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خالل افتتاحه لفعاليات �أ�سبوع املهنة

نائب أمير الرياض يدشن دليل البحث عن وظيفة
ب��رع��اي��ة ن��ائ��ب �أم��ي�ر منطقة
ال��ري��ا���ض �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن عبدالرحمن بن
عبدالعزيز مت �إط�ل�اق فعاليات
�أ�سبوع املهنة واخلريج بجامعة امللك
�سعود ،خالل الفرتة من يوم الأحد
 28جمادى الأوىل ،وحتى اخلمي�س
 2جمادى الآخرة 1440هـ ،و�أثناء
جت����ول ���س�� ّم��وه ب�����ص��ح��ب��ة م��ع��ايل
مدير اجلامعة د .ب��دران العمر،
ووكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأك��ادمي��ي��ة د .حممد النمي يف
املعر�ض امل�صاحب لأ�سبوع املهنة
واخلريج؛ د�شن �س ّموه دليل البحث
ع��ن وظيفة ،وال���ذي �أع���دّه فريق
عمل �إدارة برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني م�ساهمة من الربنامج
يف م�ساعدة خريجي وخريجات

اجلامعة وزوار املعر�ض يف �إدارة
عملية ال��ب��ح��ث ع��ن وظ��ي��ف��ة بكل
كفاءة وفعالية ،ومواجهة التحديات
يف �سياق جهودهم للح�صول على
الوظيفة املنا�سبة.
وتعد م�شاركة الربنامج بهدف
ت��ع��ري��ف ال�����ش��رك��ات املُ�����ش��ارك��ة يف
�أ���س��ب��وع امل��ه��ن��ة واخل���ري���ج ب���دور
ال�برن��ام��ج يف امل�ساهمة ب ��إع��داد
طلبة اجلامعة املتفوقني واملوهوبني
ليكونوا ن��واة للكفاءات العلمية،
والقيادية املتميزة على م�ستوى
اجلامعة و�سوق العمل ،وتعريف
طلبة الربنامج بالفر�ص الوظيفية
امل�ستقبلية يف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
الوطنية ال��رائ��دة ال��ت��ي ميكن �أن
ت�سهم يف ر�سم م�ساراتهم الوظيفية
وتوجهات �أهداف الإجناز لديهم.

افتتاح معرض أثر التطوعي بكلية المجتمع

د���ش��ن��ت ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع معر�ض
«�أث���ر التطوعي» ب��إ���ش��راف جمعية
الوقف اخلريية ،وذلك يوم اخلمي�س
 1440/5/25هـ ،حيث قام وكيل
الكلية للتطوير واجل���ودة الدكتور
�أ���س��ام��ة ال��ف��راج ب��اف��ت��ت��اح املعر�ض
والفعاليات امل�صاحبة بح�ضور عدد
من �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب
ومب�شاركة عدد من الفرق التطوعية
املتخ�ص�صة يف املجاالت القانونية
وال�����ص��ح��ي��ة وال��ري��ا���ض��ي��ة والبيئية
والثقافية.

حلقة نقاش حول «STEM
 المنهج المختلط» غدًاينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم

والريا�ضيات (�أف��ك��ر) حلقة النقا�ش ال�ستني بعد املائة
�ضمن �سل�سلة حلقات النقا�ش التي يعقدها املركز �أ�سبوعياً
بعنوان «ما هوSTEM؛معوقات تطبيقه من وجهة نظر
معلمي املرحلة الثانوية باململكة العربية ال�سعودية،املنهج:
املنهج املختلط» من �إعداد وتقدمي الدكتور يو�سف اجلوير
�أ�ستاذ م�ساعد مناهج وتعليم العلوم  -ق�سم املناهج وطرق
التدري�س،كلية الرتبية-جامعة امللك �سعود.
وذل���ك ي���وم  yvاالث��ن�ين 1440/06/13هـ امل��واف��ق
2019/02/18م يف متام ال�ساعة الثانية ع�شرة والن�صف
يف كلية الرتبية قاعة رقم (�1أ ،)33ولل�سيدات يف املدينة
اجلامعية للطالبات -كلية الرتبية مبنى رقم ( )2معمل
( )72الدور الأول.

حملة «اصنعي وظيفتك
.. »6اليوم

�أعلن معهد ريادة الأعمال عن انطالق حملة
«ا�صنعي وظيفتك  »6اليوم الأحد ،بالتعاون مع
وكالة عمادة �ش�ؤون الطالب ل�ش�ؤون الطالبات،
وذل���ك يف البهو الرئي�سي للمدينة اجلامعية
للطالبات وت�ستمر لغاية يوم اخلمي�س القادم.
ودعا املعهد جميع الطالبات وبخا�صة طالبات
امل�ستويات العليا حل�ضور حفل االفتتاح اليوم
ال�ساعة التا�سعة �صباحاً وامل�شاركة يف فعاليات
احلملة ،علماً ب�أن هناك مع�سك ًرا تدريب ًيا رياد ًيا
ميكن الت�سجيل به من خالل الرابط:
https://form.jotform.
me/90230679895469

دورة في لغة
اإلشارة
كتبت :نوره القحطاين
قدمت الأ�ستاذة رنا اجلالل
م��ؤخ��راً دورة يف لغة الإ�شارة
يف كلية ال�ترب��ي��ة ،م��ن �إع���داد
ن����ادي االح��ت��اي��ات اخل��ا���ص��ة،
وك��ان الهدف ت�سليط ال�ضوء
على �أهمية تعلم لغة الإ�شارة
والتوا�صل مع ذوي االحتياجات
اخلا�صة وال يجدون لغة بديلة
للتوا�صل.

