
الدوسري: إدارة األمن 
والسالمة تلعب دورا أساسيا 

في العملية التعليمية 
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الفكري ونشر الحوار

الجامعة تنظم ندوة تطوير 
المنتجات التعليمية في كليات 

االقتصاد واألعمال

حرم أمير الرياض ترعى لقاء: 
)المرأة.. قيادة طموحة 
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أمير الرياض يفتتح المنتدى السابع 
للجمعية السعودية لإلعالم واالتصال

ش�دد صاح�ب الس�مو الملكي 
األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز 
أمير منطقة الري�اض، على أهمية 
دور الجامعات، ممثلة في أقسامها 
اإلعالمي�ة واالقتصادية وجمعياتها 
الس�عودية  كالجمعي�ة  العلمي�ة 
لإلع�الم واالتص�ال، ف�ي توضي�ح 
التكامل التنم�وي ودوره في تنمية 
المجتم�ع، وتس�ليط الض�وء عل�ى 
اإلع�الم  مب�ادئ  تطوي�ر  جان�ب 

واالقتصاد.
وق�ال أمي�ر منطق�ة الري�اض، 
عق�ب رعايت�ه -مؤخ�را- المنتدى 
الس�عودية  للجمعي�ة  الس�ابع 
لإلع�الم واالتصال بعن�وان »اإلعالم 
واالقتصاد.. تكامل األدوار في خدمة 
التنمية« بجامعة الملك س�عود: إن 
المنت�دى يجم�ع متخصصي�ن في 
مجاالت اإلع�الم بمختلف وس�ائله 
ونظراءه�م في االقتص�اد ليتدارس 
الجميع محاور اقتصادية وإعالمية 

على ضوء المتغيرات والتحديات.

وأضاف: إن البالد -ولله الحمد- 
تم�ر بنهض�ة اقتصادي�ة س�ريعة 
بفض�ل الله ث�م بفض�ل توجيهات 
خ�ادم الحرمي�ن الش�ريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-
، األمر الذي يتطلب مع هذه النهضة 
بن�اء إع�الم اقتصادي مهن�ي على 
مستوى عال، يسهم في تعزيز دور 
حركة النهض�ة التنموية في البالد، 
للمتلقي  بالنسبة  أهميتها  ويعكس 

في الداخل والخارج.
وأب�ان األمير الدكت�ور نايف بن 
ثني�ان ب�ن محم�د؛ رئي�س مجلس 
إدارة الجمعي�ة الس�عودية لإلع�الم 
واالتص�ال رئيس قس�م اإلعالم في 
جامعة الملك س�عود، ف�ي كلمة له 
خالل الحفل المعد بهذه المناسبة، 
أن تنظيم المنتدى يأتي استش�عاراً 
الري�ادي  المملك�ة  ل�دور  وإدراكاً 
ومكانته�ا االقتصادي�ة المتنامي�ة 

على الصعيد العالمي.
التفاصيل ص��)3(

ص 214

بحضور ومشاركة األمير تركي الفيصل

الفوزان يفتتح ندوة »إسهامات البحث العلمي 
بالمملكة في مواجهة الغلو والتطرف«

تغطية: زيد السبيعي – محمد قندلجي
رعى مدي�ر الجامعة بالنياب�ة رئيس مجلس كراس�ي البحث الدكتور 
ف�وزان الف�وزان افتت�اح الن�دوة العلمي�ة »إس�هامات البح�ث العلم�ي 
ف�ي المملك�ة العربية الس�عودية ف�ي مواجه�ة الغلو والتط�رف: تقويم 
واستش�راف« التي نظمها برنامج كراس�ي البحث في الجامعة، بحضور 
ومش�اركة صاحب الس�مو الملكي األمي�ر تركي الفيصل ب�ن عبدالعزيز 
رئي�س مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراس�ات اإلس�المية، 

بمبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية.
وأك�د األمير تركي الفيصل خالل كلمته في حفل االفتتاح تحت عنوان 
»األبع�اد الدولية لظاهرة اإلره�اب«، أن النظام التعليم�ي في أّي أمة هو 
مقياس تقّدمها وتطورها، خصوص�اً التعليم الجامعي؛ ألنه التعليم الذي 
تنضج فيه الثم�رة، ويجتمع فيه محصول المس�يرة التعليمية، وتفرّدت 
الحضارة العربية واإلسالمية لمدة ثالثة قرون بوجود الجامعات فيها قبل 

أن يبدأ األوروبيون بإنشاء أول جامعة لهم.
وق�ال األمير تركي »امت�از النظام التعليمي في عص�ور ازدهار األمة 
بأنه لم يكن نظاماً جامداً ال يهتّم إال بإيصال المعلومة وتدريس�ها، وإنما 
أَْولَ�ى البناء األخالقي والتربوي للطالب جّل اهتمامه، وهو ما س�اهم في 
بن�اء المجتمع أخالقياً، وإحاطة أبنائه بس�ياج ترب�وي منيع يحمي قيم 
المجتم�ع، ويس�هم في رقّي�ه؛ فكانت مس�ؤولية الم�دارس والجامعات 

مسؤولية شاملة لكّل جوانب الحياة«.
م�ن جانبه، أش�ار وكي�ل الجامعة للدراس�ات العليا والبح�ث العلمي 
ونائ�ب رئي�س مجلس كراس�ي البح�ث ورئي�س اللجنة المنظم�ة للقاء 

األستاذ الدكتور فهد العسكر في كلمته التي ألقاها في حفل االفتتاح إلى 
أن فكرة إنشاء برنامج كراسي البحث بالجامعة جاءت في عام 1428ه� 
استجابة للتحوالت المجتمعية التي أفضت إلى عدم كفاية االقتصار على 
الجه�ود الحكومية في البحث والتطوير وحتمت وجود أذرعة وأطر تقوم 
على الش�راكة بين مكون�ات المجتمع المختلفة للنه�وض بمهام البحث 

العلمي في المملكة.
وبعد نهاية الحفل افتتح األمير تركي الفيصل ومدير الجامعة بالنيابة 
المع�رض المصاحب للندوة، حي�ث تجولوا في أرج�اء المعرض واطلعوا 

على جهود األمانة العامة للكراسي، إضافة إلى إنجازات كراسي البحث.
التفاصيل ص��)5،4(

توقيع عقد كرسي الملك 
عبدالعزيز للدراسات اإلسالمية

تغطية: ياسر اليوسف - زيد السبيعي
وق�ع مدي�ر الجامعة بالنياب�ة ورئيس 
مجل�س كراس�ي البح�ث الدكت�ور فوزان 
الفوزان، ورئيس جامعة بولونيا اإليطالية 
فرانشيس�كو  يوبرتين�ي  البروفيس�ور 
بمكتب مدير الجامعة، عقد تفعيل كرسي 
للدراس�ات اإلس�المية  المل�ك عبدالعزي�ز 
بجامع�ة بولونيا، الذي وج�ه معالي وزير 
التعلي�م الدكت�ور أحم�د العيس�ى بربطه 
بالجامع�ة، بحضور الملح�ق الثقافي في 
س�فارة خ�ادم الحرمي�ن الش�ريفين في 
إيطالي�ا األس�تاذ الدكت�ور فه�د ب�ن حمد 

المغلوث، ووكيل الجامعة للدراسات العليا 
والبح�ث العلم�ي ونائ�ب رئي�س مجل�س 
كراس�ي البحث االس�تاذ الدكت�ور فهد بن 
عبدالعزيز العسكر، ووكالء الجامعة وعدد 

من المسؤولين.
وبي�ن مدير الجامع�ة بالنيابة الدكتور 
ف�وزان الف�وزان أنن�ا فخ�ورون بالتعاون 
مع ه�ذه الجامع�ة العريقة الت�ي تعد من 
أولى جامع�ات أوروبا، ونق�در اهتمامهم 
بالدراسات اإلسالمية، وهذه الجامعة تركز 
في األس�اس على العلوم اإلسالمية واللغة 
العربية.                       التفاصيل ص��) 6(

محافظ الدرعية يفتتح معرض )آمن( بالمعهد العلمي
افتتح صاحب السمو األمير أحمد بن عبدالله 
ب�ن عبدالرحمن آل س�عود محاف�ظ محافظة 
الدرعي�ة، فعاليات األس�بوع التوعوي لمعرض 
)آمن( بحضور س�عادة مدير الجامعة بالنيابة 
الدكت�ور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان ووكيل 
الجامع�ة لش�ؤون المعاه�د العلمية األس�تاذ 
الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن بمقر 

المعهد العلمي بمحافظة الدرعية.
وأكد س�موه أن هذا المع�رض هو جزء من 

الجهود الت�ي يجب أن تب�ذل لحماية المجتمع 
وأمنه على مختلف األصعدة، كما وجه الش�كر 
لمدي�ر الجامع�ة بالنياب�ة الدكتور ف�وزان بن 
عبدالرحم�ن الفوزان ووكيل الجامعة لش�ؤون 
المعاهد العلمية األس�تاذ الدكت�ور إبراهيم بن 
محمد قاس�م الميم�ن ومدير المعه�د العلمي 
بالدرعي�ة األس�تاذ خالد ب�ن عبدالل�ه الرومي 
والقائمين عليه والجهات المشاركة فيه سائالً 

الله أن يبارك جهودهم.

م�ن جانب�ه، رحب س�عادة مدي�ر الجامعة 
بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان 
ف�ي كلمت�ه بصاحب الس�مو األمي�ر أحمد بن 
عبدالل�ه ب�ن عبدالرحم�ن آل س�عود محاف�ظ 
محافظ�ة الدرعي�ة، مؤك�داً أن حماي�ة أبنائنا 
وبناتنا من األخطار الكبيرة التي تعصف بكثير 
من المجتمعات مس�ؤولية كبيرة، ويشترك في 

أدائها جميع قطاعات المجتمع
التفاصيل ص��)3(

برعاي�ة مدير الجامعة بالنيابة الدكتور ف�وزان بن عبدالرحمن الفوزان 
تطل�ق الجامع�ة الملتقى العلم�ي التحضيري لط�الب والطالب�ات بدءا من 

صباح اليوم األحد، بمبنى المؤتمرات.
وأوضح الدكت�ور الف�وزان أن الملتقى العلمي التحضي�ري يأتي ضمن 
استعدادات الجامعة للمشاركة في الملتقى العلمي السابع لطالب وطالبات 

الجامعة بالمدينة المنورة . 
وأض�اف الدكتور الف�وزان أن الملتقى يهدف لنش�ر ثقاف�ة اإلبداع بين 
مجتم�ع الط�الب والطالبات في ش�تى المج�االت، وإثراء البيئ�ة المعرفية 
بأبعاده�ا االقتصادي�ة واالجتماعي�ة القائمة على االس�تثمار في الطاقات 
والخب�رات الوطنية للنهوض بالمجتمع وتحفيزها لمزيد من العطاء، معرباً 
عن س�روره بالملتقى واألعم�ال الخاصة فيه التي تحق�ق أهداف الجامعة 

وتطلعات والة األمر. 
م�ن جانبه أعرب الدكتور محمد بن س�عيد العلم وكيل الجامعة للتبادل 
المعرفي والتواصل الدولي رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى أن العمل على 
تخطيط البرامج المحفزة للطالب والطالبات الخاصة بالملتقى يس�هم في 
نهضة وبناء وطنهم ويخدم مجتمعهم ويبرز مواهبهم ويصقلها من خالل 
مش�اركتهم بمش�اريع بحثية، وأعمال إبداعية ف�ي التخصصات المختلفة 
مع إكس�ابهم مجموعة من المهارات األكاديمية والش�خصية وتعميق قيم 
التع�اون والتناف�س واألمان�ة العلمية والنزاه�ة وتعزيز المس�توى العلمي 
والثقاف�ي للطالب والطالبات وتنمية ثقافة البحث العلمي واإلبداع واالبتكار 
وتشجيع األعمال الفنية واإلعالمية والتطوعية والعمل الريادي ونشر النتاج 
العلمي وتنمية المهارات القيادية والحوارية               )التفاصيل داخل العدد(

الملتقى العلمي التحضيري السابع للطالب 
والطالبات.. ينطلق اليوم
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اس�تضافت الجامع�ة ممثل�ة بعم�ادة ش�ؤون الط�الب، 
االجتم�اع الثام�ن للجن�ة عم�داء ش�ؤون الط�الب بجامعات 

المملكة، في برج الجامعة.
وق�د بدأ االجتماع رئي�س اللجنة الدكتور صالح بن س�عيد 
الحربي عميد ش�ؤون الطالب بجامعة طيبة بالترحيب بعمداء 
ش�ؤون الطالب وأعضاء اللجنة، وأعلن افتت�اح جدول األعمال 
حيث بدأ أمين عام اللجنة األستاذ الدكتور عبد المنعم الحياني 
بط�رح أولى موضوعات اللقاء ال�ذي يتضمن متابعة توصيات 
المحضر السابق ،بعد ذلك استمعت اللجنة لتقرير عن الشراكة 
بي�ن لجنة عمداء ش�ؤون الط�الب واالتحاد العالمي للكش�اف 
المس�لم حي�ث ت�م االتفاق م�ع االتحاد عل�ى أن يك�ون هناك 

رحلتان تحت إشراف لجنة عمداء شون الطالب .
ث�م اس�تكملت اللجن�ة اجتماعها حيث قدم عميد ش�ؤون 
الطالب بجامعة ش�قراء الدكتور علي ب�ن عبدالقادر الزهراني 
تقرير اللجنة المشكلة لوضع تصور حول تطوير سبل التعاون 
بين لجنة ش�ؤون الط�الب واالتحاد الرياضي , بعدها ناقش�ت 
اللجنة ما جاء في التقرير عن  س�بل زيادة التعاون مع االتحاد 

الرياضي للجامعات .
وم�ن جدول أعم�ال اللجن�ة التجارب الناجحة في مؤش�ر 
األنشطة غير الصفية،  حيث شاهدت اللجنة عرضا مرئيا قدمه 
عميد شؤون الطالب بجامعة الملك  عبد العزيز األستاذ الدكتور 
عبدالمنعم الحياني, بعد ذلك قدم عميد شؤون الطالب بجامعة 
الطائف الدكتور فيصل المالكي مقترحات تطويرية لألنش�طة 
واللجنة ,والبرامج المشتركة وتنفيذ برامج شراكة مع الجهات 
الرائدة , وإثراء الموقع اإللكتروني , بعد ذلك استمع  لمداخالت  
اللجن�ة عل�ى المقترح�ات والتصويت وتش�كيل لجنة مصغرة 

للعمل على المقترحات  . 
وق�د قام�ت اللجنة  بعد ذل�ك بالتصويت عل�ى مقر مكتب 
األمانة وأمين اللجنة القادمة، وقد حصلت على النسبة العالية 
ف�ي التصوي�ت جامعة المل�ك عبد العزي�ز، وبه�ذا  تكون هي 
المق�ر، بعدها تح�دث أمين عام اللجنة  ح�ول مواعيد اجتماع 
اللجن�ة واتفقوا على أن يكون االجتماع التاس�ع في األس�بوع 
الراب�ع م�ن كل فصل، وعل�ى أن يك�ون االجتماع العاش�ر في 

جامعة جدة، وفي الختام تم تكريم أعضاء اللجنة السابقين.

الجامعة تستضيف االجتماع الثامن 
للجنة عمداء شؤون الطالب 

كتبت - وفاء الفهيد
رعت حرم أمي�ر منطقة الرياض 
صاحب السمو الملكي األمير فيصل 
ب�ن بن�در ب�ن عبدالعزي�ز، صاحبة 
الس�مو األمي�رة ن�ورة بن�ت محمد، 
اللقاء التربوي »المرأة في الجامعة.. 
قي�ادة طموحة وإب�داع رائ�د« الذي 
العل�وم االجتماعي�ة  نظمت�ه كلي�ة 
ممثلة بطالبات مرحلة الماجس�تير 
في قس�م اإلدارة والتخطيط، وهدف 
اللقاء الذي حضره عدد من القيادات 
النس�ائية ومنسوبات الهيئة اإلدارية 
والتعليمي�ة وطالب�ات الجامعة، إلى 
إب�راز التج�ارب والخب�رات التربوية 
المي�دان  ف�ي  الرائ�دة  والقيادي�ة 
التربوي، إلى جانب تش�جيع صناعة 

القيادات الوطنية المؤهلة. 
وأكدت األميرة ن�ورة بنت محمد 
ف�ي كلمته�ا أهمي�ة دور الجامع�ة 
فيما تقدمه في س�بيل تعليم المرأة، 
معتب�رة أن الجامعة ص�رح تعليمي 
ش�امخ ورافد علمي مؤثر، مش�يرة 
إلى أن اإلس�الم ك�رم الم�رأة وحثها 
عل�ى طل�ب العل�م، وقال�ت: الم�رأة 
الس�عودية حققت نجاح�ات كبيرة 
في العم�ل اإلداري وأصب�ح لها دور 
قيادي فاعل في المجتمع السعودي 
كل  ف�ي  الرج�ل  أخيه�ا  بمش�اركة 

الميادين لنهضة هذا الوطن.
من جهتها، بينت وكيلة التطوير 
والجودة في كلية العلوم االجتماعية 
الدكت�ورة وفاء التويج�ري أن المرأة 
ل�م تكن بمعزل ع�ن تجربة الجامعة 
الت�ي مض�ى عل�ى تأسيس�ها أكث�ر 
من س�تين عاما، مبينة أنها ش�ريك 
حقيقي س�اهم بجهد مس�ؤول في 
إنج�از النقل�ة والتح�والت النوعي�ة 
الت�ي م�رت به�ا الجامع�ة، وقالت: 
بي�ن  الرب�ط  اس�تهدف  اللق�اء  إن 
المتطلبات العلمي�ة لمقرر »القيادة 
التربوي�ة« التي يس�عى إلى أن تقدم 
في�ه الطالب�ات نموذج�ا لمح�اكاة 
إح�دى  لتجرب�ة  عملي�ة  ومقارب�ة 
القيادة النس�وية الملهمة من داخل 
الجامع�ة وخارجها، مش�يرة إلى أن 
المس�تضافة  الش�خصيات  اختي�ار 
يرتك�ز على معي�ار تحقي�ق الهدف 
م�ن اللق�اء »إذ تك�ون له�ا تجرب�ة 

طويلة تش�كل قيم�ة علمية مضافة 
الم�رأة  ومس�اهمة  مس�يرة  إل�ى 
ف�ي الجامع�ة، وش�اهدة عل�ى أهم 
التح�والت والتط�ورات، وأضاف�ت:« 
ال يقتص�ر دور الجامعة على تقديم 
مخرج�ات علمي�ة » الفت�ة إل�ى أن 
دوره�ا »يمت�د بالتطلع�ات إل�ى أن 
ترافق هذه المخرجات عند انتقالهن 
إل�ى المي�دان المهن�ي والعمل�ي في 

خارطة التنمية الوطنية«.
الترب�وي  اللق�اء  ف�ي  وش�ارك 
المفتوح قيادات نس�ائية فعالة على 
مس�توى الجامع�ة وف�ي المجتم�ع 
الخارجي وهما وكيلة عمادة المركز 
الجامعي لخدم�ة المجتمع والتعليم 
المستمر األس�تاذ الدكتور الجوهرة 
العمران�ي، ومدي�رة التطوير اإلداري 
بمرك�ز دراس�ة الطالبات األس�تاذة 
ع�ن  وتحدثت�ا  الرضي�ان،  مني�رة 
تجربتيهم�ا القيادي�ة واإلداري�ة في 
الجامع�ة من مرحلة التأس�يس إلى 
التوسع، مس�تعرضات خبراتهن في 
الترب�وي والقي�ادي، وأهم  المج�ال 

الصعوب�ات الت�ي واجهتهم�ا خالل 
مسيرتهما المهنية.

فيما جاءت كلم�ة الباحثات التي 
قدمتها الباحثة حص�ة الحقيل حول 
الفت�اة  بتعلي�م  األم�ر  والة  اهتم�ام 
الس�عودية والجه�ود المبذول�ة ف�ي 
ه�ذا الجان�ب التي جعلت م�ن المرأة 
الس�عودية عنص�را فاع�ال ف�ي بناء 
المجتم�ع، وثم�رة ه�ذه الجه�ود أن 
جعلتها متبوئة مكانتها المس�تحقة 
متقل�دة مناصب في كافة القطاعات 
الحكومي�ة والخاص�ة، وأثبتت للعالم 
تمسكها بمبادئها وثوابتها المستمدة 
من الشريعة اإلسالمية وأنها شريكة 

للرجل في بناء هذا الوطن. 
وف�ي نهاي�ة اللق�اء، ت�م تكريم 
راعية اللقاء األميرة نورة بنت محمد 
بدرعين تذكاريين من مدير الجامعة 
بالنياب�ة الدكت�ور ف�وزان الف�وزان 
وم�ن طالب�ات الماجس�تير بقس�م 
اإلدارة والتخطي�ط، كم�ا ت�م تكريم 
كل من الدكت�ورة الجوهرة العمراني 

واألستاذة منيرة الرضيان.

حرم أمير الرياض ترعى لقاء: )المرأة.. 
قيادة طموحة وإبداع رائد( 

  نظمت الجمعية العلمية السعودية 
للدراس�ات الطبية الفقهية ورشة عمل 
بعنوان: ) مراجعة وتطوير مقرر الفقه 
بالقاع�ة   ،) تدريس�ه  وآلي�ات  الطب�ي 
التفاعلي�ة في كلية الط�ب، والموجهة 
ألعض�اء هيئ�ة التدري�س الذين س�بق 
له�م تدري�س المقرر في كلي�ات الطب 
م�ن  والمهتمي�ن  الصحي�ة  والكلي�ات 
األطب�اء والش�رعيين، والت�ي ش�هدت 
حضور مجموعة من طالب الكلية ممن 

سبق أن اجتازوا المقرر.
وجاءت الورش�ة في إطار جهودها 
لتش�جيع إج�راء الدراس�ات والبح�وث 
العلمي�ة الطبية الفقهية ونش�ر الوعي 
بالفقه الطب�ي ورفع مس�توى المنتج 

العلمي.  
أس�امة  الدكت�ور  واس�تعرض 
الخميس عض�و هيئة التدري�س بكلية 
الط�ب وعض�و مجل�س إدارة الجمعية 
في بداية الورشة المراحل التي تم فيها 
إقرار مق�رر الفقه الطبي، حيث بين أن 
الفكرة جاءت بس�بب حاج�ة خريجي 
كليات الطب السعودية إلى معرفة أهم 
األحكام والقواعد الش�رعية التي تمس 
الضرورة إلى معرفتها في ممارس�تهم 
المهنية وتعريفهم باألحكام الش�رعية 
ف�ي أه�م المس�ائل والنوازل ف�ي بيئة 
العمل الطب�ي، وصدر قرار لجنة عمداء 
الس�عودية  بالجامعات  الط�ب  كلي�ات 
ف�ي جلس�تها الثالث�ة عش�رة بتاري�خ 
1433/5/9ه�� باعتماد مق�رر الفقه 
للتدري�س  أساس�ية  كم�ادة  الطب�ي 
في جمي�ع كلي�ات الط�ب بالجامعات 
الس�عودية الحكومي�ة واألهلي�ة، وق�د 
أصدرت الجمعية كتاب )الفقه الطبي( 
تس�هيالً على الدارس�ين بإيجاد مرجع 

مرئياته�م  للط�الب  وكان   ، مناس�ب 
وآلي�ة  المق�رر ومفردات�ه  بخص�وص 

تدريسه ومدى مالءمته لهم.
بعد ذلك اس�تعرض الدكت�ور مازن 
الزبن أس�تاذ أصول الفقه المساعد في 
كلي�ات المعرف�ة تجربت�ه ف�ي تدريس 
المقرر وتجرب�ة جامعة الخليج العربي 
في مملكة البحري�ن والتي يدرس فيها 

مقرر الفقه الطبي.
أب�رز  الحاض�رون  اس�تعرض  ث�م 
محاور تطوير المقرر من حيث المظلة 
األكاديمي�ة للمق�رر وتوقيته ومفرداته 
وآليات تدريس�ه وط�رق تقييم الطالب 
بين الواقع والمأمول، وقد حضر ورشة 
العم�ل مجموع�ة م�ن المهتمي�ن م�ن 
جهات مختلفة كجامعة الدمام ومركز 
الملك عبدالله العالمي لألبحاث وجامعة 
العل�وم الصحية وجامعة الملك س�عود 

والجامعة.
رئي�س  تح�دث  المناس�بة  وبه�ذه 
العلمي�ة  الجمعي�ة  إدارة  مجل�س 
الس�عودية للدراس�ات الطبية الفقهية 
األس�تاذ الدكت�ور خالد ب�ن عبدالغفار 

آل عبدالرحم�ن قائ�اًل: إن تنظي�م هذه 
الورشة يعد امتداداً لما تقوم به الجمعية 
من جهود وأعمال منظمة تهدف لنش�ر 
الوع�ي الفقه�ي الطب�ي ف�ي مختل�ف 
القضاي�ا والمس�ائل الطبي�ة، مبيناً أن 
الجمعي�ة قامت بإصدار كت�اب بعنوان 
)الفقه الطب�ي( ليكون مرجعاً رئيس�اً 
والجمعي�ة  والمتخصصي�ن،  للط�الب 
تحرص دائم�اً أن تكون مرجع�اً علمياً 
واالستش�ارات  الدراس�ات  ف�ي  رائ�داً 
والتعليم المس�تمر والبحث العلمي في 
القضاي�ا الطبي�ة الفقهي�ة، ومثل هذه 
الورشة تعد فرصة لمد جسور التواصل 
بين المهتمي�ن والمختصين في العلوم 
العل�وم  ف�ي  والمتخصصي�ن  الطبي�ة 

الشرعية.
وفي ختام تصريحه ش�كر س�عادة 
الدكت�ور آل عبدالرحم�ن القائمين على 
تنظي�م ه�ذه الورش�ة، ودع�ا جمي�ع 
المشاركين لالس�تفادة منها بما يخدم 
مج�ال عملهم وتخصصهم، مؤكدا على 
التع�اون المثمر بين الجمي�ع لتحقيق 
الهدف المرجو من تدريس هذا المقرر.

الجمعية الطبية الفقهية تنظم ورشة عمل 
عن مراجعة وتطوير مقرر الفقه الطبي

تلقى س�عادة عميد كلي�ة اللغة العربية 
الدكت�ور أحمد بن محم�د العضيب، خطاب 
ش�كر وتقدي�ر من س�عادة عمي�د التقويم 
والجودة الدكتور سليمان بن محمد الجبير، 
وذلك بعد تلقيه نسخة من توصيف برنامج 

اللغة العربية،
ش�كرنا  نق�دم  أن  »ن�ود  في�ه:  وج�اء 
لس�عادتكم ولفري�ق العم�ل القائ�م عل�ى 
توصيف برنام�ج اللغة العربية، على الجهد 
المبذول في توصيفات البرنامج ومقرراته، 
ولتعاونه�م المس�تمر م�ع فري�ق عم�ادة 
التقوي�م والج�ودة، ذلك التع�اون الذي آتى 
ثم�رة طيبة متمثل�ة في ه�ذه التوصيفات 
التي جاءت إلى حد كبير مناسبة لمتطلبات 
الجودة واالعتم�اد األكاديمي، ونس�أل الله 
تعال�ى أن يعينك�م على التطوير المس�تمر 
لتك�ون ه�ذه التوصيف�ات بم�ا فيه�ا من 
إس�تراتيجيات ووسائل دافعا ألعضاء هيئة 

التدريس لتبني كل ما هو حديث في مجال التدريس والتقويم لتحقيق كفاءة الخريجين من جهة ولتطوير 
مناهج تعليم لغتنا العربية المجيدة من جهة أخرى«.

عمادة التقويم والجودة تشكر 
اللغة العربية
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ش�دد صاحب الس�مو الملكي األمير فيصل 
بن بندر ب�ن عبدالعزيز أمي�ر منطقة الرياض، 
على أهمية دور الجامعات، ممثلة في أقسامها 
اإلعالمي�ة واالقتصادي�ة وجمعياته�ا العلمي�ة 
كالجمعي�ة الس�عودية لإلع�الم واالتصال، في 
توضي�ح التكام�ل التنم�وي ودوره ف�ي تنمية 
المجتمع، وتس�ليط الضوء عل�ى جانب تطوير 

مبادئ اإلعالم واالقتصاد.
وقال أمي�ر منطقة الري�اض، عقب رعايته 
-مؤخرا- المنتدى الس�ابع للجمعية السعودية 
لإلعالم واالتصال بعن�وان »اإلعالم واالقتصاد.. 
تكامل األدوار في خدمة التنمية« بجامعة الملك 
س�عود: إن المنت�دى يجم�ع متخصصي�ن في 
مجاالت اإلعالم بمختلف وسائله ونظراءهم في 
االقتص�اد ليتدارس الجميع مح�اور اقتصادية 

وإعالمية على ضوء المتغيرات والتحديات.
الحم�د- تم�ر  الب�الد -ولل�ه  إن  وأض�اف: 
بنهضة اقتصادية سريعة بفضل الله ثم بفضل 
توجيه�ات خ�ادم الحرمي�ن الش�ريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، األمر الذي 
يتطلب م�ع هذه النهضة بن�اء إعالم اقتصادي 
مهني على مس�توى عال، يسهم في تعزيز دور 
حرك�ة النهض�ة التنموية في الب�الد، ويعكس 
أهميتها بالنسبة للمتلقي في الداخل والخارج.

وأب�ان األمي�ر الدكت�ور نايف ب�ن ثنيان بن 
محمد؛ رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية 
لإلع�الم واالتص�ال رئي�س قس�م اإلع�الم ف�ي 
جامعة الملك س�عود، في كلمة له خالل الحفل 
المعد بهذه المناس�بة، أن تنظيم المنتدى يأتي 
الري�ادي  المملك�ة  ل�دور  وإدراكاً  استش�عاراً 
ومكانته�ا االقتصادية المتنامي�ة على الصعيد 
العالم�ي كونها م�ن دول العش�رين التي يمثل 
إنتاجها القوم�ي قرابة 90 في المائة من إنتاج 
دول العال�م، وتمث�ل تجارته�ا البيني�ة قراب�ة 
89 ف�ي المائة م�ن التجارة العالمي�ة، وامتداداً 
لمنتديات إعالمية سابقة، لقد نظمت الجمعية 
س�تة منتدي�ات اس�تضافت فيه�ا نخب�ة م�ن 
الكوادر اإلعالمي�ة رواد العمل اإلعالمي البحثي 

في مج�االت اإلعالم واالتص�ال محلي�ًا وعربياً 
وعالمياً.

