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بعد توجيه وزير التعليم بربطه بالجامعة

توقيع عقد تفعيل كرسي الملك عبدالعزيز مع جامعة بولونيا االيطالية.. األربعاء
كتب: زيد السبيعي

يشهد اللقاء الدوري الثاني لكراسي البحث توقيع عقد تفعيل كرسي 
الملك عبدالعزيز للدراس�ات اإلسالمية بجامعة بولونيا الذي وجه معالي 
وزي�ر التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيس�ى بربطه بالجامعة، حيث 
يمث�ل الجامعة في توقيع العقد الدكتور ف�وزان بن عبدالرحمن الفوزان 
مدير الجامعة بالنيابة ورئيس مجلس كراسي البحث، فيما يمثل جامعة 
بولونيا مديرها البرفيس�ور يوبرتيني فرانشيس�كو وذلك ظهر األربعاء 
المقب�ل الموافق 6 رجب 1437ه��، الموافق 13 أبري�ل 2016م، بمبنى 
المؤتم�رات في المدينة الجامعية. وبهذه المناس�بة عبر مدير الجامعة 
بالنياب�ة ع�ن فخر الجامع�ة واعتزازها بثق�ة معالي الوزي�ر من خالل 
إسناده اإلشراف على كرس�ي الملك عبدالعزيز لها، مبيناً أن ذلك يعكس 
النجاح�ات الكبرى الت�ي حققتها برامج كراس�ي البحث ف�ي الجامعة 

وبخاصة على الصعيد الدولي، حيث ترتبط الجامعة حالياً بعدد كبير من 
الشراكات العلمية والبحثية مع عدد من كبريات المنظمات والجامعات 
عب�ر العالم، ومن أهمها جامعة الس�وربون باريس1 عبر كرس�ي حوار 
الحضارات، ومنظمة اليونس�كو عبر ثالثة كراٍس في الجودة في التعليم 

العالي، واإلعالم المجتمعي، والحوار بين أتباع الديانات والثقافات.
يذكر أن مهام كرس�ي الملك عبدالعزيز للدراسات اإلسالمية البحثية 
والعلمية والتدريبية تتركز حول عدد من جوانب الدراسات اإلسالمية مثل 
التش�ريع اإلسالمي، وحقوق اإلنسان في اإلس�الم، والفنون واآلداب عند 
المس�لمين، والعالقات التاريخية واإلس�المية اإليطالية، والتراث العلمي 
اإلس�المي ف�ي المكتبات اإليطالية، كما تش�مل عدة جوان�ب في مجال 
اللغة العربية، تتناول انتشار اللغة العربية وتعليمها وتعلمها في إيطاليا، 
والعالقة بين األدب العربي واإليطالي. ويهدف الكرس�ي إلى إيجاد البيئة 

األكاديمية والتدريبية المالئمة لتوطيد العالقات بين الش�عوب والسيما 
الشعبين السعودي واإليطالي، وتعزيز فرص الحوار والمشاركة بين هيئة 
التدري�س والباحثين والطالب الجامعيين ف�ي البلدين الصديقين، ودعم 
المعرفة العلمية المتخصصة في مجال الدراس�ات اإلسالمية والعربية، 
وإجراء ونش�ر األبحاث والدراس�ات المتخصصة في العلوم اإلس�المية 
والعربية من خالل أس�تاذ الكرس�ي وغي�ره من الباحثي�ن المتعاونين، 
وترجمة الكتب والدراس�ات العلمية المتعلقة بمجال الكرس�ي في اللغة 
العربية إلى اإليطالية أو العكس. كما يهدف إلى التنظيم والمشاركة في 
الفعاليات العلمية ذات العالقة باهتمامات الكرسي )الندوات والمؤتمرات 
واللق�اءات الحوارية(، واس�تقطاب األس�اتذة والط�الب الزائرين ودعم 
برام�ج االتصال العلمي بي�ن الباحثين واألس�اتذة من البلدي�ن، وإعداد 

وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة في مجال الكرسي.
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ثم�ن معالي وزير التعلي�م الدكتور أحمد بن محمد 
العيس�ى جهود الجامعة في مجال األنشطة الطالبية، 
جاء ذلك في رد معاليه على تقرير اليوم الوطني لعمادة 
البرامج التحضيري�ة للعام الجامعي 1437/1436ه� 
حيث قال:« يسرني أن أعبر عن شكري وتقديري لمثل 
هذا العمل الذي يعبر عن الرسالة الحقيقية للجامعات 
في تنظيم األنشطة الطالبية المفيدة لطلبة الجامعة، 
واس�تثمار وش�غل أوق�ات فراغه�م بما يع�ود عليهم 
بالفائ�دة، ويعزز من تفوقهم الدراس�ي، كما س�رني 
تعدد األنش�طة الطالبية التي نظمتها الجامعة احتفاًء 
بالي�وم الوطن�ي، والمش�اركة الفعالة م�ن قبل طلبة 

الجامعة في مثل هذه األنشطة«. 
من جانبه عّبر عمي�د البرامج التحضيرية الدكتور 
عبدالرحمن بن سليمان النملة باسمه شخصيا ونيابة 
عن منس�وبي العم�ادة عن ش�كره وتقدي�ره لمعالي 
وزير التعليم على دعمه وتشجيعه للبرامج واألنشطة 
التي تنفذها الجامعة ألبنائها الطالب والطالبات، كما 
أش�اد بدعم س�عادة مدير الجامعة بالنيابة، ومتابعته 
المس�تمرة لبرام�ج العم�ادة الت�ي كان له�ا األثر في 

نجاحها.

وزير التعليم 
يشكر الجامعة 

اس�تقبل معالي الرئيس الع�ام لهيئة األم�ر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الش�يخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله 
الس�ند، فضيلة عمي�د المعه�د العالي للدعوة واالحتس�اب 
بالجامع�ة، الدكتور س�ليمان ب�ن عبدالله الحب�س، والوفد 
المرافق له من منس�وبي قسم الحسبة والرقابة، وبحضور 
ب الدكتور  عدد من مس�ؤولي الرئاسة، وخالل االجتماع رحَّ
الس�ند بعمي�د المعه�د العالي للدع�وة واالحتس�اب والوفد 
المراف�ق له، مؤكداً اهتمام الرئاس�ة العامة بالش�راكة مع 
الجهات العلمية من خالل برامج ش�راكات إستراتيجية في 

تأهيل العاملين في الرئاسة ورفع كفاءتهم.
وأش�ار معاليه إل�ى أن الرئاس�ة العامة ق�د جعلت من 
أولوياته�ا تطوي�ر منس�وبيها ورف�ع كفاءته�م من خالل 
اش�تراط المؤهل الجامعي الش�رعي وحصول عضو الهيئة 
عل�ى دبلوم تأهيل�ي لمدة ع�ام كامل يتلقى عض�و الهيئة 
خالل�ه م�ا يحت�اج م�ن مه�ارات ومع�ارف تؤهل�ه للعمل 

الميداني.

وخ�الل االجتم�اع تم�ت مناقش�ة س�بل التع�اون بين 
الجانبي�ن م�ن خ�الل االس�تفادة مما لدى قس�م الحس�بة 
والرقابة م�ن إمكانات في المج�االت العلمي�ة والتدريبية، 
حيث تم عرض تعريف عن قسم الحسبة والرقابة وبرامجه 
للدراسات العليا في مرحلة الماجستير والدكتوراه، وعرض 
مختص�ر ع�ن دبل�وم تأهي�ل المس�تجدين الميدانيين في 
الرئاس�ة.وكذلك مقت�رح حل�ق نقاش علمي�ة وورش عمل 
ودورات تدريبية بالتعاون مع الرئاس�ة يدعى لها ويتحدث 
فيه�ا المتخصصون من أصح�اب الخبرة ف�ي الميدان من 

منسوبي الرئاسة واألكاديميين والجهات ذات العالقة.
وثمن دع�وة عميد المعه�د العالي للدعوة واالحتس�اب 
للرئاس�ة العامة لترش�يح منس�وبيها للدراس�ة في برامج 

الماجستير والدكتوراه في قسم الحسبة والرقابة.
وفي ختام االجتماع س�لم عميد المعه�د العالي للدعوة 
واالحتس�اب نس�خة م�ن خط�ط وبرامج قس�م الحس�بة 

والرقابة في الماجستير والدكتوراه وبرامج الدبلومات.

د. السند يستقبل عميد المعهد 
العالي للدعوة واالحتساب 

حصل�ت كلي�ة اللغ�ة العربي�ة في 
ف�ي  الثال�ث  المرك�ز  عل�ى  الجامع�ة 
مس�ابقة ش�موخ الوطني�ة للمرحل�ة 
كم�ا  الطالب�ات(،  )قس�م  الجامعي�ة 
حصدت المرك�ز الثاني عل�ى الوحدات 
برنام�ج  ف�ي  الجامعي�ة  التعليمي�ة 
االحتفاء باليوم الوطني 85، كما حصل 
 س�عادة وكيل الكلية للشؤون التعليمية 
د. محمد المسعود على جائزة اإلسهام 

المتميز في اليوم الوطني.
ج�اء ذل�ك خ�الل تكري�م س�عادة 
مدي�ر الجامعة بالنياب�ة الدكتور فوزان 
للط�الب  الف�وزان  عبدالرحم�ن  ب�ن 
والطالب�ات الفائزين بالجوائ�ز الكبرى 
لمس�ابقة ش�موخ الوطنية في دورتها 
الجامع�ة.  بقاع�ة مجل�س   الخامس�ة 
ونوه الدكتور الف�وزان خالل كلمته إلى 
أن مس�ابقة شموخ تعد إحدى مبادرات 
الجامع�ة لتعزي�ز القي�م الوطني�ة بين 
طالبه�ا وطالباته�ا، مش�يداً بموضوع 
المسابقة لهذا العام وهي مالمح النهج 
 الس�عودي ومنهجه ال�ذي يس�ير عليه.

وقال الدكتور الفوزان: نحن اليوم أحوج 
من أي وقت مضى لتعزيز هذه القيم في 
نف�وس الطالب والطالبات، وال ش�ك أن 
المشاركة في مثل هذه المسابقات تعزز 

الثقة في أبنائنا وبناتنا، ومدى القدرات 
التي يمتلكونها وتعزز ثقتنا في منهجية 
األكاديمي�ة  وقدراته�ا  الجامع�ة  ه�ذه 
س�تكون  الت�ي  مخرجاته�ا  وحس�ن 
 رصي�دا له�ذه الب�الد ف�ي المس�تقبل.

الي�وم  األع�داء  أس�اليب  أن  وأض�اف: 
له�ذه الب�الد المبارك�ة في اس�تقطاب 
وتجني�د ش�بابنا تق�ع جلها م�ن خالل 
وس�ائل التواصل االجتماعي، وش�بابنا 
وش�ابتنا ه�م عل�ى اط�الع أكث�ر من�ا 

جميعاً بهذه الوس�ائل، لذلك المسؤولية 
لق�وى  التص�دي  ف�ي  كبي�رة  عليه�م 
 الشر وإلى تأكيد الوالء لهذه العقيدة.    
وهنأ مدي�ر الجامعة بالنياب�ة الفائزين 
ف�ي المس�ابقة، كم�ا قدم ش�كره لمن 
عمل�وا في هذه المس�ابقة كافة، وعلى 
رأسهم المدير التنفيذي لبرنامج )أنت يا 
وطني أنا( -الجهة المنظمة للمسابقة- 
صالح بن محمد السالم والعاملين معه 

في اللجان والجهات كافة.

كلية اللغة العربية تحصد عددًا من 
الجوائز في مسابقة )شموخ( الوطنية

كتبت: عبير الحناكي
أق�ام المعهد العالي للدعوة واالحتس�اب، وبإش�راف الدكتورة 
نورة المطرد األس�تاذ المساعد في قس�م الدعوة، بتفعيل النشاط 
في مادة الميادين الدعوية للمستوى السابع في المبنى 321 حيث 
قمن بتحويل المقرر الدراسي إلى معرض يحتوي وسائل وعروض 
بوربوين�ت ومطوي�ات وبرش�ورات ليس�هل تعلمه�ا واس�تيعابها 
وحفظها، حيث اشتملت على أهداف وأركان الدعوة وأنواع الميادين 
الدعوي�ة وأهدافها والموضوعات الدعوية والمش�اكل واألس�اليب 
الت�ي تواجه القائمين في هذا الميدان وال�ذي تم التخطيط إلعداده 

من بداية الفصل الدراسي بشكل مدروس ومتقن.
ويه�دف المعرض بش�كل ع�ام إل�ى تفعيل األنش�طة الصفية 
والالصفي�ة وتفعي�ل إس�تراتيجية التعلم التعاوني وإب�راز مواهب 
الطالب�ات، وقد ش�كرت الدكت�ورة نورة الوكي�الت على حضورهن 
وتش�جيعهن للطالبات والش�كر موصول للطالب�ات على تفاعلهن 

وإتقانهن.    

المعهد العالي يقيم معرضًا لمادة الميادين الدعوية 
الجامعة تشارك في ملتقى: خطوات واثقة 

ش�اركت الجامعة ممثلة بمركز 
ب�إدارة  ممث�اًل  الطالب�ات  دراس�ة 
ملتق�ى  ف�ي  العام�ة،  العالق�ات 
اختي�ار  نح�و  واثق�ة  »خط�وات 
أقيم  الجامعي« وال�ذي  التخص�ص 

في مدارس علوم الرياض األهلية.
وه�و موج�ه لطالب�ات الص�ف 
الثالث ثانوي للمدرسة المستضيفة 
ولطالب�ات الم�دارس الكائن�ة ف�ي 
ويه�دف  له�ا،  القريب�ة  المنطق�ة 
الطالب�ات بالتخصص�ات  لتعري�ف 
بجامع�ات  والكلي�ات  المتاح�ة 
الري�اض وآلي�ة القبول والتس�جيل 

فيها.
وق�د ش�اركت كل م�ن  : كلي�ة 
الحاسب والمعلومات ،وكلية اإلعالم 

واالتصال ، وكلية العلوم االجتماعية 
، وكلي�ة الط�ب ، وكلي�ة االقتص�اد 
والعل�وم اإلداري�ة ، وكلي�ة اللغ�ات 
والترجمة ، وكلية العلوم الطبيعية ، 

وعمادة السنة التحضيرية .

وقد أقي�م الملتقى من الس�اعة 
الثامنة حتى الحادية عشرة صباحاً 
، وش�هد إقباالً كبيراً، وشاركت فيه 
كل الجامع�ات والكليات الحكومية 

واألهلية في منطقة الرياض .

ابن حميد يحاضر عن )التعايش في ظل الوحدة الوطنية(

تغطية: سعود السبيعي وناصر الحربي
نظم�ت وح�دة التوعي�ة الفكري�ة ف�ي الجامعة، 
محاض�رة لمعالي الش�يخ الدكتور صال�ح بن حميد؛ 
المستش�ار ف�ي الدي�وان الملك�ي، عضو هيئ�ة كبار 
العلماء بعن�وان )التعايش في ظ�ل الوحدة الوطنية( 
بالمنطق�ة  الش�ريفين  الحرمي�ن  خ�ادم  بجام�ع 

التعليمية.
وأك�د معاليه ف�ي بداي�ة المحاض�رة أن موضوع 
التعاي�ش في ظ�ل الوحدة الوطني�ة مطلب وضرورة، 
فاالختالف بين البش�ر سنة الله س�بحانه وتعالى في 

خلق�ه، مبيناً أن للتعايش ثالث ركائز أساس�ية، منها 
االعت�راف بح�ق العيش للجمي�ع في مجتم�ع واحد، 
فالن�اس يتعايش�ون بالدي�ن وتعاليم�ه أو بالتربي�ة 
والم�روءة والرحمة واألخالق الحمي�دة، وأن التعايش 
هو تنظيم وسائل العيش, وهنا تكمن أهمية القوانين 
واألنظم�ة  بالتدخل حت�ى ال يطغى المجتمع بعضهم 

على بعض.
وأوضح معاليه أن للتعاي�ش منطلقات تكمن في 
األخ�وة وحس�ن الظن والمس�اواة والتواص�ي بالحق 
والصب�ر والمرحم�ة، وأنه حين تس�ود ه�ذه المبادئ 

واألخالقيات يكون التعايش، مش�يراً إلى أن للتعايش 
ثم�اًرا طيب�ة تنع�م فيه�ا المجتمع�ات الت�ي تحقق 
التعايش، ومنها انتشار األلفة والتعاون والترابط بين 
أفراد المجتمع، وهو ما يجنب المجتمع والبالد ويالت 
الفت�ن، ألن الفت�ن ال تنم�و إال في المجتمع�ات التي 

تسودها الفرقة وتتنازعها الخالفات.
وف�ي نهاية اللقاء ش�كر وكيل الجامعة لش�ؤون 
المعاه�د العلمي�ة الدكت�ور إبراهيم الميمن، الش�يخ 
الدكتور صالح بن حميد على كلمته، واستقبل األسئلة 

من الحضور ومن طالب المعاهد العلمية.
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كتب – زيد السبيعي
ينظم برنامج كراس�ي البحث ف�ي الجامعة، اللقاء الدوري 
الثاني للكراسي للعام المالي 1437ه�/2016م، يومي الثالثاء 
واألربع�اء القادمي�ن، ويتضمن اللق�اء ندوة رئيس�ية بعنوان: 
»إس�هامات البح�ث العلم�ي في المملك�ة في مواجه�ة الغلو 

والتطرف.. تقويم واستشراف«.
وتأت�ي الن�دوة في إط�ار الجه�ود المتف�ردة للجامعة في 
مواجه�ة قضاي�ا الغل�و والتطرف واإلره�اب، وتعد اس�تمراراً 
للمبادرات التي عنيت بها في هذا المجال منذ تنظيمها للمؤتمر 

الدولي حول موقف اإلسالم من اإلرهاب عام 1425ه�.
وأوض�ح مدير الجامع�ة بالنيابة، ورئيس مجلس كراس�ي 
البح�ث د. فوزان ب�ن عبدالرحمن الف�وزان، »أن الن�دوة تعقد 
بمش�اركة عدد كبير من الباحثين، وتس�تهدف تقويم أكثر من 
1000 دراس�ة علمي�ة من البحوث والدراس�ات المنش�ورة في 
المجالت العلمية والمؤتمرات التي أعدت لمعالجة قضايا الغلو 
والتطرف في المملكة، وكذلك رس�ائل الماجس�تير والدكتوراه 

خالل المدة من عام 2003-2006م«.
وأوض�ح أنه س�يتم تخصيص الندوة الرئيس�ة ف�ي اللقاء 
التي س�تقام من الس�اعة 9 حتى 12 ظهراً يوم الثالثاء المقبل 
الخام�س م�ن رجب، الس�تعراض نتائ�ج الدراس�ة التقويمية 
للدراسات التي تناولت قضايا الغلو والتطرف واإلرهاب، وسيتم 
ذل�ك في س�تة محاور تتن�اول األبعاد الرئيس�ة الت�ي تناولتها 
الدراس�ات التي أمك�ن الوصول إليها، ومنها المحور الش�رعي 

واالجتماعي والتربوي واألمني واإلعالمي واالقتصادي. 
وبّين د. الف�وزان أن حفل االفتتاح يتضمن كلمة رئيس�ية 
لصاحب الس�مو الملكي األمي�ر تركي الفيصل ب�ن عبدالعزيز 
رئي�س مجل�س إدارة مركز المل�ك فيصل للبحوث والدراس�ات 
اإلس�المية، حول »األبع�اد الدولي�ة لظاهرة اإلره�اب، وعالقة 

مصالح الدول الكبرى بنشوء التنظيمات اإلرهابية«.
وأكد على أن الندوة تأتي مس�اهمة م�ن الجامعة في دعم 
برام�ج مواجهة الغل�و والتطرف، وتوس�يع اهتم�ام الجامعة 
ليش�مل دراسة وتقويم كافة البحوث والدراسات التي تمت في 
المجتمع الس�عودي حول الظاه�رة، مبين�اً أن الجامعة تعمل 
عل�ى تنفيذ برامج علمية وإعالمي�ة لطالب وطالبات الجامعة، 
والباحثين في الدراس�ات العليا من خالل إع�داد بحوث علمية 
تهدف لترس�يخ الوس�طية وتعزيز االنتماء الوطني، ومعالجة 

ظاهرة التطرف.
من جانبه أش�ار وكي�ل الجامعة للدراس�ات العليا والبحث 
العلم�ي ونائب رئيس مجلس كراس�ي البح�ث، ورئيس اللجنة 
المنظمة للقاء األس�تاذ الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر أن 
الجامع�ة تفخ�ر باحتضانه�ا العدي�د م�ن كراس��ي البح�ث 
الت��ي أس��همت وال ت��زال تس��هم بفض�ل الله ف��ي دع�م 
حرك��ة البح�ث العلم��ي، وتطوي�ر المعرف��ة العلمي�ة ف�ي 
مختل�ف المج��االت، وقال: أثبت�ت ه��ذه التجرب�ة نجاحه�ا 
نتيج�ة لثق�ة ممول�ي ه�ذه الكراس�ي بالجامع�ة، ولحيوي�ة 
الموضوع��ات الت�ي تعم��ل عليه�ا، ويع�د اللق��اء ال�دوري 
لكراس�ي البح�ث فرص�ة مهم�ة إلب�راز منج�زات الكراس�ي 
تجربته�ا  تقوي��م  إل��ى  باإلضاف��ة  والعلمي��ة،  البحثي��ة 
ف��ي الجامع��ة في ض���وء التحدي��ات الت���ي تواجهه��ا 
الكراس���ي، والوس���ائل الت���ي اتبعته���ا أو تقترحه��ا 
لتج��اوز ه�ذه التحدي�ات أيا كان نوعه�ا: علمي�ة أو بحثي�ة، 

أو مالي�ة أو إداري��ة.

