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عمادة شؤون الطالب ِّ
تنظم
زيارة إلصالحية الحاير

االفتتاحية
تعود مجلة شؤون
الطالب لمصافحة قرائها
بروح جديدة وعزم متقدم
من أجل تقديم األفضل،
متسلحة بخبرتها الطويلة،
وطاقم عملها المتمرس.
وال شك أن ما تعج به
الجامعة من حراك
وأنشطة يحتاج إلى
تغطية تواكبه ،وهي
التي كانت توفرها المجلة
لفترات طويلة.
لقد آلينا على أنفسنا نحن
طاقم المجلة أن نبذل
الجهد مضاعف ًا لنكون
عند حسن ظن طالب
الجامعة ومتابعي المجلة
من الخارج.
وألنها مجلتكم ،منكم
وإليكم فإننا ندعو جميع
الطالب أن يكونوا قريبين
منها ،لنستنير بآرائكم
ونحقق توقعاتكم ونلبي
طموحاتكم.
واهلل من وراء القصد وهو
الهادي إلى سواء السبيل.
أسرة التحرير

غطية

ت

معالي مدير الجامعة الدكتور بدران العمر

يُدشن اللقاء السنوي المفتوح لطالب وطالبات الجامعة

دشن معالي مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر اللقاء السنوي المفتوح لطالب
وطالبات جامعة الملك سعود ،وذلك يوم االثنين 1439 /3 /2هـ في قاعة حمد الجاسر في بهو الجامعة،
وبحضور سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية الدكتور عبد العزيز بن عبد اهلل العثمان،
ووكيل الجامعة الدكتور عبد اهلل بن سلمان السلمان ،وعميد شؤون الطالب الدكتور فهد السنيدي،
وعميد القبول والتسجيل الدكتور باسل عبد اهلل السدحان ،وعدد من عمداء الكليات في الجامعة.
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وقد افتتح اللقاء ب�آيات من الذكر
الحكيم ،ثم نبه معالي مدير الجامعة
الح�ضور ب�� َّأن �إدارة الجامعة لم ت� ِأت
في هذا اللقاء لإلقاء كلمة �أو خطاب،
و�إ َّنما �أتت ل�سماع �أ�سئلة وا�ستف�سارات
ال��ط�ل�اب وال �ط��ال �ب��ات ف��ي مختلف
التخ�ص�صات ،هذا وقد طرحت العديد
من الأ�سئلة من الطالب والطالبات
�سوا ًء من الحا�ضرين في قاعة حمد
الجا�سر� ،أو الأخ��وات الطالبات في
المدينة الجامعية� ،أو الأ�سئلة التي
تم طرحها عن طريق الإنترنت ،وقد
تمت الإجابة عن جميع الأ�سئلة من
قبل معالي مدير الجامعة ووكالئه،
وعميد �ش�ؤون الطالب ،وعميد القبول
والت�سجيل� ،أو من قبل �سعادة العمداء
ووكالئهم الذين ح�ضروا هذا اللقاء،
وكانت الأ�سئلة ذات �صلة بهم ،ومن
�أبرز محاور الأ�سئلة التي تمت الإجابة
عنها الآتي:
�إعفاء طالب المنح الداخلية من
ر�سوم ال�سكن.
بيان معايير اختيار ع�ضو هيئة
التدري�س في الجامعة.
ت��و��ض�ي��ح م ��دى ا��س�ت�ي�ع��اب ذوي
الإع��اق��ة في �أكثر من التخ�ص�صات
الموجودة.

ت �� �س �ه �ي��ل �إج� � � � ��راءات ب��رن��ام��ج
تقديم الدعم والم�ساعدة للطالب
الم�شاركين ف��ي الأب �ح��اث والأوراق
العلمية.
م �ع��دل ال �ط��ال��ب ي�م�ث��ل م�سيرته
العلمية.
تو�ضيح المدة المحددة لإنجاز
البحث في مرحلة الدرا�سات العليا
(الماج�ستير والدكتوراه).
الحث على توفير �أدوات و�آالت
الطباعة في كلية العمارة والتخطيط،
نظر ًا لمحدوديتها.
تو�ضيح الأه��داف اال�ستراتيجية

القادمة للجامعة( :التعليم ،والبحث
العلمي ،وخ��دم��ة المجتمع) بحيث
تكون جامعة غير ربحية ،تعتمد على
نف�سها ق��در الم�ستطاع ،وا�ستثمار
طالب الجامعة للدرا�سة في �أف�ضل
خم�سين جامعة في العالم في مختلف
التخ�ص�صات.
ت�أجير الملعب الخا�ص بالجامعة
ي�شترط ف��ي عقد الإي �ج��ار مراعاة
�أن �� �ش �ط��ة وم �� �ص��ال��ح ال �ط�لاب �أو ًال،
ويهدف �إل��ى دف��ع ال�ق��درة الت�شغيلية
والمالية للجامعة.
ت �م � ّي��ز ال �ج��ام �ع��ة ف��ي الأن�شطة

ال �ط�لاب �ي��ة وال��ري��ا���ض��ي��ة ،ووج� ��ود
ال�سجل المهاري الذي يوازي ال�سجل
الأكاديمي.
وفي ختام اللقاء �أبان معالي مدير
الجامعة � َّأن الجامعة تحظى برعاية
واهتمام من جاللة الملك �سلمان بن
عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد
بن �سلمان حفظهما اهلل ،و�أن �إدارة
الجامعة هي في الأ�سا�س �أتت لخدمة
الطالب ،ورف��ع م�ستواه بحيث يكون
عن�صر ًا فعا ًال ومنتج ًا و�إيجابي ًا في
المجتمع ،و�شكر الجميع على ح�سن
التنظيم والح�ضور.

