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مدير الجامعة يرعى حفل تخريج الدفعتين األولى 
والثانية من المعهد اإلسالمي في جيبوتي

رعـى سـعادة مديـر الجامعة 
بـن  فـوزان  الدكتـور  بالنيابـة 
عبدالرحمن الفوزان، حفل تخريج 
الدفعتين األولى والثانية من قسم 
دبلـوم العلـوم اإلداريـة والماليـة 
والدفعـة (٣٠) من طالب القسـم 
العام, وذلك في فندق كمبينسكي 
فـي العاصمـة الجيبوتيـة, حضر 
حفل التخريج وزير التعليم العالي 
جيبوتـي  بجمهوريـة  والبحـث 
الدكتـور نبيـل أحمـد محمـد, و 
جمهوريـة  رئيـس  مستشـار 
جيبوتي للشـؤون العربية عيسى 
خيرة, و سـعادة القنصل بسفارة 
خـادم الحرميـن الشـريفين فـي 
عبدالعزيـز  األسـتاذ  جيبوتـي 
لتبادل  الجامعة  الشبرمي, ووكيل 

المعرفي والتعاون الدولي الدكتور محمد بن سـعيد العلم, وعميد شؤون 
المعاهـد بالخارج الدكتـور عبدالله بن حضيض السـلمي, وعميد كلية 
علـوم الحاسـب الدكتور عيسـى بـن عبدالله العيسـى، ومديـر المعهد 

اإلسالمي في جيبوتي األستاذ عاطف بن علي العمري.
وبـدأت فعاليـات الحفـل بالقـرآن الكريـم من ثـم مسـيرة الطالب 

المتخرجين لهذا العام.
عقب ذلك ألقى مدير المعهد اإلسالمي في جيبوتي األستاذ عاطف بن 
علي العمري كلمة بين فيها أن المعهد اإلسـالمي في جيبوتي من هدايا 
المملكة العربية السعودية إلى أبناء المجتمع الجيبوتي، الذي امتد نفعه 

إلـى دول القـرن األفريقي عامـة, وال يزال يواصل عطاءه منذ تأسيسـه 
عـام ( ١٤٠١هـ )عبر أقسـامه العلميـة ومناشـطه المتنوعة لتوضيح 
صورة اإلسالم الصحيحة النقية, وبيان وسطيته واعتداله, والتحذير من 

األفكار المتطرفة.
وأضاف األسـتاذ عاطف, أن من الشـواهد والبراهيـن الواضحة على 
أثـر هذا المعهد المبـارك أن بعض أبنائه الخريجيـن وصلوا إلى مناصب 
عليـا في هـذا البلد الطيب مشـاركين فـي خدمة وطنهـم ومجتمعهم, 
فمنـم وزراء ومنهم سـفراء في السـلك الدبلوماسـي ومنهم ضباط في 
مختلف قيـادات الجيش والدفاع الوطني, ومنهم العلماء والدعاة ومنهم 

أكاديميون في جامعة جيبوتي.                             التفاصيل صـــ(٣)

رزان   - العلــي  ســارة  تغطيــة: 
القاضي - رغد المنيع

برعايـة كريمـة من حـرم أمير 
منطقـة الريـاض صاحبة السـمو 
الملكي األميرة نـورة بنت محمد آل 
بتخريج  الجامعـة  احتفلت  سـعود 
طالباتهـا  مـن  السـتين  الدفعـة 
 ١٤٣٧/١٤٣٦ الجامعـي  للعـام 
من حملـة الدكتوراه والماجسـتير 
فـي  والدبلومـات  والبكالوريـوس 
جميع التخصصات، وذلك في مبنى 
الجامعيـة،  بالمدينـة  المؤتمـرات 
القيـادات  مـن  عـدد  وبحضـور 
الجامعية والوكيـالت واألكاديميات 
وأمهـات  الجامعـة   ومنسـوبات 

الخريجات.
ونيابة عن سعادة مدير الجامعة 
بالنيابـة األسـتاذ الدكتـور فـوزان 
ألقـت  الفـوزان  عبدالرحمـن  بـن 
الدكتـورة لطيفـة الجلعـود كلمـة 
مديـر الجامعـة التـي قالـت فيهـا 
«الحمـد لله علـى نعمـه وأفضاله, 
والشـكر لـه علـى آالئـه, والصـالة 
والسالم على خير خلقه نبينا محمد 

وعلـى آلـه وأصحابـه ومـن اقتفى 
أثرهـم إلـى يـوم الديـن ،صاحبـة 
السـمو الملكـي األميرة نـورة بنت 
محمد آل سـعود راعيـة حفلنا هذا 
المركـز وعضوات  فضيلة وكيـالت 
التدريـس ،بناتـي الخريجات  هيئة 
،إنه فـي هذا اليوم المبـارك تغمرنا 
السـعادة ونحـن نحتفـل بتخريـج 
هـذه الكوكبـة مـن الطالبـات في 
جميع المراحل التعليمية من حملة 
والدبلـوم  والماجسـتير  الدكتـوراه 
الله  ،والالتـي بحمد  والبكالوريوس 
حققن التفوق والنجاح حتى وصلن 
إلى هذا اليوم يوم التكريم والتتويج 
حتى تستمر مسيرة العمل في بناء 
هذا الوطن الغالي في شتى جوانبه.

 وأضاف «بناتـي الخريجات: إن 
الوطن يعول عليكم الكثير, وينتظر 
العطـاء  فـي  تسـهموا  أن  منكـم 
والنماء مستنيرين بالعلم والمعرفة 
الذي نلتموه أثناء دراستكم في هذه 
الجامعـة العريقة، سـائالً الله لكن 

التوفيق والنجاح.
التفاصيل صـــ(٤)

تجاوز عددهن (١٠) آالف خريجة

حرم أمير الرياض ترعى 
تخريج الدفعة الستين 

من طالبات الجامعة

موسم االختبارات.. 
الفوزان يتفقد اختبارات التعليم عن بعداستعدادات وجهود متواصلة

تقرير: تركي الناصر
بـدأ طالب وطالبـات الجامعة في إجـراء االختبارات وسـط اهتمام كبير 

واستعدادات مبكرة وجهود متواصلة.
في هذا السـياق، جاءت تأكيدات عدد من الطالب حول موسم االختبارات، 
حيـث التقـت بهـم «مـرآة الجامعـة»، وأخـذت آراءهم حـول االسـتعدادات 
لالختبـارات فـي هذا الموضوع. فـي البداية، قال الطالب طـالل النحاس من 
كلية الطب: يتحتم علي مضاعفة الجهد أكثر من أي تخصص آخر والمراجعة 
بشـكل مسـتمر، بغض النظر عن االختبارات، ولكن عند حلول هذا الموسم، 
أجد أن سـبيلي الوحيد هو مضاعفة سـاعات الدراسـة اليومية بشكل كبير، 
فمثـل هذه األيام بدأت فـي مراجعة المواد ذات الطابـع المعقد كي أكون قد 
قطعت شـوطاً جيـداً قبل االختبارات، واالسـتذكار مع الزمـالء ممتاز للغاية 

وينصّب في مصلحة الطالب في نهاية األمر.
مـن جهته أكـد الطالـب محمـد الغنايم مـن كليـة اإلعـالم: أتمنى من 
اللـه التوفيق والسـداد فـي بداية األمر أنـا وزمالئي الطـالب المقبلين على 

االختبارات.
فيمـا أوضـح الطالـب عبدالرحمـن المزينـي مـن كليـة أصـول الدين: 
تخصصي يحتم علي االطالع بشـكل مكثف على العلوم الشـرعية، وحضور 
الدروس المقامة في بعض المسـاجد، فمن هنا يكون تأسيسي لالختبارات 

قوياً وال أحتاج إلى استعدادات محكمة لذلك.   التفاصيل صـــ(٧)

تفقـد مديـر الجامعـة بالنيابـة 
عبدالرحمـن  بـن  فـوزان  الدكتـور 
الفوزان سير اختبارات طالب عمادة 
عـن  والتعليـم  اإللكترونـي  التعلـم 
ُبعد، والمقامة بمركز الملك سـلمان 
بحضـور  والمناسـبات،  للمعـارض 
عميد التعلم اإللكتروني والتعليم عن 
بعد األسـتاذ الدكتور عبـد العزيز بن 

سعد العامر.
وقال الدكتور الفوزان: إن عمادة 
التعلـم اإللكترونـي والتعليم عن بعد 
هـي إحـدى القنـوات التـي أتاحتها 
الجامعـة لتوفيـر التعليـم في بعض 
أقسـام الجامعة لمن حالت ظروفهم  
المنتظـم،  التعليـم  إكمالهـم  دون 
كبيـرة  أعـداداً  هنـاك  أن  مضيفـاً 
تزيـد عن سـتين ألف طالـب وطالبة 
منتشرين حول المملكة، وقد خصص 
لهـم (١٢٠) مركـزاً ألداء االختبارات، 

إضافة لهذا المركز الرئيس.

يـؤدون  الطـالب  أن  وبيـن 
اختباراتهم بكل يسـر وسهولة، وقد 
هيـأت لهم الجامعـة جميع الظروف 

التي تسـاعدهم على أداء اختباراتهم 
على أفضـل وجه ممكن، بما في ذلك 
فئة المعاقين الذيـن يحظون بعناية 

خاصـة، وخصـص لهـم مشـرفون 
مختصـون لتقديـم يـد العـون لهـم 

لتأدية اختباراتهم.
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 تـرأس مديـر الجامعة بالنيابة الدكتـور فوزان بـن عبدالرحمن الفوزان 
االجتماع األول لبرنامج األزمات والكوارث في الجامعة.

وفـي بداية االجتمـاع رحب الدكتور الفوزان بأعضـاء اللجان العاملة في 
البرنامـج، وقدم خلفية حول الموضوع تضمنت بعض األحداث التي حصلت 
حول العالم، وذكر التبعات المالية واالقتصادية والخسـائر البشرية، وتعليق 
حول التبعات األخرى مثل تعطل العمل في المنشـأة، وعدم الشعور باألمان، 
وتعـرض المنشـأة لحالة من االضطـراب وعدم النظام في حـال عدم وجود 

خطة مسبقة للتعامل مع الحاالت الطارئة.
كما نوقش خالل االجتماع عرض المشكلة والمتمثلة في عدم وجود عمل 
تكاملي بين القطاعات المعنية للتعامل مع حاالت الكوارث واألزمات سـواء 
على مسـتوى الجامعة أو مسـتوى المنطقة مثل الهالل األحمر والقطاعات 
األخـرى المختلفة، وعدم وجود آلية واضحة للتواصل بين القطاعات وتناقل 
المعلومـات والبالغات حـول الحدث أو الكارثة داخـل الجامعة، وعدم وجود 

حصـر واضـح لإلمكانيـات المتاحـة والكوادر الموجـودة إلى جهـة معينة 
مسـؤولة يكـون لها صالحيـة إدارة الحـدث والتواصل مع الجهـات األخرى 
خـارج الجامعـة، باإلضافـة إال عدم وجود حصـر للمخاطر التـي يمكن أن 
تتعـرض لها الجامعة وعدم وجود تدريب للمنسـوبين علـى طريقة التعامل 

مع الخطط الموضوعة. 
كذلك نوقشـت األفكار المطروحة والخطط الموضوعة من قبل قطاعات 
داخـل الجامعة، مثل الخدمـات الصحية، واألمن والسـالمة ،والدفاع المدني 
وإيجاد السـبل لجعلها تكاملية مع القطاعات األخرى داخل الجامعة والعمل 

على تنفيذ وتطوير خطط الطوارئ لدى اإلدارات األخرى.
يذكـر أن برنامـج األزمات والكوارث في الجامعـة يهدف إلى وجود خطة 
عملية سـهلة التطبيق يعيها جميع المسؤولين بالجامعة الهدف منها حفظ 
األرواح والممتلـكات فـي حال حـدوث الكوارث واألزمات وتسـتهدف جميع 

العاملين والطالب والزائرين للجامعة.

الفوزان يترأس االجتماع األول لبرنامج األزمات والكوارث

العلـوم  معهـد  مـن  وفـد  زار 
اإلسـالمية والعربية في إندونيسـيا 
برئاسة مدير مركز الدراسات وحوار 
الحضارات األسـتاذ معدي الهويمل، 
األوسـط واإلسـالم  الشـرق  مركـز 

بجامعة إندونيسيا.
واسـتمع الوفد في بدايـة اللقاء 
إلـى شـرح مفصل مـن قبـل مدير 
األوسـط واإلسـالم  الشـرق  مركـز 
بجامعة إندونيسـيا عن تاريخ نشأة 
المركـز ورؤيته ورسـالته وأهدافه 
اإلسـتراتيجية إضافـة إلـى لمحـة 
التدريبيـة  الـدورات  عـن  موجـزة 
والمؤتمرات والنـدوات التي ينظمها 
واإلنجـازات التـي حققهـا المركـز 
إلـى   الزيـارة  وتهـدف  اآلن،  حتـى 
تبـادل المعلومات حـول الحضارات 
فـي العالـم والعمـل المشـترك بين 
المركزين كما تم االتفاق على إقامة 

المركزيـن بنـدوة مشـتركة حـول 
دخول اإلسالم في إندونيسيا وإعداد 
بحـوث علميـة فـي الوقـف النقدي 
والعينـي ودوره في تنميـة الجانب 

االقتصادي والحضاري.

وتأتـي هـذه الزيـارة فـي إطار 
المعهـد  بيـن  المشـترك  التعـاون 
والجامعـات اإلندونيسـية خصوصا 
فـي الجانـب األكاديمـي والتعليمي 

والبحثي لتبادل الخبرات.

زيارة لمركز الشرق األوسط في إندونيسيا

لقاء علمي عن إشكالية المصطلح السردي
 كتب: زيد السبيعي

نظمـت كلية اللغـة العربية ممثلة 
في قسـم األدب، وبالتعاون مع مركز 
دراسات اللغة العربية وآدابها، وضمن 
أنشـطتها للفصـل الدراسـي الثانـي 
مـن العـام الجامعـي الحالـي، لقـاًء 
علمياً بعنـوان: (إشـكالية المصطلح 
السـردي)، ألقاهـا األسـتاذ الدكتور: 
محمد بـن إبراهيم القاضي، األسـتاذ 
في قسم األدب بالكلية، والدكتور: نور 

الديـن بنخود، األسـتاذ المشـارك في 
قسـم األدب بالكليـة، والدكتور: عادل 
بن علي الغامدي، األستاذ المساعد في 
قسـم األدب بالكلية، وقدمها الدكتور: 
عبداللـه بن محمـد القرني، األسـتاذ 
المسـاعد فـي قسـم األدب بالكليـة، 
وذلـك في القاعة الكبـرى بكلية اللغة 

العربية.
وحضر الندوة سـعادة عميد كلية 
اللغـة العربية الدكتور أحمد بن محمد 

الكليـة  مـن وكالء  العضيـب، وعـدد 
وأساتذتها وطالبها.

وفي نهاية الندوة أجاب األسـاتذة 
عن أسـئلة ومداخالت الحضور، وبعد 
ذلك كـرّم سـعادة عميـد كليـة اللغة 
العربية المشاركين في الندوة: األستاذ 
الدكتـور: محمد القاضـي ، والدكتور: 
نـور الدين بنخـود ، والدكتـور: عادل 
الغامـدي، والدكتـور: عبدالله القرني، 

ثم التقطت الصور التذكارية. 

 كتب: زيد السبيعي
العربيـة  اللغـة  كليـة  نظمـت 
ممثلـة في قسـم النحـو والصرف 
وفقـه اللغة، وبالتعـاون مع مركز 
دراسـات اللغـة العربيـة وآدابهـا، 
وضمن أنشـطتها للفصل الدراسي 
الثاني من العـام الجامعي الحالي، 
(القـراءة  بعنـوان:  علميـاً  لقـاًء 
المنهجية  التراثية:  الثانية للغويات 
أنموذجـاً)،  (سـيبويه  والغايـات 
ألقاهـا األسـتاذ الدكتـور: محمـد 
األوراغي، األسـتاذ في قسـم النحو 
بالكليـة،  اللغـة  وفقـه  والصـرف 
وقدمها األستاذ الدكتور: عبدالعزيز 
الحميد، رئيس قسم النحو والصرف 
وفقـه اللغـة، وذلـك فـي القاعـة 

الكبرى بالكلية.
وقـد تحـدث الدكتـور األوراغي 
عن عدد مـن النقاط المهمة، منها: 
تحديـد مجـال اللغويـات التراثية، 

والقـراءة األولى والتكوين المعرفي 
في العلوم اللغوية (حصيلة معرفية 
إرادية ونفسية معرفة غير إرادية)، 
المعرفي  الثانية والتقويم  والقراءة 
لعلـوم العربية، ومنهجيـة القراءة 
الثانيـة وغاياتها، والقـراءة الثانية 
في طور المسـاءلة، وقراءة التراث 
قـراءة تقابلية تاريخيـة، والقراءة 

المقارنة بين النماذج النحوية.
وقـد حضـر النـدوة عـدد مـن 

وكالء الكليـة وأسـاتذتها وطالبها، 
من الرجال والنسـاء، وفي نهايتها 
أجاب الدكتور األوراغي عن أسـئلة 
الحضـور من أسـاتذة  ومداخـالت 
الدكتـور  األسـتاذ  وهـم:  الكليـة، 
سـيف العريفي، والدكتور سعود آل 
حسـين، والدكتور حسن الحفظي، 
والدكتـور عبـد الله القرنـي، وكيل 
مركز دراسات اللغة العربية وآدابها 

في الجامعة.

(القراءة الثانية للغويات التراثية) في 
كلية اللغة العربية

فـي إطار جهود الجامعة الراميـة إلى تحقيق متطلبات 
والبرامجـي  المؤسسـي  واالعتمـاد  األكاديمـي  االعتمـاد 
للجامعـة، نظمـت وكالـة الجامعـة للتخطيـط والتطوير 
والجـودة لقـاء بين وكيـل الجامعـة للتخطيـط والتطوير 
والجودة األستاذ الدكتور خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن 
وأصحـاب السـعادة والفضيلـة عمـداء ووكالء ووكيـالت 
التطوير والجـودة في الكليـات والعمادات المسـاندة، في 
القاعة المسـتديرة في مبنى المؤتمرات والقاعة المساندة 

للنساء.
ويأتي هذا اللقاء في إطار عقد تنفيذ مشـروع الدراسة 
التقويمية على المسـتوى المؤسسـي للجامعـة مع الهيئة 
الوطنيـة للتقويـم واالعتمـاد األكاديمـي، كمـا يهـدف إلى 
التأكيد على أهمية نشـر وتعزيز ثقافة الجودة الشاملة بين 
منسـوبي الجامعـة وجميع وحداتها، وضـرورة العمل على 
أن تكون البرامـج األكاديمية وفق متطلبات الهيئة الوطنية 
للتقويـم واالعتمـاد األكاديمـي ومناقشـة أبـرز الخطوات 
العمليـة التي اتخذتها الوحدات التعليمية في سـبيل تطوير 
التعليـم واالعتماد البرامجي وفق دليل الجـودة العام إلقرار 
البرامج والخطط العلمية .والتأكد من أن البرامج األكاديمية 
لـدى الوحـدات التعليميـة وفق متطلبـات الهيئـة الوطنية 

للتقويم واالعتمـاد األكاديمي وكذلك التعرف على التحديات 
والمقترحات التي يطرحها المجتمعون في هذا الشأن.

 وبهـذه المناسـبة تحـدث وكيـل الجامعـة للتخطيط 
والتطويـر عن هـذا اللقاء وقـال: بهذه المناسـبة أقدم كل 
الشكر لمدير الجامعة بالنيابة وأصحاب السعادة والفضيلة 
وكالء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المسـاندة وكالء 
ووكيـالت التقويـم والجـودة فـي الكليات علـى جهودهم 
المبذولة وما تحقق من خطوات عملية ستسـهم بإذن الله 
فـي حصـول الجامعة علـى االعتماد المؤسسـي والبرامج 
وفق الخطط الموضوعة، كما أشكر الحضور على تفاعلهم 
مـع أطروحـات اللقـاء، والشـك أن مثـل هـذه الملتقيات 
والمناسبات التي تحظى باهتمام المسؤولين وتعنى بدعم 
ومتابعـة اإلجراءات المطلوبـة لخارطة الطريـق للجامعة 
والتي تسـتهدف حصول الجامعة بمشـيئة الله تعالى على 
االعتماد المؤسسـي واألكاديمـي  ومتطلباته كمرتكز هام 
تتزايـد أهميته مع التوسـع الحاصل في العمـل األكاديمي 
فـي الجامعات السـعودية والـذي يبنى علـى مجموعة من 
القـرارات التنظيمية الناجحـة، وهو ما يعد إسـهاماً بارزاً 
فـي رفع قـدرات العاملين فـي المجال األكاديمـي وجودة 

مخرجات الجامعة .

آل عبدالرحمن يلتقي وكالء التطوير 
في الكليات والعمادات

محاضرة عن آليات النشر العلمي في 
المجالت العلمية العالمية

كتبت: وفاء الفهيد
نظمـت وكالـة عمـادة شـؤون المكتبـات بمدينـة الملك 
عبداللـه للطالبـات بالجامعـة وذلـك بالتنسـيق مـع المكتبة 
الرقميـة السـعودية بوزارة التعليـم محاضرة بعنـوان «آليات 
النشر العلمي بالمجالت العلمية العالمية « حيث تم استضافة 
كالً من الدكتورة باشـك كاندمير مستشـارة العمالء للمحتوى 
العلمي واالسـتاذة جامزا كسـكن مديرة التسـويق في شركة 
السفير « ELSovier» الهولندية الناشرة لجميع مجالت قاعدة 
سـاينس دايركت «science Direct» وقـد تضمنت المحاضرة 
عـدة موضوعـات مهمـة في البحـث العلمـي شـملت الدورة 
الكاملة لمراحل النشـر العلمي وتفصيل كل مرحلة منها (التي 
فيها التحرير والتحكيم والجدول الزمني لمراحل نشر البحوث 
والمقـاالت العلميـة ، إضافـة إلى أهميـة االلتـزام بأخالقيات 
البحث العلمي , حيـث أن المجالت العلمية العالمية تلتزم بهذا 
الجانب , وكذلك تم شرح كيفية تحرير المسؤولية الفكرية في 
األبحاث فـي حالة قيام أكثر من باحـث أو فريق بحث بإنجاز 
البحـث وأيضـاً تطرقـت  المحاضـرة إلـى المعايير الشـكلية 
والتنظيمية للبحث العلمي وأهميته في قبول كثير من األبحاث 
العلميـة أو رفضها  ثم بعد  ذلك تم تسـليط الضوء على قاعدة 
«سـكوبس» Scopus وبيان مدى أهميتها فـي تحديد األبحاث 

التي تم االستشهاد بها لمعرفة قوتها وأهميتها  العلمية وأيضاً 
اإلحصاءات واألرقام الدالة على حجم النشـر العلمي للمؤلفين 
والجهـات العلميـة البحثية إضافـة إلى معرفة حجـم اإلنتاج 

العلمي على مستوى الدول عالمياً.
وأكـدت الدكتـورة أريج  بنت سـعد العسـكر وكيلة عمادة 
شـؤون المكتبـات  للطالبات علـى أهمية عقد هـذا النوع من 
المحاضـرات والـذي يعـود بالفائـدة الكبيـرة ألعضـاء هيئة 
التدريـس  حيث يسـهم في زيـادة مهارات وقـدرات الباحثين 
السـعوديين على النشـر العلمي في المجالت العلمية العالمية 
, وبدورها قدمت الدكتورة العسـكر شـكرها وتقديرها لمدير 
الجامعـة ووكيـل الجامعة لشـؤون الطالبات وعميد شـؤون 
المكتبـات علـى الدعـم المباشـر للوكالة في إقامـة مثل هذه 
النشـاطات العلميـة والتـي تصـب فـي مصلحـة الباحثيـن 
والباحثـات السـعوديين ,وكذلـك أوصـت الدكتـورة العسـكر 
بأهمية التعاون والتنسيق الكامل بين عمادة شؤون المكتبات 
والمكتبة الرقمية السـعودية التي لديهـا عالقات متينة وقوية 
مـع عـدد كبير من الناشـرين على مسـتوى العالـم مما يعود 
بالنفع على الجامعة في زيادة النشـر السـعودي في المجالت 
العلميـة العالمية العريقة والذي يحقق بـدوره رفعة جامعتنا 

علمياً وبحثياً .
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رئيس جمهورية جيبوتي يستقبل مدير الجامعة

اسـتقبل فخامـة الرئيـس إسـماعيل عمـر 
جيلـه رئيـس جمهوريـة جيبوتـي فـي مكتبه، 
سـعادة مدير الجامعـة بالنيابة الدكتـور فوزان 
بن عبدالرحمن الفـوزان, ووكيل الجامعة لتبادل 
المعرفـي والتعـاون الدولـي الدكتـور محمد بن 

سعيد العلم, والوفد المرافق لهما.
وجـرى خـالل االسـتقبال بحث سـبل تعزيز 
التعاون في مجـال التعليم النظري والمهني  بين 
البلدين وكل ما يتعلق بالمسـيرة التعليمة وتذليل 
الصعوبات لتسير بالشكل الذي تتطلع له حكومة 

المملكة العربية السعودية وحكومة جيبوتي .
حضر االستقبال وزير التعليم العالي والبحث 
الدكتـور نبيـل أحمـد محمـد ومستشـار رئيس 

جمهورية جيبوتي لشؤون العربية عيسى خيرة.
كما شـمل جدول الزيارة لقاء مدير الجامعة 
بالنيابـة مـع رئيـس وزراء جمهوريـة جيبوتي 
السـيد عبد القادر كامل محمد, الذي قلد الدكتور 
الفوزان وسـام (فارس) وهو من أعلى األوسـمة 
في جيبوتي تقديراً للجهود التعليمية واإلنسـانية 
مدارسـها  خـالل  مـن  الجامعـة  تبذلهـا  التـي 

ومعاهدها في جمهورية جيبوتي.
كما التقى مدير الجامعة وزير التعليم العالي 
والبحـث بجمهورية جيبوتـي الدكتور نبيل أحمد 
محمـد في مكتبـه صباح أمـس، يرافقه كل من: 
وكيـل الجامعة للتبادل المعرفي والتعاون الدولي 
الدكتـور محمد بن سـعيد العلم, وعميد شـؤون 

المعاهـد بالخارج الدكتـور عبدالله بن حضيض 
السـلمي وعميـد كليـة علـوم الحاسـب الدكتور 
عيسـى بـن عبداللـه العيسـى، ومديـر المعهـد 
اإلسـالمي في جيبوتي األسـتاذ عاطـف بن علي 

العمري، والوفد المرافق.
وجـرى خـالل االسـتقبال بحث سـبل تعزيز 
التعاون في مجال التعليم بين البلدين الشقيقين 

وإمكانية إنشاء كلية للغة العربية في جيبوتي.
بهـذه  الفـوزان فـي كلمـة  الدكتـور  وأكـد 
المناسـبة أن الجامعـة تقـوم بدورها في نشـر 
العلـوم اإلسـالمية والعربيـة مـن خـالل كلياتها 
ومعاهدهـا  والعلميـة  واالجتماعيـة  الشـرعية 
العلمية في الداخل والخارج، مشـيراً إلى أن هذه 

الزيارة تأتي امتداداً لما يحقق مصلحة الطرفين.
ونـوه بوجود المعهد اإلسـالمي فـي جيبوتي 
التابـع للجامعـة والـذي يحظـى برعايـة مـن 
الحكومـة الجيبوتيـة، مشـيداً فـي الوقـت ذاته 
بالمعهـد وما يقوم به من خدمة للمسـلمين في 
قارة إفريقيا عامة وفـي جيبوتي بصفة خاصة، 
وأن الجامعـة تحـرص وكافة المسـؤولين فيها 
علـى المضي قدماً بكل ما ينفـع ويطور كلياتها 
وعماداتها ومنها المعاهد التابعة لها في الخارج.

