
مي الراشد .. أول عميدة

تدشين »مركز المحاكاة« بكلية الصيدلة

الإثنني  الإعللام  ق�سم  اأطلق 

امللتقى  نللدوات  اأوىل  املا�سي 

الإعللللامللللي بللاللل�للسللراكللة مع 

ال�سعودية  العربية  اجلمعية 

للللللثللقللافللة واللللفلللنلللون بللعللنللوان 

اللللعلللهلللد..  ويل  »رحلللللللات 

درو�س يف العاقات العامة 

اخللليللمللة  يف  الللللدوللللليللللة« 

اجلمعية  مبقر  الثقافية 

بالريا�س.

وقللال د.نللايللف بللن ثنيان 

»اأن  الآداب،:  كلية  عميد 

ولغة  القيادة  كاريزما 

الإجنللللللللاز والللللقللللدوة 

امل�سرفة كل ذلك جنده يف خريج مدر�سة امللك �سلمان وعراب الروؤية الطموحة 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان اآل �سعود«.      تفا�صيل �ص3

املا�سي،  الأحد  اجلامعة  وّقعت 

امللك  موؤ�س�سة  مع  تفاهم  مذكرة 

للموهبة  ورجلللالللله  عللبللدالللعللزيللز 

والإبداع »موهبة« يف مقر اجلامعة 

بالدرعية.

وقع املذكرة من جانب اجلامعة 

ومن  العمر  بدران  الدكتور  معايل 

جللانللب املللوؤ�للسلل�للسللة مللعللايل الأملللني 

املتحمي  �للسللعللود  الللدكللتللور  الللعللام 

بح�سور وكاء اجلامعة ومن�سوبي 

»موهبة«، وتهدف املذكرة اإىل دعم 

مبدع  معريف  جمتمع  اإىل  التحول 

اجلهود  وتكامل  تن�سيق  من خال 

اخلا�سة  والأنلل�للسللطللة  واللللراملللج 

باملوهبة والإبداع بني الطرفني.

تعاون  املذكرة جمالت  و�سملت 

عللللدة، مللنللهللا: تللر�للسلليللح الللطلللللبللة، 

وبرامج الرعاية، وتبادل املعلومات 

واملعار�س  وامل�سابقات  واخلرات، 

املوهبة  ثقافة  ون�سر  والفعاليات، 

والإبداع والبتكار، والبحث العلمي 

وبرامج التلمذة وريادة الأعمال.

تفا�صيل �ص 19
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تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

السفير البريطاني يزور الجامعة

محمد بن سلمان.. »كاريزما« قيادة.. ورؤية طموحة

تعاون بين الجامعة و»موهبة«
في االبتكار والبحث العلمي 

ملتقى »شبابنا واألمن الفكري«.. الثالثاء

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

اململكة  لدى  الريطانية  ال�سفارة  من  وفد  املا�سي  الثاثاء  اجلامعة  زار 

تراأ�سه ال�سيد �ساميون كولي�س �سفري بريطانيا لدى اململكة، وال�سيدة اإيليدة 

كينيدي ماكلني امل�ست�سارة القت�سادية، وكان يف ا�ستقبال الوفد معايل مدير 

ووكيل  ال�سلمان،  د.عبداهلل  اجلامعة  ووكيل  العمر،  بدران  الدكتور  اجلامعة 

اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية د.حممد النمي وامل�سرف على اإدارة 

ناق�س  وقد  الللركللاوي.  د.ملزيد  العاملية  العلمية  والتواأمة  الللدويل  التعاون 

اجلانبان اجلهود املبذولة يف جمال التعليم اجلامعي والبحث العلمي والتدريب 

الأكادميي، وزيادة التبادل الأكادميي بني اجلامعات الريطانية واجلامعة.

