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تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد 
العيسـى، افتتـح سـعادة مدير الجامعـة بالنيابـة الدكتور 
فـوزان الفوزان الملتقى السـنوي الرابع عشـر لمسـؤولي 
التدريـب بالقطاعيـن الحكومـي والخاص، والـذي نظمته 
عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المسـتمر 

بالجامعة.

ويهدف الملتقى إلى زيادة الوعي بأهمية وفلسفة قياس 
أثر التدريب، والتعريـف بطرق قياس أثر التدريب، باإلضافة 
إلـى معرفـة معايير قياس أثـر التدريب، إلـى جانب تفعيل 
ومتابعـة أثـر التدريـب، وكذلك توضيـح النتائـج المرتقبة 
والمنشـودة من التدريب، وعرض بعـض التجارب المتميزة 
في مجال قياس أثر التدريب.           التفاصيل صفحة (٤)

افتتاح الملتقى السنوي الرابع عشر لمسؤولي 
التدريب في القطاعين الحكومي والخاص 

تغطية: زيد السبيعي – محمد قندلجي
أكـد مديـر الجامعـة بالنيابـة الدكتـور فـوزان بن 
عبدالرحمـن الفـوزان أن الجامعـة تقوم بجهـود كبيرة 
تبذلهـا فـي تعزيـز القيـم الوطنيـة وترسـيخ العقيدة 
الصحيحة التي أسسـت عليها هذه البـالد المباركة منذ 
الدولة السـعودية األولى على يد اإلمام محمد بن سـعود 
واإلمـام محمد بن عبدالوهـاب رحمهما اللـه، جاء ذلك 
خـالل تكريمه للطـالب والطالبـات الفائزيـن بالجوائز 
الكبرى لمسابقة شـموخ الوطنية في دورتها الخامسة 
بقاعـة مجلس الجامعة، وبحضور وكالء الجامعة وعدد 

كبير من منسوبيها.
وأشـاد الفوزان بمسـابقة شـموخ التي تعـد إحدى 
مبـادرات الجامعـة فـي تعزيز القيـم الوطنيـة، وكذلك 
بفكرة المسابقة لهذا العام وهي مالمح النهج السعودي 
ومنهجه الذي يسير عليه، وقال: المشاركة في مثل هذه 

المسابقات تعزز الثقة في أبنائنا وبناتنا، ومدى قدرتهم 
علـى تعزيـز ثقتهـم فـي منهجيـة الجامعـة وقدراتها 
األكاديميـة وحسـن مخرجاتهـا التـي سـتكون رصيدا 
لهذه البالد في المسـتقبل، مبيناً أن أسـاليب األعداء في 
استقطاب وتجنيد الشـباب يكون مصدرها بشكل كبير 
من خالل وسـائل التواصل االجتماعـي، وأبناؤنا وبناتنا 
هم علـى اطالع أكثـر منا جميعـاً بهذه الوسـائل، لذلك 
المسـؤولية عليهم كبيرة في التصدي لقوى الشـر وإلى 

تأكيد الوالء لهذه العقيدة.     
وهنأ مدير الجامعة بالنيابة الفائزين في المسابقة، 
كمـا قدم شـكره لمن عملوا فـي هذه المسـابقة كافة، 
وعلى رأسـهم المديـر التنفيذي لبرنامـج (أنت يا وطني 
أنا)، الجهة المنظمة للمسابقة األستاذ صالح بن محمد 

السالم والعاملين معه في اللجان والجهات كافة.
التفاصيل صفحة (٧)

خالل تكريمه للطالب والطالبات الفائزين

الفوزان: مسابقة (شموخ) إحدى 
مبادرات الجامعة لتعزيز القيم الوطنية رعـى سـعادة مديـر 

الجامعة بالنيابة الدكتور 
فـوزان بـن عبدالرحمـن 
دورة  ختـام  الفـوزان، 
«ظاهرة المخدرات وسبل 
والتـي  منهـا»  الوقايـة 
نظمها المركز السـعودي 
وأبحـاث  لدراسـات 
الوقايـة مـن المخـدرات 
العقليـة  والمؤثـرات 
بالتعـاون  «حصيـن» 
الوطنيـة  اللجنـة  مـع 
المخـدرات،  لمكافحـة 
المشروع  ضمن فعاليات 
مـن  للوقايـة  الوطنـي 
«نبـراس»،  المخـدرات 
لتدريـب  والمخصصـة 
الدعـاة  مـن  المدربيـن 
وزارة  فـي  والخطبـاء 
اإلسـالمية  الشـؤون 
ووزارة الدفـاع والطيران، 
حيـث أقيمت الـدورة في 
بمقر  المؤتمـرات  مبنـى 

الجامعة لمدة ثالثة أيام.

الفوزان: الملتقى يأتي استشعاراً من الجامعة بأهمية أثر المعلم والمعلمة

أمير المدينة يرعى ملتقى أثر المعلم والمعلمة في تحقيق األمن الفكري 
رعـى صاحب السـمو الملكـي األميـر فيصل بن سـلمان 
بـن عبدالعزيـز أمير منطقـة المدينة المنورة ختـام فعاليات 
(الملتقـى العاشـر ألثـر المعلـم والمعلمة في تحقيـق األمن 
الفكـري فـي المؤسسـات التعليميـة فـي المملكـة العربية 
السـعودية) بحضور مدير الجامعة بالنيابة الدكتور فوزان بن 

عبدالرحمن الفوزان.
وأوضـح مديـر الجامعة بالنيابـة، أن المملكة مسـتهدفة 
من منظمات وأحزاب تحاول أن تحرف الشـباب عن منهجهم 
الصحيـح، ومـن هـذا المنطلـق جنـدت الجامعـة علماءهـا 

وأساتذتها لمحاربة هذه القوى.
وأشـار الدكتور الفـوزان أن هذه الدورات تأتي استشـعاراً 
مـن الجامعة بأهميـة أثر المعلـم والمعلمة ودورهمـا البارز 
في تأصيل األمن الفكري المنشـود وبما ينعكس إيجابياً على 

الطلبة وحمايتهم مـن األفكار الهدامـة، والجماعات الضالة، 
وتحذيرهـم مـن اإلرهـاب، والعمل علـى تأصيل حـب الوطن 
لديهـم، وغرس مبـادئ الوسـطية واالعتدال واالسـتقامة في 
نفـوس الناشـئة، مبيناً أنها تسـتهدف المعلميـن والمعلمات 
والمشرفين والمشرفات بمراحل التعليم المختلفة ويحضرها 

عدد من معلمي المعاهد العلمية على مستوى المملكة.
وشكر الدكتور الفوزان سمو أمير منطقة المدينة المنورة 
على موافقته الكريمة لرعاية هذه الدورة وعلى ما تلقاه معاهد 
المنطقـة من عنايـة ورعاية ودعـم غير محدود لمناشـطها 

وبرامجها وفعالياتها ومتابعة وضبط لسائر أعمالها.
وتمحـورت األوراق العلميـة للمشـاركين حـول تحقيق 
األمـن الفكـري فـي المؤسسـات التعليميـة فـي المملكة 

العربية السعودية.                               التفاصيل صفحة (٩)

كتب- محمد العتيبي
تنظم الجامعة ممثلة في قسم علم النفس بكلية العلوم االجتماعية الندوة الدولية الثالثة 

(الهوية وتحديات العصر)، خالل الفترة من ٢٨-١٤٣٧/٦/٢٩هـ.
وبيـن أمين عام النـدوة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن األسـمري بأن الندوة سـتتناول 
عـدة محاور وهي المحور األول األسـس النظرية لعلم النفس ويشـتمل على أسـس وأبعاد 
ومقومـات الهوية، والعوامل المؤثرة في الهوية ، وهوية علم النفس العربي، وهوية أقسـام 
علـم النفس في العالم اإلسـالمي، وعلـم النفس وتنمية الهوية، والمحـور الثاني الهوية في 
اإلسالم ويتضمن  بناء الهوية، التأصيل اإلسالمي للهوية، اإلسالم وحلول أزمة الهوية، الهوية 
اإلسـالمية في عصر العولمة، والمحور الثالث الهويـة والوطنية ويتناول العالقة بين الهوية 
والوطنيـة، ومقومـات الهوية الوطنية وخصائصهـا، وأخطار تهدد الهويـة، وتنمية الهوية 
الوطنيـة وتحصينها، والمحور الرابـع أزمة الهوية ويناقش واقع أزمـة الهوية ومظاهرها، 
وأزمة الهوية بين الشـرق والغرب ، والغـزو الثقافي وأزمة الهوية، والتعصب وأزمة الهوية ، 
واإلرهاب وأزمة الهوية ، وأزمة الهوية والنوع ( ذكور – إناث )، أما المحور الخامس استشراف 
مستقبل الهوية فسـيناقش الهوية الثقافية واالجتماعية، وهوية الشباب وتحديات العصر، 
وشـبكات التواصل االجتماعي والهويـة، والهوية والتعايش العالمي، ومسـتقبل الهوية في 
عالمنا اإلسـالمي، وهوية أقسـام علم النفس في المستقبل. وأضاف ان هذه الندوة تأتي في 
حلة جديدة وموضوع معاصر  (الهوية وتحديات العصر) الذي تم إختياره لإلسـهام العلمي 
في أحد الموضوعات البحثية التي ُتشـغل الكثير مـن المتخصصين في علم النفس والتربية 
واإلجتماع وغيرهم. وُتعتبر هذه الندوة العلمية الدولية من أهم اإلنتاجات العلمية لقسم علم 

النفس بكلية العلوم اإلجتماعية بجامعة اإلمام لخدمة البحث العلمي والمجتمع.
 وأوضح أن اللجنة العلمية بالندوة استقبلت العديد من المشاركات المقدمة للندوة والتي 
بلغت ١٧٦ مشاركة والتي تم إختيار ٤٩ منها بعد اجتياز التحكيم العلمي. وسيشارك بالندوة 
٥٦ (ذكور وإناث) من المتخصصين منهم المسـتكبين والباحثين من داخل وخارج المملكة 
(مـن الـدول العربية وغيـر العربية) حيثت تنوعت المشـاركات مابين (بحـث، ورقة عمل و 

ملصق علمي) ووزعت حسب المحاور إلى ٧ جلسات وندوة حوارية ثم الجلسة الختامية. 

الجامعة تنظم الندوة الدولية الثالثة 
«الهوية وتحديات العصر»

 اختتام دورة 
ظاهرة المخدرات 

وسبل الوقاية منها

التفاصيل صفحة (٣)
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ناصــر  كتــب:   
القحطانــي، تصوير: 

أحمد الكيادي
مدير  سعادة  رعى 
بالنيابـة  الجامعـة 
بـن  فـوزان  الدكتـور 
الفوزان  عبدالرحمـن 
فـي مكتبـه، مراسـم 
توقيع اتفاقية تشغيل 
وإدارة مراكـز لتعليـم 
بيـن  العربيـة  اللغـة 
عمادة شؤون المعاهد 
في الخارج والصندوق 

الخيري التعليمي.
الدكتـور  وأشـاد 
التواصل  بهذا  الفوزان 
عمادة  بيـن  والتعاون 
المعاهـد  شـؤون 
وبيـن  الخـارج  فـي 

الصندوق الخيري التعليمـي، ووصفها بأنها خطوة 
رائـدة تهدف للعنايـة بلغة القرآن الكريـم وتعليمها 
لغير الناطقين بها في كافة أنحاء العالم اإلسالمي.

من جانبه، أوضح عميد شؤون المعاهد العلمية 

الدكتـور عبدالله بـن حضيض السـلمي أن العمادة 
تسـعى لتحقيق رغبة الجامعة ممثلة في الصندوق 
الخيري التعليمي في تأسيس وإدارة وتشغيل مراكز 
تعليم اللغة العربية في جمهورية إندونيسيا وتقديم 
البرامـج العلميـة والتدريبيـة فـي العلـوم العربية 

وفقـاً  والشـرعية 
من  المعتمدة  للبرامج 

الصندوق.
مـن جهـة أخرى، 
التنفيذي  المديـر  بين 
الخيـري  للصنـدوق 
الدكتـور  التعليمـي 
محمـد  بـن  عبداللـه 
الرزيـن أن الصنـدوق 
فتـح  علـى  يعمـل 
اللغـة  تعليـم  مراكـز 
العربية في جمهورية 
إندونيسيا وفق برامج 
المعتمـدة  الدبلـوم 
العلـوم  معهـد  لـدى 
والعربيـة  اإلسـالمية 
لتعليـم اللغـة العربية 
بها،  الناطقيـن  لغيـر 
وقـد تـم التوقيـع مع 
عمـادة شـؤون المعاهد فـي الخـارج لقدرتها على 

تنفيذ ذلك وفق البرامج المعتمدة.
حضر التوقيع، عدد من أعضاء الصندوق الخيري 

التعليمي.

الفوزان يرعى اتفاقية التعاون بين معاهد 
الخارج والصندوق الخيري التعليمي

اجتماع اللجنة التحضيرية للندوة 
الدولية لقسم علم النفس

تـرأس وكيل الجامعة للدراسـات العليا والبحث العلمي األسـتاذ الدكتور 
فهد بن عبدالعزيز العسـكر في مكتبـه، اجتماع اللجنـة التحضيرية للندوة 
الدولية الثالثة لقسـم علم النفس (الهوية وتحديات العصر) والذي ستنظمه 

الجامعة خالل الفترة ٢٨-١٤٣٧/٦/٢٩هـ في مبنى المؤتمرات.
ورحب الدكتور العسكر باألعضاء المشاركين في االجتماع، وحثهم على 
بـذل المزيد من الجهد ومضاعفة العمل إلنجاح هذه الندوة التي تمثل حرص 
الجامعـة علـى تقديم رسـالتها في كل ما يخـدم الدين والوطـن والمجتمع 

ويحقق تطلعات والة األمر.
ونوقـش خالل االجتماع االسـتعدادات النهائية للندوة، وما تم إنجازه من 

قبل اللجنة العلمية.

اسـتقبل معالـي رئيـس 
األسـتاذ  أسـيوط  جامعـة 
الدكتور أحمد جعيص مؤخراً 
فـي مكتبـه، سـعادة وكيل 
المعرفي  للتبـادل  الجامعـة 
الدكتور  الدولـي  والتواصـل 
محمد بن سعيد العلم، خالل 
االجتمـاع  فـي  مشـاركته 
الثانـي للمجلـس التنفيـذي 
الجامعات اإلسالمية  لرابطة 
في دورته العاشـرة والندوة 

المصاحبة لها.
وأعـرب الدكتور جعيص 

عن ثنائه للدور الرائد الذي تضطلع به الجامعة في نشر العلم والمعرفة 
داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، مشيداً بالروابط التي تجمع 
بين البلدين الشـقيقين المملكة العربية السـعودية وجمهورية مصر، 

كما أبدى رغبته بمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعتين.
مـن جانبه، شـكر الدكتور محمـد بن سـعيد العلم معالـي رئيس 
جامعـة أسـيوط  على حفـاوة االسـتقبال، وقـدم له شـرحاً عن دور 
الجامعة وجهودها، وما تقدمه من إسـهامات كبيرة في مجاالت اللغة 
العربية والثقافة اإلسـالمية سـواء من خالل معاهدهـا في الخارج أو 
المؤسسات التعليمية التي تشرف عليها حتى أضحت منارة علمية على 

الصعيد الدولي في مجاالت علمية عديدة. 
وبين الدكتور العلم أن اجتماع المجلس التنفيذي لرابطة الجامعات 
اإلسـالمية برئاسـة معالي رئيس رابطة الجامعات اإلسـالمية الشـيخ 
الدكتـور عبداللـه بـن عبدالمحسـن التركـي، وحضره جميـع أعضاء 
المجلس، تم فيه مناقشـة العديد من الموضوعات المدرجة في جدول 
األعمال، وهي كاآلتي: التصديق على محضر الجلسة السابقة، وعرض 
ميزانيـة الرابطـة، وتقرير عـن متابعة ما تـم تنفيذه من قـرارات في 
االجتمـاع السـابق، وتقرير األميـن العام لرابطة الجامعات اإلسـالمية 
عن إنجـازات الرابطة خالل الفترة الماضية، وقد تضمن: القضايا التي 
اهتمـت بهـا الرابطة هذا العام، وتفعيل الشـراكة مـع الهيئة العالمية 
للتعليم اإلسـالمي برابطة العالم اإلسـالمي، والتعاون على المسـتوى 
اإلقليمي والدولي، والخطة اإلسـتراتيجية المستقبلية للرابطة لدراسة 
مشكالت العالم اإلسالمي، ومشروع الكتب اإلرشادية للعلوم اإلسالمية 
واالجتماعيـة المقترحة من رابطـة الجامعات اإلسـالمية، وإصدارات 
الرابطـة، والنـدوات والمؤتمرات واللقـاءات العلميـة، واإلعالم ومركز 
المعلومـات وتقنيـات التواصل الحديثة، والمسـائل الماليـة واإلدارية، 

ونعي الرابطة لبعض خبرائها.
وأضـاف الدكتـور العلم بأن مـن الموضوعات التي تم مناقشـتها: 
تقارير اللجان الدائمة، ومذكرة للعرض على المجلس التنفيذي بشـأن 
طلبات العضوية الجديدة، ومشـروعين للعرض على المجلس التنفيذي 
للرابطـة، وتحديد مـكان انعقاد المجلس التنفيـذي للرابطة (االجتماع 

الثالث في دورته العاشرة).
وتمـت الموافقة علـى البنـود المدرجة فـي جدول األعمـال، وفي 
ختام االجتماع شـكر معالي رئيس رابطة الجامعات اإلسـالمية الوفود 
المشـاركة على ما قدموه من مرئيات بنـاءة، داعياً الله -عز وجل- أن 

يحقق هذا االجتماع أهدافه وتوصياته.

