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 تعــد إدارة التواصــل التســويقي أفضــل مصــدر لتزويدكــم بمعلومــات دقيقة عن جامعة
 الفيصــل. يعمــل فريــق التواصــل التســويقي مــع أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن
 والطــاب لعكــس مــا يجــري فــي الجامعــة مــن فعاليــات وأنشــطة للجمهــور. يضطلــع
 أعضــاء مــن إدارة التواصــل التســويقي بالعمــل كضبــاط اتصــال للتنســيق بيــن وســائل
 اإلعــام والجامعــة لغــرض نقــل أخبــار الجامعــة إلــى وســائل اإلعــام بعــد إعدادهــا
 وتحريرهــا. كمــا تقــوم إدارة التواصــل التســويقي بتطويــر واإلشــراف علــى محتــوى
 موقــع الجامعــة علــى شــبكة االنترنــت وتنســيق المنشــورات والمــواد المطبوعــة

 .وغيرهــا مــن وســائل االتصــال وغيرهــا
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٢٠١٩ سبتمبر
حفل الترحيب بالمستجدين

اليوم الوطني



جامعة الفيصل تحتفي بالطلبة المستجدين

أقامــت جامعــة الفيصــل اليــوم حفــل اســتقبال الطلبــة المســتجدين ، بحضــور معالــي مديــر الجامعــة الدكتــور محمــد آل هيــازع 
ورئيــس مجلــس إدارة هيئــة المحتــوى المحلــي والمشــتريات الحكوميــة الدكتــور غســان بــن عبــد الرحمــن الشــبل وعمــداء 

الكليــات.
واســتهل الحفــل بتــاوة آيــات مــن القــرآن الكريــم ، ثــم ألقــى معالــي رئيــس جامعــة الفيصــل الدكتــور محمــد آل هيــازع كلمــة، 
أكــد فيهــا أن الجامعــة خطــت خطــوات متســارعة فــي تحســين وجــودة مخرجاتهــا، وحققــت الكثيــر مــن اإلنجــازات فــي احتــال 
ــة الطــب  ــى أن كلي ــة، مشــيرا إل ــق بالتصنيفــات العالمي ــي فيمــا يتعل ــم العرب ــى مســتوى المملكــة والعال ــي عل المركــز الثان
وتخصــص علــوم الحيــاة حققــت المركــز األول علــى مســتوى المملكــة وعلــى المســتوى العربــي، مقدًمــا شــكره للدعــم الــذي 

تحظــى بــه الجامعــة مــن الحكومــة الرشــيدة ومــن مجلــس أمنائهــا.
ثــم ألقــى الدكتــور الشــبل كلمــة حــث فيهــا الطلبــة علــى التحصيــل العلمــي المتميــز بمــا يعــود علــى مســتقبلهم وخدمــة 

وطنهــم.

 حفل الترحيب
بالمستجدين

٣ سبتمبر

نشرت في صحيفة



 حفل الترحيب
بالمستجدين

9 سبتمبر



 د. آل هيازع : األمن واألمان واالستقرار أعظم تجليات الوحدة الوطنية التي
أرساها المؤسس

قــال الدكتــور محمــد بــن علــي آل هيــازع، مديــر جامعــة الفيصــل أنــه مــع حلــول الذكــرى ٨٩ لليــوم الوطنــي تشــهد المملكــة 
قفــزات نوعيــة فــي مختلــف األصعــدة ، ووصــف هــذ الذكــرى بأنهــا ” اليــوم الخالــد .. يــوم توحيــد هــذا الكيــان العظيــم المملكــة 
ــراه، انهــا وحــدة القلــوب  ــد الرحمــن ال ســعود طيــب هللا ث ــن عب ــز ب العربيــة الســعودية علــى يــد الملــك المؤســس عبدالعزي
التــي حولــت العــداء الــى ألفــة ومحبــة والخــوف الــى أمــن وامــان والتخلــف الــى تطــور ونمــاء، لقــد أرســى رحمــه هللا دعائــم 
هــذه الوحــدة الفريــدة مــن نوعهــا فــي عالــم مضطــرب، وِفــي زمــن يفتقــر إنســان هــذه الجزيــرة الــى ابســط مقومــات الحيــاة، 
وبفضــل هللا ثــم بالعمــل المخلــص للملــك عبدالعزيــز و ابنائــه البــررة الملــوك مــن بعــده تحولــت المملكــة الــي واحــة مــن األمــن 

واالســتقرار والرفــاه ينعــم بهــا جميــع المواطنيــن والمقيميــن”.

