
ع���ق���دت اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 

الدوري  اجتماعها  موؤخراً،  ل���إدارة 

اإدارة  بكلية  ال��رئ��ي�����س��ي  مب��ق��ره��ا 

اإدارة  الأعمال، والتي ت�سرف عليها 

اجلامعة  بوكالة  العلمية  اجلمعيات 

بح�سور  وذل��ك  العليا،  للدرا�سات 

ال��دك��ت��ور وادي  رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة 

جمل�س  اأع�����س��اء  وجميع  ال��ع��ن��زي، 

الإدارة. يف بداية الجتماع رحب د. 

مناق�سة  ثم متت  باحل�سور  العنزي 

ج��دول  على  امل��درج��ة  املو�سوعات 

والأهداف  املهام  ومناق�سة  الأعمال 

لتحقيقها  اجلمعية  ت�سعى  ال��ت��ي 

الإداري  الأداء  وت��ط��وي��ر  لتعزيز 

ر�سالة  يخدم  مبا  العلمي  والبحث 

وروؤية اجلمعية ومن�سوبيها.

روؤ���س��اء  على  الت�سويت  مت  كما 

اللجان العاملة يف اجلمعية من قبل 

املهام  وحت��دي��د  املجل�س،  اأع�����س��اء 

املوكل  وال��دور  الإداري��ة لكل جلنة، 

من  املتوقعة  الأداء  وموؤ�سرات  بها، 

كل جلنة.

ال�سعودية  اإدارة اجلمعية  وتتطلع 

ومن�سوبوها من  واأع�ساوؤها  ل�إدارة 

واملجل�س  اجل��دي��دة  ال���دورة  خ���ل 

يف  تكون  اأن  اإىل  اجل��دي��د  املر�سح 

م�ساف اجلمعيات العلمية الريادية 

التي ت�ساهم يف بناء جمتمع معريف 

وذلك انط�قاً من اهتمام اجلامعة 

بتفعيل دور اجلمعيات العلمية. 

كتب: �سلطان القحطاين

وق���ع وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����س��وؤون 

التعليمية والأكادميية الدكتور حممد 

النمي، ورئي�س جامعة حفر الباطن 

مذكرة  �سقر،  اآل  �سالح  الدكتور 

جامعة  تنفيذ  اإىل  ت��ه��دف  تفاهم 

امل��ل��ك ���س��ع��ود م���ب���ادرات يف جم��ال 

ال��رام��ج  وحت��ك��ي��م  وتقييم  اإع����داد 

الباطن،  حفر  جلامعة  الأك��ادمي��ي��ة 

التدري�سية،  الهيئة  اأع�ساء  وتبادل 

وتنمية  التدريب  والتعاون يف جمال 

املوارد الب�سرية.

لل�سوؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  واأك����د 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك���ادمي���ي���ة ح��ر���س 

معرفتها جلميع  نقل  على  اجلامعة 

اأن  مبيًنا  التعليمية،  امل��وؤ���س�����س��ات 

م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ت�����س��م��ل ت��ق��دمي 

اخلدمات ال�ست�سارية، والتعاون يف 

الأعمال  وتطوير  الفعاليات،  اإقامة 

واإعداد العرو�س الفنية واملالية.

