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جامعة دار الحكمـة تحصـل على
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ للمرة الثانية
ﺧﺮﯾﺠــﺔ اﻟﺤﮑﻤﺔ

أﻣــﺎﻧـــﻲ اﻟﺼﺎﻋﺮي
بصمة حديثة وعصرية بهوية إسالمية

اﻟﺪﮐﺘﻮرة ﺳــﻬﯿﺮ اﻟﻘﺮﺷﻲ:
قــرار القيادة يترجم ثقة حكومتنا
الرشيدة بالمرأة السعودية

ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻣﺎﺟﺴــﺘﯿﺮ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ

ﺑﺠﺎﻣﻌــﺔ دار اﻟﺤﮑﻤــﺔ ﯾﻮاﮐــﺐ رؤﯾــﺔ اﻟﻤﻤﻠﮑﺔ ٢٠٣٠

اﻟـﻌـــﺪد اﻟـــﺮاﺑﻊ ﻋﺸـــﺮ رﺑـﯿــﻊ  ٢٠١٩-٢٠١٨م

رﺋﯿﺴﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ
د.سعيدة شهاب
ﻣﻨﺴﻘﺎت اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﺼﻮﯾﺮ
منال 
الرسيف
بــراءة عجاج
اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺠﺮاﻓﯿﮑﻲ
مها موىس
إﺷﺮاف اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺠﺮاﻓﯿﮑﻲ
أريج القرعة

اﻟﻔﻦ ُﻣﻠﺘﻘﯽ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
ّ

١

ﺟﺎﻣﻌﺔ داراﻟﺤﮑﻤﺔ ﺳﺎﺣﺔ ﺛﻘـﺎﻓﯿـــﺔ ﻋﺎﳌﯿﺔ

٢

اﻟﺤﮑﻤﺔ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﻮدة وﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯽ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ

٣

دﮐﺎن دار اﻟﺤﮑﻤــﺔ

٤

ﻃﺎﻟﺒــﺎت اﻟﺤﮑﻤــﺔ ﯾﻨﺸــﺮن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴــﻼم واﻟﺤﻮار

٦

ﻃﺎﻟﺒــﺎت اﻟﻘﺎﻧــﻮن واﳌﺮﮐﺰ اﻷول ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴــﺔ

٨

ﻃﺎﻟﺒــﺎت ﺟﺎﻣﻌــﺔ دار اﻟﺤﮑﻤــﺔ ﻧﺤﻮ اﳌﺤﺎﻣــﺎة اﻟﻌﺎﳌﯿﺔ

٩

أﻣﺎﻧــﻲ اﻟﺼﺎﻋــﺮي ﺑﺼﻤــﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ وﻋﺼﺮﯾﺔ ﺑﻬﻮﯾﺔ إﺳــﻼﻣﯿﺔ

١٠

اﻟﺤﮑﻤــﺔ ﺗﻨﻈــﻢ ﻣﺆﺗﻤــﺮا ﻟﺘﻄﻮﯾــﺮ ﻣﻬﺎرات رﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل

١٢

ﻋﺪﺳــﺔ ﻃﺎﻟﺒــﺎت دار اﻟﺤﮑﻤــﺔ ورﯾﺸــﺘﻬﻦ اﳌﻤﯿــﺰة ﺗﺠﺴــﺪ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺮأة

١٣

ﺧﺮﯾﺠﺔ اﻟﺤﮑﻤﺔ ﺗﺒﺪأ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة

١٤

اﳌــﺮأة اﻟﺴــﻌﻮدﯾﺔ ﻣــﻦ ﺧﻠﻒ اﳌﻘــﻮد :أﻧﺎ ٌ
أهﻞ ﻟﻬﺎ

١٦

ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﯾﻮاﮐﺐ رؤﯾﺔ اﳌﻤﻠﮑﺔ ٢٠٣٠

١٨

رﺑﯿﻊ  ٢٠١٨ﯾﺰدان ﺑﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻗﺴﻢ اﻟﺤﮑﻤﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ

ال يـجوز نسـخ أو استعمال أي جزء من هذه المجلة  ىڡ أي شكل
مـن االشـكال أو بأي وسيـلة من الوسـائل سـواء التصـويريـة أو

اال ¨
الفـوتوغـراىڡ و
لكـرىونيـة أو الميـكانيـكية ،بـما  ىڡ ذلك النسـخ
ª

الستـجيل عىل أشـرطة أو سـواها وحـفظ المـعلومات ¨
اسرىجاعها
من دون الحصول عىل إذن خطي مسبق من جامعة دار الحكمة

٢٠

ﻣﻌﺮض ﻗﻮة اﻟﻈﻞ ﯾﺠﺴﺪ إﺑﺪاع ﺧﺮﯾﺠﺎت ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

