
االثنني  يوم  اجلامعة  ت�ضت�ضيف 

1440هـ  االأوىل  جمادى   8 القادم 

نــدوة  2019م،  يناير   14 املــوافــق 

اخلوف  و�ضناعة  »االإعـــام  بعنوان 

ق�ضم  رئي�س  يديرها  والــتــوحــ�ــس«، 

االإعام بجامعة امللك �ضعود الدكتور 

فيها  وي�ضارك  العنزي،  دبكل  علي 

الرقمي  ــــام  االإع يف  املتخ�ض�س 

وع�ضو جمل�س ال�ضورى الدكتور فايز 

ال�ضهري بورقة عمل »البعد االأمني 

و�ضناعة  االإعـــــام  ــات  ــداعــي ت يف 

االإعــام  اأ�ضتاذ  ويتحدث  اخلــوف«، 

فهد  الدكتور  اجلامعة  يف  امل�ضارك 

»متازمة  عــن  ورقــتــه  يف  الطيا�س 

العامل املتوح�س يف االإعام العربي«، 

كما ت�ضارك اأ�ضتاذ االإعام باجلامعة 

عبداللطيف  بنت  ــوف  ن الــدكــتــورة 

احلزامي بورقة عمل حول »امل�ضاركة 

اجلماهريية يف تعزيز ثقافة اخلوف 

والتوح�س« وم�ضاركة الدكتور اأحمد 

�ضمري حــمــاد اأ�ــضــتــاذ االإعــــام يف 

جامعة االإمام.

الــنــدوة يف  ويــاأتــي تنظيم هـــذه 

اإطار م�ضاركة اجلامعة يف فعاليات 

ــبــات املـــهـــرجـــان الــوطــنــي  ــا�ــض ومــن

للرتاث والثقافة »اجلنادرية«، الذي 

يحر�س على اإثراء احلراك الثقايف 

املحلي واخلليجي والعربي كل عام، 

واالأم�ضيات  الــنــدوات  من  بالعديد 

املثقفني  من  ثلة  فيها  ي�ضارك  التي 

من اململكة ومن خمتلف دول العامل، 

و�ضيا�ضية  ثقافية  موا�ضيع  ملناق�ضة 

االأحداث  تواكب  واأدبية  واجتماعية 

والتطورات املحلية والعاملية.

ويتميز الربنامج الثقايف للمهرجان 

الوطني للرتاث والثقافة »اجلنادرية 

التي  واأم�ضياته  ندواته  بتنوع   »33
بفندق  في�ضل  امللك  قاعة  يف  تقام 

وقاعة  الريا�س،  االإنرتكونتيننتال 

يف  للمحا�ضرات  عبدالعزيز  امللك 

التاريخي،  عبدالعزيز  امللك  مركز 

وجامعة امللك �ضعود، وجامعة االإمام 

حممد بن �ضعود االإ�ضامية، وجامعة 

للعلوم  عبدالعزيز  بن  �ضعود  امللك 

ال�ضحية باحلر�س الوطني، والنادي 

االأم�ضيات  ومتتد  بالريا�س،  االأدبي 

ال�ضعرية اإىل مناطق اململكة املختلفة 

مل�ضاركة العا�ضمة مهرجانها الكبري، 

االأنــديــة  اأمــ�ــضــيــات يف  تــقــام  حيث 

جدة،  من  كل  يف  الثقافية  االأدبــيــة 

وجنران، والدمام.

الدكتور  اجلــامــعــة  مــديــر  مــعــايل  افتتح 

بدران العمر مقر مركز اخلريجني موؤخراً، 

والذي يعد اأحد اأهم ركائز حتقيق االأهداف 

مبا  �ضعود  املــلــك  جلامعة  االإ�ضرتاتيجية 

و�ضدد  2030م،  اململكة  روؤيــة  مع  يتوافق 

معاليه على �ضرورة فتح قنوات التوا�ضل مع 

اأن اجلامعة  اخلريجني يف اجلامعة، موؤكداً 

تفخر بخريجيها والذين لطاملا تبواأوا العديد 

من املنا�ضب وبرزوا يف �ضتى املجاالت، واأن 

اجلامعة ت�ضعى دائماً لبناء ج�ضور التوا�ضل 

وتوثيق العاقات مع خريجيها، وياأتي افتتاح 

وتوحيد  اجلهود  تلك  دعم  اإطــار  يف  املركز 

قنوات التوا�ضل مع اخلريجني.

اجلامعة  وكــيــل  اأو�ــضــح  املنا�ضبة  وبــهــذه 

لل�ضوؤون التعليمية واالأكادميية الدكتور حممد 

اأهــــداف اخلطة  مــن  انــطــاقــاً  ـــه  اأن النمي 

مع  وان�ضجامها  للجامعة  اال�ضرتاتيجية 

تُعنى  التي  للوكالة  اال�ضرتاتيجية  االأهــداف 

تفاعلية بني اجلامعة  ارتباطية  ببناء عاقة 

من  مــ�ــضــدراً  اخلــريــج  ولــكــون  وخريجيها، 

م�ضادر الدعم لتحقيق الطموحات امل�ضتقبلية 

للجامعة؛ جاءت فكرة اإن�ضاء مركز اخلريجني، 

لو�ضع اآلية ميكن من خالها التوا�ضل ب�ضورة 

اجلامعة  على  بالنفع  تعود  ومثمرة  فعالة 

»مركز  اأن  واأكــد  كافة.  واملجتمع  ومن�ضوبيها 

والــذي  �ضعود،  امللك  بجامعة  اخلــريــجــني« 

ت�ضرف عليه وكالة اجلامعة لل�ضوؤون التعليمية 

واالأكادميية، يهدف لتكري�س انتماء اخلريجني 

قنوات  فتح  خــال  مــن  م�ضاركتهم  وتفعيل 

للم�ضاهمة يف  اجلامعة  مع  وتوا�ضل  ات�ضال 

برامج  وتطوير  ومهاراتهم  معارفهم  تنمية 

اجلامعة مبا يتاءم ومتطلبات �ضوق العمل، 

و�ضعياً  واأهدافها،  اجلامعة  لر�ضالة  ودعماً 

لتحقيق االأهداف التنموية للجامعة املدرجة 

يف روؤية 2030م، م�ضرياً اأن الهدف االأ�ضا�ضي 

للمركز هو بناء �ضراكة حقيقية بني اجلامعة 

ــع الــقــطــاع الــعــام  وخــريــجــيــهــا بــالــتــعــاون م

وبناء  وخريجة،  خريج  كل  لدعم  واخلا�س، 

متعلقة  ودرا�ــضــات  متكاملة  بيانات  قاعدة 

باخلريج و�ضوق العمل.
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العمر يدشن »مركز الخريجين«

»الجامعة« تستضيف ندوة »اإلعالم 
وصناعة الخوف« االثنين المقبل

�صمن الفعاليات الثقافية امل�صاحبة ملهرجان »اجلنادرية 33«
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