رئيس جامعة أسيوط 
يستقبل العلم

نظمـت الجامعـة ممثلـة بعمـادة 
تطويـر التعليـم الجامعـي البرنامـج 
التدريبـي « التعليـم والتعلـم الجامعي 
U.T.L  «، فـي دورتـه الثانية عشـرة، 
ويعـد هـذا البرنامج من أهـم البرامج 
التي تعنـى بالتطويـر المهني ألعضاء 
هيئـة التدريـس، وقـد تـم تصميمـه 
والتعلـم  التعليـم  فاعليـة  لتعزيـز 
المحفـزة  التعليميـة  البيئـة  وتوفيـر 
للتعلم والتحسـين الوظيفي المسـتمر 
لعضـو هيئـة التدريـس، وهـو يدمج 
المفاهيـم األساسـية للتعليـم والتعلم 
ومهـارات  التعليـم  واسـتراتيجيات 
التفكيـر والتجربـة الفعليـة للتدريس 
ضمـن بيئـة تعاونية علميـة تعليمية، 
وتقـدم دعمـاً عمليـاً فوريـاً وإطـاراً 
التأمليـة  التدريسـية  للممارسـات 

المستمرة وتجويد األداء.
خمسـة  البرنامـج  اسـتمر  وقـد 

أيـام، أربعة أيام منها للجانـب النظري ويوم واحد 
للتدريـس العملي، وكانت من أهم محاور البرنامج 
التعليـم من أجل التعلـم الفعال، ونظريـات التعلم 
وتطبيقاتها في التدريس الجامعي، وتقييم التعلم، 
واسـتراتيجيات التعلم النشـط والعمـل الجماعي، 
ومخرجـات التعلم، والتعليـم اإللكترونـي والتعلم 
المدمـج وعمليـة ضمـان الجـودة فـي التدريس، 
واسـتخدام البحث لخدمة ودعم التعليم، باإلضافة 
إلى تخصيص يوم كامل للتدريب فالتدريب العملي 
علـى التدريس يجمع بيـن النظريـة والتطبيق في 
مجـال التعليـم العالـي فالمشـاركون يقسـمون 
إلـى مجموعـات كل مجموعـة تتكـون من سـتة 
مشـرف  أو  منسـق  هنـاك  ويكـون  مشـاركين 
متخصـص وتقـوم كل مجموعة من المشـاركين 
بالتخطيط وتنفيذ التدريس لحلقة قصيرة (درس) 
من المقررات الدراسـية الجامعيـة باالعتماد على 
البحـوث والمؤلفات التعليمية األخرى إلثراء عملية 
التدريـس، واسـتخدام التغذيـة الراجعة لتحسـين 
التعليم. ويقوم المشـاركون باستكشـاف القضايا 
ذات الصلـة، والمشـاركة فـي البحـوث والكتابات 
وثيقـة الصلة بالموضوع، ويقومون كذلك بمراقبة 
التدريـس مـن قبل محكميـن واالسـتجابة لتقييم 

الزمالء ، وتطوير فلسفتهم التعليمية .
وقـد بلـغ عـدد المشـاركين فـي البرنامـج 
( ٦٦ ) مشـاركاً مـن أعضـاء وعضـوات هيئـة 

التدريـس بالجامعة يمثلون كافة كليات الجامعة 
ومعاهدها.

وقـد حضر الحفـل الختامـي للبرنامـج عميد 
تطويـر التعليـم الجامعـي الدكتـور عبـد اللـه بن 
علي سـير المباركـي، وأوضح أن وكالـة الجامعة 
للتخطيـط والتطويـر والجـودة من خـالل عمادة 
التطويـر التعليـم الجامعـي لديهـا خطـة حقيقة 
طموحة تلبي احتياجات أعضاء هيئة التدريس ومن 
في حكمهم من ناحية تطوير مهاراتهم وتحسـين 
أدائهم، مضيفاً أن هذه الورشة بالتحديد التي نحن 
فـي ختامهـا هي إحـدى الـورش المتخصصة في 
تحسين مهارات أعضاء هيئة التدريس في العملية 
التعليميـة  التعلميـة وأيضا في الجوانـب التي لها 
عالقـة بالعمليـة التعليميـة كالبحـث العلمـي في 

مجال التعليم والتعلم الجامعي.
ولفت المباركي إلى أن هذه الورش من األهمية 
بمـكان ألن عضـو هيئـة التدريـس فـي كثير من 
كليـات الجامعـة غيـر مؤهل مـن ناحيـة تربوية، 
مسـتدركاً أنـه ربما يكون فـي تخصصه قد حصل 
علـى أعلى الدرجات وقال ال نشـك فـي قدراته في 
مجـال تخصصـه لكـن هنـاك مهمة كبيـرة وهي 
المهمـة التربوية حيث يجب أن يعـرف كيف ينقل 
هـذه المعلومات وكيـف ينقل التجـارب وما دوره 
فـي العمليـة التعليميـة وهل هو ملقـن أم موجه، 
وما هـي األنمـاط الحديثة فـي التعليـم الجامعي 
وكيف يطـور مهارته وكيف يختبـر الطالب ويقيم 

قدراتهم، وكيـف يوجههم التوجيه الصحيح وكيف 
يطـور المناهـج والخطط والبيئـة التعليمة وكيف 

يبحث في الجوانب التعليمية والتربوية.
وأكد على أن هذه األمور مهمة جداً حيث جاءت 
هذه الورشـة وغيرهـا لتحقيق هذه األهـداف التي 
تحقق رسـالة الجامعة، مشـيراً إلى أن عضو هيئة 
التدريس ركيزة أساسـية في أي مؤسسـة تعليمية 
فاختيار عضو هيئة التدريس واالعتناء به واالعتناء 
بحقوقه يؤثر إيجاباً وينعكس إيجابياً على واجباته 

وأدائه وبالتالي تحقق الجامعات رسالتها.
وعـن تقييم نتائج الـورش وهل لهـا أثر أم ال، 
قـال: قيـاس األثر مـن األمـور الصعبة لكـن عادًة 
ما نقيس قبل وبعد الورشـة، فقبـل الدخول هناك 
بعض األدوات واألسـئلة تسـأل للمشـاركين فيها، 
وفي نهاية الدورة يسـأل مرة أخرى فيها ، ويقاس 
األثر ويرى هل تحسن األداء أم ال، فالقياس يتم من 

خالل عقد الورشة.
كما شـكر في ختام الحفل كل من سـاهم في 
تنظيـم هـذه الورشـة وغيرهـا، «وخص بالشـكر 
العمـادة علـى جهودهـم  منسـوبي ومنسـوبات 
الجبارة، وجميع من شـارك في تنظيـم هذا اللقاء 
وال يفوتني أن أشـكر مدير الجامعـة بالنيابة على 
وقفاتـه المشـرفة وعلى دعمه غيـر المحدود لكل 
مـا يتعلق بأنشـطة الجامعة وخصوصـاً ما يتعلق 

بالطالب وبعضو هيئة التدريس».

عمادة التطوير الجامعي تقيم  برنامج 
(التعليم والتعلم الجامعي)
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 ورشة عمل عن مراجعة وتطوير 
مقرر الفقه الطبي وآلية تدريسه 

السـعودية  العلميـة  الجمعيـة  تنظـم   
للدراسـات الطبيـة الفقهية ورشـة عمل عن 
مقرر الفقه الطبي بعنوان ( مراجعة وتطوير 
مقرر الفقه الطبي وآلية تدريسه ) والموجهة 
ألعضاء هيئة التدريس ممن سبق لهم تدريس 
المقرر.  وذلك يوم الخميس  ١٤٣٧/٦/٢٩هـ 
الموافق ٢٠١٦/٤/٧م من السـاعة ٩ صباحاً 
حتى الساعة ١٢ ظهراً بكلية الطب بالجامعة. 
ويتم تدريـس مقرر الفقه الطبـي في كليات 
الطـب والكليـات الصحيـة فـي الجامعـات 
السـعودية، ودعـا سـعادة وكيـل الجامعـة 
للتخطيط والتطوير والجودة األستاذ الدكتور 
خالـد بـن عبدالغفـار آل عبدالرحمـن رئيس 
مجلـس إدارة الجمعية أعضاء هيئة التدريس 
المهتميـن لحضـور ورشـة العمـل وتأكيـد 
تسـجيلهم بإرسـال البيانات الشـخصية إلى 

   ssmj@imamu.edu.sa اإللكترونـي   البريـد 
لتأكيد تسجيلهم.

الجمعيـة  إن  قائـًال:  سـعادته  وأضـاف 
قامـت بإصدار كتاب بعنـوان (الفقه الطبي) 
ليكون مرجعاً رئيسـاً للطالب والمتخصصين 
والجمعيـة تحـرص دائمـاً أن تكـون مرجعاً 
علميـاً رائـداً في الدراسـات واالستشـارات و 
التعليم المستمر والبحث العلمي في القضايا 
الطبيـة الفقهيـة ومـد جسـور التواصل بين 
المهتميـن والمختصيـن فـي العلـوم الطبية 
والمتخصصين في العلوم الشـرعية وتشجيع 
إجـراء الدراسـات والبحـوث العلمية ونشـر 
الوعـي بالفقه الطبـي وتنسـيق الجهود بين 
الجهات ذات العالقة بالقضايا الطبية الفقهية 
وتقديم االستشـارات وتنمية الموارد البشرية 

المتخصصة في القضايا الطبية الفقهية. 

 كتب: ناصر القحطاني، تصوير: يحيى الفيفي
نظمـت كليـة علوم الحاسـب والمعلومـات، بالتعاون مع 
شـركة ِعلْـم، ملتقى (تجربتـي) خالل األسـبوع الماضي في 

القاعة الكبرى بالكلية.
وبيـن عميـد الكلية الدكتور عيسـى بن عبدالله العيسـى، 
أن الملتقـى الذي اسـتمر لمدة ثالثـة أيام، عـرض فيه نخبة 
مـن المتخصصيـن فـي المجـال المهنـي تجاربهـم المهنية 
ونصائحهـم لطلبـة التخصص، مشـيراً إلى أهميـة مثل هذه 
الملتقيات التي تزود الطالب بالمهارات األساسية التي تعينهم 
على إدارة شـؤونهم بأنفسهم والتعامل اإليجابي مع اآلخرين 
كمـا تعودهم علـى االعتماد على النفس، إضافـة إلى التركيز 
علـى المهارات القياديـة والحوارية واإلبـداع، وتهيئة الطالب 
لسـوق العمل بإعطائهم المهـارات األولية للعمل واإلنتاج عن 

طريق اللقاءات والـدورات التدريبية والبرامج المصاحبة لها، 
وأضاف بأن الكلية تعمل على تطبيق رؤيتها ورسالتها إليجاد 
حلول مبتكرة للصعوبات والعوائق التي تساور أذهان الطالب 

حول التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص.
مـن جانبه، أكد وكيل الكلية للشـؤون اإلدارية والطالبية 
الدكتـور محمد بن نداء العنـزي على أن مثل هذه الملتقيات 
تعـّد من أولويـات الكلية، ويأتي ذلك انطالقـا من توجيهات 
عميد الكلية بأهمية عرض تجارب حية للطالب لالسـتفادة 
منها في تنمية مهاراتهم، وعرض نجاحات وتجارب مختلفة 
من المؤهلين بسـوق العمل والمهارات األساسية التي يجب 
علـى الطالب التحلي بهـا ومراعاتها خالل دراسـتهم، ودعا 
الطالب إلى االسـتفادة من اللقاءات والـدورات التي تقدمها 

الكلية لهم.

كلية الحاسب تنظم ملتقى (تجربتي)

كتبت: أسماء الفاضل
يقيـم معهـد الترجمـة والتعريـب عـدداً من 
البرامج التدريبية واألنشطة الموجهة لمنسوبي 
ومنسـوبات الجامعة، خالل أسـبوعين، بدءاً من 
٢١-٦-١٤٣٧هــ، وهـي: دورة أسـس الترجمة 
التحريريـة فـي المجـال األكاديمـي، وبرنامـج 
التدريـب الميداني في الترجمة، (لغة إنجليزية)، 
وآخر(لغـة فرنسـية)، وكذلـك برنامجـان فـي 
التدريـب على الترجمة الفورية (لغة فرنسـية)، 
البرنامجيـن  إلـى  إضافـة  إنجليزيـة)،  و(لغـة 
األساسـيين  في الترجمة التحريرية والشـفوية 
و(عربي-فرنسـي- (عربي-إنجليزي-عربـي) 

عربي).
كما ينظم المعهد ملتقى تجربة الترجمة في 
كتاب «مدخل إلى التحليل الحقيقي»، بمشـاركة 
الدكتور محمد سـيداتي، وذلك في إطار فعاليات 

منتدى المترجمين.
ومـن ضمن األنشـطة التي يقدمهـا المعهد، 
دورة تدريبيـة فـي مفاهيـم التدقيـق الداخلـي 
لمنسـوبي ومنسـوبات المعهد، بعنوان «تجارب 
وآفاق فـي الترجمة والتعريب»، ُنّفذت األسـبوع 
الماضي مع نخبة من المختصين والممارسـين 
للترجمـة والتعريـب فـي األوسـاط األكاديمية، 
تناولت مشـاركة معهد الملـك عبدالله للترجمة 
والتعريـب لجامعـة الملـك فيصـل فـي تقديـم 

ورشتي عمل اليوم العالمي للتوعية بالترجمة.
يشار إلى أن المعهد يوفر بيئة عمل حقيقية، 
تعكـس مقومـات العمـل فـي مجـال الترجمة 
والتعريـب، وتتضمـن البرامـج التدريبيـة التـي 
ينفذهـا، تدريبـات عمليـة في أسـس الترجمة، 
تمنح المتدرب شـهادة إكمال البرنامج، معتمدة 

من معهد الملك عبدالله للترجمة والتعريب.

«الترجمة والتعريب» يقيم دورات 
وملتقيات لمنسوبي الجامعة

كلية العلوم االجتماعية تقيم لقاء إرشاديا لطالبات الدراسات العليا
نظمت وكالـة كلية العلوم االجتماعية للدراسـات العليـا لقاءها الدوري في 
اإلرشـاد األكاديمـي للطالبـات األسـبوع الماضي، ويهـدف إلى رفع المسـتوى 
التعليمي لطالبات الدراسـات العليا بكلية العلوم االجتماعية، ومسـاعدتهن على 

التكيف مع البيئة الجامعية.
ورحبـت وكيلـة الكليـة الدكتـورة هيلة الفايـز بوكيـالت األقسـام العلمية 
ومنسـقات الدراسـات العليا وعضوات هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا ، 
وأكدت أهمية دور طالبات الدراسـات العليا كونهن سـفيرات ألقسامهن العلمية 
فـي سـمتهن والتزامهن العلمي، الفتـة إلى أهمية هـذا اللقاء فـي اإلجابة على 
استفسـارات الطالبات، وما يشكل عليهن في دراستهن األكاديمية، وأشارت إلى 
أن قنـوات التواصل بين وكالة كلية العلوم االجتماعية للدراسـات العليا وطالبات 
الدراسـات العليا بالكلية، متاحة أمامهن بكل يسر وسهولة، مسلطة الضوء على 

أبرز حقوق وواجبات طالبات الدراسات العليا. 
تال ذلك التعريف بمنسـقات الدراسات العليا باألقسام العلمية في الكية وهن 
منسقة علم االجتماع والخدمة االجتماعية د . منى فارح وأ .د عزة جالل ومنسقة 
قسـم المناهج وطرق التدريس أ. مريم الشـلوي ،أ.أسـماء الدلبحي ، أ.الجوهرة 

الخريجي.
من جهتها قدمت وكيلة قسـم المناهج وطرق التدريس د. الهنوف الشـمري 
عرضـاً موجزاً عـن الئحة الدراسـات العليا الموحـدة في الجامعات السـعودية، 
تناولـت فيها أبـرز القضايا األكاديميـة التي تهـم طالبة الدراسـات العليا مثل: 
نظام الدراسـة في مرحلتي الماجسـتير والدكتوراه، والمدة النظامية ومتطلبات 

التخرج، ومرتبة الشـرف إلى جانب االختبـارات وإلغاء القيد وإعادته، والحرمان 
والتأجيل والفرص اإلضافية.