وبّي�ن أن ه�ذه المنتدي�ات الدوري�ة تأت�ي 
إس�هاماً من الجمعية في رفع مس�توى الوعي 
اإلعالمي في المجتمع، وتنمية المعرفة العلمية 
والفكري�ة، وتعزي�ز العم�ل التنم�وي الوطني 
ودراس�ة الظواه�ر االتصالية وتحقي�ق الريادة 

العالمية في مجاالت اإلعالم واالتصال.
وأفاد بأن االقتصاد هو القاعدة األساس�ية 
للتنمية، فال تنمية مس�تدامة بال اقتصاد سليم 
يرس�م مالمح المس�تقبل ويفتح الباب واسعاً 
أمام مش�روعات مالي�ة عمالقة تعتم�د عليها 
البالد خالل السنوات المقبلة بخالف صادراتها 
النفطي�ة، لتنف�ذ المملك�ة إلى مرحل�ة جديدة 
تتس�م بتنوع مصادر الدخل وفتح المجال أمام 
اإلب�داع واالبت�كار، ثم ج�اء مش�روع )برنامج 
والمؤسس�ات  لل�وزارات  الوطن�ي(  التح�ول 
الحكومية والخاصة الذي ُيعدُّ مس�انداً لمجلس 
االقتصاد والتنمية في توجهاته لنصل اليوم إلى 

تأس�يس الصندوق الس�يادي الس�عودي األكبر 
على مس�توى العال�م بمبلغ يتج�اوز ترليوني 
دوالر ه�ذه القرارات النوعي�ة تعتمد ابتداًء على 
االستثمار في العنصر البشري وتعزيز االنتقال 
إل�ى اقتص�اد المعرف�ة حت�ى ال يك�ون النفط 
مص�در الدخل الوحي�د في خطة إس�تراتيجية 

مدروسة على مدى 20 عاماً.
وأوض�ح أن المنتدى يتناول في�ه 36 باحثاً 
متخصص�اً من داخ�ل المملك�ة وخارجها من 
خالل محاور متعددة منها دور اإلعالم في دعم 
برنام�ج التح�ول الوطني والعالق�ة بين القوى 
والكيانات االقتصادية والمؤسس�ات اإلعالمية 
واإلعالم واألزم�ات االقتصادية اإلعالم واقتصاد 
المعرفة التج�ارة اإللكترونية تأهيل اإلعالميين 
في المؤسس�ات االقتصادية، وخت�م بالحديث 
العام�ة  والعالق�ات  المؤسس�ي  اإلع�الم  ع�ن 

ودورهما في خدمة االقتصاد.
وأض�اف: ال يفوتني بهذه المناس�بة ونحن 
عل�ى أعت�اب المنتدى الس�ابع للجمعي�ة إال أن 

أس�تحضر الدور الكبير لصاحب السمو الملكي 
األمير نايف ب�ن عبدالعزيز -رحم�ه الله- على 
رئاس�ته الفخرية للجمعية منذ نش�أتها وعلى 
رعايت�ه للمنت�دى األول له�ا فق�د كان لدعم�ه 
الس�خي األث�ر الكبي�ر ف�ي اس�تمرار أعم�ال 
الجمعي�ة وإنجازاته�ا اإلعالمي�ة، وتمن�ى في 
خت�ام كلمته أن يخرج ه�ذا المنتدى بتوصيات 
تضع أسس�اً أولية لمشروعات مشتركة وتبلور 
عالقة تفاعلي�ة بين االقتص�اد واإلعالم وترقى 

لمستوى اإلنجازات الوطنية الكبرى.
وأك�د الدكت�ور عبدالل�ه الس�لمان، وكي�ل 
الجامع�ة للش�ؤون التعليمي�ة واألكاديمية، أن 
حضور أمير الري�اض للمنتدى هو تأكيد لقربه 
م�ن مؤسس�ات العلم والمعرف�ة وحرصه على 
رعايت�ه ودعم�ه، وق�ال: تس�يرون على خطى 
خ�ادم الحرمي�ن الش�ريفين الملك س�لمان بن 
عبدالعزي�ز، حي�ن كان أمي�راً لمنطقة الرياض 
وراعي�اً وداعم�اً لهذه الجامعة منذ تأسيس�ها، 
مش�يراً إلى أن ما تش�هده هذه الجامعة بل كل 

المؤسسات التعليمية ومنها الجمعيات العلمية 
ف�ي كل أرج�اء وطننا العزي�ز ما كان ل�ه ليتم 
إال بتوفي�ق الل�ه أوال ثم بالجه�ود الجبارة التي 
تبذله�ا حكومتن�ا الرش�يدة بتوجيه�ات خادم 
الحرمين الش�ريفين، وولي عهده األمين، وولي 
ولي العه�د -حفظهم الله-، ولف�ت إلى أن هذا 
المنت�دى يتوافق م�ع إطالق البرنام�ج النوعي 
االس�تراتيجي برنام�ج التح�ول الوطن�ي الذي 
يرس�م مستقبل الوطن ويؤس�س قاعدة صلبة 
ل�ه تس�تجيب للمتغي�رات الحديث�ة وتتعاطى 
معها لصالح الوطن والمواطن، وال ش�ك أن هذا 
البرنام�ج الكبير بحاجة ماس�ة إلى التوعية به 
م�ن خالل وس�ائل اإلعالم وتعري�ف المواطنين 
بمضامين�ه الكبرى ودعوتهم للمس�اهمة فيه 

إلنجاحه.
بعد ذل�ك ألقيت كلم�ة المش�اركين، أفادوا 
م�ن خاللها بأن ه�ذا المنتدى س�يكون فرصة 
س�انحة لتس�ليط الض�وء عل�ى واق�ع اإلعالم 
العربي�ة ودوره ف�ي  ال�دول  االقتص�ادي ف�ي 
التنمية المس�تدامة ومس�احة بحثية نقاش�ية 
الس�تعراض مختل�ف التحديات الت�ي تواجهه 
ف�ي معترك التطورات والتح�والت الكبيرة التي 
تش�هدها مجتمعاتنا العربية المعاصرة، حيث 
سيش�ارك فيه أكثر من 35 أس�تاذا وباحثا من 
كال الجنس�ين م�ن الس�عوديين والس�عوديات 
وجنس�يات عربي�ة مختلف�ة ببح�وث وأوراق 
علمي�ة متنوع�ة ارتبط�ت بمح�اور مهمة من 
أبرزه�ا دور اإلعالم ف�ي دعم برنام�ج التحول 
الوطن�ي بالمملك�ة العربية الس�عودية وواقع 
العالقة بين المؤسسات االقتصادية واإلعالمية 
ومج�االت اإلعالم النفط�ي والزراع�ي والمالي 
والعقاري والس�ياحي، إضافة إلى اقتصاديات 
وس�ائل اإلع�الم وتأثي�ر التكنولوجي�ا واإلعالم 
الجديد عل�ى اقتصاد المعرف�ة وعلى المعالجة 

اإلعالمية للبرامج والقضايا االقتصادية. 
وف�ي خت�ام الحف�ل س�لم أمي�ر منطق�ة 
الري�اض ال�دروع التذكاري�ة، عقب ذل�ك بدأت 

جلسات المنتدى.

خالل افتتاحه المنتدى السابع للجمعية السعودية لإلعالم واالتصال

األمير فيصل بن بندر: البالد تمر بنهضة كبيرة تتطلب بناء 
إعالم اقتصادي مهني يعزز دور حركة النهضة التنموية

محافظ الدرعية يفتتح فعاليات األسبوع التوعوي لمعرض )آمن( بالمعهد العلمي

افتت�ح صاح�ب الس�مو األمي�ر أحم�د ب�ن عبدالله بن 
عبدالرحمن آل س�عود محافظ محافظة الدرعية، فعاليات 
األس�بوع التوعوي لمع�رض )آمن( بحضور س�عادة مدير 
الجامع�ة بالنيابة الدكتور فوزان ب�ن عبدالرحمن الفوزان 
ووكيل الجامعة لش�ؤون المعاهد العلمية األستاذ الدكتور 
إبراهي�م ب�ن محمد قاس�م الميم�ن بمقر المعه�د العلمي 

بمحافظة الدرعية.
وأك�د س�موه أن ه�ذا المعرض ه�و جزء م�ن الجهود 
الت�ي يجب أن تب�ذل لحماية المجتمع وأمن�ه على مختلف 
األصعدة، كما وجه الشكر لمدير الجامعة بالنيابة الدكتور 
فوزان ب�ن عبدالرحمن الف�وزان ووكيل الجامعة لش�ؤون 
المعاهد العلمية األس�تاذ الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم 
الميم�ن ومدير المعه�د العلمي بالدرعية األس�تاذ خالد بن 

عبدالل�ه الرومي والقائمين عليه والجهات المش�اركة فيه 
سائالً الله أن يبارك جهودهم.

م�ن جانب�ه، رح�ب س�عادة مدي�ر الجامع�ة بالنيابة 
الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان في كلمته بصاحب 
الس�مو األمير أحمد ب�ن عبدالله بن عبدالرحمن آل س�عود 
محاف�ظ محافظة الدرعية، مؤكداً أن حماية أبنائنا وبناتنا 
م�ن األخطار الكبي�رة التي تعصف بكثير م�ن المجتمعات 
مس�ؤولية كبي�رة، ويش�ترك ف�ي أدائها جمي�ع قطاعات 
المجتم�ع، مش�يراً إل�ى أن الجامعة ومن منطلق الش�عور 
بالمس�ؤولية االجتماعي�ة أقامت ه�ذا األس�بوع التوعوي 
الذي يش�مل على كثير م�ن الفعاليات، ودعي له الكثير من 
اإلدارات المعنية بحماية ش�بابنا سواًء في مجال االنحراف 
األخالق�ي أو الفك�ري، آم�اًل أن تؤدي هذه النش�اطات من 

الندوات والمعرض المصاحب والمس�ابقات وورش العمل 
التي س�تنفذ في داخل المعهد وخارج�ة دورها في توعية 
أبنائنا س�واًء من طالب المعهد أو من ط�الب التعليم العام 

الذي يشملهم أيضاً هذا المنشط.
وكان س�موه قام بقص الشريط مفتتحاً المعرض فور 
وصوله، وتج�ول في أجنحته المتعددة، ث�م بدأت فعاليات 
الحفل الخطابي الذي اشتمل على فقرات مرئية ومسموعة.
يش�ار إل�ى أن المعرض ال�ذي يمتد على مدار أس�بوع 
كامل يش�مل عل�ى العديد من الندوات وال�دورات التدريبية 
المصاحب�ة الت�ي يقدمه�ا نخب�ة م�ن أس�اتذة الجامعات 
ال�ذي  المع�رض  ع�ن  فض�اًل  المتخصصي�ن  والمدربي�ن 
يس�تضيف في أجنحته مركز الدعوة واإلرش�اد بمحافظة 
الدرعي�ة، ومؤسس�ة العن�ود الخيري�ة، وإدارة مكافح�ة 

المخ�درات ف�ي الدرعي�ة، والجم�ارك الس�عودية، وحرس 
الح�دود، ومرك�ز األمير س�لطان الصحي، ومجم�ع األمل 
للصح�ة النفس�ية بالري�اض، والدف�اع المدن�ي بالدرعية، 
ومرك�ز التنمية االجتماعية في الدرعية، والس�المة واألمن 
الجامع�ي بجامع�ة اإلم�ام، والمعه�د العلم�ي بمحافظة 
الدرعية، ومرك�ز حصين، وكلية التمري�ض بجامعة الملك 
س�عود، جمعية نقاء، ومعهد خبراء التربية، اإلدارة العامة 
للمرور، ومكتب الدع�وة بالعيون وأخيراً مكتب الدعوة في 

بقيق.
يذك�ر أن المع�رض يس�تهدف تدعيم األمن الس�لوكي 
والفك�ري والغذائ�ي واإللكترون�ي باإلضاف�ة للحماية من 
األخط�ار والحوادث في أس�بوع توع�وي متكامل وموجه 

لجميع أفراد األسرة.
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رعى مدير الجامعة بالنيابة رئيس مجلس كراس�ي البحث 
الدكت�ور فوزان الف�وزان افتتاح الن�دوة العلمية »إس�هامات 
البح�ث العلمي في المملك�ة العربية الس�عودية في مواجهة 
الغل�و والتطرف: تقوي�م واستش�راف« التي نظمه�ا برنامج 
كراسي البحث في الجامعة، بحضور ومشاركة صاحب السمو 
الملكي األمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة 
مرك�ز الملك فيص�ل للبحوث والدراس�ات اإلس�المية، بمبنى 

المؤتمرات بالمدينة الجامعية.
وأكد األمير تركي الفيصل خ�الل كلمته في حفل االفتتاح 
تح�ت عنوان »األبع�اد الدولي�ة لظاهرة اإلره�اب«، أن النظام 
التعليم�ي في أّي أمة هو مقياس تقّدمها وتطورها، خصوصاً 
التعلي�م الجامع�ي؛ ألن�ه التعلي�م ال�ذي تنض�ج في�ه الثمرة، 
ويجتمع فيه محصول المس�يرة التعليمية، وتفرّدت الحضارة 
العربية واإلس�المية لمدة ثالثة قرون بوج�ود الجامعات فيها 

قبل أن يبدأ األوروبيون بإنشاء أول جامعة لهم.
وق�ال األمير ترك�ي »امتاز النظ�ام التعليم�ي في عصور 
ازده�ار األم�ة بأنه لم يكن نظام�اً جامداً ال يهت�ّم إال بإيصال 
المعلوم�ة وتدريس�ها، وإنم�ا أَْولَى البناء األخالق�ي والتربوي 
للطال�ب ج�ّل اهتمام�ه، وهو ما س�اهم ف�ي بن�اء المجتمع 
أخالقي�ًا، وإحاط�ة أبنائ�ه بس�ياج ترب�وي مني�ع يحمي قيم 
المجتم�ع، ويس�هم في رقّي�ه؛ فكان�ت مس�ؤولية المدارس 

والجامعات مسؤولية شاملة لكّل جوانب الحياة«.
وبّي�ن أن جامع�ة اإلمام تعد صرحاً تعليمياً ش�امخاً يبني 
عق�ول الطالب لمواجهة تحّديات العصر وأزماته وفق التعاليم 
اإلس�المية الس�امية، والقي�م العربية األصيل�ة. وأضاف »هذا 
المنب�ر الثقاف�ي الذي يحمل اس�ماً يع�ّز علينا جميع�اً، وهو 
اس�م اإلمام محمد بن سعود مؤّس�س الدولة السعودية األولى 
الذي أقام دولة الش�ريعة على أرضنا، وجمع الناس تحت راية 

واحدة«.
وأضاف »إن مس�ؤولية الجامع�ة كانت في عصور ازدهار 
األمة مسؤوليًة ش�املًة أخالقياً وتربوياً وتعليمياً، وجامعتكم 
الموّق�رة تتحّمل مس�ؤوليًة ُمضاعف�ًة في هذا الش�أن؛ ألنها 
تأّسس�ت ف�ي بل�د اإلس�الم األول، وتحم�ل في اس�مها صفة 
)اإلس�المية(؛ لذل�ك فعليه�ا أن تعكس للعالم صورة اإلس�الم 
الصافي�ة، وِقَيَم�ُه الواضح�َة، وأن تكون نبراس�اً واضحاً في 
طريق الحق والنور، خصوصاً أن الجامعة تؤدي رس�التها في 
زمن تراجعت فيه القيم، وأصبح إس�المنا العظيم محّل اّتهام؛ 
بس�بب ش�رذمة قليلة من بني جلدتن�ا، ال يرقب�ون فينا وفي 

إسالمنا إالًّ وال ذمًة، وهم أبعد ما يكونون عن العلم واألدب معاً، 
لذلك فعلى جامعة اإلمام أن تحّقق معنى االجتماع الذي يش�ير 
إليه اس�مها عل�ى أرض الواقع؛ فتكون رم�زاً لوحدة الجماعة 
الوطنية وتالحمه�ا، وأن تبتعد عن التصنيف�ات الفكرية التي 
قس�مت العالم اإلسالمي وش�ّوهته، وأّدت بنا إلى حال مزريٍة، 

نأت بنا عن إسالمنا الوسطي الذي امتدحنا به خالقنا.
ون�ّوه إل�ى أن الملك عبدالله ب�ن عبدالعزي�ز -رحمه الله- 
حّذر من التصنيف�ات الفكرية في مناس�بات مختلفة؛ وأدرك 
بعمق وعيه، وُبعد نظره خطورتها على أمن البلد واس�تقراره؛ 
حيث قال -رحمه الله- »س�بق لي أن قلُت، وأكّرر أمامكم اآلن، 

أن هن�اك أمري�ن ال يمك�ن التس�اهل فيهما، وهما: ش�ريعتنا 
اإلس�المية، ووحدة هذا الوطن، وأصارحك�م القول: إنني أرى 
أنه ال يتناس�ب مع قواعد الشريعة السمحة، وال مع متطلبات 
الوحدة الوطنية، أن يقوم البعض بجهٍل، أو بسوء نيٍة، بتقسيم 
المواطنين إل�ى تصنيفات ما أنزل الله بها من س�لطان؛ فهذا 
»علماني، وهذا ليبرالي، وهذا منافق، وهذا إسالمي متطرف«، 
وغيرها من التس�ميات، والحقيقة ه�ي أن الجميع مخلصون 

-إن شاء الله- ال نشّك في عقيدة أحد، أو وطنيته.
وأضاف: جامعة اإلمام عزيزة علينا، ونعّول عليها كثيراً في 
أن تكون نموذجاً جلياً لجامعاتنا في أزهى عصورنا اإلسالمية 
عندم�ا كان�ت الجامع�ات في العالم اإلس�المي تق�ود التطّور 
ف�ي العالم، نري�د لها أن تكون منبراً للبح�ث العلمي الجاّد في 
مختل�ف العلوم، رافعًة لواء الحوار البّن�اء، الذي عرفه التاريخ 
اإلسالمي باس�م )المناظرة(، ونريد لها أن تكون حصناً منيعاً 
لش�بابنا وهم يتعرّضون لمختلف التيارات الفكرية؛ فكلنا ثقة 
ف�ي عقولنا وقلوبن�ا التي حمتها ش�ريعتنا، وصقلتها علومنا 
التي درسناها، ونحن نواجه غيرنا الُمختلف معنا، لذلك أقولها 
صادق�اً: انفتحوا على ه�ذه التيارات المختلفة وأنتم راس�خو 
األق�دام، ثابتو القلوب، وال تتهّيبوا ش�يئاً؛ فمن يملك الحّق لن 
يؤّثر فيه ش�يء، بل ُينتظر منه أن ينافح عن أفكاره بكل قوة، 

وأن يكشف بسلطان الحقيقة َزيف كل ضالل.
�س عبدالعزيز  ويقودني ذلك إلى ما اختتم به الملك المؤسِّ
ب�ن عبدالرحم�ن -طّي�ب الله ث�راه- كلمت�ه التي افتت�ح بها 
المؤتم�ر اإلس�المي األول الذي ُعق�د في مكة المكرمة س�نة 
1344ه��؛ إذ ق�ال »إن المس�لمين ق�د أهلكه�م التف�رُّق في 
المذاه�ب والمش�ارب، َفاْئَتِمُروا في التألي�ف بينهم، والتعاون 
عل�ى مصالحه�م ومنافعهم العام�ة المش�تركة، وعدم جعل 
اختالف المذاهب واألجناس س�بباً للعداوة بينهم ﴿َواْعَتِصُمواْ 
ِبَحْب�ِل اللِّه َجِميًعا َوالَ َتَفرَُّقواْ َواْذُكُرواْ ِنْعَمَة اللِّه َعلَْيُكْم إِْذ ُكنُتْم 
أَْعَداء َفأَلََّف َبْيَن ُقُلوِبُك�ْم َفأَْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه إِْخوَاًنا َوُكنُتْم َعلََى 

خالل افتتاح ندوة إسهامات البحث العلمي أكد أنه لو خيّر بين االلتحاق بالجامعات عالميًا سيلتحق بـ«اإلمام«..

األمير تركي الفيصل: نعوّل كثيرًا على جامعة اإلمام 
لتكون نموذجًا جليًا لجامعاتنا في أزهى عصورنا اإلسالمية

المعرض المصاحب وضح جهود األمانة العامة للكراسي وإنجازاته
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ْنَها َكَذلِ�َك ُيَبيُِّن اللُّه لَُكْم آَياِتِه  َن النَّاِر َفأَنَقَذُكم مِّ َش�َفا ُحْفرٍَة مِّ
ٌة َيْدُعوَن إِلَى الَْخْيِر َوَيأُْمُروَن  نُكْم أُمَّ لََعلَُّك�ْم َتْهَتُدوَن* َولَْتُكن مِّ
ِبالَْمْع�ُروِف َوَيْنَه�ْوَن َعِن الُْمنَك�ِر َوأُْولَِئَك ُه�ُم الُْمْفلُِحوَن* َوالَ 
َتُكوُن�واْ َكالَِّذيَن َتَفرَُّق�واْ َواْخَتلَُفواْ ِمن َبْعِد َم�ا َجاءُهُم الَْبيَِّناُت 

َوأُْولَِئَك لَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾. 
وتابع: المملكة س�ّباقًة إلى بذل الجهود في مجال الحوار 
بي�ن الحضارات والثقاف�ات، ويندرج مركز المل�ك عبدالله بن 
عبدالعزيز للدراسات اإلس�المية المعاصرة وحوار الحضارات 
التاب�ع لجامعتكم الموق�رة ضمن هذه الجه�ود؛ فهو يعكس 
جهود الجامعة في هذا اإلطار بما يتناسب مع جهود المملكة 
الدولية في نش�ر ثقافة الحوار بين أتب�اع األديان والحضارات 
ومختلف الثقافات؛ بهدف إيجاد قنوات للتفاهم بين الشعوب، 
وتحقيق السالم واألمن واألمان والوئام على المستوى المحلي 

واإلقليمي والدولي.
واس�تطرد: جامعة اإلم�ام عليها عبء كبي�ر في مواجهة 
األف�كار المتطرفة التي تجتاح العالم اليوم، ويلصقها كثيرون 
عن عم�ٍد أو جهٍل بديننا اإلس�المي الحنيف، وه�و منها براء، 
عليها أن تكشف ألبنائنا الشباب والعالم كلّه أن اإلرهاب مرض 
خطير أصيب به العالم أجمع، وليس المس�لمين فحسب، وأنه 
مطي�ة كل دنيء لتحقي�ق أهدافه الخبيثة، سياس�يًة كانت أم 
عسكريًة، لقد استفحل اإلرهاب، وازدادت قدراته؛ ألن البشرية 
لم تبح�ث جاهدًة عن جذوره، بل يس�اعد النظ�ام الدولي بما 
يش�هده من صراعات مكتومة أو ُمعلنة بين قواه الدولية على 

تنامي اإلرهاب،
واس�تذكر األمير تركي كلمة الملك س�لمان بن عبدالعزيز 
في افتتاح المؤتمر العالمي )اإلس�الم ومحاربة اإلرهاب( الذي 

نّظمته رابطة العالم اإلس�المي بمقرّها في مكة المكرمة في 
ربي�ع اآلخر س�نة 1436ه�، عندم�ا قال -أّيده الل�ه- مخاطباً 
ضي�وف المؤتمر »إنك�م لتجتمعون اليوم على أم�ر جلٍل يهّدد 
أمتن�ا اإلس�المية والعال�م أجمع بعظي�م الخطر ج�رّاء تغّول 
اإلره�اب المتأس�لم بالقتل والغصب والنهب وألوان ش�تى من 
الع�دوان اآلثم ف�ي كثير م�ن األرجاء، ج�اوزت جرائمه حدود 
عالمنا اإلس�المي متمترس�ًا براية اإلس�الم زوراً وبهتاناً، وهو 
منه براء.. المملكة -كما تعلمون- لم تّدخر جهداً في مكافحة 
اإلره�اب فكراً وممارس�ًة ب�كّل الح�زم، وعل�ى كّل األصعدة.. 
تصدّى علماؤنا األفاضل بالرّد الحاسم على ما يبّثه اإلرهابيون 
من مس�وّغات دينية باطلة يخدعون بها الناس، وبّينوا تحذير 
اإلس�الم من العنف والتطرف والغلو في الدين، وتحزيب األمة، 
والخروج على والة أمرها، وأن الوسطية واالعتدال والسماحة 
هي س�مات اإلس�الم ومنهاجه القويم، وأن َمن ح�اَد عن هذا 
المنه�اج ال يمك�ن أن يخ�دم األم�ة، وال يجلب لها إال الش�قاء 

والفرقة والبغضاء«.
واختتم األمير ترك�ي كلمته، قائالً »لو كان لي الفرصة أن 

ألتحق بأي جامعة بالعالم اللتحقت بجامعة اإلمام«.
من جانبه، أش�ار وكيل الجامعة للدراس�ات العليا والبحث 
العلم�ي ونائب رئيس مجلس كراس�ي البح�ث ورئيس اللجنة 
المنظمة للقاء األس�تاذ الدكتور فهد العس�كر في كلمته التي 
ألقاها في حفل االفتتاح إلى أن فكرة إنش�اء برنامج كراس�ي 
البحث بالجامعة جاءت في عام 1428ه� اس�تجابة للتحوالت 
المجتمعي�ة التي أفضت إلى عدم كفاية االقتصار على الجهود 
الحكومي�ة في البح�ث والتطوير وحتمت وج�ود أذرعة وأطر 
تقوم على الشراكة بين مكونات المجتمع المختلفة للنهوض 

بمهام البحث العلمي في المملكة.
وبين الدكتور العسكر أن كراسي البحث في الجامعة بلغت 
خالل العامين األولين أكثر من 20 كرسياً، منوهاً بأن الجامعة 
تعتز بتحقق أغلب االشتراطات الرئيسة لالستدامة في تجربة 
كراس�ي البحث بالجامعة، حيث الحوكمة، واإلدارة الرش�يدة، 
والمقارنات المرجعية، وترش�يد اإلنفاق على النواحي اإلدارية 
والتش�غيلية، والعم�ل وفق نظ�ام إدارة المش�اريع، والتقويم 
المستقل، مؤكداً أن الجامعة تفخر بتوافرها على نظام خاص 

بالتقويم المستقل يعد األول خارج كندا.
وكشف أن نجاحات برنامج كراسي البحث لم تكن قاصرة 
عل�ى المس�توى المحلي فقط ب�ل عززت معطيات الكراس�ي 
البعد الدولي للجامعة، من خالل شراكتها مع اثنتين من أعرق 
الجامعات ف�ي التاريخ الحديث، جامعة الس�وربون باريس1 
من خالل كرس�ي حوار الحضارات، وجامعة بولونيا اإليطالية 
من خالل كرس�ي الملك عبدالعزيز للدراس�ات اإلسالمية الذي 
ص�درت توجيه�ات معالي وزي�ر التعلي�م بربط�ه بالجامعة، 
إضاف�ة إل�ى العالق�ة بمنظم�ة اليونس�كو حي�ث توج�د في 
الجامعة ثالثة كراس�ي تحت إش�راف منظمة اليونس�كو في 

الحوار واإلعالم المجتمعي وجودة التعليم الجامعي.
وأوضح نائب رئيس مجلس كراس�ي البحث أن تخصيص 
الندوة الرئيس�ة ف�ي اللقاء الدوري لكراس�ي البح�ث لتقويم 
الدراس�ات الت�ي تم�ت ح�ول الغلو والتط�رف واإلره�اب في 
المملك�ة، ه�و محاول�ة لتقدي�م رؤى خالقة يمكن أن تس�دد 
مسار العمل العلمي الموجه للتعامل مع هذه القضايا بدالً من 
إعادة إنتاج الخطاب نفس�ه، حيث تكررت الجهود العلمية في 

هذا المجال دون رصد أو تقويم أو استشراف.

ون�ّوه بأن الجامعة تج�د كل الدعم والتأييد والتس�ديد من 
حكوم�ة خ�ادم الحرمين الملك س�لمان ب�ن عبدالعزيز وولي 
عهده األمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد األمير محمد بن 

سلمان -حفظهم الله جميعاً-.
وفي ختام كلمته، قّدم الدكتور العس�كر ش�كره لصاحب 
الس�مو الملك�ي األمي�ر ترك�ي الفيص�ل على المش�اركة في 
حف�ل افتت�اح اللقاء ال�دوري للكراس�ي، مبيناً أن المش�اركة 
أضف�ت على اللق�اء أهمية كب�رى وتكاملت م�ع العناية التي 
وجدتها الندوة الرئيس�ة فيه من معال�ي وزير التعليم الدكتور 
أحمد العيس�ى الذي دع�م الندوة ووجه بمش�اركة الجامعات 
الس�عودية وإدارات التعلي�م كاف�ة، ممثلة ب�إدارات المناهج 

والتوعية الفكرية فيها.
وكان رئي�س اللجن�ة العلمي�ة للق�اء األس�تاذ الدكت�ور 
عبدالرحم�ن عس�يري ق�د ق�دم عرض�اً ح�ول وقائ�ع الندوة 
الرئيس�ة، وف�ي نهاي�ة الحفل ك�رّم مدي�ر الجامع�ة واألمير 
ووكيل الجامع�ة للدراس�ات العليا والبحث العلمي الكراس�ي 
المتمي�زة، وهي كرس�ي األمير نايف بن عبدالعزيز لدراس�ات 
الوحدة الوطنية، تس�لمها أستاذ الكرسي الدكتور عبدالرحمن 
عسيري، وكرسي س�ابك لدراسات األسواق المالية اإلسالمية، 
تس�لمها أستاذ الكرس�ي الدكتور محمد السحيباني، وكرسي 
الش�يخ فهد ب�ن إبراهيم المقبل لدراس�ات النظ�ام التجاري، 

تسلمها أستاذ الكرسي الدكتور محمد اللحيدان.
وبع�د نهاي�ة الحف�ل افتتح األمي�ر تركي الفيص�ل ومدير 
الجامعة بالنيابة المعرض المصاحب للندوة، حيث تجولوا في 
أرجاء المعرض واطلعوا على جهود األمانة العامة للكراس�ي، 

إضافة إلى إنجازات كراسي البحث.