لل���دور  الجامع���ة  م���ن  إدراكا  د.العس�كر:  وق�ال   
المه���م ال���ذي تق���وم ب��ه الكراس���ي ف���ي خدم��ة 
المجتم���ع، وتلم���س احتياجات���ه، وإيج���اد الحل��ول 
البح���ث  رأى مجل���س كراس���ي  لمش���كالته، فق���د 
إقام��ة ن��دوة مصاحب��ة للق��اء ال��دوري للع��ام الحالي 
بعن��وان »إس���هامات البح��ث العلم���ي ف��ي المملك��ة 
العربي��ة الس���عودية ف��ي مواجه��ة الغل��و والتط��رف: 
تقوي��م واستش���راف«، مبيناً أن الندوة تس�تهدف تقوي��م 
البح��وث والدراس���ات الت��ي أع��دت لمعالج��ة قضاي��ا 
الغل��و والتط���رف ف��ي المجتم��ع الس���عودي، حي��ث 
تس��تعرض الن��دوة بالتحلي��ل والنق��د والتفس��ير أكث��ر 
م��ن أل��ف دراس���ة علمي���ة أنتج��ت ف���ي المملك��ة 
خ���الل ال��12 س�نة الماضي�ة ح���ول قضاي���ا الغل���و 
والتط��رف واإلره��اب، وه��ي الدراس��ات الت��ي تناول��ت 
مختل���ف األبع�اد به���ذه القضاي�ا ف�ي البع�د الش��رعي، 

والسياس�ي، واألمني واإلعالمي.

ونوه العسكر إلى أن الندوة ستعد تقريراً إستراتيجياً سيتم 
تعميم�ه على الجه�ات ذات العالقة لالس�تفادة مم�ا يتضمنه 
المثل���ى له���ذه  للمعالج���ة  م���ن رؤى ومقترح���ات 
القضاي���ا المهم���ة، كم���ا يتضم���ن اللق���اء إقام��ة 
حلقت��ي نق��اش مغلقتي��ن يش���ارك فيهم��ا أس���اتذة 
الكراس���ي ومنس���قوها العلمي���ون، ويت���م خاللهم��ا 
مناقش���ة القي���اس العائ�د م�ن االس��تثمار ف�ي البح�ث 
العلم�ي وهي الدراس�ة التي أعدها كرس�ي س�ابك لدراس�ات 
األس�واق المالي�ة اإلس�المية واس��تعراض نتائ��ج التقوي�م 
الس�نوي للكراس��ي البحثي�ة لع�ام 2015م ومنج�زات ه�ذه 
الكراس��ي، بهدف تقوي�م مس��يرة البرنام�ج ف�ي مختل�ف 

جوانب�ه العلمي�ة والبحثي�ة.
وأعل�ن الدكت�ور العس�كر أن اللق�اء ال�دوري لكراس���ي 
البح���ث يع�د فعالي���ة علمي���ة ينظمه���ا البرنام���ج 
كل عامي���ن به���دف مناقش���ة ع��دد م���ن القضاي��ا 
العلمي���ة الت��ي تخ��دم المج�االت التخصصي�ة لكراس��ي 
البح��ث بالجامع��ة، إل��ى جان���ب مناقش���ة الجوان��ب 
العلمي��ة والبحثي��ة واإلداري��ة للبرنام��ج، ويتضمن اللقاء 
مع�رض�اً مصاح�باً يب�رز م��ا حققت�ه الكراس��ي العامل�ة 
ضم��ن برنام��ج كراس��ي البح��ث م��ن منج��زات، من�ذ 
نش��أتها وم�ا أس��همت ب�ه ف�ي الح�راك العلم�ي والبحث�ي 
ف�ي الجامع�ة. وأضاف س�عادته: »لع��ل أبل��غ الش���واهد 
الت���ي تدعون���ا إل���ى توق���ع نج���اح ه���ذا اللق��اء 
قب���ل بدئ��ه ه���و م�ا تحق��ق م�ن نجاح��ات للق�اءات 
الس��ابقة والت�ي كان��ت مح�ل ثن��اء ش��ركائنا ممول��ي 
كراس���ي البح���ث الذي���ن عب���روا ع��ن رض�ًى ع��اٍل 
ع���ن مخرج���ات ه��ذه اللق���اءات، وع���ن تنظيم��ات 
العم��ل، وآلي���ات إدارة البرنام��ج«، مختتما تصريحه بأنه 
على الرغ�م مم��ا تحق�ق لبرنامج كراس�ي البحث بالجامعة 
إال أن األم��ل يحدوا القائمين عليه�ا إلى أن يواص�ل البرنام�ج 
مس��يرته ليس��هم ف��ي توفي��ر البيئ��ة المالئم�ة للبح�ث 
والتطوي�ر بم�ا يدع��م التنمي�ة المس��تدامة ف�ي المملك�ة 
العربي�ة الس��عودية تحقيق�ا لتطلع�ات قيادتن�ا الرش���يدة 
بقي��ادة خ��ادم الحرمي��ن الش���ريفين المل��ك س��لمان 
ب��ن عبدالعزي��ز، وس�مو ولي عهده األمين، وسمو ولي ولي 

العهد- حفظهم الله جميعا-.

األمير تركي الفيصل متحدثًا رئيسًا حول: )األبعاد الدولية لظاهرة اإلرهاب(

برنامج كراسي البحث ينظم ندوة عن: )إسهامات البحث 
العلمي في المملكة في مواجهة التطرف واإلرهاب(

الفوزان: الندوة تعرض أكثر من 1000 دراسة علمية ُأعدت لمعالجة هذه القضايا
العسكر: تقرير إستراتيجي لإلسهام في تسديد المسار العلمي لمواجهة اإلرهاب

ضمن أعمال اللقاء الدوري الثاني

الجامعة تكرّم كراسي: األمير نايف وسابك والمقيل.. لتميزها
يكرّم برنامج كراس�ي البحث خالل حفل افتتاح اللقاء 
ال�دوري الثان�ي لكراس�ي البح�ث بالجامعة للع�ام المالي 
الحال�ي 1437-1348ه�، 2016م ، ظه�ر الثالثاء المقبل، 

عدداً من كراسي البحث المتميزة بالبرنامج.
ويأتي تكريم الكراس�ي المتميزة وفقاً لمعايير التكريم 
التي اعتمدها مجلس كراس�ي البح�ث مؤخراً، والتي تتركز 
ح�ول تمي�ز األداء العلمي والبحثي للكرس�ي وفقاً لتقارير 
الج�ودة الس�نوية، وتحقيقه ألهدافه، إلى جانب إس�هامه 
الفع�ال ف�ي تخصص�ه، على أن يت�م التكريم الذي يش�مل 
أس�تاذ الكرس�ي وأعضاء الهيئة العلمية االستش�ارية بعد 

انتهاء عقد إنشاء الكرسي.
وبن�اء عل�ى المعايي�ر المعتم�دة قرر مجلس كراس�ي 
البح�ث تكري�م ثالثة ك�راٍس تميزت خالل مس�يرة عملها، 
هي: كرسي األمير نايف لدراسات الوحدة الوطنية، وكرسي 
سابك لدراسات األسواق المالية اإلسالمية، وكرسي الشيخ 

فهد المقيل لدراسات النظام التجاري.
يذكر أن أساتذة الكراس�ي المكرمة هم أ.د.عبدالرحمن 
بن محمد عس�يري أستاذ كرس�ي األمير نايف، وأ.د.محمد 
بن إبراهيم السحيباني أستاذ كرسي سابك ، وأ.د.محمد بن 

عبدالله اللحيدان أستاذ كرسي الشيخ فهد المقيل.

الفعاليةالساعةالتاريخاليوم

الثالثاء
5رجب 143ه�
12ابريل2016م

إسهامات البحث العلمي في الجلسة األولى9:30- 10:30
المملكة في مواجهة الغلو 
والتطرف: تقويم واستشراف الجلسة الثانية10:45- 12:15

صالة الظهر14:45-12:15

حفل افتتاح اللقاء1:00- 2:00

افتتاح المعرض2:00- 2:30

األربعاء
6رجب1437ه�
13ابريل2016م

11:00 -10:00

حلقة النقاش حول مخرجات المشروع البحثي الذي 
أعده كرسي سابك لدراسات األسواق المالية اإلسالمية 

حول: قياس العائد على االستثمار في البحث العلمي على 
مستوى الجامعات السعودية

12:15 -11:00
حلقة النقاش الخاصة حول تقويم معطيات كراسي 

البحث

1:00 - 12:30
توقيع عقد إنشاء كرسي الملك عبدالعزيز للدراسات 

اإلسالمية مع جامعة بولونيا

أ.د.محمد اللحيدانأ.د.محمد السحيباني أ.د.عبدالرحمن عسيري



�لأحد 3 رجب 1437هـ - �لمو�فق 10 �أبريل 2016م
مرآة الجامعة�ل�سنة )35( �لعدد )693( حوار4

- بداي�ة.. ن�ود أن تحدثنا عما تقوم ب�ه وكالة الجامعة 
لشؤون الطالبات؟

تتلخص رس�الة وكالة الجامعة لشؤون الطالبات 
في تقديم خدمات تعليمية متطورة لطالباتها، ودعما 
متميزا لعض�وات هيئة التدري�س، وتلبية الحتياجات 
س�وق العمل من الخريج�ات المؤهالت القادرات على 
المنافس�ة، من خ�الل منظوم�ة أكاديمي�ة متكاملة 
تراع�ي الهوي�ة اإلس�المية للجامعة، وف�ي إطار من 

المسؤولية المهنية والشراكة المجتمعية الفاعلة.
ويجري تحقيق رسالة الوكالة بالتكامل مع أهداف 
كثيرة، م�ن أهمها: تحقيق الكف�اءة الداخلية للنظام 
األكاديم�ي في الوكال�ة، وتطوي�ر البيئ�ة التنظيمية 
واإلداري�ة، بحي�ث تكون محف�زة وجاذب�ة، واالرتقاء 

بمستوى التحصيل األكاديمي للطالبات.
وأم�ا الطموح�ات فكثيرة جدا، ويمك�ن تلخيصها 
باآلت�ي: )أن تك�ون مدين�ة المل�ك عبدالل�ه للطالبات 
مرك�زا تعليمي�ا وتربوي�ا وبحثيا متميزا يخ�دم بنات 
الوط�ن، ويحق�ق له�ن النم�و المعرف�ي والمه�اري، 
ويؤهله�ن لخدم�ة المجتم�ع ف�ي ش�تى المج�االت 
المتاحة ليس�اهمن في بن�اء ونماء ه�ذا الوطن بكل 

جدارة واقتدار(.
- يعد إنش�اء مدينة الملك عبدالله للطالبات نقلة نوعية 

للجامعة.. نود أن تحدثنا عنها؟
بالنس�بة للمس�احة اإلجمالية التي أنش�ئت عليها 

مدينة الملك عبدالله فتبلغ 600 ألف متر مكعب،
وأما عدد المباني فتشتمل المدينة على ستة مبان 
تعليمي�ة إضافة إل�ى المبنى الرئيس ال�ذي يضم بهو 
الطالبات وهو أحد المبان�ي الضخمة بالجامعة، كما 
يضم مقرات العمادات المس�اندة والخدمات، ومكتبة 
خاص�ة للطالب�ات، وروع�ي ف�ي تصميمه�ا تحقيق 
الخصوصية التامة لمنس�وبات المدينة من الطالبات 
وعضوات هيئ�ة التدريس والموظف�ات، كما ُصممت 
وُجهزت بالوس�ائل والتجهي�زات الحديثة لتوفير بيئة 

تعليمية عالية المستوى في الجودة والتطوير.
وتش�تمل المدينة على مبنيين للتفويج في شمال 
المدين�ة وجنوبه�ا، تدخ�ل م�ن خاللهما الس�يارات 

بطريقة انسيابية.
وتضم المدينة س�احة كبيرة وس�ط المباني تطل 
عليه�ا المباني التعليمية، جه�زت بالخدمات الغذائية 
والخدم�ات المس�اندة كافة، كما تش�تمل على بعض 
الحدائ�ق وأماك�ن للجل�وس ومس�ارات للتنق�ل بين 
المبان�ي، وتش�تمل المدين�ة عل�ى مبن�ى للمكات�ب 

الرجالية، ومبنى الستقبال ذوي الطالبات.
وس�تصل الطاقة االستيعابية للمباني للمدينة بعد 

اكتماله�ا لنح�و 45.000 طالب�ة في جمي�ع البرامج 
الدراسية، وتم العمل على إنشاء هذه المدينة وال يزال 
ضم�ن مراحل متعددة، رصدت له�ا مليارات الرياالت، 
وحكوم�ة خ�ادم الحرمي�ن الش�ريفين، ال تألو جهدا 
في تقديم كل الدعم والمس�اندة للمشروعات العلمية 
الكبي�رة ومنه�ا ه�ذه المدين�ة التعليمي�ة الجامعية 

الكبرى.
- كم عدد الكليات حاليا بالمدينة الجامعية؟

تضم المدينة بين جنباتها عش�ر كليات، تش�تمل 
على عش�رات األقسام العلمية، وتش�مل مدينة الملك 
عبدالل�ه -حاليا- جمي�ع كليات الجامع�ة، باإلضافة 
إلى عمادة البرامج التحضيرية للطالبات التي تش�مل 
المسارات المتاحة كافة بالجامعة للطالب، وتستوعب 

أعدادا كبيرة في كل فصل دراسي.
- ك�م يبل�غ ع�دد الطالبات وعض�وات هيئ�ة التدريس 

والطواقم اإلدارية للعام الحالي؟
أعداد الطالبات تتزايد عاما بعد آخر بس�بب افتتاح 
المبان�ي الجديدة، ووص�ل العدد التقريب�ي للطالبات 
نح�و 25.000  ألف طالب�ة بالتعليم النظامي، والتعلم 
اإللكترون�ي والتعلي�م ع�ن ُبع�د يق�ارب ه�ذا العدد، 
باإلضاف�ة لبرامج المركز الجامع�ي لخدمة المجتمع 

والتعليم المستمر.
وبالنس�بة لعض�وات هيئ�ة التدري�س، فالجامعة 
ممثلة في الكليات واألقسام العلمية تسعى إلى تعيين 

وتوظيف الكوادر النسائية المؤهلة بالمدينة الجامعية، 
ويت�م كل عام فتح مجال التقديم على وظائف اإلعادة 
ووظائ�ف أعضاء هيئ�ة التدريس، ويتق�دم لها أعداد 
كبيرة يج�ري عمل االختب�ارات والمقاب�الت لهن من 

خالل األقسام العلمية المتخصصة.
وبالنس�بة للكادر اإلداري فيعم�ل في مدينة الملك 
عبدالل�ه للطالب�ات نحو 1700 موظف�ة على اختالف 
المرات�ب والتخصص�ات الوظيفي�ة، ويقم�ن بتقديم 

خدماتهن بما يحقق أهداف الجامعة وتطلعاتها.
- ما أهم التخصص�ات الجديدة التي طرحتها الجامعة 

لتلبية احتياجات سوق العمل؟
م�ن المع�روف أن الجامع�ة تحتوي عل�ى كليات 
علمية عريقة، أسهمت في النهضة التعليمية للفتيات 
في بالدنا، ومن ذلك تخصص الش�ريعة وأصول الدين 
والدعوة، إضافة إل�ى تخصص اللغة العربية، واللغات 
والترجم�ة، والعل�وم االجتماعي�ة، وعل�وم الحاس�ب 

والمعلومات، واالقتصاد والعلوم اإلدارية، وغيرها.
كما يتم بين كل فترة وأخرى افتتاح أقسام وكليات 
جدي�دة، كان آخره�ا كلي�ة الط�ب للطالب�ات، وكلية 
اإلع�الم واالتص�ال، وأقس�ام جديدة بكلي�ة االقتصاد 
والعلوم اإلدارية، وكلية العلوم، وكلية علوم الحاسب، 
وكلي�ة العل�وم االجتماعية، وكل كلية تفتتح أقس�اما 
جدي�دة خاص�ة بالطالبات في كل ع�ام، نظرا لحاجة 

سوق العمل.

