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العدد الثاني )اإللكتروني(

االفتتاحية
مقدمة

هذا هو العدد الثاني اإللكتروني 
من مجلة شؤون الطالب بعد 

أن القى العدد األول اإللكتروني 
نجاحًا كان له أعظم األثر في 

نفوسنا، ووصلنا عدد من 
التهاني والتبريكات واالشادات 

مع بعض المالحظات التي 
وردت معطرة برحيق الحب 

الخالص.
العدد األول اإللكتروني كان 

بمثابة جس النبض لدى 
الملتقي ومعرفة توجهاته كما 

كّنا نهدف إلى جمع هذا الكم 
من اإلنجازات المتتابعة لعمادة 

شؤون الطالب ووضعها في 
مكان واحد لكي يتمكن 
الجميع من االطالع عليه 

والمساهمة فيه وقياس األثر 
من كل ما تنجزه العمادة من 

أنشطة وأعمال.
ال زال القارئ هو الوقود لنا وهو 

المقياس لما نقدمه في هذا 
اإلصدار اإللكتروني لذلك دعوة 

لكل من له يد أن يسهم في 
الدعم والتواصل.

 أسرة التحرير 
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مقال

إعالم تفاعلي وفاعل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، وبعد بسم اهلل والصالة 

والسالم على رسوله ونبيه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، 
يسرني في هذه الكلمة الموجزة في صدور العدد األول من مجلة 

العمادة اإللكتروني أن أرحب بكم وبكل من يطلع على هذا العدد، 
وأن أحيي الجهود المبذولة إلصدار هذا العدد من مجلة العمادة 

بعد انقطاع، وال شك أن الجميع يعلم أهمية اإلعالم ودوره في 
تسليط الضوء على المنجزات وتوثيقها لتبقى لذاكرة األجيال مع 

ما يحصل من خبرات تراكمية وتدريب للقائمين على أمر اإلعالم 
في مجال النشر واإلعداد والمتابعة والتوثيق، وإلدراكنا لهذه 

الحقائق كان اإلصرار على استمرار إصدار مجلة العمادة بشكل 
إلكتروني تمشيًا مع متطلبات المرحلة. 

إننا في عمادة شؤون الطالب في أشد الحاجة إلعالم فاعل 
وتفاعلي لتوصيل رسالتنا وعرض منجزاتنا وبرامجنا وخططنا، 

فنحن نتعامل مع عدد كبير من الطالب والطالبات يصل عددهم 
إلى ما يفوق السبعين ألفًا هم المستهدفون بخدماتنا، هذا 

بجانب الجمهور العريض المهتم بشؤون الطالب؛ لذلك تقع 
على عاتقنا مسؤولية كبيرة تتمثل في أمانة الكلمة وصدق 

النقل وأهمية عرض المعلومة بأسلوب جذاب ومقنع وأن تكون 
لنا مصداقية مع التركيز على هدف الوصول إلى أكبر عدد من 

المستهدفين. 
إننا يجب أن نستفيد من التطور التقني الحاصل في الوسائط 
اإلعالمية، فبجانب وسائل التواصل االجتماعي الحديثة، يمثل 
النشر اإللكتروني أهم وسيلة إليصال الرسالة اإلعالمية وذلك 

لسهولة االطالع عليه والنقل عنه، هذا باإلضافة إلى أنه يمثل 
االتجاه العام للتحول اإللكتروني في استراتيجية الدولة في رؤيتها 

2030م.
إن هذا العدد األول من مجلة عمادة شؤون الطالب اإللكتروني 

يمثل االختبار األول لهذا النمط من اإلعالم، ونأمل أن يتفاعل 
الجميع ويزودونا بمرئياتهم ومقترحاتهم والتي سوف تفيدنا كثيراً 

في تطوير هذه المجلة والوصول بها إلى غايتها المنشودة..
واهلل الموفق،،،

اأ.د.فهد بن حمـد القريني
عميد �ش�ؤون الطالب
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أخبار

العدد الثاني اإللكتروني - رجب 1439هـ

عمادة شؤون الطالب تشارك يف ورشة حول 
الوقاية من اخملدرات يف البيئات التعليمية

  كتب: محمد الحريري

�شارك عميد �ش�ؤون الطالب اأ.د. فهد بن حمد 
القريني في ور�ش����ة العمل التي انعقدت في رحاب 
الأمانة العامة للجنة ال�طنية لمكافحة المخدرات، 
ي�����م الأربع����اء الم�اف����ق 1439/6/12ه�����، وذلك 
لإب����راز التكام����ل بين اللجن����ة ال�طني����ة لمكافحة 
�ش�����ؤون  وعم����ادات  التعلي����م  ووزارة  المخ����درات 

الطالب بالجامعات والمديري����ة العامة لمكافحة 
المخدرات.

بداأت ال�ر�شة بكلمة �ش����عادة اأمين عام اللجنة 
ال�طنية لمكافحة المخ����درات د. في�شل بن �شعد 
ال�شث����ري، حيث عب����ر فيها عن �شعادت����ه وترحيبه 
بالجميع، مبينًا اأهمية مثل هذه ال�ر�شة التي تعزز 
روح التكام����ل في العم����ل على برام����ج ال�قاية من 

المخدرات في البيئات التعليمية.

واأكد د. ال�شثري على اأهمية العمل على برامج 
وقائية م�شتدامة في البيئات التعليمية تك�ن قادرة 

على حماية الطالب من تعاطي المخدرات.
م����ن جهته ق����دم �شعادة عميد �ش�����ؤون الطالب 
مقترحًا ح�ل اإمكانية اأن تقدم الجامعات مبادرات 
علمية خا�ش����ة ببرامج ال�قاية من المخدرات يتم 
تقييمها من قبل المخت�شين في الم�شروع ال�طني 

يها وتعميمها. لل�قاية من المخدرات ومن ثم تبِنّ

القريني رئيسًا للجنة عمداء شؤون الطالب بجامعات اململكة
تم اختيار �شعادة الأ�شتاذ الدكت�ر  فهد بن 
حمد القريني، عميد �ش�ؤون الطالب بالجامعة، 
رئي�شًا للجنة عم����داء �ش�ؤون الطالب بجامعات 
المملك����ة، ج����اء ذلك خ����الل الجتم����اع الثاني 
ع�شر للجن����ة العمداء المنعق����د بجامعة الأمير 
�شطام بن عبد العزيز ي�مي الأربعاء والخمي�س 

الم�افق 12 ��1439/6/13ه�.
الجدي����ر بالذك����ر اأَنّ لجن����ة عم����داء �ش�ؤون 
الط����الب بجامع����ات المملك����ة تاأ�ش�ش����ت ع����ام 
العم����داء(  )ن����دوة  م�شم����ى  تح����ت  1400ه����� 

وا�شت�شاف����ت جامعة الملك عب����د العزيز بجدة 
اأول لق����اء له����ا ف����ي 1400/1/28ه����� ، وتهدف 
اللجنة اإلى التن�شيق والت�شاور وتبادل الخبرات 
اأف�ش����ل  لت�في����ر  ال�شع�دي����ة  الجامع����ات  بي����ن 

الأن�شطة والخدمات والرعاية لطلبتها.
وحقق����ت اللجن����ة العدي����د م����ن الإنجازات 
خالل م�شيرة عملها، وبات دورها مهمًا خا�شة 
بع����د ارتفاع عدد الجامعات ال�شع�دية من )7( 
جامعات وقت تاأ�شي�س اللجنة اإلى )22( جامعة 

حك�مية.
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هدفت اىل التعريف بامليزانيات التقديرية 
وربطها مبحددات النشاط واخلطط السنوية

صندوق الطالب يقيم دورة 
إعداد ميزانيات األنشطة

اأقامت اإدارة �شندوق الطالب ي�م الأحد الم�افق 1439/5/25ه� دورة اإعداد 
الميزانيات وفق محددات الن�شاط ال�شن�ية, وذلك على �شرف �شعادة عميد �ش�ؤون 
الط���الب رئي����س مجل�س اإدارة �شن���دوق الط���الب الأ�شتاذ الدكت�ر فه���د بن حمد 

القريني، في قاعة الدرعية بمبنى العمادة.
�شارك بالدورة اأع�شاء هيئة التدري�س الم�شرف�ن على الأن�شطة اإلى جانب رواد 
الن�ش���اط الطالبي ومدراء الأندية, وقد ت���م نقل جل�شات الدورة للمدينة الجامعية 
للطالب���ات بمبن���ى 25،  وذلك بالتع���اون م���ع اإدارة العالقات العام���ة والتعامالت 

الإلكترونية.
وق���د هدفت ال���دورة اإلى تعريف الجهات العامل���ة بالأن�شطة الطالبية بطريقة 
اإعداد الميزانيات المالية وربطها بالمحددات ال�شن�ية وذلك وفق الخطة المعتمدة 
ووفق �ش�ابط ال�شرف المحا�شبية، حيث قدم الدورة المحا�شب القان�ني الأ�شتاذ 

�شلطان ال�شبيلي مدير نادي المحا�شبة وع�ش� المجل�س الطالبي »�شابقًا«. 
وق���د تطرق الم���درب اإلى �ش���روط واإجراءات ت�ش�ي���ة واإغ���الق ال�شلف, وذلك 
من اأج���ل ت�شهيل وتب�شيط اإجراءات اإقفال ال�شلف و�شم���ان زيادة فعالية الأن�شطة 
وتحقي���ق الأهداف المرج�ة منها، وبما يتما�شى مع نقلة الجامعة التط�يرية وروؤى 

واأهداف اإدارة �شندوق الطالب.
وكان لإدارة الأندية الطالبية بالجامعة عر�س م�جز عن البرنامج الإلكتروني 
المعن���ي با�شتقبال خطط الأن�شطة ومتابعة التنفي���ذ مرورًا باإغالق ال�شلف وتقييم 

الأندية والم�شرفين وتكريمهم، حيث قدم العر�س الأ�شتاذ/ محمد البهكلي.
وف���ي الختام تمت زيارة جناح المطابع المعتمدة لدى �شندوق الطالب والذي 
ياأت���ي �شم���ن الفعالي���ات الم�شاحب���ة المتزامنة مع ال���دورة التدريبي���ة، يذكر اأن 
المطاب���ع المعتمدة هي المعنية بتنفيذ جميع المطب�ع���ات الدعائية والقرطا�شية 
وفق قائمة اأ�شعار محددة ) يمكن معرفة الجهات المعتمدة وقن�ات الت�ا�شل عبر 

 sfd.ksu.edu.sa م�قع �شندوق الطالب الإلكتروني
    وم���ن جانب���ه ذكر المدير التنفي���ذي ل�شندوق الط���الب الأ�شتاذ/ خالد بن 
نا�ش���ر التركي اأن هذه الدورة تاأتي �شمن خط���ة ال�شندوق التط�يرية التي تهدف 
اإلى تحديث برامج �شندوق الطالب واأق�شامه والتعريف بخدماته المتعددة و�ش�ًل 
اإل���ى اإن�ش���اء اإدارة اإلكتروني���ة ترتق���ي بم�شت�ى وحج���م الخدم���ات المقدمة لطلبة 
الجامعة، كما تقدم �شعادته بال�شكر لالأ�شتاذة دانيا الي��شف مديرة وحدة �شندوق 

الطالب بالمدينة الجامعية للطالبات على تنظيم ال�ر�شة.

انطلقت مع بداية الفصل الثاين

دورات متعددة بـمركز احلاسب وتنمية 
املهارات للتدريب  بعمادة شؤون الطالب

بعم���ادة  للتدري���ب  المه���ارات  وتنمي���ة  الحا�س���ب  مرك���ز  اأعل���ن  
�س����ؤون الط���اب م���ع بداي���ة الف�سل الثان���ي للعام الجامع���ي 1437ه� 
-1438ه����  ع���ن تقدي���م العديد م���ن ال���دورات، حيث انطلق���ت دورات 
ف���ي الحا�س���ب الآلي مث���ل دورة ال�سه���ادة الدولية المتقدم���ة لتقنية 
المعل�م���ات كامب���ردج والمعتمدة من جامعة كامب���ردج البريطانية 
وم���ن الم�ؤ�س�س���ة العام���ة للتدريب التقن���ي والمهن���ي، بالإ�سافة اإلى  
العدي���د م���ن ال���دورات التخ�س�سي���ة ف���ي الحا�س���ب الآلي مث���ل دورة 
التحلي���ل الإح�سائ���ي SPSS  والبرمج���ة بلغ���ة C#  ولغ���ة C++ ولغة 
جاف���ا والر�س�م الهند�سية اوت�كاد وبرنامج ريفيت ومات لب ونظم 
المعل�م���ات الجغرافية GIS و�س�ني فيغا����س والتخطيط والتحكم 
بالم�س���روع بريمافي���را ودورة الر�س����م المعل�ماتي���ة اأنف�جرافي���ك 
دورات  م���ن  وغيره���ا  �سيجم���ا   6 ال�سامل���ة  الج����دة  اإدارة  وكذل���ك 
الحا�س���ب، و دورات ممي���زة ف���ي اللغة النجليزية بالتع���اون مع كلية 
اللغ���ات والترجم���ة )محادث���ة وا�ستم���اع - ق�اعد(، كما ق���دم المركز 
دورات في المجال الإداري وتط�ير الذات مثل دورة اإدارة الم�ساريع 
PMP لم���دة 35 �ساعة تدريبي���ة ودورة اإدارة الم�ارد الب�سرية ودورة 
الثقاف���ة القان�ني���ة، بالإ�ساف���ة اإل���ى دورات اأخ���رى تط�يري���ة ته���م 
الطال���ب الجامعي، وهذه الدورات ب�سه���ادات معتمدة من الم�ؤ�س�سة 
العام���ة للتدري���ب التقن���ي والمهن���ي، ولمزي���د م���ن التفا�سي���ل ع���ن 
ال���دورات وم�اعيده���ا التف�سل بزيارة م�قع عم���ادة �س�ؤون الطاب 

 sa.ksa.edu.sa
كما دعا مدير المركز اأ. عبداهلل بن را�سد اآل زنان عم�م الطاب 
لا�ستف���ادة من هذه الدورات والت�سجيل فيها ابتداًء من ي�م الأحد 
1438/5/8ه���� ال�ساع���ة الثامن���ة �سباح���اً عب���ر )نظ���ام الت�سجي���ل في 

 . sa.ksu.edu.sa/csd الدورات للطاب( على الرابط التالي



7العدد الثاني اإللكتروني - رجب 1439هـ

عمادة شؤون الطالب ُتقيم حفلها السنوي
بتكرمي املتقاعدين وامُلرتقني

اأقام���ت عمادة �ش����ؤون الطالب حفله���ا ال�شن�ي 
م�شاء ي����م الأربعاء الم�اف���ق 21/ 1/ 1439ه� في 
مع�شكر الج�الة، عل���ى �شرف عميد �ش�ؤون الطالب 
الأ�شت���اذ الدكت����ر فه���د القريني وبح�ش����ر وكالء 
وم�ظف���ي العم���ادة، كم���ا �ش���رف الحف���ل الأ�شتاذ 
الدكت�ر طارق الري����س عميد �ش�ؤون الطالب �شابقًا 
والدكت�ر عبدالرحمن العطر وكيل العمادة �شابقًا. 
واألق���ى عميد �ش����ؤون الطالب الأ�شت���اذ الدكت�ر 
فه���د القريني كلمة عب���ر فيها عن تثمين���ه للجه�د 

الت���ي بذله���ا الم�ظف�ن المغ���ادرون مي���دان العمل 
اإل���ى التقاع���د، م�شيرًا اإل���ى اأنهم  اأبدع����ا في اأداء 
مهامه���م، وحقق�ا الكثي���ر من النج���اح الذي تعتز 
به عمادة �ش�ؤون الط���الب، واإليهم يع�د الف�شل في 
ذلك، وباأَنّ النج���اح �شيرافقهم خارج الجامعة كما 
ع كل عام مجم�عة  �شنع�ه ف���ي داخلها، وقال: ُن����ِدّ
م���ن الزم���الء بح���زن �شدي���د، حي���ث يع���ز علين���ا 
ُمغادرتهم، لكن اأثرهم الجميل والح�شن يبقى فينا 
وف���ي جمي���ع زمالئهم وكل من تعام���ل معهم، وهذا 

م���ا يجعلنا ن�شع���ر بالرتياح، وح���َثّ جميع الح�ش�ر 
م���ن الم�ظفين المنت�شبين للعمادة باأن يحذوا حذو 
زمالئهم في الإخال����س والتفاني في اأداء الأعمال 
والمه���ام، حتى ياأتي الي�م الذي ُيغ���ادرون فيه وقد 
ترك�ا اأثرًا جمياًل ُي�شكرون عليه، و قام عميد �ش�ؤون 
الطالب بتكريم م�ظفي العم���ادة من المتقاعدين 
والمترقي���ن و الم�ظفي���ن المثاليي���ن،  وف���ي نهاي���ة 
الحفل اأقامت اإدارة العالق���ات و الإعالم بالعمادة  

ماأدبة ع�شاء بهذه المنا�شبة . 

