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برعـاية �سمو ويل العهد الأمــري مقــرن بن عبدالعــزيز

9000العلمي
عمل الكر�سي
الجامعةعبدالعزيز
جامعة امللك
خريجة
ور�شــةمن
تحتفيتنظمبأكثر
بالتعـــاون مع اجلـمـعــية الدولـية لإدارة الأزمـات
والبرامجالبحــث العلمي
العلمي لتحـقيق الريادة يف
جـامـعة امل�ؤ�س�س حتت�ضن الكر�سي
فياجلامعة املكلف
مدير
الدراسية
التخصصات
مختلف

جامعة
المؤسس
تجني الثمار

ها هي ذي جامعة املؤسس
األفواج ..
األفواج تِ ْل
واملعرفة
قيادتناوللعلم
الذيرجتقدمه
يف �إطار الدعم تخ ِّ
كلية االقت�صاد والإدارة الدكتور �أمين بن
كتب :في�صل الغامدي
أمري
ل
ا
امللكي
ال�سمو
ل�صاحب
ي�أتي الكر�سي العلمي
فهي حتتفل اليوم بتخريج دفعة
�صالح فا�ضل ب�أن الكر�سي ميثل بعد ًا علمياً
رئي�س
العهد ونائب
من ويل
جديدة�سعود
مقرن بن عبدالعزيز �آل
قدمت لهن
بناتها..
مميز ًا يف اجلامعة ,وهناك عدد من اخلطط
حتت�ضنها
علمية
منظومة
إطار
جمل�س الوزراء يف �
وأعطتهن واليوم جتني ثمار
تنطلق فعاليات ور�شة العمل لكر�سي �صاحب ال�سمو امللكي
والربامج لدعم �أن�شطة الكر�سي العلمي
جامعة امل�ؤ�س�س جامعة امللك عبدالعزيز .ويف �إطار
جهدها..
ويل العهد الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود �صباح
اهتمامات هذا الكر�سي ت�أتي ور�شة العمل الدولية
بحيث ي�شارك فيها �أع�ضاء هيئة التدري�س
فْ
َ
ُنّ
اخلريجات-
بناتي
–
ك
ت
ل
يوم الثالثاء 1436/6/18هـ املوافق
الأولى والتي �ستقدم من خاللها �أبحاث عاملية وحملية
وطالب الدرا�سات العليا وذلك يف �إطار
إيجادبُذِ ل لكن
وقدر ما
املسؤولية
2015/4/7م والتي ت�ستمر ملدة
احللول
وحتاول �
قدرأزمات
تهتم باملخاطر وال
�سعي اجلامعة �إلى تنويع برامج الأبحاث
ثالثة �أيام وذلك مبركز امللك في�صل
املو�ضوعاتتزال لكُنّ
بهذه كانت وال
اخلا�صةجامعة
واالقرتاحات من
العلمية
العلمية ويعترب كر�سي �صاحب ال�سمو امللكي
للم�ؤمترات باجلامعة  .وي�شارك يف
لهذه
عبدالعزيز
امللك
جامعة
وا�ست�ضافة
املتخ�ص�صة
احلضن الدافئ واألم احلنون،
علمية
واجهة
عبدالعزيز
بن
مقرن
أمري
ل
ا
هذه الور�شة جمموعة من العلماء
خطتها
املتخ�ص�صة ي�أتي من
أولويات وعم ًال
وتفيدكن � علمًا
الور�شة العلمية أفادتكن
التميز
حتقيق
إلى
�
تهدف
متخ�ص�صة
املتخ�ص�صني من دول العامل املختلفة
وايجاد
العلمية
والدرا�سات
بالبحوث
االهتمام
يف
لتكُنّ مواطنات يعْرفن حق
وذلك بالتعاون مع اجلمعية الدولية
تو�صيات تهدف �إلى م�ساعدة متخذي القرار يف مثل
يف الأبحاث املقدمة يف جمال الأزمات
وطنهن وأمتهن ،ويدر ْكن حجم
للأزمات ،وقد رحب �سعادة مدير
هذه الق�ضايا ون�شعر يف جامعة امللك عبدالعزيز �أن
و�إيجاد حلول مقرتحة للكثري من الق�ضايا
ثقافة
منظومة
يف
إسهامهن
اجلامعة املكلف الأ�ستاذ الدكتور
الواجب الوطني الذي نقوم به �إمنا هو م�ساهمة يف
بعد درا�ستها واعتماد احللول لها ،ومن
عبدالرحمن بن عبيد اليوبي بهذه
جامعتهن..تبني الق�ضايا الهامة يف
بناء �صرح علمي يعمل على
املتوقع �أن يحقق هذا الكر�سي بعدا ً علمي ً
ا
الفعالية املتخ�ص�صة والتي تهدف �إلى
جهودتراعني
بكنمن أن
وأهيب
ر الطالبات
خلدمة
اجلامعة
املجتمع يف �إطار ما تقدمه
شط
وا�ضح ًا يف جمال الأزمات وكذلك تعاون ً
ا
�إيجاد احللول وتقدمي املقرتحات يف
املنا�سبة
هذه
يف
ي�سعني
وال
الكرمي.
ال�سعودي
املجتمع
اهلل يف منهاج حياتكن ،وأن
ً
يف
أو
�
الغالية
بالدنا
يف
املخت�صني
مع
ا
مميز
درا�سة الأزمات �سوا ًء املحلية �أو الدولية ،وعرب عن �شكره
العهد
�إال �أن �أتقدم بخال�ص
ال�شكرألهلكنّ
ل�سمووويلأمهات
والتقديرآباء
حتفظن
الفعالة
امل�شاركة
وما
املختلفة،
العامل
دول
وتقديره ل�سمو ويل العهد على موافقته ب�إقامة هذه الور�شة
دعمه
على
�سعود
آل
�
عبدالعزيز
بن
مقرن
أمري
ل
ا
بذلوا وقدموا وسهروا ل َ
ِتحظ ْين
عبدالعزيز َلهذا
لكر�سي �سموه واختيار جامعة امللك
العلمية يف �إطار ن�شاط الكر�سي العلمي ل�سموه الكرمي ،والذي �أ�صبح للجمعية الدولية للأزمات �إال دلي ًال وا�ضح ًا على الأهمية التي يوليها
ْ
حتفظنَ لهم بذلهم
بهذا اليوم أن
الكر�سي وكذلك معايل وزير التعليم الدكتور عزام بن
يتبو�أ مركز ًا متميز ًا يف اجلامعات ال�سعودية وجامعة امل�ؤ�س�س ب�صفة العامل �أجمع لإيجاد احللول واملقرتحات املتخ�ص�صة يف جمال �إدارة
نَ
بعض
لهم
د
د
وتر
وعطاءهم
ُ
ْ
حممد الدخيل الذي يدعم وي�شجع البحوث العلمية
خا�صة ،و�أعرب �سعادته عن تقديره لكافة العاملني ًيف هذه ًالور�شة الأزمات .ون�س�أل اهلل عزوجل �أن يكلل �أعمال هذه الور�شة بالنجاح
اجلميل..
الذين وا�صلوا الليل بالنهار لتكون هذه الفعالية واقعا ملمو�سا.
بق�ضايا الوطن .وال يفوتني �أن
والدرا�سات التي تهتم
ما
إلى
�
الكر�سي
هذا
أبحاث
�
ب
للو�صول
أهدافنا
�
يحقق
أن
�
و
املتميز
�أتقدم بال�شكر والتقديربناتي:
للم�شاركني يف هذه الور�شة
من ناحية �أخرى �أو�ضح �سعادة امل�شرف على الكر�سي العلمي وعميد ن�صبو �إليه.
الدولية
اجلمعية
من
�ضيوفنا
العاملية املتخ�ص�صة منإن اجملتمع ينتظر منكن
الباحثني
فروعها
مبختلف
وكذلكما هيأته
يف ظل
الكثري
للأزمات والكوارثالكثري
املختلفة
واجلهات
اجلامعة
ال�سعوديني من من�سوبي
وقدمته لكن حكومتنا الرشيدة
برنامـــــــج
التي تعاونت يف �سبيل �إبراز هذه الور�شة العلمية
مدير مركز الطوارئ والكوارث ،الدكتور علي
تر�أ�س �سعادة وكيل اجلامعة للم�شاريع الأ�ستاذ
من الفرص واالمتيازات للعمل
اجلامعة
املتخ�ص�صة ،كما �أتقدم بال�شكر ل�سعادة وكيل
ور�شــة العــمــل
بن حممد القحطاين  ،الأ�ستاذ �أ�سامة بن حممد
الدكتور عبداهلل عمر بافيل اجتماعات اللجنة
وإبراز
أ�ستاذ
وجودكنالعمل ال
وإثباتاملنظمة لور�شة
للم�شاريع ورئي�س اللجنة
فدا امل�شرف العام على العالقات العامة ،الأ�ستاذ
املنظمة لور�شة عمل كر�سي الأمري مقرن بن
برنامـــج االفـــتتاح لور�شـــة عمــــل الكر�ســــي
األمام ،وا ُ
هلل
املوقرين
فإىلاللجنة
إبداعاتكنو�..أع�ضاء
الدكتور عبداهلل عمر بافيل
العلمــي لإدارة الأزمــــات الأربعاء  -19جمادى
عبدالعزيز بن راجح ال�شريف امل�شرف العام على
عبدالعزيز والذي ي�ضم يف ع�ضويته ك ًال من:
يرعاكن.
الكر�سي العلمي عميد كلية
وكذلك امل�شرف على
الآخرة -املوافـــــق � 8أبريل  2015م ال�ســاعة
االقت�صاد والإدارة .حيث
العامة بكلية
العالقات
العامعميد
دفعةآمني
عبداملنعم �
اجلامعةعمار بن
حتتفلالدكتور
الأ�ستاذ
وسمو ويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري
العزيز،
الدبلومات.
الرتبوية،
اجلامعي العليا
بتخريج طالبات
فيكنيف
وزمالئه
هلل �أمين
الدكتور َ
ً
فا�ضليبارك
أسأل أن
االقت�صاد والإدارة وا
�صــــباحا.
التا�ســـعة
خريجات مقرن بن عبد العزيز ،وسمو ويل ويل العهد صاحب السمو
وذلكتكرمي
متعددة سيتم
(األربعاء)
اليوم الثالث
الدراسية
أر�ض،للفصول
1435-1434له ـ
ملناق�شة
اجتماعات
والثاين عقدتويفاللجنة
األولفا�ضل
بن �صالح
والدكتور �أمين
كلية علوم ا
�ستكون
الور�شة والتي
اجليد لهذه
القر�آن
وعملكن،واهلل
بعلمكن
املركز على الإعدادوينفع
الكرمي.حممد بن نايف ،حفظهم اهلل.
امللكي األمري
والصيفي ،وذلك أيام االثنني والثالثاء واألربعاء  -26-25كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية ،االتصال واإلعالم،
كلمة مدير اجلامعة املكلف الأ�ستاذ
واعتماد ميزانيتها
اخلطوات التنفيذية للور�شة
للمؤمترات.االقت�صاد
وعميد كلية
امل�شرف على الكر�سي
التوفيق،ن�سعى �أن نكون من
جهودنا التي
الدكتورة بارزة يف
شطر الطالبات عالمة
من جهتها هنأت سعادة عميدة
االقتصاد املنزيل ،التصاميم والفنون.
1436/5/27هـ بقاعة امللك فيصل
ويل
اليوبي.
عـــــبيد
بن
عبدالرحمن
الدكتور/
ً
البارزين يف هذه املجاالت املتخ�ص�صة .متمنيا للجميع
وتنظيم
برناجمهاتقدمالعلمي
خريجات ومراجعة
العام على
والإدارة،
اللقاءاتاألستاذ هناء بنت عبد اهلل النعيم اخلريجات وأولياء أمورهن،
اجلامعة املكلف
سعادة مدير
وبهذه املناسبة
امل�شرف تكرمي
البقمي(االثنني)
الدكتور�شارع األول
وسيتم خالل اليوم
عـــــــر�ضمـــــــوجـــــــــزعــــنالكــر�ســــــي
التوفيق وال�سداد.
دوام
اخلالصة مؤكدة أن اخلريجات سيكن بإذن اهلل تعاىل قاعدة من قواعد
بالتهنئة
التواريخ اليوبي
ح�سببن عبيد
والور�شالرحمن
الدكتور عبد
الصيدلة،
باجلامعة ،األسنان،
إعالميالطب ،طب
العلوم،
كليات
ومتابعة
املقرتحة،
عطيةالعلوم العلمية
الدكتور �سمري
املركز ال
عميدة شطر الطالبات
العــلـــمي ل�صـــــاحـــــب ال�ســــــمــو امللكي
الطبية التطبيقية ،التمريض ،احلاسبات وتقنية املعلومات ،للخريجات ،معربًا عن فخره واعتزازه بتخريج كوكبة جديدة البناء واالزدهار والتنمية يف وطننا الغايل ،موجهة الشكر
الأمري مقرن بن
�أعمال اللجان املختلفة العامة ومراجعة التقارير
والرتبية.امل�شرف العام على �إدارة الأمن وال�سالمة،
نقادي
عبيد
عـبدالرحمن
عبدالعزيز.يف تخرجهن وبلوغهن هذه املرتبة �أ.د.
اليوبيالنعيم
عبداهلل
هناءبنبنت
د.
من بنات الوطن الالئي سيمثلن بإذن اهلل تعاىل لبنة جديدة والتقدير لكل من أسهم
بـــدء اجلل�ســــة الأولــى :
التياحللول
واقرتاح
والتشييداللجنة،
البناءأول لهذه
مسرية�أو ًال ب�
التي تقدم
عميدة
النعيم
والدكتورةاليومهناء
تستحق الفخر واالعتزاز يف
يقودها قائد العلمية املتميزة التي بال شك
والعمران
�شطركليات يف
خريجات
تكرمي
عبداهلل فيتم
بنت(الثالثاء)
الثاين
أما
مدير اجلامعة الـمـكــلـف
�إدارة الأزمـــــات فــي الأحــــداث
والرعاية من حكومتنا الرشيدة حفظها اهلل.
الدعم
ظل
عبد
بن
سلمان
امللك
الشريفني
احلرمني
خادم
األول
التعليم
الدراسات
احلقوق،
والفنون،
التصاميم
واإلدارة،
االقتصاد
أمول.
�
امل
التميز
إلى
�
الور�شة
لهذه
للو�صول
جمعة
حممد
بن
إبراهيم
�
الدكتور
الطالبات،
الكـــــربى(احلــــج).