- إنش�اء كلية الط�ب القى صدى واس�عا.. فهل تحدثنا 
عنها؟

أنش�ئت كلية الطب قبل عدة س�نوات بعد موافقة 
مجل�س التعليم العال�ي آنذاك، وكان إنش�اؤها مطلبا 
وطنيا مهما ليغطي بعض احتياجات الوطن بالمجال 
الطب�ي، وب�دأت الكلي�ة بدايات قوي�ة منذ إنش�ائها، 
وحققت جوائز علمية محلية وعالمية تشهد بتميزها 
وتقدمه�ا في تل�ك المج�االت، وخرّجت الكلي�ة أولى 
دفعاتها قبل فترة ليس�ت بالقصيرة، ودفعت بهم إلى 
س�وق العمل الطبي في المستش�فيات والمؤسسات 

الطبية والصحية.
وتس�عى الكلية بقيادتها إلى تب�وؤ مركز الصدارة 
بين كليات الطب الناش�ئة في المملكة، وخالل الفترة 
الماضية زادت مخرجات الكلية وتعددت تخصصاتها 
وأقسامها العلمية، وأصبح االنضمام إليها أمنية تراود 

المتخصصين في المجال الطبي.
وخالل الفترة القصيرة الماضية افتتح قسم خاص 
للطالب�ات، يقوم على إدارته وكيل�ة الكلية للطالبات، 
كم�ا يضم عضوية ع�دد من عضوات هيئ�ة التدريس 
بالمجال الطبي. ويعد إنشاء الجامعة لكلية الطب من 
أبرز نقاط تقدمها إذ ستس�هم مع بقية كليات الطب 
الجامعية في سد احتياج المستشفيات المتزايدة من 

الكوادر الطبية.
- انطلق�ت الع�ام الماضي أول كلي�ة لإلعالم واالتصال 

للطالبات ما أهميتها حاليا؟ 
تعد كلية اإلع�الم واالتصال إحدى الكليات الجديدة 
ف�ي الجامعة، وكانت س�ابقا قس�ما علمي�ا في كلية 
الدع�وة واإلع�الم، وتم الع�ام الماض�ي افتتاح بعض 
األقس�ام للطالبات ف�ي هذه الكلية الت�ي تلقى رواجا 
كبي�را وإقب�اال كثيف�ا م�ن الطالب�ات بس�بب تع�دد 
التخصص�ات وكونها من التخصص�ات الحديثة التي 
يحتاج إليها س�وق العمل، وواكب�ت الكلية المتغيرات 
العالمي�ة، فأنش�أت أقس�اما إعالمي�ة ع�دة، مث�ل: 
الصحاف�ة والنش�ر اإللكترون�ي، والعالق�ات العامة، 
والجرافي�ك والوس�ائط المتعددة، واإلع�الن واالتصال 
التس�ويقي، ونحو ذلك من األقس�ام المتخصصة في 

اإلعالم الحديث.
- يج�ري العم�ل حاليا عل�ى افتتاح المكتب�ة المركزية 
للطالب�ات؛ برأيك�م م�ا أهميتها في ضوء نق�ص المكتبات 

النسائية؟
تع�د المكتبة م�ن أهم المكونات في أي مؤسس�ة 
تعليمي�ة، خصوص�ا ف�ي الجامع�ات، وألن المرحل�ة 
الجامعي�ة ومرحل�ة الدراس�ات العليا تتطل�ب اطالع 
الطالب�ات عل�ى مص�ادر المعلوم�ات، س�واء منه�ا 

وكيل شؤون الطالبات لـ«مرآة الجامعة«: 

تخصصات جديدة للطالبات.. وحاضنات 
وموقع إلكتروني لـ»النقل الجامعي«

اســتعرض األســتاذ الدكتــور عبدالعزيز بن عبــداهلل الهليــل؛ وكيل الجامعة لشــؤون 
الطالبــات،  التطورات والمســتجدات في مدينــة الطالبات، مبينا أن الجامعة ستشــهد 
نقلــة نوعية كبيــرة في  الخدمــات وطرح التخصصــات المهمة للطالبــات، إضافة إلى 
إنشــاء حاضنات لمنســوبات الجامعة وموقع إلكتروني إلدارة مشروع النقل الجامعي، 

بالتعاون مع عمادة تقنية المعلومات.
وأبــان الهليل خالل حواره لــ«مــرآة الجامعة«، أن المســاحة اإلجمالية لمدينة الملك 
عبــداهلل للطالبــات، بلغــت 600 ألــف متر مكعــب، أقيم عليها ســبعة مبان رئيســية، 
باإلضافة إلى ساحة كبيرة في وســط المباني التعليمية، مجهزة بالخدمات المهمة 
المســاندة كافة، وستســتوعب نحو 45 ألــف طالبة، مؤكدا أن مدينــة الملك عبداهلل 
ســتكون مركزا تعليميا وتربويا وبحثيــا متميزا، يخدم بنات الوطن، ويحقق لهن النمو 
المعرفي والمهاري، ويؤهلهن لخدمة المجتمع في شتى المجاالت المتاحة ليسهمن 

في بناء ونماء هذا الوطن بكل جدارة واقتدار، والكثير من األمور في الحوار التالي.

إعداد: هيئة التحرير بالقسم النسائي

10 كليات تحتضنها مدينة الملك عبداهلل الجامعية للطالبات
25 ألف طالبة بالتعليم النظامي.. والتعلم اإللكتروني والتعليم عن بُعد يقارب هذا العدد
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المكتبة المركزية مرجع علمي للطالبات وعضوات هيئة التدريس وإتاحة الفرصة للزائرات من الجامعات األخرى

6500 طالبة استفدن من »النقل الجامعي« هذا العام بتخصيص  416 حافلة
المص�ادر األصيل�ة أو الكت�ب الحديث�ة واإلص�دارات 
الجديدة في كل التخصصات، لذا تم مراعاة هذا الجانب 
المهم ف�ي تصمي�م مدينة المل�ك عبدالل�ه للطالبات 
وتخصيص موقع للمكتبة المركزية الخاصة بالمدينة 
بالمبن�ى الرئي�س، ونتطلع أن تك�ون المكتبة مرجعا 
علميا لبناتنا الطالبات ولعض�وات هيئة التدريس في 
الجامع،  وس�تتاح الفرص�ة للزائرات م�ن الجامعات 

األخرى باالستفادة من هذه المكتبة.
وس�تعمل عمادة ش�ؤون المكتبات على تأس�يس 
هذه المكتبة المركزي�ة وتزويدها بكل ما تحتاج إليه 

من مراجع وتجهيزات تليق بها.
- تتمي�ز المدين�ة الجامعي�ة بوجود ع�دة خدمات من 
بينه�ا الخدمات الطبي�ة.. ما طبيعتها؟ وهل تش�مل جميع 

منسوبات الجامعة؟
تع�د الخدمات الطبية الت�ي يقدمها المركز الطبي 
بالجامع�ة من الخدمات المتميزة التي تش�رف عليها 
كلية الطب ويتولى تشغيل عياداتها المتخصصة عدد 
من األطب�اء المؤهلين من منس�وبي كلية الطب ومن 

األطباء المقيمين.
والمتتبع لمسيرة الخدمات الطبية يالحظ التطور 
السريع للمركز الطبي بحيث أصبح اليوم يغطي أغلب 
التخصصات الطبية بأطباء استش�اريين وأخصائيين 

في القسمين الرجالي والنسائي.
والدولة وفقها الله تعالى دعمت هذا المركز بكل ما 
يحتاج إليه من تجهيزات، فإضافة إلى المختبر الطبي 
الذي يعتبر على أعلى المس�تويات ت�م تركيب أجهزة 
أش�عة متط�ورة وتجهي�زات العي�ادات المتخصصة، 
كم�ا أن الصيدلية ف�ي المركز تس�عى لتوفير األدوية 

والمستلزمات الطبية وتأمينها لمراجعي المركز.
والمركز الطبي يقدم خدماته لمنسوبات الجامعة 
من الطالبات و عض�وات هيئة التدريس والموظفات، 
وذل�ك بفتح ملف طبي دائ�م، أو التحويل من الكليات 

بالنسبة للطالبات.
كم�ا افتتحت عيادة طبي�ة بمدينة المل�ك عبدالله 
للطالبات، ونسعى مع الزمالء في كلية الطب والمركز 
الطبي الفتتاح عي�ادات أخرى لتغط�ي كامل المدينة 

وتقديم خدماتها لمنسوبي المدينة.
- خصصتم أسطوالً من الحافالت لنقل الطالبات يومياً.. 
كم عدد المستفيدات من خدمات النقل؟ وكم عدد الحافالت 

المخصصة لهن؟
يع�د النق�ل الجامع�ي للطالب�ات من األم�ور التي 
توليه�ا الجامع�ة عناي�ة كبي�رة، فق�د وف�رت الدولة 
كل اإلمكان�ات م�ن أجل تقدي�م خدمة النق�ل لبناتنا 
الطالبات في الجامعة، ويش�رف على النقل الجامعي 

إدارة نس�ائية، باإلضافة إلى القسم الرجالي المشرف 
على الس�ائقين وإدارة الحركة، ونسعى في الجامعة 
للوصول به�ذه الخدمة إلى مس�تويات الئق�ة ببناتنا 

الطالبات.
وق�د بلغ ع�دد الطالب�ات المس�تفيدات من خدمة 
النق�ل الجامعي لهذا العام )6500( طالبة، يقوم 416 

باصا بنقلهن يوميا من وإلى الجامعة.
وقد أنش�ئ موقع إلكتروني إلدارة مش�روع النقل 
الجامع�ي بالتعاون مع عمادة تقني�ة المعلومات في 
الجامعة بحي�ث يقوم بإدارة ش�املة للنقل الجامعي 
بدءا بتس�جيل الطالبة وانته�اء بمتابعة الباصات في 

تحركاتها اليومية وسيتم تشغيله قريبا.
- س�بق أن أعلنتم عبر صفحتكم على تويتر عن إنش�اء 
حضان�ة ف�ي كل مبن�ى تعليمي ألبن�اء وبنات منس�وبات 

الجامعة.. متى سيتم ذلك؟ 
نع�م تم البدء بإنش�اء عدد من مبان�ي الحضانات 
في مدين�ة الملك عبدالله للطالبات على طريق عثمان 
ب�ن عف�ان –رض�ي الله عن�ه- ويج�ري العم�ل على 
اس�تكمالها، ويجري العمل عل�ى االنتهاء من بعضها 
ومن ث�م تجهيزها واالس�تفادة منها، وق�د كان لدينا 
فك�رة س�ابقة بفت�ح حضان�ات مؤقتة ف�ي المدينة 
لحي�ن االنته�اء من المباني األساس�ية لك�ن تبين أن 
األماك�ن المقترحة كان�ت غير مناس�بة للصغار فتم 
ص�رف النظر عن ذل�ك والعمل على إنش�اء حضانات 
أساسية سيتم تجهيزها بأحدث التجهيزات المناسبة 
للصغار، وستقدم الخدمات التي تقدم في الحضانات 
المش�ابهة من الرعاية والعناية بالصغار فترة الدوام 
الرس�مي لألمهات، حتى تكون األم مرتاحة البال على 

أطفالها فترة انشغالها بأعمالها.
- فيم�ا يخ�ص األنش�طة الطالبية..كي�ف ت�رون أداء 

الطالبات باألنشطة غير المنهجية؟
أرى أن تفاع�ل الطالب�ات م�ع األنش�طة الثقافية 
واالجتماعي�ة واإلبداعي�ة كبي�ر جدا، وذل�ك من واقع 
كثرة المش�اركات من جانب الطالبات في كل منشط 
تقيمه الجامعة، وباألم�س القريب تم إعالن الفائزين 
والفائزات بمس�ابقة )ش�موخ( وكان حظ الطالبات 
م�ن ه�ذه المس�ابقة كبير ج�دا، كم�ا ف�ازت إحدى 
الطالبات بالجائزة الكبرى في المسابقة )سيارة( من 

خالل عملية السحب.
واالجتماعي�ة  الثقافي�ة  والبرام�ج  واألنش�طة 
واإلبداعي�ة مهمة جدا ف�ي حياة الطالب�ة الجامعية، 
فهي تصق�ل مواهبه�ا، وتنمي مداركه�ا، وتفتح لها 
آفاق�ا واس�عة في مج�ال اإلب�داع والمعرف�ة، كما أن 
بعض ه�ذه البرام�ج تنمي ف�ي الطالبة ملك�ة النقد 

البن�اء والطريق�ة المثلى في التفكي�ر اإلبداعي الناقد 
الذي س�يكون عامال مهم�ا في تميي�ز الطالبة الحق 
م�ن الباطل في بع�ض األمور التي تعج بها الس�احة 
الطالبية وتس�تهدف أبناءنا وبناتنا من خالل الترويج 

لبعض األفكار المنحرفة.
- كي�ف يدعم المركز الطالب�ات الموهوبات والمبدعات 

في األنشطة أو ممن لهن اختراعات خاصة؟
أنش�أت الجامعة عمادة مس�تقلة تعن�ى بجوانب 
الموهبة واإلبداع؛ إيماناً منها بأهمية رعاية المبدعين 
والمبدع�ات ف�ي الجامع�ة وتنمية مهاراته�م واألخذ 
بأيديهم وتقديم المعونة لهم لشق طريقهم اإلبداعي.

وهذه العمادة هي عمادة الموهبة واإلبداع والتميز 
ولها وكالة نسائية في مدينة الملك عبدالله للطالبات، 
تشرف عليها الوكيلة الدكتورة سماح الحكمي، وتقدم 
الجامع�ة الدعم لبناتن�ا الموهوب�ات  والمبدعات من 
خالل ه�ذه العمادة، والحمد لله تزخ�ر الجامعة بعدد 
ال ب�أس به من بناتنا المبدع�ات والموهوبات والالتي 
ظه�رت إبداعاته�ن وتميزه�ن عل�ى أرض الواقع من 
خالل مشاركتهن بالمسابقات اإلبداعية التي تقام في 

كثير من المؤسسات التعليمية.
ولعل من آخر هذه المشاركات فوز عدد من بناتنا 
الطالب�ات بع�رض منتجاتهن اإلبداعي�ة في المعرض 
ال�ذي أقيم -مؤخرا- ف�ي جامعة الملك س�عود، وفاز 
عدد من بناتنا في المس�ابقة التي أقيمت هناك وقمن 
بعرض إبداعاتهن في هذا المعرض الذي افتتحه أمير 

منطقة الرياض يوم 1437/6/20ه.
كما أنه س�يتم تكريم بناتنا المش�اركات في هذه 
المس�ابقة من خالل حفل تقيمه لهن عمادة الموهبة 
واإلبداع والتميز تشجيعا لهن على هذا اإلنجاز، ودعوة 
بقية بناتن�ا المبدعات إلى االس�تفادة م�ن الخدمات 

التي تقدمها لهن هذه العمادة.
- فيما يخص تعزيز األمن الفكري لدى الناشئة لمواجهة 

األفكار الضالة.. هل هناك أي مبادرات من قبل الوكالة؟
األمن الفكري وأهمي�ة تعزيزه موضوع مهم جدا، 
وفي ه�ذا الوقت يج�ب أن نولي عناية كبي�رة بتعزيز 
األمن الفكري لدى األبناء والبنات والطالب والطالبات 
ألن وطننا وش�بابنا أصبح مس�تهدفا م�ن قبل أعداء 
الوط�ن الذين س�لطوا س�هامهم الخبيثة تج�اه أبناء 
الوط�ن من خالل م�ا يبثونه م�ن األف�كار المنحرفة 
والهدام�ة؛ فأعداء هذا الوط�ن حريصون على زعزعة 
أمن�ه وتفريق جماعته وإثارة الفتن�ة بين أبنائه، ولذا 
فم�ن الض�روري ج�دا الوق�وف بوجه ه�ذه الحمالت 
المغرض�ة والتصدي لها بكل جزم وقوة؛ حفظاً للدين 
وحماي�ة لهذا الوطن وأبنائه م�ن التلوث بهذه األفكار 

الضال�ة.. ولذا دأب�ت الجامعة منذ س�نين على تعزيز 
األمن الفكري لدى الطالب والطالبات وأقامت وال تزال 
عددا من البرامج الثقافية والتوعوية لبيان خطر هذه 
األفكار الضالة والمنحرف�ة على عقول وأفكار أبنائنا 
وبناتن�ا، وأقام�ت الكثير م�ن المس�ابقات والبرامج 
المتنوعة، وال شك بأن هذا األمر يحتاج إلى بذل المزيد 
من الجهود على مستوى األسرة والمدرسة والجامعة 
والمسجد ووس�ائل اإلعالم، كل في مجاله يؤدي دوره 

المطلوب منه في هذا األمر.
-  أخي�راً.. ما أهمية توظيف مواقع التواصل االجتماعي 

مع الطلبة والرد عليهم؟ وكيف تصف لنا هذه التجربة؟
مواقع التواصل االجتماعي ينبغي االستفادة منها 
في ش�تى المج�االت ألنها تس�هل الطري�ق وتختصر 
المس�افات ويتم من خاللها حل كثير من المش�كالت 
واإلجاب�ة ع�ن كثي�ر من التس�اؤالت التي ق�د يصعب 

تلقيها من خالل وسائل تقليدية.
وألن بناتن�ا الطالب�ات ق�د يصعب عليه�ن أحيانا 
التواصل مع المس�ؤول في وقت محدد قد يفوت معه 
المقص�ود فيما ل�و تم اس�تخدام الوس�ائل التقليدية 
م�ن المخاطب�ات أو المراجع�ات، وتس�هيال لبناتن�ا 
الطالب�ات ف�ي حل بع�ض المش�كالت أو اإلجابة عن 
بعض التساؤالت أو اإلعالن والتنبيه على بعض األمور 
المهم�ة فقد ق�ررت إتاحة صفحتي عل�ى تويتر لهذا 
الغ�رض.. ولل�ه الحمد تحقق من خالل ه�ذه التجربة 
الكثي�ر من الفوائد، وتم معالجة كثير من المش�كالت 
ف�ي وقته�ا، وبهذه المناس�بة أحيي بنات�ي الطالبات 
عل�ى التعام�ل المثالي مع هذه الوس�يلة وما يتمتعن 
به من خلق ومحافظة وحرص واهتمام ومتابعة لكل 
ما يخدم مصلحته�ن أو مصلحة الجامعة أو مصلحة 
الوطن على وجه العم�وم، ولله الحمد نرى هذه األيام 
تفاعل كثير من الكليات والعمادات من خالل وس�ائل 
التواص�ل مع منس�وبيها من الط�الب والطالبات وقد 

تحقق بها خير كثير.
- كلمة أخيرة لقراء »مرآة الجامعة«؟

وفي ختام هذا اللقاء، أشكر الله تعالى على ما أنعم 
به علينا في هذا الوطن المعطاء من نعم كثيرة ال تعد 
وال تحصى، كما أتقدم بالشكر الجزيل لراعي نهضتنا 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
حفظه الل�ه ورعاه، وولي العهد األمي�ن األمير محمد 
بن ناي�ف، وولي ولي العهد األمير محمد بن س�لمان، 
داعيا الله تعالى لقيادتن�ا بالنصر والتمكين، ولبالدنا 
بالعز والش�موخ، كما أشكر مرآة الجامعة على اتاحة 
لفرص�ة لبيان جميع االش�كاليات الت�ي تواجه بناتنا 

الطالبات.
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افتتاح الندوة الدولية الثالثة لعلم النفس: )الهوية وتحديات العصر(

الفوزان: موضوع الندوة حيوي في هذا العصر 
الذي تتالطم فيه الفتن ضد أبنائنا وبناتنا 

العسكر: الندوة متخصصة تستهدف موضوع الهوية 
وتحديات العصر وتشمل الكثير من التخصصات

الصنيع: المشاركات وصلت إلى 150 مشاركة من داخل 
المملكة وخارجها قبل منها 56 بحثًا وورقة عمل

تغطية: نواف الشــعالن -  فهد 
الحمد

 افتت�ح مدير الجامع�ة  بالنيابة 
الدكت�ور ف�وزان ب�ن عبدالرحم�ن 
الفوزان الندوة الدولية الثالثة حول 
الهوي�ة وتحدي�ات العص�ر، الت�ي 
نظمه�ا قس�م عل�م النف�س بكلية 
العلوم االجتماعية واس�تمرت على 
مدى يومين، بمبنى المؤتمرات في 

المدينة الجامعية.
وأثنى مدي�ر الجامع�ة بالنيابة 
الدكتور فوزان الفوزان خالل حفل 
االفتتاح عل�ى القائمين باختيارهم 
موض�وع الن�دوة الحي�وي في هذا 
العص�ر ال�ذي تتالط�م في�ه الفتن 
وتكث�ر في�ه منظم�ات الش�ر ضد 
أبنائنا وبناتنا لحرفهم عن هويتهم 
الديني�ة والوطني�ة إم�ا باالنحراف 
الفك�ري،  االنح�راف  أو  الخلق�ي، 
يكون�وا  أن  وه�و  واح�د  واله�دف 
عناص�ر ه�دم لمجتمعاته�م ب�دل 
أن يكون�وا عناصر بناء لمس�تقبل 

