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سفير المكسيك ووفود من روسيا وسيراليون وألمانيا
في ضيافة الجامعة
د.العمر ود.ال�سلمان .ود .الرتكاوي مع �سفري املك�سيك

 ..ومع م�ست�شار ال�سفارة الرو�سية

جانب من زيارة الوفد الأملاين
اجلامعي والبحث العلمي والتدريب
الأك��ادمي��ي ،وزي���ادة فر�ص التبادل
الأكادميي بني اجلامعات املك�سيكية
وجامعة امللك �سعود.
ك���م���ا ا���س��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل م��دي��ر
اجل��ام��ع��ة م���ؤخ��راً ،ال�سيد �إليا�سا
مونني امل�ست�شار يف �سفارة جمهورية
رو���س��ي��ا االحت���ادي���ة ل���دى اململكة،
وتناول اجلانبان العالقات املميزة
التي جتمع بني اململكة وجمهورية
رو�سيا االحت��ادي��ة ،كما مت مناق�شة
اجلهود املبذولة يف جم��ال التعليم
اجلامعي والبحث العلمي والتدريب
الأك��ادمي��ي ،وزي���ادة فر�ص التبادل

زيارة �سفري �سرياليون للجامعة
معهد ج��وت��ة يف ال��ق��اه��رة ،وامل��دي��ر
الإق��ل��ي��م��ي ملعهد ج��وت��ة يف �شمال
�أفريقيا وال�شرق الأو�سط ،وال�سيدان
�سيبا�ستيان فوتر و�آن �آب��ر ه��ارد،
وتناق�ش اجلانبان يف �أوجه التعاون
البحثي والأك���ادمي���ي و�سبل زي��ادة
ه��ذا التعاون ،كما مت بحث برامج
الدرا�سة باجلامعة ،وخ�صو�صاً يف

ا�ستقبل م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة
الدكتور بدران العمر ،م�ؤخراً ال�سيد
�أنيبال غوميز توليدو �سفري دولة
املك�سيك لدى اململكة ،وذلك بح�ضور
وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل
ال�سلمان وامل�شرف على �إدارة التعاون
ال���دويل وال��ت��و�أم��ة العلمية العاملية
الدكتور مـزيد بن م�شهور الرتكاوي.
وق���د ت��ن��اول اجل��ان��ب��ان �أوا���ص��ر
ال�صداقة بني ال�شعبني املك�سيكي
وال�سعودي ،كما مت بحث �إمكانية
زي��ادة التعاون الأكادميي والبحثي،
وال���ت����أك���ي���د ع��ل��ى ����ض���رورة ت��ع��زي��ز
ه���ذا ال��ت��ع��اون يف جم���ال التعليم

الأكادميي بني اجلامعات الرو�سية
وجامعة امللك �سعود يف �ضوء ر�ؤية
اململكة .2030
كما ا�ستقبل معالية وف���داً من
�سفارة دول���ة �سرياليون يتقدمهم
ال�سفري �إبراهيم جالو �سفري دولة
���س�يرال��ي��ون ل��دى اململكة ،وناق�ش
اجلانبان اجلهود املبذولة يف جمال
التعليم اجلامعي والبحث العلمي
والتدريب الأكادميي ،وزيادة فر�ص
التبادل الأك��ادمي��ي بني اجلامعات
ال�سرياليونية وجامعة امللك �سعود
يف �ضوء ر�ؤية اململكة .2030
من جانبه ا�ستقبل وكيل اجلامعة

د .السلمان :اجتماع قيادات التعليم
الجامعي لقاء مثمر لتطلعات واعدة

افتتح معايل وزير التعليم الدكتور
حمد �آل ال�شيخ �أعمال لقاء قيادات
التعليم اجلامعي الرابع با�ست�ضافة
م���ن ج��ام��ع��ة الأم���ي��رة ن�����ورة بنت
عبدالرحمن ،وق��دم وكيل جامعة
امللك �سعود ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن
�سلمان ال�سلمان ال�شكر والتقدير
مل��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ع��ل��ى تبني
مثل هذه اللقاءات التي من �ش�أنها
التطوير وحتقيق التميز على كافة
الأ�صعدة التي تخدم اجلامعات.
كما ثمن د .ال�سلمان جناح اللقاء
ومتيزه باخلروج بنتائج مثمرة تخدم
منظومة التعليم اجلامعي ،وه��ذا
يعك�س العمل ال����د�ؤوب وامل�ستمر
للو�صول للنتائج املرجوة ب�إذن اهلل.
وقال الدكتور ال�سلمان �إن اململكة
ت�شهد يف هذا العهد الزاهر بقيادة
خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز ،و�سمو ويل
عهده الأمني حرا ًكا تطوير ًّيا �شام ً
ال
لكافة مناحي احلياة ،ونه�ضة تنموية
يف ك��ل ال��ق��ط��اع��ات ك��ان لها الأث��ر
الإيجابي  -بف�ضل اهلل  -يف توفري
�أرقى متطلبات التعليم والتعلم لأبناء
هذا البلد املعطاء ،م�ضي ًفا �أن خادم
احل��رم�ين ال�شريفني وويل عهده
الأمني -حفظهما اهلل� -أوليا عناية
كرمية وخا�صة للقطاع التعليمي؛
حر�صا منهم على الرقي والدعم
ً
لأبناء هذا ال�شعب النبيل.