وقـدم مديـر الجامعة فـي ختام االسـتقبال 
هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وشـملت الزيـارة أيضـاً لقاء مديـر الجامعة 
بالنيابـة مـع معالـي وزيـر الشـؤون الخارجية 

والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي محمود علي 
يوسـف في مكتبه، ورافق الدكتور الفوزان خالل 
زيارته وكيل الجامعة لتبـادل المعرفي والتعاون 

الدولي الدكتور محمد بن سعيد العلم.
وثمن معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي 
محمـد علي يوسـف, جهـود الجامعـة والمعهد 
اإلسـالمي في جيبوتـي في خدمة أبناء الشـعب 
الجيبوتـي والـدول المجاورة وعمـوم دول القرن 

األفريقي. 
وجـرى خـالل االسـتقبال بحث سـبل تعزيز 
التعاون في مجال التعليم بين البلدين الصديقين 
التعليميـة  خاصـة فيمـا مـا يتعلـق بالكـوادر 

والجامعات  والمدارس والمعاهد العلمية.

الفوزان يرعى حفل تخريج الدفعتين األولى والثانية من المعهد اإلسالمي بجيبوتي

كما رعى سـعادة مدير الجامعة بالنيابـة الدكتور فوزان 
بـن عبدالرحمـن الفـوزان، حفـل تخريـج الدفعتيـن األولى 
والثانية من قسـم دبلـوم العلـوم اإلدارية والماليـة والدفعة 
(٣٠) مـن طالب القسـم العـام, وذلك في فندق كمبينسـكي 
في العاصمـة الجيبوتية, حضر حفل التخريـج وزير التعليم 
العالي والبحث بجمهورية جيبوتي الدكتور نبيل أحمد محمد, 
و مستشار رئيس جمهورية جيبوتي للشؤون العربية عيسى 
خيرة, و سـعادة القنصل بسـفارة خادم الحرمين الشريفين 
فـي جيبوتي األسـتاذ عبدالعزيز الشـبرمي, ووكيل الجامعة 
لتبـادل المعرفي والتعـاون الدولي الدكتور محمد بن سـعيد 
العلـم, وعميد شـؤون المعاهد بالخارج الدكتـور عبدالله بن 
حضيض السلمي, وعميد كلية علوم الحاسب الدكتور عيسى 
بـن عبدالله العيسـى، ومدير المعهد اإلسـالمي فـي جيبوتي 

األستاذ عاطف بن علي العمري.
وبـدأت فعاليـات الحفل بالقـرآن الكريم من ثم مسـيرة 

الطالب المتخرجين لهذه العام.
عقـب ذلـك ألقـى مديـر المعهد اإلسـالمي فـي جيبوتي 
األسـتاذ عاطـف بن علي العمـري كلمة بين فيهـا أن المعهد 

اإلسـالمي في جيبوتي من هدايا المملكة العربية السـعودية 
إلـى أبناء المجتمع الجيبوتي، الذي امتد نفعه إلى دول القرن 
األفريقـي عامة, وال يزال يواصل عطاءه منذ تأسيسـه عام ( 
١٤٠١هـ )عبر أقسامه العلمية ومناشطه المتنوعة لتوضيح 
صورة اإلسـالم الصحيحة النقية, وبيان وسـطيته واعتداله, 

والتحذير من األفكار المتطرفة.
وأضـاف األسـتاذ عاطـف, أن مـن الشـواهد والبراهيـن 
الواضحـة علـى أثـر هـذا المعهـد المبـارك أن بعـض أبنائه 
الخريجيـن وصلـوا إلى مناصـب عليا فـي هذا البلـد الطيب 
مشاركين في خدمة وطنهم ومجتمعهم, فمنم وزراء ومنهم 
سـفراء في السـلك الدبلوماسـي ومنهم ضبـاط في مختلف 
قيـادات الجيـش والدفـاع الوطنـي, ومنهم العلمـاء والدعاة 

ومنهم أكاديميون في جامعة جيبوتي.
ثـم جاءت كلمـة الخريجين ألقاها عنهـم الخريج محمد 
علـي نائـب, قـدم فيهـا الشـكر لحكومـة خـادم الحرميـن 
الشـريفين التـي تواصـل عطاءها المـادي والمعنـوي لدعم 

مسيرة التعليم في بالد المسلمين.
تـال ذلك عرض شـعبي قدمتـه ( الفرقـة الصومالية) ثم 

عرض مصور عن المعهد اإلسـالمي استعرض مسيرة عطاء 
المعهد منذ تأسيسه وحتى هذا الحفل, وعرض شعبي قدمته 

( الفرقة العفرية).
عقب ذلك دشن مدير الجامعة بالنيابة الدكتور فوزان بن 
عبدالرحمن الفوزان, قسـم الطالبات ومركز خدمة المجتمع 
ودبلوم الحاسـب اآللي والرابط اإللكتروني ( نظام االتصاالت 

اإلدارية).
  بعد ذلك جاءت كلمة راعي الحفل مدير الجامعة بالنيابة 
الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان بين فيها رغبة البلدين 
الشـقيقين في تطوير المعهد اإلسالمي في جيبوتي وتحقيق 

التطلعات ليلبي احتياج المجتمع الجيبوتي .
وأضاف الدكتور الفوزان أن افتتاح دبلوم الحاسـب اآللي 
هـو مقدمه الفتتـاح كلية للحاسـب اآللي بإذن الله, مشـيراً 
إلى أن قسـم الطالبات جـاء ليعنى بنصـف المجتمع، ونحن 
كجامعة شـاملة تركز علـى العلوم الشـرعية واللغة العربية 
نعرف أن من واجبنا تقديم هذا النوع من التعليم لشـقيقاتنا 

في هذه الجمهورية الحبيبة.
وأوضـح أن برامـج خدمـة المجتمـع مصممـة لتقديـم 

التدريب في عدد من العلوم والمعارف التي يحتاجها المجتمع 
والجامعة لديها تجربة واسـعة لتقديم هذا النوع من التعليم 
والتدريـب، فلديها مركـز متخصص لخدمـة المجتمع يقدم 
مئـات الدورات المتخصصة على مسـتوى الوطن، وسـننقل 
بـإذن الله هـذه التجربة إلى معاهدنا في الخـارج ومنها هذا 

المعهد المبارك.
ثم وجه الدكتور الفوزان كلمة للخرجين قائالً: نحن معكم 
نحتفي اليـوم بنهاية مرحلة جادة من مراحـل حياتكم لنبدأ 
مرحلة عطاء وبذل وبناء، وهذا المعهد الذي قضيتم فيه أياماً 
من أجمـل أيام حياتكم يعدكم بمد جسـور المحبة والوصال 
معكم ليسـتفيد من علمكـم وخبرتكم وتجربتكم, وسـيظل 
المعهد بيتكم الذي يشرف بوجودكم ويسعد بزيارتكم ويفخر 
بانتمائكم إليه , وذكراكم الطيبة سـتظل مائلة لنا مسؤولين 
وأسـاتذة وموظفيـن ونفخر جميعاً بكم، ونشـد على أيديكم 

بالتفاني والعمل الجاد المخلص في خدمة والة أموركم.
وفي نهاية الحفل كرم الدكتور الفوزان كبار الشخصيات 
الحاضرة وموظفي المعهد اإلسـالمي بجيبوتي والمشاركين 

في الحفل.
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رزان   - العلــي  ســارة  تغطيــة: 
القاضي - رغد المنيع

برعايـة كريمـة من حـرم أمير 
منطقـة الريـاض صاحبـة السـمو 
الملكـي األميرة نـورة بنت محمد آل 
سـعود احتفلـت الجامعـة بتخريج 
طالباتهـا  مـن  السـتين  الدفعـة 
 ١٤٣٧/١٤٣٦ الجامعـي  للعـام 
مـن حملـة الدكتوراه والماجسـتير 
فـي  والدبلومـات  والبكالوريـوس 
جميـع التخصصات، وذلك في مبنى 
الجامعيـة،  بالمدينـة  المؤتمـرات 
القيـادات  مـن  عـدد  وبحضـور 
واألكاديميات  والوكيـالت  الجامعية 
وأمهـات  الجامعـة   ومنسـوبات 

الخريجات.
ونيابة عن سعادة مدير الجامعة 
بالنيابة األسـتاذ الدكتـور فوزان بن 
عبدالرحمـن الفوزان ألقت الدكتورة 
لطيفة الجلعود كلمة مدير الجامعة 
التي قالت فيها «الحمد لله على نعمه 
وأفضالـه, والشـكر لـه علـى آالئه, 
والصـالة والسـالم على خيـر خلقه 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن 
اقتفى أثرهم إلى يوم الدين ،صاحبة 
السـمو الملكـي األميرة نـورة بنت 
محمـد آل سـعود راعيـة حفلنا هذا 
فضيلـة وكيـالت المركـز وعضوات 
هيئـة التدريـس ،بناتـي الخريجات 
،إنه في هـذا اليوم المبـارك تغمرنا 
السـعادة ونحـن نحتفـل بتخريـج 
هـذه الكوكبـة مـن الطالبـات فـي 
جميـع المراحل التعليمية من حملة 
والدبلـوم  والماجسـتير  الدكتـوراه 
والبكالوريـوس ،والالتـي بحمد الله 
حققن التفوق والنجاح حتى وصلن 
إلـى هذا اليوم يوم التكريم والتتويج 
حتى تسـتمر مسيرة العمل في بناء 
هذا الوطن الغالي في شتى جوانبه.

 وأضاف «بناتـي الخريجات: إن 
الوطـن يعول عليكم الكثير, وينتظر 
منكم أن تسهموا في العطاء والنماء 
مسـتنيرين بالعلـم والمعرفـة الذي 
نلتمـوه أثنـاء دراسـتكم فـي هـذه 
الجامعـة العريقة، سـائالً الله لكن 

التوفيق والنجاح.
واختتـم مدير الجامعـة بالنيابة 
خـادم  لمقـام  بالشـكر  كلمتـه 
الحرمين الشـريفين الملك سـلمان 
بن عبدالعزيـز -حفظه الله- ورعاه 
على ما تلقاه هذه الجامعة من دعم 
وتأييد، والشـكر لولـي العهد األمير 
محمـد بـن نايـف بـن عبدالعزيـز، 
وسـمو ولي ولي العهد األمير محمد 
بن سـلمان، ولمعالي وزيـر التعليم 
الدكتور أحمـد بن محمد العيسـى، 
ولجميع الهيئة اإلداريـة والتعليمية 
الطالبـات,  دراسـة  مركـز  فـي 
وللعامليـن فـي تنظيم هـذا الحفل 
علـى  التنفيذيـة  اللجنـة  وأعضـاء 

جهودهم الكبيرة.
وبالنيابـة عـن وكيـل الجامعـة 

األسـتاذ الدكتور عبد العزيز عبدالله 
الهليل ألقت كلمته بالنيابة الدكتورة 
ناديـة إبراهيم النفيسـة قالت فيها 
«إنهـا لمناسـبة غاليـة أن يأتي هذا 
اليـوم الـذي نحتفـل فيـه جميعـا 
بتخريـج كوكبـة مـن الطالبات في 
مراحـل التعليـم العالـي مـن حملة 
والدبلـوم  والماجسـتير  الدكتـوراه 
والبكالوريـوس الدفعة السـتين في 
كافـة التخصصـات العلميـة التـي 

تزخر بها جامعتنا الغراء.

وهـي نعمة كبيرة من الله تعالى 
أن يسـر لهـن طـرق التعلم وسـهل 
سـبل المعرفـة بما هيأتـه حكومة 
خـادم الحرميـن الشـريفين الملـك 
سـلمان بـن عبدالعزيـز حفظه الله 
من أسباب كبيرة وإمكانات عظيمة 
في إنشاء ودعم المؤسسات العلمية 
الرائـدة كجامعة اإلمام التي خرجت 
أرباب الفكـر والمعرفة والعلماء في 

شتى المجاالت العلمية.
الحفـل  يأتـي هـذا   وأضـاف:» 

برعايـة سـم حـرم أميـر الريـاض 
ليضيـف لهـذا الحفل رونقـا ودعما 

وتشجيعا للطلبات الخريجات.
للطالبـات  بالتهنئـة  وتوجـه 
قائـال « يطيب لي في هـذا الليلة أن 
أقـدم التهنئـة والتبريـكات لجمـع 
الخريجـات مـن حملـة الدكتـوراه 
الالتي  والبكالوريوس  والماجسـتير 
وفقهن الله للوصول إلى هذه الغاية 
العالية وتحقيق هـذا النجاح الباهر 
سـائال اللـه تعالـى لهـن التوفيـق 

والنجاح في حياتهن ومستقبلهن. 
لبنـات  الخريجـات  أن  وأبـان 
صالحـات يسـهمن فـي بنـاء هـذا 
الغالـي فـي ظـل قيادتنـا  الوطـن 
الرشـيدة، وتقدم بالشـكر والتقدير 
لمقـام خـادم الحرمين الشـريفين 
- حفظـه الله- راعـي نهضتنا الذي 
ال يألـوا جهـدا فـي تقديـم الدعـم 
احتياجـات  لجميـع  والمسـاندة 
ومتطلبـات الجامعـة خصوصـا ما 

يتعلق بتعليم الطالبات.

وأشـاد الهليل بدور معالي وزير 
العيسـى  أحمـد  الدكتـور  التعليـم 
ولمديـر الجامعـة بالنيابـة الدكتور 
فـوزان الفـوزان ولجميـع العاملين 
في تنظيم هذا الحفل على جهودهم 

المتميزة. 
في حيـن قالت الدكتورة موضي 
القبـول  عمـادة  وكيلـة  الدبيـان 
والتسـجيل في كلمتها خالل الحفل 
تتسـابق عبـارات الفرح والسـعادة 
وأنـا أرى مواكـب الخبـر تنطلق من 
جامعتنا في الوطن وسائل المعرفة 
وتـزرع بذورا جديدة مـن أجل رفعة 

الوطن 
الجامعـة  «تحتفـل  وأضافـت 
بتخريج الدفعـة ٦٠ وتعتز الجامعة 
بـأن تخرج هـؤالء الخريجـات لكن 
الوطـن  بنـاء هـذا  فـي  يسـاهمن 
ليكـن بأذن اللـه وتوفيقـه لبنة في 
تشـيد صـروح المجـد والفخـر في 
وأن  السـعودية،  العربيـة  المملكـة 
يبـرزن دور المـرأة السـعودية  في 
خدمـة مجتمعها وخاصة أن الوطن 
يحتاج إلى جهد المـرأة األم المربية 
لألجيال الواعدة وأن تحتفل مكانتها 
التي تتوافـق مبادئ وقيـم المملكة 
التي تقوم على الشـريعة اإلسالمية 
السـعودية  المرأة  لتقديم  السـمحة 
نموذجا مشـرفا يتحدى بـه ويتخذ 

نبراسا في شتى بقاع األرض. 
للخريجـات  كلمتـه  ووجهـت 
قائلـة: «بناتي الخريجـات وأنا أقف 
موقف الفخر بتخرجكن ألنسـى أن 
أودعكن بكلمات أم  حانية أوصيكن 
ونفسـي بتقوى اللـه راقبن الله في 
السـر والعلـن حافظـن علـى أمـن 
واسـتقرار هذا الوطـن المعطاة كن 

حماة للوطن. 
بعـد ذلك ألقت كلمـة الخريجات 
الطالبـة بثينـة الفاضـل مـن كلية 
الحاسـب أثنـت فيهـا علـى جهـود 
الجامعـة الجبارة فـي تخريج دفعة 
متألقة من طالباتهـا وقالت: نحمد 
الله على هذه النعمة الكبيرة واشكر 
ولـي امرنـا وقائـد نهضتنـا خـادم 
الحرميـن سـلمان بـن عبدالعزيـز  
وولي العهـد وولي ولـي العهد على 
دعمهـم وجهودهـم في دعـم العلم 
الخريجـات  أن  مؤكـدة  والعلمـاء، 
والمسـتقبل  العمـل  أبـواب  علـى 
الزاهر وعلـى أعتاب خدمـة الوطن 
في مختلـف المجـاالت والقطاعات 
وشـكرت الجامعة والقائمين عليها 
واسـر الطالبات على الدعـم الكبير 

لهن.
يذكـر أن عـدد الخريجـات لهذا 
العام بلغ أكثر من  ١٠ أالف خريجة، 
حيـث بلغ عدد خريجات الدراسـات 
العليـا ٨٧٩ منها ٥٠ الحاصالت على 
درجة الدكتوراه، وبلغ عدد خريجات 
طالبـة،   ٨٦٤١ البكالوريـوس 

وخريجات الدبلوم ٥١١ طالبة.

تجاوز عددهن (١٠) آالف خريجة

حرم أمير الرياض ترعى تخريج الدفعة 
الستين من طالبات الجامعة

الفوزان: ننتظر منكن أن تسهمن في العطاء والنماء مستنيرين بالعلم والمعرفة 
الهليل: نعمة كبيرة من اهللا أن يسر للطالبات طرق التعلم وسهل لهن سبل المعرفة 

الدبيان: االحتفاء يتزامن مع رؤية المملكة التي تحتاج إلى عقول شابة تسعى للتطوير 
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البرامـج  عمـادة  أعلنـت 
األسـبوع  فـي  التحضيريـة 
الماضي نتائـج المسـابقة العلمية 
المتخصصـة فـي نسـختها الثالثة 
التـي اشـترك فيهـا طـالب مقـرر 
مهـارات التعلـم، وكان الهدف العام 
من إجراء هذه المسابقة هو إكساب 
العلمـي  البحـث  مهـارات  الطـالب 
من خـالل تطبيق مـا يتعلمونه من 
مهارات في إجراء األبحاث القصيرة، 
حيث انطلقـت فعالياتهـا مع بداية 
الفصـل الدراسـي الثانـي واسـتمر 
التنافس العلمي بيـن الطالب طوال 
الفصل الدراسـي الثانـي لتصل إلى 
المنعطـف األخيـر قبـل االختبارات 
النهائية وتتوج بإعالن الفائزين في 
هذه المسـابقة العلمية الهادفة إلى 
رفـع مسـتوى األداء العلمي لطالب 
البرامـج التحضيرية ومـن مميزات 
هذه المسـابقة العلميـة أنها تتمثل 
في تحقيـق رؤيـة عمـادة البرامج 
التحضيرية في الجامعة التي تسعى 
إلـى أن تكـون متفوقـة فـي كافـة 
المستويات لتوفير خدمات تعليمية 
إبداعية متميـزة ذات جودة تضاهي 
المعايير اإلقليميـة والدولية. ولذلك 
أظهرت نتائج المسـابقات الماضية 
أهمية االستمرار في تطبيق التنافس 
العلمـي المفيـد الـذي يسـهم  فـي 
تحسين مسـتوى المهارات البحثية 
للطالب، ولذلك فأن هذه المسـابقة 
العلمية تعتبر من أهم أدوات تحفيز 
عمليـة التعلم الذاتـي التي يقوم بها 
الطالب بنفسـه بعد توجيه ومتابعة 
عضو هيئة التدريس ولذلك خصص 
مسـمى  تحـت  المسـابقة  مجـال 
«أفضـل بحـث علمـي فـي مهارات 
التعلم» وهذا البحث العلمي يسـهم 
فـي عمليـة تدريـب الطـالب علـى 
باعتبـار  العلميـة  األبحـاث  إجـراء 
أن ذلك خطـوة أولى نحـو االنطالق 
إلـى خطـوات قادمـة علـى يكـون 
كل طالـب قـادراً على إعـداد البحث 
العلمـي باالعتماد على مهارات التي 
اكسـبها خالل دراسـته في البرامج 
التحضيريـة ولذلك يبدأهـا بمعرفة 
المكتبـة  مقتنيـات  ترتيـب  نظـام 
وترميزهـا ثم يسـتطيع اسـتخدام 
أدوات تنظيـم المعلومـات البحثيـة 

مـن  البحثيـة  المهـارات  وتنميـة 
أجـل تطبيق خطوات إجـراء البحث 
العلمـي الـذي يسـهم فـي تمكيـن 
الطالـب مـن معرفة كيفيـة البحث 
فـي حقـول المعلومات ويسـتطيع 
الطالب اسـتخدام محـركات البحث 
اإللكترونيـة خـالل التنافس العلمي 
في هذه المسـابقة وفـي واألبحاث 
هـذه  أن  ويتضـح  المسـتقبلية 
المسـابقة العلمية لهـا فوائد كبيرة 
ال يمكـن حصرها إال أنها ذات جانب 
تطبيقي مـن أجل االرتقـاء بقدرات 
الطـالب الذاتيـة وصقـل مهاراتهم 
وتعزيز روح التنافس العلمي لديهم. 
وهـذا التنافس العلمـي انطالقاً من 
رسـالة عمادة البرامـج التحضيرية 
التـي تعمـل علـى تسـخر جميـع 
اإلمكانات وتستثمر الموارد المتاحة 
كافة في سبيل إعداد طالب مؤهلين 
يسـتطيعون التكيف مـع التطورات 
العلمية والتقنية والفكرية من خالل 
االرتقـاء بقدراتهم الذاتيـة، وصقل 
مهاراتهم المعرفيـة وفي ضوء ذلك 
تم تشـكيل لجنة تحكيـم علمية من 
أعضاء هيئـة تدريس مقرر مهارات 
التعلـم وجـرى اسـتقبال األبحـاث 
العلميـة المقدمة مـن الطالب وهي 
أبحـاث مقرره مسـبقاً على الطالب 
حسـب الخطة التدريسـية حيث إن 
عنصـر التنافس يتمثـل في أفضلها 
ولذلـك كانـت المسـابقة على ثالث 

مراحل متتالية وهي:
كل  اسـتقبال  األولـى  المرحلـة 
جميـع  مـن  المقدمـة  األبحـاث 
الطالب حيث يشـترك فـي كل بحث 
علمـي مجموعـة طـالب فـي حين 

بلـغ عـدد الطـالب المشـتركين في 
يدرسون  طالب  المسـابقة(٢٩٥١) 
فـي (٦١) شـعبة وتم فـرز األبحاث 
علميـة  معاييـر  حسـب  المقدمـة 
واضحة وتوصلت اللجنة إلى ترشيح 
عـدد(٢) أفضل بحـث علمي من كل 

شعبة. 
المقارنة  الثانية جـرى  المرحلة 
بيـن عـدد(٢) بحـث علمـي من كل 
شـعبة حيـث توصلـت اللجنـة إلى 
إعـالن البحـث العلمـي الفائـز من 
كل شـعبة وفقـاً للمعاييـر العلمية 
المحددة في هذه المسابقة بلغ عدد 

األبحاث الفائزة(٦١) بحث علمي.
التدقيق  الثالثة جـرى  المرحلـة 
والتحقـق لعـدد(٦١) بحـث علمـي 
من المرحلة الثانية ثم إعالن البحث 
العلمـي الذي فاز بالمركز األول على 
مستوى مقرر مهارات التعلم  ولذلك 
تم منـح الطالب الفائزيـن بالمراكز 
األولـى مـن المرحلة الثانيـة وكذلك 
الفائزين بالمركز األول من المرحلة 
الثالثة حوافز تشـجيعية مناسـبة، 
علـى  األكاديمـي  المشـرف  وذكـر 
مهـارات التعلـم الدكتـور: طعيـس 
العلمي هـو  البحـث  أن  المقاطـي 
عمليـة فكريـة منظمـة يقـوم بها 
طالب البرامـج التحضيرية من أجل 
تقصي الحقائق في موضوع محدد 
من الموضوعات التي يدرسها طالب 
مهارات التعلم وذلـك بإتباع طريقة 
علمية منظمة وذلك بمتابعة أعضاء 
هيئة التدريس من أجل الوصول إلى 
نتائـج بحثية ذات فائـدة علمية في 
موضوع البحث الذي تنعكس فوائدة 

العلمية والعملية على الطالب.