�ش�ؤون الطالب
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شطة

أن

الوفد الشبابي الكوري يزور جامعة الملك سعود

ا�ستقبلت عمادة �ش�ؤون الطالب
ال��وف��د ال���ش�ب��اب ال �ك��وري ال ��ذي زار
ج��ام�ع��ة ال�م�ل��ك � �س �ع��ود ،وذل ��ك يوم
الأربعاء 1439 /2 /19هـ ،وت�أتي هذه
الزيارة بهدف االطالع على الم�شاريع
النه�ضوية ال �ت��ي �أر� �س��ت دعائمها
ال �ج��ام �ع��ة ف��ي م�خ�ت�ل��ف المجاالت
ال �ع �ل �م �ي��ة وال �م �ع��رف �ي��ة (النظرية
وال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة) ،غ�ي��ر �أن زيارتهم
اقت�صرت على �أهم معالم الجامعة،
وي�أتي في مقدمة ذلك مكتبة الملك
�سلمان بن عبد العزيز ،حيث تجول
الوفد في مختلف مرافق المكتبة،
واط�ل��ع على �سعة المكتبة ،وغ��زارة
ال�ك�ت��ب وال�م��و��ض��وع��ات الموجودة،
وفي مختلف فنون المعرفة العلمية
والطبية والإن�سانية ،كما اطلعوا على
النظام العلمي والتقني العجيب في
فهر�سة الكتب وال��ر��س��ائ��ل العلمية
بمختلف اللغات ،والتي ي�ستطيع من
خاللها الباحث الح�صول على مبتغاة
ب�أ�سهل الطرق و�أي�سرها.
ك�م��ا زار ال��وف��د ال��ك��وري معهد
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ال��ل��غ��ات واط� �ل ��ع ع �ل��ى ال �خ��دم��ات
التي ُيقدمها ،حيث �إن اللغة تمثل
حلقة الو�صل والج�سر ال��ذي يربط
المجتمعات وال�شعوب والأم ��م على
اخ �ت�لاف ل�غ��ات�ه��ا ،وك��ذل��ك الطرق
والأ�ساليب التي ي�ستخدمها المعهد

في ن�شر اللغة العربية باعتبارها لغة
القر�آن ،وهوية �أمة الإ�سالم.
وق ��د ب�ل��غ ع ��دد ال��وف��د ال�شبابي
ال�ك��وري ال��زائ��ر ( ،)10وت��أت��ي هذه
الزيارة �ضمن زيارته للمملكة العربية
ال���س�ع��ودي��ة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة م��ن -18

1439 /2 /27ه� �ـ ،وق��د �أثنى الوفد
ال�ك��وري على النه�ضة العلمية التي
تعي�شها جامعة الملك �سعود ،كما
�شكروا جميع الذين �سهلوا لهم هذه
الزيارة ،وعلى حفاوة ال�ضيافة وكرم
اال�ستقبال.

رامج

ب

النادي الثقافي واالجتماعي ي ُ ِّ
نظم فعالية

(اصنع وظيفتك)

َّ
نظم النادي الثقافي واالجتماعي
فعالية (ا��ص�ن��ع وظيفتك) ،وذلك
بالتعاون م��ع م��رك��ز الملك �سلمان
لريادة الأعمال ،حيث تناول الأ�ستاذ/
فادي الك�سا�سبة ممثل مركز الملك
��س�ل�م��ان ب��ال�ج��ام�ع��ة المو�ضوعات
ال ُمتعلقة ب��ري��ادة الأع �م��ال ،و�أب��رز

الم�شاريع الريادية ،والفر�ص التي
ي �ج��ب ع �ل��ى ال �ط��ال��ب و� �ض �ع �ه��ا في
الح�سبان ،وت�ط��رق ف��ي محا�ضرته
�إلى �أهم الخطوات في �إقامة درا�سة
ال�ج��دوى للم�شاريع ،وق��دم الحلول
االفترا�ضية لأب ��رز الم�شاكل التي
تواجه رياديي الأعمال.

النادي الثقافي في كلية إدارة األعمال
يُدشن فعالية «كسوة الشتاء»

د�شن النادي الثقافي واالجتماعي التابع
لإدارة الأن��دي��ة ف��ي ع �م��ادة � �ش ��ؤون الطالب
بكلية �إدارة الأع�م��ال فعالية «ك�سوة ال�شتاء»
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة ك�سوة ال�شتاء التجارية،

والتي تهدف الى توزيع مالب�س �شتوية لعمال
النظافة والمحتاجين ،في ف�صل ال�شتاء ،وقد
تم توزيع �أكثر من ( )١٥٠حقيبة على مدى
(� )٤أيام ،وقد �أبدى الطالب ومن�سوبو الكلية

ارتياحهم من هذه الفعالية التي تُغطي �شريحة
مهمة تعمل في خدمة المجتمع ال�سعودي داخل
الجامعة ،كما �أنها تزرع االبت�سامة في وجوه
المحتاجين منهم.

�ش�ؤون الطالب
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رامج

ب

نادي علم النفس ي ُ ِّ
نظم دورة بعنوان:

(االخصائي النفسي الجنائي والمسؤولية الجنائية)

نظم ن��ادي علم النف�س التابع لإدارة الأندية
الطالبية ف��ي ع �م��ادة � �ش ��ؤون ال �ط�لاب ف��ي كلية
ال�ت��رب�ي��ة دورة ت��دري�ب�ي��ة ب �ع �ن��وان( :الأخ�صائي
النف�سي الجنائي والم�س�ؤولية الجنائية) ،وذلك
8
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ي��وم الخمي�س ال�م��واف��ق 1439 /3 /5ه� �ـ ،والتي
قدمها الدكتور :عبد اهلل �أحمد الوايلي في مدرج
كلية التربية ،وق��د بلغ ع��دد الطالب المتدربين
( )115طالب ًا متدرب ًا من �أع�ضاء النادي وطالب

الق�سم وط�لاب الجامعة ،وال���دورة هدفت �إلى
تزويد الطالب المتدربين بالمعارف والمهارات
ال�ضرورية ذات ال�صلة بمهام الأخ�صائي النف�سي
الجنائي و�أهميته.

رامج

ب

نادي االستثمار يُقيم محاضرة بعنوان:

(رأس المال الجريء)

�أقام نادي اال�ستثمار التابع للأندية
الطالبية في عمادة �ش�ؤون الطالب في
كلية �إدارة الأعمال محا�ضرة بعنوان:
(ر�أ��� ��س ال��م��ال ال � �ج� ��ريء) ،قدمها
اال��س�ت��اذ عبد اهلل ال��رب��دي الرئي�س
التنفيذي ل�شركة (كير انترنا�شيونال)،

حيث تركزت المحا�ضرة على �صناديق
ر�أ�� ��س ال��م��ال ال� �ج ��ريء ال �ت��ي تدعم
و ُتمول الأفكار الجديدة واالختراعات
والم�شاريع النا�شئة ،نظر ًا لأهميتها
ودوره� ��ا ال�ك�ب�ي��ر ف��ي ت�ط��وي��ر وتنمية
اقت�صاد المملكة العربية ال�سعودية.

