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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

يف ندوة «رحالت ويل العهد درو�س يف العالقات الدولية» ..د .نايف بن ثنيان:

محمد بن سلمان« ..كاريزما» قيادة ..ورؤية طموحة
�أطلق ق�سم الإع�لام الإثنني
املا�ضي �أوىل ن��دوات امللتقى
الإع��ل�ام����ي ب��ال�����ش��راك��ة مع
اجلمعية العربية ال�سعودية
ل��ل��ث��ق��اف��ة وال���ف���ن���ون ب��ع��ن��وان
«رح���ل���ات ويل ال���ع���ه���د..
درو�س يف العالقات العامة
ال����دول����ي����ة» يف اخل��ي��م��ة
الثقافية مبقر اجلمعية
بالريا�ض.
وق��ال د.ن��اي��ف ب��ن ثنيان
عميد كلية الآداب�« :،أن
كاريزما القيادة ولغة
الإجن��������از وال����ق����دوة
امل�شرفة كل ذلك جنده يف خريج مدر�سة امللك �سلمان وعراب الر�ؤية الطموحة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان �آل �سعود» .تفا�صيل �ص3

معرض حول سرطان الثدي في مدينة الطالبات 02

السفير البريطاني يزور الجامعة

زار اجلامعة الثالثاء املا�ضي وفد من ال�سفارة الربيطانية لدى اململكة
تر�أ�سه ال�سيد �ساميون كولي�س �سفري بريطانيا لدى اململكة ،وال�سيدة �إيليدة
كينيدي ماكلني امل�ست�شارة االقت�صادية ،وكان يف ا�ستقبال الوفد معايل مدير
اجلامعة الدكتور بدران العمر ،ووكيل اجلامعة د.عبداهلل ال�سلمان ،ووكيل
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية د.حممد النمي وامل�شرف على �إدارة
التعاون ال��دويل والتو�أمة العلمية العاملية د.مـزيد ال�ترك��اوي .وقد ناق�ش
اجلانبان اجلهود املبذولة يف جمال التعليم اجلامعي والبحث العلمي والتدريب
الأكادميي ،وزيادة التبادل الأكادميي بني اجلامعات الربيطانية واجلامعة.

مي الراشد  ..أول عميدة

�أ�صدر وزير التعليم الدكتور
�أحمد العي�سى ق��راراً بتعيني
ال��دك��ت��ورة م��ي ب��ن��ت حممد
ال���را����ش���د ع���م���ي���داً لكلية
التمري�ض يف جامعة امللك
�سعود ،لتكون �أول عميدة
يف اجلامعة.
ي��ذك��ر �أن ال��دك��ت��ورة مي
ال��را���ش��د عملت كوكيلة كلية
العلوم الطبية التطبيقية باجلامعة،
و�أ���س��ت��اذ م�ساعد يف علم ال��وراث��ة

اجلزيئية ،كما �أنها مهتمة يف
�أبحاث علم الوراثة .وكانت
الدكتورة قد ح�صلت على
درج��ة ال��دك��ت��وراة يف علم
ال����وراث����ة ع����ام 2014
م��ن اململكة امل��ت��ح��دة،
وم��اج�����س��ت�ير الكيمياء
احل���ي���وي���ة م���ن ج��ام��ع��ة
امللك �سعود ع��ام ،2002
وح�صلت ع��ل��ى ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف
املختربات الإكلينيكية عام 1997م.

تدشين «مركز المحاكاة» بكلية الصيدلة

حتت رعاية معايل مدير اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب����دران ال��ع��م��ر وت�شريف
م��ع��ايل الرئي�س التنفيذي للهيئة
العامة للغذاء والدواء الدكتور ه�شام
اجل�ضعي ،د�شنت كلية ال�صيدلة
مركز املحاكاة ل�صيدليات املجتمع
و�صيدليات امل�ست�شفى.
افتتح احلفل عميد كلية ال�صيدلة

ال��دك��ت��ور �أو����س ال�شم�سان مرح ًبا
باحل�ضور ال��ك��رمي وع��رف مبراكز
املحاكاة ل�صيدلية املجتمع و�صيدلية
امل�ست�شفى.
وت��خ��ل��ل احل��ف��ل ج��ول��ة تعريفية
مل��راك��ز امل��ح��اك��اة مت فيها ب��ي��ان ما
تقدمه.
تفا�صيل �ص 2

أوقاف الجامعة بين التبعية واالستقاللية 05
1944من طلبة
الماجستير
والدكتوراه باآلداب

