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الترحيب بالطالب

 توقع مذكرة مع معهد أعضاء مجالس
اإلدارات في دول مجلس التعاون

 اتفاقية تعاون بين مركز الوقاية من
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اتفاقية تعاون بين مستشفى التخصصي 

للعيون وجامعة الفيصل
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اليوم الوطني

الترحيب بالطالب



نظمي النصر: <<نيوم>> حلم تاريخي يحقق ما بعد المستقبل

نشرت في جريدة

 الترحيب بالطالب
٩ سبتمبر



أكــد المهنــدس نظمــي النصــر الرئيــس التنفيــذي لمشــروع نيــوم أن المملكــة تعيــش فــي مرحلــة الطفــره التاريخيــة التــي لــم يســبق 
لهــا مثيــل فــي التاريــخ المعاصــر .

ــر " الفيصــل" وعمــداء  جــاء ذلــك خــالل لقائــه بالطلبــة المســتجدين فــي جامعــة الفيصــل بالريــاض ، بحضــور د.محمــد ال هيــازع مدي
ــات . الكلي

وقــال المهنــدس نظمــي خــالل حديثــه مــع طــالب وطالبــات الجامعــة انكــم وبقيــة شــباب الوطــن هــم مــن ســيقود المســتقبل فــي 
المملكــة، وان المشــوار اليــوم لــن ينتهــي بالتخــرج بــل ســيبدأ بعــد التخــرج ، وهــي الرحلــة الحقيقيــة لمــا تريــدون القيــام بــه ، مشــيرا 

الــى ان النجــاح هــو االبــداع فــي العلــم والتعليــم وهواألســاس فــي بنــاء الجامعــة لطلبتهــا.
ــد  ــم المملكــة لتحقيــق رقيهــا وتنميتهــا ، وعن ــل هــو حل ــوم ليــس فقــط مشــروعًا للمســتقبل ب كمــا اوضــح "النصــر" ان مشــروع ني

ــخ. ــم فــي التاري ــان المملكــة اســتطاعت ان تحقــق اصعــب واهــم واجمــل حل ــم ب ــه - بمشــيئة هللا - سيشــهد العال االنتهــاء من
وتابــع قائــال : إن مشــروع نيــوم يعبرعــن المســتقبل وليــس الحاضــر، معتمــدا فــي ذلــك علــى عقول ابنــاء الوطن للعمل فــي القطاعات 

التنمويــة والحيويــة فــي هــذا المشــروع الذي يحقــق احالمهم .
ووصــف "النصــر" جامعــة الفيصــل بانهــا مــن الجامعــات الرائــدة فــي المملكــة وان مخرجاتهــا المســتقبلية واعــدة للمشــاركة فــي 

جميــع اوجــه التنميــة فــي هــذا الوطــن الغالــي .
مــن جانبــة شــكر مديــر الجامعــة الدكتورمحمــد ال هيــازع المهنــدس نظمــي علــى قبــول دعــوة الجامعــة اللقــاء كلمــة فــي حفــل 
اســتقبال الطلبــة المســتجدين لالســتفادة مــن ســيرته العلميــة والعمليــة التــي تحتــذى ، وهــذا هــو نهــج الجامعــة ســنويا باســتضافة 
شــخصية وطنيــة فــي بدايــة كل عــام دراســي للتحــدث الــى الطلبــة المســتجدين لالســتفادة مــن تجــارب مــن ســبقهم لتكــون حافــزا 
لهــم لبــذل كل الســبل المؤديــة الــى النجــاح ، وأوضــح آل هيــازع انــه تــم قبــول نحــو ٦٠٠ طالــب وطالبــة يمثلــون ٤٠% مــن اجمالــي 
المتقدميــن للقبــول فــي العــام الدراســي الحالــي ١٤٣٩ - ١٤٤٠ هـــ فــي كليــات الجامعــة المختلفــة وهــي الطــب والصيدلــه 
والهندســة والعلــوم وادارة االعمــال ، مؤكــدًا ان الجامعــة تحــرص علــى قبــول الطلبــة المتميزيــن ، فهــي تضــم طلبــة مــن نحــو ٤٠ 

جنســية مــن مختلــف دول العالــم ، واللغــة المعتمــدة فــي التدريــس هــي اللغــة االنجليزيــة .



الترحيب بالطالب
٩ سبتمبر





الدكتور آل هيازع : تشهد المملكة قفزات نوعية في مختلف األصعدة داخليًا وخارجيًا

نشرت في جريدة

 اليوم الوطني
٢٣ سبتمبر



رفــع معالــي رئيــس جامعــة الفيصــل الدكتــور محمــد آل هيــازع ، التهنئــة لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل 
ســعود ولســمو ولــي عهــده األميــن - حفظهمــا هللا - وللشــعب الســعودي بمناســبة ذكــرى اليــوم الوطنــي الـــ ٨٨ للمملكــة 

ــة الســعودية علــى  ــم المملكــة العربي ــان العظي ــد هــذا الكي ــوم توحي ــد ي ــوم الخال وقــال بهــذه المناســبة - تحــل الذكــرى الـــ ٨٨ للي
يــد الملــك المؤســس عبدالعزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود - رحمــه هللا -، فقــد وحــد القلــوب وتحقــق األمــن ، ودارت عجلــة البنــاء 

ــر . والتطوي
وأضــاف الدكتــور آل هيــازع فــي تصريــح بهــذه المناســبة - لقــد أرســى الملــك عبدالعزيــز - رحمــه هللا - دعائــم هــذه الوحــدة الفريــدة 
ــاة، وبفضــل هللا ثــم بالعمــل  ــرة إلــى أبســط مقومــات الحي مــن نوعهــا فــي عالــم مضطــرب، وِفــي زمــن يفتقــر إنســان هــذه الجزي
المخلــص للملــك عبدالعزيــز و أبنــاؤه البــررة الملــوك مــن بعــده تحولــت المملكــة إلــى واحــة مــن األمــن واالســتقرار والرفــاه ينعــم 

بهــا جميــع المواطنيــن والمقيميــن-
وبيــن أنــه ِفــي هــذا العصــر الزاهــر عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وســمو ولــي عهــده 
ــًا، فعلــى الصعيــد الداخلــي كانــت  ــًا وخارجي األميــن - حفظهــم هللا - تشــهد المملكــة قفــزات نوعيــة فــي مختلــف األصعــدة داخلي
رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠، والقــرار الحــازم بتنويــع مصــادر الدخــل وعــدم االعتمــاد علــى النفــط كمصــدر رئيســي وحيــد، ومــا أعلــن عنــه 
مــن مشــاريع واعــدة لفتــت أنظــار العالــم مثــل نيــوم، وجــزر البحــر األحمــر والقديــة وغيرهــا مــن المشــاريع الجبــارة والطموحــة، كذلــك 

الخطــوات الكبيــرة فــي تمكيــن المــرأة الســعودية وإتاحــة المجــال أمامهــا للمشــاركة فــي بنــاء الوطــن.
ــادة  ــة مرموقــة علــى جميــع المســتويات العربيــة واإلســالمية والدوليــة بفضــل القي ــًا فتحظــى المملكــة بمكان وأضــاف أمــا خارجي
ــف  ــاض التحال ــت الري ــا هللا -، احتضن ــن - أيدهم ــده األمي ــي عه ــمو ول ــريفين وس ــن الش ــادم الحرمي ــة لخ ــرة الثاقب ــتنيرة والنظ المس
ــك  ــي اإلســالمي إلعــادة الشــرعية فــي اليمــن، وأطلقــت مركــز المل ــف العرب ــي لمكافحــة ااٍلرهــاب، وقــادة المملكــة التحال الدول

ــن فــي كافــة أنحــاء المعمــورة. ــه المتضرري ــذي شــملت خدمات ــة واألعمــال اإلنســانية ال ســلمان لإلغاث
وأفــاد الدكتــور آل هيــازع أن ذكــرى اليــوم الوطنــي يأتــي هــذا العــام بعــد الموســم الناجــح للحــج الــذي أثبــت للعالــم أجمــع حــرص 

القيــادة علــى بــذل الغالــي والنفيــس لخدمــة ضيــوف الرحمــن وتســهيل أداء مناســكهم.
واختتــم تصريحــه بقولــه " حــق لنــا أن نفخــر ونفاخــر بوطننــا وقيادتنــا، حفــظ هللا وطننــا وقيادتنــا وأدام علينــا نعمــة األمــن واالمــان 

والرخــاء" .



 اليوم الوطني
٢٣ سبتمبر
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 توقع مذكرة مع معهد أعضاء مجالس
اإلدارات في دول مجلس التعاون

 اتفاقية تعاون بين مركز الوقاية من األمراض
وجامعة الفيصل

أكتوبر



جامعة الفيصل توقع مذكرة مع معهد أعضاء مجالس اإلدارات في دول مجلس التعاون

نشرت في جريدة

توقيع معاهدة
٢ أكتوبر



وقعــت جامعــة الفيصــل ومعهــد أعضــاء مجالــس اإلدارات فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي مذكــرة تفاهــم تمكــن األكاديمييــن 
فــي الجامعــة مــن الدمــج بيــن المعاييــر األكاديميــة وأفضــل الممارســات المطبقــة فــي عالــم األعمــال.

