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أخبار
برئا�سة معايل رئي�س اجلامعة

مجلس الجامعة يعقد اجتماعه
الثالث عن بعد
تر�أ�س معايل رئي�س اجلامعة ،نائب رئي�س جمل�س اجلامعة ،الدكتور
بدران بن عبدالرحمن العمر ،ثالث جل�سات جمل�س اجلامعة لهذا
العام 1442هـ والتي ُعقدت عن بعد با�ستخدام برنامج ZOOM
الإلكرتوين ،بح�ضور �سعادة الأمني العام ملجل�س �ش�ؤون اجلامعات
الدكتور حممد بن عبد العزيز ال�صالح ،ووكالء اجلامعة وعمداء
الكليات والعمادات امل�ساندة واملعاهد.
رحب ب�أع�ضاء
افتتح معاليه اجلل�سة ،بحمد اهلل والثناء عليه ،ثم ّ
املجل�س احل�ضور.
من جهته� ،أكد الدكتور خالد احلميزي ،وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي� ،أمني جمل�س اجلامعة� ،أن اجلل�سة الثالثة
ملجل�س اجلامعة لهذا العام احتوت ع��دداً من القرارات اخلا�صة
باال�ستعانة باخلدمات و�إجازات التفرغ العلمي وع�ضويات جمال�س
الكليات.
ويف اخلتام ،قدم معايل رئي�س اجلامعة �شكره لأع�ضاء املجل�س
امل��وق��ر مثنياً على دوره���م الفعال يف االرت��ق��اء ب��ج��ودة خمرجات
اجلامعة ،وداعياً املوىل عز وجل لهم بالتوفيق يف �أداء ر�سالتهم.

جتاوزت  39مليون ريال

صرف مكافآت طالب وطالبات
الجامعة

العدد  - 1383الأحد  21ربيع الآخر 1442هـ املوافق  6دي�سمرب 2020م

ً
نادي الهندسة الصناعية ينظم لقاء مع وزير النقل
كتب :فهد الفليج
نظم ن��ادي الهند�سة ال�صناعية
م�ؤخراً ،لقاء خا�صاً مع معايل وزير
النقل املهند�س �صالح اجلا�سر عرب
من�صة زووم ،بح�ضور وكيل اجلامعة
ل��ل�����ش���ؤون التعلمية والأك��ادمي��ي��ة
الدكتور حممد النمي بالنيابة عن
معايل رئي�س اجلامعة ،وبح�ضور
عميد �ش�ؤون الطالب الدكتور فهد
القريني.
و�أك���د معايل وزي��ر النقل خالل
اللقاء على �أن قطاع النقل �أح��د
مفاتيح التنمية امل�ستدامة وع�صب
اقت�صادي حيوي يعتمد جناحه على
مدى توفر البنية الأ�سا�سية للطرق
وو�سائل النقل املتعددة الو�سائط،
لذلك �أ�ضحت خطة النقل الوطنية
للمملكة متنا�سقة ومتناغمة مع
ا�سرتاتيجية التنمية التي ت�شرف

عليها وزارة االقت�صاد والتخطيط.
ويف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء غ���رد معايل
وزي��ر النقل عرب ح�سابه يف تويرت:
�سررت بلقاء �أبنائي وبناتي طالب

الهند�سة ال�صناعية ،م��ن خ�لال
الندوة التي �أقامها «نادي الهند�سة
ال�صناعية» بجامعة امللك �سعود،
ومل�ست فيهم تفاعل وطموح و�شغف

 5محاور في ورشة عمل «الجودة للتميز»

�أعلنت عمادة �ش�ؤون القبول والت�سجيل عن موعد �صرف املكاف�آت
وبدل الإعاقة للم�ستحقني من الطالب والطالبات املنتظمني بالف�صل
الدرا�سي الأول للعام اجلامعي 1442هـ ابتدا ًء من يوم الأحد املوافق
2020/11/29م ،وذلك عن �شهر نوفمرب لعام 2020م ،وقد جتاوز
مبلغ املكاف�آت  39مليون ريال.

عميد الرياضة يكرم الطالب
المثالي

برعاية وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير الدكتور علي م�سملي
نظمت ع��م��ادة التطوير واجل��ودة
برئا�سة عميدها الدكتور مبارك
بن هادي القحطاين ور�شة العمل
االفرتا�ضية :اجلودة للتميز وذلك
ي��وم اخلمي�س 1442/4/11هـ،
من ال�ساعة العا�شرة �صباحاً �إىل
حر�صا منه على ت�شجيع �أبنائه الطالب والطالبات وعنايته
واهتمامه بهم؛ كرم عميد كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين
الدكتور �سليمان اجللعود الطالب زيد التميمي ،يوم اخلمي�س /11
1442 /4هـ مبكتبه ،وذلك مبنا�سبة فوزه مب�سابقة الطالب املثايل
على م�ستوى كلية علوم الريا�ضة للعام الدرا�سي 1442هـ ،متمنيناً له
دوام التوفيق والنجاح.