افتتح �سمو الأم�ير د .نايف
بن ثنيان �آل �سعود عميد كلية
الآداب ال��ل��ق��اء امل��ف��ت��وح ال��ذي
�أقامته الكلية م���ؤخ��راً ،مرح ًبا
ب��ط�لاب وط��ال��ب��ات ال��درا���س��ات
العليا وجميع احل�ضور ،م�ؤكدًا
على مكانة وقوة وحدة الدرا�سات
العليا ،ال��ت��ي بلغ ع��دد طالبها
 1944طالباً وطالبة ماج�ستري
ودك����ت����وراه ،م�����ش��ي��داً بجهودها
امل�ستمرة يف تقدمي برامج علمية
وخ��ط��ط درا���س��ي��ة م��ت��وازن��ة مع
الواقع املعا�ش مبا يخدم املجتمع
بكل م�ؤ�س�ساته ،وخ�ص بالذكر
خريجي كلية الآداب الذين �أثبتوا
ج���دارة ودوراً ري��ادي��اً ���س��وا ًء يف
م�ؤ�س�سات الدولة �أو يف القطاع
تفا�صيل �ص 14
اخلا�ص.

خطط تطويرية
في مدينة الطالبات

نظراً لزيادة م�شاركة العن�صر
الن�سائي يف التنمية وانخراطه
يف �سوق العمل وتو�سيع املجاالت
ال��ت��ي ت��وف��ر ال��ف��ر���ص الوظيفية
للمر�أة ،فقد �سعت اجلامعة لو�ضع
اخلطط التطويرية التي تدر�س
ب�صفة دورية حاجة �سوق العمل،
وعلى �ضوئها تبني ك��وادر وطنية
ق���ادرة على مواجهة التحديات
وت���ل���ب���ي اح���ت���ي���اج���ات ال��ت��ن��م��ي��ة
امل�ستدامة ومتطلبات �سوق العمل،
وقد �أثمرت هذه اخلطط بافتتاح
الأق�����س��ام وال�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة
التي تلبي هذه احلاجة وت�ساهم
يف النه�ضة التنموية التي تعي�شها
ال��ب�لاد ،ال�سيما و�أن الطالبات
ي�����ش��ك��ل��ن  ٪ 50م����ن �إج���م���ايل
خمرجات التعليم اجلامعي.
تفا�صيل �ص 15

إفطار األحبة في األولى المشتركة 20

تعاون بين الجامعة و«موهبة»
في االبتكار والبحث العلمي

و ّقعت اجلامعة الأحد املا�ضي،
مذكرة تفاهم مع م�ؤ�س�سة امللك
ع��ب��دال��ع��زي��ز ورج���ال���ه للموهبة
والإبداع «موهبة» يف مقر اجلامعة
بالدرعية.
وقع املذكرة من جانب اجلامعة
معايل الدكتور بدران العمر ومن
ج��ان��ب امل���ؤ���س�����س��ة م��ع��ايل الأم�ي�ن

ال��ع��ام ال��دك��ت��ور ���س��ع��ود املتحمي
بح�ضور وكالء اجلامعة ومن�سوبي
«موهبة» ،وتهدف املذكرة �إىل دعم
التحول �إىل جمتمع معريف مبدع
من خالل تن�سيق وتكامل اجلهود
وال�ب�رام���ج والأن�����ش��ط��ة اخلا�صة
باملوهبة والإبداع بني الطرفني.
و�شملت املذكرة جماالت تعاون

ع����دة ،م��ن��ه��ا :ت��ر���ش��ي��ح ال��ط��ل��ب��ة،
وبرامج الرعاية ،وتبادل املعلومات
واخلربات ،وامل�سابقات واملعار�ض
والفعاليات ،ون�شر ثقافة املوهبة
والإبداع واالبتكار ،والبحث العلمي
وبرامج التلمذة وريادة الأعمال.
تفا�صيل �ص 19

ملتقى «شبابنا واألمن الفكري» ..الثالثاء
يد�شن معايل مدير اجلامعة الدكتور ب��دران العمر
الثالثاء القادم ملتقى «�شبابنا والأمن الفكري» ،وذلك
بتنظيم من عمادة �ش�ؤون الطالب ممثلة مبركز التوجيه

والإر�شاد الطالبي باجلامعة ،يف العا�شرة �صباحاً بال�سنة
الأوىل امل�شرتكة وللطالبات مببنى  30و 31بالقاعات
امل�شرتكة يف املدينة اجلامعية للطالبات.
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نافذة