وكيل اجلـامعـة للم�شاريع يرت�أ�س اجتماعـات اللجـنة املنظمة لـور�شة عمـل (كـر�سـي الأمري مقـرن بن عبدالـعزيز)
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الثالثاء � 18إىل  20جمادى الآخرة 1436هـ  -املوافق � 7إىل � 9أبريل 2015م

جتربة احلج الفريدةيف �إدارة احل�شود �ستكون �إحدى املو�ضوعات التي تناق�ش على طاولة الور�شة العلمية

قاعات مركز امللك في�صل للم�ؤمترات ت�شهد مداوالت عدد من اخلرباء العامليني يف برنامج كر�سي ويل العهد لإدارة الأزمات
تنطلق �صباح يوم الثالثاء
املوافق
1436/6/18هـ
 2015/4/7ور�شة عمل فعاليات
كر�سي �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري مقرن بن عبدالعزيز
ويل العهد ،والتي ت�ستمر لثالثة
�أيام ،ي�شارك فيها نخبة من
اخلرباء واملخت�صني الدوليني
يف هذا املجال من عدد من
قارات العامل ،بقاعة امللك
في�صل للم�ؤمترات باجلامعة.
ويعترب هذا احلدث �أولوية
�إقليمية للكر�سي الذي ي�سعى
العت�ساف اجلانب الأكادميي
يف كيفية �إيجاد حلول حلالة
من الكوارث مثل الفي�ضانات،
والزالزل ،والرباكني والتعامل

