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معاذ اهلل �أن يعرت�ض الإ�سالم �سبيل التقدم فهو دين التطور ودين العزة
ودين الكرامة.

اليوم الوطني

امللك في�صل بن عبدالعزيز �آل �سعود -رحمه اهلل -

للتدريب بقطاع تقنية املعلومات واالت�صاالت

توقيع مذكرة تفاهم بين
الجامعة و«هواوي»
�أ .العي�سى

 �أ���ص��در وك��ي��ل اجلامعة ال��دك��ت��ور عبداهللال�سلمان ق��راراً �إداري���اً بتكليف الأ�ستاذ �أحمد
العي�سى بالعمل ن��ائ��ب�اً مل��دي��ر �إدارة ال��روات��ب
والبدالت بعمادة املوارد الب�شرية.
 �أ�صدر وكيل اجلامعة للم�شاريع الدكتورعبداهلل ال�صقري ق��راراً �إداري �اً بتكليف الأ�ستاذ
حممد ال�سريع بالعمل رئي�ساً لق�سم امل��واد
امل�ستعا�ضة بالإدارة العامة لل�صيانة.

نظم برنامج الطلبة املتفوقني وامل��وه��وب�ين دورة
يف اللغة الإجن��ل��ي��زي��ة لطالبات اجلامعة املتفوقات
واملوهوبات والتي ت�أتي �ضمن برنامج الواحة الإثرائية
ال�صيفية لعام  ،2019قدمتها الطالبة املتفوقة ملى
�أب��و را���س من كلية اللغات والرتجمة .هدفت ال��دورة
لتطوير مهارات التحدث والكتابة للطالبات ،حيث
�شملت املحادثات ،والإم�ل�اء ،والأخ��ط��اء ال�شائعة يف
اجلمل ،القواعد الأ�سا�سية يف تركيب و�إن�شاء اجلمل،
و�أزمنة الأفعال ،ورافق ذلك تقييم م�ستمر للطالبات.
نُفذت الدورة عن بعد من خالل تطبيق زوم «»zoom
وبالتعاون مع مركز التحدث «»Speak Up Center
بكلية اللغات والرتجمة ،مت كذلك تقدمي ا�ست�شارات
باللغة الإجنليزية من م�ست�شارات املركز للطالبات.

وقع معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران
العمر ونائب رئي�س �شركة ه��واوي العاملية
م��ارك �شومان م��ذك��رة تفاهم ب�ين اجلامعة
ممثلة بكلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة
املجتمع و�شركة ه��واوي للتدريب يف جمال
قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وت�أتي هذه املذكرة �ضمن جهود اجلامعة
لربط خم��رج��ات اجلامعة مبتطلبات �سوق
العمل ولدفع خطط وبرامج التحول الرقمي
مبا يتفق مع الأه��داف املحددة �ضمن ر�ؤية
اململكة .2030
وتت�ضمن امل��ذك��رة تقدمي ب��رام��ج تدريبية
يف تقنية املعلومات واالت�����ص��االت للطالب
وال��ط��ال��ب��ات و�إك�����س��اب��ه��م امل���ه���ارات ال�لازم��ة
لت�صميم وب��ن��اء و�صيانة �شبكات احلا�سب
والتخزين ال�سحابي ،مما ي�ساعد على حت�سني
الآفاق الوظيفية مع تلبية الزيادة يف الطلب
العاملي على متخ�ص�صي ال�شبكات.

