جهة �شركة الو�شم الرئي�س التنفيذي 

الأ�شتاذ عبداملجيد بن اأحمد ر�شوان.

تعزيز  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة  وت��ه��دف 

ب���ني جامعة  وال���ت���ع���اون  ال�����ش��راك��ة 

ري��ادة  معهد  يف  ممثلة  �شعود  امللك 

الأعمال وبني �شركة و�شم ال�شتدامة 

ذات  مع اجلهات  ال�شراكات  وتفعيل 

ال��ع��الق��ة حم��ل��ي��اً وع��امل��ي��اً، وت��وف��ري 

الب��ت��ك��ارات  لتحفيز  داع��م��ة  بيئة 

م�شاريع  اإىل  وحتويلها  الجتماعية 

هذه  اأن  وي��ذك��ر  اجتماعية.  ري���ادة 

امل�شرك  النجاح  نتاج  التفاقية هي 

تاأ�شي�س  الطرفني خالل مرحلة  بني 

ورغبًة  الجتماعي،  البتكار  خمتر 

وت�شغيل  بناء  يف  التميز  حتقيق  يف 

منوذجي  اجتماعي  ابتكار  خمتر 

والإقليمي،  الوطني  امل�شتوى  على 

قدراتهما  وت��وظ��ي��ف  دوره  وتفعيل 

واإمكاناتهما لن�شر مفهوم وممار�شات 

الب���ت���ك���ار الج��ت��م��اع��ي، واإط�����الق 

خالله،  من  ال�شراتيجية  املبادرات 

ليكون رافداً تنمويا للمجتمع الداخلي 

التفاقية  توقيع  ح�شر  واخلارجي. 

امل�����ش��رف ال��ع��ام ع��ل��ى معهد ري���ادة 

احلركان  ابراهيم  الدكتور  الأعمال 

وامل�����ش��رف��ة ع��ل��ى م��رك��ز الب��ت��ك��ار 

وم��دي��رة  العتيبي  ح��ن��ان  ال��دك��ت��ورة 

الأ�شتاذة  الجتماعي  البتكار  وحدة 

مركز  مدير  م�شاعد  الطيار،  جنى 

واملالية  الإداري����ة  لل�شوؤون  البتكار 

مديرة  ترك�شتاين،  �شلطان  الأ�شتاذ 

مركز �شيال لالبتكار وريادة الأعمال 

الأ�شتاذة عبري حممد البكري و مدير 

مركز دمي لال�شتدامة املالية الأ�شتاذ 

خالد العوميري.

كتب: في�شل ال�شمريي

ُعقد يوم اخلمي�س 2 �شفر 1443 

اإج��ت��م��اع��اً   ،2021/9/9 امل��واف��ق 

�شعود  امل��ل��ك  جامعة  ب��ني  تباحثياً 

مُمثلة بكلية علوم الأغذية والزراعة، 

ووزارة البيئة واملياه والزراعة مُمثلة 

باملركز الوطني للرقابة على الإلتزام 

البيئي، وذلك يف رح��اب كلية علوم 

توطيد  بهدف  وال��زراع��ة،  الأغ��ذي��ة 

�شبل التعاون امل�شرك بني الطرفني.

املهند�س  قدم  اللقاء  م�شتهل  ويف 

�شعد الزبيدي عر�ٌس مرئي لأن�شطة 

وفعاليات املركز وعلى راأ�شها ت�شجيع 

البحث والبتكار يف جمالت الر�شد 

والتقييم والتقنيات ال�شديقة للبيئة 

و�شبل التعاون مع اجلامعة واملراكز 

البحثية فيها، وكذلك تعزيز قدرات 

ال�شتجابة حلالت الطوارئ البيئية 

بالتن�شيق مع اجلهات ذات العالقة، 

وحم��اور  �شبل  مناق�شة  مت  وكذلك 

وكلية  املركز  بني  ال�ُمرتقب  التعاون 

اإط��ار  علوم الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة يف 

معريف  تعاون  قاعدة  لبناء  ال�شعي 

من  والإ���ش��ت��ف��ادة  وت��دري��ب��ي  وعملي 

اخلرات العلمية يف الكلية.

عميد  اق��رح  اخل�شو�س  وب��ه��ذا 

كلية علوم الأغذية والزراعة الدكتور 

ال�شحيباين  عبدالرحمن  بن  نا�شر 

بني  ُم�شرك  تن�شيق  جمل�س  عمل 

امل�شتجدات  ملناق�شة  واملركز  الكلية 

التعاون  تعزيز  �شبيل  يف  ب��اأول  اولً 

امل�شرك البّناء م�شتقباًل.

ح�شر اللقاء وكالء الكلية وروؤ�شاء 

كما  ال�شاأن،  بهذا  واملعنني  الأق�شام 

الوطني  امل��رك��ز  ج��ان��ب  م��ن  ح�ّشر 

املهند�س ع��زيز اآل عثمان، واملهند�س 

�شعد  واملهند�س  اجلعيد،  �شعد  عيد 

تفاعل  اللقاء  ح��از  وق��د  ال��زب��ي��دي، 

املعريف  احل��واري  واإثرائهم  اجلميع 

ُمتميزة  تعاونية  لآف����اق  وتطلعهم 

خدمة  �شبيل  يف  املركز  مع  وُمثمرة 

اململكة ار�شاً واإن�شانا.

تعاون مشترك بين جامعة »سعود«
والجامعات البريطانية

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة )وسم( االستدامة

المركز الوطني للرقابة على اإللتزام
البيئي في رحاب الجامعة

خالل لقاءه بالدكتور العجمي..