ومعــددا تجليــات الوحــدة الوطنيــة التــي حققهــا المؤســس قــال آل هيــازع فــي تصريــح صحفــي : ِفــي هــذا العصــر الزاهــر 
عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين ملــك الحــزم الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز ال ســعود، وســمو ولــي عهــده األميــن أميــر الحــزم 
االميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز تشــهد المملكــة قفــزات نوعيــة فــي مختلــف االصعــدة داخليــًا وخارجيــًا، فعلــى الصعيــد 
الداخلــي كانــت رؤيــة المملكــة ٢٠3٠، والقــرار الحــازم بتنويــع مصــادر الدخــل وعــدم االعتمــاد علــى النفــط كمصــدر رئيســي وحيــد.
ولفــت آل هيــازع إلــى “مــا أعلــن عنــه ســمو ولــي العهــد مــن مشــاريع عماقــة لفتــت أنظــار العالــم مثــل نيــوم، وجــزر البحــر 
األحمــر والقديــة وغيرهــا مــن المشــاريع الجبــارة والطموحــة، كذلــك الخطــوات الكبيــرة فــي تمكيــن المــرأة الســعودية واتاحــة 

المجــال أمامهــا للمشــاركة فــي بنــاء الوطــن”.
ــْوَم الوطنــي هــذا العــام بعــد الموســم الناجــح للحــج والــذي اثبــت للعالــم اجمــع حــرص القيــادة علــى بــذل  وقــال “ياتــي اْلَي

ــوف الرحمــن وتســهيل اداء مناســكهم. ــة ضي ــس لخدم ــي والنفي الغال

اليوم الوطني
18 سبتمبر

نشرت في صحيفة



اليوم الوطني
18 سبتمبر



٢٠١٩نوفمبر
اتفاقية التعاون مع جامعة األمير سطام



جامعة األمير سطام توقع اتفاقية شراكة وتعاون مع جامعة الفيصل

صحيفة التعليم

وقــع معالــي مديــر الجامعــة األســتاذ الدكتــور عبــد العزيــز بــن عبــد هللا الحامــد، ومعالــي مديــر جامعــة الفيصــل األســتاذ الدكتور 
محمــد بــن ســالم آل هيــازع، صبــاح يــوم االثنيــن  ١4 /١44١/3هـــ الموافــق ٢٠١٩/١١/١١م  اتفاقيــة شــراكه وتعــاون اســتراتيجية مــع 
جامعــه الفيصــل، وذلــك ضمــن فعاليــات المؤتمــر الســعودي الرابــع للمحــاكاة الصحيــة ٢٠١٩م، والمقــام فــي فنــدق هيلتــون 
الريــاض بحضــور صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة الدكتــورة مهــا بنــت مشــاري آل ســعود وكيلــة جامعــة الفيصــل للعاقــات 

الخارجيــة والتطويــر، وعميــد معهــد البحــوث والخدمــات االستشــارية الدكتــور مبــارك بــن عبيــد الحربــي.   
تهــدف االتفاقيــة إلــى اســتثمار مشــترك بيــن الجامعتيــن لإلمكانــات  البشــرية لخدمــة توطيــن التعليــم الطبــي الصحــي، 
واإلداري الصحــي، ويشــمل ذلــك التعليــم التنفيــذي وتدريــب القــادة والتعليــم اإللكترونــي  وبرامــج  التمريــض  التخصصيــة،  

ــة مــا بعــد البكالوريــوس.    ــة لمرحل ــة الصحي ــر  القــوى العامل وكافــة البرامــج وتطوي
ومــن جانبــه أأكــد الدكتــور مبــارك  بــن عبيــد الحربــي أن هــذه االتفاقيــة  تأتــي فــي إطــار  التعــاون االســتراتيجي واإلســهام 
الفاعــل فــي توطيــن برامــج نوعيــة وتســويقها مًعــا للمســتفيدين منهــا فــي القطــاع العام والخــاص بالتعليم الطبــي والصحي، 

والتعــاون فــي العديــد مــن المجــاالت البحثيــة والتدريبيــة والدراســات ، والبرامــج األكاديميــة.   

