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بكلية  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز  ن��ف��ذ 

وخدمة  التطبيقية  ال��درا���س��ات 

امل��ج��ت��م��ع ع�����دداً م���ن ال�����دورات 

ال��ت��دري��ب��ي��ة اخل��ا���س��ة ل��ع��دد من 

اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف جم��ال 

اإدارة مكاتب القيادات، واأخرى يف 

وتاأتي  والقانون،  الأنظمة  جمال 

الكلية  �سعي  يف  ال����دورات  ه��ذه 

املجتمع  دوره��ا يف خدمة  لتعزيز 

ال��ف��ع��ال م��ع اجلهات  وال��ت��وا���س��ل 

احلكومية واخلا�سة.

كتب: م�سعل ال�سويكت 

نظمت كلية املجتمع بجامعة امللك 

الطالب  ل�ستقبال  برناجماً  �سعود 

امل�ستجدين للف�سل الدرا�سي الثاين 

الحد  يوم  وذلك  1441/1440ه�، 
الدكتور  بح�سور  1441/5/24ه�، 

عبداهلل الزهراين عميد الكلية.

عميد  حّث  ال�ستقبال  بداية  يف 

ال��ك��ل��ي��ة ال���ط���الب ع��ل��ى الل���ت���زام 

يف  الأول  اليوم  منذ  باملحا�سرات 

الف�سل الدرا�سي الثاين وحثهم على 

درا�ستهم  يف  والج��ت��ه��اد  الهتمام 

جامعتهم  ميثل  م��ن  خ��ر  ليكونوا 

ووطنهم.

اإىل  �سعت  اجلامعة  اأن  واأو���س��ح 

توفر البيئة التعليمية املنا�سبة التي 

املعريف  الطالب  حت�سيل  يف  ت�سهم 

لهم  ووف���رت  وال�سلوكي  وامل��ه��اري 

جميع و�سائل التميز، كما �سدد على 

التعريفي  الربنامج  ح�سور  اأهمية 

كل  ب��داي��ة  م��ع  الكلية  تنفذه  ال���ذي 

ما  كل  على  للتعرف  درا�سي  ف�سل 

م�سرته  اأثناء  الطالب  اإليه  يحتاج 

التعليمية يف الكلية.

حتت رعاية عميد كلية علوم الريا�سة والن�ساط 

من قطاع  وفداً  موؤخراً،  الكلية  ا�ستقبلت  البدين 

املختلفة  الع�سكرية  والقطاعات  امل��دين  الدفاع 

مكون من ٣٧ �سابطاً.

تقدم الوفد قائد مركز تدريب اللياقة البدنية 

حممد  بن  عبدالعزيز  املقدم  البدين  والن�ساط 

الربي�ش. واجتمع عميد الكلية مع قيادات الوفد، 

ومت بحث �سبل تعزيز التعاون امل�سرتك م�ستقباًل، 

كما كان هناك حفل خطابي، وكذلك اأخذ الوفد 

خمتربات  وزي��ارة  الأكادميية،  الأق�سام  يف  جولة 

»امليكانيكا  ق�سمي  يف  والتعليمية  البحثية  الكلية 

اجلهد  وف�سيولوجيا  احلركي،  وال�سلوك  احليوية 

عن  ك��ام��ل  ل�سرح  خاللها  ا�ستمعوا  ال��ب��دين«، 

الأق�سام املختلفة.

الريا�سة  ع��ل��وم  كلية  عميد  ا�ستقبل  ك��م��ا 

يف  اجللعود  �سليمان  الدكتور  البدين  والن�ساط 

مكتبه موؤخراً، رئي�ش الحتاد الريا�سي ال�سعودي 

الودعاين،  �سلطان  العقيد  الداخلي  الأمن  لقوى 

وكيل  الأكادميية،  لل�سوؤون  الكلية  وكيل  بح�سور 

الكلية للتطوير واجلودة، ورئي�ش وحدة العالقات 

املجتمعية.

ومتت خالل اللقاء مناق�سة �سبل تعزيز التعاون 

بني كلية علوم الريا�سة والن�ساط البدين والحتاد 

الريا�سي ال�سعودي لقوى الأمن الداخلي، ومنها 

من  جمموعة  على  الكلية  ب��اإ���س��راف  يتعلق  م��ا 

الدورات التدريبية.

العتماد  من�سوبي  اأحد  الأعمال  اإدارة  كلية  ا�ست�سافت 

مناق�سة  ال�ست�سافة  خ���الل  ومت   ،AACSB ال����دويل 

العتماد  لفريق  املرتقبة  وال��زي��ارة  الكلية  يف  التطورات 

من  كل  بح�سور  الكلية  مرافق  حول  جولة  واأخ��ذ  ال��دويل 

وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي ووكيل الكلية 

للتطوير واجلودة، كما مت لقاء ال�سيفة مع وكيلة الكلية يف 

املدينة اجلامعية للطالبات وعمل جولة حول مرافق الكلية، 

اجلدير بالذكر اأنه مت اعتماد الكلية من قبل AACSB يف 

عام 2016م وتعمل الكلية يف الوقت احلايل بتجهيز جتديد 

العتماد الدويل.