من جانبها استعرضت  منسقة الدراسات العليا بقسم علم االجتماع والخدمة 
االجتماعيـة د. منـى فـارح الخدمات التـي تقدمها األقسـام العلميـة لطالبات 
الدراسات العليا في كلية العلوم االجتماعية، مبينة أن جميع القائمات في الكلية 
يقدمن الدعم والمسـاعدة للطالبات، فيما أوضحت مسـاعدة وكيلة كلية العلوم 
االجتماعية للدراسـات العليا للشـؤون التعليمية أ. ناديـة الحربي الخدمات التي 
تقدمهـا وكالة كلية العلوم االجتماعية للدراسـات العليا للطالبـات المتمثلة في 

الخدمات اإللكترونية عبر الموقع اإللكتروني والدورات التدريبية والمكتبة.
وتناولت رئيسة قسم الجودة األكاديمية في قسم أصول التربية الدكتورة هند 
األحمد، دور طالبة الدراسات العليا في تحقيق التطوير والجودة، وأهمية الجودة 

في سوق العمل، إضافة إلى التعليم التعاوني كعنصر هام لتحقيق الجودة.
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش وطرح األسـئلة مع وكيلة كلية العلوم 
االجتماعيـة للدراسـات العليـا ووكيالت األقسـام العلمية، لعرض استفسـارات 

طالبات الدراسات العليا والرد عليها كل حسب اختصاصه.
يذكـر أن اللقـاء تخللـه أركان تعريفيـة بقسـميه علـم االجتمـاع والخدمة 
االجتماعية والمناهج وطرق التدريس، اشـتملت على نبذة موجزة عن كل قسم، 
ورسالته ورؤيته وأهدافه، والبرامج الدراسية التي يقدمها، وأسماء أعضاء هيئة 
التدريس به، والبريد اإللكتروني الرسـمي للقسم، واسم منسقة الدراسات العليا 

بالقسم وبريدها.
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تحت عنوان: (قياس أثر التدريب)

مدير الجامعة يفتتح الملتقى السنوي الرابع عشر 
لمسؤولي التدريب في القطاعين الحكومي والخاص 

تغطية : نواف الشعالن – فهد الحمد
تصوير / سامي الفيفي

تحـت رعاية معالي وزير التعليم الدكتـور أحمد بن محمد 
العيسى، افتتح سـعادة مدير الجامعة بالنيابة الدكتور فوزان 
الفـوزان الملتقـى السـنوي الرابع عشـر لمسـؤولي التدريب 
بالقطاعيـن الحكومي والخاص، والـذي نظمته عمادة المركز 

الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة.
ويهـدف الملتقى إلى زيادة الوعي بأهمية وفلسـفة قياس 
أثر التدريب، والتعريف بطرق قياس أثر التدريب، باإلضافة إلى 
معرفـة معايير قياس أثر التدريب، إلـى جانب تفعيل ومتابعة 
أثـر التدريب، وكذلك توضيح النتائج المرتقبة والمنشـودة من 
التدريـب، وعرض بعض التجـارب المتميزة فـي مجال قياس 
أثـر التدريب. وبيـن مديـر الجامعـة بالنيابة الدكتـور فوزان 
الفـوزان، أن الجامعـة تولـي التدريـب أهميـة خاصة سـواء 
للطـالب والطالبـات أو أعضـاء وعضـوات هيئـة التدريس أو 
الموظفيـن والموظفات، مشـيراً إلى أن الجامعـة انطالقا من 
رسالتها األكاديمية ومسؤوليتها االجتماعية تعمل على تلمس 
كل ما يسـهم باالرتقـاء بالمؤسسـات الحكوميـة والخاصة، 
وذكـر أن الجامعة تبنت هذا الملتقى السـنوي الذي يعالج كل 
عـام موضوعا متخصصـاً يتعلق باالرتقـاء بالتدريب في هذه 

الجهات.
وختم الدكتور الفوزان كلمته، بالشـكر لله أوالً ثم الشـكر 
لـوالة األمـر -حفظهم اللـه- الذين يبذلـون الغالـي والنفيس 
لالرتقاء بقطاع التعليم وقطاع التدريب، كما شكر معالي وزير 

التعليم على رعايته للملتقى.
 من جانبـه أوضح عميد عمادة خدمـة المجتمع والتعليم 
المسـتمر الدكتـور عبدالرحمـن الجريوي أن الملتقى يسـعى 
إلنعـاش مجـال االسـتثمار فـي التدريـب واالرتقـاء بقدرات 
الموظفين مما يعود بالنفع على المنظمة ومسـتوى إنجازها 
وبالتالي رفع قدراتها التنافسـية، الفتـاً إلى أن التدريب أصبح 
يتميز باالسـتمرارية واألهمية بسـبب المتغيرات المتسـارعة 

وانتشار التنافس العالمي.
وأكـد الجريـوي أن مجـال التدريـب أصبح حجـر الزاوية 
والحل الرئيـس لتوفير الكوادر القادرة علـى أداء مهام العمل، 
حيث يسـتهدف التدريب إكسـاب األفراد المعلومات والمعارف 
والمهارات التي تتطلبها الوظيفة وممارستها تطبيقيا، إضافًة 

إلى تطوير هذه المعلومات والمعارف والمهارات بما يتناسـب 
مـع التغيير المنشـود سـواء فـي مهـام الوظيفـة الحالية أو 
الوظائف المسـتجدة أو تطوير أداء الموظـف وقدراته في أداء 
مهامه بما يحقق للمنشـأة المزيد من الكفاءة االقتصادية في 
تقديم منتجاتها أو خدمتها ويرسخ عوامل االستقرار الوظيفي 
ويحد من معدالت الغياب ودوران العمل والحوادث المهينة بها 
ويعزز قدراتها على المنافسة، فضال عن المردودات االجتماعية 
خاصـة من حيث رفع مسـتوى المعيشـة والحـد من معدالت 
البطالـة. وبيـن أن الملتقـى يأتـي انطالقا من وعـي الجامعة 
ممثلة فـي عمادة المركز الجامعي لخدمـة المجتمع والتعليم 
المسـتمر بدورها في خدمة الوطن والمجتمع واسـتمرارا في 
أداء رسـالة الجامعـة السـامية وأهدافها النبيلـة وتوجهاتها 
اإلسـتراتيجية نحو التميز والريادة وإدراكا منها بالمسـؤولية 
الوطنيـة فـي تحقيق تطلعـات والة األمـر في االسـتثمار في 

الموارد البشرية وتنميتها لخدمة الوطن والمواطن.
وأضـاف: ١٤ سـنة مـرّت علـى انطالقـة الملتقـى األول 
لمسـؤولي التدريـب فـي رحـاب هـذه الجامعـة المباركـة، 
سـنوات كبرت معها الهمم واآلمـال، وازدادت فيها التطلعات، 
وظهـرت ثمار هذه الملتقيـات فكرا نيرا يديـر عملية التدريب 
ومسـؤولياته، وما هذا الملتقى اال اسـتكمال لجهـود العمادة 
فـي دعم ثقافة التدريـب من أجل بيئة تدريبية عالية تسـاهم 
بشـكل فاعل في تحسين أداء المؤسسات الحكومية والخاصة 
وتطويرها خدمة للمجتمع والمعنيين بالتدريب على حد سواء.
وأوضح العميد محمد الهبـدان؛ مدير عام التطوير اإلداري 
بـوزارة الداخلية، في الكلمة التي ألقاهـا نيابة عن المكرمين: 
لسـنا بصدد الحديث عن جامعة اإلمام ، هذه الجامعة العريقة 
التـي أنشـئت منذ ٦٧ عامـا ودورها علـى المسـتوى المحلي 
والعالمـي رائـد وملموس, حضـوري هذا اليوم ألجـل أن أقول 
شـكرا, شـكرا للجامعة على ما تقـوم به مـن دور موجه إلى 
الجهات الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، هذا الدور ملموس 
جـدا, ونحن فـي وزارة الداخليـة في تعاون مسـتمر مع هذه 
الجامعـة، وأبلـغ الجميـع تحيات ولـي العهد وزيـر الداخلية، 
وكذلك تحيات وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم، وهما 

ينقالن شكرهما لما تقوم به هذه الجامعة من دور مثالي.
وأوضـح الدكتـور عبداللـه الشـدادي  مديـر مجموعة نما 
المعرفية، في كلمته أن الباحث أو الخبير بهذا المجال يستطيع 

أن يسـتعرض تاريخه وأسسـه وآليـات تطبيقه، لكـن عندما 
يأتـي التطبيق الفعلي فأنـا أعتقد أننا نواجه تحديـاً كبيراً في 
المنشـآت والمؤسسات والمنظمات في القطاعات كافة, ففي 
صبـاح اليـوم كان هناك طـرح علمي فكري، يتحـدث الخبراء 
والمفكرون والباحثون في هـذا الموضوع، أما فنحن في هذه 
الجلسـة فسنسـتمتع كثيرا ونتحدث عن واقع, وهذه الجلسة 
تشـتمل على تجارب متنوعة تجربة من تجارب مؤسسـة من 
مؤسسـات التعليم العالي فـي جامعة األمير سـلطان، وتأتي 
لنمـوذج تجربـة قطاع عسـكري تجربـة مديرية األمـن العام 
لتقييم والتدريب وتجربة لشـركة من الشـركات الرائدة، وهي 

شركة سابك وتجربة متميزة لمجموعة العبيكان لالستثمار.
بعد ذلك انطلقت جلسـات الملتقى حيـث تطرق المتحدث 
األول المهنـدس إبراهيـم الغمـالس؛ مديـر خدمـة المجتمـع 
والتعليم المسـتمر في جامعة األمير سـلطان عن تجربة التي 
بدأت منذ عام ٢٠٠٧، وقال: هي تجربة جامعة األمير سـلطان 
مـع برنامج خادم الحرمين الشـريفين الملك سـلمان، وكانت 
المبـادرة مـن شـركة سيسـكو العالمية مـع الجامعـة، وأن 
خريجي الجامعات ال يسـتطيعون ممارسـة العمـل من اليوم 
األول, والسبب أن هناك مساحة كبيرة بين خريج الجامعة وما 

يطرح بالقطاع الخاص خاصة.
كانـت التجربة بعض من خريجـي الجامعة ينتظمون في 
برنامـج يعدهم إعدادا للحصـول على شـهادات عالمية تقدم 
مـن شـركة سيسـكو، وكانت التجربـة انخراط ٢٠ شـابا من 
خريجين الجامعات اسـتمروا ما يقارب الـ٧ أشـهر، وحصلوا 
بعدها على أعلى الشـهادات العالمية, هذه الشـهادات معترف 
بهـا, ويحصـل علـى شـهادة الخبيـرCCIA  وبعدهـا يمارس 
العمل كأن خبرته تقارب الـ٤ إلى ٥ سنوات, والبرنامج الهدف 
األساسـي منه إحداث تغيير إيجابي وفعال في حياة الشـباب 
والشـابات، بإلحاقهم بالبرنامج من أجـل الحصول على عمل 
مناسـب، فهو يسـتهدف حاليا فئة المحتاجيـن للعمل أو من 
يريد تحسـين مسـتواه فـي العمل، ويقـدم بالجامعـة مجانا 
لخريجـي الجامعـات السـعودية البرنامج، وله عـدة محطات 
بـدأت من ٢٠٠٧ إلى اليـوم، وهو يركز على إعـداد الطالب من 
١٤ إلى ١٦ أسـبوعا قبل دخول البرنامـج وإعدادهم من خالل 

مدرسين السنة التحضيرية.
وأشـار العقيد الدكتور عبدالله سـعيد في كلمته عن قطاع 

األمن العام، إلى أن القطاع كبير جدا ومتوزع على جميع مناطق 
المملكة، وفي مدينة الرياض خمسـة معاهـد للتدريب، أرأس 
واحـدا منها، يلتحق بنا سـنويا ما يقارب ٦٠ ألـف متدرب، ما 
بيـن ضابط وصف ضابط وجندي في عدد من الدور التدريبية, 
والجهاز المعني بالتدريب هو شـؤون التدريب في جهاز األمن 
العام, ومجمل الدورات تحتها الكثير من المسميات، مثل األدلة 
الجنائية، البصمات، فحص األسـلحة، الكثير من الدورات وفي 
مجـاالت أخـرى، باإلضافة إلى هـذه الـدورات للمتدربين على 
رأس العمل، وتضيف بمتوسـط ٥٠٠٠ طالب مستجد للدورات 
التأهيليـة وتدريبهـم للعمـل بالشـكل المطلـوب, ومن ضمن 

التطوير مواكبة المستجدات في األجهزة الحديثة.
وقال المهندس محمد الحربي عن شـركة سـابك: شـركة 
سـابك شـركة صناعيـة إذا وددنا التحـدث عنها وعـن مراكز 
التدريـب سـيكون بالتأكيـد مختلفاً عمـا تقدمـه القطاعات 
األخرى، فقد تأسسـت الشـركة عـام ١٩٧٦م، وتعمل في أكثر 
مـن ٥٠ دولة حـول العالـم، ولديها أكثر مـن ٢٠٠٠ باحث في 
٥ مراكـز لالبتـكار حول العالم، ولديها أكثـر من ١٠٠٠٠ براءة 
اختراع، وعدد موظفيهـا أكثر من ٤٠ ألف موظف حول العالم، 
وهـي ثانـي أكبر شـركة بتروكيماويـات متنوعة فـي العالم، 
تعمـل فـي البتروكيماويات واإلنمـاءات واألسـمدة والمعادن 
والبالسـتيكيات المبتكـرة، وفـي األسـابيع الماضيـة تم ضم 
التدريـب تحت قطـاع التعليم والتطويـر ألن التدريب ما هو إال 

أداة من أدوات التعلم والتطوير في أي منشأة.
وأبـان ثابت محمد في كلمتـه تجربة مجموعـة العبيكان 
لالسـتثمار، حيث تم إنشـاء أكاديمية العبيكان للمعرفة سـنة 
٢٠١٢م، وكان التحـدي األكبر في تنوع الشـركات، حيث لدينا 
٥٠٠٠ موظـف معنيـون في التدريب, وتقسـم الشـركات إلى 
قسـمين أساسـيين: العبيـكان للتغليـف والعبيـكان للتعليم، 
وتغلبنـا على هـذه التحديات حيـث ربطنا التدريـب مع األداء 
إلسـتراتيجية الشـركة , ولدينـا ٣ أهـداف إسـتراتيجية، هـي 
العميل واالمتياز في العمليات والموظفين, قمنا بربط البرامج 
التدريبية لتخدم الموظفين وحاولنا حصر أهداف التدريب بـ٩ 

أهداف رئيسية.
وفي ختام الملتقى كـرم الفوزان الجهات الراعية للملتقى 
وبعـض العاملين فـي العمـادة والجهـات المشـاركة بدروع 

تذكارية. 

الفوزان: الجامعة تبنت هذا الملتقى سنويا ليعالج موضوعات متخصصة في الجانب التدريبي
الجريوي: الملتقى يأتي انطالقا من وعي الجامعة في خدمة الوطن والمجتمع في أداء رسالتها 
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لألنشـطة الطالبيّة أهميّة كبيرة في تنمية مهارات الطالب 

واستكشـاف مواهبهـم ورفع تحصيلهم العلمـي، وهذا مّما ال 

يختلـف عليه اثنان, وقد أثبتت دراسـات علميّـة في جامعات 

عالميّـة كبـرى أن األنشـطة الطالبيّـة تعـد مـن أهـّم عوامل 

زيـادة التحصيل العلمي وغرس المبـادئ التربوّية في نفوس 

المتفاعلين معها.

ولو شئُت أن أعدِّد فوائد األنشطة الطالبية ومالها من تأثير 

إيجابـي علـى الطالب والمنشـآت العلمية التـي يلتحقون بها 

لسـال القلم ولطال الكالم ولكن حسـبك أن لهـا أثراً فّعاالً في 

عملية التربيـة والتعليم يفوق أحياناً أثـر التعليم في صفوف 

الدراسة وقاعة المحاضرات.

وألهمية النشـاط تأمل معي قول الخليفة عمر بن الخطاب 

رضي الله عنـه: «علّموا أوالدكـم القراءة والكتابة والسـباحة 

وركـوب الخيل، فإنهم مخلوقون لزمـان غير زمانكم»، فنحن 

نعيش في عصـر التكنولوجيا واالنفجار المعرفي، فال بد لكل 

طالب أن يشـارك في أي نشـاط يحبه ويرغب فيه ويرّوح عن 

نفسه.

عزيزي الطالب.. اسـتغل وقتك واسـتثمره فـي كل ما هو 

مفيد، وليكن من وقتك نصيب أوفر من األنشـطة التي تنّظمها 

الجامعة في جميع المجاالت دون أن تقتصر على مجال واحد.

األنشطة الطالبية

د. عبد الرحمن الصغير
عميد شؤون الطالب

 نظمـت عمادة شـؤون الطالب ممثلة بوكالة شـؤون الطالبات، بإشـراف وحدة 
التدريب -مؤخراً- دورة بعنوان «المهارات الحياتية» في مبنى ٣٢٣، ألقتها الدكتورة  
مؤمنـة المطيـري. وتهـدف الدورة إلـى تعريـف المشـاركات بالمهـارات الحياتية 
ومفهومهـا وأهدافهـا، وتعريفهـن بالمفاهيم األساسـية عـن المهـارات الحياتية 
وتصنيـف المهـارات الحياتية حسـب مجالهـا، وأن تعـرف المشـاركات أمثلة على 
مجـاالت المهـارات الحياتية، والقت الدورة إقباالً مـن الطالبات الالتي وصل عددهن 

إلى ٣٣ طالبة.

 دورة في إعداد السيرة الذاتية 
نظمـت عمادة شـؤون الطـالب، ممثلـة بوكالة شـؤون الطالبات 
بإشـراف إدارة التدريب -مؤخراً- دورة تدريبية بعنوان «إعداد السيرة 

الذاتية» في مبنى ٣٢٤، ألقتها فريال الحضيف.
وهدفت الدورة إلى تعريف المشـاركات علـى الطريقة الصحيحة 
إلعداد السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية، والتعرف على أنواع السيرة 

الذاتية وأنواع المقابلة الشخصية.

«المهارات الحياتية» بوحدة تدريب شؤون الطالبات

 الجامعة تشارك في المهرجان الخليجي 
الرابع بسلطنة عمان

شـاركت الجامعـة، ممثلـة بعمادة 
شـؤون الطالب وكالة العمادة لشـؤون 
األنشطة نادي الطالب القسم المسرحي، 
المسـرحي  المهرجـان  فعاليـات  فـي 
الجامعـي الرابع لجامعات ومؤسسـات 
التعليـم العالي بـدول مجلـس التعاون 
لدول الخليج العربية بسلطنة عمان في 
جامعة السـلطان قابوس، وترأس الوفد 
وكيل العمادة لشـؤون األنشطة الدكتور 
خالد الخزيـم، ومدير إدارة نادي الطالب 

نائب رئيس الوفد بدر السالم.
الخزيـم  خالـد  الدكتـور  وتحـدث 
عـن أهميـة المشـاركة فـي المهرجان 
المسـرحي الخليجـي الـذي يعـد أحـد 
الجامعـات  فـي  المتميـزة  األنشـطة 
هـذه  وأن  والخليجيـة،  السـعودية 
حجـم  مـن  تزيـد  بدورهـا  المشـاركة 
دول  طـالب  بيـن  والتعـارف  التفاعـل 
مجلس التعـاون وتعـزز روح المواطنة 
يكسـب  المسـرح  وأن  المشـتركة, 
الطالب القـدرة على التفكيـر الجماعي 
الحكيـم الـذي ُينقـل بأسـلوب إبداعـي 
مـن خـالل عرضه علـى الجمهـور كما 
ُيسـهم في بناء شـخصية متزنة قادرة 
على المشـاركة المجتمعة بشكل مميز 
وينمـي روح التعـاون والفريـق الواحد 

بعيداً عن االنعزال واالنطوائية.
الجامعـة  مشـاركة  وجـاءت 
بمسـرحية بعنـوان الكتاتيـب وهي من 

تأليـف الطالب ظافر الشـهري وإخراج 
عبدالله الشـهري وتمثيل فريق المسرح 
بالجامعة، وتم عرض المسرحية صباح 
المؤتمـرات  بقاعـة  الماضـي  االثنيـن 
بجامعة السـلطان قابـوس، حيث بدأت 
المسـرحية تاريخية المظهـر معاصرة 
الممثلـون  تنـاول  الجامعـي،  للواقـع  
مـن خاللهـا أغلب القضايـا التي تخص 
الطالـب الجامعي بـدأت بدخول شـيخ 
الكتاتيب للسـقيفة واسـتقبال التالميذ 
لـه وتحضيرهـم، بعدها يبـدأ كل واحد 
منهم بسـرد مشـكلته من خالل سـؤال 
شيخهم لهم عن أحوالهم؛ فاألول يعاني 
مـن ضيق اليـد، وأن المكافـأة ال تكفيه 

في تيسـير أمور معيشـته حتـى الكتب 
واألوراق اسـتعصى عليه شراؤها لضيق 

الحال.
ويعاني الثاني من خطأ في تسجيل 
المـواد ممـا أوقعـه فـي سـقيفة هـذا 
الشيخ، مع أنه  يريد التعلم على يد شيخ 
آخر، أما الثالث فيعاني من أزمة السكن 
الـذي كلما تقدم اخبـروه بامتالئه، وأنه 
ال توجد سـقيفة شـاغرة للسـكن، مما 
اضطره للسـكن خـارج الكتاتيب، وأدى 
ذلـك إلى حضـوره للعلـم متأخـراً، ألنه 
أيضـا يواجه أزمـة المواقـف واالزدحام 
الشـديد الذي كلما اقترب مـن الكتاتيب 

أعاقت وصوله مبكرا.