نادي االستثمار ي ُ ِّ
نظم زيارة إلى مقر هيئة
السوق المالية ()CMA

َّ
نظم نادي اال�ستثمار التابع لإدارة الأندية
الطالبية ف��ي ع�م��ادة ��ش��ؤون ال�ط�لاب ف��ي كلية
�إدارة الأع �م��ال زي ��ارة �إل��ى مقر هيئة ال�سوق
المالية ( ،)CMAوذلك يوم االثنين الموافق 3
�صفر 1439هـ ،حيث كان في ا�ستقبال الطالب
الزائرين الأ�ستاذ� /سعيد القحطاني �أخ�صائي

التوعية في الهيئة ،والذي قالم بتعريف الطالب
بعمل الهيئة والبرامج المقدمة فيها ،والتي تنمي
وت�صقل مهارات الطالب حديثي التخرج من
ق�سم المالية ،و�أل�ق��ى ع��دد من موظفي الهيئة
ع��ر��ض� ًا تقييمي ًا للممار�سات المخالفة التي
تحدث في ال�سوق المالية ،و�أنواع العقوبات لكل

نوع من المخالفات ،والطرق المتبعة للمحافظة
على كفاءة ال�سوق ،ثم التقى الطالب الزائرون
بم�س�ؤول الموارد الب�شرية في الهيئة للتعرف على
المميزات التي يح�صل عليها موظفو هيئة ال�سوق
المالية ،والمتطلبات والتخ�ص�صات المرغوبة
في الهيئة.

�ش�ؤون الطالب
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شطة

أن

نادي االقتصاد ينظم محاضرة بعنوان:

(معجزة صناعة البتروكيماويات
السعودية ..التاريخ بين األمس واليوم)

ن� َّ�ظ��م ن��ادي االقت�صاد التابع لإدارة الأندية
الطالبية في عمادة �ش�ؤون الطالب؛ وبالتعاون مع
جمعية االقت�صاد ال�سعودية بكلية �إدارة الأعمال
محا�ضرة بعنوان( :معجزة �صناعة البتروكيماويات
ال�سعودية ،التاريخ بين الأم����س وال �ي��وم) ،وذلك
يوم الثالثاء � 18صفر 1439ه�ـ الموافق  7نوفمبر
2017م ،قدمها �سعادة المهند�س :عبد العزيز عبد
اهلل الزامل.
وقد بد�أ الدكتور �أحمد المحيميد المحا�ضرة
بنبذة تعريفية عن المهند�س عبدالعزيز الزامل،
ث��م ت �ن��اول المهند�س ال��زام��ل ال��و��ض��ع التقييمي
10
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لل�صناعة في المملكة من الخم�سينيات وال�ستينيات
م��ن ال�ق��رن ال��واح��د والع�شرين ،كما ت�ح��دث عن
ن�ش�أة وزارة التجارة و ال�صناعة ،وزارة البترول
والثروة المعدنية ،وت�أ�سي�س مركز الأبحاث والتنمية
ال�صناعية ع��ام 1965م ،والم�ؤ�س�سات العامة
للبترول والمعادن ،ووزارة ال�صناعة والكهرباء
ون �� �ش ��أت �ه��ا ع ��ام 1975م ،وال �� �ش��رك��ة ال�سعودية
لل�صناعات البتروكيماويات 1976م ،و�إنتاج الزيت
الخام بو�سائل �أُخرى غير �إحراقه تجنب ًا لما يترتب
على �إحراقه من �أ�ضرار للبيئة ،وكل ذلك بوا�سطة
�شركة �أرامكو.

و�أو��ض��ح المهند�س الزامل ب �� َّأن �شركة �سابك
حققت ن�ج��اح� ًا ك�ب�ي��ر ًا م��ع �شركائها ف��ي مختلف
ال�م�ج��االت ومنها ال�ق��وى العاملة ف��ي ال�سعودية،
وبين المهند�س ال��زام��ل عن دور الهيئة الملكية
للجبيل الأ�سا�سي المتمثل في �إن�شاء مدن �صناعية
وم��وان��ئ وغير ذل��ك من الم�شارع اال�ستراتيجية،
و�أخير ًا تحدث عن م�ستقبل �صناعة البتروكيماويات
ف��ي المملكة وال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ق��د تواجههم في
الم�ستقبل ،وقد ح�ضر هذه المحا�ضرة عدد كبير
من الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وتم ا�ستقبال
�أ�سئلتهم والإجابة عنها.

شطة

أن

النادي الثقافي واالجتماعي ي ُ ِّ
نظم المسابقة الثقافية في

اإللقاء والخطابة
نظم النادي الثقافي واالجتماعي
ال �ت��اب��ع لإدارة الأن ��دي ��ة الطالبية
ف��ي ع �م��ادة � �ش ��ؤون ال �ط�لاب ،بمعهد
ال �ل �غ��وي��ات ال�م���س��اب�ق��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة في
الإلقاء والخطابة ،وذلك يوم الخمي�س
 ١٤٣٩/٣/١٩في مدرج المعهد �شارك
فيها عدد من طالب المعهد ،و�أي�ض ًا
ح���ض��ره��ا ب�ع����ض م��ن �أع �� �ض��اء هيئة
التدري�س ،وقدم الطالب الم�شاركون
فيها م��ا حفظوه م��ن ال�شعر والنثر
وال �ح �ك��م ،وق ��د ت��م ت�ك��ري��م الطالب
المتميزين في الإلقاء.

النادي الثقافي واالجتماعي بمعهد اللغويات
يُنظم مهرجان ًا ثقافي ًا لطالب قسم اللغة والثقافة

َّ
نظم النادي الثقافي واالجتماعي التابع لإدارة
الأندية الطالبية في معهد اللغويات مهرجان ًا
ثقافي ًا لطالب ق�سم اللغة والثقافة ،وذلك يوم
الأح��د ١٤٣٩/٣/٢٢ه� �ـ ،وقد ح�ضر المهرجان
( )٥٥طالب ًا ،وبح�ضور رئي�س ق�سم اللغة والثقافة
و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وقد ا�شتمل المهرجان

على الكثير من م�شاركات الطالب المختلفة
من �أنا�شيد وم�ساجالت �شعرية و�إلقاء وم�سابقة
ثقافية ،وتم ت�شكيل لجنة من �أع�ضاء التدري�س
لتحكيم الم�سابقات وم�شاركات الطالب ،حيث
كانت الم�شاركات تناف�سية بين الم�ستويات،
وتخلل المهرجان توزيع بع�ض الفطائر الخفيفة

وبع�ض الم�شروبات ،وف��ي نهاية المهرجان تم
توزيع بع�ض الجوائز الت�شجيعية على الطالب
الأف�ضل م�شاركة والفائزين ح�سب تقييم لجنة
التحكيم ،وق��د ن��ال ه��ذا المهرجان ا�ستح�سان
وارت �ي��اح جميع ال �ط�لاب ال�ح��ا��ض��ري��ن ،لأنهم
�شاركوا فيه ببع�ض ميولهم ومواهبهم.

