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نادي االستثمار يُقيم 
محاضرة بعنوان:

)رأس المال الجريء(

)معجزة صناعة 
البتروكيماويات السعودية.. 

التاريخ بين األمس واليوم(

م  عمادة شؤون الطالب تنظِّ
زيارة إلصالحية الحاير

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 مضاعفًا 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 
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دشن معالي مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر اللقاء السنوي المفتوح لطالب 
وطالبات جامعة الملك سعود، وذلك يوم االثنين 2/ 3/ 1439هـ 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.

معالي مدير الجامعة الدكتور بدران العمر 
يُدشن اللقاء السنوي المفتوح لطالب وطالبات الجامعة

تغطية
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وقد افتتح اللقاء باآيات من الذكر 
الحكيم، ثم نبه معالي مدير الجامعة 
تاأِت  لم  الجامعة  اإدارة  ب��اأَنّ  الح�ضور 
في هذا اللقاء لإلقاء كلمة اأو خطاب، 
واإَنّما اأتت ل�ضماع اأ�ضئلة وا�ضتف�ضارات 
مختلف  ف���ي  وال��ط��ال��ب��ات  ال���ط���اب 
التخ�ض�ضات، هذا وقد طرحت العديد 
والطالبات  الطاب  من  الأ�ضئلة  من 
حمد  قاعة  في  الحا�ضرين  من  �ضواًء 
في  الطالبات  الأخ���وات  اأو  الجا�ضر، 
التي  الأ�ضئلة  اأو  الجامعية،  المدينة 
الإنترنت، وقد  تم طرحها عن طريق 
من  الأ�ضئلة  جميع  عن  الإجابة  تمت 
ووكائه،  الجامعة  مدير  معالي  قبل 
وعميد �ضوؤون الطاب، وعميد القبول 
والت�ضجيل، اأو من قبل �ضعادة العمداء 
ووكائهم الذين ح�ضروا هذا اللقاء، 
ومن  بهم،  �ضلة  ذات  الأ�ضئلة  وكانت 
اأبرز محاور الأ�ضئلة التي تمت الإجابة 

عنها الآتي:
اإعفاء طاب المنح الداخلية من 

ر�ضوم ال�ضكن.
هيئة  ع�ضو  اختيار  معايير  بيان 

التدري�س في الجامعة.
ت��و���ض��ي��ح م���دى ا���ض��ت��ي��ع��اب ذوي 
التخ�ض�ضات  من  اأكثر  في  الإع��اق��ة 

الموجودة.

ت�����ض��ه��ي��ل اإج����������راءات ب��رن��ام��ج 
للطاب  والم�ضاعدة  الدعم  تقديم 
والأوراق  الأب��ح��اث  ف��ي  الم�ضاركين 

العلمية.
م�ضيرته  ي��م��ث��ل  ال��ط��ال��ب  م��ع��دل 

العلمية.
لإنجاز  المحددة  المدة  تو�ضيح 
العليا  الدرا�ضات  مرحلة  في  البحث 

)الماج�ضتير والدكتوراه(.
واآلت  اأدوات  توفير  على  الحث 
الطباعة في كلية العمارة والتخطيط، 

نظرًا لمحدوديتها.
ال�ضتراتيجية  الأه��داف  تو�ضيح 

والبحث  )التعليم،  للجامعة:  القادمة 
بحيث  المجتمع(  وخ��دم��ة  العلمي، 
تعتمد على  تكون جامعة غير ربحية، 
وا�ضتثمار  الم�ضتطاع،  ق��در  نف�ضها 
اأف�ضل  في  للدرا�ضة  الجامعة  طاب 
خم�ضين جامعة في العالم في مختلف 

التخ�ض�ضات.
بالجامعة  الخا�س  الملعب  تاأجير 
مراعاة  الإي��ج��ار  عقد  ف��ي  ي�شترط 
اأوًل،  ال��ط��اب  وم�����ض��ال��ح  اأن�����ض��ط��ة 
الت�ضغيلية  ال��ق��درة  دف��ع  اإل��ى  ويهدف 

والمالية للجامعة.
الأن�ضطة  ف���ي  ال��ج��ام��ع��ة  ت��م��ّي��ز 

ال��ط��اب��ي��ة وال���ري���ا����ض���ي���ة، ووج����ود 
ال�ضجل  يوازي  الذي  المهاري  ال�ضجل 

الأكاديمي.
وفي ختام اللقاء اأبان معالي مدير 
برعاية  تحظى  الجامعة  اأَنّ  الجامعة 
واهتمام من جالة الملك �ضلمان بن 
عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد 
اإدارة  واأن  اهلل،  حفظهما  �ضلمان  بن 
الجامعة هي في الأ�ضا�س اأتت لخدمة 
يكون  بحيث  م�ضتواه  ورف��ع  الطالب، 
في  واإيجابيًا  ومنتجًا  فعاًل  عن�ضرًا 
ح�ضن  على  الجميع  و�ضكر  المجتمع، 

التنظيم والح�ضور.
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الطاب  �ضوؤون  عمادة  ا�ضتقبلت 
ال��وف��د ال�����ض��ب��اب ال��ك��وري ال���ذي زار 
ج��ام��ع��ة ال��م��ل��ك ���ض��ع��ود، وذل���ك يوم 
الأربعاء 19/ 2/ 1439ه�، وتاأتي هذه 
الزيارة بهدف الطاع على الم�ضاريع 
دعائمها  اأر����ض���ت  ال��ت��ي  النه�ضوية 
المجالت  م��خ��ت��ل��ف  ف���ي  ال��ج��ام��ع��ة 
)النظرية  وال��م��ع��رف��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
زيارتهم  اأن  غ��ي��ر  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة(، 
الجامعة،  معالم  اأهم  على  اقت�ضرت 
الملك  مكتبة  ذلك  مقدمة  في  وياأتي 
تجول  حيث  العزيز،  عبد  بن  �ضلمان 
المكتبة،  مرافق  مختلف  في  الوفد 
وغ��زارة  المكتبة،  �ضعة  على  واط��ل��ع 
الموجودة،  وال��م��و���ض��وع��ات  ال��ك��ت��ب 
العلمية  المعرفة  فنون  مختلف  وفي 
والطبية والإن�ضانية، كما اطلعوا على 
في  العجيب  والتقني  العلمي  النظام 
العلمية  وال��ر���ض��ائ��ل  الكتب  فهر�ضة 
من  ي�ضتطيع  والتي  اللغات،  بمختلف 
خالها الباحث الح�ضول على مبتغاة 

باأ�ضهل الطرق واأي�ضرها.
معهد  ال���ك���وري  ال��وف��د  زار  ك��م��ا 

ال���ل���غ���ات واط���ل���ع ع��ل��ى ال��خ��دم��ات 
تمثل  اللغة  اإن  حيث  ُيقدمها،  التي 
يربط  ال��ذي  والج�ضر  الو�ضل  حلقة 
على  والأم���م  وال�ضعوب  المجتمعات 
الطرق  وك��ذل��ك  ل��غ��ات��ه��ا،  اخ��ت��اف 
المعهد  ي�ضتخدمها  التي  والأ�ضاليب 

العربية باعتبارها لغة  اللغة  في ن�ضر 
القراآن، وهوية اأمة الإ�ضام.