معها .ويهدف هذا امل�ؤمتر
العا�صمة املقدمة الدكتور
الذي ي�شهد عقد كم كبري
�أ�سامة بن ف�ضل البار حيث
من الور�ش �إلى ايجاد عدد
�سيعر�ض جتربة اململكة العربية
من الأبحاث امل�ساعدة يف
ال�سعودية يف التعامل مع احلج،
هذا املجال لتكون مرجعية
وتعقد هذه ال�شعرية الدينية
علمية يف حال حدوث الكوراث
يف عدد من �أيام ال�سنة وي�شهد
ال�سمح اهلل.
م�شاركة مايربو على  3ماليني
و�سيتحدث خالل الفعالية عدد
يف منطقة حمدودة امل�ساحة.
من اخلرباء واملتخ�ص�صني
وهو احلدث الذي يعتربه
ينتظر
على م�ستوى العامل
البع�ض احد اهم
تخرج
أن
�
من ابرزهم ا�ستاذ
الأحداث العاملية
بعدد
اللقاءات
الكر�سي هارالد
ت�ؤكد
التي
من التو�صيات
دراجر رئي�س
جدارة الإدارة
الأكادميية الفاعلة
اجلمعية الدولية
ال�سعودية يف
يف فن �إدارة
لإدارة الأزمات.
مع
التعامل
الأزمات
و�سيكون من �ضمن
مثل هذه املواقف
املتحدثني �أمني عام
الكبرية يف عملية

اللجـنـة الـعلـمـية لور�شـة عمـل(كر�سي الأمري مقرن بن عبدالعزيز)

ا�ستقبال وتفويج
هذا العدد يف
م�ساحة حمدودة
وعدد حمدود من
الأيام بنجاح كبري.
اليوم
وي�شهد
الأول ور�شتي عمل
تدريبية الأول عن
مبادئ الإ�ستعداد
للمخاطر ال�صحية
ويلقيها املحا�ضر
كارل تايلر ،والثانية عن تطبيق
مركز الكوارث للمحيط الهادي
ويلقيها كري�س �شيزا من
الواليات املتحدة الأمريكية.
وي�شهد اليوم الثاين اجلل�سة
االفتتاحية ومن ثم كلمة

ترحيبية يف الفرتة ال�صباحية،
ومن ثم �سيتحدث امني
العا�صمة املقد�سة الدكتور
ا�سامة البار �ضمن ( )7فعاليات
مابني حما�ضرات وور�ش عمل.
وحتفل الفرتة امل�سائية بـ ()8حما�ضرات حيث تنتهي يف متام

اخلام�سة والثلث م�ساء.
و�سيكون يوم اخلمي�س حافل
بت ( )9فعاليات يتخلها حوار
ملقرتحات م�شاريع البحث
والتطوير حيث ينطلق يف متام
ال�ساعة التا�سعة وحتى الرابعة
والن�صف.

اللجـنة املنظـمة لور�شـة عمل(كر�سي الأمري مقرن بن عبدالعزيز)
عمر بافيل وع�ضوية كل من:

د� .أيــمـــن بن �صـــالـح فــا�ضـــل

�أ.د.هــرالد دراجـــر -الرئـيـ�س

د.مـــني بوديـــال �شـــــيــرتي

�أ.د  .ثومــا�س روبرت�ســــون

د  .نايـــل املومـــــني

�أ.د قــوو�شــــيـنــغ كـــو

ود� .أيــمـــن بن �صـــالـح فــا�ضـــل
عميد كلية االقت�صاد واالدارة
وم�شرف كر�سي �سمو االمري
مقرن الدارة الكوارث واالزمات،
ال�سعودية
و �أ.د .ثومــا�س روبرت�ســــون
رئي�س فرق التفكري/املدير الإقليمي
ل�شمال �أمريكا -اجلمعية الدولية
لإدارة الأزمات  ،TIEMSالواليات
املتحدة االمريكية.
و مـــني بوديـــال �شـــــيــرتي
رئي�س ملركز �إدارة الكوارث يف
نيبال�/أ�ستاذ زائر يف جامعة
التكنولوجية-
كوينزالند
بريزبن� ،أ�سرتاليا.

و قــوو�شــــيـنــغ كـــو
�أ�ستاذ ونائب مدير للجنة S&T
للمركز الوطني للإ�ستجابة
للزالزل (/)NERSSنائب
مدير فريق البحث والإنقاذ
الدويل (/)CISARمدير
مركز �إدارة تقليل الكوارث
الإلكرتونية -جامعة بكني/
نائب رئي�س اجلمعية الدولية
لإدارة الأزمات ،TIEMS
ال�صني.
و �ســــنـجــانـــا كن�ســـــك
املحرر امل�س�ؤول (/)TIEMS
برفي�سور ادارة االزمات/جامعة
�سبليت ،كرواتيا

�أ.د .عبداهلل بن عمــر بافــيـل

�أ�صدر �سعادة مدير اجلامعة املكلف
قرار ًا بت�شكيل اللجنة املنظمة
لور�شة العمل لكر�سي الأمريمقرن بن
عبدالعزيز برئا�سة وكيل اجلامعة
للم�شاريع الأ�ستاذ الدكتورعبداهلل

عقدت اللجنة العلمية للور�شة
عدة اجتماعات وذلك الختيار
البحوث التي قدمت لهذه الور�شة
وقامت با�ستعرا�ض العديد
من املوا�ضيع واملقرتحات لهذه
الور�شة ومت اختيار عدد من
الأبحاث العلمية التي تخدم
�أهداف هذه الفعالية وت�أتي يف
�إطار اهتمامات الكر�سي العلمي
للأمري مقرن بن عبدالعزيز ،وقد
�ضمت اللجنة العلمية للم�ؤمتر
كال من :
هــرالد دراجـــر -الرئـيـ�س
رئي�س اجلمعية الدولية لإدارة
الأزمات  ،TIEMSالرنويج

د� .أيـمــن بن �صـالح فـا�ضــل  -عميد
كلية االقت�صاد والإدارة وامل�شرف
على الكر�سي و �أ.د .عـمـار بن
عـبداملنـعـم �أمـني عميد كلية علوم
الأر�ض و د .هــن ْاء بنت عبداهلل
الـنـعـ ـيـم  -عميدة �شــطر الطالبات
ود� .ش ــارع الـب ـق ـمــي امل�شرف العام
على املركز الإعالمي ود� .ســمري
عطـية �أحمد نقــادي  -امل�شرف
العام على �إدارة الأمن وال�سالمة
 ود� .إبراهيم بن حممد جمـ ـعــةمدير مركز الطوارئ والكوارث

د� .أيـمــن بن �صـالح فـا�ضــل

و�أ� .أ�ســامـة بن حمــمد �سعيد فــدا

امل�شرف العام على العالقات العامة
و �أ .عبدالعزيز بن راجح ال�شريف -
امل�شرف العام على العالقات العامة
بكلية االقت�صاد والإدارة

دْ .
هــناء بنت عبداهلل الـنـعـــيـم
عميدة �شــطر الطالبات

�أ.د .عـمـار بن عـبداملنـعـم �أمـني

د� .شـــارع الـبــقــمــي

د� .ســمري عطـية �أحمد نقــادي

د� .إبراهيم بن حممد جمـــعــة د .علي بن حممد القحطاين �أ� .أ�ســامـة بن حمــمد �سعيد فــدا �أ .عبدالعزيز بن راجح ال�شريف

�أخبار
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عمـــيد كلية االقت�صـــاد والإدارة وامل�شرف على كر�سي الأمري مقرن بن عبدالعزيز

