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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

تناف�س عليها  12م�رشوع ًا متميز ًا من كليتي «علوم احلا�سب» و«الهند�سة»

تكريم الفائزين بجائزة أفضل مشروع تخرج

ك��رم الرئي�س التنفيذي ل�شركة
الإلكرتونيات املتقدمة عبدالعزيز
ب��ن ع��ب��داهلل ال��دع��ي��ل��ج ال��ف��ائ��زي��ن
ب��ج��ائ��زة �أف�����ض��ل م�����ش��روع ت��خ��رج
ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود ل��ط�لاب
وط��ال��ب��ات ك��ل��ي��ة ع��ل��وم احل��ا���س��ب
وامل��ع��ل��وم��ات ،وك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة -
ق�سم الهند�سة الكهربائية ،للعام
1442 / 1441هـ ،بح�ضور معايل
رئي�س اجلامعة الدكتور بدران بن
عبدالرحمن العمر ،وذل��ك مبقر
ال�شركة يف الريا�ض.
وب��ع��د ت��ن��اف�����س  12م�����ش��روع �اً
متميزاً م��ن كلية ع��ل��وم احلا�سب

إيقاف تسجيل اإلجازات
من خالل نظام «مدار»
وجهت ع��م��ادة امل���وارد الب�شرية
باجلامعة كافة من�سوبي ومن�سوبات
اجلامعة لال�ستفادة من «نظام خدمة
الإج��ازات الإلكرتونية» م�شري ًة �إىل
�أنه �سيتم �إيقاف �صالحية ت�سجيل
الإج���ازات من خ�لال نظام «م��دار»
الإل����ك��ت�روين امل��م��ن��وح��ة للجهات
�سابقاً بعد ثالثني يوماً ،واالكتفاء
بت�سجيل الإج�������ازات م���ن خ�لال
اخل��دم��ة الإل��ك�ترون��ي��ة .ج���اء ذل��ك
�ضمن تعميم �أ���ص��درت��ه ال��ع��م��ادة
م�ؤخراً �إىل كافة من�سوبي ومن�سوبات
اجلامعة ،وال���ذي يو�ضح فيه �آلية
ال��دخ��ول لنظام «خدمة الإج���ازات
الإلكرتونية» وال��ذي �أعدته عمادة
التعامالت الإلكرتونية بالتعاون مع
عمادة امل��وارد الب�شرية عرب موقع
اخلدمات الإلكرتونية https://e.
 / ksu.edu.saواختيار اخلدمات
الإدارية ،ثم �أيقونة الإجازات وذلك
لال�ستفادة من اخل��دم��ات املقدمة
من طلب �إج���ازة جديد� ،أو متديد
�إجازة� ،أو �إلغاء الإجازة ،وغريها من
اخلدمات املتوفرة يف النظام؛ �إ�ضافة
�إىل �إكمال متطلبات عمل اخلدمة
ب�شكل �صحيح من تعريف للموظف
�أو املوظفة على الهيكل الإداري
من قبل الرئي�س املبا�شر من خالل
البوابة نف�سها ،واختيار اخلدمات
الإدارية ثم الهيكل الإداري.

وامل���ع���ل���وم���ات وق�����س��م ال��ه��ن��د���س��ة
الكهربائية بكلية الهند�سة ،جرى
ا�ستعرا�ضها وتقييمها م��ن قبل
جلنة حتكيم م�شرتكة بني اجلامعة
و�شركة الإلكرتونيات املتقدمة ،نال
جائزة املركز الأول م�شروع «تطوير
�شرائح �سيليكون متناهية ال�صغر
لغر�ض تقليل تكلفة ت�صنيع اخلاليا
ال�شم�سية» الذي فاز به الطالبان
طالل حامد البقمي  -حازم ع�صام
الغنيمي ،من كلية الهند�سة ق�سم
الهند�سة الكهربائية.
وح��ق��ق امل��رك��ز ال��ث��اين م�شروع
«�أداة ل��ت��ع��ل��ي��م الأط����ف����ال اخل��ط

العربي» الذي فازت به الطالبات
ن�سيبة حممد الوهيبي – �سارة
عبدالرحمن ال�سماري – غيداء
ن��ا���ص��ر ال���غ���امن – رغ���د ع��ب��داهلل
العمرو ،م��ن كلية علوم احلا�سب
واملعلومات ق�سم تقنية املعلومات.
وح�صد امل��رك��ز الثالث م�شروع
«تطبيق للواقع االفرتا�ضي املعزز
لتعليم الأط��ف��ال» ال��ذي ف��ازت به
ال��ط��ال��ب��ات :ال��ع��ن��ود ع��ب��دال��ك��رمي
الزكري – لطيفة عمر ال�صقعبي
– ن��وف �إب��راه��ي��م ال��ذوي��ب – رمي
ع��ب��دال��رح��م��ن احل���ارث���ي – ن���ورة
�إب��راه��ي��م احل�سن ،م��ن كلية علوم