العمر  بللدران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  يد�سن 

وذلك  الفكري«،  والأمن  »�سبابنا  ملتقى  القادم  الثاثاء 

بتنظيم من عمادة �سوؤون الطاب ممثلة مبركز التوجيه 

والإر�ساد الطابي باجلامعة، يف العا�سرة �سباحاً بال�سنة 

بالقاعات  و31   30 وللطالبات مببنى  امل�سركة  الأوىل 

امل�سركة يف املدينة اجلامعية للطالبات.

الدكتور  التعليم  وزير  اأ�سدر 

بتعيني  قللراراً  العي�سى  اأحمد 

الللدكللتللورة مللي بللنللت حممد 

لكلية  علللمللليلللداً  اللللرا�لللسلللد 

امللك  جامعة  يف  التمري�س 

عميدة  اأول  لتكون  �سعود، 

يف اجلامعة. 

الللدكللتللورة مي  اأن  يللذكللر 

كلية  كوكيلة  عملت  الللرا�للسللد 

العلوم الطبية التطبيقية باجلامعة، 

الللوراثللة  علم  يف  م�ساعد  واأ�للسللتللاذ 

اجلزيئية، كما اأنها مهتمة يف 

اأبحاث علم الوراثة. وكانت 

على  ح�سلت  قد  الدكتورة 

درجللة الللدكللتللوراة يف علم 

 2014 عللللام  الللللوراثللللة 

املللتللحللدة،  اململكة  مللن 

الكيمياء  ومللاجلل�للسللتللري 

احلللليلللويلللة ملللن جللامللعللة 

 ،2002 عللام  �سعود  امللك 

يف  الللبللكللالللوريللو�للس  علللللى  وح�سلت 

املخترات الإكلينيكية عام 1997م.

حتت رعاية معايل مدير اجلامعة 

وت�سريف  الللعللمللر  بللللدران  الللدكللتللور 

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  مللعللايل 

العامة للغذاء والدواء الدكتور ه�سام 

ال�سيدلة  كلية  د�سنت  اجل�سعي، 

املجتمع  ل�سيدليات  املحاكاة  مركز 

و�سيدليات امل�ست�سفى.

افتتح احلفل عميد كلية ال�سيدلة 

مرحًبا  ال�سم�سان  اأو�لللس  الللدكللتللور 

مبراكز  وعللرف  الللكللرمي  باحل�سور 

املحاكاة ل�سيدلية املجتمع و�سيدلية 

امل�ست�سفى.

تعريفية  جللولللة  احلللفللل  وتللخلللللل 

ما  بلليللان  فيها  املللحللاكللاة مت  ملللراكللز 

تقدمه.