�ش�ؤون الطالب
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رامج

ب

النادي األدبي ي ُ ِّ
نظم ندوة علمية بعنوان :قصة شاعر

نظم النادي الأدب��ي التابع لإدارة
الأن��دي��ة الطالبية ف��ي ع�م��ادة �ش�ؤون
ال �ط�لاب بكلية الآداب ب��ال�ت�ع��اون مع
النادي الثقافي االجتماعي ندوة علمية
بعنوان (ق�صة �شاعر) ��ش��ارك فيها
الأ�ستاذ الدكتور نا�صر بن �سعد الر�شيد
�أ�ستاذ الأدب القديم ونقده بق�سم اللغة
العربية بكلية الآداب جامعة الملك
�سعود ،يوم االثنين 1439/3/9ه �ـ من
ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهر ًا حتى ال�ساعة
الواحدة ظهر ًا ،وفي الندوة ا�ستعر�ض
الدكتور ق�صة نبوغه بو�صفه �شاعر ًا،
مبينا � َّأن بداياته الأولى كانت منذ �أن
ك��ان طالب ًا ،وك��ان��ت هناك م�سابقات
في المدر�سة ،ثم بت�شجيع المعلمين
والمجتمع ب��د�أ االهتمام �أكثر وخا�صة
الأن�شطة التي كانت تقام في المعاهد
والجامعات التي در���س فيها ،وكانت
ق�صيدته الوطنية لها �أكبر ت�أثير ،حيث
قررت في المناهج الدرا�سية و�أ�صبحت
ن�شيد ًا يتغنى به ،ثم �أ�ضاف المحا�ضر
� َّأن ت�ج��رب�ت��ه ال���ش�ع��ري��ة ب� ��د�أت تثمر
12
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بقراءاته واطالعه على ما ك��ان يدور
في ال�ساحة العربية من نه�ضة �أدبية
و�شعرية �أثرت تجربته ال�شعرية وزادت
من اهتمامه ،وخ�صو�ص ًا م�شاركاته في
االحتفاالت والأندية الثقافية وال�شعرية
في مكة المكرمة.
ثم فتح الباب للأ�سئلة والمداخالت

التي �أث��رت الندوة ،وفي ختام الندوة
ق��ر�أ المحا�ضر ق�صيدة من ق�صائده
ال �� �ش �ع��ري��ة ف ��ي ال���وق���وف ع �ل��ى جبل
(ثهالن).
ونظمها الطالب ال�ب��در المالكي،
وق ��دم ال �ن��دوة ال�ط��ال��ب ع�ب��د الكريم
الح�صان ،والطالب �أحمد البريكان،

وفي ختام الندوة التي ح�ضرها عدد
كبير من طالب البكالوريو�س وطالب
ال��درا� �س��ات العليا بكلية الآداب ،تم
ال�سحب ع�ل��ى ج��وائ��ز قيمة للطالب
ال�ح��ا��ض��ري��ن ،ث��م ق��ام رئي�س النادي
بتكريم ال��دك�ت��ور المحا�ضر ب�شهادة
تقديرية من النادي الأدبي.

دورات

مركز الحاسب وتنمية المهارات للتدريب

يختتم دوراته التدريبية للفصل األول من
العام الجامعي 1439-1438هـ

اختتم مركز الحا�سب وتنمية المهارات للتدريب
بعمادة �ش�ؤون الطالب دوراته التدريبية للف�صل الأول
من العام الجامعي 1439-1438ه�ـ في كل من دورات
(الحا�سب الآلي� ،إدارية وتطويرية ،اللغات) حيث تم
�إقامة العديد من ال��دورات المميزة والجديدة كدورة
مهارات تقنية المعلومات  CITالمعتمدة من هيئة
الم�ؤهالت اال�سكتلندية ك�أول مركز في المملكة العربية
ال�سعودية تم اعتماده لتقديم هذه الدورة ،وكذلك تمت
�إق��ام��ة دورات عديدة في لغات البرمجة مثل (C#،

 ،ASP.NETجافا ،فجوال بي�سك) ودورات مميزة
ف��ي مجال الت�صميم الفني والهند�سي والإخراجي
مثل(اوتوكاد ،ريفيت ،فوتو�شوب ،افترافكت ،الر�سوم
المعلوماتية انفوجرافيك) والعديد من الدورات الإدارية
والتطويرية مثل ( ،PMP، HR، 6Sigmaمهارات
التخطيط اال�ستراتيجي) كما دعا �أ.د .محمد بن علي
ال�صالح – وكيل ع�م��ادة � �ش ��ؤون ال�ط�لاب للأن�شطة
وال���ش��راك��ة الطالبية -ط�لاب الجامعة لال�ستفادة
والت�سجيل في الدورات المدعومة من العمادة والمعتمدة

من الم�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني والمهني وال�سجل
المهاري.
الجدير بالذكر �أن المركز �سوف يطرح العديد
م��ن ال� ��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة للمتخرجين والمجتمع
وموظفي القطاعات الحكومية والخا�صة ب��دء ًا من
الف�صل القادم والتي �سيتم الإعالن عنها الحق ًا عبر
ح�سابات المركز في التوا�صل االجتماعي @ksucsd
�صرح بذلك مدير مركز الحا�سب وتنمية المهارات
للتدريب �أ .عبداهلل بن را�شد �آل زنان.
�ش�ؤون الطالب
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حالت

