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المتابعة وثقافة التعاون المشترك 
بالجامعات

د. فهد بن عبداهلل الطياش

العلمي،  واحل��راك  والتجديد  باحليوية  اجلامعي  املجتمع  يتميز 

فتدفق الطالب م�ستمر ويف ن�سق مت�سارع، ويغلب على هذه املنظومة 

جتدد القيادة االأكادميية من روؤ�ساء اأق�سام اإىل عمداء كليات و�سوالً 

اإىل وكالء اجلامعات ومدرائها.

والذي يدخل يف دوامة التيه االأكادميي هذه هو مذكرات التعاون 

الداخلي بني وحدات اجلامعة الواحدة والبينية مع اجلامعات االأخرى 

وبقية موؤ�س�سات املجتمع، و�سبب هذا التيه هو غياب ثقافة التعاون 

التي �ستحافظ على تلك املكت�سبات.

بل ميكن القول اإن الت�سليم واال�ستالم املهني االحرتايف بني رئي�س 

الق�سم املنتهية فرتة رئا�سته والرئي�س اجلديد تكاد تكون غائبة؛ فكم 

من املعلومات وامل�ساريع واالأفكار ومذكرات التفاهم قد تاهت ب�سبب 

عدم توثيق عملية االنتقال بني ال�سابق واالآتي.

م�سوؤولية  وحتديد  ال�سل�س  االنتقال  ومتطلبات  �سروط  ما  اإذن، 

املتابعة االنتقالية؟! اأعتقد اأن النهج املتبع واملطبق حتى االآن ما هو 

اإال اجتهاد فردي وفق ثقافة رمادية ميكن التن�سل من م�سوؤولياتها 

ب�سبب تعدد االنتقاالت.

اأذكر اأن اأحد روؤ�ساء االأق�سام اأ�سار اإىل اأن ملفات من�سوبي الق�سم 

بعد  جمهز  غري  كم�ستودع  ا�ستخدامها  مت  قاعة  يف  متناثرة  كانت 

انتهاء فرتة رئي�س الق�سم!

وال�سوؤال االآن: م�سوؤولية من متابعة مكت�سبات االأق�سام واجلامعات 

عن  النظر  بغ�س  املوظفني  وان�سراف  ومتابعة ح�سور  ب��اإدارة  اأ�سوة 

اإنتاجيتهم؟ لعل من ميلك اجلواب ينري لنا الطريق.
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اجلامعة �ساركت يف �ساعة الأر�ض

اللقاء الختامي لبرنامج »الواعدين« 
.. الخميس

رحلة لطالب التدريب الميداني إلى 
قرية أشيقر التراثية

واالإر���س��اد  ال��رتاث  م��وارد  اإدارة  بق�سم  امليداين  التدريب  ط��الب  زار 

ال�سياحي، قرية اأ�سيقر الرتاثية، وذلك يوم االثنني 1440/7/4ه�، اطلعوا 

فيها على الت�سميم املعماري للقرية وكيفية احلفاظ على املباين الطينية.

الطالب  قام  ال�سامل، كما  االأ�ستاذ حمد  الزيارة  الطالب خالل  رافق 

بزيارة متحف ال�سيخ حمد ال�سامل، وكان برفقة الطالب كل من د. علي 

عبدالرحمن  االأ�ستاذ  الق�سم  و�سكرتارية  العطا  اأبو  ود. حممد  العراقي 

الزهراين واالأ�ستاذ اأنور املالكي واالأ�ستاذ �سلطان العتيبي.

ينظم مركز التميز يف التعلم والتعليم بوكالة 

اللقاء  واالأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة 

الثانية،  ال��دورة  الواعدين-  لربنامج  اخلتامي 

لل�سوؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  ���س��رف  على  وذل���ك 

النمي،  حممد  الدكتور  واالأكادميية  التعليمية 

ال�سكر  �سهادات  ت�سليم  اللقاء  خ��الل  و�سيتم 

واإجناز الربنامج.

�سيكون اللقاء �سباح يوم اخلمي�س املقبل 28 رجب 1440 ه� املوافق 

للرجال  ظهراً،   12.00 وحتى   10.00 ال�ساعة  من  اأبريل2019م،   4
يف قاعة الت�سريفات، مبنى 19، الدور االأر�سي، وللن�ساء يف قاعة 32 

مبنى 22، الدور االأر�سي.

جتدر االإ�سارة اإىل اأن برنامج الواعدين هو اأحد م�ساريع مركز التميز 

الهادفة اإىل حتقيق الر�سالة ال�سامية للجامعات املتمثلة يف اإيجاد بيئة 

والتعلم،  التدري�س  اأداء عمليات  واالإبداع ورفع م�ستوى  للتعلم  حمفزة 

وقد ح�سل الربنامج يف دورته االأوىل على جائزة خليفة للم�سروعات 

املبتكرة على م�ستوى الوطن العربي.