تفا�صيل �ص 2

1944من طلبة 
الماجستير 

والدكتوراه باآلداب

خطط تطويرية 
في مدينة الطالبات

نايف  د.  الأمللري  �سمو  افتتح 

كلية  عميد  �سعود  اآل  ثنيان  بن 

الللذي  املللفللتللوح  اللللللقللاء  الآداب 

مرحًبا  مللوؤخللراً،  الكلية  اأقامته 

بللطللاب وطللالللبللات الللدرا�للسللات 

موؤكًدا  احل�سور،  وجميع  العليا 

على مكانة وقوة وحدة الدرا�سات 

طابها  عللدد  بلغ  الللتللي  العليا، 

ماج�ستري  وطالبة  طالباً   1944
بجهودها  ملل�للسلليللداً  ودكللللتللللوراه، 

امل�ستمرة يف تقدمي برامج علمية 

وخللطللط درا�للسلليللة مللتللوازنللة مع 

الواقع املعا�س مبا يخدم املجتمع 

بالذكر  وخ�س  موؤ�س�ساته،  بكل 

خريجي كلية الآداب الذين اأثبتوا 

�للسللواًء يف  ريللاديللاً  جلللدارة ودوراً 

القطاع  يف  اأو  الدولة  موؤ�س�سات 

اخلا�س.        تفا�صيل �ص 14

العن�سر  م�ساركة  لزيادة  نظراً 

وانخراطه  التنمية  يف  الن�سائي 

املجالت  وتو�سيع  العمل  يف �سوق 

الوظيفية  الللفللر�للس  تللوفللر  الللتللي 

للمراأة، فقد �سعت اجلامعة لو�سع 

تدر�س  التي  التطويرية  اخلطط 

العمل،  �سوق  حاجة  دورية  ب�سفة 

وطنية  كللوادر  تبني  �سوئها  وعلى 

التحديات  مواجهة  على  قلللادرة 

وتلللللللبلللي احلللتللليلللاجلللات الللتللنللملليللة 

امل�ستدامة ومتطلبات �سوق العمل، 

وقد اأثمرت هذه اخلطط بافتتاح 

الأقلل�للسللام والللرامللج الأكللادميلليللة 

وت�ساهم  احلاجة  هذه  تلبي  التي 

يف النه�سة التنموية التي تعي�سها 

الطالبات  واأن  ل�سيما  الللبللاد، 

اإجلللملللايل  مللللن   ٪ 50 يلل�للسللكلللللن 

خمرجات التعليم اجلامعي.

تفا�صيل �ص 15
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بث الروح في االتفاقيات

د. فهد بن عبداهلل الطياش

مبادرة إلطعام عمال النظافة في »األولى المشتركة«

»الدراسات العليا« تبحث سبل الشراكة مع »المراعي«

ب�����ادر ع����دد م���ن ط����اب ن���ادي 

امل�س�ؤولية االجتماعية بعمادة ال�سنة 

مبادرة  تنفيذ  اإىل  امل�سرتكة  االأوىل 

يف  تتمثل  االأحبة«،  »اإفطار  بعن�ان 

بالعمادة  ال��ن��ظ��اف��ة  ع��م��ال  اإط��ع��ام 

والتي تعد اإحدى االأعمال التط�عية 

االأوىل  ال�سنة  ط��اب  يقيمها  التي 

امل�����س��رتك��ة. وت��ه��دف ه���ذه امل��ب��ادرة 

التط�عي  العمل  ح��ب  غ��ر���س  اإىل 

االأوىل  ال�����س��ن��ة  ط��ل��ب��ة  ن��ف������س  يف 

امل�����س��رتك��ة، وت���ف��ر ال��ق��دوة وامل��ث��ل 

اأمام الطلبة وكل من �ساهد  االأعلى 

املبادرة، اإ�سافة اإىل اإيجاد الدافعية 

واالإثارة لتحفيز ال�سباب جتاه العمل 

التط�عي، وحتقيق ال�سع�ر بالراحة 

النف�سية عندما يقدم املتط�ع عمااً 

يعزز جانب الثقة يف النف�س وتقدير 

باالإيجابية  ال�سع�ر  ومن���  ال���ذات، 

ا  والتفاعل مع املجتمع مما ينتج فرداً

ذا اجتاه نف�سي معتدل يحب اخلري 

امل�ساهمة  على  ويحر�س  للجميع، 

فيه، اإ�سافة اإىل ن�سر روح التناف�س 

والت�سابق يف اخلريات.

واأبدى عدد من الطاب حر�سهم 

على التفاعل وتقدمي الطعام للعمال 

العمل  اأن  م���ؤك��دي��ن  وم�ساركتهم، 

التط�عي من ال�سل�كيات احل�سارية 

واالأخاقية واالجتماعية الّدالة على 

لعاقته  واملجتمعات؛  االأف��راد  رقي 

ال���ث��ي��ق��ة ب��ك��ل م���ف���ردات اخل���ري، 

ومعانيها  ال�����س��احل��ة،  واالأع���م���ال 

ال�سامية، م�ؤكدين اأنه ركيزة اأ�سا�سية 

يف  هامة  واأداة  املجتمعات،  بناء  يف 

تفعيل مبداأ التكافل االجتماعي بني 

االأمم  بني  وكذلك  املجتمع،  اأف���راد 

االأه���داف  اإىل  و���س���الاً  وال�سع�ب؛ 

واحلياة  املن�س�دة،  واالآمال  املرج�ة، 

الكرمية.