نافذة

د .فهد بن عبداهلل الطياش

بث الروح في االتفاقيات
ماذا بعد توقيع مذكرة التفاهم بني اجلامعة وم�ؤ�س�سة امللك
عبدالعزيز ورجالة للموهبة والإب���داع؟ وكيف نرتجم الدعم
للتحول �إىل جمتمع معريف مبدع؟ �أو ن�شر ثقافة الإبداع؟
�أعتقد �أن �صياغة اال�سرتاتيجيات وتوقيع مذكرات التفاهم
والعمل امل�شرتك ال حتقق النتائج املن�شودة دون ربطها مب�س�ؤولية
الأ�شخا�ص التنفيذية ،وهي م�س�ؤولية لي�ست بالي�سرية خا�صة
و�أن «موهبة» يقع على عاتقها جوانب التنفيذ ون�شر الثقافة
املتعلقة بالإبداع واحت�ضان املواهب� .أع��رف حجم ال�صعوبة
عن ق��رب ،فقد كنت رئي�س الفريق اال�ست�شاري ال��ذي �صاغ
اال�سرتاتيجية االت�صالية والإعالمية للم�ؤ�س�سة ،وعرفت عن
قرب ميداين مع زمالئي يف الفريق حجم الفجوة املعرفية على
م�ستوى اململكة عندما قمنا بالدرا�سات امليدانية ،ولكن حجم
الفجوة قد يكون �أكرب لدى جريان موهبة ولي�س لدى املواطن يف
ال�شمال �أو اجلنوب وبقية املناطق.
�أمتنى �أن ترتجم االتفاقية �إىل برنامج عمل داخل اجلامعة
للك�شف ع��ن معرفة جمتمع اجلامعة بـ«موهبة» وبراجمها
�أبعد من عدد حمدود من الطالب ،وعندها يتم ن�شر ثقافة
الإبداع ب�شكل دوري ويف كل ف�صل درا�سي ،وهذا ينطبق على
بقية االتفاقيات التي تفتقد لروح الإن�سان امل�س�ؤول عنها وعن
جناحها �أو الف�شل.

�إحدى الزيارات التوعوية لطالب املدار�س ملعر�ض الأمرا�ض املعدية باملدينة الطبية

عقدا اجتماع ًا ت�شاوري ًا

«الدراسات العليا» تبحث سبل الشراكة مع «المراعي»

يف �إطار �سعي عمادة الدرا�سات
العليا لتفعيل ال�شراكة املجتمعية
وال��ت��ع��اون م��ع ع���دد م��ن ���ش��رك��ات
القطاع اخلا�ص ،مت عقد اجتماع مع
�شركة املراعي م�ؤخراً ،لبحث �سبل
التعاون بني العمادة وال�شركة وكيفية
اال�ستفادة من الكفاءات واخلربات
الأك���ادمي���ي���ة وال��ب��ح��ث��ي��ة وب���رام���ج
الدرا�سات العليا املقدمة باجلامعة.
وق����د ح�����ض��ر االج���ت���م���اع عميد
الدرا�سات العليا الدكتور عادل الهدلق
وفريق العمل بعماده الدرا�سات العليا
وعدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
كلية علوم الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة ،ومن
اجلانب الآخ��ر ح�ضر رئي�س تطوير
املنتجات واالبتكار يف �شركة املراعي
د� .إيان مور وعدد من ممثلي ال�شركة،
ونوق�ش يف االجتماع م�ستقبل هذا
التعاون وكيفية اال�ستفادة منه بال�شكل
الأم��ث��ل .و�أك���د عميد ال��درا���س��ات
العليا د .ع���ادل ال��ه��دل��ق �أن هذه
امل�����س��اع��ي ت��ن��درج يف �إط����ار خطة

اجل��ام��ع��ة يف تفعيل ال�شراكة بني
اجل��ام��ع��ات وال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف
جمال الدرا�سات العليا ،واالرتقاء
بجودة ال�برام��ج املقدمة لتتنا�سب
م��ع اح��ت��ي��اج��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص

ب�����ادر ع����دد م���ن ط��ل�اب ن���ادي
امل�س�ؤولية االجتماعية بعمادة ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة �إىل تنفيذ مبادرة
بعنوان «�إفطار الأحبة» ،تتمثل يف
�إط��ع��ام ع��م��ال ال��ن��ظ��اف��ة بالعمادة
والتي تعد �إحدى الأعمال التطوعية
التي يقيمها ط�لاب ال�سنة الأوىل
امل�����ش�ترك��ة .وت��ه��دف ه���ذه امل��ب��ادرة
�إىل غ��ر���س ح��ب العمل التطوعي
يف ن��ف��و���س ط��ل��ب��ة ال�����س��ن��ة الأوىل
امل�����ش�ترك��ة ،وت��وف��ر ال��ق��دوة وامل��ث��ل
الأعلى �أمام الطلبة وكل من �شاهد
املبادرة� ،إ�ضافة �إىل �إيجاد الدافعية
والإثارة لتحفيز ال�شباب جتاه العمل
التطوعي ،وحتقيق ال�شعور بالراحة
النف�سية عندما يقدم املتطوع اً
عمل

يعزز جانب الثقة يف النف�س وتقدير
ال���ذات ،ومن��و ال�شعور بالإيجابية
والتفاعل مع املجتمع مما ينتج فردًا

ومتطلبات املجتمع ،بالإ�ضافة �إىل
تزويد الطلبة باملهارات العملية التي
يتطلبها �سوق العمل متا�شياً مع ر�ؤية
اململكة العربية ال�سعودية 2030م.
وحر�صت العمادة على التعاون

م��ع �شركة امل��راع��ي كونها �شركة
وطنية رائ���دة يف امل��ج��ال ال��زراع��ي
وال�صناعي ،وهي من �أكرب ال�شركات
يف الوطن العربي املنتجة وامل�صدرة
يف جمال الت�صنيع الغذائي.