و�أب���ان �أن ه��ذا اللقاء ج��اء من
ح��ر���ص وزارة التعليم على عقد
اللقاءات الت�شاورية ال��دوري��ة بني
اجلامعات ال�سعودية ،وذل��ك لرفع
م�ستوى الأداء وجعله �أك�ثر مرونة
يف �سبيل ت��وف�ير خم��رج��ات ذات
كفاءة عالية ،واحلر�ص على تبادل
ال��ت��ج��ارب وت�لاق��ح اخل��ب�رات بني
اجل��ام��ع��ات ،مب��ا يحقق م�ستقب ً
ال
�أف�ضل للتعليم باململكة.
و�أو�ضح د .ال�سلمان �أن هذا اللقاء
تناول كل ما هو ذا جدوى و�أهمية،
ومنها على �سبيل الذكر ال احل�صر،
خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق لتطبيق نظام
اجلامعات اجلديد ،وكذلك مناق�شة
حت�سني الهياكل التنظيمية ورفع
كفاءة التكلفة الت�شغيلية للجامعات،
و�أي�������ض���اً حت��وي��ل وت��ط��وي��ر كليات
املجتمع �إىل كليات تطبيقية ملواءمة
�سوق العمل بال�شراكة مع القطاع
اخل���ا����ص ،ع��ل�اوة ع��ل��ى مناق�شة

كفاءة الأنظمة التقنية للجامعات،
واالخ��ت��ب��ارات املعيارية والرخ�ص
املهنية للخريجني و�سبل العناية بهم
حتى بعد تخرجهم ،وغ�يره��ا من
موا�ضيع تخدم التطوير والتح�سني
امل�ستمر للتعليم اجلامعي.
و�أ�ضاف وكيل اجلامعة �أن معايل
الوزير والقيادات التعليمية تتطلع
بحر�ص لرفع �أداء املنظومة التعليمية
يف جميع �أب��ع��اده��ا حتقيقا لر�ؤية
اململكة  2030و�أن دور اجلامعات
ل��ي�����س جم����رد ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ف��ح�����س��ب،
م�ست�شهداً بقول معايل وزير التعليم:
«يخطئ من يح�صر دور اجلامعات
ب�أنها �صروح �أكادميية فقط ،و�إمنا
هي �صروح �أكادميية تنموية مفتوحة
خلدمة املجتمع».
واخ���ت���ت���م ال���دك���ت���ور ال�����س��ل��م��ان
باالبتهال �إىل املوىل القدير �أن يدمي
على بالدنا الغالية نعمة الإ�سالم،
ونعمة الأمن والأمان والرخاء ،و�أن
يحفظ لنا ق��ائ��د م�سريتنا خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز ،و�سمو ويل عهده
الأم�ين الأم�ير حممد بن �سلمان -
يحفظهما اهلل  -و�أن ي�سدد على
دروب اخل�ي�ر وال���ف�ل�اح خطاهما
و�أن يبارك يف جهود معايل وزير
التعليم وكافة القيادات والعاملني
يف املجال التعليمي باململكة لتحقيق
الطموحات.

ل��ل�����ش ��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
الدكتور حممد النمي ،وعميد كلية
اللغات والرتجمة الدكتور �إبراهيم
القرين ،وامل�شرف على �إدارة التعاون
ال���دويل وال��ت��و�أم��ة العلمية العاملية
الدكتور مزيد الرتكاوي؛ وف��داً من
جمهورية �أملانيا االحتادية �ضم ك ً
ال
من ال�سيدة ���س��وزان هوهن مديرة

جمال الثقافة واللغات.
جدير بالذكر �أن جامعة امللك
�سعود لديها اتفاقيات �أكادميية
وتعاون بحثي مع عدد من اجلامعات
الأملانية «جامعة فريز برج ،جامعة
ميونخ ،جامعة ماك�س بالنك».

