
أك�د مدي�ر الجامع�ة بالنياب�ة الدكتور ف�وزان بن 
عبدالرحم�ن الف�وزان أن اإلع�ان ع�ن رؤي�ة المملكة 
العربية الس�عودية 2030 يمثل خطوة جبارة جسورة، 
ورؤي�ة ثاقبة طموحة، والعبور إلى المس�تقبل بخطى 

ثابته ، وبخارطة طريق مستنيرة.
وص�رح الدكتور الفوزان بمناس�بة إق�رار مجلس 
ال�وزراء برئاس�ة خ�ادم الحرمي�ن الش�ريفين لرؤي�ة 
المملك�ة 2030 إن موافقة خادم الحرمين الش�ريفين 
المل�ك س�لمان ب�ن عبدالعزيز ���� يحفظ�ه الله ��� 

واعتماده لهذه )الرؤية( يمثل نقلة نوعية في مس�يرة 
البناء الحضاري لبادنا، وحلول استباقية لما بعد عصر 
النف�ط، ورؤي�ة اقتصادي�ة ثاقبة، توجهت الس�تثمار 
عناصر القوة والتميز في اقتصادنا، ووجهتها توجيها 
يخدم خط�ط التنمية البش�رية والحضارية في بادنا، 
رك�زت عل�ى بن�اء اإلنس�ان، وتطوي�ر أدوات اإلدارة، 
والتح�ول ف�ي السياس�ة االقتصادي�ة والبترولي�ة من 
) بائ�ع( إلى ) مس�تثمر ( ومن س�وق اس�تهاكي إلى 
منتج منافس. وأضاف الدكتور الفوزان أن هذا التوجه 

الجديد، هو إعادة حقيقية لبناء الدولة إدارياً وسياسياَ 
واقتصادياً، وتجاوباً م�ع متطلبات العصر وآلياته، مع 
الحف�اظ على الثوابت التي أسس�ت عليه�ا هذه الدولة 
المباركة، منذ نش��أتها علي يد المغف�ور له ��� بإذن 
الل�ه ���  المل�ك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل س�عود، 
م�روراً بالعه�ود الزاهرة ألبنائه المل�وك من بعده حتى 
عهد ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبدالعزيز ��� يحفظه الله ���.
التفاصيل ص���) 5(

مبتعثو الجامعة في أيرلندا 
يشيدون بما يجدونه من 

اهتمام

التحضيرية تنظم ملتقى 
المهارات اإلبداعي األول 

للطالب

المحمود يترأس اجتماع 
استعداد الكليات الختبارات 

الفصل الثاني 

الفوزان يوجه باالستفادة من تجربة 
معهد اإلعجاز العلمي في إدارة 

ص 17 ورش العمل إلكترونيا
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مرآة   الجامعة
4 ص 411

مدير الجامعة يشيد برؤية المملكة 2030

خالل رعايته لحفل تخريج الدفعة الستين من طالب الجامعة

أمير الرياض لخريجي الجامعة: أنقل لكم مباركة خادم الحرمين.. 
وأوصيكم بتقوى اهلل.. وأن تكونوا لبناتٍ مهمة في بناء وطننا

تغطية : سعود السبيعي – ناصر الحربي
نقل صاحب الس�مو الملكي األمير فيصل بن بندر 
ب�ن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تهاني وتبريكات 
خادم الحرمين الش�ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
– حفظه الله-، ألبنائه الخريجين في مختلف المراحل 
الجامع�ة، جاء ذلك خال رعاية س�موه لحفل تخريج 
الدفعة الس�تين )60( من ط�اب الجامعة في مختلف 
المراح�ل )الدكتوراه – الماجس�تير  - البكالوريوس- 
الدبل�وم( للع�ام الجامعي 1436-1437ه��، بحضور 
مدي�ر الجامعة بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن 
الف�وزان، وذل�ك في قاعة الش�يخ محمد ب�ن إبراهيم 

بمبنى المؤتمرات في المدينة الجامعية.
وقال س�موه خ�ال كلمته أمام أبنائ�ه الطاب: إن 
هذه المناس�بة تظهر في النفس أش�ياء كثي�رة، أيها 
الخريج�ون إنن�ي س�عيٌد بك�م الي�وم وم�ا أحمله من 
مش�اعر طيبة لكم ال تعبر عنها الكلم�ات فهنيئاً لكم 
وآلبائك�م وأمهاتكم وأس�اتذتكم األفاضل، وس�عادتنا 
به�ذا الوطن بقيادته وأبنائه وأرض�ه الذي يزهو دائماً 

بالخي�ر والعطاء, ونقل س�موه تحيات خادم الحرمين 
الش�ريفين لكم وتمنياته للجميع بالتوفيق والس�داد, 
وتهاني�ه للخريجين في ه�ذه الليلة المبارك�ة، وقال: 
تعودن�ا م�ن والدن�ا وقائدنا ه�ذه الرعاي�ة التي فعا 
نفخ�ر بها كس�عوديين في هذا المنطل�ق وغيرها من 

المنطلقات الخيرة.
بينما رحب مدي�ر الجامعة بالنيابة الدكتور فوزان 
ب�ن عبدالرحمن الفوزان بالجميع في رحاب الجامعة, 
وق�ال: إننا نفخر نحن منس�وبي الجامعة بأنها تحمل 
اسم مؤس�س الدولة الس�عودية في عهدها األول مما 
يجعلنا نستذكر بكل الفخر والعزة ماحم البناء لعهود 
ه�ذه الدولة المبارك�ة التي أخذت عل�ى عاتقها حمل 
راية اإلس�ام والس�نة والعقي�دة الصحيح�ة, وتعاهد 
أئمته�ا وملوكها عل�ى إعاء راية الدي�ن القويم, وبناء 
ه�ذا الكي�ان الش�امخ ليك�ون أنموذج�اً لدول�ة الحق 
والعدل والسام, وإننا منسوبي الجامعة نعاهد الله ثم 
والة أمرن�ا الكرام على المضي قدم�اً تحت رايتهم في 
هذا المنهج القويم.                  التفاصيل ص�� )3-2(

وزير التعليم يستقبل 
مدير الجامعة 

اس�تقبل معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيس�ى في مكتبه، 
مدي�ر الجامعة بالنياب�ة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الف�وزان، يرافقه وكيل 
الجامعة للش�ؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز المحمود وعميد المعهد العالي 
للقض�اء الدكت�ور عبدالله التريكي وعدد من منس�وبي المعهد. وأش�اد معاليه 
خال االس�تقبال بالمعه�د العالي للقض�اء وأهميته من خ�ال خدمة القضاء 
وتأهي�ل المازمي�ن القضائيي�ن والعاملين في الس�لك القضائي ف�ي المملكة، 
وتس�لم معاليه نس�خة من الس�جل  العلمي للمؤتمر الدول�ي للقضاء والتحكيم 
وكتيباً تعريفياً عن المعهد العالي للقضاء والتقرير الس�نوي عن المعهد العالي 
للقض�اء له�ذا الع�ام الجامع�ي 1437/1436ه�، كما تس�لم نس�خة من دليل 

الرسائل العلمية، وفي نهاية اللقاء  التقطت الصور التذكارية.

برعاية األمي�ر أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ محافظة الدرعية، 
وس�عادة مدي�ر الجامع�ة بالنياب�ة الدكتور فوزان ب�ن عبدالرحم�ن الفوزان، 
اختتمت دورة المهارات األساس�ية لوقاية الطاب من تعاطي المخدرات والتي 
نظمته�ا الجامع�ة ممثلة بالمركز الس�عودي لدراس�ات وأبح�اث الوقاية من 
المخدرات والمؤثرات العقلية )حصين(، وعقدت في كليات المعرفة بمحافظة 

الدرعية لعدد من المرشدين الطابيين واستمرت لمدة ثاثة أيام.
وش�دد األمي�ر أحمد على أهمية مث�ل هذه الدورات وغيرها م�ن الفعاليات 

واألنشطة التي تهدف إلى توعية الشباب من الوقوع في براثن المخدرات.
وأضاف س�موه: المخدرات داٌء يستهدف ش�بابنا وديننا ووطننا ويجب أن 
نواجهُه ونقضَي عليه، ومش�كلة المخدرات ال ُتحل من ِقبل جهة واحدة وإنما 
تح�ل بتضاف�ر الجهود من المؤسس�ات التعليمي�ة ووزارة الداخلي�ة والقطاع 

الخاص، وذلك من منطلق المسؤولية االجتماعية.        التفاصيل ص�� )19(

خالل رعايته لدورة حصين لوقاية الطالب من المخدرات

محافظ الدرعية: المخدرات داٌء يستهدف شبابنا 
ووطننا.. يجب أن نواجههُ ونقضيَ عليه
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 تغطية : سعود السبيعي – ناصر الحربي
نقل صاح�ب الس�مو الملكي األمي�ر فيصل 
ب�ن بندر ب�ن عبدالعزي�ز أمير منطق�ة الرياض، 
تهان�ي وتبري�كات خ�ادم الحرمي�ن الش�ريفين 
الملك س�لمان ب�ن عبدالعزي�ز – حفظ�ه الله-، 
ألبنائه الخريجين في مختلف المراحل الجامعة، 
ج�اء ذل�ك خ�ال رعاي�ة س�موه لحف�ل تخريج 
الدفع�ة الس�تين )60( م�ن ط�اب الجامعة في 
مختل�ف المراح�ل )الدكت�وراه – الماجس�تير  - 
البكالوريوس- الدبل�وم( للعام الجامعي 1436-
1437ه��، بحض�ور مدي�ر الجامع�ة بالنياب�ة 
الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان، وذلك في 
قاعة الشيخ محمد بن إبراهيم بمبنى المؤتمرات 

في المدينة الجامعية.
وقال سموه خال كلمته أمام أبنائه الطاب: 
إن هذه المناسبة تظهر في النفس أشياء كثيرة، 
أيها الخريجون إنني س�عيٌد بكم اليوم وما أحمله 
من مش�اعر طيب�ة لك�م ال تعبر عنه�ا الكلمات 
فهنيئ�اً لك�م وآلبائك�م وأمهاتك�م وأس�اتذتكم 
األفاضل، وس�عادتنا بهذا الوطن بقيادته وأبنائه 
وأرضه الذي يزهو دائم�اً بالخير والعطاء, ونقل 
س�موه تحيات خ�ادم الحرمين الش�ريفين لكم 
وتمنيات�ه للجمي�ع بالتوفيق والس�داد, وتهانيه 
للخريجين في هذه الليلة المباركة، وقال: تعودنا 
م�ن والدنا وقائدنا ه�ذه الرعاية التي فعا نفخر 
به�ا كس�عوديين في ه�ذا المنطل�ق وغيرها من 

المنطلقات الخيرة.
وأضاف سموه :  إننا في وطن يزخر بعطاءات 
كثيرة , ففي كل جزء منها فيها مناس�بة, وهناك 
مؤتمر وهناك لقاء وهنا ورش�ة عمل, وبالمكان 
اآلخر يوجد تواصل في بحث من األبحاث المهمة 
التي تفيد اإلنس�ان, ونشكر الله سبحانه وتعالى 
على هذه النعم, وأن نكون بإذن الله أيادياً وأذرعاً 
مهم�ة في بناء وطننا العزيز لنكون من بين دول 
العال�م خير وط�ن وأفضل وطن وأحس�ن وطن , 
واإلنس�ان في ه�ذا الوطن له أهمي�ة كبرى, وله 
االحت�رام والتقدير م�ن أجل أن يعي�ش محترماً 
في بيته ومس�كنه ومعيش�ته , فهذا الوطن الذي 
يفخر بكم وتفخرون به. وعبر سموه عن الرؤية 
الجدي�دة في ه�ذا الوط�ن العزيز الت�ي ارتكزت 

على معطيات ودراس�ات تمت ولل�ه الحمد على 
خير ما يرام، وس�يفخر بها اإلنسان بهذا الوطن 
وسيش�عر بها في أقرب فرصة ب�إذن الله, حيث 
ينظ�ر إلى كل فرد من أبنائ�ه ذراعاً مهماً ليظهر 
في هذه الرؤية إلى المستوى الذي نشهده وعلى 

مستوى الدراسات التي عملت.
وكان الحفل الخطابي للحفل بدأ بتاوة آيات 
م�ن القرآن الكريم، قبل أن يلقي الخريج الدكتور 
عمر ب�ن مان�ع الجهني كلم�ة الخريجي�ن التي 
عبر فيها عن ش�رفه ف�ي وقوفه متحدٍّثاً باس�ِم 
زمائ�ه الخريجيَن في هذا الحف�ِل المبارِك الذي 
ُج برعاية سمو أمير منطقة الرياض لتصبَح  يتوَّ
الفرحُة فرحتيِن، فرحَة تش�ريِف الحفل، وفرحة 

التخرج، وأش�ار إلى أن المتخرجين يستشعرون 
المسؤولية ِتَجاَه دينهم أوالً ثم قيادتهم ووطنهم 
ج م�ن الجامعة من  ومجتمعه�م، ووق�ت التَخ�رُّ
أسعد اللَّحظات الَّتي تمرُّ على اإلنسان في حياته 
الب وراءه ذكريات غالية ، ويستقبل  ، إذ يترك الطَّ
عم�رًا جديًدا، عم�رًا مهنيًّا، عمرًا يعم�ل فيه بما 

تعلَّمه مدََّة دراسته الجامعيَّة.
 وأضاف الدكت�ور الجهني قائ�ًا: نتعهد برد 
الجميل عبر تس�خيِر ما اكتس�بناه مِن المعارِف 
والعل�وِم والخب�راِت العلميِة والعمليِة في س�بيِل 
ِره، وس�يرِه في  رفع�ِة ه�ذا الوطِن ورقي�ه وتطوُّ
ميداِن الحض�ارِة بكافة تجلياِتها، والحفاِظ على 
تراُبِطِه االجتماع�يِّ وَوْحَدِتِه الوطنيِة، بااللتفاِف 

حوَل قيادِتِه الرش�يدِة، وااللتزاِم بالمنهِج السليِم 
ال�ذي قامْت عليِه هذِه الب�اد، والبعِد عن األفكاِر 
َهاِت الدخيلِة التي لَوََّثْت بعَض  المنحرفِة، والتَّوجُّ
، فانس�اَق عدٌد من الش�باِب  العقوِل مَع األس�فِ
خلَفها، متنكِري�َن لوطِنهم وقيادِته�م، وَجرَّْتُهم 

إلى مزالِق الردَّى وأوحاِل الضاِل.
وهنأ الدكت�ور الجهني زماءه الخريجين بما 
وَصل�وا إليِه من إنج�اٍز علميٍّ َيْس��َتِحُق التقديَر 
والثناَء، وأوصاهم ونفس�ه أوالً بخدم�ِة وَطِنهم 
واإلخاِص ل�ُه وجعلِه ُنْص�َب أعُيِنه�م ومواصلِة 
رحل�ِة طل�ِب العل�م، والنََّه�ِل م�ن معي�ِن العل�ِم 
والمعرف�ِة، والحرِص على تطوي�ِر معارِف���هم 
ومهاراِت�هم بما ُيْسِهُم في تعزيِز الدور الوطني؛ 

ال�ذي ُنَقدُِّم م�ن خالِه م�ا ينفُع أمَتَن�ا ووطَننا، 
وأن يس�تمَر التواصُل مع ه�ذِه الجامعِة العريقة 
التي كانْت وال تزاُل منارَة إش�عاٍع علميٍّ وفكرّي، 
تجاوز نوُرها وفضُلها المملكَة إلى العالِم أجمع، 
فق�د َخرَّج�ْت َعَش�راِت اآلالِف م�ن الس�عودييَن 
وغيرِهم من إخواِنهم المس�لميَن في َشتَّى أنحاِء 
العالِم ُمْنُذ أكثَر ِمْن ِنْصِف قرٍن من ُعُمرَِها المديِد 

بإذِن الله.
بالش�كر  الجهن�ي كلمت�ه  الدكت�ور  وخت�م 
للقيادة الرش�يدِة وعلى رأِسها الوالُد القائُد خادُم 
الحرميِن الش�ريفيِن الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل س�عود ، وول�يِّ العهِد األمين صاحب الس�مو 
الملك�ي األمير محمد بن نايف ب�ن عبدالعزيز آل 
س�عود، ووليِّ وليِّ العهد صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن س�لمان بن عبدالعزيز آل سعود 
، ولصاحب الس�مو الملكي األمير فيصل بن بندر 
ب�ن عبدالعزي�ز عل�ى تش�ريفه الحف�ل، ولمديِر 
الجامع�ِة بالنيابِة الدكتوِر فوزاَن بِن عبدالرحمِن 
الف�وزان، وأصحاِب الفضيل�ِة والس�عادِة وكاِء 
الجامع�ِة لوض�ِع ه�ذه الجامع�ِة ف�ي مكاَنِتها 
األس�اتذِة  لكاف�ِة  موص�وٌل  والش�كُر  الائق�ة، 
والعاملي�َن في الجامع�ِة الذين ل�م َيْبَخُلوا علينا 

بالنُّصِح والتوجيِه .
من جانبه هنأ عميد شؤون القبول والتسجيل 
الدكتور سعد بن عبدالعزيز القصيبي المتخرجين 
بهذه المناسبة قائاً :  في هذه األمسية المباركة 
يتج�دد اللقاء واالحتفال بتخرج دفعة جديدة من 
طاب الجامعة في مناسبة من أبهى المناسبات 
قيمة وغاية أال وهي تخريج الدفعة الس�تين من 
طابه�ا في مختلف التخصص�ات العلمية، وبين 
أيدينا فوج جديد من خريجي هذه الجامعة يعبر 
بصدق عن إس�هامهم في نهضة بادنا المباركة، 
لتقدم للدولة حرس�ها الل�ه وللمجتمع مجموعة 
م�ن المتخصصي�ن والمؤهلين في كاف�ة العلوم 
ونحمد الل�ه على ذلك ونس�أله المزيد من فضله 
وكرم�ه، وما كان لهذه الجامعة وال لش�قيقاتها 
من الجامعات أن تحقق ما تصبو إليه من أهداف 
سامية لوال توفيق الله عز وجل ثم الدعم السخي 
المتواص�ل من ه�ذه الدول�ة رعاها الل�ه،  وهذه 
الثم�رات الناضجة الت�ي نحتفل بها ه�ذه الليلة 

خالل رعايته لحفل تخريج الدفعة الستين من طالب الجامعة

األمير فيصل بن بندر: أنقل لكم مباركة خادم الحرمين.. وأوصيكم 
بتقوى اهلل.. وأن تكونوا لبنات مهمة في بناء وطننا العزيز 

الجهني: نيابة عن زمالئي الخريجين.. نتعهد برد الجميل عبر تسخيِر ما 
اكتسبناه مِن المعارفِ والعلوِم لرفعةِ هذا الوطِن ورقيه وتطوُِّره
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إنم�ا ه�ي قط�وف دانية لغ�رس صالح غرس�ه 
أس�اتذة ومربون من أعضاء هيئ�ة التدريس في 
هذه الجامع�ة، فلهؤالء األس�اتذة ومن قام على 
ش�ؤونهم ومن مس�ؤولين وإداريين في كلياتهم 
وف�ي جه�از إدارة الجامعة كل تقدي�ر الجامعة 

ودعاؤنا أن يجزيهم الله خير الجزاء.
 وبي�ن الدكت�ور القصيب�ي أن مجم�وع من 
خرجته�م الجامعة في تس�عة وخمس�ين عاماً 
مض�ت )175000( ف�ي مختل�ف التخصص�ات 
والمراح�ل، وف�ي ه�ذه الدفع�ة بل�غ مجم�وع 
المتخرجي�ن والمتوق�ع تخرجه�م له�ذا الع�ام 
1437/1436ه� للفصل األول والفصل الثاني في 
مختلف المراحل الدراسية ما يزيد على )26200( 
طال�ٍب وطالبة انتظاماً وانتس�اباً، بلغ منهم في 
مرحل�ة البكالوري�وس )19613( طالباً وطالبة، 
و)324( طالب�اً وطالب�ة في مرحل�ة الدكتوراه، 
و)3126( طالب�اً وطالب�ة لمرحلة الماجس�تير، 
و)3141( طالباً وطالب�ة لمرحلة الدبلوم، وبهذا 
يك�ون المجموع الكل�ي للمتخرجي�ن والمتوقع 
تخرجهم ف�ي هذه الجامعة بنهاي�ة هذه الدفعة 
الستين لهذا العام ) 200526( طالباً وطالبة في 

مختلف المراحل الدراسية.
ودع�ا القصيبي في ختام كلمت�ه الخريجين 
إل�ى أن يكون�وا خير رس�ل لجامعته�م وعلومها 
ورس�التها ودعا لهم أن ينف�ع بهم ويجعلهم من 

األوفياء لدينهم وقيادتهم و وطنهم.
 م�ن جانبه رح�ب مدي�ر الجامع�ة بالنيابة 
الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان بالجميع 
ف�ي رح�اب الجامع�ة, وق�ال: إنن�ا نفخ�ر نحن 
منس�وبي الجامع�ة بأنها تحمل اس�م مؤس�س 

الدول�ة الس�عودية في عهده�ا األول مما يجعلنا 
نس�تذكر بكل الفخر والع�زة ماحم البناء لعهود 
هذه الدول�ة المبارك�ة التي أخذت عل�ى عاتقها 
حمل راية اإلسام والس�نة والعقيدة الصحيحة, 
وتعاه�د أئمته�ا وملوكها على إع�اء راية الدين 
القوي�م, وبن�اء ه�ذا الكي�ان الش�امخ ليك�ون 
أنموذج�اً لدول�ة الح�ق والع�دل والس�ام, وإننا 

منسوبي الجامعة نعاهد الله ثم والة أمرنا الكرام 
عل�ى المضي قدماً تحت رايته�م في هذا المنهج 

القويم.
وأضاف الدكتور الف�وزان:  من مفاخرنا في 
ه�ذه الجامعة المباركة أننا نقدم كل عام لوطننا 
الغال�ي كوكبة من الش�باب المتمي�ز في عطائه 
المتسلح بساح العلم والمعرفة في شتى العلوم 

ليس�هم ف�ي بن�اء ص�رح المملكة الش�امخ في 
شتى المجاالت الش�رعية واللغوية واالجتماعية 
والصحية والهندسية والعلمية، ونحتفي باآلالف 
م�ن أبنائن�ا الط�اب وهم يعب�رون إل�ى مرحلة 
جدي�دة من مراحل حياته�م مرحلة عطاء ووفاء 
لهذا الوطن الغالي, مرحلة بناء ونماء لمس�تقبل 

مشرق بعون الله.

ووج�ه الدكت�ور الف�وزان كلم�ة للخرجي�ن 
قائاً: نح�ن معكم نحتفي الي�وم بنهاية مرحلة 
ج�ادة من مراح�ل حياتك�م لنبدأ مرحل�ة عطاء 
وب�ذل وبن�اء ، وهذه الجامعة الت�ي قضيتم فيها 
أيام�اً من أجمل أيام حياتكم تعدكم بمد جس�ور 
المحب�ة والوص�ال معكم لتس�تفيد م�ن علمكم 
وخبرتك�م وتجربتكم , وس�تظل الجامعة بيتكم 
الذي يش�رف بوجودكم ويسعد بزيارتكم ويفخر 
بانتمائك�م إلي�ه, وذكراكم الطيبة س�تظل مائلة 
لنا مس�ؤولين وأس�اتذة وموظفين نفخر جميعاً 
بكم، و نش�د على أيديكم  بالتفاني والعمل الجاد 
المخل�ص في خدمة ديننا ووالة أمرنا - حفظهم 
الل�ه- وبادنا الغالية لتكونوا رج�ال عمل وبناء, 
وأوفي�اء صالحي�ن مصلحين، وتحملون أش�رف 
رس�الة وأنب�ل غاية فأحس�نوا العم�ل وأخلصوا 
الجهد وأكملوا المسيرة المباركة، ونؤكد لقيادتنا 
المباركة بأن هؤالء الش�باب الذي�ن نحتفي بهم 
الي�وم هم درع م�ن دروع عزموا عل�ى بذل أغلى 
م�ا يملك�ون للدف�اع عنه، وإنن�ا جميع�اً معهم 
لنق�ف صفاً مترابطاً خل�ف قيادتنا الحكيمة في 
كل م�ا تتخذه من ق�رارات وتوجيهات لبناء بلدنا 
ونهضتها وحمايتها والذود عنها، مقدماً ش�كره 
لصاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن 
عبدالعزيز على تش�ريفه الجامعة في هذه الليلة 
المباركة وتش�جيعه ألبنائنا ومشاركتهم وأولياء 

أمورهم فرحتهم الكبيرة.
وفي نهاية الحفل تس�لم أوائ�ل المتخرجين 
بطاقات التهنئة من س�مو أمير منطقة الرياض، 
كم�ا تس�لم هدي�ة تذكارية م�ن مدي�ر الجامعة 

بالنيابة بهذه المناسبة.

الفوزان: نفتخر بتخريج كوكبة من الشباب المتميز في عطائه.. 
المتسلح بالعلم والمعرفة في شتى العلوم 

القصيبي: مجموع خريجي الجامعة في تسعة وخمسين عامًا مضت 
)١٧٥000( في مختلف التخصصات والمراحل



الأحد 24 رجب 1437هـ - الموافق 1 مايو 2016م
مرآة الجامعةال�سنة )35( العدد )696( أخبار4

وج�ه مدير الجامع�ة بالنيابة الدكت�ور فوزان بن 
عبدالرحمن الفوزان، معهد دراس�ات اإلعجاز العلمي 
ف�ي القرآن والس�نة بتعميم تجربته ف�ي مجال إدارة 
ال�ورش اإللكترونية، وذل�ك بعد النج�اح الذي حققه 
المعه�د بإقامت�ه ألول م�رة عل�ى مس�توى الجامعة 
ورش�تي عمل دوليتين حول )اإلشكاالت التي تعترض 
العمل في مجال اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة( و 
)معايير وضوابط اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة( 
Brain- )حي�ث أقيمت�ا وفق تقني�ة العصف الذهن�ي 
Storming(، والت�ي تع�د إح�دى التقني�ات اإلداري�ة 

المتميزة في تجميع األفكار وتنقيتها وتلخيصها.
وأوض�ح عمي�د المعه�د الدكتور أحم�د بن محمد 
المنيع�ي أن مدي�ر الجامع�ة وج�ه المعه�د بتعمي�م 
التجربة في مجال إدارة الورش اإللكترونية، وسيكون 
القائم�ون عل�ى ال�ورش عل�ى أت�م االس�تعداد لنقل 
الخبرات المكتسبة للقطاعات األخرى داخل الجامعة 
بم�ا يحقق زي�ادة معدل االس�تفادة ورفع مس�توى 
التفاع�ل، واس�تمرارية التواصل،  وتفعيل اس�تخدام 
التقنية إلى جانب استضافة أعداد كبيرة وشخصيات 
متمي�زة م�ن بل�دان العال�م، واختص�ار المس�افات 

والوق�ت والجه�د على الجامع�ة والضي�وف، وتوفير 
تكاليف الس�فر واإليواء والمعيشة، وتمكين الضيوف 
من المش�اركة وهم وس�ط مكاتبهم وبين مراجعهم 

العلمية،  إلى غير ذلك من المكتسبات.
من جانبه، أوض�ح الدكتور زيد بن محمد الرماني 
المستش�ار والمش�رف على وحدة البح�وث والمركز 
اإلعام�ي بالمعه�د المش�اركة الفاعلة م�ن لدن عدد 
م�ن أصح�اب الفضيل�ة والس�عادة من ق�ادة العمل 
والفك�ر والباحثي�ن المهتمين باإلعج�از العلمي في 
القرآن والس�نة العاملي�ن في المؤسس�ات والهيئات 

والجمعيات ذات العاق�ة باإلعجاز العلمي في القرآن 
والس�نة ف�ي ع�دٍد م�ن ال�دول اإلس�امية والعربي�ة 
والعالمي�ة، إضافة إلى عدد من الجه�ات والجامعات 
االفتراضيتي�ن  الورش�تين  إن  وق�ال:  الس�عودية، 
الدوليتين حققتا نجاحا باهرا وكان لهما صدى طيب 
لدى الباحثي�ن والمهتمين بدراس�ات اإلعجاز العلمي 
ف�ي القرآن والس�نة وفي أوس�اط الهيئ�ات والمراكز 
والجمعيات المتخصصة مما أس�هم فعليا في تعزيز 
الموثوقي�ة العلمية للمعه�د على المس�توى المحلي 

والدولي.

