
كتب: حممد �آل من�صور»المسرح« تطلق برنامج »الممثل الشامل«

العام  لهذا  براجمها  ب��اك��ورة  امل�سرح  اإدارة  د�سنت 

ال��والء  تعزيز  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  »االأخ�����س��ر«  بربنامج 

اأدوار  بتج�سيد  للطالب  الوطنية  اللحمة  وتعزيز  للوطن 

ال�سعودية، كما  العربية  اململكة  بداية توحيد  اإىل  ترجع 

عدة  يت�سمن  وال��ذي  ال�سامل«،  »املمثل  برنامج  اأطلقت 

دورات وور�ش عمل، ويهدف الكت�ساف املواهب وتنميتها 

االإب��داع  على  وت�سجيعهم  الطلبة  مبواهب  واالهتمام 

وتبادل اخلربات، مما يك�سب الطلبة القدرة على التعبري 

�سليمة  بلغة  والكتابة  والتحدث  التخاطب  يف  ال�سحيح 

عامل  يف  اأخ��رى  فنوناً  الطالب  واإك�ساب  منظم  وتفكري 

امل�سرح لزيادة احل�سيلة الفنية والقدرة على اأداء خمتلف 

االأدوار يف امل�سرح. قدم الدورة نخبة من املخت�سني يف 

جمايل امل�سرحي والتمثيل. تفا�صيل �ص14

تتويج »علوم الرياضة« بكأس مدير الجامعة
كتب: عبد�هلل �حللوه

وكيل  وبح�سور  نيابة عن معايل مدير اجلامعة، 

الدكتور  واالأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة 

حممد النمي اختتمت مناف�سات كاأ�ش معايل مدير 

اجلامعة لكرة القدم، باإقامة مباراة حتديد املركزين 

الفائزين  النهائية، وت�سليم  واملباراة  والرابع،  الثالث 

كاأ�ش معايل مدير اجلامعة، وذلك م�ساء يوم االثنني 

21 ربيع االأول 1441ه� يف مالعب اجلامعة.
وقد ح�سل على املركز االأول يف مناف�سات كاأ�ش 

معايل مدير اجلامعة كلية علوم الريا�سة والن�ساط 

البدين بعد تغلبها على كلية علوم االأغذية والزراعة 

بنتيجة هدف مقابل ال �سيء، �سجل الهدف الالعب 

االأغذية  علوم  كلية  حققت  فيما  احلنتو�ش،  ماجد 

والزراعة املركز الثاين، فيما حل باملركز الثالث كلية 

التمري�ش بعد تغلبها على كلية االآداب بنتيجة ثالثة 

اأهداف مقابل ال �سيء.

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي
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»لجنة خريجي اإلعالم« 

تسعى الستقطاب الخبرات

04

تكريم 187 متفوقًا بجائزة العميد

ق�سم  اأول  �سعود  امللك  بجامعة  االإع��الم  ق�سم  يعد 

اأكادميي لدرا�سة وتدري�ش االإعالم يف اململكة العربية 

اخلم�سة  يقارب  ملا  العريق  تاريخه  وميتد  ال�سعودية، 

ع��ق��ود، ج��اد خاللها ب��ق��ي��ادات اإع��الم��ي��ة واأك��ادمي��ي��ة 

االإعالمية  امل�سرية  وخدمت  املنا�سب  اأعلى  ت�سنمت 

واأ�سهمت يف رفعة الوطن، ويف اإطار اهتمام اجلامعة 

مركز  اإط���الق  ع��رب  خريجيها  م��ع  ال��ع��الق��ة  بتعزيز 

متخ�س�ش للخريجني، فقد بادر ق�سم االإعالم ممثاًل 

بلجنة اخلريجني الإطالق عدد من الربامج واالأن�سطة 

بني  م�ستدمية  عالقات  وبناء  تعزيز  اإىل  تهدف  التي 

ت�ساعد  التي  اخلدمات  وتقدمي  واخلريجني  الق�سم 

طالب وطالبات االإعالم يف مرحلة ما بعد التخرج.

ورشة عمل »تجريف الحوثيين للهوية اليمنية«.. اليوم

وفد من سفارة تايالند يبحث 
التعاون األكاديمي

زار اجلامعة وفد من ال�سفارة التايالندية لدى اململكة موؤخًرا

عبداهلل  الدكتور  اجلامعة  وكيل  الوفد  ا�ستقبال  يف  وك��ان 

اإدارة التعاون الدويل والتواأمة العلمية  ال�سلمان، وامل�سرف على 

العاملية الدكتور مزيد الرتكاوي، وناق�ش اجلانبان اجلهود املبذولة 

يف جمال التعليم اجلامعي والبحث العلمي والتدريب االأكادميي، 

التايالندية  اجلامعات  بني  االأك��ادمي��ي  التبادل  فر�ش  وزي���ادة 

وجامعة امللك �سعود يف �سوء روؤية اململكة 2030.

الطلبة:
أسعار المطاعم والقرطاسية 

خيالية
كتب: خالد �لنفاح- قما�ص �ملني�صري 

انتقد عدد من طالب وطالبات اجلامعة »غالء اخلدمات 

املقدمة« يف مرافق اجلامعة من مطاعم ومقاٍه وقرطا�سية، 

بها واملرهقة مليزانيتهم  االأ�سعار باخليالية واملبالغ  وو�سفوا 

املتوا�سعة، واقرتحوا عدة حلول يتم من خاللها مراعاة حالة 

يف  وبخا�سة  االأ�سا�سية،  اخلدمات  يف  والطالبات  الطالب 

جمال املطاعم واخلدمات القرطا�سية والطباعة.

09

03

03