كر�سي الأمري مقرن بن عبدالعزيز �إ�ضافة علمية جلامعة امل�ؤ�س�س
�أجرى احلـــوار :ماجد بن �أحمد القحطاين
ت�ست�ضيف جامعة امللك عبدالعزيز الور�شة
العلمية لكر�سي الأمري مقرن بن عبدالعزيز
مب�شاركة من اللجنة الدولية لإدارة للأزمات
ملدة ثالثة �أيام والتي ي�شارك فيها جمموعة
من العلماء واخلرباء العامليني واملتخ�ص�صني يف
�إدارة الأزمات وكذلك نخبة من �أبناء الوطن
الكرمي حيث تتوا�صل اللقاءات العلمية والور�ش
التدريبة املتخ�ص�صة وكذلك مناق�شة مناق�شة
امل�شاريع البحثية املقرتحة وفتح �آفاق التعاون
مع اخلرباء واملخت�صني من دول العامل الذين
�سي�شاركون يف هذه الور�شة ،حيث �سيتم خالل
هذه الور�شة الإتفاق بني الكفاءات الوطنية
واخلربات العاملية املتخ�ص�صة يف �إجراء البحوث
العلمية امل�شرتكة والتي �ستكون رافد ًا من روافد
البحث العلمي املتخ�ص�ص الذي ت�سعى �إليه
جامعة امل�ؤ�س�س.
يف لقاء مع �سعادة
امل�شرف على الكر�سي
العلمي ل�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري مقرن
بن عبد العزيز عميد
كلية االقت�صاد والإدارة
والذي �أو�ضح من
خالله �أن املكرمة التي
تف�ضل بها �سموه الكرمي
مبوافقته على �إن�شاء هذا
الكر�سي العلمي الذي
ي�ستهدف �إقامة الأبحاث
ا لعلمية ا ملتخ�ص�صة
ودرا�سة الكثري من
الأزمات ،التي قد تتعر�ض
لها القطاعات االنتاجية
واال�ستفادة
املختلفة
من خربات الآخرين
وحتقيق نوع من التوا�صل
املتميز بني الكر�سي
والهيئات املحلية والدولية
املتخ�ص�صة بهدف �سرب
�أغوار الأبحاث العلمية
املتخ�ص�صة وحتقيق تكامل
بني كثري من العلماء بهدف
ا�ستقطابهم لعمل الأبحاث

ور�ش
تدريــبــية
متخـــ�ص�صة
يف �إدارة
الأزمــــات

عميد الكلية وامل�شرف على كر�سي الأمري مقرن بن عبدالعزيز يتحدث عن الكر�سي العلمي

الور�شة ت�ست�ضيف نخـبة من العـلـماء واملتخــ�ص�صني يف �إدارة الأزمات
املتخ�ص�صة والتي ي�شارك
فيها نخبة متميزة من
املخت�صني يف الأزمات
و�إيجاد احللول وترتيب
الدرا�سات لت�صب يف
بوتقة واحدة تخدم البحث
العلمي املتخ�ص�ص ،
وجامعة امللك عبد العزيز
قدمت العديد من النماذج
املتخ�ص�صة يف جماالت

متعددة والتي �أ�صبح ي�شار
لها بالبنان وعن �أهم
امل�شاريع التي �سيقدمها
�أو�ضح �سعادته ب�أن الكر�سي
من خالل الور�شة العلمية
�سيقوم بطباعة الأبحاث
التي قدمت من خالل هذه
الور�شة وتوزيعها باال�ضافة
�إلى مناق�شة �أربع م�شاريع
متخ�ص�صة لإجراء البحوث

والدرا�سات فيها وذلك
بالتعاون بني الكر�سي
واملخت�صني من �أبناء الوطن
الكرمي وكذلك علماء
�أجالء من خمتلف بقاع
العامل  ،و�ستكون هناك �أربع
ور�ش ملناق�شة هذه االبحاث
واخلروج مبقرتحات علمية
لأبحاث متخ�ص�صة يف
املجاالت التي �ستقدم خالل

العلمية املتخ�ص�صة يف
جمال الأزمات املحلية
والعاملية  .ويعترب �إ�ضافة
علمية جلامعة امل�ؤ�س�س.
وهذا الكر�سي حظي
بالدعم من �سعادة مدير
اجلامعة املكلف الأ�ستاذ
الدكتور عبد الرحمن بن
عبيد اليوبي والذي ي�ؤكد
دائم ًا على حتقيق التميز
يف �أبحاثه العلمية ودرا�ساته
املتخ�ص�صة ،وبف�ضل اهلل
ثم بتعاون اجلهود املخل�صة
من �أبناء هذا الوطن كان
لنا ال�سبق يف هذه الور�شة

مقرتحات م�شاريع البحــث العلمي ت�ســهـم يف جمـــاالت البحـــث
العـلمي املتخـ�صـ�ص واال�ســتفادة مـــن اخلــربات العـــالـمــيـة

فرتة هذه الور�شة  .كما �أن
الكر�سي وبالتعاون مع نخبة
من املخت�صني العامليني
يف هذا املجال �سيقدم
ثالث ور�ش عمل تدريبية
متخ�ص�صة يف �إدارة
الأزمات �سواء ال�صحية
�أو البحرية �أو الأزمات
والكوارث  ،و�سيمنح
امل�شاركون يف هذه الدورات
التدريبية �شهادات ح�ضورة
من رئي�س اجلمعية الدولية
لإدارة الأزمات والكوارث
وكذلك امل�شرف على
الكر�سي .
وعن التعاون مع اجلمعية
الدولية لإدارة الأزمات
والكوارث �أو�ضح �سعادته
ب�أن الكر�سي العلمي
ومنذ ن�ش�أته القوية اختار
الأ�ستاذ الدكتور هارالد
دراجر ليكون �أ�ستاذ ًا لهذا
الكر�سي وم�ست�شار ًا لل�ش�ؤون
العلمية فيه كما �أن اجلمعية
ومن خالل هذه الور�شة
قدمت الكثري من البحوث
و�أ�صبحت
والدرا�سات
معتمدة �ضمن �أن�شطتها .
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(ً )15
خبريا من ( )10جن�سيات يقدمون اوراقهم العلمية يف ور�شة االزمات والكوارث على كر�سي الأمريمقرن بن عبدالعزيز

�أ.د .هــارالد دراجــر

د� .سامل احلربي

حــ�ســان دنــاوي

قـلـيـ�س دو�ســـــريي

�أندريــا زانـــون

مارتن ثوم�ســـني

كري�س �شـــيزا

قــوو�شـــيـنـغ كــو

مركز خـدمة وبرنامج عاملي للطوارئ وبناء خــطـة طــبية فـعالـة
املحــافـظة على البنــيـة التـحــتـيـة والتــعــــامل مع
الكــــوارث ورفــــع �شـــعـار الأمـــن وال�سـالمة

يرثي ور�شة كر�سي ويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز ال
�سعود عدد من الدرا�سات والأبحاث التي تواكب احلدث.
و�سيقدم خبري يف �إدارة التميز يف �إدارة ا�ستمرارية الأعمال والأزمات الدكتور حممد
ه�شام الزغل بامل�شاركة مع رئي�س بالوكالة لق�سم ا�ستمرارية الأعمال و�إدارة الطوارئ
املتكاملة �أكادميية ربدان الدكتور نايل حممد املومني درا�سة بحثية م�شرتكة حتت
عنوان “ :مواءمة البنية التحتية لالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ( )ICTلإدارة
الطوارئ يف اململكة العربية ال�سعودية  :االجتاهات احلالية وامل�ستقبلية.
وهي درا�سة بحثية تقدم تو�صية علمها مفادها �أنه يجب على اململكة العربية ال�سعودية
�صياغة خطة وطنية حيث يفهم كل جهة حكومية �أو خا�صة والأفراد م�س�ؤولياتهم والبدء
بن�شر الوعي فيما يتعلق بحماية البنية التحتية من حيث برامج التعليم ،التدريب،
والتمارين الدورية.
كما �سيقدم كال من قوو�شينغ كو�أ�ستاذ ونائب مدير للجنة  S&Tللمركز الوطني
للإ�ستجابة للزالزل ()NERSS
نائب مدير فريق البحث والإنقاذ الدويل ( ،)CISARمدير مركز �إدارة تقليل
الكوارث الإلكرتونية -جامعة بكني ،نائب رئي�س اجلمعية الدولية لإدارة الأزمات
TIEMS
والدكتور يانغ وينلونغمدير �آ�سيا ،امكتب رئي�س اجلمعية الدولية لإدارة الأزمات
 ،TIEMSونائب مدير مركز �أبحاث �إدارة تقليل الكوارث الإلكرتونية -جامعة بكني
درا�سة بحثية �أخرى بعنوان« :املركز الدويل لتعليم وتدريب �إدارة الطوارئ وبيوت خربة
الكوارث للعاملني بالطوارئ ولعامة النا�س».
تقرتح م�شروع لفرع  ،MENAخا�صة بالن�سبة للبلدان العربية وال�سعودية لبناء
“مركز خلدمة اجلمهور بحيث يحاكي ويعالج ال�سيناريوهات املتكاملة للكوارث يف
�إدارة الطوارئ والتدريب ونقل اخلربات “
ويت�ضمن االقرتاح �أن �أربعة �أنواع من الكوارث الطبيعية (الزالزل والفي�ضانات
والكوارث اجليولوجية ،كارثة املناخ ،احلوادث ،الأمن وال�سالمة وال�صحة العامة)
وهذه الكوارث �سوف يتم �أدراجها يف امل�شروع
حتت عنوان“ :درا�سة �إ�ستخدام التعليم وال�شهادات عرب الإنرتنت لتح�سني مقاومة
الكوارث يف اململكة العربية ال�سعودية”.
ويف اليوم الثاين يقدم كال من ال�سيد

