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معالي رئيس الجامعة يرأس اجتماع مجلس إدارة معهد 
البحوث والدراسات

اال�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  معايل  برئا�سة 

اإدارة  جمل�س  عقد  العمر،  ب��دران  الدكتور 

والدرا�سات  للبحوث  عبداهلل  امللك  معهد 

اال�ست�سارية اجتماعه االأول للعام 1442ه� 

2020-م. 
جمل�س  رئي�س  نائب  املعهد  عميد  وعرب 

االإدارة، الدكتور عبداهلل الثابت يف م�ستهل 

بتويل  املعهد  اأ���س��رة  اع��ت��زاز  ع��ن  اجلل�سة 

معايل رئي�س اجلامعة رئا�سة جمل�س اإدارته، 

وذلك اإثر التعديل االأخري يف الئحة املعهد، 

اإليها  تتجه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��والت  ي��واك��ب  مب��ا 

اجلديد،  اجلامعات  نظام  اجلامعة يف ظل 

اجلامعات  قائمة  راأ����س  على  واختيارها 

الثالث التي �سيبداأ تطبيق النظام اجلديد 

الكبرية  االإمكانات  يعك�س  ما  وهو  عليها، 

املتقدم  وامل�ستوى  اجلامعة  متتلكها  التي 

اأكرث  ب�سكل  لتعمل  واجلاهزية  الن�سج  من 

يف  ف��اع��ل��ة  م�ساهمة  وحت��ق��ق  ا�ستقاللية 

متطلبات ت�سغيلها ذاتياً.

وقد افتتح معايل رئي�س املجل�س اجلل�سة 

املعهد  لعميد  اجل��زي��ل  ال�����س��ك��ر  ب��ت��ق��دمي 

عمله،  ف��رة  خ��الل  ج��ه��وده  على  ال�سابق 

املجل�س  اأع�ساء  ال�سعادة  اأ�سحاب  وكذلك 

املو�سوعات  املجل�س  وا�ستعر�س  ال�سابقني، 

امل��درج��ة يف ج��دول االأع��م��ال، وب��نينّ عميد 

اأن  االإدارة،  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  املعهد 

اجل��دي��د  الت�سكيل  ب��ع��د  يُ��ع��ق��د  االج��ت��م��اع 

وبان�سمام  العام،  هذا  دورت��ه  يف  للمجل�س 

علمية  تخ�س�سات  ميثلون  ج��دد  اأع�ساء 

متنوعة وقطاعات االأعمال املختلفة.

مناق�سة  االج��ت��م��اع  يف  مت  واأ����س���اف: 

التقارير والبيانات اخلا�سة باأعمال املعهد، 

ومت التاأكيد على تعزيز اأعمال املعهد، ومبا 

وي�سمن  و�سركائها،  اجلامعة  م�سالح  يلبي 

م�����س��ارك��ة اجل��ام��ع��ة يف ت��ع��زي��ز اخل��دم��ات 

الوطنية  للموؤ�س�سات  املقدمة  اال�ست�سارية 

امل��دن��ي��ة وال��ع�����س��ك��ري��ة. وج����دد ال��دك��ت��ور 

ملعايل  وت��ق��دي��ره  �سكره  ال��ث��اب��ت  ع��ب��داهلل 

موافقة  ج���اءت  وق���ال:  امل��ج��ل�����س،  رئ��ي�����س 

معايل الدكتور بدران العمر املتوجة بقرار 

جمل�س  رئ��ا���س��ة  لتوليه  اجل��ام��ع��ة  جمل�س 

جمل�س  رغبة  مع  متما�سياً  املعهد  اإدارة 

اجلامعات  نظام  تفعيل  يف  املعهد  واإدارة 

قرار  جناح  يف  املجل�س  وحر�س  اجلديد، 

ا�ستقالل اجلامعات، ومبا يتوافق مع »روؤية 

الأع�����س��اء  ال�سكر  ع��ن  ع��رب  ك��م��ا   »2030
والأع�����س��اء  اجل��دي��دة،  دورت���ه  يف  املجل�س 