إعالن نتائج المسابقة العلمية لطالب 
البرامج التحضيرية

أقامت عمـادة البرامج التحضيرية 
برنامجـاً بعنوان «اإلسـعافات األولية 
علـى  التـدرب  بأهميـة  للتوعيـة   »
اإلسـعافات األوليـة، وتوافـر حقيبـة 
أو  منـزل  بـكل  األوليـة  لإلسـعافات 
مكتب، ونشروا فكرتهم بوضع لوحات 
إرشـادية عـن الحملـة بسـاحة نادي 
البرامـج التحضيريـة وتوزيع حقائب 
لإلسـعافات األولية من إعداد الطالبات 
علـى بعـض المكاتـب اإلداريـة، كما 
صاحـب الحملة إطالق عـدد جديد من 

مجلة الحائط عن اإلسعافات األولية.
مـن جانـب آخـر قدمـت طالبات 
عمـادة البرامج التحضيريـة  برنامج 
«إال الوطـن» تحت شـعار «كـُن فطناً 
لما يحيط بك مـن فتن « بهدف تفعيل 
دور برنامج فطن ورسـالته السـامية 
في تنشـئة جيل مؤمن بدينه، وسطي 
فـي منهجـه، محـب لقادتـه ووطنه، 
المشـبوهة  االنتمـاءات  وإبعـاده عن 
،واشتملت الفعالية على برنامج إلقاء 
لترسـيخ مبدأ االنتمـاء للوطن والعمل 
من أجـل رقيه وتقدمه، وإعداد النفس 
للعمـل علـى خدمتـه ودفـع الضـرر 
عنـه، والحفاظ على مكتسـباته ألقته 
الطالبات ريم الثنيـان، منيرة الدخيل، 
لمـى أبو هـالل، تـاله مشـهد تمثيلي 
صامت لتوضيح دور برنامج فطن في 
التصـدي للفتن واألفـكار الضالة التي 
تسـتهدف شـباب األمة. حيـث قامت 
مجموعة مـن الطالبات بحمل أسـهم 
تجسـد عددا من األفـكار الهدامة التي 

تستهدف الوطن، ثم جاء برنامج فطن 
الذي جسـدته مجموعة مـن الطالبات 
ليسـقط بحكمتـه وجميل سـمته كل 
األفـكار الضالة من طريقة . المشـهد 
مـن أداء الطالبات : غزيل الدوسـري، 
المطيـري،  هنـادي  صبحـي،  لميـا 
ابتهـال القحطاني، أميمة النكمي، مع 
مشـاهدة عرض تقديمـي عن برنامج 

فطـن وأهدافـه وأهميته فـي تحقيق 
الهـدف الـذي يسـعى لـه الجميع في 

حماية الوطن وشبابه.
بأنشـودة  الفعاليـة  واختتمـت 
جماعيـة عـن الوطـن وجنـوده القت 
أشـرف  وقـد  الحضـور،  استحسـان 
علـى هـذا البرنامـج األسـتاذة عنان 

الشهراني، واألستاذة إيمان الجلعود.

برنامج للتوعية باإلسعافات األولية 
في التحضيرية

 انطالًقـا مـن دور عمـادة البرامج 
المجتمـع,  خدمـة   فـي  التحضيريـة 
وحرًصا على تفعيـل الخدمة التطوعية 
ودعـم العمـل التطوعـي، وكونـه ُيمثل 
خياًرا إسـتراتيجيًّا لتنمية قـدرات أفراد 
المجتمع، خاصة الشباب على مواجهة  
التحديات وإكسـابهم  مهارات وخبرات 
عمليـة تتيـح لهـم فرًصـا  أفضـل في 
المشـاركة  الفعالة فـي العمل الخيري 
الـذي يحـث الطـالب علـى أن يكونـوا 
إيجابيين في حياتهم، وأيًضا اسـتثمار 
أوقـات فراغهم  لكـي ال يكونوا عرضة 
فقـد  السـلبية,  المجتمعيـة  للتيـارات 
أقـرت العمـادة على طالبهـا وطالباتها 
اللغويـة ومهارات  بمقررات المهـارات 
التعلم ومهارات االتصال (برنامج العمل 
التطوعي)،والذي يهدف إلى تعزيز الروح 
الوطنيـة والـوالء واالنتماء، واسـتثمار 
أوقات وطاقات الشـباب بالعمل النافع، 
وغـرس وترسـيخ المفاهيـم والمعاني 
السـامية للعمل التطوعي، ودعم العمل 
الجماعـي والتعاونـي بمدينـة الرياض 
وإشـراك الشـباب فيـه، واإلسـهام في 
رفـع الوعـي والمشـاركة المجتمعيـة 
بالعمل التطوعي، وتشـكيل مجموعات 
العمـل المتآلفة لتحقيق ما سـعوا إليه، 
المجتمـع،  خدمـة  فـي  والمسـاهمة 
وتفعيل سـبل التعـاون والشـراكة مع 
الجهات الحكوميـة والخاصة والخيرية 

وتوحيد الجهود واستثمارها.
والعمـل التطوعـي هـو عمـل حـر 
نقـوم بـه بكامـل رغبتنـا ومـن دون 
إكـراه، وذلـك لتطوير أنفسـنا وتطوير 
مجتمعاتنا، وهو عمل نقوم به ألسباب 
تتجـاوز الربح المـادي، فهو ذلك الجهد 
أو الوقـت أو المال الذي يبذله اإلنسـان 
بصفـة اختياريـة في خدمـة مجتمعه 

دون انتظـار عائـد مادي والهـدف منه 
هـو تطويـر المجتمـع بصـورة فردية 
أو جماعيـة، ويقـوم بصفـة رئيسـية 
على الرغبة والدافـع الذاتي، وهو كذلك 
ممارسـة إنسـانية وسـلوك اجتماعـي 
يمارسـه الفرد من تلقاء نفسه وبرغبة 
منـه وإرادة، وال يبغـي منـه أي مردود 
مادي. ويقوم على اعتبارات أخالقية أو 
اجتماعية أو إنسانية، وغايته ال تقتصر 
فقـط علـى المسـاعدات الماديـة، بـل 
يتعدى األمر إلى أبعد من ذلك من األمور 
االجتماعيـة التي تهم اإلنسـان بصورة 
عامة، كالحفاظ علـى البيئة واالهتمام 
ورفـع  والصحـة  والتعليـم  بالثقافـة 
مسـتوى المواطنيـن ماديـاً ومعنويـاً 
الخاصـة،  االحتياجـات  ذوي  ورعايـة 
ومهـارات  خبـرات  مـن  واالسـتفادة 
الشباب لخدمة المجتمعات المحلية في 

مواقعها
وقد نفذ قسم اللغة العربية بالعمادة 
برنامج العمل التطوعي بتكليف الطالب 
بجميع المسارات على تنفيذ البرنامج، 
مفهـوم  تفعيـل  إلـى  يهـدف  والـذي 
العمـل التطوعـي لـدى فئات الشـباب، 

وبنـاء أواصر التعاون بيـن المتطوعين 
والمؤسسـات  والجمعيـات  الشـباب 
األهليـة العاملـة فـي مجـاالت البيئة، 
والعمـل التطوعي تفعيـل المجموعات 
المحليـة من أنديـة شـبابية ومجالس 
تنميـة المجتمـع المحلـي والمـدارس 
والجمعيـات لخدمـة المجتمع المحلي، 
مـن  المتوفـرة  الطاقـات  اسـتخدام 
الشـباب لتعزيز العمـل التطوعي لديهم 
واالشتراك في أنشـطة تطوعية لخدمة 
البيئـة فـي الريف وبمشـاركة شـباب 
فـي فعاليات األنشـطة المختلفة، ومن 
البرامـج التطوعيـة التـي قدمها طالب 
العمـادة هي سـقاية الماء بالمسـاجد 
متخذيـن من حديـث رسـول الله صلى 
الله عليه وسـلم (أفضل الصدقة سـقي 
الماء)منهًجـا، ومـن األعمـال التي قام 
بها الطالب التبـرع بالدم في العديد من 
المستشـفيات والمراكز الطبية، ومنها 
كذلـك التبرع بمبالـغ مالية بالجمعيات 
الخيريـة مثل جمعية البـر ودور األيتام 
بالريـاض، ومنها كذلـك تقديم وجبات 
طازجـة للعمال بالجامعـة وغيرها من 

األعمال الخيرية التطوعية.

التحضيرية تقرر على طالبها برنامج 
(العمل التطوعي)

دورة تدريبية 
بعنوان: ( كيف 

تستعد لالختبارات)
البرامـج  مـن ضمـن اسـتعدادات طـالب 
التحضيرية الختبارات نهاية الفصل الدراسـي 
الثانـي من العـام الجامعـي  ١٤٣٧/١٤٣٦هـ  
قـدم قسـم اللغة العربيـة بالتعـاون مع نادي 
البرامـج التحضيريـة  دورة تدريبيـة بعنوان: 
( كيف تسـتعد لالختبـارات)  قدمهـا الدكتور 
الـدورة   تناولـت  حيـث   ، التجانـي  ميرغنـي 
المحاور التالية:الطريقة المثالية لالسـتذكار، 
المراجعـة  لمجموعـات  المناسـبة  واإلعـداد 
الجماعية، البيئة المناسبة لالستذكار، وكيفية  
التعامـل مع ورقة االختبار، كيفية إدارة الوقت 
المخصـص لورقـة االختبارات  حسـب المادة 
وطبيعتهـا، كيفيـة االسـتفادة مـن مراجعـة 
األسـاتذة واالختبـارات السـابقة، مـا يفعلـه 
الطالـب بعـد انتهاء جلسـة االختبـار ، تذكير 
الطـالب بإحضار كانـت مسـتلزمات االختبار  
من أقـالم، وبطاقـات ثبوتيـة، والحضور قبل 
بدء الجلسـة بوقت كاف حسـب الئحة تنظيم 

االختبارات.
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إفطار فقط
فـي البداية، أكـد «عمر المطيـري» –طالب في 
كليـة اإلعالم واالتصال- أن غالبيـة أصناف الطعام 
الموجـودة فـي بوفيهـات الكليات مالئمـة لوجبة 
اإلفطار فقط، ناهيك عن أنها محّضرة مسـبقاً منذ 
ساعات الصباح األولى، مبيناً أن توقيت محاضراته 
يبـدأ مـن السـاعة ١١ صباحـاً وحتـى السـابعة 
مسـاء، وأوقات الفراغ في الجدول الدراسـي تكون 
مخصصة ألداء الصلوات، مما ال يمكنه من الذهاب 
خارج الجامعة لتناول وجبة الغداء، مطالباً بإيجاد 
مطعـم بين الكليات يقدم أصناف طعام تحّضر في 
وقتها، بشكل يخدم طالب الكليات جميعها، وتكون 
البوفيهات فـي الكليات تخدم الطـالب في وجبات 

اإلفطار والمشروبات الساخنة والباردة.
وتحدث «داود الشـايقي» -طالب في كلية اللغة 
العربيـة- أن مـن اإليجابيات الموجـودة في بوفيه 
الكليـة نظافة المـكان المخصص لتنـاول الطعام 
وسـرعة الخدمة والتنوع في المأكوالت الموجودة، 
مستغرباً عدم وجود قائمة خاصة بأسعار األطعمة، 
وأيضاً برودة األطعمة، مشـيراً إلـى أن هناك تأخراً 
في فتـح البوفيهات صباحاً؛ مما يسـبب في تأخر 
الطالـب عن الحضـور مبكـراً لمحاضرتـه األولى، 
مطالباً بتوحيد أسعار األطعمة والمشروبات بحيث 
تكـون «معقولة» للطالب، مشـيراً إلـى أنه البد من 
تنويـع األطعمـة «حسـب الوقـت»، ففـي الصباح 
تكـون قائمـة الطعـام مناسـبة لوجبـة اإلفطار، 
وفي الظهيرة تكون قائمة الطعام مناسـبة لوجبة 
الغـداء، وفي المسـاء كذلـك تكون قائمـة الطعام 
مناسـبة لوجبة العشـاء والوجبات الخفيفة، داعياً 
إلى األخذ باقتراحات الطالب؛ ألن ذلك سـوف يكون 

عائداً لهم في األخير.
  أسعار مرتفعة

وتحدث «عبدالمجيد التميمي» –طالب في كلية 

العلوم- قائـًال: «في الحقيقة ال يوجـد لدينا بوفيه 
في الكلية ألن مبنى الكلية جديد، مقترحاً تخفيض 
األسعار وجعلها مناسبة للطالب جميعاً، إلى جانب 

االهتمام بنظافة البوفيهات بشكل أكبر.
وأضـاف «يزيـد الشـهري» -طالـب فـي كليـة 
االقتصـاد- قائـًال: « عـدد العمالـة بالبوفيـه قليل 
مقارنًة باألعمـال المناطة بهم، ُمطالباً بزيادة عدد 
العمالة؛ لسـرعة خدمـة الطالب وتنظيـف المكان 
المخصص لألكل، وزيادة عدد الطاوالت والكراسـي 
بالبوفيه لتسـتوعب عدداً كبيراً من الطالب، وتنويع 
المأكـوالت والمشـروبات المقدمـة حسـب وقـت 

الوجبة».  
واقترح «عبدالمجيد الباحوث» –طالب في كلية 
علوم الحاسـب-  فصل البوفيه عن الكلية ووضعها 
في السـاحات المقابلة للكليـات؛ لكي يمكن طهي 

الطعـام بدالً من جلبـه جاهزاً ومحفوظـاً من مدة 
ليسـت معلومة، ولكـي تكون معزولـة بالكامل إذا 
ال قـّدر الله حصـل حريق. حيـث إن الطعام «ليس 
طازجـاً ١٠٠٪ ، وال توجد هناك خيـارات كثيرة في 

قائمة الطعام المقّدم».
 تغييرات جديدة

وتحـدث «نـواف الشـايقي» –طالب فـي كلية 
التـي شـهدتها  التغييـرات  أبـرز  الشـريعة- عـن 
البوفيهات قائالً: «شاهدت في اآلونة األخيرة تنوعا 
في المأكوالت والمشـروبات الساخنة والباردة لدى 
البوفيهات، داعياً إلى تغيير المأكوالت على حسـب 
وقـت األكل، فمثال في الصباح وجود أطعمة إفطار 
صحيـة ومفيدة ومناسـبة لتجديد نشـاط الطالب 
فـي الصباح، أمـا في وقـت الظهيرة يكـون هناك 
وجبات غداء مثل األرز وبعض المأكوالت الشـعبية 

التي تعود عليها الكثيرون، وأيضا في فترة المسـاء 
ما يناسـبها من أصناف، بحيث يكـون هناك تنوع 
أكثر فـي المأكوالت لتكون للطالـب خيارات كثيرة 
مناسبة له، مشيراً إلى أنه يجب وضع أكثر من عامل 
بالبوفيـه مختص فـي نظافة المـكان المخصص 

لألكل وسرعة خدمة الطالب وتجهيز طلبه.
 تلبية احتياجات الطالب

محمـد  المهنـدس  سـعادة  أكـد  جانبـه  مـن 
الجريان»-مدير إدارة االسـتثمار بالجامعة- أنه «تم 
األخذ باالعتبار تلبيـة حاجة جميع الطالب وتحقيق 
رغباتهم»، مشـيراً إلى أن اإلدارة العامة لالسـتثمار 
وضعـت «لوحات في جميع مواقـع الخدمات تحمل 
هواتف اإلدارة والبريد اإللكتروني الخاص بها لتلقي 
االقتراحات و الشكاوى من الطالب»، وعن تأخر فتح 
البوفيهات في الصباح أوضح أن مشغلي البوفيهات 
يفتحونها منذ السـاعة السـابعة صباحاً، وهو وقت 
مناسـب للطالب، ولم يصلنا تذمـر حيال توقيت بدء 
العمـل، ولـو ثبت أن الطـالب بحاجة إليهـا قبل ذلك 
الموعد فنحن على اسـتعداد لمعالجـة األمر، ألنه ال 
يوجـد طالب قبل السـابعة صباحاً، إلـى جانب ذلك 
تـم وضع أجهزة للبيـع الذاتي بأعـداد كافية تغطي 
كافة الكليات لسـد النقص إن وجد، مؤكداً أن اإلدارة 
العامة لالسـتثمار تراجع دوريـاً احتياجات الطالب 
من البوفيهات والمقاهي، ومواقع الخدمات األخرى.

ونـّوه أنه تم األخذ باالعتبـار تلبية حاجة جميع 
الطـالب وتحقيـق رغباتهـم، مضيفـاً أن مـن أهم 
الشـروط للعامليـن بالبوفيهـات أن يكـون لديهم 
«شـهادة صحية معتمدة سارية المفعول»، مشيراً 
إلى أن الجامعة قامت بتجهيز مجموعة من المواقع 
إلعـداد الوجبـات للطـالب فـي بالطة المشـاة في 
المنطقة التعليمية، مؤكداً على أنه سـيتم تشغيلها 
قريباً من قبل شركات أو مؤسسات متخصصة في 

هذا المجال.

الب بتوفير أصناف طعام متنوعة تلبي رغبات جميع الطالب  مطَ
من أهم الشروط للعاملين بالبوفيهات أن يكون لديهم شهادة صحية معتمدة سارية المفعول

بوفيهات الجامعة.. لإلفطار فقط!!

امتداد اليوم الدراسي يحتاج إلى توفير وجبات 
غداء وعشاء بأسعار مناسبة

يمضي معظــم طالب الجامعة ســاعات طواال 
في ردهــات كلياتهم، وفي أوقــات ممتدة على 
معظم اليــوم، بدءاً من الســابعة صباحــاً إلى آخر 
المحاضرات في المســاء، األمر الذي يتطلب وجود 
خدمــات غذائيــة تلبــي احتياجــات الطــالب وفقــاً 

لرغباتهــم، وبأســعار معقولــة، ال تجبرهــم على 
الذهاب خارج أسوار الجامعة لتناول وجبات سريعة 
بيــن المحاضرات، وربمــا تعرضهم إلــى التأخر عن 
المحاضرات الدراســية، وهو ما أتاحته البوفيهات 

الموجودة في كليات الجامعة.

الجامعــة،  مــرآة  ترصــد  التحقيــق،  هــذا  فــي 
انطباعــات عدد من الطــالب في مختلــف الكليات 
واإليجابيــات  الســلبيات  وأبــرز  البوفيهــات،  عــن 
والمقترحــات، إلــى جانــب تعليق المســؤول على 

انطباعات الطالب، فإلى نص التحقيق: 
تحقيق: مشعل الحربي، عبداهللا الشايقي، حمد المحفوظ

م. الجريان: إدارة االستثمار تراجع باستمرار احتياجات الطالب من 
البوفيهات والخدمات األخرى



Ω2016 ƒjÉe 8 ≥aGƒªdG - `g1437 ¿ÉÑ©°T 1 óMC’G
(697) Oó©dG (35) áæ°ùdG 7مرآة الجامعة تقرير

بدأ موســم االختبارات، والطــالب -كما اعتادوا- 
فــي خضــم االســتعدادات، وإن صح التعبيــر كلٌّ له 
شــأن يغنيــه.. وترتكــز على هــذه المرحلــة أمور 
كثيــرة ومن أهمهــا حصيلة المســتوى، ويبحث 
عدد كبير من الطــالب عن الدرجات العليا، وكلهم 
قناعــة ببيت الشــعر، الذي يحث على بــذل الجهود 

المضاعفــة لتحصيــل أعلــى الدرجــات: «ومــا نيــل 
المطالــب بالتمنــي.. ولكــن تؤخــذ الدنيــا غالبا»، 

وقليل من الطالب من يبحث عن النجاح فقط.
ولمــا كان ميــدان المنافســة بيــن الطالب في 
هذه الفترة أكثر قــوة، كان لزاماً أن يكون ميداناً 
شــريفاً، حيث يتجنب الطالب الغش بجميع أنواعه 

في االختبارات، ويضع نصــب عينه مخافة اهللا -عز 
وجل-.

في هذا السياق، جاءت تأكيدات عدد من الطالب 
حول موســم االختبارات، حيــث التقت بهم «مرآة 
الجامعــة»، وأخــذت آراءهــم حــول االســتعدادات 

لالختبارات في هذا الموضوع.

تقرير: تركي الناصر

الطالب يبدأون رحلة البحث عن الدرجات والتميز

موسم االختبارات.. استعدادات وجهود متواصلة

فـي البدايـة، قـال الطالـب طـالل 
النحـاس مـن كلية الطـب: يتحتم علي 
مضاعفة الجهد أكثـر من أي تخصص 
آخر والمراجعة بشـكل مستمر، بغض 
النظـر عن االختبارات، ولكن عند حلول 
هذا الموسـم، أجـد أن سـبيلي الوحيد 
هو مضاعفة سـاعات الدراسة اليومية 
بشـكل كبير، فمثل هذه األيام بدأت في 
مراجعـة المـواد ذات الطابـع المعقـد 
كي أكـون قد قطعت شـوطاً جيداً قبل 
الزمالء  االختبـارات، واالسـتذكار مـع 
ممتـاز للغايـة وينصـّب فـي مصلحة 

الطالب في نهاية األمر.
وأضاف النحـاس: ال أغفل -أيضاً- 
عن المـواد األقل صعوبـة، فلها نصيب 
األسـد مـن المذاكرة، ويجـب أن يكون 
قبـل  اسـتعداده  كامـل  فـي  الطالـب 
االختبارات بوقت كاٍف كي يحقق أفضل 
الدرجـات ويكـون راضيـاً عن نفسـه 

وعمله.
وأكد الطالب محمد الغنايم من كلية 
اإلعالم: أتمنى من الله التوفيق والسداد 
فـي بدايـة األمر أنـا وزمالئـي الطالب 

المقبلين على االختبارات.
وتابـع الغنايم: بالنسـبة لـي، بدأت 
اسـتعداداتي بتخطيط فـي مخيلتي ثم 
عقدت العـزم قبل االختبارات بأسـبوع 
فقـط بالمرور على الكتب مرور الكرام، 
وأنا أقول هذا سـهل ويكفـي أن أذاكره 
قبل االختبارات بيوم، ثم ينتهي األسبوع 
الذي يسبق االختبارات وأنا لم أفعل شيئاً 
يذكر بسـبب التسويف لألسـف الذي ال 
مبرر له البتة، ثم تبدأ مرحلة جلد الذات 
وندب الحـظ على التسـويف السـابق، 
نكـون فـي حلقـة مفرغـة  ولألسـف 
من تـرم إلى آخر، والسـبب مـن وجهة 

نظـري إذا لم تضـع أفـكارك وخططك 
واألعمـال التي تريد إنجازهـا في ورقة 
فاألحرى أنك ستعود إلى سيرتك األولى، 
فنصيحتـي أن تفكـر وترتـب أفـكارك 
واألهم هـو أن تكتبها وتبـدأ بتنفيذها، 
فأيضاً الكتابة علـى الورق لن تجلب لك 

النجاح دون عمل وجد.
وأوضح الطالب عبدالرحمن المزيني 
من كلية أصـول الدين: تخصصي يحتم 
علي االطالع بشـكل مكثـف على العلوم 
الشـرعية، وحضـور الـدروس المقامة 
في بعـض المسـاجد، فمن هنـا يكون 
تأسيسي لالختبارات قوياً وال أحتاج إلى 

استعدادات محكمة لذلك.
وأضاف المزينـي: بمجرد تصنيفي 
المواد مـن حيث الصعوبة والسـهولة، 
قبيـل  األسـهل  ثـم  باألصعـب  أبـدأ 
االختبـارات النهائيـة، ومن ثم أسـبوع 
االختبـارات يكـون فقـط لمراجعة ما 

سبق.
ومن كلية اإلدارة قال الطالب ماجد 
الشـيباني: بالنسـبة لي االسـتعدادات 
بالمدرسـين  باالسـتعانة  تكـون 
الخصوصييـن غالبـاً، بحكـم صعوبـة 
بعـض المـواد العلمية فـي الكلية، أما 
المواد غير العلمية «اإلعداد العام» فيتم 

مذاكرتها قبل االختبارات ببضعة أيام.
وأشار الطالب مبارك الشهراني من 
قسم علم النفس، إلى أنه يمارس بعض 
الطقوس في االستعداد لالختبارات، من 
أبرزهـا التوكل على الله، ومن ثم العمل 
باألسباب، ومنها اختيار مكان مناسب 
للمذاكرة وتنظيم جدول النوم، ألنه من 

أبرز األمور التي تعين على المذاكرة.
المذاكـرة  أبـدأ  الشـهراني:  وقـال 
القليلـة قبـل شـهر مـن االختبـارات، 

وأحـاول التعـرف علـى أفضـل الطرق 
لالسـتذكار، وابدأ باألهـم ثم المهم، وال 
أضغط نفسـي بالمذاكرة، وأهم األمور 
وضـع جـدول للمذاكـرة حيـث أحاول 
أال أجمـع بيـن المواد فـي نفس الوقت 

للمحافظة على التركيز.
وبّيـن الطالـب فهد المطيـري من 
كليـة العلوم االجتماعيـة: وقتي منظم 
جـداً وأعتقـد أن السـبب كونـي أذهب 
مـن الجامعـة إلـى المنـزل، وأحـاول 
التقليـل من الخروج فـي هذه األوقات، 
واسـتعداداتي أيضاً جيدة جـداً، بحكم 
أنـي أحدد المـواد األكثر أهميـة ثم أبدأ 
في مذاكرتها، حيث يخفف عني الحمل 

قبلها بوقت كاف.
وقـال الطالـب راكان الربيعـة من 
قسـم العالقـات العامة بكليـة اإلعالم 
واالتصال: مـن أهم اسـتعداداتي إلغاء 
جميـع االرتباطـات، وترتيـب الجـدول 
فـي  مبكـراً  البدايـة  كذلـك  اليومـي، 
المذاكرة لالختبارات، ومناقشة أساتذة 

القسم حول األمور التي تشكل علي.
وقال عبدالله العبيد من كلية اإلدارة 
انتسـاب: أبـدأ بجمـع الكتـب المناطة 
باالختبـارات، ثم أحاول تقسـيم وقتي 
بين الـدوام والمذاكرة، وعند االختبارات 

أكون متفرغاً ومجازاً عن العمل.
وقـال شـقيقه فيصـل العبيـد من 
طـالب االنتسـاب: أحـاول أخـذ الكتب 
إلى العمل، وفي أوقات الفراغ أسـتذكر 
بعـض المـواد ذات الصعوبـة، ومن ثم 

آخذ إجازة قبيل االختبارات.
في حين قال خالد الوهيبي من كلية 
اإلدارة انتسـاب: المـدرس الخصوصي 
هو سـبيلي الوحيد بحكم عدم االنتظام 

في الجامعة.

 طالب االنتظام يضاعفون ساعات المذاكرة ويضعون خطط التحصيل

 الجميع يؤكد أهمية االستعداد قبل االختبارات بوقت كاف

 طالب االنتساب بين المذاكرة 
وجمع المواد ووقت الدوام
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خريج.. الفرصة تتجدد
مـرّت أربعـة أعـوام مـن حياتنا 

الجامعية بخيرها وشـرها وأحداثها 

وأيامهـا ولياليهـا.. وها نحـن اليوم 

نقطف ثمار تلك المرحلة التي تشكل 

منعطفـاً مهماً في مسـيرتنا العلمية 

والعملية.

وعندما أقول إنها تشّكل منعطفاً 

أعنـي أنهـا توّجـه بوصلـة الخريج 

نحـو المـكان المناسـب أو المرحلة 

ر  المناسـبة التي عمل مـن أجلها طوال األربعة أعوام الماضية، وسـخَّ

كل وقته وجهده، وعمل على نفسـه مـن أجل هذا اليوم الذي يقف فيه 

شـامخاً معتزاً وفخوراً بنفسـه، أما من تكاسل وأضاع وقته فيها، فإن 

بوصلته ترمي به لدائرة الضياع والفشل.