٢١

ﻟﮑﺰس ﺗﺴﺘﻀﯿﻒ ﻣﻌﺮض ﺧﺮﯾﺠﺎت دار اﻟﺤﮑﻤﺔ

٢٢

ﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﺤﮑﻤﺔ ﯾﺘﻮﺟﻦ ﺑﻮﺳﺎم ﻗﻤﻢ ﻟﻠﻘﯿﺎدات اﻟﻮاﻋﺪة

٢٤

ﻣﻌﺮض ﺣﮑﺎوي ﯾﺆﺳﺲ ﺷﺮاﮐﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ

٢٥

اﻟﺤﮑﻤﺔ ﺗﺴﺘﻀﯿﻒ أول ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﻮارﯾﺦ اﻟﻔﻀﺎﺋﯿﺔ

٢٦

ﻃﺎﻟﺒﺎت ﻗﺴﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﯾﻔﺰن ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺎﻟﻲ

٢٨

ﺷــﺠﺮة اﻟﻌ ّﺰ واﻹﺟﻼل
ﺣﻔﻞ ﺧﺮﯾﺠﺎت اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟـ ١٦

٢٩
٣٠

ّ
اﻟفن ُﻣلﺘﻘى اإﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
تتباين الشعوب و تختلف ،تبتعد
ت
وتق�بّ .
ولكل شعب ثقافته ،ولغته
ت
ال� صنعها لنفسه ي ز
وم�ته عن يغ�ه.
ي
وهناك نقطة إنسانية ت
يش�ك فيها
النســان مع يغ�ه ,وهي صنع الثقافة
إ
والفن .والثقافة بأنواعها والفنون
ّ
ز
بالتعب� عن
بأشكالها تتسم ي� الغالب
ي
لمس�ة
إ
النسان وعواطفه ،وتسجل ي
حياته ومنعطفاتهــا الثقافية .أين كان
يقــف؟ وإى أين وصل؟ وبمرور أ
اليام
كبــ�ة ومخزونــا وتجربة
تصبــح ثروة ي
ثقافية ي ز
متم�ة تتبادلها الشعوب بينها!
والمؤسســات التعليمية هي إحدى
ت
ال� عليها أن تكون
المنابر التعليميــة ي
حلقة وصل تعريفية بهذه الفنون،
يز
المتم� منها للتعرف عليه
تستقطب
والتعريف به .وقد شــهدت الساحة
ز
وع�الهيئة العامة
الثقافية ي� بادنا ب
كبــ�ة ونوعية،
للثقافــة حركــة ثقافية ي
عززها ذلك التواصل ي ز
بــ� الهيئة
والمؤسسات التعليمية.

وﻣﺴح ﺟﺎﻣﻌﺔ داراﻟﺤﮑﻤﺔ اﻟذي ﺷﻬﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﻬﯿئﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺟﺴﺪ أﺣﺪ أهﺪاف

اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ .إن هذا اﻟﺤﻔﻞ ﯾﺤﮑﻲ ﻗﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺼص اﻟﺘﻼﻗح اﻟﻔﮑﺮي
واﻟﻔﻦ هﻤﺎ ُﻣﻠﺘﻘﯽ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،وأن اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ واﻟﺘﻌﺎرف غﺎﯾﺔ ﺳﻤﺎوﯾﺔ
ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﻮب ،وأن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ّ
((وﺟﻌﻠﻨﺎﮐﻢ ﺷﻌﻮﺑﺎ وﻗﺒﺎﺋﻞ ﻟﺘﻌﺎرﻓﻮا)).

سه� حسن ش
القر�
الدكتورة ي
ي
مديرة الجامعة
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ﺟﺎﻣﻌﺔ داراﻟﺤﮑﻤﺔ ﺳﺎﺣﺔ ﺛﻘـﺎﻓﯿـﺔ ﻋﺎﳌﯿﺔ
هذه أ
المســية بقولها ":لقد جســد هذا
الحفــل ز
المم� عمق التعاون ي ز
الثقا� ي ز
ب�
ي
المؤسســات التعليميــة وهيئــة الثقافة

شــهد مرح جامعــة دار الحكمة وهي من أهم المســابقات الدولية
ز
مســاء إال ي ز
لعاز� الكمــان ممن أعمارهم أقل
ثن�  23يوليــو عرضا
ي
موســيقيا نظمتــه الهيئــة العامــة من  22من موهو� العالم ز
مجال
�
بي
ي
العامة .وسعي هذه المؤسسات إى رفد
النسانية
للثقافة لعازفة الكمان الموهوبة العزف عــى الكمان .ورافق العازفة المجتمع السعودي بالثقافات إ

