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ورشة خليجية عن حقوق ذوي االحتياجات الخاصة 
بدول مجلس التعاون

لل�ش�ؤون  اجلامعة  وكيل  افتتح 

الدكت�ر  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

»اإع��داد  ور�شة  ال�شلمان  عبداهلل 

التفاقية  ملعايري  التنفيذية  البن�د 

الحتياجات  ذوي  حلق�ق  الدولية 

التعليم  وم���ؤ���ش�����ش��ات  ب��ج��ام��ع��ات 

ال���ع���ايل ب����دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون 

اجلامعة  تنظمه  ال��ذي  اخلليجي« 

املجل�س،  ل���دول  ال��ع��ام��ة  والأم��ان��ة 

وذلك ي�م الأربعاء قبل املا�شي.

اأن  واأك����د ال��دك��ت���ر ال�����ش��ل��م��ان 

اخلدمات  اأف�شل  تقدم  اجلامعة 

من  الحتياجات  ذوي  من  لطالبها 

التعليمية  اخلدمات  ت�فري  خالل 

اأن اجلامعة  والرتب�ية، م�شرًيا اإىل 

ال�شامل«  »ال��ش�ل  برنامج  اأن�شاأت 

و���ش���ل  �شه�لة  ي�شتهدف  ال���ذي 

اأم��اك��ن اخل��دم��ات يف  امل��ع��اق اإىل 

التفاقية  معايري  من  حماور  عدة 

الحتياجات  ذوي  حلق�ق  الدولية 

اخلا�شة.

اأ�شدرت  اجلامعة  اأن  وك�شف 

الحتياجات  ذوي  ت�ا�شل  دليل 

واخلدمات  امل�اقع  مع  اخلا�شة 

برنامج  اإىل  اإ�شافة  الإلكرتونية، 

و�شعاف  ال�����ش��م  ال��ط��الب  ق��ب���ل 

وه��ن��اك  اجل���ام���ع���ة  ال�����ش��م��ع يف 

اجل��ام��ع��ة مت  م��ب��اين  م���ن   60%
جت��ه��ي��زه��ا ل����ذوي الح��ت��ي��اج��ات 

�شة. اخلا

م����ن ج��ان��ب��ه��ا ب��ي��ن��ت رئ��ي�����ش��ة 

جل��ن��ة اإع������داد ال����ر����ش���ة امل��ك��ل��ف��ة 

ملجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  قبل  م��ن 

�شحر  الدكت�رة  اخلليجي  التعاون 

من  اأك����ر  ه��ن��اك  اأن  اخل�����ش��رم��ي 

ذوي  م���ن  ���ش��خ�����س  م��ل��ي���ن   650
ميثل  ما  اأي  اخلا�شة  الحتياجات 

دول  واأن  العامل  �شكان  من   10%
الدولية  التفاقية  وقعت  اخلليج 

من  اخلا�شة  الحتياجات  ل��ذوي 

2008م  ع����ام  امل��م��ل��ك��ة  ���ش��م��ن��ه��ا 

الحتياجات  �ش�ؤون  جلنة  وتت�ىل 

ب��دول  ال��ع��ايل  بالتعليم  اخل��ا���ش��ة 

متطلباتهم  حتقيق  التعاون  جمل�س 

لهم. التعلم  وت�فري فر�س 

د. ال�شلمان خالل افتتاحه للور�شة

تعر�ض جتربة عملية من كلية الآداب

عمادة التطوير تدشن ندوة »إعداد وتنفيذ 
الخطط االستراتيجية« غدًا

برعاية  التط�ير  ع��م��ادة  تعقد 

ال���دك���ت����ر ف��ه��د ال��ك��ل��ي��ب��ي وك��ي��ل 

اجل���ام���ع���ة ل��ل��ت��ط���ي��ر واجل�������دة 

وبرئا�شة الدكت�ر �شامل القحطاين 

ع��م��ي��د ال��ت��ط���ي��ر رئ��ي�����س ف��ري��ق 

ندوة  ال�شرتاتيجية  اخلطة  عمل 

اخلطط  وتنفيذ  »اإع���داد  بعن�ان 

عملية  جت��رب��ة   - ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

غد  ي�م  وذلك  الآداب«،  كلية  من 

من  ١٤٣٤ه������   /٥  /١٩ الأح�����د 

وحتى  �شباحاً  التا�شعة  ال�شاعة 

ال����اح���دة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ب��ال��ق��اع��ة 

