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برئا�سة معايل رئي�س اجلامعة

مجلس الجامعة يعقد اجتماعه 
الثالث عن بعد

تراأ�س معايل رئي�س اجلامعة، نائب رئي�س جمل�س اجلامعة، الدكتور 

لهذا  ثالث جل�سات جمل�س اجلامعة  العمر،  بن عبدالرحمن  بدران 

 ZOOM العام 1442هـ والتي ُعقدت عن بعد با�ستخدام برنامج

اجلامعات  �سوؤون  ملجل�س  العام  الأمني  �سعادة  بح�سور  الإلكرتوين، 

وعمداء  اجلامعة  ووكالء  ال�سالح،  العزيز  عبد  بن  حممد  الدكتور 

الكليات والعمادات امل�ساندة واملعاهد.

افتتح معاليه اجلل�سة، بحمد اهلل والثناء عليه، ثم رّحب باأع�ساء 

املجل�س احل�سور.

من جهته، اأكد الدكتور خالد احلميزي، وكيل اجلامعة للدرا�سات 

الثالثة  اجلل�سة  اأن  اجلامعة،  جمل�س  اأمني  العلمي،  والبحث  العليا 

اخلا�سة  القرارات  من  عــدداً  احتوت  العام  لهذا  اجلامعة  ملجل�س 

العلمي وع�سويات جمال�س  التفرغ  واإجازات  باخلدمات  بال�ستعانة 

الكليات.

املجل�س  لأع�ساء  �سكره  اجلامعة  رئي�س  معايل  قدم  اخلتام،  ويف 

خمرجات  بــجــودة  الرتــقــاء  يف  الفعال  دورهـــم  على  مثنياً  املــوقــر 

اجلامعة، وداعياً املوىل عز وجل لهم بالتوفيق يف اأداء ر�سالتهم.

جتاوزت 39 مليون ريال

صرف مكافآت طالب وطالبات 
الجامعة

اأعلنت عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل عن موعد �سرف املكافاآت 

وبدل الإعاقة للم�ستحقني من الطالب والطالبات املنتظمني بالف�سل 

الدرا�سي الأول للعام اجلامعي 1442هـ ابتداًء من يوم الأحد املوافق 

2020/11/29م، وذلك عن �سهر نوفمرب لعام 2020م، وقد جتاوز 
مبلغ املكافاآت 39 مليون ريال.

عميد الرياضة يكرم الطالب 
المثالي

وعنايته  والطالبات  الطالب  اأبنائه  ت�سجيع  على  منه  حر�سا 

البدين  والن�ساط  الريا�سة  علوم  كلية  عميد  كرم  بهم؛  واهتمامه 

الدكتور �سليمان اجللعود الطالب زيد التميمي، يوم اخلمي�س 11/ 

4/ 1442هـ مبكتبه، وذلك مبنا�سبة فوزه مب�سابقة الطالب املثايل 
على م�ستوى كلية علوم الريا�سة للعام الدرا�سي 1442هـ، متمنيناً له 

دوام التوفيق والنجاح.

بدء فترة التجديد لسكن 
الطالب

الطالب عن  اإ�سكان  بــاإدارة  الطالب ممثلة  �سوؤون  اأعلنت عمادة 

للعام  الثاين  الدرا�سي  للف�سل  الطالب  ل�سكن  التجديد  فرتة  بدء 

اجلامعي 1442هـ وذلك من تاريخ 14/ 1442/4هـ حتى تاريخ 9/ 

الطالب  بوابة  يتم عن طريق  التجديد  اأن  واأو�سحت  1442هـ،   /5
فقط  �سداد  خدمة  طريق  عن  الإ�سكان  ر�سوم  وت�سديد  الأكادميية 

املوقع  زيــارة  خالل  من  اإلكرتوين  ب�سكل  املظللة  املواقف  وجتديد 

https://edugate.ksu.edu.sa/ksu/init اللكرتوين

ويف حالة عدم رغبة ال�ساكن بالتجديد فاإن اآخر موعد لالإخالء 

�سيكون بتاريخ 18/ 5/ 1442هـ ول يحق للطالب املطالبة بالغرفة 

والتاأمني بعد هذا التاريخ.