الشه� والرئيس
كلوي شوا بمشاركة عازفة البيانو كلوي عازف البيانو
ي
الشــعوب المختلفة وثقافاتهــا بما يعزز
السعودية إيمان ت
ز
قس� .والعازفة
الف� لمسابقة مينوهن جوردن باك.
ي
ي
ز
نسا� .وقد أسهم هذا الحفل
التواصل إ
ال ي
كلوي شوا ذات الـ  11ربيعا هي عازفة
ز
والثقا� ز
ويجسد العرض الذي تنظمه الهيئة العامة ز� التاقح الفكري
ب� مجتمعنا
المتنوعة والهادفة .والوقوف عى حضارات

سنغافورية ،بدأت تضع بصمات
عالميــة ي ز
متم�ة ز ي� العزف عى
والمؤسسات التعليمية .سبق هذا العرض
الكمان .وقد بدأ اســمها ز ي� الظهور
مساء أمس الخميس  5جولي تنظيم
بعد حصولها عى (جائزة مينوهن) ،الهيئــة العامة للثقافة عى مــرح دار
للثقافة وتســتضيفه الجامعة حرص الهيئة
مد الجســور الثقافية ي ز
ب� الهيئة
عى ّ

الحكمــة أ
لامســية الموســيقية لفرقة دار
أ
ت
ال� شارك فيها ش
أك� من 45
الوبرا المرية ي
فناناً وعازفا.وقد لقت استحسان الجمهور
الذي ركز عى كيف تعى هذه أ
المســيات
ي
الثقافية الذائقة الفنية الراقية.

اﻟثﻘﺎفﺔ ﻣلﺘﻘى اﻟﺸﻌﻮب
عــ�ت مديــرة الجامعــة عــن
وقــد ب

ي ي
ي
أ
مم�ةز
والمجتمعات الخرى ،و كان مناسبة ي
لتعريف المجتمع السعودي بثقافات
الشعوب ،وتعريف المجتمعات أ
الخرى

اﻟﺤﮑﻤﺔ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﻮدة وﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯽ اﻻﻋﺘﻤﺎد

بثقافات مجتمعنا.حقا لقد كان رسالة

اﳌﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ

ثقافية عكست مدى مقدرة مؤسساتنا
الثقافية والتعليمة عى أن تسجل بصمة
ثقافية عالمية".

"للمرة أ
الوى احتفال دار
أ
الوبرا المرية عى مرح
جامعة دار الحكمة"

حصلت جامعة دار الحكمة عى
العتماد أ
المؤسس للمرة
الكاديمي
ي
الثانية من هيئة تقويم التعليم –
ز
الوط� للتقويــم والعتماد
المركز
ي
أ
الكاديمي لمدة خمسة أعوام ت
ح�
عام 2021م .بعد أن استوفت ش�وط
ومعاي� الجــودة لاعتماد أ
الكاديمي
ي
المؤسس.
ي

ت
ويأ� هذا العتماد بعد تحقيق جامعة
ي
ز
الوط�
دار الحكمــة لمتطلبــات المركز
ي
للتقويم والعتماد أ
الكاديمي .وتشمل:
والدارية
ارتفاع مســتوى الجودة الجامعية ،إ
والخدمية ،و أ
النشطة الجتماعية إى جانب
2

ﻧﻮر اﻟﺤﮑﻤﺔ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ دار اﻟﺤﮑﻤﺔ

المرافق و ي ز
سه�
التجه�
ات.وع�ت الدكتورة ي
ب
حسن ش
القر� ،مديرة جامعة دار الحكمة
ي
النجاز ،وأكدت أن
عن ســعادتها بهذا إ
منسو�
هذا العتماد يمثل تتويجا لجهود
بي
الجامعة ش
و�كائها من المجتمــع .كما أنه
يجسد مكانة الجامعة كمؤسسة وطنية رائدة
تأخذ بأعى
المعاي� ز ي� التدريس والبحث
ي
مش�ة إى أن هذا
العلمي وخدمة المجتمع ،ي
ت
ت
ال�
العتماد ينطلق من اس�اتيجية الجامعة ي
جعلت من ي ز
التم� محورا آللية العمل ز ي�
ال�امــج والمبادرات المطروحة ،لفتة
جميع ب
النجاز يحمل دللت خاصة لدى
إى أن هذا إ
جامعــة دارالحكمة ؛إذ تســتمد منــه ي ز
تم�ها
أ
الكاديمي ز ي� العام  2018الذي ستدشــن من