العسكر: نجاحات برنامج كراسي البحث لم تكن على المستوى 
المحلي بل الدولي

كراسي البحث في الجامعة بلغت أكثر من 20 كرسيًا

تكريم كراسي »األمير نايف« و«سابك« و«المقيل« لتميزها
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تغطية: ياسر اليوسف - زيد السبيعي
تصوير: نادر النفيعي

وقع مدير الجامعة بالنيابة ورئيس مجلس كراس�ي 
البحث الدكتور فوزان الف�وزان، ورئيس جامعة بولونيا 
اإليطالي�ة البروفيس�ور يوبرتيني فرانشيس�كو بمكتب 
مدي�ر الجامعة، عق�د تفعيل كرس�ي المل�ك عبدالعزيز 
للدراسات اإلس�المية بجامعة بولونيا، الذي وجه معالي 
وزير التعلي�م الدكتور أحمد العيس�ى بربطه بالجامعة، 
بحض�ور الملح�ق الثقافي في س�فارة خ�ادم الحرمين 
الش�ريفين ف�ي إيطاليا األس�تاذ الدكتور فه�د بن حمد 
المغل�وث، ووكي�ل الجامع�ة للدراس�ات العلي�ا والبحث 
العلم�ي ونائ�ب رئيس مجلس كراس�ي البحث االس�تاذ 
الدكت�ور فهد ب�ن عبدالعزيز العس�كر، ووكالء الجامعة 

وعدد من المسؤولين.
ورحب مدير الجامعة بالنيابة بالضيف الكريم والوفد 
المرافق له في رحاب الجامعة، وقال: فخورون بالتعاون 
م�ع هذه الجامع�ة العريقة التي تعد م�ن أولى جامعات 
أوروبا، ونقدر اهتمامهم بالدراس�ات اإلس�المية، وهذه 
الجامعة تركز في األس�اس على العلوم اإلسالمية واللغة 
العربي�ة، ونأمل أن تكون ه�ذه االتفاقية بين الجامعتين 
س�بيال لتعزيز مزيد م�ن العالقات الثقاف�ات وبين اتباع 
الديانات وتعزيز التواص�ل الثقافي بين المملكة العربية 
السعودية وبين إيطاليا بوجه خاص وأوروبا بشكل عام.
وق�دم الدكتور الف�وزان لمحة موجزة ع�ن الجامعة 

وفروعه�ا داخل المملكة وخارجه�ا وما تجده من عناية 
واهتم�ام من والة األمر -حفظهم الله-، كما تمنى للوفد 

اإليطالي طيب اإلقامة في المملكة.
م�ن جانبه، أب�دى رئيس جامع�ة بولوني�ا االيطالية 
البروفيس�ور ابرتينت�ي فرانشيس�كو س�عادته بتواجده 
بمدينة الرياض وف�ي جامعة عريقة هي جامعة اإلمام، 
مش�يراً إل�ى أن الجامعة تعد ش�ريكاً اس�تراتيجياً مهماً 
ج�داً، وبّي�ن أن س�بب اختي�ار الجامعة ج�اء من خالل 
حرصهم على االس�تثمار مع التعليم العالي الذي اهتمت 

به المملكة خالل الخمس عشرة سنة الماضية.
وكش�ف رئيس جامعة بولونيا اإليطالية أنه بعد دعم 
صاح�ب الس�مو الملكي األمير س�لطان ب�ن عبدالعزيز 
-رحم�ه الل�ه- لكرس�ي المل�ك عبدالعزي�ز للدراس�ات 
اإلس�المية بجامعة بولونيا عام 2000م ب�دأت الجامعة 
في التعرف على المملكة، موضحاً أن الشراكة تركز على 
الحوار بين الجامعتين، في التخصصات كافة في العلوم 
كافة، وأكد أنه سيش�رف على تفعيل بنود الكرس�ي بما 

يخدم الجامعتين.
كم�ا قّدم لمحة عن الجامعة وما تحويه بين جنباتها 
م�ن مخطوطات ف�ي مكتباتها، كما ق�ّدم -موجزا- عن 
الجامعة وطالبها، وفي نهاية كلمته ش�كر البروفيسور 
ابرتينتي فرانشيسكو الدكتور الفوزان والدكتور العسكر 

والعاملين معهم.
فيم�ا رحب الدكتور فهد العس�كر بالضي�وف، وثّمن 

ال�دور الب�ارز للمحل�ق الثقاف�ي لس�فارة المملك�ة في 
إيطاليا األستاذ الدكتور فهد المغلوث في تفعيل الشراكة 
بي�ن الجامعتي�ن، واهتمام�ه بتفعيل العالق�ات العلمية 
والثقافية والبحثية بين الجامعات السعودية واإليطالية.
وبّين الدكتور العس�كر أن بدايات هذا الكرسي كانت 
عند زي�ارة صاحب الس�مو الملك�ي األمير س�لطان بن 
عبدالعزيز -رحمه الله- جامع�ة بولونيا، وتبرعه بمبلغ 
إلنش�اء مركز المل�ك عبدالعزيز للدراس�ات اإلس�المية، 
وتفرع منه الكرس�ي، وق�ال: رأى القائمون على جامعة 
بولوني�ا أن توط�د العالق�ات م�ع الجامعات الس�عودية 
م�ن خالل إع�ادة تفعيل الكرس�ي م�ع أح�د الجامعات 
الس�عودية، ونتيجة لثق�ة معالي وزي�ر التعليم الدكتور 
أحمد العيس�ى بالجامعة وإمكاناتها وببرامج كراس�ي 
البحث بها، ص�درت موافقة معاليه على ربط الكرس�ي 

بالجامعة.
وأضاف: في سبتمبر العام الماضي قام مجموعة من 
أعضاء كراسي البحث بزيارة إلى جامعة بولونيا، وبحث 
مجاالت عمل الكرس�ي المتمثلة في الدراسات اإلسالمية 
وتتعلق بما يثري العالقات المش�تركة بي�ن البلدين مثل 
التش�ريع اإلس�المي، وحق�وق اإلنس�ان ف�ي اإلس�الم، 
والفنون واآلداب عند المس�لمين، والعالق�ات التاريخية 
واإلس�المية اإليطالي�ة، والت�راث العلمي اإلس�المي في 
المكتبات اإليطالية، والجانب اآلخر انتشار اللغة العربية 
وتعليمه�ا وتعلمه�ا ف�ي إيطالي�ا، والعالقة بي�ن األدب 

العربي واإليطالي.
وتمنى الدكتور العس�كر في خت�ام كلمته أن يتحقق 

الهدف المنشود من توقيع هذه االتفاقيات.
وفي نهاية مراس�م التوقيع تبادلوا الهدايا التذكارية 
والتقطت الص�ور التذكارية، ثم توجه الجميع إلى تناول 

وجبة الغداء في برج الجامعة.
يذكر كرس�ي الملك عبدالعزيز للدراس�ات اإلسالمية 
يهدف إلى إيج�اد البيئة األكاديمي�ة والتدريبية المالئمة 
لتوطي�د العالق�ات بي�ن الش�عوب والس�يما الش�عبين 
الس�عودي واإليطالي، وتعزيز فرص الحوار والمش�اركة 
بين هيئ�ة التدريس والباحثين والط�الب الجامعيين في 
البلدين الصديقين، ودع�م المعرفة العلمية المتخصصة 
في مجال الدراسات اإلس�المية والعربية، وإجراء ونشر 
األبحاث والدراس�ات المتخصصة في العلوم اإلس�المية 
والعربي�ة م�ن خ�الل أس�تاذ الكرس�ي وم�ن غي�ره من 
الباحثين المتعاونين، وترجمة الكتب والدراسات العلمية 
المتعلقة بمجال الكرسي في اللغة العربية إلى اإليطالية 

أو العكس.
كم�ا يهدف إل�ى تنظيم والمش�اركة ف�ي الفعاليات 
العلمي�ة ذات العالق�ة باهتمام�ات الكرس�ي )الن�دوات 
والمؤتمرات واللقاءات الحوارية(، واس�تقطاب األساتذة 
والط�الب الزائري�ن ودعم برام�ج االتص�ال العلمي بين 
الباحثين واألس�اتذة من البلدين، وإعداد وتنفيذ البرامج 

التدريبية المتخصصة في مجال الكرسي.

بتوجيه من وزير التعليم

الجامعة توقع عقد تفعيل كرسي الملك 
عبدالعزيز للدراسات اإلسالمية مع جامعة بولونيا

الفوزان: فخورون بالتعاون مع جامعة عريقة تعد أولى 
جامعات أوروبا ونقدر اهتمامهم بالدراسات اإلسالمية

فرانشيسكو: الشراكة تركز على الحوار بين الجامعتين في التخصصات العلمية كافة
العسكر: كرسي الملك عبدالعزيز يؤكد عالمية برامج كراسي البحث بالجامعة
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رفع المش�اركون والمش�اركات في الندوة 
الدولية الثالثة لقس�م عل�م النفس التي عقدت 
في مبن�ى المؤتمرات، والتي افتت�ح فعالياتها 
مدي�ر الجامع�ة بالنياب�ة الدكت�ور ف�وزان بن 
عبدالرحم�ن الفوزان وبحضور وكالء الجامعة 
وعمداء الكليات والباحثين والباحثات وأساتذة 
الجامع�ة من كلية العل�وم االجتماعية وطالب 
وطالبات الدراس�ات الجامعي�ة والعليا، لمقام 
المل�ك س�لمان  الش�ريفين  الحرمي�ن  خ�ادم 
ب�ن عبدالعزي�ز - حفظه وس�دده ل�كل خير - 
ولصاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف 
ب�ن عبدالعزيز ولي العهد نائ�ب رئيس مجلس 
ال�وزراء ووزي�ر الداخلي�ة ولصاح�ب الس�مو 
الملكي محمد بن س�لمان ب�ن عبدالعزيز ولي 
ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع، ولمعالي الدكتور أحمد بن محمد 
العيسى وزير التعليم، كل الشكر والتقدير على 
دعمهم لكل األنش�طة العلمية ف�ي الجامعات 
الس�عودية، وما تحظى به الجامعة من عناية 
واهتمام بكل ما تنظمه من أنشطة وفعاليات.

كم�ا قدموا الش�كر لكافة اللج�ان العاملة 
بالندوة والذي�ن كان لجهودهم المتميزة الدعم 
لم�ا تحقق م�ن نجاحات لفعالياتها، والش�كر 
موص�ول لكاف�ة الباحثي�ن والباحث�ات الذين 
أثروا الندوة بنتاجهم العلمي المميز، وش�كروا 
للفعالي�ات  والحاض�رات  الحاضري�ن  كاف�ة 
لمس�اهمتهم اإليجابي�ة ف�ي نج�اح فعاليات 

الندوة.
جاء ذلك في الجلس�ة الختامية للندوة التي 
رأسها وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث 

العمل�ي رئي�س اللجن�ة التحضيري�ة للن�دوة 
األستاذ الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر.

وخلصت الندوة من خ�الل البحوث وأوراق 
العمل والجلس�ات وما دار فيها من مناقش�ات 
ومداوالت ومقترحات إلى ع�دد من التوصيات 
ألقاها خالل الجلس�ة رئيس لجن�ة التوصيات 
الدكت�ور صالح بن إبراهي�م اللحيدان بحضور 
رئي�س اللجنة العلمية األس�تاذ الدكتور صالح 
ب�ن إبراهيم الصنيع، وش�ملت التوصيات على 

العديد من األمور أهمها:
)تنمية الهوية العربية واإلسالمية(

تعزيز دور أقس�ام عل�م النفس في العالم 
العرب�ي واإلس�المي من أج�ل تنمي�ة الهوية 

العربي�ة واإلس�المية، م�ن خ�الل المناه�ج 
والنش�اطات العلمي�ة والثقافي�ة، واالهتمام 
بالهوي�ة اإلس�المية والعربي�ة لعل�م النف�س 
وعم�ل البحوث والدراس�ات في ه�ذا المجال 
ودعمه�ا، والدع�وة لبل�ورة هوي�ة مش�تركة 
ألقس�ام علم النفس في الوط�ن العربي تنبع 
م�ن ثقافته، وتعزي�ز دور التربية اإلس�المية 
لبن�اء الهوية وحل أزمتها وخاصة في مرحلة 
المراهقة، وأن يقوم اإلعالم ووسائل التواصل 
االجتماعي بدوره�م الفاعل في الحفاظ على 
الهوية اإلس�المية والعربية لألجيال، وتوظيف 
البحوث والدراس�ات ف�ي المج�االت الفكرية 
والديني�ة لدعم الهوية العربية اإلس�المية في 

نفوس الشباب.
)االهتمام بدور األسرة.. وتوظيف الخطاب الديني 

لرفض الغلو(
كم�ا أوصى المش�اركون بض�رورة االهتمام 
بدور األس�رة في بناء الهوية والتوعية بأس�اليب 
تربي�ة األبن�اء وفقا للهوي�ة الس�وية، واالهتمام 
بتحسين مؤش�رات جودة الحياة النعكاسها على 

تشكيل وبناء الهوية السوية.
بتوظي�ف  توصياته�م  ف�ي  طالب�وا  كم�ا 
الغل�و  لرف�ض  الدين�ي  الخط�اب  موضوع�ات 
والتعصب والعنصرية واإلرهاب الفكري، وعرض 
التجارب الناجحة للش�باب ف�ي مختلف مجاالت 
الحي�اة الت�ي تعك�س الهوي�ة الس�وية، وتدريب 

الش�باب على العم�ل التطوعي وإثراء األنش�طة 
الصفي�ة وغير الصفية لتوظيف طاقتهم بطريقة 
إيجابي�ة لخدم�ة مجتمعه�م، وتأصي�ل مفه�وم 
الهوي�ة تأصيالً إس�المياً وبي�ان تميزها وخاصة 

في عصر العولمة.
)تحديد مفهوم الهوية من خالل البحوث والدراسات(

مفه�وم  بتحدي�د  المش�اركون  وأوص�ى 
الهوية م�ن خالل البح�وث والدراس�ات النظرية 
بي�ن  التكاملي�ة  العالق�ة  وإب�راز  والتطبيقي�ة، 
الهوي�ة والوطني�ة من خالل البح�وث األكاديمية 
الثقافي�ة،  والنش�اطات  الدراس�ية  والمناه�ج 
وتفعيل دور مؤسس�ات التعليم العام والجامعي 
في تبصير الش�باب بخط�ورة اإلرهاب والتعصب 
والتيارات الفكرية الهدامة، والتش�خيص الدقيق 
ألزم�ة الهوي�ة وبي�ان مظاه�ر هذه األزم�ة مثل 
اإلره�اب والتعصب لدى الش�باب وعم�ل البرامج 
العالجي�ة المناس�بة له�ذه المظاه�ر، واالهتمام 
بالبناء العق�دي والثقاف�ي واالجتماعي واللغوي 
الرئيس�ية  المح�ددات  لكونه�ا  األجي�ال  ل�دى 
للهوي�ة، وتوعي�ة أف�راد المجتمع الس�تخدامات 
ش�بكات التواص�ل االجتماعي وبي�ان إيجابياتها 
وس�لبياتها ودوره�ا في تش�كيل الهوي�ة، وحث 
الجمعي�ات والرواب�ط واالتحادات النفس�ية على 
دراس�ة خصائ�ص المجتمع العربي واإلس�المي 
وتراثه الزاخر لتدعيم خطط بناء الهوية الس�وية 
وتجنيب الش�باب أزماتها، وإعداد وتطوير أدوات 
القي�اس والتش�خيص لمختل�ف جوان�ب الهوية 
وتنوي�ع مناه�ج دراس�تها. وختم المش�اركون 
توصياتهم بتحويل اس�م الفعالية من ندوة دولية 

إلى مؤتمر دولي بدًءا من الدورة القادمة.

في الجلسة الختامية لندوة علم النفس

المشاركون يوصون بضرورة تحويل الندوة إلى مؤتمر دولي
تفعيل دور مؤسسات التعليم العام والجامعي في تبصير الشباب بخطورة اإلرهاب

عرض التجارب الناجحة للشباب وتدريبهم على العمل التطوعي
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العلم: يغرس قيم التنافس العلمي الشريف والعمل الجماعي 
وبناء جسور التواصل العلمي بين الطالب والطالبات

برنامج األسبوع الختامي يشهد تحكيم عروض محور البحوث العلمية 
الخميس المقبل.. عرض مسرحي للطالب.. وتكريم الفائزين والفائزات 

برعاي�ة مدي�ر الجامع�ة بالنياب�ة الدكت�ور فوزان 
ب�ن عبدالرحمن الف�وزان تنطلق بدًءا م�ن اليوم أعمال 
الملتقى العلم�ي التحضيري لط�الب والطالبات بمبنى 

المؤتمرات.
العلم�ي  الملتق�ى  أن  الف�وزان  الدكت�ور  وأوض�ح 
التحضيري يأتي ضمن اس�تعدادات الجامعة للمشاركة 
في الملتقى العلمي الس�ابع لط�الب وطالبات الجامعة 

بالمدينة المنورة . 
وأضاف الدكت�ور الفوزان أن الملتقى يهدف لنش�ر 
ثقافة اإلبداع بين مجتمع الطالب والطالبات في ش�تى 
المج�االت، وإثراء البيئة المعرفية بأبعادها االقتصادية 
واالجتماعي�ة القائم�ة عل�ى االس�تثمار ف�ي الطاقات 

والخب�رات الوطني�ة للنه�وض بالمجتم�ع وتحفيزه�ا 
لمزيد من العطاء، معرباً عن سروره بالملتقى واألعمال 
الخاصة فيه التي تحقق أهداف الجامعة وتطلعات والة 

األمر. 
م�ن جانبه أع�رب الدكت�ور محمد بن س�عيد العلم 
وكيل الجامعة للتبادل المعرفي والتواصل الدولي رئيس 
اللجن�ة التحضيري�ة للملتق�ى أن العمل عل�ى تخطيط 
البرامج المحفزة للطالب والطالبات الخاصة بالملتقى 
يس�هم ف�ي نهضة وبن�اء وطنه�م ويخ�دم مجتمعهم 
ويب�رز مواهبه�م ويصقله�ا م�ن خ�الل مش�اركتهم 
بمش�اريع بحثي�ة، وأعم�ال إبداعية ف�ي التخصصات 
المه�ارات  المختلف�ة م�ع إكس�ابهم مجموع�ة م�ن 

األكاديمية والشخصية وتعميق قيم التعاون والتنافس 
واألمان�ة العلمي�ة والنزاه�ة وتعزيز المس�توى العلمي 
والثقاف�ي للط�الب والطالب�ات وتنمي�ة ثقاف�ة البحث 
العلم�ي واإلب�داع واالبت�كار وتش�جيع األعم�ال الفنية 
واإلعالمي�ة والتطوعي�ة والعم�ل الريادي ونش�ر النتاج 
العلم�ي وتنمية المه�ارات القيادي�ة والحوارية وغرس 
قيم التنافس العلمي الش�ريف والعم�ل الجماعي وبناء 

جسور التواصل العلمي بين الطالب والطالبات.
وق�د اعتمدت الجامع�ة برنامج األس�بوع الختامي 
للملتق�ى التحضي�ري حي�ث س�تنطلق صب�اح الي�وم 
األحد، جلس�ات تحكيم عروض محور البحوث العلمية 
بمبن�ى المؤتمرات للطالب، ومبنى رق�م ) 323 -324( 

للطالب�ات، عل�ى أن يقام حف�ل االفتت�اح برعاية مدير 
الجامعة بالنيابة عند الساعة التاسعة والنصف.

بينما سيس�تكمل صباح غد االثنين جلسات تحكيم 
ع�روض محور البحوث العلمي�ة، على أن يخصص يوم 
الثالث�اء المقبل افتت�اح المعرض الفن�ي بمدينة الملك 
عبدالله للطالبات برعاية وكيلة مركز الطالبات بمنطقة 
البانوراما، ويوم الخميس المقبل س�يكون هناك عرض 
مس�رحي لطالب الجامعة، وبعده مباشرة حفل تكريم 
الفائزي�ن والمش�اركين والمش�اركات بحض�ور مدير 
الجامع�ة بالنياب�ة، وتكري�م الفائ�زات والمش�اركات 
برعاية وكلية مركز الطالبات بقاعة المناسبات بمبنى 

رقم ) 323( بمدينة الملك عبدالله للطالبات.

الجامعة تنظم الملتقى العلمي التحضيري السابع للطالب والطالبات 

الفوزان: الملتقى يهدف لنشر ثقافة اإلبداع بين 
مجتمع الطالب والطالبات في شتى المجاالت

كتب – زيد السبيعي
 أكد الدكتور بدر بن محمد البش��ر منس�ق الجامعة ووكيل 
عم�ادة البحث العلمي رئي�س اللجنة العلمي�ة للملتقى العلمي 
الس�ابع أن اللج�ان العامل�ة ف�ي الملتق�ى في كاف�ة محاورة 
الرئيس�ية حقق�ت نجاحات متميزة أس�همت ف�ي نقلة نوعية 
للجودة والتنوع بالمشاركات، وقال: هذه النجاحات لم تتحقق 
إال بع�د الدع�م المتواصل م�ن إدارة الجامعة متمثلة بس�عادة 
مدير الجامعة بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان، 
ووكي�ل الجامعة للتواص�ل العلمي والتب�ادل المعرفي الدكتور 

محمد بن سعيد العلم. 
وبي�ن أن الملتقى ش�هد هذا العام  انطالق�ة قوية واهتمام 

متمي�ز من عمداء الكليات ورؤس�اء األقس�ام العلمية نتج عنه 
مضاعف�ة عدد المش�اركات التي تقدم بها الط�الب والطالبات 
في الكليات والمعاهد العليا في العلمية بنس�بة قاربت %100 ، 
مشيراً إلى أن عدد المشاركات قفز هذا العام إلى 800 مشاركة 
مقارنة ب� 470 مش�اركة في الملتقى الس�ادس، وقال: يشارك 
الط�الب هذا الع�ام وألول مرة بتقديم مس�رحية كوميدية على 
هامش الحفل الختامي ألعمال الملتقى تناقش مشاكل الطالب 
ف�ي حيات�ه الجامعي�ة، بعن�وان »الكتاتيب«، وبحض�ور مدير 
الجامع�ة بالنياب�ة وعمداء الكلي�ات والمعاهد العلي�ا وأعضاء 
هيئ�ة التدري�س والطالب وس�تبث بالصوت والص�ورة للقاعة 

الكبرى بمبنى 23 في مدينة الملك عبدالله للطالبات.

وقال البش�ري: س�يتم افتتاح المعرض الفن�ي صباح اليوم 
األحد على شرف مدير الجامعة بالنيابة بمبنى المؤتمرات حيث 
س�يتضمن األعمال الفني�ة واالبتكارات واإلبداعات التي ش�ارك 
به�ا طالب وطالب�ات الجامعة له�ذا العام، مبين�اً أنه المعرض 
يتمي�ز ه�ذا الع�ام  بوجود قس�م للملصق�ات العلمي�ة لبعض 

البحوث المتأهلة للمشاركة في الملتقى.
واختت�م حديثه قائالً: تجس�يدا الهتم�ام الجامعة بالجانب 
النس�ائي لمنس�وبيها س�يتم نقل كافة األعمال المشاركة في 
المع�رض الفني إل�ى مدينة الملك عبدالله للطالبات، وس�تقوم 
وكيلة مركز الطالبات بافتت�اح المعرض صباح الثالثاء القادم 

في منطق البانوراما بمبنى رقم 323.

في حديثه لمرآة الجامعة عن الملتقى العلمي السابع

البشر: استقبلنا 800 مشاركة طالبية مقارنة بـالعام الماضي 
لم تتخطى 470 مشاركة 
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تزامنًا مع انعقاد المؤتمر العلمي السابع لطالب وطالبات الجامعة.. العََلم:

الجامعة سباقة دومًا إلى تعزيز روح االبتكار 
واإلبداع والبحث العلمي 

ف�ي البداية حدثنا عن تنظي�م الجامعة للملتقى العلمي 
السابع للطالب والطالبات؟.

جامعة اإلمام سباقة دوماً إلى تعزيز روح االبتكار 
واإلبداع والبحث العلمي في أوساط طالبها وطالباتها. 
وألن هذا المؤتمر يعد فرصة مواتية لبناء الش�خصية 
المتكامل�ة للطال�ب والطالب�ة ف�ي جوان�ب الحي�اة 
المختلف�ة، وزرع القيم األخالقية التي تحقق التفاعل 
واإليجابية في المجتمع، ولهذا الس�بب شرعت مبكراً 
في تش�كيل اللجان والمنسقين من الكليات والمعاهد 
العلي�ا والعم�ادات ف�ي الجامع�ة التي تعن�ى بتفعيل 
وتنظي�م المش�اركات الطالبي�ة باإلضافة إل�ى تهيئة 
الملتقى العلمي السابع لطالب وطالبات الجامعة الذي 
يقام خالل هذا األسبوع في رحاب الجامعة ويتضمن 
أكثر من 300 ألف ري�ال جوائز عينية ونقدية؛ تمهيداً 
للمش�اركة ف�ي الملتقى الذي س�يقام على مس�توى 
جامع�ات المملك�ة ف�ي المدين�ة المنورة للع�ام بعد 
القادم، وقد حرصت الجامعة على تفعيل دور الطالب 
والطالب�ات ليك�ون لهم حظ وافر من المش�اركة في 
هذه اللج�ان بآرائهم وتجاربه�م واهتماماتهم، ألنهم 
محور هذا المؤتمر وأس�اس نجاح�ه، ويطيب لي في 
هذا المقام أن أتقدم بالش�كر الجزيل لخادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله- 
على رعايته هذا الملتقى ودعمه له، كما أشكر معالي 
وزير التعليم األستاذ الدكتور أحمد بن محمد العيسى 

على اهتمامه المتواصل إلنجاح هذا المؤتمر.
م�ا المح�اور الت�ي يمك�ن المش�اركة فيه�ا للط�الب 

والطالبات؟
يتضم�ن المؤتم�ر ع�دداً م�ن المح�اور يأتي في 
مقدمته�ا صناع�ة األعم�ال وه�ي مس�اران: الفكرة 
المتمي�زة والمش�اريع، ثم مح�ور األبح�اث ويحوي 
على أربعة مس�ارات: مس�ار الحلول والرؤى، ومسار 
العلوم األساسية والهندسية، ومسار العلوم الصحية، 
ومس�ار العل�وم اإلنس�انية واالجتماعي�ة، والمح�ور 
الثالث هو محور االبتكار والمشاريع الصغيرة وخدمة 
المجتمع، ويتألف أيضاً من خمس�ة مس�ارات: مسار 
الحلول والرؤى التطبيقية سواء الربحية أو التطوعية، 
ومس�ار االبتكار، ومسار المشاريع الصغيرة، ومسار 
الخدم�ة المجتمعية، وأخيراً مس�ار األف�الم التوعوية 
المتعلق�ة بقضاي�ا مح�ددة يتم طرحه�ا، إضافة إلى 
الفعالي�ات المصاحب�ة ومن أهمها اإللق�اء واألعمال 
الفني�ة، ويمكن الحص�ول على معلوم�ات وافية في 

هذا الش�أن من خالل الموق�ع االلكتروني الذي أعّدته 
الجامع�ة ليكون مرجع�اً للمهتمي�ن والمهتمات بهذا 

.http://affmsau.imamu.edu.sa :الجانب
بماذا تطمحون من خالل هذا المؤتمر؟

الجامعة ال تصبو للنجاح وحس�ب، وإنما تس�عى 
جاه�دة بكوادرها المتميزة إلى تحقيق التميز في هذا 
الملتقى على كافة المستويات، وأن تكون في المراكز 
المتقدمة، حي�ث تم في هذا الملتقى بعض التغييرات 
في آلية العمل، وتمت االس�تعانة بدماء شابة متميزة 
ل�م تش�ارك م�ن قب�ل، وإعطائه�م الفرص�ة إلظهار 
إبداعاته�م، وقد تجاوز مجموع المش�اركات أضعاف 
ما كانت عليه في المؤتمر الس�ابق )الس�ادس(، وأود 
أن أش�كر سعادة مدير الجامعة بالنيابة رئيس اللجنة 
العلي�ا للمؤتم�ر د. فوزان ب�ن عبد الرحم�ن الفوزان 
عل�ى دعمه واهتمامه بإنجاح هذا المؤتمر، والش�كر 
موص�ول لس�عادة رئي�س اللجن�ة العلمي�ة منس�ق 
الجامعة لدى الوزارة د. بدر البشر وزمالئه من رؤساء 
وأعضاء اللج�ان على ما يبذلون من جهد وعمل جبار 

لتحقيق ما تصبو إليه الجامعة من تميز.
م�ا اآللي�ة الت�ي يتم م�ن خالله�ا اختي�ار األفضل من 

الطالب؟
ت�م إقرار ع�دد م�ن الضواب�ط التي تعن�ى بآليات 
التحكيم وأعماله واعتم�اد نماذجه ومعاييره، إضافة 
إلى آلية تسليم المش�اركات للمحكمين وفرز النتائج 
وتدقيقه�ا بحس�ب التخصص�ات والمس�ارات الت�ي 
تنط�وي تحتها مش�اركات الط�الب، وهي مس�ارات 
العل�وم الش�رعية واللغ�ة العربي�ة، ومس�ار العل�وم 
اإلنس�انية واالجتماعي�ة، ومس�ار العلوم اإلنس�انية 
والطبي�ة، والتخصصات المش�تركة، وهن�اك معايير 
خاصة بكل تخصص ومسار معين، وذلك لتأتي عملية 
التحكيم ليتم اختيار أفضل المش�اركات وإبرازها في 
كل تخصص بما يتناسب مع ذلك التخصص والمسار 

لضمان موضوعية وعدالة تقييم المشاركات.
كلمة أخيرة لقراء “مرآة الجامعة”؟

في الختام أش�كر م�رآة الجامعة عل�ى اهتمامها 
بتغطية فعاليات ومناش�ط الجامعة والتي تعد دافعا 
هاما لمش�اركة العديد من الطالب والطالبات، وأدعو 
ط�الب وطالبات الجامع�ة للمش�اركة والحضور في 
هذه الفعالية والتي أقيم�ت ونظمت من أجلهم إلبراز 
تميزهم في كافة المجاالت والتخصصات، وأرجو لهم 

التوفيق دوماً وأبداً.