للجميع جهودهم  ر  وقدنّ ال�سابقني،  املجل�س 

اأعمال املعهد. وحر�سهم يف تعزيز 

امللك  م��ع��ه��د  اإدارة  جم��ل�����س  اأن  ي��ذك��ر 

اال�ست�سارية،  والدرا�سات  للبحوث  عبداهلل 

اجلامعة  وكيل  من:  كاًل  ع�سويته  يف  ي�سم 

اجلامعة  وكيل  ال�سلمان،  عبداهلل  الدكتور 

الدكتور  واالأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  لل�سوؤون 

العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��م��ي��د  ال��ن��م��ي،  حم��م��د 

التعامالت  عميد  الوابل،  حممد  الدكتور 

وكيل  ال�سالح،  عمر  الدكتور  االإلكرونية 

خالد  ال��دك��ت��ور  واملتابعة  للتنفيذ  املعهد 

االأع��م��ال  لتطوير  امل��ع��ه��د  وك��ي��ل  ال��غ��ن��ي��م، 

امتثال  الدكتورة  ال�سمري،  م�سعل  الدكتور 

الدكتور  االأعمال،  اإدارة  كلية  من  الثمريي 

احلقوق  كلية  م��ن  التويجري  عبدالعزيز 

العيبان،  خالد  الدكتور  ال�سيا�سية،  والعلوم 

االأ�ستاذة دميه اليحيى، ومدير عام االإدارة 

القانونية االأ�ستاذ عثمان الق�سري.

برعاية عميد كلية الآداب

انطالق فعالية »اليوم العالمي لنظم 
المعلومات الجغرافية« األربعاء

العاملي  »ال��ي��وم  فعالية  تنطلق 

 2020 اجلغرافية  املعلومات  لنظم 

 »GISday2020« االف��را���س��ي« 

 19-18 واخلمي�س  االأرب��ع��اء  يومي 

كلية  عميد  رع��اي��ة  حت��ت  نوفمرب، 

بن  نايف  الدكتور  اال�ستاذ  االآداب 

ثنيان اآل �سعود.

نُظم  وح��دة  الفعالية  ه��ذه  تنظم 

واال�ست�سعار  اجلغرافية  املعلومات 

ع����ن ب���ع���د ب��ق�����س��م اجل���غ���راف���ي���ا 

اجلغرافية  اجلمعية  م��ع  بالتعاون 

باأهمية  منهما  اإمي��ان��اً  ال�سعودية، 

 Geospatial« دور التقنية املكانية

احل���ي���اة  يف   »Technology
احل�سرية للمدن احلديثة.

يعد اليوم العاملي لنظم املعلومات 

من حدث  ج��زءاً   2020 اجلغرافية 

اجلهات  م��ن  العديد  تقدمه  دويل 

العاملية،  اجلامعات  يف  االأكادميية 

املعلومات  نُظم  وح��دة  اأع��دت  وق��د 

بعد  واال�ست�سعارعن  اجل��غ��راف��ي��ة 

ب��ق�����س��م اجل��غ��راف��ي��ا ال��ع��دي��د من 

الفعاليات من حما�سرات اأكادميية، 

طالبية  وم�سابقات  تقنية،  وور���س 

لتحقيق الهدف وبناء ج�سور التعاون 

امل��ع��ريف ب��ني االأق�����س��ام وال��وح��دات 

االأكادميية بني اجلامعات واجلهات 

بنظم  املهتمة  واخلا�سة  احلكومية 

ي�سهم  كما  اجلغرافية.  املعلومات 

اللقاء يف تقدمي كل ما هو جديد يف 

هذا العلم وتطبيقاته. 