د.النمي يطلق المبادرة الوطنية 
إلستراتيجية الوصول الشامل

اأطلق وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية والكادميية الدكتور حممد النمي 

الو�شول  لإ�شراتيجية  الوطنية  املبادرة  ال�شامل  الو�شول  برنامج  موؤخراً 

التعليم العايل، والتي  اأعمال الربية اخلا�شة يف  ال�شامل ومبادرة حوكمة 

باملدير  ا�شتقباله  خالل  ذلك  جاء  عربًيا.  نوعها  من  مبادرتني  ك��اأول  تعد 

التنفيذي لرنامج الو�شول ال�شامل الدكتور نا�شر بن �شعد العجمي واملدير 

مت  اللقاء  وخالل  القحطاين.  علي  بن  الدكتور حممد  امل�شاعد  التنفيذي 

مناق�شة مبادرة وطنية لإ�شراتيجية الو�شول ال�شامل ومبادرة حوكمة اأعمال 

اأداء  الربية اخلا�شة يف التعليم العايل بال�شافه اىل مناق�شة بنود كفاءة 

برنامج الو�شول ال�شامل.

فيلم وثائقي عن صحة القلب 
بمدينة الطالبات

نظمت العيادات الطبية باملدينة اجلامعية للطالبات يوم الأربعاء املوافق 

خالل  ُعر�س  حيث  القلب«،  ل�شحة  العاملي  »اليوم  فعالية   2021/9/29
الفعالية فيلم وثائقي تطرق اإىل اأمرا�س القلب وال�شرايني وطريقة عالجها 

والإ�شعافات الولية عند التعر�س لنوبات قلبية. وحظي الركن بتفاعل من 

احل�شور،  ا�شتف�شارات  على  الإجابة  الفعالية  منظمي  �شرع  كما  مرتاديه، 

مما زاد من رفع الوعي العام. كما ُقدم يف املعر�س عدد من مناذج الأغذية 

توزيع  مت  الفعالية  نهاية  ويف  القلب  كفاءة  رفع  يف  ت�شاعد  التى  ال�شحية 

تذكارات رمزية على الزائرات .

ومن�شوبات  ال�شايغ  نرج�س  ال�شيدلنية  الفعالية  تنظيم  يف  �شارك 

اجلامعية  باملدينة  الإداري���ة  العيادات  مديرة  اإ���ش��راف  وحت��ت  العيادات، 

الأخ�شائيه اأمرية احلربي.

التطوير والجودة يستقبل جامعة 
الحدود الشمالية

ا�شتقبلت عمادة التطوير واجلودة برئا�شة عميد العمادة الدكتور مبارك 

بجامعة  الأكادميي  والعتماد  اجلودة  عمادة  من  وفًدا  موؤخراً  القحطاين 

احلدود ال�شمالية.  هدف الجتماع الذي جاء تلبية لرغبة جامعة احلدود 

ال�شمالية لالإطالع على جتربة جامعة امللك �شعود يف جمال �شمان اجلودة 

اجل��ودة  جم��ال  يف  والتقنية  الإلكرونية  والأنظمة  الأك��ادمي��ي  والعتماد 

والعتماد الأكادميي وال�شتفادة منها.  ح�شر الجتماع من عمادة التطوير 

واجلودة بجامعة امللك �شعود وكيل العمادة ل�شوؤون التطوير، ووكيلة العمادة 

ل�شوؤون اجلودة، وامل�شرف على وحدة املوا�شفات واملقايي�س، رئي�شة وحدة 

التحول الرقمي مبكتب وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير.

والعتماد  اجل��ودة  عمادة  عميد  ال�شمالية  احل��دود  جامعة  من  وح�شر 

للتطوير  اجلامعة  وكيل  وم�شت�شار  العمادة،  ووكيلة  ووكيل،  الأك��ادمي��ي، 

والأنظمة  الراجمي،  العتماد  وحدات  وروؤ�شاء  املجتمع  وخدمة  واجلودة 

الإلكرونية، والعتماد املوؤ�ش�شي، والقيا�س والتقومي.

اجتماع لجنة متابعة اإلجراءات 
اإلحترازية

بتوجيه من وكيلة عمادة التطوير واجلودة الدكتورة دارة الدي�شي عقدت 

الإجراءات الحرازية جلائحة كورونا اجتماع عر  ع�شوات جلنة متابعة 

تطبيق)ZOOM( مع من�شوبات وكالة العمادة باملدينة اجلامعية للطالبات، 

وذلك يوم الأربعاء بتاريخ 1443/2/8ه� املوافق 9/15/ 2021م يف متام 

اخلا�س  الإر�شادي  الدليل  بنود  و�شرح  ُعر�س  حيث  ظهراً   1:30 ال�شاعة 

بجائحة كورونا والعودة الآمنة ال�شادر من اإدارة مكافحة العدوى والوقاية 

به،  ورد  مبا  واللتزام  �شعود  امللك  جامعة  ملن�شوبي  املعدية  الأمرا�س  من 

والتقيد  الحرازية  بالإجراءات  اللتزام  املن�شوبات  على  التاأكيد  وكذلك 

بالتدابري الوقائية كما وردت من وزارة ال�شحة، وتعاميم جامعة امللك �شعود 

حفاظاً على �شحة و�شالمة اجلميع، كما مت الرد على بع�س ال�شتف�شارات 

اخلا�شة مبا ورد بالدليل.

جدير بالذكر اأن جلنة متابعة الإجراءات الحرازية تتكون من الدكتورة 

م�شاعل املقبل والأ�شتاذة لطيفه ال�شبتي، والأ�شتاذة ثريا القحطاين.
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