ال�شيدة  ب��ق��اع��ة  وللن�شاء  26ب، 
مبنى  وم�شرح  علي�شة  يف  خديجة 

20 يف امللز.
ال��دك��ت���ر جمال  ال��ن��دوة  ي��ق��دم 

التخطيط  م�شت�شار  الدين  كمال 

التط�ير،  بعمادة  ال�شرتاتيجي 

ال��ن��دوات  �شل�شلة  �شمن  وذل���ك 

ال��ت��خ��ط��ي��ط  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 

ال���ش��رتات��ي��ج��ي ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 

مل�شروع  تنفيذاً  التط�ير  عمادة 

التخطيط  ثقافة  ون�شر  تر�شيخ 

ال�شرتاتيجي.

 اأعلنت اللجنة ال�شت�شارية لختيار 

على  وبناء  واملعاهد  الكليات  عمداء 

عن  اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  ت�جيه 

فتحها باب القب�ل للرت�شيح ملن�شب 

عميد كلية عل�م الريا�شة والن�شاط 

التجديد  طريق  عن  وذل��ك  البدين، 

عنه،  التع�ي�س  اأو  احل��ايل  للعميد 

وكذلك تقييم العميد احلايل والذي 

عن  وذل��ك  عمادته،  ف��رتة  �شتنتهي 

وامل���ج���د يف  التايل  ال��راب��ط  طريق 

https:// م�قع اللجنة الإلكرتوين

eservices .ksu .edu .sa/

DeansSelection
اأمني  اجلامعة  لر�شالة  ذلك  ذكر 

�شر اللجنة الأ�شتاذ جنيب الغريري، 

اإىل  ت�شعى  اجلامعة  اأن  اإىل  واأ�شار 

املنا�شب  ل��ه��ذه  الأف�����ش��ل  اخ��ت��ي��ار 

من  تنبيه  اللجنة  وت����د  ال��ق��ي��ادي��ة. 

تنظيم  ح�شب  الرت�شيح  لهم  يحق 

عمداء  وتر�شيح  اختيار  اإج����راءات 

امللك  جامعة  يف  واملعاهد  الكليات 

�شع�د الإطالع على ال�شمات املت�قعة 

يف املر�شحني ملن�شب عميد للكليات 

�شع�د  امل��ل��ك  جامعة  يف  وامل��ع��اه��د 

وتر�شيح  اختيار  واإج��راءات  واأنظمة 

عمداء الكليات  واإر�شال تر�شيحاتهم 

على الرابط امل�شار اإليه اأعاله، حيث 

يقفل باب الرت�شيح بنهاية ي�م اجلمعة 

الثاين من �شهر جمادى الثانية لعام 

1434ه� امل�افق 2013/4/12م.

اأن  اللجنة  ي�شر  املنا�شبة  وب��ه��ذِه 

تدع� وكالء وروؤ�شاء الأق�شام وجميع 

اأع�شاء هيئة التدري�س يف الكلية املعلن 

عنها، للم�شاركة يف تقييم اأداء عميد 

التقييم  من����ذج  ط��ري��ق  ع��ن  كليتهم 

اخلا�س بذلك،، علماً اأن التقييم متاح 

حتى ي�م 1434/6/10ه�.

ه��ذه  اإىل  ال����دخ�����ل  وي��ت��ط��ل��ب 

ال�����ش��ف��ح��ة  ا����ش���ت���خ���دام ال��ري��د 

الإلكرتوين اخلا�س بنطاق اجلامعة 

ال�شر  وك��ل��م��ة   ksu.edu.sa@
املرتبطة به. حيث تقت�شر �شالحية 

وروؤ�شاء  الكلية،  وكالء  على  التقييم 

الأق�شام، واأع�شاء هيئة التدري�س يف 

الكلية املعنية، وت�د اللجنة اأن ت�ؤكد 

يت�شمنها  التي  البيانات  اأن  للجميع 

معها  التعامل  �شيتم  التقييم  ه��ذا 

اإل  ت�شتخدم  ولن  ال�شرية،  مبنتهى 

يف اإجراءات املفا�شلة بني املر�شحني 

لعمادة الكلية.

فتح باب 
الترشيح لمنصب 

عميد كلية 
علوم الرياضة 
والنشاط البدني