أما الشـخصية األخرى فهي تتحدث 
عن طالـب يتكلم العامية لـم يفهمه إال 
طالب آخر يجيد التحدث بها، في إشـارة 
إلـى الطلبـة األجانـب ومعاناتهـم فـي 
دراسـتهم، وأنهم يحتاجـون إلى تكثيف 

أكثر لتعلم اللغة.
كل هذه األحداث صيغت بعناية تامة 
وبطريقة يتقبلها المشاهد، اعتمد فيها 
المخرج وبقية كادر العمل على الخروج 
عـن المألوف فـي تناول هـذه القضايا، 
مـن خالل تلـك اإلسـقاطات البسـيطة 
المسـرح،  عالـم  فـي  بهـا  المسـموح 
لتضيف نوعاً مـن الطرافة والقبول لدى 

المشاهدين لها.

نظمـت 
شؤون  عمادة 
ممثلة  الطالب 
شؤون  بوكالة 
ت  لبـا لطا ا
إدارة  بإشراف 
نشـطة  أل ا
يـة  ند أل ا و
بيـة  لطال ا
بعنوان  ورشة 
«الرسم بالقلم 
 « ص صـا لر ا
األربعاء  يومي 
لخميـس  ا و
 ١٤ الموافـق 
-٦ -١ ٥ و
في  ١٤٣٧هـ، 

مبنى ٣٢٣.
ف  تهـد و
شـة  ر لو ا

إلـى تعريـف الطالبات على فن الرسـم بالرصاص وطريقـة تنفيذه، وكذلك 
تشـجيعهن على التصميم واالبتكار, واكتشـاف مواهب الطالبات وتنميتها 

لتعود عليهن بالنفع والفائدة في المستقبل.

دورة في الرسم بالقلم الرصاص
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خالل تكريمه للطالب والطالبات الفائزين 

الفوزان: مسابقة (شموخ) إحدى مبادرات الجامعة لتعزيز القيم الوطنية 
السالم: المشاركات الطالبية وصلت إلى ٤٧٢ مشاركة.. استبعد منها ١٣٥ 

تغطيــة: زيــد الســبيعي – محمد 
قندلجي

أكد مدير الجامعة بالنيابة الدكتور 
فـوزان بـن عبدالرحمن الفـوزان أن 
الجامعـة تقوم بجهود كبيـرة تبذلها 
فـي تعزيز القيـم الوطنية وترسـيخ 
أسسـت  التـي  الصحيحـة  العقيـدة 
عليهـا هذه البالد المباركة منذ الدولة 
السـعودية األولـى علـى يـد اإلمـام 
محمـد بن سـعود واإلمـام محمد بن 
عبدالوهـاب رحمهما اللـه، جاء ذلك 
خـالل تكريمـه للطـالب والطالبـات 
الفائزين بالجوائز الكبرى لمسـابقة 
شموخ الوطنية في دورتها الخامسة 
بقاعـة مجلـس الجامعـة، وبحضور 
مـن  كبيـر  وعـدد  الجامعـة  وكالء 

منسوبيها.
وأشـاد الفوزان بمسـابقة شموخ 
التي تعد إحدى مبادرات الجامعة في 
تعزيـز القيم الوطنيـة، وكذلك بفكرة 
المسـابقة لهـذا العـام وهـي مالمح 
النهج السـعودي ومنهجه الذي يسير 
عليه، وقال: المشـاركة في مثل هذه 
المسـابقات تعـزز الثقة فـي أبنائنا 
وبناتنـا، ومـدى قدرتهم علـى تعزيز 
ثقتهم في منهجية الجامعة وقدراتها 
األكاديميـة وحسـن مخرجاتها التي 
فـي  البـالد  لهـذه  رصيـدا  سـتكون 
المسـتقبل، مبيناً أن أسـاليب األعداء 
في اسـتقطاب وتجنيد الشباب يكون 
مصدرها بشكل كبير من خالل وسائل 
التواصـل االجتماعي، وأبناؤنا وبناتنا 
هم على اطـالع أكثر منا جميعاً بهذه 
الوسـائل، لذلـك المسـؤولية عليهـم 
كبيرة في التصدي لقوى الشـر وإلى 

تأكيد الوالء لهذه العقيدة.     
بالنيابـة  الجامعـة  مديـر  وهنـأ 
الفائزيـن فـي المسـابقة، كمـا قدم 
شـكره لمن عملوا في هذه المسابقة 
كافة، وعلى رأسـهم المدير التنفيذي 
لبرنامـج (أنت يا وطني أنـا)، الجهة 
المنظمـة للمسـابقة األسـتاذ صالح 

بن محمد السـالم والعاملين معه في 
اللجان والجهات كافة.

بينمـا أوضح خالل حفـل التكريم 
المدير التنفيذي للمسـابقة األسـتاذ 
صالـح السـالم أن الجامعـة اعتادت 
علـى تنظيم هذه المسـابقة الوطنية 
الكبرى في كل عـام لطالب وطالبات 
المرحلـة الجامعيـة الدارسـين فـي 
كليات الجامعة والبرامج التحضيرية 
والتعليـم عـن بعد ومعاهـد الجامعة 
وطالبـات  ولطـالب  الخـارج،  فـي 
المرحلـة دون الجامعيـة الدارسـين 
في المعاهد العلمية التابعة للجامعة 
داخل المملكة، لتعزيز القيم الصالحة 
مشـاعرهم  ورصـد  نفوسـهم  فـي 
تجـاه دينهم العزيـز ووطنهم الغالي 
الفرصة  وقادتهـم األوفياء، وإتاحـة 
لهم للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم. 
أن  كلمتـه  خـالل  السـالم  وأكـد 

إلـى  المشـاركات الطالبيـة وصلـت 
اللجنـة بعـد فرزها من قبـل الكليات 
والمعاهـد والتي بلغ ٤٧٢ مشـاركة، 
اسـتبعد منهـا ١٣٥ مشـاركات لعدم 

توافر شروط التحكيم النهائي فيها.
وقدم السالم شكره لمدير الجامعة 
واهتمامـه  دعمـه  علـى  بالنيابـة 
ومتابعته لهذه المسـابقة، وسأل الله 
القدير لهـذا الوطن وأهله الثبات على 
المنهج القويم ودوام الرفعة والتقدم 
واألمن واألمان والمحبة والتالحم بين 

أبنائه األوفياء ووالة أمره الكرماء.
علـى  اشـتمل  قـد  الحفـل  وكان 
إلقاء قصيدة شـعرية بعنوان: (وطن 
الشـموخ) للشاعر سـلطان الشمري 
مـن منسـوبي المعهـد العلمـي في 
محافظـة الدرعيـة، كمـا ألقـى أحد 
الطالب الفائزيـن أمام مدير الجامعة 
جزءا من مشاركته الوطنية التي عبر 

فيها عن اعتزازه بوطنه ودينه وقيمه.
وفـي ختـام الحفـل كـرم مديـر 
الطـالب  أوائـل  بالنيابـة  الجامعـة 
بمسـابقة  الفائزيـن  والطالبـات 
شـموخ، وهم على فئتين، األولى فئة 
(طـالب المرحلـة الجامعية) وحصل 
علـى المركـز األول الطالب سـلطان 
بـن صالح الزهراني مـن كلية اللغات 
والترجمـة، والثاني الطالـب علي بن 
صالح المحمـود من كليـة االقتصاد 
علـى  والحاصـل  اإلداريـة،  والعلـوم 
المركز الثالث الطالب سعد بن سامي 
الشـريعة،  العبدالمحسـن مـن كلية 
أمـا الفئـة الثانيـة (طـالب المرحلة 
دون الجامعية) وحقـق المركز األول 
الطالـب عـزام بن يحيـى اليحيى من 
المعهد العلمـي بمحافظة الدوادمي، 
وحل ثانيـاً الطالب هادي بن أحمد آل 
شـعلة من المعهد العلمي بمحافظة 

رجال ألمع، وحل ثالثاً الطالب يوسف 
بن علي السـبيل من المعهـد العلمي 

بمحافظة الدوادمي.
وعلى مسـتوى الكليات والمعاهد 
العلمية التي حصد طالبها وطالباتها 
غالبية الجوائز، فعلى مسـتوى طالب 
المرحلة الجامعية حققت كلية أصول 
الدين المركز األول، بينما حصلت كلية 
اإلعـالم واالتصال على المركز الثاني، 
والمركز الثالـث كان من نصيب كلية 

الشريعة بمدينة الرياض.
فـي  الطالبـات  مسـتوى  وعلـى 
المرحلة الجامعيـة فقد حققت كلية 
اللغات والترجمة المركز األول، وحلت 
كلية علوم الحاسـب والمعلومات في 
المركز الثانـي، وكلية اللغـة العربية 
فـي المركز الثالث، أما على مسـتوى 
طـالب دون المرحلـة الجامعية فقد 
المعهـد  المركـز األول  حصـل علـى 
العلمـي بمحافظـة الدوادمـي، وحل 
ثانيـاً المعهد العلمي بمحافظة رجال 
ألمع، وثالثاً المعهد العلمي بمحافظة 

حوطة بني تميم.
البرامـج  عمـادة  حققـت  بينمـا 
التحضيريـة المركز األول في برنامج 
االحتفـاء باليـوم الوطنـي للكليـات، 
وحلت ثانيـاً كلية اللغـة العربية، أما 
المركز الثالث فـكان من نصيب كلية 
العلوم االجتماعية، أما على مسـتوى 
المعاهـد العلمية فقد حقـق المعهد 
العلمي في محافظـة الدرعية، وحاز 
المعهد العلمي في محافظة جـــدة 
علـى المركز الثاني، وحصـل المعهد 
العلمي فـي محافظة األحسـاء على 

المركز الثالث.
بعـد ذلك تم السـحب على الجائزة 
الكبـرى ألصحـاب المشـاركات التي 
اجتازت التحكيـم النهائي وفازت بها 
الطالبـة فايزة بنت أحمـد الفهيد من 
كلية الشـريعة والدراسات اإلسالمية 
باألحساء، تسـلمها نيابة عنها عميد 

الكلية الدكتور عبدالرحمن المزيني. 

الطالب األوائل: سلطان الزهراني أوالً.. وعلي المحمود ثانياً.. وسعد العبدالمحسن ثالثاً
أوائل المعاهد العلمية: عزام اليحيى أوالً.. وهادي آل شعلة ثانياً.. ويوسف السبيل ثالثاً
طالب أصول الدين في الصدارة.. واإلعالم في الوصافة.. والشريعة في المرتبة الثالثة 
طالبات اللغات والترجمة في الصدارة.. وعلوم الحاسب في الوصافة.. واللغة العربية ثالثةً

طالب معهد الدوادمي أوال.. ورجال ألمـع ثانياً.. وحوطة بني تميم ثالثاً
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رعى سـعادة مدير الجامعة بالنيابة الدكتور 
فـوزان بـن عبدالرحمـن الفـوزان، ختـام دورة 
«ظاهرة المخدرات وسـبل الوقايـة منها» والتي 
نظمهـا المركـز السـعودي لدراسـات وأبحـاث 
العقليـة  والمؤثـرات  المخـدرات  مـن  الوقايـة 
«حصين» بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة 
المخـدرات، ضمـن فعاليـات المشـروع الوطني 
للوقايـة من المخـدرات «نبـراس»، والمخصصة 
لتدريـب المدربين من الدعاة والخطباء في وزارة 
الشؤون اإلسالمية ووزارة الدفاع والطيران، حيث 
أقيمت الدورة في مبنى المؤتمرات بمقر الجامعة 

لمدة ثالثة أيام.
وحضـر الحفـل الختامـي إلـى جانـب مدير 
الجامعة، فضيلة وكيل وزارة الشـؤون اإلسالمية 
واألوقـاف والدعـوة واإلرشـاد لشـؤون الدعـوة 
واإلرشـاد الشـيخ عبداللـه بن صالح آل الشـيخ، 
ووكيل الجامعة للدراسـات والتطويـر واالعتماد 
األكاديمـي رئيـس المركز السـعودي لدراسـات 
وأبحاث الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 
«حصين» األسـتاذ الدكتور خالد بن عبدالغفار آل 
عبدالرحمن، وأمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة 
المخدرات رئيس مجلس إدارة المشـروع الوطني 
للوقاية من المخدرات «نبراس» األسـتاذ عبداإلله 
بن محمد الشـريف والرئيس التنفيذي للمشروع 
الوطنـي للوقاية من المخدرات «نبراس» الدكتور 

نزار الصالح.
وأشـار الدكتـور الفـوزان في كلمتـه إلى أن 
هذا البلد مسـتهدف في أعز ثرواتـه المتمثلة في 
عقيدتـه وشـبابه، مشـيراً إلى أن من يسـتهدفه 
هي منظمات تحاول سـلخ الشـباب والشـابات 
عن المنهج القويم الذي سـارت عليه هذه الدولة 
منـذ تأسيسـها، وقـال: يحاولـون أن يحرفوهم 
إمـا في الوقوع في المخـدرات أو يحرفوهم نحو 
التطرف، وكلتا اآلفتين تسعيان إلى استهداف هذا 
البلد وثرواته البشـرية والمادية، ووقاية شـبابنا 
وشـاباتنا من هذه األخطار مسـؤولية مشـتركة 

بين األسـرة والمدرسـة ومن له دور في التوجيه 
واإلرشاد ومنها أئمة المساجد والدعاة، والجامعة 
تتلمس ما يهم شباب الوطن وشاباته وتسهم في 
كل ما تسـتطيع بالتعاون مع جميع مؤسسـات 
الوطن الرائدة في حماية شبابنا وتوجيههم نحو 

الطريق القويم الذي سارت عليه هذه البالد.
وأضـاف: مـن برامـج الجامعـة تعاونها مع 
الهيئـة الوطنيـة لمكافحة المخـدرات من خالل 
مركـز «حصيـن» بتنظيـم عـدد مـن األنشـطة 
والـدورات لجميـع مـن يهمهـم مكافحـة هـذه 
اآلفات، وهذه الدورة من الـدورات التدريبية التي 
نسـأل الله أن ينفع بها وأن يقي بالدنا شـر هذه 

األخطار المحدقة بها.
وشـكر في ختام كلمتـه لكافة المشـاركين 

والعامليـن فـي اإلعـداد للـدورة مـن الجامعـة 
وخارجها، وسأل الله أن يحفظ هذه البالد من كل 

مكروه وشر.
مـن جانبه، أوضح الشـيخ عبدالله بن صالح 
آل الشـيخ أن هـذه الـدورة هـي نتـاج اللجنـة 
الوطنيـة لمكافحة المخدرات والتـي تعد الوزارة 
أحد أعضائها، مشـيراً إلى أن اللجنة تقوم بأدوار 
كبيـرة ولهـا أهـداف طموحـة ورائـدة، وبين أن 
مشاركة الوزارة في هذا المشروع يأتي في إطار 
مسؤوليتها الملقاة على عاتقها بتوعية المجتمع 
مـن خـالل خطبـاء الجمعـة واألئمـة والدعـاة، 
وغيرهـا. وطالـب الشـيخ عبدالله آل الشـيخ أن 
يسـتثمر المشـاركون في الدورة من المعلومات 
التـي حصلـوا عليهـا فـي مضمـون خطابهـم 

الدعوي، وأن يتم تبيين خطر هذه اآلفة وضررها، 
ومسؤولية اآلباء واألمهات، وما تقوم به الجهات 

المختصة من جهود في هذا األمر.
وكشـف أن الـوزارة ستسـعى لتعميـم هذه 
الـدورة في عدد مـن المناطق، وأشـاد في ختام 
كلمته بالجهـود المبذولة في مكافحة المخدرات 
من قبل الدولة والقائمين عليها – حفظهم الله -.

فيما قدم األسـتاذ عبداإلله الشـريف تعريفاً 
باللجنة الوطنية لمكافحـة المخدرات والمديرية 
العامة لمكافحة المخدرات، وقدم شكره للجامعة 
وكافة القائمين عليها ولوزارة الشؤون اإلسالمية 
واألوقاف والدعوة واإلرشاد والقائمين عليها على 
هذا التعاون، وأوضح أن مشروع «نبراس» يهدف 
إلـى أن يكون مركز  «حصيـن» مركزاً عالمياً في 

التدريب.
وحث الشـريف األئمة والخطباء والدعاة على 
تقديـم المعلومات بحقيقتهـا للمجتمع، لما لهم 
مـن دور كبير فـي التوعية والتثقيـف والحماية 
لألبنـاء والبنـات واآلبـاء واألمهـات  مـن أخطار 

المخدرات.
من جانبهم قدم عدد من المشاركين شكرهم 
لكافـة القائميـن على الـدورة وتمنـوا أن تتكرر 
إقامتها لما وجدوه من فائدة منها، كاشفين أنهم 
سيسـتهدفون أكثر من ١٥ ألـف داعية وخطيب، 
كمـا سـيتم إطالق أكاديميـة «نبـراس» للتدريب 

اإللكتروني.
وفي الختام تسـلم المشـاركون فـي الدورة 

شهادات الحضور.