بالدهم.
الجامع�ة  وكي�ل  أش�ار  بينم�ا 
للدراس�ات العلي�ا والبح�ث العلمي 
ورئيس اللجنة التحضيرية األستاذ 
الدكتور فهد العس�كر إل�ى أن هذه 
الندوة تكتس�ب ي�وم افتتاحها عدة 
جوان�ب متميزة, ولع�ل أهمها أنها 
الحديث  ندوة متخصصة تستهدف 
ع�ن موض�وع الهوي�ة وتحدي�ات 
العصر وهو موضوع يشمل الكثير 
م�ن التخصصات ولي�س فقط علم 
النفس، وتواصال لجهود هذا القسم 

المتمي�ز فهذه الن�دوة الثالثة تأتي 
تأكيدا على العم�ل الدؤوب والقيام 
بالواجبات الملق�اة على عاتق هذا 
القس�م، مبين�اً أن الن�دوة تمي�زت 
بجمع ع�دد من الباحثي�ن وهذا ما 
ي�دل عل�ى حرصه�م عل�ى تطوير 
إمكاناته�م ويس�ايرون م�ا علي�ه 
الحال ف�ي كل الجامعات المتقدمة 
آف�اق  الي�وم  نستش�ف  وبالتال�ي 
جدي�دة تجعلنا نؤم�ن بالمزيد من 

التفاؤل.
ف�ي حي�ن بي�ن رئي�س اللجنة 
العلمي�ة للن�دوة األس�تاذ الدكت�ور 

أن  الصني�ع  إبراهي�م  ب�ن  صال�ح 
قس�م عل�م النف�س بكلي�ة العلوم 
االجتماعي�ة عق�د سلس�لة ندوات 
عق�د  له�ا  س�بق  حي�ث  علمي�ة، 
بعن�وان  كان�ت  األول�ى  ندوتي�ن 
»أقس�ام علم النفس في مؤسسات 
التعلي�م العالي الس�عودية.. الواقع 
واستش�راف المس�تقبل« ف�ي عام 
1430 ه��، والثاني�ة حملت عنوان 
النف�س وتحصين الش�باب  »عل�م 
في عص�ر العولمة« في 1434 ه�، 
مش�يراً إلى أن ه�ذه تعد النس�خة 
الدولي�ة الثالثة الت�ي تحمل عنوان 

»الهوية وتحدي�ات العصر«, وقال: 
تميزت ندوات القسم بتزايد وتوسع 
المش�اركات من بعض دول العالم 
وال�دول العربي�ة والخليجي�ة وعدد 
من أس�اتذة الجامعات الس�عودية 

في مختلف مناطق المملكة.
وأش�ار الصني�ع إل�ى أن ع�دد 
 150 إل�ى  وصل�ت  المش�اركات 
مش�اركة في هذه الندوة من داخل 
المملك�ة وخارجه�ا، باإلضافة إلى 
75 بحثا وورقة عمل، قبل منها 56 
بحثا وورقة عمل، وهذا اإلقبال يدل 
عل�ى المكانة العلمي�ة التي وصلت 

له�ا ه�ذه الن�دوة، مقدم�اً ش�كره 
لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد 
العيس�ى عل�ى دعم�ه الكبي�ر لكل 
الندوات العلمية للجامعات بش�كل 
عام وجامعتنا بش�كل خاص، كما 
نشكر بشكل خاص مدير الجامعة 
بالنياب�ة الدكت�ور ف�وزان الفوزان 
عل�ى متابعته وحرص�ه على نجاح 
فعاليات الندوة، كما نشكر الدكتور 
فهد ب�ن عبدالعزيز العس�كر وكيل 
الجامعة للدراس�ات العليا والبحث 
العلم�ي ورئيس اللجنة التحضيرية 
له�ذه الن�دوة عل�ى ه�ذه الجه�ود 

الكبيرة، وسعادة عميد كلية العلوم 
االجتماعي�ة الدكت�ور محم�د ب�ن 
عبدالمحس�ن التويج�ري ورئي�س 
قس�م عل�م النف�س عل�ى حرص�ه 
وجه�وده وجمي�ع إدارات الجامعة 

المساهمة.
بعد ذل�ك ألقى كلم�ة الباحثين 
ف�ي الن�دوة نياب�ة عنهم األس�تاذ 
الدكت�ور عوّي�د المش�عان أس�تاذ 
قسم علم النفس بجامعة الكويت، 
بي�ن فيها أن المملك�ة رائدة العمل 
اإلنساني, ونشعر بالفخر واالعتزاز 
أن تعقد هذه الندوة العلمية الثالثة 
في رحاب الجامعة العريقة، وقال: 
للمشاركين  يزيدنا سرورا وسعادة 
والعلم�اء األج�الء والمختصين من 
قضي�ة  ليناقش�وا  مختلف�ة  دول 
مهم�ة أال وه�ي الهوي�ة وتحديات 
العصر أنهم يش�خصون المتغيرات 
المعاص�رة ويبحثون ف�ي أصولها 
ويقترح�ون الحلول له�ا في توعية 
الش�باب م�ن الوق�وع أو االنجراف 
كم�ا  واإلره�اب،  التط�رف  وراء 
ضمت هذه الندوة العلمية دراسات 
لمناقش�ة  ومس�ائية  صباحي�ة 
األبح�اث العلمية، ونتقدم بالش�كر 
والعرفان لإلدارة الجامعية أس�اتذة 

وطالب وموظفين.
وف�ي خت�ام الحفل ق�ام عميد 
كلي�ة العل�وم االجتماعي�ة الدكتور 
محمد بن عبدالمحس�ن التويجري 
بتقدي�م هدية تحوي على الس�جل 
الجامع�ة  لمدي�ر  للن�دوة  العلم�ي 

بالنيابة على رعايته للحفل.
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قامت بإجراء تغطية تلفزيونية عن المعهد 

قناة )TVRI ( اإلندونيسية تزور معهد العلوم 
اإلسالمية والعربية 

اس�تقبل مدي�ر معه�د العل�وم اإلس�المية 
والعربية في إندونيسيا الدكتور خالد بن محمد 
 TVRI الدهام  في مكتبه مؤخراً  وفداً من قناة

اإلندونيسية الحكومية .
وقدم الدكتور الدهام في بداية اللقاء للوفد 
نب�ذة ع�ن تاري�خ إنش�اء المعهد ف�ي جاكرتا 
ورؤيت�ه ورس�الته وال�دور الذي يق�وم به في 
توثيق العالقات بين البلدين الشقيقين المملكة 
العربية الس�عودية وجمهورية إندونيس�يا في 
بعديهما التعليم�ي والثقافي، متناوالً األهداف 
السامية التي يسعى المعهد إلى تحقيقها عبر 
برامجه المعنية بتعلي�م اللغة العربية والعلوم 
الش�رعية من الش�عب اإلندونيس�ي الش�قيق 
وغيره�م من البل�دان ممن يرغب في دراس�ة 
العربي�ة، ومن خ�الل األنش�طة الثقافية التي 
يقوم به�ا المعهد والدارس�ون فيه وخريجوه. 
كما أوضح الدكتور الدهام للوفد الزائر البرامج 
والمس�ائية  الصباحي�ة  بالمعه�د  التعليمي�ة 
والدورات التدريبية واألنشطة والفعاليات التي 

يقيمها المعهد لخدمة المجتمع .
كم�ا ق�ام فري�ق القن�اة بإج�راء لق�اءات 
تلفزيونية بطالب المعه�د ، حيث أبانوا أهمية 
إنش�اء المعهد في جاكرتا عاصمة إندونيس�يا 
وال�دور الكبي�ر ال�ذي يق�وم ب�ه في تجس�ير 
العربي�ة  وال�دول  إندونيس�يا  بي�ن  العالق�ات 
واإلس�المية والمملكة العربية الس�عودية على 
وج�ٍه خاص، متناولين أهمية دراس�تهم اللغة 
العربي�ة بالمعه�د ودوافعه�م لتعلمه�ا والتي 
تمحورت ح�ول التعرُّف على الثقاف�ة العربية 
اإلس�المية من خالل مصادرها األصلية ولغتها 

العربية الفصحى. 

ق�ام مدير معهد العلوم اإلس�المية والعربية في إندونيس�يا الدكتور خال�د بن محمد الدهام 
بزيارة لوزارة الش�ؤون الدينية اإلندونيسية، وكان في اس�تقباله مدير التعليم العالي اإلسالمي 

بالوزارة األستاذ الدكتور أمثل يختار وعدد من المسئولين .
 وفي بداية االستقبال ألقى األستاذ الدكتور أمثل يختار في كلمة ترحيبية بالدكتور الدهام و 
الوفد المرافق له ، ثم نوه بالدور الريادي الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في العناية واالهتمام بمسيرة التعليم وخاصة في تخصصات 
العلوم الشرعية واللغة العربية ، وأشاد بالدعم غير المحدود الذي توليه في نشر العلوم الشرعية 
واللغ�ة العربية في الدول اإلس�المية والعالم من خالل إنش�ائها للجامع�ات والمعاهد والمراكز 
ودعمها بالكوادر المتخصصة التي تس�هم في تطويرها ودفعها نحو التفوق واالزدهار لخدمة 
المجتمعات المضيفة لها، وثمن األستاذ الدكتور أمثل يختار زيارة مدير المعهد والوفد المرافق 

له والتي تأتي امتداداً لتفعيل التعاون المشترك بين المعهد والوزارة.
م�ن جانب�ه أكد الدكت�ور خالد الده�ام أن معهد العلوم اإلس�المية والعربية في إندونيس�يا 
يس�عى إلى تحقيق رؤيته ورس�الته من خالل مفهوم الجامعة الش�امل وتحقي�ق التوازن بين 
إنتاج ونش�ر المعرفة وخدمة المجتمع اإلندونيس�ي في بيئة محف�زة للتميز، لالرتقاء لمصاف 
الجهات المتقدمة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وذلك لتقديم برامج عالية الجودة في مختلف فروع 
المعرف�ة العلمية، وإجراء ودعم البحوث العلمية بما يس�هم في إث�راء المعرفة وتحقيق أهداف 
التنمي�ة، وتلبية حاجات ومتطلبات س�وق العم�ل المتجددة من الكوادر البش�رية القادرة على 
المنافس�ة وتعزيز دور المعهد في خدمة المجتمع اإلندونيس�ي من خالل التوس�ع في افتتاح 
برامج تعليمية جديدة ودورات تدريبية وتثقيفية، وتوفير بيئة تعليمية داعمة لإلنتاج والتميز ، 
وتم خالل هذا االجتماع مناقشة عدة نقاط واالتفاق عليها تخص قبول الطالب في أقسام اللغة 

العربية وإقامة دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات اإلندونيسية.

الدهام يزور وزارة الشؤون الدينية 
اإلندونيسية

معه�د  مدي�ر  اس�تقبل 
والعربي�ة  اإلس�المية  العل�وم 
الدكت�ور خالد  إندونيس�يا  ف�ي 
بن محم�د الدهام ، ف�ي مكتبه 
عض�و   ، جاكرت�ا  بالعاصم�ة 
العالمي�ة  الكش�فية  اللجن�ة 
الرئيس الفخري لالتحاد العربي 
ل�رواد الكش�افة والمرش�دات ، 
الكش�افة  نائب رئي�س جمعية 
الدكت�ور  الس�عودية  العربي�ة 
الفه�د  س�ليمان  ب�ن  عبدالل�ه 

والوفد المرافق له .
الفه�د  الدكت�ور  وع�رض  
خ�الل اللق�اء أب�رز اإلص�دارات 
الت�ي  اإلرش�ادية  الخرائ�ط  و 
أصدرته�ا الجمعي�ة، ولفت إلى 
أن المشروع الكش�في العالمي 
»رسل الس�الم« الذي انطلق من 
المملكة أصب�ح يطبق في 135 
دولة حول العال�م، ووجد بحمد 

الله تفاعالً من كشافي العالم .
من جانبه أش�اد الدكتور خالد الدهام  بالجهود التي تبذلها الكش�افة العربية الس�عودية وتميزها في المش�روع 
العالمي »رسل السالم« واهتمام معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بالمشروع ومتابعته له، وقدم 

شكره في نهاية اللقاء للدكتور الفهد والوفد المرافق له ، ثم تبادل الطرفان الهدايا والدروع التذكارية. 

د. الفهد يزور معهد إندونيسيا
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ريال 

إدرس ثـالثـة أشـهــر لغـة إنـجلــيزية 
البيئــة  بتوفيــر  األكاديميــة  وتتكفـــل  بريطانيــا  إلــى  وســافر 

المناســبة للدراســة وتأميــن الســكن لــدى عائــالت بريطانيــة 

فــرص  علــى  للحصــول  وإتقانهــا  اإلنجليزيــة  اللغــة  إلجــادة 

ماهو البرنامج؟ 

مميزات البرنامج 
رسوم الدراسة  رسوم التسجيل    

اإلستقبال في المطار   تأمين طبي      

وجبات يومية  السكن مع عائلة     

متابعة أكاديمية  شهادات معتمدة   

ر لغتك في بريطانيا 
ّ
طو

للمرحلة الثانوية والجامعية 

والموظفين ورجال األعمال 

الرقم الموحد 

شركة أكاديمة الجزيرة العالمية المحدودة 
Aljazeera International Academy LTD
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الجهل بأهميته في المستويات األولى يصعّب من استدراكه الحقًا

انخفاض المعدل التراكمي مشكلة.. 
والحل بيد الطالب

معوقات الترفية
الناص�ر؛  ماج�د  ي�رى  بداي�ة، 
طالب بكلي�ة العل�وم االجتماعية، أن 
الصع�ب،  المعوق�ات ليس�ت باألم�ر 
ويمك�ن للمجتهد تجاوزها ونيل أعلى 
الدرج�ات و«ل�كل مجته�د نصي�ب«، 
مش�دداً عل�ى أن أهم المش�تتات عن 
التحصيل العلمي هي وس�ائل الترفيه 
الحالية المتمثلة ف�ي مواقع التواصل 
االجتماعي، حيث إنها الش�اغل األكبر 

عن التحصيل العلمي. 
متابعة مستمرة

الحس�ين؛  عبدالعزي�ز  واقت�رح 
طال�ب بكلي�ة االقتص�اد، أن يج�ري 
متابع�ة الط�الب منخفض�ي المعدل 
من قبل المرش�د األكاديم�ي ومعرفة 
أس�باب انخفاض المع�دل والمتابعة 
مع الطال�ب، وتقدي�م النصائح طيلة 
الفصل الدراس�ي لتحس�ين المستوى 
ال�الزم،  الدع�م  وتقدي�م  الدراس�ي 
الس�بب  ه�و  الطال�ب  ب�أن  منوه�اً 
الرئيس�ي النخفاض معدله، فاإلهمال 
واإلحس�اس بالحرية وش�عوره بعدم 
وجود متابع�ة أفرزت عدم اهتمام وال 

مب�االة، مما يؤثر حتماً عل�ى متابعة المواد 
وينعكس على معدله.

الدرجات بيد الطالب
وأوض�ح الطال�ب فيصل الس�يف؛ طالب 
بكلي�ة اإلعالم واالتصال، أن المعدل التراكمي 
ش�يء بي�د الطالب ولي�س بيد األس�تاذ، فلو 
افترضنا أن الطالب ه�و الذي يجعل الدكتور 
يضع له الدرجة من حيث مشاركته وجلوسه 
ف�ي الصف�وف المتقدمة، فيتب�ادر في ذهن 
الدكت�ور أن ه�ذا الطال�ب يس�تحق الدرج�ة 
الكاملة بعك�س زمالئه الذين يجلس�ون في 
الصفوف األخيرة، فضالً عن أهمية الحضور 
المبك�ر، مبيناً أن اس�تحداث خطة دراس�ية 
حديث�ة تواك�ب المتطلب�ات الحديث�ة، أم�ر 

يشجع الطالب على بذل المزيد من الجهد.
توجيه الطالب

وشدد األستاذ إبراهيم الصقعوب؛ عضو 
هيئ�ة التدريس في كلية اإلع�الم واالتصال، 
عل�ى أن الطال�ب جزء من المش�كلة ويجب 
علي�ه تحمل نتائجها، وعلي�ه أن يكون على 
ق�در م�ن المس�ؤولية، ويضع ف�ي اعتباره 
منذ بداية التحاق�ه بالجامعة الحصول على 
معدل مرتفع، وليس عند وصوله لمستويات 

متقدمة. 
وقال »إذا اختار الطالب من خالل السنة 
التحضيري�ة توجهاً معين�اً وعرف المطلوب 
منه وطبيعة التخصص، وقتها يستطيع من 
المستوى األول والثاني أن يحصل على معدل 
مرتف�ع وه�ذه فرصة للطالب المس�تجدين 
لرف�ع معدلهم مبك�راً؛ ألنه يصع�ب عليهم 

رفع�ه مس�تقبالً«، الفت�اً إل�ى أن انخفاض 
المعدل يرجع إلى عوامل عدة يش�ترك فيها 
الطال�ب أوالً بحك�م انه م�ن المفترض منه 
الحرص على رف�ع معدله أكثر من األطراف 

األخرى.
ون�ّوه بض�رورة أن يأخ�ذ الطال�ب ف�ي 
حس�بانه، أن المعدل س�يرافقه في حياته؛ 
س�واء في الدراسات العليا أو العمل، إضافة 
إلى أهمية توجيه الطالب من بداية مسيرته 
الدراس�ية توجيه�اً س�ليماً لمعرف�ة أهمية 
المع�دل التراكم�ي، مبين�اً أن م�ن أس�باب 
انخف�اض المعدل وجود فج�وة بين طريقة 
األس�تاذ في ش�رح المادة وطريقة الطالب 
ف�ي تلقيها، وبالتالي يج�ب على الطالب أن 
يتعودوا على طريقة األس�اتذة في الش�رح 
وبالتال�ي  مع�ه،  والمتابع�ة  واالختب�ارات 
يمكنه�م الحص�ول عل�ى نتائ�ج ممي�زة، 

مشيراً إلى أن المواد تكون محببة للطالب 
ويتفوق فيه�ا، والبعض ال يج�د الطالب 

قب�والً لها في نفس�ه، وبالتال�ي تؤثر في 
مستواه، لكن الدراسة ليست مسألة اختيار 
بل هي مسألة التزام، وبالتالي فهو مطالب 
في كل المواد بأن يعطيها ما تستحق؛ سواء 

تقبل المادة أو لم تكن من اهتماماته. 
حصر المقررات

وكش�ف الدكت�ور عب�ده الطايفي؛ 
مرش�د أكاديم�ي ف�ي كلي�ة العلوم 

اإلحص�اءات  أن  االجتماعي�ة، 
المتعلقة بنتائج الطالب، كشفت 

الم�واد يك�ون  أن بع�ض 
فيها انخفاض بالدرجات 

بش�كل عام لجمي�ع الطالب ولي�س لطالب 
واحد، مش�يراً إلى أن هذا التقصير ليس من 
الط�الب بل لوجود مش�كلة م�ن المقرر أو 
األس�اتذة، مرجعاً س�بب انخفاض المعدل 
ف�ي المس�تويات األول�ى إلى ع�دم معرفة 
الطال�ب بالقوانين المعم�ول بها بالجامعة 
وال يوج�د لدي�ه الدراي�ة الكامل�ة بطريقة 
رف�ع المع�دل أو الحفاظ علي�ه، ولمعالجة 

