
جامعة الفيصل باختصار
2020 اإلصدار الخامس,

االتفاقيات والمؤتمرات الزيارات سلسلة المحاضراتخريجو الدفعة 12الفعالياتفي مواجهة عالم متغيراإلنجازات

alfaisaluniv alfaisaluniversity www.alfaisal.edu

جامعة الفيصل باختصار
2020 , صحيفة نصف سنوية تصدر عن جامعة الفيصل بالرياض. اإلصدار 5

التصنيف العالمي واإلقليمي والمحلي لجامعة الفيصل حسب

Times Higher Education
Young University Rankings  2020

Alfaisal ranked 31   in the world for 
institutions under 50 years old

Alfaisal ranked 1   in the Arab Region

   Alfaisal ranked 1
in the Kingdom of Saudi Arabia



جامعة الفيصل باختصار جامعة الفيصل باختصار
2020 اإلصدار الخامس, 2020 الزياراتاإلنجازاتاإلصدار الخامس,

2
3

محاضــرة كليــة الهندســة فــي جامعــة الفيصــل هــدى الســيد
تحصــد المركــز الثانــي ضمــن مســابقة ماراثــون األفــكار مــن عــرب

نــت بتطبيــق AGZA
فــي المحاضــرة  الســّيد  هــدى  المهندســة  حققــت   :2019 ديســمبر   12
قســم هندســة البرمجيــات وخريجــة جامعــة الفيصــل المركــز الثانــي فــي
ماراثــون عــرب نــت لألفــكار، ضمــن المؤتمــر الــذي أقيــم فــي الريــاض
12 ديســمبر 2019. شــاركت المهندســة هــدى بمشــروع مشــترك – مــن 10
اســمه ”AGZA” وهــو عبــارة عــن تطبيــق جــوال يكشــف التفاعــل بيــن
األعشــاب واألدويــة ويضمــن تنــاول الــدواء بشــكل آمــن للمرضــى آخــذا
الغذائيــة وصيامهــم. ســيكون الطبيــة وعاداتهــم  باالعتبــار حالتهــم 
AGZA  لــدى تطبيــق فــي مرحلتــه األوليــة واجهــة باللغتيــن العربيــة
ــن مريــض داخــل المملكــة. يهــدف ــي 3 مايي ــة لخدمــة حوال واإلنجليزي
AGZA إلــى زيــادة وعــي المريــض باألغذيــة أو األعشــاب التــي يجــب
تجنبهــا عنــد تنــاول األدويــة الموصوفــة، ويوجههــم إليجــاد البدائــل
اآلمنــة المناســبة لهــم مــن خــال تقنيــات الــذكاء االصطناعــي المتقدمــة
بنــاًء علــى الحالــة الطبيــة للمريــض وقائمــة األدويــة التــي يتناولهــا. تــم
تصميــم AGZA ليكــون أول تطبيــق لألدويــة يمكــن أن يســاعد المســلمين
فــي إعــادة جدولــة أدويتهــم خــال شــهر رمضــان المبــارك وأيــام الصيــام
األخــرى، وســيتم تنفيــذه بالتعــاون مــع عميــد كليــة الطــب فــي جامعــة
الفيصــل الدكتــور خالــد القطــان، والدكتــورة مريــم جــال خريجــة الطــب
فــي جامعــة الفيصــل. تــم تقديــم فكــرة التطبيــق خــال مؤتمــر ArabNet 
واختيــر ليكــون فــي القائمــة القصيــرة التــي تحــوي 10 مشــاريع مــن ضمــن
مئــات المشــاريع المقّدمــة مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقــا

الطالبــة رائــدة رّزاق مــن كلّيــة الطــب تحقــق المركــز
التاســعة الطبيــة  الملصقــات  مســابقة  فــي  األول 
عشــرة فــي مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي،
وذلــك عــن بحثهــا الــذي عملــت عليــه أثنــاء تدريبهــا البحثــي
فــي جامعــة ييــل األمريكيــة ضمــن برنامج ســبيريت الصيفي

.الــذي تنظمــه كليــة الطــب فــي جامعــة الفيصــل

AMIDEAST كلية الهندسة تستضيف وفد من
ــر 2019: اســتضافت كليــة الهندســة فــي جامعــة الفيصــل وفــدا 2 أكتوب
مــن مؤسســة آميدســت التعليميــة، وهــي منّظمــة أمريكيــة تعليميــة غير
ربحيــة تأسســت عــام 1951 وتقــدم برامــج تعليميــة فــي الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا. رّكــزت الزيــارة علــى البرامــج التــي تقّدمهــا المنظمــة

وســبل التعــاون المســتقبلية بينهــا وبيــن الجامعــة

الجامعة تستضيف وفد من وزارة التعليم
2٦ أغســطس 2019: اســتقبلت الجامعــة وفــدا مــن وزارة التعليــم ممّثلــة
بوكيلــة الــوزارة للتعليــم الجامعــي األهلــي الدكتــورة ريمــا اليحيا، ضمن
جولــة تقــوم بهــا ســعادتها علــى المؤسســات التعليميــة الخاصــة قبيــل

2020 – بــدء العــام الدراســي 2019

اجتماع التعاون األول مع وزارة المالية
ــح رئيــس ــز الفري ــي األســتاذ عبدالعزي 2٦ أغســطس 2019: اســتقبل معال
اللجنــة التوجيهيــة فــي وزارة الماليــة وفــدا مــن جامعــة الفيصــل يضــم
مديــر ونائبــة  و  هيــازع  آل  محمــد  الدكتــور  الجامعــة  رئيــس  معالــي 
الجامعــة للشــؤون الخارجيــة والتطويــر الدكتــورة مهــا بنــت مشــاري
آل ســعود. تضمــن اإلجتمــاع عــرض تعريفــي عــن مكتــب تحقيــق الرؤيــة
ــوزارة الماليــة وكذلــك عــن جامعــة الفيصــل ومناقشــة أوجــه التعــاون ب

المشــترك بيــن الطرفيــن

زيارة وفد جامعة القدس
ــر 2019: اســتقبلت جامعــة الفيصــل وفــدا مــن جامعــة القــدس 20 نوفمب
يترأســه الدكتــور عمــاد أبوكســك رئيــس الجامعــة، ويضــم الســيد منيــب

ــة القــدس ــدوق وقفي رشــيد المصــري رئيــس مجلــس اإلدارة لصن

زيارة وفد جامعة ستراثكاليد
كليــة اســتضافت   :2019 نوفمبــر   20
الهندســة وفــدا مــن جامعــة ســتراثكايد
يرأســه البورفيســور آليكــس غــاالوي مديــر
قســم الهندســة الميكانيكيــة والفضائيــة
ــاون المشــتركة ــى ســبل التع للتعــرف عل
فــي المجــاالت الهندســية بيــن الجامعتيــن

زيارة سفير التشيك
17 ديســمبر 2019: اســتقبل رئيــس جامعــة
الفيصــل معالــي الســفير التشــيكي لــدى
المملكــة الســيد يــوراي كوديلــكا لبحــث
األكاديميــة والشــراكات  التعــاون  ســبل 

ــة مــع الجامعــة الممكن

زيارة وفد كلية الطب في جامعة اإلمارات
25 ديســمبر 2019: اســتقبلت كليــة الطــب فــي جامعــة الفيصــل وفــدا
مــن كليــة الطــب وعلــوم الصحــة فــي جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
تهــدف الزيــارة للتعــّرف علــى الخطــة األكاديميــة واإلنجــازات البحثيــة
لكليــة الطــب فــي جامعــة الفيصــل وآليــة التدريــب والتقييــم وتقنيــات

ــة ــة المســتخدمة فــي الجامع ــارات اإللكتروني االختب

محاضــرة كليــة الهندســة فــي جامعــة الفيصــل كاريمــان
الوطنــي التجديــف  لفريــق  تنضــم  الجدايــل  أبــو 

دخلــت محاضــرة كليــة الهندســة فــي جامعــة الفيصل التاريــخ بكونها أول
ســعودية تشــارك  في ســباق 100 متر لألولمبياد في ريو دي جانريو في
عــام 201٦. فقــد حصلــت كاريمــان علــى درجــة البكالوريــوس والماجســتير
)2018( فــي الهندســة المعماريــة مــن الجامعــة الشــمالية الشــرقية فــي
بوســطن. كمــا أصبحــت محاضــرة فــي كليــة الهندســة بجامعــة الفيصــل
بالريــاض لفتــرة زمنيــة قصيــرة. وهــي تصــف تجربتهــا كمحاضــر بأنهــا
ــة. ــة التدريــس النبيل ــة مهن ــدرك مــدى أهمي ــة وجعلتهــا ت ــة للغاي مثري
كمــا أنهــا تأمــل فــي مواصلــة حياتهــا المهنيــة األكاديميــة بعــد اعتزالهــا
الرياضــة. منــذ صغرهــا، شــجعتها والدتهــا علــى الحفــاظ علــى صحتهــا
البدنيــة وتناغمهــا واالنغمــاس فــي مختلــف األلعــاب الرياضيــة التــي
أثــارت اهتمامهــا بالعالــم الرياضــي. وعندمــا كبــرت، أصبــح حلمهــا أن
ــق هدفهــا فــي ــى فرصــة لتحقي ــت عل ــم حصل ــة محترفــة. ث تكــون العب
الحيــاة عندمــا تــم رفــع الحظــر المفــروض علــى المــرأة الســعودية فــي
ــم تكــن ــة. ل ــدرب بجدي ــدأت كاريمــان الت ــام 2012 وب ــة ع األلعــاب األولمبي
رحلتهــا ســهلة، لكــن مــع المثابــرة والعمــل الجــاد وااللتــزام، حققــت
طموحهــا وأصبحــت أول امــرأة مــن المملكــة العربيــة الســعودية تشــارك
فــي األلعــاب األولمبيــة. وهــي تعيــد نجاحهــا إلــى إيمــان والدتهــا الثابت
ودعمهــا غيــر المشــروط لهــا. وهــي تشــعر باالعتــزاز بــأن تكــون جــزًءا مــن
ــًا ــاد وتشــعر بالفخــر الشــديد ألنهــا ســجلت رقمــًا قياســيًا وطني األولمبي
لبلدهــا وقــد شــرعت اآلن فــي رحلــة جديــدة بعــد أن حققــت التميــز فــي
الجــري، تريــد اآلن استكشــاف التجديــف واكتســاب الخبــرة فــي هــذه

