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المجتمع بكلية  »مجتمع«  مشروع  يناقش  التنفيذي  المكتب 

الخريجين مركز  برابطة  للتعريف  عمل  ورشة 

للخطة  التنفيذي  املكتب  عقد 

التطوير  ب��ع��م��ادة  اال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

االأ�ستاذ حممد  يف  واجل��ودة ممثاًل 

الطالب  برنامج  مدير  ال��زه��راين 

للجامعة اال�سراتيجية  باخلطة 

كلية  م��ع  اج��ت��م��اًع��ا  KSU2030؛ 
�سعد  ال��دك��ت��ور  يف  ممثلة  املجتمع 

ال��ع��ت��ي��ب��ي م��دي��ر م�����س��روع م��ب��ادرة 

»جمتمع« والفريق املرافق له.

ه������دف االج����ت����م����اع مل��ن��اق�����س��ة 

ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��روع )جم��ت��م��ع(، وه��و 

اأح���د امل�����س��روع��ات امل��دع��وم��ة من 

للجامعة اال���س��رات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 

امل�����س��روع  وي���دع���م   ،KSU2030

حت��ق��ي��ق ال���ه���دف اال���س��رات��ي��ج��ي 

اجلامعة »بناء  خل��ط��ة  اخل��ام�����س 

ج�������س���ور ال���ت���وا����س���ل« وال���ه���دف 

املجتمع  لكلية  الرابع  اال�سراتيجي 

»بناء �سراكة جمتمعية فاعلة«.

ي��ت�����س��م��ن امل�������س���روع ع�����دداً من 

االأن�سطة، من بينها توقيع اتفاقيات 

موؤثرة  جمتمعية  جهات  مع  �سراكة 

مراميها  حتقيق  يف  الكلية  ت�ساعد 

ال�ساعية اإىل االنتقال مبفهوم خدمة 

باالإ�سافة  اأو�سع،  اآفاق  اإىل  املجتمع 

طالب  ل��دى  جمتمعي  وع��ي  لبناء 

باأهمية  ومن�سوبيها  املجتمع  كلية 

بناء  يف  املجتمعية  م�����س��ارك��ات��ه��م 

منظومة  حتكمه  متكاتف  جمتمع 

م��ن ال��ق��ي��م ال��راق��ي��ة، ف�����س��اًل عن 

يف  فعلية  جمتمعية  خدمات  تقدمي 

االأن�سطة  بني  تتنوع  جم��االت  ع��دة 

والتوعوية  والتدريبية  التعليمية 

من  وغريها  وال�سحية  والتثقيفية 

اجلوانب.

لزيادة  كذلك  امل�����س��روع  وي��ه��دف 

اأن�سطة  يف  ال��ط��الب  م�����س��ارك��ات 

امل�سوؤولية املجتمعية وفقاً لالأولويات 

املجتمعية، وزيادة عمليات التوا�سل 

يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  اأق�سام  مع 

املختلفة،  وال�����س��رك��ات  املوؤ�س�سات 

وزي������ادة ع��م��ل��ي��ات ال��ت��وا���س��ل مع 

اجلمعيات واملوؤ�س�سات االأهلية.

حت����ت رع����اي����ة م���ع���ايل م��دي��ر 

ب���دران العمر  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة 

لل�سوؤون  اجلامعة  وك��ال��ة  ع��ق��دت 

يف  ممثلًة  واالأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

م��رك��ز اخل��ري��ج��ني، ور���س��ة عمل 

راب��ط��ة  الأع�����س��اء  االأول  ال��ل��ق��اء 

جتتمع  حيث  امل��رك��ز  التطوعية، 

والعملية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  اخل�����رات 

بهدف  واحد  �سقف  واملهنية حتت 

اجلامعة  بني  حقيقية  �سراكة  بناء 

وخريجيها لتحقيق روؤيتها.

