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أخبار

العدد  - 1340الأحد � 9شعبان 1440هـ املوافق � 14أبريل 2019م

تعزيزًا للتعاون األكاديمي بين الجامعتين

وفد من الجامعة يزور جامعة اإلمارات العربية المتحدة

ت�سعى جامعة امل��ل��ك �سعود لتعزيز مكانتها على
ال�صعيد الدويل على وجه العموم واخلليجي على وجه
اخل�صو�ص ،يف جميع امل��ج��االت البحثية ال���واردة يف
اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة ور�ؤي��ة اململكة ،2030
كما تهدف اجلامعة �إىل زيادة تطوير التحالفات الدولية
الإ�سرتاتيجية التي حتقق منافع متبادلة وم�ستدامة.
وكجزء من هذه الر�ؤية ،قام وفد من جامعة امللك
�سعود يرت�أ�سه معايل مدير اجلامعة الدكتور ب��دران
العمر ،ووكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
الدكتور حممد النمي ،ووكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي «املكلف» وعميد عمادة البحث العلمي
الدكتور خالد احلميزي ،وامل�ست�شار وامل�شرف العام على
مكتب معايل مدير اجلامعة الدكتور �أحمد التميمي،
وامل�شرف على �إدارة التعاون الدويل والتو�أمة العلمية

العاملية الدكتور مزيد الرتكاوي ،بزيارة جامعة الإمارات
العربية املتحدة يف الفرتة من  21-18رجب 1440هـ
املوافق  28-25مار�س 2019م.
وت�أتي هذه الزيارة يف �ضوء العالقات الأخوية الوثيقة
بني اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة
وجذورها التاريخية ،وما ميثله ذلك من فر�صة عظيمة
لزيادة توطيد تلك العالقة وي�ساهم يف تعزيز التعاون
املتبادل بني اجلامعتني يف التقدم الأكادميي والعلمي
واالجتماعي ،ومبا يعود بالنفع على امل�ؤ�س�سات يف كال
البلدين.
وق��د عقد م�س�ؤولون من اجلانبني ،خ�لال الزيارة،
عددًا من االجتماعات واملناق�شات متهيداً لتوقيع مذكرة
تفاهم للتعاون الأك��ادمي��ي ب�ين اجلامعتني ،وتناولت
املناق�شات حتديات التعاون و�آليات التغلب عليها ،ثم

قام وفد جامعة امللك �سعود بجولة تفقدية يف جامعة
الإمارات ،زاروا خاللها خمتربات كلية تقنية املعلومات
للطالبات ،خمتربات كلية الهند�سة للطالبات ،منتزه
جامعة الإم����ارات للعلوم واالب��ت��ك��ار ،مبنى الأن�شطة
الريا�ضية للطالب ،املبنى الهاليل ،خمترب االبتكار،
ومركز الأعمال.
كما مت عقد عدد من االجتماعات واملناق�شات مع وكيل
جامعة الإمارات العربية املتحدة الدكتور حممد البيلي،
ووكيل اجلامعة للبحوث وال��درا���س��ات العليا الدكتور
غالب احل�ضرمي ،ونائب وكيل اجلامعة للبحوث الدكتور
جوردون بايلي�س ،ومدير مركز جامعة الإمارات لل�سيا�سة
العامة والقيادة الدكتور حممد ال�سويدي ،ومدير املركز
الوطني للمياه الدكتور حم�سن �شريف ،ومدير مركز
بحوث النقل الربي وال�سالمة املرورية الدكتور يا�سر

حوا�س ،و مدير مركز الإمارات لأبحاث الطاقة والبيئة
الدكتور عبدالرحمن الري�سي ،ومدير معهد الإم��ارات
لتقييم نتائج التعلم الدكتور وليد �إب��راه��ي��م ،ومدير
املركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء املهند�س خالد
الها�شمي ،وذلك ال�ستك�شاف �سبل التعاون املحتملة بني
اجلامعتني.
ويف اجلل�سة اخل��ت��ام��ي��ة ي���وم اخلمي�س  21رج��ب
1440هـ املوافق  28مار�س2019 ،م ،خل�ص اجلانبان
�إىل �أنهما �سيقومان بت�شكيل جلنة من �ش�أنها �أن تقدم
تقريراً �إىل معايل مدير جامعة امللك �سعود ومعايل
مدير جامعة الإمارات العربية املتحدة ،حول املبادرات
والأن�شطة و�آلية تنفيذ مذكرة التفاهم املزمع توقيعها يف
الأ�سبوع الثاين من �شعبان 1440هـ ،املوافق منت�صف
�أبريل 2019م.

بلغ عددهن اإلجمالي ما يقارب  5000خريجة ..وبتشريف حرم أمير الرياض..