نادي احملاسبة ُينظم معرضًا بعنوان: )أي حماسب سأكون(
���م ن���ادي المحا�شبة معر�ش���ًا بعن�ان: )اأي  نَظّ
محا�ش���ب �شاأك����ن(، وال���ذي �ش���َمّ جمي���ع ف���روع 
ومحا�شب���ة  المالي���ة،  )المحا�شب���ة  المحا�شب���ة 
ومحا�شب���ة  الإداري���ة،  والمحا�شب���ة  التكالي���ف، 
الداخلي���ة،  وال�شريبة،والمراجع���ة  ال���زكاة 
والمراجع���ة الخارجي���ة، والمحا�شبة الحك�مية(، 
وا�شتم���ر المعر����س ل�)3( اأي���ام، من ي����م الأحد 
الم�افق1439/6/16ه���� الم�اف���ق 2018/3/4م 
الم�اف���ق  1439/6/18ه����  الثالث���اء  وحت���ى 

2.18/3/6م.
 وا�شتم���ل المعر�س من الناحي���ة العلمية على 
البرو�ش����رات، واإلق���اء دورات م�شائي���ة اإلزامي���ة 
لجميع الأع�ش���اء البالغ عدده���م اأكثر من )50( 

ع�ش�ًا مق�شمين على الف���روع المحا�شبية ال�شبعة 
للظه�ر بال�شكل الالئق وتقديم معل�مات �شحيحة 

وم�ث�قة عن كل فرع.
كما ا�شتم���ل الإعداد من الناحية المادية على 
الت��شيحية  الديك�رات والمج�شمات والر�ش�مات 
بالإ�شافة اإلى عرو�س فيدي� �شملت  معل�مات عن 
المجالت المهنية وال�ظيفية الخا�شة بتخ�ش�س 
المحا�شبة، وكذلك عر�س الأدوار والفعاليات التي 
قام بها النادي خالل الف�شل الدرا�شي الما�شي.

كم���ا تن���اوب عل���ى المعر����س اأكثر م���ن)50( 
ع�ش����ًا بالن���ادي على م���دى )3( اأي���ام، وت�شرف 
النادي بزيارة وكيل الكلية وروؤ�شاء الأق�شام وعدد 

من اأع�شاء هيئة التدري�س ومن�ش�بي الكلية. 
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عميد شؤون الطالب ُيدشن مسابقة األفالم القصرية

في م�ؤتمر �شحفي د�شن عميد �ش�ؤون الطالب 
الأ�شت���اذ الدكت�ر فهد بن حم���د القريني م�شابقة 
جامع���ة الملك �شع�د لالأف���الم الق�شيرة، ورحب 
العمي���د ف���ي  الكلم���ة الت���ي األقاه���ا ف���ي الم�ؤتمر 
ال�شحفي  بالجميع من داخل الجامعة وخارجها، 
واأثنى على الجه�د الكبي���رة التي قدمها الم�شرح 
ف���ي الجامعة، بل اعتبر الم�ش���رح من اأبرز معالم 
الجامعة وت�جهاتها التي تتطابق مع روؤية المملكة 

2030، معبرًا عن �شعادته بهذه الم�شابقة.
لجن���ة  رئي����س  الم�ش���رح  اإدارة  مدي���ر  وكان  
تحكي���م الم�شابق���ة الأ�شت���اذ �شام���ي ال�شعرة قد 
افتتح  الم�ؤتمر ال�شحفي بكلمة رحب فيها بعميد 
�ش����ؤون الط���الب الدكت�ر فه���د القرين���ي وجميع 
الح�ش����ر، واأفاد ب���اأن هذه الم�شابق���ة تهدف اإلى 
تط�ي���ر مهارات الط���الب في التمثي���ل والم�نتاج 

والإخراج.
كم���ا األق���ى ع�ش���� لجن���ة التحكي���م المخ���رج 
الأ�شت���اذ �شع�د الترك���ي كلمة اأكد فيه���ا باأن هذه 
الم�شابق���ة تاأت���ي في اإط���ار تح�شي���ن المخرجات 
وتكام���ل البرامج واكت�ش���اف الم�اهب، واأبان عن 
�شعار الم�شابقة، والمتمثل بعبارة )اخرج اإبداعك 

في فيلم(.
وتط���رق �شع�د الترك���ي اإلى ف���روع الم�شابقة، 
وج�ائزها، واآلي���ة الت�شجيل عبر �شبكة الأنترنت، 
وفي خت���ام الم�ؤتمر ال�شحفي تم���ت الإجابة عن 
جميع الأ�شئلة المطروحة من الحا�شرين، وذلك 
من قبل الأ�شاتذة القائمين على م�شابقة الأفالم 

الق�شيرة في الجامعة.
ولالطالع على تفا�شيل الم�شابقة وللت�شجيل، 

يمكن زيارة �شفحة العمادة على ت�يتر.

وتتلخص أهداف املسابقة يف اآلتي:
الموهوبين. الطالب  • دعم 

الجامعة. وخارج  داخل  ال�سينمائية  • الم�ساركة 

ال�سعودي.  المجتمع  بيئة  من  ق�س�ص  • اإبراز 

الموهوبين. الطالب  جميع  بين  التعاون  روح  �شامي ال�شعرة• تعزيز 
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حوار

طالب صيني يخطط الستثمار
التجارة العربية« يف  »اللغة 

 بداي���ة حدثن���ا عن ق�سة ان�سمام���ك اإلى جامعة 
الملك �سع�د؟

كن���ت ق���د در�ش���ت اللغ���ة العربية ف���ي المدر�شة 
الثان�ي���ة في ال�شي���ن، وعند ق���رب تخرجي �شمعت 
ع���ن اإمكاني���ة التقدي���م ف���ي ث���الث جامع���ات م���ن 
جامع���ات المملك���ة العربية ال�شع�دي���ة ومن �شمنها 
جامعة الملك �شع�د، فب���ادرت للتقديم عبر الم�قع 

الإلكتروني.
 كم ا�ستغرق ذلك من ال�قت؟

ا�شتغرق ذلك من ال�قت ما يقارب ال�شنتين بين 
التقديم والقب�ل واللتحاق بالدرا�شة.

 كي���ف وجدت جامع���ة الملك �سع����د عند قدومك 
اإليها؟

ف���ي البداية لم اأك���ن اأعرف الكثي���ر عن جامعة 
الملك �شع�د، ولكن عندما اأتيت اإليها وجدتها

جامعة متمي���زة وت�فر للطالب جميع الإمكانات 
والحتياجات الالزمة للطالب.

 ما ه� طم�حك في الم�ستقبل؟
في البداي���ة اأهلي جميعه���م تجار واأن���ا اأريد اأن 
اأ�شتثم���ر هذه اللغة ف���ي مجال التج���ارة والت�ا�شل، 
واأريده���ا اأن ت�شاعدني في التجارة في ال�شين، لأن 
الع���رب من جن�شيات مختلفة هناك في ال�شين واأنا 

ا معرفة  اأري���د اأن اأتعلمها لك���ي اأعمل معه���م، واأي�شً
الدين الإ�شالمي بها وقراءة القراآن.

 ك���م ع���دد الط���اب المت�اجدي���ن م���ن بل���دك في 
الجامعة؟

ي�ج���د ع���دد ل باأ�س به من الط���الب ال�شينيين 

يدر�ش����ن هنا ف���ي الجامع���ة، يبلغ عدده���م تقريبًا 
ثالثين طالبًا في الجامعة.

 ما ه�اياتك التي تمار�سها خارج الجامعة؟
ل���دّي العدي���د م���ن اله�اي���ات، اأبرزه���ا القراءة 

والمطالعة ولعب كرة القدم.

- االسم: علي موسى
- اجلنسية: صيني

- الكلية: اآلداب
- القسم: لغة عربية

علي موسى طالب صيني تعلم مبادئ وأساسيات اللغة 
العربية يف بالده يف املرحلة الثانوية، ويدرس حاليًا يف كلية اآلداب 

بكالوريس لغة عربية، ويخطط الستثمار إجادته للغة العربية يف جمال التجارة والتواصل عند عودته 
إىل بالده الصني، حيث ينتمي إىل عائلة جتار ويحيط بهم العديد من اجلاليات العربية، وميكنه بعد 

إجادة العربية أن يصبح دبلوماسيًا أو وسيطًا جتاريًا أو مسوقًا أو مرتجمًا.. 

حوار:  خالد عدال السبيعي



10

أخبار

نادي طالب ذوي اإلعاقة ُينظم 
زيارة إىل حمطة قطار الرياض

نظم نادي طالب ذوي الإعاقة 
الدائ���م  المعر����س  اإل���ى  زي���ارة 
لمحطة قطار الريا�س، وذلك ي�م 
الأربعاء 21/ 2/ 2018م، للَتّعرف 
عل���ى الخدم���ات الت���ي �شتقدمه���ا 
المحطة لفئ���ة ذوي الحتياجات ، 
والت�شهيالت التي �شتمنحها اإياهم 
عندما تدخل المحطة الخدمة في 
القريب العاجل ب���اإذن اهلل تعالى، 
وكذلك �شبل التعاون بين الجامعة 
ممثلة بنادي ط���الب ذوي الإعاقة 

وقطار الريا�س من خالل التن�شيق 
اأف�شل  الهادف والمتكامل لتقديم 

الخدم���ات لهذه الفئ���ة الهامة في 
المجتمع ال�شع�دي.

بالتعاون مع نادي االستثمار..
شركة تداول تدشن حملة

بوعي« »استثمر 

د�سن���ت �سرك���ة ت���داول بالتع���اون 
م���ع ن���ادي ال�ستثم���ار التاب���ع لإدارة 
الأندية الطابية في عمادة �س�ؤون 
الط���اب حمل���ة بعن����ان: )ا�ستثمر 
م�ست����ى  عل���ى  وذل���ك  ب�ع���ي(، 
الحمل���ة  وابت���داأت   ، الجامع���ة 
بمعر����س تثقيف���ي للط���اب ح����ل 
اأهم اأ�ساليب ال�ستثمار واأن�اعه في 
ال�س����ق ال�سع�دي، وق���د مَثّل �سركة 
ت���داول في ه���ذه الحمل���ة الأ�ستاذ/ 
ماج���د ال�سث���ري، والأ�ست���اذ/ بن���در 
البليه���د، و�ست�ستم���ر الحملة ط�ال 

الف�سل الدرا�سي الثاني.
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نادي الصيدلة  يستضيف نوف املرشدي يف  )السناب األسبوعي(

ق���دم ن���ادي ال�شيدل���ة )ال�شن���اب الأ�شب�عي( 
عبر برنامج الت�ا�ش���ل الجتماعي )�شناب �شات(، 
وذلك ي�م الأربعاء 14/ 3/ 2018م، والذي يهدف 
اإلى نقل تجارب وخب���رات ال�شيادلة الذين يعمل�ن 
ف���ي كاف���ة القطاع���ات الحك�مي���ة والخا�ش���ة، وقد 
ا�شت�شاف الن���ادي في هذا البرنام���ج ال�شيدلنية 
)ن�ف المر�ش���دي( الحا�شلة على الب�رد الأمريكي 
ف���ي العالجي���ات، والب����رد الأمريك���ي ف���ي التغذية 
ال�ريدي���ة، والب�رد ال�شع�دي ف���ي عالجيات زراعة 

الأع�ش���اء، وتحدث���ت ال�شيدلني���ة )ن����ف( ع���ن 
القطاع���ات ال�شيدلني���ة الت���ي ي�شتطي���ع اأن يعم���ل 
فيه���ا ال�شيدلن���ي اأو ال�شيدلنية، كما تحدثت عن 

الف���رق بين برنامج عل�م �شيدل���ة ودكت�ر �شيدلي، 
واأو�شح���ت م���دى اأف�شلي���ة ت�فر )الفارم���دي( في 

القب�ل وغيره.