الدرا�سات  عمادة  �سعي  اإطار  يف 

املجتمعية  ال�سراكة  لتفعيل  العليا 

وال��ت��ع��اون م��ع ع���دد م��ن ���س��رك��ات 

القطاع اخلا�س، مت عقد اجتماع مع 

�سبل  لبحث  م�ؤخرااً،  املراعي  �سركة 

التعاون بني العمادة وال�سركة وكيفية 

واخلربات  الكفاءات  من  اال�ستفادة 

االأك���ادمي���ي���ة وال��ب��ح��ث��ي��ة وب���رام���ج 

الدرا�سات العليا املقدمة باجلامعة.

وق����د ح�����س��ر االج���ت���م���اع عميد 

الدرا�سات العليا الدكت�ر عادل الهدلق 

وفريق العمل بعماده الدرا�سات العليا 

وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�س يف 

كلية عل�م االأغ��ذي��ة وال��زراع��ة، ومن 

تط�ير  رئي�س  االآخ��ر ح�سر  اجلانب 

املنتجات واالبتكار يف �سركة املراعي 

د. اإيان م�ر وعدد من ممثلي ال�سركة، 

هذا  م�ستقبل  االجتماع  يف  ون�ق�س 

التعاون وكيفية اال�ستفادة منه بال�سكل 

االأم��ث��ل.   واأك���د عميد ال��درا���س��ات 

هذه  اأن  ال��ه��دل��ق  ع���ادل  د.  العليا 

اإط����ار خطة  ت��ن��درج يف  امل�����س��اع��ي 

بني  ال�سراكة  تفعيل  يف  اجل��ام��ع��ة 

اجل��ام��ع��ات وال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف 

واالرتقاء  العليا،  الدرا�سات  جمال 

لتتنا�سب  املقدمة  ال��ربام��ج  بج�دة 

م��ع اح��ت��ي��اج��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

اإىل  باالإ�سافة  املجتمع،  ومتطلبات 

تزويد الطلبة باملهارات العملية التي 

يتطلبها �س�ق العمل متا�سيااً مع روؤية 

اململكة العربية ال�سع�دية 2030م.

التعاون  على  العمادة  وحر�ست 

�سركة  ك�نها  امل��راع��ي  �سركة  م��ع 

ال��زراع��ي  امل��ج��ال  رائ���دة يف  وطنية 

وال�سناعي، وهي من اأكرب ال�سركات 

يف ال�طن العربي املنتجة وامل�سدرة 

يف جمال الت�سنيع الغذائي.

الوصول الشامل يلتقي بطالب ذوي اإلعاقة

ذوي  للطاب  ال�سن�ي  التعريفي  لقاءه  ال�سامل  ال��س�ل  برنامج  عقد 

االإعاقة، وذلك ي�م االثنني 6 �سفر1440ه� بح�س�ر عدد كبري من الطاب 

ذوي االإعاقة يف اجلامعة.

التنظيمية  واالإج���راءات  الق�اعد  على  اإطاعهم  االجتماع  خ��ال  ومت 

للخدمات املقدمة، وو�سائل التقنية التي ت�فرها اجلامعة يف �س�ء االتفاقية 

الدولية لاأ�سخا�س ذوي االإعاقة التي تتبنى اجلامعة �سيا�ستها.

وقد مت التعرف على طلبات الطاب وامل�سكات التي ت�اجههم من خال 

ذلك  كان  بذلك،  خا�س  ا�ستبيان  على  واالإجابة  االأ�سئلة،  وطرح  النقا�س، 

بح�س�ر الدكت�ر نا�سر العجمي املدير التنفيذي للربنامج.