ر

النادي الثقافي واالجتماعي ي ُ ِّ
نظم رحلة إلى المدينة المنورة

ن� َّ�ظ��م ال �ن��ادي الثقافي واالج�ت�م��اع��ي التابع
لإدارة الأندية الطالبية في عمادة �ش�ؤون الطالب
لطالب معهد اللغويات العربية رحلة �إلى المدينة
المنورة �شارك فيها ( )33طالب ًا من جميع �أق�سام
المعهد ،وذلك من يوم الخمي�س 1439/3/12هـ
ال�م��واف��ق  30نوفمبر 2017م �إل��ى ي��وم ال�سبت
1439/3/14ه� � �ـ ال�م��واف��ق  2دي�سمبر 2017م،
عبر برنامج عي�ش ال�سعودية ال��ذي تنفذه هيئة
ال�سياحة ،حيث تمكن الطالب في هذه الرحلة
المباركة من زيارة الحرم النبوي وم�سجد قباء،
وبع�ض الأماكن التاريخية بالمدينة ،مثل :جبل
�أُحد ،والخندق ،وح�صن كعب بن الأ�شرف ،وبع�ض
الم�ساجد مثل م�سجد الغمامة وم�سجد الجمعة،
وبع�ض الأ��س��واق المطلة على درب ال�سنة الذي
ينفذ حديث ًا على هيئة مم�شى يربط بين الم�سجد
النبوي وم�سجد ق�ب��اء ،كما زار ال�ط�لاب عدد ًا
من المعار�ض مثل معر�ض دار المدينة ومعر�ض
ال �ق��ر�آن الكريم ف��ي �ساحات الم�سجد النبوي،
و�أي�ض ًا زاروا بع�ض مزارع النخيل القديمة بقباء
وتناولوا طعام الغداء فيها ،وقد راف��ق الطالب
في الرحلة الم�شرف العام على الأن�شطة بالمعهد
الدكتور� :سعد بن عبداهلل الغالي.
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يارات

ز

عمادة شؤون الطالب ِّ
تنظم زيارة إلصالحية الحاير

نظمت ع�م��ادة � �ش ��ؤون ال�ط�لاب ممثله بوكالة
العمادة للأن�شطة وال�شراكة الطالبية زي��ارة �إلى
�إ�صالحية الحاير بالريا�ض تلبية للدعوة المقدمة
من مدير �إدارة ال�سجون بمنطقة الريا�ض وذلك يوم
الثالثاء الموافق 1439/3/3ه��ـ في تمام ال�ساعة
التا�سعة والن�صف �صباح ًا من �أج��ل عقد �شراكة
لتنفيذ برامج و�أن�شطة متنوعة داخ��ل الإ�صالحية
ل�ل�ن��زالء ،حيث ك��ان ف��ي ا�ستقبال ال��وف��د ك��ل من
�سعادة العقيد �سلمان العواد مدير �إدارة الإ�صالحية
والمقدم ع�ب��داهلل الحربي مدير �إدارة البرامج
والنقيب يا�سر العتيبي وقد ابتد�أت الزيارة بلقاء
تعارفي و�أخذ نبذة مخت�صرة عن الإ�صالحية وما
تقوم به من خدمات للنزالء ومن ثم �أخذ جولة على
القاعات الدرا�سية ومركز الحا�سب الآل��ي وقاعة
الم�سرح والمكتبة وقد ر�أ�س وفد الجامعة في هذه
الزيارة كل من �سعادة الأ�ستاذ الدكتور وكيل العمادة
للأن�شطة وال���ش��راك��ة ال�ط�لاب�ي��ة محمد ب��ن علي
ال�صالح وب�صحبته مدير �إدارة الأندية الطالبية
عبداهلل بن حامد المالكي ومدير �إدارة الم�سرح
�سامي بن م�سفر ال�سعرة ومدير مركز الحا�سب

وتنمية المهارات عبداهلل بن را�شد الزنان و مدير
�إدارة الأن�شطة وال�شراكة الطالبية عبداهلل بن فهد

ال�صقعبي ورئي�س ال�شراكة الطالبية متعب الح�سان
ونائبه عبداهلل المن�صور.
�ش�ؤون الطالب
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يارات

ز

مجتمعي من
الجامعة تُجسد دورها ال ُ
متنوعة لنزالء السجون
خالل برامجها ال ُ
ان� �ط�ل�اق� � ًا م ��ن دور الجامعة
ال ُمجتمعي زار مدير �إدارة ال�سجون
ال�م�ق��دم :عبد اهلل ال�ح��رب��ي عمادة
�ش�ؤون الطالب يوم االثنين الموافق
1439 /2/10ه � �ـ بغر�ض التن�سيق
ب�ي��ن �إدارة ال���س�ج��ن وال �ع �م��ادة في
�إقامة العديد من البرامج والأن�شطة
التي تهدف �إل��ى توعية الم�سجونين
وت�أهيلهم ت��رب��وي� ًا وف�ك��ري� ًا ونف�سي ًا
ومهني ًا ،وكان في ا�ستقبال مدير �إدارة
ال�سجون وال��وف��د المرافق ل��ه عميد
�ش�ؤون الطالب الدكتور :فهد بن حمد
القريني ،حيث رحب العميد بالوفد
الزائر ،و�أو�ضح �أن الجامعة تت�شرف
بخدمة ال �ن��زالء ،و�ستنظم العديد
م��ن ال �ب��رام��ج والأن �� �ش �ط��ة الثقافية
والعرو�ض الم�سرحية ،وتزويد النزالء
ب��ال �م �ه��ارات ال �ت��ي ت �� �س��اع��ده��م في
الح�صول على وظائف بعد خروجهم،
وق ��د خ ��رج االج �ت �م��اع ب��ال�ع��دي��د من

الأف�ك��ار والتو�صيات� ،أب��رزه��ا :عقد
اتفاقية بين الجامعة وادارة ال�سجون،

والتو�صية ب�إقامة معر�ض للموهوبين
من النزالء ،و�إقامة زي��ارات ميدانية

لإدارة ال���س�ج��ون ،وتنظيم عرو�ض
م�سرحية واال�ستفادة من الموهوبين.

وفد من القيادات األكاديمية بالجامعة
اإلسالمية بالمدينة يزور عمادة شؤون الطالب

زار وف��د م��ن ال �ق �ي��ادات الأك��ادي�م�ي��ة من
ال �ج��ام �ع��ة الإ� �س�لام �ي��ة ب��ال�م��دي�ن��ة المنورة
عمادة �ش�ؤون الطالب بجامعة الملك �سعود،
ي�ت�ق��دم�ه��م ....بالجامعة الإ��س�لام�ي��ة ويوم
الثالثاء الما�ضي
وكان في ا�ستقبال وفد الجامعة الإ�سالمية
16

�ش�ؤون الطالب

عميد �ش�ؤون الطالب الدكتور فهد القريني
ووكيل العمادة للأن�شطة وال�شراكة الطالبية
الدكتور محمد ال�صالح ومدير مركز الحا�سب
وتنمية المهارات الطالبية الأ�ستاذ عبداهلل
الزنان والم�ست�شار بالعمادة..
وا� �س �ت �ه��دف ال��ل��ق��اء ت� �ب ��ادل ال �خ �ب��رات

واال�ستفادة من الجوانب التي تهم الجامعتين
كالأن�شطة الطالبية ،و�أي�ض ًا مركز الحا�سب
الآل��ي ،والتدريب وال�سجل المهارى� ،إ�ضافة
�إل��ى المقارنة المرجعية واللوائح والأنظمة
والتعليمات الخا�صة بالتطوير وال�ج��ودة في
العمادة.