م�ساهمة فعالة للمجتمع العلمي لإدارة الطوارئ العاملي.
ويف الفرتة الثانية �سيتقدم املدير التنفيذي ملعهد فراي�سر لتحليل املخاطر
ال�صحية كارل و .تايلر
مبقرتح م�شروع بحثي لتقوية �إ�ستجابة النظام ال�صحي العام :تطوير و�إدارة
الزيادة املفاجئة على قدرات املن�ش�آت الطبية يف اململكة العربية ال�سعودية.
ويهدف هذا البحث العلمي لدرا�سة نظام �إدارة الزيادة املفاجئة على الإمكانيات
الطبية العامة احلايل داخل اململكة العربية ال�سعودية .ويتم هذا عن طريق
مقارنة التخطيط ،التدريب ،و�إدارة الزيادة املفاجئة على اخلدمات الطبية العامة
احلايل على �أ�سا�س �أف�ضل املمار�سات الوطنية والدولية ،من خالل اجلمع بني
�أف�ضل املمار�سات احلالية مع الدرو�س امل�ستفادة من الأحداث الأخرى ،ميكن بناء
خطة طبية لنظام فعال لإدارة الزيادة املفاجئة على الإمكانيات الطبية العامة.
والنتيجة هي ت�صميم النظام الأمثل مع هدف واحد يف االعتبار ،وهو �إنقاذ حياة
�أولئك الذين يحتاجون �إلى رعاية �أو توفري الرعاية ب�سبب تف�شي كارثة �أو مر�ض.
يتخللها تعريفا ب�إدارة الزيادة املفاجئة على الإمكانيات الطبية؟ و الهيئة �أو
امل�ؤ�س�سة الأن�سب لإدارة التعامل مع التدفق املفاجئ للمر�ضى؟
و ُيعتقد ب�أن وجود نظام قوي لإدارة الرعاية الطبية ل�ضحايا الكوارث ميكن �أن
يتحقق .ترتفع يف نهاية املطاف ت�صبح �إدارة الزيادة املفاجئة على الإمكانيات
الطبية وظيفة �أ�سا�سية تدعم خطة وطنية .يتطلب جناح �إدارة الزيادة املفاجئة
على الإمكانيات الطبية دعم العديد من اجلهات الأخرى الفاعلة يف جمال
الرعاية ال�صحية ،ويتطلب �أي�ض ًا املوارد (مبا يف ذلك الإت�صاالت واملعلومات)،
وكذلك التخطيط والتدريب ،والتمارين .تبد�أ عملية �إدارة الزيادة املفاجئة على
الإمكانيات الطبية مع خطة وتنتهي بالإ�شراك امل�ستمر لكل املجتمعات املحلية.
يذكر ب�أن الور�شة �ستحظى مب�شاركة ( )11خبريا من ( )9جن�سيات خمتلفة
(الواليات املتحدة الأمريكية ،والرنويج ،و�سلوفاكيا ،وفرن�سا ،وايطاليا،
والدمنارك ،وال�صني ،ونيبال ،والأردن) منهم من �سيحا�ضر ومنهم من �سيقدم
اوراق ومقرتحات علمية للتعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية.

د .فــهــد �إبراهيم مر�شــد

د .ح�ســــان �ســـمباوة

املهند�س حممــد الزغل

مـني بوديـــال �شـــيرتي

رئيس فرق التفكير
المدير اإلقليمي لشمال أمريكا -الجمعية الدولية إلدارة األزمات
 TIEMSثوماس روبرتسون
و رئيس الجمعية الدولية إلدارة األزمات  TIEMSك .هرالد
دراجر

د .نــايـــل حمـمد املومـــني

ورقة بحثية ت�ؤ�س�س مل�شروع مقرتح لتح�سني الإ�ستعداد للطوارئ يف اململكة العربية
ال�سعودية عن طريق الولوج �إلى املعرفة والإجراءات القيا�سية الدولية .من املتوقع �أن
يفيد النظام الناجت عرب الإنرتنت فور ّا من خالل التعليم عن بعد يف جامعة امللك عبد
العزيز .من املمكن �أي�ض َا �أن يكون النظام �أ�سا�س َا لنظام ي�ستخدم عاملي َا مما ي�شكل

كــارل و .تايلر

ثومـا�س روبـريتـ�ســـــون

دو�ســان زوبــكـا
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�أمــــاكـــن ور�ش التدريــــــب

 - 1الور�شة التدريبية الأويل (م�سرح امل�ست�شفى اجلامعي)  - 2الور�شة التدريبة اللثانية (مركز امللك في�صل)

 - 3الور�شة التدريبية الثالثة (مركز امللك في�صل)  - 4الور�شة التدريبة الرابعة (مركز امللك في�صل)
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�شطر الطالبات ي�ساهم بفعالية يف �أن�شطة الكر�سي العلمي للأمري مقرن بن عبدالعزبز
اعتربت رئي�سة جلنة التنظيم ب�شطر الطالبات
الدكتورة وفاء اليايف �أن انعقاد مثل هذه النوعية من
الكرا�سي العلمية ب�إ�شراف وتنطيم من اجلامعة دليل
على الدور الكبري الذي تلعبه جامعة امل�ؤ�س�س يف اثراء
املجتمع واحلقول العلمية وقالت« :هو جناح كبري
للجامعة ويدعوا للفخر والإعتزار بالدور الذي تلعبه
جامعتنا وقدرتها على م�شاركة املجتمع وامل�شاركة
يف ر�سم ال�سيا�سات العامة ودعم ن�شاطات الأبحاث
بالأوراق العلمية التي تتما�شى مع علوم الع�صر».
و�شددت �سعادتها على �أن �شطر الطالبات بالتعاون
مع �شطر الطالب �سيقوم بتجهيز كافات امل�ستلزمات
التنظيمية م�ؤكدة على حر�صهم على اظهار الوجه
اجلميل للجامعة من خالل هذه الفعالية.

وقالت“ :و�ضعنا خطط خا�صة بناءة يف �شطر الطالبات
تتما�شى مع توجيهات �سعادة عميدة �شطر الطالبات
الدكتورة هناء النعيم والتي تتابع �شخ�صي ًا هذه
اال�ستعدادات لتحقق ور�شة كر�سي الأمري مقرن بن
عبدالعزيز النجاح والتميز حيث اعتدنا يف جامهة
امل�ؤ�س�س �أن تكون �أعمال متميزة وب�صفة خا�صة
�أعمال ور�شة هذا الكر�سي الذي يحمل اميا عزيزا
علىقلوبنال�سيا�سة العليا واخلطة الرئي�سية لإجناح هذا
الكرنفال العلمي الذي من املنتظر �أن يحظى بح�ضور
علمي مميز”.
وت�ضم جلنة التنظيم ب�شطر الطالبات
ـ وكلية الكلية ب�شطر الطالبات الدكتور وفاء بنت
عبدالبديع اليايف رئي�سا.

ـ مديرة �إدارة الكلية ب�شطر الطالبات هناء بنت حممد
ترم�ساين ع�ضوا.
ع�ضوا.
�أ .نادية عبداهلل املالكي
�أـ �سامية عودة الأحمدي ع�ضوا.
�أـ �أمل �أحمد العمري ع�ضوا.
�أـ �أجماد عبداهلل اجلابري ع�ضوا.
�ساهمت �سعادة الدكتورة هناء بنت عبداهلل النعيم
عميدة �شطر الطالبات يف العمل على �إجناح فعاليات
هذه الور�شة وذلك من خالل م�شاركتها يف اللجنة
املنظمة وكذلك اقرتاحاتها و�آرائها املتميزة وما قدمته
من خالل هذه الور�شة لتحقق النجاح امل�أمول.
من ناحية �أخرى �أو�ضحت �سعادة الدكتورة وفاء
عبدالبديع اليايف .