مدينة الطالبات تحتفل بخريجات الدفعة الخامسة والخمسين
اح��ت��ف��ل��ت امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة
للطالبات بتخريج الدفعة اخلام�سة
واخلم�سني من طالبات اجلامعة،
وذلك اليوم ال�سبت � 6أبريل ٢٠١٩م
املوافق � 1شعبان ١٤٤٠هـ بت�شريف
�صاحبة ال�سمو الأم�يرة ن��ورة بنت
حممد �آل ���س��ع��ود ،ح��رم �صاحب
ال�سمو امللكي �أمري منطقة الريا�ض.
وق����د �أل���ق���ت ع��م��ي��دة �أق�����س��ام
العلوم الإن�سانية ورئي�سة جلنة
التخرج ال��دك��ت��ورة غزيل العي�سى
كلمة بالنيابة عن مدير اجلامعة،
تقدمت فيها بال�شكر ل�صاحبة
ال�سمو الأمرية نورة بنت حممد �آل
�سعود ،حرم �صاحب ال�سمو امللكي
�أمري منطقة الريا�ض ،الذين ع ّودوا
اجلامعة على الدعم والت�شجيع،
ولت�شريفها اجل��ام��ع��ة بتف�ضلها
ل���رع���اي���ة ح��ف��ل ت���خ���رج ال��دف��ع��ة
اخلام�سة واخلم�سني ،م��ؤك��دة �أن

جامعة الوطن مدركة متا ًما لدورها
املنتظر يف م�سرية التنمية ،وترى
فيه مظاهر الفخر واالعتزاز الذي
يدفعها لإط�ل�اق خ��ري��ج��ات اليوم
ليكنّ قائدات امل�ستقبل.
كما �أ�شار لأهمية ه��ذا التخرج
ك��ون��ه ال��ب��داي��ة الفعلية ل�صناعة
م�ستقبل اخل��ري��ج��ات بطموحهن
وهمتهن ،وبطاقة ال��دخ��ول لعامل
العمل والعطاء ،و�أك��د للخريجات
ب�أنهن يف وطن يحظى بدعم كبري
من خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود
و�سمو ويل ع��ه��ده الأم�ي�ن الأم�ير
حممد بن �سلمان ،يحفظهم اهلل،
للمر�أة ال�سعودية وذل��ك من خالل
ر�ؤية للوطن وخطة طموحة عنوانها
ر�ؤية اململكة .2030
وق�����د ب���ل���غ ال����ع����دد الإج����م����ايل
خل��ري��ج��ات ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود

ل��ل��ع��ام ال��درا���س��ي 1440-1439
هـ ما يقارب  5000خريجة ،كان
عدد احلا�صالت منهن على درجة
الدكتوراه  ،103واحلا�صالت على
درجة الدبلوم العايل يف الطب ،13
و 9خريجات لدرجة الزمالة ،بينما
نالت درجة املاج�ستري  754خريجة،
ودرجة البكالوريو�س  3611خريجة،
وال��دب��ل��وم  617خ��ري��ج��ة ،ومعهد
اللغويات العربية  15خريجة.
وقد بد�أ احلفل مب�سرية ع�ضوات
هيئة التدري�س ب��ق��ي��ادة ال��دك��ت��ورة
ر�ؤى القفيدي ،وكيلة عمادة �ش�ؤون
الطالب ل�ش�ؤون الطالبات ،يف جو
من التكرمي والفخر ،لتتقدم بعد
ذل��ك م�سرية اخلريجات ومراحل
الدرا�سات العليا وتكرمي اخلم�س
الأوائل لدرجة البكالوريو�س من كل
كلية.

«فن التعامل مع المكفوفين» بإسكان الطالب
هدية خريجات دفعة 55

معرض دليل
المرأة الرابع
نظم ن��ادي �إ�سكان الطالب بالتعاون مع النا�شط يف حقوق املعاقني
الطالب خالد اخلرباين ،دورة بعنوان «فن التعامل مع املكفوفني» مب�سرح
�إ�سكان الطالب ،بح�ضور املدير التنفيذي ل�صندوق الطالب الأ�ستاذ فهد
الناجي ،ومدير �إدارة �إ�سكان الطالب الأ�ستاذ نا�صر املطريي ،و�إ�شراف
رئي�س الأن�شطة الطالبية ب�إ�سكان الطالب الأ�ستاذ عبدالرحمن الزهراين.
و�شهدت ال��دورة ح�ضور �أك�ثر من  70طالباً ،و�شملت تطبيقاً عملياً
وطرحاً لل�سبل املثلى للتعامل مع الكفيف وحقوقه وواجباته ،واختتمت
الدورة ب�أ�سئلة ثريه من احل�ضور وتفاعل حيث ت�سعى �إدارة �إ�سكان الطالب
لتنويع الأن�شطة املقدمة للطالب ورفع جودتها.

كتبت� :إيالف العثمان
ن��ظ��م��ت امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة
للطالبات بالتعاون مع �شركة
«ال�شعار الت�سويقي» معر�ض
«دل��ي��ل امل���ر�أة ال��راب��ع» لرعاية
احتفاالت تخريج الدفعة ،55
وق��د ا�ستقبل امل��ع��ر���ض زواره
خالل الفرتة  21 - 17رجب
1440هـ.

