
الأغذية  علوم  بكلية  املخاطر  واإدارة  واملختربات  املعامل  وحدة  نظمت 

والزراعة بالتعاون مع اإدارة ال�شالمة والأمن اجلامعي، ور�شة عمل لتاأهيل 

وتدريب من�شوبيها على تطبيقات الأمن وال�شالمة خلطط الإخالء واإطفاء 

احلرائق حتت عنوان »تطبيقات الأمن وال�شالمة خلطط الإخالء واإطفاء 

فهد  والدكتور  الكلية  عميد  ال�شحيباين  نا�شر  الدكتور  برعاية  احلرائق«، 

اجلهيمي وكيل الكلية للتطوير واجلودة.

وطالب  والفنيني  والباحثني  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  الور�شة  ا�شتهدفت 

من  مكون  عمل  فريق  والعملي  النظري  بالتدريب  وقام  العليا،  الدرا�شات 

الأ�شتاذ �شند العنزي مدير اإدارة ال�شالمة، اإدارة ال�شالمة والأمن اجلامعي، 

وعبده عثمان حكمي م�شاعد رئي�س وحدة املرور، و�شلطان العنزي اأخ�شائي 

ال�شالمة.
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روابط الخريجين.. عين على الخدمات

د. فهد بن عبداهلل الطياش

�شاألتني طالبة التدريب: هل ت�شتطيع موا�شلة التدريب 

الوظيفة  على  احل�شول  حلني  اجلامعة  با�شم  امل��ي��داين 

ال�شكوك  بع�س  ف�شاورتني  التدريب؟  جهة  موافقة  مع 

وثيقة  �شتمنحها  اجلامعة  اأن  منها  فعرفت  ال�شوؤال،  ملاذا 

التخرج،  وهي مبثابة وثيقة الطالق. وهنا بيت الق�شيد، 

�شتظلني  ب�شنوات  الوظيفية  على  ح�شولك  بعد  و�شاألتها 

حلني  �شعود  امللك  جامعة  خريجة  باأنك  نف�شك  تعريفني 

التقاعد. وهنا نعرف قيمة احلفاظ على عالقات جيدة مع 

الطالب قبل وبعد التخرج. فنحن نرتبط علمًيا ومهنًيا مع 

اخلريجني كما نرتبط مع الطالب على مقاعد الدرا�شة، 

كاٍف  للخريجني  نقدمه  ما  قائًما: هل  يظل  ال�شوؤال  ولكن 

حتى نبقي الذكرى حية والعالقة متينة؟ وما هي اخلدمات 

على  لتبقيهم  للخريجني  تقدمها  اأن  للجامعة  ميكن  التي 

�شلة باجلامعة؟ 

هنا توقفت ملحاولة طرح ال�شوؤال من زاوية اأخرى نقول 

ما  التخرج  بعد  فيها  للعاملني  تقدم  اجلامعة  هل  فيه: 

اأننا بحاجة اإىل وقفة تاأمل  ميكن نقله للخريجني؟ اأعتقد 

حول ما نقدم لأنف�شنا من خدمات قبل اأن نحلم بتقدميها 

لتعزيز الروابط مع اخلريجني.

صوت الصورة

اجلامعة حتتفي باليوم العاملي لل�سكر 2019

ورشة عمل لتطبيق خطط اإلخالء واإلطفاء 
»علوم األغذية« بـ

قراءات متخصصة في األدب واإلعالم 
والقانون.. الثالثاء

7300 زائر لمركز أبحاث الروبوتات في »سايتك«

بق�شم  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���ن���دوة  ت��ن��ظ��م 

بعنوان  ملتقى  واآدابها  العربية  اللغة 

الأدب  يف  متخ�ش�شة  »ق������راءات 

والإع�����الم وال��ق��ان��ون«، وذل���ك ي��وم 

1441ه�   /3  /29 القادم  الثالثاء 

مببنى  2019م،   /11  /26 املوافق 

ق�شم  جمل�س  ق��اع��ة  الآداب  كلية 

والن�شاء،  ل��ل��رج��ال  العربية  اللغة 

الدكتور  الآداب  كلية  عميد  برعاية 

اآل �شعود ومب�شاركة  نايف بن ثنيان 

هيئة  وع�شوات  اأع�شاء  من  نخبة 

واحلقوق  الآداب  بكليتي  التدري�س 

الندوة  وت�شهد  ال�شيا�شية،  والعلوم 

ق�شم  ب��ني  ���ش��راك��ة  اتفاقية  توقيع 

اللغة العربية واآدابها وكلية احلقوق 

هذه  اأن  علماً  ال�شيا�شية،  والعلوم 

الندوة متثل الن�شاط ال�شفي التا�شع 

اأم��ل  د.  م��ق��ررات  تعلم  مل��خ��رج��ات 

التميمي.