المجتمع بكلية  المستجدين  الستقبال  برنامج 

إدارة األعمال 
من  وفدًا  تستقبل 

»AACSB«

الدراسات  بكلية  تدريبية  دورات 
لتطبيقية ا

تطلق  التطبيقي«  »الحاسب 
األكاديمي اإلرشاد 

احلا�سب  ع��ل��وم  كلية  اأط��ل��ق��ت 

متكاماًل  ب��رن��اجم��اً  التطبيقي 

جميع  ي�سمل  الأكادميي  لالإر�ساد 

تخ�سي�ش  ومت  ال��ك��ل��ي��ة،  ط���الب 

اأع�ساء هيئة  اأكادميي من  مر�سد 

الكلية   يف  طالب  لكل  التدري�ش 

الطالب من  يقوم مبتابعة م�سرة 

وحتى  للكلية  ان�سمامه  حلظة 

تخرجه.

الدكتور  الكلية  عميد  واأف���اد 

الكلية  اأن  فهد بن رده احلمداين 

على  الربنامج  بناًء  هذا  اأطلقت 

لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  توجيهات 

ب�سرورة  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

تفعيل الإر�ساد الأكادميي للطالب 

ف��ر���ش تعرثهم  م���ن  ي��ق��ل��ل  مم���ا 

وي�ساعدهم على  اإكمال م�سرتهم 

التعليمية بنجاح.

وفدان من الدفاع المدني وقوى األمن في »علوم الرياضة«

لطالب  دولية  مهنية  شهادات 
التطبيقي« »الحاسب 

كلية  ط��الب  م��ن  ع��دد  ح�سل 

على  التطبيقي  احلا�سب  ع��ل��وم 

ال�����س��ه��ادة امل��ه��ن��ي��ة ال��دول��ي��ة يف 

البيانات  وحتليل  البيانات  علم 

�سهر  يف   EMCDSA ال�سخمة 

يناير 2020. 

الدكتور  الكلية  عميد  واأو�سح 

هذه  اأن  احل��م��داين  رده  بن  فهد 

املبادرة تاأتي يف اإطار �سعي الكلية 

امل�ستمر لتهيئة طالبها لالنخراط 

يف �سوق العمل ب�سهولة وي�سر من 

اقت�ساد  بناء  يف  امل�ساهمة  اأج��ل 

قائم على املعرفة مبا يتما�سى مع 

روؤية ال�سعودية 2030.

وقد بذلت الكلية جهوداً كبرة 

اجتياز  على  طالبها  م�ساعدة  يف 

الختبارات املهنية للح�سول على 

���س��ه��ادات دول��ي��ة يف جم���ال علم 

البيانات وهذه هي الدفعة الثانية 

ح�سلوا  الذين  الكلية  طالب  من 

اجتياز  بعد  ال�سهادة  ه��ذه  على 

الختبارات الدولية املطلوبة.

ج��ري��ت الخ��ت��ب��ارات يف 
ُ
وق��د اأ

معامل الكلية، كما مت توفر املادة 

الإعفاء  وكذلك  التعليمية جماناً، 

من ر�سوم الختبارات.

كتبت: هوازن كتبي

و����س���ط ح�������س���ور ط���الب���ي ك��ب��ر 

جمادى   30 ال�سبت  م�ساء  اختتمت 

يناير   25 املوافق  1441ه�  الأوىل 

م��ب��ادرة  ف��ع��ال��ي��ة  اأع���م���ال  2020م، 
نظمتها  وال��ت��ي  واٍع«  خ��ري��ج  »ن��ح��و 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكالة 

والأكادميية ممثلة مبركز اخلريجني 

ركائز حتقيق  اأهم  اأحد  يعد  وال��ذي 

باجلامعة،  الإ�سرتاتيجية  الأه��داف 

للمدينة  الرئي�سي  بالبهو  وامل��ق��ام 

امللك  بجامعة  للطالبات  اجلامعية 

�سعود، والتي عقد على مدى يومني 

متتاليني من ال�ساعة 3 ع�سراً حتى 

10 م�ساء.

واأك�������د امل�������س���رف ع���ل���ى م��رك��ز 

ال�سعالن  اأن�ش  الدكتور  اخلريجني 

»نحو  فعالية  بقوله:  الفعالية  جناح 

بالنفع  تعود  مبادرة  هي  واٍع«  خريج 

وذلك  كافة،  واملجتمع  على اجلامعة 

توعية  اإليه من  من خالل ما تهدف 

الأوىل  ال�����س��ن��ة  وط��ال��ب��ات  ط���الب 

ليكونوا  ومهنياً،  علمياً  امل�سرتكة 

واأع�ساء  حقيقيني  �سركاء  بعد  فيما 

فاعلني يف جمتمعهم، وما تعتمد عليه 

القيم  تنمية  يف  اإ�سهامها  من  اأي�ساً 

والجتاهات نظر �سمولها وتنوعها. 