في ختام دورة: (ظاهرة المخدرات وسبل الوقاية منها)

الفوزان: مركز «حصين» ضمن برامج الجامعة التدريبية لتثقيف 
الجميع بخطر هذه اآلفة

في لقاء مفتوح في معهد الدعوة واالحتساب

الشيخ صالح بن حميد: نفتقد للتنظيم على مستوى مجتمعنا 
وتوجيههم ووضعهم على خطوات الطريق البناء

أكـد معالي الشـيخ الدكتور صالح بن 
عبدالله بن حميد عضو هيئة كبار العلماء 
وإمـام  الملكـي  بالديـوان  والمستشـار 
وخطيب المسجد الحرام، أن الخطاب في 
الحقيقة له وجهان: خطاب عام وخطاب 

خاص للقياديين وأصحاب الفضيلة.
جاء ذلـك خالل اللقـاء المفتوح الذي 
نظمه المعهد العالي للدعوة واالحتسـاب 

بالجامعة مع فضيلته.
وبين أن بناء الشـخصية اإلنسانية أو 
النفسـية اإلنسـانية أو النفس اإلنسانية  
أو النفـس  لها عوامل وخصائص عديدة، 
الشـخصية  فـي  تغييـر  جوانـب  ولهـا 
اإلنسـانية، ويكون لها  أبعـاد كثيرة ليتم 

نقلها بكل رؤيا في جميع األحوال.
 وتطرق معاليـه إلى افتقادنا للتنظيم 

وعلـى  وبناتنـا  أبنائنـا  مسـتوى  علـى 
مسـتوى مجتمعنا وتوجيههم ووضعهم 

على خطوات الطريق البناء.
وتحدث معاليه عـن عدد من العناصر 
الخاصة بالشـخصية اإلنسانية،  العنصر 
الثانـي:  والعنصـر  مبـادرا،  كـن  األول: 
أنت مسـؤول عـن حياتـك، والثالث: بادر 
بالتغيير، والرابع: ابدأ والنهاية في ذهنك, 

والخامـس: اإلخفـاق فـي التخطيط هو 
تخطيـط لإلخفـاق والعنصـر السـادس 
أفضل طريق للتنبؤ للمستقبل هو صنعه 
باألهـم  بدايـة  والعمـل  تصنعـه,  أن  أو 
ثم المهـم والعنصر السـابع أن أسـتفيد 
ويسـتفيد اآلخـرون, والعنصـر الثامـن, 
افهـم أوال ثـم أفهـم اآلخريـن, والعنصر 

األخير التجديد الذاتي المستمر.

وقـد تحدث أيضاً عـن أهمية المبادرة 
فـي تغيير النفـس أو الـذات والغير، كما  
تحدث عن فن االستماع، وأن العلم للعمل، 

فاحرص على أن تستفيد بما تعلمت.
 وفي نهاية اللقاء قام معالي الشـيخ 
الدكتـور صالـح بـن عبداللـه بـن حميد  
باستقبال األسـئلة من الحضور واإلجابة 

عليها.

آل الشيخ: يجب على المشاركين في الدورة استثمار 
المعلومات التي حصلوا عليها في مضمون خطابهم الدعوي
الشريف: مشروع «نبراس» يهدف إلى أن يكون مركز «حصين» 

مركزاً عالمياً في التدريب
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خالل الملتقى العاشر (أثر المعلم والمعلمة في تحقيق األمن الفكري) بالمدينة المنورة

الهليل: الحوار حول «االنحراف الفكري» لدى الناشئة وطرق عالجه ضرورة
الميمن: عقيدة أهل السنة هي الصراط المستقيم والمنهج القويم والحارس من االنحراف

 تحت رعاية أمير منطقة المدينة 
المنورة األمير فيصل بن سـلمان بن 
عبدالعزيـز آل سـعود, انطلقـت في 
فندق الموفنبيـك بالمدينة المنورة, 
فعاليات الملتقى العاشر (أثر المعلم 
والمعلمة فـي تحقيق األمن الفكري 
فـي  التعليميـة  المؤسسـات  فـي 
المملكـة العربية السـعودية)، الذي 
نظمتـه الجامعـة ممثلة فـي وكالة 
الجامعة لشـؤون المعاهد العلمية, 
الجامعـة  وكيـل  بحضـور  وذلـك 
لشـؤون الطالبات األسـتاذ الدكتور 
عبدالعزيـز الهليـل, ومديـر المعهد 
العلمـي بالمدينـة المنـورة ناصـر 

الخلف.
وبـدأت فعاليـات الحفـل بتالوة 
القـرآن الكريـم تالهـا  آيـات مـن 
الطالـب بالمعهد العلمـي بالمدينة 
المنورة معاذ المـرداس, عقب ذلك 
كلمة لمدير المعهد العلمي بالمدينة 
المنـورة ناصر الخلـف, الذي رحب 
بالحضـور الكريـم، مشـيراً إلى أن 
هـذا الملتقـى يتحدث عـن العقول 
المنتجة التـي تنتج ثماراً يانعة من 
الجـداول والعيـون العذبـة فتعيش 
من نتاجه األجيـال تعقبها األجيال 

وتبني الحضارات واألمجاد.
عقب ذلـك قدم وكيـل الجامعة 
الدكتور  الطالبات األسـتاذ  لشؤون 
عبدالعزيـز الهليـل, ورقـة علميـة 
بعنـوان (االنحـراف الفكـري لـدى 
الناشـئة وطرق عالجـه) بّين فيها 
أهميـة العقيـدة اإلسـالمية، وأنها 
الركيزة في كل األمور، ومن خاللها 
تنعكـس كل التصرفـات ومتـى ما 

انحرفت بعض جوانبها فال شـك أن 
هناك انحرافات خطيرة جداً، ومتى 
مـا تمسـكنا بها فإنهـا حماية من 

االنحرافات الخطيرة.
وبّين الدكتور الهليل, أن التطرق 
لترسيخ العقيدة واالنحراف الفكري 
لـدى الناشـئة وغيرها، أصبـح أمراً 
ملحاً، فقـد وصل األمـر إلى تفجير 
المسـاجد وإرهاب اآلمنين، وتطرق 
في ورقته العلمية إلى ثالثة محاور؛ 
العقيـدة  ترسـيخ  األول:  المحـور 
بثوابتهـا,  والتمسـك  اإلسـالمية 
والمحور الثاني: الرجوع إلى العلماء 
مـن  أمـان  الموثوقيـن  الربانييـن 
االنحراف الفكري, والمحور الثالث: 
لـزوم الجماعة, والسـمع والطاعة 
وأثرهما فـي تحقيق األمن الفكري, 
ثم شـارك الحضور الدكتور الهليل, 
الحـوار حـول موضـوع االنحـراف 
الفكري لدى الناشئة وطرق عالجه.

مـن جانبـه، قـّدم عميـد كليـة 
اإلعـالم واالتصال األسـتاذ الدكتور 
علميـًة  ورقـًة  الرفاعـي  عبداللـه 
بعنـوان: (األمـن الفكـري فـي ظل 
وسـائل اإلعـالم االجتماعـي), جاء 
فيهـا أن إشـكالية التأثيـر والتأثـر 
المتبـادل في االعتماد على وسـائل 
اإلعالم الوطنية في مقابل الوسـائل 
المسـتحدثة وما تحمله من وظائف 

ومضاميـن جديدة إشـكالية، باتت 
أدبيـات  مـن  كبيـراً  حيـزاً  تشـغل 
الرسـالة االتصاليـة, حيـث صارت 
هناك قناعة تامة بأن المستحدثات 
االتصاليـة تؤثـر على المسـتويات 
التعـرض  فـي  والكيفيـة  الكميـة 
التقليديـة  اإلعالميـة  للوسـائل 
والوطنيـة, وهو األمر الذي صار من 
الضـروري كشـف أبعـاده الكيفية 
دون التوقف فقط عند إثبات التأثير 

الكمي لهذا التأثير.
الرفاعـي  الدكتـور  وتطـرق 
االتصاليـة  المسـتحدثات  أن  إلـى 
أصبحت جانباً مهماً من الدراسـات 
االتصاليـة, ففـي ظل تنامـي ثروة 
المعلومات, وفي ظل تنامي القدرات 
المتاحة للوسائط اإلعالمية الحديثة 
المستندة على التقنيات الرقمية في 
اإلنتاج والتوزيع واالسـتقبال, وفي 
ظل الفضاء اإلعالمي المفتوح, صار 
أمـام المتلقـي عشـرات الخيـارات 
المستحدثة التي استطاعت الخروج 
بـه مـن الحيـز التقليـدي لوسـائل 
االتصـال، وأضـاف: أنه لـم يتوقف 
األمـر عنـد هـذا الحـد بـل إن هذه 
الوسائل المسـتحدثة قد استحدثت 
بدورهـا وظائـف ومضامين جديدة 
حقيقيـة  جاذبيـة  ذات  صـارت 
للمتلقـي بحيث اسـتطاعت إلى حد 

كبيـر تمكين نفسـها ضمـن البيئة 
االتصاليـة, وحجـز مكانهـا ضمن 
أولويات التلقي اإلعالمي, ثم شـارك 
الحضور الدكتور الرفاعي, حول ما 

قدمه في ورقته العلمية.
الملتقـى  فعاليـات  وتواصلـت 
العاشـر فـي اليـوم الثانـي ببحـث 
الفكـري  األمـن  حقيقـة  عنوانـه: 
للمجتمـع،  وضرورتـه  وأهميتـه 
ألسـتاذ العقيدة بكليـة أصول الدين 
األسـتاذ الدكتور يوسـف السـعيد, 
جاء فيـه: أن األمن الفكـري يتمثل 
فـي صيانة عقـول أفـراد المجتمع 
ضد أي انحرافـات فكرية أو عقدية 
مخالفة لما عليه شـريعة اإلسـالم، 
علـى  المحافظـة  كيفيـة  مبينـاً 
المعتقد الصحيح لإلسالم, ومحاربة 
المعتقـدات الفاسـدة والـرد علـى 
الشـبهات, وذلك من خـالل التوعية 
الشـاملة, وتغيير القناعات الضارة 

وتحويلها إلى المسار الصحيح.
ونوه الدكتور السـعيد إلى بعض 
األفكار الغريبة والشاذة وأثرها, وما 
تحدثه في سلوكيات بعض الشباب، 
الذيـن قامـوا بأعمـال إجرامية من 
قتـل وتفجير أو تخطيـط لالعتداء, 
األفـكار  تلـك  بسـبب  ذلـك  وكل 
المنحرفـة، فوجب علينا العمل على 
حمايـة النـاس بالتوعيـة الكافيـة 

والبيـان الواضـح للحق والـرد على 
األفكار الخاطئة والشبهات الضالة, 
وفي ختام المحاضرة أجاب الدكتور 

السعيد عن أسئلة الحضور.
عقب ذلك، شارك وكيل الجامعة 
لشـؤون المعاهد الدكتـور إبراهيم 
الميمـن, ببحـٍث عنوانـه (أسـباب 
االنحراف الفكـري وآثاره) بين فيه 
أن المتأمـل في االنحـراف الفكري 
يجد أسـباباً كثيـرة يرتكـز عليها, 
تـؤدي إلـى خلخلـة الفكـر وإلـى 
االنحـراف ويمكـن تصنيـف هـذه 
األسـباب مـا بيـن أسـباب علمية, 
ولكنهـا  وتربويـة  واجتماعيـة 
فـي العمـوم تجتمـع في أسـباب، 
منهـا: الجهـل بعقيدة أهل السـنة 
والجماعـة, وذلـك أن عقيـدة أهـل 
السـنة هي الحـارس -بـإذن الله- 
الصـراط  ألنهـا  انحـراف  كل  مـن 
المسـتقيم والمنهج القويم, وكذلك 
الجهل بالفقه الشرعي المبني على 
الكتـاب والسـنة الصحيحـة, وكل 
عمل ال يوافق الشـرع فهـو مردود 
علـى صاحبـه, والبعـد عـن علماء 
الشـريعة، العلمـاء الراسـخين في 
علـم الكتاب والسـنة: بـل أصبحوا 
يشـنعون عليهـم فـي مجالسـهم 
ومنتدياتهـم, بـل يحتقرونهـم, ثم 
سـرد الدكتور الميمن بعض أسباب 

االنحراف الفكري.
آثـار  أهـم  مـن  أن  وأضـاف 
الفـرد  علـى  الفكـري  االنحـراف 
والمجتمـع والوطـن: إثـارة الفتن: 
فيعتمد الفكر المنحرف ويقوم على 
إثـارة األكاذيـب والمكـر والوقيعة 
بيـن الناس, وسـعى أربـاب الفكر 
المنحـرف إلى إثارة الجـدل والفتن 
بمـا يحويـه ويطرحه من مسـائل 
خالفيـة جدليـة لـم يسـتقر عليها 
رأي ولم يتفق عليها اتجاه, فتتسع 
دائرة الخالف وتضيق دائرة االتفاق 
بين األفراد والجماعـات, وينعكس 
كل ذلـك علـى اسـتقرار المجتمـع 

وأمنه.   
وفي الختـام، قدم مديـر مركز 
األميـر محمد بن نايـف للمناصحة 
العميد الدكتور عبدالله القحطاني, 
ورقـة بحث عنوانهـا (مركز محمد 
والرعايـة  للمناصحـة  نايـف  بـن 
أنموذجاً)، بّين فيها دور المركز في 
تأهيـل الموقوفين وطـرق التعامل 
معهـم، مشـيراً إلـى أن المركز يعد 
بيت خبـرة عالمياً في مجال قضايا 
المركز  الفكريـة، ويقوم  المعالجة 
حالياً بنقل تجربته لعدد من الدول، 
االسـتراتيجية  األهـداف  أن  مبينـاً 
لمركـز األميـر محمـد بـن نايـف 
األمـن  تعزيـز  هـي  للمناصحـة 
الوسطية واالعتدال  الفكري, ونشر 
الفكري والبناء المعرفي والسلوكي 
للمستفيدين, وتعزيز فرص اندماج 
المسـتفيدين في المجتمـع, وبناء 
األفضـل  والممارسـة  المعرفـة 

بقضايا التطرف الفكري.

الرفاعي: وسائل االتصال الحديثة استحدثت وظائف ومضامين 
جديدة وحجزت مكانها ضمن أولويات التلقي اإلعالمي

الخلف: الملتقى يتحدث عن العقول المنتجة التي تبني الحضارات واألمجاد

السعيد: يجب حماية الناس بالتوعية الكافية والرد على األفكار الخاطئة والشبهات الضالة
العميد القحطاني: مركز محمد بن نايف للمناصحة بيت خبرة عالمي في قضايا المعالجة الفكرية
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١– اإلتقان و اإلصرار :  ((أحب ما تعمل حتى تعمل ما تحب!!)).

النجـاح يتحقـق بالمثابرة أكثر منه بالقدرة، وهو ناتج االسـتمرار فـي المحاولة بعد أن 

يكون اآلخرون قد انصرفوا يائسين محبطين .

٢– الثقـة بالنفس : المنتصـرون هم فقط المؤمنون بقدرتهم علـى النصر، و إذا هزمت 

في معركة ال تخسر الحرب كلها، مع تذكر أن نتيجة الشوط األول ليست هي نتيجة المباراة، 

وخسـارتك في جولة ال يعني انتهاء المباراة، فالمباراة ما زالت قائمة لكن أهم شيء الضربة 

القاضية والعبرة بالنتائج والمخرجات أسـاس كل شـيء، بل إن كثرة السقوط تعلم الصعود 

والهمة للوصول للقمة.

٣– إدارة نفسك – ذاتك من أهم اإلدارات: خطط .. نظم .. وظف.. وجه.. راقب.. تابع، إن 

متانة السفينة ال تضمن وصولها إلى بر األمان .. الضمان في القيادة الماهرة، فالعبرة ليست 

بقوة الوسـائل واألسـاليب إنما بقوة اإلرادة واإلصرار والمحافظة على القمة أهم من الوصول 

لها.

٤– الرؤيـة المسـتقبلية- النظرة الثاقبة: تخيـل بجرأة .. اطرق أبوابـاً جديدة . فكر في 

األشياء الكبيرة تكن كبيراً، فقيمة اإلنسان ليست بما حققه فقط و إنما بما يتطلع إليه أيضاً . 

ال نجاح كبيرا بدون مخاطرة .. النجاح على بعد فكرة . و طريق النجاح العظيم ليس عادة هو 

الطريق الذي يطرقه كل الناس . قال نلسون « اكتشفت أن أجرأ القرارات، هو أكثرها أماناً «.

٥– العالقات اإلنسـانية مهمة - مهارات التعامل مع اآلخرين: اكسـب الناس .. اخلق قيمة 

مضافة لهم .. أحب الخير لآلخرين ، فالذي يعيش لنفسه فقط هو الفشل بعينه.

٦– التفكير والتخيل: التفكير مثل الحب و الموت .. البد أن تعمله بنفسك ، ال أحد سيفكر 

لك . و قالوا : أنا أفكر إذن أنا موجود .لحظة تفكير أو تخيل تساوى ساعة كالم، والكالم بدون 

تفكير مثل الضرب بدون تصويب.

كل شيء كبير وعظيم بدأ بفكرة .. أو حتى خاطرة وتخيل وحلم !!

٧– هل فات الوقت ؟ الوقت لم يفت أبداً .. أبدأ فوراً ، و ال تنتظر تحسن الظروف فالوقت 

ال يعـود إلـى الـوراء، وال تنتظر الفرصة، كن أنـت صانع الفرص ودائما حـول المحن لمنح 

والمشاكل لفرص.

خالـد بـن الوليد كان من أواخر الداخلين في اإلسـالم ، و كان في مقدمة المسـلمين بعد 

ذلك .

ال عمـر معيـن، ال وقت معيـن، وال مركز معين هو األفضل . أي عمر هو العمر المناسـب 

لبدء رحلة النجاح. 

٨– الحياة رحلة: احرص على اكتسـاب الخبـرات طول الوقت . النجاح ليس أال تخطئ .. 

إنما هو أال تكرر الخطأ .

ليس العيب أن تجهل، و إنما العيب أال تسأل .

ما خاب من استشار، ولن تندم ألن الخطأ هو مدرسة الناجحين . 

٩– استمع لآلخرين - فن اإلصغاء واإلنصات من أهم مهارات االتصال والتواصل، 

أنصت .. تعلم .. تصرف .. دع الناس تتكلم، و تعلم أنت .

اإلمام الشافعي قال « رأيي صواب يحتمل الخطأ، و رأي غيري خطأ يحتمل الصواب، 

أسوأ شيء أال تستمع لآلخرين .

١٠- العـدل والميزان من صفـات الحق: أعلى القيم جميعاً هي العـدل، فكن عادالً دائماً 

. تجنـب المحســـــوبية و الهــوى، وضع خطاً بين الصداقة و العمل . وعندما تحاسـب 

الناس حاسبهم بعدل .

١١– المصداقية والشـفافية هي الباب الوحيد لكسب القلوب ولكسب االحترام . « اعن ما 

تقول .. و قل ما تعنى « « الكذب ليس له رجالن « .