حفر  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  ق���ال  فيما 

الباطن د. مفلح اآل �سقر اإن اجلامعة 

املذكرة  �سريان  فرتة  حتر�س خ�ل 

على تعزيز التعاون مع جامعة امللك 

وي�سهم  م�ساحلها  يلبي  مبا  �سعود 

الإ�سرتاتيجية،  اأهدافها  حتقيق  يف 

موؤكًدا حر�س واهتمام جامعة حفر 

الباطن يف ال�ستفادة من املوؤ�س�سات 

امل�سرتكة  امل�سالح  وتبادل  العلمية 

يلبي  ومبا  العامة  امل�سلحة  لتحقيق 

قال  جهته  م��ن  اجل��م��ي��ع.  تطلعات 

عميد معهد امللك عبداهلل للبحوث 

باجلامعة،  ال�ست�سارية  والدرا�سات 

اإن  ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ال���ث���اب���ت، 

قدراتها  ت�سخر  �سعود  امللك  جامعة 

م�سلحة  فيه  م��ا  لكل  واإمكانياتها 

الوطن واملواطن، مبا يحقق تطلعات 

احتياجات  ويلبي  الر�سيدة  القيادة 

مبيًنا  وموؤ�س�ساته؛  واأف��راده  املجتمع 

اأن هذه املذكرة تعد امتداًدا للتعاون 

القائم بني اجلامعتني، وتدعم روؤية 

تفعيل  خ���ل  م��ن   2030 اململكة 

ب��رام��ج وم���ب���ادرات ه���ذه ال���روؤي���ة، 

وا�ستثمار التعليم كج�سر منيع وقوي 

املبادرات  الأهداف وتفعيل  لتحقيق 

والبتكارات.
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ختام أعمال اللقاءات التشاورية للبحث مع رؤساء الجامعات
التعليم  وزي����ر  م��ع��ايل  ب��رع��اي��ة 

ال�سيخ،  اآل  حم��م��د  ب��ن  ح��م��د  د. 

التعليم  وزير  نائب  معايل  وبح�سور 

ل��ل��ج��ام��ع��ات وال��ب��ح��ث والب��ت��ك��ار 

د. حم��م��د ب��ن اأح��م��د ال�����س��دي��ري؛ 

ربيع   1 امل��ا���س��ي  الث��ن��ني  اُختتمت 

اللقاءات  �سل�سلة  1442ه�،  الآخ��ر 

اجلامعات،  روؤ���س��اء  مع  الت�ساورية 

والتنمية  والبتكار  »البحث  بعنوان 

وتطلعات«،  م��راج��ع��ات  ال��وط��ن��ي��ة: 

بالريا�س،  ال����وزارة  مقر  يف  وذل��ك 

بح�سور عدد من روؤ�ساء اجلامعات 

والوك�ء والقياديني املعنيني بالبحث 

والبتكار وال�سراكات اجلامعية.

ووجه د. ال�سديري يف كلمته التي 

�سكره  اخلتامي  اللقاء  يف  األقاها 

للقائمني على تنظيم هذه اللقاءات، 

مع  امل�ساركة  اأهمية  على  م��وؤك��داً 

اجلامعات يف تعزيز جمالت البحث 

الوطنية،  التنمية  لدعم  والبتكار 

وا�ستثمار الإمكانات املتاحة واأهمها 

العن�سر الب�سري.

واأك�����د م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى الأه��م��ي��ة 

الق�سوى لتاأهيل اخلريجني ليكونوا 

تهيئتهم  فقط  ولي�س  اأعمال  رجال 

اأن  ل�سوق العمل ومتطلباته، معتراً 

تنفذها  التي  الت�ساورية  اللقاءات 

���س��ت��وؤت��ي  الأوىل  ل��ل��م��رة  ال������وزارة 

�سفافية  م��ن  حتمله  مب��ا  ث��م��اره��ا 

الأهداف  لتحقيق  للت�ساور  و�سعي 

املن�سودة. 

اأ�سحاب  ا�ستعر�س  ذل��ك؛  اإث��ر 

املعايل روؤ�ساء اجلامعات: اجلامعة 

واملجمعة،  وجن���ران،  الإ���س���م��ي��ة، 

ال�سمالية،  واحل�����دود  وال��ب��اح��ة، 

وج����دّة، واجل��ام��ع��ة الإل��ك��رتون��ي��ة، 

وحفر  وبي�سّة،  و�سقراء،  واجل��وف، 

الثالث،  الت�ساوري  لقاءهم  الباطن؛ 

وتطرقوا اإىل اأربعة حماور اأ�سا�سية، 

العلمي  ال��ب��ح��ث  ح��ال��ة  يف  متثلت 

يف  ودوره��ا  ال�سعودية  باجلامعات 

وحالة  الوطنية،  الأولويات  حتقيق 

التعاون املحلي والدويل باجلامعات 

هذه  حتقيق  يف  ودوره  ال�سعودية 

البتكار  حالة  واأي�ساً  الأول��وي��ات، 

التنمية  ومنظومة  الأعمال  وري��ادة 

ا�ستعرا�س  مع  للجامعات،  الوطنية 

ال�سلة،  ذات  وامل�ساريع  امل��ب��ادرات 

وامل���ب���ادرات وال��ت��ط��ل��ع��ات، اإ���س��اف��ًة 

الأكاميي  الت�سنيف  مناق�سة  اإىل 

العاملي،  امل�ستوى  على  للجامعات 

ال�سلة  ذات  والتنظيمات  واللوائح 

ب��ال��ب��ح��ث والب��ت��ك��ار وحت��دي��ات��ه��ا. 