ال�ضبابي  ال��وف��د  ع���دد  ب��ل��غ  وق���د 
وت��اأت��ي هذه  ال��زائ��ر )10(،  ال��ك��وري 
الزيارة �ضمن زيارته للمملكة العربية 
ال�����ض��ع��ودي��ة خ���ال ال��ف��ت��رة م��ن 18-

الوفد  اأثنى  وق��د  1439ه����،   /2  /27
التي  العلمية  النه�ضة  على  ال��ك��وري 
كما  �ضعود،  الملك  جامعة  تعي�ضها 
هذه  لهم  �ضهلوا  الذين  �ضكروا جميع 
الزيارة، وعلى حفاوة ال�ضيافة وكرم 

ال�ضتقبال.

الوفد الشبابي الكوري يزور جامعة الملك سعود

أنشطة
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م فعالية النادي الثقافي واالجتماعي يُنظِّ
)اصنع وظيفتك(

م النادي الثقافي والجتماعي  نَظّ
وذلك  وظيفتك(،  )ا���ض��ن��ع  فعالية 
�ضلمان  الملك  م��رك��ز  م��ع  بالتعاون 
لريادة الأعمال، حيث تناول الأ�ضتاذ/ 
الملك  مركز  ممثل  الك�ضا�ضبة  فادي 
المو�ضوعات  ب��ال��ج��ام��ع��ة  ���ض��ل��م��ان 
واأب���رز  الأع��م��ال،  ب��ري��ادة  الُمتعلقة 

التي  والفر�س  الريادية،  الم�ضاريع 
ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ط��ال��ب و���ض��ع��ه��ا في 
محا�ضرته  ف��ي  وت��ط��رق  الح�ضبان، 
اإقامة درا�ضة  اإلى اأهم الخطوات في 
الحلول  وق��دم  للم�ضاريع،  ال��ج��دوى 
التي  الم�ضاكل  لأب���رز  الفترا�ضية 

تواجه رياديي الأعمال.

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

التابع  والجتماعي  الثقافي  النادي  د�ضن 
الطاب  ���ض��وؤون  ع��م��ادة  ف��ي  الأن��دي��ة  لإدارة 
ال�ضتاء«  »ك�ضوة  فعالية  الأع��م��ال  اإدارة  بكلية 
التجارية،  ال�ضتاء  ك�ضوة  موؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون 

لعمال  �ضتوية  ماب�س  توزيع  الى  تهدف  والتي 
وقد  ال�ضتاء،  في ف�ضل  والمحتاجين،  النظافة 
مدى  على  حقيبة   )1٥0( من  اأكثر  توزيع  تم 
اأبدى الطاب ومن�ضوبو الكلية  اأيام، وقد   )4(

ارتياحهم من هذه الفعالية التي ُتغطي �ضريحة 
مهمة تعمل في خدمة المجتمع ال�ضعودي داخل 
وجوه  في  البت�ضامة  تزرع  اأنها  كما  الجامعة، 

المحتاجين منهم.

برامج
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الأندية  لإدارة  التابع  النف�س  علم  ن��ادي  نظم 
كلية  ف��ي  ال��ط��اب  ���ض��وؤون  ع��م��ادة  ف��ي  الطابية 
)الأخ�ضائي  ب��ع��ن��وان:  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ال��ت��رب��ي��ة 
وذلك  الجنائية(،  والم�ضوؤولية  الجنائي  النف�ضي 

والتي  1439ه�����،   /3  /٥ ال��م��واف��ق  الخمي�س  ي��وم 
قدمها الدكتور: عبد اهلل اأحمد الوايلي في مدرج 
المتدربين  الطاب  ع��دد  بلغ  وق��د  التربية،  كلية 
النادي وطاب  اأع�ضاء  )11٥( طالبًا متدربًا من 

اإلى  هدفت  وال����دورة  الجامعة،  وط��اب  الق�ضم 
والمهارات  بالمعارف  المتدربين  الطاب  تزويد 
ال�ضرورية ذات ال�ضلة بمهام الأخ�ضائي النف�ضي 

الجنائي واأهميته.

م دورة بعنوان: نادي علم النفس يُنظِّ

)االخصائي النفسي الجنائي والمسؤولية الجنائية(

برامج
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نادي االستثمار يُقيم محاضرة بعنوان:

)رأس المال الجريء(

اأقام نادي ال�ضتثمار التابع لاأندية 
الطابية في عمادة �ضوؤون الطاب في 
بعنوان:  محا�ضرة  الأعمال  اإدارة  كلية 
قدمها  ال����ج����ريء(،  ال���م���ال  )راأ�������س 
الرئي�س  ال��رب��دي  اهلل  عبد  ال���ض��ت��اذ 
التنفيذي ل�ضركة )كير انترنا�ضيونال(، 

حيث تركزت المحا�ضرة على �ضناديق 
ال���م���ال ال���ج���ريء ال��ت��ي تدعم  راأ������س 
والختراعات  الجديدة  الأفكار  وُتمول 
لأهميتها  نظرًا  النا�ضئة،  والم�ضاريع 
وتنمية  ت��ط��وي��ر  ف��ي  ال��ك��ب��ي��ر  ودوره�����ا 

اقت�ضاد المملكة العربية ال�ضعودية.

م زيارة إلى مقر هيئة  نادي االستثمار يُنظِّ
)CMA( السوق المالية

الأندية  لإدارة  التابع  ال�ضتثمار  نادي  م  نَظّ
ف��ي كلية  ال��ط��اب  ���ض��وؤون  ف��ي ع��م��ادة  الطابية 
ال�ضوق  هيئة  مقر  اإل���ى  زي���ارة  الأع��م��ال  اإدارة 
المالية )CMA(، وذلك يوم الثنين الموافق 3 
الطاب  ا�ضتقبال  في  كان  �ضفر 1439ه�، حيث 
اأخ�ضائي  القحطاني  �ضعيد  الأ�ضتاذ/  الزائرين 

التوعية في الهيئة، والذي قالم بتعريف الطاب 
بعمل الهيئة والبرامج المقدمة فيها، والتي تنمي 
من  التخرج  حديثي  الطاب  مهارات  وت�ضقل 
الهيئة  موظفي  من  ع��دد  واأل��ق��ى  المالية،  ق�ضم 
التي  المخالفة  للممار�ضات  تقييميًا  ع��ر���ض��ًا 
لكل  العقوبات  واأنواع  المالية،  ال�ضوق  تحدث في 

نوع من المخالفات، والطرق المتبعة للمحافظة 
الزائرون  التقى الطاب  ال�ضوق، ثم  على كفاءة 
بم�ضوؤول الموارد الب�ضرية في الهيئة للتعرف على 
المميزات التي يح�ضل عليها موظفو هيئة ال�ضوق 
المرغوبة  والتخ�ض�ضات  والمتطلبات  المالية، 

في الهيئة.