و�ستعمل �شركة هواوي على �إن�شاء معامل
يف الكلية جمهزة لتقدمي ال��دورات التدريبية
بجودة عالية ،و�سيتم توظيف ه��ذه املعامل
واال�ستفادة منها يف تقدمي برامج للخدمة
املجتمعية للطلبة وامل�ستفيدين م��ن داخ��ل
وخ��ارج اجلامعة لتلبية احلاجة املتزايدة يف
متطلبات �سوق العمل يف جمال تقنية املعلومات
واالت�صاالت باململكة العربية ال�سعودية.
ح�ضر ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ال��دك��ت��ور
حممد النمي وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية ،والدكتور �أمي��ن بن عبدالعزيز
التميم عميد كلية ال��درا���س��ات التطبيقية
وخدمة املجتمع ،ونائب الرئي�س للخدمات
الإقليمية ،ومديرو االت�صاالت اال�سرتاتيجية
واملوارد الب�شرية والتدريب من �شركة هواوي،
ووك�لاء كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة
املجتمع ور�ؤ����س���اء الأق�����س��ام وم��دي��ر مركز
التدريب.

تكريم رئيس وحدة تقنية المعلومات بـ«إدارة األعمال»

كرم معايل مدير اجلامعة
ال���دك���ت���ور ب�����دران ال��ع��م��ر،
الأرب��ع��اء امل��ا���ض��ي ،مبكتبه
باملدينة اجلامعية ،رئي�س
وح��دة تقنية املعلومات يف
كلية �إدارة الأعمال جمدي
عبدالفتاح �سليم ،بعد انتهاء
فرتة عمله التي ق�ضاها يف
خدمة اجلامعة لأك�ثر من
� 37سنة.
وج�������اء ت����ك����رمي م��دي��ر

اجل��ام��ع��ة ن��ظ�ير ج��ه��ود �أ.
جم����دي امل��ت��م��ي��زة وع��م��ل��ه
ال��د�ؤوب يف خدمة الكلية،
وق����دم �أ .جم����دي ���ش��ك��ره
وت���ق���دي���ره مل���ع���ايل م��دي��ر
اجلامعة على هذه املبادرة
املتميزة ،م�ضيفاً ب�أن ذلك
لي�س م�ستغر ًبا على معاليه
يف تكرمي الكفاءات املتميزة
وامل����ث����م����رة خل���دم���ة ه���ذا
ال�صرح العريق.

د .عادل المكينزي

مناقشة إنجازات اعتماد البرامج
األكاديمية

د .الصقير يجتمع مع إدارة مرور الرياض

���ش��ع��ب��ة ال�����س�لام��ة مب����رور منطقة
الريا�ض العقيد �سليم الر�شيدي،
ومدير �شعبة ال�سري مبرور منطقة
الريا�ض العقيد �أحمد التويجري،