أكد وكيل الجامعة للتبادل المعرفي والتواصل الدولي الدكتور 
محمد بن ســعيد العلــم أن الجامعة تتشــرف بالرعايــة الكريمة 
من لدن خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز –

حفظــه اهلل- للمؤتمر الســابع لطالب وطالبــات التعليم العالي، 

مشــيرًا إلى أن هذا المؤتمــر يعد فرصة مواتية لبناء الشــخصية 
المتكاملة للطالــب والطالبة في جوانب الحياة المختلفة، وزرع 
القيــم األخالقية التــي تحقق التفاعــل واإليجابية فــي المجتمع، 

متطرقًا للعديد من المحاور في الحوار التالي:

حوار: فيصل البلوي – ياسر اليوسف

تفعيل دور الطالب والطالبات 
في المشاركة بآرائهم 

وتجاربهم واهتماماتهم

نسعى جاهدين إلى تحقيق التميز في هذا الملتقى على كافة المستويات
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كتب -  فريق العمل
العلمي�ة  األوراق  كش�فت 
المقدم�ة من قبل ط�الب الجامعة 
التحضيري  الملتقى  للمشاركة في 
ممي�ز،  حض�ور  ع�ن  الطالب�ي 
وتضمن�ت األوراق المقدم�ة بحث�اً 
عن )سياسات اإلصالح اإلداري في 
التعليم العام في المملكة: مشروع 
أنموذًجا(،  التعلي�م  إدارات  توحي�د 
للطالب�ة خول�ه الغان�م للملتق�ى، 
وأوص�ى البح�ث باالس�تفادة م�ن 
نتائج الدراس�ة في إجراءات تنفيذ 
بدم�ج  الخ�اص  الملك�ي  الق�رار 
وزارتي التربي�ة والتعليم، والتعليم 
العالي، وبناء إس�تراتيجية تنفيذية 
إجرائية ممنهج�ة لإلصالح اإلداري 
مج�االت  تش�مل  الع�ام،  للتعلي�م 
اإلص�الح اإلداري المقترحة، ورصد 
القضاي�ا والمش�كالت الملحة التي 
والعم�ل  اإلدارات،  منه�ا  تعان�ي 
على دراس�تها وإصالحه�ا جذريًّا، 
واالستفادة من مقترحات الدراسة 
وتفعيله�ا؛ للتغلب عل�ى المعوقات 
الت�ي تح�ول دون تحقي�ق أه�داف 

المشروع.
كما تضمنت األبح�اث بحثاً عن 
)أثر استخدام إستراتيجية التساؤل 
الذات�ي ف�ي تنمي�ة مه�ارات ح�ل 
المس�ائل الرياضي�ة اللفظي�ة لدى 
طالب�ات الصف الس�ادس االبتدائي 
بمدين�ة الري�اض(، وه�دف البحث 
إل�ى التع�رُّف عل�ى أث�ر اس�تخدام 
الذات�ي  التس�اؤل  إس�تراتيجية 
ف�ي تنمية مه�ارات حل المس�ائل 
الرياضي�ة اللفظي�ة ل�دى طالب�ات 
الصف الس�ادس االبتدائ�ي بمدينة 
الرياض، وتكوَّن البحث من خمسة 
فص�ول باإلضاف�ة إل�ى المالح�ق، 
الرياضيات  تضمن�ت تمهي�دا ع�ن 
وأهمية تعُلم حل المسائل الرياضية 
ثم اإلش�ارة إلى وجود صعوبات في 
حل المس�ائل لدى ط�الب المرحلة 
أس�ئلة  تحدي�د  وت�م  االبتدائي�ة، 
البح�ث وفروض�ه وأهداف�ه وم�ن 
ث�م ع�رض األهمية والح�دود وأهم 
المصطلحات المتعلق�ة به، وبينت 
النتائج تفوق المجموعة التجريبية 
التي درس�ت باس�تخدام التس�اؤل 
الذات�ي عل�ى المجموع�ة الضابطة 
الت�ي درس�ت بالطريق�ة المعتادة، 
وبناًء على تل�ك النتائج قدم البحث 
مجموعة م�ن التوصي�ات كان من 
أهمه�ا: ع�رض درس التهيئ�ة في 
بداية كل فصل من كتب الرياضيات 
م�ن خ�الل إس�تراتيجية التس�اؤل 

الذاتي.
واش�تملت األبحاث على دراسة 
بعن�وان )تقوي�م األداء التدريس�ي 
لمعلمات اللغة اإلنجليزية بالمرحلة 

االبتدائي�ة ف�ي مدين�ة الرياض في 
الش�املة(،  الج�ودة  ض�وء معايير 
وتوص�ل البح�ث لقائم�ة بمعايي�ر 
الجودة الش�املة الالزم�ة لمعلمات 
اللغة اإلنجليزية بالمرحلة االبتدائية 
ضم�ن ثالث�ة معايير رئيس�ة، هي 
»معي�ار التخطيط لل�درس، معيار 
تنفي�ذ ال�درس، معي�ار التقوي�م«، 
لمعلمات  التدريس�ي  األداء  وتحقق 
اللغة اإلنجليزية بالمرحلة االبتدائية 
بدرجة متوس�طة، وأوص�ى البحث 
معايي�ر  قائم�ة  م�ن  باالس�تفادة 
تصمي�م  ف�ي  الش�املة  الج�ودة 
البرام�ج التدريبية لمعلم�ات اللغة 
اإلنجليزية، وتصميم برامج تدريبية 
لمعلم�ات اللغ�ة اإلنجليزي�ة أثن�اء 
الخدم�ة لرف�ع مس�توى المهارات 
بقائم�ة  واالس�تعانة  التدريس�ية، 
المعايير في تقويم األداء التدريسي 
ف�ي  اإلنجليزي�ة  اللغ�ة  لمعلم�ات 

المرحلة االبتدائية.
وف�ي بحث ع�ن )أث�ر القصص 
الرقمية باس�تخدام تقني�ة التابلت 
عل�ى مه�ارات التفكي�ر الناقد في 
مادة التربية األس�رية لدى طالبات 
المرحل�ة المتوس�طة ف�ي مدين�ة 
غ�ادة  الطالب�ة  بين�ت  الري�اض(، 
تدري�ب  أهمي�ة  إل�ى  المطي�ري، 
القص�ص  إنت�اج  المعلم�ات عل�ى 
الرقمية بمختلف أنماطها، وحسب 
طبيعة المحت�وى العلمي، وتصميم 
مستودع رقمي لكل تخصص علمي 
يتضم�ن مجموع�ة م�ن القص�ص 
الرقمية المنتج�ة من خالل أعضاء 
ومعاونيه�م  التدري�س  هيئ�ات 
والط�الب، وتبن�ي إنش�اء وح�دات 
إلنت�اج القصص الرقمي�ة بمختلف 
أنماطه�ا بمراك�ز إنت�اج المقررات 
وط�رح  بالجامع�ات،  الرقمي�ة 
برام�ج تدريبي�ة ألعض�اء هيئ�ات 
والطالبات،  وللمعلم�ات  التدري�س 
واالهتمام بدمج تطبيقات اإلنترنت 
كالقص�ص الرقمي�ة في الس�احة 
التعليمية لمواكبة متغيرات العصر 
ومس�تجداته، واالهتم�ام بتضمين 
الرقمي�ة  بالقص�ص  التعري�ف 
وأس�اليب إنتاجها في برامج إعداد 

المعلم الجامعي.
وبين�ت الطالبة غادة الس�بيعي 
في بحث عن )تصمي�م ملف إنجاز 
إلكتروني لتدريس الكيمياء وقياس 
أث�ره ف�ي تنمي�ة مه�ارات التفكير 
التأّملي لدى طالب�ات الصف الثاني 
الثانوي( ض�رورة االهتمام بتطوير 
مناه�ج الكيمي�اء بحي�ث تس�اعد 
التفكي�ر  مه�ارات  تنمي�ة  عل�ى 
المتعلّمي�ن، وعق�د  ل�دى  التأمل�ي 
دورات تدريبي�ة للمعلّمين في ملف 
اإلنجاز اإللكترون�ي؛ بهدف تحقيق 

الفائدة القصوى م�ن دمج التقنية 
ف�ي التدريس، واالهتمام بأس�اليب 
تقوي�م ط�الب المرحل�ة الثانوي�ة؛ 
بحيث تمّثل مهارات التفكير التأملي 
تقويمه�م،  ف�ي  أساس�ياً  جانب�اً 
واعتم�اد ملف اإلنج�از اإللكتروني 
كأسلوب من أساليب تقويم الطالب 

في المناهج الدراسية.
وف�ي بح�ث ع�ن )إج�راءات ما 
بع�د اختي�ار القي�ادات ف�ي عه�د 
عم�ر ب�ن الخط�اب وتطبيقاته في 
الباحث�ة  بين�ت  التربوي�ة(،  اإلدارة 
منال الس�الم، أهمي�ة التَّعرف على 
إج�راءات م�ا بعد اختي�ار القيادات 
في عه�د عمر بن الخط�اب -رِضَي 
الل�ُه عنُه-, ثم اس�تنباط تطبيقاته 
باس�تخدام  التَّربويَّ�ة،  اإلدارة  ف�ي 
التَّاريخ�ي,  المنه�ج  المنهجي�ن: 
وأوص�ت  االس�تنباطي،  والمنه�ج 
النتائج باالس�تفادة من منهج عمر 
ب�ن الخطاب -رِضَي الل�ُه عنُه- في 
اختي�ار القي�ادات وتطبيقات�ه في 
إدارة  وإنش�اء  التَّربويَّ�ة,  اإلدارة 
متخصص�ة ف�ي ش�ؤون القيادات 

التَّربويَّة في وزارات التَّعليم.
ن�وره  الطالب�ة  بح�ث  وج�اء 
الس�حيباني ع�ن )تحلي�ل محتوى 
مقررات اللغ�ة اإلنجليزية المطورة 
ف�ي ض�وء القي�م اإلس�المية ل�دى 
طالب�ات الص�ف الثالث المتوس�ط 
في المملكة( بالتأكي�د على أهمية 
تطوي�ر مق�ررات اللغ�ة اإلنجليزية 
المط�ورة للصف الثالث المتوس�ط 
بش�كل خ�اص ف�ي ض�وء القي�م 
ه�ذا  ف�ي  واالهت�داء  اإلس�المية, 
التطوي�ر بقائم�ة القيم اإلس�المية 
الت�ي توصل�ت لها ه�ذه الدراس�ة، 
وإج�راء مراجعة ش�املة لمقررات 
اللغ�ة اإلنجليزية المط�ورة للصف 

الثالث المتوسط.
وتضمنت األبحاث المقدمة بحثا 
للطالبة سلمى الحربي عن )تقويم 
 Smart اإلنجليزي�ة  اللغ�ة  كت�اب 
Class 6 للصف الس�ادس االبتدائي 
في ض�وء معايي�ر مقترح�ة للقيم 
Pr-  التربوية وفقاً لنموذج بروفيس

ovus التقويم�ي، وأوصت الدراس�ة 
بض�رورة اعتم�اد قائم�ة موح�دة 
توافرها  الواج�ب  التربوي�ة  للقي�م 
االنجليزي�ة  اللغ�ة  مق�ررات  ف�ي 
ف�ي المرحل�ة االبتدائي�ة وتقديمها 
للشركات األجنبية المطورة لمناهج 
اللغ�ة اإلنجليزية لاللت�زام بها، كما 
أكدت أهمي�ة تطوير محتوى كتاب 
 6  Smart Class اللغ�ة اإلنجليزي�ة
للصف الس�ادس االبتدائي في ضوء 

المعايير التربوية المقترحة.
وتحت عنوان )األس�ماء الستَّة: 
عل�ى  وتطبيقي�ة  نحوي�ة  دراس�ة 

سورة يوسف عليه السالم(، تناولت 
التعريف  الطالب�ة أس�ماء صال�ح، 
وإعرابه�ا،  ة،  �تَّ السِّ باألس�ماء 
والش�روط الواج�ب توافره�ا حتى 
ُتع�رب اإلعراب الخ�اص بها، وتغير 
ذل�ك اإلع�راب عند عدم اس�تيفائها 
ف�ي  ال�واردة  واللغ�ات  للش�روط، 
ذلك عند الع�رب، بع�د التمهيد لكل 
ذل�ك بالتعرُّف على معن�ى اإلعراب، 
وأنواع�ه، وعالمات�ه، مندرج�ة في 
�تة التي يتناولها  ذلك األس�ماء السِّ
ه�ذا البح�ث، ويه�دف ه�ذا البحث 
م�ع إلى دراس�ة تطبيقيَّ�ة وصفيَّة 
تَّة في  إحصائيَّة لهذه األس�ماء السِّ
سورة يوس�ف؛ نظرا لكثرة ورودها 
في هذه السورة، محلال لها، ومبيًنا 
إعرابه�ا اإلعراب الصحيح، وس�بب 
اس�تحقاقها لهذا اإلعراب ويستقي 
ه�ذا البح�ث أهميت�ه م�ن أهمي�ة 
حي�ح به�ذه األس�ماء  �ظ الصَّ التلفُّ
�تة، خاصة في كتاب الله حتى  السِّ
ال يقع اللحن فيه، ألن هذه األسماء 
م�ن المواط�ن الت�ي قد يق�ع فيها 
�ل البح�ث إل�ى عدة  الخط�ا، وتوصَّ
نتائج، من أهمها التعرف على هذه 
األس�ماء الس�تة، وبيان كثرتها في 
س�ورة يوس�ف؛ حيث بلغت تسعة 
وأربعين اس�ًما منحص�رًة في ثالثة 
أسماء منها، بينما بقية األسماء لم 

ترد في هذه السورة.
البن�دري  الطالب�ة  وبين�ت 
)أث�ر  بحثه�ا ح�ول  الحرب�ي ف�ي 
التس�اؤل  إس�تراتيجية  اس�تخدام 
الذات�ي ف�ي تنمي�ة مه�ارات ح�ل 
المس�ائل الرياضي�ة اللفظي�ة لدى 
طالب�ات الصف الس�ادس االبتدائي 
أث�ر  معرف�ة  الري�اض(  بمدين�ة 
التس�اؤل  إس�تراتيجية  اس�تخدام 
الذات�ي ف�ي تنمي�ة مه�ارات ح�ل 
المس�ائل الرياضي�ة اللفظي�ة لدى 
طالب�ات الصف الس�ادس االبتدائي 
بمدين�ة الري�اض، وأش�ارت إلى أن 
الباحثي�ن اهتموا بوض�ع مجموعة 
م�ن الخط�وات التي يج�ب أتباعها 
عند ح�ل أي مس�ألة، واختلفوا في 
ع�دد هذه الخط�وات ومس�مياتها، 
وه�دف البح�ث إل�ى التع�رُّف على 
أثر استخدام إس�تراتيجية التساؤل 
الذات�ي ف�ي تنمي�ة مه�ارات ح�ل 
اللفظي�ة،  الرياضي�ة  المس�ائل 
ولذلك تم اختي�ار المنهج التجريبي 
للتحق�ق م�ن فاعلية إس�تراتيجية 
التس�اؤل الذاتي في تنمية مهارات 
ح�ل المس�ألة، وق�د بين�ت نتائ�ج 
البحث تف�وق المجموعة التجريبية 
التي درس�ت باس�تخدام التس�اؤل 
الذات�ي ف�ي اختب�ار مه�ارات ح�ل 
المس�ائل الرياضي�ة اللفظي�ة على 
المجموع�ة الضابطة التي درس�ت 

لم�ا كان�ت الجامعة مؤسس�ة اجتماعي�ة أنش�أها المجتمع 
لخدم�ة بعض أغراضه، تؤثر في المجتمع م�ن خالل ما تقوم به 
م�ن وظائف، وتتأثر بم�ا يحيط بها من تغي�رات تفرضها أوضاع 
المجتم�ع وحركت�ه، لذا لم يعد من الممك�ن أن تعيش بمعزل من 
هذا المجتمع الذي توجد فيه، وما يواجهه من تحديات ومشكالت 
وم�ا يحلم به من طموحات وآمال، فالتط�ورات العلمية والتقنية 
وم�ا ترتب عليها من ثورة في عالم االتصاالت وما أرتبط بهذا كله 
م�ن تغيرات في أح�وال المجتمع، قد ألقي بتبع�ات إضافية علي 
الجامع�ة للمش�اركة الفعالة في دعم مس�يرة التنمي�ة ولم يكن 
هن�اك بد م�ن أن تس�تجيب الجامعات لها بطريق�ة مرنة وفعالة 
علي الوجه، الذي يحقق رس�التها ف�ي المجتمع وينهض بدورها 

الطبيعي والموقع في قيادة هذا المجتمع.
ونظرا ألن الجامعة تتميز سواء في إدارتها ومناهجها وكلياتها 
واهتماماته�ا بصفة عامة بالتركيز على القضايا المجتمعية ذات 
االهتم�ام، فان الجامعة ومن منطل�ق اهتمامها  بالطالب وتنمية 
مهاراته�م العلمي�ة واالجتماعية والبحث في أغ�وار قدراتهم عن 
المبادرات واالبتكارات والمس�تحدثات م�ن وجهة نظرهم، كانت 
فكرة الملتق�ى العلمي لطالب وطالبات جامع�ة اإلمام محمد بن 
س�عود اإلس�المية والذي تقوم رس�الته نحو العمل على تخطيط 
وتنفي�ذ وتطوير برام�ج تحفز الط�الب والطالبات لإلس�هام في 
نهض�ة وبن�اء وطنه�م، وخدم�ة مجتمعه�م، وتب�رز مواهبه�م 
وتصقله�ا، من خالل مش�اركاتهم بمش�اريع بحثية، ومش�اريع 
ابتكارية وريادي�ة، وأعمال إبداعية، ف�ي التخصصات المختلفة، 
م�ع إكس�ابهم مجموعًة من المه�ارات األكاديمية والش�خصية، 
وتعميق قيم التعاون والتنافس الشريف واألمانة العلمية والنزاهة 

فيهم .
ويع�د الملتق�ى العلمي لط�الب وطالب�ات الجامع�ة الملتقى 
التنافس�ي الس�نوي األبرز للطالب والطالبات، واألكثر استقطاباً 
إلبداعاتهم، وأن يكون ملتقًى منافساً للمؤتمرات العالمية المثيلة 
م�ن حيث التنظيم وجودة األعمال وتنوعها، حيث يتحقق من هذا 
الملتق�ى إتاحة الفرص�ة ألصحاب المواهب من ط�الب وطالبات 
الجامع�ة إلبرازها من خالل المحاور والفعاليات المختلفة، كذلك 
رفع المس�توى العلم�ي والثقافي لدى ط�الب وطالبات الجامعة، 
م�ع تعزيز القيم البحثية واإلبداعي�ة لديهم، وتنمية ثقافة البحث 
العلمي واإلبداع واالبتكار، وتش�جيع األعم�ال الطالبية التطوعية، 
والعمل الريادي، وبناء المش�اريع الصغيرة، ويدخل في ذلك أيضا 

تنمية األعمال الفنية واإلعالمية األصيلة والمتميزة.
لقت غط�ت مح�اور الملتقى ومس�ارته الفرعي�ة العديد من 
جوان�ب االهتم�ام للط�الب بما يضمن له�م بيئة تنافس�ية قوية 
ذات أس�س علمية في مجاالت اهتمام مختلف كالبحوث العلمية 
وصناع�ة األعمال والمش�اريع واالبت�كار والخدم�ة المجتمعية، 
وكلها من المس�ارات ذات االهتمام بالرؤي�ة الطالبية، وهذا األمر 
يتفق مع فلس�فة جامعة االمام في خدم�ة طالبها فليس دورها 
يرتب�ط فق�ط في تلق�ى العل�وم وانم�ا تنمية وتطوير األنش�طة 
الطالبي�ة بما يحق�ق خدمة متكامل�ة األبعاد للطالب المس�تفيد 

الرئيس من دور الجامعة.
أن هذا الملتقى يبرز ح�رص وزارة التعليم أن تقيم الجامعات 
مؤتم�رات تحضيرية لطالبه�ا داخل الجامعات وم�ن خاللها يتم 
ترش�يح الفائزين والفائزات للمش�اركة والتنافس على مس�توى 
الجامع�ات الس�عودية، حيث تس�اهم ه�ذه المؤتم�رات العلمية 
والملتقيات في إحداث ح�راٍك علمي وثقافي متميز، ونجاح كثير 
م�ن الخطط الموضوعة مس�بقاً، حيث نتطلع جميعاً لمش�اركة 

الطالب والطالبات الفاعلة في هذا الملتقى العلمي الكبير.

الملتقى التنافسي 
السنوي

أ. د. عبداهلل بن سعد الرشود
عميد عمادة مركز دراسات العمل التطوعي

ل�م تع�د القاعات الدراس�ّية ف�ي الجامعة مقراً إلقام�ة المحاض�رات التي تنّمي 
التحصي�ل العلمي للطالبات في تخصصاتهن المختلفة فحس�ب؛ بل أصبحت منابر 
نلتم�س منه�ا أقماًرا تضيء العقل البش�ري, وتني�ر الوطن بأنواره�ا الجميلة, هذه 
الفكرة التي طبقتها الجامعة؛ س�عياً منها لتشارك وزارة التعليم في خدمة الملتقى 
العلمي الطالبي الذي يش�رق علينا كش�مٍس س�اطعة في المرّة الس�ابعة؛ الكتشاف 
الق�درات والمواهب في نف�وس الطالب والطالبات, فتنمو مع�ه براعم تتوق لتعزيز 
نموه�ا حتى تصبح منارات تزّين العباد والبالد, انطالًقا من هدف الجامعة األس�مى 

في إنتاج أفراد ناجحين لخدمة هذا الدين ثم لخدمة الوطن الثمين.
لهذا الهدف النبيل يشّمر مركز دراسة الطالبات عن سواعده, بحًثا وتتبًعا عن تلك النماذج الثمينة التي 
ال يس�تهان بها؛ فعزمت اللجنة النس�ائية ممثلة في رئيستها وعضواتها الكريمات على انطالق الفعاليات 
المختلفة لكش�ف الستار عن أهداف الملتقى العلمي الس�ابع ومحاوره وشروطه وكيفية المشاركة فيه؛ 
ب�دًء م�ن العروض التقديمية عبر أجهزة العرض المختلفة, التي تعرض ش�رائح تعريفية للملتقى العلمي 
الس�ابع في مناطق مفتوحة تس�تقطب أكبر عدد ممكن من الطالبات؛ مثل منطقة )البانوراما, وصاالت 
االنتظ�ار(, تليه�ا إقامة الورش التعليمي�ة واألركان التفصيلية في كلياتها المختلفة بمش�اركة الطالبات 

في التنظيم وبإش�راف دقيق من عضوات اللجنة النس�ائية, وكان مما يش�عل روح 
الحماس في الطالبات أن تنشد أبيات خاصة للملتقى العلمي السابع, في جو حافل 

كان له عظيم األثر في جذب الطالبات للحضور والمشاركة.
كم�ا حرصت اللجن�ة على تعزيز الفهم الس�ليم لطريقة المش�اركة في الملتقى 
العلمي السابع بالتواصل خارج نطاق الجامعة عن طريق تلقي جميع االستفسارات 
عبر برامج مختلفة مثل: )الواتس أب, والبريد االلكتروني, وتويتر, وبواسطة االتصال 

المباشر( واإلجابة عنها بشكل دقيق؛ حتى ال تخسر الطالبة فرصة المشاركة.
وبع�د االطمئنان على س�ير التس�جيل وانتهاء المدة المحددة له تس�تعد اللجن�ة اآلن إلقامة الملتقى 
العلمي الس�ابع واستقبال المش�اركات المرّش�حة لعرضها وتحكيمها في جّو ومكان مناسبين للعرض 
والتحكي�م, يليه الحفل الختامي لالحتفال بعرض النتائج التي نترقبها نحن بش�وق كما تترقبها الطالبة 

الموهوبة.
وختاًما كلمة مزخرفة, وباقة ورد عاطرة لكل من س�اند وعاون, ووّجه وأش�ار, وعمل وكافح, وسهر, 
وزّي�ن ذل�ك كله باإلخالص ف�ي العمل؛ خدمة للدي�ن ثم الوطن, وللجامعة التي تس�تحق مّن�ا أن نبذل لها 

طاقاتنا وأفكارنا وجهودنا حتى نراها رمزًا للعطاء.

الملتقى الطالبي.. حضور مميز وتنوع في الطرح

اإلشراقة السابعة

أ.رشا بنت عبد اهلل الزيد
رئيسة اللجنة النسائية للملتقى العلمي السابع:
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بالطريقة المعتادة.
وح�ول )واق�ع ممارس�ة الطب 
الش�عبي في المجتمع السعودي(.. 
عل�ى  مطبق�ة  كيفي�ة  )دراس�ة 
بمدين�ة  الش�عبيات  المعالج�ات 
الرياض(، كشفت الباحثة الجوهرة 
الس�عيد، وكش�فت ع�ن ع�دد م�ن 
أس�اليب الطب الشعبي التي ال تزال 
تمارس حاليا ومنها أسلوب التدليك 
باألعش�اب  والت�داوي  والحجام�ة 
والك�ي وأس�لوب )التلزي�ق( واتفق 
م�ع نظري�ة الفع�ل عند بارس�ونز 
ونظرية تارد للتقلي�د، كما توصلت 
الدراس�ة إلى أن الطب الشعبي طب 
مكمل للط�ب الحدي�ث وليس بديل 
عنه، وكش�فت الدراس�ة عن بعض 
الممارس�ات الخاطئة لكل أس�لوب 
من أساليب الطب الشعبي وتأثيرها 
على المرض�ى، وتوصلت الدراس�ة 
إلى أن هناك أساليب تمكن المريض 
م�ن معالج�ة نفس�ه دون الرجوع 
وهن�اك  الش�عبي،  المعال�ج  إل�ى 
أس�اليب أخ�رى للطب الش�عبي ال 
يس�تطيع المري�ض فيه�ا معالجة 
نفسه بها دون الرجوع للمعالجين 
الش�عبيين، كما كش�فت الدراس�ة 
أن هناك أس�لوبين الكتساب مهارة 
الطب الش�عبي، أحداها التعليم من 
خ�الل أكاديمي�ات أهلي�ة، واألخ�ر 
يتم اكتس�ابه بالت�وارث، وتوصلت 
الدراس�ة إل�ى ع�دد م�ن األس�باب 
التي تدفع النس�اء للت�داوي بالطب 
الش�عبي، منه�ا م�ا ه�و مرتب�ط 
بالتجارب السابقة وأخرى مرتبطة 
وأس�باب  والتقالي�د،  بالع�ادات 
مرتبط�ة بالط�ب الحدي�ث, ويتفق 
ذلك مع نظرية الفعل عند بارسونز 
في التوجه�ات القيمي�ة والدافعية 
،كم�ا أن الجانب الديني كان له دور 
في ذلك، وكشفت الدراسة أن الطب 
الشعبي عالج حاالت استعصى على 
الطب الحديث عالجها، كما كشفت 
خصائ�ص  بع�ض  ع�ن  الدراس�ة 
المعالج�ة الش�عبية الجي�دة وغير 

الجيدة.
وتح�ت عن�وان »أثر فن�ون أدب 
األطف�ال ف�ي تعليم الق�رآن الكريم 
المتحركة نموذجاً«،  صور األطفال 
بّي�ن الطالب عم�ر المومني أهمية 
استثمار مرحلة الطفولة في تعليم 
القرآن الكريم(؛ موضحاً أن مرحلة 
الطفول�ة تك�ّون ش�خصية الطفل 
من جميع جوانبه�ا؛ فهي كالوعاء 
الف�ارغ تملئه بما تش�اء، من خالل 
بن�اء ص�ورة ذهني�ة تتش�كل لدى 
ذهن الطفل؛ بحي�ث تتميز الصورة 
والجاذبي�ة  والتعظي�م  بالقدس�ية 
الكريم،  بالق�رآن  لترتبط  والجمال، 
مم�ا يش�كل ل�دى الطف�ل دافعي�ة 
ورغبت�ه وإقدامه في تعل�م القرآن 
الكريم، بن�اًء على الص�ور الذهنية 
اإليجابي�ة الت�ي كونه�ا ف�ي ذهنه 
تج�اه الق�رآن الكري�م، وم�ن أه�م 
األس�اليب لتحق�ق ذلك فن�ون أدب 
األطف�ال »برام�ج ص�ور األطف�ال 
المتحرك�ة نموذج�اً«؛ فهي تحاكي 
قلب�ه وعقله، واحت�وى البحث على 
مبح�ث وفي�ه ثالثة مطال�ب، أولها 
فن�ون أدب الطفل »ص�ور األطفال 
والمطل�ب  نموذج�اً«ن  المتحرك�ة 
الثان�ي الصورة الذهني�ة، والمطلب 
الثالث العالقة بين الصورة الذهنية 
وص�ور األطفال المتحركة و دورها 

في تعليم القرآن الكريم.
العن�ود  الطالب�ة  وتناول�ت 

بحثه�ا  ورق�ة  ف�ي  الغري�ري، 
»التماري�ن الرياضي�ة«، وبينت أن 
لها فوائ�د عدة على جس�م وحياة 
اإلنسان، فهي تس�اعد على تنظيم 
الوقت وتربي على االلتزام، في فترة 
ليست بالبعيدة، تم التركيز والبحث 
عن تأثيرها على الصحة النفسية، 
مقارنته�ا  إل�ى  االهتم�ام  وامت�د 
بعالج�ات أخرى أو تجربتها كعالج 
أساس�ي من أج�ل توفي�ر خيارات 
أكثر وذات فعالية للبش�رية، حيث 
أظه�رت بع�ض الدراس�ات تأثي�رًا 
منخفًض�ا، فيما أظهرت دراس�ات 
أخ�رى نتائ�ج إيجابي�ة ليس فقط 
عل�ى الصعيد النفس�ي بل خرجت 
بنتائ�ج لمقارنات بين مس�تويات 
إف�راز بع�ض الهرمون�ات المؤثرة 
في الصحة النفسية، وأوضحت أن 
البحث في مجال تأثير الرياضة ما 
زال بحاج�ة إلى المزيد م�ن الدقة 
المس�تخدمة  للمعايي�ر  وتوحي�د 
ف�ي التجارب ح�ول العالم، س�واء 
باس�تخدام ن�وع تمري�ن معين أو 
اس�تخدام مقياس نفس�ي موحد، 

وذلك للخروج بنتائج أكثر دقة.
وفي بحث عن )أثر است���خدام 
التربوي�ة  قوق��ل  تطبيق����ات 
ف�ي تنمي���ة مه���ارات تصمي�م 
ل�دى  اإللكتروني�ة  االختب��ارات 
ف��ي  الترب�وي  الدبل�وم  طالب�ات 
التعلي�م(،  ف�ي  الحاس��ب  مق�رر 
الضلعان  إيم�ان  الطالبة  أوضح�ت 
تطبيق�ات  بع�ض  اس�تخدام  أث�ر 
قوق�ل التربوية في تنمي�ة مهارات 
اإللكتروني�ة  االختب�ارات  تصمي�م 
لطالب�ات الدبلوم التربوي في مقرر 
الحاس�ب في التعليم, واس�تخدمت 
التصمي�م  ذي  التجريب�ي  المنه�ج 
ش�به التجريبي على عين�ة مكونة 
م�ن ) 54( طالب�ة من المس�جالت 
في مقرر الحاس�ب في التعليم في 
المقدم  الترب�وي,  الدبل�وم  برنامج 
من عمادة خدمة المجتمع والتعليم 
المس�تمر بالجامع�ة, ف�ي الفصل 
الدراس�ي األول م�ن الع�ام الحالي، 
م�ن  الدراس�ة ع�ددا  واس�تخدمت 
التجريبية, تمثلت  األدوات والم�واد 
بطاق�ة  المعرف�ي,  االختب�ار  ف�ي 
المالحظ�ة, أدل�ة الطالب�ة, موق�ع 
انترنت, وتمت المعالجة اإلحصائية 
للدراس�ة عب�ر ع�دٍد من األس�اليب 
اإلحصائية تمثلت في المتوس�طات 
الحس�ابية واالنحرافات المعيارية, 
واختب�ار )ت( للعينات المس�تقلة, 
وتحليل التباين األحادي المصاحب، 
و  توصياته�ا  الباحث�ة  وقدم�ت 

مقترحاتها للدراسات.
وتن�اول بح�ث الطالب�ة زين�ب 
اس�تراتيجية  )فاعلي�ة  الزيلع�ي 
posse ف�ي تنمي�ة مه�ارات الفهم 
القرائ�ي في مادة اللغ�ة اإلنجليزية 
لدى طالبات الص�ف الثاني الثانوي 
وأوص�ت  الري�اض(،  مدين�ة  ف�ي 
الدراس�ة بدع�وة مؤلف�ي المناهج 
ومطوريه�ا إل�ى تخطي�ط مناهج 
تتس�ع  بحي�ث  اإلنجليزي�ة  اللغ�ة 
أهدافها وأس�اليب تدريسها لتنمية 
القرائي بجميع مس�توياته،  الفهم 
ومعلم�ات  معلم�ي  وتدري�ب 
ومعلم�ي اللغة اإلنجليزي�ة بجميع 
المراحل الدراس�ية على اس�تخدام 
إس�تراتيجية posse لتنمي�ة الفهم 
القرائي ل�دى الطالب�ات، واقترحت 
 posse الدراسة فعالية إستراتيجية
في تنمي�ة مهارات الفه�م القرائي 

ف�ي مق�رر اللغ�ة اإلنجليزي�ة ف�ي 
مراحل التعلي�م المختلفة، وفعالية 
تنمي�ة  ف�ي   posse إس�تراتيجية 
متغي�رات تابع�ة أخ�رى كالتفكير 

الناقد والتعبير الكتابي وغيرها.
الدِّراَس�ة  مش�كلة  وتمثل�ت 
الحالي�ة في ضع�ف طالبات الصف 
الثان�ي الثانوي في بع�ض مهارات 
الفه�م القرائ�ي ف�ي م�ادة اللغ�ة 
اإلنجليزية، ويعزى هذا الضعف إلى 
قص�ور أس�اليب تدري�س مواضيع 
القراءة، وإتباع األساليب االعتيادية 
في التدري�س؛ لذا تحاول الدِّراَس�ة 
فاعلي�ة  عل�ى  التع�رف  الحالي�ة 
 posse التدري�س وفق إس�تراتيجية
في تنمي�ة مهارات الفه�م القرائي 

في مادة اللغة اإلنجليزية.
ودعت الدراسة مؤلفي المناهج 
ومطوريه�ا إل�ى تخطي�ط مناهج 
تتس�ع  بحي�ث  اإلنجليزي�ة  اللغ�ة 
أهدافها وأس�اليب تدريسها لتنمية 
القرائي بجميع مس�توياته،  الفهم 
وتدريب معلمي ومعلمات ومعلمي 
اللغ�ة اإلنجليزية بجمي�ع المراحل 
الدراسية على استخدام إستراتيجية 
posse لتنمي�ة الفه�م القرائي لدى 
بأس�اليب  واالهتم�ام  الطالب�ات، 
تقوي�م طالبات المرحل�ة الثانوية، 
وتشجيعهن على استخدام التقويم 

الذاتي.
ع�ن  تأصيلي�ة،  دراس�ة  وف�ي 
الحوار في اإلس�الم، بين�ت الطالبة 
البح�ث  أهمي�ة  أن  الفهي�د  خل�ود 

وأسباب اختياره تعود إلى 
كث�رة اس�تعمال الح�وار ف�ي 
الكت�اب والس�نة، وكث�رة وقوع�ه 
م�ن األنبي�اء، وأن الحوار وس�يلة 
ناجحة ف�ي دعوة الن�اس إلى هذا 
الدين القويم، وبين�ت أهم النتائج 
أن كلم�ة الح�وار في اللغ�ة تدور 
عل�ى ع�دة معاني منه�ا »الرجوع 
إلى الش�يء، التحول م�ن حال إلى 
ح�ال، اإلجاب�ة والرد، االس�تنطاق 
ومراجع�ة الحدي�ث، والح�وار في 
االصط�الح ه�و ن�وع م�ن أن�واع 
الحديث، يكون فيه مراجعة الكالم 
بي�ن طرفي�ن بطريق�ة متكافئة، 
دون أن يس�تأثر أحدهم�ا اآلخ�ر، 
وم�ن  اله�دوء،  عليه�ا  ويغل�ب 
للح�وار:  القريب�ة  المصطلح�ات 
إن  حي�ث  والمناظ�رة،  المجادل�ة 
المجادل�ة يغلب عليها طابع القوة 
والغلب�ة والخصوم�ة ف�ي الجدل، 
بينما المناظرة يرجع إلى المقابلة 
في المخاطبة والكالم، وتس�تعمل 
مادة المناظرة في السنة بالمعاني 
التي وردة في القرآن وهي: »التأمل 
بالعين، والتأخر واإلمهال، والفكر 
والتقدير، واألمر بالنظر والتأمل«. 