برامج
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الأندية  لإدارة  التابع  القت�ضاد  ن��ادي  ��م  ن��َظّ
مع  وبالتعاون  الطاب؛  �ضوؤون  الطابية في عمادة 
الأعمال  اإدارة  بكلية  ال�ضعودية  القت�ضاد  جمعية 
محا�ضرة بعنوان: )معجزة �ضناعة البتروكيماويات 
وذلك  وال��ي��وم(،  الأم�����س  بين  التاريخ  ال�ضعودية، 
نوفمبر   7 الموافق  الثاثاء 18 �ضفر 1439ه���  يوم 
2017م، قدمها �ضعادة المهند�س: عبد العزيز عبد 

اهلل الزامل. 
المحا�ضرة  المحيميد  اأحمد  الدكتور  بداأ  وقد 
الزامل،  عبدالعزيز  المهند�س  عن  تعريفية  بنبذة 
التقييمي  ال��و���ض��ع  ال��زام��ل  المهند�س  ت��ن��اول  ث��م 

لل�ضناعة في المملكة من الخم�ضينيات وال�ضتينيات 
عن  ت��ح��دث  كما  والع�ضرين،  ال��واح��د  ال��ق��رن  م��ن 
البترول  وزارة  ال�ضناعة،  و  التجارة  وزارة  ن�ضاأة 
والثروة المعدنية، وتاأ�ضي�س مركز الأبحاث والتنمية 
العامة  والموؤ�ض�ضات  196٥م،  ع��ام  ال�ضناعية 
والكهرباء  ال�ضناعة  ووزارة  والمعادن،  للبترول 
ال�ضعودية  وال�����ض��رك��ة  197٥م،  ع���ام  ون�����ض��اأت��ه��ا 
لل�ضناعات البتروكيماويات 1976م، واإنتاج الزيت 
الخام بو�ضائل اأُخرى غير اإحراقه تجنبًا لما يترتب 
على اإحراقه من اأ�ضرار للبيئة، وكل ذلك بوا�ضطة 

�ضركة اأرامكو.

�ضابك  �ضركة  ب��اأَنّ  الزامل  المهند�س  واأو���ض��ح 
مختلف  ف��ي  �ضركائها  م��ع  ك��ب��ي��رًا  ن��ج��اح��ًا  حققت 
ال�ضعودية،  ف��ي  العاملة  ال��ق��وى  ومنها  ال��م��ج��الت 
الملكية  الهيئة  دور  عن  ال��زام��ل  المهند�س  وبين 
اإن�ضاء مدن �ضناعية  المتمثل في  الأ�ضا�ضي  للجبيل 
ال�ضتراتيجية،  الم�ضارع  من  ذل��ك  وغير  وم��وان��ئ 
واأخيرًا تحدث عن م�ضتقبل �ضناعة البتروكيماويات 
في  تواجههم  ق��د  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  المملكة  ف��ي 
كبير  عدد  المحا�ضرة  هذه  ح�ضر  وقد  الم�ضتقبل، 
من الطاب واأع�ضاء هيئة التدري�س، وتم ا�ضتقبال 

اأ�ضئلتهم والإجابة عنها.

نادي االقتصاد ينظم محاضرة بعنوان:

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

أنشطة
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م المسابقة الثقافية في النادي الثقافي واالجتماعي يُنظِّ

اإللقاء والخطابة

والجتماعي  الثقافي  النادي  نظم 
الطابية  الأن����دي����ة  لإدارة  ال��ت��اب��ع 
ف��ي ع��م��ادة ���ض��وؤون ال��ط��اب، بمعهد 
ال��ل��غ��وي��ات ال��م�����ض��اب��ق��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة في 
الإلقاء والخطابة، وذلك يوم الخمي�س 
1439/3/19 في مدرج المعهد �ضارك 
واأي�ضًا  المعهد،  طاب  من  عدد  فيها 
ح�����ض��ره��ا ب��ع�����س م��ن اأع�����ض��اء هيئة 
الم�ضاركون  الطاب  وقدم  التدري�س، 
والنثر  ال�ضعر  م��ن  حفظوه  م��ا  فيها 
ت��ك��ري��م الطاب  ت��م  وال��ح��ك��م، وق���د 

المتميزين في الإلقاء.

أنشطة

النادي الثقافي واالجتماعي بمعهد اللغويات 
يُنظم مهرجانًا ثقافيًا لطالب قسم اللغة والثقافة

م النادي الثقافي والجتماعي التابع لإدارة  نَظّ
مهرجانًا  اللغويات  معهد  في  الطابية  الأندية 
يوم  وذلك  والثقافة،  اللغة  ق�ضم  لطاب  ثقافيًا 
المهرجان  ح�ضر  وقد  1439/3/22ه�����،  الأح��د 
)٥٥( طالبًا، وبح�ضور رئي�س ق�ضم اللغة والثقافة 
المهرجان  ا�ضتمل  وقد  التدري�س،  هيئة  واأع�ضاء 

المختلفة  الطاب  م�ضاركات  من  الكثير  على 
واإلقاء وم�ضابقة  اأنا�ضيد وم�ضاجات �ضعرية  من 
التدري�س  اأع�ضاء  من  لجنة  ت�ضكيل  وتم  ثقافية، 
حيث  الطاب،  وم�ضاركات  الم�ضابقات  لتحكيم 
الم�ضتويات،  بين  تناف�ضية  الم�ضاركات  كانت 
الفطائر الخفيفة  وتخلل المهرجان توزيع بع�س 

تم  المهرجان  نهاية  وف��ي  الم�ضروبات،  وبع�س 
الطاب  على  الت�ضجيعية  الجوائز  بع�س  توزيع 
لجنة  تقييم  ح�ضب  والفائزين  م�ضاركة  الأف�ضل 
ا�ضتح�ضان  المهرجان  ه��ذا  ن��ال  وق��د  التحكيم، 
لأنهم  ال��ح��ا���ض��ري��ن،  ال��ط��اب  جميع  وارت���ي���اح 