من  ع��دد  بتقدمي  ال��ل��ق��اء  واُخ��ت��ت��م 

العلمي  البحث  لدعم  املقرتحات 

الرتكيز  راأ�سها  وعلى  باجلامعات، 

اململكة  يف  ال��ب��ح��وث  واق����ع  ع��ل��ى 

الوطنية  الأولويات  نحو  وتوجيهها 

البحثية،  الكوادر  وتاأهيل  الدقيقة، 

الإن��ت��اج  م��ن  النوعية  وال���س��ت��ف��ادة 

خ�سو�ساً  اجلامعات،  يف  البحثي 

متقدمة  ت�سنيفات  يف  جميئها  مع 

اأب��رز  يف  العلمي  الن�سر  جم��ال  يف 

موؤ�سرات القيا�س العاملية. 

وك����ان����ت ���س��ل�����س��ل��ة ال���ل���ق���اءات 

الإثنني  يوم  انطلقت  قد  الت�ساورية 

برعاية  1442ه�  الأول  ربيع   23
حمد  د.  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزي����ر  م��ع��ايل 

وبح�سور  ال�سيخ،  اآل  حممد  ب��ن 

ب��دران  د.  اجلامعة  رئي�س  معايل 

ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ر، وع��دد 

واملعنيني،  اجلامعات  روؤ���س��اء  من 

بهدف تعزيز دور البحث والبتكار 

ورفع  الوطنية،  التنمية  يف  واأث��ره 

ج���ودة ال��ت��ع��اون امل��ح��ل��ي وال���دويل 

مع  والبتكار  البحث  جم��الت  يف 

والبتكار  البحث  الرتقاء مب�ستوى 

ب��اجل��ام��ع��ات، م���ن خ����ل اإي��ج��اد 

امل��م��ك��ن��ات وت��ذل��ي��ل ال�����س��ع��وب��ات. 

وا���س��ت��ع��ر���س روؤ����س���اء اجل��ام��ع��ات 

الأرب��ع��ة حم��اور  الأول  ال��ل��ق��اء  يف 

الأ�سا�سية؛ وقدموا عدة مقرتحات 

ع�����ن ح����ال����ة ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 

معاجلة  راأ�سها  وعلى  باجلامعات، 

لآل��ي��ة  واحل��اج��ة  ال��ع��ل��م��ي،  الن�سر 

للبحث،  م�ستمر  مايل  دعم  توفري 

على  ال�سرف  وم��رون��ة  اآلية  وك��ذا 

البحوث مع احلفاظ على مميزات 

وت�سريعاتها  ومكانتها  امل��م��ل��ك��ة، 

ب��ج��ان��ب الأول���وي���ات ال��وط��ن��ي��ة يف 

البحث العلمي. و�سهد اللقاء الأول 

امللك  ج��ام��ع��ات  روؤ���س��اء  م�ساركة 

�سعود  بن  حممد  والإم���ام  �سعود، 

عبدالعزيز،  وامل��ل��ك  الإ���س���م��ي��ة، 

القرى، وامللك في�سل، والإمام  واأم 

اإ�سافًة  في�سل،  ب��ن  عبدالرحمن 

والوك�ء  خالد،  امللك  جامعة  اإىل 

وال���ق���ي���ادي���ني امل��ع��ن��ي��ني ب��ال��ب��ح��ث 

اجلامعية. وال�سراكات  والبتكار 

توقيع مذكرة مع جامعة حفر الباطن

جمعية اإلدارة تعقد اجتماعها الدوري

351 مشاركًا في ورشة »إتالف الوثائق«
الفرتا�سية  العمل  ور�سة  فعاليات  باجلامعة  الوثائق  مركز  اختتم 

التي نظمها املركز بعنوان »اإجراءات اإت�ف الوثائق« وذلك برعاية وكيل 

اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور على م�سملي، وقدمها الأ�ستاذ خالد 

للوثائق واملحفوظات يومي الثنني والث�ثاء  الوطني  املركز  اجلبايل من 

من من�سوبي  351 م�ساركاً  1442ه�، و�سارك فيها  الأول  23-24/ربيع 
اجلامعة.