 اتفاقية التعاون مع
جامعة األمير سطام

1٢ نوفمبر 

نشرت في صحيفة
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٢٠١٩ديسمبر
المؤتمر الدولي لحوكمة الشركات



اختتام المؤتمر الدولي األول لحوكمة الشركات بجامعة الفيصل

أكــد رئيــس مجلــس هيئــة الســوق الماليــة الســعودية، محمــد القويــز أن المملكــة حققــت قفــزات كبيــرة فــي حوكمــة الشــركات 
خــال الســنوات الثــاث الماضية.

وقــال القويــز : “خرجــت أول الئحــة إلزاميــة للحوكمــة وأصبحنــا الدولــة الوحيــدة فــي العالــم التــي تلــزم الشــركات بالتصويــت 
اإللكترونــي، وفــي هــذا الصــدد حضــور الجمعيــات تضاعــف خمــس مــرات.“ 

وتابــع رئيــس هيئــة الســوق الماليــة :” نظــرة العالــم لنــا تغيــرت مــن ناحيــة الحوكمــة، فالبنــك الدولــي ينشــر “تقريــر ممارســة 
األعمــال” وفــي عنصــر “حمايــة أقليــة المســاهمين” حققــت المملكــة خــال الســنوات الثــاث الماضيــة نقلــة كبيــرة، وانتقلــت 
مــن المركــز 63 إلــى مركــز رقــم 3 فــي العالــم، وفــي تقريــر التنافســية فــي العالــم، وفــي محــور “حوكمــة المســاهمين” انتقلــت 
المملكــة مــن الترتيــب 77 منــذ ســنوات قليلــة إلــى المركــز الثانــي عالمًيــا، وبالتالــي أصبحــت المملكــة مرجًعــا مهًمــا فــي عنصــر 

الحوكمــة، وبشــهادة عالميــة.“ 
وكان القويــز يتحــدث خــال حضــوره مؤخــًرا فعاليــات المؤتمــر الدولــي األول لحوكمــة الشــركات بعنــوان، زيــادة النمــو بتطبيــق 
الحوكمــة الرشــيدة بمــا يتوافــق مــع رؤيــة ٢٠3٠، الــذي نظمــه مركــز الحوكمــة بكليــة إدارة األعمــال بجامعــة الفيصــل بحضــور 

مديــر الجامعــة د.محمــد آل هيــازع، وعــدد مــن مســؤولي هيئــة الســوق الماليــة، فــي فنــدق فيرمونــت بالريــاض. 

 المؤتمر الدولي
لحوكمة الشركات

9 ديسمبر

نشرت في صحيفة



 المؤتمر الدولي
لحوكمة الشركات

9 ديسمبر



٢٠٢٠يناير
اتفاقية التعاون مع وزارة االقتصاد والتخطيط

المعرض الوظيفي التاسع
اتفاقية التعاون مع غرفة الرياض



وزارة االقتصاد وجامعة الفيصل تتعاونان في البحث والتدريب

عــت وزارة االقتصــاد والتخطيــط وجامعــة الفيصــل األهليــة اليــوم األربعــاء مذكــرة تفاهــم، تهــدف إلــى تعــاون الطرفيــن  وقَّ
فــي المجــاالت ذات االهتمــام المشــترك، بمــا يحقــق أهــداف الطرفيــن، ويســهم فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة الســعودية ٢٠3٠.

وتفصيــًا، وّقــع المذكــرة نائــب وزيــر االقتصــاد والتخطيــط فيصــل بــن فاضــل اإلبراهيــم، ومديــر جامعــة الفيصــل األهليــة 
ــازع. ــي آل هي ــن عل ــد ب ــور محم الدكت

وتأتــي مذكــرة التفاهــم فــي إطــار ســعى وزارة االقتصــاد والتخطيــط إلــى بنــاء جســور تعــاون مــع الجامعــات للعمــل علــى 
البحــث األكاديمــي، وتنفيــذ برامــج ومبــادرات توعويــة لخدمــة المجتمــع. وتأتــي مذكــرة التفاهــم مــع جامعــة الفيصــل األهليــة 

فــي إطــار تبــادل الخبــرات والمعرفــة.