كان االلتفاف حول «ابقيق» هو التفاف حول «الوطن» ..والنار التي ت�صاعدت
ً
�شواظا
من معمل ابقيق ..يف حقيقتها نار �أذكت �أوار الوطنية يف النفو�س ،فكانت
على �أعدائها ..ليكون �أكرب لطمة للعدوان اجلبان وداعميه ولي�صدح اجلميع
عال وقاطع� :أن كلنا «ابقيق» وكلنا «خري�ص».
ب�صوت ٍ
ان ا�ستهداف تلك املن�ش�آت ال�صناعية يف حقيقته ا�ستهداف لأبناء الوطن..
فب�سواعدهم ال�سمراء �شيدوا تلك ال�صناعة وبعقولهم الذكية خططوا للو�صول
�إىل املقدمة يف امليدان الدويل لت�صبح اململكة رائدة ال�صناعات البرتوكيماوية
والبرتولية.
ما حدث من اعتداء �أثيم ما هو �إال طعنة غادرة للنيل من مكت�سبات اقت�صادية
و�إجنازات تنموية عرب من�ش�آت �صناعية وم�ؤ�س�سات عمالقة يباهي بها كل �أبناء
هذه البالد املباركة حتقق للمواطن واملقيم اخلري والرفاه.
ونحن �إذ نتذكر «ابقيق» نتذكر باحلب كل مدن ومناطق الوطن التي اجتمعت
كلمتها حتت راية التوحيد على يد امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
طيب اهلل ثراه ،-ي�صحبه رجال بوا�سل قدموا الغايل والرخي�ص يف رحلة بناءهذا الكيان املبارك ،وا�ستكمال م�شروعهم الوطني الذي نتف�أ ظالله ونقطف
ثماره.
�إن مفهوم «الوطنية» العميق الذي حققه الأجداد على �أر�ض الواقع ،يدعونا
�إىل غر�س الوعي بالوطن.
فـ«الوطنية» ال تقت�صر يف متظهرات احتفالية عرب كلمة تلفظ �أو �شعر يلقى
�أو لون ير�سم �أو الفتة تعلق رغم �أهميتها ..بل يتعداه �أن تكون«الوطنية» وعي
حقيقي يدفع حلفظ مكت�سبات الوطن ،و�إ�سهام ن�شط يف عجلة التنمية التي
انطلقت عرب ر�ؤية ال�سعودية ..2030
الوطنية احلقة ..تتجلى مبقايي�س وا�ضحة ..يف كل مهنة وعمل ..للإعالمي
عرب الأداء املهني ال�صادق امللتزم ب�أخالقيات املهنة ..والأ�ستاذ اجلامعي يف جتويد
�أدائه الأكادميي وبناء ذاته وطالبه معرف ًيا ومهار ًيا ..وللطالب من خالل اجلدية
واملثابرة يف التح�صيل العلمي وتطوير املهارات وا�ستثمار ما توفره اجلامعة من
برامج وم�صادر التعلم .وللموظف عرب تعامل ح�ضاري مع اجلمهور ونظافة يد
ونزاهة يف الأداء وحتمل للم�س�ؤولية.
والوطنية –� ً
أي�ضا -تعني تعزيز الو�شائج وزي��ادة اللحمة واالن�سجام بني
�أبناء الوطن..وهذا يقت�ضي البعد عن كل ما يثري النعرات القبلية واملناطقية
والطائفية والت�صنيفات التي ي�ستغلها الأعداء لهز وحدة الوطن الواحد .وقد
حر�ص قادة هذه البالد على تعزيز قيم الوحدة يف كل منا�سبة ،ومن ذلك قول
خادم احلرمني ال�شريفني يحفظه اهلل ..:ون�ؤكد حر�صنا على الت�صدي لأ�سباب
االختالف ودواعي الفرقة ،والق�ضاء على كل ما من �ش�أنه ت�صنيف املجتمع مبا
ي�ضر بالوحدة الوطنية ،ف�أبناء الوطن مت�ساوون يف احلقوق والواجبات.
وم��ا ك��ان لهذا الإجن��از التنموي واحل�ضاري ان يتحقق يف بالدنا املباركة
لوال اهلل �أوالً ثم توفيقه لوالة الأمر-يحفظهم اهلل -الذين ي�سهرون على �أمن
وا�ستقرار هذه البالد املباركة مع العمل والتخطيط لنقلها نحو االزده��ار يف
م�صاف الدول املتقدمة ومبا يحقق الرفاه للمواطن.

makinzyadel@ksu.edu.sa

ناق�شا �إمكانية ا�ستفادة اجلامعة من نظام «با�رش» لر�صد املخالفات

ا�ستقبل وكيل اجلامعة للم�شاريع
الدكتور عبداهلل بن حممد ال�صقري
يف مكتبه مبقر ال��وك��ال��ة الأرب��ع��اء
امل��ا���ض��ي ك� ً
ل�ا م��ن م�����س��اع��د مدير