الفوزان يوجه باالستفادة من تجربة معهد اإلعجاز العلمي 
في إدارة ورش العمل إلكترونيا

 ترأس وكي�ل الجامعة للش�ؤون 
الدكت�ور عبدالعزي�ز بن  التعليمي�ة 
عبدالرحمن المحم�ود, اجتماعاً في 
مكتب�ه, بحض�ور عم�داء الكلي�ات 
وبعض العمادات المساندة ومديري 
لمناقش�ة  العاق�ة  ذات  اإلدارات 
اختب�ارات  الكلي�ات ألداء  اس�تعداد 
للع�ام  الثان�ي  الدراس�ي  الفص�ل 

الجامعي 1436-1437ه�.
وفي بداي�ة االجتماع رحب وكيل 
وش�كرهم  بالحض�ور  الج�امع�ة 
وجهوده�م،  حض�وره�م  عل�ى 
وأوض�ح أن ه�ذا االج�تم�اع يأت�ي 
بن�اًء عل�ى اهتم��ام وتوجي�ه�ات 
مدي�ر الج�امعة بالنياب�ة الدكت�ور 
الف�وزان  عبدالرحم�ن  ب�ن  ف�وزان 
بش�ؤون الطاب والطالبات للوقوف 

وم�دى  االختب�ارات  س�ير  عل�ى 
االستعداد لها، وأكد على المسؤولية 
الجمي�ع  يتحمله�ا  الت�ي  واألمان�ة 
نحو ط�اب الجامع�ة وخاصة فيما 
التعليمي�ة ومنها  بالمس�يرة  يتعلق 
االختبارات، مش�يراً إل�ى  أن هذا ما 

دعاهم إلى ه�ذا االجتماع للنظر في 
اس�تعداد الكليات الختبارات الفصل 
الدراس�ي الثان�ي، وش�دد عل�ى أن 
االختبارات للطاب والطالبات تشكل 
التعليمي لتقيي�م الطاب  المفت�رق 

ومعرفة مستوياتهم العلمية.
 وأكد الدكتور المحمود للحضور 
ض�رورة الب�دء ف�ي كل م�ا يتعل�ق 
الترتيب�ات  كام�ل  وتوفي�ر  بذل�ك 
والخدم�ات المس�اندة والمس�اعدة 
التي من ش�أنها توفير الجو العلمي 
للطاب والطالبات ليتمكنوا من أداء 
االختبارات في راحة وس�هولة, كما 
أش�ار إلى أهمي�ة تواج�د الخدمات 
الطبي�ة داخ�ل الوح�دات التعليمية 
ومركز دراس�ة الطالب�ات بفروعها 

أثناء االختبارات. 

المحمود يترأس اجتماع استعداد 
الكليات الختبارات الفصل الثاني 

اختتم�ت كلية اللغة العربية ممثلة بقس�م النحو والصرف 
وفق�ه اللغ�ة، لقاءاتها اإلرش�ادية لطاب وطالبات الدراس�ات 
العليا، بلقاء إرش�ادي ختامي عنوانه: سمات الباحث المتميز، 
قدمه س�عادة عميد الكلية الدكتور أحمد ب�ن محمد العضيب، 

يوم اإلثنين الماضي.
وقد تحدث س�عادة العميد في اللقاء عن عدد من المحاور 
والنق�اط المهم�ة التي ته�م الباحث وطال�ب العل�م المتميز، 
وه�ي: اإلخاص الذي ه�و طري�ق التوفيق ف�ي البحث وطلب 
العلم، والتواض�ع، واألمانة العلمية، واستش�عار أهمية الوقت 
واس�تغاله وتنظيمه بما ينفع، وحس�ن الخلق، والحرص على 
تطوي�ر ال�ذات، واختيار الصاح�ب الذي يعين ويش�حذ الهمة، 

والهم�ة ف�ي طل�ب العلم، والصب�ر والتحم�ل، وكثرة الس�ؤال 
وع�دم الخج�ل أو الكب�ر، والعم�ل بالعل�م وتطبيق�ه، ورحابة 
الص�در في مس�ائل الخاف، وتقبل النق�د، والبعد عن حظوظ 
النفس والتج�رد منها، وتدوين األفكار والتس�جيل والتخطيط 
للمستقبل، واالس�تفادة من التقنية الحديثة في مجال البحث، 
وبذل زكاة العلم بنشره للناس، واختيار الموضوعات المتميزة 

والجيدة.
وف�ي نهاي�ة اللق�اء أج�اب الدكت�ور العضيب عن أس�ئلة 
ومداخ�ات الحضور، وقد حضر اللقاء عدد من طاب وطالبات 
الدراسات العليا في الكلية، الذين قدموا شكرهم لسعادة عميد 

الكلية على تفضله بتقديم هذا اللقاء.

التق�ى وكي�ل الجامعة للدراس�ات العليا والبح�ث العلمي 
األس�تاذ الدكتور فه�د بن عبدالعزيز العس�كر بمقر الملحقية 
الثقافي�ة ف�ي بريطاني�ا عددا م�ن مبتعث�ي الجامع�ة الذين 

يدرسون في الجامعات البريطانية. 
وف�ي بداية اللق�اء نق�ل وكي�ل الجامعة تحي�ات وتقدير 
س�عادة مدير الجامعة بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن 
الف�وزان ألبنائه المبتعثين، وبعد ذلك بي�ن أن الجامعة بكافة 
منس�وبيها تعل�ق آم�االً وطموح�ات واس�عة عل�ى مبتعثيها 
باعتباره�م االمت�داد الحقيق�ي ألعض�اء هيئ�ة التدريس، ثم 
اس�تعرض س�عادته ما تقدم�ه الجامعة من مزاي�ا وخدمات 
للمبتعثي�ن، تس�تهدف تهيئ�ة الظ�روف المناس�بة ليتفرغوا 
للتحصي�ل العلم�ي، مؤك�دا أن زيارته للملحقية م�ع عدد من 
المس�ؤولين تعبر ع�ن عناية الجامع�ة بالمبتعثين وس�عيها 
لتحقي�ق أعلى درج�ات التكامل مع الملحقية بما يس�هم في 

تبسيط اإلجراءات وتسهيلها.
ثم دار حوار بين س�عادته والمبتعثين اس�تهلوه بالش�كر 
للجامع�ة والثناء عل�ى قيادتها جراء ما يج�ده المبتعثون من 
اهتمام وتقدير، ثم اس�تمع س�عادة وكيل الجامعة ومرافقوه 
إلى عدد من التس�اؤالت والملحوظ�ات التي أبداها المبتعثون، 
إل�ى جانب عدد م�ن المقترحات التي يرونها كفيلة بتس�هيل 

مسيرتهم الدراسية.
وكان وكي�ل الجامع�ة للدراس�ات العليا والبح�ث العلمي 
اجتمع قبل اللقاء بس�عادة الملحق الثقافي في سفارة خادم 
الحرمين الش�ريفين ف�ي بريطانيا الدكتور فيص�ل المهنا أبا 
الخيل، الذي أش�اد بال�دور الرائد للجامعة ف�ي دعم الملحقية 

ورعاي�ة أنش�طتها العلمي�ة والثقافية وعلى رأس�ها المؤتمر 
الطاب�ي الذي رعت الجامعة عددا من دوراته، مثنياً س�عادته 
على تميز طاب الجامعة، مشيراً إلى حصول أربعة منهم على 

جائزة التفوق العلمي في مجال النشر العلمي للطاب.
م�ن جانب�ه، ش�كر الدكت�ور العس�كر س�عادة الملح�ق 
الثقافي عل�ى اهتمام وعناي�ة الملحقية بالط�اب المبتعثين 
ومنهم مبتعثو الجامعة، مؤكداً ح�رص الجامعة على العناية 
بالمبتعثي�ن وتهيئ�ة كل الس�بل الكفيل�ة بحصوله�م عل�ى 
الدرج�ات الت�ي ابتعث�وا للحصول عليه�ا، وعل�ى التكامل مع 

الملحقية لتجاوز كل الصعوبات التي تواجه المبتعثين.
بع�د ذل�ك عقد وكي�ل الجامعة للدارس�ات العلي�ا والبحث 
العلمي ومرافقيه اجتماعا مع مدير قس�م مبتعثي  الجامعات 
ف�ي الملحقي�ة الدكت�ور عبدالرحم�ن العم�ري، وت�م خ�ال 
االجتماع االطاع على اإلحصاءات الخاصة بمبتعثي، الجامعة 
كما تم خاله مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم مبتعثي 
الجامع�ة مثل إيق�اف الملحقية التمديد للط�اب الذي تجاوزا 
الم�دة المقررة لدراس�ة اللغة، وإيقاف الص�رف بين مرحلتي 
الماجس�تير والدكت�وراه، وغيرها من الموضوع�ات التي تهم 
المبتعثين، وقد اتفق الجانبان على عدد من اإلجراءات واآلليات 

الكفيلة بتجاوز بعض العقبات التي تواجه مبتعثي الجامعة.
حضر اللقاء من جانب الجامعة الدكتور سامي بن صالح 
الرسيني، المشرف على مكتب وكيل الجامعة للدراسات العليا 
والبحث العلمي، والدكتور خالد بن حمود الهذلول وكيل عمادة 
الدراس�ات العليا لابتعاث والتدري�ب، والدكتور صالح بن زيد 

العنزي، مدير برنامج كراسي البحث.

كلية اللغة العربية تختتم لقاءاتها اإلرشادية

العسكر التقى بمبتعثي بريطانيا

الملحق الثقافي في لندن يثني على دعم 
الجامعة للبرامج العلمية في الملحقية
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مشيدًا برؤية المملكة 2030

مدير الجامعة: إعادة حقيقية لبناء الدولة إداريًا وسياسيَا 
واقتصاديًا، وتجاوبًا مع متطلبات العصر وآلياته 

أك�د مدي�ر الجامع�ة بالنياب�ة الدكت�ور ف�وزان بن 
عبدالرحمن الفوزان أن اإلعان عن رؤية المملكة العربية 
الس�عودية 2030 يمث�ل خطوة جبارة جس�ورة، ورؤية 
ثاقب�ة طموحة، والعب�ور إلى المس�تقبل بخطى ثابته ، 

وبخارطة طريق مستنيرة.
وص�رح الدكت�ور الف�وزان بمناس�بة إق�رار مجلس 
الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين لرؤية المملكة 
2030 إن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
ب�ن عبدالعزي�ز ���� يحفظ�ه الله ���� واعتم�اده لهذه 
)الرؤي�ة( يمثل نقلة نوعية في مس�يرة البناء الحضاري 
لبادن�ا، وحلول اس�تباقية لما بعد عص�ر النفط، ورؤية 
اقتصادية ثاقبة، توجهت الستثمار عناصر القوة والتميز 
ف�ي اقتصادنا، ووجهته�ا توجيها يخدم خط�ط التنمية 
البشرية والحضارية في بادنا، ركزت على بناء اإلنسان، 
وتطوير أدوات اإلدارة، والتحول في السياسة االقتصادية 
والبترولي�ة م�ن ) بائ�ع( إل�ى ) مس�تثمر ( ومن س�وق 

استهاكي إلى منتج منافس.

وأض�اف الدكتور الف�وزان أن 
ه�ذا التوج�ه الجدي�د، ه�و إعادة 
إداري�اً  الدول�ة  لبن�اء  حقيقي�ة 
وسياس�ياَ واقتصادي�اً، وتجاوب�اً 
مع متطلب�ات العصر وآلياته، مع 
الحفاظ على الثوابت التي أسست 
عليه�ا هذه الدول�ة المباركة، منذ 
نش��أتها علي يد المغفور له ��� 
ب�إذن الله ����  المل�ك عبدالعزيز 
ب�ن عبدالرحمن آل س�عود، مروراً 
بالعه�ود الزاه�رة ألبنائ�ه الملوك 
م�ن بعده حت�ى عهد مل�ك الحزم 
الشريفين  الحرمين  والعزم خادم 
الملك س�لمان ب�ن عبدالعزيز ��� 

يحفظه الله ���.
كم�ا عبر مدير الجامع�ة بالنيابة عن فخره واعتزازه 
الحرمي�ن  بخ�ادم  ممثل�ة  الرش�يدة  قيادتن�ا  بحكم�ة 

ب�ن  س�لمان  المل�ك  الش�ريفين 
عه�ده  ول�ي  وس�مو  عبدالعزي�ز 
صاح�ب الس�مو الملك�ي األمي�ر 
محم�د بن ناي�ف بن عب�د العزيز 
وول�ي ولي العهد صاحب الس�مو 
الملكي محمد بن سلمان حفظهم 
الصالح�ة  القي�ادة  ه�ذه  الل�ه، 
الراشدة التي أعادت لألمة هيبتها، 
ووح�دت العرب والمس�لمين ضد 
ق�وى الش�ر والفتن�ة واإلره�اب، 
وأسس�ت لعص�ر جدي�د، يحف�ظ 
للمملك�ة س�يادتها وريادتها في 
المج�ال السياس�ي واالقتص�ادي 
العالم�ي، ويزيد م�ن مكانتها في 

العالمين العربي واإلسامي.
وأض�اف الف�وزان: إن من فض�ل الله عل�ى بادنا أن 
جعلها قبلة للمسلمين، وجعل حكامها وأهلها في خدمة 

الحرمين الش�ريفين وخدمة الحجاج والمعتمرين، حتى 
تحققت لها الريادة في العالمين العربي واإلسامي التي 
نالتها مملكة الخير بجدارة وهي تسعى للدفاع عن األمة 
، كم�ا تعمل بكل إخاص على توحي�د الصفوف وتوجيه 

الدفة نحو بحر األمان . 
وأكد الدكتور الفوزان أن الجامعة ستكون بعون الله 
وتوفيق�ه داعماً أساس�ياً لتحقيق رؤي�ة المملكة 2030 
رؤية النماء والبناء، ومنطقاً للطموح الس�عودي الواعد، 
فجامع�ة اإلم�ام بتاريخه�ا وإنجازاته�ا، س�تظل أمينة 
عل�ى العهد، خي�ر معين لبادن�ا على تحقي�ق خططها 

وتطلعاتها الكبرى نحو أفق النجاح والتميز . 
وأه�اب الفوزان بجميع منس�وبي الجامعة وطابها 
بالعمل على تحقيق هذه الرؤية الطموحة، التي سيكون 

مردودها تطور ونماء وعطاء يتجدد . 
داعي�ا الل�ه العزيز القدي�ر أن يوفق بادن�ا وقيادتها 
الحكيمة لكل ما فيها للخير والسداد، وأن يكفيها شرور 

الحاسدين والحاقدين. 

للتب�ادل  الجامع�ة   وكي�ل  هن�أ   
الدكتور  الدول�ي  المعرف�ي والتواصل 
محمد ب�ن س�عيد العلم مق�ام خادم 
الحرمين الش�ريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز وولي عهده األمين صاحب 
الس�مو الملكي األمير محمد بن نايف 
وول�ي ول�ي العه�د صاح�ب الس�مو 
الملك�ي األمي�ر محمد بن س�لمان –
يحفظهم الله- بمناسبة إقرار  »رؤية 
السعودية 2030« التي تضمنت أبعاداً 
بالمنظوم�ة  تعن�ى  عدي�دة  تنموي�ة 
االجتماعي�ة واالقتصادي�ة التي تمثل 
حجز الزاوية في الحقوق األساس�ية 
عل�ى ه�ذه  والمقيمي�ن  للمواطني�ن 
األرض المبارك�ة، وته�دف إل�ى دعم 
االقتص�اد الوطن�ي، وتنوي�ع مصادر 
الدخ�ل، ورف�ع الكف�اءة التش�غيلية 
ف�ي األداء واإلنتاجي�ة ل�دى مختل�ف 

القطاعات والمؤسسات الخدمية.
الرؤي�ة  بمح�اور  العل�م  وأش�اد 
الس�عودية 2030 التي اش�تملت على 

عليه�ا  أضف�ت  وإحص�اءات  أرق�ام 
مزيداً م�ن االحترافي�ة جعلتها محط 
أنظار المختصين وغيرهم في العالم، 
وأضاف: »إن صاحب الس�مو الملكي 
األمي�ر محم�د بن س�لمان ول�ي ولي 
العهد يؤس�س لثقاف�ة جديدة قوامها 
االنط�اق نحو المس�تقبل بما تتوافر 
علي�ه المملك�ة م�ن نق�اط ق�وة في 
جمي�ع جوانبها التنموي�ة«، مبيناً أن 
ه�ذه الرؤي�ة بم�ا اش�تملت عليه من 
عناص�ر سيس�تفيد منها كل ش�رائح 
المجتم�ع وتمهد الطري�ق نحو تنمية 
مس�تدامة تلب�ي تطلع�ات والة أمرنا 
والش�عب الس�عودي، وحت�ى تتحقق 
 2030 الس�عودية  الرؤي�ة  أه�داف 
عل�ى أكمل وجه وبأس�رع وقت فإنها 
اشتملت على الشفافية وقياس األداء 

وتفعيل المحاسبة والمساءلة.
وأوض�ح ب�أن الرؤية أخ�ذت في 
االعتب�ار جوانب مهمة ف�ي التركيبة 
االجتماعي�ة واالقتصادي�ة للمملك�ة 

مثل تعزيز العمل التطوعي واالهتمام 
يع�ززان  اللذي�ن  الترفي�ه  بمج�االت 
كثيرا م�ن الس�لوكيات اإليجابية في 
أف�راد المجتم�ع، وبخاصة الش�باب 
نس�بة م�ن  أكب�ر  الذي�ن يش�كلون 
المملك�ة،  ف�ي  الس�كانية  الكثاف�ة 
وأض�اف د. العلم: »يع�د التعليم بعداً 
مهماً ف�ي الرؤية الس�عودية 2030، 
حي�ث تس�عى المملك�ة إل�ى تطوير 
والتربوي�ة  التعليمي�ة  المنظوم�ة 
بكل عناصره�ا، والتركي�ز على بناء 
المجتمع بدءاً من األس�رة باعتبارها 
الحاضن األول للطالب«، مش�يداً بما 
تضمن�ت الرؤية من اهتمام بالطالب 
والمدرس�ة وتفعيل دور األس�رة في 
بن�اء ش�خصية الطالب المس�تقلة، 
والمه�ارات  المع�ارف  وإكس�ابه 
واألخاق الحميدة، من خال تشجيع 
ودعم األنشطة الثقافية واالجتماعية 

والتطوعية والرياضية.
واختت�م د. العلم تصريح�ه داعياً 

الل�ه –ع�ز وج�ل- أن يوف�ق قيادتن�ا 
الرش�يدة وأن يحفظ بادن�ا وأن يديم 
عليه�ا األمن واالس�تقرار، وأن تحقق 
الرؤية السعودية 2030 أهدافها لينعم 
الوط�ن والمواط�ن باألم�ن  والرخاء 
في ظ�ل هذه قي�ادة خ�ادم الحرمين 

الش�ريفين المل�ك س�لمان ب�ن عب�د 
العزي�ز وولي عه�ده األمي�ن صاحب 
الس�مو الملكي األمير محمد بن نايف 
وول�ي ول�ي عه�ده األمي�ن صاح�ب 
الس�مو الملك�ي األمي�ر محم�د ب�ن 

سلمان –حفظهم الله.

العلم: الرؤية السعودية 2030 تؤسس لثقافة جديدة قوامها 
االنطالق نحو المستقبل 

خدمات التوظيف يكرم المتميزات.. 
وينظم عددًا من الدورات

أق�ام مرك�ز خدم�ات التوظي�ف 
الطالبات،  الريادية لشؤون  واألعمال 
حفل�ه التكريم�ي الس�نوي المتعلق 
بإنج�ازات المرك�ز، وقام�ت وكيل�ة 
المركز لش�ؤون الطالب�ات الدكتورة 
سوس�ن المؤم�ن بتكري�م موظفات 
المتمي�زات نظي�ر جهدهن  المرك�ز 
كرم�ت  كم�ا  بالعم�ل،   وتفانيه�ن 
المؤم�ن ع�ددا م�ن المتعاون�ات مع 
المركز بشتى المجاالت من موظفات 

وأعضاء هيئة تدريس وطالبات.
بينم�ا كرم�ت الدكتورة سوس�ن 
الفائزات في مسابقة أفضل مشروع 
ري�ادي، والمش�اركات  ف�ي الملتقى 
العلمي الس�ابع، التي رفعت بدورها 
ش�كرها لعميد المركز الدكتور خالد 
الش�لفان عل�ى إش�رافه ومتابعت�ه 
المستمرة ألنشطة المركز المختلفة، 
كما قدمت ش�كرها لمدي�ر الجامعة 
بالنيابة الدكتور فوزان الفوزان على 
دعم�ه غير المح�دود للمركز إليصال 
رس�الته وهدفه الذي أنشئ من أجله 

إلى طاب وطالبات الجامعة.
 م�ن جان�ب آخ�ر نظ�م المرك�ز 
عدداً من ال�دورات والورش التدريبية 
لطالب�ات الجامع�ة، حي�ث ت�م عقد 
»دراس�ة  بعن�وان  عم�ل  ورش�ة 
قدمته�ا  االقتصادي�ة«،  الج�دوى 
المدربة الدكتورة س�لوى أبو ضيف، 
وهدف�ت ال�دورة إل�ى التع�رف على 
وإمكاني�ة  الس�وق  دراس�ة  كيفي�ة 
المش�روع،  لمنتج�ات  اس�تيعابه 
المدربة للطالب�ات مهارة  وش�رحت 
المحيطة  القانونية  الجوان�ب  تحليل 
بالمش�روع، وتفهم خط�وات تنفيذ 
المش�روع م�ن الناحي�ة الفنية، كما 
عرضت أس�س تنفيذ المش�روع من 
المالية  الناحية االقتصادية والقوائم 
للمش�روع،  إعداده�ا  الض�روري 
وط�رق التموي�ل والم�وارد المالي�ة 
لازم�ة لتنفيذ المش�روع، باإلضافة 
إل�ى التع�رف على ربحية المش�روع 
من وجه�ة النظر الخاص�ة، وتحليل 
ربحي�ة المش�روع من وجه�ة النظر 

االجتماعية.
 كما أق�ام المرك�ز دورة تدريبية 
بعنوان: التفكير االستراتيجي ودوره 
ف�ي خل�ق التنافس�ية للمش�روعات 
الصغيرة، قدمته�ا المدربة الدكتورة 
ال�دورة  وهدف�ت  س�عيد،  علوي�ة 
اإلس�تراتيجية  اإلدارة  مفه�وم  إل�ى 
وأه�م عملياته�ا، ولم�اذا التخطيط 
مفه�وم  كذل�ك  اإلس�تراتيجي؟،  
وأهميت�ه،  اإلس�تراتيجي  التفكي�ر 
دون  تح�ول  ومعوق�ات  وآف�ات 
وتحدث�ت  اإلس�تراتيجي،  التفكي�ر 
المدرب�ة ع�ن أدوات تنمي�ة التفكير 
المي�زة  ومفه�وم  اإلس�تراتيجي، 
التنافس�ية وأهميته�ا، باإلضافة إلى 
دور التفكي�ر اإلس�تراتيجي في خلق 

الميزة التنافسية.
 وف�ي ختام ال�دورة قامت وكيلة 
المؤمن  الدكت�ورة سوس�ن  المرك�ز 
بتس�ليم المتدربات شهادات حضور، 
كما أهدت المدربات ش�هادات ش�كر 

وتقدير لقاء تقديمهن للدورة.
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خالل تدشينه لمجمع الخدمات الطبية بالجامعة

الفوزان: الجامعة حريصة على تقديم خدمات طبية راقية 
لمنسوبيها تليق بمكانتها

خالل الجلسة الختامية لندوة: )تطوير المنتجات التعليمية في كليات االقتصاد(

المشاركون يؤكدون على ضرورة تصميم برنامج أكاديمي 
متخصص في اإلعالم االقتصادي 

آل عبدالرحمن: اإلنجازات الطبية التي تحققت ثمرة تعاون من الجميع
القميزي: الخدمات الطبية بمحتواها الجديد تستطيع أن تلبي 8٥% من احتياجاتنا الطبية

دشن مدير الجامعة بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن 
الفوزان مجمع الخدمات الطبية، بعد إضافة عدد من األقس�ام 
الطبي�ة واس�تبدال األجه�زة بأخ�رى جدي�دة، بحض�ور وكاء 

الجامعة.
وبدأ حفل التدش�ين بعرض فلم وثائقي علق عليه الدكتور 
محم�د ب�ن عبدالرحمن بن محمود الذي أش�ار إل�ى أهم ما تم 

إنجازه خال الفترة الماضية ساندا ذلك باألرقام والبيانات. 
وعبر مدي�ر الجامعة بالنيابة عن ش�كره لمنس�وبي كلية 
الطب وكذلك لمنس�وبي الخدمات الطبية عل�ى ما يبذلونه من 
جه�ود كبيرة لتهيئ�ة البيئة الطبية المناس�بة التي يس�تطيع 

أن يج�د فيه�ا منس�وبو الجامعة م�ن أعضاء هيئ�ة التدريس 
والموظفي�ن والط�اب خدمة طبية راقية تلي�ق بهذه الجامعة 
العريقة، وأكد س�عادته على ضرورة المض�ي ُقدما في تطوير 
مجمع الخدمات الطبية بما يحقق مصلحة جميع المستفيدين 
منه، مش�يرا إلى أن ذلك ما كان لوال فضل الله أوالً ثم ما تجده 
ه�ذه الجامعة م�ن دعم م�ن القيادة الرش�يدة ممثل�ة بخادم 
الحرمين الش�ريفين الملك س�لمان بن عبدالعزيز، وولي عهده 
صاحب الس�مو الملكي األمير محمد بن ناي�ف بن عبدالعزيز، 
وول�ي ول�ي عه�ده صاحب الس�مو الملك�ي األمي�ر محمد بن 
س�لمان بن عبدالعزي�ز- حفظهم الله تعال�ى-، ووزير التعليم 

الدكتور أحمد بن محمد العيسى.
من جانب�ه ألقى وكيل الجامعة للتطوير والجودة األس�تاذ 
الدكت�ور خالد بن عبدالغف�ار آل عبدالرحمن كلم�ة أبدى فيها 
س�عادته بما ع�رض من إنج�ازات، مؤك�دا أنها ثم�رة تعاون 
الجميع، وقال: جامعتنا عريقة تستحق الكثير والجميع يتطلع 

لمزيد من النجاح والتميز لهذه المنشأة التعليمية المهمة.
م�ن جانبه ألق�ى عميد كلي�ة الطب والمش�رف العام على 
الخدم�ات الطبي�ة الدكت�ور خالد ب�ن إبراهيم القمي�زي كلمة 
أكد فيها على التطور التي ش�هدته وتش�هده الخدمات الطبية 
م�ن خال الثقة الت�ي تحظى بها من مراجعيه�ا، وتنامي عدد 

مراجعيه�ا ال�ذي ازداد بنس�بة 33% للفترة م�ن 1433ه� إلى 
1436 ه��، مش�يراً إلى أن األعداد في تصاع�د، األمر الذي دفع 
الجامعة للعمل على ما نش�هده من توس�ع ف�ي العيادات وما 

سيتم تدشينه في المستقبل القريب. 
وأض�اف الدكت�ور إبراهيم القميزي أنن�ا اآلن في الخدمات 
الطبية نستطيع أن نلبي 85% من احتياجاتنا الطبية، ولكن مع 
تفعيل مرك�ز عمليات اليوم الواحد قد نص�ل إلى 90% وهذا ما 
نصبوا إليه، مقدماً ش�كره لسعادة مدير الجامعة بالنيابة على 
دعمه المتواصل وكل من يعمل على دعم وتقديم يد المس�اعدة 

والعون ليكون مجمع الخدمات الطبية بصورته المرجوة.