واتفــق الطرفــان علــى التعــاون المشــترك فــي خدمــة وتمكيــن المجتمــع مــن خــال رفــع مســتوى الوعــي االقتصــادي، 
والمشــاركة فــي مناســبات وأنشــطة ذات االهتمــام المشــترك، وتشــجيع البحــوث ذات العاقــة، إضافــة إلــى تســهيل فــرص 

التدريــب لطــاب وطالبــات الجامعــة المتوقــع تخرجهــم.

وتســعى الــوزارة مــن خــال مذكــرات التعــاون مــع الجامعــات المحليــة لتهيئــة البيئــة المناســبة لخلــق عاقــة تشــاركية لخدمــة 
االقتصــاد المحلــي.

 اتفاقية التعاون مع وزارة
االقتصاد والتخطيط

15 يناير

نشرت في صحيفة



 اتفاقية التعاون مع وزارة
االقتصاد والتخطيط

15 يناير



جامعة الفيصل تقيم معرضها الوظيفي التاسع

افتتــح معالــي مديــر جامعــة الفيصــل الدكتــور محمــد آل هيــازع اليــوم بمقــر الجامعــة بالريــاض "المعــرض الوظيفــي الســنوي 
ــة جامعــة الفيصــل  ــز وكيل ــن عبدالعزي ــت مشــاري ب ــورة مهــا بن ــرة الدكت ــة الســمو الملكــي األمي التاســع ٢٠٢٠" بحضــور صاحب

ــر . للعاقــات الخارجيــة والتطوي
وأوضــح الدكتــور آل هيــازع أن الجامعــة تقيــم هــذا المعــرض للعــام التاســع علــى التوالــي وهــو فرصــة لمشــاركة الشــركات 
والمؤسســات وبعــض الجهــات الحكوميــة، حيــث يشــهد المعــرض إقبــاال كبيــرا ، مشــيرا إلــى أن الجامعــة تعطــي فرصــة 
لطابهــا وللشــباب الســعودي مــن خــارج الجامعــة لاطــاع علــى فــرص العمــل عنــد هــذه الجهــات كمــا تتيــح للجهــات المشــاركة 
اســتقطاب كفــاءات تناســب طبيعــة عملهــا، مؤكــدا علــى أن المعــرض قــد حقــق نتائــج إيجابيــة كبيــرة مــن خــال توفيــر فــرص 

عمــل لطــاب الجامعــة و لمــن يــزور المعــرض مــن الشــابات والشــباب الســعودي.

 المعرض الوظيفي
التاسع

٢1-٢٣ يناير

نشرت في صحيفة



 المعرض الوظيفي
التاسع

٢1-٢٣ يناير



غرفة الرياض توّقع عدة اتفاقيات خال المنتدى االقتصادي

وّقــع رئيــس مجلــس إدارة غرفــة الريــاض عجــان العجــان، علــى هامــش منتــدى الريــاض االقتصــادي، ســت اتفاقيــات ومذكــرات 
تفاهــم مــع عــدد مــن الجهــات االقتصاديــة واألكاديميــة والبحثيــة والماليــة.

ووّقعــت غرفــة الريــاض مذكــرة تفاهــم مــع جامعــة الفيصــل، ومّثلهــا فــي المذكــرة الدكتــور محمــد بــن علــى آل هيــازع مديــر 
جامعــة الفيصــل، كمــا وّقعــت مذكــرة تفاهــم مــع غرفــة التجــارة الدوليــة الســعودية، ومثلهــا ســلطان الثعلــي رئيــس مجلــس 

إدارة غرفــة التجــارة الدوليــة الســعودية.

وقــد وّقعــت الغرفــة مذكــرة تفاهــم مــع بنــك التنميــة االجتماعيــة ومثلهــا ســلطان بــن عبدالعزيــز الحميــدي، نائــب الرئيــس 
التنفيــذي لقطــاع التمويــل االجتماعــي، فيمــا وقعــت مذكــرة تفاهــم مــع مبــادرة صــون لاستشــارات الماليــة ومثلتهــا فــي 

االتفاقيــة خلــود بنــت صالــح الراجحــي رئيــس مجلــس اإلدارة.

ووقعــت الغرفــة مــع شــركة "ماســك" وهــي مبــادرة محمــد بــن إبراهيــم الســبيعي لدعــم األعمــال "عصاميــون"، ومثلهــا فــي 
المذكــرة صالــح بــن محمــد الحناكــي الرئيــس التنفيــذي لشــبركة ماســك، كمــا وقعــت غرفــة الريــاض مذكــرة تفاهــم مــع شــركة 

"حلــم" ومثلهــا لــؤي خالــد بــن موســى الرئيــس التنفيــذي لشــركة حلــم.