م�ساعد  بكلمة  الور�سة  افتتحت 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

التعليمي  للتطوير  واالأك��ادمي��ي��ة 

ال��دك��ت��ور ���س��ع��ود ال��ك��ث��ريي، بعد 

مركز  على  امل�����س��رف  رح��ب  ذل��ك 

اخلريجني الدكتور اأن�س ال�سعالن، 

باملركز  ���س��ام��اًل  ت��ع��ري��ف��اً  وت��ن��اول 

واأهدافه ومبادراته وم�ساريعه التي 

مت االنتهاء من تنفيذها، وامل�ساريع 

وا�ستعر�س  التنفيذ،  قيد  ال��ت��ي 

الغاية من اإن�ساء املركز.

م��رك��ز  راب���ط���ة  اأن  واأو�����س����ح 

ا�ستهدفتها  وال���ت���ي  اخل��ري��ج��ني 

لتعزيز  ت�����س��ع��ى  ال���ور����س���ة،  ه���ذه 

ال���والء واالن��ت��م��اء ل��دى اخلريجني 

واخل���ري���ج���ات ن��ح��و اجل��ام��ع��ة، 

وا�ستثمار قدراتهم يف تنفيذ برامج 

ت��ب��ادل خراتهم  وك��ذل��ك  امل��رك��ز، 

واالإر���س��اد  التدريب  برامج  لدعم 

اخلريجني  بني  والتن�سيق  املهني، 

واملركز لتطوير براجمه من خالل 

التغذية الراجعة.

مركز  ن��ائ��ب��ة  ا�ستعر�ست  ك��م��ا 

اجلرين  هبة  الدكتورة  اخلريجني 

الرابطة،  اأه���داف  اق��راح  جل�سة 

ومناق�سات  تالها جل�سات حوارية 

املقرحة  وامل���ب���ادرات  ل��الأه��داف 

للرابطة من اأجل الت�سويت عليها.

الور�سة  املركز  م�سرف  واختتم 

اإدارة  جمل�س  مب��ب��ادرة  بالتعريف 

الرابطة واأهميتها يف دعم الرابطه 

التفاعل  ع��ل��ى  وح���ث  وجن��اح��ه��ا، 

الر�سيح  يف  وامل�ساركة  املركز  مع 

دعًما  ال��راب��ط��ة  جمل�س  لرئا�سة 

لنجاحها.

ربيع   20 املا�سي  االأحد  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  ا�ست�سافت 

االأول 1441ه�، رائد االأعمال واخلبري املعروف يف �سوق العمل وريادة 

عميد  بح�سور  وذلك  الراجحي،  �سليمان  بن  خالد  الدكتور  االأعمال 

الكلية الدكتور يزيد اآل ال�سيخ، و�سمن مبادرة »حتول املقرر اإىل البحث 

بعنوان  األقى حما�سرة  حيث  االأعمال«،  ريادة  اإىل  لالبتكار  والتطوير 

»بناء العالمة التجارية«، وذلك يف القاعة الرئي�سية مبعهد امللك �سلمان 

لريادة االأعمال، و�سلط ال�سوء يف حما�سرته على منهجية بناء العالمة 

وا�ستف�سارات  اأ�سئلة  باإجابة  اأتبعها  ثم  ت�سويقها،  وخطوات  التجارية 

احل�سور من اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة، وقام عميد الكلية بتكرمي 

الدكتور خالد الراجحي يف نهاية املحا�سرة.

القيمة  املحا�سرة  بهذه  العمل  �سوق  يف  املعروف  اخلبري  واختتم 

�سمنها  ومن  131 طالبة  منها  تخرج  والتي  للمبادرة،  الثالثة  املرحلة 

مبادرة تدريب املدرب، حيث ا�ستفادت منها 22 ع�سوة هيئة تدري�س.

د. الراجحي يحاضر في الطبية 
التطبيقية

يف ختام املرحلة الثالثة من مبادرة »البحث والتطوير«