بالتعاون مع معهد امللك عبداهلل

نادي النانو ُيشارك يف فعالية معرض استكشاف العلوم

�ش���ارك ن���ادي النان���� بالتع���اون م���ع معه���د الملك 
عب���داهلل لتقنية النان� ف���ي فعالية معر����س ا�شتك�شاف 
العل����م بالجامع���ة الم�شاحب لجتماع عم���داء كليات 
العل����م بالجامع���ات ال�شع�دي���ة، خالل الفت���رة من 18 
– 6 فبراير  – 20 جمادى الأولى 1439ه� الم�افق 4 
2018م، بالبه���� الرئي�شي بالجامع���ة، حيث زار معالي 
مدير الجامعة وعمداء كليات العل�م في المملكة العربية 

ال�شع�دية وط���الب التعليم العام وطالب الجامعة ركن 
المعه���د، ومن خالل هذه الم�شاركة تم التعريف بمعهد 
المل���ك عبداهلل لتقنية النان�، وكذلك نادي النان� ك�نه 
اأول نادي طالبي على م�شت�ى المملكة في هذا المجال، 
كم���ا تم عر�س نماذج وب��شت���رات ت��شح بع�س اأبحاث 
واأن�شطة المعهد العلمي���ة، ومنها التجارب العلمية التي 

ت��شح اأهمية تقنية النان� في حياتنا .
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مبناسبة اليوم العاملي لإلعاقة

عمادة شؤون الطالب تنظم مهرجان )إرادة( الرتويحي الثالث
برعاية كريمة من معالي مدير الجامعة الدكت�ر 
���م مركز طالب  ب���دران بن عبد الرحم���ن العمر نَظّ
ذوي الإعاقة ممث���اًل بالنادي الطالبي التابع لعمادة 
�ش�ؤون الطالب مهرجان )اإرادة( الترويحي الثالث، 
وذل���ك م�ش���اء ي����م الخمي����س 19/ 3/ 1439ه�، في 

البه� الرئي�س للجامعة.
افتت���ح المهرجان باآيات م���ن الذكر الحكيم، ثم 
األق���ى عميد �ش�ؤون الط���الب الدكت�ر فه���د القريني 
���ر فيه���ا ع���ن �شعادت���ه به���ذه المنا�شب���ة  كلم���ة عَبّ
المبارك���ة، واأو�ش���ح اأن اإدارة الجامعة ُت�لي اهتمامًا 
بالغ���ًا ب�شريح���ة المعاقين، واأنها ت�شع���ى جاهدة في 
�شبي���ل خدمته���م، وتذلي���ل كاف���ة ال�شع�ب���ات الت���ي 
ت�اجهه���م، وت�فير كافة الإمكان���ات المادية والفنية 
م���ن اأجل رفع م�شت�اهم العلم���ي والمعرفي، وتط�ير 
مهاراته���م وقدراته���م اإل���ى الح���د ال���ذي يجعله���م 
قادري���ن على تقديم خدم���ات لمجتمعهم ال�شع�دي، 
والندم���اج ال�ش����ي في مجتمعه���م، كم���ا اأثنى على 
جميع الم�ؤ�ش�شات والمراك���ز ال�شحية والجتماعية 
الت���ي ُتقدم خدماتها له���ذه ال�شريحة داخل الجامعة 
وخارجه���ا، وقام بتكريم الإخ�ة الم�شاركين في هذا 

المهرجان.
وقام عميد �ش�ؤون الطالب الدكت�ر فهد القريني 
والمم�ل���ة  الداعم���ة  ال�شخ�شي���ات  اأب���رز  بتكري���م 
للم�شاري���ع ذات ال�شل���ة بخدم���ة ذوي الإعاقة، وفي 
مقدمته���م �شاحب ال�شم� الملك���ي الأمير في�شل بن 
�شلط���ان بن نا�شر بن عب���د العزيز، ك�شديق لمركز 
ذوي الإعاق���ة واأ�ش���اد بجه����ده واإ�شهاماته في �شبيل 
تنمية وتط�ير قدرات ذوي الإعاقة، كما قام بتكريم 

جميع الإخ�ة الم�شاركين في هذا المهرجان.
وق���د تخل���ل المهرج���ان العدي���د م���ن البرام���ج 
فيه���ا  �ش���ارك  والريا�شي���ة  الثقافي���ة  والم�شابق���ات 
اأ�شح���اب ذوي الحتياجات الخا�ش���ة على اختالف 
اإعاقاته���م، وقد ل�حظت الفرحة تغمر اأوجه  الإخ�ة 
المعاقي���ن والأخ����ات المعاق���ات اأثن���اء م�شاركتهم 
في ه���ذا المهرجان، كما رفع�ا اأ�شم���ى اآيات ال�شكر 
والعرفان لمعالي مدي���ر الجامعة الدكت�ر بدران بن 
عبد الرحمن العمر، و�شع���ادة عميد �ش�ؤون الطالب 
عل���ى ما بذل����ه من جه�د كبيرة ف���ي �شبيل احت�شان 
فئ���ة المعاقي���ن وتعليمهم، وت�في���ر البيئة التي تنمي 
قدراته���م ومهارات������ه، وت�ش����ت�ع���ب ن�شاطه���م، ب���ل 
ت�ظفه ف���ي التجاه الإيجاب���ي وال�شحيح الذي يع�د 
بالن����ف���ع على فئة المع����اقين وعل���ى اأ�ش����رهم وعلى 

المجتم����ع باأكمله.
وراف���ق المهرجان معر����س م�شاحب للجمعيات 
والمراكز الت���ي تقدم خدمات ل���ذوي الإعاقة داخل 
الجامع���ة وخارجه���ا، ومنه���ا: الجمعي���ة ال�شع�دي���ة 
لالإعاق���ة ال�شمعي���ة، وجمعية �شاع���د الخيرية لدعم 
الريا����س  ومرك���ز  المتع���دد،  الت�شل���ب  مر�ش���ى 
التخ�ش�ش���ي للتاأهي���ل، والمجلة ال�شع�دي���ة للتربية 
الخا�شة، والق�اعد والإجراءات التنظيمية لخدمات 
ذوي الإعاقة بجامعة الملك �شع�د، وبرنامج التعليم 
العال���ي للط���الب ال�شم و�شع���اف ال�شم���ع، ومركز 
الطالب���ات ذوات الإعاق���ة، مرك���ز ب�شم���ة للرعاية 
النهاري���ة، وجمعي���ة الإعاقة الحركي���ة للكبار، نادي 
القان����ن: حق����ق ذوي الإعاق���ة بالتعلي���م والعم���ل، 

ومركز ب�شمة الدنيا لذوي الحتياجات الخا�شة.
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مدير اجلامعة يوقع مذكرات تفاهم خلدمة طالب املنح
وقع���ت جامعة المل���ك �شع�د ي����م الثنين 16 
ربيع الأول 1439ه� ) 3 ( مذكرات تفاهم مع عدد 
من الجه���ات المهتمة بطالب المن���ح ورعايتهم، 
وق���د مّث���ل الجامعة معال���ي المدير د.ب���دران بن 
عبدالرحم���ن العمر، وكان الت�قيع الذي جرى في 
قاع���ة الت�شريفات ببه���� الجامعة ب���داأ مع جمعية 
ال�قف الخيري���ة ومّثلها معالي ال�شيخ عبداهلل بن 
�شليمان ب���ن منيع رئي�س مجل����س اإدارة الجمعية، 
ث���م وّقع �شاح���ب ال�شم� الأمير الدكت����ر بندر بن 
�شلمان بن محمد رئي�س لجنة الدع�ة في اإفريقيا 
مذك���رة التفاه���م ممثاًل للجن���ة، واختت���م ت�قيع 
المذك���رات بمذك���رة التفاهم م���ع م�ؤ�ش�شة منحة 
ال�قفية ومّثلها رئي�س مجل�س اإدارتها الأ�شتاذ علي 

بن محمد المهيدب.
وق���د رّحب معال���ي المدير ب�شي����ف الجامعة 
و�شكره���م عل���ى ح�ش�ره���م واأثنى عل���ى اهتمام 
الجهات الثالث بطالب المنح ورعايتهم، واأبدى 
�شعادته بال�شراكة مع المهتمين بالمنح الدرا�شية 
واأن الجامعة ترحب بالتكامل مع الجهات الأ�شيلة 

في مجال المنح ورعاية الطالب.
 وكان �شاح���ب ال�شم� الأمير الدكت�ر بندر بن 
�شلمان بن محمد رئي�س لجنة الدع�ة في اإفريقيا 
قد اأ�شاد بت�قيع المذكرة  م�شيرًا اإلى اأنها �شتك�ن 
اإن �شاء اهلل بداية عالقة متميزة مع الجامعة في 
م��ش�عات قب����ل ورعاية ط���الب المنح من دول 
اإفريقي���ا اأثن���اء درا�شتهم وبع���د تخرجهم، بدوره 
اأبدى معال���ي ال�شيخ عبداهلل بن �شليمان بن منيع 
�شك���ره للجامع���ة على دوره���ا في خدم���ة طالب 
المن���ح وتعليمه���م واأن ه���ذه المذكرة م���ع جمعية 
ال�قف �شتك�ن امتدادًا لهذه الرعاية حيث �شيعمل 
الطرفان عل���ى تقديم كل ما ي�شتطيع�نه من اأجل 

طالب المنح الم�شتهدفين.
واأع���رب الأ�شت���اذ علي ب���ن محم���د المهيدب 
رئي�س مجل����س اإدارة م�ؤ�ش�شة منح���ة ال�قفية عن 
�شعادت���ه بالتكامل مع الجامعة ف���ي اأدوارها تجاه 
ط���الب المنح واأب���دى تفاوؤًل كبي���رًا اأن تك�ن هذه 
المنا�شب���ة بداية �شراك���ة فاعلة لخدم���ة �شي�ف 
بالدن���ا طالب المنح. يذك���ر اأن الجهة التنفيذية 
لهذه المذكرات هي اإدارة المنح ورعاية الطالب 
ال�افدي���ن بعم���ادة �ش�ؤون الط���الب، وهي �شابط 
الت�ش���ال م���ع الجه���ات المهتم���ة برعاية طالب 

المنح.
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نادي الطالب.. ذوي اإلعاقة قصة كفاح وجناح
انطلق نادي  الطالب ذوي الإعاقة ببرامجه التي 
�شنعها  طالب ذوي الإعاقة، وتعددت برامج النادي، 
وتن�عت اأن�شطته، والتي من اأبرزها: اللقاء التعريفي 
ال�شن����ي الخا�س بط���الب ذوي الإعاق���ة، ومهرجان 
)اإرادة الترويح���ي( ال���ذي ا�شتعر�ش���ت فيه م�اهب 
واإبداع���ات اأبط���ال الإرادة بمنا�شب���ة الي����م العالمي 
لالإعاق���ة، ودورات ت�ع�ي���ة للم�ظفي���ن ف���ي التعامل 
م���ع ذوي الإعاق���ة، والإ�شعافات الأولي���ة بالتعاون مع 
نادي التمري����س، وزيارات لم�ش���روع النقل العام في 
الريا����س، ودورات ف���ي المه���ارات الحياتية لطالب 
الع�ق الب�ش���ري، اأما في مجال الريا�شة فقد ح�شد 
ط���الب ذوي الإعاق���ة المراك���ز الأولى ف���ي بط�لت 
الجامع���ات، وق���دم الن���ادي ع���ددًا م���ن المنا�ش���ط 
الريا�شي���ة كال�شباحة وك���رة الهدف والع���اب الق�ى 
للمكف�في���ن وال�شل���ة لذوي الإعاق���ة الحركية والقدم 

والطائرة لل�شم على مدار اأ�شب�ع كامل..
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فريق عمادة شؤون الطالب يحصد بطولة 
جامعة امللك سعود يف خماسيات كرة القدم

حقق فريق عمادة �ش�ؤون الطالب بط�لة جامعة الملك 
�شع�د في خما�شيات ك���رة القدم للمن�ش�بين لل�شالت بعد 
تغلبه عل���ى كلية الطب )الإدارة التنفيذي���ة( بنتيجة ثالثة 

اأهداف مقابل هدفين.
وانطلقت البط�لة ي�م الأحد 1 رجب 1439ه�، الم�افق 
18 مار�س 2018م في ال�شالة الريا�شية )القبة اله�ائية( 

داخ���ل الح���رم الجامع���ي، وه���ي واح���دة م���ن البط����لت 
الريا�شي���ة التي تقيمها اإدارة البرام���ج والأندية الريا�شية 
في وكالة عمادة �ش�ؤون الطالب لل�ش�ؤون الريا�شية، و�شارك 
فيها   32 اإدارة بالجامعة، ما اأك�شبها ق�ة وتناف�شًا كبيرين 
بين كليات واإدارات ووحدات ووكالت وعمادات الجامعة. 

الجدي���ر بالذك���ر اأن وكالة ال�ش����ؤون الريا�شية تحر�س 

عل���ى ت�شجيع من�ش�ب���ي الجامعة عل���ى ممار�ش���ة الريا�شة 
لإيمانه���ا باأهمي���ة اللياقة البدني���ة للحفاظ عل���ى ال�شحة 
ومردودها الإيجابي على العم���ل، كما ر�شدت ج�ائز لهذه 
البط�ل���ة بمجم�ع 12000 ريال، م�زع���ة اإلى  5000 ريال، 
و4000 ريال، 3000 ريال لأ�شحاب المراكز الثالثة الأولى 

على الت�الي. 
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صندوق الطالب..
أهداف طموحة وبرامج متميزة

يعد صندوق الطالب الشريان احليوي لألنشطة الطالبية باجلامعة، مما جعله ذا أهمية كربى فيما 
يتعلق باألنشطة بشكل عام، وفيما يلي طمحات عن الصندوق:

تقرير:  فريق التحرير
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أهداف الصندوق
1( تقديم الإعانات والقرو�ض للطلبة..

2( اإقام���ة م�سروع���ات ا�ستثماري���ة خدمية نافعة 
والن�س���خ  الطباع���ة  واأعم���ال  كالمقا�س���ف  للطلب���ة 

والت�سوير
وم���ا  والعلمي���ة  المكتبي���ة  الأدوات  تاأمي���ن   )3

يماثلها.
4( دع���م الأن�سط���ة الطالبي���ة وتقدي���م الجوائز 

للمتفوقين فيها.

مهام إدارة الصندوق
1( التن�سي���ق م���ع الجه���ات ذات العالق���ة داخل 
العم���ادة لدع���م الأن�سطة في الكلي���ات والعمادة مثل 
)الأن�سط���ة الريا�سية، الثقافية، الجتماعية، مراكز 

تنمية المهارات، ال�سراكة الطالبية.... الخ (.
2( الإ�س���راف عل���ى تقدي���م ال�سل���ف والإعان���ات 

لطلبة الجامعة. 
3( الإ�س���راف على اإع���داد الميزاني���ة التقديرية 

ل�سندوق الطالب. 
4( الإ�سراف على الأعمال المحا�سبية والمراجعة 

واإعداد الح�ساب الختامي ل�سندوق الطالب. 
5( الإ�س���راف عل���ى برنام���ج الت�سغي���ل الطالبي 

بالتن�سيق مع الجهات ذات العالقة. 
6( العمل عل���ى اإقامة ا�ستثمارات داخل الجامعة 

وخارجها لزيادة الموارد المالية لل�سندوق. 
7( الإ�س���راف على البرام���ج الخدمية التي تقدم 

لطلبة الجامعة. 
8( الإ�س���راف عل���ى الخدم���ات المقدم���ة ع���ن 
طري���ق الت�سغي���ل التعاون���ي مث���ل )مراك���ز الت�سوير 

والقرطا�سية.....الخ(. 
9( الإ�سراف على م�سروع اإ�سكان الطالب. 

10( الإ�س���راف على تاأمي���ن المقررات الدرا�سية 
المخف�سة لطلبة الجامعة.

11( التن�سي���ق م���ع الجه���ات ذات ال�سل���ة داخل 
ال�سندوق وخارجه لمتابعة م�ستحقاته. 

12( الإ�س���راف عل���ى اأعم���ال �سكرتاري���ة مجل�ض 
الإدارة من حيث اإعداد المحا�سر والجداول ومتابعة 
تنفي���ذ الق���رارات م���ع الجه���ات ذات العالق���ة 13( 

الإ�س���راف عل���ى تطبيق اللوائ���ح والأنظم���ة الخا�سة 
ب�سندوق الطالب.