أوص�ى المش�اركون ف�ي ن�دوة )تطوي�ر المنتج�ات 
التعليمي�ة في كلي�ات االقتص�اد واألعمال( الت�ي نظمتها 
الجامعة، خ�ال الجلس�ة الختامية على ض�رورة تصميم 
برنامج أكاديمي متخصص في اإلعام االقتصادي بتعاون 
مش�ترك بي�ن كلي�ات االقتص�اد واألعمال وكلي�ات اإلعام 
واالتص�ال، باإلضاف�ة إلى إعط�اء البعد األخاق�ي مكانته 
العلمي�ة الت�ي يس�تحقها ف�ي مناه�ج كلي�ات االقتصاد 
واألعمال، وإبراز مكانة القيم والمبادئ األخاقية اإلسامية 
ف�ي بلورة نظام اقتص�ادي متصالح نظري�اً وتطبيقياً مع 

الظواهر الطبيعية.

كم�ا أوص�وا باعتم�اد كلي�ات االقتصاد واألعم�ال على 
اس�تراتيجيات التعليم التي تضمن استيعاب الطاب لنواتج 
التعلم؛ وخاصة طريقة التعلم بالممارس�ة التي تعتمد على 
الفهم واالس�تيعاب بدال من الحفظ، وأيضا تنظيم المعرفة 
ص�ة المتراكم�ة للمقررات الدراس�ية في  العلمي�ة المتخصِّ
كلي�ات االقتص�اد واألعم�ال؛ من خ�ال ترجم�ة المؤلّفات 
المتمي�زة وتألي�ف الكت�ب الدراس�ية وف�ق أعل�ى المعايير 
التعليمية لُتس�تخَدم كمراجع رئيس�ة للمقررات الدراسية، 
وكذل�ك تعزيز الجانب التربوي في مقررات كليات االقتصاد 
واألعم�ال، ويدخل في ذلك التربية على تعظيم المس�ؤولية 

المهنية واالجتماعية، وترسيخ االهتمام بالمصلحة العامة. 
واس�تخدام األس�اليب التعليمي�ة الفّعال�ة الت�ي تق�وم 
عل�ى دراس�ة الح�االت والمح�اكاة والمباري�ات التفاعلية 
والمس�ابقات ف�ي كلي�ات االقتص�اد واألعمال، وتش�جيع 
التعلي�م البيني من خ�ال االنتقال بالمناهج الدراس�ية من 
التخص�ص الدقيق وتعلي�م المقررات الدراس�ية المفصولة 

إلى مناهج تتوحد في سياق معرفي عريض.
كما طالبوا المش�اركين خ�ال توصياتهم على ضرورة 
إنش�اء مكتب�ات إلكترونية ف�ي كليات االقتص�اد واألعمال 
تتضمن الموارد التعليمية المتعلقة بكل مقرر من مقرراتها، 

وتسهيل تبادل محتوياتها بين األساتذة والطاب.
يذكر أن الجلس�ة الختامية ترأسها عميد كلية االقتصاد 
والعل�وم اإلداري�ة بالجامع�ة وعض�و اللجن�ة التحضيرية 
الدكت�ور فاح بن ف�رج الس�بيعي، في القاعة المس�تديرة 
بمبن�ى المؤتم�رات، وبحض�ور رئي�س اللجن�ة التنظيمية 
الدكت�ور عبدالل�ه بن س�ليمان الدوي�ش، و رئي�س اللجنة 
العلمية األستاذ الدكتور  محمد بن إبراهيم السحيباني، وتّم 
فيه�ا تاوة التوصي�ات العامة للندوة، والت�ي توصي الندوة 
بتبنيه�ا من قب�ل  كليات االقتصاد واألعم�ال في الجامعات 

السعودية لتطوير برامجها التعليمية. 

 اعتماد كليات االقتصاد واألعمال على إستراتيجيات التعليم التي تضمن استيعاب الطالب لنواتج التعلم
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ال�سنة )35( العدد )696( 7مرآة الجامعة االقتصاد

 ش�هدت األيام الماضية الب�دء بتنفيذ اتفاقية 
»أيام�ن« الموقع�ة بين كلي�ة االقتص�اد والعلوم 
اإلدارية ومؤسسة غدن لاستشارات، وقد اُستقبل 
الط�اب المش�اركون ف�ي الي�وم األول بالحماس 
والرغب�ة ح�ول نوعية الفك�رة الفري�دة والغريبة 
الم�راد تنفيذه�ا، وش�ملت الفعالي�ات نمطا غير 
اعتيادي من التدريب اتس�م بالتش�اركية، وانتهى 
التطبيق العملي في نهاية اليوم بمشروع تطوعي 
يهدف إلى خدمه المجتمع وربط فكرة المش�روع 
بأه�داف وتطلعات المؤسس�ة »غ�دن«، وقد أدار 
اللقاء الس�يد أس�امة الفري�دي، وح�اول التركيز 
عل�ى رحلة في اكتش�اف الذات وأنم�اط القيادة، 
عن طريق بع�ض األلعاب اإلدارية، ومجموعة من 
األسئلة التي من خالها تم اكتشاف شخصية كل 
مش�ارك، ونوعية النمط القيادي الذي يتقنه، وقد 
أتاحت هذه التجربة الفرصة لجميع المش�اركين 
في اإلبح�ار في ذاته�م، وتعلم األنم�اط القيادية 
واتجاهاتها، وكذلك التعرف على أنفس�هم بشكل 

أكثر دقة، واكتشاف أشياء جديدة فيها. 
أم�ا ثان�ي أي�ام التدري�ب فقد ت�م تخصيصه 
للعب�ة جماعية في اإلدارة، تطب�ق في إحدى أكبر 
الش�ركات العالمي�ة وف�ي مؤسس�ات التدري�ب 
الكب�رى, وقد س�اعدت هذه اللعبة بش�كل واضح 
على تعزي�ز التعاون بين أعض�اء الفريق، وتنمية 
الروح التش�اركية الجماعية والعمل بروح الفريق 
الواحد، والتي بينت التدريبات أنه الطريق الحاسم 
لتحقي�ق النج�اح، وهو مص�در لإلب�داع والتميز، 
وقام المدرب بتقس�يم المش�اركين إلى خمس�ة 
فرق متساوية تضم كل واحدة منها جميع أنماط 
الشخصية، وقبل نهاية اللقاء استمر المشاركون 
بالكثير من األس�ئلة والمناقش�ات المعمقة التي 

أثرت النقاش وجعلته شيقاً وممتعاً. 
وق�د قام وكي�ل الكلي�ة الدكتور وليد البس�ام 
ف�ي اليوم الثالث بزيارة إلى مقر التدريب لمتابعة 
س�ير الدورة والتعرف على الفوائ�د التي تحققت 
للمشاركين على أرض الواقع ، وتذليل الصعوبات 
إن وجدت، وقد بين الدكتور البس�ام أهمية العمل 
التطوع�ي والخدم�ة المجتمعي�ة، وفوائدها على 
الفرد والمجتمع , فكان�ت كلماته أثرا إيجابيا في 
نف�وس المش�اركين ودافعاً لهم للعط�اء والبذل، 
كما أوضح أن الكلية ستستمر في سعيها لتقديم 
المس�اعدة والدع�م ألي عم�ل منت�ج يق�دم م�ن 
طلبته�ا، ومن ش�أنه أن يعود بالنف�ع على الكلية 

والجامعة والمجتمع . 
وف�ي أثناء ذل�ك ب�دأ المش�اركون العمل على 
تحدي�د القضي�ة الم�راد خدمتها بروح يس�ودها 
التف�اؤل والعط�اء والبذل، وقام كل فريق برس�م 
تواج�ه  الت�ي  للمش�اكل  التص�ورات  م�ن  ع�دد 
المجتم�ع، وكان�ت األف�كار المطروح�ة متميزة 
وإبداعي�ة وإن طبق�ت بالفع�ل س�وف تس�اهم 
ف�ي حل هذه المش�اكل، وق�ام المحاضر بتوجيه 
وتعليم المش�اركين األسس الصحيحة في تحديد 
المش�اكل والقضاي�ا المراد معالجته�ا والمعايير 
الت�ي يج�ب اس�تخدامها للحد من ه�ذه الظواهر 

بشكل فعال.

توقيع اتفاقية )أيامن( مع مؤسسة
غدن لالستشارات

ي�كاد يجمع الجميع على أنن�ا نعيش في عالم يتغير بس�رعة, فلم يعد 
للمكان أس�وار وال حدود بعد ظهور تقنية االتصاالت, ولم يعد للمسافة تلك 
الهيب�ة بعد وصول اإلنس�ان إل�ى المريخ وما بعده, ولم يعد للدول الس�يادة 
الكاملة على بادها وأسواقها بعد ظهور العولمة على يد اإلنسان, لذلك ترانا 
نتحدث اليوم عن عالم با أوراق ومصانع با أعمال, وش�ركات با مكاتب, 

ومدارس با فصول, وبيع وشراء با أسواق.
وف�ي ضوء ما س�بق نرى أن التح�ول إل�ى اإلدارة اإللكترونية ليس دربا 
م�ن دروب الرفاهي�ة, وإنم�ا حتمي�ة تفرضها التغي�رات العالمي�ة, وتبّني 
تطبيق التقنية الحديثة لإلدارة اإللكترونية قد يؤدي إلى تغيير هيكل الموارد 
البش�رية في المنظمات المعاصرة ويش�طرها إلى فئتين: األولى فئة القلة 
المتمي�زة الذين يش�غلون وظائ�ف ذات صلة بالتقنيات الحديث�ة, أما الفئة 
الثاني�ة فه�م الكثرة العادي�ة المهددون بفق�دان وظائفه�م نتيجة طغيان 
التقني�ة على مج�االت أعمالهم, وبالنس�بة لتل�ك الفئة فإن ال�دول النامية 

تواجه اختيارين كاهما صعب و له أعباء اجتماعية واقتصادية ثقيلة.
فاالختيار األول هو أن تس�رع تلك ال�دول في التحول إلى تقنيات جديدة 
لمواكبة التطور، بما يؤدي إل�ى تكثيف رأس المال وتخفيض العمالة، األمر 
ال�ذي قد يؤدي إلى زي�ادة معدالت البطالة, وتفاقم المش�كات السياس�ية 
واالجتماعي�ة المصاحب�ة لذلك االختيار، ويبزر االختيار الثاني في التمس�ك 
بالتقنيات القديمة كثيفة اس�تخدام العنصر البشري, وذلك لضمان تشغيل 
أكبر عدد من قوة العمل بها، وامتصاص جزء من البطالة, وبالتالي ستكون 
تكلفه هذا الخيار التضحية بفرص تنمية القدرات التنافس�ية، واالنهزام في 

الحرب التنافسية وعدم مواكبة التطور.
لذل�ك يجب على تل�ك الدول أن تعمل على االس�تخدام األمثل لإلمكانيات 
المادي�ة والبش�رية المتاح�ة لها ف�ي محاولة التواف�ق مع العال�م الجديد 
وتحديات�ه, وهذا يتطلب القي�ام بخطوات إجرائية لضم�ان عملية االنتقال 

اإللكتروني.

اإلدارة اإللكترونية.. 
واقع جديد 

أ.د. إبراهيم أبو سعدة
أستاذ الموارد البشرية – قسم إدارة األعمال

مؤسس )Java Time( يلقي محاضرة لطالب 
االقتصاد 

في لقاء مميز في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، 
استضافت لجنة األنشطة الطابية والمجلس الطابي 
في الكلية مؤس�س ش�ركة جافا تاي�م المهندس عبد 
الل�ه الدوي�ش، وق�د اس�تعرض خال�ه أس�س نجاح 
المش�روعات الريادية – المش�روعات الصغيرة - في 
المملكة، كما قد قدم إيجازاً عن الخطوات األولية التي 
رافقت تأسيس المشروع وفي مقدمتها تحديد الهدف 
كأقص�ر الط�رق لتحقي�ق النج�اح، مبين�اً أن مراحل 
الثانوي�ة والجامع�ة أه�م مراحل اكتس�اب المهارات 
والعاقات التي يس�تفيد من الطالب، والتي تؤثر على 
بقية مراحل حياته، وحث على ضرورة العمل الجزئي 

في هذه الفترة لما له من أهمية في هذا المكان.
التأس�يس  ف�ي  تجربت�ه  الدوي�ش  واس�تعرض 
مس�تفيداً م�ن نظري�ة ماي�كل بورتر في التنافس�ية 
– نظري�ة الق�وى الخمس�ة – والتي ركز م�ن خالها 
عل�ى مفه�وم التمّيز عن المنافس�ين، مش�يراً إلى أن 
العم�ل التج�اري الناجح هو عبارة ع�ن مجموعة من 
التراكم�ات على المدى الطويل، كما يجب االس�تفادة 

من تجارب اآلخرين للتميز والتفوق.
وق�دم الدويش جملة م�ن النصائ�ح القائمة على 
التج�ارب الش�خصية، والت�ي قد يس�تفيد منها طلبة 
الكلي�ة في حياتهم المس�تقبلية، حي�ث بين بضرورة 
االس�تفادة من الخطأ والتعلم من�ه باعتباره جزءا من 
المش�روع ، وعدم تش�تيت الجهود بس�بب البدء بعدة 
مش�اريع في نف�س الوقت، كما بي�ن أن وجود الكثير 
من التجارب في السوق يس�اعد على االستفادة منها 
ف�ي بناء النم�وذج المناس�ب لمن أراد تأس�يس عمل 

تجاري خاص به، مبيناً أن الس�وق المحلي تغي�ر في اآلونة األخيرة، 
وأصب�ح يميل نحو االحترافية كم�ا إن رأس المال عنصر مهم ولكنه 
غي�ر كاٍف لتحقيق النجاح، لذلك فهو يتطلب االس�تعداد بش�كل أكبر 

من السابق.
وبين أن النجاح في العمل الخاص يتطلب مجموعة من المهارات 
التقني�ة والتحليلية واإلدارية مثل: ج�ودة اختيار الموظف، والتدريب 
الكام�ل له قبل الب�دء بالعمل، واحترام الموظفي�ن، ومعاملتهم على 
أس�اس الع�دل، وإعط�اء الموظف كام�ل حقوقه في وقته�ا، وعدم 
تحميله مس�ؤوليات ف�وق طاقته، وأوص�ى المهن�دس الدويش في 
نهاية اللقاء بثاثة أمور قد تفيد الباحث عن المشروع الصغير وهي:  

التعلّم، والتدّرج في التنفيذ، والعمل مع الغير وعدم العمل منفرداً.

حضر اللقاء عدد كبير من الطاب وعدد من األس�اتذة منهم وكيل 
الكلي�ة الدكت�ور وليد البس�ام، ورئيس قس�م إدارة األعم�ال الدكتور 
عبد الرحمن المهيني، ومدير مركز دراس�ات س�وق العمل في الكلية 
الدكتور عب�د الرحمن الخري�ف ونائبه الدكتور يوس�ف النملة الذين 
أث�روا اللق�اء بمداخاتهم، وقام الضيف بالرد عل�ى مداخات الطاب 
وأس�ئلتهم الكثي�رة، وفي النهاية ق�ام الدكتور البس�ام بتقديم درع 
الكلية للمهندس الدويش، ال�ذي ثمن للكلية هذه البادرة التي منحته 

فرصة االلتقاء بنخبة من الطاب الرياديين والمتفوقين. 
يذك�ر أن لجن�ة األنش�طة الطابية قام�ت خال الفص�ل الحالي 
بتنظي�م العديد من الفعالي�ات والمحاضرات المفي�دة لطلبة الكلية، 
ويش�رف عليها نخبة من أساتذة الكلية ويرأسها المحاضر في قسم 

التمويل واالستثمار األستاذ مشعل السليمان.  

قي�س  الدكت�ور  ق�ام 
الم�وارد  أس�تاذ  القنون�ي 
ف�ي  المس�اعد  البش�رية 
األعم�ال،  إدارة  قس�م 
الجدي�د  كتاب�ه  بتقدي�م 
ال�ذي حمل عن�وان »نجاح 
الطالب«، فند فيه األسباب 
الت�ي يج�ب عل�ى طال�ب 
التعلي�م العالي أن يتعلمها 
ليحس�ن من جودة حياته، 
سلس�لة  ضم�ن  وذل�ك 
متصل�ة م�ن المحاضرات 
عل�ى  عقده�ا  ت�م  الت�ي 
بدأه�ا  أس�بوعين،  م�دار 
بمحاضرة عن: كيف تبني 

شخصيتك القيادية ؟ وقد تناول فيها تأثير السمات 
الش�خصية للف�رد على اكتس�اب محب�ة واحترام 
اآلخري�ن، كم�ا أظه�ر تأث�ر الش�خصية القيادية 
بالقوانين والمبادئ مثل: التطوير الذاتي المستمر 
وصق�ل الخبرات القيادية، وأن يك�ون القائد قيمة 
مضاف�ة لآلخرين على جميع المس�تويات العقلية 
والنفسية والروحية، ومحاضرة تحت عنوان: كيف 
تبن�ي خط�ة نجاحك ؟ بي�ن القنوني فيها أس�باب 
الفش�ل والحل�ول الممكن�ة لكل س�بب، وكان في 
مقدمة هذه األس�باب: الجهل بالمفهوم الحقيقي 

المعرفة  ونق�ص  للنجاح، 
حول أدوات وسبل النجاح، 
والخوف من الفشل الناجم 

عن التجارب السابقة.
وعل�ى نح�و متص�ل، 
»كي�ف  عن�وان  وتح�ت 
تدي�ر وقتك بنج�اح«، بين 
إدارة  أهمي�ة  المحاض�ر 
الوق�ت لتحقي�ق النج�اح، 
واس�تعرض نماذج عملية 
لتحسين اس�تغال وإدارة 
تحدي�د   : مث�ل  الوق�ت 
والتفوي�ض،  األولوي�ات 
وعدم القيام بنفس الشيء 
عل�ى  والتركي�ز  مرتي�ن، 
األنشطة الذهنية وتدوين األشياء في الجزء الرابع، 
ث�م بي�ن الدكت�ور القنون�ي » كيف تس�يطر على 
خوفك«  من خال إبراز أسباب الخوف وانعكاساته 
على الفرد، كما اس�تعرض أبرز مامح وسلوكيات 
الش�خصية الت�ي يس�كنها الخ�وف، واس�تمر في 
اس�تعراض آليات تش�كل وتكوين الخوف )من أين 

يأتي، كيف يتطور ؟ كيف يؤثر ؟ (.
وفي نهاي�ة الدورة تم عرض ألب�رز طرق التي 
التخل�ص من الخوف، واس�تعراض إس�تراتيجيات 
بناء الثقة والشخصية القوية على المدى الطويل.

كتاب جديد يناقش أسباب 
نجاح الطالب 
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الميمن يترأس اجتماع لجان المقابالت 
الشخصية 

ُعقد مؤخراً ف�ي وكالة الجامعة 
لش�ؤون المعاه�د العلمي�ة اجتماع 
المقاب�ات  للج�ان  تحضي�ري 
الش�خصية ف�ي المعاه�د العلمي�ة 
برئاس�ة وكي�ل الجامع�ة لش�ؤون 
المعاه�د العلمي�ة أ.د. إبراهي�م ب�ن 
الميم�ن وبحض�ور  محم�د قاس�م 
أعض�اء اللج�ان والف�رق التنفيذية 

مناقش�ة  ت�م  حي�ث  العامل�ة، 
إلج�راء  النهائي�ة  االس�تعدادات 
المقاب�ات الش�خصية للمتقدمي�ن 
الش�اغرة  التعليمية  الوظائ�ف  على 
في المعاهد العلمية ، واس�تعدادات 
األج�واء  لتهيئ�ة  اللج�ان  منس�قي 
المائم�ة وتوفي�ر كاف�ة اإلمكانات 
وتس�هيل  المتقدمي�ن  الس�تقبال 

د.   « أوص�ى  حي�ث   اإلج�راءات، 
الميم�ن » جمي�ع العاملي�ن بتقوى 
الل�ه ومراقبت�ه، وأن ي�ؤدوا األمان�ة 
عل�ى الوجه األكمل ,مع التأكيد على 
تطبيق المعايي�ر المحددة والحرص 
عل�ى اختي�ار الكف�اءات المناس�بة 
لخدم�ة المعاه�د العلمي�ة ، متمنياً 

لجميع المتقدمين التوفيق .

أقام�ت وكالة الجامعة لش�ؤون 
المعاه�د العلمي�ة ممثل�ة ب�اإلدارة 
بالتعاون  والبرامج  للتدري�ب  العامة 
مع وحدة الج�ودة دورة تدريبية عن 
»الجودة في المعاهد العلمية » وذلك 
ضمن مجموعة من أنش�طة وبرامج 
الوح�دة ؛ وذلك بناء عل�ى توجيهات 
بالنياب�ة  الجامع�ة  مدي�ر  س�عادة 
الف�وزان ومتابعة  الدكت�ور ف�وزان 
لش�ؤون  الجامع�ة  وكي�ل  فضيل�ة 
المعاه�د العلمي�ة األس�تاذ الدكتور 
إبراهي�م ب�ن محم�د قاس�م الميمن 
الش�املة  الج�ودة  تفعي�ل  بأهمي�ة 
إلدارات الوكال�ة والمعاه�د العلمي�ة 
بما يحقق األهداف المنش�ودة، حيث 
عقد اللقاء في مق�ر المعهد العلمي 
ف�ي محافظ�ة الدرعي�ة وبحض�ور 
المش�رفين المرش�حين من اإلدارات 
التنفيذية ف�ي الوكالة وه�ي اإلدارة 
العام�ة لإلش�راف الترب�وي واإلدارة 
العام�ة للقي�اس والتقوي�م واإلدارة 
العام�ة لتطوير الخط�ط والمناهج 
التعلي�م  لتقني�ات  العام�ة  واإلدارة 
واإلدارة العامة للتجهيزات الدراسية 
واإلدارة العام�ة للتدري�ب والبرام�ج 
واإلدارة العام�ة للش�ؤون الطابية ، 
وتهدف الدورة إل�ى تزويد المتدربين 
بالمع�ارف والمه�ارات واالتجاهات 
الت�ي تمكنه�م من تحقيق مس�توى 
عال في تطبي�ق الجودة في المعاهد 

العلمية.

 حي�ث أكد مدي�ر وح�دة الجودة 
في وكالة الجامعة لش�ؤون المعاهد 
العلمي�ة ب�در ب�ن مس�فر المس�فر 
لش�ؤون  الجامع�ة  وكال�ة  ح�رص 
برام�ج  دع�م  العلمي�ة  المعاه�د 
وأنش�طة الوحدة التي تسعى ضمن 
خط�ة أع�دت م�ن خاله�ا لتحقيق 
ف�ي  ومفاهيمه�ا  الج�ودة  مب�ادئ 
اإلداري�ة والتربوية  النواح�ي  كاف�ة 
والتعليمي�ة ف�ي الوكال�ة والمعاهد 
العلمية بم�ا ينعكس أث�ره اإليجابي 
إن ش�اء الل�ه على رضا المس�تهدف 
والمعل�م  األم�ر  وول�ي  الطال�ب 
والمجتم�ع وتجوي�د أدوات الج�ودة 
والتعليمي�ة  التربوي�ة  البيئ�ة  ف�ي 
ورف�ع مس�توى ج�ودة المخرجات 
ف�ي ه�ذه المعاه�د المتمي�زة بإذن 
الله ، حيث رفع » المس�فر » ش�كره 

وتقدي�ره لس�عادة مدي�ر الجامع�ة 
بالنيابة األس�تاذ الدكت�ور فوزان بن 
عبدالرحم�ن الف�وزان عل�ى دعم�ه 
المتواصل لبرامج الوحدة في الوكالة 
، ولفضيل�ة وكيل الجامعة لش�ؤون 
المعاه�د العلمي�ة األس�تاذ الدكتور 
إبراهيم بن محمد قاسم الميمن على 
إش�رافه ومتابعت�ه ورعايت�ه لحفل 
التدريب�ي وتوزيع  البرنام�ج  خت�ام 
الش�هادات عل�ى المتدربي�ن ، كم�ا 
ش�كر رئيس الوح�دة اإلدارة العامة 
المعه�د  والبرام�ج وإدارة  للتدري�ب 
العلمي في الدرعية على تعاونهم مع 
الوح�دة لتنفيذ البرنامج ،ولس�عادة 
الدكت�ور خالد ب�ن إبراهي�م التركي 
م�درب الدورة على جه�وده في بناء 
حقيب�ة التدري�ب وتدري�ب القيادات 

والمشرفين التربويين المشاركين .

دورة تدريبية عن الجودة في المعاهد العلمية

تحت شعار )األمن الفكري ( و ) حقوق وواجبات 
( وضم�ن خط�ة النش�اط ف�ي المعه�د العلمي في 
جازان، ألقى فضيلة الش�يخ محمد بن ش�امي شيبة 
محاضرة على مسرح المعهد تحدث فيها عن حقوق 
طالب العلم تجاه دينه ووطنه ووالة أمره وما يحققه 

من األمن الفكري واالس�تقرار النفس�ي لطلب العلم 
الصحيح ، وحضر المحاضرة منس�وبو المعهد إدارة 
ومعلمين وإداريين وطاب�ا .. وفي نهاية المحاضرة 
أجاب فضيلته على استفسارات الطاب والمدرسين 

.

محاضرة عن األمن الفكري في جازان

)التفوق طموح( في معهد جدة
ضم�ن فعالي�ات أس�بوع ) التفوق طم�وح ( أقام 
المعه�د العلم�ي بجدة عدة أنش�طة تس�اهم في رفع 
الهم�م ل�دى الط�اب وب�ث روح التنافس بينه�م، وقد 
تح�دث فضيلة مدي�ر المعهد الش�يخ / عدنان بن عبد 
القوي الش�رفي عن أهمية التفوق الذي ال يكتس�ب إال 
باالجته�اد وتنمية الطموح لدى النفوس وتربيتها على 
ذلك، واس�تعرض فضيلته بعضا من سير السلف الذين 
ح�ازوا المرات�ب العالي�ة بعل�و الهمة واالجته�اد، كما 
حث فضيلة مدير المعهد أبن�اءه الطاب على مواصلة 
المس�يرة وش�د الهم�ة واالقت�داء بمن س�طروا أروع 
األمثلة ونالوا أعلى الرتب من العلماء، كما تم تخصيص 
البرنام�ج اإلذاعي طيلة األس�بوع ع�ن ذات الموضوع 
متناوال أهمي�ة التحصيل والثمرة المرج�وة من تنمية 
الطموح لدى النفوس وما تبذله الحكومة الرشيدة من 

جهود عظيمة ومنح جسيمة للمتفوقين.

مدير معهد المجمعة يزور المحافظ
العلم�ي  المعه�د  إدارة  قام�ت 
بمحافظ�ة المجمعة ممثل�ة بمدير 
المعه�د األس�تاذ خال�د ب�ن حس�ن 
األس�تاذ  المعه�د  ووكي�ل  العول�ة 
خالد ب�ن عبدالله الزمام�ي. بزيارٍة 
المجمع�ة  محافظ�ة  لمحاف�ظ 
صاحب الس�مو األمي�ر عبد الرحمن 
بن عبد الل�ه بن فيصل لتقديم هدية 
الجامعة، وهي عبارة عن نسخة من 
الكت�اب الوثائقي للمؤتم�ر العالمي 
الثاني عن تاريخ الملك عبد العزيز .