كلية  عميد  ال��ن��دوة  يف  ي�����ش��ارك 

الآداب د. نايف بن ثنيان اآل �شعود، 

د. ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����ش��ال��ح اأ���ش��ت��اذ 

د.  احلقوق،  بكلية  امل�شاعد  القانون 

م��ع��ج��ب ال��ع��دواين 

اللغة  ق�شم  رئي�س 

ال��ع��رب��ي��ة واآداب���ه���ا، 

احلزمي  يو�شف  د. 

الأم�����������ني ال����ع����ام 

مل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع��ن��ود 

د.  اخل��������ري��������ة، 

البعيز  اإب���راه���ي���م 

رئي�س ق�شم الإعالم 

����ش���اب���ق���اً وع�����ش��و 

اإدارة منتدى  جمل�س 

اأ���ش��ب��ار ال�����دويل، د. 

الإع��الم  ق�شم  وكيلة  التميمي  اأم��ل 

�شابقاً، د. زكية احلارثي وكيلة ق�شم 

وكيلة  الدرع  نورة  د.  العربية،  اللغة 

وعدد  ال�شيا�شية،  والعلوم  احلقوق 

من الطالبات، ويدير الندوة الدكتور 

اأ�شتاذ النحو امل�شارك  علي املعيوف 

د.  باإ�شراف  العربية،  اللغة  بق�شم 

�شالح معي�س الغامدي ود. فهد بن 

عبداهلل الطيا�س.

 11:00 ال�شاعة  ال��ن��دوة  تفتتح 

من  ب��اآي��ات  الثالثاء  ي��وم  �شباح  من 

ال���ق���راآن ال��ك��رمي، ثم 

املقرر  اأ���ش��ت��اذة  كلمة 

ال��ت��م��ي��م��ي،  اأم�����ل  د. 

ق�شم  رئ��ي�����س  فكلمة 

ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة د. 

م��ع��ج��ب ال���ع���دواين، 

ق�شم  وكيلة  كلمة  ثم 

اللغة العربية د. زكية 

كلمة  ث���م  احل���ارث���ي، 

وكيلة احلقوق والعلوم 

ن���ورة  د.  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

الدرع، فكلمة عميد كلية 

الآداب د. نايف بن ثنيان اآل �شعود، 

اتفاقية �شراكة بني  يلي ذلك توقيع 

وكلية  واآداب��ه��ا  العربية  اللغة  ق�شم 

احلقوق والعلوم ال�شيا�شية.

ت��ن��اق�����س ال���ن���دوة ث��الث��ة حم���اور، 

الأول »قراءات متخ�ش�شة يف جمال 

املعيوف،  علي  د.  تقدمي  الإع���الم« 

د.  ومب�����ش��ارك��ة  امل��ف��رح،  ح�شة  د. 

غادة  والطالبتني  البعيز،  اإبراهيم 

املحور  ال�شهلي.  و�شجى  العريفي 

يف  متخ�ش�شة  »ق�����راءات  ال��ث��اين 

يو�شف  د.  تقدمي  ال��ق��ان��ون«  جم��ال 

عبدالرحمن  د.  ومب�شاركة  احلزمي، 

التميمي،  ملى  والطالبات  ال�شالح، 

ملى العجالن، �شلمه املهري، �شذى اآل 

مغرة، �شهد العنزي، هيلة اخلرا�شي، 

دحيم،  اآل  ملياء  مغامر،  اآل  طيف 

اجل��ري��ن،  ال���رمي  امل�شعري،  العنود 

ال�شحيباين،  �شهاد  العقيل،  جن��ود 

الع�شيمي،  ل��ي��ان  ال��دخ��ي��ل،  رمي���ا 

�شارة الفرحان، نوف العتيبي، منال 

اأروى  القحطاين،  رمي  ع��ام��ر،  اآل 

اليحيى، اأمل العي�شى، مها القنيعة، 

لولوة العجيان، نورة الر�شيدان.