والنتيجة لمن عمل واستثمر وقته في الجانب العلمي مع الممارسة 

العمليـة خالل هذه السـنوات خاصة فـي المجاالت التـي تحتاج إلى 

التطبيـق والعمل مع الجانـب التنظيري كاإلعالم على سـبيل المثال، 

سـيجد األبواب تفتـح أمامه، وأصحـاب األعمال يتسـابقون عليه، بل 

وتجـد الكليات والجامعـات تحتضنه وتوفر له مقعد إلكمال دراسـته 

العليا وفرصة لإلعادة واالبتعاث.

أما من تقاعس وتكاسـل فتجده مع أولئـك الخريجين الذين ملؤوا 

مرافـق الـوزارات والهيئـات والشـركات حاملين ملفاتهـم الخضراء 

وشهاداتهم الجامعية يبحثون عن من ينجيهم مما أوقعوا أنفسهم فيه 

بسبب ضياعهم وتشتيتهم ألنفسهم.

جميع مـن تقلدوا مناصب ُعليا أو نجحوا فـي مجاالتهم لم يصلوا 

لهذه المرحلة في ليلة وضحاها، بل بدؤوا كما بدأنا وواجهتهم عقبات 

قد تفـوق عقباتنا، ولكن بإصرارهم وعزيمتهـم وطموحهم ونظرتهم 

للمستقبل استطاعوا أن يحققوا ذلك.

ولعلـي في هذا المقـال أتطرق إلى أمر مهم.. فـي العمل اإلعالمي 

وخاصة الجانب الصحفي الذي أشغل طلبة الصحافة المتميزين كثيراً 

بعـد قدوم اإلعالم الجديد وخوفهم على مسـتقبلهم المهني في الوقت 

الـذي تعاني فيه الصحـف الورقية اليوم، والتوقعات التي تشـير إلى 

تالشـيها في القريب العاجل.. أود أن أقول: على الخريج الصحفي أن 

يعـي ويفهم أنه قادر على العمل في شـتى مجـاالت اإلعالم المختلفة 

كونـه يحمل مهنة تعتبـر أم المهن في مجالنا اإلعالمـي، وأن عمله ال 

يرتبط بورق يطبـع اليوم وال يقرأ، بل إن األبواب تفتح أمامه أكثر من 

خريج أي مجال إعالمي آخر، متى ما كان يملك حسا صحفيا وطموحا 

وهمة عاليـة، فبإمكانه العمل في الصحافـة اإللكترونية والتلفزيونية 

وإدارات العالقـات العامة وغيرها؛ فال خـوف إذاً على خريج صاحبة 

الجاللة.

وأوّجه شـكري لكل من دعمني وسـاندني ووقف معي ونصحني 

ودعا لي في مسـيرة األربع سنوات، وسعى من أجل أن تكون بوصلتي 

نحـو النجـاح والتميز والتألـق، من أسـرتي وأقاربي وأسـاتذتي في 

الدراسـة والمهنـة، وأقول لهم: هنيئـاً لي بكم، وها أنـا اليوم أرد ذلك 

الجميل لكم، وأهديكم نجاحي وتميزي.

«مـن جد وجد ، ومن زرع حصد ، ومن سـار على الدرب وصل».. 

عبـارة حفظناها منـذ صغرنا، اخترتها ألختم بها مقالـي هذا، وهنيئاً 

لمن وضعها نصب عينيه في مسيرته.

   جبير بن عبداهللا األنصاري
خريج قسم الصحافة والنشر اإللكتروني 

إن كلمة خادم الحرمين الشـريفين الملك سـليمان بن 
عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ «بأن تكون بالدنا نموذجاً ورائداً 
في العالم على كافة األصعدة, وسـأعمل معكم في تحقق 
ذلك» كانت النور التي رسـمت مالمح الطريق لهذه الرؤية 
(رؤيـة المملكة العربيـة السـعودّية ٢٠٣٠) التي طرحها 
صاحب السـمو الملكي األمير محمد بن سلمان، حيث قال 
«طموحنـا أن نبني وطناً أكثر ازدهاراً يجد فيه كل مواطن 
ما يتمناه, فمسـتقبل وطننا الذي نبنيه معاً لن نقبل إال أن 
نجعله في مقدمة الدول, بالتعليم والتأهيل, بالفرص التي 
تتاح للجميع, والخدمات المتطورة, في التوظيف والرعاية 

الصحيـة والسـكن والترفيـه وغيره.» واعتمـدت هذه الرؤيـة على ثالث 
محاور وهـي المجتمع الحيـوي واالقتصاد المزدهـر والوطن الطموح, 
لذلك لم تغفل الرؤية عن المجتمع الذي يعتبر المرتكز األساسـي واألهم 

والقاعدة الصلبة لتحقيق هذه الرؤية.
وبما أن األسـرة هي نواة المجتمع وتمثـل الحاضنة األولى لألبناء لذا 
تؤكد الرؤية على إمداد األسرة بعوامل النجاح الالزمة لتمكنها من رعاية 
أبنائهـا وتنميـة ملكاتهم وقدراتهم, ومسـاعدة أوليـاء األمور من خالل 
إشـراكهم في العمليـة التعليمية في بناء شـخصية أطفالهم ومواهبهم 
حتـى يكونوا عناصر فاعلة في بناء مجتمعهم, وتشـجع الرؤية األسـر 
على تبني ثقافة التخطيط بما يتناسـب مع اإلمكانات المتاحة لها, وبما 

يمكنها من توفير احتياجات أبنائها والعناية بهم على أكمل وجه.
وستعمل الرؤية من خالل المؤسسات التعليمية باستحداث مجموعة 
كبيـرة من األنشـطة الثقافية واالجتماعية والتطوعيـة والرياضية وذلك 
من أجل ترسيخ القيم اإليجابية في شخصيات أبنائنا الطالب وإكسابهم 
المعـارف والمهـارات والسـلوكيات الحميدة, والقدر الكافـي من الوعي 
الذاتـي واالجتماعي والثقافي المتين, وبناء شـخصية مسـتقلة تتصف 
بروح المبادرة والمثابرة والقيادة لبناء جيل واعد يكون داعما ومسـاندا 
لتنمية وطنه. كما تهدف الرؤية إلى إشراك األسر في األنشطة المدرسية 
مـن خـالل عدة أمـور منها مجالـس ألوليـاء األمور لكـي يطرحون من 
خاللهـا اقتراحاتهم ويناقشـون القضايا التي تمس تعليـم أبنائهم, مع 
قياس مؤشـرات األداء التي توضح مدى إشـراك المـدارس ألولياء األمور 
في عملية تعليم أبنائهم وذلك بواسطة برنامج «ارتقاء» المزمع إطالقه, 
من أجـل تحقيق التواصل الفّعال, وزيادة الوعي بأهمية المشـاركة بين 

األسر والمؤسسات التعليمية.
واهتمـت الرؤيـة بتعزيـز الوحـدة الوطنية وترسـخ القيـم العربية 
واإلسـالمية األصيلـة. وأن أرضنا عرفتـ  على مـر التاريخـ  بحضاراتها 
العريقـة وطرقها التجارية التي ربطت حضـارات العالم بعضها ببعض, 

مما أكسبها تنوعاً وعمقاً ثقافياً فريداً. كما تبرز الرؤية 
هويتنا الوطنية من خالل غرس المبادئ والقيم الوطنية, 
والعناية بالتنشئة االجتماعية وتنظيم األنشطة المعززة 

لهذا الجانب.
وتطرقـت الرؤيـة أيضاً إلى االسـتثمار فـي التعليم 
والتدريـب وتزويد الفـرد بالمعارف والمهـارات الالزمة 
لوظائـف المسـتقبل, وتعزيـز الجهـود فـي مواءمـة 
مخرجـات المنظومـة التعليميـة مع احتياجات سـوق 
العمـل والتوجيـه المهنـي نحـو الخيـارات الوظيفيـة 
المناسبة, وتنمية الفرص للجميع, والتعاون مع القطاع 
الخـاص والقطاع الغير الربحي في تقديم المزيد من البرامج والفعاليات 
المبتكـرة لتعزيز الشـراكة التعليميـة وتوفير فرص التدريـب للخرجين 

محلًيا وعلمًيا.
وأكـدت الرؤية علـى دعم األفـراد وتوفيـر البيئة المالئمـة واألدوات 
والمهارات المسـاعدة لهم في شتى المجالت, باإلضافة إلى ما يتمتعون 
بـه من قـدرات وإمكانـات وإدراك للمسـؤوليات الملقاة علـى عاتق كل 
فـرد وأن كل واحد منهم يشـكل مـع إخوانه ثروة حقيقـة يعتمد عليهم 
ـ بعد الله سـبحانه وتعالى ـ في المسـتقبل على رفعة وتطوير وطنهم 
ومجتمعهـم وأسـرهم, مما أعطى ذلـك كله الثقة الكبيـرة ـ بإذن الله ـ 
في رسـم المشـاريع المميزة واألهداف والغايات العظيمة التي تلبي كل 

الطموحات والتطلعات.
كما لم تغفل الرؤية عن الجانب الترفيهي واألنشـطة الثقافية وزيادة 
تنوعها لإلسهام في اسـتثمار مواهب األفراد, وتطوير األنظمة واللوائح 
التي تسـاعد على التوسـع في إنشـاء أندية الهواة واألنديـة االجتماعية 
والثقافية, وانطالق البرنامج الوطني «داعم» الذي سـيعمل على تحسين 
جـودة األنشـطة الرياضيـة والثقافية, ويوفـر الدعم المالـي الالزم لها 
ويسـاعد علـى نقل الخبـرات وأفضل الممارسـات الدولية لهـذه األندية 

وزيادة الوعي بأهميتها.
وأختم بما قاله ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
سـلمان ـ حفظه الله ـ « نحن نملك كل العوامل التي تمكننا من تحقيق 
أهدافنـا معاً, وال عذر ألحد منا في أن نبقى فـي مكاننا أو أن نتراجع ــ 
ال قـدر الله ـ .» وأضاف سـموه» رؤيتنا لبالدنا التـي نريدها, دولة قوية 
مزدهـرة تتسـع للجميع» وأردف قائـًال « لن ننتظر, بل سـنبدأ فوراً في 
تنفيـذ كل ما ألزمنا أنفسـنا به, ومعكم وبكم سـتكون المملكة العربية 

السعودية دولة كبيرة نفخر بها جميعا ـ إن شاء الله ـ.»

عمر بن محمد العمري
مشرف الموهبة في وكالة الجامعة للمعاهد العلمية

التفـاؤل صفـة إيجابية لهـا وقعها العميـق على حياة 
اإلنسـان وعلى النفس البشـرية، ولذا كان صلـى الله عليه 
وسـلم متفائالً في كل أموره وأحوالـه، وإذا تتبعنا مواقفه 
صلـى اللـه عليه وسـلم نجدهـا مليئـة بالتفـاؤل والرجاء 
وحسن الظن بالله واليقين بالفرج بعيدة عن التشاؤم الذي 
ال يأتـي بخيـر أبـدا, فكان عليه الصالة والسـالم يستبشـر 
باالسـم الحسـن الذي يحمل مضاميـن التفـاؤل والتفكير 
اإليجابـي, ولـذا نجـده دائم الحـرص على اختيار األسـماء 
الحسنة التي تدعو للتفاؤل فغيَّر صلى الله عليه وسلم كثيرًا 
من األسـماء التي كانت تدل على مضاميـن اليأس ومعاني 

الحـزن ودالالت القنوط والقعود واالستسـالم للواقع المر فغيَّر اسـم امرأة 
من عاصية إلى جميلة, كما شـّرع بعض العبـادات التي تغلق أبواب اليأس 
وتفتـح أبواب الرجاء, حيـث كان يقلب رداءه في صالة االستسـقاء، وذلك 
تفـاؤالً منه بتحول الحال من القحط والجدب إلى الغيث ونزول المطر ,كما 
كان التفاؤل وانتظار الفرج والثقة بالله ديدنه ورسالته الدينية واألخالقية 
ألصحابـه صلى الله عليه وسـلم , فما أحوجنا في الوقـت الحالي إلى اتباع 

سيرته صلى الله عليه وسـلم والسير على خطاه, واالقتداء 
بسـيرته العطرة قال تعالى : { لقد كان لكم في رسـول الله 
أسـوة حسـنة لمن كان يرجو اللـه واليوم اآلخـر وذكر الله 
كثيرا }. (األحزاب:٢١) . إن حال األمة اليوم وما هي فيه من 
أزمات ومحـن يتطلب منا إبراز صفة التفاؤل والتركيز على 
هذه القيمة الدينية والنفسية واألخالقية التي تقوي النفس 
وتثبت الجنان وتدفع بالمرء نحو اإليجابية والعمل والتطلع 
لمسـتقبل أفضـل, وتدفع عنـه مشـاعر اليأس والشـعور 
بالعجـز والتوقف عـن العمل, قال عليه الصالة والسـالم إذا 
قامـت السـاعة وفي يـد أحدكم فسـيلة فليغرسـها, وهذه 
رسالة للعمل الجاد ووضع الخطط ورسم المسارات وتحديد األهداف حتى 
في أضيق اللحظات وأضيق المراحل فحتى لو قامت السـاعة فال تتكاسـل 
عن غرس فسيلة في يدك, وهي صورة تجسد الهمة العالية والعمل الدؤوب 

وعدم االستسالم لضغط الواقع. 

محمد بن صالح القحطاني
طالب ماجستير في قسم تاريخ

رؤية تحقق طموحاتنا 

حاجة المجتمع إلى التفاؤل والنظرة اإليجابية  

في ظل كثرة األعمال والمشاغل اليومية, يعاني كثير 
منا في إدارة الوقت في حياته بشـكل عام وفي تحصيله 
العلمي بشـكل خاص, مـن واجبات دينية ثـم متطلبات 
علمية إلى ارتباطات اجتماعية، وهنا يكمن دور حسـن 
إدارة الوقت وتنظيـم األولويات في حياتنا اليومية, ومن 
حسـنات إدارة وتنظيم الوقت، إتمـام األعمال بجهد أقل 
والنجـاح في الحياة كلهـا, أيضاً من فوائـد إدارة الوقت 
إنجـاز أكبـر كّم من األعمـال في أقل وقـت، وهناك مبدأ 
باريتو، الذي يقول «إن ٨٠ في المائة من النتائج سـببها 
٢٠ في المائة من األسباب, وسمي هذا المبدأ باسم عالم 
االقتصاد اإليطالي فيلفريدو باريتو الذي الحظ أن ٨٠ في 
المائـة من الثروة مملوكة لـ٢٠ في المائة من السـكان, 
ومـن تطبيقات هـذا المبدأ علـى تنظيم الوقـت ٨٠ في 
المائة مـن وقتك يصرف على ٢٠ فـي المائة من المهام 

أو األشياء.

فيجـب مراعـاة الوقت المهـدر الذي قد يتسـبب في 
تأخـر تقدمنا نحـو النجاح، أضـف إلى ذلك عـدم إنجاز 
األعمال بالشكل المطلوب, والشيء بالشيء يذكر، هناك 
قانون باركنسـون الذي ينص على أن العمل يتوسع فيه 
لكـي يمـأل الوقت المتـاح إلنجازه، وهذا يدعـو إلى عدم 
تخصيـص وقت أطول لتنفيذ عمل ما, فإذا تم تخصيص 
ساعتين على سـبيل المثال لمجموعة من األفراد إلنجاز 
مهمـة معينة مقابل أربع سـاعات لمجموعة أخرى من 
األفـراد إلنجـاز المهمـة ذاتهـا، فـإن كال المجموعتين 
تنهيـان العمل في حـدود الوقـت المحدد لهـا, وبعبارة 
أخـرى يمتد العمل كي يمـأل الوقت المتاح السـتكماله، 
ويتم تطبيق هذا القانـون عن طريق تحويل األعمال إلى 
مشـروعات مع تحديد وقت نهائي وحاسم لكل عمل من 
األعمـال مع االلتزام الكامل بهـذا الموعد مع التدرج في 

األولوية.

كذلـك هنـاك نظريـة مفيـدة جـداً لسـتيفن كوفـي 
«مصفوفة األولويـات» وتقوم هذه النظرية على تقسـيم 
المهـام علـى النحـو التالي, تقسـم المهـام واألعمال في 
الجـدول إلى أربع خانات، الخانة األولى عمل مهم وعاجل, 
ال يحتمـل التأخير وال التسـويف, النـوع الثاني مهم وغير 
عاجل, يحتمل التأجيل ولكن ال يحتمل اإلهمال والتسويف, 
النـوع الثالث غير مهـم ولكن عاجل, ال يعنـي لك ضرورة 
ولكن يسـتحب عدم التأخير, النـوع الرابع غير مهم وغير 
عاجـل, أمر غيـر خاضع لوقت محـدد وال أهميـة عالية, 

بمعنى قمت به أو لم تقم به ال يؤثر على جدول أعمالك.
ومن المالحظ أن معظم األشـخاص دوماً يشـغرون 
خانـة العاجل في حياتهـم, فيجب التمييـز بين العاجل 
وغير العاجل, كذلك الكثير يعتقد أن أهم خانة هي المهم 
والعاجل, والصحيح أن أهم خانة هي المهم غير العاجل, 
ألن المهم وغير العاجل يكون على المدى البعيد وينطوي 

عليه تبعـات أكثر من 
المهـم العاجـل, ألنـه 
خطـط  فيـه  يكـون 
مثـل:  وأكبـر،  أهـم 
امتحان يـوم غد مهم 
وعاجـل لكن في حالة 
اإلخفاق ففي مقدورك 

التعويض الحقـًا، أما الحصول على الشـهادة الجامعية 
فأمر مهم وغير عاجل، ولكن في حالة اإلخفاق ال يمكنك 
التعويض بسـهولة, كذلـك تنظيم أعمـال الخانة الثانية 
يساعد على تخفيف األعمال على الخانة األولى, أيضاً إذا 
كان ٦٠ فـي المائة من أعمالك فـي الخانة الثانية تكون 

قد نجحت في إدارة وقتك وحياتك.

الطالب: تركي الناصر
كلية اإلعالم واالتصال

نظم وقتك.. تنتظم حياتك
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أكد الدكتور فهد الداود عميد كلية الشــريعة، 
أن الكلية إحدى اللبنات الرئيسة التي تكونت منها 
الجامعة، بل هي من أقدم الكليات الجامعية في 

تاريخ التعليم بالمملكة.
وقال الدكتور فهد الداود، في حواره مع «مرآة 
الجامعــة»، إن المعهــد العالي للقضــاء يعد من 
الوحــدات التعليميــة الرائــدة في تأهيــل القضاة 

والمستشــارين، ولذلــك فالتعــاون مــع المعهد 
قائم ومستمر في تبادل الخبرات واالستعانة بهم 
في تدريس بعض المقررات واالستفادة من بعض 

مرافق المعهد كالمحكمة الصورية وغيرها.
وأوضــح أن الخطة الجديدة للكيــة تتميز بزيادة 
المقــررات الدراســية، وتطورهــا مــع قلــة عــدد 
الســاعات، حيث بلغ مجموع ســاعات الخطة ١٨٥ 

ساعة نظرية، و١٣ ساعة عملية، ليصبح اإلجمالي 
١٩٨ ساعة.

وأشــار الدكتــور فهــد الــداود إلــى أن الخطــة 
الجديــدة المطــورة لبرنامــج البكالوريــوس في 
كلية الشريعة بالرياض، جاء ضمن رسالة الجامعة 
وتوجهها نحو الريادة في التعليم الشرعي.. فإلى 

تفاصيل الحوار:

حوار: عبد المحسن العجمي

- بدايـة دكتـور فهـد.. حدثنـا عـن كلية الشـريعة 
واألقسام التي تتكون منها؟

أنشئت الكلية بالرياض عام ١٣٧٣هـ، الموافق لعام 
١٩٥٣م، وتعـد إحدى اللبنات الرئيسـة التي تكونت منها 
الجامعة، بل هي من أقـدم الكليات الجامعية في تاريخ 

التعليم بالمملكة.
وفي العام الجامعي ١٣٩٤-١٣٩٥هـ، أنشـئ قسـم 
دراسي ثاٍن في الكلية هو «قسم الدعوة وأصول الدين»، 
وانفصـل قسـم الدعـوة فـي ١٥-٦-١٣٩٦هــ، ليكون 
المعهـد العالـي للدعوة اإلسـالمية، ثم تحـول إلى كلية 
الدعـوة واإلعالم بعد أن ضم إليه قسـم اإلعالم، وانفصل 
قسـم أصـول الديـن ليكون كلية مسـتقلة باسـم كلية 
أصـول الدين، ومسـايرة للتقـدم العلمي الذي شـهدته 
المملكـة تم في بداية العـام الجامعي ١٣٩٥- ١٣٩٦هـ 
افتتـاح الدراسـات العليـا بالكلية فـي تخصصي الفقه 
وأصـول الفقـه، كما تم فـي العـام الجامعـي ١٣٩٩-

١٤٠٠هـ افتتاح الدراسـات العليا في تخصص الثقافة 
اإلسالمية.

وأنشـئ في الكلية بعد ذلك قسم االقتصاد اإلسالمي 
فـي العـام الجامعـي ١٣٩٩هــ- ١٤٠٠هــ، ليضطلع 
بالمهـام التعليميـة والبحثية المتعلقة بعلـم االقتصاد، 
وظلت الكلية ترعى هذا القسـم قرابة ثمانية وعشـرين 
عامـاً، إلـى أن تحـول هذا القسـم فـي العـام الجامعي 
١٤٢٧هـ- ١٤٢٨هـ إلى نواة لكلية مسـتقلة باسم كلية 
االقتصـاد والعلوم اإلداريـة، وفي سـنة ١٤٣٢هـ، تمت 
الموافقة على افتتاح قسم األنظمة، ليكون قسماً علمياً 

رابعاً بالكلية.
وبهذا تكون الكلية بأقسامها العلمية الحالية األربعة 
قد تولت تدريس المراحل الثالث، وهي المرحلة الجامعية 
في تخصص الشـريعة، ومرحلتا الماجستير والدكتوراه 
في تخصصات الفقه وأصول الفقه والثقافة اإلسالمية.

وشـهدت أعداد الطالب المنتظمين والمنتسـبين في 
الكليـة نمواً ملحوظاً منذ تأسـيس الكليـة وحتى يومنا 
هذا، ففـي حين كانـت البداية بــ(٢٢) طالبـاً، نجد أن 
طالب الكلية اليوم يزيدون على (٨٠٠٠) طالب وطالبة.

- في هـذا العام تـم تغييـر الخطة الدراسـية لكلية 
الشريعة.. ما الدافع لذلك؟

صدرت موافقة مجلس الجامعة في جلسـته الثالثة 
المعقـودة فـي ٣-٣-١٤٣٦هــ علـى الخطـة الجديدة 
المطـورة لبرنامـج البكالوريـوس فـي كلية الشـريعة 
بالرياض، وجـاء تطوير الخطة ضمن رسـالة الجامعة 
وتوجههـا نحو الريادة في التعليم الشـرعي، ورغبة في 
االرتقـاء بالمخرجات التعليميـة لمواكبة خطط التنمية 
وتلبيـة حاجـات سـوق العمـل واإلفـادة والتجديـد بما 
يناسب هذا العصر المتطور، وبما ال يتعارض مع أصالة 

العلم الشرعي وثوابته.
وموافقة مجلس الجامعة جاءت تتويجاً لعمل دؤوب 
متواصل استمر ست سنوات، بذلت فيها األقسام العلمية 
بالكليـة الكثير من الجهـود، حيث جرى اسـتطالع آراء 
أعضاء هيئـة التدريس بالكلية، وإجـراء المقارنات مع 
برامج الشـريعة المحلية والدولية، إضافة إلى استشارة 
عـدد مـن أعضـاء هيئـة كبـار العلمـاء واألكاديمييـن 
المختصيـن وتنظيـم حلقـات نقاش مع بعـض جهات 
التوظيـف لتحديـد أبـرز المعـارف والمهـارات الـالزم 
توافرها في خريج برنامج الشريعة، مع ما صاحب ذلك 
من تحليل بيانات تلك الوسـائل ودراسـتها ومناقشـتها 

للوصول إلى أفضل النتائج.

