
ت��ف��اه��م بني  ت��وق��ي��ع م��ذك��رة  مت 

ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود والأم���ان���ة 

للهالل  العربية  للمنظمة  العامة 

برعاية  الأحمر،  وال�سليب  الأحمر 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

�سالح  حممد  الدكتور  والأكادميية 

تركي  ال��دك��ت��ور  وبح�سور  النمي، 

الأمري  كلية  اآل بكر، عميد  بكر  بن 

للخدمات  عبدالعزيز  بن  �سلطان 

ال��ط��ب��ي��ة ال����ط����ارئ����ة، وال���دك���ت���ور 

ع��ب��دامل��ج��ي��د حم��م��د امل����رد وك��ي��ل 

وم��ن  واجل�����ودة،  للتطوير  ال��ك��ل��ي��ة 

ال��دك��ت��ور  م��ن  ك��ل  املنظمة  ج��ان��ب 

���س��ال��ح ال��ت��وي��ج��ري الأم����ني ال��ع��ام 

الأحمر  للهالل  العربية  للمنظمة 

وال�����س��ل��ي��ب الأح����م����ر، وال��دك��ت��ور 

م�ست�سار  ال���ه���زاع  ع��ب��دال��رح��م��ن 

العربية  للمنظمة  ال��ع��ام  الأم����ني 

الأحمر،  وال�سليب  الأحمر  للهالل 

والأ�ستاذ اإبراهيم العثمان م�ست�سار 

الإن�سانية،  لل�سوؤون  العام  الأم��ني 

امل�سرف  ال��ن��ادي  حممد  والدكتور 

على املركز العربي للقانون الدويل 

والإن�ساين. 

من  ال��ع��دي��د  امل��ذك��رة  وتت�سمن 

العام  ال�سالح  مع  املتوافقة  البنود 

لطلبة جامعة  املجال  اإتاحة  اأبرزها 

طالب  خا�ص  وب�سكل  �سعود  امللك 

عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأمري  كلية 

للخدمات الطبية الطارئة باجلامعة 

التدريبية  اخلدمات  من  لال�ستفادة 

مبختلف  امل��ن��ظ��م��ة  يف  امل���وج���ودة 

الدول العربية، كما �ستتاح للمنظمة 

الكفاءات  من  لال�ستفادة  الفر�سة 

واخل�����رات امل���وج���ودة ب��اجل��ام��ع��ة 

اخلدمات  جمال  يف  بالكلية  ممثلة 

الإن�ساين  والعمل  الطارئة  الطبية 

واإدارة الأزمات والكوارث.

الأغذية  علوم  كلية  ا�ست�سافت 

عادل  املهند�ص  موؤخراً  وال��زراع��ة، 

اجل��م��ع��ة ن���ائ���ب م���دي���ر ���س��ن��دوق 

مع  اجتمع  حيث  الزراعي،  التنمية 

والزراعة  الأغذية  علوم  كلية  وكيل 

حممد  الدكتور  واجل��ودة  للتطوير 

ق�سم  ورئي�ص  النفي�سة  عبداهلل  بن 

يو�سف  الدكتور  الزراعي  القت�ساد 

واأع�ساء  العمري  عبدالرحمن  بن 

الزراعي،  القت�ساد  ق�سم  جمل�ص 

وت�����س��م��ن ال��ل��ق��اء م��ن��اق�����س��ة اأوج���ه 

�سندوق  ب��ني  امل�ستقبلي  ال��ت��ع��اون 

للتعرف  والكلية  الزراعي  التنمية 

املتبادلة  واخل���رات  الأف��ك��ار  على 

يف جم���ال امل�����س��اري��ع امل��ق��دم��ة من 

ال�سندوق.
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نودع العام الدراسي ونتفاءل بالقادم

د. حسين بن سعيد القحطاني

على مدى عام درا�سي كامل، حاولنا يف �سحيفة »ر�سالة اجلامعة« 

اأن نقدم الأف�سل لقرائنا الأعزاء، رغم ظروف جائحة كورونا، التي من 

تاأثرياتها انخفا�ص ن�سبة الأن�سطة والفعاليات احل�سورية التي كانت 

تزخر بها اجلامعة ومتتلئ بها �سفحات الر�سالة. 

ومع اقرتاب انتهاء العام الدرا�سي، نتذكر النجاح، ونعلن عن القادم، 

ون�سكر من تعاون. 