120 طالبة تشارك بورشة عمل 
»بيئتك بيتك«

تزامناً مع اأ�سبوع البيئة الوطني االأول، و�سمن 

التي  البيئية  التوعوية  العمل  ور���س  �سل�سلة 

وتنمية  املناخي  التغري  اأبحاث  كر�سي  ينظمها 

عمل  ور�سة  تنظيم  مت  النباتي،  والغطاء  البيئة 

لطالبات  موجهة  بيتك«  »بيئتك  عنوان  حتت 

ال�سفوف االأولية مبدار�س ريا�س جند مب�ساركة 

اأكرث من 120 طالبة وعدد من املعلمات بهدف 

اخل�سراء  القيم  وغر�س  البيئي  احل�س  تنمية 

يف  البيئة  نحو  اي��ج��اب��ي  �سلوك  لبناء  م��ب��ك��راً 

املجتمع.

بيئية  م�سابقات  على  الربنامج  احتوى  وقد   

كم�سابقة  البيئة  على  احلفاظ  باأهمية  للتوعية 

حلماية  فكرة  اأف�سل  وم�سابقة  ر�سمة،  اأجمل 

البيئة، كما مت عر�س فيلم توعوي ق�سري، بعد 

ذلك قامت الطالبات بغر�س عدد من ال�ستالت 

يف حديقة املدار�س مب�ساركة م�سرفاتهن وقد مت 

توفري اأكرث من 250 �ستلة و�سجرية من االأزهار 

والنباتات العطرية بالتعاون مع فرع وزارة البيئة 

واملياه والزراعة مبنطقة الريا�س. 

أكثر من 40 مليون 
ريال مكافآت شهر 

مارس

القبول  ���س��وؤون  ب���داأت ع��م��ادة 

وال��ت�����س��ج��ي��ل ي�����وم اخل��م��ي�����س 

2019م  م���ار����س   28 امل��ا���س��ي 

االإعاقة  وب��دل  املكافاآت  �سرف 

املنتظمني  والطالبات  للطالب 

لعام  الثاين  الدرا�سي  بالف�سل 

عن  وذل���ك  ه����،   1440/1439
2019 م، وقد  لعام  �سهر مار�س 

مليون   40 املكافاآت  مبلغ  جتاوز 

ريال. �سرح بذلك الدكتور با�سل 

القبول  �سوؤون  عميد  ال�سدحان 

والت�سجيل.

نظمها كر�سي التغري املناخي مبنا�سبة اأ�سبوع البيئة الأول

ن���ظ���م ال������ن������ادي ال���ث���ق���ايف 

واالجتماعي يف معهد اللغويات 

املتحف  اإىل  زي����ارة  م���وؤخ���راً، 

�سارك  ال��ري��ا���س،  يف  ال��وط��ن��ي 

�سعب  من جميع  31 طالباً  بها 

الدبلوم  و�سعب  املعهد  واأق�سام 

ا�ستقبل  وق���د  وامل��اج�����س��ت��ري. 

ال��ط��الب ع��ن��د و���س��ول��ه��م اأح��د 

امل��ر���س��دي��ن ب��امل��ت��ح��ف وجت���ول 

معهم يف جميع مرافق املتحف، 

و�سرح لهم املخزون الرتاثي يف 

الطالب  �ساهد  كما  املتحف، 

ف��ي��ل��م��اً وث��ائ��ق��ي��اً ع���ن ت��اري��خ 

وفتح  ال�سعودية  العربية  اململكة 

الريا�س.

اإىل  زي���ارة  ال��ن��ادي  نظم  كما 

�سارك  الريا�س،  قطار  حمطة 

يف هذه الزيارة 59 طالباً، وكان 

املر�سدين  اأح��د  ا�ستقبالهم  يف 

القطار  اأهمية  لهم  اأو�سح  الذي 

واخلدمات التي �سيقدمها، وقد 

ا�ستح�سان  ال��زي��ارة  ه��ذه  نالت 

جميع الطالب الزائرين.

�سارك يف الأوىل 31 طالبًا ويف الثانية 59 طالبًا

الرياض« و»قطار  الوطني«  »المتحف  يزور  »اللغويات« 

د. النمي

طالب معهد اللغويات يف املتحف الوطني

الطالبات  يغر�سن عددًا من ال�ستالت

الطالب اأثناء زيارتهم قطار الريا�ض

الطالب يف متحف ال�سيخ حمد ال�سامل