الرياضــة الجديــدة
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جامعة الفيصل باختصار جامعة الفيصل باختصار
اإلصدار الخامس, 2020  االتفاقيات والمؤتمراتاالتفاقيات والمؤتمراتاإلصدار الخامس, 2020

 جامعة الفيصل توقع اتفاقية تعاون مع جامعة األمير سّطام
 11 نوفمبــر 2019: وقــع معالــي رئيــس جامعــة الفيصــل الدكتــور محمــد
ــن عبــدهللا ــز ب ــور عبدالعزي ــر ســّطام الدكت ــر جامعــة األمي ــازع ومدي  آل هي
 الحامــد اتفاقيــة شــراكة وتعــاون اســتراتيجية مشــتركة  تهــدف إلــى
 اســتثمار مشــترك بيــن الجامعتيــن لإلمكانــات  البشــرية لخدمــة توطيــن
التعليــم ذلــك  ويشــمل  الصحــي،  واإلداري  الصحــي،  الطبــي   التعليــم 
التمريــض وبرامــج  اإللكترونــي  والتعليــم  القــادة  وتدريــب   التنفيــذي 
 التخصصيــة، وكافــة البرامــج وتطويــر القــوى العاملــة الصحيــة لمرحلــة مــا

بعــد البكالوريــوس

 جامعــة الفيصــل توّقــع اتفاقيــة تعــاون مــع رئيــس غرفــة الرياض
 التجاريــة الصناعية

 23 ينايــر 2020: علــى هامــش منتــدى الريــاض اإلقتصــادي وقــع معالــي
 رئيــس الجامعــة الدكتــور محمــد آل هيــازع ورئيــس غرفــة الريــاض
 التجاريــة الصناعيــة األســتاذ عجــان العجــان بحضــور صاحبــة الســمو
ــة الجامعــة للعاقــات ــت مشــاري آل ســعود وكيل  الملكــي د. مهــا بن
 الخارجيــة والتطويــر، إتفاقيــة للتعــاون فــي مجــال البحــوث والدراســات

ــن والتدريــب بيــن الطرفي

“دراســة بريســتول  وجامعــة  الفيصــل  لجامعــة  المشــتركة   النــدوة 
العضويــة والمــواد  الجذعيــة  الخاليــا  باســتخدام  األمــراض 

 7 أكتوبــر 2019م: عقــدت جامعــة الفيصــل وجامعــة بريســتول نــدوة مشــتركة
األمــراض “دراســة  موضــوع  حــول  تمحــورت  الفيصــل  جامعــة  مقــر   فــي 
ــور ــوف، الدكت ــة” وتحــدث الضي ــة والمــواد العضوي ــا الجذعي  باســتخدام الخاي
ــغ ــغ وون ــغ فون ــورة ليان ــي والدكت ــد مورفــي، البروفيســور جيمــس يون   ديفي
 وبمشــاركة متحدثيــن مــن جامعــة الفيصــل، الدكتــور عبــد هللا الشــواف،
ــو داود، والدكتــور جنيــد كاشــر عــن  والدكتــور ريــم ســعود، والدكتــور رائــد أب
 أهميــة وكيفيــة اســتخدام الخايــا الجذعيــة فــي عــاج األمــراض المســتعصية
ــا أعطــت ــراض، كم ــك األم ــات لتل ــر عاج ــات وتطوي ــاد عاج ــى البشــر وإيج  عل
 الدكتــورة ليانــغ فونــغ وونــغ انطباعهــا عــن الجامعــة مــن خــال زيارتهــا. حيــث

ــًا بالطاقــة ــاة ومليئ ــا بالحي ــا نابًض وجــدت جامعــة الفيصــل مكاًن

 محاضــرة األســتاذ مشــهور الســديري، رئيــس الشــؤون االســتراتيجية
ــة فــي إريكســون والتنظيمي

 14 نوفمبــر 2019م: اســتقبلت كليــة الهندســة بجامعــة الفيصــل الســيد مشــهور
إريكســون فــي  التنظيميــة  والشــؤون  االســتراتيجية  رئيــس   الســديري، 
 الســعودية ومصــر ومجموعــة مــن خريجــي الفيصــل للهندســة إللقــاء محاضــرة
 حــول برنامــج "إريكســون ألفضــل المواهب"،وذلــك ضمــن سلســلة محاضــرات
ــة ــى أهمي ــه االســتراتيجية عل ــة الهندســة، شــدد الســيد الســديري بخبرت  كلّي
 التخطيــط المســتقبلي وأبحــاث الســوق والتطويــر فــي النمــو المســتدام ألي
 عمــل تجــاري. حيــث قــال األســتاذ مشــهور: "فــي هــذا اليــوم وهــذا العصــر، نحــن
 نعيــش زمــن الثــورة الصناعيــة الرابعــة، والتــي تتعلــق باالتّصــال"، موضحــا مــن
ــات ال حــدود لهــا ــا إمكاني ــى أجيالن ــل الخامــس ســتفتح عل ــا الجي  أن تكنولوجي

(إديوباثيك( ملتقى التخصصات الطبية
 17 – 19 أكتوبــر 2019: اديوباتيــك هــو ملتقــى موجــه لطــاب الطــب واالمتياز
الطريــق الختيــار  وتحفيزهــم  لمســاعدتهم  ويهــدف  المملكــة،   فــي 
 الصحيــح لمهنتهــم المســتقبلية. يجمــع الملتقــى متحدثيــن مــن مختلــف
ــف مناطــق المملكــة كمنصــة لمشــاركة ــن مختل ــة وم  التخصصــات الطبي
 خبراتهــم. فــي عــام 2019 أقــام الملتقــى نســخته الرابعــة بمشــاركة مــن
 أطبــاء واستشــاريين مــن مختلــف القطاعــات الصحيــة من العيــون والجراحة
 والطــب الباطنــي واألنــف واألذن والحنجــرة وطــب األســرة لمســاعدة طلبة

 الطــب فــي اختيــار مســارهم المهنــي وتخصصهــم المســتقبلي

 مركــز حوكمــة الشــركات فــي جامعة الفيصل يقيــم المؤتمر
الدولي األول لحوكمة الشــركات

 9 ديســمبر 2019: نظم مركز الحوكمة بكلية إدارة األعمال بجامعة
 الفيصــل، المؤتمــر الدولــي األول لحوكمــة الشــركات زيــادة النمــو
 بتطبيــق الحوكمــة الرشــيدة بمــا يتوافــق مــع رؤيــة 2030 بحضــور
 معالــي رئيــس الجامعــة الدكتــور محمــد آل هيــازع  وعــدد مــن
ــت ــدق فيرمون ــك فــي فن ــة وذل ــة الســوق المالي  مســؤولي هيئ
ــازع علــى حــرص جامعــة الفيصــل  بالريــاض. وأكــد الدكتــور آل هي
حوكمــة مركــز  ومنهــا  المجتمــع  خدمــة  فــي  اإلســهام   علــى 
 الشــركات فــي جامعــة الفيصــل الــذي أنشــئ منــذ أربــع ســنوات،
 وهــو يصــدر تقريــرا ســنويا عــن الحوكمــة ومــدى الشــفافية فــي
 الشــركات المدرجــة فــي ســوق المــال الســعودي، مشــيرا إلــى
 تطــور المركــز حتــى أصبحــت العديــد مــن الشــركات تحــرص علــى
 المشــاركة وعلــى المنافســة والحصــول علــى المراكــز المتقدمــة
 للمصداقيــة والحياديــة التــي يتبعهــا المركــز فــي تصنيــف هــذه

الشــركات

 جامعــة الفيصــل توّقــع اتفاقيــة تعــاون وتفاهــم مــع وزارة
 االقتصــاد والتخطيــط