�ضاركوا فيه ببع�س ميولهم ومواهبهم.
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لإدارة  التابع  الأدب��ي  النادي  نظم 
�ضوؤون  ع��م��ادة  ف��ي  الطابية  الأن��دي��ة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  الآداب  بكلية  ال��ط��اب 
النادي الثقافي الجتماعي ندوة علمية 
فيها  ���ض��ارك  �ضاعر(  )ق�ضة  بعنوان 
الأ�ضتاذ الدكتور نا�ضر بن �ضعد الر�ضيد 
اأ�ضتاذ الأدب القديم ونقده بق�ضم اللغة 
الملك  جامعة  الآداب  بكلية  العربية 
الثنين 1439/3/9ه��� من  يوم  �ضعود، 
ال�ضاعة الثانية ع�ضرة ظهرًا حتى ال�ضاعة 
ا�ضتعر�س  الندوة  وفي  ظهرًا،  الواحدة 
�ضاعرًا،  بو�ضفه  نبوغه  ق�ضة  الدكتور 
اأن  منذ  كانت  الأولى  بداياته  اأَنّ  مبينا 
م�ضابقات  هناك  وك��ان��ت  طالبًا،  ك��ان 
المعلمين  بت�ضجيع  ثم  المدر�ضة،  في 
وخا�ضة  اأكثر  الهتمام  ب��داأ  والمجتمع 
المعاهد  في  تقام  كانت  التي  الأن�ضطة 
وكانت  فيها،  در���س  التي  والجامعات 
ق�ضيدته الوطنية لها اأكبر تاأثير، حيث 
قررت في المناهج الدرا�ضية واأ�ضبحت 
اأ�ضاف المحا�ضر  ن�ضيدًا يتغنى به، ثم 
تثمر  ب�����داأت  ال�����ض��ع��ري��ة  ت��ج��رب��ت��ه  اأَنّ 

يدور  ك��ان  ما  على  واطاعه  بقراءاته 
اأدبية  نه�ضة  من  العربية  ال�ضاحة  في 
ال�ضعرية وزادت  اأثرت تجربته  و�ضعرية 
من اهتمامه، وخ�ضو�ضًا م�ضاركاته في 
الحتفالت والأندية الثقافية وال�ضعرية 

في مكة المكرمة.
ثم فتح الباب لاأ�ضئلة والمداخات 

الندوة  ختام  وفي  الندوة،  اأث��رت  التي 
ق�ضائده  من  ق�ضيدة  المحا�ضر  ق��راأ 
ال�����ض��ع��ري��ة ف���ي ال����وق����وف ع��ل��ى جبل 

)ثهان(.
المالكي،  ال��ب��در  الطالب  ونظمها 
الكريم  ع��ب��د  ال��ط��ال��ب  ال��ن��دوة  وق���دم 
البريكان،  اأحمد  والطالب  الح�ضان، 

عدد  ح�ضرها  التي  الندوة  ختام  وفي 
وطاب  البكالوريو�س  طاب  من  كبير 
تم  الآداب،  بكلية  العليا  ال��درا���ض��ات 
للطاب  قيمة  ج��وائ��ز  ع��ل��ى  ال�ضحب 
النادي  رئي�س  ق��ام  ث��م  ال��ح��ا���ض��ري��ن، 
ب�ضهادة  المحا�ضر  ال��دك��ت��ور  بتكريم 

تقديرية من النادي الأدبي. 

برامج

م ندوة علمية بعنوان: قصة شاعر النادي األدبي يُنظِّ
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دورات

للتدريب  المهارات  وتنمية  الحا�ضب  مركز  اختتم 
الأول  للف�ضل  التدريبية  دوراته  الطاب  �ضوؤون  بعمادة 
من العام الجامعي 1438-1439ه��� في كل من دورات 
تم  حيث  اللغات(  وتطويرية،  اإدارية  الآلي،  )الحا�ضب 
كدورة  والجديدة  المميزة  ال��دورات  من  العديد  اإقامة 
هيئة  من  المعتمدة   CIT المعلومات  تقنية  مهارات 
الموؤهات ال�ضكتلندية كاأول مركز في المملكة العربية 
ال�ضعودية تم اعتماده لتقديم هذه الدورة، وكذلك تمت 
 C#،( مثل  البرمجة  لغات  في  عديدة  دورات  اإق��ام��ة 

مميزة  ودورات  بي�ضك(  فجوال  جافا،   ،ASP.NET
والإخراجي  والهند�ضي  الفني  الت�ضميم  مجال  ف��ي 
الر�ضوم  افترافكت،  فوتو�ضوب،  ريفيت،  مثل)اوتوكاد، 
المعلوماتية انفوجرافيك( والعديد من الدورات الإدارية 
مهارات   ،PMP، HR، 6Sigma( مثل  والتطويرية 
اأ.د. محمد بن علي  ال�ضتراتيجي( كما دعا  التخطيط 
لاأن�ضطة  ال��ط��اب  ���ض��وؤون  ع��م��ادة  وكيل   – ال�ضالح 
لا�ضتفادة  الجامعة  ط��اب  الطابية-  وال�����ض��راك��ة 
والت�ضجيل في الدورات المدعومة من العمادة والمعتمدة 

من الموؤ�ض�ضة العامة للتدريب التقني والمهني وال�ضجل 
المهاري.

العديد  يطرح  �ضوف  المركز  اأن  بالذكر  الجدير 
والمجتمع  للمتخرجين  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات  م��ن 
من  ب��دءًا  والخا�ضة  الحكومية  القطاعات  وموظفي 
الف�ضل القادم والتي �ضيتم الإعان عنها لحقًا عبر 
 ksucsd@ ح�ضابات المركز في التوا�ضل الجتماعي
المهارات  وتنمية  الحا�ضب  مركز  مدير  بذلك  �ضرح 

للتدريب اأ. عبداهلل بن را�ضد اآل زنان.

مركز الحاسب وتنمية المهارات للتدريب

يختتم دوراته التدريبية للفصل األول من 
العام الجامعي 1438-1439هـ
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التابع  والج��ت��م��اع��ي  الثقافي  ال��ن��ادي  ��م  ن��َظّ
لإدارة الأندية الطابية في عمادة �ضوؤون الطاب 
لطاب معهد اللغويات العربية رحلة اإلى المدينة 
المنورة �ضارك فيها )33( طالبًا من جميع اأق�ضام 
الخمي�س 1439/3/12ه�  يوم  المعهد، وذلك من 
ال�ضبت  ي��وم  اإل���ى  2017م  نوفمبر   30 ال��م��واف��ق 
2017م،  دي�ضمبر   2 ال��م��واف��ق  1439/3/14ه������ 
هيئة  تنفذه  ال��ذي  ال�ضعودية  عي�س  برنامج  عبر 
الرحلة  هذه  في  الطاب  تمكن  حيث  ال�ضياحة، 
قباء،  وم�ضجد  النبوي  الحرم  زيارة  المباركة من 
جبل  مثل:  بالمدينة،  التاريخية  الأماكن  وبع�س 
اأُحد، والخندق، وح�ضن كعب بن الأ�ضرف، وبع�س 
الجمعة،  وم�ضجد  الغمامة  م�ضجد  مثل  الم�ضاجد 
الذي  ال�ضنة  درب  على  المطلة  الأ���ض��واق  وبع�س 
ينفذ حديثًا على هيئة مم�ضى يربط بين الم�ضجد 
عددًا  ال��ط��اب  زار  كما  ق��ب��اء،  وم�ضجد  النبوي 
ومعر�س  المدينة  دار  معر�س  مثل  المعار�س  من 
النبوي،  الم�ضجد  �ضاحات  ف��ي  الكريم  ال��ق��راآن 
بقباء  القديمة  النخيل  مزارع  بع�س  زاروا  واأي�ضًا 
الطاب  راف��ق  وقد  فيها،  الغداء  طعام  وتناولوا 
في الرحلة الم�ضرف العام على الأن�ضطة بالمعهد 

الدكتور: �ضعد بن عبداهلل الغالي.