هذه المشكلة وإحداث نقلة نوعية 
األكاديمي  باإلرش�اد 

مق�رر  أُع�د 
يس�ه  ر لتد

ل  بمع�د

لتثقي�ف الطال�ب  س�اعة واح�د أس�بوعياً 
وإزال�ة الرهبة والخوف والتعزيز من قدراته 
الدراس�ية، وم�ن خالل�ه يس�تطيع الطالب 
مناقش�ة جميع مشكالته من أستاذ المقرر 
بش�كل أسبوعي ومستمر، ما يمّكن الطالب 
م�ن االس�تفادة الكامل�ة، وحتم�اً س�يؤثر 
إيجابي�اً عل�ى المق�ررات األخ�رى والمعدل 
بش�كل عام، متمنياً تعميم هذا المقرر على 
جميع الكليات لتحقيق االس�تفادة الكاملة 

للطالب. 
يق�دم  األكاديم�ي  »اإلرش�اد  وق�ال 
الخدم�ات م�ن أهمه�ا  الكثي�ر م�ن 
التعام�ل م�ع الط�الب المتفوقين 
وتقديم ش�هادات تكريم وشكر 
لهم، أيضا يج�ري التعامل مع 
الط�الب منخفض�ي المع�دل 
ولق�اءات  دورات  وتقدي�م 
لمعرفة السبب والمساعدة، 
بط�الب  االهتم�ام  وكذل�ك 
المنح والطالب الموهوبين، 
ذوي  الط�الب  ومس�اندة 
الخاص�ة،  االحتياج�ات 
والجامع�ة قّدم�ت الكثي�ر 
في س�بيل اس�تفادة الطالب 
الكاملة من خدماتها وأنشطتها كافة، ويجب 
على الطالب، خاصة في المستويات األولى، 
الح�رص على متابعة ال�دورات المقدمة من 
عمادة القبول والتس�جيل وحضور الدورات 

التي تقام على مدار السنة«.
مجرد نجاح

وأك�د الدكت�ور ترك�ي العطي�ان؛ رئيس 

العل�وم  بكلي�ة  النف�س  عل�م  قس�م 
االجتماعي�ة، أن أول خط�أ يق�ع في�ه 
الطالب ه�و جهله بأهمية هذا المعدل 
وارتباطه بمستقبله وحياته الوظيفية 
والعلمي�ة، ثم يأتي بعده�ا عدم إدراك 
الطال�ب بأهمي�ة بع�ض الم�واد ذات 
الس�اعات العالي�ة الت�ي تؤثر بش�كل 
مباش�ر بالمعدل، خاص�ة إذا لم يتنبه 
الطالب بهذه األمور في بداية مسيرته 
لمحاول�ة التعديل ورفع المعدل، مبيناً 
أن أه�م مش�كلة تواج�ه الطال�ب هي 
جهل�ه ببعض األم�ور مع وج�ود يوم 
خاص للمستجدين للتعريف باألنظمة 
ووج�ود  المع�دل،  أهمي�ة  وتوضي�ح 
اإلرش�اد األكاديم�ي والتعليم�ات لكن 
بعض الطالب ال يريدون سوى النجاح 
م�ع األس�ف الش�ديد، وف�ي المقاب�ل 
يوجد طالب على قدر عال من الحرص 
والدقة في تتب�ع كل ما يخص المعدل 
كبي�رة  التراكم�ي، ويبذل�ون جه�وداً 
للحصول على مرتبة الش�رف والتقدم 

في حياتهم الوظيفية والعلمية. 
وقال »مع ه�ذا التقدم اإللكتروني 
نجد موقع الجامعة يطرح التعليمات 
ال�الزم بخص�وص الحي�اة الجامعي�ة بكل 
تفاصيلها، لكن نجد بعض الطالب يس�يطر 
عليه�م الكس�ل وال يري�د االس�تفادة منه، 
ويبق�ى ف�ي جهل�ه، وه�ذا طبع�اً ينعكس 
بشكل أساس�ي على الطالب وحده«، مبيناً 
أن كلية العلوم االجتماعية ُتقّدم يوماً كامالً 
للطالب المستجدين، إضافة إلى ملف كامل 
ل�كل طالب يحتوي على أكث�ر من 12 كتيباً 
ُيلم باإلش�كاالت كافة لإلرش�اد األكاديمي، 
ويتواجد بهذا اليوم جميع اإلداريين بالقسم 
واألس�اتذة الس�تقبال الطالب ولإلجابة عن 
جميع االستفسارات، س�واء عن المقررات 
أو بش�كل ع�ام مث�ل »وي�ن أق�رب مواقف 
س�يارات للكلي�ة؟«، منوه�اً ب�أن اإلرش�اد 
يتعدى من كونه أكاديمياً -فقط- إلى إرشاد 
نفس�ي أيضاً ومعالجة مشكالت القلق من 

االمتحانات والخوف المصاحب لها.
إرش�اد  تقدي�م  يج�ري  أن�ه  وأض�اف 
اجتماع�ي وتعليم�ي وإداري، إل�ى جان�ب 
توزيع مرشدين على القاعات كافة وتقديم 
كامل االهتمام، ويمكن ألي طالب تقديم أي 
سؤال، كل هذا في سبيل رفع إدراك الطالب، 
مقدم�اً نصيحت�ه للط�الب باالهتم�ام منذ 
البداية في المستويات األولى؛ ألن انخفاض 
المع�دل التراكم�ي يصعب تعديل�ه، منوهاً 
ب�أن بعض الطالب غير واعين بش�كل كاٍف 
ويج�ب على األس�اتذة معاملته�م كاألبناء 
والصبر عليهم ورعايتهم وتثقيفهم حتى ال 
يقعوا بأي مش�كلة سواء كانت أكاديمية أو 

دراسية.

يعد المعــدل التراكمي عاماًل مــن أهم العوامل 
التــي تصاحــب الطــالب في مســيرتهم الدراســية، 
فضــاًل عــن الوظيفية؛ كونــه ينعكس علــى تحديد 
اتجاهاتهم ســواء في الدراســة الجامعيــة باختيار 
التخصــص وغيــره مــن النواحــي التــي يجــري فيها 

المفاضلة، بناء على أولوية ارتفاع المعدل.. ويمتد 
تأثيــر المعدل التراكمي مع الطالب بعد تخرجه في 
تحديد مجالــه أو وظيفته.. إال أن كثيــرًا من الطالب 
يعانــون من إشــكالية انخفاض المعــدل التراكمي، 
نظــرًا لضعــف وعيهم بأهميتــه، أو لعدم قدرتهم 

على تحســينه، ممــا يزيد من المعوقــات أمامهم 
ويربك مســيرتهم الدراســية.. »مرآة الجامعة« عبر 
هذا التحقيق تستطلع مدى ثقافة الطالب بأهمية 
المعدل التراكمي، ونصائــح المختصين نحو الطالب 

حيال هذا الموضوع، فإلى نص التحقيق:

تحقيق: هشام المعمر/عبدالرحمن بن هليل/ عبداإلله العجالن

اإلرشاد األكاديمي والمواد اإلعدادية تهيئ المستجدين قبل 
اإلنذارات واالنسحاب من الدراسة

د. تركي العطياند. عبده الطايفيإبراهيم الصقعوب

الصقعوب: الحل في التوجيه المبكر
الطايفي: تثقيف الطالب أكاديميًا يعزز من قدراتهم

العطيان: مشكلتنا في الطالب الذين يريدون النجاح فقط!
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كتبت: العنود السبيعي - سارة العلي 
عرضت عدد من القيادات النسائية مشاريعهن 
االس�تثمارية والريادي�ة  الناجحة خ�الل انطالق 
فعالي�ات الملتقى الثاني لمركز خدمات التوظيف 
واألعمال الريادية حيث استضاف الملتقى عضوه 
مجل�س الش�ورى الدكت�ورة وفاء طيبه وس�يده 
األعم�ال س�امية الفضل�ي الحاصلة عل�ى جائزة 
إصرار 2014, وذلك إللقاء الضوء على مس�يرتهن 
المهنية، وعل�ى ما واجههن م�ن عقبات وكيفية 
تغلبهن عليها، باإلضافة إلى االستماع لنصائحهن 

وتوجيهاتهن.
ويأتي الملتقى انطالقا من حرص المركز على 
نش�ر ثقاف�ة العمل الح�ر وتنمية الفك�ر الريادي 
عند الطالب�ات ومنس�وبات الجامع�ة، باإلضافة 
إلى التأهيل لس�وق العمل، وترويج ثقافة الريادة 
وخريج�ات  طالب�ات  ل�دى  واالبت�كار  واإلب�داع 
الجامع�ة، ودع�م اإلب�داع واالبت�كار ف�ي مج�ال 
األعمال المتوافقة م�ع متطلبات التنمية تحقيقا 

ألهداف الجامعة وتطلعاتها.
وفي بداية انط�الق فعاليات الملتقى أوضحت 
وكيلة مركز خدمات التوظي�ف واألعمال الريادية 
الدكتورة سوس�ن المؤم�ن أن الملتقى يهدف إلى 
تعري�ف طالبات وخريج�ات الجامعة من مختلف 

التخصص�ات بالخدمات الت�ي يقدمها المركز في 
مجال التهيئة والتأهيل لس�وق العمل وفي مجال 
ريادة األعمال ، مؤكدة أن مركز خدمات التوظيف 
واألعمال الريادية يحرص كل الحرص على نش�ر 
ثقافة العمل الحر واإلب�داع واالبتكار ويتطلع من 
خالل هذه األنش�طة لتعريف الطالبات بالمجاالت 
الريادية ودعم مش�اريعهن وأفكارهن المختلفة، 
باإلضاف�ة إل�ى عرض قص�ص نجاح ف�ي مجال 
العمل لس�يدات كن وما زلن رائ�دات في مجالهن 

الوظيفي.
وأش�ارت المؤم�ن أن الملتق�ى الثاني هو أحد 
األنش�طة المتتالية والمتتابعة التي يقيمها مركز 
خدم�ات التوظيف واألعم�ال الريادي�ة للطالبات 
والخريج�ات، ومنه�ا إقام�ة ال�دورات وال�ورش 
التأهي�ل  مجال�ي  ف�ي  المتخصص�ة  التدريبي�ة 
الوظيف�ي وريادة األعم�ال، باإلضاف�ة إلى إقامة 
المع�ارض وحلقات النق�اش المتخصص�ة، كما 
انتهزت وكيلة المركز هذا الملتقى لدعوة الطالبات 
والخريجات ممن لديهن أفكار أو مشاريع ريادية، 
للتقدم للمركز لالس�تفادة من البرامج واألنشطة 

المقدمة في مجال ريادة األعمال.
كما دعت الطالب�ات والخريجات الراغبات في 
البحث عن وظيفة لالس�تفادة من خدمات المركز 

المقدمة في مجال التهيئة والتأهيل لسوق العمل.
وفي الخت�ام رفع�ت وكيلة المرك�ز الدكتورة 
سوسن المؤمن شكرها وتقديرها لمدير الجامعة 
بالنيابة األس�تاذ الدكتور، ولعمي�د مركز خدمات 
التوظي�ف واألعم�ال الريادية لكل م�ا يوليانه من 
اهتم�ام لنجاح أنش�طة مركز خدم�ات التوظيف 
واألعمال الريادية، كما قدمت ش�كرها وتقديرها 
لمنس�وبات مرك�ز خدم�ات التوظي�ف واألعمال 
الريادي�ة، ول�كل من س�اهم على إتم�ام وإنجاح 

أعمال المركز. 
وأعل�ن المرك�ز في نهاي�ة فعالي�ات الملتقى 
أس�ماء الفائ�زات ف�ي مس�ابقة أفضل مش�روع 
ري�ادي وهن كالً م�ن: المرك�ز األول الطالبة نور 
محم�د دي�ب الضال�ع، ومش�روعها ه�و كوف�ي 
الجامعة، وحصلت على مبلغ 1500 ريال، وفازت 
الطالبة ن�ورة ناصر عبدالله العلي بالمركز الثاني 
ومش�روعها ه�و مش�وارك وحصلت عل�ى مبلغ 

1000 ريال.
 أما المرك�ز الثالث فكان م�ن نصيب الطالبة 
منيرة س�عود محمد بن س�ميح ومش�روعها هو 
مواق�ع زواجل، وحصل�ت على مبل�غ 500 ريال، 
باإلضافة إلى دعم مقدم من صندوق المئوية لكل 

مشروع فائز.

أعلن نتائج الفائزات في المشاريع الريادية 

الملتقى الثاني لريادة األعمال يسلط الضوء 
على السيدات الناجحات في االستثمار 

كتبت: وفاء الفهيد
افتتح نادي قسم الكيمياء بكلية العلوم، بحضور وكيلة الشؤون 
الفني�ة والتعليمية الدكتورة هند عافية ووكيلة كلية العلوم الدكتورة  
خلود البلوي  ووكيالت األقس�ام وأعضاء هيئة التدريس, حيث قامت 
وكيلة قس�م الكيمياء األس�تاذة مها العلي بش�رح تفصيلي وإعطاء 

فكرة عن النادي ورسالته ورؤيته وأهدافه.
وشكرت كل من ساهم في إتمام هذا العمل, كما أثنت وكيلة كلية 
العل�وم الدكتورة خلود البلوي على نش�اط الكيمياء وش�كرت أيضاً 
وكيلة القس�م وأعضاء هيئة التدريس على افتتاح النادي والذي يدل 

على اهتمام القسم بطالباته. 

افتتاح نادي الكيمياء 
بكلية العلوم

كلية االقتصاد تعقد ورشة )شبابنا مستقبلنا(
عقدت كلية االقتص�اد والعلوم 
اإلداري�ة، بالتع�اون مع مؤسس�ة 
)غ�دن( ورش�ة تطويري�ة ضم�ن 
برنامج )أيامن( بإش�راف رئيس�ة 
ش�ذى  األس�تاذة  اإلدارة  ن�ادي 
العمرو، واستمرت لمدة ثالثة أيام.  

وابتدأت الورش�ة الت�ي قدمتها 
المدربة س�ارة أبا الخي�ر بالتعرّف 
آلي�ة  وتوضي�ح  الطالب�ات  عل�ى 
البرنامج، وقدم�ت المدربة اختبار 
أنم�اط الش�خصيات ل�كل طالب�ة 
وذكر سلبيات وإيجابيات كل نمط 
للق�درة على العمل ضم�ن الفريق 
بش�كل متناغم ومتفاه�م وبعض 
األلعاب الحركية الس�تنتاج العديد 
م�ن القي�م والفوائ�د م�ن العم�ل 
الف�رد  أهمي�ة  وم�دى  الجماع�ي 

الواحد في كل فريق . 
الي�وم  ف�ي  المدرب�ة  ورك�زت 
الثان�ي عل�ى اللعب الحرك�ي لبناء 
بي�ن  المتبادل�ة  والثق�ة  التع�اون 
المجموع�ات المش�اركة، وتمثلت 

األنشطة للمجموعات بالرسم، وتم 
تعريف كل فريق بعمله في جو من 
المتعة والفائدة والشعور بسلبيات 

المجتمع�ات األخ�رى ليك�ون دور 
المجتم�ع  الطالب�ات كج�زء م�ن 
التفكير في حلول لهذه المشاكل. 

وتضم�ن اليوم الثال�ث واألخير 
تمرينا ذهنيا وجماعيا، وهو عبارة 
عن توزيع نس�ب اس�تهالك الغذاء 
واالقتصاد وعدد الس�كان بين عدة 
قارات وبع�د انته�اء الطالبات من 
العم�ل ش�رحت المدرب�ة التوزيع 
الصحي�ح والنس�ب الصحيحة بين 
جميع الدول ومن أعلى وأقل نسبة 
وكان هنالك العديد من استنتاجات 
الطالبات حول األس�باب التي أدت 
إل�ى تلك النتائ�ج وكيف أنن�ا نؤثر 
ونتأث�ر ف�ي ذل�ك كج�زء م�ن هذا 
العال�م، وكي�ف نس�تطيع أن نؤثر 
ونس�اعد في عملية بناء مش�اريع 
تنه�ض  ومس�تديمة  ناجح�ة 
االس�تهالك  وتقل�ل  باالقتص�اد 

الشخصي.
بكلم�ة  البرنام�ج   وانته�ى 
)فج�ر  الطالب�ة  م�ن  محف�زة 
الخالدي( لتش�جيع الطالبات حول 
أهمية رس�م أحالمهن وأن ال ييأس 

مع المحاولة واإلصرار. 

 قسم الصحافة ينظم معرضا بعنوان: 
)اإلعالم السعودي.. تطور وشموخ(

كتبت :وفاء الشلوي وريم نويف 
نظ�م قس�م الصحاف�ة والنش�ر 
اإلع�الم  كلي�ة  ف�ي  اإللكترون�ي 
واالتص�ال معرضا تعريفي�ا بعنوان 
»اإلعالم الس�عودي تطور وشموخ« 
بحض�ور وكيل�ة الكلي�ة الدكت�ورة 
هيئ�ة  وعض�وات  العرين�ي  حن�ان 

التدريس وطالبات الجامعة.
 ويه�دف المع�رض إل�ى تعريف 
تط�ور  بمراح�ل  الكلي�ة  طالب�ات 
اإلعالم السعودي، وأهم الشخصيات 
المؤثرة به، باإلضافة إلى التطورات  
التي شهدتها المؤسسات  المختلفة 

الصحفية واإلعالمية .
األس�تاذة  بين�ت  جانبه�ا   م�ن 

تهاني الباحسين المشرفة على المعرض، أن اإلعالم ال يبقى على 
حال�ه وأن كل جيل يأتي ليؤس�س الجيل الذي يلي�ه، ومن واجبنا 
ذكر فضل الرواد الس�ابقين في تأس�يس وبناء اإلعالم السعودي 

من خالل ه�ذه األنش�طة التعليمية 
المختلف�ة، مش�يرة إل�ى أن اإلعالم 
ل�ه دور ه�ام ف�ي تغذي�ة المجتمع 
بالمعلوم�ات والحقائ�ق ويع�د من 
مص�ادر التوجي�ه والتثقي�ف مهما 

تعددت وسائله.
وش�مل المعرض الذي تم إعداده 
م�ن قب�ل طالب�ات قس�م الصحافة 
ع�دة  عل�ى  اإللكترون�ي  والنش�ر 
مس�يرة  تاري�خ  تناول�ت  فعالي�ات 
اإلعالم السعودي ُمنذ توحيد المملكة 
وع�روض  الحال�ي،  عصرن�ا  حت�ى 
متنوع�ة تحدثت عن الس�ير الذاتية 

إلبراز رواد اإلعالم السابقين.
عل�ى  الطالب�ات  عرض�ت  كم�ا 
هام�ش المعرض عرض نتائج اس�تبيان تم توزيع�ه عبر مواقع 
التواصل االجتماع�ي، باإلضافة إلى توزيع المنش�ورات والهدايا 

التذكارية على الزائرات.