أقسام إدارة صندوق الطالب
المالي. • الق�سم 

ال�ستثمار. • ق�سم 
والإعانات. ال�سلف  • ق�سم 

والم�ستودعات. الم�ستريات  • ق�سم 
الب�سرية. الموارد  تنمية  • ق�سم 

الدرا�سية. المقررات  تاأمين  مركز  • ق�سم 
الفنية. الم�ساندة  • ق�سم 

والإعالم. التوثيق  وحدة  • ق�سم 
الإدارية. الت�سالت  • ق�سم 

ال�سكرتارية. • ق�سم 

برامج صندوق الطالب
بموج���ب قرار مجل����ض اإدارة �سندوق الطالب تم 
اإقرار الميزانية التقديري���ة ل�سندوق الطالب للعام 
المالي 2017م، وق���د بلغ اإجمالي المبلغ المخ�س�ض 
لل�سرف من���ه على البرام���ج الخدمية مبلغ���ًا وقدره 
وثالث���ة  ملي���ون  )اأربع���ون  ري���ال(   4.328.000(
مائ���ة وثماني���ة وع�سرون األف ري���ال(، خ�س�ض منها 
مبل���غ )9.000.000 ري���ال( لالأن�سط���ة الطالبي���ة، 
بمبل���غ  الطالبي���ة  الأن�سط���ة  ميزاني���ة  دع���م  وت���م 

وقدره)1.493.220ريال(.

الربامج اخلدمية التي يقوم
صندوق الطالب بتمويلها

1- برنامج ال�سلف.
2- برنامج الإعانات.

3- برنامج الت�سغيل الطالبي )لطلبة الجامعة(.
4- برنامج الكتاب المخف�ض لطلبة الجامعة.

5- برنامج الإ�سكان الطالبي.
6- برنامج دعم الأن�سطة الطالبية )الجتماعية 

والثقافية والعلمية والفنية والريا�سية(. 
7- برنامج دعم فروق وجبات التغذية للطلبة.

8- برنام���ج جه���از حا�س���ب اآل���ي ل���كل )طالب/
طالبة(.

9-  برنامج دعم م�سالح وعباءات التخرج لطلبة 
الجامعة.

10- الم�ساهم���ة في توفير كل ما يحتاجه الطلبة 
من خدمات. 

11- برنام���ج دعم الطلبة المثاليين على م�ستوى 
الكليات والجامعة. 

12- برنامج قائمة العميد للطلبة المتفوقين. 
13- برنام���ج لدع���م ح�س���ور الطلب���ة )ط���الب 
وطالب���ات البكالوريو����ض وطلب���ة الدرا�س���ات العليا( 
للموؤتمرات والندوات وور�ض العمل المحلية والإقليمية 

والعالمية.

إجنازات صندوق الطالب
اجتماع معايل مدير اجلامعة 

باإلدارة التنفيذية لصندوق الطالب 
 بح�سور �سعادة وكيل الجامعة الأ�ستاذ الدكتور/
عب���داهلل ال�سلمان، و�سع���ادة وكيل الجامع���ة لل�سوؤون 
التعليمية والأكاديمي���ة الدكتور/ عبدالعزيز العثمان 
و�سع���ادة عميد �س���وؤون الطالب رئي����ض مجل�ض اإدارة 
�سندوق الط���الب الأ�ستاذ الدكت���ور/ فهد القريني، 
والمدير التنفيذي ل�سندوق الطالب الأ�ستاذ/ خالد 
الترك���ي، ت���م الإطالع عل���ى �سير العمل ف���ي �سندوق 

أنشطة على مدار 
العام ومشاركات 

واسعة
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الط���الب، وا�ستعرا�ض برامج���ه التطويرية واأن�سطته 
التفاعلي���ة، وقد وجه معاليه بتوفي���ر كل ما من �ساأنه 
ال�ستم���رار في التطوير وزي���ادة ا�ستثمارات �سندوق 

الطالب.

اعتماد اخلطة اإلعالمية للعام 
الدراسي 1437-1438هـ:

امتدادًا للبرنامج التعريفي والإعالمي ل�سندوق 
الط���الب اأقي���م اللق���اء الثان���ي لفريق عم���ل اللجنة 
الإعالمي���ة  الحمل���ة  باإقام���ة  المكل���ف  الإعالمي���ة 

والتعريفية لبرامج وخدمات �سندوق الطالب. 
تم اعتم���اد الخطة من قبل معالي مدير الجامعة 
وح�س���ور المدير التنفيذي لل�سن���دوق الأ�ستاذ خالد 
ب���ن نا�سر الترك���ي، وفريق عم���ل اللجن���ة الإعالنية 
حيث تم ا�ستعرا�ض الخطة الإعالمية للعام الدرا�سي 
القادم والمعار�ض والور�ض الم�ساحبة وو�سع جدول 

زمني لها.

مشاركة إدارة صندوق الطالب يف 
جلنة إعداد خطط األنشطة الطالبية

�سارك���ت اإدارة �سندوق الط���الب ممثلة بالمدير 

التنفيذي ل�سندوق الط���الب الأ�ستاذ/خالد التركي 
في لجن���ة اإعداد خط���ط الأن�سطة الطالبي���ة، والتي 

تهدف اإلى و�سع محددات البرامج لالأن�سطة.
 كم���ا ت���م تكوي���ن لجنة فرعي���ة منبثق���ة من هذه 
اللجن���ة بم�سم���ى )اللجن���ة المالية( لو�س���ع �سوابط 
توزي���ع اأوج���ه ال�س���رف عل���ى الأن�سطة حي���ث �سدر 
قرار عميد �س���وؤون الطالب رقم )4/64/295797( 
وتاري���خ 1437/7/21ه� والخا����ض بمحددات خطط 

الأن�سطة الطالبية.

إعداد كتيب طلب وتسوية السلف 
للعام الدراسي 1437-1438هـ 

قام����ت اإدارة �سندوق الط����الب بتطوير كتيب 

طل����ب وت�سوية �سلف الأن�سط����ة الطالبية والذي تم 
اإع����داده في ال�سن����وات ال�سابق����ة، وت�سمن الكتيب 
الرد على ا�ستف�سارات م�سرفي الأن�سطة في ور�سة 
عم����ل طل����ب وت�سوي����ة ال�سلف����ة المقامة ف����ي العام 

الما�سي.

إقامة ورشة العمل الثالثة
لـ »طلب وتسوية سلف

األنشطة الطالبية«
 افتتح عميد �س���وؤون الطالب رئي�ض مجل�ض اإدارة 
�سن���دوق الط���الب الأ�ست���اذ الدكت���ور فه���د بن حمد 
القرين���ي ي���وم الخمي����ض 1438/1/12ه����، اأعم���ال 
ور�س���ة عمل »اآلي���ة �س���رف وت�سوية �سل���ف الأن�سطة« 
ب�سن���دوق الط���الب، وذل���ك بح�سور كل م���ن وكالء 
العمادة، ومدراء الإدارات، وم�سرفي ورواد الأن�سطة 
الطالبية، وح�سور مندوب���ي المطابع المعتمدة لدى 

�سندوق الطالب.
وق���د تم توزيع كتيبات لآلي���ة و�سروط رفع ال�سلفة 
وت�سويته���ا تزامن���ت م���ع عر����ض اإلكترون���ي ي�س���رح 
جمي���ع جوانبه���ا واأخذ اآراء ومالحظ���ات واقتراحات 

الم�ساركين.

يعمل على تهيئة 
بيئة مناسبة 

للطالب
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 تدشني حملة صندوق الطالب 
التعريفية الثانية

د�س���ن معالي مدي���ر الجامعة الأ�ست���اذ الدكتور 
بدران العمر الحمل���ة الإعالمية والتعريفية الثانية 
ل�سن���دوق الطالب وبح�س���ور وف���د اإدارة �سندوق 
الط���الب برئا�س���ة عمي���د �س���وؤون الط���الب رئي�ض 
مجل����ض اإدارة ال�سن���دوق الأ�ست���اذ الدكتور/فه���د 
القرين���ي، والمدير التنفي���ذي لل�سندوق الأ�ستاذ/ 
خالد التركي، وفريق اللجنة الإعالمية والتطويرية 
اإل���ى جانب ممثل���ي اأع�ساء مجل����ض اإدارة �سندوق 
ل�سن���دوق  التاب���ع  الطالب���ي  والفري���ق  الط���الب 

الطالب.
ويتزامن م���ع كل برنامج اإطالق ع���دة م�سابقات 
تفاعلي���ة واأخ���رى تطويري���ة، وذل���ك برعاي���ة بع����ض 
الجه���ات الخدمي���ة المتعاق���دة م���ع اإدارة �سن���دوق 

الطالب داخل الجامعة وهي:
- �سركة دار ال�سيافة.
- �سركة قمة الإبداع.

- محالت �سوكو كادو.
- محل كو�ض كافيه.

- مطاعم بروكلي.
- محل لولي كافيه.

- محالت 100% اوبتيكل.
- �سركة ثروة.

- �سيدلية المناهل.
- وكالة اأكانا للدعايا.

اختتام الربنامج التعريفي
اختتمت اإدارة �سندوق الطالب حملتها الإعالمية 
الت���ي هدف���ت لتعري���ف ط���الب وطالب���ات الجامع���ة 
بالخدم���ات والبرام���ج المقدم���ة م���ن قب���ل �سندوق 

الط���الب وط���رق ال�ستفادة منه���ا، وذل���ك بالتعاون 
م���ع عمادة التعامالت الإلكتروني���ة والإعالم الجديد 
و�سحيف���ة ر�سالة الجامع���ة، حيث ا�ستم���رت الحملة 
لم���دة خم�سة اأ�سابيع، تم ت�سليط ال�سوء خاللها على 
برنامج ال�سلف والإعانات والت�سغيل الطالبي وتاأمين 
م�سالح وعباءات التخرج اإلى جانب برنامج الأجهزة 

الذكية وتاأمين المراجع الدرا�سية.
 

نقل التجارب الناجحة إلدارات 
صناديق الطالب يف بعض اجلامعة 

السعودية 
ا�ستقبل���ت اإدارة �سن���دوق الط���الب العدي���د من 
م���دراء �سنادي���ق الط���الب بالجامع���ات ال�سعودي���ة 
حيث ت���م تزويدهم باأه���م البرام���ج التطويرية التي 
قامت به���ا اإدارة �سندوق الط���الب وخا�سة البرامج 

ال�ستثمارية.
 

مهرجان الكتاب اخملفض اخلامس
اطلق���ت اإدارة ال�سن���دوق مهرجان���ًا لبيع الكتب 
والمق���ررات الدرا�سي���ة والعلمي���ة بخ�سوم���ات %50 
لجمي���ع طلب���ة الجامع���ة ومن�سوبيه���ا، حي���ث اأقي���م 
المهرجان ف���ي الف�سل الدرا�س���ي الول، وقد انطلق 
المهرجان م���ن يوم الأح���د 1438/2/27ه� وي�ستمر 

حتى نهاية الف�سل الدرا�سي الول 1437-1438ه�.

اإلدارة التنفيذية لصندوق الطالب 
تختتم براجمها التطويرية

اأقامت اللجنة الإعالمية ب�سندوق الطالب حفاًل 
تكريمي���ًا اختتم���ت خالل���ه برامجه���ا المقامة خالل 
الع���ام الدرا�سي 1437-1438ه�،وذلك يوم الخمي�ض 
المواف���ق 1438/8/1ه� بقاعة الدرعي���ة بمبنى 17، 
تم خالل���ه تكريم �سعادة عميد �س���وؤون الطالب على 
دعم���ه لبرامج وخدم���ات �سندوق الط���الب، كما تم 
تكريم الجهات الراعي���ة لأن�سطة ال�سندوق واإدارات 
الجامع���ة الداعم���ة اإلى جان���ب تكريم فري���ق العمل 

الطالبي.

تكرمي وكالء اجلامعة للفريق 
اإلعالمي لصندوق الطالب

ك���رم �سع���ادة وكيل الجامع���ة الأ�ست���اذ الدكتور/ 
عب���داهلل ال�سلمان، و�سع���ادة وكيل الجامع���ة لل�سوؤون 
التعليمية والأكاديمية الدكتور/ عبدالعزيز العثمان، 
وبح�س���ور �سع���ادة عمي���د �س���وؤون الط���الب رئي����ض 
مجل����ض اإدارة �سن���دوق الطالب الأ�ست���اذ الدكتور/ 
فه���د القرين���ي، فري���ق اللجن���ة الإعالمي���ة الطالبي 
التاب���ع لإدارة �سن���دوق الطالب، وذل���ك خالل حفل 
خت���ام الأن�سط���ة وال�سراك���ة الطالبية ي���وم الأربعاء 

1438/8/21ه� بقاعة حمد الجا�سر.
 

اللقاء الودي الرابع ملوظفي 
ومنسوبي صندوق الطالب

�سمن برامج ادارة �سن����دوق الطالب لزيادة 
العالقات بي����ن من�سوب����ي اإدارة �سندوق الطالب 
اأقام����ت اإدارة ال�سن����دوق اللق����اء ال����ودي الثالث 
بح�س����ور من�سوب����ي الإدارة تخل����ل اللق����اء برامج 
واأن�سط����ة حركي����ة وم�سابقات ثقافي����ة ُقدمت من 

ميزانية كافية 
جملابهة احتياجات 

األنشطة
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تقرير
قبل اللجنة الإعالمية ب�سندوق الطالب.

تاأت����ي ه����ذه اللق����اءات �سم����ن برام����ج اإدارة 
�سن����دوق الط����الب التطويري����ة التي ته����دف اإلى 

اإيجاد بيئة جاذبة لموظفيها.

إنشاء وحدة لصندوق الطالب 
بأقسام الطالبات باملدينة 

اجلامعية
اأ�س����در �سعادة الأ�ستاذ الدكت����ور عميد �سوؤون 
الط����الب ورئي�ض مجل�����ض اإدارة �سندوق الطالب 
القرار الإداري رق����م )4/64/220779( بتاريخ 
1438/5/3ه�����، ب�س����اأن اإن�س����اء وح����دة ل�سندوق 
ب����اإدارة  ترتب����ط  الطالب����ات  باأق�س����ام  الط����الب 
�سن����دوق الط����الب بالجامع����ة، وم����ن ث����م قامت 
�سع����ادة الدكتورة وكيل����ة عمادة �س����وؤون الطالب 
ل�س����وؤون الطالب����ات بتر�سي����ح الأ�ست����اذة / داني����ة 
اليو�س����ف -رئي�سة الوحدة- وهي م����ن الكفاءات 
الوطنية الم�سهود لها وهي من حملة الماج�ستير، 
كما تم تعيين نائبة لها، وت�سكيل فريق عمل لهذه 
الوح����دة، و�ستعم����ل الوح����دة على تقدي����م اأف�سل 
الخدمات بالمدينة الجامعية للطالبات، وكذلك 
مرك����ز الدرا�س����ات الجامعي����ة بعلي�س����ة، و�ستكون 
الوح����دة حلق����ة و�س����ل بي����ن الكلي����ات والطالبات 
للتن�سي����ق الم�ستم����ر وتحديد الأن�سط����ة المنا�سبة 

التي يرغبن بها.

ورشة عمل برنامج التشغيل 
الطالبي بصندوق الطالب

اأقام����ت اإدارة �سندوق الط����الب يوم الثالثاء 
المواف����ق 1438/6/22ه����� ور�سة عم����ل لبرنامج 
الت�سغيل الطالبي على �سرف �سعادة عميد �سوؤون 
الط����الب رئي�����ض مجل�ض اإدارة �سن����دوق الطالب 
الأ�ست����اذ الدكتور/ فه����د بن حم����د القريني، في 

قاعة الدرعية بمبنى العمادة.
حي����ث هدف����ت الور�س����ة اإل����ى تطوي����ر �سروط 
و�سواب����ط برنامج الت�سغيل الطالبي بما يتما�سى 
مع نقلة الجامعة التطويرية وروؤى واأهداف اإدارة 

�سندوق الطالب.

