
جناح �ملرحلة �لأوىل دفع لإطالق مرحلة ثانية باإمكانيات �أعلى و�أوفر

حت���ت رع���اي���ة وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����ش���ؤون 

نظمت  ال�شلمان،  عبداهلل  الدكت�ر 

عمادة �ش�ؤون الطالب ممثلة مبركز 

لقاء  الطالبي،  والإر���ش��اد  الت�جيه 

ل�«نظام  الإلكرتوين  بامل�قع  تعريفًيا 

مع  بالتعاون  الأك��ادمي��ي«  الإر���ش��اد 

ع��م��ادة ال��ت��ع��ام��الت الإل��ك��رتون��ي��ة 

والت�������ش���الت وب��ح�����ش���ر ع��م��داء 

الكليات ووكالئهم لل�ش�ؤون التعليمية 

والأكادميية.

حتقيق  يف  النظام  ه��ذا  وي�شهم 

والإر���ش��اد  الت�جيه  مركز  اأه���داف 

الطالبي، ومنها اأن يك�ن ذا مرجعية 

على  واإ�شرافية  واإداري��ة  تخطيطية 

ب��رام��ج الإر����ش���اد ب��اجل��ام��ع��ة، ليتم 

املتميزة  املركز  روؤي��ة  نح�  ال��ش�ل 

باأن يك�ن رائداً على امل�شت�ى ال�طني 

يف ت��ق��دمي اخل���دم���ات الإر���ش��ادي��ة 

وتط�يرها للطلبة.

وي��ع��ت��ر الإر�����ش����اد الأك���ادمي���ي 

الركيزة الأ�شا�شية لرامج الإر�شاد 

اإىل  ي�����ش��ع��ى  ح��ي��ث  امل����رك����ز،  يف 

مع  التكيف  يف  الطلبة  م�شاعدة 

الأ�شباب  واإزالة  الأكادميي  النظام 

التي ت�ؤدي اإىل تعرثهم.

و���ش��رح د. ع��ب��داهلل ال��زه��راين 

الت�جيه  مركز  على  العام  امل�شرف 

باأن  باجلامعة  الطالبي  والإر���ش��اد 

نظام الإر�شاد الأكادميي يعد اأحدث 

الأوىل  بالدرجة  الطالب  يهم  نظام 

من الناحية الأكادميية والجتماعية 

ن�عية  نقلة  و�شيحدث  والنف�شية، 

خالله  من  ليت�ا�شل  م�شب�قة؛  غري 

وع�ش�  والطالب  الأكادميي  املر�شد 

الإ�شرافية  واجلهة  التدري�س  هيئة 

على النظام.

د�شن نادي امل�ش�ؤولية الجتماعية 

ب���رع���اي���ة ب��ن��ك »�����ش����اب« امل��رح��ل��ة 

تاأهيل  »اإع���ادة  برنامج  من  الثانية 

امل��ي��اه  ودورات  امل�����ش��اج��د  وت��رم��ي��م 

وال��ذي  ال�شريعة«  ال��ط��رق��ات  على 

على  امل�����ش��اج��د  ج��ع��ل  اإىل  ي��ه��دف 

م�ؤهلة  م�شاجد  ال�شريعة  الطرقات 

وترميمها  وتنظيفها  ال�شالة  لأداء 

وت�فري جميع احتياجاتها من اأدوات 

ومكيفات  �شباكة  واأدوات  كهربائية 

دورات  وتاأهيل  للجدران  طالء  مع 

ل�شتعمالها  ك��ام��اًل  ت��اأه��ي��اًل  امل��ي��اه 

املياه  ودورات  امل�شاجد  واأن  خا�شة 

الإهمال  من  تعاين  الطرقات  على 

وعدم الهتمام.

ن��ف��ذ املرحلة  ال��ن��ادي ق��د  وك���ان 

و�شملت  احلملة  ه��ذه  م��ن  الأوىل 

ع�����ش��رة م�����ش��اج��د ع��ل��ى ال��ط��رق��ات 

عدد  يبلغ  اأن  يت�قع  فيما  ال�شريعة، 

املرحلة  م��ن  امل�شتفيدة  امل�شاجد 

الطرقات  على  م�شجًدا   30 الثانية 

ال�شريعة.