املحور الثالث »قراءات متخ�ش�شة 

يف جمال الأدب« مب�شاركة د. منال 

العي�شى، د. منى املالكي، والطالبات 

العبدالعزيز،  نوف  القباع،  مو�شي 

هم�س  البلوي،  رزان  الفليج،  غدير 

ه��زازي،  ندى  ال��درع،  ر�شيل  الزيد، 

اأنوار بن مانع، روؤى احلايطي، مرام 

الدو�شري.

الذكية  الروبوتات  اأبحاث  مركز  �شارك 

بكلية علوم احلا�شب واملعلومات بالتعاون مع 

كلية علوم احلا�شب التطبيقي بجامعة امللك 

العلوم والتقنية احلادي  �شعود؛ يف مهرجان 

بن  �شلطان  الأمر  مركز  نظمه  الذي  ع�شر 

عبدالعزيز للعلوم »�شايتك« يف اخلرب خالل 

1441ه،   /3  /6 اإىل   /2  /28 من  الفرتة 

وتعليمي  علمي  بجناح  امل�شاركة  ومتثلت 

احتوى على منتجات املركز وعلى 16 روبوت 

تعليمية  ومل�شقات  ال�شتخدامات  خمتلفة 

وتقدمي دورات �شباحية وم�شائية م�شاحبة.

هدفت امل�شاركة لن�شر ثقافة الروبوتات واإظهار 

للب�شر  اليومية  احلياة  يف  الروبوتات  تطبيقات 

التقنية  لهذه  الأعمار  مبختلف  املبدعني  وجلذب 

لأهمية  و�شرح  بعر�س  اجلناح  ومتيز  امل�شتقبلية، 

بالت�شنيع  وعالقتها  الأب��ع��اد  ثالثية  الطباعة 

والبتكارات.

مكثفة  م�شائية  دورة  بتقدمي  امل�شاركة  ومتيزت 

واآلية  طرق  املتدربون  فيها  تعلم  اأي��ام  اأربعة  ملدة 

ثم  ومن  ال�شفر،  من  الروبوتات  وت�شنيع  ت�شميم 

ذاتية  بطريقة  وظائف عدة  لتوؤدي  برجمتها 

وبدون تدخل ب�شري.

وقد كان جناح اجلامعة هو اجلناح الأكرث 

ا�شتقطاًبا للزوار طوال فرتة امل�شاركة، وقدر 

يف  زائ��ر   1200 ب�  يوميا  اجلناح  زوار  عدد 

الفرتة  يف  زائ��ر  و500  ال�شباحية  ال��ف��رتة 

ملدة  زائ��ر   7300 اإجمايل  وبعدد  امل�شائية، 

م�شاركة اجلامعة. 

الدكتور  امل�شاركة  يف  اجلامعة  مثل  وق��د 

فهد  والدكتور  املركز  من  �شريف  بن  حممد 

كلية علوم احلا�شب  ردة احلمداين عميد  بن 

التطبيقي واأع�شاء هيئة تدري�س وباحثون وطالب 

علوم  بكلية  الذكية  الروبوتات  اأبحاث  مركز  من 

احلا�شب  علوم  كلية  وم��ن  واملعلومات  احلا�شب 

التطبيقي.

�شمن زيارات م�شار جامعة امللك �شعود ال�شياحي ا�شتقبل فريق امل�شار 

يوم الأربعاء 1441/3/16ه�، ثانوية املذنب يف الق�شيم، وت�شمنت الزيارة 

بهو اجلامعة وكلية الطب ومكتبة امللك �شلمان ومتحف الآثار، وكان برفقتهم 

املر�شدون ال�شياحيون من الطالب مع اأ.نواف الدلبحي واأ.�شلطان العتيبي.

المسار السياحي يستقبل ثانوية المذنب

على حتقيق  �شعود  امللك  بجامعة  اخلريجني  مركز  من حر�س  انطالقاً 

مع  وبالتعاون   ، KSU2030مع روؤية تتالءم  والتي  ال�شرتاتيجية  اأهدافه 

�شركة »اإمدي�شت« وموؤ�ش�شة »�شيتي« مت اإطالق مبادرة »مهارات النجاح – 

مهارات تاأهيلية ل�شوق العمل« والتي ت�شتهدف خريجي وخريجات اجلامعة 

لدعمهم يف جمال التوظيف والإر�شاد املهني، ومت فتح الت�شجيل يف برنامج 

املبادرة، علماً باأن مدة الربنامج من 5 - 6 اأ�شهر و�شيغلق الت�شجيل يف 12 

يناير 2020م.

مركز الخريجين يطلق مبادرة »مهارات 
تأهيلية لسوق العمل«

د. نايف بن ثنيان