 15 ينايــر 2020: وقعــت وزارة االقتصــاد والتخطيــط مذكــرة تفاهــم
 مــع جامعــة الفيصــل تهــدف إلــى تعــاون الطرفيــن فــي المجــاالت
 ذات االهتمــام المشــترك بمــا يحقــق أهــداف الجانبيــن، وأهــداف
 رؤيــة المملكــة 2030. ووقــع المذكــرة معالــي نائــب وزيــر االقتصــاد
 والتخطيــط األســتاذ فيصــل بــن فاضــل اإلبراهيــم، ومعالــي رئيــس
 الجامعــة الدكتــور محمــد بــن علــي آل هيــازع. واتفــق الطرفان على
 التعــاون المشــترك فــي خدمــة وتمكيــن المجتمــع مــن خــال رفــع
 مســتوى الوعــي االقتصــادي، والمشــاركة فــي مناســبات وأنشــطة
 ذات االهتمــام المشــترك وتشــجيع البحــوث ذات العاقــة، باإلضافة
المتوقــع الجامعــة  وطالبــات  لطــاب  التدريــب  فــرص   لتســهيل 
 تخرجهــم, حيــث تســعى الــوزارة مــن خــال مذكــرات التعــاون مــع
ــاد عاقــة ــة المناســبة إليج ــة البيئ ــى تهيئ ــة إل  الجامعــات المحلي

تشــاركية لخدمــة االقتصــاد المحلــي
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جامعة الفيصل باختصار جامعة الفيصل باختصار
2020 اإلصدار الخامس, 2020 في مواجهة عالم متغيرفي مواجهة عالم متغيراإلصدار الخامس,

عمادة شؤون الطالب

التنســيق مــع قســم الدعــم
وتكنولوجيــا اإلكترونــي 
المعلومــات لتوفيــر منّصــة
الكليــات لطــّاب  تعليميــة 

لمختلفــة ا

الهاتفــي الخــط  تفعيــل 
علــى لإلجابــة  الســاخن 
واالستفســارات األســئلة 

ــات ــر الوثائــق والخطاب توفي
للطــّاب والشــهادات 

إلكترونــي بشــكل 

التواصــل شــبكات  تفعيــل 
علــى لإلجابــة  االجتماعــي 
أســئلة الطــّاب وتزويدهــم
والمعلومــات بالمســتجدات 

الازمــة

مــع المســتمر  التواصــل 
البريــد عبــر  الطــّاب 

نــي و لكتر إل ا

معنويــا الطــّاب  دعــم 
عبــر وأكاديميــا  ونفســيا 
وحــدة اإلرشــاد والتطويــر

بــي لطّا ا

القيــام بمهــام القبــول
للســنة والتســجيل 
الجديــدة الدراســية 

التاكيــد علــى االلتــزام بقواعــد األمــن والســامة
داخــل المختبــر

منــع ارتــداء األدواء المخبريــة معاطــف طبيــة،
نّظــارات، قفــازات، أقنعــة وجــه خــارج المختبــر

قبــل مــن  المخبــري  التدقيــق  عمليــة  تكثيــف 
المختبــر مشــرف 

ــم المّتبعــة ــف والتعقي ــة أســاليب التنظي مراجع
ــز علــى األســطح والمقابــض وتطويرهــا والتركي

واألدوات متكــررة االســتخدام

توفيــر أدوات التعقيــم والنظافــة واســتخدامها
بطريقــة فّعالــة وســليمة
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التسويقي

التواصــل وســائل  تفعيــل 
الّداخليــة والموقع اإللكتروني
وشــبكات التواصــل االجتماعي
الموثوقــة المعلومــات  لنشــر 
المتعّلقــة بفيــروس كورونــا

أنشــطة اســتمرارية  ضمــان 
البرامــج وتســويق  التواصــل 
واإلنجــازات األكاديميــة 
عبــر الجامعيــة  الطّابيــة 
المختلفــة التواصــل  وســائل 

مبّكــر بفــرز  القيــام 
الذيــن للموظفيــن 
يعانــون مــن أعــراض
مــن أو  مبّكــرة 
ســابقة مشــاكل 
الجهــاز فــي 
وتحويــل التنفســي 
عملهــم إلــى المنزل

تدريب الموظفين
بأعمــال للقيــام 
فــي زمائهــم 
الحاجــة حــال 
الطــارئ إلــى ذلك

عمليــة تســهيل 
علــى الحصــول 
مرضّيــة إجــازات 
للموظفين
المحتاجيــن إليهــا

إلــى العمــل  تحويــل 
التزامــا المنــزل 
وزارة بإرشــادات 
والتأكيــد الصحــة 
المعــدات توّفــر  مــن 
للموظفيــن الازمــة 
بمهامهــم للقيــام 
بكفــاءة بعــد  عــن 
بالتنســيق مــع قســم
المعلومــات تقنيــة 

الفنــي والدعــم 

علــى التأكيــد 
التــزام الموظفين
وزارة بإرشــادات 
والتباعــد الصحــة 

عــي الجتما ا

الحالــة متابعــة 
ــة ــة والمعنوي الصحّي
لمنســوبي الجامعــة
تحّديــات وتقييــم 
بعــد عــن  العمــل 

معهــا للتعامــل 

التواصــل مــع طلبــة الجامعــة
التواصــل وســائل  عبــر 
االجتماعــي لرصــد الصعوبــات
التــي تواجههــم والتحديــات 
بعــد عــن  الدراســة  أثنــاء 

الموقــع محتــوى  إثــراء 
الجامعــة وملّفــات  اإللكترونــي 
الرســمية فــي مواقــع التعليــم
ــل تايمــز ــي مث األكاديمــي العال

العالــي للتعليــم 

قسم شؤون الموظفين

اإلشــاعات مكافحــة 
لتوفيــر والّســعي 
المعلومــات جميــع 
الموثوقــة لمنســوبي

معــة لجا ا

جامعة الفيصل في مواجهة عالم متغّير
ــّدي ــا لمواجهــة تح ــة الفيصــل مع ــة فــي جامع ــت الجهــات المختلف تعاون
ــر العالــم كمــا نعرفــه، فالجائحــة فرضــت ــا المســتجد الــذي غّي مــرض كورون
تغييــرات جذريــة علــى حياتنــا اليوميــة بــكل جوانبهــا، ســواء كانــت شــخصية
أو مهنيــة وقــد اضطــر قطــاع التعليــم حــول العالــم إليجــاد حلــول تســمح
باســتمرار العمليــة التعليميــة للطــّاب بأفضــل طريقــة ممكنــة، مــع وعيــه
الّتــام بأننــا جــزء مــن عالــم كبيــر ونواجــه أزمــة تتطّلــب منــا العمــل بانســجام
االجتماعيــة مســؤوليتنا  مراعــاة  مــع  مشــتركة،  أهــداف  تحقيــق  تجــاه 

ــم أجمــع ــة، ومســؤوليتنا نحــو العال والوطني

قامــت إدارة جامعــة الفيصــل بتشــكيل لجنــة طــوارئ لضمــان انتقــال ســلس
إلــى التعليــم اإللكترونــي مــع القيــام بمهــام الوقايــة العمليــة والتوعويــة
مــن فيــروس كورونــا، تضــم هــذه اللجنــة مختلــف أقســام جامعــة الفيصــل
وكلّياتهــا التــي قامــت بالعمــل معــا ضمــن اســتراتيجية موّحــدة لتقديــم
أفضــل الخدمــات والحلــول التقنيــة واإللكترونيــة واللوجســتية واإلعاميــة

لطــّاب الجامعــة ومنســوبيها وللمجتمــع كامــا

أود أن أعبــر عــن ســروري بانضمامكــم إلــى عائلــة الفيصــل فــي مطلــع
هــذا العــام الدراســي المبــارك بــإذن هللا

اليــوم تبــدأ مرحلــة جديــدة مــن حياتكــم ال تقــل أهميــة عــن ماســبقها،
لكنهــا تحمــل فرصــا أكثــر وتحديــات أكبــر. ســتقضون إلــى جانــب زمائكــم
ســنوات تســتفيدون منهــم ويســتفيدون منكــم، وتوّســعون مدارككــم
ومهاراتكــم بالعلــم الــذي تتلقونــه واألبــواب التــي ســتفتح لكــم لتعبروا

عــن أنفســكم واهتمامماتكــم
ــة وممتعــة ــة ثرّي ــة جامعي ــق بيئ ــى خل نحــرص فــي جامعــة الفصــل عل
للطالــب واألســتاذ، حيــث يجــدون فيهــا مســاحة حرّيــة تســمح لهــم
باكتشــاف أنفســهم وتطويرهــا، كمــا نســعى لتوفيــر كل مايحتاجــه
المنتســبون للجامعــة حتــى نكــون دائمــا فــي الطليعــة أكاديميــا وفــي

ــع ــن لزمائهــم والمجتم ــن المبدعي ــا الموهوبي ــه طّابن ــا يقّدم م
أعّزائنــا الّطــاب والطالبــات، المســتجدين والمنتظميــن، تعاونــوا فيمــا
بينكــم وأثــروا تجاربكــم وكونــوا روبــاط تســاعدكم علــى التقــّدم بثبــات
خــال ســنواتكم الدراســية، داخــل قاعــات الدراســة أو خارجهــا. أنتــم
فخــر أهلكــم والمســتقبل لكــم وهــو بحاجــة لكــم ولمواهبكــم وعلمكــم