كلمـــة رئي�س اجلمعــــيةالدولـــيـةلإدارةالأزمــــــات TIEM
زادت خطورة و�أعداد الكوارث من �أهميةالتعاون والتن�سيق العاملي
�أكرث من �أي وقت م�ضى .ميكننا لنا �أن نتعلم من بع�ضنا البع�ضمن
خالل العمل مع ًا وتبادل اخلربات والآراء بني اخلرباء من خمتلف
البلدان لتطوير �أ�ساليب ونظم �أكرث فعالية والدعوة �إلى �سيا�سات
�أف�ضل يف �إدارة الطوارئ والكوارث حتى ت�صبحذات مقايي�س
معيارية موحدة يف جميع �أنحاء العامل مما ي�سهل يف تطبيقها.
مت ّثل م�ؤمترات وور�ش العمل  TIEMSالتي تعقد يف جميع �أنحاء
العامل من�صات ميكن جلميع �أ�صحاب العالقة الإلتقاء وتبادل
اخلربات والآراء والرتكيز على خمتلفاملوا�ضيعالهامة يف جماالت
الطوارئ و�إدارة الأزماتعاملي ًاوحملي ًا.
تركز ور�شة العمل الأولىلفرع اجلمعيةالدوليةلإدارةالأزماتلمنط
قة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا  TIEMS MENAيف جدة،
اململكة العربية ال�سعودية ،من � 9-7أبريل  2015على الق�ضايا
املحلية والدولية الهامة يف جمال �إدارة الطوارئ واال�ستجابة
للأزمات .ينبغي لهذه الفر�صة �أن ت�شكل مكان ًايجمع بني
اخلرباءاملحليني والدوليني بالإ�ضافة للطالب ال�شباب يف جامعة
امللك عبد العزيز لإعطاء اجلميع فر�صة للتعلم من التجارب
الأخرىوتبادل اخلربات و�إيجاد �أف�ضل احللول ،التي ميكن �أن
حت�سن الإ�ستعداد املحليوالدوليللكوارث والطوارئ.
تعترب اجلمعيةالدوليةلإدارةالأزمات  TIEMSكمنتدى عاملي
للتعليم� ،إ�صدار ال�شهادات املتخ�ص�صة ،وبناء ال�سيا�سات يف
جمال الطوارئ و�إدارة الكوارث .واجلمعية مكر�سة لتطوير وجلب
املنافع من �إ�ستخدام الأدوات والتقنيات احلديثة لإدارة الطوارئ
و�أف�ضل املمار�سات يف املجتمع من �أجل عامل �أكرث �أمنا ،من
خالل تبادل املعلومات حول �إ�ستخدام الطرق،التقنيات،والعملي
اتاملبتكرة لتح�سني قدرة املجتمع على جتنب الكوارث الطبيعية
والتكنولوجية،تقليل �إحتمالية وقوعها والتخفيف من �آثارها،

حت�سني الإ�ستجابة عند وقوعها ،والتعايف من �آثارها ب�سرعة.
 TIEMS TIEMSمنرب ًا جلميع �أ�صحاب العالقة داخل
املجتمعالعاملي العاملني يف جمال الطوارئ و�إدارة الكوارث
لاللتقاء ،بناء ج�سور التوا�صل ،التعرف على التقنيات والأ�ساليب
العملياتية ،تبادل اخلربات حول �أف�ضل املمار�سات ،والت�أثري على
�صانعي ال�سيا�سات يف جميع �أنحاء العامل لتح�سني التعاون العاملي
وو�ضع معايري عاملية يف جمااللطوارئ و�إدارة الكوارث.
عند تنظيم �أي منا�سبة عاملية مثل هذه الور�شة ،تتعاون
اجلمعيةالدوليةلإدارةالأزمات TIEMSب�شكل م�ستمر مع
اخلرباءعلى ال�صعيد املحلي ،وقد قام الدكتور �أمين فا�ضل
وفريق العمل من جامعة امللك عبد العزيز يف جدة ،اململكة
العربية ال�سعوديةبجهود متوا�صلة للتح�ضري للور�شة بدعم من
الدكتور نايل املومني واملهند�س حممد الزغل بالتن�سيق مع
اجلمعيةالدوليةلإدارةالأزمات .TIEMS
وت�شكل الأوراق العلمية الدولية واملحلية ذات اجلودة العالية
برناجم ًا �شامال من �أربع ور�شاتعمل تدريبية� ،ستة ع�شرورقة عمل
بحثية ،بالإ�ضافة جلل�سات مائدة م�ستديرة تعر�ضوتناق�ش�أربعة
م�شاريع مقرتحة تتعلق بالبحث والتطوير التقني Research and
.)Technical Development (RTDوبالت�أكيد�،سيجعل
الربنامج العلمي �أعاله م�صحوب ًابالن�شاطاتالإجتماعيةالتي تبني
الثقافة العريقةللمملكة العربية ال�سعودية من �أيام ور�شة عمل
 TIEMS MENAيف جدةلعام  2015حدث ًا ال ين�سى.
و�سيتم �إدراج الأوراق البحثيةوور�شات العمل التدريبية يف
كتاب ور�شة العمل .وبعد �إنتهاء الور�شة� ،سيتم مراجعة ون�شر
الأوراقالبحثية التي قدمت يف عدد خا�ص من املجلة الدولية لإدارة
الطوارئInternational Journal of Emergency
 .)Management (IJEMونقدم ال�شكر اجلزيل للدكتور

�أ.د .هــارالد دراجــر

رئي�س اجلمعيه الدوليه الداره الأزمات و�أ�ستاذ كر�سي االمري
مقرن بن عبدالعزيز ورئي�س اللجنه العلميه للور�شه

مني �شيرتي ،رئي�س جلنة مراجعة �أوراق  TIEMSالبحثية لقيامه
مبراجعة جميع الأوراق و�إعطاء ن�صائح جيدة للم�ؤلفني للت�أ ّكد
من �أن جميع الأوراق ذات جودة عالية .و�شكرا جزيال ل�سنجيزانا
كنيزيت�ش لتجميع وقائع ور�شة عمل جنبا �إلى جنب مع ممثلي
امل�ضيف املحلي .كما ونقدم ال�شكر احلار للدكتور نايل املومني
واملهند�س حممد الزغل لعملهم الد�ؤوب على �صياغة برنامج
الور�شة وترجمة جميع الأوراق �إلى اللغة العربية .لقد كان رائعا
للعمل مع مثل هذا الفريق املهنياملثابر.
متتاز اجلمعيةالدوليةلإدارةالأزمات TIEMSبانها غري �سيا�سية،
غري ربحية ،غري حكومية ،دولية ،وحمدودة املوارد املالية .مل
يكن لور�شة عمل  TIEMS MENAيف جدة ،اململكة العربية
ال�سعوديةلعام �2015أنتتحقق لوال الدعم املايل والتنظيميلهذا
احلدث من ِقبل الدكتور �أمين فا�ضل وجامعة امللك عبد العزيز.
لذلك ،ف�إن اجلمعيةالدوليةلإدارةالأزمات TIEMSتقدم �شكرها
ا ّ
جلزيل للدكتور �أمين فا�ضل وجامعة امللك عبد العزيز.
�أُرحب بجميع امل�شاركني يف  2015ور�شة عمل  TIEMSMENAيف
جدة ،اململكة العربية ال�سعودية ،من � 9-7أبريل عام .2015
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رئي�س جلنة الإ�ستقبال والتنظيم الغامدي ي�شيد
بقدرة اجلامعة يف جمع اخلرباء حتت قبتها:
وا�ضاف“ :حر�صنا
على تنظيم الدخول
وامل�شاركة ب�شكل
�سل�سل من خالل
فرق العمل التي
ا�ستحدثنها لهذه
الور�شة والتي متتلك
من اخلربة ماي�ضمن
لها اجناح مهام
الور�شة التي ت�ستمر
لثالث ايام”.
جلنة الإ�ستقبال