كل ذلك جرى وفق األعراف األكاديمية ومعايير الهيئة 
الوطنيـة للتقويم واالعتمـاد األكاديمي، وجـرى اعتماد 
الهيكلـة الجديدة للخطـة الدراسـية بمقرراتها الجديدة 
والمطـورة، وصدرت بشـأنه موافقة مجالس األقسـام 
العلميـة ومجلس الكليـة ولجنة الخطـط والمناهج في 
الجامعة وعمادة التقويـم والجودة في الجامعة؛ وأخيراً 

موافقة مجلس الجامعة التي تمت مؤخراً.
- بماذا تتميز الخطة الجديدة؟ وهل تم تخفيض عدد 

الساعات فيها؟
تتميز الخطـة الجديدة بزيـادة المقررات الدراسـية 
وتطورهـا مع قلـة عدد السـاعات، حيث بلـغ مجموع 
سـاعات الخطة ١٨٥ سـاعة نظرية، و١٣ ساعة عملية، 

ليصبح اإلجمالي ١٩٨ ساعة.
والمقررات الدراسـية الجديـدة التي تم اعتمادها في 
الخطـة الجديـدة هـي: فقه النـوازل، وتخريـج الفروع 
على األصول، ومقاصد الشـريعة، والخـالف والمناظرة، 
وقيـم اإلسـالم وخصائصـه، وقضايا فكريـة معاصرة، 
وأخالقيـات المهـن، ومهـارات التفكيـر، والمدخـل إلى 
السياسـة الشـرعية، ومدخـل إلـى األنظمـة، واألنظمة 
القضائية، وعلوم القـرآن، ومصطلح الحديث، والتحرير 
العربـي، وتاريـخ المملكة، والسـيرة النبويـة، وتخريج 

الحديث، والحاسب اآللي في العلوم الشرعية.
مـع إعـادة تسـمية المقـررات، بمـا يتوافـق مـع 
محتوياتها، حيث أصبحت المسـميات: فقـه العبادات، 
وفقه المعامالت، وفقه األسـرة.. إلخ، والحكم الشرعي، 

وأدلة األحكام، ودالالت األلفاظ.. إلخ.
وممـا تتميـز بـه الخطـة الجديـدة: إضافـة بعض 
الساعات العملية إلى بعض المقررات التي تحتاج إليها، 
مثـل: تخريج الحديث، والتحريـر العربي، كما أن الخطة 
الدراسـية المطـورة تميـزت بتنوع في برامـج التدريب 
الميداني؛ حيث يتاح للطالب بعد اجتياز نصف سـاعات 
البرنامـج التدريـب فـي الجهات التـي تعنـى بتوظيف 
خريج الكلية؛ مثل: الجهات العدلية، ومكاتب المحاماة، 
والهيئات الشـرعية في المصارف، إضافـة إلى التدريب 

الميداني في مجال التعليم العام.
- كلية الشـريعة تعد من أقوى الكليـات بالجامعات 

السعودية.. أين مخرجاتها؟
إن مخرجـات كلية الشـريعة كثيـرة ومتنوعة، ومن 
أهمها: وزارة العدل، فخريجو كلية الشريعة يعملون في 
الوزارة كقضـاة أو كتاب عدل، كمـا تجدهم في االدعاء 
العـام والمحامـاة،  وفـي وزارة التعليـم فـي التدريس 
بالمراحـل الدراسـية المختلفة، وفي الهيئات الشـرعية 
في المصارف والبنوك، وكثير من المؤسسـات الشرعية 
تسـتعين وتسـتقطب خريجي كليـة الشـريعة، كما أن 
كثيراً من أعضاء هيئة كبار العلماء هم من خريجي كلية 

الشريعة.
- تم افتتاح قسـم جديد هو قسـم األنظمـة.. حدثنا 

عنه وما آلية القبول فيه؟
تمـت الموافقة على افتتاح قسـم األنظمـة في عام 
١٤٣٢هـ، ليكون قسـماً علميـاً رابعاً بالكليـة، ومكمالً 

لألقسـام العلميـة األخـرى في الكليـة، بحيـث يتخرج 
الطالب وهو ملم بالعلـوم والمعارف والمهارات المهمة 
والمناسـبة لتخصصه، وسـيتولى القسم تدريس بعض 
المقررات في الخطة الجديدة في المستويات المتقدمة، 
وتـم تعيين عـدد من المعيديـن من خريجـي الكلية في 
القسم، وتم ابتعاثهم لدراسة الماجستير والدكتوراه في 

أرقى الجامعات العالمية في أمريكا وبريطانيا.
- هل يسـتطيع خريج كلية الشريعة االلتحاق بسلك 

التعليم العام؟
نعـم، فكلية الشـريعة كلية تربوية، وقـد صدر بذلك 
مرسـوم ملكـي، وخريجـو كلية الشـريعة يتـم قبولهم 
فـي التدريس، ويتولون تدريس المقررات الشـرعية في 

مراحل التعليم المختلفة.
- ما مدى تعاونكم مع المعهد العالي للقضاء؟

المعهـد العالـي للقضاء ُيعد من الوحـدات التعليمية 
ولذلـك  والمستشـارين،  القضـاة  تأهيـل  الرائـدة فـي 
فالتعـاون مع المعهد قائم ومسـتمر في تبادل الخبرات 
واالستعانة بهم في تدريس بعض المقررات واالستفادة 

من بعض مرافق المعهد كالمحكمة الصورية وغيرها.
- مـا اآللية في قبول طالب التعليم عن ُبعد لاللتحاق 

باالنتظام؟
الحصول على تقدير ال يقل عن جيد جداً، مع ضرورة 

الحصول على نتيجة اختبار القدرات.
- هل يحق لخريجي الكلية عن طريق التعليم عن ُبعد 

االلتحاق بالتدريس؟
ال أدري، وأذكـر أن هـذا الموضوع محل دراسـة عند 

وزارة التعليم.
- ما أنشطة النادي العلمي في الكلية؟

النادي العلمي يقوم بتفعيل خطة األنشـطة الطالبية 
بالتعـاون مـع عمادة شـؤون الطالب، ويتولى ترشـيح 
المشـاركين للرحالت والزيارات والفعاليـات التي تقوم 

بها العمادة.
- أقمتم برنامج تأهيل لطالب وطالبات الكلية.. ماذا 

عنه؟
برنامج التأهيل يتكون من مجموعة من المسـارات 
والبرامـج التي تؤهـل الطالب وتقربه للعلوم الشـرعية، 
وهذه البرامج تناسب طالب كلية الشريعة، وتحتوي على 
عـدد من العلـوم والمعارف في التخصصـات المختلفة، 
ويقوم البرنامج على التعليم الذاتي، ويشتمل على حفظ 
القرآن الكريـم، والمتون العلمية فـي العقيدة وأحاديث 
األحـكام واللغة العربية، كما يهدف إلى إكسـاب الطالب 
والطالبة المهارات الكافية واألدوات العلمية التي تساعد 

في فهم المقررات الدراسية في برنامج كلية الشريعة.
- أقمتـم ملتقـى تعريفيـاً بوحـدة العنايـة بطـالب 

المنح.. حدثنا عنه؟
وحدة العناية بطالب المنح هـي وحدة تابعة للنادي 
العلمي، وله ارتباط بالجهات ذات العالقة كوكالة المنح 
فـي عمادة شـؤون الطـالب، وكذلك الصنـدوق الخيري 
فـي الجامعة، وتهـدف هذه الوحدة إلـى تركيز االهتمام 
بطـالب المنح في الكلية، والبالـغ عددهم أكثر من ٥٠٠ 
طالـب من مختلف الدول، والعناية بهم أكاديمياً وعلمياً، 
بحيث يعودون إلى بالدهم مؤهلين تأهيالً علمياً مناسباً، 
وقامت الوحدة بالتعاون مع الصندوق الخيري بتسـيير 
رحلة عمرة لطالب المنح مع عوائلهم في إجازة منتصف 
الفصل الثاني، كما قامت بالتنسـيق لزيارة كبار العلماء 
كسـماحة مفتـي عام المملكـة ومعالي الشـيخ صالح 

الفوزان.

أكد تطوير الخطة وفق توجه الجامعة نحو الريادة بالتعليم الشرعي

عميد كلية الشريعة د. فهد الداود: الكلية إحدى 
اللبنات الرئيسة التي تتكون منها الجامعة

الخطة الجديدة تتميز بزيادة المقررات الدراسية وقلة عدد الساعات

شرط قبول طالب التعليم عن 
بعد باالنتظام الحصول على 
تقدير جيد جداً واختبار القدرات
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ضمن نشاطها العلمي

كلية اإلعالم تقيم لقاء علميا بعنوان: «اإلعالم الصحي»
محمود: االتصال الفعال يحتاج إلى مصداقية المصدر لكل فئة مستهدفة

ضمـن نشـاطها العلمـي، أقامـت كلية 
اإلعالم واالتصال لقاء علميا اسـتضافت فيه 
األستاذ المسـاعد في طب المجتمع ورئيس 
قسـم الصحـة العامة بكلية الطـب الدكتور 
محمـود بن عبدالرحمن محمـود الذي طرح 
ورقـة علميـة بعنـوان «اإلعـالم الصحـي»، 
بحضور عميد كلية اإلعالم األسـتاذ الدكتور 
عبدالله بـن محمد الرفاعي وعـدد كبير من 

أعضاء هيئة التدريس.
حيث سـلط الدكتور محمود الضوء على 
الـدور االسـتراتيجي لإلعـالم كشـريك فـي 
تطويـر الخدمـات الصحيـة وتبيـان الفرق 
بيـن الحاجـة والطلب مـع دعم الثقـة بين 
متلقـي الخدمة ومقدمها ممـا يعود بالنفع 
للمجتمـع، مبيناً أسـباب حـذر المختصين 
الصحييـن مـن التواصـل والـذي يتمثل في 
مقاومة التغيير، معتقداً بأن األرقام تتحدث 
عـن نفسـها أو تحجج البعـض بمقولة (ما 
عندي وقت)، مشيراً إلى أن الوظائف اإلعالم 
من حيث الخبر، التوجيـه وتكوين المواقف 
واالتجاهات مع زيـادة الثقافة والمعلومات 

الصحية الموثوقة والصحيحة.
 وتطرق إلـى نظريات االتصـال الصحي 
االجتماعـي،  «التسـويق  مثـل  وأهميتهـا 
والتثقيـف الصحي، واالتصـال الجماهيري، 
والنمـاذج المقنعـة، وأخالقيـات التواصـل، 
والنماذج السـلوكية وكذلك نشر االبتكارات، 
مفيـداً بـأن  (٦٠- ٨٠٪ ) مـن معظـم وقت 
العامليـن في مجـال الصحة العامـة يتعلق 
باالتصال، كما اسـتخدم رسـائل وإعدادات 

تقليديـة ووجـه  وغيـر  جديـدة  ووسـائط 
بالتحذيـر من الرسـائل المتعارضـة والغير 
متوقعة ودعم ثقافة لفت االنتباه واستخدام 
الطرق ذات الداللة مع اختيار التبيان الفوري 
واستخدام الخطاب المباشر المؤقت وكذلك 

استخدام احتماالت ربط النتائج بالسلوك.
أن االتصـال  الدكتـور محمـود   وشـدد 
الفعـال يحتـاج إلـى مصداقيـة المصـدر، 
حسـن تصميـم الرسـالة واختيـار وسـيلة 
التوصيل لكل من الفئة المستهدفة والسلوك 
المستهدف وأفاد أنه في دراسة استطالعية 
قدمهـا طالبه عـن تغيـر أسـاليب التواصل 
شملت ( ٣٢٣) اسـتبانة مستكملة البيانات 
أفـادت: ( داللة إحصائية بيـن العمر وكذلك 
المسـتوى التعليمـي ومسـتوى االسـتفادة 

مـن برامـج التواصل االجتماعـي في مجال 
الثقافـة الصحية، وتصـدر برنامج (الواتس 
المعلومـات  علـى  الحصـول  مصـادر  أب) 
بنسـبة تقـارب ٢٧٪ ثم التويتـر فاليوتيوب 
فاالنسـتجرام بإجمالـي ٨١٪ كمـا تراجعت  
نسـبة االسـتفادة من المطبوعـات الورقية 

إلى ١٨٪ فقط.
وأيد غالبية المشاركين استخدام وسائل 
للتثقيـف  كوسـيلة  االجتماعـي  التواصـل 
الصحي، وأفـاد ٤٧٪ بالموثوق في محتواها 
بينمـا أفـاد ٣٣٪ بعـدم الوثـوق، وتصدرت 
المواقع الشـخصية والمواقـع المتخصصة 
درجـة الوثـوق فـي المعلومة تلتهـا مواقع 
ثـم  الحكوميـة  فالمواقـع  المستشـفيات 
وسـائل التواصل األخرى، كما تصدر البحث 

عن األمراض المعدية اهتمامهم بنسبة ٣٤٪ 
تقريبا ثم األمراض المزمنة ٢٧٪. 

وأفـاد خالل اللقاء العلمـي بأن ٥٥٪ من 
العينة يعيدون إرسال الرسـائل التي تأتيهم 
على وسـائل التواصل كما أفـادوا بأنه ربما 
اسـتخدمت فـي اإلعـالن علـى المنتجـات 
الصحية، وخلصت الدراسة إلى ضرورة دعم 
الفكـر التوعوي والتثقيف الصحي من خالل 
مصـادر موثوقة وضرورة إصدار حسـابات 
رسـمية لهذه المصادر ليتواصل معها أفراد 
المجتمع، كما خلصت الدراسـة لتراجع دور 
المطبوعـات الورقيـة فـي التثقيف الصحي 

بدرجة عالية.
كمـا أبان كيفية االسـتفادة مـن اإلعالم 
الصحـي بحيث يتـم االنفتاح علـى مصادر 

اإلعالم الصحـي المتعددة  وانتقـاء مصادر 
المعرفـة الوقائية، تحليـل المعرفة الصحية 
وإخضاعها للتمحيص: من خالل االستقراء 
األحكام. المشـاركة  وإصـدار  واالسـتنتاج 
اإليجابيـة في األنشـطة الصحية: بالحضور 
واالستفسـار والمسـاعدة، وكـذا تصحيـح 
السـلوك الصحـي والوقائـي بأخـذ العبـرة، 
وتجنـب السـلوك المـؤدي إلى المـرض مع 
القيـام بواجـب النصيحـة وتبنـي قضايـا 

التوعية الصحية.
وشدد بأن الدعم اإلعالمي إليصال وجهة 
النظـر والمسـاعدة فـي تغيير السياسـات 
الصحيـة  إلحـداث التغيير المأمـول لصحة 
المواطـن يعتبـر بمثابـة عقد شـراكة بين 
اإلعـالم والمختصين بالشـأن الصحي. وفي 
الختام ناقش الحاضريـن عدة محاور اتفق 
عليها بضرورة بدء الشـراكة بين كلية الطب 
ممثلة في قسم الصحة العامة وكلية اإلعالم 
ممثلـة فـي اإلعـالم المتخصـص واالتصال 
الصحي لدعم الشـراكة وإشراك الطالب من 
الكليتين وتنفيذ دورات متخصصة لدعم هذا 

التوجه.
بعـد ذلـك فتـح المجـال ألعضـاء هيئة 
التدريـس للتعليـق على مـا طـرح الدكتور 
محمـود المحمـود حـول موضـوع اإلعالم 
الصحي الذين بينوا أهميـة هذا اإلعالم الذي 
ال بد أن يركز على مفهوم التوعية ويجب أن 
يكون شـفاف وصادق، كما طرحـوا العديد 
مـن التسـاؤالت التـي أجـاب عليهـا ضيف 

اللقاء.

خالل تدشين المعرض الفصلي الرابع لطالب اإلعالم

الرفاعي: نهدف إلى تعويد الطالب على تطبيق ما درسوه 
وإكسابهم الخبرة قبل تخرجهم

السعيد: تنظيم المعرض تحفيز للطالب وتشجيع لهم
كتب: زيد السبيعي

تصوير: سامي الفيفي
افتتح عميد كلية اإلعالم واالتصال األستاذ الدكتور 
عبدالله بن محمد الرفاعـي، المعرض الفصلي الرابع 
لنشـاطات طالب الكلية فـي مختلف األقسـام للعام 
١٤٣٦هــ- ١٤٣٧هـ، وبصحبته وكيل الكلية الدكتور 
إبراهيـم السـعيد، وعدد مـن أعضاء هيئـة التدريس، 
وتجـّول الدكتـور الرفاعي في المعـرض، واطلع على 
األعمال الطالبيـة المميزة التي تنوعـت بين اللوحات 
الفنية، والعروض التلفزيونية ومنها األفالم الوثائقية 

وغيرها لصالح مادة اإلنتاج.
وشـارك في المعـرض الكثيـر من طـالب اإلعالم 

في مختلـف التخصصـات (الجرافيكـس، والعالقات 
العامة، والصحافة والنشـر اإللكتروني، والتسـويق، 
واإلذاعة والتلفزيـون)، حيث تنوعت األعمال الطالبية 
في التصاميم وحمالت العالقـات العامة وإنتاج مواد 

العالقات، باإلضافة إلى مشروعات التخرج للطالب.
وكانـت الكلية قد شـكلت لجنة تحكيم من أعضاء 
هيئـة التدريـس، اختارت أفضـل ١٠٠ لوحة من أصل 
٦٠٠ لوحة، كما شـهد المعرض مشاركة طالب المنح 
بأعمـال فنية ألول مـرة، وكذلك حمـالت توعوية في 
السـالمة المروريـة، وأيضاً حملة السـكر وهشاشـة 

العظام. 
وقـام طالب مـادة تنظيـم المناسـبات بالعالقات 

العامـة بتنظيـم المعرض واإلشـراف الكامـل، وذلك 
ضمـن إسـتراتيجية الكليـة فـي إقامـة مثـل هـذه 

المعارض ليكسب الطالب خبرة التنظيم ميدانياً.
مـن جانبه، شـكر عميد الكليـة الدكتـور عبدالله 
الرفاعي أعضاء هيئة التدريس والطالب على تفاعلهم 
لتنظيـم مثل هذه المعارض الطالبية التي نسـعى من 
خاللها إلى تعويد الطالب على العمل ميدانياً، وتطبيق 
ما درسـوه، واكتسـاب الخبرات قبل تخرجهم، وهذه 
ضمـن إسـتراتيجية الكلية التي تعتمـد على التطبيق 
الفعلـي وليـس النظـري فقـط، مبيناً أنه سـعيد بما 
وجـده مـن تنظيم جيـد ولوحـات فنية مميـزة تعوّد 
الطالب على بـذل الجهود وتخطـي الصعاب لتحقيق 

تطلعاتـه وتطلعات أسـرته، متمنياً لهـم التوفيق في 
حياتهم العلمية.

وأشار وكيل الكلية الدكتور إبراهيم السعيد إلى أن 
الغاية من تنظيم المعرض تحفيز الطالب وتشجيعهم 
علـى القيـام بمثل هذه األعمـال التي سـتزيدهم من 
اكتسـاب الخبرات واالعتماد على النفس، وقال: نحن 
بصـدد إصـدار دليـل موثـق فيـه أعمال الطـالب في 
المعـرض الفصلـي الرابـع مطبوع، وسـيتم توزيعه 
قريبـاً علـى مسـؤولي الجامعـة، باإلضافـة إلـى أن 
اللوحـات الفائـزة في المعـرض سـيتم تكريمها في 
احتفـال الكليـة السـنوي للطـالب المتميزيـن خالل 

الفترة المقبلة.
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العسكر يرعى الحفل الختامي 
لوحدة البحوث بكلية االقتصاد

الجامعـة  وكيـل  رعايـة  تحـت 
العلمـي  العليـا والبحـث  للدراسـات 
األسـتاذ الدكتور فهد بـن عبدالعزيز 
العسـكر اختتمـت فعاليـات برنامج 
الحفل الختامي لوحدة البحوث بكلية 

االقتصاد والعلوم اإلدارية.
 وعبـر الدكتور فهد العسـكر عن 
سـعادته بحضـور الحفـل الختامي 
االقتصـاد،  بكليـة  البحـوث  لوحـدة 
مؤكداً أنه يمثل نجاحاً لمشروع إيجاد 
مراكـز بحوث بالجامعة، مشـيداً بما 
حققه البرنامج مـن إنجازات كبيرة، 
وقال: إنها ثمرة لجهود مضنية بذلها 
القائمـون علـى هـذا البرنامـج على 
رأسـهم عميـد الكلية الدكتـور فالح 
السبيعي، كما توجه سعادته بالشكر 
لرئيس وحدة البحوث الدكتور عبدالله 
الباحوث على مجهوداته الكبيرة التي 

بذلها.
االقتصـاد  كليـة  أن  وأضـاف:   
والعلـوم اإلداريـة تتوافر علـى مزايا 
نسـبية ال توجـد فـي أي كليـة فـي 
الجامعة، ففيها عدد من التخصصات 
ذات القيمة التي يحتاج إليها المجتمع 
في كل مجاالته التي يحتاجها سـوق 
العمـل، وكذلـك مـا يتوافر فـي هذه 
الكليـة مـن إمكانـات فلدينـا علـى 
صعيد البحث العلمـي وحدة البحوث 
وهـي إحدى أهم الجهـات التي تعمل  
فـي مجـال دعـم وتنشـيط البحـث 
العلمـي في الكلية، كذلـك لدينا ثالثة 
كراٍس بحثية متميزة، كرسـي سابك 
لدراسات األسـواق المالية اإلسالمية، 
الفـوزان  محمـد  الشـيخ  وكرسـي 
لتوقعات االقتصاد الكلي السـعودي، 
الراشـد  محمـد  الشـيخ  وكرسـي 
اإلسـالمية،  المصرفيـة  للدراسـات 
وكذلـك مركز دراسـات سـوق العمل 
الـذي نأمل أن يحقق نجاحاً كبيراً في 
العام القادم ليعبر عن حقيقة وقيمة 

وأهمية هذا المركز.
الجمعيـة  أن  العسـكر  وبيـن 
السـعودية للتدريـب التـي ستباشـر 

الكليـة  أعمالهـا قريبـاً مـن خـالل 
ستسـهم بإذن الله فـي مجال خدمة 
التدريـب وتعزيـز إمكاناتـه، مؤكـدا 
على  أنهم سيسـهمون في تقديم ما 
يتناسـب مع مكانة هذه الكلية سواًء 
على صعيـد الجامعـة أو على صعيد 
مؤسسات التعليم في مجال االقتصاد 

والعلوم اإلدارية  في المملكة العربية 
السعودية، كما أوصى سعادته عميد 
البحـث العلمي الدكتـور عبدالرحمن 
المقبل بـأن تخصص العمـادة دعماً 
أكبـر لوحـدات البحـوث فـي العـام 

القادم. 
مـن جهتـه توجـه عميـد كليـة 

االقتصـاد والعلـوم اإلداريـة الدكتور 
لوكيـل  بالشـكر  السـبيعي  فـالح 
الجامعـة للدراسـات العليـا والبحث 
العلمـي علـى دعمـه واهتمامه، كما 
تقدم بالشـكر لعميد البحـث العلمي 
الدكتـور عبدالرحمن بـن عبدالعزيز 

المقبل على دعمه للكلية.

معرض توظيفي في 
كلية االقتصاد

أقامت شـركة سـمارت لينك لخدمات التوظيف على مدار يومين، 
معرضـاً للتوظيـف في كلية االقتصاد هدفت مـن خالله جذب الطالب 
والباحثين عن عمل ، لتوفير فرص وظيفية لهم في عدة مجاالت منها 

: خدمة العمالء، والتسويق الهاتفي، إضافة إلى مندوبي المبيعات.
 وقد اسـتطاعت الشـركة خالل فترة المعرض اسـتقطاب ما يزيد 
على ٢٠٠ سيرة ذاتية، سيتم إرسالها إلى أصحاب العمل من الشركات 
والمؤسسـات. الجديـر بالذكر أن شـركة سـمارت لينـك تعتبر إحدى 
شـركات مجموعة الخليج للتوظيف ولديها مجموعة من الفروع التي 
تنتشـر محلياً وخارجياً، كما أن لديها عقود للتشغيل مع ما يزيد على 
٥٥ مؤسسـة محلية أبرزها : شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، 
إضافـة إلى مجموعـة من البنـوك كالبـالد واإلنماء، وهيئـة الطيران 
المدني، وشـركة طيران ناس، والخطوط الجوية السـعودية، وشركة 

االتصاالت. 

ندوة للصحة والسالمة المهنية 
في قسم إدارة األعمال

نظـم قسـم إدارة األعمـال وبالتعـاون مع النـادي الطالبي في القسـم ندوة عن 
تجارب المنظمات السـعودية في مجال الصحة والسالمة المهنية، وكان في مقدمة 
المتحدثين األسـتاذ سـعد النفيسـة وكيل إدارة األمن والسـالمة في الجامعة؛ حيث 
تحـدث عن االهتمام الملكي بالسـالمة فـي الجامعات والمدارس, والـذي انبثق عنه 
لجنة باشـرت أعمالها بتطبيق وتصميم خطط وإجراءات السـالمة داخل الجامعات 
والمدارس . كما بين الرائد حمد الشلوي, مدير شعبة البرامج الخاصة لإلدارة العامة 
للتوعية الوقائية بالدفاع المدني ، دور هذه المؤسسـة في الوقاية وفي تنفيذ حاالت 
الطوارئ مثل اإلنذار, واإلخالء, واإلغاثة, واإلسعاف, واإلسناد، اإلطفاء, واإلنقاذ)، كما 
بين األخطاء التي يقوم بها المواطنين في اسـتخدام طفايات الحريق، منوهاً إلى أن 

الدفاع المدني يوفر الكثير من المواد التعليمية على اليوتيوب والتويتر.
وباألخيـر تحدث األسـتاذ تركي فقيهي, مدير إدارة الصحة والسـالمة بالمنطقة 
الوسطى لشركة للطيران والفضاء، عن تجربة مؤسسته في مجال الصحة والسالمة 
المهنيـة، وأكـد على ضرورة تطبيـق المعاييـر العالمية للصحة والسـالمة المهنية، 
ومعاييـر البيئـة، والجـودة، والسـالمة الغذائية فـي المملكة، كما أوصـى بضرورة 
رفع مسـتوى الثقافة، ومتابعة أعمال الصيانة، وتقييـم احتياجات العاملين ألدوات 

السالمة، وتطبيق متطلباتها وتقييم المخاطر، وإنشاء خطط الطوارئ.
في نهاية اللقاء الذي حضره طالب القسـم تقدمهم رئيسه الدكتور عبد الرحمن 
المهينـي، وأعضـاء هيئة التدريـس والمهتميـن بالكليـة، أجـاب المحاضرين على 
االستفسارات واألسئلة التي طرحها الحضور، وقدم مدير اللقاء الدكتور عبد الرحمن 
الخريـف نيابة عن القسـم والكلية شـكره الكبيـر للضيوف الكرام علـى تلبية دعوة 

القسم.

كلية االقتصاد تكرم طالبها 
تحـت رعاية عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية الدكتور فالح بن 
فرج السـبيعي، وبحضور أعضـاء هيئة التدريس فـي الكلية، وأولياء 
األمـور، أقيم حفل تكريم كوكبة من طلبتهـا الخريجين، بالتزامن مع 
ختام فعاليات األنشـطة الطالبية التي تشـرف عليهـا اللجنة الطالبية 

في الكلية. 
فبعـد البـدء بالقرآن الكريم، ألقـى عميد الكلمة كلمـة رحب فيها 
بالحضـور وقدم تهانيه للطلبـة الخريجين وذويهم، كما قدم شـكره 
وعرفانـه لـكل من سـاهم بالوصول إلى هـذا اليوم الـذي ينتظره كل 
طالب، والذي يشـكل مرحلـة مفصلية ما بين تلقـي العلم والمعرفة، 
وما بين الخروج إلى الحياة العملية التي تتطلب استخدام كل ما تعلمه 
فيها، شـاكرا أوليـاء األمور على جهود رعاية أبنائهـم، وأعضاء هيئة 
التدريس على ما قدموه مـن علم ومعرفة، وأخيراً، أوصى الطالب بأن 
يسـتمروا فـي التواصل مع كليتهـم التي احتضنتهـم وقدمت لهم كل 
رعايـة واهتمام، وأن يقدمـوا أفكارهم ومقترحاتهم للمسـاهمة في 

تطويرها والرقي بها كالً من موقعه في المستقبل. 
وفي كلمـة قدمها أحد الطالب الخريجين نيابة عن زمالئه، شـكر 
فيها الكلية والقائمين عليها لرعايتهم هذا التكريم، كما عبر عن عظيم 
امتنانه للعطاء الذي قدمه أساتذته، وقدم تهانيه لزمالئه الخريجين. 