ــه وقــادة لتطــّوره ــن ل ــم ممّثلي وســيفخر بتقديمكــم للعال

د. مها بنت مشاري آل سعود

للعاقــات الفيصــل  جامعــة  وكيلــة 
والتطويــر الخارجيــة 

يعانــي العالــم هــذه األيــام مــن جائحــة كورونــا المســتجد كوفيــد-19
التي عطلت الحياة بشــكل شــبه كامل حمانا هللا واياكم، حيث أصبح
الخيــار هــو االنتقــال للعمــل والتعلــم عــن بعــد، لقــد كان التحــول إلــى
التعليــم عــن ُبعــد تجربــة تعليميــة جديــدة لنــا جميًعــا طابــًا وأعضــاء
هيئــة تدريــس وموظفيــن، ولقــد عمــل الجميــع فــي جامعــة الفيصــل
ــة، وتســهيلها قــدر اإلمــكان عليكــم، وهــا علــى إنجــاح هــذه التجرب
نحــن نبــدأ امتحانــات الفصــل الدراســي الثانــي رغــم الصعوبــات بنجــاح

كبيــر وللــه الحمــد

أبنائــي بناتــي... لقــد اثبتــم فــي هــذه الظــروف الصعبــة أنكــم قــدوة
وعلــى قــدر المســؤولية، وأثبتــت المملكــة أن المواطــن والمقيــم

فيهــا هــو اهتمامهــا األول

يتســاءل العديــد مــن خريجينــا لهــذا العــام عــن حفــل التخــرج، أؤكــد
بخريجيهــا، االحتفــاء  علــى  الفيصــل  جامعــة  حــرص  جميعــًا  لكــم 
ونحــن نــدرس اآلن العديــد مــن الخيــارات لتكريــم خريجينــا واالحتفــال
ــب مــن خريجــي جامعــة الفيصــل، ــك، أطل بإنجازهــم، واألهــم مــن ذل
أن يتذكــروا بفخــر مســيرتهم الدراســية فــي الجامعــة وإنجازاتهــم
المتواليــة والعاقــات المتينــة التــي كونوهــا، وإســهاماتهم فــي
الفيصــل جامعــة  فــي  نحــن  المجتمــع.  وخدمــة  الجامعــة  أنشــطة 
ــي رفعــت اســم الجامعــة ومكانتهــا، ــن بكــم وبإنجازاتكــم الت فخوري
دومــًا ســنحتفل بالوقــت الــذي قضيتمــوه هنــا، حتــى لــو لــم تكــن
النهايــة كمــا توقعناهــا، هــذه ليســت نهايــة القصــة مــع جامعــة
الفيصــل. نتطلــع إلــى رؤيتكــم باســتمرار، فأبــواب الجامعــة مفتوحــة
ــم ســفراء جامعــة الفيصــل حفظكــم لكــم للعــون واالستشــارة وأنت
هللا وحقــق أحامكــم وحفــظ وطننــا الغالــي فــي ظــل قيــادة خــادم

الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي عهــده األميــن

رسالة رئيس الجامعة

أبنائي وبناتي طاب وطالبات
جامعة الفيصل

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته

قسم الخدمات والمرافق
تعقيــم دوري للجامعــة ومرافقهــا وتطبيــق
لإلجــراءات االحترازيــة الموصــى بهــا مــن وزارة

الّصحــة

ــة لاســتفادة ــق ممارســات حفــظ الطاق تطبي
عــن والموظفيــن  الطــّاب  غيــاب  فتــرة  مــن 

الجامعــة

توفيــر الدعــم للموظفيــن واألســاتذة الذيــن
ببعــض والقيــام  الجامعــة  لزيــارة  يضطــرون 

فيهــا المهــام 

مســاعدة الطــّاب بالتنســيق مــع الكلّيــات المعنّيــة
الســتعادة متعّلقاتهــم الباقيــة فــي الجامعــة مــن

مشــاريع وأجهــزة إلكترونيــة وكتــب

فحــص إجــراء  مــن  الطبيــة  العيــادة  تمكيــن 
قبــل الجامعــة  إلــى  للقادميــن  أولــي  طبــي 

إليهــا الدخــول 

تحديــد الدخــول والخــروج مــن بوابــة واحــدة
فقــط لتســهيل أداء مهــام المراقبــة والتنظيم

والفحــص الطبــي

حراســة الجامعــة علــى مــدار الســاعة بالتنســيق مع
موظفــي األمــن مــن الرجــال والنســاء والســماح

للمصــّرح لهــم فقــط بالدخــول

صيانــة دوريــة للمعــّدات وغــرف الطاقــة
الدراســية والفصــول  والمرافــق 
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 ينظــم النــادي مســابقات لحفــظ القــرآن الكريــم والتــي تقــام بالتعــاون
 مــع اتحــاد طلبــة الطــب ويرعاهــا رئيــس الجامعــة محمــد آل هيــازع وعميــد
 كليــة الطــب د. خالــد القّطــان، باإلضافــة إلــى فعاليــات موســمية مثــل
 مســابقة لتجويــد القــرآن الكريــم، فعاليــة "تهــادوا تحابــوا" و "كمثــل

 الجســد الواحــد" التكافليــة
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٦7

الفعالياتالفعاليات

جامعة الفيصل تستضيف مبادرة سالم للتواصل الحضاري
ــن التعريفــي ــة الفيصــل الرك ــر 2019م: اســتضافت جامع  22 - 23 أكتوب
الــذي يهــدف لتأهيــل الشــباب  لبرنامــج ســام للتواصــل الحضــاري 
التواصــل مجــال  فــي  ومهاراتهــم  معارفهــم  وتنميــة   الســعودي، 
ــة ــي فــي المحافــل الدولي  الحضــاري، لتمكينهــم مــن الحضــور اإليجاب
 المختلفــة، وإبــراز الصــورة الحضاريــة عــن المملكــة العربيــة الســعودية
البرنامــج المملكــة 2030. يعمــل  بمــا يحقــق رؤيــة   وقيمهــا عالميــًا 
 علــى تنــاول مجموعــة مــن المجــاالت والقضايــا المتنوعــة ذات العاقــة
 بالمملكــة العربيــة الســعودية وصورتهــا فــي العالــم، والتــي تعطــي
ــا التــي ســتتم مناقشــتها فــي مختلــف المجــاالت،  فكــرة عــن القضاي
 باإلضافــة إلــى أنهــا مرجــع لقضايــا يمكــن اســتخدامها فــي الحــوارات
 والمناقشــات المســتقبلية أثنــاء البرنامــج وبعــد التخــرج مــن البرنامــج،
 ومــن أبرزهــا: رؤيــة المملكــة 2030م، و السياســات العامــة، والحضــارات
 والثقافــات، واإلعــام الدولــي، و المنظمــات والشــخصيات المؤثــرة
 دوليــا، وبنــاء الصــورة الذهنيــة، وحقــوق اإلنســان، وأهــداف التنميــة
الناعمــة والقــوى  بالســعودية  والقوانيــن  واألنظمــة   المســتدامة، 
 والدبلوماســية الشــعبية يقــّدم البرنامــج العديــد مــن االمتيــازات منهــا
 منــح شــهادة الــى برنامــج تأهيــل القيــادات الشــابة للحــوار العالمــي

ــة ــة المشــاركة فــي المحافــل الدولي ويعطــي اولوي

النســخة الفيصــل يســتضيف   مســرح األميــرة هيــا فــي جامعــة 
مــع جاالكســي "أفكاركــم"  مــن  الثانيــة 

لإللكترونيــات الســعودية  سامســونج  شــركة  أقامــت  2020م:  فبرايــر   4 
 المحــدودة النســخة الثانيــة مــن مبــادرة “أفكاركــم مــع جاالكســي" علــى
 مســرح األميــرة هيــا فــي جامعــة الفيصــل، بالتعــاون مــع منشــآت “الهيئــة
 العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة” والتــي تهــدف إلــى تقديــم
 منصة فريدة لعقول المســتقبل واالســتثمار في جيل الشــباب الســعودي.
 وتحــدث فــي النســخة الثانيــة مــن المبــادرة رائــد األعمــال فيصــل الســيف
ــون الســعودي ــذي أســس شــركته الخاصــة بعــد أن عمــل فــي التلفزي  ال
 والقطــاع الخــاص، ورائــدة األعمــال إيمــان عبدالشــكور مؤسســة مســّرعة
تحقيــق  Blossom األعمــال علــى  اآلخريــن  لمســاعدة  تهــدف   التــي 
 أفكارهــم، والّطاهيــة ورائــدة األعمــال بســمة الخريجــي، وقــدم الفعاليــة

اإلعامــي مهنــد أبــو عبيــد
 حملــة التوعيــة بســرطان الثدي مــن تنظيم
ــة ــع جمعي ــاون م ــة الطــب بالتع ــاد طلب  اتح

زهــرة  1- 31 أكتوبــر 2019

 معــرض "صــور العلوم" بالتعاون مع الســفارة
األلمانيــة في المملكة

الفيصــل جامعــة  اســتضافت   :2020 مــارس   4 
مــع بالتعــاون  المقــام  العلــوم"  "صــور   معــرض 
 الســفارة األلمانيــة بالريــاض والــذي يقــّدم نظــرة
 اســتثنائية علــى البحــوث العلميــة التــي يقيمهــا
فــي والرائــد  لألبحــاث  بانــك  ماكــس   معهــد 
للمشــاهد تتيــح  صــورة   20 خــال  مــن   ألمانيــا، 
 ماحظــة تفاصيــل دقيقــة وجميلــة مــن أعمــاق
 عالــم األبحــاث والعلــوم كمــا يظهــر لنــا مــن تحــت
ــرة، ســواء كانــت هــذه  المجهــر والعدســات المكّب
 التفاصيــل كونّيــة أو مــن داخــل جســم اإلنســان