الفعالية تهدف بوجه  اأن هذه  واأبان 

بقراراته  واع  اإع��داد خريج  اإىل  عام 

توظيفها  كيفية  ومعرفة  ومهاراته، 

واملهني  العلمي،  امل�سار  اختيار  يف 

املنا�سب ل�سوق العمل. وذكر اأن الفئة 

امل�ستهدفة تبلغ 1200 طالب وطالبة 

امل�سرتكة،  الأوىل  ال�سنة  طالب  من 

من  وطالبة  طالباً   80 اإىل  اإ�سافة 

اأثر  ملعرفة  الثانوي،  الثالث  ط��الب 

يف  امل�ساهمة  ط��ري��ق  ع��ن  الفعالية 

حتديد التخ�س�ش املنا�سب للقدرات 

امل�سار  ور���س��م  ال�سخ�سية،  وامل��ي��ول 

طالب  كل  واإط��الع  املنا�سب،  املهني 

وطالبة على م�ستجدات �سوق العمل، 

اإر�سادهم لكيفية تعزيز قدراتهم  مع 

�سوق  متغرات  ملواجهة  ومهاراتهم 

العمل.

جهة   15 م��ن  اأك���رث  اأن  واأو���س��ح 

امل��ع��ر���ش  ����س���ارك���ت يف  خم��ت��ل��ف��ة 

لور�ش  بوثات   10 وع��دد  امل�ساحب 

ال�سنة  ت�ستهدف طالب  عمل مركزة 

مرات  اأربع  وتطرح  امل�سرتكة  الأوىل 

وت�ستهدف  امل��ع��ر���ش  اأي�����ام  خ���الل 

الأم����ور،  واأول���ي���اء  احل�����س��ور  جميع 

وكيفية  امل�ستقبل  مب��ه��ن  وتخت�ش 

اجلامعية،  التخ�س�سات  اخ��ت��ي��ار 

اأرك����ان خمت�سة   3 ل��وج��ود  اإ���س��اف��ة 

معتمدة  تقييم  اأدوات  با�ستخدام 

طريق  عن  وامليول  الحتياج  لقيا�ش 

تبني  حيث  الفعالية،  قبل  الإنرتنت 

امل�سرتكة  الأوىل  بال�سنة  الطلبة  اأن 

الأدوات  لهذه  كبر  احتياج  لديهم 

مل�ساعدتهم على معرفة التخ�س�سات 

وق��درات��ه��م.  ميولهم  تنا�سب  ال��ت��ي 

بهو  يف  ا�ست�سارية  جل�سات  ووج��ود 

اجلامعة تناق�ش نتائج التقييم وامليول 

 30 من  اأك��رث  للطالب حيث جمعت 

مل�ساعدة  متخ�س�ًسا  م�����س��ت�����س��اًرا 

تخ�س�سهم  اخ��ت��ي��ار  يف  ال���ط���الب 

املنا�سب والربامج املرتبطة بتاأهيلهم 

ل�سوق العمل.

اأ�سادت نائبة امل�سرف  من جانبها 

ع��ل��ى م��رك��ز اخل��ري��ج��ني ال��دك��ت��ورة  

ه��ب��ة اجل��ربي��ن، ب��اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة 

اإل��ي��ه  ي�سعى  وم���ا  امل��ع��ر���ش  ل��ن��ج��اح 

م��رك��ز اخل��ري��ج��ني ل��ف��ت��ح��ه اأب����واب 

يف  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب  مل�ساعدة 

حتقيق تطلعاتهم واأمالهم وطموحهم 

املنا�سب  امل��ه��ن��ي  امل�����س��ار  وحت��دي��د 

�سوق  واجتاهات  احتياجات  ح�سب 

اجلربين:  واأ�سافت  اجلديد.  العمل 

ياأتي انعقاد هذه املبادرة متزامناً مع 

خمتلف  يف  باململكة  داخلي  ح��راك 

روؤية  وحتقيق  الأكادميية،  املجالت 

نحو  �سعيها  �سعود، يف  امللك  جامعة 

لإع��داد  ال�سوء  وت�سليط  ال��ري��ادة، 

اخلريجني وتهيئتهم يف خلق جمالت 

التحاقهم  م��ن��ذ  م��ه��اري��ة  م��ع��رف��ي��ة 

باجلامعة يف ال�سنة الأوىل امل�سرتكة، 

واأع�����س��اًء  مهمني  ���س��رك��اء  ليكونوا 

لهم  متميزة  فر�ش  واإيجاد  فاعلني، 

من خالل توجيه خمرجاتها التعليمية 

لتكون مواكبة ل�سوق العمل.

أعمال فعالية مبادرة »نحو خريج واع« اختتام 
وسط حضور طالبي يزيد عن ٧٠٠ مسجل