برنامج )السم القاتل( في معهد الرس
ف�ي  الطاب�ي  النش�اط  أق�ام 
محافظ�ة  ف�ي  العلم�ي  المعه�د 
 ) القات�ل  الس�م  الرس  برنام�ج ) 
التدخي�ن  ومخاط�ر  أض�رار  ع�ن 
والمخ�درات، وكان�ت البداي�ة بتقدي�م 
فق�رات متنوعة ف�ي برنام�ج  اإلذاعة 
الصباحية أثناء االصطفاف  لبيان آثار 
التدخي�ن  الصحي�ة والجس�دية وبيان 
آثار المخدرات المدمرة والتحذير منها 

 .
كما ت�م التواصل م�ع مركز صفاء 
محافظ�ة  ف�ي  التدخي�ن  لمكافح�ة 
الرس في س�احات المعهد وتم التزويد 
بالملصقات التوعوية، كما قام المعهد 
أيضا بوض�ع الملصقات الص�ادرة من 
مكافحة المخدرات في محافظة الرس.

  كما قام مش�رف النش�اط بزيارة 
طابية لمركز صفاء لمكافحة التدخين 

لمشاهدة معرض المركز والتعرف على 
دوره في توعية المجتمع ومساعدة من 

وقع في هذه اآلفة لإلقاع عنها. 
كما ش�اهد الطاب العرض المرئي 

التدخي�ن، وأتيحت  التوع�وي بأض�رار 
كلم�ات  بتقدي�م  للط�اب  الفرص�ة 
توجيهي�ة لزمائه�م للتحذي�ر من هذه 

اآلفة وأضرارها .
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تع�د المملك�ة العربي�ة الس�عودية رائدة في 
الخاص�ة،  االحتياج�ات  ذوي  خدم�ات  مج�ال 
المل�ك  الش�ريفين  الحرمي�ن  خ�ادم  فحكوم�ة 
س�لمان ب�ن عبدالعزي�ز -حفظ�ه الل�ه- ورعاه 
تولي اهتماماً كبي�راً في خدمة ذوي االحتياجات 
الخاص�ة وتمكينه�م من حقوقه�م فالطالب من 
ذوي االحتياجات الخاصة يجد الدعم والمس�اندة 
ليصبح عض�واً فاعاً ونافع�اً للمجتمع ومن هذا 
المنطل�ق اهتم�ت الجامعة بخدمته�م من خال 
إنش�اء مركز تاب�ع لعمادة ش�ؤون الطاب يقوم 
لتوفي�ر  عل�ى االهتم�ام بمتطلباته�م ويس�عى 
الدع�م والتس�هيات المكانية والبش�رية وتقديم 
الدعم اإلرش�ادي والتوجيه�ي والوقائي ومتابعة 
المش�كات والعوائ�ق الت�ي تعت�رض الطالبات, 
والعمل على إيجاد الحلول المناس�بة لها، وتوفير 
األدوات والوس�ائل واألجه�زة التقنية المناس�بة 
لهن وتقديم برامج وأنشطة مختلفة تهدف لدمج 
ذوي االحتياج�ات الخاصة ف�ي مجتمع الجامعة 
وتس�هيل اإلج�راءات المادي�ة, وتقدي�م خدمات 
اجتماعية وتربوية ومتابع�ة التحصيل التعليمي 
للطالبات، وس�ير االختبارات, وتذليل الصعوبات 
تثقيفي�ة,  خدم�ات  وتقدي�م  تعترضه�ن  الت�ي 
وتوعوي�ة, ومحاضرات ون�دوات, وإقامة دورات 

تدريبية.
من جانبه أكد عميد ش�ؤون الطاب الدكتور 
عبدالرحم�ن ب�ن عبدالل�ه الصغي�ر أن الجامع�ة 
ممثل�ة بالعم�ادة تس�عى إل�ى تقدي�م الخدمات 
المتمي�زة والبرامج واألنش�طة النوعية الملتزمة 
بالتعالي�م والقي�م اإلس�امية الق�ادرة على بناء 
تج�ارب جدي�دة للط�اب إلكس�ابهم المه�ارات 
ولتعزي�ز تعلمه�م وبن�اء ش�خصياتهم الفردية 
والفكري�ة واالجتماعي�ة والس�يما الط�اب م�ن 
الذي�ن يس�تحقون  الخاص�ة  ذوي االحتياج�ات 
مزيد م�ن الرعاية واالهتمام حت�ى يكونوا أفرادا 
فاعلي�ن يفتخ�ر الوط�ن بهم ومن ه�ذا المنطلق 
تق�وم العم�ادة بخدم�ة الط�اب والطالبات من 
ذوي االحتياج�ات الخاص�ة م�ن خ�ال مركزين 
يتبعان لعمادة ش�ؤون الط�اب ويقوم كل مركز 
البرام�ج  بخدم�ة الط�اب والطالب�ات وإقام�ة 
واألنش�طة المميزة ودعمهم وتذلي�ل الصعوبات 
الت�ي يواجهونه�ا ويأت�ي كل ذل�ك بتوجي�ه من 
والة األم�ر الذين يولون هذه الفئ�ة اهتماماً بالغاً 
وذل�ك إليمانهم بقدراته�م ومواهبهم التي ال تقل 
عن العاديين، وبمتابع�ة من معالي وزير التعليم 
الدكتور أحمد بن محمد العيس�ى وبدعم مباش�ر 
من سعادة مدير الجامعة بالنيابة الدكتور فوزان 

بن محمد الفوزان.
بينم�ا أش�ارت مدي�رة مرك�ز االحتياج�ات 
الخاص�ة األس�تاذة أم�ل بن�ت مس�اعد المحي�ا 
إل�ى ح�رص الجامعة منذ إنش�ائها عل�ى خدمة 
المجتمع في مجاالت متعددة، ومحافل متنوعة، 
وقدمت طوال مسيرتها المباركة كل ما من شأنه 
رقي المجتمع الس�عودي وتطوره، وقالت: إيمانا 
بدوره�ا الوطن�ي واإلنس�اني والري�ادي العناية 
الفائق�ة ب�ذوي االحتياجات الخاص�ة من طاب 
وطالب�ات وموظفين وموظف�ات وامتد االهتمام 
إل�ى كل أبناء الوطن من ه�ذه الفئة الغالية علينا 

جميعا. 

وبين�ت أن المس�ؤولين يدرك�ون ف�ي ه�ذا 
الص�رح العلمي الش�امخ نبل هذا العمل وش�رف 
القيام به وآمنوا أن هذه الفئة س�تنافس وتسابق 
غيرها في بن�اء الوطن ورقيه فزرعوا في نفوس 
القائمي�ن عل�ى خدمته�م معان�ي اإليث�ار وحب 
العط�اء والتفاني في مس�اعدتهم وعدم  الضجر 
من تقدي�م العون له�م ، واستش�عر الجميع في 
الجامعة أن ه�ذا العمل من أفض�ل القربات التي 
يقدمها المس�لم في حياته وس�يرى بركتها بعد 
ممات�ه، وقال�ت: أحب أن أذّكر بش�يء من جهود 
العم�ادة وتاريخه�ا في هذا المج�ال فيما يخص 
قس�م الطالبات فقد كانت الخدمات سابقاً تقدم 
لهذه الفئ�ة الغالية عن طريق مكتب يتبع لوكالة 
ش�ؤون الطالبات، ومع توس�ع الجامع�ة وتعدد 
المبان�ي توس�ع قلي�ًا ليصب�ح إدارة تض�م بين 
جنباته�ا العديد من المكات�ب التي تقدم خدمات 
كثي�رة ومتنوعة للطالبات م�ن ذوي االحتياجات 

الخاصة. 
 وأضاف�ت: نتيجة لسياس�ة التطوير المتبعة 
رأت الجامع�ة ببصي�رة ثاقب�ة قادته�ا إل�ى أن 
ُتنش�ئ مرك�زاً متخصص�ا ل�ذوي االحتياج�ات 
الخاص�ة يض�م العديد م�ن الوح�دات المختلفة 
الت�ي تقدم لهم خدمات نوعية مبنية على أس�س 
س�ليمة وخطط علمية وتسير بأساليب منهجية 
منطقية، وإيمان�اً من العم�ادة بأهمية التطوير 
والتحس�ين، ورغبة في مواكب�ة التوجه العالمي 
للتطوي�ر والج�ودة ف�ي المؤسس�ات التعليمية، 
وتماش�ياً مع سياس�ة الجامعة في العمل الجاد 
عل�ى تحقيق ذلك في مختلف المجاالت؛ فقد رأت 
أن جودة المخرج�ات التعليمية لهذه الفئة واجباً 
حتمياً من الضروري تحقيق�ه، من خال تجويد 
سلس�لة المنظوم�ة التعليمية ب�دءاً من مدخات 
النظ�ام وم�روراً بعمليات�ه وانته�اًء بمخرجاته 

المرجوة والمحققة لألهداف.
ل�ذا فق�د انته�ج المرك�ز سياس�ية تعليمية 

وإداري�ة فري�دة تجم�ع بي�ن األصال�ة والجودة 
والتطوي�ر وف�ق نظري�ات عل�م اإلدارة الحديث، 
وق�د ق�دم المركز العدي�د من البرام�ج والدورات 
التدريبي�ة ومختل�ف األنش�طة المنهجي�ة وغير 
االستش�ارات  م�ن  العدي�د  وكذل�ك  المنهجي�ة 
الت�ي  تنمي مه�ارات الطالب�ات وغيرهن وترفع 
مستواهن العلمي والفكري، كما قام  بالعديد من 
المشاركات والزيارات في المناسبات المختلفة، 
وشجع ودعم العديد من البحوث العلمية التي من 
ش�أنها تطوير العم�ل، كما قام بتصمي�م العديد 
م�ن النماذج والملصق�ات التعريفي�ة  المختلفة 
للخدم�ات المقدم�ة للطالبات ف�ي المركز والتي 
تنض�م آلية العمل وم�ن ذلك على س�بيل المثال: 
دلي�ل التطوع، دليل األنش�طة، دليل التواصل بين 
الطالب�ات وأعض�اء هيئة التدري�س، دليل تنظيم 
العمل بي�ن الطالبة والمرافقة، دلي�ل االختبارات 
اليدوية للطالبات، وكذلك أصدر المركز العديد من 
التقارير السنوية الدورية والتي تحوي اإلنجازات 

المقدمة خال العام الدراسي. 
وأشارت إلى أن المركز أصبح يضم بين جنبيه 
وح�دات متخصص�ة يتكام�ل عمله�ا ويتنافس 
أعضاؤه�ا عل�ى تقدي�م المزي�د والجدي�د لذوي 
االحتياج�ات الخاص�ة، فهن�اك وحدة )اإلرش�اد 
األكاديم�ي ( وم�ن مهام عملها العناية بش�ؤون 
الطالب�ات األكاديمي�ة وجم�ع كاف�ة المعلومات 
اإلحصائي�ة والبيانية الخاصة به�ن، بينما تقوم 
)وحدة اإلرش�اد النفس�ي واالجتماع�ي( بتقديم 
الخدمات النفس�ية واالجتماعية اإلرشادية منها  
والعاجية لطالبات المركز ممن لديهن مشكات 
نفس�ية أو اجتماعية أو سلوكية أو أسرية تحول 
بينهن وبين تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي 
والتربوي، وتتولى وحدة )صعوبات التعلم( تلبية 
االحتياجات الخاص�ة للطالبات الاتي لديهن تلك 
الصعوبات في التعلم وتشتت االنتباه في المرحلة 
الجامعية وذلك من خال تقديم المس�اعدة ألكبر 

ق�در ممكن له�ن وفق م�ا تتطلب�ه احتياجاتهن 
الش�خصية واألكاديمية ومستوى أدائهن الحالي 
ذوي  خدم�ات  مرك�ز  جه�ود  ف�ي  الناظ�ر  وأن 
االحتياج�ات الخاصة يرى نقل�ة نوعية في طرق 
تقديم الخدمة تقوم على الجودة والدقة والسرعة 
ومراعاة خصوصية المجتمع والفئة المستهدفة.

رؤية ورسالة المركز
يتمي�ز المركز ف�ي تقديم مختل�ف الخدمات 
جمي�ع  وتذلي�ل  الخاص�ة,  االحتياج�ات  ل�ذوي 
الصعوبات التي تواجههن في المرحلة الجامعية 

ومرحلة الدراسات العليا .
وتهيئة اإلمكانات البش�رية والمادية لخدمة 
ذوي االحتياجات الخاصة بالجامعة وفي مراحل 
التعلي�م الجامع�ي المختلف�ة , وتحقيق وس�ائل 

الدعم المعنوي لهن .
أب�رز الخدم�ات الت�ي يقدمه�ا مرك�ز ذوي 

االحتياجات الخاصة 
يوف�ر المرك�ز الدع�م والتس�هيات المكانية 
والبش�رية وتقدي�م الدعم اإلرش�ادي والتوجيهي 
والوقائ�ي، ومتابع�ة المش�كات والعوائ�ق التي 
تعت�رض الطالب�ات, والعمل على إيج�اد الحلول 
المناسبة لها، وتوفير األدوات والوسائل واألجهزة 
التقني�ة المناس�بة لهن وتقديم برامج وأنش�طة 
مختلفة تهدف لدم�ج ذوي االحتياجات الخاصة 
اإلج�راءات  وتس�هيل  الجامع�ة،  مجتم�ع  ف�ي 
المادي�ة, وتقدي�م خدم�ات اجتماعي�ة وتربوية، 
ومتابع�ة التحصي�ل التعليمي للطالبات، وس�ير 
االختب�ارات, وتذليل الصعوب�ات التي تعترضهن، 
وتقديم خدمات تثقيفية, وتوعوية, ومحاضرات 

وندوات, وإقامة دورات تدريبية.
المستفيدون من المركز:

 - حركي�اً  المعاق�ون   - بصري�اً  المعاق�ون 
المعاقون سمعياً.

 المركز يقدم أنشطة اجتماعية وثقافية وفنية 
الخاص�ة  االحتياج�ات  ذوي  مرك�ز  ينظ�م 
مجموع�ة متمي�زة م�ن األنش�طة االجتماعي�ة 
ومنها حفات التعارف والتكريم والمش�اركة في 
الحفات الختامية لألنش�طة والمشاركة في أيام 
وأس�ابيع الخدم�ات العامة مثل: الي�وم العالمي 
للمعاقين واليوم العالمي للعصا البيضاء وأسبوع 
الص�م وتنظي�م ملتقيات متع�ددة م�ع اإلدارات 
التي تخ�دم الطالبات داخل الجامعة، واإلش�راف 
على مش�اركة طالبات االحتياج�ات الخاصة في 

األنشطة المقامة في الجامعة.
كما يقيم المركز أنشطه ثقافية تهتم بتنظيم 
الت�ي  تتن�اول قضاي�ا  المحاض�رات والن�دوات 
واهتمام�ات ذوي االحتياج�ات الخاص�ة وينظم 
أيض�اً ملتقي�ات للمهتمي�ن ب�ذوي االحتياج�ات 
الخاص�ة مثل الملتق�ى الثقاف�ي األول والملتقى 
الثقاف�ي الثان�ي، والمش�اركة ف�ي المس�ابقات 
الثقافية داخل الجامعة وإقامة الدورات الثقافية 
المختلف�ة وإقام�ة المس�ابقات الثقافي�ة داخل 

المركز.
 ويش�ارك مرك�ز ذوي االحتياج�ات الخاصة 
باألنشطة الفنية ومنها األعمال اليدوية، التصوير 
الفوتوغرافي، الرسم والفن التشكيلي، المشاركة 
في بع�ض الفقرات الفنية في حفات األنش�طة 

االجتماعية المقامة داخل الجامعة.

كلٌّ من�ا ال ي�زال يتذّك�ر ص�وت 

جرس المدرس�ة، ب�ل رّبم�ا ال يزال 

رنين�ه عالق�اً بأس�ماعنا كلّم�ا قلّبنا 

المدرس�ة، لقد  صفح�ات ذكري�ات 

كان رني�ن الجرس مفرح�اً ومحزناً 

في وقت واحد، مفرح�اً عندما يؤذن 

بانته�اء بعض الحص�ص، كالحّصة 

االمتحان�ات  حص�ص  أو  األخي�رة، 

وتصحي�ح  والتس�ميع  الش�فوّية 

الّدفات�ر، أو بابتداء بعض الحصص 

كالفس�حة أو حصة التربي�ة البدنيّة 

... ال�خ، ومحزناً عندم�ا كان يؤذننا 

بابتداء بعض حصص المواد التي ال 

، أو بانتهاء حصص المواد التي  نحبُّ

كنّا نحبُّ !! .

تلك هي مش�اعر الطفولة وسنّي 

المراهق�ة، وق�ت أن كن�ت )تلميذاً( 

ال يع�رف مصلحت�ه، أما الي�وم وقد 

غ�دوَت )طالب�اً( يافع�اً، ق�د اش�تّد 

عودك، ونض�ج عقلك، وصرت تدرك 

األم�ور، وتع�ي مصلحتك،  حقائ�ق 

وتفّرق بي�ن ما ينفعك وم�ا يضرّك، 

فقد اعتضَت بجرس المدرسة جرساً 

ك  آخر ال يزال ُيق�رع بداخلك فيحضُّ

على طلب العلم حّضاً، ويدفعك نحو 

التميّ�ز والتف�ّوق دفع�اً، ويفتح لك 

آفاقاً من اآلمال ترس�م أمام ناظريك 

ص�وراً جميلًة من المس�تقبل الواعد 

الذي ينتظرك، بما يضاعف جهودك، 

ويقوّي عزائمك .

الجامعيّ�ة  للدراس�ة  إّن  نع�م 

بمختلف مراحلها جرس�اً أيضاً، إّنه: 

»حبُّ الوطن« فقد حان الوقت لتكون 

بنّاًء يسهم في تشييد وطنه، وجندّياً 

يحمي ح�وزة بلده، وش�اعراً يتغنّى 

بحِب أرضه، وزارعاً يعش�ق ترابها، 

أن�ت كلُّ ه�ؤالء ولك�ن ف�ي مجالك، 

فأب�ِق على هذا الجرس يرنُّ بداخلك، 

ليقرع فيك بصوته  مكامن الكس�ل، 

ومخابئ الخمول، ويفّجر فيك اإلبداع 

تفجيراً، فمن أحّب ش�يئاً ضّحى في 

، إن�ه الجرس الذي ال  س�بيل ما أحبَّ

يسمع إال بالحس وال يدرك إال بالقيم 

للحفاظ عل�ى األوقات واإلصرار على 

النجاح، إنه جرس بدواخلنا أقوى من 

كل األجراس، يعلن للطالب الجامعي 

بدء التفاني في خدمة دينه ووطنه.

جرس الجامعة

د. عبد الرحمن الصغير

عميد شؤون الطالب

المحيا: يضم العديد من الوحدات المختلفة 
التي تعمل وفق أسس سليمة وخطط علمية

الصغير: يهدف إلكساب طالب االحتياجات الخاصة المهارات 
التعليمية وبناء شخصياتهم الفردية والفكرية

مركز خدمات ذوي االحتياجات الخاصة تحت مجهر »مرآة الجامعة«

مركز لخدمة فئة غالية من الطالب لتوفير الدعم 
والتسهيالت لهم وحل مشكالتهم
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وال زال�ت جامعتن�ا العريقة تق�دم دورها الري�ادي من منطل�ق أهدافها 

ورس�التها ورؤيتها اإلس�تراتيجية  ليس ألبناء المملكة فحس�ب بل للش�باب 

المس�لم في شتى بقاع األرض ، الذين هم في غاية الشوق والتطلع لرؤية هذا 

النور اإليماني المنبعث من هذه األرض الطاهرة المباركة ، بوس�طية واعتدال 

، وبروح إيمانية تحمل في مضامينها الهدي اإلس�امي القائم على التس�امح 

والمحب�ة ، واإليم�ان بوحدة الص�ف والمصير ، فالمملكة له�ا وزنها الكبير ، 

ومكانته�ا الكبرى لدى أبناء العالم اإلس�امي ، فخدمة الحرمين الش�ريفين ، 

ورعايتهما ، والقيام بأعباء الحج والحجاج والمعتمرين ، وقداسة هذه األرض 

جع�ل من المملكة وقادتها وش�عبها نب�راس حب وتقدير وإج�ال من أبناء 

العالم اإلسامي جميعا.

ومن هنا انطلقت الجامعة تقدم رسالتها وواجبها المناط بها ألبناء العالم 

اإلس�امي حس�ب توجيهات والة األمر حفظهم الله تعال�ى تعليما وتوجيها ، 

وتبصي�را وبيانا وم�ن تلك الدول التي وصلتها  يد الخي�ر المباركة جمهورية 

) أندونيس�يا ( التي تحتضن ف�ي عاصمتها  جاكرتا معهد العلوم اإلس�امية 

والعربي�ة التابع للجامع�ة ، الذي ولله الحمد والمنة فت�ح أبوابه لطاب العلم 

من أبناء أندونيس�يا وغيرها  منذ س�بعة وثاثين عاما ، ويس�تقبل الدارسين  

م�ن داخل العاصمة وخارجها ، بل وهناك طاب منح من غير أبناء هذه الباد 

، وقد هيأت لهم الجامعة الس�كن المناس�ب واإلعاش�ة ، والمكافأة الشهرية ، 

فأصبح اإلقبال على الدراس�ة هائا ، بصورة مدهشة مفرحة  ، حيث بلغ عدد 

منس�وبيه له�ذا العام أكثر م�ن ) ٤٠٠٠ ( طالب وطالب�ة  ، ولمكانة المعهد 

والجامعة في قلوب المس�ؤولين في أندونيسيا ، ولقوة المادة العلمية المقدمة 

وتنوعه�ا وفائدته�ا ولمامس�تها واقع البل�د وحاجته فقد اعترفت بش�هادته 

جميع قطاعات الجمهورية األندونيس�ية الش�قيقة  ، ويعم�ل خريجو المعهد 

بعد تخرجهم في جميع قطاعات الدولة العامة والخاصة با تحفظ أو تردد ، 

وتبوأ خريجوه أعماال  ومناصب قيادية مهمة في وطتهم .

ومن ضمن المناش�ط التي تقدمها الجامعة لمنسوبي المعهد  مشاركتهم 

ف�ي المس�ابقة الوطني�ة  الت�ي تقدمه�ا الجامعة كل ع�ام لط�اب الجامعة 

وطالباته�ا في الكليات والمعاهد العلمية بعنوان )  ش�موخ ( ويش�رف على 

تنفيذها األس�تاذ :صالح  الس�الم  ، أمين لجنة المس�ابقة ، ال�ذي بذل ويبذل 

جه�ودا طيبة في س�بيل رقي وتطور هذه المس�ابقة  منذ إنش�ائها ، بتوجيه 

ومتابعة من س�عادة مدير الجامعة باإلنابة  الدكتور : فوزان بن عبد الرحمن 

الفوز ان وفقه الله.

و أقب�ل الطاب والطالبات على المش�اركة بهذه المس�ابقة المهمة ليس 

للحصول على الجائزة  فحس�ب ولكنه الحب وال�ود الصادق للمملكة العربية 

الس�عودية وألرضه�ا الطاهرة ، ولش�عبها الكريم ، فإذا تحدث�وا عن المملكة 

خفقت  قلوبهم ، وذرفت عيونهم ، واشتاقت أفئدتهم ، لزيارة وطن القداسات ، 

األرض المباركة التي انطلقت منها الدعوة المحمدية لش�تى بقاع المعمورة   ، 

تحمل النور ، والعدل ، والحب ، والصدق ، والتسامح  ، والتي من خالها دخل 

أبناء أندونيسيا الدين اإلسامي القويم منذ مئات السنين.

وال زال أبن�اء اندونيس�يا الش�قيقة يقدمون ش�كرهم وتقديرهم للمملكة 

حكومة وش�عبا على وجود هذا الصرح الش�امخ في قلب عاصمتهم الحبيبة  

، حيث  أحس�وا بأثره اإليجابي على أبنائهم الدارس�ين  في مختلف مراحلهم 

الدراسية: علما وسلوكا وخلقا وتأثيرا ، فلما عصفت ببعض الشباب هنا وهناك  

اآلراء الش�اذة ، واألف�كار المنحرف�ة ، والرؤى الضالة وج�دوا أن أبناء المعهد 

دارس�ين أو خريجين من أحس�ن الناس ثباتا على المنه�ج القويم ، والطريق 

المس�تقيم  الذي س�ار عليه علماء األمة قديما وحديثا با غلو وال تفريط ، وال 

تشدد وال انحرف بفضل  الله تعالى أوال ثم لتلك المناهج الدراسية القويمة ،  

التي تعتمد على المنهج الس�وي الذي أراده الله تعالى لبني البشر على لسان 

رس�وله الكريم، وبفض�ل التوجيهات الطيبة من أصحاب الفضيلة األس�اتذة  

والموجهي�ن والمعلمين ، التي تعتمد على الكلمة الطيبة ، والمنهج الوس�طي 

المعتدل ، في كل تعاماتهم ودراساتهم العلمية والثقافية والسلوكية ، وكلهم 

أم�ل بافتتاح معاهد أخرى في أندونيس�يا ، كي تس�هم ه�ي األخرى في نقل 

الشباب األندونيسي النقلة العلمية والثقافية التي يتطلع إليها الجميع.

تحية ش�كر وتقدير يرفعها الجميع هنا لمقام خادم الحرمين الش�ريفين 

الملك س�لمان ب�ن عبدالعزيز حفظه الله ، وس�مو نائبيه ، الذي�ن لن يدخروا 

دعم�ا ماديا أو معنويا في دع�م الجامعة وكل مؤسس�اتها العلمية في داخل 

المملكة وخارجها مما له األثر الكبير في س�لوك ش�باب األمة المسلك الرشيد 

المعتدل ، والشكر موصول لسعادة مدير الجامعة بالنيابة الدكتور فوزان بن 

عبدالرحمن الفوز ان ، ولس�عادة وكيل الجامعة للتب�ادل المعرفي والتواصل 

الدول�ي الدكت�ور محم�د بن س�عيد العلم ، ولس�عادة عميد ش�ؤون المعاهد 

بالخارج الدكتور عبدالله الس�لمي  ، ولس�عادة مدير معهد العلوم اإلس�امية 

والعربية الدكتور خالد الدهام على ما يقدمونه جميعا  من جهد وعطاء وبذل 

، كي يقدم المعهد أهدافه ، ويؤدي رسالته على المنهج السوي المستقيم الذي 

تنتهجه وتسير عليه مملكتنا الغالية في شتى بقاع األرض .

)شموخ( تسطع في 
 سماء جاكرتا

د٠ فهد بن محمد العمار
معهد العلوم اإلسالمية والعربية في جاكرتا

اختت�م المعه�د اإلس�امي ف�ي 
جيبوت�ي مؤخراً ال�دورة التدريبية » 
نظام االتصاالت اإلدارية » لمنسوبي 
بالتع�اون  نفذته�ا  والت�ي  المعه�د 
مع عم�ادة تقني�ة المعلوم�ات في 
الجامع�ة، وق�دم ال�دورة المهندس 
واس�تمرت  العن�زي  ناي�ف  محم�د 
فعاليته�ا لم�دة يومي�ن، بحض�ور 
مدير المعهد األستاذ عاطف بن علي 
العم�ري ،  وتهدف الدورة لتبس�يط 
بي�ن  اإلداري�ة  اإلج�راءات  وتوحي�د 
المعه�د والجامع�ة لضمان س�رعة 

إنجاز األعمال ودقتها. 
وأوضح مدير المعه�د أن الدورة 
تضمنت اس�تعراض اآللي�ة المتبعة 
وفهرس�ة  ومراجع�ة  توثي�ق  م�ن 
المعامات وتبسيط إجراءاتها عاوة 
عل�ى مناقش�ة اآللي�ة المطبقة في 
الجامع�ة بتس�جيل المعام�ات من 
بداية اس�تامها، حت�ى االنتهاء من 
اتخ�اذ اإلجراءات الازم�ة عليها في 
الداخلية  جميع الوحدات واألقس�ام 

بالجامع�ة، مؤك�دا أن ه�ذه الدورة 
المعه�د  ح�رص  إط�ار  ف�ي  تأت�ي 
وجمي�ع منس�وبيه عل�ى االرتق�اء 

بالعمل اإللكتروني.
من جانبه أك�د المهندس محمد 
العنزي ح�رص الجامعة على تقديم 

كل ما يخدم س�ير العم�ل وتطويره 
بكل ما هو جديد ف�ي عالم التقنية، 
ثم تح�دث ع�ن برنام�ج االتصاالت 
اإلداري�ة والخدم�ات الت�ي يوفره�ا 
النظ�ام م�ن ص�ادر ووارد ومتابعة 
للخطابات وحفظها وسهولة البحث 

والحصول على المعلومات.
وف�ي خت�ام ال�دورة ت�م تكريم 
المهن�دس محم�د العنزي بش�هادة 
لحض�وره  ت�ذكاري  ودرع  تقدي�ر 

وشرحه الكافي والممتع والمفيد .