بدء فترة التجديد لسكن
الطالب

�أعلنت عمادة �ش�ؤون الطالب ممثلة ب���إدارة �إ�سكان الطالب عن
بدء فرتة التجديد ل�سكن الطالب للف�صل الدرا�سي الثاين للعام
اجلامعي 1442هـ وذلك من تاريخ 1442/4 /14هـ حتى تاريخ /9
1442 /5هـ ،و�أو�ضحت �أن التجديد يتم عن طريق بوابة الطالب
الأكادميية وت�سديد ر�سوم الإ�سكان عن طريق خدمة �سداد فقط
وجتديد املواقف املظللة ب�شكل �إلكرتوين من خالل زي��ارة املوقع
االلكرتوين https://edugate.ksu.edu.sa/ksu/init
ويف حالة عدم رغبة ال�ساكن بالتجديد ف�إن �آخر موعد للإخالء
�سيكون بتاريخ 1442 /5 /18هـ وال يحق للطالب املطالبة بالغرفة
والت�أمني بعد هذا التاريخ.

آل الشيخ مساعدًا لمدير المالية
بالمدينة الجامعية

�أ�صدر وكيل اجلامعة الدكتور عبداهلل ال�سلمان ق��راراً بتكليف
الأ�ستاذة غادة �آل ال�شيخ ،بالعمل م�ساعداً ملدير عام الإدارة املالية يف
املدينة اجلامعية للطالبات.

للمهنة ،متمن ًيا لهم التوفيق والنجاح
يف حياتهم العلمية والعملية ،و�أن
يكونوا �سواعد بناء وتنمية لهذا
الوطن املعطاء.

ال��ث��ان��ي��ة ع�����ش��رة ظ��ه��راً ،ومت بثها
م��ب��ا���ش��رة ع�بر ح�����س��اب اجل��ام��ع��ة
يف ت��وي�تر ،وال��ي��وت��ي��وب ،وتابعها
ع�بر ق��ن��وات ال��ت��وا���ص��ل م��ا يزيد
ع��ن  5000م��ت��اب��ع م��ن من�سوبي
اجلامعة ،واملهتمني باجلودة.
وجاءت الور�شة �ضمن االحتفال
ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��ج��ودة ،2020

وت�ضمنت خم�سة حماور هي:
 م��ع��اي�ير ال��ت��م��ي��ز امل���ؤ���س�����س��يوالرباجمي وجتربة جامعة امللك
�سعود يف ال��زي��ارات االفرتا�ضية
ل��ل�برام��ج الأك���ادمي���ي���ة ،وق��دم��ه��ا
الدكتور مبارك القحطاين عميد
عمادة التطوير واجلودة.
 -كفاءة الإنفاق يف م�ؤ�س�سات

التعليم العايل ،وقدمتها الدكتورة
ع��ب�ير احل���رب���ي م�����س��اع��دة وك��ي��ل
اجلامعة للتخطيط والتطوير.
 مالمح اجلودة بجامعة امللك���س��ع��ود ،وقدمتها ال��دك��ت��ورة دارة
الدي�سي وكيلة ع��م��ادة التطوير
واجل�������ودة ب���امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة
للطالبات.
 م���ع���اي�ي�ر ج�������ودة ال��ت��ع��ل��ي��مالإل���ك�ت�روين ،وقدمتها الأ���س��ت��اذة
م��ن��ار ال�����ش��ه��ري م�صمم تعليمي
ب��وح��دة التعليم ع��ن ب��ع��د بوكالة
اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش���ؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة
والأكادميية.
 م�����س��اب��ق��ة ج������ودة احل���ي���اةاجلامعية وامل��ع��ر���ض االفرتا�ضي
ال�����ذي ج�����س��د ج���ه���ود اجل��ام��ع��ة
و�إجن��ازات��ه��ا يف اجل��ودة ،وقدمتها
الدكتورة م�شاعل املقبل م�ساعدة
وكيلة عمادة التطوير واجلودة.
وق��د �أثمرت الور�شة عن ردود
ف��ع��ل �إي��ج��اب��ي��ة وم�����ش��ارك��ات عرب
قنوات االت�صال باجلامعة.

كرسي األدب السعودي يحتفي بذكرى البيعة

بالتعاون مع ق�سم اللغة العربية
و�آداب����ه����ا اح��ت��ف��ى ك��ر���س��ي الأدب
ال�����س��ع��ودي م�ساء االث��ن�ين /4 /8
1442هـ بالذكرى ال�ساد�سة لبيعة
امللك �سلمان بن عبدالعزيز حفظه
اهلل ،ب��ن��دوة ���ش��ارك فيها الدكتور
م�سعد ال��ع��ط��وي الأدي����ب وامل�����ؤرخ
وع�ضو جمل�س ال�����ش��ورى ال�سابق،
والدكتور فائز ال�شهري ،الأكادميي
املتخ�ص�ص يف الإع��ل�ام الرقمي
وع�ضو جمل�س ال�شورى ،والدكتورة
ح�صة القنيعري الأ�ستاذ امل�شارك
بق�سم اللغة العربية و�آدابها بجامعة
امللك �سعود ،و�أداره��ا امل�شرف على
الكر�سي ال��دك��ت��ور �صالح معي�ض
الغامدي.
بد�أت الندوة التي ح�ضرها رئي�س
ق�سم اللغة العربية ،الدكتور معجب
ال��ع��دواين ،وجمموعة من �أ�ساتذة