 اليوم العالمي للمرأة لعام 2020
 8 مــارس 2020: احتفلــت جامعــة الفيصــل بيــوم المــرأة العالمــي الموافــق
ــم مــن إدارة ــة بتنظي ــام، أقيمــت الفعالي  للثامــن مــن مــارس مــن كل ع
 عاقــات الخريجيــن والتوظيــف بجامعــة الفيصــل، يأتــي االحتفــال ضمــن
 مجهــودات الجامعــة لخدمــة المجتمــع، وقــد ســّلط الضــوء هــذا العــام
اشــتملت المجــاالت.  مختلــف  فــي  الســعودية  المــرأة  إنجــازات   علــى 
 الفعاليــات علــى جلســة نقاشــية تفاعليــة شــاركت فيهــا صاحبــة الســمو
 األميــرة الجوهــرة بنــت فيصــل بــن مســاعد بــن عبــد الرحمــن آل ســعود
 مديــرة إدارة عاقــات الخريجيــن والتوظيــف بجامعــة الفيصــل واإلعاميــة
 الدكتــورة ناهــد باشــطح، ومستشــارة وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة
 نــورة العتيبــي ، وأدارتهــا اإلعاميــة خديجــة الوعــل. باإلضافــة للقــاء
 عــن اإلدارة الماليــة تحــت عنــوان )النســخة الثريــة االســتثنائية.. كل مــا
 تنويــه ســيبهرك تجليــه( للمــدرب زيــاد الزيــادي، كمــا قدمــت الفنانــة
 التشــكيلية نــورة بــن ســعيدان رســم غرافيتــي حــي أمــام مســرح األميــرة

هيــا فــي الجامعــة

 حملــة "التلــّوث والحلــول" مــن تنظيــم
 نــادي نمــوذج األمــم المتحــدة واتحــاد

طلبــة العلــوم 4 – 5 ديســمبر 2019

 حملــة "وصــم" للتوعيــة بالصحــة النفســية 31
 أكتوبــر 2019

 حملــة التوعيــة بمــرض االنفلونــزا مــن
 تنظيــم اتحــاد طلبــة الطب 1 – 3 ديســمبر

2019 

Career Expo التاســع الوظيفــي   المعــرض 
2020 

الفيصــل جامعــة  أقامــت   :2020 ينايــر   23  -  21 
 “المعــرض الوظيفــي الســنوي التاســع 2020 الــذي
 يشــّكل فرصــة ســنوية للتواصــل بيــن الشــركات
الشــركات بمشــاركة  العمــل،  عــن   والباحثيــن 
 والمؤسســات وبعــض الجهــات الحكوميــة. وتمّيــز
تدريبيــة دورات  بتوفيــر  الّســنة  هــذه   المعــرض 
 مّجانيــة للــزّوار مــن تقدمــة شــركة مــدى المــوارد
ــزت ورش العمــل ــد رّك  البشــرية لاستشــارات، وق
واإلرشــاد بالمســار  المتقدميــن  تعريــف   علــى 
وبنــاء المحتــوى  كتابــة  ومهــارات   المهنــي، 
أنظمــة علــى  عّرفتهــم  كمــا  الذاتيــة،   الســيرة 

الســعودي العمــل  ســوق   وقوانيــن 

 يسعدني أن أشارككم النسخة الخامسة من جريدة "جامعة الفيصل باختصار"
ــل عــام 2020م تحّديــا للعالــم أجمــع، وقــد بذلــت جامعتنــا قصــارى جهدهــا للتعامــل مــع  يمّث
 التغييــرات التــي فرضتــا عليهــا الوبــاء الحالــي الــذي يعانــي منــه العالــم بأســره. عملنــا علــى
 إبــراز شــركائنا وكلّياتنــا وطلبتنــا وأنشــطتهم التــي كانــت تبعــث الحيــاة فــي الجامعــة قبــل
 أن تتوّقــف األنشــطة لفتــرة مــن الزمــن كجــزء مــن معركــة البشــرية ضــد كوفيــد 19. أسســت
 جامعــة الفيصــل فريــق اســتجابة خــاص بــكل مايتعّلــق بكوفيــد 19 ويضــم أهــم أقســام
 الجامعــة ومنســوبيها الذيــن كانــوا يعملــون باســتمرار لطمئنــة الطلبــة والمنســوبين وضمــان
 وصــول المعلومــات الصحيحــة والموثوقــة لهــم، والتأكــد مــن الصيانــة المســتمرة والتجهيــز
 الــدوري للجامعــة لجعلهــا مكانــا آمنــا قبــل وحيــن عودتهــم، مــع الحــرص علــى الســامة
 البدنيــة والنفســية والعقليــة لموظفينــا داخــل الحــرم الجامعــي وخارجــه. كمــا عملــت الكليــات
 وقســم التقنيــة وشــؤون الطــّاب بــا كلــل لضمــان اســتمرار العملّيــة التعليميــة بأفضــل جودة

ممكنــة لطــّاب جامعــة الفيصــل األعــزاء
 أثبتــت جهودنــا المســتمرة لرفــع مكانــة الجامعــة األكاديميــة والعالميــة نجاحهــا حيــث حصلنــا
ــا ثقــة كبيــرة  علــى تصنيــف تايمــز للتعليــم العالــي الجديــد الــذي نفخــر بــه للغايــة، ويمنحن

وأمــًا هائــًا لمســتقبل أكثــر إشــراًقا. أتمّنــى لكــم قــراءة ممتعــة

صفية دارت

مديرة قسم التواصل التسويقي
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نادين شريف محمد إبراهيم األتربي
رفعة محمد متعب الدوسري
نورة عبدهللا ناصر العجاجي
نورة منصور ناصر آل سعود

زينة عماد محمد سليمان
 مها فرحان رغيان البلوي

سوبا بشرى
الجوهرة وليد سعد التويجري

الجوهرة عبدالرحمن سليمان الحقباني
الجوهرة فيصل سلطان آل سعود

الجوهرة منيع محمد الخليوي
الهنوف منيع محمد الخليوي
بدور فهد عبدالعزيز العجان
 جميلة خالد احمد العيسائي

 جود صاح خالد البخيت
جود محمد مزيد التويجري

 حصة عبدالرحمن سعود الكبير آل سعود
داليا فيصل سعود الخنيني
دانة رعد محمود المارديني

دالل خالد عبدالرحمن الربيش
دالل مشاري سعدون آل عبدالعزيز

 راما سامي محمد جميل ما
روان محمد عبدهللا الوابل

رويدا عبداللطيف علي الشهري
 ريم محمود محمد الجربوع

ريما خالد محمد الجبير
 ريما ناصر محمد آل سعود

 سارا عبدهللا ابراهيم السلطان
 سارة بدر عبدهللا الجويعي

سارة صاح عبدهللا التويجري
سارة عبدالمحسن محمد آل الشيخ

سارة فهد عبدهللا المهنا
 شوق بداح فهد الربيعان

صباء مساعد عبدالرحمن الكريديس
عبير تركي طال آل سعود

عريب فيصل محمد الرفيدي
فهدة سلمان احمد السليمان

 فهدة طال فهد الشبيلي
فهدة عيسى محمد العيسى

 كنده عمر غنيمة
لما عبدهللا محمد آل الشيخ
لمى مبارك عبدهللا الخفره

ليان محمد عبدالرحمن العايد
 لين مشعل عبدهللا آل سعود

مضاوي اياد فهد الدغيثر
مناهل فاطمة

منيرة عبدالرحمن عبدهللا التويجري
مها عبدالمجيد عبدالرحمن آل فارس

مها مشعل خالد آل سعود
 موضي ماجد فيصل السديري

 نجاء عبدهللا عبدالرحمن العبيكان
 نورة حسام سعود آل سعود

نورة صالح مطلق الحناكي
 نورة عبدالحمن محمد آل صالح

 نورة عصام احمد سليمان
 نورة محمد عبدالعزيز العمران

نوف عبدالعزيز عبدهللا الجربوع
 نوف عبدهللا سعود آل سعود
 هديل علي عبدالرحمن الخضير

هيفاء احمد عبدهللا المنجم
هيفاء فهد عبدالرحمن الثنيان

وصايف سليمان سعد العقيل
ياسمين مساعد محمد المنيفي

يسرا فرحان ذعار العنزي

عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا الشثري
سلمان عبدالعزيز سلمان آل سعود

ابراهيم خالد ابراهيم البدر
عبداللطيف منصور عبدالعزيز البصيلي
عبدالرحمن صالح عبدالعزيز آل الشيخ

عبدالماجد مياد فؤاد العلمي
خالد هشام فهد البشر

محمد ماجد عبدالمحسن الحكير
عبدهللا شيخ

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عياف ال مقرن
عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا الجربوع

فهد احمد عثمان العقيل
صقر عبدهللا عمر الصقر

محمد فهد حمود السويلم
جونايدو احمد تيجاني

ابراهيم خالد ركف الركف
ابراهيم منصور حمد الماضى

الوليد سعد صنيتان بن هديب
أحمد عبدالعزيز  محمد بن سلطان

بدر سامر رشيد الريان
بدر محمد عبدالملك آل الشيخ
تركي فيصل تركي آل سعود

حمد عبدهللا عمر الصقر
 خالد عبدالرحمن عبدالعزيز ابو زيد
خالد عبدالعزيز سلمان آل سعود