نا�سر  ال��دك��ت��ور  ح��ث  جانبه  م��ن 

رئي�س ق�سم اجلغرافيا جميع  الزير 

ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات وامل��ه��ت��م��ني 

ل��ل��م�����س��ارك��ة وال��ت��ف��اع��ل م���ع ه��ذه 

واال�ستفادة  االأك��ادمي��ي��ة،  الفاعلية 

منها يف عر�س اإبداعاتهم من خالل 

امل�سابقات التي �سممت من اأجلهم، 

مع  ل��ل��ت��وا���س��ل  مهمة  ن��اف��ذة  ف��ه��ي 

اجلهات التوظيفية داخل الوطن.

ق�سم  وك��ي��ل��ة  اأك������دت  ب���دوره���ا 

اأن  اخليل  اأبا  اأ�سماء  د.  اجلغرافيا 

امل�ساركة بهذا اليوم تعترب ا�ستثماراً 

جيداً مينح الطلبة الفر�سة والدافع 

ك��ل ج��دي��د يف هذا  ل��الط��الع على 

حتديد  يف  ي�ساعدهم  مما  املجال 

م�ستقبلهم املهني.

رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة اجل��غ��راف��ي��ة 

الدو�سري  علي  الدكتور  ال�سعودية 

اجلمعية حتر�س  اأن  جهته  من  اأكد 

هذه  يف  وامل�ساهمة  التواجد  على 

�سامية  اأه��داف  لها من  ملا  الفعالية 

وعلق  ال��وط��ن.  م�سلحة  يف  ت�سب 

د. مفرح  التح�سريية  اللجنة  رئي�س 

الفعالية  ه��ذه  اإن  بالقول  ال��ق��رادي 

العلمية  ال��ل��ق��اءات  اأه���م  م��ن  ت��ع��د 

املكانية  العلوم  يف  للمتخ�س�سني 

من  والتي  التخ�س�سات،  مبختلف 

باأهمية  يتم تعريف املجتمع  خاللها 

علم نظم املعلومات اجلغرافية الذي 

يعد العلم الذي يدر�س املكان.

النحا�س  فاتن  الدكتورة  وذك��رت 

م�ساركة  عن  العلمية  اللجنة  رئي�سة 

خمتلف  م��ن  املتحدثني  م��ن  نخبة 

وت�����س��م  ال���ع���الق���ة،  ذات  اجل���ه���ات 

املهمة  امل��ح��ا���س��رات  م��ن  ال��ع��دي��د 

يف ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة 

وج��ود  وع��ن  بعد،  واال�ست�سعارعن 

جديد  تتناوالن  علميتني  ور�ستني 

التقنية، وم�سابقات علمية  جماالت 

اخل��رائ��ط��ي��ة  ال��ق�����س��ة  ت�سميم  يف 

لطالب  م��ت��اح��ة  العلمي  وامل��ل�����س��ق 

وط��ال��ب��ات م��رح��ل��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س 

والدرا�سات العليا.

االأعالمية  اللجنة  رئي�س  واأعلن 

الدكتور اأحمد املطريي عن م�ساركة 

احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 

وامل��ن��ظ��م��ات وال�����س��رك��ات يف ه��ذا 

املحفل وعن وجود معر�س افرا�سي 

تعر�س  �سوف  الفعالية  لهذه  �سمم 

فيه جميع اجلهات امل�ساركة يف هذه 

الفعالية منتوجاتها. 