الق�سم ،واملثقفني ال�سعوديني من
�شتى �أرجاء اململكة ،ب�إ�شادة الدكتور
ال��غ��ام��دي ب���الإجن���ازات الداخلية
واخلارجية التي �شهدتها اململكة يف
ظل حكم امللك �سلمان وويل عهده
الأم�ين ،و�أث��ر هذه الإجن���ازات على
م�ستقبل الدولة ال�سعودية واملواطن
ال�سعودي.
بعدها ،ا�ستهل الدكتور العطوي
ح��دي��ث��ه ب��ذك��ر اخل�����ص��ال الكرمية
ال��ت��ي ي��ت��ح��ل��ى ب��ه��ا امل��ل��ك �سلمان
حفظه اهلل� ،إن�سا ًنا ،ومل ًكا ،ثم تتبع
الإجن���ازات التي نعمت بها اململكة
يف عهده ،وكيف انتقل اقت�صادها
م��ن االق��ت�����ص��اد امل��رت��ب��ط مب�صدر
واحد «البرتول» �إىل اقت�صاد متعدد
امل�صادر ،بف�ضل امل�شاريع التنموية
الكربى التي بد�أت تظهر يف اململكة،
مع بداية حكمه الر�شيد ،وحتدث

عن دور اململكة اخلارجي وموقفها
من الق�ضايا العربية والإ�سالمية،
وما تقدمه من دعم مادي ومعنوي
للعرب وامل�سلمني يف �شتى بقاع
املعمورة ،يف ظل الأزم��ات الناجمة
عن جائحة كيوفيد .19
ووق����ف ال��دك��ت��ور ال�����ش��ه��ري يف
ك��ل��م��ت��ه ع��ل��ى االه���ت���م���ام ال��ظ��اه��ر
بالبنية التحتية ،وف��ت��ح الأب����واب
�أم�����ام اال���س��ت��ث��م��ارات الأج��ن��ب��ي��ة،
والإ���ص�لاح��ات الإداري����ة ،وحماربة
ال��ف�����س��اد ال����ذي و���ص��ف��ه «ب��ال��رب��ي��ع
ال�����س��ع��ودي» ،وان��ع��ك��ا���س ذل���ك كله
على حياة املواطن واملقيم باململكة،
و�أ����ش���ار �إىل ال��ت��ط��ور امل��ل��م��و���س يف
ميادين التعليم ،وال�صحة ،والثقافة،
وحتدث عن مكانة اململكة اخلارجية
ورئا�ستها ملجموعة الع�شرين ،وثقلها
ال�سيا�سي امل�ستغل مل�ساندة الدول

د .المحسن مديرًا تنفيذيًا للشؤون المالية
واإلدارية بالطبية

�أ���ص��در م��ع��ايل رئي�س اجلامعة
الدكتور بدران العمر قراراً بتكليف
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور �صالح ب��ن زيد
املح�سن م��دي��راً تنفيذ ًّيا لل�ش�ؤون
املالية و الإداري���ة باملدينة الطبية

اجلامعية .وال��دك��ت��ور املح�سن هو
ا�ست�شاري احل�سا�سية واملناعة يف
املدينة الطبية اجلامعية ،و�أ�ستاذ يف
طب الأطفال بكلية الطب ،و�شغل
العديد من املنا�صب ،ومثل اململكة

يف حمافل وم�ؤمترات علمية حملية
وعاملية ،ول��ه �إ�سهامات فاعلة يف
عدد من جلان القطاعات احلكومية
ك���وزارة التعليم ،ووزارة ال�صحة،
ووزارة الداخلية.

العربية والإ�سالمية.
و�أ�شارت الدكتورة ح�صة القنيعري
يف كلمتها �إىل ما متتعت به املر�أة
ال�����س��ع��ودي��ة حت���ت راي����ة ال��ق��ي��ادة
ال��ر���ش��ي��دة ،ورك���زت على م�ساحة
احل��ري��ة التي تنعم بها امل���ر�أة ،يف
ظل حكم امللك �سلمان وويل عهده
الأم��ي�ر حم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان ،تلك
امل�ساحة التي مكنتها من الوقوف
مع الرجل ،كت ًفا بكتف ،لدفع عجلة
تنمية بلدها ،و�إىل الإ���ص�لاح��ات
التي مكنتها من �أن يكون لها دور
م�ؤثر يف الفعل الثقايف والتنموي يف
اململكة.
و�أج��م��ع املتحدثون على �أن ما
�شهدته اململكة يف ال�سنوات ال�ست
املا�ضية ما هو �إال تتويج ل�سيا�سة
ق��ومي��ة يف احل��ك��م ،وق����راءة واعية
للم�ستقبل.