القدوة في المواعيد ، في الحفاظ على المنشـأة .. في أمانة الكلمة .. في كل شيء .. لماذا 

ال تكون قدوة ?

١٢- تنظيم الوقت: الوقت ليس كالسـيف أو من ذهب، الوقت هو عمرك هو حياتك .... ال 

تهدر الوقت و ال تضيعه، و تذكر أن « الوقت دائماً كاٍف إذا أحســـنت اسـتخدامه « . ودائما 

األعمال أكثر من األوقات.

خطط .. امسـك ورقة و قلم .. ال تكرر الكلمات .. اختصر . بال وسوسة .. عود نفسك على 

العمل تحت ضغط .

إذا وعدك أحد بشيء قل له متى ؟

إذا أدرت اجتماعاً ضع له جدوالً مسبقاً و أرسله مقدماً .

إذا بدأت اجتماعاً خطط له . إذا خرج أحد عن الموضوع نبهه .

١٣– صفات شـخصية معروفة: النضج .. التواضع .. الجرأة .. التوازن االنفعالي.. تنمية 

الذكاء .. تطوير الذات..إلخ. 

١٤– كـن أنـت وال تكن غيرك ...ال تلتفت ألعداء النجاح: دائماً سـيكون هناك على هامش 

الحياة من يقذفـــــون صناع الحيـــاة بالطيـــن . و الشـجرة المثمرة هي التي تقذف 

باألحجار .. و إذا طعنك أحد من الخلف فأنت في المقدمة.

إن نجاحـك هـو الخطيئة الوحيدة التي ال يغفرها لك زمالؤك، للنجاح أعداء كثر فكن على 

استعداد للمواجهة.

(TEAM WORK) ١٥– اختر أعضاء الفريق بعناية فائقة

ال تقـل أهميـة التدقيق في اختيار معاونيك عن دقة التخطيط أو وضوح الرؤية أو تحديد 

األهداف .. اختر الناس بعناية !!.. اعمل بروح الفريق الواحد حيث إن في االتحاد قوة.

القادة العظام هم الذين يصنعون 
النجاحات.. فهل أنت منهم؟

 د. أحمد السيد عمر
مستشار وخبير التوظيف وا�عمال الريادية

  ضمن فعاليـات المؤتمر العلمي الطالبي السـابع بالجامعة، 
عقد مركز خدمات التوظيف واألعمال الريادية ورشة عمل للطالب 
المشاركين بالملتقى ، و تم عقد الورشة بحضور كل من الدكتور 
أحمد السـيد عمر مستشـار وخبير ريادة األعمال بالمركز وعضو 
هيئـة التدريـس بكلية االقتصـاد والعلوم اإلداريـة وعضو اللجنة 
العليا للمؤتمر، واألستاذ ناصر الحربي عضو اللجنة العليا للمؤتمر 

وعضو هيئة التدريس في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية .
وخالل الورشـة جرى مناقشـة المشـاريع الرياديـة المقدمة 
مـن الطالب من مختلف الكليـات والمعاهد التابعـة للجامعة في 
محـور صناعة األعمال، ومنـح الطلبة فرص كافيـة للحديث عن 

مشاريعهم المشاركة بالملتقى، وإبداء التوجيهات واالستشارات 
لهم. وحضر الورشة العديد من الطالب المشاركين .

جديـر بالذكر أن المركز اسـتقبل خالل األيـام الماضية وفور 
اإلعـالن عن الملتقـى العديد من الطلبـة والطالبـات الذين لديهم 
أفكار ومشـاريع رياديـة، وكانت جلسـات فرديـة وجماعية كل 

حسب مشروعه.
وقد أسـهم عقد االجتماعات والورشـات العلميـة التي أقامها 
مركـز خدمات التوظيف واألعمال الريادية في إحداث حراٍك علمي 
وثقافـي متميز فـي الجامعـة، وأظهر تحقيق كثيـر من األهداف 

المنشودة، ونجاح كثير من الخطط الموضوعة مسبقاً.

أقـام مركز خدمات التوظيف 
واألعمال الريادية ممثال بشـطر 
الطالبـات دورة تدريبيـة بعنوان 
للغـد  دربـك  الذاتيـة  «سـيرتك 
قدمتهـا  الجامعـة  لطالبـات    »
إينـاس  الدكتـورة  المدربـة 
المصـري ، وهدفـت الـدورة إلى 
التعريف بماهية السـيرة الذاتية 
تحضيـر  خطـوات  و  وأنواعهـا 
السـيرة الذاتيـة , باإلضافـة إلى 
الذاتيـة  السـيرة  جعـل  كيفيـة 
متميزة , وفي ختام الدورة قامت 
وكيلة المركز الدكتورة سوسـن 
المتدربـات  بتسـليم  المؤمـن 
شـهادة حضـور الـدورة , كمـا 
المدربة شـهادة  قامت بتسـليم 
تقديمهـا  لقـاء  وتقديـر  شـكر 

للدورة .

مركز خدمات التوظيف يعقد ورشة عمل للمشاركين في الملتقى 
العلمي الطالبي السابع

مناقشة المشاريع الريادية المقدمة من 
الطالب والطالبات في محور صناعة األعمال

دورة عن السيرة الذاتية للطالبات

«صناعة األعمال» تعقد اجتماعها الخامس
األعمـال  صناعـة  محـور  لجنـة  عقـدت 
اجتماعهـا الخامس الخـاص بالمؤتمر العلمي 
الطالبي السـابع برئاسة سـعادة الدكتور خالد 
بـن عبدالعزيـز الشـلفان عميد مركـز خدمات 
التوظيـف واألعمـال الرياديـة  رئيـس اللجنـة 
وبحضـور أعضائهـا، ونوقش خـالل االجتماع 
ما تم طرحه خالل االجتماعات السـابقة ومدى 
نجـاح الخطـط الموضوعـة لذلـك ، وأبرزهـا 
اسـتعراض المشـاريع المقدمـة  مـن الطالب 
والطالبـات والنظـر فـي كيفيـة زيـادة عـدد 
المشـاركات المقدمة ، واستخلصت اللجنة من 
خالل هـذا االجتماع توصيات منها تكوين لجنة 
خاصة لتقويم المشـاريع تتولى مهام المقابلة 
المتقدميـن  والطالبـات  للطـالب  واإلرشـاد 
بمشـاريع  ومسـاعدتهم في إكمال مشاريعهم 
وعرضهـا علـى بوسـترات دعائيـة إضافة إلى 
تكوين لجنة خاصة لتحكيم المشاريع واعتماد 

نماذج التحكيم وآليته.  

انتقل مركز خدمات التوظيف واألعمال الريادية من مقره السـابق بعمادة البرامج التحضيرية 
إلى مقره الحالي بمبنى العمادات المساندة رقم (٢) الدورالثالث. 

ويقع المبنى شـمال جامع خادم الحرمين الشـريفين ، خلف كلية الشـريعة ، ويتوسـط كلية 
العلوم وكلية االقتصاد ، ويضم المبنى عددا من العمادات والمراكز والوحدات  المختلفة.

تنويه
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في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة لتعزيز وتفعيل الدور الرقابي في المنشآت، ومواكبًة للتطورات 

الشـاملة التي تشهدها المملكة، صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٢٥هـ 

الموافق ٢٠١١/٠٢/٢٨م القاضي بإنشـاء الجمعية السـعودية للمراجعين الداخليين، وهي جمعية مهنية 

ذات شـخصية اعتبارية مسـتقلة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وتهدف الجمعية إلى تطوير 

مهنة المراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وتتمثل أغراض الجمعية في : 

توفيـر معايير المراجعـة الداخلية الدولية وقواعـد آداب المهنة واإلرشـادات المهنية األخرى ذات • 

الصلة بالمراجعة الداخلية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين الدولي.

إعداد مواد وأدلة إرشادية وتطويرها، وتوفير المعارف والمعلومات ذات الصلة بالمراجعة الداخلية.• 

عقد االختبارات المؤهلة للحصول على الشهادات المهنية التي يمنحها معهد المراجعين الداخليين • 

الدولي.

تطويـر البرامج التدريبية وبرامج التعليم المهني المسـتمر والدبلومات المتعلقة بمهنة المراجعة • 

الداخلية وتنفيذها، من أجل رفع المسـتوى العلمي والمهني لممارسـي مهنـة المراجعة الداخلية، 

وإصدار الشهادات المتعلقة بها.

تقديم الدعم الفني لمراقبة جودة األداء المتعلق بمهنة المراجعة الداخلية، وتطوير وسائل تحسين • 

األداء المهني.

إعداد الدراسـات المتعلقة باألنظمـة، واللوائح، والمعايير ذات الصلة بأعمـال المراجعة الداخلية، • 

وتقديم المقترحات في شأنها للجهات ذات االختصاص.

عقد المؤتمرات واللقاءات المهنية في مجال المراجعة الداخلية وفقاً لإلجراءات النظامية المتبعة.• 

السعي إلى رفع وعي الجمهور بأعمال المراجعة الداخلية.• 

توطيد أواصر الصلة مع الجهات ذات العالقة بالمراجعة الداخلية داخل المملكة وخارجها، وتحديد • 

مجاالت االهتمام المشتركة وتفعيلها.

ويؤمل من الجمعية أن تساهم بفاعلية في تعزيز الشفافية ورفع األداء في المنشآت المختلفة، وأن تكون 

أحد الروافد الرئيسة لتطوير الكفاءات المهنية المتخصصة.

هيكلة الجمعية

الجمعية السـعودية للمراجعين الداخليين هي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة 

تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة. وتتكون من التالي:

أعضاء الجمعية

أعضاء أساسيون وهم:

جميع األعضاء الذين شاركوا في تأسيس الجمعية أو التحقوا بها بعد تأسيسها.• 

أعضاء المجموعات وهم منسـوبو الشـركات والمؤسسـات الذين ترغب جهات عملهم في إلحاقهم • 

بعضوية الجمعية، وتنقسم هذه العضوية إلى الفئات التي يحددها مجلس اإلدارة.

ويشترط أن يتوفر في كل عضو أساس الشروط التي يحددها النظام الداخلي للجمعية.

الطـالب األعضاء وهم األعضاء الذين يطلبون االنضمام إِلى عضويـة الجمعية وتوفر في كل منهم • 

الشروط التي يحددها النظام الداخلي للجمعية.

الجمعية العمومية

تتكون الجمعية العمومية من كافة األعضاء األساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم ومضت على عضويتهم 

ثالثة أشـهر على األقـل.  ويجوز لألعضاء الطالب وغيرهـم من ذوي االهتمام حضـور اجتماعات الجمعية 

العمومية دون أن يكون لهم حق المشاركة في مناقشة المواضيع المطروحة أو التصويت أو االنتخاب.

مجلس اإلدارة

يدير الجمعية مجلس إِدارة يتكون من :

وزير التجارة والصناعة رئيساً. وله أن ينيب أحد أعضاء المجلس في ذلك.• 

وكيل وزارة التجارة والصناعة عضواً.• 

وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات أو من يعينه وزير المالية، على أال تقل مرتبته عن • 

المرتبة الرابعة عشرة عضواً.

نائـب رئيس ديـوان المراقبة العامة أو من يعينـه رئيس الديوان على أال تقـل مرتبته عن المرتبة • 

الرابعة عشرة عضواً.

عضوين سـعوديين من أعضاء هيئة التدريس في أقسـام المحاسـبة بجامعات المملكة، يعينهما • 

وزير التجارة والصناعة بناًء على ترشيح وزير التعليم العالي.

ممثل لهيئة السوق المالية يعينه رئيس الهيئة عضواً.• 

سـتة أعضاء تنتخبهـم الجمعية العمومية من بين أعضائها السـعوديين لمدة ثالث سـنوات قابلة • 

للتجديد مرة واحدة.

اللجان الدائمة 

يشـكل المجلس لجانـاً دائمة ويضع قواعد عملهـا وإجراءاتها طبقاً لما تقضيه ظـروف العمل على أن 

يكـون من بينها اللجان التالية: اللجنـة التنفيذية ، ولجنة المراجعة الداخليـة ، ولجنة العضوية والعالقات 

العامة واإلعالم ، ولجنة التعليم والتدريب ، لجنة األداء المهني.

 الجهاز التنفيذي

 يديـر الجمعية جهـاز تنفيذي يتكون مـن المدير التنفيذي وعـدد كاف من الموظفيـن للقيام بالمهام 

التنفيذية الفنية والمالية واإلدارية، ويشرف المدير التنفيذي علي الجهاز التنفيذي ويعين بقرار من مجلس 

اإلدارة، و يحدد المجلس صالحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته.

الجمعية السعودية للمراجعين 
الداخليين تهدف إلى تطوير المهنة 

د. علي عبدالباسط كمون
أستاذ المحاسبة المساعد

نظمت لجنة األنشطة الطالبية في كلية االقتصاد 
دورة بعنوان: كيف تؤسـس مشـروعك، والتي قدمها 
المـدرب المتخصـص والمحاضـر فـي قسـم إدارة 
األعمـال األسـتاذ ناصـر الحربـي، حيث تحـدث في 
مجموعة مـن المحاور التي توضح البداية السـليمة 
والطريق األنسب للمشروع الصغير الخاص بالطالب 

الجامعي.
 وشـهدت بداية العرض حالة من العصف الذهني 
بدأهـا المـدرب بسـؤال للحضـور الـذي ازدحمت به 
القاعـة المخصصـة، لمـاذا تريـد أن تبدأ مشـروعك 
الخاص؟ وقد أسـتأثر السؤال على الكثير من النقاش 
حوله، والتي مـن خاللها قدم الحربي القيم والدوافع 
المحركـة لتبني فكـرة العمل الخـاص، والتي تعتبر 
بمثابـة الخطـوة األولـى النطالق المشـروع بشـكل 
سليم، وقد شهد العرض والنقاش االستشهاد بالكثير 
مـن األمثلة التطبيقيـة الحديثة ألشـخاص كانوا قد 
بدأوا مشـاريعهم الصغيرة ونجحوا في شق طريقهم 

حتى وصلت إلى مضمار كبار الشركات في السوق.
وفـي محـور آخـر تحـدث األسـتاذ الحربـي عن 
المهارات الالزمة لبدء المشـروع الصغير، وتناول من 
خالله المهارات الرئيسية الالزم توفرها في الشخص 
الـذي ينـوي القيـام بالمشـروع الصغير، كما أشـار 
المـدرب إلـى أهمية مصـادر األفكار المتميـزة للبدء 
بالمشـروع الصغير، فنجاح المشـروع يعتمد بشكل 
أساسـي علـى الفكرة التـي يقـوم عليهـا ، وقد بين 
األستاذ الحربي وجود خمسة مصادر رئيسية لألفكار 

التجارية المتميزة يجب استغاللها والعمل عليها.
فـي نهاية اللقـاء دار حديث ونقاش موسـع بين 
المـدرب والطلبـة الحضور الذي فـاق ٥٠ طالبا، وتم 
تبادل األفكار ووجهات النظر والتفاعل بين الطرفين، 
وقـد برزت فـي هذا اللقـاء الرغبة الشـديدة من قبل 
الكثير من الطلبة إلنشاء مشاريع خاصة بهم، بشكل 
سـاعد القائمين علـى تنظيم هذه الـدورات وتنظيم 

دورات أخرى جديدة في المستقبل.

دورة (كيف تؤسس مشروعك الصغير) للطالب
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معهد الملز يقيم معرضاً توعوياً 
بأضرار المخدرات

أقـام المعهـد العلمـي فـي الملز 
-مؤخـراً- معرضـاً إرشـادياً للتوعية 
بالتعـاون مـع  المخـدرات،  بأضـرار 
اإلدارة العامـة لمكافحـة المخـدرات 
فيـه  وشـارك  الريـاض،  بمنطقـة 
نخبـة مـن المختصين فـي مكافحة 

المخدرات.
وتضمـن المعرض عينـات لبعض 
التـي  والوسـائل  المخـدرات  أنـواع 
يسـتخدمها المروجـون لتهريب هذه 
يسـتخدمها  التـي  واألدوات  المـواد، 
إلـى  إضافـة  للتعاطـي،  المدمنـون 
معرض فني يحوي صوراً تحكي واقع 

المدمنين ومخاطر اإلدمان.
محاضـرات  المعـرض  وصاحـب 
توعوية، كما ُعـرض فيلم توعوي عن 
تجارب واقعية ألثر اإلدمان والتعاطي.

واستقبل المعهد في أيام المعرض 
وفداً من معهد إمام الدعوة، ووفداً من 
المعهـد العلمي فـي الدرعيـة، ووفداً 
ثالثاً من معهـد الرياض العلمي، وفي 

ختـام أيام المعرض كرّم فضيلة مدير 
المعهد العلمي في الملز الشيخ مبارك 
آل رشود المشـاركين، وسأل الله لهم 

التوفيق.

حصلت الجامعة على ست من جوائز الجميح 
للتفوق العلمي للعام الدراسـي ١٤٣٥-١٤٣٦هـ، 
وذلك فـي عامهـا الرابع عشـر، حيث فاز سـتة 
مـن طلبـة المعهـد العلمـي بمحافظـة شـقراء 
بهذه الجوائـز، ضمن حفل أقيم بهذه المناسـبة 
السـنوية األسـبوع الماضـي بقصـر الفخامـة 
المحافظة، وعلى شرف الشـيخ الدكتور عبدالله 

المطلق عضـو هيئة كبـار العلماء والمستشـار 
بالديوان الملكي.

حضر الحفل وكيل الجامعة لشـؤون المعاهد 
العلمية األسـتاذ الدكتور إبراهيم الميمن، ومدير 
المعهـد سـعد البقمـي، ومجموعة مـن معلمي 
المعهـد، كمـا حضـر الحفـل محافظة شـقراء 
محمـد البهـالل، ومجموعـة مـن الشـخصيات 

العلمية واالجتماعية والوجهاء، ورؤسـاء الدوائر 
الحكومية بالمحافظة.

والطـالب الفائـزون، هـم: يحيـى بـن خليل 
النفيعي (٣ث)، ومحمد بن خالد العنقري (٢ث)، 
وعبدالرحمـن بن عبدالله المقحـم (١ث)، ومعاذ 
بن عـادل القاسـم  (٣م)، وعبدالرحمن بن أحمد 

الحسن (٢م)، وعبدالله بن محمد المنيع (١م).