قام وفد من منس�وبي معهد طوكيو بزيارة مدرسة 
اوتشيآيش�ينجكو في مدينة طوكيو تلبيًة لدعوة كريمة 
من إدارة المدرسة ضمن برنامج وزارة التعليم اليابانية 
الرامي إلى تعريف طاب المدارس اليابانية بلغات الدول 
الصديق�ة وثقافاته�ا، وت�رأس الوف�د األس�تاذ عبدالله 
الدس�يماني مس�ؤول العاقات العامة واإلعام واألستاذ 
محم�د العزيزي أمين المكتبة والمهندس عادل الغياني 
مساعد مسؤول الشؤون التقنية والفنية واألستاذ نايف 
س�وزوكي مساعد مسؤول العاقات العامة وتمت دعوة 
المعهد لتعريف بالمملكة والمعهد ودوره في نشر اللغة 
العربي�ة وتعليمها في المجتمع اليابان�ي.  وقد كان في 
اس�تقبال وفد المعهد الزائر مديُر المدرسة حيث تجاذب 

الطرف�ان أط�راف الحديث ح�ول هذه المناس�بة ، ومن 
ثم انتقلوا إلى متحف ُمصغر قامت المدرس�ة بإنش�ائه   
وق�د قام المعهد بتزويد هذا المع�رض ببعض  اللوحات 
التعريفية بالمملكة العربية السعودية وبعض مقتنيات 
ت�راث المملكة بجان�ب الماب�س الس�عودية التقليدية 
والت�ي ارتداها بعض الط�اب والطالبات.ت�ا ذلك إلقاء 
س�عادة مدير المدرس�ة كلمة ترحيب بالوفد شاكراً لهم 
تلبية الدعوة. بدوره قدم األس�تاذ نايف سوزوكي عرضاً 
تقديميَّاً باللغة اليابانية معرِّفاً الطاب بالمملكة العربية 
الس�عودية وتاريخها وقادتها ملوك الب�اد، متطرِّقاً إلى 
التعريف باإلسام والتعليم والعمات السعودية والنهضة 
الحديثة المعاصرة للمملكة والتقس�يمات اإلدارية للباد 

كما تطرق العرض إلى الحرمين الش�ريفين. وفي ختام 
الزي�ارة قدم األس�تاذ عبدالله الدس�يماني كلمًة قصيرة 
ش�كر فيها المدرس�ة عل�ى دعوته�ا وإتاح�ة الفرصة 
للوفد للتعري�ف بالمملكة، ودور المعهد في نش�ر اللغة 
العربية وتعليمه�ا لألصدقاء اليابانيي�ن، مقدماً الدعوة 
باس�م مدير المعه�د لمدير المدرس�ة ومنس�وبيها من 
الط�اب والمدرس�ين لزيارة مقر المعه�د بطوكيو، وقد 
وع�دوا بتلبية الدعوة في أقرب فرص�ة ممكنة. هذا وقد 
قدم س�عادته ميدالية من المعهد لمدير المدرس�ة، ومن 
ث�م تناول أعض�اء الوفد وجب�ة الغداء م�ع الطاب على 
الطريقة اليابانية شاكرين للمدرسة إدارًة وطاباً حسن 

استقبالهم وفائق حفاوتهم وكرمهم.

اختتام دورة االتصاالت اإلدارية في معهد جيبوتي

معهد طوكيو يعرف اليابانيين بالمملكة ودورها 
الثقافي الرائد 

استقبل معهد العلوم اإلس�امية والعربية في 
إندونيس�يا وفداً ضم 17 مدرباً من مدرسة اللغات 
التابع�ة للش�رطة اإلندونيس�ية وذل�ك ف�ي مقر 
المعهد بالعاصمة جاكرتا ، وكان في اس�تقبالهم 
رئيس قس�م اإلع�داد اللغ�وي بالمعهد األس�تاذ/ 
حم�د بن س�عد الس�لطان ، .وهدفت الزي�ارة إلى 
أوج�ه التعاون المش�ترك بي�ن المعهد ومدرس�ة 
اللغات الخاصة بالشرطة فيما يتعلق بتعليم اللغة 
العربي�ة وتعلمه�ا والترجمة ، واطل�ع الوفد على 

العملي�ة التعليمية واألقس�ام والمعام�ل اللغوية 
وس�ير العمل فيها وكذلك زار الوفد مكتبة المعهد 
الت�ي تعتبر أكبر مكتبة عربية في ش�رق آس�يا ، 
وذلك للتع�رف على مراف�ق المعه�د واإلمكانيات 

والتجهيزات التعليمية المتوفرة .
 م�ن جانبه�م ق�دم الوف�د الش�كر والعرفان 
لحكومة خادم الحرمين الش�ريفين حفظهم الله 
على جهودهم في نش�ر العلوم اإلس�امية واللغة 
العربية في جمهورية إندونيس�يا وأبرز مثال حي 

ه�و وجود المعهد والف�روع التابعة له جمهورية 
إندونيس�يا كم�ا أب�دوا امتنانه�م ل�دور المعه�د 
الريادي في التعليم اللغ�ة العربية لغير الناطقين 

بها وما يقدمه للمجتمع اإلندونيسي. 
وفي نهاية الزيارة ق�دم رئيس اإلعداد اللغوي 
بالمعه�د للوف�د الزائر حقائ�ب تعليمي�ة وهدايا 
تذكارية تحتوي على نش�رات ومجات علمية من 
إص�دارات المعهد ، ثم التقطت الص�ور التذكارية 

مع منسوبي المعهد.

 وفد من مدرسة اللغات الخاصة يزور معهد إندونيسيا
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 نظم نادي البرامج التحضيرية مخيم ملتقى المهارات 
اإلبداع�ي األول للطاب، وحضره أكثر م�ن  120 طالبا من 

جميع المسارات في التحضيرية المتميزين.
وش�ارك الطاب في األنشطة المتنوعة حسب البرنامج 
ال�ذي أعده النادي، وتخلله فقرات ثقافية، وأدبية، وعلمية, 
ورياضية، ومحاض�رة عن العمل التطوعي، ودورة تدريبية 
في التحفيز الذاتي، قدمها مش�رف مقرر مهارات االتصال 

الدكتور هايس الشمري.
 واس�تعرض الدكتور أه�م أنواع الش�خصيات وكيفية 
التعام�ل الجي�د معها وت�م مناقش�ة الطاب ف�ي التعرف 

على أنس�ب األس�اليب للتخلص من الس�لبيات الشخصية 
وتحفيزه�م على مهارات االتص�ال الجيد، ويهدف الملتقى 
إل�ى االس�تفادة الكامل�ة والفعال�ة م�ن طاق�ة الش�باب، 
الط�اب مع�ارف ومه�ارات جدي�دة، وتنمي�ة  وإكس�اب 
المه�ارات االجتماعية للطاب، وتنمية س�لوكيات إيجابية 
لدي الطاب، وتحفيز مهارات وقدرات الطاب الموهوبين، 
وتنمي�ة  مواه�ب الط�اب وإش�باع حاجاتهم، وتش�جيع 
الط�اب عل�ى فه�م مواق�ف جدي�دة والتعرف عل�ى زماء 
وأس�اتذة جدد، وإثراء حصيلة الطاب الموهوبين بطريقة 
منظمة وهادفة، وتشجيع الطاب على ابتكار طرق جديدة 

في التفكير. 
وأكد عميد البرامج التحضيرية الدكتور عبدالرحمن بن 
س�ليمان النملة أن مثل هذه البرامج تتسم بالتنوع والعمق 
العلمي والفكري ، والتي تعزز ما تقدمه البرامج الدراسية، 
وتث�ري البن�ى المعرفية للطال�ب الجامع�ي وتحفزه على 

اإلبداع والتميز.
من جانبه أش�ار مش�رف البرامج التدريبية واألنشطة 
الطابية المش�رف على الملتقى الدكتور أس�امة الموسى 
إلى أن مثل هذه البرامج تخدم عملية التواصل واإلبداع لدى 
الطالب داخل وخارج الحرم الجامعي، حيث اختتم الملتقى 

بتكري�م الطاب المتميزين في المخيم ، والمش�رفين على 
البرنامج من قب�ل إدارة نادي البرامج التحضيرية، كما أنه 
حق�ق العديد من الجوانب اإليجابي�ة كتعميق روح االنتماء 
والوالء للوطن وظهر ذلك من ترديد الطاب لشعار البرنامج 
، كما س�اهم في إيج�اد نوع من التنافس الج�اد والهادف 
بين الطاب من خال المسابقات المختلفة التي تمت أثناء 
الملتقى، والتعارف بين الطاب وخصوصا وأنهم من شعب 
مختلف�ة مما أدى إل�ى بناء جس�ور التواص�ل االجتماعي 
بينهم بع�د الملتقى وتنمية مواه�ب وإبداعات الطاب من 

خال المسابقات المختلفة وحفل السمر أثناء الملتقى.

التحضيرية تنظم ملتقى المهارات اإلبداعي األول للطالب

أقام ن�ادي البرام�ج التحضيرية 
فعالي�ات تحت ش�عار »معا لنش�ر 
الجودة« للطالبات، وانطلقت  ثقافة 
فرق »س�فيرات الجودة« في جميع 
أرجاء مبنى 321 بعد تدريبهن خال 
برنامج ثقافي ش�امل ع�ن الجودة، 
حيث توزعن إلى مجموعات متجولة 
بي�ن الطالب�ات والمكات�ب لتعريف 
الطالبات والمنسوبات من موظفات 
الج�ودة  بمصطلح�ات  وأس�تاذات 
ومعنى االعتم�اد األكاديمي والهدف 
العم�ادة  طالب�ات  وتعري�ف  من�ه 
برؤي�ة ورس�الة وأه�داف العمادة، 
صاحب ذلك إقامة ع�دد من األركان 
بن�ادي البرام�ج التحضيرية، أحدها 
ع�ن ثقافة الجودة ال�ذي ضم الكثير 
م�ن اللوحات والمطوي�ات وعبارات 
تعريفية مبتكرة من إعداد الطالبات 
واالعتم�اد  الج�ودة  بمصطلح�ات 
األكاديم�ي وتوضيح فوائ�د تحقيق 
الج�ودة ودور الطالب�ة، ورك�ن آخر 
تحت عن�وان »جود« يحمل عددا من 
المش�اركات الفني�ة المتقنة وعددا 
م�ن المس�ابقات عن » أج�ود لوحة 
فني�ة »،« أجود ص�ورة فوتوغرافية 
»،« أج�ود خط عرب�ي«،« أجود عمل 
يدوي »، وركن آخ�ر لمهارة الثقافة 
الصحي�ة تحت عن�وان » الجودة في 
الصحة« وآخر لمهارة اللغة العربية 
عن »ج�ودة الكتابة«  مع فيديو عن 
قيم�ة الجودة في اإلس�ام وعروض 
تقديمي�ة جذب�ت أنظ�ار الحض�ور 
تحت�وي عل�ى مصطلح�ات الجودة 

ورؤية ورسالة العمادة«.
اإلرش�اد  وح�دة  أقام�ت  كم�ا 
البرام�ج  بوكال�ة  األكاديم�ي 
تعريفي�ا  برنامج�ا  التحضيري�ة 
للكلي�ات على مدار 3 أي�ام حيث تم 
اس�تقبال ممث�ات الكلي�ات إلقامة 
برنام�ج تعريفي لطالب�ات البرامج 
التحضيري�ة بمبن�ى 321 بمنطق�ة 
البانورام�ا ، ضم الي�وم األول اللقاء 
التعريف�ي لكلي�ة العل�وم الطبيعية 
وكلي�ة علوم الحاس�ب والمعلومات 
والي�وم الثان�ي لقاء كلي�ة االقتصاد 
اللق�اء  وكان  اإلداري�ة  والعل�وم 

التعريفي لكلية اإلعام وكلية العلوم 
االجتماعية باليوم الثالث واألخير.

وقدم�ت وكال�ة عم�ادة البرامج 
التحضيرية الورشة التدريبية األولى 
ضمن سلس�لة برنامج الفن الرقمي 
ال�ذي يهدف إل�ى إكس�اب الطالبات 
الحاس�وبي،  التصمي�م  مه�ارات 
 How To :وكانت الورش�ة األولى عن
Make An Infographic« » لتعريف 
المتدرب�ات بمفه�وم االنفوجراف�ك 
ومج�االت اس�تخدامه ف�ي النواحي 
التعليمية و تدريبهن على اس�تخدام 
وخط�وات  المصاحب�ة  األدوات 
تصميم وإنش�اء انفوجرافك مميز . 
الورش�ة من إعداد وتقدي�م أ-ايمان 

الجلعود. 
م�ن جان�ب آخر ش�اركت وكالة 
البرامج التحضيرية بركن مميز في 
)ملتقى خط�وات واثقة نحو اختيار 
التخص�ص الجامع�ي( والمقام في 

مداس عل�وم الري�اض، حيث قامت 
األستاذة نجاء  األكاديمية  المرشدة 
للتعري�ف  كلم�ة  بإلق�اء  البريثي�ن 
بالعمادة وأهدافها ونظام الدراس�ة 
هي�اء  الطالب�ة  قام�ت   كم�ا  به�ا 
الصعيري باس�تقبال الزائرات بركن 
العمادة واإلجابة على استفساراتهن 

عن العمادة ونظام الدراسة بها. 
البرامج  كم�ا اس�تقبلت وكال�ة 
التحضيري�ة ممث�ات مركز حصين 
م�ن  الوقاي�ة  وأبح�اث  لدراس�ات 
المخ�درات وت�م تقدي�م محاض�رة 
تثقيفي�ة لتوعية الطالب�ات بأضرار 
المؤث�رات  وعقاقي�ر  المخ�درات 
تصي�ب  الت�ي  واألم�راض  العقلي�ة 
إحصائي�ات  ع�رض  م�ع  المدخ�ن 
ع�ن الخس�ائر البش�رية و المادي�ة  
جراء التدخين م�ع توزيع مطويات 

توعوية مقدمة من مركز حصين.
     

)معًا لنشر ثقافة الجودة( في يوم 
الجودة

كيف تختار تخصصك الجامعي؟

أقام�ت عم�ادة البرامج التحضيرية اللق�اء التدريبي 
»كيف تختار تخصصك الجامعي« حيث يهدف البرنامج 
إل�ى التع�رف على حقائ�ق تتعل�ق باختي�ار التخصص 
الجامعي، وتوضيح الوس�ائل الفعالة الختيار التخصص 
الجامعي، وتحديد أس�باب اختي�ار التخصص الخاطئ، 
واكتساب مهارة اتخاذ القرار، ويعتبر اختيار التخصص 
الجامع�ي م�ن أه�م الخطوات ف�ي حياة الف�رد الطالب 
والطالب�ة ألن االختيار الس�ليم للتخص�ص والقائم على 
أس�س ثابتة حماية للفرد من عثرات المشوار الجامعي 

وت�زداد أهميت�ه عند األف�راد الواعي�ن ألهمي�ة حياتهم 
المستقبلية ومتطلباتها التي تواكب تطورات العصر من 

النواحي االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية. 
وذك�ر مدير ش�ؤون الط�اب بالعمادة األس�تاذ علي 
الس�حيباني أن أهمي�ة ه�ذا اللق�اء التدريب�ي تأتي من 
الحاجة الملحة له خاصة هذه الفترة التي توافق تسجيل 
الرغب�ات، فاختيار التخصص الجامع�ي يعتبر من أكبر 
المش�اكل التي تواجه الط�اب مما يجعلهم في حيرة قد 

تؤثر على تحصيلهم العلمي واألكاديمي.

نفذت فرقة )فك�رة( الطابية 
للتوعي�ة  م�اء«  »قط�رة  فعالي�ة 
المي�اه  عل�ى  الحف�اظ  بأهمي�ة 
وترشيد استهاكها، وشملت حث 
الطالب�ات عل�ى تجمي�ع المتبقي 
م�ن قواري�ر المي�اه  لاس�تفادة 
بها ف�ي س�قيا النبات�ات وأعمال 
بتوفي�ر  قم�ن  حي�ث  النظاف�ة، 
المياه  جالونات لتجمي�ع فوائض 
واس�تخدامها في س�قي النباتات 
بالس�احات المكش�وفة بالمدينة 
ه�ذا  أهمي�ة  وتأت�ي  الجامعي�ة، 
البرنامج من حيث أن الماء عنصر 
ه�ام ف�ي الحي�اة, وع�دم وجوده 
يعني القضاء على جميع أش�كال 
الحي�اة عل�ى األرض , فه�و حياة 

لإلنس�ان وباقي الكائنات الحية على وجه األرض, فنحن 
نحت�اج ف�ي الي�وم الواحد م�ن 8-10 أكواب م�ن الماء, 
أما الس�وائل األخرى فه�ي توفر لنا نص�ف الكمية التي 
نحتاجه�ا من المياه, والنصف األخ�ر عن طريق الطعام 

ال�ذي نتناوله, فالماء يش�كل نس�بة 83% م�ن الدم في 
أجس�امنا ويس�اعد في عملي�ة الهضم ويس�هل حركة 
المفاصل ويس�اعد ف�ي عمليات نقل مخلف�ات الهضم, 
كما يس�اعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم، كما 

إنه هام في حفظ التوازن الحراري للجسم.

 قطرة ماء
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انطاًق�ا م�ن س�عي مرك�ز خدم�ات 
الريادي�ة بالجامعة،  التوظي�ف واألعم�ال 
ف�ي خلق ش�راكات مجتمعية م�ع جهات 
تش�اطرها اله�دف ذات�ه لتوحي�د الجهود 
وفتي�ات  لش�باب  المقدم�ة  الوطني�ة 
المرك�ز  بي�ن  التع�اون  ت�م  الوطن، فق�د 
رواد  وش�ركة س�واحل الجزيرة – مجل�ة 
األعم�ال- ح�ول نش�ر ثقافة العم�ل الحر 
ودع�م ط�اب الجامع�ة أصح�اب األفكار 
الريادي�ة وم�ن ذلك عق�د فعالي�ة )مقهى 
رواد األعم�ال(، الفعالي�ة األولى من نوعها 
ف�ي المملك�ة العربي�ة الس�عودية، حي�ث 

ت�م عقد لق�اء واجتم�اع بين عمي�د مركز 
خدمات التوظيف واألعمال الريادية سعادة 
الدكت�ور/ خالد ب�ن عبدالعزيز الش��لفان 
والمدي�ر العام لش�ركة س�واحل الجزيرة، 
األستاذة / الجوهرة بنت تركي العطيشان 

.
ويأتي هذا التع�اون في تحقيق أهداف 
المركز لتش�جيع طاب وطالبات الجامعة 
على استثمار أفكارهم الريادية وترجمتها 
على أرض الواقع بش�كل فاع�ل وفي زمن 

قياسي.
وقد عق�د برنامج “مقهى رواد األعمال 

لريادة األعمال واالبت�كار” فعالياته األولى 
يوم الخمي�س 29 /1437/6ه�� الموافق 
4/7/ 2015م بالقاعة المساندة في كلية 
االقتص�اد والعل�وم اإلدارية ف�ي الجامعة 
في تمام الس�اعة التاس�عة صباحا ولمدة 
س�اعتين بحضور عدد من طاب الجامعة 
بم�ن فيه�م مجموعة م�ن الط�اب الذين 
مش�اريع  بمقترح�ات  للمرك�ز  تقدم�وا 
ريادي�ة. حيث اس�تهل هذا اللق�اء بتقديم 
وعرض قص�ص وتجارب نج�اح لعدد من 
رواد أعم�ال الس�وق الس�عودي وكان من 
أب�رز ه�ؤالء ال�رواد الدكتور/ عب�د العزيز 

ب�ن محم�د الزي�ر وه�و مخت�رع وباحث 
وإعامي بارز وهو مش�رف على مش�روع 
تأهيل ومس�اعدة المخترعين الناش�ئين و 
رجل األعمال األس�تاذ خال�د بن عبدالكريم 
الجاس�ر رئي�س تنفي�ذي لش�ركة أماكن 
القابضة واألس�تاذ مش�اري العودان فنان 
تش�كيلي ونحات واألس�تاذ حاتم بن عابد 

الرحيلي إعامي وكاتب ومؤلف،
عم�ل  ورش�تي  عق�د  ت�م  ذل�ك  بع�د 
متخصصة لصناع ورواد األعمال الواعدين 
االلتق�اء  تخلله�ا  الجامع�ة،  م�ن ط�اب 
بالط�اب من أصحاب المش�اريع الريادية 

ذات األف�كار المتمي�زة وع�رض أفكارهم 
الريادي�ة ومناقش�تها م�ن قب�ل الضيوف 
وتوجيهه�م إلى الط�رق الفاعل�ة لتحقيق 
مش�اريعهم الريادي�ة، وق�د أدار ورش�تي 
العمل الدكتور أحمد الس�يد عمر  مستشار 
المركز واألستاذ رمزي الردايده من جامعة 
اليمامة، حيث كانت الورش�ة حول كيفية 
إعداد دراسات الجدوى االقتصادية، وأيضا 
ح�ول كيفي�ة تأس�يس األعم�ال الناش�ئة 
والفرص والتحديات والمخاطر التي تواجه 
المش�روعات الصغيرة والمتوس�طة والتي 

لها قيمة مضافة لاقتصاد السعودي.

انعقاد فعالية: )مقهى رواد األعمال( في الجامعة 

دورة تدريبية للطالبات
أقام مرك�ز خدمات التوظي�ف واألعمال 
الريادية دورة تدريبية بعنوان: إستراتيجيات 
لطالب�ات  الفع�ال  التف�اوض  ومه�ارات 
الجامعة، قدمتها المدربة تهاني القحطاني، 
وهدف�ت ال�دورة إل�ى التع�رف عل�ى معنى 
التف�اوض، وش�روط التف�اوض ومراحل�ه، 
وأهمية التفاوض في مجال العمل، وصفات 
المفاوض الناجح، باإلضاف�ة إلى تكتيكات 
تفاوضية، وفي الختام تم تسليم المتدربات 
ش�هادات حضور، كم�ا تم تس�ليم المدربة 
ش�هادة شكر وتقدير لقاء تقديمها للدورة ، 
كم�ا تم تس�ليم المرك�ز درع�ا تكريميا من 

المعهد لقاء مشاركته.

ش�ارك مركز خدمات التوظي�ف واألعمال الريادية 
للدع�وة  العال�ي  للمعه�د  التعريف�ي  الملتق�ى  ف�ي 
واالحتس�اب ، وذل�ك بكلمة تعريفية ع�ن المركز وما 
يقدم�ه م�ن خدم�ات لطالب�ات وخريج�ات الجامعة 
بشكل عام وطالبات المعهد العالي للدعوة واالحتساب 

بش�كل خاص، قدمتها وكيلة المركز سعادة الدكتورة 
سوس�ن المؤمن، كما ش�ارك المركز برك�ن تعريفي 
ع�ن المركز ضم ع�دداً م�ن البروش�ورات والكتيبات 
التعريفية الخاصة بالمركز تم توزيعها على الطالبات 

وعلى أعضاء هيئة التدريس.

خدمات التوظيف يشارك في الملتقى 
التعريفي لمعهد الدعوة 

اللجنة التحكيمية لمشاريع الطالب 
والطالبات تعقد اجتماعها الثاني 

ضم�ن فعالي�ات المؤتم�ر العلم�ي الطابي الس�ابع 
بالجامعة ، عقدت اللجنة التحكيمية للمش�اريع الريادية 
المقدمة من الطاب والطالبات المش�اركين في الملتقى 
العلم�ي الطاب�ي الس�ابع )مح�ور صناع�ة األعم�ال( 
بمس�اريه )مس�ار الفك�رة المتميزة ومس�ار مش�اريع 
صناع�ة األعم�ال(  اجتماعه�ا الثاني، برئاس�ة الدكتور 
س�امي الده�ام رئيس لجن�ة تحكيم وتقييم المش�اريع 
ووكي�ل عم�ادة الموهبة،  وحضور الدكتور أحمد الس�يد 
عم�ر عض�و هيئ�ة التدري�س ومستش�ار وخبي�ر ريادة 

األعم�ال والدكت�ور ف�وزي محم�د العيادي عض�و هيئة 
التدريس بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية. 

حيث استعرضت اللجنة المعايير والمقاييس الواجب 
اتخاذها في تقييم وتحكيم المش�اريع الريادية المقدمة 
من الطاب والطالبات في الجامعة، واطلعت اللجنة أيضا 
على نماذج التقييم والتحكيم المعتمدة من وزارة التعليم.

وخرجت اللجنة بعدة نتائ�ج وتوصيات كان لها األثر 
اإليجابي في تطوير عمليات التحكيم والتقييم للمشاريع 

الريادية المقدمة.

قسم الطالبات ينظم ملتقاه الثاني 
نظم مركز خدمات التوظيف واألعمال 
الريادية ممثا بش�طر الطالبات الملتقى 
الثان�ي للمرك�ز، بمدين�ة المل�ك عبدالله 

للطالبات .
التعري�ف  إل�ى  الملتق�ى  وه�دف 
بالخدمات واألنش�طة والبرام�ج المنوعة 
التي يقدمه�ا المركز للط�اب والطالبات 
والخريجي�ن والخريج�ات م�ن مختل�ف 
التخصصات, باإلضافة إلى عرض قصص 
نجاح ف�ي المجال الوظيف�ي وفي مجال 
ريادة األعمال، من خال استضافة كل من 
عضو مجلس الش�ورى س�عادة الدكتورة 
وف�اء بنت محمود طيب�ة, ورائدة األعمال 
س�امية الفضل�ي الحاصل�ة عل�ى جائزة 
إص�رار 2014, كما صاحب الحفل فقرات 

متنوعة نالت إعجاب الحاضرات .
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نظمها كرسي اليونسكو لحوار األديان

حلقة نقاش دور التواصل المعرفي في تعزيز 
الحوار ونبذ الكراهية والعنف

عقد كرسي اليونس�كو لحوار األديان حلقة 
نق�اش ع�ن »دور التواصل المعرف�ي في تعزيز 
الح�وار ونب�ذ الكراهي�ة والعن�ف«، ط�رح فيه 
الدكتور محم�د القعاري عضو هيئ�ة التدريس 
بكلي�ة اإلعام واالتصال في ورقة علمية بعنوان 
»دور وسائل اإلعام في تعزيز ثقافة الفرد ونبذ 
الكراهي�ة والعنف« قال فيها: إن الحوار يعد أحد 
األدوات الحضاري�ة للمجتمع�ات المعاصرة، إذ 
توس�عت أس�اليب الحص�ول عل�ى المعلومات، 
وتعددت األف�ق المعرفية، واختلف�ت المضارب 
واالتجاه�ات الثقافي�ة والفكري�ة، وترتب على 
هدا التحول المعرفي والثقافي تطوير أس�اليب 
الح�وار وآلياته؛ فهو يقرب المس�افات، ويؤدي 
إلى إش�اعة مفاهيم التنوي�ر المعرفي والتبادل 

الثقافي بين األمم والشعوب.
ومع التطور التقني الحديث والقفزة الهائلة 
ف�ي وس�ائل االتص�ال المختلفة أصب�ح العالم 
قري�ة كوني�ة صغيرة، كم�ا تنبأ بها » مارش�ال 
ماكلوهان« قبل نصف قرن في نظريته المثيرة 

للجدل المسماة  » الحتمية التكنولوجية«.
إذ انفتح�ت في�ه قن�وات حديث�ة ومختلفة 
للح�وار والتخاط�ب بي�ن األفراد والمؤسس�ات 
والمجتمعات، يق�اس بمدى قدرتها على الحوار 
باإلضاف�ة إلى مس�توى تطورها ف�ي المجاالت 
األخرى الصناعية والعلمية والطبية والعسكرية 
وغيره�ا، وهو م�ا يجب التركيز في�ه على خلق 
قنوات واضحة للحوار في المجتمع ليتم تحقيق 

الرقي والتقدم.
ولك�ون المجتمع العرب�ي مجتمعا فتيا في 
ثقافة الحوار مقارنة بالمجتمعات األخرى، فقد 
دعت الحاجة الماس�ة إلى الكشف عن مستوى 
ه�ذه الثقافة، فالح�وار ليس بالكلم�ة الجديدة 
أو الدخيل�ة على مجتمعاتن�ا، بل هي أصيلة في 
حضارتنا اإلس�امية، فقد ورد الح�وار في عدة 
آي�ات من الق�رآن الكري�م، لذلك ف�إن كثيرا من 
الن�اس يعرف�ون كلمة الحوار وما ه�و معناها، 
ولكنهم ال يس�تطيعون تطبيق ه�ده الكلمة في 
بيوتهم أو أثناء أداء عملهم أو أثناء مش�اركتهم 
بإحدى الجلسات الحوارية، ويرجع ذلك إلى عدم 

نشر ثقافة الحوار في المجتمع.
وله�ذا الع�رض أعدت ه�ده الدراس�ة والتي 
تنبع م�ن كونها تكش�ف ع�ن مس�توى ثقافة 
الحوار في المجتمع العربي - دراس�ة حالة على 
المجتمع اليمني-  ومدى تقبله لها وعن العوامل 
المساهمة في دعم تلك الثقافة إن وجدت، ومن 

ثم العمل على تعزيز هذه العوامل والس�عي إلى 
تحقيق أحد أهم أهدافها.

