
 ( ملتقى ) جامعتنا طريق تنميتنا

هـ فعاليات )ملتقى اجلامعة واجملتمع( الذي تنظمه 1434-4-8انطلقت صباح يوم االثنني املوافق    
جامعة اجملمعة حتت شعار )جامعتنا طريق تنميتنا( يف مقر جممع الكليات بالزلفي برعاية معايل وزير 

حيث بدأت فقرات حفل االفتتاح بتالوة عطرة من آيات  التعليم العايل أ.د. خالد بن حممد العنقري ،
الذكر احلكيم القاها الطالب / صهيب البدر ، مث عرض فيلم وثائقي مبناسبة مرور ثالث أعوام على 

إنشاء جامعة اجملمعة والتطورات اليت حدثت خالل هذه الفرتة مث كلمة رئيس اللجنة العليا للملتقى معايل 
   بن سعد املقرن بعد ذلك مت تكرمي املتحدثني يف امللتقى .مدير اجلامعة د. خالد 

 برنامج الفعليات املصاحبة :

ااجللسة األوىل وهي بعنوان )اجلامعة واجملتمع احمللي( وترأس اجللسة معايل الشيخ األستاذ الدكتور صاحل  -
دث يف الورةة األوىل بن عبداهلل بن محيد إمام وخطيب املسجد احلرام واملستشار بالديوان امللكي، وحت

معايل مدير اجلامعة د . خالد املقرن حول )جتربة جامعة اجملمعة يف التنمية احمللية واملعوةات لدور اجلامعة 
 يف التنمية احمللية ( .

الورةة الثانية حتدث معايل مدير اجلامعة السعودية االلكرتونية أ.د عبداهلل بن عبد العزيز املوسى عن  
ات يف التنمية احمللية( وتناول فيها دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع ودعم االحباث والبحث )دور اجلامع

العلمي . وختلل هذه اجللسة مداخالت املشاركني بطرح االسئلة الصوتية واملكتوبة على راعي احلفل د. 
 خالد املقرن أ. د.عبداهلل املوسى

عي احلفل واالطالع على إجنازات الكليات التابعة بعدها مت افتتاح املعرض املصاحب للملتقى من ةبل را
للجامعة وعماداهتا وبعد اإلنتهاء من املعرض تناول احلضور وجبة طعام الغداء برفقة معايل مدير اجلامعة 

 حضره مجيع منسويب اجلامعة من ضيوف ومنسقني وأعضاء هيئة التدريس والطلبة .

امعة يف التنمية وترأس اجللسة معايل الشيخ عبدالعزيز بن اجللسة الثانية حتدث املشاركون عن دور اجل - 
 محني احلمني ، حيث تضمنت الورةة األوىل )دور اجلامعة يف التنمية الصحية( د. حممد بن عثمان الركبان

 الورةة الثانية )أولويات البحث يف ةضايا اجملتمع( د. حممد بن ناصر السويد . -

  دعم البحوث اجلامعية دخدمة اجملتمع( أ. د. عبداهلل بن حممد الطيار .الورةة الثالثة )دور األوةاف يف -

 االورةة الرابعة )دور اجلامعة يف التنمية املستدامة( د. منصور بن عثمان الضوحيي -



اجللسة الثالثة حتت عنوان )حاجة اجملتمع للتنمية( حيث ترأسها د. عبدالرمحن بن عبداهلل األطرم عميد   -
نان جاءت الورةة األوىل بعنوان )حاجة اجملتمع للتنمية( د. مزيد بن إبراهيم املزيد والورةة كلية طب األس

الثانية )ريادة األعمال ودورها يف اجملتمع احمللي( د.ناصر بن علي اجلاراهلل والورةة الثالثة )حاجات اجملتمع 
)مؤشرات التنمية احمللية( أ.د . طارق  ودور اجلامعة يف تلبيتها( د. عبداهلل بن أمحد الدهش والورةة الرابعة

 حسنني إمساعيل .

وةد صاحب هذا امللتقى معرض شاركت فيه كليات اجلامعة والعمادات املساندة وبعض القطاعات    
احلكومية مبحافظة الزلفي ، استمر ثالثة أيام فتح فيه جمال الزيارات للجميع وخصصت زيارات من ةبل 

معة والغا  وحفر الباطن وحوطة سدير واألرطاوية ، وةد ةدمت مهم امهدايا مدارس حمافظات الزلفي واجمل
 والنشرات التعريفية باجلامعة والكليات .

 

 



 

 

 