اجتماع تنسيقي بني إدارة 
إسكان الطالب وإدارة صندوق 

الطالب
ج����اء الجتم����اع ف����ي اإط����ار تفعي����ل البرام����ج 
الم�سترك����ة ف����ي �سبي����ل تطوير الخدم����ات للطلبة 
المقيمين ف����ي ال�سكن، حيث تم����ت مناق�سة عدة 

موا�سيع كان من اأبرزها:

رب����ط الت�سجي����ل بالبواب����ة الإلكترونية و�سداد 
الر�سوم عن طريق برنامج �سداد الإلكتروني.

تفعي����ل الت�سجي����ل الإلكترون����ي للراغبي����ن في 
الح�سول على مواقف مظللة بال�سكن الطالبي.

تجهيز البوابات الإلكترونية لمواقف ال�سكن.
مناق�س����ة بع�ض الإ�س����كالت المتعلقة ب�سيانة 

الغرف وتجهيزها.
 

معايل مدير اجلامعة يتسلم 
تقرير إدارة صندوق الطالب 

السنوي
والتعريف����ي  الإعالم����ي  البرنام����ج  �سم����ن 
ل�سن����دوق الطالب ت����م اإ�سدار التقري����ر ال�سنوي 
لأه����م اإنجازات وبرامج ال�سن����دوق للعام المالي 
الم�ستقبلي����ة  الخط����ة  وكذل����ك  1436-1437ه����� 

والتطويرية لالإدارة.
حيث �سمل التقرير على كلمة ل�سعادة الأ�ستاذ 
الدكت����ور عمي����د �س����وؤون الط����الب رئي�����ض مجل�ض 
اإدارة �سن����دوق الط����الب، وعل����ى اأه����م البرامج 
والإنج����ازات لل�سندوق والخط����ة الم�ستقبلية له، 
اإل����ى جانب مقارنات مالية لع�س����ر �سنوات �سابقة 
م����ن العام المال����ي 1427/1426ه����� وحتى العام 

المالي 1437/1436ه�.

مشروع الورش الصناعية
بن����اء عل����ى موافق����ة مجل�����ض اإدارة �سن����دوق 
الط����الب باإن�ساء ور�����ض ال�سناعي����ة بحي طويق، 
حي����ث يج����ري ا�ست����الم الم�س����روع م����ن المقاول 

تمهيدًا لتاأجيرها.

جتديد عقد مستشفى اخلرج
تم تجديد عق����د الم�ست�سفى الجامعي لجامع 
الأمي����ر �سطام بن عبدالعزي����ز والواقع بمحافظة 
الخرج، وذلك لث����الث �سنوات من تاريخ النتهاء 

1438/3/1ه�.

املوافقة على تشغيل جممع 
ركاء التابع لصندوق الطالب

واف����ق مجل�����ض اإدارة �سن����دوق الط����الب على 
ت�سغي����ل »مجم����ع ركاء« الواق����ع بطري����ق المل����ك 
عب����داهلل عن طريق �سندوق الطالب اعتبارا من 

تاريخ انتهاء العقد الحالي 1439/9/1ه�.

صرف سلف أنشطة الكليات
واألندية العامة

بتوجيه �سع����ادة عميد �س����وؤون الطالب رئي�ض 

مجل�����ض اإدارة �سن����دوق الط����الب، ت����م �س����رف 
�سل����ف الأن�سط����ة لالأندية العام����ة واأندية الكليات 
التخ�س�سي����ة من قب����ل الق�سم المال����ي ل�سندوق 
الطالب، حيث بلغ مجم����وع الدعم للف�سل الول 
والثاني )10.344.985 ريال( وذلك لعدد )11 
ن����ادي ع����ام »طالب����ات«، 12 كلية »طالب����ات«، 13 

نادي عام »طالب«، 24 كلية »طالب«(.
توزيع مشالح وعباءات التخرج 

للدفعة 56 لطلبة اجلامعة
�سمن برنامج توزيع م�سالح وعباءات التخرج 
لطالب وطالبات الجامع����ة قامت اإدارة �سندوق 
الط����الب بتاأمي����ن ع����دد )5000 م�سل����ح ( وعدد 
)6000 عب����اءة( لطلب����ة الجامع����ة المتخرجي����ن 

للدفعة 56 بدون مقابل.
المواف����ق  الح����د  ي����وم  تحدي����د  ت����م  حي����ث 
1438/7/19ه� بداي����ة توزيع الم�سالح في المقر 
الدائ����م الواقع في مبنى 17 بال����دور الأر�سي من 

ال�ساعة الثامنة �سباحًا وحتى الثالثة ظهرًا.
وقد �سخ����رت اإدارة ال�سندوق كل الإمكانيات 
والجهود ل�ستقبال الخريجين وتقديم الخدمات 

لهم بال�سكل الالئق والمنظم.

جتديد وصيانة مقر صندوق 
الطالب

ب����داأت اإدارة �سندوق الط����الب وبالتعاون مع 
وكال����ة الجامعة للم�ساري����ع باأعمال ترميم لجميع 
اق�سام �سن����دوق الطالب وذلك م����ن اأجل اإيجاد 
بيئة جاذب����ة تنعك�ض اإيجابًا على نوعية الخدمات 

المقدمة لطالب وطالبات الجامعة.
علم����ًا اأن المخطط نفذ من قب����ل طالب كلية 

العمارة والتخطيط.

املشاركة يف حفل التخرج لطالب 
وطالبات اجلامعة

�سارك����ت اإدارة �سن����دوق الط����الب في تنظيم 
حفل تخري����ج طالب وطالب����ات الجامعة، وكانت 

الم�ساركة على النحو التالي:
1( م�سارك����ة المدي����ر التنفي����ذي ف����ي لجن����ة 

العمادة الم�سرفة على حفل التخرج.
2( تامين وتوزيع الم�سالح والعباءات للطالب 

والطالبات.
للط����الب  الدع����وة  بطاق����ات  توزي����ع   )3

المتخرجين.

تكرمي املوظفني املثاليني
كرم���ت اإدارة �سن���دوق الط���الب ي���وم ال�سب���ت 
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1438/8/24ه���� الموظفين المثاليي���ن على م�ستوى 
اإدارة �سندوق الطالب، وذلك في اإحدى ال�ستراحات 
برعاي���ة عميد �س���وؤون الطالب رئي����ض مجل�ض اإدارة 
�سندوق الطالب �سع���ادة الأ�ستاذ الدكتور/ فهد بن 

حمد القريني، وهم على النحو التالي:
- �سعود بن �سلطان ال�سهري.

- محمود كمال زيدان.
- عبدالجبار بن ذعار العنزي.

- بابول مياه حفيظ.
- اإعجاز اختر محمد.

- عبدالحميد محمد اكبر.
- فرج علي مطوي.

- مهدي بن عاي�ض القرني.
- عبدالتواب �سيد عبدالتواب.

- محمد جمال ح�سن م�سطفى.
- محمد بن مقرن الوايلي.

- هارون الر�سيد عبدالر�سيد.
- اأيمن اأبوبكر منقو�ض.
- علي محمد غزواني.

قرارات جملس اإلدارة بدعم 
األنشطة والرحالت الطالبية

وافق مجل�ض ادارة �سندوق الطالب على دعم 
الن�سطة الطالبية والرحالت العلمية وذلك من 
اأجل اإك�ساب الخب���رات العلمية والعملية لطالب 
وطالب���ات الجامع���ة وتمثي���ل الوط���ن بالمحافل 

واللقاءات الدولية وتبادل الخبرات، ومنها:
1- رحل����ة كوري����ا الجنوبي����ة بمبل����غ )19600 

ريال(.
2- رحل����ة النم�سا للطالب����ات بمبلغ )50000 

ريال(.
3- الملتق����ى الثقاف����ي الأول بمبلغ )305150 

ريال(.

الرؤية املستقبلية لصندوق 
الطالب للفرتة املقبلة

وذل���ك  ال�ستثماري���ة  الم�ساري���ع  تطوي���ر   -
بالإطالع على حاجات الطلبة.

- ا�ستكم���ال م�سروع اإع���ادة تهيئة بيئة العمل 
في ال�سندوق لتكوين بيئة جاذبة ومنتجة.

- تطوي���ر برنامج الت�سغي���ل الطالبي واإيجاد 
برنامج اإلكتروني يربط بين الم�ستفيدين.

الخا����ض  ال�ستثم���اري  الم�س���روع  اإنه���اء   -
بور�ض ال�سيارات ف���ي �سناعية ال�سفارات والذي 

�سي�ساعد على زيادة اإيرادات ال�سندوق.
- التعاون مع عم���ادة التعامالت الإلكترونية 

للبدء في تفعي���ل برنامج الحا�سب الآلي لمراكز 
تاأمين المقررات الدرا�سية لطلبة الجامعة.

- التع���اون م���ع �سركة الت�س���الت ال�سعودية 
لتاأمين اأجهزة ذكية مع �سرائح اإنترنت.

- اإقامة ور�سة العمل الرابعة ل�سرف وت�سوية 
�سلف الأن�سطة الطالبية.

- اإقامة برامج تعريفي���ة في كليات الجامعة 
اإل���ى جان���ب الم�ساركة ف���ي البرنام���ج التعريفي 

لعمادة ال�سنة التح�سيرية.
- تقديم برامج ودورات تطويرية متخ�س�سة 

لموظفي �سندوق الطالب.
-اإقامة المهرجان الخام�ض وال�ساد�ض للكتاب 

المخف�ض والمقدم لجميع طلبة الجامعة.

كلمة عميد شؤون الطالب
وع���ن ال�سندوق ق���ال عميد �س���وؤون الطالب 
رئي�ض مجل����ض اإدارة �سندوق الطالب اأ. د. فهد 
ب���ن حم���د القرين���ي ي�سرن���ي اأن اأ�س���ع بين يدي 
القارئ الكريم تقرير �سندوق الطالب بالجامعة 

للعام الدرا�سي )1438/1437ه�(. 
وقبل تفح����ض التقرير اأود اأن اأتطرق اإلى اأن 
�سندوق الطالب يعتبر العمود الفقري وال�سريان 
الحي���وي وال���ذي يتمث���ل بالدع���م المال���ي الذي 
يقدمه لالأن�سطة الطالبي���ة بالجامعة وذلك لما 
له من اأهمية ق�س���وى ذات اأبعاد مختلفة منوط 

بها برعاية �سريحة مهمة وهي الطالب.
هن���ا يبرز ال���دور الكبير والر�سال���ة العظمى 
ل�سن���دوق الطالب الت���ي تتوقف عليه���ا النتائج 
المرج���وة والمخرجات اليجابي���ة، فرعاية هذا 
الطالب ودع���م ميزانية الن�ساط وتقديم ال�سلف 
والإعانات المالية والت�سغيل الطالبي اإن تحققت 
ح�س���ب الخطة المر�سومة فخراجها بال ريب هو 
ع�س���و اجتماع���ي ذو ر�سالة كبي���رة، تحقق غاية 

ال�ستخالف على الأر�ض ومن ثم البر بالوطن.
 ول �س���ك اأن الكثيري���ن ق���د يجهل���ون ن�ساط 
ال�سن���دوق وخدمات���ه، لذل���ك حر�س���ت الإدارة 
التنفيذية لل�سندوق على اعتماد مبداأ المبادرة 
بالتعريف بال�سن���دوق واأن�سطته وما يقدمه من 
دع���م لطلبة الجامع���ة من خالل ن�س���ر التقارير 
التعريفي���ة  والمطوي���ات  والكتيب���ات  ال�سنوي���ة 
وتنظي���م ور����ض العم���ل التطويري���ة اإل���ى جانب 
تد�سي���ن مواقع التوا�س���ل الجتماعية المختلفة، 
ذل���ك اأننا نرغب في اأن يع���رف الطلبة ومن�سوبو 
الجامع���ة م���ا يقدم���ه ال�سندوق م���ن دعم مهم 
للعملية التعليمية وتهيئة البيئة ال�سالحة للطلبة 

لإكمال درا�ستهم الجامعية.
و�سوف يجد الق���ارئ الكريم في هذ التقرير 
اأرق���ام واإح�س���اءات ع���ن دع���م ال�سن���دوق في 
مج���الت الأن�سط���ة الطالبية المختلف���ة، ومنها 
دعم مراكز الحا�سب وتنمية المهارات للتدريب، 
و برنام���ج الوجبات الغذائي���ة للطلبة، و برنامج 
م�سال���ح وعباءات التخ���رج، وكذلك دعم برامج 
الرعاي���ة الطالبية كال�سل���ف والإعانات المالية، 
وبرنام���ج ت�سغي���ل الط���الب، ودع���م م�س���اركات 
الخارجي���ة  العلمي���ة  الموؤتم���رات  ف���ي  الطلب���ة 
والداخلي���ة لمرحل���ة البكالوريو����ض والدرا�سات 

العليا.
ونظ���رًا لأن خدمات ال�سن���دوق في ت�ساعد 
م�ستمر �سنة بعد اأخرى، فاإن ذلك يلقي ول �سك 
بم�سوؤولية كبي���رة عل���ى الإدارة التنفيذية للعمل 
عل���ى زي���ادة الم���وارد المالي���ة لل�سن���دوق حتى 
يتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه رعاية الطلبة 
وتوفي���ر الدعم المطل���وب، �سائلين اهلل �سبحانه 

وتعالي العون وال�سداد.
واهلل الموفق،،،،

القريني: خدمات 
الصندوق يف تصاعد 

سنة بعد أخرى
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يعمل على حتسني فرص اخلريجني يف احلصول على وظائف

السجل املهاري سالح الطالب يف حياته العملية

السجل املهاري وثيقة رسمية معتمدة من اجلامعة تصدرها وحدة السجل 
املهاري مبركز احلاسب وتنمية املهارات للتدريب بعمادة شؤون الطالب تشتمل على 
كافة الدورات التدريبية التي حصل عليها الطالب/الطالبة خالل فرتة دراسته اجلامعية.

تقرير:  فريق التحرير
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فائدة السجل املهاري
ي�ساع���د ال�سج���ل المهاري في تح�سي���ن فر�ص الطالب 
والطالب���ات المتخرجي���ن ف���ي الح�س���ول عل���ى الوظائ���ف 
المنا�سب���ة م���ن خ���الل توفي���ر اإثب���ات ر�سم���ي لقدراته���م 
ومهاراتهم في المجالت غير الأكاديمية مما يدعم فر�ص 

مناف�ستهم على الوظائف.

أهداف السجل املهاري
يهدف ال�سجل المهاري اإلى:

- تزوي���د الطال���ب والطالب���ة بوثيق���ة ر�سمي���ة تو�س���ح 
المه���ارات المهني���ة وال�سخ�سية المكت�سب���ة خالل مرحلة 

الدرا�سة الجامعية.
- تح�سي���ن مخرجات الجامعة من خ���الل دعم واإثراء 

ال�سيرة الذاتية للطلبة.
- اإبراز جه���ود الطالب والطالبة ف���ي تاأهيل نف�سه في 

المجالت الإ�سافية غير الأكاديمية.
- توثي���ق م�س���اركات الط���الب وجهوده���م ال�سخ�سية 

وتفاعلهم مع الحياة الجامعية.
بتنمي���ة  لالهتم���ام  والطالب���ات  الط���الب  تحفي���ز   -

مهاراتهم غير الأكاديمية.