آل الشيخ مساعدًا لمدير المالية 
بالمدينة الجامعية

بتكليف  قــراراً  ال�سلمان  عبداهلل  الدكتور  اجلامعة  وكيل  اأ�سدر 

الأ�ستاذة غادة اآل ال�سيخ، بالعمل م�ساعداً ملدير عام الإدارة املالية يف 

املدينة اجلامعية للطالبات.

نادي الهندسة الصناعية ينظم لقاء مع وزير النقل

5 محاور في ورشة عمل »الجودة للتميز«

كرسي األدب السعودي يحتفي بذكرى البيعة

د. المحسن مديرًا تنفيذيًا للشؤون المالية 
واإلدارية بالطبية

كتب: فهد الفليج

 

ال�سناعية  الهند�سة  نــادي  نظم 

موؤخراً، لقاء خا�ساً مع معايل وزير 

املهند�س �سالح اجلا�سر عرب  النقل 

من�سة زووم، بح�سور وكيل اجلامعة 

والأكــادميــيــة  التعلمية  ــ�ــســوؤون  ــل ل

عن  بالنيابة  النمي  حممد  الدكتور 

وبح�سور  اجلامعة،  رئي�س  معايل 

فهد  الدكتور  الطالب  �سوؤون  عميد 

القريني.

خالل  النقل  ــر  وزي معايل  واأكـــد 

اأحــد  النقل  قطاع  اأن  على  اللقاء 

وع�سب  امل�ستدامة  التنمية  مفاتيح 

اقت�سادي حيوي يعتمد جناحه على 

للطرق  الأ�سا�سية  البنية  توفر  مدى 

الو�سائط،  املتعددة  النقل  وو�سائل 

الوطنية  النقل  اأ�سحت خطة  لذلك 

مع  ومتناغمة  متنا�سقة  للمملكة 

ت�سرف  التي  التنمية  ا�سرتاتيجية 

عليها وزارة القت�ساد والتخطيط.

معايل  غـــرد  الــلــقــاء  خــتــام  ويف 

تويرت:  ح�سابه يف  النقل عرب  وزيــر 

طالب  وبناتي  اأبنائي  بلقاء  �سررت 

خــالل  مــن  ال�سناعية،  الهند�سة 

الهند�سة  »نادي  اأقامها  التي  الندوة 

�سعود،  امللك  بجامعة  ال�سناعية« 

ومل�ست فيهم تفاعل وطموح و�سغف 

للمهنة، متمنًيا لهم التوفيق والنجاح 

واأن  والعملية،  العلمية  حياتهم  يف 

لهذا  وتنمية  بناء  �سواعد  يكونوا 

الوطن املعطاء.

برعاية وكيل اجلامعة للتخطيط 

م�سملي  علي  الدكتور  والتطوير 

واجلــودة  التطوير  عــمــادة  نظمت 

مبارك  الدكتور  عميدها  برئا�سة 

العمل  ور�سة  القحطاين  هادي  بن 

وذلك  للتميز  اجلودة  الفرتا�سية: 

1442/4/11هـ،  اخلمي�س  ــوم  ي

اإىل  �سباحاً  العا�سرة  ال�ساعة  من 

بثها  ومت  ــراً،  ظــه عــ�ــســرة  الــثــانــيــة 

مــبــا�ــســرة عــرب حــ�ــســاب اجلــامــعــة 

وتابعها  ــيــوب،  ــوت ــي وال ــرت،  ــوي ت يف 

ــا يزيد  الــتــوا�ــســل م ــوات  ــن عــرب ق

من�سوبي  مــن  مــتــابــع   5000 عــن 

باجلودة. واملهتمني  اجلامعة، 

الحتفال  الور�سة �سمن  وجاءت 

 ،2020 لــلــجــودة  الــعــاملــي  بــالــيــوم 

وت�سمنت خم�سة حماور هي:

- مــعــايــر الــتــمــيــز املــوؤ�ــســ�ــســي 

امللك  جامعة  وجتربة  والرباجمي 

الفرتا�سية  ــارات  ــزي ال يف  �سعود 

ـــة، وقــدمــهــا  ـــادميـــي ــربامــج الأك ــل ل

عميد  القحطاين  مبارك  الدكتور 

التطوير واجلودة. عمادة 

موؤ�س�سات  يف  الإنفاق  كفاءة   -

الدكتورة  وقدمتها  العايل،  التعليم 

عــبــر احلـــربـــي مــ�ــســاعــدة وكــيــل 

والتطوير. للتخطيط  اجلامعة 

امللك  بجامعة  اجلودة  مالمح   -

دارة  الــدكــتــورة  وقدمتها  �ــســعــود، 

التطوير  عــمــادة  وكيلة  الدي�سي 

واجلـــــــودة بـــاملـــديـــنـــة اجلــامــعــيــة 

للطالبات.

ــيــم  ــعــل ــت ال جـــــــودة  مـــعـــايـــر   -

الأ�ــســتــاذة  وقدمتها  الإلـــكـــرتوين، 

تعليمي  م�سمم  الــ�ــســهــري  ــار  مــن

بوكالة  بــعــد  عــن  التعليم  بــوحــدة 

اجلــامــعــة لــلــ�ــســوؤون الــتــعــلــيــمــيــة 

والأكادميية.

احلـــيـــاة  جــــــودة  مــ�ــســابــقــة   -

الفرتا�سي  واملــعــر�ــس  اجلامعية 

ــة  ــد جـــهـــود اجلــامــع ــس ـــــذي جــ� ال

وقدمتها  اجلــودة،  يف  واإجنــازاتــهــا 

م�ساعدة  املقبل  م�ساعل  الدكتورة 

التطوير واجلودة. وكيلة عمادة 

ردود  عن  الور�سة  اأثمرت  وقــد 

فــعــل اإيــجــابــيــة ومــ�ــســاركــات عرب 

باجلامعة. الت�سال  قنوات 

العربية  اللغة  ق�سم  مع  بالتعاون 

الأدب  كــر�ــســي  احــتــفــى  واآدابــــهــــا 

 /4  /8 الثــنــني  م�ساء  الــ�ــســعــودي 

لبيعة  ال�ساد�سة  بالذكرى  1442هـ 
حفظه  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 

الدكتور  فيها  �ــســارك  بــنــدوة  اهلل، 

واملــــوؤرخ  ــــب  الأدي الــعــطــوي  م�سعد 

ال�سابق،  الــ�ــســورى  جمل�س  وع�سو 

الأكادميي  ال�سهري،  فائز  والدكتور 

الرقمي  الإعــــالم  يف  املتخ�س�س 

والدكتورة  ال�سورى،  جمل�س  وع�سو 

امل�سارك  الأ�ستاذ  القنيعر  ح�سة 

بق�سم اللغة العربية واآدابها بجامعة 

امللك �سعود، واأدارهــا امل�سرف على 

معي�س  �سالح  الــدكــتــور  الكر�سي 

الغامدي.

بداأت الندوة التي ح�سرها رئي�س 

ق�سم اللغة العربية، الدكتور معجب 

اأ�ساتذة  من  وجمموعة  الــعــدواين، 

من  ال�سعوديني  واملثقفني  الق�سم، 

�ستى اأرجاء اململكة، باإ�سادة الدكتور 

الداخلية  ـــالإجنـــازات  ب الــغــامــدي 

واخلارجية التي �سهدتها اململكة يف 

وويل عهده  �سلمان  امللك  ظل حكم 

الأمــني، واأثــر هذه الإجنـــازات على 

واملواطن  ال�سعودية  الدولة  م�ستقبل 

ال�سعودي.