لدينا من الكفاءات
ماي�ضمن اجناح احلفل
والتنظيم يف القاعة
م�س�ؤولية اجلميع
ابدى رئي�س جلنة
والتنظيم
الإ�ستقبال
عبداهلل الغامدي �سعادته
بنجاح اجلامعة يف جمع
هذا الكم من اخلرباء
عبداهلل �سعيد الغامدي
حتت خيمة واحدة
مدير مكتب عميد الكلية
وقال« :ي�سجل للجامعة
قدرتها يف جمع هذه
الأ�سماء اخلبرية حتت مظلتها وهذا والتنظيم:
مدير مكتب عميد الكلية �أـ عبداهلل
بحده جناح كبري للجامعة».
وذكر ب�أن التنظيم يف القاعة م�س�ؤولية بن �سعيد الغامدي رئي�سا.
م�شرتكة وا�ضاف“ :التنظيم يف �أ /حازم بن �سعيد بوق�س ع�ضوا
القاعة هو م�س�ؤولية اجلميع وهو الدور �أ /علي بن جنيد عطيه ع�ضوا
الأ�سا�سي الذي تلعبه اللجنة وقد مت ا /احمد بن �صالح الغامدي ع�ضوا
العمل طيلة الأ�سبوعني املا�ضيني على �أ /حممد بن �سعيد الغامدي ع�ضوا
توزيع املقاعد وجتهيز القاعة مبا يليق �أ /تركي بن يحي ال�سهل ع�ضوا
بالفعالية التي حتظى مب�شاركة عري�ضة �أ /عبداملجيد بن عبديد الذروي
ع�ضوا
من داخل وخارج اجلامعة”.

رئي�س جلنة الت�سجيل ال�صاعدي ي�ؤكد على
�أن الت�سجيل �سيكون ب�شكل مي�سر و�سل�سل
مت تخ�صي�ص �شهادات حل�ضور الور�ش
�أو�ضح رئي�س جلنة ت�سجيل ح�ضور الور�شة خالد
ال�صاعدي ب�أن احلا�ضرين الور�ش �سيمنحون
�شهادات خا�صة تت�ضمن م�شاركتهم واثراهم
للفعالية وقال« :تعترب مثل هذه الور�ش تطبيقا
علميا ومن حق احل�ضور احل�صول على �شهادات �أ .خالد بن �سليم ال�صاعدي
رئي�س جلنة الت�سـ ـجـ ــي
للم�شاركة فهم العن�صر الأ�سا�سي يف جناحها
من خالل اثراءها بامل�شاركة واملداخالت».
وعن طريقة الت�سجيل ذكر ب�أنه �سيتم ت�سجيل احل�ضور من التي �ستتواجد يف
مكان بارز «.
وتابع« :مت توفري مركز وفريق عمل متخ�ص�ص النهاء هذه العملية دون تعطيل
�أو ت�أخري وب�شكل مي�سر و�سل�سل «.
جلنة ت�سجيل ح�ضور الور�شة
�أ /خالد بن �سليم ال�صاعدي رئي�سا.
ـ ر�ؤ�ساء الأندية الطالبية اع�ضاء.
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رئي�س جلنة العالقات العامة والإعالم
ال�شـــريف � :إ�صدار  4كتب علمــيــة
و�أجــندة خــا�صــة بالــور�ش
رئي�س جلنة العالقات
�ستعقد بالإ�ضافة لعدد
العامة والإعالم ال�شريف
من ال�سيديهات واليو �أ�س
يعلن ا�صدار  4كتب علمية
بي للتعامل مع التقنيات
و�أجندة خا�صة بالور�ش
احلديثة».
مت جتهيز مركز �أعالمي
كما و�ضح ب�أن اللجنة
للتوا�صل مع ال�صحف
قامت بتخ�صي�ص فريق
وتخ�صي�ص فريق عمل
�آخر للتوا�صل الإعالمي
للت�شريفات
مع ال�صحف واعداد
جلنة
رئي�س
اكد
اخلا�صة
الن�شرات
العالقات العامة والإعالم
بالفعالية بالإ�ضافة
عبدالعزيز ال�شريف على
وزاد:
للرب�شورات،
امتام مهام اللجنة مبا
يتنا�سب مع احلدث الذي �أ .عبدالعزيز راجح ال�شريف «نحن نعمل كفريق عمل
و�صفه بالهام والذي رئي�س جلنة العالقات العامة بامل�ؤمتر واحد وكل جلنة تعترب
مكملة للأخرى و والعمل
ي�سجل كا �أ�سبقية جلامعة
والتعاون الذي لقينه من
امل�ؤ�س�س ،وقال« :بخ�صو�ص الت�شريفات مت
تخ�صي�ص فريق عمل متكامل ال�ستقبال اجلميع ي�ستحق ال�شكر».
احل�ضور وامل�شاركني والراغبني يف احل�ضور
وت�ضم :جلنة العالقات العامة والإعالم
للمنا�سبة من خارج اجلامعة».
وذكر ب�أن اللجنة قامت بتخ�صي�ص مركز ـ امل�شرف على العالقات العامة بالكلية �أ/
�إعالمي متكامل للنقل احلي من القاعة عبدالعزيز بن راجح ال�شريف رئي�سا.
والتوا�صل مع اجلهات الإعالمية مبا يكفل ـ امل�شرف على وحدة الإعالم �أ /خالد
ابراز جهود امل�شاركني واجناح الفعالية ،باوهال ع�ضوا.
وا�ضاف« :مت العمل طيلة الأ�شهر املا�ضية ـ �أ/في�صل بن احمد الغامدي ع�ضوا.
على ا�صدار اربع كتب علمية خا�صة ـ �أ/نايف بن حممد القايدي ع�ضوا
باملنا�سبة ،و�أجندة خا�صة بالور�ش التي ـ �أ� /أحمد بن عبدالعزيز بخ�ش ع�ضوا.

رئي�س جلنة تقنية املعلومات
الغامدي ي�ؤكد على ا�ستخدام
�أحدث التقنيات
قاعة في�صل جاهزة لإ�ستقبال احلدث ولدينا خطة طوارئ

اكد رئي�س جلنة تقنية املعلومات علي الغامدي
على جاهزيتهم ال�ستقبال ور�شة العمل الدولية
لكر�سي ويل العهد  ،وذكر« :مت جتهيز كامل
املبنى املخ�ص�ص للمنا�سبة قاعة في�صل تقنيا
�أ .علي بن �آحمد جميع الغامدي
ل�سهولة التوا�صل بني املحا�ضرين واحل�ضور».
رئي�س جلنة تقنية املعلومات
وقال ب�أنه مت عمل خطط احرتازية وبديلة يف
حال مت حدوث ـ م�شاكل تقنية ال�سمح اهلل ـ
وا�ضاف« :عملنا يعترب احد املهام الأ�سا�سية لإجناح الفعالية وتقدميها ب�صورة
تليق بجامعة امل�ؤ�س�س والكلية التي تعترب �أ�سا�س جامعة امل�ؤ�س�س».
واختتم حديثه بالت�أكيد على التقنيات العالية التي �سيتم ا�ستخدامها لنقل
املنا�سبة وقال�« :ستكون القاعة جمهزة باحداث التقنيات واجهزة الكمبيوتر
التي مت ربطها تقنيا لنقل احلدث بال�صورة التي تليق بجامعتنا».
وت�ضم جلنة تقنية املعلومات
ـ امل�شرف على وحدة تقنية املعلومات بالكلية �أ .علي بن احمد جميع الغامدي
رئي�سا.
ـ �أ .عبداهلل بن حممد باوهال ع�ضوا.
ـ �أ .جمال عمر باخ�شوين ع�ضوا.