قسم علم االجتماع يدشن المعسكر 
الثاني للطالبات

كتبت : حصة التميمي - هقوى آل عطيفة 
تزامًنا مع اليوم العالمي للخدمة االجتماعية، 
دش�ن قس�م علم االجتماع والخدم�ة االجتماعية 
المعس�كر الثان�ي لطالب�ات القس�م ف�ي المبنى  
التعليمي 325، وذلك بإش�راف وتنظيم األس�تاذة 
الجمعي�ة  م�ع  وبالتع�اون  الش�بيلي  انتص�ار 
الس�عودية للعناية بمرضى السرطان ومسؤوالت 
األمن والسالمة في الجامعة، وبمشاركة طالبات 
المستوى السادس، الشعبة 362 ، بقسم الخدمة 

االجتماعية .
وذك�رت األس�تاذة انتص�ار الش�بيلي أنه تم 
تدش�ين المعس�كر بحض�ور وكيلة كلي�ة العلوم 
االجتماعي�ة الدكتورة س�عاد األحم�ري وبرعاية 
وكيلة قس�م علم االجتماع والخدم�ة االجتماعية 
الدكت�ورة بدري�ة العتيب�ي ، مبين�ة أن الطالبات 
قس�موا أنش�طتهن إلى 12 ركنا وش�مل كل ركن 
على فكرة لمش�اركته، ومن ضمن ه�ذه األركان 
: ركن األمن والس�المة لعدد من مس�ؤوالت األمن 
والس�المة ، ورك�ن الجمعي�ة الخيري�ة للعناي�ة 

بمرض�ى الس�رطان، ورك�ن الكاريزم�ا وإب�راز 
أركان  الناجح�ة والمؤث�رة، وثالث�ة  الش�خصية 
خاصة باألعمال التطوعية والمبادرات بها، وركن 
مرض الس�كري وس�بل الوقاية من�ه، وركن عن 
رجال األمن وعاصفة الحزم ، باإلضافة إلى أركان 

اإلسعافات األولية.
وقال�ت الش�بيلي »إن اله�دف من المعس�كر 
تنمي�ة ال�والء له�ذه المهن�ة اإلنس�انية إال وهي 
الخدمة االجتماعية؛ فهي تس�تحق العطاء كونها 
عززت لدينا المبادئ والقيم والمهارات، وأثرت في 
شخصياتنا وصقلت مواهبنا وهذا ما نسعى إليه 
مع أخصائيات المستقبل الواعدات، باإلضافة إلى 
أننا نرى روح المبادرة واالنتماء، والوعي واتساع 

المدارك والهمة العالية«.
ووجه�ت في خت�ام حديثها الش�كر لكل من 
ساهم في إنجاح المعسكر ودعم الطالبات الشكر 
وخاص�ة الدكت�ورة س�عاد األحم�ري والدكتورة 
بدرية العتيبي ولمنسوبات الكلية والقسم الالتي 

قمن بزيارة المعسكر والتفاعل مع األركان.
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دورة في مهارات اللغة اإلنجليزية
وكالة  نظم�ت 
البرام�ج  عم�ادة 
ي�ة  لتحضير ا
اللق�اء  للطالب�ات 
 Learn»:التدريبي
   »How to Learn
إش�راف  تح�ت 
مه�ا  األس�تاذة 
 ، الزهران�ي 
إلى  يه�دف  والذي 
الطالب�ة  إكس�اب 
مهارة تعل�م اللغة 
ذاتي�ا  اإلنجليزي�ة 
وتزويدها بمصادر 
اإللكترونية  التعلم 
ح�ة  لمتا ا
الطرق  واستخدام 
المرئية  والوسائل 
والسمعية الحديثة 

لتقوي�ة مهارات اللغ�ة اإلنجليزية األساس�ية، حيث قدمت أ-مه�ا الزهراني 
المحاضرة الثالثة: Learn How to Read« »عن طرق ووسائل تطوير مهارة 
القراءة لدى الطالبة والتدريب على مهارة القراءة الس�ريعة وكيفية الوصول 
للنق�اط الهامة عن طريق عدد من الخطوات المجربة لتحصيل أكبر قدر من 

االستفادة من المرجع. 

مشاركات متميزة لطالب وطالبات التحضيرية

كرّم س�عادة مدير الجامعة بالنيابة الدكتور 
فوزان ب�ن عبدالرحمن الفوزان طالب وطالبات 
عم�ادة البرام�ج التحضيري�ة المتميزي�ن ف�ي 
مسابقة شموخ للعام الجامعي 1437/1436ه� 
وه�م : الطالبة هاج�ر بنت عبدالل�ه الغنام من 
مس�ار العلوم اإلدارية،والطالب محمد بن خالد 
المزيد من مسار العلوم الصحية، والطالبة هيا 
بنت خالد العقيل من كلية الش�ريعة باألحس�اء 

)تحضي�ري(، والطالب نواف بن فهد بن قضيب 
من مسار العلوم اإلنسانية، والطالب شجاع بن 

محمد البقمي من مسار العلوم التطبيقية.
وق�د دأبت عمادة البرام�ج التحضيرية على 
المشاركة في مسابقة ش�موخ للعام الخامس 
على التوالي من جميع مساراتها ؛ وذلك لتعزيز 
القي�م الوطنية في نفوس الط�الب والطالبات، 
ورصد مشاعرهم تجاه الوطن، وقادته األوفياء، 

علماً ب�أن عدد مش�اركات الط�الب والطالبات 
تج�اوزت أكث�ر م�ن خمس�مائة مش�اركة من 
مختلف مسارات البرامج التحضيرية، وتم رفع 
أفض�ل خمس مش�اركات ل�كل مس�ار برنامج 
تحضي�ري إل�ى إدارة مس�ابقة ش�موخ، وت�م 
التكري�م في الحفل الذي أقامت�ه إدارة الجامعة 

لهذه المناسبة يوم اإلثنين قبل الماضي.

ملتقى: )لماذا الجودة؟(

أقام�ت وكال�ة البرام�ج التحضيري�ة للطالب�ات، وبالتعاون م�ع عمادة 
التقوي�م والج�ودة، الملتقى الثقاف�ي » لماذا الجودة ؟ » ال�ذي تم من خالله 
االلتق�اء بعدد من طالب�ات البرنام�ج التحضيري، وتوضي�ح معنى الجودة 
ومصطل�ح االعتم�اد األكاديم�ي وآلي�ة االعتم�اد ومراحله، ثم ع�رض رؤية 
ورسالة الجامعة وعمادة التقويم والجودة وعمادة البرامج التحضيرية، تاله 
توضي�ح أثره اإليجابي الذي يعود على الط�الب والطالبات، واختتم بتوضيح 
دور الطالب�ة الهام في حصول جامعتها على االعتماد األكاديمي ، وقد أعدت 

الملتقى وقدمته األستاذة سماح سالمة. 

نظمت عم�ادة البرامج التحضيرية 
تدريبي�ة  دورة  الماض�ي  األس�بوع 
متقدمة ألعضاء هيئة التدريس بعنوان 
» دور التعل�م االفتراض�ي ف�ى تنمي�ة 
كفاي�ات أعضاء هيئ�ة التدريس« وذلك 
حرصاً من عم�ادة البرامج التحضيرية 
لتنمية مهارات أعض�اء هيئة التدريس 
العلمي�ة  التط�ورات  مواكب�ة  به�دف 
واالس�تفادة من التقني�ات الحديثة في 
رف�ع مس�توى العملي�ة التعليمية، وتم 
تنفيذ ال�دورة التدريبية بتكامل الجهود 
التعل�م ووح�دة  بي�ن قس�م مه�ارات 

التدريب بالعمادة.
وألقى ال�دورة التدريبي�ة الدكتور/ 
الحفن�ي إبراهيم الحفن�ي عضو هيئة 
التدري�س لمقرر مه�ارات التعلم، حيث 
ركز من خاللها عل�ى عدد من المحاور 

أهمها ما يلي:
المهم�ات  وتحلي�ل  ع�رض   -1  
التعليمي�ة واإلدارية والروتينية الموكلة 
الى أعضاء هيئة التدريس والتى تشغل 
الكثير م�ن الوقت المخص�ص للعملية 
التعليمية وتأثيرها على كفايات أعضاء 
التدريس سواء من الناحية اإليجابية أو 

السلبية للعملية التعليمية.
لمفه�وم  وتحلي�ل  ع�رض   -2
الكفاي�ات وأنواعها وتحدي�د الكفايات 
المتاح�ة والكفاي�ات الم�راد تنميته�ا 
وس�بل تطويرها من خالل المناقشات 
والع�روض التفاعلي�ة بي�ن المحاض�ر 
وبي�ن أعض�اء هيئة التدري�س كمنحى 
لتل�ك  مبس�طة  اس�تطالعية  دراس�ة 
الكفاي�ات والكش�ف ع�ن أراء أعض�اء 
هيئة التدريس ووجهات النظر الخاصة 

بكل كفاية .
3- ع�رض تعري�ف ع�ن مصطل�ح 
التعل�م  عل�ى  والتركي�ز  االفتراضي�ة 
االفتراض�ى كاتج�اه ق�وى وفع�ال فى 
تنمي�ة وتطوي�ر التعل�م ف�ى المملك�ة 
العربية الس�عودية كنموذج تم تطبيقه 
للظ�روف  نظ�راً  الجنوب�ى  الح�د  ف�ى 
الخاص�ة التى تم�ر بها ه�ذه المنطقة 
والتح�اق أكث�ر م�ن) 10.000( طال�ب 
وطالبة فى تطبيق التعلم االفتراضي فى 
تلك المنطقة ونجاحه في توفير المواد 
التعليمي�ة لهؤالء الطالب ونجاحهم فى 
الدراس�ي وتحقي�ق األهداف  التحصيل 

التعليمية المتوقعة .

4- كيفية بناء الموق�ع االفتراضي 
وتحدي�د اله�دف التعليم�ي من�ه حيث 
يخ�دم كل من المعل�م والمتعلم وأولياء 
األم�ور للتع�رف عل�ى فاعلي�ة العملية 
التعليمي�ة المقدمة س�واء م�ن المعلم 
أو المتلق�ي أي المتعل�م وتحدي�د متى 
االس�تيعاب والتفاعل اإليجابي بين كل 

محاور العملية التعليمية.
5- الدور التفاعلي للمعلم من حيث 
العرض واإلرش�اد والتوجيه بين كل من 

المعلم والمتعلم.
6- تحدي�د ن�وع كل كفاية متوقعة 
للج�ودة  الفعل�ي  التص�ور  ووض�ع 
تقييمه�ا  وس�بل  منه�ا  المتوقع�ة 
وتقويمها من خ�الل التعلم االفتراضي 

ومتابعة تطورها في كل مرحلة.
7- التع�رف على إمكاني�ات القاعة 
االفتراض�ي  التعل�م  ف�ي  االفتراضي�ة 
وأس�لوب التفاعلية المتوقع�ة لكل من 
المعلم والمتعل�م فيها وطريقة متابعة 
مستوى األداء وتطويره فى كل مرحلة.

ف�ي  االفتراض�ي  التعل�م  دور   -8
إعط�اء كل من المتعل�م والمعلم حرية 
ال�رأي ف�ى التعبي�ر ع�ن رأي�ه العلمي 
وحري�ة التعلم واإلبداع كل على حس�ب 
قدراته والفروق الفردية بين المتعلمين 

وبعضهم البعض.
9- إتاح�ة الفرصة للتطبيق العملي 
م�ن حي�ث إنش�اء وتفعي�ل القاع�ات 
االفتراضي�ة ومدى مناس�بتها لمختلف 
المواد الدراس�ية واستطالع رأى أعضاء 
هيئ�ة التدريس م�ن خالله�ا والتعرف 
تنميته�ا  ت�م  الت�ى  الكفاي�ات  عل�ى 
والكفاي�ات المتوقع تنميتها وأس�باب 
ضع�ف أى كفاي�ة أخ�رى للوقوف على 

كيفية تنميتها مستقبالً.
10- عرض استمارة قياس مستوى 
أداء الدورة التدريبية)استبانة( للتعرف 
عل�ى نق�اط الق�وة وتدعيمه�ا ونقاط 
الضع�ف وتقويمه�ا مس�تقبالً كمعيار 
ال�دورة  أداء  ج�ودة  مس�توى  لتقيي�م 

التدريبية المتقدمة.

وقد اس�تفادة من الدورة التدريبية 
المتقدمة عدد)50( عضو هيئة تدريس 
للعل�وم  التحضي�ري  البرنام�ج  م�ن 

األساسية والمهارات.  
وأوضح الدكتور/ طعيس المقاطي 
المشرف األكاديمي على مهارات التعلم 
أن التعليم االفتراضي ينفذ بعدة أشكال 
منه�ا مجموع�ة العملي�ات المرتبط�ة 
بنق�ل وتوصيل مختلف أن�واع المعرفة 
والعلوم إلى الدارسين في مختلف أنحاء 
العال�م باس�تخدام تقني�ة المعلومات. 
)يشمل ذلك شبكات اإلنترنت واألقراص 
المدمج�ة و عق�د المؤتم�رات عن بعد، 
حي�ث إن التط�ور الهائ�ل ف�ي ش�بكة 
اإلنترنت وتطبيقاتها خاصة فيما يتعلق 
إنش�اء  المباش�ر وإمكانية  بالتخاطب 
مجموعات تح�اور افتراضي�ة وإدخال 
تقنيات الوس�ائل المتع�ددة والتخاطب 
بالصوت والصورة عن بعد، س�اهم في 
ظهور النمط الحدي�ث من التعليم الذي 

يعرف بالتعليم االفتراضي. 

دورة تدريبية عن التعلم االفتراضي في عمادة 
البرامج التحضيرية

قسم اللغة العربية ينظم 
مسابقة في األدب والثقافة 

أعلن قس�م اللغة العربية بعمادة البرامج التحضيرية عن مسابقة 
أدبي�ة وثقافي�ة بن�ادي ط�الب البرام�ج التحضيرية، حيث اش�تملت 
المسابقة على مجالين هما: أوال  اإللقاء الشعري : اإللقاء الحر، وفيه 
يتخير الطالب المشارك قصيدة عن حب الوطن ، على  أن ال تزيد أبيات 
القصيدة عن عشرة أبيات، وأن تكون باللغة العربية الفصحى، وكذلك 
اإللقاء اإلبداعي _ يتقدم الطالب المش�ارك بقصيدة من تأليفه ويدور 
موضوعها حول مدح الرس�ول صلى الله عليه وس�لم أو بر الوالدين أو 
الحث على مكارم األخالق أو حب العلم ، على أن ال تزيد أبيات القصيدة 

عن عشرة أبيات باللغة العربية الفصحى.
ثانيا: األس�ئلة الثقافية :س�تطرح على الطالب أسئلة متنوعة في 
الجانب الثقافي على الطالب الراغبين في المش�اركة، وس�يتم تكريم 
الطالب الفائزين في المس�ابقات وس�تقدم لهم جوائ�ز قيمة من قبل 
العم�ادة، كما حثت الطالب الراغبين في المش�اركة تس�ليم أعمالهم  

لألساتذة بمكتب قسم اللغة العربية.
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األعم�ال  إدارة  ن�ادي  نظ�م   
األنش�طة  لجن�ة  م�ع  وبالتع�اون 
الطالبي�ة ف�ي كلية االقتص�اد دورة 
العاطفي(  )ال�ذكاء  تدريبية بعنوان 
البش�رية  الم�وارد  أس�تاذ  قدمه�ا 
المس�اعد ف�ي قس�م إدارة األعمال 
كأح�د  الم�راد،  حس�ين  الدكت�ور 
المفاهيم الحديثة التي تلقى الكثير 
من االهتم�ام المتش�ابك والمترابط 
 ، العل�وم كاالجتم�اع  بي�ن معظ�م 

والنفس ، والتربية ، واإلدارة.
رب�ط  المحاض�رة  بداي�ة  وف�ي 
الدكت�ور الم�راد فك�رة المحاض�رة 
بطريقة علمية مع شخصية الرسول 
الل�ه علي�ه وس�لم،  الكري�م صل�ى 
واستش�هد ببع�ض اآلي�ات القرآنية 
وبع�ض األحاديث النبوي�ة، كما بين 
ال�ذكاء العاطف�ي كون�ه  التعري�ف 
يعن�ي ق�درة الفرد على االس�تخدام 
الفع�ال لمجموع�ة م�ن المه�ارات 
والكف�اءات، التي تمكن�ه من إدراك 
عواطفه وعواطف اآلخرين، وفهمها 
وتقويمه�ا وإدارته�ا، ليك�ون أكثر 
توازن�اً وقدرًة على ترش�يد س�لوكه 
وتفكي�ره، بطرق ووس�ائل تزيد من 
فرص نجاح�ه في التعامل مع ذاته، 
وم�ع البيئ�ة المحيطة وف�ي الحياة 

عموماً. 
وأشار الدكتور المراد أن لإلنسان 
ومق�ره  أحدهما:عاطف�ي  عقلي�ن 
ومنطق�ي  مفك�ر  واآلخ�ر  القل�ب، 
والتجري�ب،  التحلي�ل  يعتم�د عل�ى 
كما اس�تعرض االختالف بين الذكاء 

العاطف�ي ع�ن ال�ذكاء االجتماع�ي 
)االنفعال�ي أو الوجدان�ي(، موضحاً 
مراحل تطور هذا المفهوم، وما يهم 
في الموضوع هو كيفية استخدام أو 
ربط هذا المفهوم في الحياة العملية 
، كم�ا يع�د ه�ذا الن�وع م�ن الذكاء 
يرتبط باالبتكار واإلب�داع واالهتمام 
باآلخري�ن والح�ب ، والتوج�ه نحو 
تحقي�ق األه�داف ، بجان�ب الرض�ا 
ع�ن الحياة ، وق�د بينت الدراس�ات 
أن الذكاء العاطفي يس�اهم بنس�بة 
80% م�ن نجاح الفرد بينما النس�بة 
القليلة الباقية تعزى بس�بب الذكاء 
المعرف�ي، لذلك ف�إن تنمية مهارات 

الفرد وتطويره ق�د يعني بالضرورة 
االهتم�ام به�ذا المفه�وم، وتعزيزه 
بالمزي�د من التدريب وورش العمل ، 
واستطرد المحاضر أن حاالت الذكاء 
العاطف�ي ت�زداد بزيادة المس�توى 
التعليم�ي، وع�دد س�نوات الخبرة ، 

والعمر ، والعمل في اإلدارة العليا.
المحاض�رة  نهاي�ة  وف�ي 
التس�اؤالت  عل�ى  اإلجاب�ة  تم�ت 
أظه�رت  والت�ي  واالستفس�ارات 
المفه�وم  الحض�ور به�ذا  اهتم�ام 
ورغبته�م بالتعرف علي�ه من خالل 
المزي�د م�ن ال�دورات أو المق�ررات 

المنهجية األكاديمية في الجامعة. 