وال�امج الرائدة
خاله سلسلة من المبادرات ب
ت
ال� ترســخ مكانتها عى المستويات المحلية
ي
والقليميــة ،ت
وت�جم الجامعة من خالها
إ
توجيهات القيادة الرشــيدة فيما يتعلق
البداع والبتكار ز ي� جميع
بتعزيــز ثقافــة إ
ز
و� مقدمتها التعليم الذي
مجــالت التنمية ي
يتصدر أجندة أ
الولويات الوطنية لرؤية .2030
الجدير بالذكر أن جامعة دار الحكمة طرحت
مؤخرا عدة برامج للدراسات العليا لشهادة
الماجســت� ،ومنها :ماجست� إدارة أ
العمال,
ي
ي
وماجســت�
وماجســت� العاقات الدولية,
ي
ي
ز
وماجست� العلوم ي�
العمارة المستديمة،
ي
الدارة
اضطرابات النطق واللغة،
وماجست� إ
ي
ت
ال�بوية.
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دﮐﺎن داراﻟﺤﮑﻤﺔ
ﯾﺸﺎرك ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﻬﯿئﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﻓﯿه

سـاحـل عــروس الــبـحـــر
أ
الحــمـر يـزهـو بــإبـــداع
طالبات جامعة دار الحكمة

مبتكــرة ومختلفــة تجــذب الجمهور
للمشــاريع وتعرفه بها .وشارك الدكان
مؤخرا ز� فعالية " ويست باي " ت ت
تأ�
ال� ي
ي
ضمن أنشطة الهيئة العامة ت
لل�فيه ،عى
من�ه فانتازيا ز� ت
الكورنيش بجانب ت ز
الف�ة
ي
 19-15بف�اير .وتمثل الفعاليــة تجربة
ممتعــة ضمت المطاعم والمقاهي
والمناطــق ت
ال�فيهية والعروض الحية
المتم�ة المخصصة لجميع أفراد أ
يز
ال�ة
عى ساحل عروس البحر أ
الحمر.

و قد أشــادت مديرة الجامعة بفعالية
البداعية
وبالمكانيات إ
"ويســت باي" إ
ت
ال� تعكس
لعدد ي
كب� من الطالبات ،ي
البداع والتفوق ز� ت
ش�
قدرتهن عى إ
ي
المجالت،وعــى جهود ش
المرفات عى
مبادرة الدكان ز ي� دعم مواهب الطالبات
وخريجــات الجامعة .ومن جانبها،
أوضحت ندي زيدان ،رئيسة قسم
التصالت المرئية بالجامعة أن المشاركة
هذه ت
تأ� ضمن إحدى مبادارت قسم

أسست الجامعة (دكان دار الحكمة)
لدعــم منتجات وأعمال الطالبات.
وأطلقت الدكان " الذى يهدف إى إيجاد
نقطة بيع وتســويق لطالبات التصالت
البرية وخريجات الجامعة من رواد
أ
العمال عى أن يعود الربح لدعم
ويعد " الدكان
صندوق المنح الدراسيةّ .
" معرضا دائما ز� الجامعة تعرض فيه
المنتجات أ
والعمال الفنية الخاصة
للطالبــات ،وخريجات الجامعة بطريقة
4
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التصالت المرئية ز� الجامعة؛ لبيع الذي تجاوز ش
أك� من خمسة ش
عر ألف
أ
ت
ال� صممتها زائر خال الخمسة أيام الذين أشادوا
المنتجات والعمال الفنية ي
طالبات التصالت البرية ،وخريجات بمحتواه من منتجات وأعمال فنية.
الجامعــة من رواد أ
العمال عى أن يعود
الربح لدعم صندوق المنح الدراسية.
وثمنت هنــد طال  ،رئيســة لجنة
المعارض بالجامعة ،مشــاركة خريجات
ت
الجامعة،الا� أصبحن من رائدات
ي
أ
العمال ز� قطاع التجزئة ،وهن :روان
خوق�( روان أ
لادوات المكتبية ) ودانا
ي
ز
قا� وألء سعد ( أمهات مبدعات)
ي
وسارة الريس ( فولرد ) وأيضا طالبات
قســم التصالت المرئية .وحظي دكان
كب� مــن زوارالفعالية
الحكمة بإقبال ي
5

ﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﺤﮑﻤﺔ ﯾﻨﺸﺮن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻼم واﻟﺤﻮار
ﻧﻤﻮذج ﻣﺤﺎﮐﺎة اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة " اﻟﺜﺎﻣﻦ " ﻋﻠﯽ
ﻣﻨﺼﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دار اﻟﺤﮑﻤﺔ

بــرنـامـج الـحـكـمـة يمـكن
الطالبات من اكتشاف
النــسـانـي
الجـــانــب إ
ز ي� العــاقــات الـدولية
اﻟﺴفﯿﺮ أﺳﮑﺎر ﻣﻮﺳﯿنﻮف
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ﻧﻮر اﻟﺤﮑﻤﺔ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ دار اﻟﺤﮑﻤﺔ