كمــا تتيــح االتفاقيــة الموقعــة مؤخــرًا االســتفادة مــن خبــرات "المعهــد" والتشــارك عبــر مركــز حوكمــة الشــركات التابــع لكليــة األعمــال 
فــي " الفيصــل للنهــوض بثقافــة الحوكمــة فــي منطقــة الخليــح.

ووصــف عميــد كليــة إدارة األعمــال فــي الجامعــة الدكتــور باجــس دوديــن بأنهــا إنجــاز مهــم فــي مرحلــة تحتــاج فيهــا المؤسســات 
التعليميــة إلعــادة تفكيــر شــاملة فــي اســتراتيجيات عملهــا، وقــال : "مــن الضــروري أن تركــز جهودنــا فــي هــذا الصــدد علــى توفيــر 

المواهــب ذات المهــارات العاليــة، والكفــاءات المحليــة الالزمــة لتنميــة االقتصــاد المحلــي".
مــن جانبهــا قالــت المديــر التنفيــذي للمعهــد جيــن فالــز :" إن جامعــة الفيصــل تتمتــع بســمعة طيبــة فــي مجــال األبحــاث "، معربــة 
عــن تطلعهــا إلــى إيجــاد ( الجانبيــن) ســويًا طــرق جديــدة للتعــاون فــي تحقيــق الفعاليــة لمجالــس اإلدارات وتبنــي معاييــر حوكمــة 

الشــركات العالميــة فــي الســعودية، خاصــة وأن هــذه المعاييــر تعــد ركيــزة أساســية لنجــاح األعمــال.
وتســهم مذكــرة التفاهــم فــي تحقيــق رؤيــة مركــز أبحــاث حوكمــة الشــركات فــي الفيصــل بــأن يكــون رائــد ً فــي منطقــة التعــاون 
ــز تطبيــق  ــادة الوعــي بثقافــة الحوكمــة الرشــيدة وتعزي ــر فعــال مــا يســهم فــي زي الخليجــي، و يكــون ألبحاثــه فــي الحوكمــة تأثي

أفضــل السياســات والممارســات.
ويتكــون المركــز مــن قســمين: قســم يركــز علــى تحديــد ونشــر مؤشــر حوكمــة الشــركات ســنويًا وآخــر للتدريــب والبحــث فــي شــؤون 

الحوكمــة.
ومــن إنجــازات المركــز إنشــاء مؤشــر قيــاس مــدى إلتــزام الشــركات بتطبيــق مبــادىء وممارســات الحوكمــة الرشــيدة للشــركات المدرجــة 
فــي الســوق المالــي الســعودي (تــداول، و إطــالق نتائــج المؤشــر وتكريــم الشــركات التــي احتلــت المراتــب الخمــس األولــى فــي 

المؤشــر .
وتــم اعتمــاد المركــز فــي يونيــو ٢٠١٧ مــن قبــل وزارة ألتعليــم وهــو مســتقل فــي أبحاثــه ومخرجاتــه، ويحظــي بدعــم الهيئــة العامــة 

لالستثمارز     



اتفاقية تعاون بين مركز الوقاية من األمراض وجامعة الفيصل

نشرت في جريدة

 مركز الوقاية
٧ أكتوبر



وقعــت وزارة الصحــة ممثلــة فــي المركــز الوطنــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا إتفاقيــة تعــاون فــي المجــاالت الصحيــة مــع 

جامعــة الفيصــل.

وتهــدف اإلتفاقيــة إلــى تطويــر وتعزيــز برامــج تبــادل المعلومــات والخبــرات فــي المجــاالت الصحيــة مــن خــالل اإلســهام فــي برامــج 

ــة وورش  ــم المؤتمــرات العلمي ــة باإلضافــة إلــى تنظي ــة للكــوادر الصحي ــن وإقامــة دورات تدريبي ــراء والمختصي ــادل الخب األبحــاث وتب

العمــل.

يذكــر أن المركــز الوطنــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا يهــدف إلــى اإلســهام فــي الحــد مــن األمــراض المعديــة وغيــر المعدية 

والعمــل علــى رصدهــا ومتابعتهــا ومنــع إنتشــارها وكذلــك تعزيــز الصحــة، وإجــراء البحــوث والدراســات فــي هــذا المجال .ر



 مشاركة سعودية واسعة في ((جوائز مبادرة النساء من كارتييه)) في جامعة الفيصل
بالرياض

نشرت في جريدة

جوائز كارتييه
٣١ أكتوبر



ــدات  ــاض فــي حــرم الجامعــة، لتشــجيع رائ ــة الري ــه>> وجامعــة الفيصــل بإقامــة اللقــاء األول مــن نوعــه فــي مدين ــر <<كارتيي تفخ

األعمــال فــي المنطقــة. 

ــادرة النســاء مــن  ــز مب ــم للمشــاركة فــي (جوائ ــاء العال مــة مــن كل أنح ــات المقدَّ ــه>> عــن وصــول عــدد الطلب ــن <<كارتيي كمــا تعل

كارتييــه) فــي هــذا العــام إلــى أكثــر مــن ٢,٨٠٠ طلــب، لتحتــل منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا المرتبــة األولــى مــن حيــث 

عــدد الطلبــات. 

ــع عــدد  ــاٍت مــن الســعودية التــي مّثلــت نحــو رب ــر مــن ذلــك، أن هــذه هــي المــّرة األولــى التــي يتلّقــى فيهــا البرنامــج طلب واألكث

المرّشــحات الـــ٨٩٥ فــي المنطقــة.  

ــج  ــي الخلي ــاء ف ــن النس ــى جهــود تمكي ــدًا عل ــوءًا واع ــة ض ــي المنطق ــات ف ــدد المتقّدم ــي ع ــة ف ــادة الملحوظ ــّلط هــذه الزي وتس

ــال. ــادة األعم ــال ري ــي مج ــا ف ــر مواهبه وتطوي

ــًا مــع  ــادرة النســاء مــن كارتييــه) عرضــًا تقديمي ــز مب ــدات األعمــال فــي المنطقــة، اســتضاف منّظمــو (جوائ وســعيًا إلــى تشــجيع رائ

إفطــار لـــ٢٠٠ طالبــة فــي جامعــة الملــك فيصــل فــي الريــاض بتاريــخ ٣١ أكتوبــر (تشــرين األول). وبمــا أن طلبــة الجامعــة هــم محــور 

اهتمامهــا، فإنهــا تتيــح لهــم الفرصــة للمشــاركة فــي جميــع األنشــطة الجامعيــة الصفيــة والالصفيــة، وتدعمهــم وتحثهــم علــى 

ذلــك بهــدف منحهــم الفرصــة لتطويــر مهاراتهــم الشــخصية وتنميتهــا للوصــول إلــى مســتوى االحتــراف.

وقــال المديــر اإلداري لـ(كارتييــه الســعودية)، ألبــان دو مســنيل دو بويســون: (نحــن فخــورون جــدًا باســتضافة هــذا العــرض التقديمــي 

الخــاص بـ(جوائــز مبــادرة النســاء مــن كارتييــه)، حيــث يهــدف إلــى تعزيــز الوعــي حــول البرنامــج وســط طالبــات البــالد وشــاّباتها). 
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جامعة الفيصل تقيم معرض
 « احِم جلدك ليحميك «

 مجموعة الحبيب توقع اتفاقيتي تعاون مع
جامعتي الملك سعود والفيصل

نوفمبر



جامعة الفيصل تقيم معرض " احِم جلدك ليحميك "

نشرت في جريدة

 إحم جلدك
٢٢ نوفمبر



ــدك ليحميــك"  ــوان "احــِم جل ــة تحــت عن ــوم، معــرض الجلدي ــة الطــب بالجامعــة، مســاء الي أقامــت جامعــة الفيصــل بالتعــاون مــع كلي

ــاض. ــن بمقــر الجامعــة بالري ــة، ويســتمر لمــدة يومي ــى البشــرة الصحي ــة المحافظــة عل ــة وكيفي ــة باألمــراض الجلدي للتوعي

وأوضحــت رئيســة قســم علــم األمــراض بجامعــة الفيصــل رئيســة اللجنــة المنظمــة للمعــرض الدكتــورة أحــالم الشــدوخي أن الهــدف 

مــن إقامــة هــذا المعــرض هــو تنميــة روح الخدمــة االجتماعيــة والتحفيــز علــى العمــل التطوعــي عنــد طــالب الطــب بالجامعــة (أطبــاء 

ــرض  ــذا المع ــم له ــالل تنظيمه ــن خ ــة م ــة والعلمي ــة والتعليمي ــة والتفاعلي ــة والتخطيطي ــات اإلداري ــتخراج الطاق ــتقبل) واس المس

والتعامــل مباشــرة مــع زواره.