رحالت

م رحلة إلى المدينة المنورة النادي الثقافي واالجتماعي يُنظِّ
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زيارات

بوكالة  ممثله  ال��ط��اب  ���ض��وؤون  ع��م��ادة  نظمت 
اإلى  زي��ارة  الطابية  وال�ضراكة  لاأن�ضطة  العمادة 
المقدمة  للدعوة  تلبية  بالريا�س  الحاير  اإ�ضاحية 
من مدير اإدارة ال�ضجون بمنطقة الريا�س وذلك يوم 
ال�ضاعة  تمام  في  1439/3/3ه����  الموافق  الثاثاء 
�ضراكة  عقد  اأج��ل  من  �ضباحًا  والن�ضف  التا�ضعة 
الإ�ضاحية  داخ��ل  متنوعة  واأن�ضطة  برامج  لتنفيذ 
من  ك��ل  ال��وف��د  ا�ضتقبال  ف��ي  ك��ان  حيث  ل��ل��ن��زلء، 
�ضعادة العقيد �ضلمان العواد مدير اإدارة الإ�ضاحية 
البرامج  اإدارة  مدير  الحربي  ع��ب��داهلل  والمقدم 
بلقاء  الزيارة  ابتداأت  وقد  العتيبي  يا�ضر  والنقيب 
وما  الإ�ضاحية  عن  مخت�ضرة  نبذة  واأخذ  تعارفي 
تقوم به من خدمات للنزلء ومن ثم اأخذ جولة على 
وقاعة  الآل��ي  الحا�ضب  ومركز  الدرا�ضية  القاعات 
هذه  في  الجامعة  وفد  راأ�س  وقد  والمكتبة  الم�ضرح 
الزيارة كل من �ضعادة الأ�ضتاذ الدكتور وكيل العمادة 
علي  ب��ن  محمد  ال��ط��اب��ي��ة  وال�����ض��راك��ة  لاأن�ضطة 
الطابية  الأندية  اإدارة  مدير  وب�ضحبته  ال�ضالح 
الم�ضرح  اإدارة  ومدير  المالكي  حامد  بن  عبداهلل 
الحا�ضب  مركز  ومدير  ال�ضعرة  م�ضفر  بن  �ضامي 

و مدير  الزنان  المهارات عبداهلل بن را�ضد  وتنمية 
اإدارة الأن�ضطة وال�ضراكة الطابية عبداهلل بن فهد 

ال�ضقعبي ورئي�س ال�ضراكة الطابية متعب الح�ضان 
ونائبه عبداهلل المن�ضور.

م زيارة إلصالحية الحاير عمادة شؤون الطالب تنظِّ
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الجامعة  دور  م����ن  ان���ط���اق���ًا 
ال�ضجون  اإدارة  مدير  زار  الُمجتمعي 
عمادة  ال��ح��رب��ي  اهلل  عبد  ال��م��ق��دم: 
الموافق  الثنين  يوم  الطاب  �ضوؤون 
التن�ضيق  بغر�س  1439ه�����   /2/10
في  وال��ع��م��ادة  ال�����ض��ج��ن  اإدارة  ب��ي��ن 
والأن�ضطة  البرامج  من  العديد  اإقامة 
الم�ضجونين  توعية  اإل��ى  تهدف  التي 
ونف�ضيًا  وف��ك��ري��ًا  ت��رب��وي��ًا  وتاأهيلهم 
ومهنيًا، وكان في ا�ضتقبال مدير اإدارة 
عميد  ل��ه  المرافق  وال��وف��د  ال�ضجون 
�ضوؤون الطاب الدكتور: فهد بن حمد 
بالوفد  العميد  رحب  حيث  القريني، 
تت�ضرف  الجامعة  اأن  واأو�ضح  الزائر، 
العديد  و�ضتنظم  ال��ن��زلء،  بخدمة 
الثقافية  والأن�����ض��ط��ة  ال��ب��رام��ج  م��ن 
والعرو�س الم�ضرحية، وتزويد النزلء 
ب��ال��م��ه��ارات ال��ت��ي ت�����ض��اع��ده��م في 
الح�ضول على وظائف بعد خروجهم، 
وق���د خ���رج الج��ت��م��اع ب��ال��ع��دي��د من 

عقد  اأب��رزه��ا:  والتو�ضيات،  الأف��ك��ار 
اتفاقية بين الجامعة وادارة ال�ضجون، 

للموهوبين  معر�س  باإقامة  والتو�ضية 
ميدانية  زي��ارات  واإقامة  النزلء،  من 

عرو�س  وتنظيم  ال�����ض��ج��ون،  لإدارة 
م�ضرحية وال�ضتفادة 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 
المنورة  ب��ال��م��دي��ن��ة  الإ���ض��ام��ي��ة  ال��ج��ام��ع��ة 
�ضعود،  الملك  بجامعة  الطاب  �ضوؤون  عمادة 
ويوم  الإ���ض��ام��ي��ة  بالجامعة  ي��ت��ق��دم��ه��م.... 

الثاثاء الما�ضي
وكان في ا�ضتقبال وفد الجامعة الإ�ضامية 

القريني  فهد  الدكتور  الطاب  �ضوؤون  عميد 
الطابية  وال�ضراكة  لاأن�ضطة  العمادة  ووكيل 
الدكتور محمد ال�ضالح ومدير مركز الحا�ضب 
عبداهلل  الأ�ضتاذ  الطابية  المهارات  وتنمية 

الزنان والم�ضت�ضار بالعمادة..
وا���ض��ت��ه��دف ال���ل���ق���اء ت���ب���ادل ال��خ��ب��رات 

وال�ضتفادة من الجوانب التي تهم الجامعتين 
الحا�ضب  مركز  واأي�ضًا  الطابية،  كالأن�ضطة 
اإ�ضافة  المهارى،  وال�ضجل  والتدريب  الآل��ي، 
والأنظمة  واللوائح  المرجعية  المقارنة  اإل��ى 
في  وال��ج��ودة  بالتطوير  الخا�ضة  والتعليمات 

العمادة.