معهد شقراء يحصد ست جوائز للتفوق العلمي

(آمن) ينطلق اليوم في معهد الدرعية 

يرعـى األميـر أحمد بـن عبدالله 
بـن عبدالرحمن محافـظ محافظة 
الدرعية، اليوم األحد انطالقة معرض 
المعهـد  (آمـن)، وذلـك فـي مقـر 
العلمي بالدرعية، ويشتمل المعرض 
الذي يمتـد على مدار أسـبوع كامل 
على الكثيـر من النـدوات والدورات 
التدريبيـة المصاحبـة، فضـًال عـن 
فـي  يسـتضيف  الـذي  المعـرض 
أجنحته عدداً من الجهات الحكومية 

واألهلية.
تدعيـم  المعـرض  ويسـتهدف 
األمن السـلوكي والفكـري والغذائي 
واإللكتروني، باإلضافة إلى الحماية 
مـن األخطار والحوادث في أسـبوع 
توعـوي متكامـل وموجـه لجميـع 

أفراد األسرة.
لهـذا  االسـتعدادات  وكانـت 
المعـرض قد بـدأت مبكراً بتشـكيل 
اللجان العاملة من منسوبي المعهد، 
بقيـادة مديره الشـيخ خالد الرومي 
الـذي شـكر بـدوره مديـر الجامعة 

بالنيابـة ووكيـل الجامعة لشـؤون 
ثقتهمـا  علـى  العلميـة،  المعاهـد 
بالمعهـد لنيـل شـرف إقامـة هـذا 

المعرض، كما رحـب بجميع الزوار 
لزيارة المعرض واالستفادة من مثل 

هذه الفعاليات الهادفة.

نظمـت إدارة المعهد العلمي فـي محافظة الدوادمـي، محاضرة بعنوان 
(األمـن الفكري)، وذلك ضمـن البرامج والندوات التـي يقيمها المعهد خالل 

هذا الفصل  الدراسي.
وقدم الندوة مدير المعهد الشـيخ إبراهيم القرفان، والشـيخ إبراهيم نور 
الدين، والشـيخ سـلمان الموسـى، وتضمنت النـدوة الكثير مـن المضامين 
والمحاور المهمة التي تعنى بتحقيق األمن الفكري وتوعوية الشباب لحماية 

دينهم ووطنهم.

محاضرة في الدوادمي 
عن األمن الفكري

أسبوع توعوي بمعهد الرياض عن األمن الفكري
يقيم المعهـد العلمي في 
الرياض، خالل هذا األسـبوع 
فـي الفتـرة مـن ٢٥ إلـى ٢٩ 
١٤٣٧هــ،  اآلخـرة  جمـادى 
التوعوي  األسـبوع  فعاليـات 
بأهمية األمـن الفكري، تحت 

شعار «أمني في عقيدتي».
وسيفتتح المعرض وكيل 
المعاهـد  لشـؤون  الجامعـة 
الدكتـور  األسـتاذ  العلميـة 
اليوم األحد  الميمـن،  إبراهيم 
بمقـر المعهـد العلمـي فـي 

الرياض.
األنشـطة  مـن  الكثيـر  التوعـوي  األسـبوع  ويتضمـن 
والفعاليـات، حيـث سـيقام على هامـش المعـرض عدد من 
الندوات العلمية يلقيها كل من وزير الشـؤون اإلسالمية سابقاً 
األسـتاذ الدكتور سـليمان أبا لخيل، وعضو مركز األمير محمد 
بـن نايف للمناصحة الدكتور محمـد الفيفي، وعضو التدريس 
بجامعة اإلمـام الدكتور علي حـدادي، ومديـر التطوير بإدارة 
التوجيه الفكري والمعنوي بسجن الملز الشيخ خالد الرفاعي.

كما سيتضمن المعرض مشـاركات عدة، ومنها: ركن آثار 
اإلرهاب على المملكة، وركن داعـش والفكر المنحرف، وركن 

مدرسة األرض والفضاء والطيران، وركن في السعودية.
وتأتـي هـذه األنشـطة والفعاليـات ضمـن جهـود وكالة 
الجامعـة لشـؤون المعاهـد العلمية فـي تفعيـل برامج األمن 
الفكـري وتوعيـة الطـالب بخطورة األفـكار الهدامـة وأهمية 
الوحـدة الوطنية للقضـاء على اإلرهـاب بأشـكاله ومكوناته 

كافة.

ندوة عن أضرار ومخاطر التدخين بمعهد الباحة
منطلـق  مـن 
توعية  الحرص علـى 
أبنائهـا  وتثقيـف 
إدارة  أقامت  الطالب، 
العلمـي في  المعهـد 
الباحـة، ممثلـة فـي 
الطالبـي  النشـاط 
بالتعـاون  بالمعهـد، 
مـع وحـدة مكافحة 
بمنطقـة  التدخيـن 
الباحة، ندوة توعوية 
«أضـرار  بعنـوان 
التدخين»,   ومخاطـر 
ألقاهـا الدكتور عمر 

عبدالرحمن، وفنـي التمريض محمد الغامـدي، بّينا من 
خاللهـا األضـرار الصحيـة واالقتصاديـة واالجتماعيـة 
للتدخيـن، واألمـراض التـي يصـاب بها المدخـن، ومن 
ال يدخـن فيمـا يسـمى «التدخين السـلبي»، إضافة إلى 
إحصاءات عن الخسائر البشرية والمادية جرّاء التدخين.
وتفاعـل منسـوبو المعهـد من طـالب ومعلمين مع 

الطرح الشـيق، ووّزعـت مطويات توعويـة مقدمة من 
وحدة مكافحة التدخين على الطالب.

وفـي نهايـة النـدوة، قّدمـت إدارة المعهد شـكرها 
وتقديرها إلدارة وحدة مكافحة التدخين بمنطقة الباحة 
علـى تعاونهـا المثمر البناء لكل ما فيـه مصلحة أبنائنا 
الطـالب، كمـا قدمـت شـهادتين تقديـراً  للمحاضرين 

وعرفاناً لهما.
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كتبــت: ريــم الهويمــل - أنهــار 
الخميس

نظمـت عمـادة تطويـر التعليم 
الجامعي، البرنامج التدريبي العاشر 
المعيدين والمعيدات بمدينة  لتأهيل 
الملـك عبدالله الجامعيـة للطالبات، 
شـارك فيه ٢٦ متدربة من عضوات 
هيئة التدريس في الجامعة، في حين 
التحقت نحو ٢٧٥ من العضوات في 

البرنامج منذ انطالقته.
المعيدين  ويأتي برنامج تأهيـل 
إسـتراتيجية  ضمـن  والمعيـدات 
الجامعـة الراميـة لتطويـر وتدريب 
عضـو هيئة التدريس، وحرًصا منها 
علـى االرتقـاء بالقـدرات التعليمية 
ومعيـدات  لمعيـدي  والعلميـة 
الجامعـة إلنجـاز مـا يـوكل إليهن 
من أعمـال بكفاءة عاليـة ومراعاة 
لمعايير الجودة فـي التعليم والتعلم 
الجامعي، ولكي يسهمن في تحقيق 

رسالة الجامعة وأهدافها.
وأوضحت وكيلة عمـادة تطوير 
التعليـم الجامعـي الدكتـورة إيمان 
الرويثي أن برنامج التطوير المهني 
البرنامـج  هـو  المعيـدات  لتأهيـل 
المعيديـن  تأهيـل  مـن  العاشـر 
والمعيدات الذي ينظم في كل فصل، 
حيـث القـى البرنامج نجاحـاً كبيراً 
بوصـول عدد المتدربـات من بدايته 
وحتـى الـدورة العاشـرة إلـى ٢٧٥ 

معيدة.
وبّينـت أن البرنامـج يهـدف إلى 
تنمية مهـارات وقـرارات المعيدات 
الجامعـي  التدريـس  مجـال  فـي 

الجامعـة  أنظمـة  علـى  والتعـرف 
إلى  اإلدارية والتدريسـية  ومهامهن 
جانـب اسـتعراضها ألهـم المبادئ 
بأخالقيـات  المرتبطـة  التوجيهيـة 

المهنة.
المدربـة  قالـت  جانبهـا،  مـن 
الدكتـورة سـماح حلمـي: إن هـذا 
البرنامـج القـى تفاعالً وانسـجاماً 
تمثل في طرح األسئلة والتجارب من 

قبل المتدربات، مشـيرة إلى أن أهم 
أهـداف البرنامج تمكيـن المعيدين 
استكشـاف  بـدء  مـن  والمعيـدات 
أدوارهـن في العمليـة التعليمية في 
التعليم العالـي، وبناء تصور واضح 
لمـا هـو متوقـع منهن عـن طريق 
إعطائهـن األدوات التي تسـاعدهن 
على بناء الثقـة في األداء والكفاءة، 
مما يعـزز فاعليتهن المهنية ويوفر 

لهـن فرصـة االنخـراط األمثـل في 
البيئة التعليمية الجامعية.

المدربـة  وصفـت  حيـن  فـي 
الدكتـورة هيلـة الفايـز إن لمحاور 
الـدورة أهميـة فـي بناء شـخصية 
بالمعلومـات  وإمدادهـا  المعيـدة 
اإلداريـة والتنظيميـة التـي تؤهلها 
لتكـون عضـوة فعالـة، إضافة إلى 
يتضمنـه  ومـا  التعليمـي  الجانـب 
مـن مهـارات مهمـة فـي خبرتهـا 

األكاديمية.
وقالـت هاجـر المزيد مـن كلية 
اإلعالم واالتصال إحـدى الملتحقات 
أخالقيـات  معرفـة  إن  بالبرنامـج: 
المهنـة والحمـاس والتطلع للعطاء 
الطالب  ومعرفـة حقوقك وحقـوق 
اإليجابيـة  اآلثـار  مـن  والجامعـة 

المكتسبة في البرنامج.
واعتبـرت ريـم مدني مـن كلية 
العلـوم االجتماعيـة: إن كل مـا تـم 
اكتسـابه في هذه الدورة سواء كان 
مـن المدربـات أو المتدربـات مـن 
خبـرات وتجارب تهـدف إلى تطوير 
األداء الوظيفـي للمعيدات والمتوقع 
تطبيقه فـي مكان العمل، مما يعزز 

عطاء العضوة وانتمائها للجامعة.
في حين اختتـم البرنامج بكلمة 
للدكتـورة إيمـان الرويثي، شـكرت 
فيها مدير الجامعة بالنيابة الدكتور 
فـوزان الفـوزان، ووكيـل الجامعة 
للتخطيط والتطوير والجودة وعميد 
التطويـر الجامعي ووكيـل العمادة 
على جهودهـم المبذولة في دعمهم 

المتواصل للبرامج األساسية.

٢٧٥ من عضوات هيئة التدريس يلتحقن 
ببرنامج تأهيل المعيدات

حملة عن أهمية النظافة في 
مدينة الملك عبداهللا 

كتبت: نهى الحميدي - مالك الراشد
نظمـت عمـادة شـؤون الطالب فـي المدينـة الجامعية للطالبـات حملة 
توعويـة عن أهمية النظافة فـي المبنى التعليمي ٣٢٥، شـهدت حضور عدد 

كبير من منسوبات الجامعة.
وأوضحت المشـرفة على الحملة مضاوي المطيري، أن الحملة تهدف إلى 
توعيـة مجتمع الجامعـة بأهمية وقيمة النظافة واآلثار الصحية المنعكسـة 
على الجميع، من خالل االهتمام بنشـر الوعي وتحسـين السـلوكيات العامة، 
وتعزيز الشـعور بالمسـؤولية لدى األفراد والجماعات، وبيان اآلثار السـلبية 
لعـدم النظافـة، ما يـؤدي إلى حالة تلوث بيئـي خطيرة قد تـؤدي إلى كوارث 

صحية واجتماعية وأخالقية.
مـن جانبها، قالت أمينة الشـمري من المشـرفات على الحملـة: إن هذه 
الفعاليـة تهدف إلى توعية الطالبـات بنظافة البيئة، وأن تكون قدوة حسـنة 
ومثالً طيبـًا في الحفاظ على نظافة المجتمع الجامعي بترك المكان أحسـن 
مما كان، وأن النظافة مسـؤولية كل فرد، ويجب أن يشـعر الجميع باالنتماء 
للمـكان الذي يعملون فيه والمكان الذي يعيشـون فيـه، حيث إن هذا االنتماء 

ُيشعر كل فرد بدوره في خدمة البيئة التي يعيش ويعمر فيها.
واشـتملت الفعاليـة علـى توزيع عـدد من الكتيبـات النشـرات التوعوية 
والهدايـا  التذكاريـة المميـزة، باإلضافة إلى الـورد المعطر بروائـح النظافة 

وأقالم مزينة بعبارات عن النظافة لتبقى بصمة وأثراً عن نظافة البيئة.

 لقاء تعريفي للطالبات المستجدات
كتبــت: لولــوة بــن ســدرة - رغد 

الغامدي 
نظمت عمـادة الموهبة واإلبداع 
والتميز لقـاء تعريفيا عـن العمادة 
للطالبـات المسـتجدات فـي عمادة 
البرامـج التحضيريـة، وذلـك ضمن 
تقيمهـا  التـي  الدوريـة  األنشـطة 
الحيوي  للتعريف بدورهـا  العمـادة 

في الجامعة.
وبينـت  كل مـن أروى المطـوع 
وسـرى المدلج المشـرف على إدارة 
البرامج في عمادة الموهبة واإلبداع 
والتميز، أن الهدف من اللقاء تعريف 
الطالبات بأنشطة العمادة وأهدافها, 
ومـا تقدمـه مـن خدمـات وبرامج 
للطالبات الموهوبـات, وتقديم نبذة 
مختصـرة عـن اإلنجازات السـابقة 
للعمادة من المشاركات والملتقيات 

والمؤتمـرات, باإلضافـة إلى تعريف 
بالـدورات  المسـتجدات  الطالبـات 
وورش العمل التي تنظمها العمادة, 
وتزويد الطالبات بطرق التواصل مع 
العمادة لمن ترغب باالسـتفادة من 

خدمات العمادة وحضور الدورات.
وفي الختام، وّزعت المشـرفات 
علـى اللقاء مجموعة مـن الكتيبات 
ومجـالت  التعريفيـة  والنشـرات 

العمادة, وهدايا تذكارية للطالبات.

عمادة الموهبة تطلق نادي االبتكارات 
العلمية للطالبات

كتبت: لولوة بن سدرة - رغد الغامدي 
أطلقت عمادة الموهبـة واإلبداع والتميز في الجامعة، 
نـادي االبتـكارات العلميـة الكتشـاف المواهـب ودعـم 
االختراعات للطلبة في مختلف المجاالت العلمية والتقنية.

ويأتي إطالق النادي ضمن إستراتيجية العمادة الرامية 
إلـى اكتشـاف المواهـب والطاقـات اإلبداعيـة الكامنـة, 
وتطويـر القدرات االبتكارية ودعمها لصناعة المسـتقبل, 

وخوض غمار التنافسية المحلية والدولية.
يهدف النادي إلى بناء بيئـة االبتكار وتطوير ودعمها، 
وذلـك مـن خـالل رعايـة وتطويـر القـدرات والمهـارات 
االبتكاريـة، والسـعي إليجـاد رواد مـن الشـباب المبـدع 
والموهـوب فـي مجـاالت العلـوم والتقنيـة والصناعـة، 
والعمـل بكفـاءة فـي فريـق واحـد متعـدد التخصصات 
متكامل القدرات، وتوفير الدعم الفني والعلمي للمبتكرين 
والمخترعين طالب وطالبات، وتذليل الصعوبات التي تحد 
من نمو قدراتهـم ومواهبهم، ويعد نافـذة علمية وعملية 

للبرامـج والخدمـات اإلرشـادية والتثقيفيـة للمبتكريـن 
والمبتكـرات، وتنمية واسـتثمار االختراعـات واالبتكارات 
بذاتها أو بالمشـاركة مع االخرين، باإلضافة إلى التنسيق 
مـع المؤسسـات والمراكـز المتخصصـة وذات العالقات 
داخل المملكة وخارجها والسعي في بناء شراكات معهم، 
وتطوير المنظور العام للتفكير في حل المشـكالت بطرق 
إبداعيـة، وصناعـة حلـم وهدف اسـتراتيجي لـكل مبدع 
ومبتكـر، والقدرة على خـوض غمار التنافسـية المحلية 

والدولية.
ويهدف النـادي إلى تقديـم حلول ابتكاريـة وإبداعية 
مميـزة لخدمـة المجتمـع وحـل مشـكالته، والعمل على 
وضع الجامعة في مصـاف الجامعات العالمية في مجال 
االبتـكارات العلميـة واإلبداعيـة، وتوليـد قيمـة االعتـزاز 
باالنتمـاء للجامعة وتنمية روح الـوالء واالرتباط بها أثناء 
وبعـد التخرج، ويسـتهدف نادي االبتكار طـالب وطالبات 

الجامعة.