دورة تدريبية عن الذكاء العاطفي

نظم قسم المحاسبة في الجمعية 
السعودية للمراجعين الداخليين لقاء 
بعنوان: »دور المراجعة الداخلية في 
القطاعي�ن العام والخ�اص«، بقاعة 
الش�يخ عبدالعزي�ز التويج�ري ف�ي 

مبنى المؤتمرات.
وقد مث�ل الجمعية في هذا اللقاء 
عض�و اللجن�ة التنفيذي�ة بالجمعية 
وكبير مستشاري المراجعة الداخلية 
بهيئة سوق المال األستاذ أسامة بن 

صالح الحديثي.
هيئ�ة  أعض�اء  اللق�اء  وحض�ر 
إل�ى  بالقس�م باإلضافة  التدري�س 
والعل�وم  االقتص�اد  كلي�ة  ط�الب 

اإلدارية.
وف�ي بداي�ة اللقاء قدم األس�تاذ 
ياس�ر النفيس�ة  نبذة موج�زة ع�ن 
دور الجمعية الس�عودية للمراجعين 
كيفي�ة  ع�ن  وتح�دث  الداخليي�ن، 
تأس�يس الجمعي�ة وأهميتها كجزء 
من إستراتيجية الرقابة في المملكة، 
ثم قدم الحديث�ي عرضا مفصال عن 
دور المراجع�ة الداخلي�ة وأهميته�ا 
بالنس�بة للقطاعين الع�ام والخاص 
بالمملكة  الوزارية  الجهات  واهتمام 
العربي�ة الس�عودية بتفعي�ل إدارات 
الداخلي�ة والتأكي�د على  المراجع�ة 

أهميتها .
وق�د تخلل اللق�اء مجموعة من 

قب�ل  م�ن  المداخالت والنقاش�ات 
بش�كل  وكانت معني�ة  الحض�ور 
المراجع�ة  مباش�ر بموضوع 
الداخلي�ة ، وكيفي�ة تفعي�ل دوره�ا 
ف�ي المملك�ة العربي�ة الس�عودية ، 
والعوائ�ق التي تواجهه�ا في الوضع 
المراجع�ة  الراهن وأيضا عالق�ة 
كمهنة بتخص�ص  الداخلي�ة 

المحاسبة.
ه�ي  الجمعي�ة  ه�ذه  أن  علم�اً 
مؤسس�ة مهنية تهدف إلى النهوض 
بمهن�ة المراجعة في المملكة، وهي 
جزء من الش�بكة الدولية التي تضم 
180 أل�ف عض�وا في أكث�ر من 190 
دولة، ويبرز دورها في توفير معايير 
المراجع�ة الداخلي�ة الدولية وقواعد 
آداب المهن�ة واإلرش�ادات المهنية ، 

وعقد االختب�ارات المؤهلة للحصول 
عل�ى الش�هادات المهني�ة ، وتقديم 
الدع�م الفن�ي لمراقبة ج�ودة األداء 
المتعلق بمهن�ة المراجعة الداخلية، 
األداء  تحس�ين  وس�ائل  وتطوي�ر 
المهني، وعقد المؤتمرات واللقاءات 
المهني�ة إضاف�ة إلى الس�عي لرفع 
وع�ي الجمه�ور بأعم�ال المراجعة 

الداخلية .
 وف�ي نهاي�ة اللقاء ك�رم رئيس 
قس�م المحاس�بة الدكتور أحمد بن 
صالح الدحيالن الجمعية الس�عودية 
وممثله�ا  الداخليي�ن،  للمراجعي�ن 
نظي�ر  الحديث�ي  أس�امة  األس�تاذ 
التواص�ل م�ع  بتفعي�ل  اهتمامه�م 
الجه�ات األكاديمية وف�ي مقدمتها 

قسم المحاسبة بالجامعة.

ورشة عمل عن دور المراجعة الداخلية 
في قسم المحاسبة

قدم الدكتور الصديق طلحة، األس�تاذ المشارك في كلية االقتصاد، ورقة 
عم�ل بعن�وان: التبعات االقتصادي�ة لخروج أو بق�اء بريطانيا م�ن االتحاد 
األوروبي، استعرض فيها تأسيس االتحاد األوربي إبان نهاية الحرب العالمية 
الثانية وتحديداً عام 1945، والذي كان الهدف الرئيسي منه تأسسي اتفاقية 
إعادة إعمار دول المنطقة التي دمرتها الحرب، وكانت الدول المؤسسة آنذاك 
هي: فرنس�ا, بلجيكيا, ألمانيا, إيطاليا, لكس�مبورج, والنمس�ا، وكان يطلق 
علي�ه التجمع االقتصادي األوروبي CE، وقد أخذ االتحاد بالتوس�ع لضم عدد 
من الدول األوربية بما فيها الدول االش�تراكية، والذي هدف إلى التوس�ع في 

بناء البنى التحتية، والقضاء على البطالة في الدول الضعيفة منها.

ورقة عمل عن تأسيس االتحاد األوروبي 

تعلن اللجنة الدائمة للتوجيه والإر�شاد في الجامعة قواعد اإجراءات التعامل مع المدخنين في المدينة الجامعية، وذلك على النحو 
الآتي:

اأوًل: الإجراءات:
في المرة الأولى تتخذ الإجراءات الآتية:

منا�شحة الطالب. . 1
اأخذ تعهد عليه بعدم التكرارمن خالل نموذج مرفق. . 2
اإحالته اإلى عيادة مكافحة التدخين، واإح�شاره لما يثبت مراجعته.. 3

في المرة الثانية تتخذ الإجراءات الآتية:
ح�شم 50% من مكافاأة �شهر واحد. . 1
اإعالن ا�شمه في لوحات الإعالنات بالكلية، ويكون الإعالن بال�شم ال�شريح اأو بالرمز اأو بالرقم الجامعي، ح�شب ما تراه . 2

الكلية.
في المرة الثالثة: 

يف�شل من الكلية لمدة ف�شل درا�شي، من غير اأن يحت�شب الف�شل في المعدل.
ثانيًا: يتولى تنفيذ هذه الإجراءات لجنة التاأديب بالكلية بالتن�شيق مع لجنة التوجيه والإر�شاد الفرعية.

ثالثًا: تقوم عمادة القبول والت�شجيل بتدوين الإجراءات في جدول الطالب، ليطلع عليها كل طالب في جدوله. 

إجراءات التعامل مع المدخنين في الجامعة
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التفصيلي�ة  الخط�ة  ضم�ن 
لألنشطة والبرامج الطالبية للعام 
الدراس�ي 1436- 1437ه�� ف�ي 
المعهد، أقيمت ندوه بعنوان األمن 
الفكري  وأهمية التوعية الفكرية 
بش�أن خطر الجه�ات المتطرفة 
والمش�بوهة عل�ى بالدن�ا، حيث 
ب�دأت فعالي�ات الن�دوة ببرنامج 
إذاع�ي متكامل قدم�ه مجموعة 
المتميزين، واش�تمل  من الطالب 
عل�ى ت�الوة م�ن الذك�ر الحكيم، 
ث�م توعي�ة الط�الب بخط�ر هذه 
التنظيم�ات على أمن واس�تقرار 

الوطن. 
تال ذلك كلمة من مدير المعهد 
الش�يخ حس�ام الرثيع، والش�يخ 
راش�د  والش�يخ  ه�زازي،  خال�د 
الرشيد، تحدثوا فيها عن معالجة 
ه�ذه القضاي�ا  س�لوكياً وفكرياً 
وبي�ان خط�ر وس�ائل التواص�ل 

االجتماعي.

الفعالي�ات،  ضم�ن  وأقي�م 
برنام�ج »ح�اور« من قب�ل وكيل 
القس�م الثان�وي، الش�يخ خال�د 
الدوخي، والمرشد الطالبي للقسم 
الثانوي شديد الحزيمي، والمرشد 
الطالبي للقس�م المتوس�ط راشد 
العقيلي، تحاوروا فيها عن خطر 

التطرف، وأهمية اللحمة الوطنية 
بمش�اركة الط�الب، كم�ا أقيمت 
وتقني�ة،  ثقافي�ة،  مس�ابقات 
ورياضية، ومس�رحية، وشعرية، 
ووّزعت الدروع على المش�اركين 
الفعالي�ات  ه�ذه  إنج�اح  ف�ي 

وشهادات الشكر والتقدير.

المعاهد العلمية

لش�ؤون  الجامع�ة  وكي�ل  دش�ن 
الدكت�ور  األس�تاذ  العلمي�ة  المعاه�د 
إبراهي�م الميم�ن -مؤخ�راً- فعالي�ات 
األسبوع التوعوي بأهمية األمن الفكري 
الذي ينظمه المعهد العلمي في الرياض 
تحت ش�عار »أمني في عقيدتي«، حيث 
استعرض الحضور الفعاليات المتنوعة 
المقام�ة به�ذه المناس�بة التي تعكس 
مدى تميز طالب المعهد في مبادراتهم 
وأنش�طتهم المتمي�زة لخدم�ة دينه�م 
ووطنهم، بعد ذلك ألقى الدكتور الميمن 
محاض�رة توعوية بعنوان »مس�ؤولية 
طالب المعهد تجاه عقيدته ومجتمعه« 
التي تفاعل معها الحضور من منسوبي 

المعهد.
ورح�ب مدي�ر المعه�د العلمي في 
برعاي�ة  آل جليمي�د،  الري�اض، س�عد 
الدكت�ور  الجامع�ة  وكي�ل  وحض�ور 
والمعاه�د  اإلدارات  ومدي�ري  الميم�ن 
العلمية في الرياض، لتدش�ين فعاليات 
األس�بوع التوعوي، مؤك�ًدا أهميته في 
غرس قيم المواطنة الصالحة واالنتماء 
الص�ادق ونبذ التط�رّف والتعصب، من 
خالل مجموعة متنوع�ة من الفعاليات 

واألنشطة والندوات والدورات.
وق�ال »إن الجامع�ة م�ا زالت تقيم 
الكثير من الفعاليات التي تهم الش�باب 

في ه�ذا الجان�ب«، مش�يراً إلى حرص 
المعه�د  لمناش�ط  ودعمه�ا  الوكال�ة 
لخدم�ة أبنائه�ا الطالب، مؤك�داً واجب 
اإلدارة ف�ي إقام�ة مثل ه�ذه المعارض 
التوعوية التي تنبه الشباب من مخاطر 
األفكار الضال�ة والهدامة وتقوي فيهم 
جوانب الح�رص والحذر من الجماعات 

والفرق الضالة.
العلم�ي  المعه�د  وكي�ل  وأب�دى 
بالرياض الشيخ محمد الحبشان شكره 
لوكال�ة الجامع�ة لدعمه�م مث�ل هذه 
الفعاليات، وقال »من غير المس�تغرب 
أن تكون الجامعة سباقة لكل ما يصب 
ف�ي مصلح�ة أبنائه�ا الط�الب خاصة 

والمجتمع بشكل عام«.
وتح�دث المس�ؤول اإلعالم�ي ع�ن 
المعرض أحم�د الغامدي عن المعرض، 

موضحاً دوره الكبير في توعيه الطالب 
من األفكار الدخيلة على مجتمعنا التي 
تهدف إلى زعزعة نعمة األمن التي ننعم 

بها في مملكتنا الغالية.
وأشار مشرف النشاط الطالبي في 
المعه�د عبدالرحمن فقيهي إلى أن مثل 
هذه األنشطة والفعاليات ليست األولى 
من نوعه�ا، وإنما المعه�د يكرس مثل 
هذه الجهود والفعاليات، وأن المعرض 
أقام عدي�د م�ن األركان المهمة، منها: 
ركن آث�ار اإلرهاب على المملكة، وركن 
داعش والفكر المنحرف، وركن مدرسة 
ورك�ن  والطي�ران،  والفض�اء  األرض 
في الس�عودية، كما  تش�رف المعرض 
بزيارات ع�دة من الم�دارس المجاورة 
للمعه�د العلم�ي، واطلعوا عل�ى أركان 

المعرض ومناشطه.

معهد الرياض يدشن فعاليات األسبوع 
التوعوي بأهمية األمن الفكري

زار وفد طالبي من جامعة الملك 
س�عود، يرافقهم الدكتور المش�رف 
عل�ى فريق العم�ل، وكي�ل الجامعة 
لشؤون المعاهد العلمية أ.د. إبراهيم 
الميمن، واستعرض الوفد مع الوكيل 
جهودهم التطوعية ف�ي إنتاج فيلم 
توع�وي لمحارب�ة األف�كار الهدامة 
والمضللة والتحذير م�ن الجماعات 

المتطرفة.
ورص�د فري�ق العمل توغ�ل هذا 
وأهمي�ة  المجتم�ع،  ف�ي  الفك�ر 
الفئ�ات  التعري�ف الصحي�ح له�ذه 
اإلجرامية التي تعيث باألرض فساداً 
اإلس�المي واإلس�الم  الدي�ن  باس�م 
منهم براء، وتط�رق العمل لمحاربة 
هذا الفكر على مستوى الشباب من 

الناحية الفكرية واألمنية.
وأش�اد دكت�ور الميم�ن بجهود 

القائمي�ن علي�ه، وعل�ى مبادراتهم 
الش�بابية، وحرصه�م عل�ى خدمة 
الدائ�م  دينه�م ووطنه�م والس�عي 
للقيام بدورهم في محاربة مثل هذه 
الجماع�ات المضلل�ة التي تس�تغل 
الدي�ن لتنفيذ أجندتها ومخططاتها، 

للعلم�اء  الرج�وع  أهمي�ة  مؤك�داً 
الراس�خين في العل�م، واألخذ عنهم 
ورب�ط الش�باب بهم، س�ائالً الله أن 
يحف�ظ علينا دينن�ا وأمننا ووحدتنا 
يحب�ه  لم�ا  أمرن�ا  والة  يوف�ق  وأن 

ويرضاه.

ضم�ن الجه�ود الت�ي صاحب�ت 
العلمي�ة  للن�دوة  الجامع�ة  تنظي�م 
الت�ي ألقاها الش�يخ الدكتور صالح 
بن حميد، عض�و هيئة كبار العلماء 
المستشار بالديوان الملكي، بعنوان 
»التعايش في ظل الوحدة الوطنية«، 
صب�اح الثالثاء الماض�ي في جامع 
ف�ي  الش�ريفين  الحرمي�ن  خ�ادم 
الجامع�ة، نقل�ت فعالي�ات الن�دوة 
العلمية ف�ي بث مباش�ر في جميع 

المعاهد العلمية في مناطق المملكة 
كاف�ة، وحضره�ا جميع منس�وبي 

المعاهد العلمية.
وتأت�ي هذه الخطوة لالس�تفادة 
م�ن التقني�ات الحديثة في إش�راك 
منسوبي المعاهد في تحقيق الهدف 
من ه�ذه الفعالي�ة للوص�ول ألكبر 
ش�ريحة ممكن�ة، واالس�تفادة من 
اس�تضافة الش�يخ وم�ا طرحه من 

توجيهات سديدة ومباركة.

وأتاح�ت الجامع�ة تقديم جوائز 
قيم�ة للفائزين في مس�ابقة أفضل 
العلمي�ة  الن�دوة  له�ذه  تلخي�ص 
اس�تقبال  ويمك�ن  المتمي�زة، 
المشاركات عبر النموذج اإللكتروني 
المخصص في موقع وكالة الجامعة 
لش�ؤون المعاهد العلمية على بوابة 
الجامعة اإللكترونية، علماً بأن آخر 
موع�د الس�تقبال المش�اركات غداً 

الميمن يستقبل وفدًا طالبيًا اإلثنين 1437/7/4ه�.
ويستعرض المبادرات التطوعية

معهد الشفا يقيم أسبوعًا عن األمن الفكري

بث مباشر لفعاليات ندوة الشيخ ابن حميد

أنشطة متنوعة عن األمن الفكري 
بمعهد الباحة

بناء على توجيهات وكيل الجامعة لشؤون المعاهد 
العلمية، بتفعيل أس�بوع األمن الفك�ري، بالتزامن مع 
انعق�اد دورة »أثر المعلم والمعلم�ة في تحقيق األمن 
الفكري في المؤسسات التعليمية«، انطلقت فعاليات 

األسبوع، برعاية أمير منطقة المدينة المنورة.
للمرحلتي�ن  دوري  عل�ى  الفعالي�ات  واش�تمل 
المتوس�طة والثانوية في كرة الق�دم, وبرنامج إذاعي 
على مدار األس�بوع، تناول فيه الطالب مقاالت مميزة 

عن تحقيق األمن الفكري.
وأقيم�ت ن�دوة علمية ألقاها كل م�ن مدير المعهد 

عبدالله زربان والش�يخ غويد ش�باب، لطالب المرحلة 
المتوسطة، تتناسب مع مرحلتهم وسنهم, كما أقيمت 
ن�دوة علمي�ة، ألقاه�ا كل من  مدي�ر المعه�د عبدالله 
ب�ن مش�رف زربان والش�يخ عبدالله س�حمي، لطالب 

المرحلة الثانوية.
وانطلق�ت -مؤخ�راً- فعالي�ات الي�وم المفت�وح، 
وشملت فعاليات متنوعة، منها إفطار جماعي للطالب 
والمعلمي�ن، وأنش�طة رياضية، والمس�ابقة الثقافية 
»األم�ن الفك�ري«، كم�ا ت�م تكري�م المش�اركين في 

فعاليات أسبوع األمن الفكري من طالب ومعلمين.
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حوار: عبدالكريم الغامدي

في البداية حدثنا عن أبرز الخدمات المتوفرة التي يستفيد 
منها الطالب في المنشآت الرياضية بالجامعة. 

يس�تفيد الطالب م�ن المنش�آت الرياضي�ة بمزاولة 
جمي�ع األنش�طة الرياضية، وأيضا نقدم ف�ي كل فصل 
دراس�ي العديد من الدورات الرياضي�ة ونقيم العديد من 

البطوالت الرياضية التي يستفيد منها الطالب . 
م�ا أب�رز األنش�طة الرياضية التي م�ن الممك�ن للطالب 

ممارستها ؟ 
تحت�وي المنش�آت الرياضية على عدد م�ن المرافق 
الرياضي�ة المتخصص�ة م�ن أبرزها اإلس�تاد الرياضي 
الرئيسي، الصالة الرياضية المغلقة، مالعب كرة الطائرة 
والس�لة، مالعب كرة التنس األرضي، المس�بح المغطى 
. والت�ي تم إنش�اؤها وف�ق مواصفات أولمبي�ة عالمية، 
وتعتب�ر منش�آت الجامعة األفضل بي�ن جميع جامعات 

المملكة. 
ما البطوالت الرياضية التي تستضيفها الجامعة؟  

تس�تضيف المنش�آت الرياضي�ة س�نويا العديد من 
البطوالت الرياضية المحلية والخليجية، وأيضا تستضيف 
عددا من بطوالت االتحاد الرياضي للجامعات السعودية، 
وكانت آخر اس�تضافة هي اس�تضافة الجامعة للتجمع 
الرابع لالتحاد الرياضي للجامعات الس�عودية للسباحة 
والتن�س ونهائي الكرة الطائرة والذي ش�اركت فيه أكثر 

من 25 جامعة سعودية وأكثر من 200 العب . 
ه�ل يوج�د اش�تراك أو عضوي�ة للط�الب في المنش�آت 

الرياضية؟ وما اإلجراءات الالزمة لذلك ؟ 
نع�م يوج�د عضوية رياضي�ة س�نوية مجانا لطالب 
الجامعة تس�مح لهم بمزاولة جميع األنشطة الرياضية، 
أم�ا ع�ن طريقة الحص�ول عليها ، فيزور الطالب قس�م 
العضوي�ات الرياضي�ة في المنش�آت ويعبئ اس�تمارة 

البيان�ات ويص�دق االس�تمارة م�ن كليته م�ع إحضاره 
لصورة شخصية وصورة من الهوية الوطنية أو اإلقامة، 
ويش�ترط الكشف الطبي في المركز الطبي في الجامعة 
أو أي جه�ة طبية معتمدة ، وبعد إنه�اء هذه المتطلبات 

يحصل الطالب على العضوية الرياضية . 

ه�ل هناك دورات تدريبية للطالب ف�ي وقتنا الحالي؟ وما 
اإلجراءات الالزمة لالشتراك بها ؟ 

نع�م ،تق�ام كل فص�ل دراس�ي العديد من ال�دورات 
الرياضية م�ن أبرزها دورات تعليم الس�باحة للمبتدئين 
والمتقدمي�ن ودورات متخصص�ة ف�ي اللياق�ة البدني�ة 
وتخفي�ف ال�وزن ، ويعل�ن عن ال�دورات عبر حس�ابات 
التواصل االجتماعي لعمادة شؤون الطالب عند إقامتها ، 
أما طريقة االشتراك فتكون عبر التسجيل في سكرتارية 

الشؤون الرياضية . 
ما البطوالت التي تشارك فيها الجامعة في الخارج ؟ 

تش�ارك منتخب�ات الجامع�ة بالعديد م�ن البطوالت 
الرياض�ي  االتح�اد  بط�والت  أبرزه�ا  الرياضي�ة وم�ن 
للجامع�ات الس�عودية والتي تقام س�نويا ف�ي 13 لعبة 
رياضي�ة منوعة طوال الس�نة الدراس�ية ، وآخ�ر إنجاز 
حققت�ه منتخبات الجامع�ة حصول منتخب�ي الجامعة 
لك�رة الطائرة والس�باحة على المرك�ز األول في بطولة 

االتحاد الرياضي للجامعات السعودية لعام 1437ه�. 
كلمة أخيرة لقراء مرآة الجامعة.