زيارات

الجامعة تُجسد دورها الُمجتمعي من 
خالل برامجها الُمتنوعة لنزالء السجون
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أنشطة

ب��رع��اي��ة ك��ري��م��ة م��ن م��ع��ال��ي مدير 
الجامعة الدكتور بدران بن عبد الرحمن 
الإعاقة  ذوي  طاب  مركز  م  نَظّ العمر 
لعمادة  التابع  الطابي  بالنادي  ممثًا 
)اإرادة(  م��ه��رج��ان  ال���ط���اب  ����ض���وؤون 
يوم  م�ضاء  وذل���ك  ال��ث��ال��ث،  ال��ت��روي��ح��ي 
البهو  في  1439ه����،   /3  /19 الخمي�س 

الرئي�س للجامعة.
الذكر  من  باآيات  المهرجان  افتتح 
الطاب  �ضوؤون  عميد  األقى  ثم  الحكيم، 
فيها  عَبّر  كلمة  القريني  فهد  الدكتور 
المباركة،  المنا�ضبة  بهذه  �ضعادته  عن 
واأو�ضح اأن اإدارة الجامعة ُتولي اهتمامًا 
ت�ضعى  واأنها  المعاقين،  ب�ضريحة  بالغًا 
وتذليل  خدمتهم،  �ضبيل  ف��ي  ج��اه��دة 
وتوفير  تواجههم،  التي  ال�ضعوبات  كافة 
من  والفنية  ال��م��ادي��ة  الإم��ك��ان��ات  كافة 
والمعرفي،  العلمي  م�ضتواهم  رفع  اأج��ل 
الحد  اإلى  وقدراتهم  مهاراتهم  وتطوير 
تقديم  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  يجعلهم  ال����ذي 
خدمات لمجتمعهم ال�ضعودي، والندماج 
على  اأث��ن��ى  كما  مجتمعهم،  ف��ي  ال�ضوي 
ال�ضحية  والمراكز  الموؤ�ض�ضات  جميع 
لهذه  خدماتها  ُتقدم  التي  والجتماعية 
وخارجها،  الجامعة  داخ���ل  ال�ضريحة 
وقام بتكريم الإخوة الم�ضاركين في هذا 

المهرجان.
الدكتور  الطاب  �ضوؤون  عميد  وقام 
ال�ضخ�ضيات  اأبرز  بتكريم  القريني  فهد 
الداعمة والممولة للم�ضاريع ذات ال�ضلة 

مقدمتهم  وف��ي  الإع��اق��ة،  ذوي  بخدمة 
في�ضل  الأم��ي��ر  الملكي  ال�ضمو  �ضاحب 
العزيز،  عبد  بن  نا�ضر  بن  �ضلطان  بن 
واأ�ضاد  الإع��اق��ة  ذوي  لمركز  ك�ضديق 
تنمية  �ضبيل  ف��ي  واإ���ض��ه��ام��ات��ه  ب��ج��ه��وده 
قام  كما  الإعاقة،  ذوي  ق��درات  وتطوير 
في  الم�ضاركين  الإخ���وة  جميع  بتكريم 

هذا المهرجان.
العديد  ال���م���ه���رج���ان  ت��خ��ل��ل  وق����د 
الثقافية  وال��م�����ض��اب��ق��ات  ال��ب��رام��ج  م��ن 
والريا�ضية �ضارك فيها ذوو الحتياجات 
وقد  اإعاقاتهم،  اختاف  على  الخا�ضة 
المعاقين  الإخوة  تغمر  الفرحة  لوحظت 
والأخوات المعاقات اأثناء م�ضاركتهم في 

اآيات  اأ�ضمى  رفعوا  كما  المهرجان،  هذا 
الجامعة  مدير  لمعالي  والعرفان  ال�ضكر 
العمر،  الرحمن  بن عبد  بدران  الدكتور 
على  ال��ط��اب  ����ض���وؤون  عميد  و���ض��ع��ادة 
�ضبيل  ف��ي  كبيرة  ج��ه��ود  م��ن  ب��ذل��وه  م��ا 
احت�ضان فئة المعاقين وتعليمهم، وتوفير 
ومهاراتهم،  قدراتهم  تنمي  التي  البيئة 
وت�����ض��ت��وع��ب ن�����ض��اط��ه��م، ب��ل ت��وظ��ف��ه في 
يعود  الذي  وال�ضحيح  الإيجابي  التجاه 
اأ�ضرهم  بالنفع على فئة المعاقين وعلى 

وعلى المجتمع باأكمله.
م�ضاحب  معر�س  المهرجان  ورافق 
التي تقدم خدمات  للجمعيات والمراكز 
لذوي الإعاقة داخل الجامعة وخارجها، 

لاإعاقة  ال�ضعودية  الجمعية  وم��ن��ه��ا: 
الخيرية  ���ض��اع��د  وج��م��ع��ي��ة  ال�����ض��م��ع��ي��ة، 
لدعم مر�ضى الت�ضلب المتعدد، ومركز 
والمجلة  للتاأهيل،  التخ�ض�ضي  الريا�س 
والقواعد  الخا�ضة،  للتربية  ال�ضعودية 
ذوي  لخدمات  التنظيمية  والإج���راءات 
وبرنامج  �ضعود،  الملك  بجامعة  الإعاقة 
و�ضعاف  ال�ضم  للطاب  العالي  التعليم 
ال�ضمع، ومركز الطالبات ذوات الإعاقة، 
مركز ب�ضمة للرعاية النهارية، وجمعية 
الإعاقة الحركية للكبار، ونادي القانون: 
والعمل،  بالتعليم  الإع��اق��ة  ذوي  حقوق 
الحتياجات  لذوي  الدنيا  ب�ضمة  ومركز 

الخا�ضة.

بمناسبة اليوم العالمي لإلعاقة

عمادة شؤون الطالب تنظم مهرجان 
)إرادة( الترويحي الثالث
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ال��م��ل��ك خالد  اخ��ت��ت��م��ت ج��ام��ع��ة 
مهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  اأب���ه���ا  ب��م��دي��ن��ة 
اأقيم  والذي  الأول  الجامعي  الم�ضرح 
التعليم  وزي����ر  م��ع��ال��ي  م��ن  ب��رع��اي��ة 
على  وا�ضتمر  العي�ضى  اأحمد  الدكتور 
مدى خم�ضة اأيام، و�ضاركت به جامعة 
»المكا�ضون«  بم�ضرحية  �ضعود  الملك 

بفرقة م�ضرحية من طاب الجامعة.
فيه  تناف�ضت  ال���ذي  ال��م��ه��رج��ان 
ال�ضعودية  ال��ج��ام��ع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
جامعة  بتحقيق  مناف�ضاته  اخ��ت��ت��م 
تقديريتين،  لجائزتين  �ضعود  الملك 
للكاتب  المكا�ضون  ن�س  عن  الأول���ى 
راكور  عن  والثانية  ال�ضريمي  خالد 
ال��م�����ض��رح��ي��ة »ت�����ض��م��ي��م الأزي�������اء 