وأكد الدكتور القعاري في دراسته أن الحوار 
من المفاهيم األكثر رقيا في التعامل بين البشر، 
مبين�اً أن دور وس�ائل اإلع�ام مهم ف�ي تعزيز 
ثقاف�ة الحوار وب�ث ثقافة التس�امح، وقال: إن 
تفعيل ثقاف�ة الحوار عبر اإلع�ام هو الترجمة 
األساسية للمواطنة المتس�اوية التي تستوعب 
الهوي�ة الوطني�ة ف�ي الدولة الواحدة, وتش�كل 
بالتال�ي المخزون الروح�ي والت�راث التاريخي 
للوطن في ظل أي تنوع ديني أو عرقي أو قومي 
وما ش�ابه، ألن هذا التنوع مهما كان ش�كله ال 

يمنع تشكل المواطنة السليمة. 
وخرج من خال دراس�ته إلى عدة توصيات 
أهمه�ا ) ض�رورة وض�ع ميثاق ش�رف إعامي 

عربي لتعزي�ز ثقافة الحوار يرك�ز على خطاب 
إعام�ي ي�زرع ويعزز ويم�ارس ثقاف�ة الحوار 
والتعايش السلمي الداخلي، وجعل ثقافة الحوار 
ف�ي اإلع�ام أح�د اإلس�تراتيجيات المجتمعي�ة 
األساس�ية لصياغ�ة المواطن�ة الس�ليمة التي 
تس�توعب الهوية اإلسامية والوطنية، وتجسيد 
مفه�وم االنتم�اء للوط�ن، والدع�وة م�ن خال 
وس�ائل اإلعام إلى اليقظة م�ن عدم اللجوء إلى 
العن�ف والكراهي�ة، والتأكيد من خال وس�ائل 
اإلع�ام عل�ى ح�ق كل مجتمع أن يعي�ش حياة 
المجتم�ع،  يلغ�ي ضمي�ر  يكبته�ا طغي�ان  ال 
والتركي�ز ف�ي ثقافة الح�وار عبر اإلع�ام على 
تجس�يد التجانس االجتماعي بي�ن أفراد الوطن 
وترس�يخ القواسم المش�تركة، وتفعيل التربية 
الديني�ة اإلس�امية الصحيحة وفه�م الفضائل 

في االس�تماع لآلخر ومش�اركته عقله، وتفعيل 
الح�وار في اإلع�ام باعتب�اره وس�يلة االتصال 
الفعال م�ع الجمهور إلحاطته بحقائق األوضاع 
ورفع مس�تواه الفكري والسياسي واالجتماعي 
والثقاف�ي، ودعوة القرآن إلى الحوار وتش�جيع 

اإلقبال عليه، عبر أدواته العملية(.
بينما أش�ار الدكت�ور علي النج�ادات عضو 
هيئ�ة التدري�س بكلية اإلعام واالتص�ال إلى أن 
اختاف الناس وتنوعهم واختاف مصادر التلقي 
ف�ي بيئتهم وتنش�ئتهم، ينتج عن�ه اختاف في 
أفكارهم وعقائدهم، مؤكدا أن الوس�يلة الُمثلى 
ه�ي الح�وار والمجادلة بالتي هي أحس�ن دون 
تجري�ح أو تعنيف، الفتا إلى أن الحوار والّتفاهم 

والّتسامح يزيد البشرية استقراراً وفهماً.
كما تط�رق عضو هيئة التدري�س في كلية 

العل�وم االجتماعي�ة الدكت�ور رزق الجابري إلى 
دراسة أجرها حول »المهاجرين اليمنيين ونشر 
ثقافة التسامح بين الش�عوب« وأهمية الهجرة 

في نقل ثقافات الشعوب.
وبين الجابري أن الهدف من الدراسة إظهار 
ال�دور ال�ذي لعب�ه الحض�ارم في نش�ر ثقافة 
التس�امح في ش�رق إفريقية وتبيين الوس�ائل 
واألدوات التي اس�تخدمها المهاجرون في نشر 
ثقاف�ة التس�امح، إضاف�ة إل�ى االس�تفادة من 
التجرب�ة إعاميا في توجيه الرس�ائل اإلعامية 

حول موضوع ثقافة التسامح.
وف�ي ختام الحلق�ة فتح ب�اب النقاش بين 
الحاضرين من أعضاء هيئة التدريس لمناقش�ة 
أهمي�ة تفعي�ل أدوار الحوار ف�ي المجتمع، كما 

علقوا على األوراق العلمية المطروحة.

نظمه المعهد العالي للقضاء

رئيس ديوان المظالم يرعى اللقاء العلمي الثالث حول نظام 
نزع ملكية العقار للمنفعة العامة 

برعاية معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء اإلداري 
الش�يخ الدكتور خالد بن محم�د اليوس�ف، أقام قسم القضاء اإلداري 
في المعه�د العالي للقضاء بالجامعة اللقاء العلم�ي الثالث الذي كان 
بعن�وان: »نظام نزع ملكية العقار للمنفع�ة العامة«، بالقاعة الكبرى 

في المعهد.
وفي بداية اللقاء ألقى فضيلة عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور 
عبدالله بن عبدالرحمن التريكي كلمة رحب فيها بمعالي رئيس ديوان 
المظالم، وبأصحاب الفضيلة والس�عادة والطاب الحاضرين، قبل أن 
يلقي فضيل�ة وكيل الجامعة للش�ؤون التعليمية الدكت�ور عبدالعزيز 
المحمود كلمة أوضح فيها أهمية هذا اللقاء في نشر الثقافة العدلية.
بعد ذلك ش�كر معالي رئيس ديوان المظالم الش�يخ الدكتور خالد 
اليوس�ف خ�ال كلمت�ه المعهد العال�ي للقضاء على إقام�ة مثل هذه 
الملتقيات، مش�يراً إلى أن مشاركة ورعاية ديوان المظالم لهذا اللقاء 
العلمي القضائي يأتي انطاًقا من رسالته السامية في إيصال الحقوق 
ألصحابه�ا بالتعاون مع الجهات العدلية، وقال: »إن ما نش�هده اليوم 
من ح�راك علمي في هذا البلد المبارك وبش�تى مجاالته ليوجب علينا 
الشكر لله أوالً، ثم لخادم الحرمين الشريفين«، مقدماً معاليه التهنئة 

بمناس�بة موافق�ة مجلس ال�وزراء على »رؤي�ة الس�عودية 2030«، 
واعت�زاز ديوان المظالم وفخ�ره بأن يكون جزًءا من ه�ذه المنظومة 
التي س�تعمل على النقلة النوعية وتحقيق هذه الرؤية المباركة _نفع 

الله بها_.
ث�م انطلقت جلس�ات اللقاء العلمي الثالث بورق�ة بحثية لفضيلة 
رئي�س قس�م القض�اء اإلداري بالمعه�د الدكت�ور منصور ب�ن محمد 
الش�بيب الت�ي كانت بعن�وان »ملكي�ة العقار ف�ي الفق�ه والنظام«، 
والورقة الثانية لفضيلة قاضي االس�تئناف بالمحكمة اإلدارية الشيخ 
عبدالله بن عبداللطيف الدويش التي تحدث فيها عن مفهوم »التأصيل 
الش�رعي والنظامي لن�زع ملكية العقار للمنفع�ة العامة والضمانات 
النظامي�ة للمنزوع عق�اره«، بينما ط�رح فضيلة القاض�ي بمحكمة 
االس�تئناف اإلداري�ة بمنطقة مكة المكرمة الدكت�ور خالد بن عبدالله 
الخضي�ر ورق�ة بحثية عن »اإلج�راءات النظامية لن�زع ملكية العقار 
وفًق�ا لنظام ن�زع الملكية للعق�ارات للمنفع�ة العام�ة« ووضع اليد 

المؤقت على العقار مع تطبيقات من أحكام ديوان المظالم.
وقد أدار جلس�ة اللقاء الدكتور عبدالرحمن الريس؛ مقدًما ش�كره 

الجزيل ألصحاب الفضيلة وللحضور على هذا التفاعل والمشاركة.
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كتبت : نوف الفياض
نظ�م قس�م الخدم�ة االجتماعية ممث�ا ب�)برنامج 
: تجربت�ي ف�ي التدريب( لق�اء عن مكافحة الس�رطان 
بإش�راف أس�تاذة نورة الزير، تحدث في�ه مجموعة من 
الطالب�ات وه�ن: العن�ود النفيس�ة ،رند الج�روان، ريم 

الشائي، نورة العجان.
وذكرن أن فكرة البرنامج تتمحور حول هدفين :نقل 
تجرب�ة طالب�ات التدري�ب الميداني في المج�ال الطبي 
للمقب�ات على التدري�ب وطالبات الخدم�ة االجتماعية 

ف�ي المس�تويات األول�ى، واإلجابة عن بعض أس�ئلتهم 
واستفس�اراتهم، والتعريف بالجمعي�ة التي تتدرب فيها 
الطالب�ات وه�ي الجمعية الس�عودية الخيرية لمكافحة 
الس�رطان، باإلضاف�ة إل�ى التوعي�ة بمرض الس�رطان 
وأنواع�ه وأس�بابه وأهمي�ة الكش�ف المبك�ر وتقدي�م 
معلوم�ات عن مرك�ز الكش�ف المبكر والخدم�ات التي 

تقدمها الجمعية لمرضى السرطان.
وشهد اللقاء تجاوبا متميزا من األستاذات والطالبات 

وتفاعلهم مع الحملة. 

لقاء تعريفي عن مكافحة السرطان

كتبت : ريم الهويمل 
دش�نت كلية اللغ�ة العربي�ة معما تعليمي�ا متخصص 
بالصوتي�ات يع�د األول م�ن نوع�ه  بحضور كا م�ن وكيلة 
الكلي�ة الدكت�ورة أريج المرش�د والدكتورة أس�ماء الجنوبي 
ووكيل�ة الش�ؤون التعليمي�ة الدكت�ورة أح�ام الضبيع�ي، 
ووكيلة الدراس�ات العليا، ووكيات األقس�ام العلمية، وعددا 
من األس�تاذات والطالبات وذلك ضمن أنش�طة قس�م النحو 

والصرف وفقه اللغة في الكلية.
م�ن جانبه بين الدكتور أحم�د العضيب عميد كلية اللغة 
العربية أن تدشين المعمل وعلى أحدث التقنيات جاء ليواكب 
التطور الذي تشهده الكلية في جميع الجوانب، مشيراً إلى أن 
المعمل يش�مل معدات ووسائل مهمة ومتطورة ويقوم على 
عدة تج�ارب غاية في األهمية منها الدراس�ة الصوتية ألجل 
الوصول إلى الوصف الحقيق�ي والدقيق لألصوات وما يتعلق 
بها كما يس�هم في دراس�ة مخارج األصوات وعلم األصوات 
النطقي وعاج مش�اكل النط�ق وغيرها م�ن المجاالت التي 

سيسهم المعمل في دراستها بشكل علمي ودقيق .
وف�ي ختام حديثه وجه العضيب الش�كر لس�عادة مدير 
الجامع�ة بالنيابة ولوكيلة الكلي�ة وفريق العمل على الجهود 
التي بذلوها في س�بيل تدش�ين المعمل، ودعا إلى االستفادة  
من المعمل وتس�خيره ف�ي خدمة الطالبات والدارس�ات في 

الكلية .
 وكان حف�ل االفتتاح بدأ بتاوة آيات م�ن الذكر الحكيم، 
ثم كلم�ة الوكيلة الدكتورة أريج المرش�د التي أكدت فيها أن 
المعمل يعد إنجازا علميا رائعا وعما مميزا ونقلة نوعية في 
تدريس عل�م األصوات، وتطرقت إلى أهمية المعمل الصوتي، 
وش�كرت ف�ي ختام حديثه�ا  كا من عميد الكلي�ة والوكيلة 
الس�ابقة د. أس�ماء الجنوب�ي و الدكت�ورة أح�ام الضبعي، 
وشكرت كذلك الدكتورة جيهان حسن لجهودها في اإلشراف 

على تأسيسه.

وتحدث�ت الدكتورة جيهان حس�ن صاحبة فكرة المعمل 
عن أهمية الدراسة المعملية لعلم األصوات( بتوضيح أهمية 
الوس�ائل التعليمية بصفة عامة، وأهمي�ة معمل الصوتيات 
خاصة، مؤكدة أن هذه الطريقة في التدريس مطبقة بصرامة 
في تدري�س مادة اللغ�ة اإلنجليزية وغيره�ا، وتهيئ معامل 
صوتي�ة في كليات اللغات والترجم�ة، بخاف كلية اللغة مع 

أنهما في جامعة واحدة غالباً. 
وقالت:«فم�ا الذي جعلنا نحرص عل�ى مخارج الحروف 
اإلنجليزية مع عدم ارتباطها بكتاب مقدس عندنا، واللحن في 
مخارج حروفها ال يترتب عليه حكم ش�رعي، ونهمل دراسة 
مادة األصوات بهذه الطريقة الممتعة مع أن معرفتها مرتبطة 
بعلوم القرآن الرتباطه بلفظ�ه، منوهة إلى أن وجود المعمل 
في كلية اللغة سيس�هم في االس�تفادة ف�ي تعليم الطالبات 
مادة األصوات ،وتعليم الفروق الصوتية بين القراءات القرآنية 
لطالبات الماجس�تير، واالس�تفادة منه في مادة القراءة في 
قس�م األدب العربي، وتعليم التجويد باإلضافة إلى االستفادة 

منه في تطوير البحث العلمي في الكلية.
 بع�د ذل�ك طلب�ت من عض�وات هيئ�ة التدري�س تجربة 
المقاط�ع المرئي�ة الت�ي أضافته�ا ألجه�زة المعم�ل، وهي 
مقاطع تظهر تركيب جهاز النطق والسمع، مخارج األصوات 
وصفاتها بش�كل ثاثي األبعاد، التحليل الطيفي للصوت من 
خال أحد البرامج  األجنبية التي أضافتها وتعمل على تعريبه.

 وفي الختام كرمت وكيلة الوكيلة كل من ساهم في حفل 
افتت�اح المعمل ومنه�ن الدكتورة أحام الضبع�ي والدكتورة 
جيه�ان حس�ن والدكت�ورة أس�ماء الجنوب�ي  باإلضافة إلى 
الموظفات والطالب�ات المتعاونات في تنس�يق الحفل وهن 
علي�اء محمد عبدالرحمن، ونوف المطي�ري،  ومن الطالبات: 
روان الزعير، وبيان العرج، وأمجاد الفوزان، ورهام العريفي.

كما كرم الراعي الرس�مي للفاعلية )نادي اإلبداع( القائم 
الرسمي بأنشطة الكلية.

افتتاح معمل للصوتيات في كلية اللغة العربية 

طالبات اإلعالم ينظمن نشاطًا عن العالقات العامة 
كتبت : بشرى العبداللطيف و 

شمايل السريع 
نظمت طالبات قسم العاقات 
العامة في كلية اإلعام واالتصال  
نش�اطا تطبيقيا يحاك�ي تنظيم 
مؤتمر بعنوان: ) العاقات العامة 
البانورام�ا لمبن�ى 325،  (, ف�ي 
وذل�ك ضم�ن مق�رري االتص�ال 
التنظيم�ي والعاق�ات ووس�ائل 

اإلعام . 
هيف�اء  األس�تاذة  وبين�ت 
المخلفي المش�رفة على النشاط  
أنه عب�ارة ع�ن نش�اط تطبيقي 
قس�م  مق�ررات  م�ن  لبع�ض 
العاقات العامة، والتي تهدف إلى 
تعري�ف الطالب�ات بكيفية تنظم 
مؤتمر، وما ه�ي لجانه ومهامه, 
منوه�ة أن الفكرة ت�م اإلعداد لها 
منذ بداية الفصل الدراسي بهدف 
إتاح�ة فرص�ة التطبي�ق العملي 
بي�ن  المش�اركة  روح  وتفعي�ل 

الطالبات. 
وتضم�ن المؤتم�ر العديد من 
أب�و  مث�ل:  المصاحب�ة  األركان 
العاقات العام�ة, أهم الكتب في 
العاقات العامة, تنشئة العاقات 
العامة في 6 دول, وركن عن دور 

المرأة في العاقات العامة .

دورة بعنوان: )فنون التأثير(
كتبت : أنهار آل خميس 

نظ�م »ن�ادي اإلدارة »  بكلية االقتص�اد دورة بعنوان » 
فنون التأثير »  قدمتها الطالبة : لطيفة الجوير وبإش�راف 

األستاذة : شذى العمرو.
وب�دأت ال�دورة بمقدم�ة تحدث�ت فيه�ا المدرب�ة عن 
قص�ة طالبة كانت تعاني من ش�دة الحي�اء وكيف أثر ذلك 
عل�ى مجرى حياتها بقلة عاقاته�ا وصداقاتها، حتى أتت 
معلمة كانت بمثابة محرك وضوء لتلك الشخصية ، منوهة 
بكيفي�ة القدرة على كس�ر الخ�وف، وعبور جس�ر الثقة، 
ث�م القدرة على التأثي�ر وجذب اآلخري�ن ، وتناولت أنماط 
الش�خصيات ومفاتيحها ،احتراف اإللق�اء بأركانه الثاث 

:الكام، الصوت، لغة الجسد. 
وصاح�ب ال�دورة ع�دة أركان تخ�ول الطالب�ة لدخول 
ال�دورة : هي رك�ن الثقة بالنفس، وكي�ف أن الثقة عنصر 

أساس�ي ف�ي حياتنا ال يمك�ن إهماله، لذا علين�ا أن نتعلم 
كيف نعزز الثقة بأنفسنا، وركن لغة الجسد، وهي فن من 
فن�ون التأثير، ومن األخط�اء التي نقع به�ا تجاهلنا للغة 
الجسد واإليماءات ونمضي الوقت في تحليل الكلمات دون 
إدراك مغزاه�ا، لكن اإليماءات جديرة بأن تقول ذلك بباغة 
أش�د من ال�كام فاب�د أن نتعلمها لنحاك�ي اآلخرين بلغة 

تصلهم قبل الكام.
ورك�ن الش�خصية الجذاب�ة )الكاريزم�ا(، وه�ي ف�ن 
الحض�ور والتأثي�ر إيجاب�ا باآلخري�ن واختي�ار 3 صفات 

تكسبها حتى تؤثر بالغير.  
وفي النهاية ختمت الطالبة لطيفة الجوير دورتها بأن 
الطالبة بالقصة أعاه هي نفس�ها من عانت وكابدت حتى 
وصلت لما هي عليه اآلن من إبداع وحضور وفن في التأثير 

باآلخرين واإللقاء.

الموهبة واإلبداع تشارك في الملتقى التعريفي 
شاركت عمادة الموهبة واإلبداع 
التعريف�ي  الملتق�ى  ف�ي  والتمي�ز 
الذي أقام�ه المعهد العال�ي للدعوة 
الكب�رى  القاع�ة  واالحتس�اب ف�ي 
بمبنى )321(، ويهدف إلى التعريف 
بالمعهد وأقس�امه ومجاالت العمل 

به.
واشتملت مشاركة العمادة على 
رك�ن للتعري�ف بأنش�طة العم�ادة 
وأهدافه�ا وم�ا تقدمه م�ن خدمات 

وبرامج للطالبات الموهوبات,
ع�ن  مختص�رة  نب�ذة  وتقدي�م 
اإلنجازات الس�ابقة من المش�اركة 
في الملتقي�ات والمؤتمرات وإقامة 
وتنظي�م  العم�ل  وورش  ال�دورات 
ط�رق  وذك�ر  الصيفي�ة,  البرام�ج 
التواصل م�ع العمادة ,وصاحب ذلك 
ع�رض مرئ�ي لتوضي�ح ما س�بق, 
وتوزي�ع المنش�ورات التعريفي�ة و 
مج�ات العمادة والهداي�ا التذكارية 

على الطالبات.
وف�ي خت�ام الملتقى ت�م تكريم 
العم�ادة عل�ى مش�اركتها وتقديم 
درع ش�كر وتقدير للدكتورة سماح 

حكمي وكيلة العمادة.
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كتبت – نوف محمد , هديل التركي
نظم المعهد العالي للدعوة واالحتساب لقاء تعريفيا 
ألقس�امه وبرامجه بإدارة وإش�راف الدكتورة منى بنت 
محم�د الجلي�دان وكيل�ة الكلي�ة تناول�ت في�ه البرامج 

المقدمة من قبل المعهد خال ثاث جلسات.
وكان�ت الجلس�ة األول�ى ب�دأت بالتعري�ف بالمعهد 
وتحدث�ت فيها الدكتورة الجوهرة بن�ت محمد العمراني 
أس�تاذ في قس�م الدعوة ووكيلة عمادة خدمة المجتمع 
حي�ث قالت :« رؤية المعهد الري�ادة العلمية والتدريبية, 
والتمي�ز المنهج�ي في تقدي�م البرامج العلمي�ة العليا, 
وإعداد الباحثين والخبراء في تخصصات المعهد محلًيا 
وعالمًيا, ورس�الته إعداد الكف�اءات العلمية, والخبرات 
المتميزة, وتقديم الدراسات والبحوث واالستشارات في 
تخصصات�ه من خال برامج علمية وتدريبية ذات جودة 
وابتكار, على هدي الكتاب والس�نة«, مشيرة أن المعهد 
يهدف إل�ى تأهيل الباحثين والخبراء وإعداد الدراس�ات 
واألبحاث العلمية في تخصصات المعهد , وعقد شراكات 
علمية مع الجهات ذات العاقة, وتقديم استش�ارات لها 
بم�ا يدعم برامج المعه�د والتنظيم للمناش�ط العلمية, 

والثقافية, في مجال تخصصات المعهد.
م�ن جانبه�ا قال�ت الدكت�ورة بدري�ة بن�ت س�عود 
البش�ر أس�تاذ مش�ارك في قس�م الحس�بة والرقابة:« 
أن رؤي�ة القس�م الري�ادة والتميز في التأهيل الش�رعي 
والنظامي للكوادر العلمية والمهنية، وإعداد الدراس�ات 
المتخصصة، رسالته التأهيل العالي للباحثين والخبراء 
والمهنيين«, مؤكدة أن القس�م يه�دف إلى تقديم برامج 
الدراس�ات العلي�ا في مجال الحس�بة والرقاب�ة, تطوير 

المه�ارات العلمية والعملية ببرامج معتمدة, استقطاب 
الكفاءات العلمية.

وعرف�ت الدكتورة خوله بنت يوس�ف المقبل أس�تاذ 
مش�ارك بقس�م الدع�وة برؤي�ة قس�م الدع�وة قائلة » 
التمي�ز في إعداد الدعاة إلى الل�ه تعالى على بصيرة من 
خ�ال برامج التعلي�م العالي والتدري�ب والبحث العلمي 
والش�راكات العلمي�ة والمجتمعي�ة, ورس�الته تأهي�ل 

الكف�اءات العلمية العليا, وتنمي�ة مهاراتهم، والنهوض 
بالبحث العلمي من خال بيئة تعليمية متكاملة، وطرح 
برامج متج�ددة تلب�ي احتياجات الدعوة ومؤسس�اتها 
داخلي�ا وخارجيا بما يعزز فق�ه الدعوة وتطوير الدعاة, 
مضيف�ة إل�ى أن القس�م يه�دف إل�ى التأصي�ل العلمي 
للدراس�ات الدعوية نظري�ا وتطبيقيا, إعداد الدراس�ات 
واألبحاث العلمية التي تسهم في معالجة قضايا الدعوة 

ونوازلها.
وتناولت الدكتورة زينب بنت عبدالله الراجحي أستاذ 
مساعد في قسم الدراسات اإلسامية المعاصرة أهداف 
القس�م الت�ي تس�عى للري�ادة العلمي�ة والمنهجية في 
تأهي�ل الباحثين والخبراء، ودراس�ة القضايا المعاصرة 
المرتبطة بالمجتمع السعودي، والمجتمعات اإلسامية 
والعالمية, ورس�الته إع�داد كفاءات علمي�ة قادرة على 
دراس�ة القضاي�ا المعاص�رة، وإث�راء البح�ث العلمي، 
وخدم�ة المجتم�ع ببرام�ج أكاديمي�ة ومجتمعية ذات 
جودة عالية، وبمنهج وس�طي رش�يد قائم على الكتاب 
والسنة«, مش�يرة أن القس�م يهدف إلى إعداد الباحثين 
والخب�راء القادري�ن عل�ى تحلي�ل القضاي�ا المعاصرة 
وتش�خيص مش�كاتها وتقدي�م المعالج�ات الس�ديدة 
والحل�ول القويمة بمنهج علمي ورؤي�ة أصيلة, تحقيق 
األصالة العلمية في دراس�ة القضايا المعاصرة ورس�م 

منهج سديد في ذلك.
بعد ذلك بدأت الجلس�ة الثانية حيث تم الحديث فيها 
عن نماذج لجهات العمل منها : مركز التوظيف واألعمال 
الريادي�ة مع د.سوس�ن المؤم�ن موضحة ب�أن المركز 
يهتم بمجالين خدمات التوظيف وريادة األعمال، منوهة 
إلى طريقة التسجيل في الموقع ألجل التوظيف مع ذكر 

أمثلة استفادت من المركز.
العتيب�ي  س�ارة  األس�تاذة  تحدث�ت  جانبه�ا  م�ن   
نائب�ة المكتب التعاون�ي بالروضة عن آلي�ات التوظيف 
واالس�تقطاب، وطرحت األس�تاذة أريج الحارثي وكيلة 
مكت�ب العم�ل التطوعي أه�داف المركز بش�كل واضح 

للطالبات.