 اتفاقية التعاون
مع غرفة الرياض

٢٣ يناير

نشرت في صحيفة



 اتفاقية التعاون
مع غرفة الرياض

٢٣ يناير



٢٠٢٠فبراير
المؤتمر الدولي للطب اإلشعاعي



انطاق فعاليات المؤتمر الدولي للطب اإلشعاعي بالرياض

ــور  ــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث الدكت ــى المؤسســة العامــة بمستشــفى المل ــذي عل ــح المشــرف العــام التنفي افتت
ماجــد الفيــاض اليــوم المؤتمــر الدولــي للطــب اإلشــعاعي فــي دورتــه السادســة تحــت شــعار "التطبيقــات الســريرية والتطــورات 

المســتقبلية" وذلــك فــي جامعــة الفيصــل بالريــاض.

وقــد حضــر افتتــاح المؤتمــر الــذي نظمتــه المؤسســة العامــة بمستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث، وجامعــة 
الفيصــل، والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، والجمعيــة الســعودية بتقنيــة األشــعة الطبيــة، وكيــل جامعــة الفيصــل للشــؤون 
اإلداريــة والماليــة وعميــد كليــة الطــب الدكتــور خالــد بــن منــاع القطــان ورئيــس وحــدة حمايــة المرضــى مــن اإلشــعاع بوكالــة 

الطاقــة الدوليــة بفيّنــا الدكتــور أوال هولمبيــرج ورئيــس اللجنــة المنظمــة للمؤتمــر الدكتــور بــال مفتــاح.

وألقــى المشــرف العــام التنفيــذي علــى المؤسســة العامــة بمستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث كلمــًة ذكــر 
ــن  ــن الصحيي ــاء والعلمــاء وغيرهــم مــن المهنيي ــى تحقيقهــا وهــي إلتقــاء األطب فيهــا األهــداف التــي يســعى المؤتمــر إل
بهــدف تبــادل اآلراء ومناقشــة التطبيقــات الســريرية الراهنــة والمقاربــات المســتقبلية المبتكــرة فــي مجــال للطــب اإلشــعاعي 
كمــا يهــدف إلــى خلــق بيئــة لتشــجيع العلــوم االساســية والبحــوث التطبيقيــة والتطبيقــات الســريرية فــي الطــب االشــعاعي.

مؤكــًدا علــى أن هــذا المنهــج مــع المبــادرات المســتمرة بمستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث يلتقــي فــي 
تعزيــز وتطويــر ممارســي الرعايــة الصحيــة مــع التركيــز علــى تطبيقــات الطــب اإلشــعاعي ممــا يمكــن هــؤالء الممارســين مــن 

تقديــم رعايــة آمنــة وعاليــة الجــودة للمرضــى.

 المؤتمر الدولي
للطب اإلشعاعي

10 فبراير

نشرت في صحيفة



 المؤتمر الدولي
للطب اإلشعاعي

10 فبراير



٢٠٢٠مارس
معرض صور من العلوم
اليوم العالمي للمرأة



Max Planck Images of Science exhibition held at Al Faisal 
University

 The President of Al Faisal University Dr. Mohammad Al Hayaza and German Ambassador Jörg Ranau opened
together the exhibition Images of Science at Al Faisal University

 The exhibition will be on display until end of March and is open to all visitors. The exhibition presents
 scientifically relevant but equally beautiful images of the current research of the Max-Planck Society. Background
images can be accessed through an app 20 information about the

 In their opening speeches Dr. Mohammad and Ambassador Ranau highlighted the thriving academic cooperation
.between Al Faisal University and German cultural and educational institutions

 It’s most recent example is the arrival of a DAAD-lecturer Tim Friedrich at Al Faisal University. Friedrich will teach
German and serve as a focal point for all questions related to higher education in Germany

 With a view to the high standards of Al Faisal University, Ambassador Ranau said, ”This University is the right
place to show the Images of Science

 The Images of Science are not only an art exhibition and nor are they a purely scientific presentation either. They
are much more, they are art created by nature itself, he added

 research institutes for the sciences and the humanities in 80 The Max-Planck-Society encompasses more than
Germany and abroad. It is also involved in two flagship projects of Saudi-German research cooperation