شطة

أن

بمناسبة اليوم العالمي لإلعاقة

عمادة شؤون الطالب تنظم مهرجان
(إرادة) الترويحي الثالث
ب��رع��اي��ة ك��ري�م��ة م��ن م�ع��ال��ي مدير
الجامعة الدكتور بدران بن عبد الرحمن
العمر َّ
نظم مركز طالب ذوي الإعاقة
ممث ًال بالنادي الطالبي التابع لعمادة
�� �ش� ��ؤون ال �ط�ل�اب م �ه��رج��ان (�إرادة)
ال�ت��روي�ح��ي ال�ث��ال��ث ،وذل ��ك م�ساء يوم
الخمي�س 1439 /3 /19ه� �ـ ،في البهو
الرئي�س للجامعة.
افتتح المهرجان ب�آيات من الذكر
الحكيم ،ثم �ألقى عميد �ش�ؤون الطالب
الدكتور فهد القريني كلمة ع َّبر فيها
عن �سعادته بهذه المنا�سبة المباركة،
و�أو�ضح �أن �إدارة الجامعة ُتولي اهتمام ًا
بالغ ًا ب�شريحة المعاقين ،و�أنها ت�سعى
ج��اه��دة ف��ي �سبيل خدمتهم ،وتذليل
كافة ال�صعوبات التي تواجههم ،وتوفير
كافة الإم�ك��ان��ات ال�م��ادي��ة والفنية من
�أج��ل رفع م�ستواهم العلمي والمعرفي،
وتطوير مهاراتهم وقدراتهم �إلى الحد
ال���ذي يجعلهم ق��ادري��ن ع�ل��ى تقديم
خدمات لمجتمعهم ال�سعودي ،واالندماج
ال�سوي ف��ي مجتمعهم ،كما �أث�ن��ى على
جميع الم�ؤ�س�سات والمراكز ال�صحية
واالجتماعية التي ُتقدم خدماتها لهذه
ال�شريحة داخ��ل الجامعة وخارجها،
وقام بتكريم الإخوة الم�شاركين في هذا
المهرجان.
وقام عميد �ش�ؤون الطالب الدكتور
فهد القريني بتكريم �أبرز ال�شخ�صيات
الداعمة والممولة للم�شاريع ذات ال�صلة

بخدمة ذوي الإع��اق��ة ،وف��ي مقدمتهم
�صاحب ال�سمو الملكي الأم�ي��ر في�صل
بن �سلطان بن نا�صر بن عبد العزيز،
ك�صديق لمركز ذوي الإع��اق��ة و�أ�شاد
ب�ج�ه��وده و�إ��س�ه��ام��ات��ه ف��ي �سبيل تنمية
وتطوير ق��درات ذوي الإعاقة ،كما قام
بتكريم جميع الإخ��وة الم�شاركين في
هذا المهرجان.
وق� ��د ت �خ �ل��ل ال �م �ه��رج��ان العديد
م��ن ال �ب��رام��ج وال�م���س��اب�ق��ات الثقافية
والريا�ضية �شارك فيها ذوو االحتياجات
الخا�صة على اختالف �إعاقاتهم ،وقد
لوحظت الفرحة تغمر الإخوة المعاقين
والأخوات المعاقات �أثناء م�شاركتهم في

هذا المهرجان ،كما رفعوا �أ�سمى �آيات
ال�شكر والعرفان لمعالي مدير الجامعة
الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر،
و� �س �ع��ادة عميد � �ش ��ؤون ال �ط�لاب على
م��ا ب��ذل��وه م��ن ج�ه��ود كبيرة ف��ي �سبيل
احت�ضان فئة المعاقين وتعليمهم ،وتوفير
البيئة التي تنمي قدراتهم ومهاراتهم،
وت���س�ت��وع��ب ن���ش��اط�ه��م ،ب��ل ت��وظ�ف��ه في
االتجاه الإيجابي وال�صحيح الذي يعود
بالنفع على فئة المعاقين وعلى �أ�سرهم
وعلى المجتمع ب�أكمله.
ورافق المهرجان معر�ض م�صاحب
للجمعيات والمراكز التي تقدم خدمات
لذوي الإعاقة داخل الجامعة وخارجها،

وم�ن�ه��ا :الجمعية ال�سعودية للإعاقة
ال���س�م�ع�ي��ة ،وج�م�ع�ي��ة ��س��اع��د الخيرية
لدعم مر�ضى الت�صلب المتعدد ،ومركز
الريا�ض التخ�ص�صي للت�أهيل ،والمجلة
ال�سعودية للتربية الخا�صة ،والقواعد
والإج ��راءات التنظيمية لخدمات ذوي
الإعاقة بجامعة الملك �سعود ،وبرنامج
التعليم العالي للطالب ال�صم و�ضعاف
ال�سمع ،ومركز الطالبات ذوات الإعاقة،
مركز ب�صمة للرعاية النهارية ،وجمعية
الإعاقة الحركية للكبار ،ونادي القانون:
حقوق ذوي الإع��اق��ة بالتعليم والعمل،
ومركز ب�سمة الدنيا لذوي االحتياجات
الخا�صة.