مبادرة إلطعام عمال النظافة في «األولى المشتركة»

ذا اجتاه نف�سي معتدل يحب اخلري
للجميع ،ويحر�ص على امل�ساهمة
فيه� ،إ�ضافة �إىل ن�شر روح التناف�س

والت�سابق يف اخلريات.
و�أبدى عدد من الطالب حر�صهم
على التفاعل وتقدمي الطعام للعمال
وم�شاركتهم ،م��ؤك��دي��ن �أن العمل
التطوعي من ال�سلوكيات احل�ضارية
والأخالقية واالجتماعية الدّ الة على
رقي الأف��راد واملجتمعات؛ لعالقته
ال��وث��ي��ق��ة ب��ك��ل م���ف���ردات اخل�ي�ر،
والأع���م���ال ال�����ص��احل��ة ،ومعانيها
ال�سامية ،م�ؤكدين �أنه ركيزة �أ�سا�سية
يف بناء املجتمعات ،و�أداة هامة يف
تفعيل مبد�أ التكافل االجتماعي بني
�أف���راد املجتمع ،وكذلك بني الأمم
وال�شعوب؛ و���ص� اً
�ول �إىل الأه���داف
املرجوة ،والآمال املن�شودة ،واحلياة
الكرمية.

altayash@ksu.edu.sa

الوصول الشامل يلتقي بطالب ذوي اإلعاقة

عقد برنامج الو�صول ال�شامل لقاءه التعريفي ال�سنوي للطالب ذوي
الإعاقة ،وذلك يوم االثنني � 6صفر1440هـ بح�ضور عدد كبري من الطالب
ذوي الإعاقة يف اجلامعة.
ومت خ�لال االجتماع �إطالعهم على القواعد والإج���راءات التنظيمية
للخدمات املقدمة ،وو�سائل التقنية التي توفرها اجلامعة يف �ضوء االتفاقية
الدولية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التي تتبنى اجلامعة �سيا�ستها.
وقد مت التعرف على طلبات الطالب وامل�شكالت التي تواجههم من خالل
النقا�ش ،وطرح الأ�سئلة ،والإجابة على ا�ستبيان خا�ص بذلك ،كان ذلك
بح�ضور الدكتور نا�صر العجمي املدير التنفيذي للربنامج.

«الطابق الثالث» ..عرض مسرحي

�أقامت عمادة �ش�ؤون الطالب ممثل ًة ب���إدارة امل�سرح عر�ضاً م�سرحياً
بعنوان «الطابق الثالث» ،وذلك يوم االثنني 1440/1/28هـ يف قاعة حمد
اجلا�سر ،وبد�أ العر�ض امل�سرحي يف متام ال�ساعة الثامنة م�سا ًء وا�ستمرت
حتى العا�شرة ،و�شهد العر�ض ح�ضوراً كبرياً من الطالب وحمبي الدراما
امل�سرحية ،يتقدمهم عميد �ش�ؤون الطالب الدكتور فهد القريني ،ووكيل
العمادة للأن�شطة وال�شراكة الطالبية الدكتور حممد ال�صالح ،ومدير �إدارة
امل�سرح الأ�ستاذ �سامي ال�سعرة ،ويف اخلتام ت�شرف الفريق ب�صورة تذكارية
على خ�شبة امل�سرح مع عميد �ش�ؤون الطالب الدكتور فهد القريني.
وكانت امل�سرحية من ت�أليف فهد ال�شهراين و�إخراج عاي�ض البقمي ،ومدير
اخل�شبة نواف فالتة ،وم�ساعد املخرج مالك اخلويطر ،ومهند�س ال�صوت
خالد الأن�صاري ،والذين قاموا بتمثيل امل�سرحية وهم :في�صل الع�شري ،تركي
العتيبي ،خالد احلارثي ،مهند اجلمعة ،حممد الزريق� ،سامي العتيبي ،عمر
املعتق.
وقد �شكر احلا�ضرون �إدارة امل�سرح على هذا العر�ض املتميز ،ودعوا �إىل
تقدمي م�سرحيات �أخرى وب�شكل دوري.

