
� والخدمات المهنية �»Êقسم التطوير الط
شؤون الطالبات

#STAY_HOME #STAY_SAFE

� ـ بيتك
#حماية ـ لوطنك#وانت ـ ��



� موقعه، ف� يمكنكم تخيل كمية المكالمات 
�� üدورنا نحن كل �

½Òوهنا يأ

 �̄ ّ من طالبات وأمهات يبوحون  �Àانهالت ع �
½Îونية ال لك�½ Åوالرسائل ا�

بهمومهن.

̄� إحدى الطالبات: " نحن نعتمد عÀ بطاقات الشحن المسبقة  قالت 

� تحمل تكاليف الزوم 
�Îلنا، و� يمكن � � م��

نت �� ن�½ Åا� Àالدفع للحصول ع

نت � محدود  اك بشبكة إن�½ ، فليس لدي اش�½ �
�áا والتعليم ا�ف�½

ل جهازا كمبيوتر ،  � � الم��
̄� أمü تصف حالها:" لدينا �� �ستخدامه." وقالت 

� نفس الوقت كل يوم.  
ولدي أربعة أبناء جميعهم يحتاجون النت ��

وزوجي بالبيت، ويضطر للعمل عÀ النت طوال اليوم؛ ولذا فجهاز 

واحد مخصص له وحده، وأما ا��بناء ا��ربعة " فعليهم أن يدبروا 

حالهم" ويتناوبوا عÀ جهاز واحد، رغم أن الجميع مطلوب منه 

الحضور بنفس الوقت! كيف؟ � أدري؟".

 � �Íهذه قصص حقيقية من واقع ط�بنا المحتاج �
½Òوساد �

½Òنعم، سيدا

� تاريخنا 
�� �

½Òوربما أك�� مما سيأ ، �ýلدعمنا اليوم أك�� من أي وقت م

� هذه 
� نجاحهم، وتخطي الصعاب ��

المعاê، هم يتأملون مساعدتنا ��

� كنا 
½Îالظروف غ�� ا�عتيادية، الخارقة للطبيعة اليومية والحياتية ال

� دارك) عن بعد، للقيام بسلسلة من اللقاءات 
� والخدمات المهنية بالتعاون مع قسم التسويق ل��سبوع الثالث (حملة الحكمة �� ÆÒنسق قسم التطوير الط�

ة الحجر الصحية، وتقديمها لرواد ا��عمال  ة الحالية عن طريق عرض أفكار وأنشطة ونصائح ل�ستفادة منها خ�ل ف�½ تتناول محاور مختلفة للتعامل مع الف�½

وللطالبات من داخل الجامعة وخارجها.

محتوى الحملة:

� حساب الجامعة 
� من داخل و خارج الجامعة؛ ليتناولوا مواضيع حسب تخصصهم مسجلة عÀ فيديوهات لمدة ١٠ دقائق، وعرضها �� �Íالتنسيق مع متحدث

يحة ممكنة من الطالبات والجهات المستفيدة  �å Æلتصل ��ك�

� سيتم تغطيتها:      
�المواضيع ال°

ضافة لمواضيع أخرى مختلفة تندرج تحت القيم الخاصة  Åوالخدمة المجتمعية وتفعيلها عن بعد, با�, �̄ , وكيفية التعامل مع الوضع الحا �
½Òالتطوير الذا

بالجامعة.

نامج: آلية تطبيق ال��

� من كل أسبوع. يسبقه ن�ç إع�ن عن اللقاء للتعريف بالمتحدث,  �Íلتغطية شهر أكتوبر، وسيكون العرض لمدة يوم � �Íجرى التنسيق مع ٧-٨ من المتحدث

والموضوع والمحاور الخاصة باللقاء.

� دارك
حملة الحكمة ��
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