قام بتد�شني املرحلة الثانية ال�شيخ 

�شابقاً  احل��رم  اإم��ام  الكلباين  ع��ادل 

والأ�شتاذ �شلمان العمري وكيل وزارة 

ال�ش�ؤون الإ�شالمية امل�شاعد امل�شرف 

على اإدارة العالقات العامة والإعالم 

والأ���ش��ت��اذ ع��ب��داهلل امل��ح��رج مدير 

�شاب  ببنك  املجتمع  خدمة  اإدارة 

ود. عبدالرحمن العطر وكيل عمادة 

�ش�ؤون الطالب.

واأك���د الأ���ش��ت��اذ ع��ب��داهلل املحرج 

ببنك  املجتمع  خدمة  اإدارة  مدير 

�شاب اأن رعاية البنك لهذا الرنامج 

البنك جتاه  تاأتي من باب م�ش�ؤولية 

وبرنامج  يخ�شه،  ما  وك��ل  املجتمع 

ت��اأه��ي��ل امل�����ش��اج��د ع��ل��ى ال��ط��رق��ات 

الرامج  املياه من  ودورات  ال�شريعة 

التي حر�شنا على دعمها لأهدافها 

للم�اطن  املبا�شر  ونفعها  املميزة 

هذه  تعانيه  التي  الإه��م��ال  ظل  يف 

وق��دم  مياهها،  ودورات  امل�شاجد 

���ش��ك��ره ل��ل�����ش��ي��خ ع����ادل ال��ك��ل��ب��اين 

والأ����ش���ت���اذ ���ش��ل��م��ان ال��ع��م��ري ود. 

عبدالرحمن العطر على م�شاهمتهم 

وت�شريفهم الرنامج.

م��ن ج��ه��ة اأخ����رى اأك���د الأ���ش��ت��اذ 

اإب���راه���ي���م امل��ع��ط�����س رئ��ي�����س ن���ادي 

الرنامج  اأن  الجتماعية  امل�ش�ؤولية 

مرحلته  يف  ك��ب��رًيا  جن��اًح��ا  ح��ق��ق 

لإط���الق  دف��ع��ن��ا  م��ا  وه����  الأوىل، 

مرحلة ثانية منه برعاية بنك �شاب 

وباإمكانيات اأعلى واأوفر من املرحلة 

اإىل  ال���ن���ادي  يف  ون��ه��دف  الأوىل، 

ا�شتمرار هذا الرنامج لعدة مراحل 

من  ممكن  ع��دد  اأك���ر  يغطي  لكي 

ال�شريعة،  الطرقات  على  امل�شاجد 

بنك  اإىل  ���ش��ك��ره  امل��ع��ط�����س  وق����دم 

امل�ش�ؤولية  يف  ريادتهم  على  �شاب 

ما  بكل  واهتمامهم  الجتماعية 

ف��ي��ه ن��ف��ع ل��ل��م���اط��ن ح��ي��ث دع��م���ا 

ووفروا  مميز  ب�شكل  الرنامج  هذا 

الطالبية
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تعد دورة مكافحة الف�شاد التي اأقيمت 

خط�ة  �شع�د  امللك  جامعة  يف  م���ؤخ��راً 

رمال  من  روؤو�شنا  ن��زع  �شبيل  يف  ج��ادة 

ب�شكل  واملثالية مل�اجهة م�شاكلنا  اخل�ف 

جديدة  جمتمعية  ثقافة  هي  بل  ج��دي، 

اجلامعة  ط��الب  نحن  ن�شهم  اأن  يجب 

دعائمها،  اإر�شاء  املثقفني يف  وغرينا من 

اإذ ل �شبيل لنه�شة املجتمعات وتخل�شها 

اجل��ادة  امل���اج��ه��ة  �ش�ى  م�شكالتها  م��ن 

الع��رتاف  بعد  ت��اأت��ي  التي  وال�شريحة 

ب�ج�د امل�شكلة.

وقد يق�ل قائل اإن الف�شاد مل ينت�شر يف جمتمعنا للدرجة التي نعقد 

له فيها الدورات، ومثل هذا الكالم الذي يحاول اأن ي�ش�رنا جمتمعاً 

مثالياً يجعل من جمتمعنا حم�شناً لنم� وتكاثر الأمرا�س الجتماعية 

التي �شنتفاجاأ بها، وقد منت وق�يت حتى �شارت غ�لً ت�شعب م�اجهته، 

لذا فاإننا لن نق�ل مع ه�ؤلء اأننا جمتمع مثايل ل ياأتيه الباطل من بني 

يديه ول من خلفه، ولن نق�ل كذلك اإننا جمتمع ا�شت�شرى فيه الف�شاد، 

فالف�شاد الإداري على م�شت�ى ما ارتفع اأو انخف�س، م�ج�د يف املجتمع 

الكثري من  اعتقادي حققت  والتي يف  الدورة  املنطلق كانت  ومن هذا 

الأهداف املر�ش�مة لها.