زياد عبدالمحسن محمد الزكري
سعود ابراهيم عبدهللا المعمر
سعود احمد محمد آل الشيخ

سعود يوسف مساعد آل سعود
سلمان سلطان عبدهللا السديري
سلمان عبدهللا فهد الكريديس

سلمان وليد عبدالعزيز الصغير
سليمان عبدالمحسن سليمان بالغنيم

سمير غالب محمد العتيبي
عبداالله علي ابراهيم االحمري

عبداالله فاروق عبدالرحمن مراد
عبدالرحمن خالد عبدالرحمن العيسى

عبدالرحمن زاهر معاضه الشهري
عبدالرحمن عادل محمد السليم

عبدالعزيز تركي عبدهللا آل سعود
عبدالعزيز خالد فالح السعدون

عبدالعزيز محمد سليمان الجاسر
عبدهللا حمد عبدهللا الخريف

عبدهللا خالد سنيد السنيد
عبدهللا زيد صالح الحقباني

عبدهللا محمد سلمان ال سعود
عبدهللا محمد عبدهللا البطحي

عبدالملك عبدالرحمن محمد الجميح
عدنان عبدالرحمن محمد الجميح

فهد اياد فهد الدغيثر
فهد بندر عبدالرحمن المهنا

فواز يوسف عبدهللا الراجحي
فيصل خالد فالح السعدون

فيصل عبدهللا سليمان الحسين
محمد حسام سعود ال سعود
محمد حمد محمد آل موسى

محمد سلمان محمد الذهيبان
محمد سليمان عمران العمران

محمد عبدالرحمن عبدالعزيز العوهلي

محمد عبدالمحسن محمد ال الشيخ
مساعد بدر عبدهللا آل سعود

مشاري احمد عبدالعزيز بن نصار
منصور عبدالملك عبدهللا ال الشيخ

منصور محمد زيد محمد الخاني
نادر محمد عبدالكريم اللحيدان

نايف عبدالعزيز حمد الفهد
نايف عبدهللا عبدالرحمن بن عوين

نواف سلمان ناصر الشثري

ماجده عبدهللا سعيد النشمي
حنين طلعت حسن بالجون

بشائر محمد ابراهيم الفواز
مشاعل عبدالرحمن محمد الحقيل

فوز عبدهللا احمد الساكت

مالك يوسف محمد المبارك
نايف سالم مساعد النجيدي

احمد عبدهللا مطر الحربى
سلطان ناصر دغيشم الدغيشم

رعد فوزان صاح الحربي
عبدهللا مبارك فرج الدوسري

عمر خالد عمر باراس
محمد سعد زبار المطيري

شعاع سلطان احمد الصالح
بشرى محمد هارون الرشيد

يسر خالد محمد طيبه
ربا محمد صفوان بازرباشي

شوق صالح عبدهللا التميمي
نوره عبدهللا ابراهيم الجعويني

نهله سالم عبدالقوي باخضر
الجوهرة طارق سالم عرنوس

داليا فاح محمد العتيبي
مريم عظيم عظيم الدين

نوف عبدالرحمن سليمان العيسى
جميله خالد جميل عفانه

منيره مساعد محمد العيبان
دالل صاح عبدالعزيز العفالق

مياسم محمد عبدهللا الزهراني
لنا سالم محمد المالك

ساره مساعد محمد العيبان
سارة سليمان ابراهيم الحديثي

لولوه وليد حمد اليحي
ساره سعود فخري الظاهر

لين حسان مساعد ال سعود
زين محمد حسان السراج

يارا عماد رشاد صقر
لمى خالد محمد الجربوع
نورة حسن صالح العريني

الجوهرة محمد عبدالعزيز بن زرعه
اضواء احمد محمد الشمري

الجوهرة احمد قاسم الزهراني
الجوهره سعد عبدهللا العمار

الجوهره سعد محمد مارق
العنود عبدالرحمن محمد الرواف
العنود عبدالعزيز بدر آل سعود

الهنوف سعد حمد الجبرين
جود عبدالعزيز علي المزم
حا علي محمد سعدالدين

دانه محمد صفوان فتح
دعاء عبدالرحمن جعفر عثمان

دعد خالد محمد آل سعود
ديمه ماجد عبدالعزيز السدحان

راما عبيده الصوص
رحاب عبدالفتاح احمد كروش

رغد ماجد عثمان الصميع
رنا ماجد محمود الحمد

ريم جمال عبدالرحمن الصغير
ريم سعود ابراهيم الجماز

ريم عبدهللا ابراهيم السبيل
ريم فيصل محمد الشقحاء
ريم منصور صالح الشلهوب

ساره محمد عبدالكريم العيسى
ساره محمد عبدهللا العجان

ساره منصور صالح بن شلهوب
سما سامر سامي جستنيه
شذا محمد سعيد الغامدي

شمس ابراهيم عبدهللا الشويعر
صفاء عبدهللا صايل المطيري
صيته عبدهللا سعد الضفيان

صيته عبدهللا عبدالرحمن الربيعه
عائشة فراس السراج

عهود خالد أحمد العيسائي
غادة عبداللطيف ناصر الشائق

غادة وليد محمد الريس
غدير عبدهللا علي الدبيخي

غنى مالك صناع
فاطمه أحمد علي المهناء

فى خالد سليمان السليمان
لمى عبدالرحمن محمد المطيري
لمياء محمد عبدالكريم العبيدي

لورا عادل علي الحميدي
لولوه سعد صالح الراشد

ليلى علوي مصطفى البار
مريم عاطف محمد عبدالعزيز غنيمه
مشاعل محمد عبدالرحمن العبيكان

مها بندر فهد ال سعود
ندى حسن عمر عاشور

نورا محمد سليمان غزال
نوره سليمان عبدهللا آل ثنيان
نوره عبدهللا هتيمي المنديل

نوف عصام محمد الدغيثر
نوف فيصل تركي آل سعود

نوف ياسر صالح المساعد
هبة عبدالرحمن عبدالقادر صندوقه

ها سامي عبدالملك بن دهيش
هيفاء عبدالحميد محمد الحميضي

وفاء سليمان راشد الشايع
ياسمين بسام منصور المالك

عمران احمد تيجاني
خالد منصور حمد الماضى

ابراهيم احمد درويش
احمد محمد رشاد قنبر

راشد صاح راشد الراشد
رشيد عبدهللا احمد الرشيد

عبدالرحمن محمد عصام زهرا

الدفعة الثانية عشر 2020-2019
كلية إدارة األعمال

كلية الهندسة

الماجستير

الماجستير

البكالوريوس

البكالوريوس

خلود عبدالرحمن الذكير
سارة زكي عبدالعزيز الشويعر

الجوهرة عبدالعزيز السرحان
مي علي عوضة الشهراني
نورا عبدهللا سعد الداوود

عدينه سهيل
سارة حماد سليمان الشبيلي

سارة إبراهيم عبدهللا الجريوي
نورة محمد عبدهللا الخيال

العنود أحمد سعد الحقباني
زينة عبدالناصر أحمد الصالح
لطيفة ماجد عبدهللا الفرم
هند محمد نجم السعدون

عبير عبدهللا محمد الغامدي
هيفاء ضاري حمود الرشيد

مها أحمد عبدهللا آل الشيخ
مناير عبدهللا أحمد الساكت

ابتسام عبدالكريم معوض الجهني
أبرار خليفة محمد العقيل

آالء باسل السيد
الجوهرة عبدالرحمن محمد بن زرعه
أماني عبدهللا عبدالرحمن مهوس

إيمان منصور سعود السبيعي
بسمة أحمد منغص الغامدي
جمانة محمد عودة السعوي

رنا سعيد عبدالغني قطان
سندس علي عبدهللا العايد
فاطمة سعيد علي األحمري

منال محمد عامر الشهري
منيرة محمد عبدهللا العقاء
ندى عادل يوسف المحيميد
نورة إبراهيم حمود البازعي

نورة خالد حزام النابت
نورة خالد سعود البالود

نورة عبدهللا ناصر المشرف
نورة ياسر أحمد باحنان

نوف إبراهيم محمد الزبن
هديل سامي إبراهيم المزيد

عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا اليوسف
عبدالعزيز فهد محمد المالك

عبدالعزيز مساعد سعيد باحاذق
كرم مازن حمويه

عبدهللا ابراهيم محمد بن رشيد
سعود منصور سعود السبيعي

عبداألله سعد محمد آل مشاوي
عبدهللا عبدالعظيم ابراهيم ابابطين

عبدهللا محمد عباس الدغيلبي
 فراس خالد مبارك البحيران
 فيصل احمد محمد دواري

محمد ابراهيم رميح الرميح
محمد صالح محمد البراك

محمد عبدالجواد فؤاد رضا
محمد عبدالمعين حسان القاضي

مشعل خالد سليمان المحيسن
مهند عبداللطيف عمر العمري
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حمد ابراهيم حمد السويل
عبدالعزيز منصور ابراهيم الشويعر