المعهد العالي للدعوة يقيم لقاًء تعريفيا ألقسامه وبرامجه

كتبت :عبير الحناكي
أقام مركز دراسات العمل 
بإش�راف  للطالبات  التطوعي 
وكيلت�ه الدكت�ورة أم�ل بن�ت 
عبدالل�ه الخضي�ر دورة )كن 
قائ�داَ( ومن تقديم األس�تاذة 
مس�ئولة  الب�واردي  حص�ة 
العاقات الخارجية بمؤسسة 
وقف الق�دوة في المبنى 321 
م�ن  طالب�ة   45 وبحض�ور 
مختلف األقسام، وتهدف هذه 
الدورة إل�ى التعريف بالقيادة 
والقائد وأهميتها ومتطلباتها 
بي�ن  والف�رق  وعناصره�ا، 
ونظري�ات  واإلدارة،  القي�ادة 

القيادة وفنونها، وكيفية اكتشاف العناصر القيادية، 
وكذلك كيفية إعداد وصناعة القادة، واش�تملت أيضاَ 
على صفات القائد ومهاراته وحقوقه، وتطرقت إلى 
حل مش�كات ضعف القي�ادة ومزالقها وهل القيادة 

موروثة أم مكتسبة.
وذكرت الدكتورة أمل الخضير أن مركز دراس�ات 
العم�ل التطوع�ي للطالب�ات يح�رص عل�ى تنمي�ة 
مهارات المتطوعات أثناء أداء النش�اطات التطوعية 
ألن العم�ل التطوعي ليس مرتبط�اَ بعمر معين بقدر 
م�ا هو مرتب�ط بالجانب المه�اري.. وألن هذا العمل 
يتطلب المش�اركة في الف�رق التطوعية أصبح لزاماَ 
على المتطوعة التعرف على مهارات القيادة في هذا 
المجال، ول�ذا على القائدة المتطوع�ة العناية بثاث 
جوان�ب ف�ي آن واح�د: المهم�ة التطوعي�ة، وفريق 

العم�ل، ودائ�رة األف�راد، كم�ا الب�د م�ن التمكن من 
مهارات تش�كيل الفرق التطوعية باس�تخدام الذكاء 
التواصل�ي االجتماع�ي .. وم�ن ه�ذا المنطلق كانت 
دورة ) ك�ن قائ�داَ ( وهي ضمن مش�روع أناقة فكر 

بقيادة الطالبة المتميزة شمس الجطيلي.
وش�كرت الطالبات غادة المالكي وسمر موسى 
وحس�ناء حصن�ان الدكت�ورة أم�ل عل�ى إعطائهن 
هذه ال�دورة الملهم�ة والمفي�دة ، وأثن�ت الطالبات 
هديل البرغش وأش�واق مجرش�ي على الدورة بأنها 
مثرية ومعلوماتها سلس�ة وأهلتهن لمعرفة ذواتهن 
وكيف يكن قائدات ناجح�ات، وتمنت كٌل من هيفاء 
عبدالعزي�ز وعف�اف المطي�ري تكثي�ف مث�ل ه�ذه 
الدورات التي لها مردود ايجابي عليهن.وكما تش�كر 
الطالبات ياس�مين عيد وريم ماطر ورهف الجارالله 

اإلدارة العامة لاستثمار على حسن الضيافة.

مركز دراسات العمل التطوعي 
يقيم دورة: )كن قائدًا(

كتبت - نوف محمد
ابتك�رت الطالب�ة لمي�اء بن�ت عبدالل�ه 
المق�رن م�ن قس�م التربية الخاص�ة )منيو 
طعام( بلغ�ة برايل للمبيع�ات المتوفرة في 
المطاع�م في حي�ن تبنت الجامع�ة تطبيق 
الفك�رة وتوزي�ع قوائ�م بلغ�ة براي�ل عل�ى 

الطالبات.
ابتكاراته�ا  إن  قال�ت:  الفك�رة  وح�ول 
تدور حول الوقاية من كل ما يس�بب الضرر 
العقل�ي والنفس�ي والجس�دي واالجتماعي 
لإلنس�ان ويعيقه في ه�ذه الجوانب، ومنها 
م�ا يس�اهم بتهيئ�ة وتكييف البيئ�ة وتذليل 
المصاع�ب ل�كل أف�راد المجتم�ع بمختلف 
فئاتهم ومس�توياتهم ومن هنا جاءت فكرة 
)مني�و برايل(  وتتمثل الفك�رة بجمع قوائم 
المأكوالت والمش�روبات من جميع مطاعم 
و بوفيات الجامع�ة وتحويلها إلى لغة برايل 
الخاصة بذوي اإلعاقة البصرية, وتم تطبيقه 
فعلي�اً حيث يق�وم مرك�ز ذوي االحتياجات 
الخاص�ة بالجامعة بإش�راف األس�تاذة هند 
الزي�د بتوزيع القوائم س�نوياً على الطالبات 
الكفيف�ات المس�تجدات«, مبينة إلى حرص 
أسرتها على غرس روح العطاء  وحب الخير 
لآلخرين في نفس�ها, باإلضافة إلى مساندة 
صديقتها أميرة النفيس�ي الذي كان له األثر 
في دعمها. وتابع�ت حديثها قائلة :« بحكم 
كوني طالبة في قسم التربية الخاصة والذي 

علمن�ي أن أك�ون إيجابي�ة نح�و فئ�ة ذوي 
التحدي والعمل على مس�اعدتهم باالنخراط 
مع المجتمع وتنمية قدراتهم إلى أقصى حد 
ممكن, عملت بابتكار )االس�تقبال للجميع( 
تمثلت الفكرة في إحداث تغييرات وتعديات 
على طاوالت االس�تقبال في البيئة الجامعية 
الت�ي يرتادها الط�اب والطالب�ات من ذوي 
اإلعاقة الحركية, وقصار القامة مما يساعد 
عل�ى زي�ادة التواف�ق النفس�ي واالجتماعي 

لهم«.
وبمش�اركة ش�قيقتها ابتك�رت المقرن 
»مكتبة نب�ع« وهي خدم�ة إلكترونية تتيح 
الكت�ب  عل�ى  الجامع�ي  الطال�ب  حص�ول 
الدراس�ية بأس�رع وق�ت وأقل جه�د، وذلك 
عن طريق الش�راء اإللكتروني عند تس�جيل 
المقررات في الخدم�ات الذاتية االلكترونية 
م�ن خال الرب�ط بي�ن الموق�ع االلكتروني 
للجامعة والحساب البنكي لمكافأة الطالب, 
منوهة إلى أنها مازالت تسعى لتطبيقه على 

أرض الواقع.
وبينت المق�رن أن فكرة هذا المش�روع 
تأتي بع�د معان�اة الط�اب والطالب�ات في 
الحص�ول عل�ى الكت�ب الجامعية, مش�يرة 
إلى أن المش�روع يه�دف إلى تس�هيل أمور 
ط�اب المرحلة الجامعية ف�ي اقتناء الكتب 
وأس�رع  جه�د  بأيس�ر  عليه�ا  والحص�ول 
وق�ت, وتوفير الكتب الدراس�ية التي يصعب 
الحص�ول عليها, ودع�م العملي�ة التعليمية 
بتوفي�ر كتب المق�ررات الدراس�ية لمختلف 
التخصص�ات. واختتم�ت المق�رن حديثه�ا 
قائل�ة :« للجامعة دور في نجاحي من خال 
الدعم والتوجيه وإتاحة الفرصة للمش�اركة 
في المشاريع والمؤتمرات العلمية, وبفضل 
الله حصلت على المركز الرابع في مش�روع 
بادر المق�ام في الجامعة, ومش�اركتي في 
فعاليات المؤتمر العلمي الخامس والسادس 
لط�اب وطالب�ات التعليم العال�ي في مجال 

األعمال المجتمعية ».

 ابتكرت قوائم األطعمة بلغة )برايل( 

 المقرن: للجامعة دور في نجاحي بدعمها لي 
في تمثيلها بالمؤتمرات والمشاريع الطالبية

 محاضرة عن: )المستقبل المهني للمتخصصات في مجال التسويق(
تغطية  :سارة الزهراني – لجين محّمد

نظم قس�م اإلع�ان واالتصال التس�ويقي في كلية 
اإلعام واالتصال محاضرة بعنوان   »المستقبل المهني 
للمتخصص�ات ف�ي مجال التس�ويق » قّدمته�ا مدربة 
التس�ويق األستاذة ماك الس�بت، بحضور وكيلة قسم 
اإلع�ان واالتصال التس�ويقي وعدد كبي�ر من طالبات 
القس�م، وذل�ك ضم�ن برامج القس�م التعريفي�ة التي 

يعقدها للطالبات لإلجابة على استفساراتهن.
وأوضح�ت األس�تاذة راني�ا الش�ريف وكيلة قس�م 
اإلع�ان واالتص�ال التس�ويقي، أن اللق�اء يه�دف إلى 

تعري�ف الطالبات في القس�م على المس�تقبل المهني 
للمتخصص�ات ف�ي مج�ال التس�ويق، حي�ث ش�ملت 
المحاضرة عدة محاور أهمها ما هو التسويق، والفرق 
وااللكترون�ي، خط�وات  الكاس�يكي  التس�ويق  بي�ن 
التسويق الفعال، الحمات المدفوعة، جذب المتابعين.

من جانبها تحدثت األستاذة ماك السبت عن حاجة 
الشركات المتزايدة لموظفات التسويق والمتخصصات 
باإلعان�ات، وأهمي�ة اكتس�اب الخب�رات وبن�اء الذات 
وإثباتها  ف�ي هذا المجال وأنها أول�ى خطوات النجاح 
للوص�ول إلى األهداف وتحقي�ق الذات من خال البحث 

والسؤال واالستفس�ار المتواصل وقراءة ٌكتب مختّصة 
بهذا المجال بعيداً عن النطاق األكاديمي.

الُمتاح�ة  بالوظائ�ف  الطالب�ات  الس�بت  وعرّف�ت 
لخريجي تخصص اإلعان واالتصال التسويقي مبتدئَة 
بالبي�ع الش�خصي وص�والً لكيفية تنش�يط المبيعات 
والتس�ويق المباش�ر ووظائف أخرى كثيرة ومتنوعة، 
ونصح�ت الطالبات البحث عن ف�رص للعمل التطوّعي 
ال�ذي من خاله يفت�ح لهّن آفاق واس�عة في مج��ال 
العمل مما يس�اهم في بناء قيمة س�وقّية لهّن, وكذلك 
من خال المنافس�ة عبر وس�ائل التواصل االجتماعي 

والتسويق ألنفسهن عبر حس�اباتهن الشخصية في » 
تويتر ».

ونّوهت السبت كمدّربة متخصّصة في هذا المجال 
بأهمي�ة التع�اون بي�ن الفري�ق التس�ويقي من خال 
التكام�ل في تس�ويق المنتجات والذات أيض�اً وأن هذا 

المجال يحتاج إلبداع الفكر أوالً وأخيراً.
ف�ي خت�ام المحاض�رة تنوّع�ت أس�ئلة الطالب�ات 
واستفساراتهّن حيث أجابت عنها السبت وناقشت مع 
الطالبات بعض المش�كات وحلولها في مجال اإلعان 

والتسويق بشكل عام.
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مركز دراســات الجرائــم المعلوماتية بالجامعة 
هو مركز بيني يســعى لتوفير بيئة بحثية محفزة 
لتطويــر أفضــل الكفــاءات فــي مجال الدراســات 
والبحــوث فــي مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة 
المعلوماتــي  األمــن  للمســاهمة فــي تحقيــق 
على المســتوى المحلــي والدولــي، والعمل على 

إعــداد البحــوث والدراســات التــي تعين علــى إزالة 
العوائق أمام اســتخدام التعامالت اإللكترونية في 
القطــاع العــام والخاص والفــردي, وإنتــاج أعمال 
بحثيــة وعلمية متخصصة ومتقنــة تبين الحقوق 
والواجبــات المترتبــة علــى اســتخدام الحاســبات 
اآلليــة وشــبكات المعلومات, والســعي من خالل 

الدراســات المتخصصــة التــي يقــوم بهــا المركز 
لحمايــة األخــالق واآلداب العامــة عنــد اســتخدام 
تقنيــة المعلومــات ,والمســاهمة فــي تقديــم 
البحوث واالستشارات المخصصة في مجال اإلثبات 
– التواقيــع االلكترونيــة، مــرآة الجامعة ســلطت 

الضوء على هذا المركز في التقرير التالي: 
 تقرير: فيصل العنزي

الجرائم المعلوماتية
 يعتب�ر مج�ال الجرائ�م المعلوماتية أح�د المجاالت 
العلمي�ة والعملي�ة بالغ�ة األهمي�ة ف�ي المملك�ة، ومن 
مظاهر أهميته س�عي الدولة الحثيث إلى نش�ر استخدام 
التقني�ة في ش�تى مناح�ي الحي�اة، وتفعيل اس�تخدام 
التعامات اإللكترونية بشكل خاص، وتبنت لتحقيق ذلك 
إس�تراتيجية وطنية وخططاً خمس�يه واع�دة وطموحة 
ورصدت له�ا مبالغ كبي�رة، وقد تم االنته�اء من الخطة 
التنفيذي�ة األولى للتعامات اإللكتروني�ة الحكومية )من 
العام 2006 إلى العام 2010( وتم إطاق الخطة التنفيذية 
الثانية )من العام 2012 إلى 2016(، وهذا مما يحتاج إلى 
قاع�دة حماية قانونية صلبة تتمثل في أنظمة وإجراءات 
وإرش�ادات في مجال الجرائ�م المعلوماتية، وقد حققت 
المملك�ة خط�وات متقدمة ف�ي تحس�ين تصنيفها في 
مؤشر األمم المتحدة لجاهزية الحكومة اإللكترونية عام 
2012م، إذ ج�اءت ف�ي المركز 41 عالمياً م�ن بين 190 
دولة، بعد أن كانت ف�ي المرتبة 58 في تصنيف 2010م، 
و ف�ي المرتبة 70 في تصني�ف  2008م، واحتلت المركز 
الثالث عش�ر آس�يوياً من بي�ن 47 دولة، و أح�د الفروع 
المهمة لتعزيز هذا الجانب دراسات الجرائم المعلوماتية 

بجوانبها الشرعية و النظامية والتقنية.
يساعد في حماية التجارة اإللكترونية

ومن المهم اإلشارة إلى أن نظام الجرائم المعلوماتية 
وس�يلة لدع�م وحماية التعام�ات اإللكتروني�ة، كما أنه 
يس�اعد ف�ي حماي�ة التج�ارة اإللكتروني�ة، والتعامات 
الش�خصية، وق�د زادت اإلش�كاالت القانوني�ة وح�االت 
االعت�داء اإللكترون�ي م�ع اتس�اع التج�ارة اإللكترونية، 
إذ يقدر حج�م التج�ارة اإللكترونية العالمي�ة بما يفوق 
1.7ترلي�ون دوالر، ونس�بة الزي�ادة الس�نوية ف�ي حجم 

التجارة اإللكترونية في السعودية يقدر ب���%15.
وتش�ير اإلحص�اءات إل�ى أن 421ملي�ون بال�غ حول 
العال�م يع�دون ضحاي�ا للجريم�ة المعلوماتي�ة في عام 

2010 م , وذلك بناًء على بحث أجرته شركة سيمانتك.
وذكر موقع العربية ن�ت بتاريخ 26 ذو العقدة 1431 
ه�� أن المملكة العربية الس�عودية واإلمارات في صدارة 
ضحاي�ا الجرائم المعلوماتية على مس�توى دول مجلس 
التع�اون الخليجي ف�ي المرتبتين األول�ى والثانية , وذلك 
وفق اإلحصائية األخيرة للش�ركة المتخصصة في مجال 
الحماية ومحاربة الفيروس�ات ش�ركة ) تريند مايكرو ( 
التي أشارت في ثنايا التقرير إلى وجود أكثر من 700 ألف 

حالة انهيار نظامي خال تسعة أشهر فقط في المملكة 
العربي�ة الس�عودية وحده�ا , حي�ث تص�درت المملك�ة 
العربي�ة الس�عودية المركز األول بنس�بة تص�ل إلى %64 

تلتها اإلمارات %20. 
أوردت  كم�ا 
االتص�االت  وزارة 
المعلومات  وتقني�ة 
بتاريخ  في تقريرها 
م   2013/3/30
الجرائ�م  تكلف�ة  أن 
ف�ي  المعلوماتي�ة 
العربي�ة  المملك�ة 

السعودية بلغت 206 مليار دوالر أمريكي .
وتشير اإلحصاءات إلى أن معظم الجرائم المعلوماتية 
ال يت�م اإلباغ عنها , فقد أورد موق�ع CBS  اإلخباري في 
مق�ال بتاري�خ 3 م�ارس 2015 م أن�ه بالرغ�م من كون 
خس�ائر الجرائ�م المعلوماتية في العال�م تصل إلى 400 
بلي�ون دوالر خال 2014 م , إال أن ما يربو على 80 % من 

هذه الجرائم ال يتم اإلباغ عنها .
مشكلة الجرائم المعلوماتية عالمية

والجدي�ر بالذك�ر أن الجرائم ف�ي العال�م االفتراضي 
قد تزي�د عن نظيره�ا في العال�م الحقيقي بس�ب تنوع 

أساليب الجرائم المعلوماتية وتعددها , مما اضطر بعض 
ال�دول المتقدم�ة إلى إصدار دلي�ل إجرائي خاص يضبط 
الجرائ�م المعلوماتي�ة ويواكب تطور تل�ك الجرائم ,وذلك 
لخصوصية الجرائ�م المعلوماتية من حيث أنواعها وآلية 
التعام�ل معها ومع 
أدلته�ا , وحتى تعزز 
العربي�ة  المملك�ة 
مكانتها  الس�عودية 
بين الدول المتقدمة 
التعام�ات  ف�ي 
اإللكتروني�ة, فإنن�ا 
نقت�رح العم�ل على 
إعداد دليل إجرائ�ي لضبط الجرائم المعلوماتية, ويتطلع 
مركز دراس�ات الجرائم المعلوماتي�ة بالجامعة أن يحوز 

على السبق في إعداد هذا الدليل. 
وهذه المشكلة ليست محلية، بل عالمية، إذ إن سرعة 
التج�ارة اإللكتروني�ة تج�اوزت التح�رك القانون�ي لحل 
إش�كاالتها وحمايته�ا، ويطمح المركز أن يكون س�باقاً 
ف�ي تقديم الدع�م والتدريب واالستش�ارات والدراس�ات 
الشرعية والقانونية التي تدعم مسيرة االقتصاد الوطني.
ونظ�راً لع�دم وج�ود مرك�ز متخصص في دراس�ات 
الجرائ�م المعلوماتي�ة ف�ي المملكة العربية الس�عودية، 

وندرت�ه عل�ى المس�تويين العرب�ي والعالمي، ج�اء هذا 
المركز ليس�د ه�ذا النقص ويعزز من الدراس�ات في هذا 

المجال العلمي المهم.
إقامة أنشطة علمية وبحثية خاصة

من جانبه ذكر الدكتور محمد أحمد مرس�ي , الباحث 
ف�ي المرك�ز، أن المركز يهدف إلى إقامة أنش�طة علمية 
وبحثي�ة خاص�ة ف�ي العديد م�ن الجهات ف�ي الجامعة 
وخارجها، وتشمل اتفاقيات تعاون، وهناك أربع اتفاقيات 
, الجمعية العلمية القضائية وكلية علوم الحاسب ومركز 
الت�وازن البحثي في جامعة الملك س�عود ومركز التوازن 
البحثي في القضايا المعاصرة , وندعم مشروعات بحثية 
من أعضاء هيئة التدريس , وهناك دورات بحثية كل فصل 
دراس�ي، ويتقدم لنا عدد من الباحثين سواء من الجامعة 
أو من جامعات أخرى في المملكة , وهناك أيضا مناشط 
علمية ومحاضرات خاصة أو جلسات علمية ومنشورات 
توعوية، وفي نفس الوقت نحن متقدمون في مشروعين 
كبيرين األول مع وزارة الداخلية والثاني مقدم من مدينة 

الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
الجرائم المعلوماتية كثيرة ومتنوعة

ون�وه أن الجرائ�م المعلوماتية كثيرة ج�داً ومتنوعة، 
وهن�اك تصني�ف مبدئي للجرائ�م ذات الطبيع�ة العملية 
الت�ي تتعلق في البنوك والمناقصات وغيرها على ش�بكة 
اإلنترن�ت، وهناك جرائم ذات طبيعة جنائية مثل القضايا 

الخصوصية وقضايا األعراض واختراق الشبكات.
رؤية المركز وأهدافه ورسالته

ورؤي�ة المرك�ز , ه�ي الريادة ف�ي مجال الدراس�ات 
الشرعية والنظامية للجرائم المعلوماتية.

والرس�الة هي إيج�اد بيئة علمية متمي�زة في مجال 
الدراسات الشرعية والنظامية للجرائم المعلوماتية , من 
خ�ال دعم وتقديم البحوث , والدراس�ات واالستش�ارات 

المتخصصة وإقامة الدورات والفعاليات  العلمية.
واألهداف هي تطوير البيئة العلمية لدراس�ة الجرائم 
المعلوماتية , والدعم العلمي للجهات الحكومية واألهلية 

, والمساهمة في تحقيق األمن المعلوماتي .
العلمي�ة  الدراس�ات  إع�داد  عل�ى  المرك�ز  ويعم�ل 
المتخصص�ة , ودع�م البح�وث المتخصص�ة وترجم�ة 
المصنفات العلمي�ة المميزة من وإل�ى العربية , وإقامة 
المناش�ط  العلمي�ة , وتقديم االستش�ارات المتخصصة 
وإع�داد وتقدي�م ال�دورات التدريبية ونش�ر الوعي حول 

خطورة الجرائم المعلوماتية .

مركز دراسات الجرائم المعلوماتية.. عمل دؤوب ودعم متواصل

رؤية المركز: الريادة في مجال الدراسات 
الشرعية والنظامية للجرائم المعلوماتية

أنشطة علمية وبحثية 
في العديد من الجهات 
داخل الجامعة وخارجها

يهدف إلى تطوير البيئة العلمية والدعم العلمي للمساهمة في تحقيق األمن المعلوماتي
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كلية اإلعالم واالتصال تدشن حملة: 
)كلنا للوطن جنود(

كتبت : رزان القاضي 
تصوير :بدرية األعرج

دش�نت كلي�ة اإلع�ام واالتص�ال 
اإلعام�ي،  الفن�ار  بن�ادي  ممثل�ة 
وبمش�اركة نح�و 200 طالب�ة م�ن 
كلن�ا   « حمل�ة  األقس�ام،  مختل�ف 
..للوطن جنود » الذي أقيم في المبنى 
التعليم�ي 325 لتس�ليط الضوء على 
جهود المرابطين بالحدود، وبحضور 
وكيل�ة الكلي�ة، ووكي�ات األقس�ام، 
وأعض�اء هيئ�ة التدري�س والطالبات 

وعدد من منسوبات الجامعة.
وتحدثت األس�تاذة هدى السويلم 
المحاضرة بقس�م الصحافة والنش�ر 
الفن�ار  ن�ادي  رئيس�ة  اإللكترون�ي 
اإلعام�ي قائل�ة »أن�ه  ف�ي الظروف 
غي�ر العادي�ة الت�ي نم�ر به�ا, تحتم 
علينا التكاتف والش�عور بالمسؤولية 
الوطني�ة وتج�اوز كل األزم�ات حيث 
تتجل�ى ف�ي ه�ذه المواق�ف ال�روح 
الوطني�ة, الت�ي تعن�ي العم�ل عل�ى 
الوط�ن  الوق�وف صف�ا واح�دا م�ع 
موقفا جادا وصارما في وجه أعدائه, 
وإيمان�ا ب�أن كل مواط�ن م�ا هو إال 
جندي يدافع ع�ن وطنه وتضامنا مع 
جنودنا ف�ي مملكتنا الحبيبة ف�)كلنا 

للوطن.....جنود ).
وبينت أن فك�رة البرنامج انبثقت 
لتعزي�ز االنتم�اء الوطن�ي لطالب�ات 
الجامعة, حيث إن األنش�طة الطابية 
ه�ي ذات تأثير كبير في حياة الطالبة 
الجامعي�ة, فه�ي تس�اهم ف�ي رفع 
م�ن  وتزي�د  األكاديم�ي  المس�توى 
جاهزيته�ا لس�وق العمل م�ن خال 
وأنش�طة  برام�ج  ف�ي  المش�اركات 

الكلية المختلفة.
وأضاف�ت ب�أن النش�اطات الت�ي 
تعق�د للطالب�ات ته�دف إل�ى صق�ل 
الشخصية, وتنمية القدرات اإلبداعية 
من خال إتاحة المجال الستكش�اف 
فنتع�اون  الخاص�ة,  قدراته�م 
بالوطني�ة  ومزجه�ا  تنميته�ا  عل�ى 
حي�ث  الوط�ن،  تج�اه  والمس�ؤولية 
تش�عر كل طالبة بأنه�ا جندية تقدم 
كل ما تس�تطيع لحماية وطنها وهو 
تحقيق لعنوان البرنامج )كلنا للوطن 

...جن�ود( وذل�ك من خال م�ا توفره 
الجامعة م�ن أدوات وإمكانيات, كما 
تكف�ل الجامعة للطالبة حرية التعبير 
والفك�ر في إطار التعاليم اإلس�امية 
واس�تخدام منه�ج الح�وار الس�لمي 
واحترام الرأي اآلخر والتمس�ك بآداب 
الح�وار بممارس�ة النش�اط الطابي 
واللوائ�ح  األساس�ية  النظ�م  وف�ق 

بالجامعة.
من جانبها عبرت الدكتورة حنان 
العريني وكيلة كلية اإلعام واالتصال 
في كلمتها بمناس�بة انطاق الحملة 
قائل�ة: إن ه�ذا االحتف�اء الوطني ما 
كان ليكون بعد توفيق الله إال بتضافر 
الجه�ود وتكاتفه�ا من قب�ل طالبات 
كلية اإلعام بأقس�امها األربعة؛ وهذا 
االحتف�اء الوطن�ي ه�و ُجه�د المقل 
لوط�ن تتق�ازم ح�روف العربية على 
جالتها أمام َعملقته، وكان لي شرف 
االلتفاف حول ظال الفعالية الوافرة 
التي أثبتت أّن لحمتن�ا الوطنية عروة 
وثق�ى، وتبني كلي�ة اإلعام واالتصال 
لمثل هذه الفعالية ما هو إال انعكاس 
لبع�ض تطلعاته�ا وجزء م�ن دورها 

اإلعامي المنوط بها. 
وش�ارك قس�م اإلع�ان واالتصال 
جن�اح  ف�ي  بالمع�رض  التس�ويقي 
مع�رض الص�ور الذي ع�رض جهود 

الجنود م�ن الناحية البري�ة والجوية 
وعرضه�م ص�ور للجن�ود المرابطين 
والتعريف بأهم الطائرات وأس�ماءها 

وأنواعها.
المش�اركة إلظهار  وتهدف ه�ذه 
الجنوب�ي  بالحدي�ن  الوط�ن  جه�ود 
والش�مالي وتقدي�را لجه�ود الجن�ود 
الكبي�رة في حماية الوطن، وأش�ارت 
الطالب�ة رب�ى الباحوث عن ش�كرها 
وامتنانها لهذه المش�اركة بالفعالية 
الت�ي تفاعل معه�ا الطالبات بش�كل 

فّعال.
هيف�اء  الطالب�ة  وعرض�ت  
الس�يد من قس�م الصحافة والنش�ر 
اإللكتروني صورة ثرية للملك سلمان 
وجرائ�د  ومق�االت  الل�ه-  -حفظ�ه 
أثن�اء  األخب�ار والمرابطي�ن  نش�رت 
الحرب م�ن خال الصح�ف والجرائد 
بجن�اح الح�د الجنوب�ي ال�ذي يهدف 
لتعزي�ز الدافع الديني ل�دى الطالبات 
وتوعيته�م, واالعتزاز بجن�ود الوطن 
الجن�اح  ويع�زز  الجنوب�ي،  بالح�د 
باالعتزاز والفخر لجن�ود، كما ُوّزعت 
هداي�ا للطالب�ات منها أك�واب وأقام 
ونشرات ومطويات مصممة خصيصا 
للمعرض, الذي تمي�ز بتفاعل أعضاء 
هيئ�ة التدريس والطالبات المبهر في 

إبداء رأيهم وإعجابهم.