ونوه مدير وحدة نظم املعلومات 

بق�سم  واال���س��ت�����س��ع��ار  اجل��غ��راف��ي��ة 

املطلق  فهد  ال��دك��ت��ور  اجل��غ��راف��ي��ا 

بحر�س الوحدة على مواكبة اأهداف 

برنامج  يف   2030 اململكة  روؤي���ة 

اإىل  يهدف  الذي  الرقمي؛  التحول 

الرقمية،  وامل��ع��رف��ة  ال��وع��ي  ن�سر 

واإب������راز ت��ك��ام��ل ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات 

اال�سطناعي  الذكاء  مع  اجلغرافية 

يف معاجلة الق�سايا البيئية، وتعزيز 

التقنية  امل���ج���االت  يف  ال�����س��راك��ة 

املوؤ�س�سات  ب��ني  احلديثة  املكانية 

احل��ك��وم��ي��ة وال�����س��رك��ات وال��ق��ط��اع 

املعرفة  جماالت  وعر�س  اخلا�س، 

احلديثة  التكنولوجية  والتقنية 

وال���ت���ج���ارب ال���دول���ي���ة وال��ع��رب��ي��ة 

الرائدة يف جماالت نظم املعلومات 

حما�سرات  خ��الل  من  اجلغرافية 

وور�س عمل ومعر�س م�ساحب.

هذه  اإن  بالقول  ت�سريحه  وختم 

بعد  ع��ن  للجميع  متاحة  الفعالية 

وميكن الت�سجيل واالن�سمام لها من 

خالل املوقع االإلكروين للوحدة.

مجلس كلية العلوم يستقبل عميد البحث العلمي

ا�ستقبل جمل�س كلية العلوم يف م�ستهل اأعمال جل�سته العا�سرة يوم االثنني 

16 ربيع االأول 1442ه� الدكتور حممد الوابل عميد البحث العلمي، يرافقه 
الدكتور بدر القحطاين والدكتور حممد اخلريف وكالء العمادة.

املتعلقة  امل�ستجدات  اجلل�سة  خ��الل  العلمي  البحث  عميد  ا�ستعر�س 

االأن�سطة  حول  املجل�س  اأع�ساء  ا�ستف�سارات  على  واأجاب  العلمي  بالبحث 

البحثية ودور عمادة البحث العلمي وما تقدمه من خدمات الأع�ساء هيئه 

التدري�س.

التطوير والجودة تشارك في ورشة »تصنيف 
التعليم العالي«

�ساركت عمادة التطوير واجلودة ممثلة يف عميدها املكلف الدكتور مبارك 

بن هادي القحطاين يف ور�سة العمل الثالثة للت�سنيف ال�سعودي ملوؤ�س�سات 

الوطني  املركز  اأقامها  التي  التجريبي«  »االإط��الق  املحلية  العايل  التعليم 

للتقومي واالعتماد االأكادميي يوم الثالثاء 17 ربيع االأول 1442ه� برعاية 

معايل رئي�س هيئة تقومي التعليم والتدريب.

عقدت الور�سة بح�سور القيادات اجلامعية يف موؤ�س�سات التعليم العايل 

وم�سوؤويل الت�سنيف وذلك بهدف و�سع وبلورة ت�سنيف �سعودي ملوؤ�س�سات 

التعليم العايل املحلية، وا�ستعرا�س م�سفوفة وبطاقات موؤ�سراته، ومناق�سة 

وجودتها،  البيانات  واإدارة  الت�سنيف  عملية  يف  وامل�سوؤوليات  االأدوار 

وا�ستعرا�س البوابة االإلكرونية املخ�س�سة الإدخال بيانات الت�سنيف.

حلقة »النظرية الحديثة والتقليدية« غدًا
ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�سيات »اأفكر« 

النقا�س  �سل�سلة حلقات  املائة �سمن  بعد  والت�سعني  النقا�س احلادية  حلقة 

التي يعقدها املركز اأ�سبوعياً بعنوان »النظرية احلديثة والتقليدية يف حتليل 

القيا�س  اأ�ستاذ  الغامدي،  عبداهلل  الدكتور  وتقدمي  اإع��داد  من  البيانات« 

االآخر  ربيع   1 االثنني  غد  يوم  وذل��ك  الربية،  كلية   - امل�ساعد  والتقومي 

1442ه�/ 16 نوفمرب 2020م يف متام ال�ساعة 7:30م، وذلك عن طريق 
قاعات الزوم االفرا�سية.
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