معرض للرسم على 
الزجاج والخشب 

كتبت - العنود السبيعي
اسـتقطب معـرض للرسـم على الزجاج والخشـب نظمـه نادي 
البرامـج التحضيرية فـي الجامعة، أكثر مـن ٢٠ طالبة موهوبة في 
مجال الرسـم على الزجاج، حيث جّسدت المشاركات تميز الطالبات 
فـي الجامعـة فـي مجـال الرسـم اإلبداعـي، واسـتقطبت اللوحات 

المشاركة الكثير من الزائرات.
المعرض الذي ركز على «الرسـم على الزجاج والرسـم التجريدي 
والحـرق على الخشـب»، بإشـراف والء الفـوزان وأمجاد العويشـز، 
ويهدف إلى تنمية مهارات الطالبات، وإبراز مواهب الطالبات، وتنمية 
الرسـم، وإخراج لوحات حرة، وكيفية تحكـم الطالبات بآلة الحرق، 
فضالً عن التسـويق لتلك المشـغوالت واإلنتاج اإلبداعي، وتعزيز ثقة 

المبدعات فيما أبدعن به، وتشجيعهن على االستمرار واإلبداع.
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كتبت: أثير التمامي 
ممثلـة  العلـوم  كليـة  نظمـت 
مفتوحـا  يومـا  الفيزيـاء  بقسـم 
للطالبات للتعريف بالفرص والمهن 
والوظائـف المرتبطـة بالتخصص 
أركان  تخصيـص  إلـى  باإلضافـة 
تعليميـة وترفيهيـة وترويحية عن 

الطالبات.
وبينت األسـتاذة مرفت الزميع 
وكيلـة قسـم الفيزياء والمشـرفة 
للقسـم  المفتـوح  اليـوم  علـى 
أن الهـدف مـن تخصيـص اليـوم 
المفتـوح هـو تعزيـز روح العمل 
الجماعي والتنافسـية وبناء الثقة، 
باإلضافـة إلـى تعزيز الـروح عند 
الحـوار  روح  وتنميـة  الطالبـات، 
الهـادف والتعامـل مـع المواقـف 
واإلغمـاء،  كالحريـق  الصعبـة 
منوهـة أن اليوم المفتوح اشـتمل 
تعريفيـة  وأركان  فعاليـات  علـى 
تعزز بعـض المفاهيـم الفيزيائية 
بجـو مـن المتعـة، باإلضافـة إلى 
توضيـح المهن والوظائف الوطنية 
المرتبطـة  المتنوعـة  المختلفـة 

بقسم الفيزياء.
وأضافت الزميع أن اليوم اشتمل 
على ثمانيـة أركان تعريفية أهما: 
ركـن الفيزياء، المهـن الفيزيائية، 
ركـن المملكة في قلوبنا، اسـألني 
عـن قسـمي، اإلسـعافات األولية، 
القراءة فن ومهارة وركن مخصص 

للضيافة واالستقبال.
وتضمن اليوم المفتوح لقسـم 
الفيزيـاء مجسـمات مـن أعمـال 
برشـورات  وتوزيـع  الطالبـات 
وكتيبات متنوعة وعدد من البنرات 

التعريفية والعروض التقديمية.

يوم مفتوح لطالبات قسم الفيزياء

كتبت - رزان القاضي
عرضت كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ممثلة بنادي 
اإلدارة تجارب ناجحة ومبدعة لعدد من الطالبات خالل 
لقـاء نظمته بعنوان: «رحلة اإلصرار» والذي يهدف إلى 
نشـر التجـارب الناجحـة للطالبات في عـدة مجاالت 

اقتصادية وعلمية.
وتحدثت خـالل اللقاء الطالبة هبه الشـمالن عن 
قصـة نجاحهـا من خـالل مشـاركتها فـي المجال 
التقني بعدة مسـابقات عالمية ودوليـة , مبينة أنها 
فـي بداية األمـر لم تنجح في التأهـل للفوز لكن هذا 
لـم يمنعها مـن اإلصـرار علـى المشـاركة أكثر من 
مـرة في أكثـر من مسـابقة حتى نجحـت, وتحدثت 
عن مشـاعرها عندما ترشـحت للجائزة النهائية في 
إحدى المسـابقات التقنية المهمة, مشـيرة إلى أنها 
تهدف من مشـاركتها  فـي المسـابقات الدولية إلى 
نشـر الصورة الحقيقة للمرأة المسـلمة، مؤكدة أنها 
مثلت المملكة للمرة الثانية على مسـتوى العالم في 

مسابقة  للروبوتات.
وأشـارت الطالبة ريـم الميمـان، أن قصة نجاحها 
بـدأت بتطوعهـا فـي مقهى خيـري بالنـدوة العالمية 
للشـباب اإلسـالمي من خالل اإلشـراف علـى ميزانية  
إحدى المشـاريع التوعوية وإدارة العاملين واإلنتاجية 
للمشـروع، منوهة أنها واجهـت العديد من الصعوبات 
منهـا ضعف المـوارد المالية بالميزانيـة وعدم القدرة 
على تحقيق جميـع معايير اإلدارة الناجحة في الفترة 
األولـى, مبينة أنهـا اسـتطاعت بتعاون فريـق العمل  

االجتهاد وتفادي هذه العقبات.
وأشارت الميمان خالل اللقاء أنها بعد مرور شهرين 
بدأت العقبات تضمحل وتقل إلى أن اسـترجع المقهى 
نصف رأس المال من خالل مسابقات وتحديات لألفراد 
داخل الندوة، وفي نهاية الفصل الدراسي نجح المقهى 
في اكتسـاب الكثير من العمالء من خالل تعاون فريق 

العمل ومشاركة بعض األسر المنتجة.
 وتحدثـت الطالبـة غيـداء السـالمة عـن  قصـة 
نجاحها والتي تمثلت في تسويقها لبعض البرامج في 

الندوة العالمية للشـباب اإلسـالمي ما جعلها شغوفة 
بالتسـويق منـذ الصغر, و بينـت السـالمة أنها بدأت 
المرحلة الجامعية بقسم التمويل واألعمال المصرفية 
ولم يبق على تخرجها إال فصل دراسـي,  ولكن لحبها 
للتسـويق وشـغفها بـه فقـررت أن تتعلـم ذاتيا عبر 
شـبكات التواصل االجتماعي وشـراء الكتب والتدريب 
عليها إلى أن نجحت بالتحويل لقسم التسويق وإعادة 
سـنتين كاملتيـن من حياتهـا, لكنها أكـدت أنها غير 
نادمة وسعيدة بالقسـم وتدرسه بكل شغف وحماس 

وترى أن لها مستقبال كبير بعد التخرج.
ووزعـت القائمات على اللقاء بعض المطويات عن 
نـادي اإلدارة إضافـة إلى لوحـات إرشـادية للفعالية, 
حيث يهدف النادي لتعزيـز المعرفة اإلدارية من خالل 
األنشطة والدورات التدريبية ومزج األنشطة المنهجية 
والالمنهجية لتفعيل دورها في إحداث نقلة نوعية في 
الوعي اإلداري بقالب ممتع ومفيد، وتقديم االستشارات 
والخدمـات اإلداريـة وتوثيـق ونشـر اإلنتـاج الطالبي 
بكافـة المجـاالت، وتخريج كوادر إدارية شـابة فعالة 
فـي تخصصهـا، ويطمح النـادي إلى الريـادة واإلبداع 
فـي المجـاالت اإلداريـة وصـوًال للعالمية, وتأسـيس 
أجيال تمتلـك المعرفة والمهارات والقيم الالزمة؛ لبناء 
الممـارس اإلداري المتقن لعمله مـع تقديم الخدمات 
واالستشـارات اإلدارية إلحداث نقلـة نوعية في الوعي 

اإلداري والمساهمة في خدمة المجتمع.

نادي اإلدارة يعرض قصص نجاح 
طالباته المبدعات قبل تخرجهم
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اسـتقبل رئيس مجلس الشـورى معالي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشـيخ مؤخراً، 
طـالب عمـادة البرامج التحضيريـة بالجامعة. واطلـع الوفد الزائر علـى مرافق المجلس 
كمكتبة المجلس، والقاعة الكبرى، والقاعة األندلسـية. كما تم حضور الجلسـة المنعقدة 

للمجلس وسط ترحيب وحفاوة استقبال من مسؤولي المجلس.
وفـي ختام الزيـارة قدم وكيل عمـادة البرامج التحضيرية الدكتـور عبدالله بن محمد 
الوزرة هدية تذكارية لمعالي رئيس مجلس الشـورى، حيث شـارك في هذه الزيارة طالب 

المسار الصحي بعمادة البرامج التحضيرية.

مدير الجامعة يعزي 
العقاب في وفاة والده

بعـث مديـر الجامعـة بالنيابـة الدكتـور فـوزان بـن 
عبدالرحمـن الفـوزان خطـاب تعـزيــة ومواســاة إلى 
الدكتـور عبدالله بن محمد العقاب عضـو هيئة التدريس 
في كلية العلوم االجتماعية في وفاة والده - رحمه الله -.
وقال الدكتور الفوزان في تعزيته: « تلقينا ببالغ الحزن 
واألسـى نبأ وفاة والدكـم (رحمه الله) أسـأل الله للفقيد 
الرحمة والمغفرة وأن يسـكنه المولى جلّت قدرته فسيح 
جناتـه، وأنقل لكـم ولجميع ذويكـم تعازينا ومواسـاتنا 
باسمي ونيابة عن منسوبي الجامعة. والله أسأل أن يلهم 

الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

«مرآة الجامعة» تدخل 
عالم اليوتيوب

برنامج أكاديمي لطالبات 
أصول الدين 
كتبت : أسماء الفاضل 

تنظـم كلية أصـول الدين فـي مدينـة الملـك عبدالله 
للطالبات برنامجاً في اإلرشـاد األكاديمي يمتد أسـبوعين 
بـدءاً مـن اليوم األحـد، ويتضمـن البرنامج الذي سـينفذ 
فـي القاعة الكبرى في مبنى ٣٢٤ عـددا من اللقاءات مع 
الطالبـات، والتي تسـعى إلى تذليل الصعوبـات المواجهة 
لهـن وترتقي بمسـتوى الوعي األكاديمـي لديهن، وتقدم 
خـالل ذلك الدكتورة منال العجالن األسـتاذ المسـاعد في 
قسـم السـنة وعلومها « لقاًء مفتوحا عـن أبرز معوقات 
الدراسـة الجامعية، فيما تتناول األستاذة هند القحطاني 

تعريفا موجزا عن الخدمات الذاتية.
في حين تسـتعرض وكيلة كلية أصول الدين الدكتورة 

حياة بنت يوسف الصبياني نبذة عن آلية فهم النصوص.
كما سـتقدم كل مـن الدكتورة مها الهـدب والدكتورة 
نبيلة الحليبة والدكتورة ريما الشـيخ تعريفا بالمسـارات 
التخصصيـة فـي كلية أصـول الديـن، ويختتـم البرنامج 
بورقـة علميـة للدكتورة هيفـاء بنت ناصر الرشـيد عن: 

الجودة مبدأ إسالمي ومطلب تعليمي.

كتب: محمد بن سويدان 
في ظـل الثـورة المعلوماتيـة؛ ثورة وسـائل التواصل 
االجتماعـي، تنطلق اليوم األحد «مرآة الجامعة» بشـكلها 
العصـري اإلخباري في عالم اليوتيـوب، بعد أن أصبح لها 
حضـور في موقعـي «تويتر» و»انسـتغرام»، لتكون هذه 
الخطوة األولى من المرآة لتوسـيع مجال العمل الذي كان 
يجذب مسـبقاً طالب الصحافة والعالقات العامة، ليضاف 
إليهم طالب اإلذاعة والتلفزيون, حيث تمت في وقت سابق 
التجهيزات والتحضيرات خلف الكواليس ليتم إخراج عمل 

يحظى بإعجاب جماهير الصحيفة.
وتأتي تلك الخطوة التطويرية من قبل اإلدارة المشرفة 
علـى مـرآة الجامعة، رغبة فـي مواكبة الجديـد في عالم 

اإلعالم.
يشار إلى أن نشـرة األخبار الصادرة على حساب مرآة 
الجامعة على اليوتيوب من تقديم المذيع مشاري العنزي.

ذوو االحتياجات الخاصة 
يستشرفون المستقبل

أقام مركز خدمات ذوي االحتياجات الخاصة -مؤخراً- 
حلقة نقاش بعنوان «استشـراف مستقبل مركز خدمات 
ذوي االحتياجات الخاصة»، وذلك لبحث ومناقشة الخطط 
التطويرية للمركز والسـعي لتعزيز اإليجابيات في أعمال 
المركز، وبحث سـبل عالج السـلبيات؛ لتالفيها مستقبالً. 
وناقش الجزء األول من الحلقة الطالبات المستفيدات من 
المركز، حيـث أبدين عدداً من المرئيات وبعض التطلعات 
وعدداً من المعوقات التي تواجههن سـواء كان من ناحية 
المرافق في الجامعة أو فيما يتعلق بالجوانب األكاديمية، 
حيـث تم وعدهن بأخذ جميع ما طـرح في عين االعتبار، 
سـواء كان مـن خـالل العمـل علـى ذلـك، عبـر الخطط 
التطويريـة المقبلة للمركز، أو من خالل إيصال أصواتهن 

إلى الجهات المسؤولة في الجامعة.
وناقش الجزء الثاني مـن الحلقة، الخطط التطويرية 
والمسـتقبلية، وأبـدى عدد مـن الملحوظـات والمرئيات 
مـن قبـل المشـاركات، حيـث اختيـرت مجموعـة مـن 
موظفات المركز وهن رئيسـة وحدة اإلرشـاد األكاديمي 
هند الزيد، ومسـاعدتها والء البدر، والمشرفة األكاديمية 
ريم الدوسـري، ومسـؤولة العالقات العامـة واإلعالم أمل 
الشـهراني، ومشرفة اإلرشاد النفسـي واالجتماعي نورة 
الخيـال؛ لينقلـن مرئياتهن فـي جميع وحـدات المركز، 

وأدارت حلقة النقاش مديرة المركز أمل المحيا. 

طالب التحضيرية في ضيافة مجلس الشورى

نادي اإلبداع بكلية اللغة العربية ينظم عدداً من الفعاليات 
كتبت: رزان القاضي 

نظمـت كلية اللغة العربية ممثلـة بنادي اإلبداع أصبوحة شـعرية بعنوان «على قيد 
القوافي نلتقي»  للدكتور أحمد السالم عضو هيئة التدريس في الكلية.

وافتتح الدكتور أحمد السـالم األصبوحة بالتعريف عن نفسـه مسـتعرضا سـيرته 
الذاتية المتميزة في مجال العلم، وألقى خالل اللقاء عددا من القصائد الشعرية  تناولت 
مواضيع متنوعة وحيوية أبرزها :صفات رسـولنا محمد صلى الله عليه وسلم، عاصفة 
الحزم وجنود الوطن وجهودهم في الحد الجنوبي، اللغة العربية، وبر الوالدين، وغيرها، 

واختتم السالم األصبوحة بقصيدة القلب المقسم.
وأشـرفت األسـتاذة جواهر الحمادي عضوة هيئة التدريس بكلية اللغة العربية على 
األصبوحة الشـعرية التي تهدف إلى تحسين مسـتوى ضبط الكلمات ومخارج الحروف 

من خالل التدريب على اللغة العربية الفصحى، وتذوق الشعر. 
كما عقد النادي محاضرة بعنوان: «البيان الرفيع» في مقر الكلية بالمدينة الجامعية  

للتعريف بالركاكة األدبية في النصوص المختلفة. 
وتحدثـت عضو هيئـة التدريس بكليـة اللغة العربيـة الدكتورة منـى المديهش عن 
الركاكـة األدبية وضربت العديد من األمثلة عليها في االسـتخدامات المتعددة في وقتنا 
الحالـي وتناولـت خالل حديثها رمـوز األدب العربي ودورهم في ترسـيخ اللغة العربية 
الفصحى منوهة ببعض المجالت المفيدة التي تتميز بنشرها لألدب والنصوص الرصينة 

فضال عن نشر المقاالت النقدية الهادفة . 
يشـار إلـى أن نـادي اإلبداع مـن األنديـة الجامعية المهتمـة بالثقافـة  ويركز على 
االهتمام باللغة العربية عن طريق إحداث حراك ثقافي داخل الجامعة وخارجها, ويهدف 
إلى توسـيع الرقعـة الثقافية خارج حـدود المناهج التعليمية، باإلضافة إلى اكتشـاف 
المواهـب والملكات ورعايتها حتـى تضع خطوتها األولى على طريـق النصح والتعليم  

والمتابعة المستمرة.

الجامعة تنظم لقاء علميا بالشراكة مع رئاسة 
الحرمين الشريفين
تنظم الجامعة لقاًء علمياً بالشـراكة مع الرئاسـة 
العامـة لشـؤون المسـجد الحـرام والمسـجد النبوي 
تحـت عنوان «أثر الحرمين الشـريفين في نشـر العلم 

الشرعي» وذلك يوم األربعاء ٢٠رجب ١٤٣٧هـ.
وبين مديـر الجامعـة بالنيابة الدكتـور فوزان بن 
عبدالرحمـن الفـوزان أن الحرمين الشـريفين يمثالن 
مرتكزاً أساسـياً في نشر العلوم الشرعية منذ نشأتها، 
فقـد ارتبـط العلـم الشـرعي فـي عـدد مـن العصور 
اإلسـالمية بهما، مشيراً إلى ما يشهده المسجد الحرام 
والمسـجد النبـوي مـن اهتمـام منقطـع النظير من 
حكومـة خادم الحرمين الشـريفين الملك سـلمان بن 
عبدالعزيـز- حفظه اللـه – بكافة الجوانـب المتعلقة 
بهما، وال تقتصر العناية على تهيئة التوسعات وتوفير 

التجهيـزات والمسـتلزمات المادية فقـط، وإنما تمتد 
هـذه العناية لتشـمل توفيـر كافة اإلمكانـات المعينة 

لقيام الحرمين بدورهما التوجيهي والعلمي.
 وقـال مديـر الجامعة بالنيابـة: إن المؤتمر يهدف 
إلى إبراز الدور الريادي للحرمين الشـريفين في نشـر 
العلوم الشـرعية، وبيـان أثر الحرمين الشـريفين في 
نشـر العلوم الشـرعية، واإلسـهام في تطوير البرامج 
العلمية في الحرمين الشـريفين، واستشراف مستقبل 

الدور العلمي للحرمين الشريفين.
كما أوضـح أن اللقاء يتناول أربعـة محاور وهي : 
الـدور الريادي للحرمين الشـريفين عبر تاريخهما في 
نشـر العلم الشرعي، وجهود الرئاسـة العامة لشؤون 
الحرمين الشـريفين في نشر العلوم الشرعية، وجهود 

الجهـات الحكوميـة فـي نشـر العلـوم الشـرعية في 
الحرمين الشريفين، ومستقبل الدور العلمي للحرمين 

الشريفين.
مـن جانبه رحب وكيـل الجامعة للدراسـات العليا 
والبحـث العلمي األسـتاذ الدكتور فهد العسـكر خالل 
العلمـي  للقـاء  التحضيريـة  للجنـة  األول  االجتمـاع 
بالحضور، وأشـار إلـى أهمية اللقـاء العلمي وخاصة 
أنهـا تتعلق بأثـر الحرمين الشـريفين في نشـر العلم 
الشرعي ودور الجامعة بالجوانب الشرعية، كما بين أن 
الجامعة والرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين 
أبرموا عـدًدا من االتفاقيات بين الطرفين وأن الجامعة 
تفخر بأن لهـا العديد من االتفاقيات مع المؤسسـات 

الحكومية والخاصة في كل ما يخدم المجتمع.