احل��ا���س��ب وامل��ع��ل��وم��ات ق�سم نظم
املعلومات .وحقق م�شروع « ُمن�صت:
لت�سميع القر�آن الكرمي با�ستخدام
ت��ق��ن��ي��ات ال����ذك����اء اال���ص��ط��ن��اع��ي
ال�����ص��وت��ي��ة» ج��ائ��زة �أف�����ض��ل فكرة
فازت به الطالبات جلني اخلمي�س
– عبري ال��زه�ير – ن��وف الطلحة
– غ��ادة القبالن – ن��ورة الرا�شد،
من كلية علوم احلا�سب واملعلومات
ق�سم تقنية املعلومات ،وفاز بجائزة
�أف�ضل طالب كل من الطالب ريان
ال�سحيباين ،ق�سم نظم املعلومات،
كلية علوم احلا�سب واملعلومات،
والطالبة رمي بن غنام ،ق�سم علوم

احل��ا���س��ب ،ك��ل��ي��ة ع��ل��وم احل��ا���س��ب
واملعلومات .وب��ه��ذه املنا�سبة قال
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ب�����دران ال��ع��م��ر:
�إن ج��ائ��زة ���ش��رك��ة الإل��ك�ترون��ي��ات
املتقدمة ال�سنوية لأف�ضل م�شروع
ت��خ��رج ال��ت��ي ت��دخ��ل عامها الثاين
وال��ع�����ش��ري��ن ت�شكل ح���اف���زاً ق��وي�اً
للطالب وال��ط��ال��ب��ات على �إع���داد
البحوث وت�شجيعهم على االبتكار
والت�صميم وعمل م�شاريع متميزة
يف جماالت تقنية تفيد الوطن.
ب����دوره �أك���د ال��دع��ي��ل��ج ع��ل��ى �أن
اجل��ائ��زة ت��ه��دف لت�شجيع ط�لاب
اجلامعة على البحوث وامل�شاريع

التطبيقية ،و�إيجاد م�شاريع قابلة
للتنفيذ يف الواقع العملي ،دعماً
للموهوبني لإث��ب��ات م��ا يتميز به
ال��ط��ال��ب ال�����س��ع��ودي م���ن م��ق��درة
عالية حينما يجد ال��دع��م ال�لازم
والت�شجيع امل�ستمر.
ح�����ض��ر ح��ف��ل ال���ت���ك���رمي وك��ي��ل
اجلامعة الدكتور عبداهلل ال�سلمان،
ووكيل اجلامعة للم�شاريع الدكتور
عبداهلل ال�صقري ،ووكيل اجلامعة
ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
ال��دك��ت��ور حممد ب��ن من��ي ،وعميد
كلية ع��ل��وم احل��ا���س��ب واملعلومات
الدكتور �سلمان بن وهف.

سفير كازاخستان ورئيس
الملكية الفكرية يزوران الجامعة

زار جامعة امللك �سعود �سعادة الدكتور برييك �آرين �سفري فوق العادة
ومفو�ض جلمهورية كازاخ�ستان لدى اململكة العربية ال�سعودية واملمثل
الدائم جلمهورية كازاخ�ستان يف منظمة التعاون الإ�سالمي ،وذلك يوم
الأربعاء 1442/2/13ه املوافق 2020/9/30م.
وكان يف ا�ستقبال �سعادته معايل رئي�س اجلامعة الدكتور بدران بن
عبدالرحمن العمر ،ووكيل اجلامعة الدكتور عبداهلل ال�سلمان ،ووكيل
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد بن �صالح
النمي ،وامل�شرف على �إدارة التعاون الدويل والتو�أمة العلمية العاملية
الدكتور مزيد بن م�شهور الرتكاوي.
وقد ناق�ش اجلانبان اجلهود املبذولة يف جمال التعليم اجلامعي
والبحث العلمي والتدريب الأكادميي ،وزيادة فر�ص التبادل الأكادميي
بني اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية والبحثية يف جمهورية كازاخ�ستان
وجامعة امللك �سعود يف �ضوء ر�ؤية اململكة.2030
من جهة ثانية ا�ستقبل معايل رئي�س اجلامعة ،الرئي�س التنفيذي
للهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز ال�سويلم ،وذلك
لبحث �سبل التعاون وتعزيز ال�شراكة بني الطرفني ،حيث تُعد اجلامعة
�أحد اجلامعات املن�ض ّمة ملراكز دعم امللكية الفكرية ).(TISC

انطالق الدورة التأسيسية  14ألعضاء هيئة التدريس الجدد

03