وبينــت أن هــذا المعــرض المتخصــص باألمــراض الجلديــة هــو معــرض تثقيفــي توعــوي لجميــع أفــراد المجتمــع بجميــع فئاتهــم 

العمريــة، مؤكــدة أن التوعيــة والتثقيــف يحــدان مــن عــبء األمــراض المســتعصية، مشــيرة إلــى أن المعــرض الصحــي ، يصاحبــه 

ــا والمجتمــع الخارجــي. ــن األن ــد الحــدود بي ــل الجل ــث يمث ــداع حي ــم بالفــن واإلب ــط العل ــدي هويتــي) لرب ــوان (جل ــي بعن معــرض فن

ولفتــت الدكتــورة الشــدوخي إلــى أن معــرض (جلــدي هويتــي) أقيــم لعــرض أعمــال شــاركت بمســابقة نظمــت للفنانيــن التشــكيليين، 

وقــام علــى تحكيمهــا الجمعيــة الســعودية للفــن والتصميــم، مشــيرة إلــى أن الجائــزة أعطيــت ألفضــل ٣ أعمــال ، حيــث تضمــن 

ــا. المعــرض قرابــة ٦٠ عمــاًل فنّيً

ــا إلضفــاء أجــواء ترفيهيــة  ــة للــزوار ، كمــا تضمــن أركاًن وتضمــن المعــرض أركان تعليميــة ، حيــث شــرح الطــالب عــن األمــراض الجلدي

للعائــالت، إضافــة إلــى أركان لالستشــارات الطبيــة يقــوم عليهــا استشــاريون مختصــون باألمــراض الجلديــة لتوجيــه الحــاالت المرضيــة 

بمــا يناســبها، كمــا شــارك فــي المعــرض عيــادات مختصــة باألمــراض الجلديــة إضافــة إلــى جمعيــة البهــاق الخيريــة (فــأل) للتعريــف 

بالجمعيــة وخدماتهــا.







مجموعة الحبيب توقع اتفاقيتي تعاون مع جامعتي الملك سعود والفيصل

نشرت في جريدة

 إتفاقية الحبيب
٢٥ نوفمبر



وقعــت مجموعــة د. ســليمان الحبيــب الطبيــة وكاًل مــن جامعــة الملــك ســعود وجامعــة الفيصــل بالريــاض اتفاقيتــي تعــاون مشــترك 

فــي مجــال تدريــب وتأهيــل الطــالب لســوق العمــل فــي عــدٍد مــن التخصصــات الصحيــة المختلفــة، وقــد مثــل جامعــة الملــك ســعود 

فــي توقيــع االتفاقيــة الدكتــور يزيــد بــن عبدالملــك آل الشــيخ عميــد كليــة العلــوم التطبيقيــة، بينمــا مثــل جامعــة الفيصــل الدكتــور 

محمــد آل هيــازع مديــر الجامعــة، حيــث قــام بتوقيــع االتفاقيــة الدكتــور عــوض الُعمــري نائــب الرئيــس المشــارك للشــؤون األكاديميــة 

بالمجموعــة.

ــالب  ــب ط ــة لتدري ــب المجتمعي ــليمان الحبي ــة د. س ــطة مجموع ــن أنش ــي ضم ــن يأت ــن االتفاقيتي ــع هاتي ــري: إن توقي ــال د. الُعم و ق

الجامعــات الســعودية، وتعزيــز مهــارات الكــوادر الوطنيــة تماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠، مشــيرًا إلــى أن المجموعــة تعمــل جديــًا 

علــى االضطــالع بمســؤولياتها ودورهــا التنمــوي والتــي مــن بينهــا تدريــب وتأهيــل أبنــاء وبنــات الوطن ومســاعدتهم علــى االنخراط 

فــي بيئــات العمــل االحترافيــة، باإلضافــة إلــى إكســابهم الخبــرات العلميــة والتطبيقيــة التــي تمكنهــم مــن أداء المهــام الموكلــة 

إليهــم بــكل كفــاءة وإتقــان.

وأضــاف د. الُعمــري أن إدارة الشــؤون األكاديميــة بالمجموعــة تســعى إلقــرار المزيــد مــن البرامــج التدريبيــة المتوافقــة مــع المعاييــر 

والمتطلبــات العالميــة وذلــك لتحســين األداء وتطويــر الممارســة المهنيــة ورفــع كفــاءة الكــوادر الطبيــة بمــا ينعكــس باإليجــاب علــى 

الخدمــات المقدمــة للمرضــى والمراجعيــن. كمــا يتــم العمــل علــى تطويــر آليــات برامــج التعليــم الطبــي المســتمر وفقــًا للمنظومــة 

الشــاملة التــي تقودهــا وزارة الصحــة وهيئــة التخصصــات الصحيــة الســعودية.
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برعايــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين أميــر منطقــة مكــة المكرمــة رئيــس مجلــس 

ــة  ــع جامع ــاون م ــل، وبالتع ــك فيص ــزة المل ــن جائ ــم م ــل، وبتنظي ــة الفيص ــاء جامع ــس أمن ــس مجل ــل، رئي ــك فيص ــزة المل ــة جائ هيئ

الفيصــل بالريــاض، أختتــم أمــس األول، مؤتمــر "أعــالم فــي الطــب" الــذي أقيــم بجامعــة الفيصــل، بحضــور كل مــن صاحــب الســمو 

ــر الصحــة الدكتــور توفيــق الربيعــة،  األميــر بنــدر بــن ســعود بــن خالــد األميــن العــام لمؤسســة الملــك فيصــل الخيريــة، ومعالــي وزي

الــذي شــارك فــي تكريــم مجموعــة مــن المشــاركين فــي المؤتمــر مــن رواد الطــب وأصحــاب اإلســهامات الطبيــة المتميــزة علــى 

ــن المحلــي والدولــي. الصعيدي

ــة ناقشــت أحــدث  ــن، مجموعــة مــن الجلســات الحواري ــى مــدار يومي ــذي اســتمر عل ــات مؤتمــر "أعــالم فــي الطــب" ال ــل فعالي وتخل

األبحــاث العلميــة والتطــورات الحديثــة فــي المجــاالت الطبيــة الحيويــة كطــب األورام وطــب القلــب واألوعيــة الدمويــة وطــب األســرة 

وطــب األجنــة باإلضافــة إلــى مجــاالت طــب الوراثــة واألمــراض الجينيــة وطــب األنــف واألذن والحنجــرة.

وأشــاد معالــي وزيــر الصحــة بالمبــادرة وبــدور مؤسســة الملــك فيصــل الخيريــة وجائــزة الملــك فيصــل فــي تكريــم اإلنجــازات اإلنســانية 

فــي مختلــف المجــاالت وخاصــة العلمــاء ورواد الطــب الذيــن ســاهموا فــي تعزيــز جــودة الحيــاة الصحيــة لجميــع الشــعوب حــول العالم.

ــوالدة والعقــم  ــز المشــاري، أســتاذ واستشــاري أمــراض النســاء وال ــم كل مــن البروفيســور عبدالعزي وشــهد الحفــل الختامــي تكري

ــادم  ــار، مستشــار خ ــدهللا العبدالجب ــن عب ــور فهــد ب ــك ســعود ســابقًا، والدكت ــة - جامعــة المل ــة الطــب والمستشــفيات الجامعي بكلي

الحرميــن الشــريفين والمشــرف العــام علــى العيــادات الملكيــة ورئيــس مجلــس اإلدارة فــي المؤسســة العامــة لمستشــفى الملــك 

ــك  ــة طــب فــي جامعــة المل ــري، المؤســس ألول كلي ــرزاق الجزائ ــد ال ــز األبحــاث، والبروفيســور حســين عب فيصــل التخصصــي ومرك

ــر الصحــة الســابق فــي المملكــة فــي عــام ١٩٧٥م. ســعود بالريــاض ووزي

كمــا تــم تكريــم البروفيســور جيمــس بــروس بســل، رائــد طــب أمــراض الــدم لألطفــال ومتخصــص فــي مــرض نقــص الصفيحــات والفائــز 

بجائــزة الملــك فيصــل فــي الطــب عــام ٢٠١٢، والبروفيســور جوريــس فيلتمــان، الحائــز علــى جائــزة الملــك فيصــل فــي الطــب فــي 

٢٠١٦ وأخصائــي فــي العلــوم الوراثيــة الجزيئيــة ولعــب دور فعــال فــي إعــداد وتطبيــق نهــج الجينوميــات فــي مجــال الطــب الوراثــي، 

باإلضافــة إلــى الدكتــور كتــاب العتيبــي المديــر العــام الســابق لــإلدارة العامــة للخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة،