وفـي نهاية الحفـل تم تكريـم الجهـات الداعمة ألنشـطة اللجنة 
الطالبيـة خـالل العـام الدراسـي، حيث تـم تقديـم الـدروع والهدايا 
التذكارية لشـركاء النجاح من المؤسسـات، وأعضاء هيئة التدريس، 
وتوزيع شـهادات التقديـر على الطلبة الخريجين، وما تجب اإلشـارة 
لـه أن الكثير مـن الجهود التي بذلـت إلنجاح هذا الحفل؛ تنسـب إلى 
المشـرف على اللجنة الطالبية في الكلية األسـتاذ مشـعل السـليمان 

ولألستاذ ناصر الحربي. 
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الدورة الوطنية في جامعة جاكرتا

شـارك عضـو هيئة التدريـس بمعهد العلـوم اإلسـالمية والعربية 
في إندونيسـيا الدكتور بوديان واألستاذ سـليمان الريس في فعاليات 
الـدورة الوطنية لطلبة الدراسـات العربيـة والتي أقيمـت في جامعة 

جاكرتا الحكومية.
 وتركزت مشـاركتهما في تسليط الضوء على كتاب ( العربية بين 

يديك) بين المهاد النظري والدرس النموذجي.

الشثري يزور معهد إندونيسيا 

تأثيث معهد خادم الحرمين في بندا آتشيه
خـادم  معهـد  مديـر  كشـف 
الحرمين الشـريفين الملـك عبدالله 
للدراسـات اإلسالمية  بن عبدالعزيز 
في مدينة (بندا آتشيه) اإلندونيسية 
إبراهيـم  بـن  عبداللـه  األسـتاذ 
السـحيباني عن بدء عمليات تأثيث 
المكاتب اإلدارية ومكاتب المدرسين 
والعديـد من مرافـق المعهد، وبهذه 
المناسـبة رفع السـحيباني باسمه 
ونيابـة عـن منسـوبي المعهـد من 
مدرسـين وإدارييـن وطـالب بالـغ 
الشـكر والتقديـر لمديـر الجامعـة 
بالنيابـة ولسـعادة وكيـل الجامعة 
للتبـادل المعرفـي والتواصل الدولي 
ولسـعادة عميد شؤون المعاهد في 
الخـارج ولسـعادة مديـر الشـؤون 
جهودهـم  بالجامعة علـى  الفنيـة 

ودعمهم لرقي معهد خادم الحرمين 
بـن  عبداللـه  الملـك  الشـريفين 

عبدالعزيز في بندا آتشـيه وتذليلهم 
كافـة الصعوبـات والعقبـات التـي 

تواجه عملهم، سائلين الله أن يجعل 
ذلك في موازين أعمالهم.

 معهدا إندونيسيا وطوكيو 
يشاركان في مسابقة القرآن 

الكريم والسنة النبوية 
تحـت رعايـة األميـر خالـد بن 
سـلطان بـن عبدالعزيـز، اختتمت 
فعاليات مسابقة األمير سلطان بن 
عبد العزيز آل سـعود (رحمه الله) 
للقرآن الكريم والسنة النبوية لدول 
آسـيا  ودول  والباسـيفيك  آسـيان 
الوسـطى والشـرقية فـي دورتها 
السـابعة والتـي أقيمـت العاصمة 
اإلندونيسـية جاكرتـا، وأقيم حفل 
تكريـم الفائزيـن بالمسـابقة في 
الريتـز كارلتـون جاكرتـا،  فنـدق 
األميـر  جمعيـة  تنظمهـا  والتـي 
سـلطان بـن عبدالعزيـز الخيرية، 
على شرف األمير خالد بن سلطان، 
حيث بـدأ الحفل بآيـات من القرآن 
الكريم، تال ذلك كلمة سـفير خادم 
الحرمين الشـريفين في أندونيسيا 
إبراهيـم  بـن  مصطفـى  األسـتاذ 
المبارك، قبل أن يتم تدشـين شعار 
المسـابقة الجديد وإعالن أسـماء 
الفائزين ليتم تكريمهم وتسليمهم 

الجوائز.
وشـارك ثالثة طـالب من معهد 
فـي  العربيـة  اإلسـالمية  العلـوم 
جاكرتا في المسـابقة، تأهل منهم 
اثنـان للتصفيـات النهائيـة وهم ( 
زكي العافية و محمد تشـاحيا في 

مسابقة السنة النبوية).
مـن جانبه قـدم مديـر المعهد 
الدكتـور خالـد بـن محمـد الدهام 
وكافـة منسـوبي المعهـد التهاني 
والتبريكات للطـالب الفائزين على 
هذا المسـتوى الـذي وصلـوا إليه، 

متمنين لهم التوفيق والنجاح.
العربـي  المعهـد  شـارك  كمـا 
اإلسـالمي فـي طوكيـو بترشـيح 
طالب من اليابـان وقام بتجهيزات 
المتسابقين الضرورية واإلجراءات 
وتنسـيق  لسـفرهم  الالزمـة 
مشـاركتهم كأول متسـابقين في 
هذه الفعاليات يفدون من اليابان. 

هـذه  أن  بالذكـر،  الجديـر 
المسـابقة السـنوية قـد اُْفُتِتحـت 
دورتها الحالية (السابعة)، وتهدف 
إلى تشجيع المسلمين بالمجتمعات 
اآلسـيوية والباسـفيكية وخاصـًة 
الشـباب منهم على حفـظ القرآن 
الكريـم والحديـث النبـوي وتمتين 

العالقات بينهم.
 وقد بلغ مجموع المتسـابقين 
في هذه الدورة ١٥٠ متسـابقاً من 
٢٥ دولـة مـن بينها اليابـان والتي 
تشـارك للمرة األولى فـي فعاليات 
هـذه المسـابقة، وقد تقـدَّم مدير 
المعهد العربي اإلسالمي في طوكيو 
الدكتـور ناصـر بن محمـد العميم 
بالشكر الجزيل للشيخ إبراهيم بن 
الديني  الملحق  النُّغيمشي  سليمان 
بسـفارة خادم الحرمين الشريفين 
بجاكرتـا علـى جهـوده المقـدرة، 
ولصاحبي السـعادة سفيري خادم 
الحرميـن الشـريفين بإندونيسـيا 
المعاهد  واليابان، ولسـعادة عميد 
فـي الخـارج وإدارة الجامعة على 
ودعمهـم  وتوجيههـم  حرصهـم 

األعمال الخيرية.

طالب معهد طوكيو يؤدون العمرة
يـزور وفد من الطالب اليابانيين الدارسـين للغة 
العربية بالمعهد العربي اإلسـالمي في طوكيو مكة 
المكرمة ألداء مناسـك العمرة خالل عطلة األسبوع 
الذهبـي باليابان، ويرافق الوفد ويرأسـه منسـوب 
المعهـد، خطيـب مسـجده الشـيخ الجيالنـي عبد 

السالم. 
الجدير بالذكـر أن إدارة المعهد قامت بتنسـيق 
إجراءات سـفر الوفد واختيار المعتمرين من طالب 
المعهد اليابانيين وتنويرهم بمناسك العمرة وأدائها 

في سلسلة محاضرات وورش عمل.
وقد وجه سعادة مدير المعهد الدكتور ناصر بن 
محمد العميم التهنئة لمن تم اختيارهم، مؤكداً على 
االسـتمرار في هذا النهج المحفز لإلخوة اليابانيين 
المسـلمين لالسـتزادة بمعرفـة دينهـم، وتسـهيل 
مهامهم التعبدية خدمًة للمجتمع الياباني وشـعبه 

الصديق.
هـذا وقـد أزجـى مدير المعهـد خالص الشـكر 
والتقدير ألوقاف الشـيخ صالـح الراجحي الخيرية 
رحمـه اللـه، وشـكر الشـيخ إبراهيم بن سـليمان 
النُّغيمشـي الملحق الديني بسـفارة خادم الحرمين 
الشريفين بجاكرتا على جهوده المقدرة، ولصاحب 
السـعادة سـفير خـادم الحرميـن الشـريفين لدى 
اليابـان السـفير أحمـد بن يونـس البـرَّاك وأعضاء 
البعثة الدبلوماسـية السـعودية بالسـفارة على ما 
قاموا به من تسـهيالت فـي إجراءات سـفر الوفد، 
كما تقدم سعادته بالشـكر والتقدير لسعادة عميد 
عمـادة المعاهد فـي الخـارج وإدارة الجامعة على 
توجيههـم ودعمهـم المسـتمر للمعهـد وحرصهم 
األكيد على إنجاح مشاريعه وتنفيذ مهامه وتحقيق 
أهدافـه والمسـارعة فـي تلبيـة كل مـا من شـأنه 

المساعدة في إنجاز األعمال الخيرية. 

زار معالي الشـيخ سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء معهد 
العلوم اإلسـالمية والعربية في إندونيسـيا، وكان في استقباله مدير المعهد 
الدكتـور خالد بـن محمد الدهـام ومنسـوبيه، وألقى معاليه خـالل زيارته 

محاضـرة قدمها للطالب بالمعهـد، تحدث فيها عن أهمية التمسـك بالقيم 
التي يدعو لها ديننا الحنيف، فهذا هو سـر نجاح المسـلم في الدنيا وفالحه 

في اآلخرة.
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برنامج (حفظ األطعمة) بأصول الدين
كتبت: لماء المنيع - الهنوف السليمان 

نظم فريق األثر التطوعي بكلية أصول الدين برنامج 
«حفظ األطعمة»، ويهدف إلى حفظ النعم والبقايا منها 
وتخصيص مـكان لها وتوعيـة المجتمـع لحفظ النعم 
وعـدم اإلسـراف والتبذير فـي األطعمـة وكيفية حفظ 

الطعام، وتم طرح بعض األفكار لطرق حفظ النعم.
وبينـت المشـاركات فـي البرنامـج «أن الشـريعة 
اإلسـالمية حضت وبشـدة على احترام النعم وشكرها، 
والطعـام من أعظم نعم الله تعالى على اإلنسـان، جعل 
فيـه حياتـه وقوتـه، ولذلـك أمر بالحمـد بعـد تناولها، 
مؤكـدات» أن من شـكر نعمـة الطعـام احترامها وعدم 
إلقائها، ورفعها عن مواضع اإلهانة والقذارة، وحفظها 

عن ما يفسدها.
ومن هذا المبدأ أطلقت مبادرة «حفظ األطعمة « في 

الجامعة.

خدمات التوظيف يكرم المتميزات.. 
وينظم عدداً من الدورات

أقـام مركـز خدمـات التوظيف 
لشـؤون  الرياديـة  واألعمـال 
الطالبات، حفله التكريمي السنوي 
المتعلـق بإنجازات المركز، وقامت 
وكيلـة المركـز لشـؤون الطالبات 
الدكتورة سوسـن المؤمـن بتكريم 
موظفات المركـز المتميزات نظير 
جهدهـن وتفانيهن بالعمـل،  كما 
كرمت المؤمن عددا من المتعاونات 
مـع المركز بشـتى المجـاالت من 
موظفـات وأعضـاء هيئـة تدريس 

وطالبات.
بينمـا كرمت الدكتورة سوسـن 
أفضـل  مسـابقة  فـي  الفائـزات 
مشـروع ريادي، والمشاركات  في 
الملتقى العلمي السابع، التي رفعت 
المركـز  لعميـد  شـكرها  بدورهـا 
الدكتور خالد الشلفان على إشرافه 
ألنشـطة  المسـتمرة  ومتابعتـه 
قدمـت  كمـا  المختلفـة،  المركـز 
شـكرها لمديـر الجامعـة بالنيابة 
الدكتور فـوزان الفوزان على دعمه 
إليصـال  للمركـز  المحـدود  غيـر 
رسالته وهدفه الذي أنشئ من أجله 

إلى طالب وطالبات الجامعة.
 مـن جانب آخـر نظـم المركز 
والـورش  الـدورات  مـن  عـدداً 
التدريبية لطالبـات الجامعة، حيث 
تم عقد ورشة عمل بعنوان «دراسة 
قدمتهـا  االقتصاديـة»،  الجـدوى 
المدربة الدكتورة سلوى أبو ضيف، 
وهدفـت الـدورة إلى التعـرف على 
كيفيـة دراسـة السـوق وإمكانية 
المشـروع،  لمنتجـات  اسـتيعابه 
وشـرحت المدربة للطالبات مهارة 

تحليل الجوانب القانونية المحيطة 
بالمشـروع، وتفهم خطوات تنفيذ 
المشـروع من الناحية الفنية، كما 
عرضـت أسـس تنفيـذ المشـروع 
مـن الناحية االقتصاديـة والقوائم 
إعدادهـا  الضـروري  الماليـة 
للمشروع، وطرق التمويل والموارد 
المشـروع،  لتنفيذ  الماليـة لالزمة 
باإلضافـة إلى التعـرف على ربحية 
النظـر  وجهـة  مـن  المشـروع 
الخاصة، وتحليل ربحية المشـروع 

من وجهة النظر االجتماعية.
 كما أقـام المركز دورة تدريبية 
االسـتراتيجي  التفكيـر  بعنـوان: 
التنافسـية  خلـق  فـي  ودوره 
قدمتهـا  الصغيـرة،  للمشـروعات 
المدربـة الدكتـورة علوية سـعيد، 

وهدفت الدورة إلـى مفهوم اإلدارة 
عملياتهـا،  وأهـم  اإلسـتراتيجية 
اإلسـتراتيجي؟،   التخطيط  ولمـاذا 
كذلك مفهوم التفكير اإلستراتيجي 
وأهميتـه، وآفـات ومعوقات تحول 
دون التفكير اإلستراتيجي، وتحدثت 
المدربـة عن أدوات تنميـة التفكير 
الميـزة  ومفهـوم  اإلسـتراتيجي، 
التنافسية وأهميتها، باإلضافة إلى 
دور التفكير اإلستراتيجي في خلق 

الميزة التنافسية.
 وفـي ختام الدورة قامت وكيلة 
المركـز الدكتورة سوسـن المؤمن 
شـهادات  المتدربـات  بتسـليم 
المدربـات  أهـدت  كمـا  حضـور، 
لقـاء  وتقديـر  شـكر  شـهادات 

تقديمهن للدورة.

كتبــت: غديــر القعــود- ابتســام 
المحاسن

نظم المركز السـعودي لدراسـات 
المخـدرات  مـن  الوقايـة  وأبحـاث 
«حصيـن»  العقليـة  والمؤتمـرات 
عـن  للطالبـات  تثقيفيـا  برنامجـا 
المخـدرات  بإشـراف وكليـة المركز 
للبرامـج النسـائية الدكتورة سـهام 

العزام.
ويهـدف البرنامـج إلـى تعريـف 
الحضـور بجهود المملكـة بمحاربة 
الحاضـرات  وتمكيـن  المخـدرات، 
من مهـارات التفريق بيـن التعاطي 
واإلدمان والتعريـف بأنواع المؤثرات 
العقلية وبآثار التعاطي وآلية حدوث 

مرض اإلدمان وأعراض التعاطي. 
يشـار إلـى أن المركز السـعودي 
لدراسـات وأبحـاث المخـدرات مـن 
المراكز الريادية، ويسـعى إلى إجراء 
البحـوث والدراسـات المتخصصـة، 
البحـوث  وترجمـة  ونشـر  ودعـم 
والرسـائل العلمية في مجال الوقاية 
من المخـدرات والمؤثـرات العقلية، 
القـدرات  وبنـاء  وتأهيـل  وتدريـب 
مجـال  فـي  والعامليـن  للمهتميـن 
الوقايـة مـن المخـدرات والمؤثرات 
العقلية وتطوير مهاراتهم، باإلضافة 
إلى نشر الوعي بين شرائح المجتمع 
والمؤثـرات  المخـدرات  بأخطـار 
البرامـج  العقليـة، وبنـاء وتطويـر 
والمشـاريع الوقائية مـن المخدرات 

والمؤثرات العقلية.

(حصين) يقيم 
برنامجا للطالبات 

عن أضرار المخدرات 

كتبت: نوف الفياض 
نظمـت عمـادة شـؤون الطـالب ممثلـة بوكالـة شـؤون 
الطالبـات دورة تدريبيـة بعنـوان الـذكاء العاطفـي في مبنى 
(٣٢٤)، ألقتهـا األسـتاذة نـدى السـنان أخصائيـة اجتماعية 

ومدربـة معتمده تهتـم بالتطوير، وهدفت الـدورة إلى تعريف 
المشـاركات بالـذكاء العاطفـي وأنواعه وصفات الشـخصية 
المتميـزة بالـذكاء العاطفي، وإسـتراتيجية الوعـي العاطفي 
وإدارة الذات وإستراتيجية إدارة  العالقات والوعي االجتماعي.  

دورة عن الذكاء العاطفي 

بالمعهـد  الدعـوة  قسـم  عقـد 
العالـي للدعوة واالحتسـاب مؤخراً، 
القسـم  وكيلـة  بيـن  وديـا  لقـاء 
الدكتورة عبير بنت خالد الشـلهوب 
وطالبـات الماجسـتير، وذلـك بعـد 
قـرب اختتام المقـررات الدراسـية 
لهـذا العـام الجامعي الحالـي، وتم 
فيه توزيـع بعض الهدايـا الرمزية، 
مع تكريم رائدة القاعة الطالبة مها 
الرميـح، لتعاونها مع القسـم خالل 
العام الدراسي، وتكريم الطالبة منى 
الشمري لفوزها بالمركز الثاني في 

الملتقى العلمي الطالبي..

لقاء ودي في 
قسم الدعوة

 (كيف تطيل عمرك اإلنتاجي؟) في نادي اإلدارة

كتبت - ريم نويف - وفاء الشلوي 
نظمت كليـة االقتصـاد والعلـوم اإلدارية ممثلـة بنادي 
اإلدارة حملـة بعنـوان: (كيـف ُتطيـل عمـرك اإلنتاجـي؟)، 
وتسعى إلى توجيه الطالبات ليصبحن أكثر إنتاجية وفعالية 
في كل مجاالت الحياة، وتضمنت الحملة عدة أركان تعد من 

أنواع اإلنتاج الهامة. 
ومنهـا الركن الدينـي حيث تضمن مفهـوم النية الذكية 
وعظـم أمرها وأجرها، بحيـث أن أجورها ال ُتعد و ال تحصى 
من خـالل تحويـل العـادات إلى عبـادات بمجرد احتسـاب 
األجـر لله لعمل هذه العادة بحيث يطـول إنتاجك الديني في 
ممارسـات بسـيطة ونية وإخالص، وتضمن الركن اإلداري 
الذي كان يحمل شعار «طور ذاتك وغير حياتك» تغيير الذات 
مـن الناحية اإلدارية والشـخصية والنفسـية وتدريب الذات 

على تحقيق أهدافها من غير تسويف. 

وأضـاف الركن الصحي قياس أثر التغذية السـليمة على 
إنتاجيـة أطـول والمحافظـة على الصحة تطيـل من عمرك 
اإلنتاجـي، وتم تقديم عينات للغـذاء الصحي و عرض مرئي 
عـن الطريقـة الصحيحـة  للجلـوس علـى المكتـب، وأمام 

شاشـات الكمبيوتـر واألجهـزة اللوحية الذكية لمـا لها من 
تأثيرات على الصحة في المدى الطويل. 

واختتمـت الحملـة بتوزيع منشـورات وهدايـا تذكاري‘ 
للحضور. 
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إعالن أسماء الطالبات الفائزات في الملتقى العلمي السابع 
كتبت : أسماء الفاضل

كرمت الجامعة، الطالبات الفائزات والمشـاركات 
فـي الملتقى العلمي السـابع، بحضـور الدكتورة هند 

عافية وعدد من الوكيالت وعضوات هيئة التدريس.
وأكدت األستاذة رشا الزيد رئيسة اللجنة المنظمة 
للملتقى خـالل كلمتها علـى رؤى الجامعة الطموحة 
في إبراز الطالبات المتميزات، وقالت: واصلت الجامعة 
مسـيرتها في البحث والتعزيز وذلك عن طريق الفكرة 
التـي طبقتهـا الجامعة سـعيا منهـا لتشـارك وزارة 
التعليم في خدمة الملتقى العلمي الطالبي الذي يشرق 
علينا في المرة السـابعة الكتشاف القدرات والمواهب 
في نفـوس الطالب والطالبات فتنمو معه براعم تتوق 
لتعزيـز نموهـا, وانطالقا من هدف الجامعة األسـمى 
فـي إنتاج أفرادا ناجحين لخدمـة هذا الدين ثم لخدمة 
الوطن, وفي الختام كلمة شـكر لكل من ساند وعاون 

ووجه وأشار وعمل وكافح . 
وشكرت سـعادة مدير الجامعة بالنيابة, وللدكتور 

محمد العلم والدكتور بدر البشر.

بعد ذلـك ألقت الطالبة مروة صالح بلشـرف نيابة 
عـن الطالبات المشـاركات كلمـة قالت فيهـا: الحمد 
لله الذي جعل في األميين رسـوال منهم إماما للحكمة 
والعلـم والتقـى وسـراج منيـر , أمـا بعد : مـع تعدد 
المجـاالت والخبـرات واختـالف المهـارات والقدرات 
كنـا هنا فـي الملتقى العلمي بين قـادة لدعم مواهبنا 
وتطويـر مهاراتنـا بدءا مـن البحث العلمـي وصناعة 
األعمـال واالبتـكارات والمشـاريع, وتشـرفت بكوني 
مشـاركة في هذا الملتقى وأحث أخواتي الطالبات أن 

يبادرن في خوض هذه التجربة والمشاركة فيها . 
وفـي الختام باسـمي واسـم جميع المشـاركات 
نشكر الجامعة على إتاحة فرصة المشاركة والخوض 

في مضمار هذه التجربة الفريدة . 
هذا وقد حققت الطالبة هديل بنت عبدالله الحربي 
المركز األول في محور صناعة األعمال مسـار الفكرة 
المتميزة مشاركة مع زميلتها هنادي القحطاني حيث 
عبرتا عن مشـاعر فرحتهن بنيل المركز األول بقولهن 
: نهدي فرحتنا آلبائنا وأمهاتنا وما غمرونا به من دعم 

وكرم, وألستاذنا الدكتور سامي الدهام,  فما حققناه 
هو نبراس يضاف لسجالت حياتنا فنهدي هذا النجاح 
بـكل مشـاعر غامرة لكـم لفخرنـا بكـم وعجزنا عن 

تقديم ما يليق بكم من كلمات الشكر والثناء . 
بعد ذلك عبرت الطالبة هديل عبد الله الحربي والتي 
نالت المركز األول أيضا في محور االبتكار والمشاريع 
الصغيرة وخدمة المجتمع قائلة : الحمد لله على نعمه 
التي نغرق في تمامها فـال نحصيها وفي هذا الصباح 
المميـز بكل نسـماته المستبشـرة أوجه شـكري إلى 
الله أوال ثم لوالدَي  على دعمهما المسـتمر والمتواصل 
لي , ولن أنسـى أبدا ما قدمه دكتورنـا المعطاء واألب 
الثاني الذي أكرمنا بعنايته واهتمامه الدكتور سـامي 
عبدالرحمـن الدهـام وكيل المواهب واإلبداع والشـكر 

موصول لكل من رافقني بقلبه وذكرني في دعواته . 
بعـد ذلك عبـرت الطالبتـان لمياء المقـرن وأميرة 
النفيسـي عـن سـعادتهما بقولهما : الشـكر لله أوال 
وآخـرا ثـم لكل مـن سـاندنا , وشـكرا لقسـم التربية 
الخاصة ممثـال بعمادته ووكيلتـه وإدارته , ونأمل أن 

تتحقق هـذه األفكار فـي أرض الواقع لمـا يصب في 
النفع والفائدة للمجتمع . 

كمـا عبـرت الطالبـة امتنـان الفرهـود مـن كلية 
الحاسـب عن فرحتهـا بالحصول علـى المركز الثاني 
بقولهـا : الحمدلله الذي تتم به النعـم, الحمدلله الذي 
مكـن لـي رؤيـة حصاد خمـس سـنوات والتـي بذلنا 
خاللهـا أنـا وزميالتي حنـان الخناني وهيفـاء الداود 
جهـدا لكي نخـدم مجتمعنا بمـا يحقق نجـاة أفراده 
بابتكار هذا المشـروع وهو تسـهيل إمكانية التواصل 
المباشـر للتبـرع باألعضـاء بين المؤسسـات الطبية 
وأهـل المريـض والمتبرع بطريقة سلسـة وسـريعة 
وفي وقت وجيز جدا مما يسـهم في المسارعة بإنقاذ 
أرواح المرضى واختصار أوقات المعاناة ما أمكن ذلك,  
والـذي نرجو بـه الثواب من الله ونحمـد الله أن قدمنا 
لهذه الجامعة ما يليق بها ليعلو صداها بين الجامعات 
كمـا يليق بها, ونرجـو أن تتحقق أمنياتنـا برؤية هذا 
المشـروع على أرض الواقع ليخـدم المجتمع في هذا  

لوطن الغالي.  

تكريم الطالبات المشاركات في المنافسة الدولية بجامعة زايد
كتبت : أسماء الفاضل

أقامت كلية الحاسـب وعلومـه احتفاال لتكريـم طالباتها 
المتأهلة مشـاريعهن للفوز في الفصليـن «األول والثاني» من 

هذا العام .
 وقـد قدمـت الحفل سـعادة وكيلة كلية الحاسـب وتقنية 
المعلومات الدكتورة عريب العويشـق التي عبرت عن سعادتها 
وقالت: ال تستطيع المفردات أن تصف سعادتي بهذه المناسبة 
السـعيدة جدا والتي جعلتني أمتلك مشـاعر الفخـر بطالباتي 
الكريمات, وأثنت على المشـاريع المقدمة من قبلهن وحثتهن 
علـى تسـجيل المشـاريع البحثيـة واالسـتمرار فـي البحـث 
والمتابعـة لتتمكن المؤسسـات التقنية من االسـتفادة منها, 
كمـا حثتهـن على تسـجيل المشـاريع البرمجية لـدى عمادة 
الريـادة والتوظيف والتمكن من االسـتثمار مـن خاللها بدعم 

صندوق المئوية وغيره من المؤسسات الداعمة لكي تعود على 
صاحبة المشروع بجدوى اقتصادية تجارية نافعة بإذن الله . 
وطالبتهن على االسـتمرار فـي الصعود في سـلم النجاح 
الذي حقا كان مبهرا ومشـرفا حيث تأهلت بعض المشروعات 
للمشـاركة على المنافسـة الدولية في جامعة الشـيخ زايد آل 
نهيـان بدولة اإلمارات وغـادرت مجموعة من الطالبات لتمثيل 

الجامعة هناك بعرض مشاريعهن للمنافسة.
حضر االحتفـال كال من الدكتورة هنـد خليفة وكيلة كلية 
الحاسـب والمعلومات بجامعة الملك سعود، وسعادة الدكتورة 
منى دياب أستاذة كلية علوم الحاسب والمعلومات من جامعة 

جورج واشنطن. 
هـذا واختتمـت الدكتورة الحفـل بتكريم الطالبـات الالتي 

تفوقت مشاريعهن في الفصل السابق. 