ح�ول  ت�دور  الح�وار  وأهمي�ة 
ع�دة أمور »أنه�ا ضرورة بش�رية، 
أنه�ا وس�يلة وطريق�ة قوي�ة م�ن 
طرائ�ق البناء واإلع�داد لألمة، فيها 
تنمي�ة لبع�ض الجوان�ب األخالقية 
الحوار مفتاح السالم،  وإش�اعتها، 
الح�وار ل�ه عالق�ة قوي�ة وكبي�رة 
أنواع  بالفنون األخ�رى«، وللح�وار 
يختلف باخت�الف موضعه�ا، منها 
الحوار التعليم�ي، والحوار العقدي، 
والحوار األسري، ومن أهم ضوابط 
الح�وار في اإلس�الم إخ�الص النية 
لله، ث�م العلم، واالعتراف باآلخرين، 
وتحدي�د  الح�ق،  لطل�ب  والتج�رد 
موض�وع الح�وار وهدف�ه وغيرها 

الكثير.

انطالق�ا م�ن ح�رص الجامعة عل�ى إتاحة كافة 
الف�رص للكف�اءات العلمي�ة الش�ابة م�ن طالبه�ا 
التناف�س  روح  وإيج�اد  خل�ق  به�دف  وطالباته�ا 
والمنافس�ة بينهم لالنخراط في سوق العمل بأفكار 
مشاريع ريادية ليشاركوا بها في صناعة األعمال في 
ه�ذا البلد المعطى، فقد نظم�ت لجنة صناع األعمال 
للملتقى العلمي الطالبي الس�ابع لهذا العام الدراسي 
1436-1437ه� مجموعة من الفعاليات واألنش�طة 
الس�تنهاض روح المب�ادرة ل�دى ط�الب وطالب�ات 
الجامعة لالنخراط في المش�اركة بأفكار ومشاريع 
ريادية تسهم في صناعة العمال في المملكة العربية 

السعودية.
فقد قامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات تنظيمية 
وتنفي�ذ عدد من اللقاءات التعريفية لطالب وطالبات 
الجامعة لحثهم على المش�اركة ف�ي الملتقى، حيث 
بدأت اللجن�ة بحملة إعالنية على مس�توى الجامعة 
»الكلي�ات والمعاه�د والمراكز المختلف�ة« للتعريف 
بالملتق�ى العلمي الطالبي الس�ابع وذل�ك عبر كافة 
الوس�ائل المختلفة من عرض لبوسترات )ملصقات 
تعريفي( ووس�ائط التواصل االجتماعي، كما أقامت 
اللجن�ة بعق�د دورات تدريبية تطويري�ة متخصصة 
وورش عمل إرش�ادية، والذي أعدها وقدمها عدد من 
األس�اتذة المتخصصون في مجال ريادة األعمال في 
الجامعة، وتضمنت محاور ورش�ة العمل عدة نقاط 

أساسية كان من أهمها:
أوالً- نب�ذة تعريفية: تم من خاللها 
تبي�ان الرعاي�ة الكريم�ة الت�ي أولتها 
حكوم�ة خ�ادم الحرمي�ن الش�ريفين 
الملك س�لمان بن عبدالعزيز –يحفظه 
الله- بأبناء الوطن ودعم صناع األعمال 
من الشباب والش�ابات، من خالل عقد 
مثل ه�ذه الفعالي�ات ويج�اد صناديق 
ومعاهد متخصصة لهذا الغرض، من اجل االستثمار 
األمث�ل في العقول والطاق�ات الواعدة والقدرات غير 
المحدودة لدى طالب وطالبات الجامعات السعودية، 
ورفع المستوى العلمي والعملي لديهم، ونشر ثقافة 
البحث العلمي واإلبداع واالبتكار واإلسهام في خدمة 

المجتمع.
ثاني�اً- نب�ذه ع�ن المؤتم�رات العلمي�ة الطالبية 

السابقة. 
ثالثاً- لمحة عن المؤتمر العلمي السابع الحالي.

رابعاً- نبذة تعريفية ع�ن محور صناعة األعمال 
الخ�اص بالملتقى الطالب�ي العلمي الس�ابع لطالب 
وطالب�ات الجامع�ة، وكيفية المش�اركة في محور 

صناعة األعمال.
سادس�اً- اإلرش�اد والتوجي�ه لمش�اريع الطالب 

لالرتقاء بها.
وفي نهاية الحملة التعريفية تم اس�تالم عدد من 
المش�اريع في مج�ال صناع األعمال ومش�اريع في 
مجال الفكرة الممي�زة في صناعة األعمال، حيث تم 
إجراء الفحص المبدئي لها واختيار ثمانية مش�اريع 
للطالبات وسبعة مشاريع للطالب صالحة للمشاركة 
بها في الملتق�ى، وقد جرى تحكيم هذه المش�اريع 
من قبل لجن�ة التحكيم المتخصصة والمش�كلة من 

اللجنة العليا للملتقى.

يع�د الملتق�ى العلم�ي الس�ابع فرص�ة ممي�زة 
الكتش�اف المواهب الطالبية، وينم�ي روح التنافس 
الش�ريف بين طالب الجامعة، كما يتأه�ل الفائزون 
والفائزات للمش�اركة بالملتقي العلمي السابع على 

مستوى الجامعات السعودية.    
وقد تش�رفت بتكليفي برئاس�ة لجن�ة الفعاليات 
المصاحب�ة للملتق�ى العلم�ي الس�ابع ال�ذي احتاج 
التخطي�ط والتجهي�ز ووضع األس�س لالنطالق فقد 
ت�م تش�كيل فري�ق متكامل يحت�وى على ع�دد من 
الموظفي�ن والموظف�ات في عمادة ش�ؤون الطالب 
لخدم�ة المش�اركين وتس�هيل أموره�م، وم�ن هذا 
المنطلق بدأت اللجن�ة أعمالها بعقد اجتماعها األول 
لتوضي�ح آلية العمل وسياس�ة الفعالي�ات بالملتقى 
وت�م توزي�ع الفريق إل�ى جزأين جزء يخ�دم الطالب 
وج�زء يخدم الطالب�ات وتحدي�د مكان ل�كل فريق، 
وق�د ارتأت  اللجنة وضع تصور توضيحي للفعاليات 
المصاحبة فهي تش�مل على فرعين هما ) الخطابة 
و األعم�ال الفنية ( وكل فرع يضم العديد من الفروع 
وق�د عملت اللجن�ة على إعداد تصور ش�امل وكامل 
للفعالي�ات المصاحبة بما فيها آلي�ة وطريقة إجراء 
المس�ابقة وآلية اختير التحكي�م وتحديد المصاريف 
والنثري�ات للفعالي�ة والجوائز للفائزي�ن واعتمادها 
م�ن اللجنة العليا كما يش�مل الفعالي�ات المصاحبة 
مع�رض فني وقد كلف�ت اللجنة بإعداده واإلش�راف 

عليه.
وتعد مسابقات الفعاليات المصاحبة في فرعيها 
الخطابة واألعمال الفنية فالخطابة تش�مل قسمين 
قس�م اإللقاء وقس�م اشرحها وهي مس�ابقة تعتمد 
عل�ى المش�اركة وما لدي�ه من مواهب وق�درات في 
اإللق�اء والتأثير عل�ى المتلقي والهدف منها كش�ف 
مواهب واستكشاف القدرات لدى الطالب والطالبات 
بالجامع�ة وتنمية هذه المواهب المبدعة فقد عملت 
اللجن�ة عل�ى وض�ع تص�ور كام�ل ووافي  الش�رح 
لكي يس�هل على المش�ارك فهم المس�ابقة ومعرفة 
أنظمته�ا ومعايي�ر التحكيم وقد اس�تخدمت اللجنة 
قن�وات التواص�ل للتعريف بالمس�ابقة وحث الطلبة 

على المش�اركة وكذلك أتاح�ت اللجنة 
قن�اة تواصل م�ع الطلبة ف�ي )الواتس 
االستفس�ارات  عل�ى  لإلجاب�ة  آب( 

والمالحظات. 
الفعالي�ات  م�ن  الثان�ي  والقس�م 
المصاحب�ة األعم�ال الفني�ة وتش�مل 
التش�كيلي  كالرس�م  أقس�ام  س�تة 
التش�كيلي  الرقم�ي والتصوير  والف�ن 
والكاريكاتي�ر والخ�ط العربي والتصوي�ر الضوئي و 
والتصوير الضوئي فقد تم إعداد صفحات ونش�رات 
تعريفي�ة به�ا وآلي�ة المش�اركة وتحدي�د الضوابط 
واألس�س الستقبال المشاركات ويعد هذا القسم من 
األٌقس�ام التي تكتش�ف المواهب الفنية لدى الطلبة 
وما يمتلكونه من إبداع وفن ألنها تعتمد على موهبة 
المنف�ذ وبراعت�ه في الرس�م والتصوي�ر وتأتي هذه 
المسابقات الكتشاف المواهب واستثمارها بالشكل 
الصحي�ح لكي يواصل�وا إبداعهم وفنه�م والجامعة 
حريصة عل�ى رعاية الموهوبي�ن ودعمهم في كافة 

المجاالت. 
كم�ا قام�ت اللجن�ة بالتواص�ل م�ع كلي�ة اللغة 
العربية لترش�يح محكمين ومحكمات وفق ضوابط 
المس�ابقة وتم ترش�يح عدد م�ن المحكمين لطالب 
والطالب�ات وت�م اعتم�اد اس�تمارات التقوي�م م�ع 
الحكمي�ن وج�رت المس�ابقة وفي  مكانه�ا ووقتها 

المحدد سابقاً.
واألعمال الفنية تم ترش�يح ع�دد من المحكمين 
المختصي�ن ف�ي المج�االت الفني�ة لتحكي�م أعمال 
ومش�اركات الطلبة وفرزه�ا وضبطها على المعايير 
والشروط للمس�ابقة وقد شارك في هذه الفرع أكثر 

من 65 طالب وطالبة في جميع المجاالت. 
وق�د ح�دد اللجن�ة أن ف�ي كل ف�رع م�ن فروع 
الفعالي�ات المصاحب�ة أن تك�ون الجوائ�ز ألصحاب 
المراكز الخمس األولى في كل فرع وتم وضع جوائز 

مالية قيمة لكل مركز. 
كم�ا تتول�ى اللجن�ة التجهي�ز واإلش�راف عل�ى 
المعرض المصاح�ب للملتقى العلمي الس�ابع الذي 
س�يقام في مبنى المؤتمرات للطالب وس�يتم عرض 
المعرض ف�ي مدينة الملك عبدالل�ه للطالبات بمبنى 

323 وذلك لعرض مشاركات الطالب والطالبات.
 وف�ي خت�ام الفعالي�ات المصاحب�ة للملتقى تم 
إرس�ال المش�اركات الفائزة بمس�ابقتي »الخطابة 
والمس�ابقة الفنية« للجنة العلي�ا حتى يتم اعتمدها 

من اللجنة العليا.

صناع األعمال من 
طالب الجامعة 

د. خالد بن عبدالعزيز الشـلفان
عميد مركز خدمات التوظيف واألعمال الريادية

رئيس لجنة صناع األعمال بالملتقى العلمي 
الطالبي السابع

الملتقى فرصة 
الكتشاف المواهب 

الطالبية
د. خالد بن محمد الخزيم
رئيس لجنة الفعاليات المصاحبة 

الملتقى الطالبي.. حضور مميز وتنوع في الطرح
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من واقع التجربة أو كما تبينه الدراسات التي تستهدف البحث في الوظيفة 

التسويقية، وجد أن الكثير من المؤسسات ما تزال تخلط بين مفاهيم وظيفتي 

البيع والتس�ويق في الهيكل التنظيمي لديها، فإم�ا أن تضع إدارة للمبيعات 

لتشمل الوظيفة التسويقية، أو أنها تضع التسويق والمبيعات باعتبارهما ذات 

الوظيفة ولديها نفس الوصف الوظيفي، وفي هذا الخلط تشويه واضح لماهية 

التسويق باعتباره الوظيفة األكثر شمولية والتي يجب أن يندرج تحتها مجمل 

األنش�طة الفرعية: كالمبيعات، وبحوث التسويق،وتطوير المنتجات، وخدمة 

العمالء والش�كاوي واالقتراحات، وخدمة ما بعد البيع، والترويج، والتسعير، 

والتوزيع ... الخ . 

بل أن بعض المؤسس�ات تصر على أن المبيعات هي الوظيفة األساس�ية 

لقسم التسويق ، مع إنها في واقع األمر ما هي إال نشاط صغير جداً من أنشطة 

التس�ويق، وطبعاً كنتيجة لهذا الخلط بين التسويق ومفاهيمه الفرعية، يبرز 

الضع�ف والقصور في تنظي�م وتنفيذ متطلبات ه�ذه الوظيفة كما تجب أن 

تكون عليه. 

كما نجد أن هناك جزء كبير من تلك المؤسس�ات مازلت فكرة التس�ويق 

مش�وهة ومنقوصة لديها، فكم من ش�ركة تذهب فعلياً إلى الس�وق وتحاول 

البحث عن رغبات المستهلك وحاجاته وتوقعاته عند تصميم المنتجات المراد 

تنفيذه�ا، وهذا يلقي الضوء على مفهوم بحوث التس�ويق وما هي الموازنات 

المالية المخصصة لها، ومدى توفر الكوادر البشرية التسويقية لتنفيذها، مع 

العلم بأن فكرة البحث التسويقي ليست مقتصرة للحصول على معلومات عن 

الزبائن فقط، وإنما تمتد لتشمل بحوث تحديد السعر واإلعالن وتقييم قنوات 

التوزيع ورجال البيع، ورضا الزبائن، والذكاء التس�ويقي، إضافة إلى الحاجة 

لتمييز ذلك عن نظام البحث التس�ويقي الذي يشمل بحوث التسويق نفسها، 

واله�دف هو رقابة البيئة التس�ويقية الت�ي تعمل فيها المؤسس�ة، وبالتالي 

الحصول على معلومات يومية واس�تراتيجية تحدد وضع الشركة ومنتجاتها 

في السوق مقارنة بالمنافسين .  

ونجد أن الكثير من المؤسس�ات ال يرغب باإلنفاق الفعلي على التسويق، 

فالتس�ويق ال ينحصر في اإلعالنات فقط ، وه�ذا األخير يختلف عن الترويج 

وكالهما ضمن المفهوم التس�ويقي، ونبين هنا أن الحمالت التسويقية تعتبر 

اس�تثمار طويل اآلجل قد تستنزف جزء كبير من األرباح على المدى القصير، 

لكنها في الوقت نفسه تحمل عائد مرتفع على المدى الطويل. وتصر مؤسسات 

األعمال من واقع التقارير على تخفيض المبالغ المنفقة على النشاط التسويقي 

بكافة فعاليته واألنشطة والكوادر التسويقية التي يتضمنها.

وتدرك مؤسس�ات األعمال أن وظيفة التس�ويق يمكن ألي شخص القيام 

بها، لذلك فهي قد توظف أناس من حملة التخصصات اإلدارية أو غير اإلدارية 

لالعتق�اد بقدرتهم م�ن الناحية اإلداري�ة أو التنظيمية على ش�غل متطلبات 

الوظيفة التسويقية، كما أن تقييم الكوادر التسويقية العاملة يعني الحاجة إلى 

بذل المزيد من الجهود لتدريبهم على أس�س التسويق الحديث والمستجدات 

التسويقية أيضاً . 

كم�ا قد تس�تنجد بعض المؤسس�ات برج�ال البيع من األش�خاص غير 

المؤهلي�ن م�ن الناحية العلمي�ة من أصحاب الوس�امة أو اللباق�ة لمن يتقن 

ف�ن الكالم والح�وار، لالعتقاد بأن هذه المواصفات أكثر ما يناس�ب الوظيفة 

التسويقية، ولكن هذه الوظيفة بريئة كبراءة الذئب من دم يوسف ، وهذه البدع 

التسويقية التي ابتكرتها مؤسسات األعمال شوهت من وظيفة التسويق وكانت 

أحد األسباب المسؤولة عن تدني اإلقبال على هذا التخصص في الجامعات.

أخي�راً، نضيف أن الكثير من األفراد يعتقد أن دورة في مجال التس�ويق 

لمدة ش�هر كافية لجعله مؤهالً لممارس�ة النشاط التس�ويقي، وهذا االعتقاد 

م�رده إل�ى الممارس�ات الخاطئة التي جس�دتها مؤسس�ات األعم�ال. فهذه 

المؤسسات ال تهتم بالتسويق كفلسفة حديثة وشاملة وفعالة لتحقيق أهدافها، 

كم�ا ال تقوم بدراس�ات حقيقية لقياس دور النش�اط التس�ويقي في تعزيز 

أرباحه�ا، كم�ا نوجز مفهوم التس�ويق الهاتفي الذي تقوم ب�ه بعض البنوك 

والش�ركات السياحية لبيع خدماتها على الزبائن، ويعد هذا من األنشطة التي 

يجب الوقوف عندها كثيراً قبل الحديث عن إدراجها ضمن التسويق . 

والتخطيط التس�ويقي االستراتيجي ال يعني فقط وضع الرؤية والرسالة 

وإنما ضرورة وضع استراتيجية تسويقية على مستوى المؤسسة ويطلب من 

الوحدات األقل حجماً تنفيذها ، لذلك تبرز الحاجة إلى دور مؤسسات األعمال 

العربية والمحلية في توفير مراكز بحثية تس�ويقية قادرة على إنتاج المعرفة 

التس�ويقية، وابتكار نماذج تنظيمية وتطبيقات تس�ويقية يمكن االس�تفادة 

منه�ا في تطوير النظري�ات التس�ويقية والمناهج النظرية ف�ي الجامعات، 

وذلك قياس�اً لإلسهامات التي تقدمها الشركات العالمية مثل جنرال إلكتريك 

GE أو مجموعة بوس�طن االستش�ارية BCG في تطوير النش�اط التسويقي 

االستراتيجي .

األخطاء التسويقية 
في مؤسسات 

األعمال السعودية 
د.إياد النسور
أستاذ التسويق المشارك - قسم إدارة األعمال

أقامت وح�دة البح�وث في كلية 
اإلقتصاد والعل�وم اإلدارية محاضرة 
منص�ور  الدكت�ور  قدمه�ا  قيم�ة 
األعم�ال   إدارة  أس�تاذ  المراب�ط، 
بح�وث  مس�اهمة  ع�ن  المس�اعد 
التدخ�ل ذات األبع�اد التحويلي�ة في 
تطوير البحث العلمي والممارس�ات 
المهني�ة داخ�ل المنظم�ة، وقد بين 
المراب�ط أهمي�ة ه�ذا البح�وث في 
اس�تخراج قوانين علمي�ة في مجال 
إدارة األعم�ال بصف�ة عام�ة ، وفي 
مجال إدارة الجودة الشاملة والتميز 
اس�تخدم  حي�ث  خاص�ة،  بصف�ة 
ف�ي محاضرت�ه النقد العلم�ي وفقاً 
العلمي�ة  الدراس�ات  م�ن  للكثي�ر 
أصبح�ت  الت�ي  والدولي�ة  العربي�ة 
تنتقد اس�تخدام المناهج الكمية في 

البحوث العلمية. 
وقد توس�ع الدكتور منصور أثناء 
س�رده ما س�اد في القرن العش�رين 
ف�ي  العلم�ي  البح�ث  مي�دان  ف�ي 
العل�وم اإلنس�انية واالجتماعية ، من 
المناه�ج البحثي�ة الت�ي تعتمد على 
البيان�ات الكمي�ة الميدانية والتحليل 
اإلحصائ�ي له، فقد انص�ب التنافس 
في كسب المنزلة العلمية على درجة 
التعقي�د والتفصي�ل في ط�رق جمع 
تلك البيان�ات وكيفي�ة تحليلها، وقد 
حققت تلك المناهج انتش�اًرا واسعاً 
بص�ورة توح�ي بأن�ه ال من�اص من 
اس�تخدام هذه األس�اليب ف�ي إعداد 

البحوث العلمية الجيدة. 
لك�ن يش�ير المحاض�ر أن ه�ذه 
تتغي�ر  ب�دأت  النمطي�ة  الص�ورة 
المعتم�دة  البح�وث  كث�رت  وق�د 
عل�ى المناه�ج النوعي�ة )الكيفي�ة( 
بوصفها بدي�اًل أكثر مالءم�ة للعلوم 
اإلنس�انية واالجتماعية، وقد وجدت 
ه�ذه المناه�ج رواجاً في األوس�اط 
األكاديمي�ة ، وظه�ر خالله�ا ط�رق 

البح�ث اإلثنوغرافي�ة نتيج�ة للنق�د 
الكم�ي،  البح�ث  لمناه�ج  الموج�ه 
وق�د تبين أن وس�ائل جميع البيانات 
كان�ت  »االس�تبانات«  المس�تخدمة 
تفهم من قبل المبحوثين على عكس 
ما تهدف إليه، وقد ال تدرس الظاهرة 
ب�كل أبعادها بش�كل متكامل، فضال 
عن أنها ال تعطي للمبحوثين الفرص 
الكامل�ة لتقدي�م رؤيته�م ووجهات 

نظرهم. 
وقد أض�اف المحاضر أن المنهج 
اإلقتصادي واإلجتماعي يعتبر بحوث 
التدخ�ل ذات األبع�اد التحويلية نوعاً 
من أنواع البح�وث اإلثنوغرافية، وقد 
ق�دم مثالً في أن الباحث المستش�ار 
الش�ركات  داخ�ل  بأبحاث�ه  يق�وم 
والمنظم�ات فيس�تعمل المالحظات 
وجم�ع الوثائ�ق والقي�ام بمقابالت، 
وه�ذا يتطل�ب تواجده لفت�رة طويلة 
المنظم�ات،  ه�ذه  داخ�ل  نس�بياً 
الهياكل  للتع�رف ودراس�ة مختل�ف 
والس�لوكيات والتفاعالت بينها ، بما 
يمّكنه من حس�اب التكلف�ة الخفية 

للجودة ومعرفة أسبابها الجذرية.
ويضيف بأن بح�وث التدخل ذات 

األبعاد التحويلي�ة تمثل عملية تدخل 
-عملي�ة هندس�ة الج�ودة- حس�ب 
واالقتص�ادي  االجتماع�ي  المنه�ج 
تتك�ّون م�ن أربع�ة مراحل تب�دأ من 
وتنفي�ذ  والمش�روع  التش�خيص 
المش�روع وتنتهي بتقويم المشروع 
ف�ي هندس�ة الج�ودة. وق�د اقت�رح 
نم�وذج يهدف إلى اس�تخراج قوانين 
علمي�ة مبني�ة عل�ى تطبي�ق منهج 
بح�وث التدخل ذات األبعاد التحويلية 
وتفس�ير  وص�ف  عل�ى  ق�ادرة   ،
ه�ذه  مس�اهمة  كيفي�ة  ومعالج�ة 
البح�وث ف�ي تطوير البح�ث العلمي 
من خ�الل االنت�اج العلم�ي للمعرفة 
بواس�طة التفاع�الت المعرفي�ة بين 
الباحث المستشار ومختلف األطراف 
الفاعلة في الوح�دات التنظيمية في 

مؤسسات التعليم العالي. 
ف�ي  النم�وذج  ه�ذا  ويس�تند 
النظري�ة  إل�ى  العلمي�ة  مرجعيت�ه 
اإلجتماعي�ة واإلقتصادية للمنظمات 
وإدارة األعم�ال، وبحوث التدخل ذات 
األبعاد التحويلية ، ويعتمد باألساس 
الس�تخراج القواني�ن العلمي�ة عل�ى 
عمليات التحول م�ن الباحث العلمي 

إلى الباحث - المستشار العلمي ، من 
أجل شراكة مستدامة ومندمجة بين 
منظوم�ة البحث العلمي والش�ركات 
االقتصادي�ة  والبيئ�ة  والمنظم�ات 
واالجتماعية والسياسية والثقافية... 
مبنية عل�ى المس�ؤولية اإلجتماعية 
والمس�اءلة  اإلداري�ة  واألخالقي�ات 
والش�فافية... ال�خ ، ولتبس�يط فهم 
النم�وذج األساس�ي اقت�رح الدكتور 
مش�اريع  م�ن  مجموع�ة  المراب�ط 
منه�ج  تطبي�ق  توض�ح  النم�اذج 
العملي�ات ف�ي بح�وث التدخ�ل ذات 
االبعاد التحويلية مما سّهل توضيح:

كيفية مس�اهمة تطبي�ق منهج 
العملي�ات ف�ي بح�وث التدخ�ل من 
خالل عمليات االستشارية في العلوم 
منظوم�ات  تطوي�ر  ف�ي  اإلداري�ة، 

التدريس والبحث العلمي والتدريب.
هيئ�ة  عض�و  تح�ول  عملي�ة 
التدري�س الباحث العلم�ي إلى عضو 
هيئ�ة تدريس  المستش�ار – الباحث 

العلمي – المدرب.
القيادي�ة  المه�ارات  أهمي�ة 
Coaching النجاح التحول من عضو 
هيئ�ة تدريس  المستش�ار – الباحث 
العلم�ي – الم�درب إلى عض�و هيئة 
تدريس القائد اإلشرافي - المستشار 

– الباحث العلمي – المدرب.
التفاع�الت بي�ن أعض�اء هيئ�ة 
 - اإلش�رافين  الق�ادة  التدري�س 
المستش�ارين – الباحثي�ن العلمين 
– المدربين والمدخالت والمخرجات 
وتحوي�ل المدخ�الت إل�ى مخرجات 
والبح�ث  التدري�س  عملي�ات  ف�ي 
والتدري�ب  واالستش�ارات  العلم�ي 
لتطوير شراكة مستدامة ومندمجة 
العلم�ي  البح�ث  منظوم�ة  بي�ن 
والبيئ�ة  والمنظم�ات  والش�ركات 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

والثقافية...الخ . 