يتبع
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وكذلــك البروفيســور محمــد ســراج، استشــاري فــي طــب األنــف واألذن الحنجــرة فــي مركــز الحبيــب الطبــي بالريــاض ورئيــس مجلــس 
اإلدارة الســابق للجمعيــة الســعودية لطــب األنــف و األذن والحنجــرة، والدكتــور محمــد الفقيــه، مؤســس العديــد مــن الجمعيــات 
المهتمــة بأمــراض القلــب، وحصــد الكثيــر مــن الجوائــز منهــا ميداليــة االســتحقاق مــن الدرجــة األولــى مــن خــادم الحرميــن الشــريفين 

الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز عــام ١٩٨٦م.
ــارز فــي طــب المســالك البوليــة ومؤســس ورئيــس  ــرواد الذيــن تــم تكريمهــم أيضــًا، الدكتــور محمــد أبــو ملحــة، الطبيــب الب ومــن ال
مجلــس اإلدارة فــي العديــد مــن الجمعيــات والمبــادرات الوطنيــة، مثــل الجمعيــة الســعودية لجراحــة المســالك البوليــة، ومؤسســة 
الكلــى الوطنيــة، والدكتــورة ناديــة الســقطي، أحــد الــرواد فــي مجــال طــب األطفــال والجينــات ألبحاثهــا حــول االضطرابــات الوراثيــة، 
ــدد  ــم الغ ــال وقس ــي لألطف ــب الوراث ــم الط ــت قس ــمها وأسس ــمّيت باس ــادرة س ــة ن ــات جيني ــة اضطراب ــاف ثالث ــت باكتش ــث قام حي
الصمــاء فــي مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي، وكذلــك البروفيســور باتريــك والــش، أســتاذ جامعــي متخصــص فــي مجــال جراحــة 
المســالك البوليــة ومؤسســات جونــز هوبكنــز الطبيــة، والحائــز علــى جائــزة الملــك فيصــل فــي الطــب فــي ٢٠١٧ والبروفيســور ســراج 
زقــزوق استشــاري فــي طــب األنــف واألذن الحنجــرة فــي مركــز الحبيــب الطبــي بالريــاض ، البروفيســور زهيــر الســباعي، عضــو فــي 

مجلــس الشــورى، مؤســس المستشــفى الســعودي األلمانــي ورئيــس الجمعيــة الســعودية لطــب األســرة والمجتمــع.
مــن جانبــه أكــد األميــن العــام لجائــزة الملــك فيصــل الدكتــور عبدالعزيــز الســبيل، أن جائــزة الملــك فيصــل أخــذت علــى عاتقهــا، وعلــى 
مــدى أربعــة عقــود، العمــل علــى تكريــم العلــم والعلمــاء، المتمثــل فــي منــح جائــزة ســنوية فــي مجــال الطــب، إلــى جانــب أربــع جوائــز 
أخــرى فــي حقــول الثقافــة اإلســالمية والعربيــة والعلــوم. وقــد تــم منــح الجوائــز الخمــس لمائتيــن وثمــان وخمســين عالمــًا مــن ثــالث 

وأربعيــن دولة.
وأشــار إلــى أن الجائــزة، مــع احتفائهــا بعيدهــا األربعينــي، عملــت علــى التوســع فــي مفهــوم التكريــم، فإلــى جانــب منــح الجوائــز، 
أصبحــت تقيــم المحاضــرات للفائزيــن، وتنظــم المؤتمــرات، وتترجــم الكتــب، وتدخــل فــي شــراكات مــع مؤسســات علميــة وأكاديميــة 
ــن بصــور متعــددة، مــن أجــل  ــر منجزهــم العلمــي، وتقديمــه لآلخري ــاء بالعلمــاء، وتقدي ــاز مشــاريع مشــتركة تتجــه نحــو االحتف إلنج

اإلســهام فــي خدمــة اإلنســانية حــول العالــم.
بــدوره أفــاد مديــر جامعــة الفيصــل الدكتــور محمــد آل هيــازع أن نجــاح "أعــالم فــي الطــب" يأتــي انعكاســا لمــا تشــهده المملكــة مــن 

تطــور ملحــوظ فــي القطــاع الطبــي ويجســد اآلفــاق الواســعة نحــو تعزيــز قطــاع البحــث العلمــي.



أعالم في الطب
٤ ديسمبر
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نشرت في جريدة

موسوعة غينيس
٦ ديسمبر



ــم  ــرى" لدع ــا ت ــعر بم ــة "اش ــي فعالي ــة ف ــًا وطالب ــاركة ١٤٨٦ طالب ــد مش ــية بع ــام القياس ــس لألرق ــوعة غيني ــة موس ــت المملك دخل

المكفوفيــن.

 وتضمنــت الفعاليــة التــي أقيمــت مؤخــرًا فــي جامعــة الفيصــل بالريــاض بتنظيــم نــادي الخدمــة االجتماعيــة بالجامعــة، اختبــار التــذوق 

فــي الظــالم لتكســر الرقــم الســابق ١٤٧١ الــذي حققتــه إســبانيا، وتهــدف الفعاليــة للتوعيــة بمســؤولية المجتمــع تجــاه هــذه الفئــة 

العزيــزة علينــا جميعــًا. 

وأعــرب د. محمــد آل هيــازع مديــر جامعــة الفيصــل عــن تهنئتــه للوطــن علــى هــذا اإلنجــاز والــذي يأتــي اســتمرارًا لإلنجــازات المتواليــة 

التــي تحققهــا الجامعــة وآخرهــا حصولهــا علــى المركــز الثانــي علــى المســتوى العربــي وفــق تصنيــف التايمــز وتحقيــق كليــة الطــب 

للمركــز األول علــى مســتوى المملكــة.



موسوعة غينيس
٦ ديسمبر





١٠٠ ساعة سنويًا معدل التطوع لدى السعوديين

نشرت في جريدة

موسوعة غينيس
٧ ديسمبر



ــز، عــن أن معــدل  كشــفت رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تكاتــف للعمــل التطوعــي بالريــاض األميــرة موضــي بنــت خالــد بــن عبدالعزي
ــى أن  ــد، مشــيرة إل ــك خال ــرة لمؤسســة المل ــن الســعوديين ١٠٠ ســاعة، بحســب دراســة أخي ــدى المتطوعي ســاعات التطــوع ســنويًا ل

ــة، والدعــوة واإلرشــاد، والصحــة. ــة، والخدمــات االجتماعي ــون التطــوع فــي مجــاالت اإلغاث الســعوديين يفضل
وشــددت خــالل احتفــال الجمعيــة الســعودية للعمــل التطوعيــة -تكاتــف- باليــوم العالمــي للتطــوع بشــعار "األمــن الفكــري .. قوتنــا" 
بالتعــاون مــع جامعــة الفيصــل والمركــز الوطنــي للدراســات والبحــوث االجتماعيــة، علــى حــرص جمعيــة تكاتــف علــى حفــظ حقــوق 
ــدور التنمــوي واالقتصــادي  ــراز ال ــن علــى إب ــح حقوقهــم وواجباتهــم، مضيفــة: "نعمــل جاهدي ــن، مــن خــالل توضي ــة المتطوعي فئ

للتطــوع مــن خــالل مبــادرة حســاب المســاهمة االقتصاديــة للتطــوع".
ــراز دور المتطوعيــن فــي المســاهمة فــي صمــود مجتمعاتهــم عنــد مواجهــة  واشــارت إلــى أن احتفــال هــذا العــام يركــز علــى إب

ــة. ــة والصدمــات والكــوارث الطبيعي الضغــوط االقتصادي
وعــدت التطــوع الرابــط وحلقــة الوصــل لجميــع فئــات المجتمــع، التــي تجتمــع تحــت رايــة التطــوع لخدمــة الوطــن وتمكيــن فئاتــه األقــل 
حظــًا، مضيفــة: "وللنســاء فــي المملكــة الريــادة فــي إنشــاء الجمعيــات الخيريــة حيــث ســجلت الجمعيــات النســائية كرقــم واحــد أو اثنيــن 
أو ثالثــة أو أربعــة فــي وزارة الشــؤون االجتماعيــة وقتهــا. ولهــن أيضــًا نشــاط بــارز فــي الدعــوة واالرشــاد. ويتناســب ذلــك مــع تقريــر 

األمــم المتحــدة لحالــة التطــوع فــي ٢٠١٨ حيــث تصــل نســبة المــرأة فــي التطــوع غيــر الرســمي ٦٠ فــي المئــة".
مــن جهتــه، أكــد مديــر جامعــة الفيصــل الدكتــور محمــد آل هيــازع، حــرص جامعــة الفيصــل علــى تنميــة العمــل التطوعــي لــدى طالبهــا 

وطالباتهــا مــن خــالل أنديــة الطــالب وجمعياتهــم التــي ســاهمت بالعديــد مــن المبــادرات واألنشــطة التطوعيــة.
وقــال: "حرصــًا مــن الجامعــة علــى تعزيــز االعتــدال والوســطية بيــن طالبهــا وطالباتهــا أنشــئت نــادي األمــن الفكــري، والــذي يقــوم 

بــدور مميــز لتحصيــن الطــالب مــن الغلــو والتطــرف واالنحرافــات الســلوكية.