 It has partnered with Ludwig Maximilian’s University Munich and King Saud University to set up an atto-second
lab for fundamental research in Physics at KSU

 And in a very different domain, the Max-Planck-Institute for the Science of Human History is investigating the
 history of the ancient oases in the northwest of Saudi Arabia together with Saudi archaeologist in the so-called
Green Arabia Project. — SG

 معرض صور من
العلوم

4 مارس

نشرت في صحيفة



 معرض صور من
 العلوم

4 مارس



جامعة الفيصل تقيم احتفااًل باليوم العالمي للمرأة

أقامــت جامعــة الفيصــل مســاء اليــوم احتفاليــة بيــوم المــرأة العالمــي، الــذي يوافــق ٨ مــارس مــن كل عــام، ونظمتــه إدارة 
عاقــات الخريجيــن والتوظيــف بالجامعــة، بحضــور صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة الدكتــورة مهــا بــن مشــاري بــن عبدالعزيــز 
وكيلــة جامعــة الفيصــل للعاقــات الخارجيــة والتطويــر وعــدد مــن اإلعاميــات واألكاديميــات وذلــك فــي مقــر الجامعــة بالريــاض.

وأوضحــت صاحبــة الســمو األميــرة الجوهــرة بنــت فيصــل بــن مســاعد بــن عبــد الرحمــن آل ســعود مديــرة إدارة عاقــات الخريجيــن 
والتوظيــف بجامعــة الفيصــل، أن هــذا االحتفــال يأتــي ضمــن مــا تقدمــه الجامعــة مــن دعــم مســتمر لخدمــة المجتمــع، وتقديــرًا 
إلنجــازات المــرأة الســعودية فــي المجــاالت المتنوعــة، مضيفــة أن الجامعــة مــن خــال هــذه الفعاليــة ســلطت الضــوء علــى مــا 

وصلــت إليــه المــرأة مــن تطــور وتقــدم علــى الصعيديــن العلمــي والمهنــي.
وعقــدت جلســة حواريــة ناقشــت أهــم القــرارات التــي صــدرت فــي اآلونــة األخيــرة والتعينــات والمناصــب التــي حصلــت عليهــا 
المــرأة الســعودية بفضــل هللا ثــم بفضــل إيمــان قيادتنــا الرشــيدة بدورهــا الهــام فــي بنــاء المجتمــع، شــاركت بهــا صاحبــة 
الســمو األميــرة الجوهــرة بنــت فيصــل بــن مســاعد بــن عبــد الرحمــن آل ســعود، واإلعاميــة الدكتــورة ناهــد باشــطح، ومستشــارة 

وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة نــورة العتيبــي ، وأدارتهــا اإلعاميــة خديجــة الوعــل.
وتضمنــت الفعاليــة لقــاء عــن اإلدارة الماليــة تحــت عنــوان )النســخة الثريــة االســتثنائية.. كل مــا تنويــه ســيبهرك تجليــه( للمــدرب 

زيــاد الزيــادي، إضافــة إلــى عــدد مــن الفعاليــات واألنشــطة الثقافيــة الترفيهيــة للكبــار والصغــار.
وقدمــت الفنانــة التشــكيلية نــورة بــن ســعيدان رســمًا حيــًا أمــام الحضــور، وتزيــن موقــع االحتفــال بجداريــة كتــب عليهــا الحضــور 

كلمــات تكريميــة لســيدات كان لهــن األثــر فــي حياتهــم.

 اليوم العالمي
للمرأة

8 مارس

نشرت في صحيفة
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٢٠٢٠مايو
اختبار قياس تطور المستوى

مقابلة د. محمد آل هيازع
تصنيف الجامعات العالمية



 كلية الطب بجامعة الفيصل تحقق المركز األول في اختبار قياس
تطّور المستوى الثاني عشر على المستوى الوطني

وفــي الســياق نفســه أعلنــت جامعــة الفيصــل حصــول عميــد كليــة الطــب ووكيــل الجامعــة للشــؤون الماليــة الدكتــور خالــد مّنــاع 
القّطــان، و أســتاذ الكيميــاء فــي كليــة العلــوم البروفيســور محمــد زعــرب علــى منحــة برنامــج أبحــاث دعــم كوفيــد ١٩ العاجــل 

المقّدمــة مــن وزارة الصحــة ، وذلــك بهــدف بحــث الوعــي، الجاهزيــة، الوقايــة والعــاج لفيــروس كورونــا المســتجد.