خالل محاضرة أقامتها وحدة البحوث في كلية االقتصاد

مساهمة بحوث التدخل في تطوير جودة البحث 
العلمي والممارسات المهنية داخل المنظمات

محاضرة عن المؤشرات االسترشادية لمكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب في القطاع المصرفي

ق�دم الدكت�ور علي خالد قطيش�ات األس�تاذ المش�ارك في قس�م إدارة األعمال 
وبالتعاون مع وحدة البحوث في الكلية، محاضرة شيقة عن المؤشرات االسترشادية 
لمكافحة غس�ل األموال ، وتموي�ل اإلرهاب في القطاع المصرف�ي ، وفقاً لتعليمات 
مؤسس�ة النقد العربي الس�عودي والتعاميمم الصادرة عنه، والدالئل لمختلف أنواع 
العمليات المصرفية. وقد اس�تعرض الدكتور قطيشات مختلف العمليات المصرفية 
وعملي�ات االعتم�ادات المس�تندية،  ومس�تندات التحصي�ل ، ومؤش�رات الخدمات 
المصرفية وما يشوبها من إجراءات ، وطلبات وعالمات االشتباه. وقد وضح قطيشات 
العمليات المصرفية التي تتضمن شبهة تمويل اإلرهاب ، وذلك في العمليات النقدية 
بش�كليها العمليات الكبيرة والمركبة ، ومعايير االشتباه في التحويالت البنكية على 
ش�كل حواالت ص�ادرة أو واردة . كما تط�رق المحاضر إلى العملي�ات الصادرة عن 
بطاقات االئتمان ، وخدمة الخزائن الحديدية والصرف األجنبي والشيكات السياحية 

، وأظهر مدى خطورتها وأهميتها في مكافحة غسل األموال.
كما اس�تعرض باألخير إج�راءات األخطار ع�ن العمليات التي يش�تبه في أنها 
تتضمن غس�ل األموال ، وتمويل اإلره�اب وإجراءات التعامل مع العمالء المش�تبه 

بهم.

بتنظي�م م�ن ن�ادي إدارة اإلعمال ف�ي الكلية ، قدم 
األس�تاذ عم�رو ج�زار مدي�ر اس�تقطاب المواهب في 
ش�ركة علم، محاضرة قيمة بعنوان أحدث الممارسات 
في مجال الموارد البش�رية ، في القاعة الكبرى بالكلية 
. وق�دم المحاضر ش�رحاً وافي�اً عن بع�ض المفاهيم 
الحديث�ة المتعلقة بالموارد البش�رية منها : إدارة األداء 
والتعلم االجتماعي ، وإدارة معلومات الموارد البشرية ، 

والعالمة التجارية كموظف .
وبي�ن األس�تاذ ج�زار نتائ�ج مهم�ة وصادمة في 
اتجاهات الموارد البش�رية في المؤسس�ات، حيث بين 
أن أكث�ر من 90% من أنظمة تقييم األداء في العالم غير 

ناجحة ، وهناك فقط 5% من محترفي الموارد البشرية 
راضون جداً عن أنظمة إدارة األداء في منش�آتهم، كما 
أشار أن ما بين 70% - 90% من التعلم في العمل يحدث 

بشكل غير رسمي في المؤسسات .
كما بين األستاذ جزار أن الشركات التي تستثمر في 
عالمتها التجارية كموظف تحصل على جودة أعلى من 
المتقدمين على وظائفها بنسبة 54% ، كما بين أن %69 
من األشخاص ال يرغبون في العمل من المنشآت سيئة 
السمعة حتى وإن كانوا عاطلين عنه. هذه الممارسات 
والنتائج قدمها المحاضر بأسلوب علمي راقي، رافقها 
تقديم حزمة م�ن التوصيات المفيدة والناجعة لتطوير 

ممارس�ات الموارد البش�رية ف�ي مؤسس�ات األعمال 
عامة . 

وقد حض�ر اللق�اء مجموعة من طلبة قس�م إدارة 
اإلعمال رئيس قس�م إدارة األعمال الدكتور عبد الرحمن 
المهين�ي، علم�اً أن هذه المحاض�رة بتنظيم من رئيس 
النادي ونائبه الطالب أسامة الشبيلي وسعود الظفيري 
. ه�ذا وق�د تخل�ل المحاضرة وبحض�ور عمي�د الكلية 
د.فالح بن فرج السبيعي، اس�تعراض إلنجازات النادي 
خالل الفترة الماضية، حيث أبدى األستاذ جزار إعجابه 
الكبي�ر به�ذه اإلنج�ازات وما قدم�ه النادي م�ن أفكار 

وفعاليات.         

أحدث الممارسات في مجال الموارد البشرية 
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الجامعة تنظم ندوة: )تطوير المنتجات التعليمية في كليات االقتصاد واألعمال(

الفوزان: إنشاء كلية االقتصاد مرحلة متقدمة من مراحل استجابة 
الجامعة لمتطلبات التنمية في المملكة

الندوة ترصد التجارب العلمية الناجحة محليًا وعالميًا في مجال تطوير المناهج والبرامج الجامعية
تنظ�م كلية االقتص�اد والعلوم اإلداري�ة بالجامعة »ندوة 
تطوي�ر المنتجات التعليمية في كلي�ات االقتصاد واألعمال« 
ي�وم األربع�اء المقب�ل ولمدة يومي�ن، بمش�اركة العديد من 

المتخصصين، بمبنى المؤتمرات في المدينة الجامعية.
وعب�ر بهذه المناس�بة مدي�ر الجامعة بالنياب�ة الدكتور 
ف�وزان ب�ن عبد الرحم�ن الفوزان قائ�اًل: إن المتأّم�ل لواقع 
الجامع�ات العالمي�ة يالحظ تطويراً منس�قاً ومس�تمراً في 
مناهجه�ا وبرامجه�ا التعليمي�ة، وس�عيا حثيث�اً لتحس�ين 
بيئته�ا التعليمية، لتمكي�ن طالبها من اإلج�ادة في مجاالت 
العمل المختلفة، وتحس�ين أداء أعضاء هيئاتها التدريس�ية 
ف�ي التعليم والبح�وث العلمية وتقديم االستش�ارات وخدمة 

المجتمع.
وأضاف: أن المنتج�ات التعليمية محور االرتكاز الرئيس 
لتطوير أي مؤسس�ة تعليمية جامعية، وهي تش�مل المنهج 
الجامعي بكل عناصره، كما ُتوثق عادة في توصيف مقرراته 
وتخطيطه�ا وتنظيم المعرفة المتخصص�ة بها، وتظهر في 

الكتب الجامعية واألنشطة والمشروعات المصاحبة لها. 
وقال الفوزان: يعد إنش�اء كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 
بالجامع�ة مرحل�ة متقدمة م�ن مراحل اس�تجابة الجامعة 
لمتطلب�ات التنمي�ة ف�ي المملك�ة، وتعزي�ز بني�ة التعلي�م 
الجامعي في هذه التخصصات، بما يجسد العناية واالهتمام 
ال�ذي بات التعليم الجامعي يلق�اه من قيادات المملكة وعلى 
رأس�ها خ�ادم الحرمي�ن الش�ريفين المل�ك س�لمان بن عبد 
العزيز، وس�مو ول�ي عهده األمين األمير محم�د بن نايف بن 
عبد العزيز  وس�مو ولي ولي العهد األمير محمد بن سلمان-

حفظهم الله-.
وأوض�ح أنه على الرغم مما حققت�ه الكلية من إنجازات 
إال أن الجامع�ة تطم�ح إل�ى األفض�ل دائم�اً، وله�ذا ق�ررت 
الجامع�ة ممثل�ة بكلية االقتص�اد والعلوم اإلدارية اإلس�هام 
ف�ي دعم التجربة الوطنية في ه�ذا المجال من خالل الدعوة 
إلقامة ندوة علمي�ة متخصصة، ُتعّد األولى في مجال تطوير 
المنتج�ات التعليمي�ة في كلي�ات االقتص�اد واألعمال؛ حيث 
تس�تهدف الن�دوة رصد التج�ارب العلمي�ة الناجح�ة محلياً 
وعالمي�اً ف�ي مجال تطوي�ر المناه�ج والبرام�ج الجامعية، 
وتحس�ين البيئ�ة التعليمي�ة، وتأهيل الطالب لس�وق العمل، 
وتحس�ين أداء أعض�اء هيئ�ة التدريس، آملين أن يت�ّم اّتخاذ 
الخط�وات العملي�ة لالس�تفادة منه�ا وتطبيقه�ا ف�ي كلية 

االقتصاد والعلوم اإلدارية بالجامعة.
وأشار الفوزان أنه لضمان نجاح هذه الندوة سعت اللجنة 
المنظمة إلى دعوة كافة الجامعات السعودية والعربية لعرض 
تجاربها المؤسس�ية في مجال تطوي�ر المنتجات التعليمية 
الجامعية التي تخ�دم المنهج الجامعي بعناصره: )األهداف، 
والمحتوى التعليمي، وإس�تراتيجيات التدري�س، والمصادر 
التعليمي�ة، والتقوي�م(، والت�ي ُترص�د وُتوثق ف�ي توصيف 
مقررات�ه وتخطيطها وتنظيم معرفتها المتخصصة، وتظهر 
في الكتب الجامعية واألنشطة والمشروعات المصاحبة لها، 
مقدماً ش�كره الجزيل لمعالي وزي�ر التعليم ورئيس مجلس 
الجامع�ة عل�ى اهتمام�ه بموض�وع الن�دوة وموافقته على 
تنظيمها، كما ش�كر س�عادة وكيل الجامعة للدراسات العليا 
والبح�ث العلم�ي رئيس اللجن�ة التحضيرية للندوة األس�تاذ 
الدكتور فهد العسكر على ما قّدمه من عطاءات متعّددة كان 
له�ا –بفضل الله- دور كبير في نجاح اإلعداد لتنظيم الندوة، 
وفي االتجاه نفس�ه أشكر الزمالء أعضاء اللجنة التحضيرية 
للندوة، ورؤس�اء اللجنة التنظيمية، ولجنة العالقات، وإدارة 
التع�اون الدول�ي، وأعض�اء اللجن�ة العلمية للن�دوة على ما 
قام�ت به اللجنة من جهود كبيرة بدأت بإعداد تصّور الندوة، 
وتواصل�ت باختي�ار المتحدثي�ن، والتواصل معه�م، وانتهت 
بإع�داد برنامج فعاليات الندوة ومتابع�ة تنفيذه، فلهم وافر 
الش�كر وجزيل االمتنان، وكذلك الشكر للزميل الدكتور فالح 
بن فرج الس�بيعي عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية على 

متابعته المستمرة لترتيبات عقد الندوة.
)الندوة من أهم الفعاليات العلمية التي تفتخر بها الجامعة(

من جانبه اعتبر وكيل الجامعة للدراس�ات العليا والبحث 
العلمي رئي�س اللجنة التحضيرية لن�دوة )تطوير المنتجات 
التعليم�ة في كلي�ات االقتص�اد واألعمال( األس�تاذ الدكتور 
فهد بن عبد العزيز العس�كر أن الن�دوة التي تحتفل الجامعة 
بتنظيمه�ا تعتبر إحدى أه�م الفعاليات العلمي�ة التي تفخر 
الجامع�ة بها، ويع�ود اعت�زاز الجامعة بتنظيم ه�ذه الندوة 
إل�ى عدة اعتب�ارات م�ن أهمها كونه�ا أول مناس�بة علمية 
متخصص�ة تعقد ف�ي المملكة لت�دارس تجرب�ة الجامعات 

الس�عودية والعربي�ة والعالمي�ة ف�ي مجال تطوي�ر مناهج 
التعليم في كلي�ات االقتصاد واألعمال، إل�ى جانب ما يتوقع 
س  أن يتمخض عن الندوة من توصيات، ورؤى يمكن أن تؤسِّ
لمرحل�ة قادمة من العناي�ة بالتعليم في ه�ذه التخصصات 

على المستوى الوطني.
وأضاف العس�كر : لقد تضاعفت خالل الس�نوات القليلة 
الماضي�ة أع�داد الجامع�ات الس�عودية وتبع�اً لذل�ك كليات 
االقتص�اد واألعم�ال فيها، م�ا يع�زز الحاجة إل�ى مثل هذه 
الندوة التي تأتي في وقت تبدو فيه الحاجة ماس�ة لمراجعة 
مناه�ج هذه الكليات وتعزيز التواصل والتنس�يق بينها فيما 
يحق�ق المصلح�ة العامة، وقال: م�ن هنا استش�عرت كلية 
االقتصاد والعلوم اإلدارية في الجامعة هذه الحقائق وبادرت 
إل�ى تبّن�ي فكرة هذه الندوة، التي تس�عى إل�ى توفير فرصة 
متمّيزة للنقاش الهادف حول المقررات األساسية في كليات 
االقتص�اد والعلوم اإلدارية في الجامعات الس�عودية وس�بل 
تطويره�ا بما يت�الءم مع االتجاه�ات العالمي�ة والتطورات 
التكنولوجية واحتياجات ومتطلبات س�وق العمل السعودي 
واإلقليم�ي والعالم�ي. وبم�ا يس�ّهل على الطالب اس�تيعاب 

مقرراتهم الدراسية )معارف ومهارات وقيم مهنية(.
كم�ا نأم�ل أن يس�هم عقد ه�ذه الندوة في تبن�ي كليات 
االقتص�اد واألعم�ال في المملكة خطوات عملية لالس�تفادة 
م�ن التجارب العلمي�ة الناجح�ة محلياً وعالمياً التي س�يتم 
استعراضها في الندوة. كما نأمل أن تسهم الندوة في تحسين 
مس�توى جودة التعليم في كليات االقتصاد واألعمال، وزيادة 
فرص حصولها على االعتماد األكاديمي لبرامجها األكاديمية.  
وأوض�ح أن ما يزيد من أهمية طرح ه�ذا الموضوع في هذا 
الوق�ت وجود توّج�ه عالمي إلعادة النظر في اس�تراتيجيات 
تدري�س علوم االقتصاد واإلدارة بعد األزمات المالية العالمية 
األخيرة، وظهور مبادرات جديدة من عدد من الدول المتقدمة 
إلعداد مق�ررات بتقني�ات حديثة وتطوير الكت�اب الجامعي 

بهدف تحسين نواتج كليات االقتصاد واألعمال.
ونوه العس�كر أنه لضمان نجاح هذه الندوة فقد استغرق 
اإلعداد لها منذ أن اعتمدت الجامعة فكرتها ما يقرب من عام 
كامل، فقد ش�كلت الجامعة بعد صدور موافقة معالي وزير 
التعلي�م على تنظي�م الجامعة للندوة لجن�ة تحضيرية تفرع 
عنها ع�دة لجان عاملة، تولت الش�أن العلم�ي، والتنظيمي، 

واإلعالمي، للندوة.
وعلى الرغم من كل م�ا قامت به اللجان المنظمة للندوة 
م�ن جهود إال أن النجاح المنش�ود رهن بتوفي�ق الله أوالً ثم 
بم�ا س�يقدمه المش�اركون ف�ي فعالي�ات الن�دوة من رؤى 
وأطروحات، وما سيضيفه حضورها من تعليقات وتعقيبات 
تعبِّ�ر عن م�ا يتواف�رون عليه من ق�درات علمي�ة، وخبراته 
مهني�ة. مختتماً كلمته بالش�كر الجزيل لمدير الجامعة على 
دعم�ه لفك�رة الن�دوة، واإلعداد لها، ويمتد الش�كر ليش�مل 
الزم�الء أعضاء اللجان والعاملي�ن معهم في اللجان الفرعية 
على إس�هامهم المباش�ر في الجهود الهادفة إلنجاح الندوة، 
وكل الدعوات لله س�بحانه أن يوفق المش�اركين في الندوة، 

ويلهمنا جميعاً الصواب في القول والعمل. 
)استعدادات الندوة على قدم وساق بما يسهم بنتائج في تطوير 

البرامج التعليمية( 
بينما أوضح رئي�س اللجنة التنظيمي�ة الدكتور عبد الله 

بن سليمان الدويش أن اللجنة التنظيمية اتخذت منذ موافقة 
معالي وزير التعليم على الندوة كافة اإلجراءات الالزمة لعقد 
الن�دوة في موعدها المحدد وبأفضل الترتيبات الممكنة، فتم 
تجهيز القاعات الالزمة لعقد فعاليات الندوة، والتنس�يق مع 
التش�غيل والصيان�ة لنقل فعالياته�ا لمدينة المل�ك عبد الله 
للطالب�ات، وبعد اكتمال أعم�ال اللجنة العلمية عملت اللجنة 

على تجهيز مطبوعات الندوة واستضافة المتحدثين.
مقدماً ش�كره بهذه المناس�بة لمدير الجامع�ة بالنيابة 
راعي الن�دوة على ما قدمه من تس�هيالت لتنظيم الندوة في 
وقته�ا المحدد، ولس�عادة وكي�ل الجامعة للدراس�ات العليا 
والبحث العلمي على متابعت�ه الدقيقة لترتيبات عقد الندوة، 
ولمدي�ر ع�ام مطابع الجامع�ة على ما قدمت�ه المطابع من 
جهد مش�كور في تصمي�م مطبوعات الن�دوة وطباعتها في 
وقت قياس�ي، كما أتوجه بالش�كر للعالقات العامة لتيس�ير 
والتش�غيل  والمراف�ق  وتنقالته�م،  المتحدثي�ن  اس�تضافة 
والصيانة عل�ى تهيئة مواقع فعاليات الندوة، ولعمادة تقنية 

المعلومات على الدعم الفني للندوة.
وختم الدويش حديثه بأن اس�تعدادات الندوة تجري على 
قدم وس�اق، آمال أن تخ�رج الندوة بنتائج وتوصيات تس�هم 
ف�ي تطوير البرامج التعليمية في كلي�ات االقتصاد واألعمال 

السعودية.
 )تساهم في تبادل األفكار والتجارب وإثراء المعارف وإيجاد 

قنوات للتواصل مع الجامعات األخرى(
بينما عبر عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية الدكتور 
ف�الح بن ف�رج الس�بيعي أنه لم�ن دواع�ي س�رور الكلية 
واغتباطه�ا أن ترع�ى ه�ذا الملتقى العلم�ي المهيب والذي 
يعكس الرغبة الصادقة للكلية في إقامة األنش�طة العلمية 
التي تس�هم في تبادل األف�كار والتجارب وإث�راء المعارف 
وإيجاد قنوات للتواصل مع الجامعات األخرى، وقال: إيماناً 
م�ن الكلية برس�التها العلمي�ة ودورها في مواكبة س�وق 
العمل فقد س�عت إل�ى تنظيم ندوة علمي�ة بعنوان »تطوير 
المنتج�ات التعليمية في كلي�ات االقتصاد واألعمال« تهدف 
لتأس�يس رؤي�ة علمي�ة واضح�ة وطموحة تج�اه تطوير 
المخرجات حتى توافق متطلبات س�وق العمل، واس�تطالع 
آراء المختصين في مدى مالءمة المناهج الدراسية لتحقيق 
ه�ذه الرؤية، والوق�وف على العقبات الت�ي يمكن أن تحول 

دون التطوير الفعلي لهذه المخرجات. 
وأش�ار إل�ى أن الكلية لم تّدخ�ر جهدها ف�ي إثراء هذه 
الن�دوة من خ�الل لجان متخصص�ة ش�كلتها الكلية وعلى 
رأس�ها اللجنة العلمية التي بذلت جهداً يذكر فيشكر؛ حيث 
قامت باس�تقبال أوراق العمل وفحصه�ا ، وإجازة أفضلها 
للع�رض في الندوة أو النش�ر في س�جلها العلمي، وتحديد 

محاور الجلسات وتوزيع أوراق العمل عليها. 
كما عملت اللج�ان األخرى على تنظيم وتهيئة الظروف 

المحيطة حتى وصلنا إلى هذه النتيجة والحمد لله.
وتقدم بالش�كر الجزي�ل لمعالي وزير التعلي�م الدكتور 
أحم�د العيس�ى عل�ى اهتمامه بتطوي�ر التعلي�م الجامعي 
وتحسين جودته، وس�عادة مدير الجامعة بالنيابة الدكتور 
ف�وزان بن عب�د الرحم�ن الفوزان عل�ى دعم�ه المتواصل، 
وس�عيه الدؤوب لتطوير البيئة التعليمية، والشكر موصول 
لس�عادة وكيل الجامعة للدراس�ات العلي�ا والبحث العلمي 

األس�تاذ الدكتور فهد بن عبد العزيز العسكر )رئيس اللجنة 
التحضيري�ة للندوة( على متابعته المس�تمرة ودعمه لهذه 
الندوة، وكذلك الش�كر موص�ول لزمالئي ف�ي الكلية وعلى 
رأس�هم األخ الزمي�ل األس�تاذ الدكت�ور محمد ب�ن إبراهيم 
الس�حيباني رئيس قسم التمويل واالستثمار )رئيس اللجنة 
العلمية( والدكتور عبد الله الدويش وكيل الكلية للدراس�ات 
العلي�ا والبح�ث العلمي )رئيس اللجن�ة التنظيمية( على ما 
قدموه من عمل وتنظيم يستحق التقدير والثناء واالحترام. 
كما تقدم بالش�كر الوافر لجميع األخوة األفاضل الذين 
بذل�وا جه�وداً طيبة من أج�ل تقديم أوراق عم�ل ذات قيمة 
علمية يس�تفيد منه�ا الحض�ور، والتي نأم�ل أن تترجمها 
الكلي�ة في القريب العاجل إلى أفعال وبرامج تحفز العملية 

التعليمية وتنقلها إلى مستويات أفضل.
أم�ا رئي�س اللجنة العلمية األس�تاذ الدكت�ور محمد بن 
إبراهيم السحيباني أكد أن اللجنة اتخذت منذ موافقة معالي 
وزي�ر التعلي�م على الن�دوة الترتيب�ات الالزمة الس�تقطاب 
أفض�ل األبحاث وأوراق العمل ح�ول موضوعها التخصصي 
والدقي�ق وأس�فرت جهود اللجنة عن وص�ول عدد كبير من 
األبحاث وأوراق العمل التي تعد متناس�بة مع طبيعة هدف 
الندوة وتخصصها الدقيق، وأجازت اللجنة العلمية 15 بحثا 
للع�رض ف�ي الندوة ، و11 بورقة عمل للنش�ر في س�جلها 

العلمي .
وأض�اف: أن اللجن�ة أق�رت ج�دول أعمال الن�دوة الذي 
يتضمن خمس جلس�ات وحف�ل االفتتاح وجلس�ة ختامية 
لع�رض النتائج والتوصي�ات. وتبدأ أعمال الندوة بالجلس�ة 
األول�ى التي موضوعه�ا »استش�راف مس�تقبل المنتجات 
التعليمي�ة بكليات االقتصاد واألعمال« ويترأس�ها األس�تاذ 
عب�د الله المرواني وكيل وزارة االقتصاد لش�ئون التخطيط 
وتق�دم فيها ثالثة أبح�اث األول بعنوان: هل االقتصاد علم؟ 
)د. س�امي الس�ويلم( والثان�ي: مناهج تدري�س االقتصاد 
والتموي�ل في كليات االقتصاد واألعمال: دروس مس�تفادة 
من األزم�ة )د. أحم�د بلواف�ي( والثالث: تط�ور منهجيات 

تدريس االقتصاد: خبرات دولية )د. صالح العماري(.
وبي�ن أن موض�وع الجلس�ة الثاني�ة س�تحمل عن�وان 
»تج�ارب في تطوي�ر المناهج التعليمي�ة بكليات االقتصاد 
واألعمال« ويترأس�ها الدكتور عبد الله ب�ن ناصر أبو ثنين، 
وكيل وزارة العم�ل للتخطيط والتطوير والمعلومات وتقدم 
فيها ثالثة أبحاث األول بعنوان: كفاءة برامج البكالوريوس 
المتخّصصة في المصرفية اإلسالمية )د. محمد العصيمي( 
والثاني: تطوير المنتجات التعليمية في التمويل اإلسالمي: 
إطار مقترح )د. عبد البارئ مشعل( والثالث: تطوير الخطة 
التعليمي�ة لبرنامج البكالوريوس في ض�وء معايير الجودة 

واالعتماد األكاديمي )د. عبد الحليم غربي(
وأش�ار إل�ى أن الجلس�ة الثالث�ة ترك�ز عل�ى موضوع 
»اس�تراتيجيات التعلي�م الجدي�دة ف�ي كلي�ات االقتص�اد 
واألعمال« ويترأسها الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك، 
عضو مجلس هيئة السوق المالية وتقدم فيها ثالثة أبحاث 
بعن�وان: دراس�ة مس�حية للتوّجه�ات الحديثة ف�ي مجال 
تطوي�ر التعلي�م المالي، وم�دى توافق التعليم المحاس�بي 
بالمملكة العربية الس�عودية مع معايي�ر ونظريات التعلم، 
وتقييم أس�اليب وطرق التدريس بقس�م االقتصاد: دراس�ة 
تحليلي�ة بكلي�ة االقتصاد والعل�وم اإلدارية، وق�ال: تناقش 
الجلس�ة الرابعة في الي�وم الثاني للن�دوة موضوع »قياس 
أداء المدخ�الت والمخرجات التعليمي�ة في كليات االقتصاد 
واألعمال« ويترأسها الدكتور محمد بن حمد الكثيري، أمين 
ع�ام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وتقدم فيها ثالثة 
أبحاث حول: هندسة الجودة وتأهيل أعضاء هيئة التدريس 
للتمكي�ن وتطوير العمليات المرتبطة بالمنتجات التعليمية 
ف�ي كلي�ات االقتص�اد والعل�وم اإلدارية، وتطوي�ر الحاالت 
الدراس�ية في تدريس كليات األعمال، والقيادة لدى الطالب 

وأثرها على أدائهم األكاديمي. 
الجلس�ة  أن موض�وع  الس�حيباني  الدكت�ور  وأختت�م 
الخامس�ة بعنوان » التكامل بين البرامج التعليمية بكليات 
االقتصاد واألعمال والتخصصات األخرى« ويترأسها األستاذ 
صال�ح بن عي�د الحصيني، عض�و اللجن�ة المالية بمجلس 
الش�ورى، وتقدم فيه�ا ثالثة أبح�اث حول: أثر الدراس�ات 
البينية بالعلوم اإلدارية على متطلّبات سوق العمل، وتصميم 
مقت�رح لبرنامج تعليمي في تخص�ص اإلعالم االقتصادي، 
والعالق�ة بين تخصصات كليات االقتص�اد واألعمال وبقية 

العلوم االجتماعية.
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الموهبة واإلبداع نظمت 
لقاء عن برمجة الربوت

كتبت: رغد الغامدي- لولوة بن سدرة
نظمت عمادة الموهب�ة واإلبداع والتميز دورة بعنوان »مقدمة في برمجة 
الروبوت«، قدمتها المدربة سوس�ن ناصر المرزوق طالبة في علوم الحاسب، 
وذلك ضمن البرامج والدورات التي تقيمها العمادة بهدف نش�ر ثقافة التقنية 

وطرق توظيفها في مختلف مجاالت الحياة .
وته�دف ال�دورة إل�ى تعري�ف الطالب�ة الجامعية عل�ى التقني�ة عن قرب 
ومواكبته�ا لالرتقاء بوع�ي الطالبات والمجتمع وتعزيز ح�ب االطالع والتعلم 
لديها، فضال عن وضعها في صورة التطور السريع للتقنية من حولنا، خاصة 

في مجاالت التعليم .
وفي بداية الدور ذكرت المدربة سوس�ن المرزوق نبذة عن نشأة الروبوت 
وكيف بدأت، وطريقة برمجة الروبوت، باإلضافة إلى طريقة تركيب الروبوت، 
ومجموعة التركيب والمحركات الرئيس�ية، واستعانت المدربة بمجموعة من 

المجسمات وكوابل التوصيل  لتوضيح أجزاء الرجل اآللي.
واشتملت الدورة على محاور عدة منها: ما تعنيه كلمة رجل آلي ومجاالت 
اس�تخدامه وخصوص�ا المس�تخدمة ف�ي التعلي�م، األج�زاء المكون�ة لآللي 

واستخدام كل جزء، وتشغيل اآلليات وتجربة بعض األوامر .
يش�ار إلى أن الدورة تضمنت تطبيقا عمليا للحضور على كيفية استخدام 

الروبوت، باإلضافة إلى توزيع شهادات للحاضرات.

أنشطة متنوعة عن )الثقافة التسويقية(
كتبت: أثير الشكره

أطلقت طالبات مس�ار التس�ويق ف�ي كلي�ة االقتصاد والعل�وم اإلدارية 
مجموع�ة من األنش�طة التعريفي�ة عن )الثقافة التس�ويقية( ف�ي الصالة 
البانورامية في الكلية بإش�راف مسؤولة قس�م إدارة ديما العقَيل وبحضور 

عدد من أعضاء هيئة التدريس وطالبات الكلية.
وتستهدف األنشطة تعريف الطالبات ومنسوبات الكلية بهدف نشر الوعي 
والتثقيف بأهمية مس�ار التس�ويق وأثره على المجتمع وتحس�ين الصورة 
السلبية المنتشرة عن تخصص التسويق ومجاالته الوظيفية، وبدأت أنشطة 
الفعالية باالس�تفتاح بتوضيح هدف الفعالية والتعريف بالتخصص بش�كل 
عام تاله مس�ابقة تفاعلي�ة ممتعة وعرض مرئي عن اإلعالنات التس�ويقية 
الذكية، بعدها قام عدد من المتحدثات من طالبات مس�ار التس�ويق بعرض 
لعدد من التجارب الملهمة والموضوعات ذات األهمية في الجانب التسويقي 
وحدي�ث عن نظ�رة المجتمع لمهنة التس�ويق وتأثير التس�ويق على تقوية 

شخصية الفرد وكيفية تسويق الفرد لذاته.
وتطرقت األنش�طة إلى التس�ويق االجتماعي الذي يبرز الجانب األخالقي 
المهم فيه من طرح األمثلة الواقعية من التس�ويق االجتماعي في المجتمع 
الس�عودي، وتحدث�ت الدكت�ورة إيمان عبدالحميد أس�تاذ مس�اعد في كلية 
االقتص�اد بحديث عن التوظيف وتعدد الف�رص الوظيفية المتاحة لخريجي 
تخصص التس�ويق وزيادة توج�ه المنظمات الجديدة لالهتمام بالتس�ويق 
الحديث، وتخلل أنش�طة الفعالية تكريم طالبات مس�ار التسويق ألستاذات 
القس�م وقدمن لهن الش�كر على جهودهن في دعم سير التخصص، بعدها 
استقبلت طالبات مسار التسويق تساؤالت الطالبات وأجابت عن إشكاالتهن 
وقدمن لهن الضيافة،  واختتمت الفعالية بشكر الحضور والداعمين والرعاة 
المشاركين في الضيافة و تقديم هدايا الحضور، وتم تغطية الحدث من قبل 
»س�ناب ش�ات » نادي إدارة األعمال، وانتهت الفعالية بمالحظة ردود الفعل 
اإليجابي�ة على وس�م #الثقافة_التس�ويقية_imamu على مواق�ع التواصل 

االجتماعي توتير.