آفاق أكاديمية
«ابقيق» ..في قلب الوطن

�أ .ال�سريع

دورة في «اإلنجليزية»
للموهوبات

آفاق أكاديمية

وق��ائ��د ���ش��م��ال ال��ري��ا���ض � -شعبة
ال�سري مبرور منطقة الريا�ض الرائد
نايف بن حمود العتيبي ،بح�ضور
م�ساعد وكيل اجلامعة للم�شاريع
الدكتور عبداهلل بن حمد ال�سبهان،
ومدير عام الإدارة العامة للم�شاريع
املهند�س ح�سن بن حممد اجلمل،
ومدير عام الإدارة العامة لل�سالمة
والأمن اجلامعي الأ�ستاذ مو�سى بن
عبداهلل قحل.
جرى خالل اللقاء مناق�شة العديد
من املو�ضوعات ب�ش�أن ت�أثر احلركة
امل��روري��ة داخ���ل امل��دي��ن��ة اجلامعية
وال�شوارع والطرق املحيطة نتيجة
ال��ك��ث��اف��ة ال��ع��ال��ي��ة ل��ل��م��رك��ب��ات ،وم��ا
يتطلبه ذل��ك من تن�سيق مع �إدارة
م���رور ال��ري��ا���ض ل��ل��خ��روج ب�أف�ضل
احللول للحد من م�شكلة االزدح��ام
املروري.

وق����د مت االت���ف���اق ع��ل��ى زي����ادة
الوقت املخ�ص�ص للخروج للإ�شارة
الواقعة على طريق الأم�ي�ر تركي
بن عبدالعزيز الأول «بوابة رقم ،»6
وكذلك الإ�شارة الواقعة على �شارع
الأم�ير عبدالعزيز بن ثنيان «بوابة
رقم  ،»5كما مت االتفاق على قيام
اجلامعة بتنفيذ م�سار خدمة �إ�ضايف
ل��ل��خ��روج م��ن ب��واب��ة رق��م « »6على
طريق الأم�ير تركي بن عبدالعزيز
الأول باجتاه اجلنوب دون االلتقاء
مع عابري الطريق الرئي�سي.
ك��م��ا ج���رى مناق�شة ال��ن��ظ��ر يف
�إمكانية ا�ستفادة اجلامعة من �أنظمة
املرور الإلكرتونية من �أجهزة نظام
«با�شر» لر�صد املخالفات املرورية؛
للحد من املخالفات املرورية داخل
ميادين املدينة اجلامعية.

برئا�سة عميد عمادة التطوير واجل��ودة الدكتور جربيل العري�شي
عقدت وحدة اجلودة واالعتماد الأكادميي بوكالة العمادة ل�ش�ؤون اجلودة
اجتماعاً بقاعة االجتماعات بالعمادة .هدف االجتماع ملناق�شة �إجنازات
كليات اجلامعة يف االعتماد الرباجمي ،و�أوجه الدعم التي تقدمها وكالة
اجلامعة للتخطيط والتطوير ممثلة يف عمادة التطوير واجلودة لدعم
اعتماد جميع الربامج الأكادميية باجلامعة .ح�ضر االجتماع كل من
الدكتور عبداهلل احليدري ،والدكتور حممد ح�سن ،والدكتور طه عمر.

ورشة بناء الخطة االستراتيجية
لكلية علوم الرياضة

برعاية عميد كلية علوم الريا�ضة
والن�شاط البدين الدكتور �سليمان
اجللعود �أقيمت م�ؤخراً ور�شة عمل
بناء اخلطة الإ�سرتاتيجية لكلية
علوم الريا�ضة والن�شاط البدين
1446-1441هـ2025-2020/م،
وذلك بح�ضور وكالء الكلية ور�ؤ�ساء
الأق�سام الأكادميية ،و�أع�ضاء هيئة
ال��ت��دري�����س م��ن خمتلف الأق�����س��ام
و�إدارة الكلية وموظفيها وجمموعة
من �أع�ضاء النادي الطالبي.
�أدار الور�شة د .ف��واز احلكمي

رئي�س املكتب التنفيذي للخطة
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،وا���ش��ت��م��ل��ت على
حما�ضرات تعريفية ق�صرية لكل
من د .يا�سر حم��رو���س ،د� .أحمد
ع��ب��دال�����س�لام ،ومب�����ش��ارك��ة فريق
العمل د� .أ�سامة اجلهني ،و�أ .جعفر
�أحمد.
كما ���ش��ارك د� .صالح ه�لاالت
من معهد امللك عبداهلل للبحوث
وال��درا���س��ات اال�ست�شارية بنبذة
حول الدرا�سات الفنية يف اخلطة
اال�سرتاتيجية.