مــن جهتــه، أوضــح المديــر العــام للمركــز الوطنــي للدراســات والبحــوث االجتماعيــة الدكتــور ســامي الدامــغ، أن المركــز يســعى لغــرس 
ثقافــة التطــوع لــدى افــراد المجتمــع ورفــع إجمالــي المتطوعيــن فــي القطــاع غيــر الربحــي الــى مليــون متطــوع بحلــول ٢٠٣٠، مشــيرًا 
ــة مــع الجهــات ذات العالقــة وتقديــم االستشــارات العلميــة والفنيــة  إلــى أن المركــز يدعــم األفــكار والمشــروعات والحلــول الفعال

للمؤسســات االجتماعيــة.



التطوع
لدى السعوديين 

٧ ديسمبر
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فعالية «عنان السماء» بجامعة الفيصل 
تستقطب نخبة من «نماذج النجاح»

يناير



فعالية "عنان السماء" بجامعة الفيصل تستقطب نخبة من "نماذج النجاح"

نشرت في جريدة

عنان السماء
٢٢ يناير



تنظــم جامعــة الفيصــل الســبت المقبــل علــى مــدار يوميــن، فعاليــة " عنــان الســماء" تحــت شــعار -طمــوح، إصــرار، نجــاح-، وذلــك فــي 

مقــر الجامعــة بالريــاض.

وتســلط الفعاليــة الضــوء علــى إنجــازات ومشــاريع عــدد مــن كبــار الشــخصيات المؤثــرة فــي مجــاالت مختلفــة، وتهــدف إلــى تعريــف 

ــق أهدافهــم وتوســيع مداركهــم  ــدة فــي المجتمــع لتكــون محفــزة ومســاندة لهــم لتحقي ــة بنمــاذج مــن الشــخصيات الرائ الطلب

واالســتفادة والتعلــم مــن خبــرات مــن ســبقهم ممــن لهــم بصمــات واضحــة فــي مســارات مختلفــة ومتنوعــة.

ويشــارك فــي الفعاليــة معالــي المستشــار فــي الديــوان الملكــي المشــرف العــام علــى مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال 

اإلنســانية الدكتــور عبــدهللا الربيعــة، ومعالــي المهنــدس خالــد الملحــم ، والدكتــورة خولــة كرَيــع، والمهنــدس محمــد العقيــل، 

ــم البســام. ــحيباني، ودي ــلمان الس وس

وتأتــي هــذه الفعاليــة للرقــي بمســتوى طــالب وطالبــات الجامعــة وتوســيع مداركــم ومعارفهــم فــي جميــع العلــوم والمعــارف، 

تماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠.



عنان السماء
٢٢ يناير







2019

"كارتييه" تقيم أول فعالية عالمية في 
المملكة مستعرضًة أحدث مجموعاتها في 

الرياض

فبراير



«كارتييه» تقيم أول فعالية عالمية في المملكة مستعرضًة أحدث مجموعاتها في الرياض

نشرت في جريدة

كارتييه
١٦ فبراير



أقامــت كارتييــه أمســية خاصــة فــي جامعــة الفيصــل بالريــاض، لتســلط الضــوء علــى أحــدث مجموعاتهــا مــن المجوهــرات الفاخــرة - 
.Coloratura مجموعــة

وأقيمــت األمســية تحــت رعايــة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة مهــا بنــت مشــاري بــن عبدالعزيــز آل ســعود، نائــب رئيــس الجامعــة 
للعالقــات الخارجيــة والتنميــة فــي جامعــة الفيصــل، التــي أشــادت فــي كلمتهــا االفتتاحيــة بالصداقــة الجديــدة التــي تربــط الجامعــة 
بالــدار، متطّرقــة إلــى القيــم واألهــداف المشــتركة بينهمــا علــى صعيــد التعليــم وتمكيــن النســاء- كّمــا أّكــدت ســمّوها علــى جهــود 
ــد الــذي تطلــب ســوية عاليــة مــن  ــت بوضــوح فــي المعــرض الفري كارتييــه العالميــة وســعة آفاقهــا وتفانــي فريقهــا، والتــي تجّل

العنايــة إلعــداد موقــع اســتضافته التاريخــي.
وأخــذت مجموعــة Coloratura - التــي تجســد روح اإلبــداع الدائــم التــي لطالمــا تحّلــت بهــا الــدار- الحاضريــن فــي رحلــة إلــى مختلــف 
أصقــاع العالــم، لتســتعرض العالقــات العريقــة التــي تربــط كارتييــه بالهنــد وأفريقيــا والشــرق عبــر أزواج أحجارهــا الكريمــة ذات األلــوان 

اآلســرة والتصاميــم ذات الطابــع الحركــي، فضــاًل عــن القطــع الحصريــة التــي صممتهــا كارتييــه خصيصــًا للعمــالء الســعوديين.
وترافــق اســتعراض مجموعــة Coloratura مــع معــرض لقطــع مــن مجموعــة Patrimony Collection مــن كارتييــه ضمــن واحــد مــن أكثــر 
ــت هــذه المجموعــة أيضــًا باهتمــام خــاص لتعكــس هــي  ــث حظي ــة الســعودية؛ حي ــزًا فــي المملكــة العربي ــة تمّي الصــروح المعماري
األخــرى الحــس اإلبداعــي الممّيــز الــذي لطالمــا اتســمت بــه كارتييــه علــى مــدى تاريخهــا الطويــل، وتمثلــت إحــدى أهــم قطــع المعــرض 
فــي ســوار "أســماء هللا الحســنى" الــذي يشــتمل علــى لمســات مســتوحاة مــن الفــن اإلســالمي لحقبــة القــرن التاســع عشــر- ويتناغــم 
موقــع المعــرض مــع هويــة الــدار بــكل انســجام، حيــث توائــم عمــارة جامعــة الفيصــل بيــن العناصــر التقليديــة واللمســات المعاصــرة 

علــى نحــو يشــابه أســلوب كارتييــه فــي بنــاء الجســور بيــن الماضــي والحاضــر.
كمــا ســنحت الفرصــة للضيــوف كــي يعاينــوا عــن كثــب براعــة الــدار وإتقانهــا المتجســد فــي قطــع تشــكيلة Tutti Frutti الشــهيرة، 
والتــي تضــم توليفــة آســرة مــن المــواد واأللــوان واألشــكال، بمــا يشــمل الياقــوت األزرق والعقيــق والزمــرد، مــع تأّلق جميــع المكّونات 

بأســلوب فريــد يعــود إلــى عشــرينيات القــرن الماضــي.
ولفــت ألبــان دو مســنيل دو بويســون، المديــر التنفيــذي لكارتييــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية، إلــى أهميــة التواصــل مــع عمــالء 
الــدار فــي المملكــة وتطويــر العالقــة معهــم، إذ قــال: "بعــد باريــس وطوكيــو وســيول، يحدونــا الفخــر والســرور الســتعراض تاريخنــا 
وبراعتنــا أمــام العمــالء الســعوديين فــي عقــر دارهــم، ويغمرنــا الســرور الفتتــاح فعاليتنــا أمــام العامــة لمــدة يــوم واحــد، واســتضافتنا 
فــي صــرح ثقافــي ومعمــاري ممّيــز يجّســد التــزام البــالد بدعــم وتثقيــف مجتمعهــا وشــبابها، وهــو مــا ينســجم مــع فلســفتنا وقيمنــا 

فــي كارتييــه".



كارتييه
١٦ فبراير





2019
سعوديات يصنعن سيارة اقتصادية 

بكفاءة عالية

أمير منطقة الرياض يرعى غدًا حفل تخريج 
طالب جامعة الفيصل

 أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج طالب 
وطالبات جامعة الفيصل

جامعة الفيصل تحتفي بتخريج ١٨٥ طالًبا 
وطالبة من كلية الطب

مارس

جامعة الفيصل تفتتح معرضها الوظيفي الثامن



جامعة الفيصل تفتتح معرضها الوظيفي الثامن

نشرت في جريدة

صناعة سيارة
١٨ مارس



افتتــح معالــي رئيــس جامعــة الفيصــل الدكتــور محمــد آل هيــازع اليــوم المعــرض الوظيفــي الســنوي الثامــن الــذي تنظمــه الجامعــة 

علــى مــدار أربعــة أيــام فــي مقرهــا بالريــاض .

وأوضــح الدكتــور آل هيــازع أن المعــرض الوظيفــي هــذا العــام اســتقطب مشــاركات عديــدة مــن مؤسســات مــن القطاعيــن الحكومــي 

والخــاص وشــركات عالميــة ورواد أعمــال مــن قطاعــات مختلفــة حرصــوا علــى المشــاركة فــي المعــرض الوظيفــي الثامــن للجامعــة، 

مضيفــا أن الجامعــة تحــرص دائمــا علــى تقديــم خدماتهــا للمجتمــع ، لــذا يتيــح المعــرض المعــرض الفرصــة لــزواره مــن خــارج الجامعــة 

للحضــور واإلطــالع علــى الفــرص الوظيفيــة وآليــة التقديــم عليهــا، وذلــك علــى مــدار أربعــة أيــام.

