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العمر يدشن «مركز الخريجين»

افتتح م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الدكتور
بدران العمر مقر مركز اخلريجني م�ؤخراً،
والذي يعد �أحد �أهم ركائز حتقيق الأهداف
الإ�سرتاتيجية جلامعة امل��ل��ك �سعود مبا
يتوافق مع ر�ؤي��ة اململكة 2030م ،و�شدد
معاليه على �ضرورة فتح قنوات التوا�صل مع
اخلريجني يف اجلامعة ،م�ؤكداً �أن اجلامعة
تفخر بخريجيها والذين لطاملا تبو�أوا العديد
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من املنا�صب وبرزوا يف �شتى املجاالت ،و�أن
اجلامعة ت�سعى دائماً لبناء ج�سور التوا�صل
وتوثيق العالقات مع خريجيها ،وي�أتي افتتاح
املركز يف �إط��ار دعم تلك اجلهود وتوحيد
قنوات التوا�صل مع اخلريجني.
وب��ه��ذه املنا�سبة �أو���ض��ح وك��ي��ل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد
النمي �أن���ه ان��ط�لاق��اً م��ن �أه����داف اخلطة

خريج الجامعة وزيرًا للتعليم
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اال�سرتاتيجية للجامعة وان�سجامها مع
الأه��داف اال�سرتاتيجية للوكالة التي تُعنى
ببناء عالقة ارتباطية تفاعلية بني اجلامعة
وخريجيها ،ول��ك��ون اخل��ري��ج م�����ص��دراً من
م�صادر الدعم لتحقيق الطموحات امل�ستقبلية
للجامعة؛ جاءت فكرة �إن�شاء مركز اخلريجني،
لو�ضع �آلية ميكن من خاللها التوا�صل ب�صورة
فعالة ومثمرة تعود بالنفع على اجلامعة

ومن�سوبيها واملجتمع كافة .و�أك��د �أن «مركز
اخل��ري��ج�ين» بجامعة امللك �سعود ،وال��ذي
ت�شرف عليه وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية ،يهدف لتكري�س انتماء اخلريجني
وتفعيل م�شاركتهم م��ن خ�لال فتح قنوات
ات�صال وتوا�صل مع اجلامعة للم�ساهمة يف
تنمية معارفهم ومهاراتهم وتطوير برامج
اجلامعة مبا يتالءم ومتطلبات �سوق العمل،
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«الجامعة» تستضيف ندوة «اإلعالم
وصناعة الخوف» االثنين المقبل

د .ال�شهري

د .العنزي

د .الطيا�ش

ت�ست�ضيف اجلامعة يوم االثنني
القادم  8جمادى الأوىل 1440هـ
امل��واف��ق  14يناير 2019م ،ن��دوة
بعنوان «الإع�ل�ام و�صناعة اخلوف
وال��ت��وح�����ش» ،يديرها رئي�س ق�سم
الإعالم بجامعة امللك �سعود الدكتور
علي دبكل العنزي ،وي�شارك فيها
املتخ�ص�ص يف الإع��ل�ام الرقمي
وع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور فايز
ال�شهري بورقة عمل «البعد الأمني
يف ت��داع��ي��ات الإع��ل��ام و�صناعة
اخل��وف» ،ويتحدث �أ�ستاذ الإع�لام
امل�شارك يف اجلامعة الدكتور فهد
الطيا�ش يف ورق��ت��ه ع��ن «متالزمة
العامل املتوح�ش يف الإعالم العربي»،
كما ت�شارك �أ�ستاذ الإعالم باجلامعة
ال��دك��ت��ورة ن��وف بنت عبداللطيف

احلزامي بورقة عمل حول «امل�شاركة
اجلماهريية يف تعزيز ثقافة اخلوف
والتوح�ش» وم�شاركة الدكتور �أحمد
�سمري ح��م��اد �أ���س��ت��اذ الإع��ل�ام يف
جامعة الإمام.
وي���أت��ي تنظيم ه���ذه ال��ن��دوة يف
�إطار م�شاركة اجلامعة يف فعاليات
وم��ن��ا���س��ب��ات امل���ه���رج���ان ال��وط��ن��ي
للرتاث والثقافة «اجلنادرية» ،الذي
يحر�ص على �إثراء احلراك الثقايف
املحلي واخلليجي والعربي كل عام،
بالعديد من ال��ن��دوات والأم�سيات
التي ي�شارك فيها ثلة من املثقفني
من اململكة ومن خمتلف دول العامل،
ملناق�شة موا�ضيع ثقافية و�سيا�سية
واجتماعية و�أدبية تواكب الأحداث
والتطورات املحلية والعاملية.

ويتميز الربنامج الثقايف للمهرجان
الوطني للرتاث والثقافة «اجلنادرية
 »33بتنوع ندواته و�أم�سياته التي
تقام يف قاعة امللك في�صل بفندق
الإنرتكونتيننتال الريا�ض ،وقاعة
امللك عبدالعزيز للمحا�ضرات يف
مركز امللك عبدالعزيز التاريخي،
وجامعة امللك �سعود ،وجامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية ،وجامعة
امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم
ال�صحية باحلر�س الوطني ،والنادي
الأدبي بالريا�ض ،ومتتد الأم�سيات
ال�شعرية �إىل مناطق اململكة املختلفة
مل�شاركة العا�صمة مهرجانها الكبري،
حيث ت��ق��ام �أم�����س��ي��ات يف الأن��دي��ة
الأدب��ي��ة الثقافية يف كل من جدة،
وجنران ،والدمام.

ودعماً لر�سالة اجلامعة و�أهدافها ،و�سعياً
لتحقيق الأهداف التنموية للجامعة املدرجة
يف ر�ؤية 2030م ،م�شرياً �أن الهدف الأ�سا�سي
للمركز هو بناء �شراكة حقيقية بني اجلامعة
وخ��ري��ج��ي��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ق��ط��اع ال��ع��ام
واخلا�ص ،لدعم كل خريج وخريجة ،وبناء
قاعدة بيانات متكاملة ودرا���س��ات متعلقة
باخلريج و�سوق العمل.
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