الجرافيك�س  قس�م  وش�ارك 
والوس�ائط المتعددة بجناح التصاميم 
والرس�م ال�ذي ش�اركت ب�ه طالب�ات 
القس�م بع�رض تصاميمه�م وتوزيع 
منش�ورات ومطويات مصممة بشعار 
 « جن�ود  ..للوط�ن  »كلن�ا  المع�رض 
ع�ن  العن�زي  آالء  الطالب�ة:  وعب�رت 
أن الجن�اح يدع�م المرابطي�ن بالح�د 
الجنوبي والش�مالي ويس�عى ويتمنى 
لهم بالتوفي�ق والس�داد والدعاء لهم, 
وكم�ا ُع�رض أه�م خمس�ة أس�لحة 
ال�دول  المملك�ة م�ن بي�ن  تمتلكه�ا 
العربية، وَدعم الجناح األس�ر المنتجة 
وتوزيعه�ا   منتجاته�م  باس�تقبال 
الرس�م  رك�ن  وصاح�ب  للطالب�ات, 
الجناح  الذي عرض رسمة حّية إلحدى 
الطالبات باستغراق ساعتين إلنهائها.

كما شارك قسم الصحافة والنشر 
اإللكترون�ي بجناح عن حرس الحدود 
بع�رض فيديوهات تعريفية ورس�مة 
م�ن قبل رّس�ام لل�واء البح�ري عّواد 
ب�ن عيد البلوي, الذي َه�ِدف للتعريف 
الح�روب  أثن�اء  ودوره  بالح�رس 
بعاصفة الحزم ورعد الشمال وتوزيع 
م�ع  بالتع�اون  تعريف�ة  مطوي�ات 
الح�رس، وأصدرت الطالب�ات جريدة 
خاصة بالمع�رض ت�م توزيعها على 

الحضور. 

لقاء تعريفي بفريق: 
)حديث الكتب( 

كتبت: ريم نويف 
- وفاء الشلوي

فري�ق  نظ�م 
الكت�ب  حدي�ث 
لق�اًء  التطوع�ي 
مدينة  في  تعريفياً 
عبدالل�ه  المل�ك 
للتعريف  للطالبات 
الفري�ق  بأنش�طة 
القائ�م على جهود 
الفتي�ان  وتط�وع 
بمختلف  والفتيات 
المملك�ة  مناط�ق 
العرب�ي،  والوط�ن 
بالتع�اون  وذل�ك 
م�ع كلي�ة اإلع�ام 

واالتصال.
اللقاء  وتضمن 
برؤي�ة  التعري�ف 

ورس�الة الفري�ق الذي يهدف إلى إث�راء المحتوى العربي، م�ن خال تحويل 
الكتب المقروءة إلى مس�موعة لخدمة المكفوفين, واألطفال, وكبار الس�ن, 
ومن ليس لديه وقت للقراءة, وتتمثل رؤية الفريق في تحويل عش�رة مايين 

كتاب عربي على مدى عشر سنوات.
يذك�ر أن الفريق يتلقى الرعاية اإلعامية م�ن صحيفة إنماء اإللكترونية 
وعدد من الشراكات مع الفرق التطوعية, كما يقدم ألعضائه دورات متنوعة 

عبر القاعات اإللكترونية.
وقد أقي�م على هامش اللقاء رك�ن للضيافة والهداي�ا التذكارية وتوزيع 

المنشورات التعريفية بالفريق.

خالل لقاء وكيل الجامعة للدراسات العليا بهم

مبتعثو الجامعة في أيرلندا يشيدون بما يجدونه من اهتمام
عب�ر عدد من مبتعثي الجامعة في أيرلندا، عن 
ش�كرهم وتقديرهم للجامعة؛ مديراً ومسؤولين، 
عل�ى ما يجدونه من اهتمام ومتابعة أس�هما في 

تسهيل أمور تحصيلهم العلمي.
جاء ذلك خال اللقاء الذي عقده وكيل الجامعة 
للدراس�ات العليا والبحث العلمي األستاذ الدكتور 
فهد العس�كر بمبتعثي الجامعة، بمقر الملحقية 

الثقافية للمملكة في دبلن.
وتخل�ل اللقاء التعرف على األوضاع الدراس�ية 
للمبتعثين، ومناقشة ما يعترضهم من صعوبات، 
وأجم�ع المبتعث�ون عل�ى إيجابي�ة الدراس�ة في 
أيرلندا، مؤكدين سعيهم الحثيث لإلفادة من البيئة 
األكاديمي�ة المتقدمة ف�ي الجامع�ات األيرلندية 
لتطوي�ر معارفه�م ومهاراته�م العلمي�ة ليعودوا 
س�ريعاً لخدمة الجامعة، مش�يرين إل�ى أن زيارة 
وف�د الجامعة إلى أيرلندا للوق�وف على أوضاعهم 
تؤك�د بج�اء القيم�ة العالي�ة الت�ي يحظ�ى بها 

المبتعثون لدى الجامعة.
من جانب آخر، التقى وكيل الجامعة للدراسات 
العليا والبحث العلمي بالملحق الثقافي في أيرلندا 
الدكتور خالد العيس�ى، بحضور مش�رف القس�م 

الدراسي بالملحقية الدكتور عمر عقيل، ومشرف 
النش�اط الثقافي األستاذ عبدالله الهاشمي، وعدد 

من قيادات الملحقية.
وجرى خال اللقاء التأكيد على أهمية التعاون 
بي�ن الجامع�ة والملحقي�ة لخدم�ة المبتعثي�ن، 
وتهيئة الس�بل الكفيل�ة بنجاح مهم�ة ابتعاثهم، 
كما تم خال اللقاء الذي حضره من قبل الجامعة 
الدكتور س�امي الرس�يني المش�رف عل�ى مكتب 

وكيل الجامعة للدراس�ات العلي�ا والبحث العلمي، 
والدكت�ور خال�د الهذلول وكيل عمادة الدراس�ات 
العليا لابتعاث والتدريب، والدكتور صالح العنزي 
مدير برنامج كراس�ي البحث، بحث آفاق التعاون 
العلمي والبحثي بين الجامعة والجامعات ومراكز 
األبح�اث األيرلندية، وت�م االتفاق عل�ى أن تتولى 
التع�اون  بف�رص  الجامع�ة  مواف�اة  الملحقي�ة 

الممكنة لدراستها والعمل على تفعيلها.

»خدمات التوظيف« يشارك 
بالملتقى الطالبي العلمي السابع

ش�ارك مرك�ز خدم�ات التوظيف 
واألعمال الريادية في الملتقى الطابي 
العلمي السابع للطاب والطالبات في 
محور »صناعة األعمال«، وذلك ضمن 
فعاليات المؤتم�ر العلمي التحضيري 

السابع لطاب وطالبات الجامعة.
وأوضح�ت وكيلة مرك�ز خدمات 
التوظي�ف واألعم�ال الريادي�ة عضو 
لجنة محور صناعة األعمال الدكتورة 
سوس�ن المؤم�ن، أن مح�ور صناعة 
األعمال تضمن مس�ارين؛ هما مسار 
»الفكرة المتميزة« ومسار »مشاريع 
صناع�ة األعم�ال«، وش�ارك فيه عدد 
م�ن طالب�ات الجامع�ة إل�ى جان�ب 

مشاركات الطاب.
وأف�ادت الدكت�ور سوس�ن عضو 
لجنة صناعة األعمال بأن مش�اركات 
الطالبات في مس�ار الفكرة المتميزة 
كانت عل�ى النحو التالي: من طالبات 
كلي�ة عل�وم الحاس�ب والمعلوم�ات 
أمج�اد  الطالب�ة  م�ن  كل  ش�اركت 
مؤتم�ر  »بيئ�ة  بعن�وان  الش�مري 
يس�يرة«، والطالبة ن�ورة القحطاني، 
مش�اركة  الس�ند  حص�ة  والطالب�ة 
مش�تركة بعنوان »زمردة«، والطالبة 
»س�ماد  بعن�وان  المطي�ري  ن�وف 
عض�وي«، والطالب�ة خديج�ة األمين 

.»Rate-Get« بعنوان
وم�ن كلي�ة العل�وم االجتماعية، 
الحرب�ي  هدي�ل  الطالب�ة  ش�اركت 
 Smart pills بعن�وان:  ومش�روعها 

dispenser بالمش�اركة م�ع الطالبة 
هن�ادي القحطاني من كلية االقتصاد 
والعل�وم اإلداري�ة، كما ش�اركت من 
اإلداري�ة  والعل�وم  االقتص�اد  كلي�ة 
الطالب�ة هن�د الزهراني ومش�روعها 

بعنوان: مشغل ماحة.
صناع�ة  مش�اريع  مس�ار  وف�ي 
األعم�ال، ش�اركت كل م�ن الطالب�ة 
وج�دان العتيب�ي م�ن كلي�ة اللغ�ات 
والترجمة بعنوان: مجوهرات جيفار، 
 Climb والطالبة خلود العمري بعنوان
باالشتراك مع الطالبة منيرة المخلفي 

من كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية.
وأوضحت الدكتور سوسن المؤمن 
أن ه�ذه المش�اركات إضاف�ة إلى ما 
قام�ت ب�ه الطالبات من جه�ود، هي 
حصاد لعم�ل دؤوب وجه�ود مكثفة 
من قبل لجنة اإلرش�اد النسائية التي 
تمث�ل عمله�ا بالمتابع�ة واإلش�راف 
المش�اركات،  للطالبات  المس�تمرين 
باإلضاف�ة إل�ى التوجي�ه واإلرش�اد، 
ال�ذي أثم�ر نضج ه�ذه المش�اركات 
وظهوره�ا بصورته�ا النهائي�ة التي 
أهلته�ا للمش�اركة بالملتق�ى، كم�ا 
أهلته�ا للف�وز بخم�س مراك�ز إل�ى 
جانب مركز حص�ل عليه أحد الطاب 

المشاركين.
جمي�ع  تكري�م  ت�م  أن�ه  يذك�ر 
الطالبات المشاركات بشهادات شكر 
وتقدي�ر وجميع الفائزات بش�هادات 

تهنئة.

اعان عن فق�دان بطاقه ممغنط�ة ومخصصة لمواق�ف المنطقة 
التعليمية رقم )30101365( االس�م: جمال نايف عطية الحارثي، على 

من يجدها تسليمها إلدارة األمن والسامة بالجامعة.

اعان عن فقدان بطاقه عمل للموظف بالجامعة فيصل بن حس�ن 
العتيبي، على من يجدها تسليمها إلدارة شؤون الموظفين بالجامعة.  

اعالنات مفقودات
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إعداد: عمادة تقنية المعلوماتركن التقنية
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برعاية األمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ 
محافظة الدرعية، وسعادة مدير الجامعة بالنيابة الدكتور 
ف�وزان بن عبدالرحمن الف�وزان، اختتمت دورة المهارات 
األساس�ية لوقاية الطاب م�ن تعاطي المخ�درات والتي 
نظمته�ا الجامع�ة ممثلة بالمركز الس�عودي لدراس�ات 
وأبح�اث الوقاي�ة م�ن المخ�درات والمؤث�رات العقلي�ة 
)حصين(، وعقدت في كليات المعرفة بمحافظة الدرعية 

لعدد من المرشدين الطابيين واستمرت لمدة ثاثة أيام.
وش�دد األمي�ر أحمد عل�ى أهمي�ة مثل ه�ذه الدورات 
وغيرها من الفعاليات واألنش�طة الت�ي تهدف إلى توعية 

الشباب من الوقوع في براثن المخدرات.
وأض�اف س�موه: المخ�درات داٌء يس�تهدف ش�بابنا 
علي�ه،  ونقض�َي  نواجه�ُه  أن  ويج�ب  ووطنن�ا  ودينن�ا 
ومش�كلة المخدرات ال ُتح�ل من ِقبل جه�ة واحدة وإنما 
تحل بتضاف�ر الجهود من المؤسس�ات التعليمية ووزارة 
الداخلي�ة والقطاع الخاص، وذلك من منطلق المس�ؤولية 

االجتماعية.
وش�كر س�موه الجامع�ة ممثل�ًة بالمركز الس�عودي 
لدراس�ات وأباح�ث الوقاي�ة م�ن المخ�درات والمؤثرات 
العقلي�ة )حصي�ن( عل�ى إقام�ة ه�ذه ال�دورة، وعلى ما 

ينقلون�ه من خبرات تدريبية وتوعوي�ة في مجال الوقاية 
م�ن المخ�درات، كما ش�كر كلي�ات المعرف�ة بمحافظة 

الدرعية على احتضانها هذه الفعالية المهمة.
م�ن جانب�ه، أوض�ح عميد مرك�ز )حصين( األس�تاذ 
الدكت�ور عبدالرحمن بن محمد عس�يري أنَّ ه�ذه الدورة 
هدف�ت إلى تمكين المش�اركين ف�ي البرنام�ج التدريبي 
م�ن مهارات التفري�ق بين التعاطي واإلدم�ان، والتعريف 
على أنواع المؤث�رات العقلية، وآثار التعاطي وآلية حدوث 
اإلدمان، وس�مات ش�خصية المتعاط�ي وعوامل تعاطي 
المؤثرات العقلية لدى الطاب، كما تناولت الدورة مفهوم 

الوقاية من المخدرات، ومواصفات البيئة المناس�بة للحد 
من تعاط�ي المخدرات، وطرق الوقاية االس�تباقية منها، 
ومعايير تصمي�م برامج الوقاية من المخدرات، وخطوات 
تصميم البرامج الوقائية، وآلية تنفيذ البرامج والفعاليات 

المناسبة لبناء وعي الطاب.
وتوجه األس�تاذ الدكتور عبدالرحمن عسيري بالشكر 
إل�ى األمير أحمد بن عبدالله ب�ن عبدالرحمن على حرصه 
واهتمام�ه ومتابعت�ه  له�ذه الفعالي�ات التوعوي�ة التي 
يقيمها المركز الس�عودي لدراس�ات وأبحاث الوقاية من 

المخدرات والمؤثرات العقلية )حصين(.

خالل رعاية لدورة حصين لوقاية الطالب من المخدرات

محافظ الدرعية: المخدرات داٌء يستهدف شبابنا 
ووطننا.. يجب أن نواجههُ ونقضيَ عليه

عسيري: الدورة هدفت إلى التعريف بآثار التعاطي وآلية حدوث اإلدمان
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أخبار المجتمع
النشوان رئيسًا لقسم الجغرافيا

صدر ق�رار مدي�ر الجامع�ة بالنيابة بتعيي�ن الدكتور 
لقس�م  رئيس�اً  النش�وان  عبدالعزي�ز  ب�ن  عبدالرحم�ن 
الجغرافي�ا، والدكت�ور عبدالرحم�ن متخصص ف�ي البيئة 

والجغرافيا الطبيعية برتبة أستاذ مشارك.

الجابري ينظم لقسم الجغرافيا
العل�وم  بكلي�ة  الجغرافي�ا  قس�م  إل�ى  انض�م  كم�ا 
االجتماعي�ة، عضو هيئة التدريس الدكتور رزق س�عدالله 
الجاب�ري المتخصص في »جغرافية الس�كان«، ويعد من 

الخبرات العلمية المتميزة من الجمهورية اليمنية.
وأقام القس�م بهذه المناس�بة رحلة إل�ى روضة خريم 
احتف�اء بمقدم الدكت�ور الجابري، بحض�ور عميد الكلية 
الدكتور محمد التويجري وعدد كبير من منسوبي الكلية.

معرض جغرافي
للمع�رض  باإلع�داد  حالي�اً  الجغرافي�ا  قس�م  يق�وم 
الجغراف�ي ف�ي مبنى كلي�ة العلوم االجتماعية؛ وس�يضم 
المعرض مقتنيات من إصدارت الجامعة والقسم واإلنتاج 
العلم�ي ألعض�اء هيئ�ة التدري�س وعينات م�ن الصخور 
ومجموع�ة م�ن األطال�س والخرائ�ط، وسيش�ارك ف�ي 
المعرض كل م�ن دارة الملك عبدالعزيز وهيئة المس�احة 

الجيولوجية السعودية.

تكريم المتقاعدين
أقام قسم الجغرافيا حفل تكريم للمتقاعدين، بحضور 
مدي�ر الجامع�ة بالنيابة الدكت�ور فوزان ب�ن عبدالرحمن 
الف�وزان، وق�د حض�ر جمع غفير وش�ارك ف�ي االحتفال 
س�عادة وكيل الجامعة الس�ابق الدكت�ور عبدالله بن حمد 
الخلف، والدكتور محمد بن عبدالمحس�ن التويجري عميد 
الكلية وجمي�ع المتقاعدين وأعضاء قس�م الجغرافيا في 

الجامعة.

وكيل الجامعة للتطوير يزور 
معهد الملك عبداهلل للترجمة

زار وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة األستاذ 
الدكتور خالد آل عبدالرحمن، معهد الملك عبدالله للترجمة 
والتعري�ب، واجتمع بعمي�د المعهد الدكت�ور أحمد البنيان  
وأعض�اء مجل�س المعه�د والمعنيي�ن بالتقوي�م والجودة 
في�ه، وذل�ك بهدف الوق�وف على أب�رز الخط�وات العملية 
الت�ي اتخذها المعهد في س�بيل تطوير التعلي�م واالعتماد 
البرامجي، وفق دليل الجودة العام إلقرار البرامج والخطط 
العلمي�ة، والتأكد م�ن أن البرامج األكاديمية ل�دى المعهد 
تت�م وفق متطلب�ات الهيئ�ة الوطني�ة للتقوي�م واالعتماد 

األكاديمي. 
وصرح الدكت�ور خالد بأن هذه الزي�ارة تأتي بناء على 
توقيع الجامعة عقد تنفيذ مشروع الدراسة التقويمية على 
المس�توى المؤسسي للجامعة مع الهيئة الوطنية للتقويم 
واالعتم�اد األكاديمي في مكت�ب مدير الجامع�ة بالنيابة، 
وكذل�ك ألهمية نش�ر وتعزي�ز ثقافة الجودة الش�املة بين 
منس�وبي الجامعة وجميع وحداتها، وضرورة العمل على 
أن تكون البرامج األكاديمية وفق متطلبات الهيئة الوطنية 
للتقويم واالعتماد األكاديمي وما تواجهه تلك الوحدات من 
صعوبات وتحديات في هذا المجال وبحث س�بل التنس�يق 
والتعاون والتكامل فيما يتعلق بتحقيق االعتماد األكاديمي 

بالصورة المرسومة والمرجوة.
وأش�ار إل�ى أن الوكال�ة تأخ�ذ عل�ى عاتقه�ا المبادرة 
المراح�ل  إل�ى  للوص�ول  التعليمي�ة  الوح�دات  ومتابع�ة 
المتقدم�ة التي تدعم وتعزز من جه�ود الوكالة في تطوير 

وتحسين مخرجات التعليم والبيئة الجامعية.  

وفد من كلية الحاسب يزور عمادة تقنية المعلومات
اس�تقبل عمي�د تقني�ة المعلوم�ات الدكت�ور وليد 
الجندل، بحضور وكيل العم�ادة الدكتور وليد الروضان 

وفدا طابيا من كلية علوم الحاسب والمعلومات.
ورحب الدكتور الجن�دل بالجميع على هذه الزيارة، 
وقدم لهم لمحة عما تحويه العمادة, أش�ار خالها إلى 
أن الجامعة تحوي أحدث األجهزة والخوادم التي تيس�ر 
وتس�هل عمل قطاعاتها، ونّوه إل�ى أن الجامعة اهتمت 
بالتقني�ة الحديث�ة وأدخلته�ا ف�ي المج�االت العلمي�ة 
والعملي�ة واإلداري�ة كاف�ة، منوه�ا بأن عم�ادة تقنية 
المعلوم�ات قام�ت بالكثير م�ن الخط�وات التطويرية 
ف�ي إدارات وكلي�ات الجامع�ة كافة في مج�ال تقنية 

المعلومات.
م�ن جانبه، أوض�ح الدكتور الروض�ان أن الجامعة 
تعنى بمجال التقنية، وتهدف إلى خدمة الركيزة األساس 
لها وهم الطاب، وكش�ف أن العمادة برئاس�ة الدكتور 
وليد الجندل تملك إس�تراتيجية دقيقة، اس�تطاعت من 
خاله�ا الوص�ول إلى الكثي�ر من اإلنج�ازات، وحققت 
قفزات كبيرة في عمر قصير، وأكد أن هذا األمر لم يأت 

مصادفة، بل جاء نتيجة لتخطيط دقيق وعمل دؤوب.
وكان الدكت�ور الروض�ان ق�د صح�ب الط�اب في 
زي�ارة لع�دد م�ن مراف�ق العم�ادة، ش�ملت إدارة أمن 
المعلومات، حيث قدم مدير إدارة الش�بكات واإلنترنت، 
ومدي�ر إدارة أم�ن المعلومات المهندس عل�ي القرني، 
ش�رحا أله�م الخدمات والمه�ام المقدمة م�ن اإلدارة، 
ومنها إيجاد وتطوير السياس�ات واإلج�راءات األمنية، 
وتطبيق المعايير الدولية ألمن المعلومات، وما تقوم به 
اإلدارة م�ن برامج توعوية بأم�ن المعلومات من خال 
طرق ووسائل مختلفة، وس�بل حماية شبكة الجامعة 
باستخدام الجدار الناري، وطرق حماية شبكة وأنظمة 
الجامعة باس�تخدام مانع االختراقات، وحماية خوادم 
وحواس�يب الجامع�ة م�ن خ�ال التحمي�ل والتحديث 

المس�تمر لمض�اد الفيروس�ات، ونظام مض�اد البريد 
التطفل�ي، وأنظمة تش�فير البيانات، كم�ا اطلعوا على 
طرق توفير اتصال آمن لمنسوبي الجامعة عند الحاجة 
للدخول لألنظمة باس�تخدام اإلنترنت، وكيفية مراجعة 
صاحي�ات المس�تخدمين ألنظم�ة الجامع�ة بش�كل 
مس�تمر والتأكد م�ن أحقي�ة المس�تخدم للصاحيات 
المعط�اة واقتصاره�ا عل�ى حاج�ة العم�ل، ومراع�اة 
االلتزام بالسياس�ات واإلج�راءات األمني�ة، مع مراقبة 
ش�بكة وأنظم�ة الجامعة م�ن منظور أمني، وكش�ف 
الح�وادث وكيفية التعامل الس�ريع معها لمنع حدوثها 
والحد م�ن آثارها، واعتم�اد وتدقيق أم�ن المعلومات، 
وتقيي�م للمخاط�ر والقي�ام بالتأكد من أم�ن األنظمة 
كافة بش�كل مس�تمر، وذل�ك بالقيام بالمس�ح األمني 

وتطبيق حلول عاجلة ومضادة للثغرات الموجودة على 
المستويات كافة.

وش�ملت الزيارة مرك�ز البيانات ف�ي العمادة حيث 
تعرف�وا على الخدمات الت�ي يقدمها، كم�ا زاروا مركز 
العملي�ات واس�تمعوا إلى ش�رح تفصيلي ع�ن أهمية 
المركز في الحفاظ عل�ى الخدمات، وتم تعريفهم على 
البرامج المس�تخدمة وكيفية عملها، واطلعوا على دور 
متلقي األعطال وكيفية التكامل مع نظام الدعم الفني.
عقب ذلك زار طاب كلية علوم الحاسب والمعلومات 
مرك�ز البيان�ات الخ�اص بالجامع�ة، واس�تمعوا إل�ى 
ش�رح لمحتويات�ه كافة من خ�وادم وأجه�زة تخزين، 
والتصنيف�ات الخاصة به والمش�روعات المس�تقبلية 

للعمادة.

زيارة لدار اإلفتاء
نظم�ت كلية الش�ريعة ف�ي الجامع�ة، زيارة علمي�ة لطاب 
المنح في الكلية لدار اإلفتاء، التقوا فيها بمعالي الش�يخ: صالح 
بن فوزان الفوزان، واس�تفادوا من توجيه�ات معاليه، وقد رافق 
الط�اب في ه�ذه الزيارة فضيل�ة الدكتور: يحي�ى العمري وكيل 
الكلي�ة، وكان لق�اًء نافع�اً، احتفى في�ه معالي الش�يخ الفوزان 

بالطاب، وأجاب عن إشكاالتهم وتساؤالتهم.

 نظمت كلية علوم الحاسب والمعلومات، بالتعاون مع 
ش�ركة علم، لقاء بعنوان )اعرف مس�تقبلك(، ضمن خطة 

األنشطة الطابية للعام الجامعي 1436/1437ه�.
وبين عميد الكلية الدكتور عيس�ى بن عبدالله العيسى، 
أن الكلي�ة حريص�ة عل�ى التع�اون م�ع المتخصصين في 
مجال الحاس�ب والمعلوم�ات، وأكد على أهمي�ة مثل هذه 
اللقاءات والندوات التي تركز على الطالب وتربطه بس�وق 

العمل المحلي.
وأض�اف الدكت�ور العيس�ى: ب�أن الكلية تس�عى دائماً 
لتعري�ف الط�اب بالف�رص المتاح�ة له�م واإلجاب�ة على 
التساؤالت التي تساور أذهانهم حول سوق العمل المحلي.
م�ن جانب�ه، أوض�ح وكي�ل الكلي�ة للش�ؤون اإلدارية 
والطابي�ة الدكت�ور محمد بن ن�داء العن�زي، أن مثل هذه 
األنش�طة التي تدعم الطالب في مسيرته العلمية والعملية 
وتعده لس�وق العم�ل، تعتب�ر من أولوي�ات الكلي�ة، وذلك 
انطاقاً م�ن توجيهات عمي�د الكلية بأهمي�ة التعاون مع 
س�وق العم�ل لعرض تج�ارب حية للط�اب وذل�ك لتنمية 

مهاراتهم وتهيئتهم لسوق العمل المحلي.
ودعا الدكتور العنزي الطاب لحضور مثل هذه اللقاءات 
والدورات التي تقيمها الكلية بالتعاون مع القطاع الخاص.

لقاء: ) اعرف مستقبلك ( 
في كلية الحاسب 

قسم التربية 
الخاصة يقيم 

ورشة عن 
تعليم الصم 
المكفوفين 

ومتعددي 
اإلعاقات

أقامت كلية العلوم االجتماعية ممثلة بقسم التربية الخاصة في مدينة الملك عبدالله للطالبات، ورشة 
عمل بعنوان »إستراتيجيات التواصل لتعليم الصم المكفوفين ومتعددي العوق« قدمتها المستشار الفني 
لمدرسة »بيركينزا« األمريكية للمكفوفين األستاذة سهى الموسى، بحضور وكيلة الكلية الدكتورة سعاد 
األحمدي، ووكيلة التطوير والجودة الدكتورة وفاء التويجري.  وتناولت الورش�ة التي نظمتها األس�تاذة 
في قس�م التربية الخاصة أس�ماء الراش�د محاور عدة مثل : مفهوم الصم المكفوفي�ن، وكيفية تطبيق 
تقني�ة الي�د تحت اليد للتواصل، وكيفية الب�دء بحوار مع الكفيف متعدد الع�وق، وفهم اللزمات الخاصة 
بالمكفوفين، وكيفية التعامل معها، إضافة إلى كيفية قراءة قصة لطفل كفيف، وكيفية استخدام نظام 
التقويم مع األطفال في الروتين اليومي. واش�تملت الورش�ة التي تفاعل معها الطالبات، واستحس�نتها 
الحاض�رات عل�ى مجموعة من الوس�ائل التدريبي�ة والتطبيقات العملي�ة، أثرت اإلطار العام للورش�ة، 

وطالبت الطالبات بالمزيد من هذه الورش التثقيفية.