ــذي  ــال مــن الجهــات للمشــاركة فــي المعــرض الوظيفــي ال ــرة جــدا ، وهــذا اإلقب ــه أن الجامعــة حققــت قفــزات كبي وأكــد معالي

تنظمــه الجامعــة هــو مؤشــر علــى جــودة مخرجــات الجامعــة والــذي جعــل المؤسســات والشــركات تتنافــس الســتقطاب الخريجيــن 

للعمــل لديهــا ، مشــيرا إلــى أن مــا يميــز خرجــي جامعــة الفيصــل هــو حصلوهــم علــى عــدة عــروض وظيفيــة قبــل التخــرج ، وذلــك يــدل 

علــى قــوة برامــج الجامعــة وجــودة مخرجاتهــا.

مــن جانبهــا أكــدت مديــرة عالقــات الخريجيــن والتوظيــف بجامعــة الفيصــل الجوهــرة بنــت فيصــل بــن مســاعد أن المعــرض يقــام ســنويا 

، تشــارك فيهــا الشــركات والرعــاة لعــرض الوظائــف المتاحــة لديهــم ومتطلبــات هــذه الوظائــف لخريجــي جامعــة الفيصــل وخريجــي 

الجامعــات األخــرى، إضافــة إيجــاد فــرص تدريــب تعاونــي للطــالب .

وذكــرت أن مــن الجهــات الحكوميــة المشــاركة صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي ، هيئــة تطويــر بوابــة الدرعيــة ، مؤسســة 

النقــد العربــي الســعودي مركــز الملــك عبــد هللا للدراســات والبحــوث البتروليــة مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث 

المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة .



سعوديات يصنعن سيارة اقتصادية بكفاءة عالية

نشرت في جريدة

صناعة سيارة
١٨ مارس



أنهــى فريــق مــن طالبــات كليــة الهندســة بجامعــة الفيصــل بالريــاض تصنيــع ســيارة ذات كفــاءة عاليــة، تعمــل بالبنزيــن، هدفهــا 

األساســي قطــع أطــول مســافة بأقــل كميــة وقــود. ومــن المنتظــر أن يشــارك الفريــق بهــذه الســيارة فــي الســباق الماراثوني "شــل" 

فــي شــهر إبريــل ٢٠١٩ م.

وقالــت رئيســة الفريــق الطالبــة شــمس الشــويعر إن أعضــاء فريقهــا جميعهــم مــن الطالبــات الســعوديات، وإن عمليــة تصنيــع الســيارة 

اســتغرقت ســبعة أشهر.

وأضافــت: "تــم توزيــع المهــام علــى مجموعــات مــن أعضــاء الفريــق، منهــا مجموعــة مســؤولة عــن المحــرك، والعمــل علــى زيــادة 

نســبة الضغــط لتقليــل الوقــود المســتخدم، ومجموعــة أخــرى قامــت بتصميــم الهيــكل الداخلــي والجســم الخارجــي للســيارة، واختيــار 

المــواد المناســبة للهيــكل. وقــد تــم اعتمــاد مركــب الكربــون فايبــر لذلــك، واأللمنيــوم للجــزء الداخلــي. أمــا المجموعــة الثالثــة فكانــت 

مســؤولة عــن الكوابــح والعجــالت وعجلــة القيــادة".

وكانــت الجامعــة قــد احتفلــت بهــذا المنجــز وبقيــة المشــاريع التــي نفذهــا طــالب كليــة الهندســة بحضــور صاحــب الســمو الملكــي 

األميــر خالــد بــن ســلطان بــن عبــدهللا الفيصــل رئيــس االتحــاد الســعودي للســيارات والدراجــات الناريــة، وبحضــور مديــر الجامعــة الدكتــور 

محمــد بــن علــي آل هيــازع، ووكيلــة الجامعــة للتطويــر والعالقــات الخارجيــة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة الدكتــورة مهــا بنــت 

مشــاري آل ســعود.

وتــم عــرض عــدد مــن مشــاريع تصاميــم الســيارات التــي نفذهــا الطلبــة ابتــداء بــأول ســيارة أنجزهــا الطلبــة، وهــي ســيارة الفورمــال 

لســباق طــالب الفورمــال حــول العالــم، وهــي الوحيــدة فــي المملكــة، ثــم تبعتهــا ســيارتان مــن مســابقة ظــل ايكــو ماراثــون 

البروتوتايــب وااليربــن، التــي تشــارك بهــا المملكــة للمــرة األولــى. وأخيــًرا ســيارة الســولر كار التــي تعتمــد علــى الطاقــة الشمســية.

م الطــالب والطالبــات عرًضــا عــن كل مشــروع مــن المشــروعات، اشــتمل علــى أهدافهــا ومميزاتهــا، وتاريــخ تطــور كل مــن تلــك  وقــدَّ

المشــاريع بالجامعــة، إضافــة إلــى المســابقات التــي شــاركت وتشــارك فيهــا هــذه الســيارات.



صناعة سيارة
١٨ مارس





أمير منطقة الرياض يرعى غدًا حفل تخريج طالب جامعة الفيصل

نشرت في جريدة

حفل التخرج
٢٥ مارس



يرعــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة الريــاض ، غــدًا ، حفــل تخــرج دفعــة جديــدة مــن طلبــة 

جامعــة الفيصــل، وذلــك فــي قاعــة األميــرة هيــا بنــت تركــي بمقــر الجامعــة فــي الريــاض .

ويبلــغ عــدد خريجــي جامعــة الفيصــل هــذا العــام ٢١٥ منهــم ١٤٦ طالبــة و ٦٩ طالبــًا فــي كليــة إدارة األعمــال، وتتواصــل احتفــاالت 

التخــرج يــوم األربعــاء ٢٠ رجــب ١٤٤٠ ، بتخريــج ٥٩ طالبــة و٥٨ طالبــًا مــن كليــة الهندســة و العلــوم- وكذلــك يــوم األحــد ٢٤ رجــب ١٤٤٠ 

بتخريــج ١٣٩ طالبــة و٨٣ طالبــًا مــن كليــة الطــب .

وأعــرب رئيــس جامعــة الفيصــل الدكتــور محمــد آل هيــازع ، عــن شــكره وتقديــره لصاحــب الســمو الملكــي االميــر فيصــل بــن بنــدر بــن 

عبدالعزيــز أميــر منطقــة الريــاض علــى رعايتــه الحفــل ،مؤكــدا أن الجامعــة تفخــر أن تــزف للوطــن ٥٥٠ شــابًا وشــابة تســلحوا بالعلــم 

واإليمــان ليســهموا فــي إكمــال البنــاء والتنميــة، وتقديــم كل مــا يعــود عليهــم و علــى وطنهــم بالفائــدة وخدمــة للديــن ثــم الملــك 

والوطــن.

مــن جانبهــا أعربــت صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة الدكتــورة مهــا بنــت مشــاري بــن عبدالعزيــز، وكيلــة جامعــة الفيصــل للتطويــر 

والعالقــات الخارجيــة، عــن فخرهــا واعتزازهــا بخريجــو وخريجــات الفيصــل، متنميــة لهــم مســتقبال واعــدا يســتثمرون فيــه مــا اكتســبوه 

مــن علــوم ومهــارات مهنيــة وشــخصية ذات مســتوى عالمــي، تؤهلهــم ليكونــوا فــي مصــاف المشــاركين برفعــة الوطــن وتقدمــه، 

وتمنحهــم تنافســية عالميــة فــي المجــاالت المختلفــة - الطــب والهندســة والعلــوم واألعمــال.



حفل التخرج
٢٥ مارس





 أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج طالب وطالبات جامعة الفيصل

نشرت في جريدة

حفل التخرج
٢٦ مارس



رعــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة الريــاض ، بحضــور صاحــب الســمو الملكــي األميــر 

محمــد بــن عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز نائــب أميــر منطقــة الريــاض ، مســاء اليــوم ، حفــل تخريــج طــالب وطالبــات جامعــة الفيصــل ، وذلــك 

فــي قاعــة األميــرة هيــا بنــت تركــي بمقــر الجامعــة .

وقــال ســمو أميــر منطقــة الريــاض فــي تصريــح صحفــي " إن جامعــة الفيصــل تعمــل بخطــوات ثابتــه وكل عــام تتحفنــا بشــيء جديــد 

بأعلــى مســتوى وهــذا أمــر يجعلنــا دائمــًا نعتــز بهــذه الجامعــة والقائميــن عليهــا بــكل المجــاالت " ، متمنيــًا للجميــع التوفيــق وأن 

يكونــوا خيــر بنــاء لهــذا الوطــن الغالــي .