»الطابق الثالث«.. عرض مسرحي
م�سرحيااً  عر�سااً  امل�سرح  ب��اإدارة  ممثلةاً  الطاب  �س�ؤون  عمادة  اأقامت 

بعن�ان »الطابق الثالث«، وذلك ي�م االثنني 1440/1/28ه� يف قاعة حمد 

اجلا�سر، وبداأ العر�س امل�سرحي يف متام ال�ساعة الثامنة م�ساءاً وا�ستمرت 

حتى العا�سرة، و�سهد العر�س ح�س�رااً  كبريااً من الطاب وحمبي الدراما 

ووكيل  القريني،  فهد  الدكت�ر  الطاب  �س�ؤون  عميد  يتقدمهم  امل�سرحية، 

العمادة لاأن�سطة وال�سراكة الطابية الدكت�ر حممد ال�سالح، ومدير اإدارة 

امل�سرح االأ�ستاذ �سامي ال�سعرة، ويف اخلتام ت�سرف الفريق ب�س�رة تذكارية 

على خ�سبة امل�سرح مع عميد �س�ؤون الطاب الدكت�ر فهد القريني.

وكانت امل�سرحية من تاأليف فهد ال�سهراين واإخراج عاي�س البقمي، ومدير 

اخل�سبة ن�اف فاتة، وم�ساعد املخرج مالك اخل�يطر، ومهند�س ال�س�ت 

خالد االأن�ساري، والذين قام�ا بتمثيل امل�سرحية وهم: في�سل الع�سري، تركي 

العتيبي، خالد احلارثي، مهند اجلمعة، حممد الزريق، �سامي العتيبي، عمر 

املعتق.

وقد �سكر احلا�سرون اإدارة امل�سرح على هذا العر�س املتميز، ودع�ا اإىل 

تقدمي م�سرحيات اأخرى وب�سكل دوري.

ماذا بعد ت�قيع مذكرة التفاهم بني اجلامعة وم�ؤ�س�سة امللك 

الدعم  نرتجم  وكيف  واالإب���داع؟  للم�هبة  ورجالة  عبدالعزيز 

للتح�ل اإىل جمتمع معريف مبدع؟ اأو ن�سر ثقافة االإبداع؟ 

اأن �سياغة اال�سرتاتيجيات وت�قيع مذكرات التفاهم  اأعتقد 

والعمل امل�سرتك ال حتقق النتائج املن�س�دة دون ربطها مب�س�ؤولية 

خا�سة  بالي�سرية  لي�ست  م�س�ؤولية  وهي  التنفيذية،  االأ�سخا�س 

الثقافة  ون�سر  التنفيذ  ج�انب  عاتقها  على  يقع  »م�هبة«  واأن 

ال�سع�بة  حجم  اأع��رف  امل�اهب.  واحت�سان  باالإبداع  املتعلقة 

�ساغ  ال��ذي  اال�ست�ساري  الفريق  رئي�س  كنت  فقد  ق��رب،  عن 

عن  وعرفت  للم�ؤ�س�سة،  واالإعامية  االت�سالية  اال�سرتاتيجية 

قرب ميداين مع زمائي يف الفريق حجم الفج�ة املعرفية على 

امليدانية، ولكن حجم  بالدرا�سات  اململكة عندما قمنا  م�ست�ى 

الفج�ة قد يك�ن اأكرب لدى جريان م�هبة ولي�س لدى امل�اطن يف 

ال�سمال اأو اجلن�ب وبقية املناطق. 

اأمتنى اأن ترتجم االتفاقية اإىل برنامج عمل داخل اجلامعة 

وبراجمها  ب�»م�هبة«  اجلامعة  جمتمع  معرفة  ع��ن  للك�سف 

ثقافة  ن�سر  يتم  وعندها  الطاب،  من  عدد حمدود  من  اأبعد 

االإبداع ب�سكل دوري ويف كل ف�سل درا�سي، وهذا ينطبق على 

بقية االتفاقيات التي تفتقد لروح االإن�سان امل�س�ؤول عنها وعن 

جناحها اأو الف�سل. 

عقدا اجتماعًا ت�شاوريًا