شــهدت منصة جامعــة دار الحكمة
فعاليات مؤتمر برنامج نمــوذج أ
المم
المتحدة ،الذي تنظمه جامعــة دار
التواى تحت
الحكمة للسنة الثامنة عى
ي
عنــوان " ماوراء الخراب ...بناء ماذ "
الهادف إى تطوير أساليب الحوار لدى
يز
وتحســ� مهاراتهن القيادية،
الطالبات
ت
والر� بمســتوى الحوار الفكري والنقد
ي
البناءُ .عقد الحفل الرســمي ز ي� قاعة
أ
ال يم� بندر بن ســلطان ،بحضور
الدكتورة ســناء صالح عسكول ،عميدة
شــؤون الطالبات ،وضيف ش
الرف لهذا
السف�أسكارموســينوف ،مدير
العام
ي
أ
ز
وحدة السام والمن وحل ز
ال�اعات
الســامي و الدكتورة
بمنظمة التعاون إ
شامان رحيم ،مستشارة ومؤسس
برنامج نموذج أ
المم المتحدة والدكتورة
أمنة عى ،أ
ال ي ز
م� العام بل�نامج نموذج
ي
أ
كب� من الطالبات
المم المتحدة وعدد ي
ز
ال�نامج.
المشاركات � ب
بال�نامج
وأشادت الدكتورة سناء عسكول ب
الكبــ�ة  ،مبديــة إعجابهــا
وأهميتــه
ي
الشــديد بعقول الطلبات وشخصياتهن
ت
ال� تحل وتناقش وتفكر ز ي� قضايا
الفذة ي
مهمة تشغل الرأي العالمي بأ�ه.
وعلقت قائلة " :نحن فخورون بطالباتنا
دائما عى مستوى المسؤولية
فهن ً
أ
وقادرات عى التفاعل مع الحداث

العالمية وقضايا الشــعوب ،وهذا ليس
بز
خ�اتهن عى
بجديد عليهن فقد
اكتس� ب
مدار مراحلهن الدراســية من خال هذا
ال�نامج العالمي الذى يعقد ســنويا ز�
ب
ز
الجامعة الوحيدة � السعودية".
ومن جانبها ،أكدت الدكتورة شــامان
رحيم إن نمــوذج أ
المم المتحدة الذي
توف� منصة فكرية ومبتكرة،
يهــدف إى ي
و شــبكة تواصل للطالبات ،وقالت "
الطالبات حققن من خال المؤتمرات
كب�ة ز ي� عرض
السبعة السابقة نجاحات ي
المشــكات والقضايا ومناقشة الحلول،
ولكن تكمن الفرصــة الحقيقية لطالباتنا
ز ي� إظهار القدرة عــى القيادة والمبادرة
ز� أ
الندية المختلفة عى مدار العام،
ي
مثل :نموذج أ
المم المتحدة بالجامعة".
بعدها تحدث ضيف ش
الســف�
الرف
ي
أسكار موسينوف مؤكدا أهمية الشباب،
البداعية
واســتغال فكره وطاقاته إ
والستفادة منها ز ي� الوصول إى الحلول
ت
ال� تسهم ز ي� حل المشكات
الخاقة ي
ي ت
ال� يواجهها العالم ز ي� مثل
الكثــ�ة ي
هذه المرحلة الحرجة من الوقت ،
مشــيدا بأهمية برنامج الحكمة ز ي� تنمية
الطالبــات وتطوير أفكارهن باتجاه
العالم واكتشاف الجانب إ ز
نسا� ز ي�
ال ي
العاقات الدولية من خال مجموعة
من القضايا.

تكتسب المشاركات ز ي� المؤتمر مهارات
يصعب اكتســابها ز ي� حجرة الدراسة من
نموذج أ
المم المتحدة يكسب
بينها العمل الجماعي والمهارات البحثية
ومخاطبة الجماه� وحل أ
الطالبات مهارات مخاطبة
الزمات".
ي
الجماه� وحل أ
المؤتمر الذى يســتمر لمدة أربعة أيام،
الزمات
ي
ز
يهدف إى تعميم ثقافة الســام يب�
اﻟﺪﮐﺘﻮرة أﻣنﺔ ﻋلﻲ
الطالبات وتعريفهن بطرق وآليات عمل
ز
مختلف الوكالت ي� المنظمة الدولية،
اح�ام آ
وتدريبهن عى سبل ت
الخر وكيفية
و قال " :تقمص الطالبات لشــخصيات حل ز ز
ال�اعات بالطرق السلمية من خال
ممثى الدول العالمية لمناقشة القضايا
ي
جلسات ودورات وورش عمل.
المدرجة عى جدول أعمال الجمعية
العموميــة أ
لامــم المتحدة ومعايشــة
أجواء النقاشات الفعلية المتعلقة بأبرز
أ
ت
ال� تواجه العالم اليوم ،يمثل
نموذج المم المتحدة يوفر
القضايا ي
أفضل طريقة لدخول الشباب ز ي� أجواء
منصة فكرية مبتكرة و شبكة
هذه القضايا".
تواصل للطالبات
عى،أن
وأضافت ،الدكتورة أمنة ي
ز
المؤتمر يســاعد المشاركات ي� تطوير
اﻟﺪﮐﺘﻮرة ﺷﻤﺎن رحﯿم
كب�ة لحياتهن
مهاراتهن ويضيف قيمــة ي
الخاصة ،حيث قالت" :ينبغي أن
أ
ش
غــ� المقــررة مع
تتما� النشــطة ي
أ
الدراسة الكاديمية ك ز
يتس� للمرء
ي
الحصول عى تجربــة تعليمية متكاملة.
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ﻃﺎﻟﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ دار اﻟﺤﮑﻤﺔ ﻧﺤﻮ اﳌﺤﺎﻣﺎة اﻟﻌﺎﳌﯿﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎﳌﻲ أﻟﯿﻦ آﻧﺪ أوﻓﯿﺮي ﻓﻲ ﻃﺮﯾق
اﻟﺸﺮاﮐﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ دار اﻟﺤﮑﻤﺔ