ــي  ــاس تطــّور المســتوى Progress Test" الوطن ــار قي ــة الطــب المركــز األول فــي "اختب ــة بكلي حققــت جامعــة الفيصــل ممثل
الّســنوي الثانــي عشــر، الــذي أقيــم مؤخــرًا فــي جامعــة القصيــم وشــارك فيــه طــّاب الطــب مــن مختلــف جامعــات المملكــة مــن 

الســنة األولــى وحتــى الســنة الخامســة، وذلــك للســنة التاســعة علــى التوالــي.
وأوضحــت الجامعــة أنهــا شــاركت فــي النســخة ١٢ لهــذا العــام ٢٠٢٠م بعــدد )٨5٩( طالبــًا وطالبــة طــب وذلــك بواقــع ١4% مــن 

مجمــوع المشــاركين الذيــن بلــغ عددهــم )6٢5٠( طالبــا مــن )١٨( كليــة طبيــة ســعودية.

وأشــارت جامعــة الفيصــل إلــى أنــه تــم تصنيــف كليــة الطــب فيهــا، فــي المركــز األول فيمــا يتعلــق بالنســبة المئويــة للطــاب 
.)SCFHS( وفقــا لمــا أعلنتــه الهيئــة الســعودية للتخصصات الصحيــة )SMLE( الذيــن اجتــازوا امتحــان الترخيــص الطبــي الســعودي

وثمنــت جامعــة الفيصــل جهــود ونتائــج جميــع الطلبــة الذيــن شــاركوا فــي االختبــار موجهــة شــكرها إلــى الشــؤون األكاديميــة 
، ومكتــب التقييــم ، وأعضــاء هيئــة التدريــس لتوفيــر الظــروف المثاليــة للنجــاح فــي االختبــار.

يذكــر أن اختبــار قيــاس تطــور المســتوى هــو امتحــان معرفــي شــامل مطــّول يختبــر المعــارف المكتســبة فــي نهايــة المنهــج 
فــي فتــرة التخــرج عــن طريــق التدريــب الطبــي للطــاب الجامعييــن فــي كل مجــاالت الطــب. حيــث يطبــق االختبــار فــي التعليــم 
  Maastricht فــي كنــدا وجامعــة ماســتركت McMaster الطبــي لمــدة مــا يقــارب ثاثيــن عامــا فــي كل مــن جامعــة ماكماســتر

فــي هولنــدا واعتمــدت العديــد مــن الجامعــات الغربيــة هــذا االختبــار.

 اختبار قياس
تطور المستوى

11 مايو

نشرت في صحيفة
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 مقابلة د. محمد آل هيازع
 في برنامج يا ها

٢1 مايو



جامعة سعودية تقفز 50 مرتبة في تصنيف جامعات العالم

أكــد رئيــس جامعــة الفيصــل فــي الريــاض د.محمــد آل هيــازع، أن الجامعــة قفــزت 5٠ مرتبــة فــي تصنيــف الجامعــات العالميــة، 
كمــا حافظــت علــى المركــز الثانــي بيــن الجامعــات المحليــة والعربيــة، مضيفــًا أن الجامعــة حققــت المركــز األول بيــن كليــات 
الطــب فــي المملكــة فــي اختبــارات الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة، مشــيدًا بمــا حققــه طــاب الجامعــة مــن إنجــازات 
محليــة وإقليميــة وعالميــة، حققــت خالهــا الجامعــة مراكــز متقدمــة فــي المســابقات الدوليــة، وريــادة األعمــال وخدمــة 

المجتمــع.

ــى  ــن عل ــن والمقيمي ــى المواطني ــة – حفظهــا هللا – حفاظــًا عل ــي اتخذتهــا الدول ــة الت ــازع اإلجــراءات االحترازي ــن آل هي وثّم
أرض المملكــة، منوهــًا أن المرحلــة االســتثنائية التــي واجهــت العالــم، جــراء جائحــة كورونــا، جعلــت جامعــة الفيصــل مــن أولــى 

الجامعــات التــي اتخــذت إجــراءات وقائيــة، حفاظــًا علــى ســامة طابهــا، واســتمرارًا لمســيرة التعليــم علــى أكمــل وجــه.

 تصنيف الجامعات
العالمية
٢8 مايو

نشرت في صحيفة
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