محمد عبدالعزيز الدعيج
يوسف محمد سليم

عبدالرحمن حسام العطري
عبدالرحمن طلحه الحناوي

فيصل فهد عبدالعزيز الربيعة
محمد احمد غسان مزكتلي

محمد أسامه الحق
منير عبداالله منير الشنواني

فيصل فهد سعد الداوود
فواز نبيل عبدالعزيز الفريح

علي عبدالمحسن علي الحقباني
محمد مازن الشمري

محمد عمار ريحان
احمد عامر الجاسم العبيد

أيمن كمال عبدهللا مصطفى
تركي بركه زامل الحوشان

خالد سعد عبدالعزيز السدحان
خالد عبدالهادي عبدهللا العبدهللا

رشيد وليد رشيد الباع
سعد سليمان عبدهللا الرويشد

سعود احمد عبدهللا الثنيان
سعود زياد اليحيى

سعود عبدالمحسن عبدهللا السويلم
شهريار احمد شودري

صالح عبدالرحمن حمد السعيد
طال حسين محمود الفاخري

عبدالرحمن حسين احمد حسين ابو العطا
عبدالرحمن منصور علي الضلعان

عبدالعزيز خالد شرابى محمد شرابى
عبدالعزيز خالد محمد السالم

عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز المقبل
عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز الداود

عبدهللا عصام محمد الفارس
عبدالمحسن خالد محمد المضيان

عاء خالد عيسى
عمر محمد جعفر مصباح الزهري

فهد سامي فهد الريس
فهد فيصل فهد آل سعود
فؤاد هاني فؤاد كلكتاوي

فيصل عبدالرحمن عبدهللا البصيلي
فيصل عبدالعزيز محمد الحجاج

فيصل فهد سعود الشريف
فيصل وليد خالد الكحيمي

لوي محمد عبدالرحيم الصديقي
محمد داوود عويس

محمد سلطان ابراهيم ال ابراهيم
محمد سمير احمد رمضان

محمد علي محمد المفضي
محمود احمد براء ابو هشام

ناصر سلطان ناصر البراك
نايف محمد عبدهللا الرقيب

نواف عايض الحاف

تهاني عايض محمد القحطاني
نادين محمود برهان برهان

مريم أحمد جال السيد
رقيه نصوح حشيشو

رويده محمود ياسين الحمد
حصه سلطان مبارك القحطاني
روان محمود محمد اسكندراني

نجود مبارك عوض الصيعري
بلقيس عبدالهادي قليل الغامدي

أسيل خالد سليمان الدريبي
روان عبدالعزيز محمد الشهراني

سهى احمد على حامد
شهد عمر عمير الخالدي

شيخه علي سعيد اليامي
ضحى فوزي مفتاح سعد
هبه محمد حمود الرثيع

فاطمه عبدهللا عبدالمحسن التركي
منال ضيدان سعد ابواثنين
عقيله زكي عبدهللا السنان
لجين عبدهللا محمد الصيني

ماك فيصل عبدالرحمن المعيقل
منيره عبدهللا علي الشهري

بدور شباب نوار المطيري
شادن صدقي حلمى ابوبكر

ريم عبدالحكيم محمد أبوعمر
مشاعل زايد خليف الخمعلي

هوازن فهد مزيد العتيبي
تسنيم راشد محمد آدم

نوره سعد مثال المطيري
فجر سعد عبدهللا الشهراني

رواء محمد احمد عقل
ايمان رطيان سريسح الظفيري

هبه سلطان عبدهللا القحطاني

الهيثم خالد عبدالعزيز احمد
جانتي طلعت حاج احمد

سعيد مانع علي ال مهري
عبدهللا خالد عامر الصيعري

فؤاد احمد علي العامري
احمد ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم فرحات

هتان احمد عبدالباقي عاشور
فيصل محمد عبدالرحمن الشدي

اسامه عزالدين عبدالعظيم عبدالهادي
أحمد محمد عبدالمحسن محمود حامد

سيف الدين فاروق
عبدالرحمن عواجي يحيى حمدي
عبدالعزيز عبدالمجيد رجب بركات

محمد سليم محمد عصام القديمي
نجيب سعود صالح الطويهر

مانع محمد صالح بالحارث
محمد عبدهللا محمد الدوسري

طارق محمد عبدهللا مفرح
عبدهللا محمد شوكان الشهراني

احمد عويض طالع المطيري
مسفر محسن جابر آل فطيح

بندر عايد عياد المطيري
علي عامر يحي حمدي

فهد متلع عواض العتيبي
فيصل عبدالعزيز علي الصويلح

ناريمان احمد دياب
جود محمد قصي عنبي

داعيه احمد جمعه الحديد
اسماء محمود ابوالهداية حاج شرفى

اماني خالد حلمى الشاعر

داليا حسام سريوي
مريم جميل

عايدة علي سعد
بلسم بابكر القري

اميره محمد علي نصر هللا
لمى حسام عبدالرحمن محمد حسن

والء محمد محمد السقيلي
ساره ردعان عايض الدوسري

اسرا سيد سريح
لينا محمد توفيق اللبودي

صافي اشرف عبدالعظيم عثمان
مايا طال صوفان

ميار جمال احمد جمال هالي
زينب رؤوف

مرام منصور الرفاعي
شيماء مشبب عايض القحطاني

نور عبدالغني عبدالمحسن آل غانم
فيض النسا دري

نشوى مصطفى عبده علي
نورة محمد رميز ليبي

إسراء االمين الطيب الماحي
ليان خالد جميل عفانه
هند محمد حسان كزكز

مرام سالم علي بن محفوظ
فاطمه سالم محمد السري

هاجر عادل عبدالرحيم الريفي
حور صفوان الطه

عايشة احمد عادل خضير
ريم مأمون اآلغا السعودي

غدي عمار عسكر
تسنيم صفاء الشرافي
ياسمين أسيل زعاتره
جواهر جهاد الوطبان

منال عبدهللا عائش الشهراني
شهد عزت محمد العاوي
نور طارق عبدهللا الهداب

سوزان محمد ياسر علي ديب
شهد بندر سعود المقبل
رهف خالد محمد باشويه
رزان خالد عبدهللا المسند

مريم محمد هنداز
رغد محمد منار المملوك
رزان عبدالكريم النجيدي

مها حميد
أثير هاني اللهيبي

رنيم محمد خالد مسموم
هوازن هشام االحمد الشهيد
زهراء حيدر عبدالحميد الشرفا

النا عاء ماجد الدحلة
سارة نياز أحمد

سارة سهيل صاح الدين كيالي
مشاعل عبدالرحمن محمد الشويعر

نسرين محمد رشاد قنبر
يارا عبيده الصوص

صوزان صفا
ساره وسيم سلمان النصير
سارة محمد ياسر علي ديب

الحسناء علي محمد الكهموس
أثير عبدهللا إبراهيم الجبيري
أروى سليمان عبدهللا الموح

أروى عبدهللا المسلط
أسيل خالد عبدهللا الجعيلي

أمل عمار اليوسف
آمنة خالد سعد الثاقب

آنم يوسف

كلية الطب
الماجستير

البكالوريوس

مي قريان العاصي الرويلي
بدريه عبدهللا عايض الشهراني

فلوه عبدالمحسن فهد بن مقيل

صادق بسام صادق ابودواس
عبدالرحمن عيد محمد الدوسري
 عبدالرحمن محروس عبدالرحمن

الصبحي

امال عبدالرقيب محمد علي
نوف فهد صالح الغنام

غاده زياد عبدالرحمن العمران
لمياء عبدهللا محمد العتي

ها صالح علي العذل
منيره خالد مساعد آل سعود
زكيه جعفر احمد الصفواني

ليان سليمان ابراهيم الطويان
نورهان عصام عبدهللا ابا الخيل

هالة محمد ابراهيم الحلوه
وفاء غياث البرهاني

زياد محمد ابراهيم الغامدي

 كلية العلوم
والدراسات العامة

الماجستير

البكالوريوس

آيات عادل عثمان أحمد
بسمه محمد أحمد الغامدي

تقى عادل عبدالمنعم السنان
حوراء محمد عباس آل اسماعيل

خديجة مصطفى أحمد
دالل خالد عبدالرحمن الموسى

رضا خان
رغد محمد امين السويس

رهام ماهر بدر
روان رياض حجازي

ريم عبدهللا الكثيري
زينب ميرزا عبدهللا الصليبي

سارة عبدهللا حسين الخليفه
سارة علي ابراهيم الغبان

ساره منصور محمد الطويرقي
سكينة عبدهللا سلمان البيابي

سام محمد فايز البغا
سمراء اقبال

سنتيا حق
شهد عبدالرحمن ابراهيم السويلم
شوق رأفت خليل اسماعيل المقيد

عائشة عثمان علي الخليفة
عبير راتب العلوان

غدير عادل ابراهيم الصبي
غيداء عبدالكريم حسين الفرج
فاطمه الياس علي آل يوسف
فاطمه عبدهللا احمد الشايب