اﳌﺮﮐﺰ اﻷول ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻃﺎﻟﺒﺎت ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺤﺼﺪن اﳌﺮﮐﺰ اﻷول ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ(وﻟﯿﻢ ﻓﯿﺲ)
فازت طالبات قسم القانون ز ي� الحكمة بالمركز
أ
التحض�ية الثامنة
الول بمسابقة (وليم فيس)
ي
ز ي� التحكيم التجاري الدوى لدول ش
الرق
ي
أ
ت
ال� عقدت بالبحرين مؤخرا ،بمشاركة
الوسط ي

طالبا وطالبة بـ 15مؤسســة تعليم عال من
ً 120
ز
 10دول ،إضافــةً إى  60من
المحكم� والقضاة
ي
أ
يز
يز
يز
كاديمي�
وال
الدولي�
المتخصص� ،وبموجبها
تتأهل للمشاركة ز ي� خوض منافسات مسابقة
(وليم فيس) الدولية الشــهر المقبل ز ي� النمسا
وهونغ كونغ .ولــم تكن جائزة أفضل فريق ز�
ت
ال� حصدتها الجامعة ،وإنما
المســابقة فقط ي
ثاث جوائز من أصل خمس ز ي� نفس المسابقة.
ت
جائز� مذكرة المدعي
وقد حصل الفريق عى
ي
ومذكرة المدعى عليه ،بينما حصدت الطالبة
بشاير بن ي ز
تشام� للدعم.
يم� عى جائزة مينا
ب
وتكون فريق دار الحكمة هذا العام من
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أ
خ�ة من قسم القانون وهن:
طالبات السنة ال ي
دانا العقيل ،ورغد الفريدي ،ويارا الصايغ ،
وبشاير بن ي ز
يم�  ،ورنا مدرس و هديل الطيب.
وأ�ف عى الفريق أ
ش
الستاذة سايرة نارمة
القاســم من هيئة التدريس .كما تكون الفريق
التدري� من دعاء عامر و وو ّد مسعود ،وبدعم
ب
من خريجات الجامعة جود الجمجوم ،ودارا
صحب .وأعربت مديرة الجامعة عن ســعادتها
التواى للجامعة
بهذا الفوز للمرة الخامسة عى
ي
ت
ال� تشكل حدثا سنويا يتنافس
بهذه المسابقة ي
فيه طاب وطالبات من كل كليــات القانون،
تقــول " :نفتخر ت ز
ونع� بما قدمته الطالبات
ز ي� هذه المشــاركة بتحقيق إنجاز جديد يضاف
ت
ال� حققتها الجامعة باسم المملكة
لاإنجازات ي
ت
ال� برهنت عى المستوى
العربية الســعودية ي
الرفيع الذي وصلت إليه المرأة السعودية ز�

جميع المجالت ".كما أشــادت بدور الطالبات
لدخول هذا التحدي وحصولهن عى المركز
أ
سه� –أيضا -بالدور
الول .وأشادت الدكتورة ي
الكب� الذى لعبه الفريق ش
والتدري�
المرف
ي
ب
عى الفريق الذى كان له الفضــل بعد ه
ز
النجاز الرائع.
سبحانه وتعاى ي� تحقيق هذا إ
وتعد مســابقة ويليام فيس من المسابقات
الدولية ز ي� مجال التحكيم التجــاري  ،حيث
كانت المحاكمات الصورية ومنــذ عام 1994
تعقد سنويا ز ي� فينا لتجذب ما يزيد عى 300
كلية قانون من جميع أنحاء العالم .وقد
أعدت ما يزيد عى ش
عرين دوريا تمهيديا
ّ
تجرى من خاله محاكمات صوريــة تدريبية
ت
ال� تجرى ز ي� فينا ،
سابقة للمنافسة الفعلية ي
كما أن هنالك منافسة أخرى تجرى ز ي� نفس
مواز ز ي� هونغ كونغ.
الوقت بشكل ٍ