تغطية: سارة الزهراني - حصة التميمي
نّظم�ت وكالة الجامعة لش�ؤون الطالبات جلس�ة 
حواري�ة مفت�وح لألمه�ات والطالب�ات حمل�ت عنوان 
)تعزيز دور األس�رة في نبذ العن�ف واإلرهاب(، قدمتها 
نخبة من المتخصصات من عضوات هيئة التدريس في 
الجامعة تطرقن خاللها إلى أهم اإلرش�ادات والنصائح 
لألمهات والحاضرات والطالبات حول كيفية المحافظة 
عل�ى األبناء من الفكر الضال وكيفي�ة تحدي العقبات، 
والمعوقات التي تواجه األس�رة بشكل عام واألم بشكل 
خ�اص في مواجهة ه�ذه القضّية الحساس�ة، وأهمية 
التفصي�ل الش�رعي في ع�الج العن�ف واإلره�اب ونبذ 

األفكار الضالة والمنحرفة.
وتأتي ه�ذه الجلس�ة الحوارية ضمن سلس�لة من 
األنشطة والبرامج الهادفة التي أطلقتها وكالة الجامعة 
ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للتحذير من الفكر 
الضال، والجماعات اإلرهابية، ومظاهر الغلو والتطرف 

والكراهية ونشر ثقافة الوسيطة واالعتدال.
وافتتح�ت الحوار الدكتورة مه�ا الجرّيس بالحديث 
عن أهمية األس�رة في بناء المجتمع واألسس السليمة 
الت�ي تق�وم عليها, ومعنى دور األس�رة ف�ي نبذ العنف 

ومواجهة اإلرهاب ومدى ضرورة اس�تقرارها لمواجهة 
العنف واإلرهاب والفكر الض�ال وذلك من خالل احتواء 
األبناء داخل أس�رة س�ليمة األجواء بعيدة عن التش�تت 
الذي ب�دوره األبناء ليصبحوا فريس�ة س�هلة ألصحاب 

الفكر الضال.
وحّذرت الجّريس من عدم استقرار األسرة، معتبرة 
أن األس�ر المه�زوزة  قنبل�ة موقوت�ة م�ن الممكن أن 
تنفجر في أي وقت، حي�ث أكدت أهمية احترام العالقة 
األس�رية والزوجية لما له أثر في تربية األبناء وتوازنهم 
النفس�ي والعاطفي، معتبرة أن األم لها النصيب األكبر 

في تربيتهم.
ونّبه�ت عل�ى تأثي�ر ودور األلع�اب والتكنولوجي�ا 
السلبي في غرس ِبذرة العنف واإلرهاب واإلجرام والقتل 
عل�ى األطفال منذ نش�أتهم, وخط�ر التكنولوجيا على 
المراهقين أيضاً من خالل أفالم العنف والدم واإلجرام.

أم�ا الدكت�ورة نادية الّنفيس�ة فب�دأت كلمتها بأثر 
الطالق على تربية األبناء بش�كل س�لبي وكذلك أثره من 
ناحية إيجابية، مّوضح�ة أن الطالق في بعض الحاالت 
الصعب�ة أفضل من تواج�د األبوين وتربي�ة أبنائهم في 
جو من التوّتر والبغض الذي يّولد العنف وتش�تت الفكر 

لألبناء وعدم اس�تقرار حالتهم النفس�ية، وبذلك تعجز 
األسرة عن القيام بدورها في تنشئة األبناء بفكر سليم 

يواجه اإلرهاب وينبذ العنف واإلجرام.
وحذرت النفيس�ة األمهات من التنظيم اإلرهابي أو 
ما يّس�مى ب�«داعش«  والطرق التي يسلكها باحثاً عن 
فريسته من األبناء المش�تّتين والمعّنفين أُسرياً وكيف 
ينتقون األلفاظ في جذب الش�باب تحت مظلّة التكفير 

ومعاداة الكّفار ووجوب عدم مواالتهم.
واختتم�ت الدكتورة منى الش�نيفي جلس�ة الحوار 
بالحديث عن »أهمية الحوار والمناقش�ة المفتوحة مع 
األبن�اء والبنات بش�كل دائ�م، منوه�ة بأهمية تكريس 
عالقة قوية ومستمرّة بين اآلباء واألبناء وتعزيّز حماية 
األبن�اء من اللجوء لجماعات الفك�ر الضال والمنظمات 
اإلرهابي�ة خاصًة »تنظيم داع�ش اإلرهابي«, وتطرقت 
إل�ى الجه�اد وأحكامه الواضح�ة في الدين اإلس�المي 

المقرون بولي األمر كشرط أساسي له.
واش�تملت الجلس�ة الحواري�ة التي الق�ت حضورا 
كبي�را م�ن األمه�ات والطالب�ات عل�ى فعالي�ات ع�دة 
مصاحبة، احتوت على مس�ابقات وس�حوبات وجوائز 

كبرى مقّدمة من »شاليهات المسي الفندقية«.

جلسة حوارية تجمع األمهات بالطالبات لنبذ 
التطرف الفكري ونشر الحوار

كتبت: أسماء الفاضل 
أقامت كلية أصول الدين ممثلة بوكيلتها األستاذة 
حي�اة الصبيان�ي حوارا فكري�ا مع طالب�ات المبنى 
324، وذلك في البانوراما بدءاً من الس�اعة التاس�عة 
صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، بمشاركة 

وكيالت مباني مدينة الملك عبدالله للطالبات. 
وتحدث�ت وكيل�ة أص�ول الدي�ن األس�تاذة حياة 
الصبيان�ي ف�ي بداية اللق�اء عن خط�ر اإلرهاب في 
المجتمع وأن�ه ليس مختصا بمجتمعن�ا، وقالت إنه 
ممتد في الكثير من الدول العربية والغربية وله جذور 
قديمة منذ عصر رس�ول الله -عليه الصالة والسالم- 
وبعده الخوارج الذي�ن خرجوا على الصحابي الجليل 

عثمان بن عفان -رضي الله عنه-.
فيم�ا تناولت أس�تاذة الش�ريعة الدكت�ورة مها 
الجري�س اإلرهاب كقضي�ة عالمية وال�دور المنوط 
باألس�رة للتصدي له، وقالت إن األسرة هي المحضن 
األس�اس وهي مصنع الش�خصية لإلنسان الذي هو 
أح�د عوام�ل بنائها ومن ث�م يكون أح�د عوامل بناء 
المجتم�ع مضيفة »ال ش�ك أن هنال�ك عوامل أخرى 
مؤث�رة كالتعلي�م والمجتم�ع, لك�ن يبقى األس�اس 
الصلب لحماية الفرد والمجتمع هو األسرة، وأشارت 

إلى أن المنهج اإلسالمي يتعامل مع القضايا معاملة 
بناء وليس�ت معاملة أمر طارئ، يتضح ذلك بدءا من 
اختي�ار الزوجين، الفتة إلى أن األبن�اء قد ينحرفون، 
مرجعة س�ببه إلى تفريط أحد األبوي�ن في الحفاظ 
على ميثاق الزواج الغليظ، أو عدم اس�تقرار األس�ر، 
مش�يرة إل�ى أن المجتمع يتغذى العنف عبر وس�ائل 
التكنولوجي�ا الحديثة من خ�الل األلعاب اإللكترونية 
الت�ي تجعل من الجريمة أمرا س�هال وتوضح له أدق 
التفاصي�ل ألدائه�ا، وأك�دت في نهاي�ة حديثها على 

أهمية الحوار األسري والدعاء واالحتواء. 
م�ن جهتها، تطرق�ت وكيلة الش�ؤون التعليمية 
في مبن�ى 324 الدكتورة نادية النفيس�ة إلى قضية 
الطالق وأثرها وس�لبياتها التي تمزق وتعصف بعرى 
األس�رة، وكذل�ك أثر الرفق�ة الس�يئة، واعتبرتها من 
عوامل التأثير على الش�باب حتى أصبح الشاب يتهم 
أح�د والديه أو كالهما بالردة ث�م يقتله، وقالت »وما 
كان ذلك ليحدث إال لبعدهم عن القرآن والس�نة فهما 

وعلما وعمال« . 
م�ن جانبها، أوضح�ت الدكتورة منى الش�نيفي 
وكيل�ة الش�ؤون التعليمية ف�ي مبن�ى 321 المعنى 
الحقيقي للمواالة الفكرية وكيفية تربية األبناء على 

الحوار والنقاش داخل إطار أسري حميم منذ الصغر، 
مؤكدة أهمية احتواء األطفال والمراهقين، وأن عدم 
اإلجابة عن تس�اؤالتهم ينتج عنها ش�روخ في جدار 
الثقة األس�رية ما يجع�ل الطف�ل أو المراهق يبحث 
ع�ن إجابة اس�تفهامه خارج نطاق األس�رة مما قد 
يعرض�ه للخطر. وأضافت: الجهاد فريضة لكنه ال بد 
من توجيه ولي األمر فيه«، مش�يرة إلى أن كثيرا من 
المؤلف�ات العلمية توضح حقيقة الجهاد وش�روطه 
وقالت »وال بد من الترشيد والتهيئة لذلك كما تناولت 
س�وء الفهم للنصوص الدينية التي وردت في القرآن 
الكريم والس�نة النبوية وأثر ذل�ك الفهم الخاطئ في 
تش�تيت الفهم وتفريق المجتم�ع، ومن ذلك التكفير 

وقتل الذميين والمعاهدين.
أم�ا وكيلة ش�ؤون الطالب�ات الدكت�ورة لطيفة 
الجلعود، فجاء حديثها حول حادثة الخوارج في عهد 
عثمان بن عفان -رضي الله عنه- إلى جانب الحديث 
ع�ن األرزاق، وأنه�ا بيد الل�ه، مؤكدة أهمية الس�عي 
للكس�ب، وكذلك أهمية الدعاء وأثره وضرورة توعية 

الشباب وتوجيههم.
يش�ار إل�ى أن اللق�اء تخلل�ه مس�ابقة ثقافي�ة 

للطالبات قدمت فيها الجوائز والهدايا.

حوار فكري لتعزيز دور األسرة في نبذ العنف واإلرهاب

نظمت عمادة ش�ؤون الطالب ممثلة بوكالة ش�ؤون الطالبات بإش�راف 
إدارة األنش�طة واألندية الطالبية ورش�ة بعنوان: أش�غال الفسيفس�اء، في 
ف�رع  النفل، وهو فن وحرف�ة صناعة المكعبات الصغيرة واس�تعمالها في 
زخرفة وتزيين الفراغات األرضية والجدارية عن طريق تثبيتها فوق األسطح 

الناعمة وتشكيل التصاميم المتنوعة ذات األلوان المختلفة.

ورشة عمل في الفسيفساء 
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يعد قســم الصحافة والنشــر اإللكترونــي بكلية 
اإلعــالم واالتصــال في الجامعــة، أحد أقــدم وأهم 
أقســام الصحافة في المملكة، فهو يذخر بخبرات 
متميزة تسهم في إعداد وتأهيل خريجين متميزين 
أكاديميًا ومهنيًا وتأهيلهم للمنافسة في سوق 
العمل من خالل إكســابهم أهم المعارف الحديثة، 

ومهارات التعامل مع تكنولوجيا العصر وأدواته.
ويعمــل القســم علــى تقريــب البيئــة العمليــة 

والتعليميــة لخريجي قســم الصحافــة، عبر معامل 
لإلخــراج الصحفي ومعامــل الســتخدامات االنترنت 
وتطبيقات الصحافة اإللكترونية، إضافة إلى االتفاق 
مع وكالة أنباء ومؤسسات صحفية لتدريب الطالب.

كما قام القســم بوضــع خطة إلقامة أنشــطة 
تســهم في دعم الطالب، من خــالل إعدادهم على 
أيدي نخبة مــن كبار األســاتذة األكاديميين وخبراء 
العمــل الصحفــي واإلعالمي في المملكــة العربية 

فنــون  جميــع  فــي  العربــي  والوطــن  الســعودية 
الصحافة.

»مــرآة الجامعــة« التقت بالدكتــور ناصر بن نافع 
البــراق رئيس قســم الصحافــة والنشــر اإللكتروني 
بكليــة اإلعــالم واالتصــال، وطرحت عليــه عددا من 
بمخرجــات  المتعلقــة  واالستفســارات  التســاؤالت 
القســم العلميــة والمهنيــة، والمزيــد فــي الحوار 

التالي: 
حوار: مشعل الحربي  ، تصوير: مسفر الصفيان

بداية.. كيف تس�ير نس�بة قبول الطالب في القس�م مقارنة بالقبول في السنوات 
الماضية ؟

قبول الطالب بالقس�م في الفترة األخيرة أعلى من الس�نوات الس�ابقة، إذ 
يتزاي�د أعداد الطالب الملتحقين بقس�م الصحافة، وفي رأيي فإن اإلحجام في 
الس�ابق يرجع للعديد من االعتبارات أهمها عدم وعي الطالب أنفسهم بأهمية 
دراس�ة الصحافة، وأهمية دور الصحفي داخ�ل مجتمعه، وكيف أن الصحافة 
تعتب�ر المطب�خ الذي يتخ�رج منه كب�ار اإلعالميين في مختل�ف التخصصات 
اإلعالمي�ة لي�س في الصحاف�ة فقط، إذ إن كب�ار اإلعالميين ف�ي المملكة هم 
ف�ي األصل صحفي�ون، باإلضافة إلى الممي�زات الكثيرة التي تحملها دراس�ة 
الصحاف�ة للطال�ب الت�ي تصق�ل عنده الرؤي�ة النقدي�ة والتحليلي�ة لألحداث 

والقضايا المختلفة.
كم عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في قسم الصحافة؟

ينتس�ب لقس�م الصحافة عدد كبير من أعض�اء هيئة التدري�س، والهيئة 
المعاونة من محاضرين ومعيدين، حيث يوجد 12 عضو هيئة تدريس سعودي 
و5 أعضاء هيئة تدريس من غير السعوديين ما بين أساتذة وأساتذة مشاركين 
ومس�اعدين، إضاف�ة إل�ى 7 محاضرين، ومحاض�رة واح�دة، و16 معيداً، و6 

معيدات.
هل ترى أن هذا العدد يتناسب مع حجم العمل المناط بالقسم؟

يعتبر قس�م الصحافة والنش�ر اإللكتروني من األقس�ام التي لديها كفاية 
ف�ي أعض�اء هيئة التدريس، كما تتناس�ب هذه األعداد مع احتياجات القس�م 
التدريس�ية والتدريبية نظراً ألن عدد أعضاء هيئ�ة التدريس والهيئة المعاونة 
كبير نس�بياً ويف�ي بالغرض مقاب�ل أعداد الطلبة المنتس�بين للقس�م، علماً 
بأننا نحرص على توزيع المقررات التدريس�ية أو التدريبية على األس�اتذة بما 

يتناسب مع التخصصات الموجودة.
ما الذي يكتسبه الطالب من خبرة إعالمية أثناء دراسته في القسم؟

يكتس�ب الطال�ب أو خري�ج قس�م الصحافة مه�ارات متع�ددة في مجال 
العم�ل الصحف�ي واإلعالمي، تتمثل ف�ي المقدرة على العم�ل كمحرر صحفي 
ف�ي الصح�ف الورقي�ة أو اإللكتروني�ة، وتعلم مه�ارة اإلنت�اج الصحفي من 
خالل البرام�ج الحديثة في تصميم الصحف والمجالت، كذلك يكتس�ب مهارة 
التصوير الصحف�ي وبالتالي يكون الطالب أو الخريج مهيأً للعمل في مختلف 
التخصص�ات الصحفية. وعلى س�بيل المثال في تخص�ص اإلخراج الصحفي 
نح�رص على أن نبحث في س�وق العمل على أحدث البرامج الحاس�وبية التي 
تعتمده�ا المؤسس�ات الصحفية ف�ي إخ�راج وتصميم الصح�ف والمجالت، 
والوظائ�ف المتاح�ة. وبالتالي فإن ه�ذا التخصص ال ب�د أن يكون له حضور 
ف�ي المق�ررات الدراس�ية والبرام�ج التدريبي�ة، وبالقياس على ذل�ك في كل 

التخصصات الصحفية.
كيف يمكن للقسم تقريب البيئة التعليمية إلى البيئة العملية؟ هل هناك معامل أو 

تكليفات عملية للطلبة؟
ه�ذا هو األص�ل، وهذا الذي يح�رص عليه القس�م دائماً ب�أن يكون هناك 
تقري�ب بي�ن البيئ�ة العملي�ة والتعليمي�ة، فالقس�م يوج�د به أربع�ة معامل 
لإلخراج الصحفي، وأربعة معامل الس�تخدامات اإلنترنت وتطبيقات الصحافة 
اإللكتروني�ة، وكل ه�ذه المعامل عبارة برامج تدريبية للطالب أثناء الدراس�ة. 
أيض�اً توجد صحيفة م�رآة الجامعة وهي صحيفة أس�بوعية يحررها الطالب 
أنفس�هم، وتتيح لهم التدرب على التحري�ر والتصوير واإلخراج الصحفي، كما 

أنها محاكاة لبيئة عمل صحفي محترف. إضافة إلى مشروع التخرج.
وكذلك برنام�ج الفصل التدريبي النهائي أو التدري�ب التعاوني لمدة فصل 
دراس�ي كام�ل يتم من خالل�ه إلح�اق الطال�ب للتدريب بإحدى المؤسس�ات 

الصحفي�ة وفقاً لمعايي�ر وقواعد معينة مع الحرص على أن يكون المش�رف 
علي�ه متخصصاً.. ه�ذه الجرعة التدريبي�ة أو الجانب التطبيق�ي الذي يتلقاه 

الطالب بال شك يحاكي إلى درجة كبيرة سوق العمل.
هل خريج قس�م الصحافة مهيأ للعمل في مجال الصحافة؟ أم إنه س�يحتاج وقتاً 

الكتساب هذه الخبرة وإتقان المهارة؟
 بالطب�ع س�يكون مهنيا بع�د أن يتج�اوز البرنامج التدريب�ي والتطبيقي 
المخصص له في المس�تويات األخيرة من الدراس�ة، ونح�ن نعمل في خطتنا 
الجدي�دة على تأهي�ل الطالب تأهيالً كام�اًل بحيث يكون جاهزاً بش�كل كامل 
للممارس�ة في س�وق العمل، وإن كان�ت هناك بعض االختالف�ات في طريقة 
عمل المؤسس�ات الصحفية، وبالتالي فإن هذا االختالف وهذه الفروق تتطلب 
ب�أن يكون هناك جهد تكييف�ي للمتخرج بحيث يتوافق مع هوية المؤسس�ة 
الت�ي يعمل بها. والقس�م م�ن جانبه يحرص عل�ى وجود مق�ررات تطبيقية 
وبرام�ج تدريبي�ة تحاكي ما هو موجود في س�وق العمل بحي�ث يكون هناك 
تجس�ير للفج�وة بين الوظائ�ف المتاحة أم�ام الخريج وبين م�ا يتلقاه داخل 
قاعات الدرس وداخل معامل التدريب. ويتبقى جزء بسيط يعتمد على الفروق 

الفردية بين الطالب والموهبة والرغبة في النجاح والمثابرة.
ما الذي يحتاجه خريج الصحافة لكي يكون متميزاً في مجاله؟

يحت�اج خريج الصحافة إلى مواهب متعددة حتى يكون متميزاً في مجاله 
ويحق�ق نجاحاً كبيراً، أهمها الموهبة ف�ي الكتابة والحس الصحفي، والقدرة 
عل�ى اصطياد األخبار والتقصي ع�ن األحداث والقضايا، إضافة إلى الدراس�ة 
التي تصق�ل الموهب�ة وتنميها بإش�راف األس�اتذة الجامعيي�ن والصحفيين 
الممارس�ين وذوي الخب�رة، فاجتيازه هذه المرحلة س�يعني اكتس�ابه الكثير 
من الخبرات النظرية من أس�اتذته، وأنه يملك الرخصة للعمل في هذا المجال، 
فيبق�ى عليه االس�تعداد لالنتقال إل�ى المرحل�ة العملي�ة، وإن كان باإلمكان 

االختصار واالنتقال لها أثناء دراسته، فليس هناك ما يمنع.
أيضا فإن القراءة واالطالع وتعزيز اللغة، تعزز من قوة الصحفي، فالناجح 
هو م�ن يمتلك من المعلومات والس�عة واالط�الع ما يؤهله للكتابة بس�هولة 
ويس�ر باس�تحضار ما يملك من معلومات ومن سالس�ة األفكار. ولذلك يجب 
عليه زيادة إمكاناته اللغوي�ة وتعزيزها بالمفردات والقواعد والعبر، وعليه أن 

يمتلك لغته ويطور أسلوبه حتى يصل بموهبته لدرجة االحتراف.
وأخي�راً المحاول�ة والتواص�ل م�ع الصحف والمج�الت التي تس�اعد على 
اكتسابه الخبرة في الكتابة الصحفية، ومقابلة المحررين والصحفيين لعرض 
أعماله، مع أهمية عدم اليأس.. وحيث إننا في عصر يسوده اإلنترنت فال يتردد 

ف�ي مراس�لة المواقع اإللكترونية، ويح�اول أن يكتب تعليقات�ه على األحداث 
الجارية والتي تحصل.

وم�ن المه�م أن ي�درك أن�ه س�يصل ف�ي النهاي�ة لغايت�ه إن كان يمتل�ك 
الموهب�ة التي يزيد من تأثيرها مواهب أخرى مث�ل أن يمتلك موهبة التصوير 
الفوتوغراف�ي أو تس�جيل األفالم، كل ه�ذا في النهاية س�يزيد من قيمة عمله 

الصحفي.. ويزيد من فرصة أن تتبناه إحدى الصحف أو المواقع اإللكترونية.
ما أهم المقترحات والخطط لتطوير قسم الصحافة ليكون أكثر جودة وأقوى أثراً؟

وضع القسم خطة إلقامة عدد من األنشطة، وتتمثل في:
- إقامة معرض فصلي لعرض إنتاج وأنشطة الطالب في بعض المقررات. 
- تدري�ب ط�الب قس�م الصحافة عل�ى تحري�ر وتصميم صحيف�ة )مرآة 
الجامع�ة( وتجهيزها بمختلف التجهيزات الفنية. وعقد مجموعة من الدورات 
التدريبية التي من ش�أنها صقل طالب قسم الصحافة بمجموعة من المهارات 

في مختلف الفنون الصحفية يتم تنفيذها خالل العام الدراسي. 
- عقد سلس�ة من الندوات التثقيفية من خالل اس�تقدام خبراء في مجال 
الصحافة من رؤس�اء تحرير ونواب رؤس�اء تحرير وكتاب مشهورين، وكذلك 
إعالميي�ن إللقاء محاضرات على طلبة قس�م الصحاف�ة يتعرفون من خاللها 
عل�ى مالمح الخريط�ة الصحفية واإلعالمي�ة والتحديات الت�ي تواجه صناعة 
الصحاف�ة واإلعالم في المملكة العربية الس�عودية والوطن العربي في الوقت 
الراهن، إلى جانب االستماع إلى شهادات هؤالء الخبراء في مجال عملهم، على 

أن تكون المحاضرات واللقاءات مرة واحدة شهرياً على مدار العام الدراسي.
- التدري�ب الخارج�ي، من خ�الل عقد اتفاقي�ة تعاون مع إح�دى وكاالت 
األنباء أو المؤسسات الصحفية لتدريب طالب قسم الصحافة بمقر الوكالة أو 
المؤسسة الصحفية على مختلف فنون التحرير الصحفي والمشاركة الكاملة 
ف�ي العمل الميداني خالل العام الدراس�ي، على أن تكون م�دة االتفاقية عاماً 
يجدد س�نوياً وفق�اً لرغبة الطرفي�ن. وذلك تحقيقاً للربط بين خريجي قس�م 
الصحافة وبين س�وق العمل. وكذلك تنظيم قسم الصحافة )4( رحالت علمية 
للمؤسس�ات الصحفية خالل الفصلين الدراس�يين األول والثاني. بهدف اطالع 
الطلبة وتعرفهم على مختلف الهياكل التحريرية واإلدارية والفنية للمؤسس�ة 
الصحفي�ة، وكيفية التناغم والتكامل بين تل�ك اإلدارات من أجل جودة المنتج 

الصحفي.
إلى أي مدى ُيعنى القسم بالنتاج العلمي ألعضائه؟

القسم حريص على أن يتابع بشكل دوري ومستمر النتاج العلمي ألعضائه 
م�ن أعض�اء هيئ�ة التدري�س أو المحاضري�ن والمعيدين، من حي�ث البحوث 
المنش�ورة ف�ي الدوري�ات العلمي�ة، أو من خالل مش�اركتهم ف�ي مؤتمرات 
علمي�ة محلي�ة ودولية، أو من خالل الرس�ائل العلمية التي تس�جل أو تناقش 
بالكلية، كذلك هناك تش�جيع مستمر من القسم ألعضائه على إعداد كتب في 
تخصصات بحثي�ة وصحفية مختلفة، مثل كتب ف�ي مناهج البحث اإلعالمي 
والنظري�ات اإلعالمي�ة، والكت�ب المتخصصة ف�ي مجال الصحاف�ة مثل كتب 
التحرير الصحفي واإلخ�راج الصحفي الورقي واإللكتروني، إضافة إلى الكتب 
المتخصصة في الصحف اإللكترونية، مع الحرص على تزويد القس�م بنس�خ 

من هذا اإلنتاج بشكل دائم. 
ما الشروط المحددة للراغبين في استكمال دراستهم العليا في القسم؟ 

يش�ترط للقبول في الدراسات العليا أن يكون المتقدم حاصالً على شهادة 
جامعي�ة من إح�دى الجامعات الس�عودية أو من جامعة أخ�رى معترف بها، 
سعودي الجنسية، أو غير سعودي حاصالً على منحة رسمية للدراسات العليا، 
حس�ن السيرة والس�لوك، والئقاً طبياً، وأن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة 

سبق لهم تدريسه، إضافة إلى موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً.

رئيس قسم الصحافة لمرآة الجامعة:

نسعى لتطوير مهارات الطالب بما 
يتواكب مع متطلبات سوق العمل

 نستقطب كفاءات مهنية عالية إلقامة دورات وندوات تدريبية للطالب
برامج لزيارة المؤسسات الصحفية المختلفة في إطار التدريب التعاوني

خصصنا معامل لإلخراج الصحفي والتطبيقات اإللكترونية تساعد في مهنية 
الطالب التحريرية واإلخراجية
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األنش�طة  خط�ة  ضم�ن 
والبرام�ج الطالبي�ة في الحث 
على المش�اركة المجتمعية و 
حضور المناسبات والفعاليات 
المؤسس�ات  تنظمه�ا  الت�ي 
الحكومية والجه�ات الخيرية 
بادرت إدارات المعاهد العلمية 
في مدين�ة الري�اض والمعهد 
العلمي ف�ي محافظة الدرعية 
بحض�ور المس�ابقة المحلية 
ب�ن  س�لمان  المل�ك  لجائ�زة 
الق�رآن  لحف�ظ  عبدالعزي�ز 
وتفس�يره  وتالوت�ه  الكري�م 
للبنين في دورتها )18( والتي 
أقيمت في مساء يوم األربعاء 

الموافق 21/6/1437ه�. 
وقد س�اهم ه�ذا الحضور 
ف�ي تعزي�ز وتش�جيع أبنائنا 
مش�اركة  ف�ي  الط�الب 
مناس�باتهم،  الق�رآن  أه�ل 
وتبصيره�م بدع�م والة األمر 
-حفظهم الله- وعلى رأس�هم 
الش�ريفين  الحرمي�ن  خ�ادم 

بالقرآن الكريم وحفاظه.

حضور وفد طالب المعاهد العلمية لحفل تسليم 
جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

المعهد العلمي في شقراء يختتم 
فعاليات أسبوع األمن الفكري

اختت�م النش�اط الطالبي 
بالمعهد العلمي في ش�قراء 
األم�ن  أس�بوع  فعالي�ات 
الفك�ري  والذي يع�د ضمن 
برنام�ج خطة نش�اطه في 
للفص�ل   العاش�ر  اس�بوعه 
-1436 الع�ام  م�ن  الثان�ي 

1437ه� .
ه�ذه  تمثل�ت  وق�د 
الفعاليات في برنامج إذاعي 
الصباح�ي  الطاب�ور  بع�د 
أش�رف علي�ه األس�تاذ وليد 
المطي�ري  عبداله�ادي  ب�ن 
الفكري  ولقاء ح�ول األم�ن 
قدم�ه كل من مدي�ر المعهد 
محم�د  ب�ن  س�عد  األس�تاذ 
البقمي وأس�تاذي الش�ريعة 
عبدالمجي�د الفنت�وخ وب�در 
ب�ن محمد المهن�ا وذلك يوم 
-6-19 المواف�ق  االثني�ن 

1437ه�  وفي يوم الخميس 
22-6-1437ه��  المواف�ق 
برنام�ج يوم مفت�وح تخلله 
برنام�ج رياض�ي ث�م حفل 
الخت�ام ت�م فيه اس�تضافة 
عدد م�ن أولياء األمور ضمن 
برنام�ج ) ح�اور (  تقدمهم 
الشيخ األستاذ محمد الشايع 
والذي قدم كلم�ة معبرة عن 
األم�ن واألم�ن الفك�ري  ثم 
الطالب  لمش�اركات  ع�رض 
تمثلت ف�ي عروض تقديمية 
وع�روض   ) بوين�ت  ب�ور   (
ش�عرية  وقصائ�د  مرئي�ة 
ولي�د  األس�تاذين  بإش�راف 
المطيري و األس�تاذ عبدالله 
بن صال�ح المق�رن وعرض 
تمثيلي لمجموعة من طالب 
بإش�راف  الثان�وي  القس�م 
األس�تاذ  الطالب�ي  المرش�د 
معاذ ب�ن عاي�ض المطيري 
وف�ي نهاية الحفل تم توزيع 
الجوائز عل�ى جميع الطالب 
المشاركين في فعاليات هذا 

األسبوع

انطالق�ًا م�ن توجيه�ات وكيل 
الجامعة لش�ؤون المعاهد العلمية 
أق�ام معهد تب�وك أس�بوع )األمن 
)األم�ن  ش�عار  تح�ت  الفك�ري( 
نعمة(،وذل�ك بتوجي�ة م�ن مدي�ر 
المعهد الشيخ عبدالمجيد العجالن 
م�ن  مش�رف  مباش�ر  وإش�راف 
النش�اط األستاذ س�عد القحطاني 
وق�د تخل�ل ه�ذا األس�بوع ع�دة 
أنش�طة وكان أوله�ا إقامة دوري 
ك�رة القدم تح�ت مس�مى )األمن 
نعمة(ومن ث�م إقامة دورة تدريبة 
للطالب ف�ي مكتب�ة المعهد تحت 
عن�وان )األم�ن الفك�ري (ألقاه�ا 
مجرش�ي  عبدالرحم�ن  األس�تاذ 
وكان م�ن ضم�ن األنش�طة أيضاً 
تح�ت  للط�الب  مس�ابقة  إع�الن 
مس�مى ص�دى المناب�ر للخطابة 
والش�عر وكان العن�وان الرئيس�ي 
للمس�ابقة )األم�ن الفك�ري ونبذ 
أم�ور  ألولي�اء  (وكان  التط�رف 
الطالب نصيب من هذه المس�ابقة 
حيث تم اشعارهم بهذه المسابقة 
لكتاب�ة ما يج�ول ف�ي خواطرهم 
ولق�د   ، الموض�وع  ه�ذا  ح�ول 
حظي�ت ه�ذه المس�ابقة  بتفاعل 
م�ن الطالب وأولي�اء أمورهم وفي 

ختام األنشطة وفي اليوم المفتوح 
أقيمت المباراة النهاية لدوري كرة 
القدم وإقامة إفطار جماعي ولقد 
أقيم�ت أيض�اً ن�دوة علمي�ة على 
الش�يخان  ألقاها  المعهد  مس�رح 

أحمد عواجي وأيمن الحجيري 
مش�رف  ق�ام  وبعدالن�دوة 
مس�ابقة ص�دى المناير االس�تاذ 
قرع�ة  بإقام�ة  العم�ري  محم�د 
لع�رض  المش�اركين  للط�الب 
مش�اركاتهم أمام لجن�ة التحيكم 

المكونة من ثالثة أعضاء هم 
الش�يخ أحمد عواجي والشيخ 

على محه واألستاذ عيد سويلم .