اإن مثل هذه الدورات حت�شني للطالب من الداخل ومن اخلارج اأي 

من نف�شه ومن م�شادر الف�شاد، فقد يجد ال�شخ�س نف�شه يف مهاوي 

بالف�شاد  دراي��ة  له  تكن  اإن مل  ل، خا�شة  اأم  ذلك  وعى  �ش�اء  الف�شاد 

يتبني  اأن   على  ق��ادراً  ول  مع�ش�ماً  الإن�شان  فلي�س  واألعيبه،  وحيله 

امل�شار واخلطر املحدق به من كل جانب من تلقاء نف�شه، فه� يحتاج 

اأحياناً اإىل الت�عية ول� بالتنبيه الب�شيط خا�شة يف هذا العمر.

واإن مما يثلج ال�شدر ذلك الهتمام الكبري الذي حظيت به الدورة 

من قبل الطالب الذين تدافع�ا للم�شاركة فيها واأبدوا بعدها ر�شاهم 

الدورات  مثل هذه  النخراط يف  واإن  املتحققة،  والف�ائد  النتائج  عن 

وعي  على  دليل  لأك��ر  متعة  كل  من  تخل�  جافة  اأنها  يبدو  قد  التي 

الطالب.

اأع�د لأق�ل اإن اإعالء قيم م�اجهة امل�شكالت والت�شدي لها بحزم ه� 

اأهم ما �شياأخذ باأيدي جمتمعنا يف دروب امل�شتقبل، ونعلم اأن يف مثل 

هذه الطروحات �شيء من اجلراأة، لكن من ياأخذ بزمام املبادرة �ش�ى 

جامعة امللك �شع�د!.

مدير اإدارة الإعالم والتوثيق بالعمادة

بقلم / اإبراهيم املعط�س

مرا�سي

جرأة ومسؤولية

�شكر  الطالب  اإ�شكان  العتيبي مدير  بن دخيل اهلل  الأ�شتاذ خالد  تلقى 

الف�شاد »نزاهة« على تعاونه يف  للنزاهة ومكافحة  الهيئة ال�طنية  وتقدير 

ال�شرتاتيجية  برامج �شمن  لإقامة  الهيئة  وتي�شري مهام  ال�شع�بات  تذليل 

ال�طنية للنزاهة التي اأقرها جمل�س ال�زراء.

يف  والنزاهة  احلماية  برامج  اإدارة  مدير  ل�ؤي  بن  الأ�شتاذ حممد  واأكد 

اإقامة فعاليات  الكبري يف  تعاونه  اأبدى  العتيبي  الأ�شتاذ خالد  اأن  »نزاهة« 

و�شاهم  باجلامعة  الجتماعية  امل�ش�ؤولية  نادي  مع  بال�شراكة  الهيئة  برامج 

بخروج هذه الدورات بال�شكل املميز واملطل�ب.

كما قدم الأ�شتاذ الرمظي العنزي الباحث الجتماعي يف وزارة ال�ش�ؤون 

الجتماعية �شكره وتقديره اإىل مدير اإ�شكان الطالب على تعاونه الكبري يف 

اإقامة دورات تعزز ن�شر ثقافة امل�ش�ؤولية الجتماعية.

تدشين المرحلة الثانية لتأهيل المساجد 
على الطرقات السريعة

مدير إسكان الطالب يتلقى شكر "نزاهة" شؤون الطالب تعرف بنظام اإلرشاد األكاديمي
بالتعاون مع عمادة �لتعامالت

برعاية "�شاب" وبح�شور �ل�شيخ �لكلباين

مدير اإ�سكان الطالب مع مدير اإدارة برنامج نزاهة

.. واأثناء اإنزال اأحد املكيفات

ال�سيخ الكلباين يقوم بدهان اأحد امل�ساجد �سورة جماعية لنادي امل�سوؤولية مع ال�سيخ الكلباين وم�سوؤولو »�ساب«

من اللقاء د. ال�سلمان

الإمكانات الالزمة له.