زارت ش�كة ي ز
أوف�ي للمحاماة الدولية الرائدة الثاثاء 3 ،أكتوبر  2017جامعة دار الحكمة  .وكان
أل� آند ي
الهدف من الزيارة مناقشــة بناء عاقة عالمية دائمة ي ز
الركة والجامعة .وتسعى هذه ش
ب� ش
الراكة إى
ز
أك� ش�كات القانون
الدوى ز ي� العالم،
تشجيع طالبات القانون عى دخول مهنة المحاماة ي� واحدة من ب
ي
ز
ت
يز
ال� تواجه
العامل� ز ي� هذا المجال.
والتعاون ي� مجالت خدمة المجتمع ،والتغلب عى الحواجز ي
وقامت ماميا كوافو أكوتو معاونة أوى ز ي�
إدارة أ
الصول ز� ي ز
أوف�ي لب ،لندن،
أل� & ي
ي
بقســم قانون دار الحكمة بتخطيط ش�اكة
تدعم الطالبات ز ي� مجال القانون .وقابلت
خريجات قسم الدراسات العليا ،وناقشت
ت
ال� تشــجع ي ز
تمك� المرأة
معهن القضايا ي
وتنوعها ز ي� مجال القانون .وتمتاز خريجات
بخ�ة عالية ز ي� مجال القانون
دارالحكمة ب
ز
مكنتهن من العمل ي� مجال المحاماة
داخل الوطن وعى مســتوى العالم لعدد
من الســنوات .وقد حصل العديد منهن
عى تراخيص لممارســة المهنة ز ي� المملكة،
ز
و� الوليات المتحدة.وشملت الزيارة أيضا
ي
تبادل أ
الفكار حول كيفية شإ�اك الطالبات
ز ي� مجالت الخدمة المجتمعية وزيادة
مســاهماتهن ز ي� المجتمع بما يواكب قيم
ويل� رســالتها لتخريج طالبات
دار الحكمة ب ي
راعيات ،رائدات ،قائدات.
وقدمت ي ز
أوف�ي لطالبات القانون
أل� & ي

ندوة منحتهن نظرة فريدة من نوعها كونهن
محاميات ســيدات ز ي� ش�كة محاماة دولية.
بالخــ�ة ز ي� العمل وكيفية بناء
كما زودتهن
ب
شــبكة الدعم والتصالت لتحقيق مهنة
قانونية ناجحة .وســتعمل ي ز
وأوف�ي
أل� ي
مع دار الحكمة بشــكل حري لضمان
تعزيز مهارات توظيف الطالبات ز ي� المجال
القانو�  ،وتقديم مجموعة من أ
ز
النشــطة
ي
ز
والدوى.
الوط�
عى الصعيدين
ي
ي
سه� حسن ش
القر�
وقد بع�ت الدكتورة ي
ي
مديرة الجامعة عن الهدف من هذه الزيارة
بقولها" :الهدف من الزيارة أ
الولية هو بناء
فرص ممتازة لطالبات دار الحكمة من خال
ت
ال� يحتجنها ز ي�
منحهن جميع المعلومات ي
مهنة القانون ز ي� واحدة من ش�كات القانون
الرائدة ز� العالم ي ز
وأف�ي .كما نرغب
أل� ي
ي
ش
ز ي� إقامة �اكة مع أو اند اي لخلق فرص
لتدريب وإعداد الطالبات للعمل ز ي� بيئات
المحامــاة الدولية والمحلية والتدريب عى