وف�ي الختام ت�م تكريم جميع 
األس�بوع  ه�ذا  ف�ي  ش�ارك  م�ن 
بداية بأولي�اء األمور وث�م الفريق 
الفائز بدوري ك�رة  القدم وختاما 
بالطالب الفائزين بمسابقة صدى 

المنابر
ث�م ألقى فضيلة مدي�ر المعهد 
اله�دف  أن  فيه�ا  ذك�رى  كلم�ة 
األساسي التي تسعى إليه الجامعة 
ممثلة في وكيلها لشؤون المعاهد 
العلمية الش�يخ د.إبراهيم الميمن 
هو   توعية الش�باب  م�ن األفكار 
واحتوائه�م  والمضلل�ة  الهدام�ة 

لخدمة دينهم ووطنهم.

أسبوع األمن الفكري في المعهد 
العلمي بتبوك

الوحدة الصحية تشارك في 
حملة مكافحة التدخين في 

المعهد العلمي

قام�ت إدارة المعهد العلمي في محافظة المجمعة بالتنس�يق مع 
الوح�دة الصحية المدرس�ية في محافظ�ة المجمعة بحمل�ة توعوية 

داخل المعهد للتوعية حول أضرار ومفاسد التدخين .
وقد ش�اركت الوحدة الصحية ممثلة بمديرها أألس�تاذ عبد العزيز 
الس�يف والدكتور /محم�د غالب أحمد البج  بالحمل�ة التوعوية داخل 
الفص�ول بجولة على الطلبة وتقدي�م مالديهم من اثباتات ودالئل على 

خطر هذه العادة .
وف�ي خت�ام البرنامج قدم�ت إدارة المعه�د ممثلة بمدي�ر المعهد 
األس�تاذ  خالد العولة والمرشد الطالبي االس�تاذ محمد الغانم  بتقديم 
ش�هادة ش�كر وعرفان للوحدة الصحية المدرس�ية على مش�اركتهم 

وتفاعلهم .



�لأحد 10 رجب 1437هـ - �لمو�فق 17 �أبريل 2016م
�ل�سنة )35( �لعدد )694( 17مرآة الجامعة شؤون الطالب

تخطو الحياة كما ش�اء الله لها أن تكون، ويبقى أن يكون 

الم�رء منا أداة تتحرك س�لباً أو إيجاًبا مع منه�ج هذه الحياة 

وتطبيق س�نن الكون التي سنها الله س�بحانه وتعالى، ولكي 

تتح�رك ه�ذه األداة م�ن المؤكد أنه�ا بحاجة إل�ى محفزات، 

ومؤثرات، ومحيٌط يساعد على تحقيق تطلعاتها، وطموحها.

ول�ذا ف�إن إدارة ال�ذات تع�د م�ن أصع�ب عل�وم اإلدارة 

التطبيقي�ة، وصعوبتها ال تتمثل ف�ي تنفيذها وإنما تتمثل في 

النف�س التي تخوض غمار هذا التحدي، فالبد أن تكون نفس�ا 

تتحلى بقدٍر كبير من المس�ؤولية، واستش�عار معاني النجاح 

الت�ي س�تصل إليه، ورغ�م أن ه�ذه اإلدارة ال تتطلب دراس�ًة 

أكاديمية، أو اس�تجداء األبح�اث النظرية، وإج�راء ما يتطلبه 

البحث من دراسة واس�تقصاء واستبيان وإحصاء، إال أنها مع 

ذل�ك صعبة المنال لمن لم تك�ن بداخله جذوة تحركه لخوض 

غماره�ا، واضًعا نصب عيني�ه وفي مقدمة خ�ط حياته هدفاً 

يسعى إلى تحقيقه..

كم�ا إن خ�وض إدارة الذات ال تتطلب مؤهالٍت جس�مانية، 

أو قدراٍت اس�تثنائية، أو إمكاناٍت مادي�ة، وإنما تتطلب روحاً 

متطلع�ة، لديها االس�تعداد لكس�ر جمي�ع الحواج�ز والقيود 

للوصول إلى الغاية والهدف المنش�ود، فاإلدارة الفعالة للذات 

مبدأ من المبادئ المهمة للس�عادة والنج�اح في الحياة، وهي 

تعني: تنظيم اإلنس�ان لوقته، ومواعيده، وارتباطاته، وأوراقه، 

وأشيائه، ومحاولة التحكم في النفس وإمساك زمامها، وتعني 

كذلك اس�تفادتك من قدراتك وإمكاناتك وتحديد أهدافك بدقة، 

والتركيز على متابعة تحقيقها »ما يعتقده اآلخرون عنك ليس 

من شأنك، وما تعتقده عن نفسك هو شأنك مدى الحياة« .

تمنياتي لكم بحياة ملؤها السعادة والنجاح..

كن كما تريد.. 
وأدر ذاتك

د. عبد الرحمن الصغير
عميد شؤون الطالب

جمعية )فأل( الخيرية تزور العمادة

اختتام مسابقة الخطابة واإللقاء 
ضمن الفعاليات المصاحب�ة للملتقى العلمي 
الس�ابع لطالب وطالبات الجامعة، أقامت عمادة 
ش�ؤون الطالب مس�ابقة في  الخطابة واإللقاء، 
حي�ث أقيمت صباح�اً في مدين�ة المل�ك عبدالله 

للطالبات، وبعد صالة المغرب في القاعة الثقافية 
بن�ادي الطالب، وتهدف المس�ابقة لتحفيز طالب 
وطالب�ات الجامع�ة عل�ى إظه�ار إبداعاتهم في 
هذي�ن المجالي�ن. كم�ا تتي�ح فرص�ة للفائزي�ن 

فيها للترش�ح في المش�اركة في المؤتمر العلمي 
الس�ابع لط�الب وطالب�ات الجامع�ة، وخصصت 
العدي�د من الجوائز للفائزين في هذه المس�ابقة، 
وسيتم إعالن الفائزين بالمسابقة بعد اعتمادها.

دورتان عن التفكير 
اإليجابي والذكاء 

العاطفي
نظم�ت عم�ادة ش�ؤون الط�الب ممثل�ة بوكال�ة ش�ؤون 
الطالبات بإشراف إدارة التدريب دورة تدريبية بعنوان: التفكير 
اإليجاب�ي، وته�دف الدورة إل�ى التع�رف على فوائ�د التفكير 
اإليجاب�ي وتغيير طريق�ة التفكير إلى اإليجابي�ة، وفي نهاية 
ال�دورة قدمت الطالبات ش�كرهن إلدارة التدري�ب على تقديم 

مثل هذه الدورات المفيدة.
كم�ا نظمت عمادة ش�ؤون الطالب ممثلة بوكالة ش�ؤون 
الطالبات بإش�راف إدارة التدريب دورة تدريبية بعنوان: الذكاء 
العاطفي، ألقتها األس�تاذة / ندى الس�نان. وتهدف الدورة إلى 
أن تتعرف المش�اركات على الذكاء العاطفي وأنواعه وصفات 
الش�خصية المتميزة بالذكاء العاطفي, وإس�تراتيجية الوعي 
العاطف�ي وإدارة  ال�ذات واس�تراتيجية إدارة العالقات الوعي 

االجتماعي.

اس�تضافت عم�ادة ش�ؤون الط�الب ممثل�ة 
بوكالة ش�ؤون الطالبات بإش�راف إدارة األنشطة 
واألندي�ة الطالبية، جمعية )فأل(  التابعة لجمعية 
البه�اق الخيرية، حي�ث تطرقوا لتعري�ف البهاق، 
وأنه مرض جلدي ش�ائع يصيب حوالي 1-2% من 
س�كان العالم، وهو فقدان للصبغة في الجلد مما 

ي�ؤدي إلى ظهور بق�ع بيضاء , والزال�ت األبحاث 
قائمة عن أس�بابه، والنظريات ح�ول ذلك كثيرة، 
وكذلك ردة فعل األش�خاص المحاطين بالمصاب 
بالبه�اق، وه�ي أه�م عامل مؤث�ر عل�ى الصحة 
النفس�ية لمريض البهاق، وبالتال�ي فإن التوعية 

هي من أهداف الحملة.

يوم التوحد
ذوي  خدم�ات  مرك�ز  أق�ام 
برنامج�اً  الخاص�ة  االحتياج�ات 
تعريفي�اً عن مرض التوح�د، والذي 
أقيم تزامناً مع يوم التوحد العالمي، 
وذل�ك ف�ي مدين�ة المل�ك عب�د الله 

للطالبات.
وقد استمعت الطالبات إلى شرح 
حول ه�ذا المرض من حيث تعريفه 
وأس�بابه ومظاه�ره وأعراضه، وقد 
ت�م توزي�ع الملصق�ات التعريفي�ة 
الخاص�ة به�ذا الم�رض. وق�د لقي 
البرنام�ج تفاعالً وإقب�االً كبيراً من 

قبل الطالبات.
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إعداد: عمادة تقنية المعلوماتركن التقنية
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ندوة عن األمن الفكري في الملز
أقام املعهد العلمي في امللز -مؤخراً- ندوة فكرية 

بعنوان »األمن الفكري« وذلك ضمن أنشطة 
اسبوع »األمن الفكري«، وفق خطة األنشطة 

الطالبية املعتمدة.
شارك في الندوة صالح الرزقان معلم العلوم 

الشرعية في املعهد، ومحمد الشعيبي وكيل 
املرحلة املتوسطة.

ورافق الندوة عرض لفيلم قصير من إنتاج طالب 
املعهد العلمي في امللز بعنوان »معاً.. ضد 

التخريب«.

أقام�ت عمادة البرام�ج التحضيرية 
برنامج�اً علمياً للطالب�ات بعنوان« وما 
أوتيت�م من العل�م إال قلي�ال » على مدى 
ثالث�ة أي�ام للتطبيق العمل�ي على مقرر 
الفيزي�اء ومعرف�ة خ�واص الم�واد عن 
طريق إجراء بعض التفاعالت الكيميائية 
وعمل مجموعة من التجارب الفيزيائية 
اس�تخدامات  عل�ى  الطالب�ة  لتتع�رف 
الفيزي�اء ف�ي حياتنا اليومية وإكس�اب 
الطالبات معرفة وخبرة بخطوات إجراء 
المفاهيم األساسية  التجارب وترس�يخ 
للعل�وم من خالل التطبيق العملي، حيث 
ت�م تخصيص الي�وم األول تحت عنوان« 
جربي بنفس�ك« إلجراء بع�ض التجارب 
والتفاعالت الكيميائي�ة الهامة كحدوث 
الصدأ وتغير لون الفواكه بفعل األكسدة 
وتجربة أثر الش�اي في ترس�يب الحديد 
وتج�ارب تبين مخاطر الم�واد الحافظة 
ومخاطر المش�روبات الغازي�ة وتجربة 
تنافر الش�حنات، وتجرب�ة فقاعة الثلج 
وتجربة البركان. بينما حمل اليوم الثاني 
شعار »الفيزياء حياتنا« وتم تخصيصه 
الفيزيائي�ة  التج�ارب  بع�ض  إلج�راء 
الطبيعي�ة  الظواه�ر  بع�ض  وتفس�ير 
حولنا باس�تخدام م�واد أولية بس�يطة 
مثل تطبيق حفظ الزخم وتجربة ضغط 
اله�واء وتجربة ق�رص نيوت�ن وتجربة 
انفجار األل�وان ، وفي اليوم الثالث ظهر 
إبداع العل�وم من خالل ع�رض إبداعات 
الطالب�ات م�ن الطبيعة لتبس�يط بعض 
المفاهي�م وإع�ادة تدوير بع�ض المواد 
الطبيعي�ة  الم�وارد  عل�ى  للمحافظ�ة 
وع�رض عدد م�ن النم�اذج واالبتكارات 
باالستناد على قوانين علمية مثل ابتكار 
نافذة النجاة لفتح نافذة مزودة بمخرج 

خاص عند اندالع حريق وعرض محاكاة 
لتقنية الهلوجرام، حيث قامت الطالبات 
بإعداد صندوق مظلم وباس�تخدام آيباد 
م�ع منش�ور زجاجي تم عرض إش�كال 

متحركة ثالثي�ة األبعاد كما تم تش�غيل 
مجس�م مبس�ط للمكي�ف الصح�راوي 
من إع�داد الطالبات باس�تخدام خامات 

بسيطة.

برنامج عن استخدامات الفيزياء في 
حياتنا اليومية

- ف�ي البداي�ة، حدثن�ا ع�ن دور األم�ن 
والسالمة في الجامعة؟

الشك أن إدارة السالمة واألمن الجامعي 
تلعب دوراً أساس�يا في العملية التعليمية 
ورقم�اً ال يمكن تج�اوزه حيث إنها منوط 
بها نش�ر مظل�ة األم�ن والحماي�ة لكافة 
عناصر اإلنت�اج من أف�راد وتجهيزات من 
عوامل الخطر الطبيعي والبشري، وتهيئة 
المن�اخ المالئم للتحصي�ل ألبنائنا الطالب 

وبناتنا الطالبات. 
- م�ا الخطط األمنية الجديدة المس�تقبلية 

إلدارة األمن والسالمة ؟
يتوافر ل�دى اإلدارة خط�ة عامة تقوم 
على التخطيط الس�ليم والتنظي�م الجيدة 
بالمرون�ة  وتتمي�ز  الدقيق�ة  والمتابع�ة 
وقابليته�ا للتحديث والتطوي�ر بما يواكب 
متج�ددة  فه�ي  والمس�تجدات  األح�داث 
الت�ي  التط�ورات  لمواكب�ة  باس�تمرار 

تش�هدها المدينة الجامعية ومدينة الملك 
عبد الله للطالبات. 

- حدثن�ا ع�ن الحل�ول الت�ي تقدمونه�ا 
للتخفي�ف م�ن الزح�ام الم�روري بش�وارع 

الجامعة ومواقفها؟
هن�اك العدي�د م�ن النظ�م والضوابط 
حرك�ة  لتس�هيل  اإلدارة  وضعته�ا  الت�ي 
الس�ير والوقوف ألبنائنا الطالب منها على 
سبيل المثال ال الحصر فتح جميع بوابات 
المدينة الجامعية قبل الس�اعة السادس�ة 
والنص�ف صباحاً لتس�هيل عملية الدخول 
من جميع االتجاهات, والسماح بالوقوف 
الطولي في وسط المواقف بحيث ال يعيق 
الحرك�ة المروري�ة, كم�ا تم وبالتنس�يق 
مع إدارة المش�روعات اس�تحداث مواقف 
جدي�دة ألبنائن�ا الط�الب، وج�اٍر دراس�ة 

المزيد.
- هل هنالك أدوات لألمن والسالمة بداخل 

الكليات واإلدارات ؟
أدوات األمن والس�المة بالمباني كثيرة 
ومتعددة منها على سبيل المثال ال الحصر 
تجهي�زات الس�المة الوقائية مث�ل أجهزة 
كش�ف الدخان وأجهزة اإلطفاء ومكافحة 
الحري�ق, وكاميرات المراقب�ة التلفزيونية 
, وس�جالت حصر المترددين على الكليات 

في وقت الدوام الرسمي.
لألم�ن  تدريبي�ة  دورات  توج�د  ه�ل   -

والسالمة؟ 
هنال�ك العديد م�ن ال�دورات التدريبية 
لألف�راد  التأهيلي�ة  ال�دورات  منه�ا 
المس�تجدين, وهنال�ك دورات متخصصة 
وورش عمل في مجاالت السالمة الوقائية 
واألمن الوقائي, واألمن الفكري, والعالقات 
اإلنسانية تقام بصفة دورية داخل وخارج 

المملكة لمن هم على رأس العمل.
- وم�ا ه�ي خط�ط إدارة األمن والس�المة 

للطوارئ واألزمات وحاالت اإلخالء ؟
هنال�ك تنس�يق ت�ام بي�ن إدارة األمن 
و  المدن�ي  الدف�اع  ومرك�ز  والس�المة 
الخدمات الطبية وإدارة التشغيل والصيانة 
في مج�ال خط�ط إدارة األمن والس�المة 
والط�وارئ ويت�م تنفيذ عدد م�ن الخطط 
الفرضية خ�الل العام الدراس�ي بالمباني 

التعليمية والسكنية.
- وه�ل يت�م تدري�ب الط�الب على خطط 

اإلخالء؟

 نع�م يتم تدريب الط�الب عليها, فضال 
ع�ن توزيع النش�رات التوعوي�ة مع بداية 
كل فصل دراس�ي لزي�ادة الوعي المعرفي 
بأس�اليب وطرق إدارة األزمات والطوارئ 

ألبنائنا الطالب. 
- كلمة أخيرة لقراء المرآة؟

أش�كركم عل�ى إتاح�ة الفرص�ة التي 
أتمن�ى أن أك�ون وفقت ف�ي اإلجابة على 
كافة استفس�اراتكم وأن نكون دائماً عند 

حسن القراء والمسؤولين في الجامعة. 

مدير األمن والسالمة لمرآة الجامعة:

إدارة األمن والسالمة تلعب دورا أساسيا في 
العملية التعليمية وتهيئة المناخ المالئم

نوزع النشرات التوعوية للطالب.. وأدوات السالمة متوفرة في جميع مباني الجامعة
أكــد مدير األمن والســالمة بالجامعة األســتاذ مــرزوق الدوســري أن دور األمن 
والسالمة في العملية التعليمية متجدد باستمرار, مشيرًا إلى أن هنالك العديد من 
النظم والضوابط وضعتها اإلدارة لتســهيل حركة المرور بالجامعة, مستشــهدًا 
بالخطط الزمنية والتنظيمية المســتقبلية إلدارة األمن والســالمة والتي يسعون 

إلى تحقيقها في القريب العاجل، متناواًل العديد في الحوار التالي:-

حوار: عبداهلل المريشد



المشرف العام
أ. د. عبداهلل بن محمد الرفاعي

هاتف: 2587363

رئيس التحرير
شجاع بن سلطان البقمي

هاتف: 2585155

مديرة تحرير القسم النسائي
نوير الشمري

سكرتارية التحرير
زيد السبيعي
فيصل البلوي
فارس العبيد

لإلعالن
اإلدارة العامة لالستثمار

للتواصل:

هاتف: 0112587367

0112587790

جوال:

0505178960

هيئة التحرير
مشاري العنزي
جبير األنصاري
تركي الناصر

تصوير
نادر النفيعي

سامي الفيفي
عبداهلل الواصل

مرآة الجامعة
هاتف التحرير: 2585237 - 2585154

فاكس: 2585154

Email: miraat_j@imamu.edu.sa
حساب الصحيفة في تويتر وانستغرام

@miraat_imamu

�لأحد 10 رجب 1437هـاألخيرة
�لمو�فق 17 �أبريل 2016م
�ل�سنة )35( �لعدد )694(

حض�ر وكيل الجامعة للتبادل المعرفي والتواصل الدولي، رئيس مجلس أمناء الجامعة 
اإلس�المية للتكنولوجيا بدكا، الدكتور محمد بن س�عيد العلم مراس�م تعيين نائب الرئيس 

الجديد للجامعة األستاذ الدكتور موناز أحمد نور.
وق�دم الدكت�ور العل�م بحض�ور كافة منس�وبي الجامعة م�ن أعضاء هيئ�ة التدريس 
والموظفين، ش�كره لنائب الرئيس الس�ابق األس�تاذ الدكتور إمتياز حسين، مرحباً بنائب 
الرئيس الجديد األس�تاذ الدكتور موناز نور، وهنأه بالمنصب الجديد، وسأل الله له النجاح 

والتوفيق.

الفوزان يعزي أسرة الشبل

»سقيا رحمة«.. المبادرة األولى 
لمجموعة كفاح التطوعية

نع�ى مدير الجامعة بالنيابة الدكتور ف�وزان بن عبدالرحمن 
الفوزان معالي الدكتور عبدالله بن يوسف الشبل ) مدير الجامعة 
س�ابقاً ( وعم الدكتور يوسف الش�بل عميد شؤون أعضاء هيئة 
التدريس، والدكتور محمد الش�بل رئيس قس�م العالقات العامة 
بكلية اإلعالم واالتصال، وسأل الدكتور الفوزان للمتوفى الرحمة 
والمغف�رة وأن يس�كنه المول�ى جلّت قدرته فس�يح جناته، وأن 

يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كتبت: رزان القاضي
مجموعة  أطلقت 
التطوعي�ة  كف�اح 
مبادرة س�قيا رحمة 
مياه  عب�وات  لتوزيع 
كصدق�ة  الش�رب 
ع�ن ش�هداء الوط�ن 
والواجب التي قدمتها 
طالب�ات كلية اإلعالم 
والعل�وم  واالتص�ال 
ف�ي  االجتماعي�ة 

اإلطار التطوعي.
ه�ذه  وتأت�ي 
المبادرة ضمن أعمال 

المجموع�ة التطوعي�ة لنش�ر ثقاف�ة العمل الخيري واس�تغالل 
طاقات الطالبات في االتجاه الصحيح وتفعيل مس�اهمتهن في 
بناء المجتمع وتنمي�ه روح العمل الجماعي وإيجاد بدائل نافعة 
الستغالل أوقات الطالبات في األنشطة النافعة. وأشرفت الطالبة 
مرزوقة البشري من كلية اإلعالم واالتصال، على الركن التعريفي 
للمجموع�ة الذي يهدف إل�ى توزيع أكبر ق�در ممكن من عبوات 
الماء بنًية الصدقة عن أرواح الش�هداء ونش�ر ثقافة حب الوطن 
ف�ي المجتمع، وحب الخير للجنود وحق ش�كرهم والمس�ؤولية 
االجتماعية تج�اه أرواح من ضحت. وصاح�ب الركن الكثير من 
نشرات وكتيبات الشكر للجنود وتوزيع نشرات ُصممت بأشكال 
معب�رة عن الحرب، وعبرت الدكتورة حن�ان العريني وكيلة كلية 
اإلع�الم واالتصال عن ش�كرها وامتنانها ألهداف ه�ذه المبادرة 
الس�امية وش�جعت الطالبات على ذلك. يش�ار إلى أن مجموعة 
كف�اح التطوعية بادرة خيرية أطلقته�ا  مجموعة من الطالبات 
في الجامعة، وتهدف إلى خدمة المجتمع وإبراز طاقات الشباب 
وتعزي�ز روح المبادرة والتعاون وغرس القي�م األخالقية لديهم، 
والس�عي لجع�ل التط�وع من القي�م اإلنس�انية وتغي�ر مفهوم 
التطوع لدى مجتمع الشباب، ويتم ذلك بمساندة القطاع الخاص 
والعام لتنمية المجتمع، فضال عن تعزيز المسؤولية االجتماعية 

لدى لطالبات واالرتقاء في القيم األخالقية لدى أفراد المجتمع.

عمادة التطوير تنظم 
سلسلة دورات تدريبية 

تنظ�م الجامع�ة، ممثل�ة ف�ي عم�ادة تطوي�ر التعلي�م 
الجامعي، تنظيم سلس�لة من ال�دورات التدريبية )الداخلية( 
الت�ي تس�تهدف منس�وبي ومنس�وبات الجامع�ة، أعض�اء 
وعض�وات هيئ�ة التدريس )محاض�ر فما ف�وق( بالجامعة 
خ�الل الفت�رة من 4 إل�ى 20-7-1437ه�، المواف�ق 11 إلى 

27-4-2016م، 
وتش�مل ال�دورات الت�ي تقدمها عم�ادة تطوي�ر التعليم 
الجامعي: استخدام التدريس المقلوب في التعليم الجامعي، 
والقي�ادة األكاديمية في التطوير الجامعي، واس�تراتيجيات 
لتنش�يط التعلم الجامعي، ومهارات تدريس لألعداد الكبيرة، 

.)online– وبناء االختبارات التحصيلية )دورة إلكترونية
ولمعرف�ة المزيد عن ه�ذه البرامج يمكن زي�ارة الموقع 
اإللكتروني لعمادة تطوير التعليم الجامعي من خالل الرابط: 
http://www.imamu.edu.sa وعلى الراغبين في المشاركة 
في هذه البرامج تعبئة نموذج )استمارة الترشيح( وطباعته 
وم�ن ثم مصادقته من رئيس القس�م وعميد الكلية/المعهد 
وإعادة إرس�اله إل�ى عمادة تطوي�ر التعلي�م الجامعي على 
البريد اإللكتروني للعمادة dad.imamu@gmail.com  أو على 
فاكس )2591515(، ولالستفس�ار أو المزيد من المعلومات 
ع�ن البرام�ج التدريبي�ة )رج�ال( يمكن التواص�ل مع وكيل 
عمادة تطوير التعليم الجامع�ي للتطوير األكاديمي الدكتور 
غازي الس�دحان عل�ى هات�ف )2588817(، وع�ن البرامج 
التدريبية )النس�اء( يمكن التواصل م�ع وكلية العمادة على 

هاتف )2598700( فاكس )2598127(.

العََلم يحضر مراسم تعيين نائب الرئيس 
الجديد للجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا 

زيارة علمية لجامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية )كاوست(
  ق�ام وفد من قس�م الفيزي�اء بكلي�ة العلوم 
بالجامعة، وبتوجيه من س�عادة عميد الكلية د. 
محمد بن محس�ن بابطين، بزي�ارة إلى جامعة 
المل�ك عبدالله للعلوم والتقنية )كاوس�ت(، وقد 
ش�ارك الوفد بملتقى الي�وم المفتوح للجامعات 
الس�عودية الذي أقامت�ه جامعة المل�ك عبدالله 
للعلوم والتقنية )كاوس�ت(، واش�تملت الزيارة 
عل�ى االلتق�اء بمدي�ر الجامعة ونواب�ه وعمداء 
الكليات والعديد من القيادات العليا في الجامعة، 
كما تم عرض تص�ور دقيق عن البرامج العلمية 
واألكاديمية والمجموعات البحثية القائمة فيها.

من ناحي�ة أخرى ق�ام الوفد بزي�ارة العديد 
م�ن المعام�ل البحثي�ة المتقدمة في كاوس�ت، 
واالطالع على المش�اريع البحثي�ة القائمة، كما 

تم الحوار حول س�بل التعاون البحثي المش�ترك، وعلى 
صعي�د آخر نوق�ش في اللق�اءات مع قي�ادات الجامعة 

س�بل التعاون في مج�ال االبتعاث لخريج�ي الجامعات 
السعودية من طالب وطالبات إلى كاوست سواًء لدراسة 
مرحل�ة الماجس�تير أو الدكت�وراه. كما تم عق�د الكثير 

م�ن الملتقي�ات التي تمت على هام�ش الزيارة، 
والتي أثمرت عن االتفاق على التعاون المش�ترك 

مستقبالً بين قسم الفيزياء وكاوست.
وق�د مثل وفد قس�م الفيزياء وكلي�ة العلوم 
كل من س�عادة رئيس قس�م الفيزي�اء د. أحمد 
القعود وس�عادة وكيل الكلي�ة للتطوير والجودة 
د. رائد الهذلول وس�عادة وكيل الكلية للش�ؤون 
اإلداري�ة والمالية د. أس�امة الداغري واألس�تاذ 
تركي الطوب المعيد في قسم الفيزياء واألستاذ 
عبدالله آل دخيل المعيد في قسم الكيمياء، جدير 
بالذكر أن الرحلة كانت بجهود وتنس�يق سعادة 
وكيل عمادة الدراس�ات العليا لش�ؤون االبتعاث 
والتدري�ب د. خالد الهذلول، كما قام بالتنس�يق 
والترتي�ب من جامعة كاوس�ت س�عادة د. خالد 
الش�هراني مس�ؤول العالق�ات األكاديمي�ة والمبادرات 

السعودية في كاوست.

زيارة طالبية للمعالم السياحية والتراثية في محافظة الخرج
نظمت عمادة ش�ؤون الط�الب ممثلة بوكالة 
العمادة لشؤون األنش�طة، وبالتعاون مع الهيئة 
العام�ة للس�ياحة والت�راث الوطن�ي ممثل�ة في 
مكت�ب الس�ياحة والت�راث الوطن�ي بمحافظ�ة 
الخ�رج التاب�ع لف�رع الهيئة بمنطق�ة الرياض- 
برنامج عيش الس�عودية - زي�ارة لمجموعة من 
ط�الب الجامعة إل�ى عدد من المعالم الس�ياحية 

والتراثية في محافظة الخرج . 
واس�تهل الوفد زيارتهم بلقاء محافظ الخرج 
األستاذ شبيلي بن مجدوع آل مجدوع، وفي نهاية 
اللقاء قدم�ت العم�ادة درعا تكريمي�ا للمحافظ 
, كم�ا تضمن�ت الجولة الس�ياحية زي�ارة بعض 
المعال�م الحضارية والتاريخية ف�ي الخرج بداية 
بزيارة قص�ر الملك عبدالعزي�ز التاريخي بمدينة 
السيح، حيث تجول الوفد داخل القصر ومرافقه، 
واس�تمعوا لش�رح واف من مدير مكتب السياحة 
والت�راث الوطني بالخرج حس�ين القحطاني عن 
أهمي�ة القص�ر ومكانته التاريخي�ة بوصفه أهم 
قص�ور الموح�د يرحمه الله. ث�م زار الوفد عيون 
الخرج الواقعة غرب مدينة السيح، وأيضاً عريش 

المل�ك عبدالعزيز، لينته�ي بهم المط�اف بزيارة 
متح�ف الموس�ى. وف�ي نهاي�ة الرحل�ة وجهت 
الجامعة ممثلة بعمادة ش�ؤون الطالب  ش�كرها 
وتقديرها لصاحب الس�مو الملكي األمير سلطان 
بن س�لمان بن عبدالعزي�ز رئيس الهيئ�ة العامة 
للس�ياحة والت�راث الوطن�ي على ما لقي�ه الوفد 

من اهتم�ام وحس�ن اس�تقبال خ�الل زيارتهم، 
مثمني�ن التع�اون بي�ن الجامعة والهيئ�ة العامة 
للس�ياحة والت�راث الوطن�ي ، كم�ا ق�دم الطالب 
شكرهم للجامعة على تنظيم هذه الزيارة مبدين 
إعجابهم بمعال�م الخرج التاريخي�ة والحضارية 

التي زاروها.