�ش�ؤون الطالب

17

شطة

أن

مسرح الجامعة يحقق جائزتين في أبها

اخ�ت�ت�م��ت ج��ام�ع��ة ال�م�ل��ك خالد
ب �م��دي �ن��ة �أب��ه��ا ف �ع��ال �ي��ات مهرجان
الم�سرح الجامعي الأول والذي �أقيم
ب��رع��اي��ة م��ن م�ع��ال��ي وزي���ر التعليم
الدكتور �أحمد العي�سى وا�ستمر على
مدى خم�سة �أيام ،و�شاركت به جامعة
الملك �سعود بم�سرحية «المكا�سون»
بفرقة م�سرحية من طالب الجامعة.
ال�م�ه��رج��ان ال ��ذي تناف�ست فيه
ال�ع��دي��د م��ن ال�ج��ام�ع��ات ال�سعودية
اخ�ت�ت��م مناف�ساته بتحقيق جامعة
الملك �سعود لجائزتين تقديريتين،
الأول��ى عن ن�ص المكا�سون للكاتب
خالد ال�شريمي والثانية عن راكور
ال �م �� �س��رح �ي��ة «ت �� �ص �م �ي��م الأزي � � ��اء
والأك�س�سوارات».
و�صرح مدير �إدارة الم�سرح رئي�س
الوفد الم�شارك في المهرجان الأ�ستاذ
�سامي ال�سعرة �إن هاتين الجائزتين
ت�أتيان في باكورة الإنجازات بعد عودة
م�سرح الجامعة لتمثيل الجامعة في
المناف�سات الم�سرحية على م�ستوى
المملكة ،ب��دوره ق��ال المخرج �سعود
التركي ب�أن الجائزتين ت�أتيان كنتيجة
طبيعية لل��إرث الفني ال��ذي تمتلكه
الجامعة ،وط��ال��ب التركي بالمزيد
من الدعم للم�سرح الجامعي في ظل
18
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ما تجده الفنون الب�صرية ب�شكل عام
من توجه حكومي لجعله �أحد الروافد
االقت�صادية.
وتتحدث الم�سرحية عن ملحمة
تراجيدية من حياة العرب االجتماعية
في الع�صر الجاهلي تقع �أحداثها في
م�ضارب قبيلة بني هبا�س حيث ي�سعى
�شيخ القبيلة هاب�س بحكمته بال�صلح
بين زعماء ع�شيرتي بني كراع وبني
الح ��م ف��ي خ�لاف �ه��م ع �ل��ى م��ن يرد
بغنمه الماء �أو ًال وفي غمرة ان�شغالهم
بخالفاتهم ي�صل �إلى م�ضاربهم تاجر
القبيلة �أب��و م�ح��زوم ع��ائ��د ًا بقافلته
من رحلة قطع فيها �أرج��اء الجزيرة
العربية وحام ًال معه �أخ�ب��ار ًا تزلزل
�أح ��وال القبيلة وتقلب خ�لاف �أبناء
العم من الع�شيرتين ل�صراع من نوع
�آخر.
�شارك في بطولة هذه الم�سرحية
البراء ال�شهري وعبدالعزيز الجدعان
و�سعيد ال�سعرة وثامر الحربي وعلي
مدخلي ومهند الجمعة ونا�صر البي�شي
وخ��ال��د ال �ح��ارث��ي وم� �ن ��اور العنزي
ومحمد مقبل وكان العمل من �إخراج
�سعود التركي وم�ساعد المخرج محمد
ال�شمراني و�أ�شرف على العمل �سامي
ال�سعرة.

شطة

أن

نادي الرياضيات ينظم فعالية (أرض الفن) لطالبات الجامعة

نظم نادي الريا�ضيات التابع
ل�ش�ؤون الطالب فعالية بعنوان:
«�أر�����ض ال��ف��ن» لطالبات جامعة
الملك �سعود من كافة الكليات،
كما ا�ست�ضاف النادي ع��دد ًا من
طالبات المرحلة الثانوية لإحدى
ال��م��دار���س ،وت��ح��دث��ت الطالبات
الم�شاركات ع��ن ال��ف��ن وعالقته
ب��ال��ري��ا���ض��ي��ات م���ع وج�����ود ع��دة
تطبيقات عملية ،وعر�ض لوحات
فنية لبع�ض طالبات الجامعة ،هذا
بالإ�ضافة �إل��ى ا�ست�ضافة ر�سامة
في كل ي��وم من الفعالية للر�سم
المبا�شر.
تمت الفعالية بنجاح وحازت
على �إعجاب الزائرات من طالبات
واع�����ض��اء هيئة ت��دري�����س الالتي
ا�ستفدتن وا�ستمتعن بها.

�ش�ؤون الطالب
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رامج

ب

النادي الثقافي االجتماعي بكلية الصيدلة يقيم فعاليتين ثقافيتين
كتبت :العنود الصالح
�أق��ام النادي الثقافي االجتماعي
بكلية ال�صيدلة فعاليتين يوم الأربعاء
الموافق  ١٤٣٩ / ٣ / ٤هـ -
٢٠١٧ / ١١ / ٢٢م بعنوان:
 -١ال�صيدلة في الح�ضارات.
 -٢يوم التكنولوجيا.
والهدف من الفعاليتين:
 رف��ع م�ستوى ثقافة الطالباتبتاريخ وعراقة مهنة ال�صيدلة.
 ع��ر���ض ت�ط��ور مهنة ال�صيدلةعلى مر الع�صور.
 عر�ض لأقدم الأجهزة وتطورهاو�أحدث الأجهزة.
منذ �صبيحة اليوم وكلية ال�صيدلة
�أ�شبه بخلية نحل ال�ستقبال الطالبات
وال� ��زائ� ��رات م��ن ال �ك �ل �ي��ات الأخ� ��رى
ال�ستعرا�ض تاريخ وح�ضارة ال�صيدلة
والأجهزة وتطورها في تنظيم متميز
ل�م���س��ؤول��ة ال �ن��ادي الأ� �س �ت��اذة هدى
الأح�م��دي وطالبات ال�ن��ادي الثقافي
االجتماعي.
وحملتنا ف �ع��ال �ي��ة ت �ط��ور مهنة
ال�صيدلة ب�إبداع من الع�صر الحجري
م ��رور ًا بح�ضارة ال�شرق ال�صينيين
وال��ه��ن��ود وال �ح �� �ض��ارة الإ�سالمية
علومهم �أدوات�ه��م من يد الهاون �إلى
�أكثر الأجهزة دقة وتطور ًا.

نادي اإلعالميات يقيم ندوة صناعة
المحتوى على شبكات التواصل
�أقام نادي الإعالميات بكلية الآداب بالمدينة الجامعية للطالبات
دورة �صناعة المحتوى الإعالمي على �شبكات التوا�صل االجتماعي
وذلك يوم الأربعاء الموافق 1439/3/11هـ من ال�ساعة � 9إلى .1
هدفت الدورة �إلى تنمية الإبداع ،الو�سائل المكررة والمطروحة،
الفكر وت��أث�ي��ره ف��ي �إنتاجية الإع�ل�ام� ،سمات الإع�لام��ي الناجح،
الإعالم ال�شامل.بح�ضور عدد كبير من قبل الطالبات داخل الكلية
وخارجها.
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غطية

ت

أطلقها نادي نزاهة ..وبمباركة هيئة نزاهة ..بالتعاون مع قناة بداية..