مــن جانبــه أكــد رئيــس جامعــة الفيصــل الدكتــور محمــد آل هيــازع حــرص الجامعــة علــى التميــز العلمــي وبنــاء الشــخصية ، مشــيرًا إلــى 

أن طبيعــة أنظمــة الجامعــة أســهمت فــي تفعيــل هــذا الــدور.

ــي  ــة ف ــة والخاص ــات الحكومي ــن كل الجامع ــن بي ــي م ــي والوطن ــتويين العرب ــى المس ــي عل ــز الثان ــة المرك ــق الجامع ــوه بتحقي ون

تصنيف(التايمــز) للتعليــم الجامعــي العالــي والمركــز األول لكليــة الطــب علــى مســتوى المملكــة ولكليــة العلــوم المركــز األول علــى 

مســتوى الجامعــات العربيــة.

وأشــار إلــى الــدور الرائــد فــي المســئولية االجتماعيــة عبــر نشــاطاتهم التطوعيــة وزياراتهــم الميدانيــة لكثيــر مــن مؤسســات العمــل 

االجتماعــي والخيــري مــن أجــل صقــل روح الشــراكة الوطنيــة، ويتــم كل ذلــك عبــر خمســة اتحــادات طالبيــة وأكثــر مــن خمــس وعشــرين 

ناديــًا للنشــاطات والهويــات المختلفــة وكلهــا تصــب فــي إبــراز تأصيــل الهويــة الوطنيــة الشــاملة مــن أجــل مزيــد مــن األصالــة والتفــرد 

والتميــز ومــن ثمــار هــذه المبــادرات تســجيل طــالب جامعــة الفيصــل لرقــم عالمــي جديــد فــي موســوعة غينيــس لألرقــام القياســية 

فــي مجــال التوعيــة بحقــوق المكفوفيــن.

وشــهد الحفــل مســيرة أعضــاء هيئــة التدريــس والخريجيــن والخريجــات، وكلمــة الخريجيــن ، كمــا شــاهد الحضــور فليمــًا وثائقيــًا عــن 

الجامعــة ثــم التقطــت الصــور التذكاريــة .



حفل التخرج
٢٦ مارس





جامعة الفيصل تحتفي بتخريج ١٨٥ طالًبا وطالبة من كلية الطب

نشرت في جريدة

حفل التخرج
٣١ مارس



احتفــت جامعــة الفيصــل مســاء اليــوم بتخريــج ١٨٥ طالًبــا وطالبــة مــن كليــة الطــب، بحضــور صاحــب الســمو الملكــي األميــر تركــي بــن 

فيصــل بــن عبــد العزيــز رئيــس مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســالمية نائــب رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة الفيصــل، وصاحــب 

الســمو األميــر بنــدر بــن ســعود بــن خالــد، عضــو مجلــس األمنــاء رئيــس اللجنــة التنفيذيــة للجامعــة، وأصحــاب الســمو والمعالــي.

وبدأ الحفل بمسيرة ألعضاء هيئة التدريس تلتها مسيرة للخريجين والخريجات، وإعالن أسمائهم.

عقــب ذلــك ألقــى مديــر جامعــة الفيصــل معالــي الدكتــور محمــد آل هيــازع كلمــة رحــب فيهــا بالحضــور، مشــيًرا إلــى حصــول كليــة 

الطــب بجامعــة الفيصــل علــى المركــز األول ســعودًيا فــي تصنيــف التايمــز األشــهر، كمــا حصــدت نفــس الكليــة المركــز األول للعــام 

الســادس علــى التوالــي فــي اختبــار قيــاس المســتوى، و حصــل ســبعة مــن طالبهــا علــى مــكان بيــن العشــرة األوائــل علــى مســتوى 

ــة ب ٢٠٩ درجــات  ــورد األمريكــي حقــق طــالب الفيصــل متوســط ٢٤٤ درجــة مقارن ــار الب ــر- وفــي اختب ــار األخي المملكــة فــي االختب

المتوســط الدولــي و ٢٢٧ درجــة المتوســط علــى المســتوى األمريكــي. 

وأضــاف: حقــق طــالب الفيصــل فــي امتحــان الهيئــة الســعودية للتخصّصــات الصحيــة المعــدالت األعلــى علــى المســتوى الوطنــي، 

معبــًرا عــن فرحتــه بجامعــة الفيصــل التــي أثبتــت علــى الــدوام أنهــا جامعــة عالميــة فــي قلــب الريــاض، ال مــن حيــث الجــودة والنوعيــة 

كمــا تشــير األرقــام والتصنيفــات بــل أيًضــا مــن حيــث التنــوع البشــري والعرقــي.

وأشــار الدكتــور آل هيــازع إلــى أن هــذا الحفــل لتخريــج مــا يصــل إلــى ٢٠٠ خريــج وخريجــة يمثلــون حوالــي ٣٠ جنســية يتلقــون تدريبهــم 

اإلكلينيكــي فــي واحــدة مــن أعــرق المؤسســات علــى المســتوى العالمــي، ممثــاًل فــي مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي.

ورفــع الدكتــور آل هيــازع شــكره لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود وســمو ولــي عهــده األميــن ـ 

حفظهمــا هللا ـ علــى كل مــا قدمــاه لهــذه الجامعــة وللتعليــم العالــي مــن دعــم، حتــى كان التعليــم صلــب الرؤيــة وركنهــا وعمــاد 

خيمتهــا الوارفــة المباركــة.



حفل التخرج
٣١ مارس
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بالترتيب.. أفضل ٥ جامعات في 
العالم العربي



بالترتيب.. أفضل ٥ جامعات في العالم العربي

نشرت في جريدة

حوكمة الشركات
٧ أبريل



حتلــت الجامعــات الســعودية المراكــز األولــى بيــن أفضــل الجامعــات فــي العالــم العربــي؛ بحســب بيانــات لترتيــب وتصنيــف الجامعــات 
العالميــة للعــام ٢٠١٩.

ــت جامعتــان ســعوديتان بيــن  ــر إديوكيشــن" (التايمــز للتعليــم العالــي)؛ فقــد حّل ــا للتصنيــف الصــادر عــن مؤسســة "تايمــز هاي ووفًق
ــر الــذي نشــره المنتــدى االقتصــادي العالمــي. ــة؛ بحســب التقري المراكــز الثــالث األولــى ألهــم الجامعــات العربي

ــة؛ بينمــا تقدمــت جامعــة  ــن الجامعــات العربي ــز الســعودية األولــى بي ــث علــى التوالــي، حلــت جامعــة الملــك عبدالعزي وللعــام الثال
الفيصــل الســعودية األخــرى مــن المركــز الســابع إلــى المركــز الثالــث فــي القائمــة.

ــا، واحتلــت  ووفــق مــا نقلتــه اليــوم "ســكاي نيــوز"؛ فقــد َتَضّمنــت القائمــة جامعتيــن إماراتيتيــن ضمــن الجامعــات الخمــس األوائــل عربّيً
جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة المركــز الرابــع.

يشــار إلــى أن قائمــة التايمــز للتعليــم العالــي، تعتمــد ١٣ مؤشــر أداء فــي تقييمهــا الــذي يشــمل ٥ فئــات أو مجــاالت؛ هــي التعليــم 
أو البيئــة التعليميــة، والبحــث والتأثيــر والنظــرة الدوليــة المســتقبلية والدخــل.

ــة، وتلتهــا  ــِمَل التقييــم ١٩ جامعــة مصري ــر حضــوًرا؛ حيــث َش ــة األكث ــت الجامعــات المصري ومــن بيــن ٥٢ جامعــة فــي المنطقــة، كان
كل مــن الجزائــر والســعودية بســت جامعــات لــكل منهمــا، ثــم األردن والمغــرب واإلمــارات ممثلــة فــي أربــع جامعــات؛ فتونــس بثــالث 

جامعــات، ولبنــان ممثــاًل بجامعتيــن.

وجاء الترتيب للجامعات الخمس األولى على النحو التالي:

١- جامعة الملك عبدالعزيز، السعودية.

٢- جامعة خليفة، اإلمارات.

٣- جامعة الفيصل، السعودية.

٤- جامعة العلوم والتكنولوجيا، األردن.
 

٥- جامعة اإلمارات العربية المتحدة، اإلمارات.



هيئة االستثمار: إدراج ١٨٦ شركة ضمن مؤشر حوكمة الشركات

نشرت في جريدة

حوكمة الشركات
٣٠ أبريل



كشــفت الهيئــة العامــة لالســتثمار عــن انــه تــم اختيــار عينــة مــن الشــركات العائليــة الغيــر مدرجــة فــي مؤشــر حوكمــة الشــركات ليتــم 
تطبيــق التقييــم عليهــا.

وقــال وكيــل محافــظ الهيئــة العامــة لالســتثمار لتطويــر البيئــة االســتثمارية د. عايــض العتيبــي تــم تعــاون مــع وزارة التجــارة 
واالســتثمار بترشــيح قائمــة الشــركات العائليــة، وســيتم اإلعــالن عــن النتائــج خــالل العــام الجــاري.