والأك�ض�ضوارات«.
و�ضرح مدير اإدارة الم�ضرح رئي�س 
الوفد الم�ضارك في المهرجان الأ�ضتاذ 
الجائزتين  هاتين  اإن  ال�ضعرة  �ضامي 
تاأتيان في باكورة الإنجازات بعد عودة 
في  الجامعة  لتمثيل  الجامعة  م�ضرح 
م�ضتوى  على  الم�ضرحية  المناف�ضات 
�ضعود  المخرج  ق��ال  ب��دوره  المملكة، 
التركي باأن الجائزتين تاأتيان كنتيجة 
تمتلكه  ال��ذي  الفني  ل���اإرث  طبيعية 
بالمزيد  التركي  وط��ال��ب  الجامعة، 
من الدعم للم�ضرح الجامعي في ظل 

ما تجده الفنون الب�ضرية ب�ضكل عام 
من توجه حكومي لجعله اأحد الروافد 

القت�ضادية.
ملحمة  عن  الم�ضرحية  وتتحدث 
تراجيدية من حياة العرب الجتماعية 
في الع�ضر الجاهلي تقع اأحداثها في 
م�ضارب قبيلة بني هبا�س حيث ي�ضعى 
بال�ضلح  بحكمته  هاب�س  القبيلة  �ضيخ 
وبني  كراع  بني  ع�ضيرتي  زعماء  بين 
لح����م ف���ي خ��اف��ه��م ع��ل��ى م���ن يرد 
بغنمه الماء اأوًل وفي غمرة ان�ضغالهم 
بخافاتهم ي�ضل اإلى م�ضاربهم تاجر 
بقافلته  ع��ائ��دًا  م��ح��زوم  اأب��و  القبيلة 
الجزيرة  اأرج��اء  فيها  قطع  رحلة  من 
تزلزل  اأخ��ب��ارًا  معه  وحامًا  العربية 
اأبناء  خ��اف  وتقلب  القبيلة  اأح���وال 
نوع  من  ل�ضراع  الع�ضيرتين  من  العم 

اآخر.
�ضارك في بطولة هذه الم�ضرحية 
البراء ال�ضهري وعبدالعزيز الجدعان 
وعلي  الحربي  وثامر  ال�ضعرة  و�ضعيد 
مدخلي ومهند الجمعة ونا�ضر البي�ضي 
العنزي  وم���ن���اور  ال��ح��ارث��ي  وخ���ال���د 
ومحمد مقبل وكان العمل من اإخراج 
�ضعود التركي وم�ضاعد المخرج محمد 
ال�ضمراني واأ�ضرف على العمل �ضامي 

ال�ضعرة.

مسرح الجامعة يحقق جائزتين في أبها

أنشطة
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نادي الرياضيات ينظم فعالية )أرض الفن( لطالبات الجامعة

أنشطة

التابع  الريا�ضيات  نادي  نظم 
بعنوان:  فعالية  الطاب  ل�ضوؤون 
جامعة  لطالبات  ال��ف��ن«  »اأر�����س 
الكليات،  كافة  من  �ضعود  الملك 
من  ع��ددًا  النادي  ا�ضت�ضاف  كما 
لإحدى  الثانوية  المرحلة  طالبات 
الطالبات  وت��ح��دث��ت  ال��م��دار���س، 
وعاقته  ال��ف��ن  ع��ن  الم�ضاركات 
ب��ال��ري��ا���ض��ي��ات م���ع وج�����ود ع��دة 
لوحات  وعر�س  عملية،  تطبيقات 
فنية لبع�س طالبات الجامعة، هذا 
ر�ضامة  ا�ضت�ضافة  اإل��ى  بالإ�ضافة 
للر�ضم  الفعالية  من  ي��وم  كل  في 

المبا�ضر.
وحازت  بنجاح  الفعالية  تمت   
على اإعجاب الزائرات من طالبات 
الاتي  ت��دري�����س  هيئة  واع�����ض��اء 

ا�ضتفدتن وا�ضتمتعن بها.
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نادي اإلعالميات يقيم ندوة صناعة 
المحتوى على شبكات التواصل

الجتماعي  الثقافي  النادي  اأق��ام 
بكلية ال�ضيدلة فعاليتين يوم الأربعاء 

الموافق 4 / 3 / 1439 ه� -
22 / 11 / 2017م بعنوان:

1- ال�ضيدلة في الح�ضارات.
2- يوم التكنولوجيا.

والهدف من الفعاليتين: 
الطالبات  ثقافة  م�ضتوى  رف��ع   -  

بتاريخ وعراقة مهنة ال�ضيدلة.
ال�ضيدلة  مهنة  ت��ط��ور  ع��ر���س   -

على مر الع�ضور.
- عر�س لأقدم الأجهزة وتطورها 

واأحدث الأجهزة.
 منذ �ضبيحة اليوم وكلية ال�ضيدلة 
الطالبات  ل�ضتقبال  نحل  بخلية  اأ�ضبه 
وال����زائ����رات م���ن ال��ك��ل��ي��ات الأخ����رى 
ال�ضيدلة  وح�ضارة  تاريخ  ل�ضتعرا�س 
متميز  تنظيم  في  وتطورها  والأجهزة 
ل��م�����ض��وؤول��ة ال���ن���ادي الأ���ض��ت��اذة هدى 
الثقافي  ال��ن��ادي  وطالبات  الأح��م��دي 

الجتماعي.
مهنة  ت���ط���ور  ف��ع��ال��ي��ة   وحملتنا 
ال�ضيدلة باإبداع من الع�ضر الحجري 
ال�ضينيين  ال�ضرق  بح�ضارة  م���رورًا 
الإ�ضامية  وال��ح�����ض��ارة  وال���ه���ن���ود 
اإلى  الهاون  يد  من  اأدوات��ه��م  علومهم 

اأكثر الأجهزة دقة وتطورًا.

كتبت: العنود الصالح 

اأقام نادي الإعاميات بكلية الآداب بالمدينة الجامعية للطالبات 
الجتماعي  التوا�ضل  �ضبكات  على  الإعامي  المحتوى  �ضناعة  دورة 

وذلك يوم الأربعاء الموافق 1439/3/11ه� من ال�ضاعة 9 اإلى 1.
هدفت الدورة اإلى تنمية الإبداع، الو�ضائل المكررة والمطروحة، 
الناجح،  الإع��ام��ي  �ضمات  الإع���ام،  اإنتاجية  ف��ي  وت��اأث��ي��ره  الفكر 
الكلية  الطالبات داخل  ال�ضامل.بح�ضور عدد كبير من قبل  الإعام 

وخارجها.