كيفية احلصول على السجل 
اإذا �سب���ق ل���ك اللتح���اق ب���اأي دورة تدريبي���ة داخ���ل 
الجامع���ة، فيمكنك الدخ���ول على البواب���ة اللكترونية في 
موق���ع الجامع���ة، واختيار )اإيقون���ة ال�سج���ل المهاري( ثم 
ت�سجيل الدورات التي ح�سلت عليها في النماذج الموجودة 
عل���ى الموقع )بعد قراءة ال�ض���روط وال�ضوابط( والموافقة 
عليها، ث���م مراجعة وحدة ال�سجل المه���اري بالدور الرابع 
مبنى رقم )17( م�سطحبًا معك اأ�سول �سهادات الدورات 
الت���ي �سجلتها عل���ى الموق���ع لمطابقته���ا واعتمادها، ومن 
ثم يمكن���ك طباعة ال�سجل المه���اري الخا�ص بك المعتمد 

والمختوم من الموقع مبا�سرة.

املهارات املعتمدة يف السجل املهاري
يحت���وي ال�سجل المهاري على ر�س���د لمهارات الطالب 

في مجالت رئي�سية هي:
- مهارات الحا�سب الآلي الأ�سا�سية والتخ�س�سية.

- الدورات التدريبية المهنية التي تخدم حقوًل علمية 
اأو تخ�س�سي���ة �سريط���ة اأن تك���ون خ���الل فت���رة الدرا�س���ة 
الجامعي���ة واأن تك���ون معتم���دة م���ن الجهات الت���ي نظمتها 

ويمكن التحقق من �سدقيتها.
- مهارات تطوير الذات وبناء ال�سخ�سية.

- الم�ساركة في العمل التطوعي وخدمة المجتمع.
- الم�ضاركات في مجال الن�ضاط الطالبي.

- المهارات القيادية الطالبية.
- الجوائز التي ح�سل عليها الطلبة.

- اأي دورات اأخ���رى ح�س���ل عليه���ا الطالب/الطالب���ة 
داخل الجامعة.

اللغات التي يصدر بها السجل املهاري
العربي���ة  باللغتي���ن  المه���اري  ال�سج���ل  اإ�س���دار  يت���م 
والنجليزي���ة، عل���ى ح�سب رغب���ة الطالب/الطالبة، واللغة 

التي قام بت�سجيل مهاراته ودوراته بها على الموقع.

آلية تسجيل املهارات يف السجل 
املهاري

- اأن يق���وم الطالب/الطالب���ة بالدخ���ول اإل���ى البوابة 
الجامع���ة  موق���ع  عل���ى   )EduGate( الإلكتروني���ة 
با�ستخدام ا�س���م الم�ستخدم وكلمة ال�س���ر الخا�سة به، ثم 

اختيار اأيقونة ال�سجل المهاري.
- يق���وم الطالب/الطالب���ة بالط���الع عل���ى ال�سفحة 

التعريفية عن ال�سجل المهاري )اختيارية(.

بالط���الع عل���ى �سفح���ة  الطالب/الطالب���ة  يق���وم   -
ال�ضروط وال�ضوابط ثم ال�ضغط على خيار )موافق(، علمًا 
باأن���ه لن ي�ستطي���ع فتح ال�سفحة التالي���ة اإذا لم يوافق على 

ال�ضروط.
- عن���د دخ���ول الطالب/الطالبة عل���ى �سفحة ال�سجل 
المهاري يقوم بتعبئة المهارات والدورات التي ح�سل عليها 
في الحقول الموج���ودة با�ستخدام القوائم المن�سدلة، وفي 
حال���ة عدم توفر الم�سمى المطلوب ف���ي القائمة المن�سدلة 
يقوم الطالب/الطالب���ة بتعبئة البيانات في حقل )اأخرى( 

المتوفر في القائمة المن�سدلة.
ال�سج���ل  - عل���ى الطالب/الطالب���ة مراجع���ة وح���دة 
المه���اري لعتماد البيانات التي ق���ام باإدخالها م�سطحبًا 
معه/ه���ا اإثب���ات ال�سخ�سي���ة واأ�سول ال�سه���ادات التي قام 

باإدخالها في ال�سجل المهاري.
- على موظف/موظفة وح���دة ال�سجل المهاري تدقيق 
البيانات وم�ساهاتها مع اأ�س���ول ال�سهادات، وعدم اعتماد 
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تقرير
اأي بيانات لي�ص لديها اإثبات.

- يمك���ن للطالب/الطالبة طباعة ال�سجل المهاري من 
الموقع في اأي وقت.

ضوابط السجل املهاري
- اأن يك���ون الطال���ب/ الطالب���ة م���ن طلب���ة الجامع���ة 

)منتظم، خريج، منقطع، مف�سول، معتذر(.
- األ تتج���اوز فت���رة التخ���رج عن���د التق���دم لت�سجي���ل 

المهارات والدورات المكت�سبة �سنتين.
- اأن يق���وم الطالب/الطالب���ة بتعبئ���ة بيان���ات �سجل���ه 
المه���اري في موقع البوابة اللكتروني���ة باللغة التي يرغبها 
)العربية/االنجليزية( وفقًا لل�ضروط وال�ضوابط الموجودة 

على الموقع.
- ل���ن يت���م اعتماد بيان���ات ال�سجل المه���اري المدخلة 
من قب���ل الطالب/ الطالبة اإل بع���د مراجعة وحدة ال�سجل 
المه���اري بمركز تنمية المهارات الطالبي���ة بعمادة �سوؤون 

الطالب اأو وكالة العمادة ل�سوؤون الطالبات.
- لعتماد البيانات المدخلة من قبل الطالب/الطالبة 
فيجب اأن تكون ال�سهادات المدرجة �سمن ال�سجل المهاري 
مختوم���ة وموقعة من الجهة التي اأ�سدرتها داخل الجامعة، 
و�ستق���وم وح���دة ال�سجل المه���اري بالعم���ادة بالتحقق من 

�سحتها.
- ل يمك���ن للطالب/الطالب���ة التعدي���ل اأو الإ�ساف���ة 
اأو الح���ذف ف���ي �سجله المه���اري بعد اعتم���اده من وحدة 
ال�سج���ل المهاري بالعمادة اإل بع���د مراجعة عمادة �سوؤون 

الطالب.
- بع���د اعتم���اد البيان���ات المدخل���ة �س���وف ي�ستطي���ع 

الطالب/الطالب���ة طباع���ة �سجل���ه المه���اري م���ن الموق���ع 
مبا�سرة.

شروط تسجيل املهارات
يف السجل املهاري

- مهارات الحا�صب الآلي الأ�صا�صية والتخ�ص�صية:
األ تقل مدة الدورة عن )15( �ساعة فاأكثر.
- مهارات تطوير الذات وبناء ال�صخ�صية:

األ تقل مدة الدورة عن )4( �ساعات فاأكثر.
- الم�صاركة في العمل التطوعي وخدمة المجتمع:

األ تق���ل �ساعات الم�ساركة ع���ن )50( �ساعة متوا�سلة 
اأو متفرقة وتكون ال�سهادة موثقة من الجهة التي اأ�سدرتها 
بعد نهاية برنامج العمل التطوعي مبا�سرة وان يكون العمل 

التطوعي منظمًا من جهة داخل الجامعة.
- الم�شاركات في مجال الن�شاط الطالبي:

األ يقل عدد ال�ساعات عن )50( �ساعة موثقة.
- المهارات القيادية:

اأن يك���ون الطالب/الطالبة قد تول���ى م�سوؤولية القيادة 
في المجالت التالية:

- رئا�سة الأندية الطالبية.
- مقرر اللجان الطالبية.

- رئا�سة اأو ع�سوية المجال�ص ال�ست�سارية الطالبية.
- ع�سوي���ة لج���ان الحق���وق الطالبية اأو مجل����ص اإدارة 

�سندوق الطالب.
- رئا�س���ة الف���رق الخا�سة بخدمة المجتم���ع والأعمال 

التطوعية مع جهات داخل الجامعة.
- اأخرى.

- الجوائز:
اأن تك���ون الجائ���زة ق���د ح�س���ل عليها من جه���ة داخل 
الجامعة ف���ي اأحد مج���الت التفوق الدرا�س���ي اأو الأن�سطة 
الطالبية اأو العمل التطوعي وخدمة المجتمع اأو البتكارات 

العلمية.
- ال����دورات التدريبي����ة المهني����ة الت����ي تخ����دم حق����وًل 

علمية اأو تخ�ص�صية:
اأن تك���ون خ���الل فت���رة الدرا�س���ة الجامعي���ة واأن تكون 
معتم���دة من جه���ات داخل الجامع���ة ويمك���ن التحقق من 

�سدقيتها.

إحصائية بعدد املهارات يف السجل 
املهاري

المهارات المعتمدة: 12939 طالبًا.
المهارات تحت العتماد: 7430 طالبًا.

 
بعض صور املشاركات التعريفية عن 

السجل املهاري
- محا�سرة تعريفية بال�سجل المهاري في كلية الحقوق 

والعلوم ال�سيا�سية.
- م�سارك���ة ال�سج���ل المهاري في معر����ص م�ساري في 

ال�سنة الأولى الم�ستركة.
- لقاء تعريفي لل�سجل المهاري في معر�ص م�ساري في 

ال�سنة الأولى الم�ستركة.
- لق���اء تعريف���ي لل�سجل المه���اري في كلي���ة المجتمع 

بالملز.
م�ساركة ال�سجل المهاري في يوم المهنة.
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العدد الثاني اإللكتروني - رجب 1439هـ

نادي القانون ُينظم زيارة إىل هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء

���م نادي القانون التابع لإدارة الأندية الطالبي���ة في عمادة �سوؤون الطالب  نَظّ
زي���ارة اإلى هيئة الخب���راء بمجل�ص ال���وزراء، وذلك يوم ال�سب���ت الموفق 17/ 2/ 
2018م، وم���ن خاللها تع���رف الطالب الزائ���رون على طبيعة عم���ل ومهام هيئة 
الخبراء،ودوره���ا الت�سريعي ف���ي المملكة، وكذلك جميع الأن�سط���ة المتعلقة بها، 
وق���د اأو�سح ذلك للط���الب الزائرين الم�سوؤول���ون المعنيون ف���ي الهيئة، حيث تم 
ا�ستعرا�ص جميع اإنجازات الهيئة منذ �سدور الأمر الملكي وحتى الوقت الحا�سر، 
وق���د طرح الطالب الزائرون    العديد م���ن الأ�سئلة وال�ستف�سارات وتمت الإجابة 

عليها من قبل الم�سوؤولين في الهيئة .

م زيارة إىل النيابة العامة ... وُينظِّ
م نادي القانون التابع لإدارة  نَظّ
الأندي���ة الطالبية زي���ارة للطالب 
اأع�ساء النادي اإلى النيابة العامة، 
وذلك يوم ال�سبت 17/ 2/ 2018م، 
وفي الزيارة ت���م التعرف عن كثب 
على اخت�سا�سات النيابة، ودورها 
ف���ي التحقي���ق والدع���اء، كما قام 
موظف���و النيابة ب�سرح عام لماهية 
النياب���ة العام���ة، وط���رح الطالب 
الأ�سئل���ة  م���ن  العدي���د  الزائ���رون 
وال�ستف�سارات حول عمل النيابة، 
وم�ستقب���ل عم���ل ط���الب القان���ون 
فيه���ا، وتم الإجاب���ة عليها من قبل 
اأع�ساء النيابة الذي���ن ا�ستقبلوها 

ب�سدر رحب.
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لقاء

النادي الثقايف واالجتماعي بكلية اآلداب

فعاليات تواكب رؤية 2030 وشراكات 
متنوعة خلدمة الطالب

أحمد حمد آل حسني، تخصص أدب إجنليزي، ورئيس النادي الثقايف واالجتماعي بكلية اآلداب، أوضح 
يف هذا اللقاء أن النادي يركز على تنظيم أنشطة ثقافية واجتماعية وإقامة فعاليات تخدم أكرب 

شريحة من الطالب على مستوى الكلية واجلامعة مبختلف التخصصات، وأشار إىل أن النادي يسعى 
إلقامة فعاليات تواكب رؤية اململكة 2030 ويتطلع إلقامة شراكات تصب يف مصلحة الطالب وتعود 

عليه بالفائدة والنفع..

تقرير:  فريق التحرير
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 في البداية حدثنا عن اأعمال النادي؟
يرك����ز النادي على تنظيم اأن�شطة ثقافية واجتماعية 
واإقامة فعالي����ات تخدم اأكبر �شريح����ة من الطالب على 

م�شتوى الكلية والجامعة بمختلف التخ�ش�شات.
 ما اأبرز الفعاليات التي ينظمها النادي؟

ا�شتقبال الطالب في بداي����ة كل ف�شل، حيث نعرف 
الطالب على الأق�ش����ام الأكاديمية والقاعات الدرا�شية، 
والأندي����ة الطالبية، حيث لدينا خم�شة اأندية تخ�ش�شية 
»اإعالم، تاري����خ، درا�شات اجتماعية، عل����م المعلومات، 

وتم موؤخرًا ا�شتحداث نادي اللغة الإنجليزية«.
 وهل يوجد تن�سيق بين هذه الأندية؟

ل �ش����ك اأن هناك الكثير م����ن التن�شيق بيننا، وي�شمل 
الفعالي����ات التوعوي����ة الت����ي ننظمه����ا، تعري����ف الطالب 

بالأندية الأخرى، حيث يعتبر ذلك هدفًا من اأهدافنا.
 كم عدد الأع�ساء؟

عدد الأع�شاء حالًيا يبلغ اأكثر من 170 طالبًا.
 وماذا عن الطالبات؟

ل يوجد لنا عالقة اأو توا�شل معهن.
 كيف ت�سف لنا تواجدكم وم�ساركتكم في المنا�سبات 

والأيام المحلية والعالمية؟
نح����ن نتواجد غاليًا في المنا�شب����ات والأيام المحلية 
والعالمي����ة، فتواجدن����ا اأي����ام التبرع بال����دم، ونتعاون مع 

م�شت�شفيات حكومية مثل م�شت�شفى الملك خالد الجامعي، 
وم�شت�شفى الملك في�ش����ل التخ�ش�شي، وم�شت�شفى قوى 
الأم����ن، وقريبًا �شيكون لنا تعاون م����ع م�شت�شفى الحر�س 

الوطن����ي، كما كان لنا دور ف����ي حملة فيرو�س كورنا، ولنا 
اأن�شطة اأخرى تتعلق بال�شحة والريا�شة.