 (أبرز منجزات الكيمياء) في كلية العلوم 

كتبت : وفاء الفهيد
أقام قسـم الكيمياء بكليـة العلوم فـي مدينة الملك 
عبداللـه للطالبات فعالية بعنـوان ( أبرز منجزات علماء 
الكيميـاء) بحضـور وكيلة كلية العلـوم د. خلود البلوي 
ووكيـالت  األقسـام  وأعضـاء هيئة التدريـس وطالبات 

قسم الكيمياء.
 وأوضحت وكيلة القسم أ.مها العلي أن النشاط يأتي 
ضمـن األنشـطة غير المنهجيـة التي تهـدف إلى تنمية 
مهـارات الطالبات وإكسـابهم العديد مـن الخبرات في 
مختلـف المجـاالت وذلك فـي إطار حرص القسـم على 
توفيـر البيئـة المناسـبة التـي تنعكس علـى مخرجات 
التعليم الجامعي وتصقل مواهب وشـخصيات الطالبات 

. كما أنه يأتي متوافقاً مع أهداف النادي ورسالته .
األنشـطة  مـن  العديـد  علـى  الفعاليـة  واشـتملت 
واألركان, مثل: ركن العالم الجليل جابر بن حيان, وركن 
أبـو الكيمياء أنطـوان الفوزييه، وركن العالـم األلماني 
فريدريـك رهلـر, وركـن صيحـة الزمـكان ( البـرت أي 
اينشـتاين ), وركن تعامـل األمن مع المـواد الكيمائية, 
وركـن المسـابقات الترفيهية والمتنوعـة, وركن النانو 
التكنولوجـي, وركن العالم ماري كـوري, وركن  العالم 
أبـو بكر الـرازي، وأيضاً ركـن العالم سـفانت ومن أهم 
إنجازاته عملية غسيل الكلى, وركن فحص فصيلة الدم، 
وركـن الضيافـة،  باإلضافـة إلى إجراء بعـض التجارب 

المسلية ذات العالقة بقسم الكيمياء الفيزيائية.



Ω2016 ƒjÉe 8 ≥aGƒªdG - `g1437 ¿ÉÑ©°T 1 óMC’G
(697) Oó©dG (35) áæ°ùdG 15مرآة الجامعة ملتقى الطالبات

المعهد العالي للدعوة يكرم الفائزات 
كتبت :عبير الحناكي.

أقـام المعهد العالـي للدعوة واالحتسـاب 
حفـل تكريـم للفائـزات بمسـابقة الخطابة 
المشـاركات فـي الملتقـى العلمـي السـابع 
ومسابقة شموخ الوطنية في بانوراما المبنى 
(٣٢١)، وبحضـور وكيلـة المبنـى الدكتـورة 
منى الشـنيفي ووكيلة عمادة شـؤون أعضاء 
هيئة التدريـس الدكتورة خولـة المقبل وعدد 
مـن وكيـالت أقسـام المعهـد العالـي للدعوة 
واالحتساب وعضوات هيئة التدريس وعدد من 

الموظفات والطالبات.
وبـدأ الحفل بآيـات من الذكـر الحكيم، ثم 
المشـاركات  الطالبـات  لخطـب  اسـتعراض 
قبـل أن يتـم تكريـم الفائزات من قبـل وكيلة 
المعهد العالـي للدعوة واالحتسـاب الدكتورة 
منى الجليدان وتسـليمهن شهادة شكر ودرع 
وإهـداء جميـل، وهن (فـرع البحث: شـيخة 
الجريبـة- طالبـة دكتوراه، ومنى الشـمري – 
طالبـة ماجسـتير وتغريـد الحكمـي- طالبة 
دكتوراه وفازت أيضاَ في الرسم الكاريكاتيري 

والرسم التشكيلي).
أما في فرع التصويـر الضوئي ففازت كل 

مـن «سـارة آل معدي وأسـماء باجابـر»، أما 
مسـابقة شـموخ الوطنية ففـاز فيها «خزنة 

الظفيري وماجدة الحصين».
أمـا الفائـزات بمسـابقة الخطابـة التـي 
أقامهـا المعهد هن «شـهد الدوسـري ووفاء 

الفداء وبدرية الحزيم».
وتمـت إتاحة الفرصة للطالبـات الفائزات 
للحديـث عن المحور الذي شـاركت فيه وآلية 
المشـاركة لتحفيز الطالبات الحاضرات على 
المشاركة في الفعاليات التي تقيمها الجامعة 

فيما بعد.
وقـد قدمـن طالبـات الدكتـوراه شـيخة 
الجريبة وتغريد الحكمي كل الشـكر واالمتنان 
للمعهـد علـى إتاحـة الفرصـة والدعـم غيـر 
المحدود الذي دفعهن للمشاركة واإلسهام في 

رفع اسم المعهد الذي ينتمين له بكل فخر.
كما شـكرت طالبـات البكالوريوس خزنة 
الظفيـري ووفـاء الفدا د. منـى الجليدان على 
إتاحتهـا لهن العديد من الفـرص للخوض في 
المسابقات واألنشطة التي مكنتهن من وضع 
بصمـة جميلة لرد بعضـاَ من جميـل المعهد 

عليهن.

كتبت: وفاء الشلوي – ريم نويف 
نظم مكتب التربيـة العلمية بكلية العلـوم االجتماعية معرضا تعليميا 
بعنـوان «الوسـائل التعلميـة (تجـارب ناجحة )»، بإشـراف وكيلة قسـم 
المناهج وطـرق التدريس الدكتورة هنوف الشـمري وبمشـاركة عدد من 
الطالبـات والجهات من داخل وخارج الجامعـة وبحضور عدد من وكيالت 

األقسام والكليات ومنسوبات الهيئة اإلدارية والتعليمية. 
 وبينت الدكتورة هنوف الشـمري أن المعرض يهدف إلى تعزيز وصقل 

مهـارات المتدربـة في التعليم وكيفية ابتكار وسـائل جديدة واالسـتفادة 
منهـا التدريس في ظل اإلمكانيات المتاحة، منوهة أن الوسـائل التعليمية 
أصبحـت اليوم من األدوات المهمة في التعليم والتعليم وال غنى عنها حيث 
تسـاعد في زيادة مشـاركة الطالبة  اإليجابية في اكتساب الخبرة، وتنمية 
قدرتهـا على التأمل ودقـة المالحظة وإتباع التفكيـر العلمي للوصول إلى 

حل المشكالت. 
ولفتت الشـمري إلى أن الوسـائل التعليمة تسـاعد على الفهم والتعلم 

الصحيـح، ألن هذه الوسـائل تقدم خبرات حسـية واقعية، وشـبه واقعية 
بحسـب نوعها وتقدم خبرات حسية عن موضوعات التعلم، وتجذب انتباه 
الطالبـات، وتثير اهتمامهن وتشـوقهن لموضوع الـدرس وتعالج الفروق 

الفردية بينهن.
وتضمـن المعـرض عددا كبيرا من  األعمال واألنشـطة غيـر المنهجية  
المتميزة والوسائل التعليمية المبتكرة التي نفذتها الطالبات والمشاركات 

في المعرض من طالبات المستوى الثامن بمختلف األقسام والكليات .

كلية الحاسب تقيم ندوة عن تحليل اآلراء العربية
كتبت : أسماء الفاضل 

نظمـت المجموعـة البحثيـة لتحليـل اآلراء 
العربيـة، ندوة علمية تحت عنوان (تحليل اآلراء 
العربيـة)، في القاعة الكبرى بمدينة الملك عبد 
اللـه للطالبـات، وبحضـور عدد مـن الباحثات 
وأعضـاء هيئـة التدريـس وطالبات مـن داخل 

وخارج الجامعة.
واسـتفتحت الندوة د. سارة الحمود الباحث 
الرئيس للمجموعة واألسـتاذ المساعد في كلية 
علوم الحاسـب والمعلومات بالتعريف بالمجال 
ونشـاطها  وبالمجموعـة  وأهميتـه،  البحثـي 

وأعضائها، ورحبت بالمتحدثين والحضور.
وتناولـت الباحثـة والمحاضـر بكلية علوم 
الحاسب في جامعة الملك سعود، األستاذة نورا 

الطويرش مفهوم تحليل اآلراء العربية والطرق 
المسـتخدمة فـي تطبيقه،  مبينـة  الصعوبات 
التـي تواجـه الباحثين فـي هذا المجـال، فيما 
تحـدث نائب المشـرف العـام لمرصـد جامعة 
أسـتاذ  الويـب،  لدراسـات  عبدالعزيـز  الملـك 
مسـاعد بكليـة علوم الحاسـب ووكيـل عمادة 
تقنيـة المعلومات بجامعة جـدة الدكتور جالل 
العويبـدي عـن التحديات والفرص فـي تحليل 
ًما ذلك  بيانات شبكات التواصل االجتماعي مدعِّ

بتجارب عملية.
مـن جانبه أوضـح محلل نظم لدى شـركة 
علم والمشـرف على تطبيق سبر المهندس رائد 
معـروف المنظـور التجـاري في تحليـل اآلراء 
العربيـة، مسـتعرضا تجربـة شـركة علـم في 

تطوير محلـل اآلراء (سـبر)، وأبـرز التحديات 
والقيود التي واجهتهم في بنائه. 

تال ذلك حلقة نقاش بين المتحدثين أدارتها 
د. عريب العويشـق وكيلة كلية علوم الحاسـب 
والمعلومات بالجامعة، وشـارك فيها الحضور 
بعـدد مـن األسـئلة أجـاب عليهـا الباحثـون 

بإسهاب.
فـي ختـام النـدوة قامـت الدكتورة سـارة 
الحمـود بتوزيـع الجوائـز وتكريـم المتحدثين 
والموظفـات المتميزات، وأعضـاء المجموعة: 
وجـدان  البحيـري،  طرفـة  المعمـر،  أفنـان 
األحيدب، مواهب التويجري، والهنوف السويلم 
والطالبـات المتطوعات في تنظيم الندوة: ثروة 

التويجري، وسوسن المرزوق.

محاضرة عن آليات النشر العلمي 
في المجالت العلمية العالمية

كتبت: وفاء الفهيد
نظمـت وكالة عمادة شـؤون المكتبات بمدينـة الملك عبدالله 
للطالبات بالجامعة وذلك بالتنسيق مع المكتبة الرقمية السعودية 
بـوزارة التعليم محاضرة بعنوان «آليات النشـر العلمي بالمجالت 
العلميـة العالميـة « حيث تم اسـتضافة كالً من الدكتورة باشـك 
كاندمير مستشـارة العمـالء للمحتوى العلمي واالسـتاذة جامزا 
كسكن مديرة التسويق في شركة السفير « ELSovier» الهولندية 
 «science Direct» الناشرة لجميع مجالت قاعدة ساينس دايركت
وقد تضمنت المحاضرة عدة موضوعات مهمة في البحث العلمي 
شـملت الدورة الكاملة لمراحل النشر العلمي وتفصيل كل مرحلة 
منهـا (التـي فيها التحريـر والتحكيـم والجدول الزمنـي لمراحل 
نشـر البحـوث والمقـاالت العلميـة ، إضافـة إلى أهميـة االلتزام 
بأخالقيـات البحـث العلمي , حيـث أن المجالت العلميـة العالمية 
تلتـزم بهـذا الجانب , وكذلك تم شـرح كيفية تحرير المسـؤولية 
الفكريـة في األبحاث في حالة قيام أكثر من باحث أو فريق بحث 
بإنجاز البحـث وأيضاً تطرقت  المحاضرة إلى المعايير الشـكلية 
والتنظيميـة للبحـث العلمي وأهميته في قبـول كثير من األبحاث 
العلميـة أو رفضهـا  ثـم بعد  ذلك تم تسـليط الضـوء على قاعدة 
«سـكوبس» Scopus وبيـان مـدى أهميتهـا في تحديـد األبحاث 
التي تم االستشـهاد بها لمعرفة قوتها وأهميتهـا  العلمية وأيضاً 
اإلحصـاءات واألرقـام الدالة على حجم النشـر العلمـي للمؤلفين 
والجهـات العلمية البحثية إضافة إلى معرفة حجم اإلنتاج العلمي 

على مستوى الدول عالمياً.
وأكدت الدكتورة أريج  بنت سـعد العسكر وكيلة عمادة شؤون 
المكتبـات  للطالبات على أهمية عقد هـذا النوع من المحاضرات 
والذي يعود بالفائدة الكبيرة ألعضاء هيئة التدريس  حيث يسـهم 
فـي زيـادة مهـارات وقـدرات الباحثين السـعوديين على النشـر 
العلمـي في المجالت العلمية العالميـة , وبدورها قدمت الدكتورة 
العسكر شكرها وتقديرها لمدير الجامعة ووكيل الجامعة لشؤون 
الطالبات وعميد شـؤون المكتبـات على الدعم المباشـر للوكالة 
في إقامة مثل هذه النشـاطات العلميـة والتي تصب في مصلحة 
الباحثين والباحثات السـعوديين ,وكذلك أوصت الدكتورة العسكر 
بأهميـة التعاون والتنسـيق الكامل بين عمادة شـؤون المكتبات 
والمكتبة الرقمية السـعودية التي لديها عالقات متينة وقوية مع 
عدد كبير من الناشرين على مستوى العالم مما يعود بالنفع على 
الجامعة في زيادة النشـر السعودي في المجالت العلمية العالمية 

العريقة والذي يحقق بدوره رفعة جامعتنا علمياً وبحثياً .

قسم المناهج ينظم معرضاً عن الوسائل التعلمية
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كلية العلوم االجتماعية تقيم ندوة عن حقوق الملكية الفكرية
كتبت: وفاء الفهيد

العلـوم االجتماعية  أقامت كليـة 
وطـرق  المناهـج  بقسـم  ممثلـة 
عبداللـه  الملـك  بمدينـة  التدريـس 
للطالبـات بالمدينـة الجامعيـة ندوة 
الملكيـة  حقـوق  بعنـوان(  علميـة 
الفكريـة ) بالقاعة الكبرى في مبنى 
(٣٢٣)، بحضـور قيـادات الجامعـة 
ومنسـوباتها والطالبـات المهتمـات 
والباحثـات، وتركـز الفعاليـة علـى 
زيادة الوعي بأهمية الملكية الفكرية 

في حياتنا اليومية.
بكلمـة  العلميـة  النـدوة  وبـدأت 
المناهـج  قسـم  لوكيلـة  االفتتـاح 
وطـرق التدريس د. هنوف الشـمري 
بينت أهميـة اليوم العالمـي للملكية 
الفكرية وإلى دورها في زيادة اإلبداع 
بـأن  حديثهـا  مختتمـه  واالبتـكار، 
االحتفال بهـذا اليوم العالمي للملكية 
الفكرية هو فرصة سانحة لالحتفال 
بالمبدعيـن والمبتكريـن على جميع 

األصعدة األدبية والفنية.
بعـد ذلـك تقدمت عضـو مجلس 
التعليـم  لجنـة  وعضـو  الشـورى 
والبحـث العلمـي ـ وعضـو البرلمان 
العربي الدكتورة مسـتورة الشـمري 
السـلطات  (دور  بعنـوان  بورقـة 
التشـريعية والرقابيـة فـي حمايـة 
تحدثـت  حيـث  الفكريـة)  الملكيـة 
عن رقـي المجتمعات ومـدى تحضر 
األمم وأنه يقاس مـن خالل صيانتها 
لحقوق األفـراد ورعايتها لمصالحهم 
الشـخصية، كما تطرقت إلى التوعية 
األنظمـة  وسـن  اإلنسـان  بحقـوق 
االتفاقيـات  وتوقيـع  والقوانيـن 

والمعاهدات الدولية لحفظها.
ثم تطرقت إلـى التطّور التاريخي 

لحقوق الملكّية الفكرّية في المواثيق 
الدولّيـة والتعريـف باتفاقيـة حقوق 
الملكيـة الفكريـة، وذكـرت موقـف 
الدول العربية عامة والمملكة العربية 
خاصة مـن اتفاقية حقـوق الملكية 
الفكريـة، ثـم تحدثت عـن المجاالت 
التـي تعمـل عليهـا حقـوق الملكية 
االهتمـام  أهميـة  وبينـت  الفكريـة 

بحفظ الملكية الفكرية.
وأوصـت باإلعـداد لعقـد مؤتمـر 
علمـي العـام القادم تزامنـاً مع هذه 
ومسـتقبل  واقـع  حـول  المناسـبة 
واالنعكاسـات  الفكريـة  الملكيـة 

االيجابيـة والسـلبية المترتبـة عليها 
وتحديات التطبيق وطرح سبل وآليات 
التنفيـذ وحـث جهـود األكاديمييـن 
االختصـاص  وأهـل  والباحثيـن 
علميـة  أوراق  بتقديـم  واالهتمـام 
تتنـاول مجاالت جديـدة وحيوية في 

الملكية الفكرية.
تلتهـا كلمـة وكيلة معهـد تعليم 
بغيرهـا  للناطقـات  العربيـة  اللغـة 
وعضو هيئة التدريـس بكلية التربية 
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 
الدكتـورة هنـد الثنيـان بورقة عمل 
بعنـوان (األمانـة العلميـة مـا بيـن 

تجاوزات االسـتالل  المنتحل وحدود 
االقتبـاس الفكـري والمكتمل) حيث 
أوضحت أهـداف الورقة وهو التركيز 
العلميـة فـي  علـى أهميـة األمانـة 
البحث وتوضيح الفرق بين االسـتالل 
واالقتبـاس، ثم سـلطت الضـوء على 
األخطـاء التـي قد يقع فيهـا الباحث 
بقصـد االقتبـاس واسـتعرضت دور 
المؤسسات العلمية  في الحفاظ على 
حقوق ملكية اآلخرين الفكرية ودعم 
قيمـة األمانة العلمية لـدى الباحثين 
وطـالب الدراسـات العليا ثـم تعريف 
طالب الدراسـات العليا ببرامج كشف 

االستالل في البحث، وطالبت بتأهيل 
المرحلـة  فـي  والطالبـات  الطـالب 
الجامعية في البحث العلمي من خالل 
إضافة مادة دراسـية (مناهج البحث 

في العلوم اإلنسانية / التطبيقية).
 بعـد ذلـك قدمـت د. رجـاء عيـد 
أستاذ المناهج وطرق التدريس ورقة 
الفكريـة  الملكيـة  بعنوان(حقـوق 
الملكيـة  حقـوق  بينـت  للمؤلـف) 
الفكريـة وأهميتهـا، قبـل أن تختتم 
ورق العمل بالدكتـورة صفاء خريبة 
عضـو هيئـة التدريـس بقسـم علم 
النفس التي تطرقت في بحثها المقدم 

العلمي  البحـث  بعنـوان (أخالقيـات 
مـن المنظور النفسـي) للحديث عن 
أساسـيات البحث العلمـي من حيث 
الشـمول والدقة في عرض الدراسات 
السابقة ثم عرض المشكلة وصياغة 
األصالـة  ناحيـة  مـن  الفرضيـات 
واالبتـكار ثـم ذكرت األمانـة العلمية 
والتوثيق العلمـي ثم تطرقت للحديث 
عـن القيـم والمبـادئ األخالقية التي 
يجـب أن يتحلى بها الباحـث العلمي 
واألخطـاء التـي يقع فيهـا ثم ذكرت 
أنـواع السـطو األكاديمـي، وختمـت 
الورقة بذكر صفات  الباحث السـوي 
والغير سـوي والشـخصية السـيكو 

بآتيه.
 بعـد ذلـك مداخلـة وكيلـة كلية 
العلـوم االجتماعية للدراسـات العليا 
د. هيلـة الفايـز  والتـي تحدثت فيها 
عن مسـودة الئحـة حمايـة النزاهة 
العلمية للجامعة وإبراز حق الجامعة 
فـي مركز األخالقيـات العلمية والتي 
أنشئت هذا العام، ويضم المركز ثالث 
لجـان رئيسـية اللجنة األولـى: لجنة 
التدريب والتثقيف،  النظام، والثانيـة 
العلمية  والثالثـة لجنـة األخالقيـات 
فـي العلـوم التطبيقيـة  وتعتبـر د. 
هيلـة الفايز عضو مـن عضوات هذه 
اللجان التي تتضمن العديد من المواد 
النظاميـة التـي تعـد لوائـح للنظام 

التشريعي.   
وفي نهايـة الندوة كرمـت وكيلة 
قسـم المناهـج وطـرق التدريس د. 
هنوف الشمري الطالبات المشاركات 
فـي الملتقـى الطالبـي السـابع في 
محـور البحوث العلميـة والملصقات 
للمشـاركات  الـدروع  سـلمت  ثـم 

بالندوة. 

كتبت : وفاء الفهيد
افتتحت رئيسـة لجنة النشاط في قسم 
الفيزياء بكلية العلوم األستاذة صيتة العنزي 
نـادي القراءة (ِرواق الثقافة) تحت إشـراف 
وكيلة كليـة العلوم الدكتورة خلـود البلوي, 
ووكيلـة قسـم الفيزيـاء األسـتاذة ميرفـت 
الزميـع، وبحضـور عدد من عضـوات هيئة 
التدريس واإلداريات والطالبات بمدينة الملك 

عبد الله للطالبات في مبنى (٣٢٣).
وبـدأ حفل االفتتـاح بعرض عـن أهمية 
القـراءة وتأثيرهـا علـى الفـرد والمجتمـع 
وتطـور القراءة واالهتمام بهـا في المملكة 
خـالل السـنوات األخيـرة وظهور عـدد من 
المناشـط المهتمـة بتعزيز أهميـة القراءة 
مثل معرض الرياض الدولي للكتاب ونشـوء 
عدد من أندية القراءة في مختلف الجامعات 
والقطاعات التعليميـة واألدبية, ثم بعد ذلك 

تم اإلعـالن عن افتتاح نادي (ِرواق الثقافة), 
ومـن ثـم تجولـت الحاضـرات فـي األركان 

المختلفة 
من جانبـه ذكرت صيتة العنزي أن فكرة 
أنديـة القـراءة هي ليسـت فكـرة جديدة أو 
مستحدثه على الوسط الثقافي أو التعليمي 
بـل هي تأتي امتداد للجهود السـابقة، حيث 
سـبق وأن أنشـأ مجموعـة القـراء والتـي 
أسسـتها األسـتاذة أماني باعظيم من قسم 
الرياضيـات, فاألهداف جميعهـا واحدة من 
حيث السـعي لبناء جيل واعـي ومثقف ذي 
مـدارك وأفـق فكريـة واسـعة، ونحـن في 
رواق الثقافة نسـعى لتحقيـق هذه األهداف 
كمـا نسـعى الكتشـاف المواهـب وصقلها 
والتدريـب علـى مهـارات النقـد والتحليـل 
واإللقـاء والتقديـم فـي مناخ أخـوي لبناء 
عالقـات إيجابية بين العضـوات خارج إطار 

الروتين الدراسي, كما أن النادي أيضا سوف 
يسـعى بـإذن اللـه مسـتقبال  لتعزيـز روح 
العمل التطوعـي وخدمة المجتمع من خالل 
عـدد من األنشـطة الموجهة لفئـات معينة 
مـن المجتمـع وبالتعـاون مـع المهتميـن 
والمهتمـات في مجال العمـل التطوعي من 

خالل فكرة القراءة ).
وقدمت شـكرها لمسؤولي مركز دراسة 
الطالبات على تسهيل إجراءات إنشاء النادي 
وافتتاحه وعلى رأسهم أ. د. عبدالعزيز الهليل 
وكيل شـؤون الطالبات وعميد مركز دراسة 
الطالبـات، والدكتـورة هنـد عافيـة وكيلـة 
المركز لمبنى ٣٢٣ , وكذلك المسـؤولين في 
كليـة العلـوم وعلى رأسـهم سـعادة العميد 
الدكتـور محمـد البابطيـن والدكتـور أحمد 
القعود رئيس قسـم الفيزياء ووكيلة قسـم 
الفيزياء ميرفت الزميع لجهودهم الواضحة 

فـي دعم األنشـطة غيـر الصفية فـي كلية 
العلـوم, وأوضحت أن حمـاس الطالبات هو 
الشـعلة التـي تضـيء مسـيرة هـذا العمل، 
ودعـت جميـع المهتميـن والمهتمـات في 
الجامعـة مـن كافـة الكليـات و القطاعات 

لدعم النادي وأنشطة القادمة.
من جهة أخرى أبدت عـدد من الطالبات 
المشـاركات في النادي سـعادتهن بافتتاح 
النـادي، حيث أشـادت الطالبة آالء البشـير 
من قسـم الفيزياء بالجهود التي بذلها قسم 
الفيزيـاء وفـي مقدمتهـن األسـتاذة صيته 
العنـزي التي كان لهـا الفضل بعـد الله في 
إنشـاء وتطويـر العمـل علـى هـذه الفكرة 
الجميلـة, وبرأيـي أنـه مـن أجمل األشـياء 
التـي شـجعتنا جميعاً إلـى االنضمـام إليه 

والمشاركة فيه.
بينمـا ذكـرت الطالبة منيفـة أن افتتاح 

النادي يشـجع علـى القراءة أكثر، ثم نشـر 
مراجعـة حـول الكتاب فـي مدونـة النادي 
باإلضافة إلـى مواقع التواصـل االجتماعي، 
بينمـا تطرقت الطالبة، هيـام أبو حميد من 
المسـتوى السـادس إلى أهمية النادي حيث 
إن افتتاحـه لقسـم الفيزياء عمـل في قمة 
األهميـة من نواٍح عديدة سـواء مـن ناحية 

أعضاء النادي أو طالبات الجامعة بأكملها.
كمـا عبـرت الطالبـة هيـا العريفي من 
السـعادة  الرابـع عـن مشـاعر  المسـتوى 
والغبطة لديهـا الفتتاح النـادي والذي يمثل 
بدايـة االنطالق فـي العمـل التطوعي والذي 
الطريـق  القـراءة كمشـعل يضـيء  يقـدم 
للباحثيـن والباحثـات عن خدمـة مجتمعنا 
بما يعـود عليهـم بالفائدة الدائمة وليسـت 

المؤقتة.