الأخرية
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كلمة وكـيـل الـجامـعة للـم�شاريـع

حوار

أخبار

الجامعة
Akhbar Al-Jameah

بكل فخر واعتزاز ...ويف ظل اهتمام قيادتنا الر�شيدة لدعم الأبحاث العلمية
التي تهدف �إلى اخلطط التنموية يف هذا البلد املعطاء ،ومن خالل الرتكيز على
الق�ضايا واملوا�ضيع التي تخدم املجتمع يف كافة املجاالت .وانطالق ًا من الهدف
الإ�سرتاتيجي جلامعة امللك عبدالعزيز لتميز يف الرباحمج البحثية والتنموية
ي�سر جامعة امل�ؤ�س�س ب�إقامة ور�شة عمل دولية للكر�سي العلمي لإدارة الأزمات
ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد ونائب
رئي�س جمل�س الوزراء .وحيث �أن هذا الكر�سي العلمي يقدم �أبحاث علمية
وحملية تهتم ب�إدارة الكوارث والأزمات و�إيجاد احللول واالقرتاحات املنا�سبة
�أ.د .عـبداهلل بن عـمــر بافــيــل
لهذه املوا�ضيع العلمية التخ�ص�صية .وت�أتي هذه اال�ست�ضافة لور�شة العمل الدولية
وكيــل اجلامعة للـمـ�شــاريع ورئي�س
�ضمن خطة جامعة امللك عبدالعزيز الإ�سرتاتيجية يف الإهتمام بالبحوث والدرا�سات
اللجنة املنظمةلور�شة عمل
العلمية مما مييزها لأن تكون جامعة رائدة عاملية يف هذه املجاالت .وال ريب ب�أن هذه كر�سي الأمري مقرن بن عبدالعزيز
الور�شة العلمية �سوف ت�أتي بتو�صيات وحلول علمية تهدف �إلى م�ساعدة متخذي القرار يف
مثل هذه الق�ضايا ،وال �سيما �أن هذه اجلهود امل�ضنية ت�أتي من دافع وحب وطني ن�شعر به جميع ًا للم�ساهمة يف بناء �صرح علمي ي�ساهم
يف خدمة املجتمع ال�سعودي الكرمي .و�أ�س�أل اهلل العلي القدير ب�أن يكلل جهود امل�شاركني يف هذه الور�شة الدولية بالنجاح ومتمني ًا ب�أن
تكون طريق ًا نربا�س ًا لكافة الربامج والأبحاث العلمية املتخ�ص�صة التي تهدف �إليها جامعة امللك عبدالعزيز ب�أن تكون جامعة متميزة
عاملي ًا با�ستدامة و�شراكة جمتمعية.
ويف اخلتام ي�سعدين �أن �أتقدم بخال�ص ال�شكر وعظيم الإمتنان ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود على
دعمه للكر�سي العلمي لإدارة الأزمات ،وكذلك �أتقدم بال�شكر والتقدير ل�ضيوفنا الكرام امل�شاركني يف هذه الور�شة العاملية املتخ�ص�صة
من اجلمعية الدولية للأزمات والكوارث وكذلك الباحثني ال�سعودين من من�سوبي جامعة امللك عبدالعزيز واجلهات املختلفة التي
�ساهمت يف ظهور هذه الور�شة العلمية بال�شكل امل�أمول .وال يفوتني �أن �أتقدم لأع�ضاء اللجنة املوقرين وكذلك امل�شرف على الكر�سي
العلمي �سعادة عميد كلية االقت�صاد والإدارة الدكتور �أمين فا�ضل على التنظيم والإعداد لهذه الور�شة العلمية العاملية.

يكفي جامعة امل�ؤ�س�س �شرفا �أن يكون �أ�سم ويل العهد حا�ضرا يف الفعالية
ميثل كر�سي ويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن
عبدالعزيز �آل �سعود لإدارة الأزمات والكوارث متيزا جديدا
لكلية الإقت�صاد والإدارة بجامعة امللك عبدالعزيز ،وو�سام
جناح لأقدم اجلامعات ال�سعودية (جامعة امل�ؤ�س�س)  ،التي
جنحت يف ا�ستقطاب هذا الكم الكبري من اخلرباء لعر�ض
جتاربهم وابحاثهم طيلة ثالث �أيام متوا�صلة تعترب عنوانا
مل�شاركة الوطن واملجتمع اهتماماته وتطلعاته ،والعمل على
تقدمي حلول علمية لبع�ض الإ�شكاليات التي تواجه جمتمعنا
يف كيفية التعامل مع مفهوم �إدارة الأزمة.
ويعترب علم �إدارة الأزمة احد �أهم العلوم احلديثة
واملتطورة ،والتي حتظى باهتماما خا�صا على م�ستوى دول
العامل املتقدم ،لذلك ت�أتي هذه امل�شاركة من جامعة امللك
عبدالعزيز كنوع من اميانها بدورها العلمي والتنويري يف
اثراء ال�ساحة العلمية مبا يليق من ابحاث متطورة وحديثة،
ت�سهم يف التعريف بهذا العلم احليوي والعمل على تطبيقه
بال�صورة املثلى.
وي�سجل للجامعة عملها املتوا�صل من خالل فرق العمل التي
مت ت�أ�سي�سها لإجناح هذه املنا�سبة التي حتظى ب�إهتمام

خا�ص من قبل الإدارة العليا
ممثلة يف �سعادة مدير اجلامعة
الدكتور عبدالرحمن اليوبي
وال�سادة الوكالء الذين عملوا
على ت�سهيل كافة ال�صعاب
لإجناح هذا احلدث ،وهذا
د.نا�صر كد�سه
ماعودنا عليه وماتعودناه منهم.
وكيل كليه االقت�صاد للدرا�سات
العلياه والبحث العملي
كما اليفوتني �أن ا�شيد بالدور
الذي لعبه الأخوة يف كلية الإقت�صاد والإدارة ،ممثلني
يف �سعادة العميد الدكتور امين فا�ضل وفرق العمل التي
مت تخ�صي�صها لإجناح هذه الفعالية التي متثل �أ�ضافة
مميزة ل�سجل جامعة امل�ؤ�س�س التي تعترب احد �أهم بيوت
اخلربة والإ�ست�شارة يف بالدنا العزيزة.
وقبل �أن �أختم ،كامل ال�شكر ملقام �سمو �سيدي الأمري
مقرن بن عبدالعزيز (حفظه اهلل) الذي و�ضع ثقته يف
جامعة امل�ؤ�س�س ،و�شرفها بحمل �أ�سمه من خالل هذه
الفعالية ،والذي ميثل حمل �أ�سمه ثقة وت�شريفا لنا يف
جامعة امل�ؤ�س�س وقبل كل ذلك نوعا من امل�س�ؤولية التي
ن�س�أل اهلل �أن نكون �أهال لها.

تأسست عام 1392هـ 1972 -م
تصدر عن املركز اإلعالمي باجلامعة

د .نوره
كبيرة وس
والتسج

أخبار اجلامعة

االثنني  25جمادى

امل�شرف العام
مدير اجلامعة املكلف

الجامعة تحتفي بأك
في مختلف التخصصا
�أ.د /عبدالرحمن بن عبيد اليوبي

رئي�س التحرير
امل�شرف العام على املركز الإعالمي
د� .شارع مزيد البقمي
نائب رئي�س التحرير

نائب امل�شرف العام على املركز الإعالمي للإعالم الإلكرتوين

د .حممد عبد الغني ال�صائغ

نائبة رئي�س التحرير
نائبة امل�شرف العام على املركز الإعالمي

د .ريـم علي الرابغي

مدير التحرير
مدير العالقات الإعالمية باملركز الإعالمي

عبدالعزيز فرج عركوك

حتتفل اجلامعة بتخريج طالبات دفعة العام اجلامعي
1435-1434ه ـ للفصول الدراسية األول والثاين
والصيفي ،وذلك أيام االثنني والثالثاء واألربعاء -26-25
1436/5/27هـ بقاعة امللك فيصل للمؤمترات.
وسيتم خالل اليوم األول (االثنني) تكرمي خريجات
العزيزالعلوم
الصيدلة،
كليات العلوم ،الطب ،طب
األسنان،عبد
بجامعة امللك
الطبية التطبيقية ،التمريض ،احلاسبات وتقنية املعلومات،
مرا�سالت التحرير
والرتبية.
خريجات كليات
تكرمي
فيتم
(الثالثاء)
الثاين
اليوم
أما
الهاتف6951010 :
االقتصاد واإلدارة ،التصاميم والفنون ،احلقوق ،الدراسات

الفاك�س 6952691 :
الربيد الإلكرتوين
Media@kau.edu.sa
�ص.ب  80272جدة 21589

ر الطالبات

شط

العليا الرتبوية ،الدبلومات.
ويف اليوم الثالث (األر
كليات اآلداب والعلوم اإل
االقتصاد املنزيل ،التصاميم و
وبهذه املناسبة تقدم سعاد
الدكتور عبد الرحمن بن عب
للخريجات ،معربًا عن فخره و
من بنات الوطن الالئي سيمثل
يف مسرية البناء والتشييد
التعليم األول خادم احلرمني

