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عقد جمل�س اجلامعة جل�سته الأوىل للعام اجلامعي
احلايل ،و�أ�صدر جمموعة من القرارات� ،أبرزها تعديل
الالئحة الداخلية للجنة املحلية وال��ل��ج��ان الفرعية
لأخالقيات البحث العلمي على املخلوقات احلية � ،إقرار
الئحتي ا�ستقطاب الباحثني ال�سعوديني وغري ال�سعوديني
على البنود ال��ذات��ي��ة للجامعة � ،إع���ادة ت�شكيل هيئة
املحررين ملجلة اجلامعة «فرع احلقوق والعلوم ال�سيا�سية»
ملدة عامني اعتبا ًرا من الف�صل الدرا�سي الأول من العام
اجلامعي احل��ايل� ،إع��ادة ت�شكيل هيئة املحررين ملجلة
اجلامعة «فرع العلوم الرتبوية» ملدة عامني اعتبا ًرا من
الف�صل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي احلايل ،تغيري
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برعاية �أمري منطقة الريا�ض غد ًا

م�سمى «مركز القيادة وال�سيطرة للدرا�سات املتقدمة»
�إىل «م��رك��ز ال��درا���س��ات املتقدمة وال�سيطرة وال��ذك��اء
اال�صطناعي» ،ا�ستحداث زمالة اجلامعة للتخ�ص�ص
الدقيق يف «طب الأطفال العام الأكادميي» ،اعتماد معايري
التجويد العلمي للرتقيات ال�صادرة باللغة العربية ،طي
قيد �أحد املعيدين النقطاعه عن العمل� ،إق��رار خطط
الن�شاط الال�صفي لطالب وطالبات اجلامعة ،بدء العمل
بالتنظيم اجلديد ال��وارد يف الالئحة التنفيذية للتعليم
امل�ستمر باجلامعة ،حتديد تكلفة برنامج املاج�ستري
التنفيذي يف الإدارة العدلية واملاج�ستري التنفيذي يف
الإدارة العامة واملاج�ستري التنفيذي يف �إدارة الأعمال.

«الطب»  50عامًا من التميز
افتتاح مبنى التوسعة الغربي الجديد للكلية
حت���ت رع���اي���ة ���ص��اح��ب ال�سمو
امللكي الأم�ير في�صل بن بندر بن
عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض،
ت��ن��ظ��م ك��ل��ي��ة ال��ط��ب غ�����داً ،ح��ف� ً
لا
مبنا�سبة مرور خم�سني عاماً على
�إن�شائها ،وافتتاح مبنى التو�سعة
الغربي اجلديد للكلية.
وحتتفل الكلية يف ظل كثري من
الإجنازات التي �شهدتها يف تخريج
�أط��ب��اء يف خمتلف التخ�ص�صات
ال��ط��ب��ي��ة ،وامل�����س��اه��م��ة يف ت��دري��ب
العاملني يف القطاع ال�صحي من
داخل اململكة وخارجها ،ف�ض ً
ال عن
كثري من الأعمال البحثية ،وبراءات
االخ�تراع ،التي طورت املمار�سات
الطبية ،كما ك��ان��ت وال ت���زال من
�أه��م رواف��د قيادة املجال ال�صحي
�ص14 ،3
باململكة.

حقوق الطالب بلغة برايل 02أول مؤتمر صحفي لقسم اإلعالم « 03المنزل الشمسي» في مسابقة عالمية 20
انعقاد االجتماع األول للجنة القبول الموحد

�ضمن اال�ستعداد املبكر ملو�سم القبول للعام
اجلامعي 1441/1440هـ ،عقد مبقر عمادة
القبول والت�سجيل االجتماع الأول للجنة القبول
الإل���ك�ت�روين امل��وح��د ل��ل��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات يف
اجلامعات احلكومية والكلية التقنية مبنطقة
الريا�ض ،وذلك برئا�سة وكيل اجلامعة الدكتور
ع��ب��داهلل ال�����س��ل��م��ان ،وح�����ض��ور وك��ي��ل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد
النمي ،وعمداء القبول والت�سجيل بجامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية ،وجامعة امللك �سعود،
وجامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن ،وجامعة
امللك �سعود ب��ن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية،
وجامعة الأم�ير �سطام بن عبدالعزيز ،وجامعة
�شقراء ،وجامعة املجمعة ،وامل�ؤ�س�سة العامة

مدير الجامعة يتفقد
مشروع فندق «هيلتون»

للتدريب التقني واملهني.
يف بداية اللقاء مت ا�ستعرا�ض جدول الأعمال
ال��ذي ا�شتمل على عدة موا�ضيع منها مناق�شة
اخلطوط العامة للجدول الزمني لقبول الطالب

والطالبات للعام اجلامعي القادم ،وت�شكيل اللجان
الفرعية والإجراءات املتبعة يف القبول.
اجلدير بالذكر �أن جتربة القبول املوحد يف
اجلامعات احلكومية يف منطقة الريا�ض تعترب
من التجارب ال��رائ��دة يف جم��ال توحيد القبول
ب�ين ع��دة ج��ام��ع��ات ،وق��د خطت جلنة القبول
الإل���ك�ت�روين امل��وح��د للجامعات احلكومية يف
منطقة الريا�ض خطوات عديدة يف جمال تطوير
�آليات و�إجراءات القبول يف اجلامعات امل�شرتكة
فيها و�أ�صبحت منوذجاً ناجحاً للتكامل وتوحيد
اجلهود للو�صول لنتائج �أف�ضل يف جميع الأ�صعدة
خا�صة فيما يتعلق باال�ستفادة املثلى من املقاعد
املتاحة و�ضمان عدم الهدر فيها من خالل تفادي
تكرار القبول بني اجلامعات.
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