ت�سمن اليوم الأول 100 م�سارك ميثلون القيادات الأكادميية والإدارية 

والعمادات  الكليات  عمداء  اجلامعة،  وك���ء  م�ساعدو  وه��م:  باجلامعة 

 251 الثاين  اليوم  يف  و�سارك  الإدارات،  وم��دراء  ووك�وؤهم،  امل�ساندة، 

م�ساركاً ميثلون: موظفي الأر�سيف، وموظفي الت�سالت الإدارية بوحدات 

اجلامعة.

اجلهات  دع��وة  على  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكالة  وحر�ست 

اإىل  تهدف  التي  الور�سة  يف  للم�ساركة  والن�ساء  الرجال  من  امل�ستهدفة 

ن�سر الوعي الوثائقي بني من�سوبي اجلامعة، والتعريف باللوائح والأنظمة 

اخلا�سة باإت�ف الوثائق، وتفعيل دور مركز الوثائق باجلامعة يف تطبيق 

لوائح واأنظمة املركز الوطني للوثائق واملحفوظات.

د. إسالم يحصد جائزة المراعي
كتب: في�سل ال�سمريي

الإنتاج احليواين  بق�سم  التنا�سل  واأ�ستاذ  التدري�س  ح�سد ع�سو هيئة 

بكلية علوم الأغذية والزراعة جامعة امللك �سعود، الدكتور اإ�س�م حممد 

موؤخراً،  عنها  اأعلن  التي  البيطري  للطبيب  املراعي  جائزة  الدين،  �سعد 

العام ١٤٣٠ ه� وتبناها  املراعي منذ  اأطلقتها �سركة  وهي جائزة �سنوية 

�ساحب ال�سمو الأمري �سلطان بن حممد بن �سعود الكبري، لتكرمي الطبيب 

للخليج  التعاون  دول جمل�س  البيطريني يف  والأطباء  ال�سعودي  البيطري 

وتنفيذها  اإدارتها  وتتوىل  اململكة،  بها يف  املعمول  ل�أنظمة  العربي وفقاً 

في�سل  امللك  جامعة  ومقرها  ال�سعودية  البيطرية  الطبية  اجلمعية 

بالأح�ساء.

اإىل العرتاف بدور الطبيب البيطري حملياً  وتهدف اجلائزة عموماً 

املحوري  الدور  واإب��راز  واملبدعني  البيطريني  الأطباء  من  ال��رواد  بتكرمي 

اإ�سهار  وكذلك  العامة،  ال�سحة  البيطري يف جمال  الطبيب  يلعبه  الذي 

م�ساهمات الطبيب البيطري يف حماية ال�سحة العامة للرثوة احليوانية 

يف اململكة ودول جمل�س التعاون، وتطوير موارد الب�د وخدمة القت�ساد 

الوطني، اأي�ساً ت�سجيع عمليات البحث العلمي وامليداين واملخري، واإظهار 

الوجه امل�سرق واملتميز ملهنة الطب البيطري وموقعها بني املهن ال�سحية 

يف اململكة ودول جمل�س التعاون اخلليجي.

وقد ح�سل الدكتور اإ�س�م على جائزة املراعي للطب البيطري، نظري 

العلمية  املج�ت  يف  ال��دويل  العلمي  الن�سر  ولغزارة  العلمية  م�ساهمته 

املحكمة واملرموقة، وح�سوله على براءة اخرتاع يف اإنتاج الأبقار املُعدلة 

مبجال  املهتمة  املج�ت  بع�س  حترير  لهيئة  ان�سمامه  وكذلك  وراث��ي��اً، 

الإنتاج احليواين والطب البيطري.

احلميد  عبد  بجائزة  اأي�سا  فاز  قد  اإ�س�م  الدكتور  اأن  بالذكر  جدير 

�سومان للباحثني العرب للعام 2020، وكذلك فاز بجائزة الباحثني ال�سبان 

املقدمة من اأكادميية نيويورك للعلوم، وجائزة احتاد اجلامعات الآ�سيوية، 

بجامعة  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  لأحد  الثانية  للمرة  اجلائزة متنح  وهذه 

امللك �سعود وهي جائزة املراعي والذي يعدُّ اإجنازاً ُم�سرفاً واإ�سافة نوعية 

للجامعة بوجه عام ولق�سم الإنتاج احليواين بكلية علوم الأغذية والزراعة 

بوجه خا�س.
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