اآلف  ع�سرات  اإىل  اأ�سبوع  كل  بداية  العدد  باإر�سال  البدء  نتذكر 

القراء عر رابط يحمل ن�سخة اإلكرتونية لل�سحيفة، والكتفاء بطباعة 

كمية حمدودة جداً من الن�سخة الورقية. 

اجلديد  املوقع  ت�سميم  من  النتهاء  وهو  القادم؛  اأه��م  عن  ونعلن 

لل�سحيفة وقرب تد�سينه على موقع اجلامعة مبظهر جديد وخدمات 

ت�سفح حديثة ومريحة.

التعامالت  ومنهم: عمادة  ال�سحيفة،  مع  تعاون  من  ون�سكر جميع 

الإلكرتونية والت�سالت، والأندية الطالبية، وطالبات ق�سم الإعالم، 

اجلامعة  جهات  يف  العامة  والعالقات  الإع��الم  اإدارات  يف  والزمالء 

املختلفة.

نحمل تفاوؤل كبرياً اأن يكون العام الدرا�سي القادم، عام التعايف من 

اأزمة كورونا، وعودة كل منا�سط احلياة الطبيعية اإىل اأف�سل مما كانت 

عليه، وال�ستفادة من الإيجابيات التي خرجت من معطف ال�سلبيات 

املوؤملة لكورونا.

ون�سعر باأمل متزايد يف تطوير التجارب الناجحة التي اأنتجت واقعا 

جديدا يتكيف مع الظروف احلالية وامل�ستقبلية مثل تطوير وت�سريع 

التقنيات التي تقدم اخلدمات عن بعد وال�ستفادة منها قدر المكان. 

اأخرياً، نتفاءل اأن �سفحاتنا القادمة على املوقع اجلديد ويف الن�سخة 

الأ�سبوعية �ستعك�ص مرحلة جديدة للجامعة ومن�سوبيها مليئة بالنجاح 

املتوا�سل والتطور امل�ستمر مب�سيئة اهلل.

برنامج الشراكة يوفر
فرص عمل مرن وتدريب صيفي 

كتب: فهد الفليج 

�سوؤون  بعمادة  الطالبية  ال�سراكة  لرنامج  التابع  املهني  املركز  اأعلن 

ال��ط��الب ع��ن ت��وف��ري ف��ر���ص ال��ت��دري��ب ال�سيفي وال��ع��م��ل امل���رن، وهي 

وال�سركات  اجلهات  بالتعاون مع جمموعة  املهني  املركز  اأطلقها  مبادرة 

فر�ص  لتقدمي  الريا�ص  مدينة  يف  واملكاتب،  واملوؤ�س�سات  والأكادمييات 

التدريب ال�سيفي وفر�ص العمل املرن وذلك جلميع م�ستويات الدرا�سة 

اجلامعية. ويعد املركز املهني اأحد املراكز الرائدة يف تدريب طلبة جامعة 

مبا  و�سركاتها،  ال�سعودية  القطاعات  واأف�سل  اأق��وى  لدى  �سعود  امللك 

يتوافق مع تخ�س�سات الطلبة وم�ستوياتهم، ويهدف املركز ل�سقل خرة 

العمل  �سوق  يف  التخ�س�سات  بجميع  �سعود  امللك  جامعة  طلبة  ومهارة 

ال�سعودي، ورفع م�ستوى الأداء والكفاءة ال�سعودية املنطلقة من طالب و 

طالبات جامعة امللك �سعود.

وحدة المسرح تطلق مسابقة 
وفعالية تثقيفية على تويتر

كتب: فهد الفليج 

نظمت وحدة امل�سرح موؤخراً م�سابقة بعنوان »عمالقة امل�سرح« وذلك 

تزامًنا مع اليوم العاملي للم�سرح، حيث يتم طرح �سوؤال يف عامل امل�سرح 

وت�سمل  تويرت،  يف  امل�سرح  ح�ساب  عر  ن�سره  يتم  الفيديو  خ��الل  من 

تويرت  على  �سعود  امللك  جامعة  م�سرح  ح�ساب  متابعة  امل�سابقة  �سروط 

@ksudrama، عمل رتويت، كتابة الإجابة يف ه�ستاق عمالقة امل�سرح 
جامعة امللك �سعود، ويف ختام امل�سابقة مت توزيع اجلوائز للفائزين وهي 

عبارة عن كوبونات بقيمة 100 ريال لكل فائز.

مذكرة تفاهم بين الجامعة
والمنظمة العربية للهالل األحمر

نائب مدير صندوق التنمية الزراعي
يزور »علوم األغذية«

للت�سجيل يف التدريب ال�سيفي للت�سجيل يف العمل املرن
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