 ما اأبرز الم�ساكل والعقبات التي تواجهكم؟
ل يوجد م�ش����اكل اأو عقبات اأو �شعوبات وهلل الحمد، 
وكل الأمور مي�شرة من عمادة كلية الآداب وعمادة �شوؤون 
الطالب، حيث نتبع عمادة �شوؤون الطالب علمًا باأنه في 
كل كلية يوجد ناٍد ثقافي وعددها و�شل اإلى ما يقارب 22 

ناديًا ثقافيًا واجتماعيًا في الجامعة.
 هل لكم تعاون مع قطاعات اأخرى؟

كان لنا تع����اون مع مركز المل����ك عبدالعزيز للحوار 
الوطني، حيث تم����ت في البداية زيارة تعريفية لالطالع 
على اأن�شط����ة المركز، وتم التفاق على تعاون فيما بيننا 
ي�شمل اإقامة حملة بعنوان تعزيز القيم الوطنية »ال�شعار 

ودللته«.
 ما خططكم الم�ستقبلية؟

نهدف لإقام����ة فعاليات تواكب روؤي����ة المملكة 2030 
ونتطلع لإقامة �شراكات ت�شب في م�شلحة الطالب تعود 

عليه بالنفع والفائدة والخبرة. 

آل حسني: يف كل 
كلية ناٍد ثقايف 

واجتماعي وبلغ 
عددها 22 ناديًا يف 
اجلامعة حتى اآلن
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متابعة

مفتي عام اململكة يرعى ملتقى 
الصندوق اخلريي لرعاية طالب املنح

متابعة:  فريق التحرير
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اأقام ال�صن���دوق الخيري لرعاي���ة طالب المنح 
الدرا�صية بجامع���ة الملك �صعود ملتقاه الأول �صباح 
الثالثاء 3 رجب 1439ه�، برعاية كريمة من �صماحة 
مفت���ي عام المملكة ال�صيخ عب���د العزيز بن عبداهلل 
اآل ال�صيخ حفظه اهلل ورعاه، وح�صور �صاحب ال�صمو 
الأمير الدكتور �صعود بن �صلمان بن محمد، و�صاحب 
ال�صم���و الأمير الدكتور بندر ب���ن �صلمان بن محمد، 
ومعالي ال�صيخ �صالح بن عبداهلل بن حميد، ومعالي 
ال�صيخ د. عب���داهلل بن عبدالمح�صن التركي ومعالي 
ال�صي���خ الدكتور عبداهلل بن محم���د المطلق، وعدد 
من اأ�صح���اب المعالي والف�صيل���ة وال�صعادة، وذلك 
في قاعة ال�صيخ حمد الجا�صر بالجامعة، وقد رّحب 
معالي مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن 
العمر باأ�صحاب المعالي وال�صعادة و�صيوف الملتقى 
قب���ل اأن يب���داأ الحفل. وقد األق���ى �صماحة مفتي عام 
المملك���ة كلمة عب���ر فيها بداي���ة عن �صك���ره لإدارة 
جامعة الملك �صعود لتنظي���م هذا الملتقى، واأو�صح 
بع���د ذلك اأن ب���الد الحرمين ت�صان���د الم�صلمين في 
كل م���كان، وتعتن���ي باأبنائهم، واأن الط���الب الذين 
تخرجوا ف���ي جامعات المملكة منه���م الآن الرئي�س 
والوزي���ر والداعي���ة والمهند�س، فقد نف���ع اهلل بهم 
بلدانهم، بع���د اأن عادوا بالعل���م ال�صرعي الموؤ�صل، 
والعقي���دة ال�صافي���ة، والمنهج الو�صط���ي، والتاأهيل 
الالزم لالإن�صان الناجح في حياته، واأ�صاد بالجهود 
الت���ي تبذله���ا الحكوم���ة الر�صي���دة للعناي���ة بطالب 
المنح، واأنها تخ�ص�س مقاع���د �صنوية للطالب من 
اأكثر م���ن 120 دولة، واأفاد �صماحت���ه اأَنّ الم�صاهمة 
ف���ي اإنجاح اأعمال ال�صندوق الخيري لرعاية طالب 
المنح ف���ي جامعة الملك �صعود م���ن العمل ال�صالح 
ال���ذي ينبغي الإعان���ة عليه. كما األق���ى معالي مدير 
الجامعة كلمة رحب فيها ب�صماحة المفتي واأ�صحاب 
ال�صمو والمعال���ي والف�صيلة والح�ص���ور، وا�صتعر�س 
فيها جه���ود المملك���ة العربية ال�صعودي���ة في خدمة 
الم�صلمي���ن ف���ي المج���الت المختلف���ة، وم���ن بينها 

رعاي���ة اأكث���ر من 33 األ���ف طالب وطالب���ة على منح 
درا�صي���ة م���ن دول العال���م المختلف���ة، واأن جامع���ة 
الملك �صعود تقوم بدور فاعل في ذلك، واأعرب عن 
رجائه قيام طالب المنح بم�صوؤولياتهم الحيوية في 
بلدانهم اإذا رجعوا اإليها، واأكد على �صرورة موا�صلة 
ال�صندوق لعمله، بما ير�صم ال�صورة الحقيقية لقيم 
الإ�ص���الم في الرحمة والتكافل، كما تحدث عن فتح 
المج���ال لل�صراك���ة م���ع الجهات الراغب���ة في رعاية 
طالب المن���ح، وختم كلمته ب�صكر خ���ادم الحرمين 
ال�صريفين الملك �صلمان بن عبد العزيز وولي عهده 
�صاحب ال�صمو الملكي الأمير محمد بن �صلمان، على 
العناي���ة الكبيرة التي توليها قي���ادة المملكة للعملية 

التعليمي���ة عمومًا وجامع���ة الملك �صع���ود على وجه 
الخ�صو����س. وقد األقى الأ�صت���اذ الدكتور محمد بن 
�صالح النمي وكيل الجامعة لل�صوؤون التعليمية رئي�س 
مجل����س اأمن���اء ال�صن���دوق الخيري لط���الب المنح 
كلم���ة ذكر فيها اأن الملتق���ى يهدف اإلى ربط طالب 
المن���ح الدرا�صية بعلماء المملك���ة، وتعزيز م�صاركة 
الموؤ�ص�ص���ات الخيرية في رعاية ط���الب المنح، واأن 
ال�صن���دوق ي�صع���ى لتوفي���ر بيئة محف���زة على طلب 
العل���م، و�صكر في ختام كلمت���ه �صماحة المفتي على 
رعايت���ه للملتق���ى وم�صاركته فيه، كم���ا �صكر �صركاء 
العم���ل والرعاي���ة، وخا�صة �صن���دوق موظفي �صابك 

»بر« الراعي الح�صري للملتقى.
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تقرير

النشاط الرياضي بجامعة امللك سعود

نتائج متميزة يف املشاركات اخلارجية 
وأنشطة متعددة داخليًا

تقرير:  خالد اليوسف

حفلت األنشطة الرياضية هذا العام بالعديد من البطوالت سواء داخلية على مستوى الكليات أو 
خارجية على مستوى اجلامعات السعودية، وحظيت األوىل مبشاركات فالة من طالب اجلامعة، 

بينما حققت اجلامعة نتائج مرضية يف الثانية.
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البطوالت الداخلية 
نظم���ت الجامعة ع���ددًا م���ن الأن�شط���ة الداخلية 
الت���ي حظيت بم�شاركات واإقبال كبيرين، ومتابعة من 

الطالب. 
بطولة اجلامعة للسباحة

اأقيمت بطولة الجامعة لل�شباحة طالب في م�شبح 
جامع���ة الملك �شعود، وذلك ف���ي الفترة من 26-25 

محرم 1439ه�، و�شارك فيها 54 طالبًا.
بطولة اجلامعة لكرة الطاولة

اأقيم���ت بطول���ة الجامع���ة للك���رة الطاولة طالب 
ومن�شوبي���ن في ال�شالة التعليمية في الفترة من 4-3 

�شفر 1439ه�، بم�شاركة 96 طالبًا ومن�شوبًا.
بطولة اجلامعة الخرتاق الضاحية

 بم�شارك���ة 122 طالب���ًا اأقيم���ت بطول���ة الجامعة 
لخت���راق ال�شاحي���ة طالب داخل الح���رم الجامعي، 

وذلك يوم الأربعاء 4 ربيع الأول 1439ه�.
بطولة اجلامعة لكرة الطائرة 

الشاطئية
اقيمت بطولة الجامعة لك���رة الطائرة ال�شاطئية 
طالب ف���ي مع�شكر الجوالة يومي الثنين – الثالثاء 
16-17 ربي���ع الأول 1439ه����، وكان عدد الم�شاركين 

34 طالبًا.
بطولة اجلامعة خلماسيات

كرة القدم
اأقيم���ت البطولة في ال�شال���ة الريا�شية – القبة 
الهوائي���ة يوم���ي الثني���ن – 2/10 1439ه����، وعدد 

الم�شاركين 1436 طالبًا.
البطوالت واملسابقات اخلارجية

�شارك���ت الجامعة في عدد من بط���ولت التحاد 
الريا�شي للجامعات ال�شعودية، وكانت كالتالي: 

التجمع األول
كاراتيه – سباحة

ا�شت�شافتها جامعة الإمام عبد الرحمن بالدمام 
ف���ي الفترة بين 27اإل���ى 29 �شفر الموافق 16 اإلى 18 

نوفمبر.
التجمع الثاين
كرة املضرب

احتياجات خا�شة )األعاب قوى - كرة الهدف(.

جامع���ة المل���ك في�شل بالأح�شاء ف���ي الفترة من 
11 اإل���ى 14 ربي���ع الأول المواف���ق 29 دي�شمبر اإلى 2 

نوفمبر.
الترتيب النهائي

المركز الأول جامع���ة الملك �شعود بمجموع 156 
نقطة.

المركز الثاني جامعة الملك عبدالعزيز بمجموع 
131 نقطة.

المرك���ز الثال���ث جامع���ة طيب���ة بمجم���وع 50 
نقطة.

منتخب اجلامعة لكرة الهدف 
)احتياجات خاصة(:

خ�ش���ارة ف���ي ن�شف النهائ���ي من جامع���ة الملك 
خال���د، ثم فوز في تحدي���د المركزين الثالث والرابع 

على جامعة جدة.
الترتيب النهائي 

المركز الأول جامعة الملك خالد.
المركز الثاني جامعة الق�شيم.

المركز الثالث جامعة الملك �شعود.

التجمع الثالث
ألعاب قوى - اخرتاق الضاحية

جامعة بي�شة
من 21 اإلى 24 جمادى الأول الموافق 7 اإلى 10 فبراير.

التجمع الرابع
كرة الطاولة

جامعة �شقراء
28 جمادى الأول اإلى 2 جمادى الثاني

الموافق 14 اإلى 17 فبراير 
عل���ى م�شتوى الفرق حقق منتخ���ب جامعة الملك 

�شعود المركز الثالث والميداليات البرونزية.
بعد فوزه على جامعة المل���ك عبدالعزيز بنتيجة 

.1 / 3
التجمع اخلامس
كرة القدم للصاالت

جامعة الق�شيم
للعام 1439 – 2017

26 اإلى 29 جمادى الآخر الموافق.
14 اإلى 17 مار�س.

التجمع السادس 
كرة الطائرة الشاطئية

جامعة الجوف 
 11 اإلى 14 رجب الموافق 28 اإلى 31 مار�س.

بطوالت دوري اجلامعات
كرة القدم - كرة سلة

اأقيمت على مدى العام الدرا�شي.
كرة القدم

ترتيب اجلامعات يف دوري كرة القدم
المركز الأول جامعة الملك �شعود.

المركز الثاني جامعة حائل.
المركز الثالث جامعة جدة.
المركز الرابع جامعة تبوك.

كرة السلة
ترتيب اجلامعات يف دوري كرة السلة

المركز الأول جامعة طيبة.
المركز الثاني جامعة الملك في�شل.
المركز الثالث جامعة الملك �شعود.
المركز الرابع الجامعة الإ�شالمية.
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تقرير

»تيدكس« جامعة الوطن..
احلدث األكرب واألكرث إلهامًا

تقرير:  فريق التحرير

أقلعت األفكار وانطلق اإللهام وأغلقت بوابة الطائرة وربطت األحزمة، تفّرق املسافرون 
كل يبحث عن وجهته اخلاصة ومبتغاه، النداءات األخرية صمتت هي األخرى النتهاء 

مهمتها، خفتت اإلضاءة اخلاصة بتوجيه مسار الرحلة، انتهى كل شيء، غادر اجلميع 
وفرغت صالة السفر.. مل تكن لتطوى ليايل شهر مارس دون أن تخّلد األذهان تلك الليلة 

البهيجة واملاتعة، ففي يوم  السبت الرابع والعشرين من شهر مارس للعام 2018 
املوافق السابع من شهر رجب لعام 1439 وعلى مسرح مدينة الطالبات أسدل الستار 
على  الصالة رقم ستة التي ضمت احلدث األكرب واألكرث إلهامًا ! تيدكس جامعة الوطن 

جامعة امللك سعود وأحد أبرز مبادرات الشراكة الطالبية. 
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ه���ذا الكرنف���ال الطالب���ي ال���ذي 
لقي اأ�ضداًء وا�ضع���ة من الح�ضور على 
كاف���ة من�ض���ات التوا�ض���ل االجتماعي 
وم���ن من�ضوب���ي الجامع���ة عل���ى وج���ه 
فق���رات  نال���ت  حي���ث  الخ�ضو����ص، 
الح���دث المتنوعة على اإعجاب الزوار 

والم�ضاركين. 
ال تخط���ئ عين الزائر اأثناء تجوله 
كل اللم�ضات التي قامت و�ضّيدت بجهد 
طالب وطالب���ات الجامعة، ابتداًء من 
ال�ضخ�ضي���ة )X( الت���ي كان���ت تميمة 
الح���دث، رمزية االله���ام، ال�ضخ�ضية 
اإك����ص ال���ذي يمثّلن���ي ويمّثل���ك ويمّثل 
الفك���رة والمتحدث ويمّث���ل المنظمين 
ويمّثل التنوع في االأفكار واالهتمامات 

والميول. 
الم�ضاح���ب،  بالمعر����ص  م���رورًا 
ح�ضود الزوار على مّد الب�ضر يتنّقلون 
���ات  المن�ضّ بي���ن  عالي���ة  بان�ضيابي���ة 
فنان���ًا  ع�ض���ر   خم�ض���ة  الم�ضارك���ة، 
ي�ضتنطقون ال���ذات بفّنهم، �ضتة ع�ضر 
راعي���ًا يقدم���ون منتجاته���م، األع���اب، 
�ضياف���ة، فن���ون، مب���ادرات طالبي���ة، 

والتقاطات تنقل الم�ضاهد..
تجرب���ة �ضفر حقيقة نح���و االأفكار 
خا�ضه���ا ال���زوار، من���ذ قط���ع تذكرة 
الرحل���ة ت�ضي���ر اإل���ى حي���ن خروج���ك 
تته���ادى لم�ضامع���ك جمل���ة  »رافقتك 
ال�ضالم���ة«. »رحلة �ضعي���دة« يهتف بها 
المنظم والمتطوع المبت�ضم عند ختم 
تاأكي���د الرحلة وا�ضتالم هدية الدخول 
لل�ضال���ة، هذا المتط���وع الذي يقابلك 
بتب�ّضم اختير بعناية هو ي�ضعر بالفخر 
واالإنج���از الأن االختيار وق���ع عليه فقد 
تق���ّدم 410 متطوعين تم تر�ضيح 160 

متطوع���ًا بح�ض���ب االأف�ضلي���ة، وكذلك 
تم���ت اإ�ضاف���ة قيمة اأكب���ر للمتطوعين 

فقد طل���ب منهم تلخي����ص وم�ضاهدة 
ع���دد معي���ن م���ن فيديوه���ات تيدك�ص 

قب���ل قبوله���م للتط���وع لت�ض���اف له���م 
قيم���ة معرفية وملهمة قب���ل االن�ضمام 
للفريق، وقد بلغت ع���دد م�ضاهداتهم 

1600 فيديو.
الجدي���ر بالذكر اأن العمل الحقيقي 
للح���دث بداأ قب���ل �ضت���ة اأ�ضه���ر كاملة، 
و�ضع���ت اللبن���ة االأول���ى لتيدك����ص عند 
ذلك اللق���اء االأول الذي تبع���ه 48 لقاء 
واجتماعًا تح�ضيريًا واعداديًا و�ضاعات 
كثيرة اقتطعها فريق العمل من اأوقاتهم 
ليخ���رج كل �ض���يء كما ه���و مخطط له، 
ه���ذا الفريق الذي يبلغ عدده 37 ع�ضوًا 
عا�ض���وا طوال ه���ذه ال�ضه���ور ال�ضتة في 
اندم���اج تام وعم���ل دوؤوب ينّم عن روح 
العطاء والبذل في تلك النفو�ص الزكية، 
والثق���ة المتبادلة بين الق���ادة والفريق 
المنظم وااليم���ان الت���ام باإمكانات كل 
ع�ض���و عام���ل ه���و ال���ذي انعك����ص على 

الحدث واالأ�ضداء من بعد نهايته.  