جــاء ذلــك خــالل مشــاركته فــي المؤتمــر الســنوي الثالــث لحوكمــة الشــركات والــذي أقيــم امــس بجامعــة الفيصــل بالريــاض، بحضــور 
مديــر الجامعــة د.محمــد ال هيــازع، واعلــن خاللــه عــن مراكــز الشــركات الثالثيــن األولــى فــي الحوكمــة وتضمــن المؤتمــر شــرح عــن 
آليــة مؤشــر الحوكمــة وحلقــة نقــاش ضمــت متحدثيــن مــن هيئــة االســتثمار وهيئــة ســوق المــال وخبــراء عالمييــن متخصصيــن فــي 

الحوكمــة.
ولفــت "العتيبــي" إلــى انــه تــم خــالل هــذا العــام إدراج ١٨٦ شــركة لشــملها المؤشــر حيــث يشــمل جميــع الشــركات المدرجــة فــي 

ســوق المــال الســعودي (تــداول) ويشــمل جميــع القطاعــات بمــا فيهــا الصناديــق العقاريــة والشــركات المدرجــة فــي الســوق.
كمــا أوضحــت الهيئــة العامــة لالســتثمار انــه تــم اختيــار عينــة مــن الشــركات العائليــة الغيــر مدرجــة فــي مؤشــر حوكمــة الشــركات ليتــم 

تطبيــق التقييــم عليها.
مــن ناحيتــه قــال د.محمــد ال هيــازع مديــر جامعــة الفيصــل أن مؤشــر حوكمــة الشــركات الســعودي CGI هــو مبــادرة مــن قبــل الهيئــة 
ــره مــن قبــل فريــق عمــل مركــز أبحــاث حوكمــة الشــركات (CGC) التابــع لكليــة إدارة  العامــة لالســتثمار ومقيــاس علمــي تــم تطوي
ــرات للخدمــات التقنيــة فــي  األعمــال فــي جامعــة الفيصــل بالتعــاون مــع استشــاريين خارجييــن مــن جامعــة هارفــرد وشــركة كوبي

الحوكمــة.
ــتراتيجية  ــئون االس ــال للش ــوق الم ــة س ــل هيئ ــجان وكي ــدر الس ــد د.بن ــث أك ــة حي ــن األوراق المهم ــدد م ــرح ع ــر بط ــي المؤتم وحظ
والدوليــة أن الحوكمــة مهمــة فــي الســوق الماليــة وتعكــس اقتصــاد البلــد وهــو جــزء حيــوي فــي رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠، وفــي حــال 
بنــاء ســوق صحيــة بهــا حوكمــة جيــدة وشــفافية ســوف تنعكــس بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر علــى اقتصــاد المملكــة، مشــيرا إلــى أن 
وعــي واهتمــام الشــركات بالحوكمــة ارتفــع بشــكل كبيــر، وهــو مــا يعطــي للمســتثمر األجنبــي ارتيــاح أكبــر فــي االســتثمار والحصــول 

علــى كامــل حقوقــه، مؤكــدا أن وعــي الشــركات ســيخلق روح االلتــزام مــن دون تكاليــف.
مــن ناحيتــه قــال عميــد كليــة إدارة األعمــال بجامعــة الفيصــل الدكتــور باجــس محمــد دوديــن أن الحوكمــة تعتبــر جــزءًا ال يتجــزأ مــن 
ــى بســببها االقتصــاد العالمــي وضعــت مفهــوم حوكمــة الشــركات ضمــن  ــة التــي عان ــان الشــركات الســيما أن األزمــات المالي كي
األولويــات، وتكمــن أهميــة الحوكمــة فــي العمــل علــى إطــار يحكــم تلــك العالقــات ويســاهم فــي تكامــل أدوارهــا وضمــان حقوقهــا 

بشــفافية وعــدل-
وفــي نهايــة المؤتمــر كــرم مديــر جامعــة الفيصــل د.محمــد ال هيــازع و د. مهــا بنــت مشــاري آل ســعود. وكيلــة الجامعــة للعالقــات 

الخارجيــة والتطويــر جامعــة الفيصــل الشــركات الخمــس األولــى فــي مؤشــر حوكمــة الشــركات.



حوكمة الشركات
٣٠ إبريل







2019 مايو
تطوير سيارات تحاكي سيارات سباقات 

فورموال ١ في جامعة الفيصل في السعودية
اتفاقية تعاون بين مستشفى التخصصي 

للعيون وجامعة الفيصل



اتفاقية تعاون بين مستشفى التخصصي للعيون وجامعة الفيصل

نشرت في جريدة

حوكمة الشركات
٥ مايو



وقــع مستشــفى الملــك خالــد التخصصــي للعيــون وجامعــة الفيصــل اتفاقيــة تعــاون فــي مجــاالت الدراســات والبحــوث 
والتدريــب.

يأتــي توقيــع هــذه االتفاقيــة ضمــن مشــروعات الشــراكة التــي ينفذهــا مستشــفى الملــك خالــد التخصصــي للعيــون مــع 
مؤسســات المجتمــع المختلفــة لدعــم قطــاع الدراســات واألبحــاث والتدريــب فــي مجــاالت طــب العيــون المختلفــة فــي 
المملكــة وتشــمل االتفاقيــة تقديــم التدريــب العملــي واإلكلينكــي لطــالب كليــة الطــب فــي جامعــة الفيصــل فــي مجــال 
طــب العيــون وتمكيــن أطبــاء االمتيــاز مــن التدريــب فــي أقســام مستشــفى الملــك خالــد التخصصــي للعيــون إضافــة إلــى 

إجــراء األبحــاث والدراســات المشــتركة واســتفادة الطرفيــن مــن إمكاناتهــم وخبراتهــم.

الجديــر بالذكــر أن مستشــفى الملــك خالــد التخصصــي للعيــون يعــد جهــة مرجعيــة فــي مجــاالت طــب العيــون المختلفــة 
ســواء الدراســات واألبحــاث أو تدريــب األطبــاء وتأهيلهــم ومنــح درجــات الزمالــة واســتمد هــذا التميــز والثقــة مــن خــالل 

كفــاءة الطاقــم وتخصصــة الدقيــق إضافــة إلــى تعاونــه مــع أشــهر المستشــفيات والمراكــز العالميــة.



بالفيديو والصور: طالب وطالبات جامعة القصيم يستعدون لسباقات عالمية

نشرت في جريدة

حوكمة الشركات
٢٤ مايو



حتلــت الجامعــات الســعودية المراكــز األولــى بيــن أفضــل الجامعــات فــي العالــم العربــي؛ بحســب بيانــات لترتيــب وتصنيــف الجامعــات 
العالميــة للعــام ٢٠١٩.

ــت جامعتــان ســعوديتان بيــن  ــر إديوكيشــن" (التايمــز للتعليــم العالــي)؛ فقــد حّل ــا للتصنيــف الصــادر عــن مؤسســة "تايمــز هاي ووفًق
ــر الــذي نشــره المنتــدى االقتصــادي العالمــي. ــة؛ بحســب التقري المراكــز الثــالث األولــى ألهــم الجامعــات العربي

ــة؛ بينمــا تقدمــت جامعــة  ــن الجامعــات العربي ــز الســعودية األولــى بي ــث علــى التوالــي، حلــت جامعــة الملــك عبدالعزي وللعــام الثال
الفيصــل الســعودية األخــرى مــن المركــز الســابع إلــى المركــز الثالــث فــي القائمــة.

ــا، واحتلــت  ووفــق مــا نقلتــه اليــوم "ســكاي نيــوز"؛ فقــد َتَضّمنــت القائمــة جامعتيــن إماراتيتيــن ضمــن الجامعــات الخمــس األوائــل عربّيً
جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة المركــز الرابــع.

يشــار إلــى أن قائمــة التايمــز للتعليــم العالــي، تعتمــد ١٣ مؤشــر أداء فــي تقييمهــا الــذي يشــمل ٥ فئــات أو مجــاالت؛ هــي التعليــم 
أو البيئــة التعليميــة، والبحــث والتأثيــر والنظــرة الدوليــة المســتقبلية والدخــل.

ــة، وتلتهــا  ــِمَل التقييــم ١٩ جامعــة مصري ــر حضــوًرا؛ حيــث َش ــة األكث ــت الجامعــات المصري ومــن بيــن ٥٢ جامعــة فــي المنطقــة، كان
كل مــن الجزائــر والســعودية بســت جامعــات لــكل منهمــا، ثــم األردن والمغــرب واإلمــارات ممثلــة فــي أربــع جامعــات؛ فتونــس بثــالث 

جامعــات، ولبنــان ممثــاًل بجامعتيــن.

وجاء الترتيب للجامعات الخمس األولى على النحو التالي:

١- جامعة الملك عبدالعزيز، السعودية.

٢- جامعة خليفة، اإلمارات.

٣- جامعة الفيصل، السعودية.

٤- جامعة العلوم والتكنولوجيا، األردن.
 

٥- جامعة اإلمارات العربية المتحدة، اإلمارات.