(وثيقة النزاهة) مبادرة رائدة للموظفين
الجدد لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

�أط��ل��ق ن��ادي ن��زاه��ة م��ن خالل
برنامج زِ د ر�صيدك الذي يعر�ض
على قناة بداية مبادرة هي الأولى
من نوعها والتي تحمل ا�سم (وثيقة
ال��ن��زاه��ة) تهدف �إل��ى ت��زوي��د كل
ملتحق بوظيفة جديدة �سواء كانت
حكومية �أو في القطاع الخا�ص �أن
يوقع على وثيقة ت��زوده بعدد من
ال��م��ب��ادئ ال��ت��ي ت��ع��زز م��ن جوانب
النزاهة ومكافحة الف�ساد.
وجاء في تفا�صيل المبادرة التي
�أعلنها م�ست�شار فقرة الديوانية
الثقافية �إبراهيم المعط�ش والتي
خ�ص�صت ك��ام��ل��ة ع��ن النزاهة
وم��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد ويقدمها
الإعالمي فهد الفهيد �أن الفكرة
انطلقت من ن��ادي نزاهة بجامعة
الملك �سعود و�سيتم رفعها لهيئة
النزاهة ومكافحة الف�ساد ب�شكل
ر�سمي بعد �أن يتم �صياغتها من
خ�لال محامين وم�ست�شارين في
النزاهة ومكافحة الف�ساد والذين
باركو الخطوة ب�شكل مبدئي كونها

مبادرة ت�صب في �صالح المجتمع
ب�شكل عام لتعزيز مبادئ النزاهة
ومكافحة الف�ساد وانطلقت الفكرة
م��ن ب��رن��ام��ج زِ د ر���ص��ي��دك فقرة
الديوانية الثقافية والذي تبثه قناة
بداية ويحظى بمتابعة جماهيرية
ك��ب��ي��رة وي��ح�����ص��ل ع��ل��ى م��رات��ب
متقدمة في ها�شتاقات تويتر على
طول بث البرنامج.
وت����ه����دف م�����ب�����ادرة (وث��ي��ق��ة
ال���ن���زاه���ة) ل��ت��زوي��د ك���ل موظف
ج��دي��دة بوثيقة يوقع عليها فيها

ع��دد م��ن ال��ب��ن��ود ال��ت��ي تو�ضح له
بع�ض جوانب النزاهة ومكافحة
الف�ساد وه��ي غير ملزمة ولكن
�سيتم رفع اقتراح ل��وزارة الخدمة
ال��م��دن��ي��ة ل��ك��ي ت��ك��ون م��ل��زم��ة لأي
موظف جديد بالتوقيع على هذه
الوثيقة كما �سيتم تزويد القطاع
الخا�ص بهذه الوثيقة لال�ستفادة
منها على �أن يتم توحيد الوثيقة
للجميع �إال من يريد �شرح بع�ض
التفا�صيل الخا�صة في من�ش�أته من
خ�لال ملحق في الوثيقة يتم فيه

تخ�صي�ص بع�ض البنود و�شرحها
ب�شكل �أدق.
و�أك��د �صاحب الفكرة �إبراهيم
المعط�ش �أن الوثيقة وجدت �أ�صداء
وردود �أفعال قوية كونها الأول من
نوعها وكونها فكرة �سهلة التطبيق
وت�سهم ب�شكل مبا�شر لكل موظف
�أن يطلع ع��ل��ى ج��وان��ب النزاهة
المطلوبة منه لكي ي�سد ذريعة
الجهل بهذه الجوانب.
وقال المعط�ش �إن هيئة نزاهة
ت��ه��دف دائ��م � ًا �إل���ى دع��م الأفكار
النوعية كما �ساهمت �سابق ًا في
دع��م �إن�����ش��اء �أن��دي��ة ال��ن��زاه��ة في
الجامعات حتى بلغ عددها �أكثر
من  ٣٠نادي وال زالت تقوم بهدفها
التوعوي ب�شكل قوي.
و�إبراهيم المعط�ش هو �صاحب
فكرة �أندية النزاهة في الجامعات
ال�سعودية حيث �أن��ه م�ؤ�س�س نادي
ن��زاه��ة ف��ي جامعة الملك �سعود
و�ساهم في �إطالق عدد من �أندية
النزاهة في الجامعات ال�سعودية.
�ش�ؤون الطالب
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دورات

أول مبادرة سعودية للتفاعل مع مشروع (نيوم) ومواكبة لتطلعات األمير محمد بن سلمان:

نادي المسؤولية االجتماعية يطلق دورات لتثقيف وتأهيل ١٠٠
طالب للتعامل مع (تكنلوجيا الروبوتات)على أيدي متخصصين

تفاع ًال مع �إط�لاق �أ�ضخم م�شروع ا�ستثماري
وال��ذي د�شنه ول��ي العهد الأمير محمد بن �سلمان
تحت ا�سم (نيوم) والذي �ستكون فيه الروبوتات �أكثر
من الب�شر ح�سب و�صف �سموه ف�إن نادي الم�س�ؤولية
االجتماعية بجامعة الملك �سعود وكليات المعرفة
وبدعم من رج��ل الأع�م��ال ح�سام بن عبدالرحمن
ال�صالح �أطلق �أول مبادرة �سعودية عبارة عن دورات
لن�شر ثقافة التعامل مع تكنلوجيا الروبوتات(:التعرف
عليها  -برمجتها  -التعامل معها � -صيانتها)
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وت�أهيل الم�شاركين وذل��ك بمقر كليات المعرفة
بالدرعية و من خ�لال مدربين معتمدين في هذا
المجال وتهيئة جيل قادر على التعامل مع الروبوت
مواكبة لتطلعات �سموه وخطواته الوا�سعة في التقدم
في جميع المجاالت.
و�صاحب ال��دورة التطبيق العملي على عدد من
الروبوتات من �شركات عالمية وتتخللها فك وتركيب
و�صيانة وبرمجة وتفاعل.
ووج��دت هذه ال��دورة ردود �أفعال وا�سعة كونها

تواكب هذا التقدم ال�سريع لهذا الوطن ولكونها �أول
دورة تثقيفية على م�ستوى المملكة وكونها ت�سهم في
تثقيف ال�شباب وال�شابات في هذا المجال المهم
و�سيتم �إط�ل�اق �أول م�سابقة �سعودية للروبوتات
و�ستحمل ا�سم راعي الدورة.
وت��أت��ي ه��ذه المبادرة للت�أكيد على تميز نادي
الم�س�ؤولية االجتماعية في تقديم مبادرات نوعية
وجديدة وتواكب احتياج المجتمع وامتداد ًا لنجاحه
المتوا�صل.
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