تحديث الخطة اإلستراتيجية
لشؤون الطالب في ورشة ..غدًا

تقيم عمادة �ش�ؤون الطالب ممثلة يف وكالة العمادة للتطوير
واجلودة ور�شة عمل بعنوان «حتديث اخلطة الإ�سرتاتيجية
لعمادة ���ش��ؤون ال��ط�لاب» ي��وم غد االثنني 1440/6/13ه
امل��واف��ق 2019/2/18م ،بقاعة ال���دروازة مبنى  ،17من
�صباحا حتى ال�ساعة الثانية ع�شرة ظه ًرا.
ال�ساعة العا�شرة
ً
وت�سعى العمادة �إىل حتديث خطتها الإ�سرتاتيجية -1431
1441ه التي �شارفت على االن��ت��ه��اء ،وذل��ك لتتما�شى مع
املحاور الرئي�سة لر�ؤية اململكة  ،2030وحتقيق ر�ؤية جامعة
امللك �سعود املتمثلة يف الريادة وجمتمع املعرفة وال�شراكة
العلمية التي ت�ضعها يف م�صاف اجلامعات العاملية.
ولتحقيق تطلعات اجلامعة ور�ؤيتها يف حت�سني خمرجاتها
من الطالب والطالبات امل�ؤهلني ف�إن ذلك يتطلب من العمادة
�أن تخطط لالرتقاء باخلدمات امل�ساندة والرعاية والأن�شطة
الطالبية التي ت�ؤهل الطالب والطالبات لي�س للمناف�سة يف
�سوق العمل فقط بل خللق الفر�ص لهم ليكونوا �أفرادًا نافعني
لأمتهم وملجتمعهم.

«الثقافات المتعددة» ورشة عمل
في األولى المشتركة

نظم نادي الثقافة والفنون بعمادة
ال�سنة الأوىل امل�شرتكة ور�شة عمل
بعنوان «الثقافات املتعددة» قدمها
الدكتور �أ�شرف نبوي عتيم ،حيث
بد�أ باحلديث عن الثقافة باعتبارها
�أح���د امل��ف��اه��ي��م الأ���س��ا���س��ي��ة لعلم
االجتماع عامة والأنرثوبولوجيا
خ��ا���ص��ة ،و�أو���ض��ح �أن التعريفات
املختلفة لهذا املفهوم ترجع �إىل
اخ���ت�ل�اف جم����االت ا�ستعمالها،
و�أن �أ�شهر ه��ذه التعريفات يعود
للأنرثوبولوجي الربيطاين «�إدوارد
تايلور  »Edward Tylorالذي
عرفها ب�أنها «ذل��ك الكل املركب
ال��ذي ي�شمل املعرفة واملعتقدات،
وال��ف��ن��ون ،وال��ق��ان��ون ،والأخ��ل�اق،
والعادات ،والعرف ،وكافة القدرات
والأ�شياء الأخ��رى التي ت ��ؤدى من
جانب الإن�سان باعتباره ع�ضواً يف
املجتمع» فهي املجتمع وما يحتويه
من نظم وع��ادات وتقاليد وتاريخ
ولغة ودي��ن و�سلوك وقيم يتلقاها
ال��ف��رد ب��ا���س��ت��م��رار يف ح��ي��ات��ه من
خالل عملية التن�شئة االجتماعية.
ث��م تطرق �إىل مفهوم الثقافة

جلسة حوارية
حول النواحي
القانونية في
العقود

الرقمية ال���ذي ي��ع� ُّد م��ن املفاهيم
احل����دي����ث����ة يف ����س���اح���ة ال���ع���ل���وم
االجتماعية ،فهو ي�شري �إىل املجال
ال��ذي يرتبط به (املجال الرقمي)
مثله مثل الثقافة ال�صحية التي
ي��رت��ب��ط ب��ه��ا (امل���ج���ال ال�����ص��ح��ي)
وه��ك��ذا ،وتعني ه��ذه امل�صطلحات
التمكن من جمال معني �أو امتالك
ال��ف��رد لل�سلوكيات املعرفية التي
ي�ستطيع م��ن خاللها التفاعل مع
ه���ذه امل���ج���االت ،و�أ����ش���ار �إىل �أن
جوهر الثقافة الرقمية يكمن يف
متكن �أف��راد املجتمع من ا�ستخدام

التطبيقات الرقمية وكذلك قدرتهم
يف التو�صل �إىل املعلومات من خالل
ا�ستخدامهم لهذه الأجهزة الرقمية.
واخ��ت��ت��م احل��دي��ث بتنوع وتعدد
الثقافات الناجتة ع��ن التطورات
التكنولوجية والتي ت�شارك وبقوة يف
التن�شئة االجتماعية للأفراد داخل
املجتمعات املختلفة مم��ا يتحتم
على هذه املجتمعات ن�شر التوعية
الرقمية لدى الأفراد وكيفية توظيف
هذه الو�سائل الرقمية لل�صالح العام
واخلا�ص.

كتبت� :أريج العيار
عقدت حا�ضنة وم�سرعة الأعمال ُ
(خطى) مبعهد ري��ادة الأعمال
م�ؤخراً ،جل�سة �إر�شادية بعنوان (العقود والنواحي القانونية يف امل�شروع)
قدمتها املحامية الأ�ستاذة جنالء القحطاين ،وتطرقت لتقدمي عر�ض
لكل م�شروع على حدة ،بالإ�ضافة �إىل �شرح الفرق بني اللوائح والعقود
وال�شريك وامل�ستثمر وعن مدة العقد ون�سبة امل�شاركة ،ودار خالل اجلل�سة
الكثري من املناق�شات واحلوارات حول هذا املو�ضوع.