النادي الثقافي االجتماعي بكلية الصيدلة يقيم فعاليتين ثقافيتين

برامج
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تغطية

اأط��ل��ق ن��ادي ن��زاه��ة م��ن خال 
يعر�س  الذي  ر�ضيدك  ِزد  برنامج 
على قناة بداية مبادرة هي الأولى 
من نوعها والتي تحمل ا�ضم )وثيقة 
ت��زوي��د كل  اإل��ى  ال��ن��زاه��ة( تهدف 
ملتحق بوظيفة جديدة �ضواء كانت 
اأن  اأو في القطاع الخا�س  حكومية 
من  بعدد  ت��زوده  وثيقة  على  يوقع 
ال��م��ب��ادئ ال��ت��ي ت��ع��زز م��ن جوانب 

النزاهة ومكافحة الف�ضاد.
وجاء في تفا�ضيل المبادرة التي 
الديوانية  فقرة  م�ضت�ضار  اأعلنها 
والتي  المعط�س  اإبراهيم  الثقافية 
النزاهة  ع��ن  ك��ام��ل��ة  خ�ض�ضت 
ويقدمها  ال��ف�����ض��اد  وم��ك��اف��ح��ة 
الفكرة  اأن  الفهيد  فهد  الإعامي 
بجامعة  نزاهة  ن��ادي  من  انطلقت 
لهيئة  رفعها  و�ضيتم  �ضعود  الملك 
ب�ضكل  الف�ضاد  ومكافحة  النزاهة 
من  �ضياغتها  يتم  اأن  بعد  ر�ضمي 
في  وم�ضت�ضارين  محامين  خ��ال 
والذين  الف�ضاد  ومكافحة  النزاهة 
باركو الخطوة ب�ضكل مبدئي كونها 

المجتمع  �ضالح  في  ت�ضب  مبادرة 
ب�ضكل عام لتعزيز مبادئ النزاهة 
ومكافحة الف�ضاد وانطلقت الفكرة 
فقرة  ر���ض��ي��دك  ِزد  ب��رن��ام��ج  م��ن 
الديوانية الثقافية والذي تبثه قناة 
جماهيرية  بمتابعة  ويحظى  بداية 
ك��ب��ي��رة وي��ح�����ض��ل ع��ل��ى م��رات��ب 
متقدمة في  ها�ضتاقات تويتر على 

طول بث البرنامج.
وت����ه����دف م�����ب�����ادرة )وث��ي��ق��ة 
ك���ل موظف  ل��ت��زوي��د  ال���ن���زاه���ة( 
فيها  عليها  يوقع  بوثيقة  ج��دي��دة 

له  تو�ضح  ال��ت��ي  ال��ب��ن��ود  م��ن  ع��دد 
ومكافحة  النزاهة  جوانب  بع�س 
ولكن  ملزمة  غير  وه��ي  الف�ضاد 
الخدمة  ل��وزارة  اقتراح  رفع  �ضيتم 
ال��م��دن��ي��ة ل��ك��ي ت��ك��ون م��ل��زم��ة لأي 
هذه  على  بالتوقيع  جديد  موظف 
القطاع  تزويد  �ضيتم  كما  الوثيقة 
لا�ضتفادة  الوثيقة  بهذه  الخا�س 
الوثيقة  توحيد  يتم  اأن  على  منها 
بع�س  �ضرح  يريد  من  اإل  للجميع 
التفا�ضيل الخا�ضة في من�ضاأته من 
فيه  يتم  الوثيقة  في  ملحق  خ��ال 

و�ضرحها  البنود  بع�س  تخ�ضي�س 
ب�ضكل اأدق.

اإبراهيم  الفكرة  �ضاحب  واأك��د 
المعط�س اأن الوثيقة وجدت اأ�ضداء 
الأول من  اأفعال قوية كونها  وردود 
نوعها وكونها فكرة �ضهلة التطبيق 
موظف  لكل  مبا�ضر  ب�ضكل  وت�ضهم 
النزاهة  ج��وان��ب  ع��ل��ى  يطلع  اأن 
ذريعة   ي�ضد  لكي  منه  المطلوبة 

الجهل بهذه الجوانب.
نزاهة  هيئة  اإن  المعط�س  وقال 
الأفكار  دع��م  اإل���ى  دائ��م��ًا  ت��ه��دف 
في  �ضابقًا  �ضاهمت  كما  النوعية 
دع��م اإن�����ض��اء اأن��دي��ة ال��ن��زاه��ة في 
اأكثر  عددها  بلغ  حتى  الجامعات 
من 30 نادي ول زالت تقوم بهدفها 

التوعوي ب�ضكل قوي.
واإبراهيم المعط�س هو �ضاحب 
فكرة اأندية النزاهة في الجامعات 
نادي  موؤ�ض�س  اأن��ه  حيث  ال�ضعودية 
�ضعود  الملك  جامعة  ف��ي  ن��زاه��ة 
اأندية  اإطاق عدد من  و�ضاهم في 

النزاهة في الجامعات ال�ضعودية.

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

)وثيقة النزاهة( مبادرة رائدة للموظفين 
الجدد لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
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ا�ضتثماري  م�ضروع  اأ�ضخم  اإط��اق  مع  تفاعًا 
�ضلمان  بن  محمد  الأمير  العهد  ول��ي  د�ضنه  وال��ذي 
تحت ا�ضم )نيوم( والذي �ضتكون فيه الروبوتات اأكثر 
من الب�ضر ح�ضب و�ضف �ضموه فاإن نادي الم�ضوؤولية 
المعرفة  وكليات  �ضعود  الملك  بجامعة  الجتماعية 
عبدالرحمن  بن  ح�ضام  الأع��م��ال  رج��ل  من  وبدعم 
ال�ضالح اأطلق اأول مبادرة �ضعودية عبارة عن دورات 
لن�ضر ثقافة التعامل مع تكنلوجيا الروبوتات:)التعرف 
�ضيانتها(   - معها  التعامل   - برمجتها   - عليها 

المعرفة  كليات  بمقر  وذل��ك  الم�ضاركين  وتاأهيل 
هذا  في  معتمدين  مدربين  خ��ال  من  و  بالدرعية 
الروبوت  التعامل مع  وتهيئة جيل قادر على  المجال 
مواكبة لتطلعات �ضموه وخطواته الوا�ضعة في التقدم 

في جميع المجالت.
من  على عدد  العملي  التطبيق  ال��دورة  و�ضاحب 
الروبوتات من �ضركات عالمية وتتخللها فك وتركيب 

و�ضيانة وبرمجة وتفاعل.
كونها  وا�ضعة  اأفعال  ردود  ال��دورة  هذه  ووج��دت 

تواكب هذا التقدم ال�ضريع لهذا الوطن ولكونها اأول 
دورة تثقيفية على م�ضتوى المملكة وكونها ت�ضهم في 
المهم  المجال  هذا  في  وال�ضابات  ال�ضباب  تثقيف 
للروبوتات  �ضعودية  م�ضابقة  اأول  اإط���اق  و�ضيتم 

و�ضتحمل ا�ضم راعي الدورة.
نادي  تميز  على  للتاأكيد  المبادرة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
نوعية  مبادرات  تقديم  في  الجتماعية  الم�ضوؤولية 
وجديدة وتواكب احتياج المجتمع وامتدادًا لنجاحه 

المتوا�ضل.

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

نادي المسؤولية االجتماعية يطلق دورات لتثقيف وتأهيل 1٠٠ 
طالب للتعامل مع )تكنلوجيا الروبوتات(على أيدي متخصصين

دورات
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