إحصائيات وأرقام: 
المتقدمي���ن  المتطوعي���ن  ع���دد 

للتطوع  = 410.
1600 فيدي���و تيد تم���ت م�ضاهدته 

من المتطوعين.
عدد المتطوعين بالحدث = 160 

متطوعًا.
48 اجتماعًا.

6 اأ�ضهر.
37 ع�ضوًا في فريق العمل.

7 �ضاعات.
1٢ متحدثًا.

1٥ فنانًا وفنانة.
16 راعيًا

عدد الح�ضور  1300.
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تقرير

اللقاء العلمي التاسع..
مشاركات واسعة وجناح كبري

تقرير:  فريق التحرير

حفل اللقاء العلمي التاسع الذي ترأسه نايف بن حممد السيف بزخم كبري ومشاركات 
واسعة ومتميزة، كما اشتمل على معرض مصاحب..

وكان الفريق العلمي قد انتهى من استقبال املشاركات يف تاريخ 1439/06/15 بعد أكرث 
من شهرين من استقبال البحوث، ومتكن من إنهاء عمليات تدقيق البحوث وإرسال 

رسائل للمشاركني بالتعديل بأقل من أسبوع بعد إغالق باب املشاركات.
 ومن ثم شارك الفريق العلمي يف االجتماعني اللذين عقدا للجنة التنفيذية للقاء العلمي 

التاسع ممثال برئيسه الذي استعرض فيه مستجداته وشارك يف حتديد مواعيد التحكيم 
واملناقشة للبحوث.

وبدأت مرحلة التحكيم يوم االثنني 1439/06/24 واستمرت ثالثة ايام للجنتني العلمية 
والصحية وامتدت ليوم رابع للجنة اإلنسانية.
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مشاركات كبرية 
ويمك���ن ا�ستقراء نج���اح اللقاء بالأرق���ام حيث بلغ 
مجم���وع البحوث ف���ي مرحل���ة التحكيم الت���ي طابقت 
ال�ش���روط والمعايير 108 بحوث ف���ي الإن�ساني، 39 في 
العلمي، و 28 بحثًا في ال�سحي بمجموع 175 بحثًا، كما 
بلغ عدد المحكمين في مرحلة التحكيم 6 محكمين في 
اللجان ال�سحية، و9 محكمين ف���ي اللجان الإن�سانية، 
و18 محكما توزعوا على اللجان ال�ستة العلمية واقت�سر 

عمل بع�ض اللجان فيها على يوم واحد.
ب���داأ الفري���ق العلمي باإر�س���ال ر�سائل لم���ن تاأهلوا 
لمرحل���ة المناق�شة ابت���داء من يوم ال�شب���ت 06/29/ 
1439 وا�شتمر با�شتقب���ال الم�شاركات حتى �شباح يوم 
المناق�ش���ة 6:30 �سباحا 7 رجب، وكان الفريق العلمي 
قد قام بالترتيب لي���وم المناق�شة بالعمل حتى ال�شاعة 
2 بعد منت�شف الليل من ليلة يوم المناق�شة، وبلغ عدد 
المحكمي���ن 21 محكمًا لدى الط���اب بيوم المناق�شة، 
18 محكمة لدى الطالبات، وبلغ عدد البحوث المتاأهلة 
لي���وم المناق�ش���ة 7 رج���ب والت���ي تم���ت مناق�شتها 57 
بحث���ًا في الإن�ساني، 32 بحثا ف���ي العلمي، 28 بحثًا في 

ال�سحي.
كم���ا ق���ام الفري���ق العلم���ي بالم�ساهم���ة اأي�سًا في 
الترتي���ب لتحكيم البح���وث في ي���وم المناق�شة لفعالية 
الباحث الواعد والتي بلغت 7 بحوث، واأر�سلت البحوث 
لعم���ادة البحث العلم���ي للتاأكد من ن�سب���ة القتبا�سات 

فيها واأ�سالتها.

املعرض املصاحب
احت���وى المعر����ض الم�شاح���ب على خ���ط عربي، 

كاركتي���ري،  ت�شكيلي،ر�ش���م  ر�ش���م  �شوئ���ي،  ت�شوي���ر 
ري���ادة  ،ابت���كارات،  اإلقاء)الخطاب���ة(  رقم���ي،  ف���ن 

اأعمال،خدمة مجتمعية.
وتنوعت الم�شاركات وتوزع���ت كالتالي: اإلقاء 41، 
خدم���ة مجتمعية 6، ابت���كار 17، خط عرب���ي 4، ر�سم 
ت�شكيل���ي 9، ت�شوي���ر ت�شكيل���ي 3، ت�سوي���ر �سوئي 23، 
ر�سم كاركتيري3، فن رقمي 2، اأفام توعوية 5، ريادة 
اأعم���ال 3، والتي بل���غ عددها 158 م�شارك���ة في جميع 

المحاور.
وبع���د الإنته���اء من التدقي���ق تم ف���رز الم�شاركات 

المقبولة والمتاأهلة والتي كان عددها 122 م�شاركة. 

وبع���د ذلك ب���داأ ال�شتع���داد لتحكي���م الم�شاركات 
المتاأهل���ة من قب���ل دكاترة في مختل���ف التخ�ش�شات 
و ت���م تحكي���م الإلق���اء ف���ي ال�شن���ة الأول���ى الم�شتركة 
)ط���اب(، والمدين���ة الجامعي���ة للطالب���ات - كلي���ة 

الحقوق )طالبات(.
وتم عم���ل معر�ض لمحور الفن���ون لعر�ض الأعمال 
الم�شاركة وتحكيمها وذلك يوم ال�شبت الموافق 7/7/ 

1439ه�.
وبع���د ذلك تم ف���رز اأ�شم���اء الط���اب والطالبات 
الفائزي���ن بالمراكز الأولى ليت���م تكريمهم في الحفل 

الختامي.
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تقرير:  فريق التحرير

األنشطة والفعاليات املتالحقة التي نظمتها مبادرة إحياء والتي تهدف إىل بناء جيل 
مستقبلي واع بأهمية التربع باألعضاء وغرس مبدأ اإليثار لدي اجملتمع جعلتها على كل 

لسان، فقد عرفها الطالب بفعل قربها منهم ورؤيتهم ألنشطتها املتعددة على أرض 
الواقع. 

مبادرة إحياء للعام اجلامعي أنشطة 
متالحقة على مدار العام
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�لبد�ية كانت في 2017/4/18 حين �أقامت مبادرة 
�إحي����اء حملة تعريفية بالمبادرة في �لنادي �لجامعي في 
�لمدينة �لجامعي����ة للطالبات في جامع����ة �لملك �سعود، 
لتتب����ع ذلك في 2018/2/6 بالم�ساركة في معر�ض كيف 
�ل�سحة �لخا�ض بموظفي �سركة STC، و�لذي ��ستمر 

لمدة يومين.
�أما في يوم 2018/2/26 فقد �ساركت مبادرة �إحياء 
في معر�ض م�سار�ت �لريادة ف����ي بهو �لمدينة �لجامعية 
للطالب����ات، حي����ث ��ستمر لم����دة ٣ �أي����ام وكان ي�ستهدف 
ط����اب جامع����ة �لملك �سع����ود، ول����م يم�ض يوم����ان على 
ذل����ك �أي في 2018/2/28م حت����ى �ساركت �لمبادرة في 
ملتقى �لجو�لة �ل�سعودية )تر�دف( برعاية وزير �لتعليم 
�لدكت����ور / �أحمد �لعي�سى في فعالية ق�سة نجاح بتنظيم 
جو�ل����ة جامعة �لمل����ك �سعود وقد ح�سر خ����ال �لفعالية 

طلبة �لك�سافة من جميع �أنحاء �لمملكة.
وفي بو�كير �سه���ر مار�ض وتحديدً� ي���وم 5/٣/2018 
�أع���َدّ فريق مبادرة �إحياء حلقة عن �لتبرع بالأع�ساء على 
قناة MBC ف���ي برنامج معالي �لمو�ط���ن لاأ�ستاذ علي 
�لعليان���ي وبا�ست�ساف���ة �سعادة �لدكت���ور / في�سل �ساهين 
و�ل�سي���خ / عبد�هلل �لمطل���ق و�لتي كانت تتحدث عن ن�سر 
ثقافة �لتبرع بالأع�ساء و�آلية �لتبرع بالأع�ساء، وفي �ليوم 
�لتالي 2018/٣/6 عَيّنت مبادرة �إحياء �لأ�ستاذ / �سلطان 

�لمو�سى �سفيًر� للمبادرة ليمثلها في حملتها �لتعريفية.
وتتال����ت �لفعاليات في �سهر مار�ض ففي 8/٣/2018 
�سارك����ت مب����ادرة �إحي����اء في فعالي����ة وله����ن ب�سمة �لتي 
�أقيمت في قاعة �و�سا على �سرف �ساحب �ل�سمو �لملكي 
/ فه����د ب����ن ناي����ف ب����ن عبد�لعزي����ز �آل �سع����ود، و�أقيمت 
�لفعالية في �ليوم �لعالمي للمر�أة وكانت ت�سعى �إلى تفعيل 

وتعزيز روح �لم����ر�أة، وكان هنالك ركن تعريفي لمبادرة 
�إحياء، كما �ساركت يوم 2018/٣/11 في حملة تعريفية 
للمبادرة في �ليوم �لعالمي للكلى في �ساحة �لبجيري في 
�لدرعية مع �لمركز �ل�سع����ودي لزر�عة �لأع�ساء، و�سهد 
�لي����وم نف�سه �إقامة مبادرة �إحياء ف����ي �لمدينة �لجامعية 
للطالب����ات في جامعة �لملك �سعود حمل����ة تعريفية لمدة 
�أ�سبوع ت�ستهدف ط����اب �لجامعة في كلية �لعلوم، وكلية 
�إد�رة �لأعم����ال، وكلي����ة �لآد�ب، وكلي����ة �لعل����وم �لطبي����ة 

�لتطبيقية، وكلية �لتربية، و�لمكتبة �لمركزية.
 2018/٣/22 ف����ي  مار�����ض  فعالي����ات  و�ختتم����ت 
بم�ساركة مبادرة �إحياء في حدث TEDx بفقرة على 
م�سرح �لفعالية، وقد تحدث خالها رئي�ض �لمبادرة عن 
�أهد�ف وروؤية �لمبادرة وعن �لحالت �لتي �نِقذت بف�سل 
�هلل وحما�����ض �أع�س����اء �لمب����ادرة، وكان هنالك معر�ض 
م�ساحب للحدث ��ستمر لمدة يومين لن�سر ثقافة �لتبرع 

بالأع�ساء و�لتعريف بالمبادرة.
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امللك سلمان.. تاريخ حافل
بالعمل اخلريي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تاريخ مجيد في مسيرة 
العمل الخيري يقرأ فيستفاد منه. 

ما يزيد على نصف قرن من الزمان أمضاه - حفظه اهلل- في خدمة العمل الخيري 
بالمملكة حتى غدا تجربة يتوقف عندها المهتمون بالعمل الخيري يستلهمون 

منها الدروس والعبر. 
التاريخ الطويل الممتد شهد خطوات كبرى خطتها المملكة في مسيرة العمل 

الخيري، وهي فترة ال تحسب فقط بامتدادها الطويل ولكن باإلنجازات التي 
تحققت على كافة األصعدة، والناظر إلى هذه النتائج ال يمكنه حصرها بل ال 

يمكنه مقارنتها بالزمان الذي أنجزت فيه حتى ولو كان نصف قرن، وأجزم أن ما 
تحقق يعادل قرونًا من العمل والبذل والجهد لو قام به آخرون، وما ذلك إال لعزمه 
وإقدامه واهتمامه بالعمل الذي يؤديه، وقبل ذلك نقول أن اهلل بارك له في وقته 

فجعل أعماله وإنجازاته بهذه الضخامة.
إن هذه الفترة الطويلة البد من أن تجلب سؤااًل أساسيًا وهو أال يحس بالمرء 
بالكلل والملل من طول العمل وبذل الجهد؟ نقول نعم ذلك يحدث لكنه 

يحدث لألشخاص العاديين، وليس القادة األفذاذ الذين لوال تميزهم لما كانوا 
في الطليعة.

ثم إن الكلل والملل ال يمكن أن يصيب من يعمل في مجال العمل الخيري 
خاصة في حالة مثل حالة الملك سلمان الذي تربى على يد والده المؤسس 

طيب اهلل ثراه والذي عود أبناءه على البذل والعطاء وأن يكونوا في خدمة 
بالدهم حتى تكون في المقدمة، وهو قبل كل ذلك عمل يرجو عليه ثواب اهلل 

عز وجل.
إن لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز أياد بيضاء في كل االتجاهات 

والتي إن حاول المرء تعدادها لقضى وقتًا طوياًل ولتعجب آلثارها اإليجابية قبل 
أن يتعجب لكمها وتعددها.

وال تقف أعماله حفظه اهلل على الداخل وإنما تمتد إلى الخارج فقد كان له الدور 
المؤثر في األعمال الخيرية للمملكة طيلة السنوات الماضية، فتجده متقدمًا 

الصفوف في كل ملمة حاقت بأي جزء من العالم، حتى أصبحت المملكة رمزاً 
للعطاء.

وما الجوائز واألوسمة التي نالها من مختلف أصقاع الكرة األرضية إال اعترافًا بدوره 
وبجهوده اإلنسانية.

اإبراهم المعط�ش
رئي�س التحرير
اإدارة الإعالم

tb787@hotmail.com

• ن�شتقبل مقترحاتكم وم�شاركتكم ونقدكم على اإيميل العمادة
dsaksu@hotmail.com