فاطمه علي سعيد الجشي
فتون سامي عبدالرحمن المرشود

فرح عصام عبداللطيف الماء
النا انس بال

لمياء احمد فيصل الريس
لينه عمر سالم باهمام

لينه وائل صادق طه
مايا محمد رائف عثمان

مريم مصطفى محمد سامة
ماك مطلق سعد المطلق

ملك نوار سعد الدين
منيرة عبدالعزيز محمد بن طالب

مها سعيد عبدهللا الزهراني
نادين صبحي احمد العطيه
نجد عدنان محمد العامودي

نجود عبدهللا صالح السحيباني
نعيمة وحيد

نور علي خالد السباعي
نور نبيل فهمي شهابي

نوران جمال محمد فؤاد الطحان
نوران مسعف غنم

هناء محمد علي فطوم
وداد منير النجار

حصة مثيب إبراهيم العتيبي

عبدالعزيز محمد أحمد باخشوين
عبدهللا اياد تاج الدين

انس رياض ادريس
محمد سالك شيخ

فيصل وائل مناع القطان
محمد صالح محمد معن العبدالجبار

محمد احمد باكير
انس خالد محمد الصريمي
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جامعة الفيصل باختصار جامعة الفيصل باختصار
اإلصدار الخامس, 2020 اإلصدار الخامس, 2020

 مبارك لخريجي جامعة الفيصل لعام  2020 فإنجازاتكم كبيرة وكذلك قدراتكم التي نمت وكبرت خال هذه
 السنوات. لقد أصبح لديكم درجة علمية ونضج فكري يصاحبه الذكاء االجتماعي والعاطفي الذي تطور لديكم

 أيضا. لقد اكتسبتم تعليما يفيدكم طوال حياتكم وآمل أن تسترجعوا دائما ذكريات الجامعة واألصدقاء. أود أن
 أعلمكم أن مغادرتكم لهذا المكان في األشهر القليلة المقبلة التعني رحيلكم عن عائلة الفيصل. فأنتم إضافة

 جديدة لخّريجينا الذين يستمرون في تحقيق النجاحات المبهرة داخل المملكة العربية السعودية وحول العالم.
 مبارك لكم مّرة ثانية، تهنئة صادقة مقّدمة من جميع منسوبي عمادة شؤون الطاب والتسجيل الفخورين بكم

 أبنائي و بناتي الطاب والطالبات، نبارك لكم تفوقكم و نشارككم الفرحة، واليوم تصلون إلى نهاية مرحلة
 التدريب واالستعداد و تنطلقون الى معترك الحياة مسلحين بالعلم وبالتجارب العلمية والحياتية التي

 اكتسبتموها من خال دراستكم و ايضا عبر أنشطتكم الاصفية والتي يتميز فيها طاب و طالبات جامعة
 الفيصل, حصولكم على شهادتكم الجامعية ال يعني االسترخاء وال يعني أيضا انقطاع الصلة بينكم و بين بيتكم
 جامعة الفيصل و لكنه بداية مشوار جديد ومن األرجح أن يكون شاقا و متعبا للبعض ولكن تذكروا أن العمل جزء

من العبادة و خدمة الوطن. فبارك هللا لكم علمكم و بارك بكم

 نحتفل اليوم بكوكبة متميزة من الخريجين والخريجات والتي تأتي في إطار ما تحمله الجامعة من رسالة، ورؤية
 وأهداف، تصب جميعها نحو تأهيل كوادر وطنية شابة لتأخذ دورها الرائد في خدمة المجتمع. هذه الكوكبه

 سوف يكون لها مشاركة فعالة في إكمال مسيرة بناء الوطن، وبهذة المناسبة يسرني أن أقدم لكم أسمى
 التهاني والتبريكات بهذة المناسبة السعيدة علينا جميعا وأتمنى لكم مستقبا زاهرا وموفقا في مسيرتكم

العلمية والعملية

 الخريجون األعزاء، أهنئكم وأبارك لكم تخرجكم ، اليوم انتقلتم من مرحلة تلقي العلم والتسلح بالثقافة إلى
 ميادين العمل، فكونوا سفراء الجامعة لمواصلة تقديم أفضل ما لديكم للمجتمع والمساهمة في تطوير وتنمية

 .أوطانكم
 كما أنتهز هذه الفرصة ألهنئ أولياء األمور والذين أسهموا في مسيرة نجاح أبناءهم وبناتهم الخريجين

والخريجات وهاهم اليوم يشهدون ثمرة ونتاج تضحياتهم. أتمنى للجميع المزيد من التوفيق والنجاح

 د. محمد عنان، عميد كلية الهندسة

 د. باجس دودين، عميد كلية األعمال

د. هند السديري، عميدة شؤون الطالب المساعدة 

د. مصطفى عبدالواحد، عميد شؤون الطاّلب  

د. ماثيوس غوسن، عميد كلية العلوم والدراسات العامة 

 د. منال عالم، عميدة كلية الصيدلة

 أود أن أهنئ جميع الخريجين على إنجازاتهم وعملهم الدؤوب. نحن فخورون بأنكم أحد خريجينا وأنا واثق من أن
 كل واحد منكم يفخر أيًضا بأن يحمل شهادة الفيصل، نتمنى لكم كل التوفيق في حياتكم المهنية في

المستقبل، وأرجو أن تبقوا على اتصال معنا عبر إدارة عاقات الخريجين والتوظيف

 إنه لمن دواعي سروري وسرور زمائي في كلية إدارة األعمال أن أهنئ خريجي الكلية لعام  2020، فقد تمت
 تهيئتكم لتكونوا قادة فعالين في المجتمع وفي خدمة المملكة العربية السعودية وهي تخطو حثيثا في بناء

 مستقبل زاهر لشعبها وأمتها. أنتم سفراء كلية إدارة األعمال متحّلين بالثقة والتواضع ونحن نتمّنى لكم األفضل
في مستقبل زاهر. أرجو أن تتواصلوا دائما مع جامعة الفيصل وتبلغونا أخباركم

كلمة العمداء
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 د. خالد القطان، عميد كلية الطب 
 بسم هللا و الصاة والسام على رسول هللا ، السام عليكم ورحمة هللا وبركاته

 مرت هذه السنة  بسرعة وهاهم طاب األمس خريجي اليوم طالبي الدراسة أطباء في مهمة صعبة لمساعدة
 االخرين والقيام  بالقسم الطبي بأن يكونوا عون لكل مريض, هاهم نراهم كما يراهم ابائهم و امهاتهم فلذة

 اكبادنا تنمو بشجرة مثمرة فخر لاباء و األمهات فخر لجامعة الفيصل فخر ألمتنا جمعاء نتمنى لهم التوفيق دومًا
وأبدًا

سلسلة المحاضرات

 محاضرة "كيف تبدأ مشروعك من الصفر" لألستاذ منصور الصعنوني 
 مؤسس شركة "معك" لتوظيف المواهب الوطنية في مجال المعارض

والمؤتمرات

 محاضرة “الذكاء االصطناعي والطريق الى االبتكار في القطاع الصحي” 
 للدكتور سام حّنا مدير برنامج ماجستير اإلدارة الصحية في جامعة واشنطن،

 الذي تحّدث عن أهمية معلوماتنا الصحية في عصر اإلنترنت وقيمتها في
 السوق للمستثمرين، وإشكاليات ملكية واستخدام هذه المعلومات

 محاضرة “ إدارة المشاريع ليست مجرد معرفة” للمهندس سعيد الغامدي 
 رئيس إدارة المشاريع في البحري

 محاضرة “التمويل الجماعي والفرص المتاحة في سوق العمل” لألستاذ
 “عبدالعزيز العدواني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “منافع المالية
 و أ. خالد الحسن مدير إدارة تطوير السياسات في هيئة السوق المالية

 البروفيسور محسن جيزاني رئيس قسم الهندسة الكهربائية واإللكترونية
 في جامعة إيداهو قام بزيارة جامعة الفيصل إللقاء محاضرة عن “ آلّيات

 األمان في األنظمة الصحية في عصر إنترنت األشياء

 جلسة نقاشية تفاعلية مع معالي الدكتور نبيل كوشك الرئيس التنفيذي 
 للشركة السعودية لاستثمار الجريء حول موضوع االستثمار في المشاريع

 الناشئة

 محاضرة “علم المعلومات: الماضي والحاضر والمستقبل”  من تقديم 
 الدكتور جنيد قّزي، محاضر علم المعلومات وتعّلم اآللة في مؤسسة مسك

 محاضرة عن برنامج العمل الحر في وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
 لألستاذ عبدالعزيز الشاعر مدير المشاريع واألستاذ عبدهللا الدامر مسؤول

 تطوير األعمال في تكامل

 محاضرة “االستثمار في الصكوك” لألستاذ عبدهللا بن إبراهيم العقيل، نائب
 الرئيس/ رئيس المتعاملين األوليين في مجموعة الخزينة في بنك الجزيرة

أكتوبر 23 - 2019      

نوفمبر 11 - 2019

 نوفمبر 27 - 2019

ديسمبر 11 - 2019

 فبراير 5 - 2020

سلسلة محاضرات كلّية األعمال التنفيذية 

سلسلة محاضرات كلية الهندسة التعليمية

سلسلة محاضرات كلية الهندسة التعليمية

سلسلة محاضرات كلية الهندسة التعليمية

سلسلة محاضرات كلّية األعمال التنفيذية 

نوفمبر 3 - 2019

 نوفمبر 27 - 2019

ديسمبر 3 - 2019

ديسمبر 11 - 2019

سلسلة محاضرات كلية الطب التعليمية

سلسلة محاضرات كلّية األعمال التنفيذية 

سلسلة محاضرات كلّية األعمال التنفيذية 

سلسلة محاضرات كلّية األعمال التنفيذية 
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