افتتاح نادي القراءة في قسم الفيزياء 



Ω2016 ƒjÉe 8 ≥aGƒªdG - `g1437 ¿ÉÑ©°T 1 óMC’G
(697) Oó©dG (35) áæ°ùdG 17مرآة الجامعة أخبار

بمشاركة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية  

طالبات االتصال التسويقي يجسدن مراحل تطور اإلعالم السعودي
األميرة موضي: المعرض يهدف إلى تعريف الطالبات عمليا بمراحل تطور اإلعالم  السعودي

كتبت : رزان القاضي
نظم قسـم االتصال التسـويقي واإلعالن 
فـي كلية اإلعـالم واالتصال معرضـا إعالميا 
متميـزا عـن  «اإلعـالم السـعودي بإشـراف 
ومتابعة األميرة موضي بنت محمد آل سعود 
أسـتاذة مقـرر اإلعـالم السـعودي وباحثـة 

دكتوراه.
وتكون المعرض من عدة أركان تعريفية 
جسـدت خاللهـا الطالبات المشـاركات من 
السـعودي  اإلعـالم  مسـيرة   (٣٨١) شـعبة 
ومراحـل التطـور الهامـة التـي مـرت بهـا 
وأهـم  المختلفـة،  اإلعالميـة  القطاعـات 
المراحل التاريخية لمختلف الوسـائل سـواء 
المقـروءة والمرئيـة، باإلضافة إلـى اإلعالم 
الجديـد، مع التركيـز على نشـأة التلفزيون 

السـعودي ووكالة األنباء السعودية «واس»، 
باإلضافة إلى استعراض مراحل التطور التي 
شـهدتها كلية اإلعالم واالتصال في الجامعة 
كأول كلية متخصصـة بتدريس اإلعالم على 

مستوى المملكة للطالب والطالبات .
مـن  المشـاركات  الطالبـات  وعرضـت 
خـالل األركان دور مؤسـس المملكـة الملك 
عبدالعزيز آل سـعود رحمه الله  في إرسـاء 
العمـل اإلعالمـي منـذ إنشـاء صحيفـة «أم 
القـرى» لتكون النـواة األولى فـي منظومة 
اإلعـالم السـعودي،  واسـتعرضت الطالبات 
عددا من النسـخ األصلية لعـدد من الصحف 
القديمـة وذلـك بمشـاركة ودعم مـن مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
باإلضافة إلى مجموعة من الكتب والنشرات 

لسياسـات  التوضيحيـة  والمجسـمات 
فـي  بهـا  المعمـول  واألنظمـة  اإلعالميـة 
المملكة فـي حين سـلطت أركان المعرض 
الضـوء علـى إعالمييـن بارزين فـي تاريخ 

اإلعالم السعودي.
وبينـت األميـرة موضـي بنـت عبداللـه 
آل سـعود، أن المعـرض يهـدف إلـى تعريف 
الطالبات عمليا بمراحل تطور اإلعالم  عموما 
واإلعالم السعودي على وجه التحديد وتسليط 
الضـوء على أبـرز المحطات والشـخصيات 
التي أثـرت في تاريخ إعـالم المملكة ولعبت 
دوراً مميـزاً، مشـيرة إلـى أهميـة التطبيـق 
العملـي في مجـال اإلعـالم ودوره في تنمية 

المهارات المتعددة لدى الطالبات.
واعتمـدت الطالبات على إجـراء لقاءات 

حيـة مع عدد من الشـخصيات الهامة حيث 
تحدث الدكتور األمير سـعد آل سـعود وكيل 
وكالة التطويـر والجودة بالكليـة عن تطور 
اإلعـالم السـعودي وأهـم المراحـل النوعية 
التـي مر بها والتـي كانت تمثـل واقع وحال 
الفكر المستنير للمملكة العربية السعودية، 
مسـتعرضا عـدة جوانـب هامة فـي تاريخ 
المملكـة اإلعالمـي كان منها التحـول الذي 
شـهدته  (هيئـة اإلعالم المرئي والمسـموع 
و هيئـة اإلذاعـة والتلفزيـون وهيئـة وكالة 
األنباء السـعودية) والتطور في مجال النشر 
االلكترونـي ودخول الصحف اإللكترونية في 
المنافسة في السوق السعودية مع الصحف 

الورقية.
أجرتهـا  خاصـة  أخـرى  مقابلـة  وفـي 

الطالبـات وتـم بثها خـالل المعـرض تناول 
الدكتور إبراهيم السـعيد وكيـل كلية اإلعالم 
الـذي شـهدته  التطـور  واالتصـال مراحـل 
كليـة اإلعـالم واالتصـال والتوسـع في فتح 
تخصصات مختلفة في هذا المجال (اإلعالن 
والتسـويق والعالقـات العامـة والصحافـة 
والنشـر االلكترونـي والجرافيكـس واإلعالم 
المتخصص) وغيرها مـن التخصصات التي 
تعتبر ضمن احتياج سـوق العمل السـعودي 
ودخـول المـرأة السـعودية في هـذا المجال 
الهـام و البـارز والمؤثـر، وتطـرق األسـتاذ 
ناصـر العتيبي رئيس تحريـر صحيفة ناس 
اإللكترونية إلى أهم المتغيرات التي شهدتها 
الصحافـة السـعودية عمومـا واإللكترونية 

على وجه التحديد.

زيارة طالبية لشركة اإللكترونيات المتقدمة 
نظـم مركـز خدمـات التوظيف 
واألعمـال الرياديـة زيـارة لشـركة 
اإللكترونيـات المتقدمـة بالريـاض 
لطـالب كليـة الهندسـة برفقة عدد 
من أعضاء هيئـة التدريس بالكلية، 
وتـرأس الوفـد  الزائر وكيـل المركز 
لخدمـات التوظيف الدكتـور محمد 

العتيبي.
 وكان في اسـتقبال الوفد الزائر 
مديـر العالقـات العامـة بالشـركة 
المهنـدس خالد التركـي الذي رحب 
بالوفد وصحبهـم بجولة في مرافق 
الشـركة المختلفة  سـاردا لهم ابرز 
انجازاتها ومنتجاتهـا وآلية التعرف 
علـى التكنولوجيا  الحديثة  بها  وما 
تقوم به مـن تطوير لبعض األنظمة 

اإللكترونية.
وبعـد ذلـك  قام مديـر التوظيف 
األسـتاذ عبداللـه جابـر  بالشـركة 
باسـتقبال الوفـد وتعريفهـم ببيئة 
التوظيـف  العمـل بالشـركة وآليـة 

والفرص الوظيفية المتاحة، مقدما 
شكره لعميد مركز خدمات التوظيف 
واألعمال الريادية بالجامعة الدكتور 
خالـد بـن عبدالعزيز الشـلفان على 
اهتمامـه وجهود المركـز وتواصله 
وربط خريجي الجامعة مع الجهات 

الموظفة. 
وفي نهايـة الزيارة قـدم رئيس 
الوفد الدكتور محمد العتيبي شـكره 
إلتاحـة  الشـركة  علـى  للقائميـن 
هـذه الفرصـة، متمنيا اسـتمرارية 

التعاون. 

شـركة  أن  بالذكـر  الجديـر 
مـن  المتقدمـة  اإللكترونيـات 
الشـركات الرائدة في مجال هندسة 
ومـن  والبرمجيـات  اإللكترونيـات 
الجهات الجاذبـة لخريجي الجامعة  

في هذه التخصصات.

دورة حول االتجاهات الحديثة 
في التدريس الجامعي

كتبت: عبير الحناكي
أقام قسـم الحسـبة والرقابة في المعهد العالي للدعوة واالحتساب دورة 
تدريبية موجهة ألعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي بعنوان (اتجاهات 
حديثة فـي التدريس الجامعـي) قدمتها الدكتورة خلود بنـت فواز التميمي 
األستاذ المساعد في قسـم المناهج وطرق التدريس ووكيلة عمادة التقويم 
والجودة وأشـرفت على إعدادها وتنفيذها الدكتورة بدرية البشـر واألستاذة 
نسـرين العثمان أسـتاذ محاضر في قسم الحسـبة والرقابة والدكتورة هند 

الدهيشي أستاذ مساعد في قسم الحسبة والرقابة.
وهـدف البرنامج التدريبي إلـى تزويد أعضاء هيئـة التدريس بالمعارف 
وتنميـة المهارات في توظيف أحدث االتجاهـات الحديثة للتدريس الجامعي 
للرقـي وتحسـين األداء بما ينعكس إيجابـاَ على مسـتوى الطالبات وصوالَ 
إلـى تحقيـق الجـودة والتميز من خـالل عقـد المقارنات بين الممارسـات 
التدريسـية الحالية والمرغوبة ومناقشـة األدوار الحديثة لألستاذ الجامعي 
فـي ظل متغيرات األلفية الثالثة ومـا يتطلبه الوضع الحالي من إعداد طالب 
قادريـن على مواجهـة التحديات بوعي وثقة وعلم يسـهم في خدمة دينهم 

ومجتمعهم ووطنهم.
تناول البرنامج أيضاَ أهم اإلسـتراتيجيات التدريسـية الحديثة المناسبة 
للتدريـس الجامعـي على وجـه الخصـوص في ضوء مـا أقرته الدراسـات 

النفسية والتربوية الحديثة.
وقد أثنـت الحاضرات من أعضاء هيئة التدريـس بالمعهد العالي للدعوة 
واالحتسـاب على الـدورة بأنها أضافت لهـم معلومات جديـدة قيمة علمية 

وعملية. خصصت مركزاً الستقبال االستفسارات

٨٦ ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات التعليم عن بعد
كتب - مشاري العنزي

جنـدت عمادة التعلـم اإللكتروني والتعليم 
عن ُبعد طاقاتها البشـرية والتقنية؛ استعداداً 
الختبـارات الفصـل الدراسـي الثانـي للعـام 
والطالبـات  للطـالب  ١٤٣٦هـ-١٤٣٧هــ، 
لجميـع التخصصـات التـي انطلقـت مؤخراً، 
حيث اتجه أكثر من ٦٨٥٠٠ طالب وطالبة في 
برنامج االنتساب المطور إلى مراكز االختبار، 
البالـغ عددهـا ٢١٩ موزعـة علـى مناطـق 

المملكة ومحافظاتها.

وأوضح عميد التعلـم اإللكتروني والتعليم 
عن ُبعد الدكتـور عبدالعزيز العامر أن العمادة 
اعتادت أن تسـتعد مبكـراً السـتقبال الطالب 
والطالبـات، حيـث تـم تهيئـة مـا يزيـد على 
٧٠٠٠ شـخص من كال الجنسين ما بين مدير 
مركز ومشـرف إداري ومراقب لتسـيير أعمال 
االختبـارات، وتم عقد لقاءات ودورات تدريبية 

عن ُبعد لمشرفي المراكز الجديدة.
وأشـار العامـر إلى أنـه تم افتتـاح ثمانية 
مراكـز اختبـار جديـدة للطـالب والطالبـات، 

منها خمسـة مراكز للطالب وثالثة للطالبات، 
موضحـاً أن العمـادة تسـعى جاهـدة لجعـل 
فترة االختبارات أكثر يسـراً وسهولة من خالل 
توسـيع دائـرة مراكـز االختبار فـي المملكة، 
مـع الحـرص علـى سـهولة الوصـول إليهـا 
وتوفير سـبل الراحة واألجواء المالئمة إلجراء 

االختبارات.
يذكر أن العمادة خصصت مركزاً الستقبال 
االستفسـارات علـى الرقـم الموحـد للعمادة 

.٩٢٠٠٠١٥٨٠

إعـالن عن فقدان بطاقـة ممغنطة مخصصـة لمواقف 
كلية اإلعالم واالتصال،

االسم: حاتم بن علي الغامدي، على من يجدها تسليمها 
إلدارة األمن والسالمة بالجامعة.

إعالن عن فقدان بطاقة عمـل للموظف بالجامعة، لؤي 
بن بـدر العتيبي، على من يجدها تسـليمها إلدارة شـؤون 

الموظفين بالجامعة.

اعالنات مفقودات
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إعداد: عمادة تقنية المعلوماتركن التقنية
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- فـي البدايـة، حدثنا عن نشـأة مكتبة األمير 
سلطان للعلوم والمعرفة ؟

عند الحديـث عن المكتبات فـي الجامعة 
فالحديث يتكون عن خمسة وستين عاماً من 
خدمة طالب العلم وذلك عندما أنشـئت مكتبة 
كلية الشـريعة عـام ١٣٧٣هــ وتلتهـا كلية 
اللغـة العربيـة عـام ١٣٧٤هـ ثـم توالى فتح 
المكتبـات في كليات ومعاهـد الجامعة حيث 
تم إنشـاء المكتبـة المركزية عـام ١٣٩١هـ 
عندمـا اتسـعت الجامعـة وكثـرت كلياتهـا 
ومعاهدهـا العليا والعلميـة ، وفي عام ١٣٩٥ 
هـ أنشـئت عمادة شؤون المكتبات لإلشراف 
على المكتبـة المركزية والمكتبـات الفرعية 

للجامعة ومكتبات المعاهد العلمية.
- متى أطلق عليها هذا االسم ؟

عـن تسـمية المكتبـة المركزيـة بمكتبة 
األمير سـلطان للعلـوم والمعرفة فقد صدرت 
الموافقـة السـامية بتاريـخ ١٤٣٢ هـ وذلك 
تتويجـا لما تقدمه هـذه المكتبة العريقة من 

خدمات.
- إلى ماذا تهدف هذه المكتبة ؟

تهدف العمادة إلى توفير خدمات المكتبات 
والمعلومات في إطار أنشطة البحث والتعليم 
بالجامعة كما تعمل المكتبـات الفرعية على 
تحقيق هـذا الهدف من خـالل توفير مصادر 

المعلومات في جميع فروع المعرفة البشرية، 
والتدريـس  البحـث  لتعزيـز عمليتـي  وذلـك 
بالجامعة وإجـراء العمليات الفنية المختلفة 
الخاصـة بتنظيم وحفظ مصـادر المعلومات 
المكتبـة  لمقتنيـات  آلـي  فهـرس  وإعـداد 
علـى اختـالف أشـكالها واإلعـالم والتعريف 
بمطبوعات الجامعة وتشـجيع عملية تبادلها 
وتوزيعهـا وبيعها على المسـتويات المحلية 
والعربيـة والدوليـة وتنظيم معـارض الكتب، 

والمشـاركة فـي معـارض الكتـب المحليـة 
والعربيـة والدوليـة والتعـاون مـع المكتبات 
ومؤسسـات المعلومات األخرى على اختالف 

أنواعها وذلك داخل المملكة و خارجها.
- هـل تـم توفيـر الكتـب ذات التخصصـات 

العلمية التي أنشئت في الجامعة مؤخراً؟
تسعى العمادة بمساندة من إدارة الجامعة 
وتوجيهات عليـا إلى توفيـر المعلومة بكافة 
أشـكالها الورقية واإللكترونية بعد التنسـيق 

مع األقسام العلمية في الكليات.
-  مـا هـي آخر التطـورات في إدارة شـؤون 

المكتبات ؟ 
نسـعى دائما إلـى مواكبة التطـورات في 
مجال العلميات الفنية والتقنية وأنظمة إدارة 
المكتبـات والمحتوى، باإلضافـة إلى متابعة 
العمل لتحقيـق متطلبات الجـودة والحصول 

على االعتماد األكاديمي. 
- ما المدة الزمنية التي يسـتغرقها المفهرس 

لفهرسة الكتب يدوياً وإلكترونيا ؟ 
اإلعداد الفني ألوعية المعلومات المختلفة 
عملية دقيقة تحتـاج إلى خبراء متخصصين 
األوعيـة  هـذه  محتويـات  وصـف  لضمـان 
وبذلـك تختلـف الفهرسـة مـن وعـاء آلخـر 
حسـب مطابقـة العنـوان للمحتـوى والمدة 
الزمنية التي يسـتغرقها الكتاب الواحد يدوياً 
وإلكترونيـا مـن ١٥ - ٣٠ دقيقة وربما زادت 
أو نقصـت حسـب الوعـاء الـذي بيـن يـدي 

المفهرس. 
- مـا أوقات عمـل المكتبـة ؟ وهل تسـتقبل 

الزوار في عطلة نهاية األسبوع ؟
سـاعات العمل بالمكتبة من األحد وحتى 
الخميـس من السـاعة ٧:٣٠ صباحـا وحتى 
السـاعة التاسـعة مسـاء، أمـا يوم السـبت 
فمخصـص للنسـاء مـن السـاعة ٩ صباحاً 
وحتى الخامسة مساء، ويوم الجمعة إجازة. 

  - كلمة أخيرة تود إضافتها ؟ 
أن  وأود  الجامعـة  ولمـرآة  لكـم  شـكراً 
أقـول إن المكتبة وفرت كتبـا عربية وأجنبية 
ورقيـة وإلكترونية وقواعـد معلومات عربية 
وأجنبية وقسـما للرسـائل الجامعية وقسما 
للمخطوطـات، وبذلك اسـتحث أعضاء هيئة 
التدريـس والطلبـة علـى االسـتفادة من تلك 

الكنوز العظيمة.

في حديثه عن العمل الكبير الذي تشهده المكتبة.. القحطاني:

اإلعداد الفني ألوعية المعلومات يحتاج إلى دقة عالية ووقت وجهد كبير
نسعى بشكل دؤوب لتحقيق متطلبات الجودة والحصول على االعتماد األكاديمي

أكــد وكيــل إدارة شــؤون المكتبــات الدكتــور 
ســعد القحطاني أن العمادة تســعى إلى مواكبة 
التطورات في كافة المجــاالت لتحقيق متطلبات 
الجودة والحصــول على االعتماد األكاديمي، كما 

وفــرت فــي المكتبــة التــي يبلغ عمرها خمســة 
وستين عاماً كتبا عربية وأجنبية ورقية وإلكترونية 

بعدة لغات. 
وأضاف القحطاني بأن اإلعداد ألوعية المعلومات 

وأرشــفة الكتب إلكترونياً ويدويــاً يحتاج إلى دقة 
ووقت وجهد كبير، مشــيراً إلــى أن الكتاب الواحد 
يحتــاج إلى ما يقارب ١٥ إلــى ٣٠ دقيقة، متطرقاً 

للعديد من المحاور الحوار اآلتي:

حوار: عبدالعزيز المطيري
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أخبار المجتمع

الخدمات الطبية تكرم 
الحربي على تعاونه

مدير الجامعة يعزي 
العبودي في وفاة والدته

كرمـت الخدمـات الطبية، مديـر اإلشـراف والمتابعة 
في اإلدارة العامة لالسـتثمار األسـتاذ عبداللـه بن عليان 
الحربـي، وذلك نظير جهـوده الكبيرة وتعاونـه الدائم مع 
الشؤون الطبية، تسـلمها من قبل مدير الجامعة بالنيابة 
الدكتـور فوزان الفـوزان أثناء تدشـينه لمجمع الخدمات 

الطبية بحلته الجديدة.
وقـدم الحربـي شـكره لمديـر الجامعة علـى تكريمه 
وقـال: أتمنـى أن أكـون دائماً عند حسـن الظن، شـاكراً 
الخدمـات الطبية على التكريم، مبيناً أن ما قدمه جزء من 
عمله، مشـيداً بالتطورات النوعية المستمرة والدائمة في 
الخدمـات الطبية، مبينـاً أننا نفتخر بوجـود كوادر طبية 

مميزة، متمنياً التوفيق للجميع.

بعـث مديـر الجامعـة بالنيابـة الدكتـور فـوزان بـن 
عبدالرحمـن الفـوزان خطـاب تعـزيــة ومواســاة إلى 
الدكتـور ناصـر العبودي عضـو هيئة التدريـس في كلية 
أصـول الديـن في وفاة والدتـه - رحمها اللـه -، وقال في 
تعزيتـه  « تلقينا ببالغ الحزن واألسـى نبأ وفـاة والدتكم 
(رحمهـا الله) أسـأل الله للفقيدة الرحمـة والمغفرة وأن 
يسـكنها المولـى جلّت قدرته فسـيح جناتـه، وأنقل لكم 
ولجميـع ذويكـم تعازينا ومواسـاتنا باسـمي ونيابة عن 
منسـوبي الجامعـة. والله أسـأل أن يلهـم الجميع الصبر 

والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

خالل حفل تخريج الدفعة (٦٠) من 
طالب الجامعة 

أمير الرياض يكرم مدير معهد 
األحساء لحصوله على الماجستير

كـرم أميـر منطقـة الرياض 
بـن  بنـدر  بـن  فيصـل  األميـر 
عبدالعزيز، مديـر المعهد العلمي 
بمحافظة األحسـاء األستاذ خالد 
بـن محمد السـبيعي، بمناسـبة 
حصولـه على درجة الماجسـتير 
بتقدير ممتاز مع مرتبة الشـرف 
في «اإلدارة والتخطيط التربوي» 
من قسـم الجغرافيا بكلية العلوم 

االجتماعية.
جاء ذلك خالل حفل تخريج الدفعة (٦٠) من طالب الجامعة 

في مرحلتي الدراسات العليا والبكالوريوس. 
مـن جانبه عبر األسـتاذ خالد السـبيعي عن سـعادته بهذا 
التكريـم من سـمو أميـر الرياض، وقـال: ليس بمسـتغرب من 
والة األمـر في تكريـم أبنائهم المتفوقين، مقدماً شـكره لمدير 
الجامعـة بالنيابة على دعمـه غير المحدود، والشـكر موصول 
لوكيـل الجامعـة لشـؤون المعاهـد العلميـة الدكتـور إبراهيم 

الميمن.
وتمنى السـبيعي أن يكون دائماً عند حسن ظن المسؤولين 
دائماً، مبيناً أن درجة الماجستير ستضيف له في عمله التعليمي 

خصوصاً بعد جهد كبير بذلناه في هذه المرحلة.
 وقال: «بإذن الله يحالفنا التوفيق إلكمال مرحلة الدكتوراه».

في خطوة جديدة تستهدف رفع مهارة الطالب

كلية اإلعالم واالتصال توقع اتفاقية تعاون 
مع قناة الجامعة

وقعت كليـة اإلعالم واالتصـال مذكرة تعاون 
مع قناة الجامعة يوم األربعاء الماضي، جاء ذلك 
في مقر الكلية، في خطوة جديدة من شأنها رفع 

مهارة الطالب، وتعزيز قدراتهم المهنية.
ووقع مذكرة التعاون كل من الدكتور عبدالله 
الرفاعـي عميد كلية اإلعـالم واالتصال، والدكتور 
محمد الدكان مدير قناة الجامعة، وسـط حضور 
عدد من أعضاء هيئـة التدريس في الكلية، وعدد 

من منسوبي القناة.
وعقب توقيـع مذكـرة التعاون، أكد األسـتاذ 
الدكتور عبدالله الرفاعي أن مثل هذه الشـراكات 
واتفاقيات التعاون تسعى كلية اإلعالم واالتصال 
إلى إبرامها في كل حين، وقال: «نسـعى إلى رفع 
قـدرات الطالب المهارية والمهنية، خصوًصا وأن 
الكليـة ولله الحمـد لديها مخرجـات مميزة على 

مستوى الحضور العلمي والمعرفي».
ووصـف الدكتـور الرفاعـي الجامعـة ببيـت 
الخبـرة المميـز، مضيًفا «نحن فـي كلية اإلعالم 
واالتصـال جزء من هذا البيت، ونعتز به، كما أننا 
نتطلع مع بداية العام الدراسـي الجديد أن يكون 
لدينا مزيد من اتفاقيات التعاون والشركات التي 

تعزز من حجم الفوائد التي يكتسبها الطالب».
وقدم الدكتور الرفاعي شـكره لسـعادة مدير 
الجامعـة بالنيابـة الدكتور فوزان الفـوزان، لما 
تجـده كلية اإلعـالم واالتصال من اهتمـام بالغ، 
ودعـم متواصـل، شـاكرًا فـي الوقت ذاتـه قناة 

الجامعة على اهتمامها ودعمها لهذه االتفاقية.
من جهته أكد الدكتور محمد الدكان مدير قناة 
الجامعـة، أن توقيـع اتفاقية التعـاون بين كلية 
اإلعـالم واالتصال وقناة الجامعة، يعتبر تدشـيًنا 
حقيقًيـا وخطوة نوعية، مبدًيـا ثقته بنجاح هذه 

الشراكة في تحقيق األهداف التي تطمح لها.
وتأتي هذه االتفاقية انطالقاً من مسـؤوليات 
كلية اإلعالم واالتصال وقناة الجامعة فيما يتعلق 
بتعزيز الجوانب اإلعالميـة للجامعة، ودعم كافة 
السـبل لخدمة رسـالة الجامعـة ورؤيتها، ودعم 

منسـوبيها فـي المجـاالت اإلعالمية، فقـد تأكد 
الرغبة بينهما في إتمـام أوجه التعاون بين كلية 
اإلعـالم واالتصـال وقنـاة الجامعة فـي المجال 

اإلعالمي فـي عدد من المسـارات المهمة، والتي 
تأتـي هـذه المذكـرة التعاونية لتعزيز الشـراكة 

فيها.

مدير الجامعة يلتقي آحد طالب التعليم عن بعد في قاعة االختبار

طلب العلم ال يقف عند مرحلة معينة

الحمدان للمرتبة التاسعة

طالب معهد بريدة 
يكرمون معلميهم 

صـدر قـرار سـعادة مدير 
الدكتـور  بالنيابـة  الجامعـة 
فوزان بن عبدالرحمن الفوزان، 
بترقية األسـتاذ محمد بن فهد 

الحمدان إلى المرتبة التاسعة.
عـن  الحمـدان  وأعـرب 
اعتـزازه بهذه الترقيـة، مؤكداً 
أنهـا سـتكون حافزاً لـه على 
بـذل المزيد من الجهد لالرتقاء 

بإدارته بصفة خاصة والجامعة بصفة عامة.

ضمـن أسـبوع: المعلـم مكانـة وشـرف، قـام طالب 
المعهد العلمي في بريدة وبمشـاركة مدير المعهد فضيلة 
الشـيخ عبدالرحمن بن عبدالله الشـدوخي ووكالئه، وفي 
لفتـة جميلة مـن طالب المعهـد، قدم الطـالب لمعلميهم 
هدايا و شهادات شكر مقدمة من إدارة المعهد في الفصل 
تعبيراً عّما في نفوسهم تجاه معلميهم و تقديراً لهم على 
جهودهم التي يبذلونها من أجـل مصلحة أبنائهم الطالب 
ولدورهـم الرائد في بناء األمة . وقد تكلم مدير المعهد عن 
مكانـة المعلم وشـرف التعليم وشـكر المعلميـن على ما 
يبذلونه من جهد تجـاه طالبهم ومجتمعهم . بعدها تقدم 
أحـد الطالب بكلمة يشـكر فيهـا معلميه علـى جهودهم 

وحرصهم على أبنائهم .

خالد السبيعي

محمد الحمدان