العطوي  الدكتور  ا�ستهل  بعدها، 

الكرمية  اخلــ�ــســال  بــذكــر  حــديــثــه 

�سلمان  ــك  ــل امل بــهــا  يــتــحــلــى  ــي  ــت ال

حفظه اهلل، اإن�ساًنا، وملًكا، ثم تتبع 

اململكة  بها  نعمت  التي  الإجنـــازات 

اقت�سادها  انتقل  وكيف  عهده،  يف 

املــرتــبــط مب�سدر  القــتــ�ــســاد  ــن  م

واحد »البرتول« اإىل اقت�ساد متعدد 

التنموية  امل�ساريع  بف�سل  امل�سادر، 

الكربى التي بداأت تظهر يف اململكة، 

وحتدث  الر�سيد،  حكمه  بداية  مع 

وموقفها  اململكة اخلارجي  دور  عن 

والإ�سالمية،  العربية  الق�سايا  من 

ومعنوي  مادي  تقدمه من دعم  وما 

بقاع  �ستى  يف  وامل�سلمني  للعرب 

الناجمة  الأزمــات  ظل  املعمورة، يف 

عن جائحة كيوفيد 19.

ــــف الــدكــتــور الــ�ــســهــري يف  ووق

ــى الهـــتـــمـــام الــظــاهــر  كــلــمــتــه عــل

الأبــــواب  وفــتــح  التحتية،  بالبنية 

ــارات الأجــنــبــيــة،  ــم ــث ــت ــس اأمـــــام ال�

ــــة، وحماربة  الإداري والإ�ــســالحــات 

الــفــ�ــســاد الــــذي و�ــســفــه »بــالــربــيــع 

ــ�ــســعــودي«، وانــعــكــا�ــس ذلـــك كله  ال

على حياة املواطن واملقيم باململكة، 

واأ�ـــســـار اإىل الــتــطــور املــلــمــو�ــس يف 

ميادين التعليم، وال�سحة، والثقافة، 

وحتدث عن مكانة اململكة اخلارجية 

ورئا�ستها ملجموعة الع�سرين، وثقلها 

الدول  مل�ساندة  امل�ستغل  ال�سيا�سي 

العربية والإ�سالمية.

واأ�سارت الدكتورة ح�سة القنيعر 

املراأة  به  متتعت  ما  اإىل  كلمتها  يف 

ــقــيــادة  ــــة ال ــ�ــســعــوديــة حتـــت راي ال

م�ساحة  على  ـــزت  ورك الــر�ــســيــدة، 

يف  ـــراأة،  امل بها  تنعم  التي  احلــريــة 

ظل حكم امللك �سلمان وويل عهده 

ــن �ــســلــمــان، تلك  الأمــــر حمــمــد ب

الوقوف  من  مكنتها  التي  امل�ساحة 

مع الرجل، كتًفا بكتف، لدفع عجلة 

الإ�ــســالحــات  واإىل  بلدها،  تنمية 

دور  لها  يكون  اأن  من  مكنتها  التي 

موؤثر يف الفعل الثقايف والتنموي يف 

اململكة.

ما  اأن  على  املتحدثون  واأجــمــع 

ال�ست  ال�سنوات  يف  اململكة  �سهدته 

ل�سيا�سة  تتويج  اإل  هو  ما  املا�سية 

وقــــراءة واعية  قــوميــة يف احلــكــم، 

للم�ستقبل.

اجلامعة  رئي�س  مــعــايل  ــدر  اأ�ــس

بتكليف  الدكتور بدران العمر قراراً 

زيد  بــن  �سالح  الــدكــتــور  الأ�ــســتــاذ 

لل�سوؤون  تنفيذيًّا  مــديــراً  املح�سن 

الطبية  باملدينة  ـــة  الإداري و  املالية 

هو  املح�سن  والــدكــتــور  اجلامعية. 

يف  واملناعة  احل�سا�سية  ا�ست�ساري 

املدينة الطبية اجلامعية، واأ�ستاذ يف 

و�سغل  الطب،  بكلية  الأطفال  طب 

اململكة  ومثل  املنا�سب،  من  العديد 

يف حمافل وموؤمترات علمية حملية 

يف  فاعلة  اإ�سهامات  ولــه  وعاملية، 

عدد من جلان القطاعات احلكومية 

ال�سحة،  ووزارة  التعليم،  ـــوزارة  ك

ووزارة الداخلية.

ً