أش�كر س�عادة مدي�ر الجامع�ة بالنياب�ة د. ف�وزان 
الف�وزان عل�ى دعم�ه لألنش�طة الرياضي�ة ومنتخبات 
الجامعة، والش�كر موصول أيضا لعميد ش�ؤون الطالب 
الدكت�ور عبدالرحمن ب�ن عبدالله الصغي�ر على حرصه 
ومتابعته الدائمة لألنش�طة الرياضية وتذليل الصعوبات 

التي تواجه منتخبات الجامعة .

مدير المنشآت الرياضية لمرآة الجامعة:

منشآتنا األفضل بين جميع جامعات المملكة.. 
ومصممة وفق مواصفات أولمبية عالمية

الهاجري: نستضيف البطوالت المحلية والخليجية وبطوالت االتحاد الرياضي للجامعات السعودية

أوضــح مديــر المنشــآت الرياضيــة بالجامعة األســتاذ 
عادل الهاجري أن المنشــآت الرياضية بالجامعة تأسست 
عام 1970م , مشــيرًا بأنها تحتوي على مالعب رياضية 
أولمبية من أبرزها األســتاد الرياضي والصاالت الرياضية 
المغلقــة ومالعــب كــرة الطائــرة والســلة وكــرة اليد 
ومالعب كرة التنس األرضي والمسبح المغطى، مؤكدًا 
بأنهــا يســتضاف بها بطــوالت على المســتوى المحلي 
والخليجي في جميع الرياضات، وأيضا مشاركة الجامعة 
في بطوالت خارجية أمر أساسي للمنافسة على تحقيق 
إنجــازات للجامعــة , مضيفــًا أن مســتفيدي المنشــآت 
الرياضية هم من ينتسب للجامعة من طالب وموظفين 
وأعضاء هيئــة تدريس، متطرقًا للعديــد من المواضيع 

في الحوار التالي:

تحتوي على عدد من المرافق من أبرزها األستاد الرياضي والصالة 
المغلقة ومالعب الطائرة والسلة والتنس والمسبح المغطى
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إعداد: عمادة تقنية المعلوماتركن التقنية
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تغطية : زيد السبيعي – محمد قندلجي
تصوير/ سامي الفيفي

ضمن النش�اط العلمي األسبوعي الذي تنظمه كلية 
اإلع�الم واالتصال، ق�دم الدكتور إبراهيم البعيز أس�تاذ 
اإلع�الم بجامع�ة الملك س�عود ورقة علمي�ة بعنوان » 
المملك�ة في اإلع�الم الغرب�ي : محاول�ة للفهم« حيث 
بي�ن  عدم إدراك ما يش�هده العالم م�ن نقلة وتغير في 
المش�هد اإلعالمي والبيئة االتصالية بشكل عام، وقال: 
تجاوز الزمن األساليب التقليدية في اإلعالم الدولي ولم 
تعد مقبولة أو مؤثرة في الوقت الحاضر س�واًء إذاعات 

موجهة أو مكاتب إعالمية في السفارات.

ثم عرج خالل ورقته إلى المبالغة في افتراض سوء 
النية والتقّصد الذي يقف حاجزا أمام تعاملنا وتواصلنا 
مع اإلعالم، مبيناً أن الدبلوماس�ية العامة هي الحل، أي 
بمعنى المنهجية الحديثة في العمل االتصالي واإلعالمي 
والتي تتيح للمؤسس�ات الثقافية ومؤسسات المجتمع 
المدني الحضور والمش�اركة في التواص�ل بكل أبعاده 
السياس�ة واالقتصادية والثقافية، وتعزز الديمومة في 
هذه العالق�ات وتبعدها عن المؤثرات الطارئة للمواقف 
السياس�ية المتباينة، مبيناً أن هذه السياسة أخذت بها 
كثير من الدول ونجحت وهي من التخصصات الجديدة.

واس�تعرض خالل اللقاء بعض الكت�ب الغربية التي 

أنصف�ت الدعوة اإلصالحية وتحدث�ت عنها بموضوعية 
وش�هادة من الغرب، وأهمية أن نستفيد من هذه الكتب 

وأن نقرأها للفائدة.
ث�م بعد ذلك فت�ح مجال التداخ�الت والتعليقات من 
قب�ل أعض�اء هيئ�ة التدري�س بكلية اإلع�الم واالتصال 
الذي�ن علقوا على ورقة الدكتور البعيز، مما أثرى اللقاء 
العلمي من خالل المداخالت والمالحظات التي رد عليها 

الضيف.
ث�م بع�د ذلك ش�كر عمي�د كلي�ة اإلع�الم واالتصال 
األس�تاذ الدكت�ور عبدالل�ه بن محم�د الرفاع�ي البعيز 
عل�ى حضوره وإثرائه للملتقى بورق�ة علمية في غاية 

األهمية، مبيناً أنهم في الكلية يسعدون دائماً بالتواصل 
والتعاون مع الزمالء في جامعة الملك س�عود وجامعة 

الملك عبدالعزيز.
وأشار الرفاعي إلى أن الحرب اإلعالمية الغربية ضد 
المس�لمين وخصوصاً المملكة العربية السعودية بلغت 
ذروته�ا، مبين�ا أن المملكة ه�ي القل�ب النابض لألمة 
اإلسالمية لوجود المقدسات، وقال: يجب أن نعمل وفق 
رؤية إس�تراتيجية وش�املة ونس�تخدم كل اإلمكانيات 
المتاح�ة لتصحي�ح المفاهيم المغلوطة ضد اإلس�الم، 
مطالب�اً أس�اتذة اإلع�الم بض�رورة توضي�ح موضوع 

»الفهم« من خالل المشاركات الدولية. 

ضمن نشاطها العلمي األسبوعي.. وبحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس 

كلية اإلعالم تقيم لقاًء علميًا حول.. المملكة في اإلعالم الغربي

البعيز: الدبلوماسية العامة هي الحل لتصحيح المفاهيم المغلوطة 
الرفاعي: يجب العمل وفق رؤية إستراتيجية شاملة للدفاع عن عقيدتنا
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ضمن خطة األنشطة والبرامج الطالبية في الحث على المشاركة المجتمعية، وحضور 
المناس�بات والفعاليات الت�ي تنظمها المؤسس�ات الحكومية والجه�ات الخيرية، بادرت 
إدارات المعاه�د العلمية في مدينة الرياض والمعهد العلمي في محافظة الدرعية بحضور 
المس�ابقة المحلي�ة لجائزة الملك س�لمان ب�ن عبدالعزي�ز لحفظ الق�رآن الكريم وتالوته 

وتفسيره للبنين، في دورتها ال�)18( التي أقيمت األسبوع الماضي.
وس�اهم هذا الحضور ف�ي تعزيز وتش�جيع أبنائنا الطالب في مش�اركة أه�ل القرآن 

مناسباتهم، وتبصيرهم بدعم والة األمر واهتمامهم بالقرآن الكريم وحفاظه.

الشيخ ابن خنين يلقي 
محاضرة عن: )القيم العليا 

لإلسالم ونبذ التطرف(

نظمت كلية الش�ريعة بالجامعة، محاض�رة علميًة تحت 
عن�وان )القيم العليا لإلس�الم ونب�ذ التط�رف( ألقاها معالي 
الش�يخ الدكتور عبدالله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار 
العلماء وعض�و اللجنة الدائمة لإلفتاء ، وذلك بقاعة الش�يخ 

عبدالعزيز بن باز بكلية الشريعة.
وفي بداية المحاضرة تحدث معاليه عن مظاهر الغلو في 
االعتقاد، قائ�اًل : الجنوح إلى أمر خارج عن الكتاب والس�نة 
نحو التش�ديد  كالتكفي�ر بالذنب، والخروج عل�ى الوالة كما 
ه�و مذهب الخ�وارج ، أما أهل الس�نة والجماع�ة وهم أهل 
الوسطية واالعتدال فهم ال يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنٍب 

لم يستحله، إال ما ورد فيه نٌص خاص  بذلك.
وأض�اف: أنه إذا كان التكفير بالذنب والخروج على الوالة 
م�ن الغلو فكيف إذا أدى ذلك إلى تكفير المس�لم واس�تحالل 
دمه وماله أو اس�تهداف المنش�آت عامة وخاصة بالتفجير؟ 
ف�إن ذلك كل�ه محرم، والل�ه تعالى يقول في تحري�م القتل ) 
وم�ن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهن�م خالًدا فيها وغضب 
الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما( ويقول صلى الله عليه 
وس�لم ) أول ما يقضى ما بين الناس يوم القيامة في الدماء 
( ويقول كذلك )ما يزال المس�لم في فس�حة م�ن دينه ما لم 

يصب دًما حراماً(.
وأكد معالي الش�يخ الدكتور عبدالل�ه بن محمد بن خنين 
أن م�ن منه�ج أهل الس�نة والجماعة هو ع�دم الخروج على 
األئمة ألن ذلك ما يفس�د الدين والدنيا معاً وينشر الفرقة في 
المجتم�ع وقد قال صلى الله عليه وس�لم )من أتاكم  وأمركم 
جم�ٌع يريد أن يفرقكم، فاقتلوه كائناً من كان( كما قال )من 
م�ات وليس ف�ي عنقه بيعة م�ات ميتة جاهلي�ة( فمن حق 
ال�والة علينا الدعاء لهم والتعاون معه�م وتأليف القلوب لهم 
ألن ذلك فيه نفع لهم ولعموم المس�لمين بنشر األمن واألمان 

والطمأنينة والسالم وفي ذلك ُتحرس األديان وتنمو البلدان.
ث�م استرس�ل موضًح�ا رؤيًة للوس�طية في العب�ادة فال 
إفراط وال تفريط، كما تعرض إلى ش�رح منهج التوس�ط في 
األخ�الق واآلداب، بعد ذلك ترك المج�ال للمداخالت مجيًبا عن 

تساؤالت الطالب وأعضاء هيئة التدريس والحضور.

كلية اللغة العربية تقيم عددًا من 
الدورات في القسم النسائي

 أقام�ت وح�دة التدري�ب ف�ي كلي�ة اللغ�ة العربي�ة 
مؤخ�راً، وبالتعاون مع الجمعية العلمية الس�عودية للغة 
العربي�ة، برنامجي�ن تدريبيي�ن في مدينة المل�ك عبدالله 
ب�ن عبدالعزيز للطالب�ات، األول بعنوان: مه�ارات تحويل 
الفشل إلى نجاح )إدارة اإلخفاق) للمدربة: أ.نورة الغّنام، 
وه�و موجه لطالبات المرحلة الجامعية، والثاني بعنوان: 
تطبيق�ات في منهجية البحث العلمي، للدكتورة الجوهرة 
آل جهجاه، وهو موجه لطالبات المرحلة الجامعية أيضاً.
وس�تقام غ�داً اإلثني�ن دورة بعن�وان: صيغ�ة عنوان 
البحث وأثرها في رس�م الخطة، للدكتورة منى المديهش، 
وه�ي موجهة للباحث�ات في مرحلة الماجس�تير، ودورة 
بعنوان: إضاءات في تحليل النّص األدبي، للدكتورة هيفاء 
الفري�ح، ي�وم الثالثاء 19 / 7 / 1437ه��، وهي موجهة 

وفد طالبي في حفل جائزة الملك ألعضاء هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا.
سلمان لحفظ القرآن الكريم

طالب الدكتوراه في كلية الشريعة 
يزورون بنك البالد

قام طالب مرحلة الدكتوراه بكلية الش�ريعة بزيارة لبنك البالد، لالستفادة من تجربة الهيئة 
الشرعية في البنك وذلك ضمن أنشطة مقرر المعامالت المالية المعاصرة بإشراف أستاذ المقرر 
األس�تاذ الدكتور عبدالله العمراني، وقاموا بزيارة المجموعة الشرعية لالطالع عن قرب على ما 
تقوم به الهيئة الشرعية من جهود علمية في بحث المسائل ودراستها، وإصدار التوجيه الشرعي 
حيال ما يقع ويستجد من مسائل في المعامالت المالية، كما قاموا بزيارة لخزينة البنك لالطالع 
عل�ى التعام�الت المصرفية عن قرب، كما التقى الطالب بالرئي�س التنفيذي للبنك وتداولوا معه 

عددا من القضايا المتعلقة بالمصرفية اإلسالمية، وفي ختام اللقاء تسلم الرئيس درع الكلية.
وتأتي هذه الزيارة لتأكد ضرورة الربط بين ما يدّرس نظرياً في القاعات الدراسية، وما يقع 

على أرض الواقع ويحتاج إلى تصور صحيح من المعامالت المالية .

لقاء حول.. »تويتر« في خدمة اللغة العربية
تغطية : زيد السبيعي – محمد 

قندلجي
العربية  اللغ�ة  نظم�ت كلي�ة 
مؤخراً، وضمن أنش�طتها للفصل 
الع�ام  م�ن  الثان�ي  الدراس�ي 
الجامعي الحال�ي، وبالتعاون مع 
الجمعية العلمية الس�عودية للغة 
العربي�ة، ندوة بعن�وان: )تجربتي 
م�ع »تويت�ر« ف�ي خدم�ة اللغ�ة 
العربية( ، ألقاها األستاذ الدكتور: 
س�ليمان بن عبدالعزي�ز العيوني، 
األستاذ في قس�م النحو والصرف 
وفق�ه اللغ�ة بالكلي�ة، وصاح�ب 
)المفت�ي  المش�هور:  الحس�اب 
التواص�ل  موق�ع  ف�ي  اللغ�وي( 
والدكتور:  »تويت�ر«،  االجتماع�ي 

اللعب�ون،  عبدالعزي�ز  ب�ن  ف�واز 
رئيس قس�م األدب بالكلية، وأحد 
المغردي�ن البارزي�ن ف�ي موق�ع 
»تويت�ر«،  االجتماع�ي  التواص�ل 
وقدمها الدكت�ور: إبراهيم بن عبد 
الله الس�ماعيل، األستاذ المشارك 

في قس�م البالغة والنق�د ومنهج 
األدب اإلس�المي بالكلي�ة، وذل�ك 
ف�ي القاع�ة الكبرى بكلي�ة اللغة 
العربية، ومبنى 322 بمدينة الملك 

عبد الله للطالبات.
وحض�ر الندوة س�عادة عميد 

كلية اللغة العربي�ة الدكتور أحمد 
ب�ن محم�د العضي�ب، وع�دد من 

وكالء الكلية وأساتذتها وطالبها.
وقد تحدث األستاذان عن عدد 
م�ن المحاور المهمة ف�ي الندوة، 
مث�ل: أهمي�ة اس�تخدام وس�ائل 

التواص�ل االجتماع�ي ف�ي خدمة 
اللغة العربية، م�ن خالل عدد من 
اللغ�وي  المج�االت، كالتصحي�ح 
والفت�اوى اللغوية، ونش�ر بعض 
النصوص األدبية الفصيحة قديماً 
وحديث�اً، مم�ا يرفع م�ن الذائقة 

اللغوية واألدبية لدى القارئ.
أج�اب  الن�دوة  نهاي�ة  وف�ي 
األس�تاذان عن أس�ئلة ومداخالت 
ك�رّم  ذل�ك  وبع�د  الحض�ور، 
س�عادة عميد كلية اللغ�ة العربية 
األس�تاذ  الندوة:  المش�اركين في 
العيون�ي،  س�ليمان  الدكت�ور: 
اللعب�ون،  ف�واز  والدكت�ور: 
والدكتور: إبراهيم الس�ماعيل، ثم 

التقطت الصور التذكارية.

نادي اإلدارة يدشن معرض )ملهمون(
كتبت - رزان القاضي 

دش�ن نادي اإلدارة بكلي�ة االقتصاد 
والعل�وم اإلداري�ة مع�رض« ملهم�ون«  
بحض�ور ع�دد م�ن النم�اذج النس�ائية 

الناجحة من منسوبات الجامعة .
 ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء 
عل�ى إنج�ازات نم�اذج نس�ائية ناجحة 
تمكن�ت من تخطي العدي�د من العقبات 
وتتف�وق ف�ي مج�ال عمله�ا وتحقي�ق 
طموحاتها ونش�ر الهمة وروح التفاؤل 

اإليجابي بينهن.
وتحدثت خلود العمري خالل انطالق 

فعاليات )ملهمون( عن قصة نجاحها وتحقيق 
حلمه�ا بتأسيس�ها برنامج القي�ادة والخطابة 
»claim« مس�تهدفة فئة األطفال، حيث بادرتها 
لفك�رة ف�ي س�نتها الجامعي�ة الثاني�ة وبدأت 

بتطبيقها في نفس السنة في إطار تجريبي.
تلته�ا األس�تاذة أش�واق الجوف�ان صاحبة 
أس�توديو عدس�ة الزاوي�ة، الت�ي تحدث�ت عن 
تجربتها في  األعمال التطوعية وأثرها االيجابي 
على النف�س قائل�ة »الذين يعطون ب�ال مقابل 

هم أش�خاص ذوو هم�ة عالي�ة يدفعونك دوًما 
لألفضل«. واختتم�ت الجوفان حديثها بقول إن 
كل األش�ياء الجيدة التي تحص�ل لنا بفضل من 
الله ثم بفضل األشخاص اإليجابيين والملهمين 
من حولنا، ونتمنى أن تصبح فعاليتنا لها أثرها 

الجميل على من حضرها.
كما ش�ارك بالمع�رض 18 متج�را متنوعا 
ع�رض من خالل�ه منتجات مختلف�ة من بينها 
متج�ر« لولي براوني�ز« وينتج أنواع�ا مختلفة 
م�ن الكوكيز م�ن قبل صاحبته التي اس�توحت 

الفك�رة م�ن المتاج�ر األمريكي�ة خالل 
رحلته�ا ونقله�ا للعال�م العربي بش�كل  
وتختل�ف    big heart خ�اص, ومتج�ر 
بأن�ه  األخ�رى  األركان  ع�ن  منتجات�ه 
أدوات  س�واء  بالطباع�ة  متخص�ص  
مكتبية وملفات أو تغليف .ومتجر أنامل 
راقي�ة المتخصص ف�ي فن الكروش�يه 
وما ينتجه من قبعات وأش�غال الحياكة 
اليدوي�ة, ومتج�ر »ح�رف« ال�ذي ينتج 
حروفا خش�بية مصنوعة يدويا بأشكال 
تناس�ب  جدي�دة  وبتصامي�م  مختلف�ة 
جميع المناس�بات, ومتج�رة أول فكرة 
ال�ذي ينت�ج منتج�ات متنوع�ة للقرطاس�يات 
وك�روت ش�وكالته مصمم�ة بأغلف�ة جذاب�ة, 
ومتجر« ش�وق« ويهتم بالمنتجات المستوردة 
منها العناية بالوج�ه والزيوت وأدوات المكياج 

بمختلف أنواعها.
يذكر أن المعرض استقبل متاجر الطالبات 
الخريج�ات والمنتظمات من مخلتف األقس�ام 
ف�ي مبادرة من مركز ري�ادة األعمال الذي القى 

نجاحا باهرا وإقباال كبيرا في مختلف األركان.