التنمية المهنية"
ز
أوف�ي عام ،1930
وتأسست ش�كة يأل� آند ي
أك� ش�كات المحاماة
لتصبــح واحدة من ب
ز
ز
تعت�
ي� العالم ي� المملكة المتحدة .ب
يز
أوف�ي عى نطاق واســع واحدة
أل� & ي
من ش
أكــ� ش
الركات القانونية ز ي� العالم ومن
النخبة ،وتقدم المشورة ش
للركات الوطنية
والمتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية
والحكومات .عملت مع ش
أك� من  5000موظف
بمــا ز� ذلك ش
أك� من  500ش�يك ز ي�  46مكتبا
ي
ش
ز ي� جميع أنحاء العالم .وتقــدم الركة
المشورة القانونية ز� أوروبا أ
يز
مريكت�
وال
ي
أ
ت
ش
وأســ�اليا وأفريقيا والرق الوسط.
وآسيا
ز
ز
أوف�ي عى
و� عام 2016حصل يأل� آند ي
ي
ش
أك� من  1500صفقة عى مســتوى العالم،
وهو مســتوى ل مثيل له من قبل أي ش�كة
محاماة أخرى ز ي� العالم.
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نظم قسم أ
الزياء ز� جامعة دار الحكمة حفل العرض السنوي لخريجات قسم أ
الزياء  ،2018ز ي� قاعة
ي
سه� ش
عبا� رئيسة قسم
القر� ،د .سناء
المؤتمرات والحتفالت بالجامعة .وذلك بحضور ،مديرة الجامعة د .ي
ي
ي
تصميم أ
الزياء وعدد من أعضاء هيئة التدريس .تشكلت لجنة التحكيم مجموعة من المدونات المشهورات
والمصممات ز� عالم الموضة وتصميم أ
الزياء ،ريم الفيصل أرام ز
قبا� وهبة مجددي ز
وم� حداد ولمى
ي
ز ي
أ
أ
ز
أما� الصيعري عى المركز الول لفضــل مجموعة أزياء وأفضل
و� نهاية العرض حصلت الطالبة ي
طاهر .ي
تصاميم تحت مسمى (موريسك.) Moresque
ﺷغف اﻟﺘﺼﻤﯿم

أﻣــﺎﻧــﻲ
اﻟﺼﺎﻋﺮي
ﺑﺼﻤﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ وﻋﺼﺮﯾﺔ ﺑﻬﻮﯾﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ

10

ﻧﻮر اﻟﺤﮑﻤﺔ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ دار اﻟﺤﮑﻤﺔ

أما� عــن خط أ
ز
الزياء الذي احتل المركز
تقول ي
أ ز
ت
فكر� هي تصميم مابس
الول ي� الحفــل " :ي
السامية .ففي
مســتوحاة من الفن والحضارة إ
يطاى
يوم ما رأيت لوحة ش�قية للفنان إ
ال ي
ت
ا�) عكس فيها الحياة اليومية
(جيليو روز ي
يز
للمســلم� من منظوره الخاص ،بدت يى
أ
ش
اللوحة وكأنها تصوير لازيــاء الرقية اليومية
السائدة آنذاك ،ذكر زت� هذه أ
الزياء بموضة
ي
الشــارع الحالية ،واوحت يى بتأسيس ماركة )
ال� تجمع ي ز
ت
ب� موضة
دموجــا  )Damujaي
ز
الشارع قديما وحديثا وهو مفهوم جديد ي�
الســوق التجاري .الهدف من هذه الفكرة هو
الســامي وأن أقدمه
أن أعيد صياغة الفن إ
بطريقة مبتكرة تناسب المرأة العرية الجريئة
ت
ال� تقدر المابس المبتكرة .أريد أن تشعر كل
ي
ز
سيدة بأنها أنيقة ومتفردة ي� آن واحد وبأنها
محط أ
النظار".

اأﻟﻮان تﺘﮑلم اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

ز
أما� اســم (دموجا  )Damujaعى
أطلقت ي
خط أ
الزياء الخاصة بها وهو فريد من نوعه
وتحدثنا عن الفكرة وراء هذا السم "دموجا
هي كلمة عربية لها دللة عى الندماج ،وهي
ال� يعتمد عليها خط أ
أ
ت
الزياء".
الفكرة الساسية ي

اﻟفن اإﺳــاﻣﻲ ﺑلﻤﺴﺎت اﻟﻘﺮن
ال٢١

ز
أما�:
وعــــن مـــصــدر إ
اللـــهام تقول ي
ز
المسلم� القديمة كانت
"من روح شوارع
ي
ز
ألهمت� أن أتطلع
البداية .لوحــة جميلة
ي
وأبحث ش
أك� عن ثقافة الموريسك الغنية.
الموريســك هم المسلمون الذين عاشوا
ز� أ
الندلس قديما فقد اشــتهروا بطابعهم
ي
ز
الخــاص � العمارة والتصميم واللباس .ش
وأك�
ي
ز ز
السامية
ماجذب� ي� الموريسك الهندسة إ
ي
العر� وطريقتهم ز ي� لــف اللباس و
والخط ب ي
ز
ألهم� بإعادة إستخدام هذه
العمامة كل ذلك
ي
ز
المفاهيم المختلفة ي� المجموعة"

تﺼﺎﻣﯿــم ﻣﺴــﺘلﻬﻤﺔ ﻣــن ﻋﻤق
اﻟفن اإﺳاﻣﻲ

ارتســمت خطوط أ
الشكال الهندسية ز ي� قصات
تصاميمها وتمثلت ز ي� الشكل الدائري ز ي�
أ
الكمام و طبعات المجموعة المســتوحاة من
عنار الموريسك الفنية .وقامت بتصميم
القماش المســتخدم ز ي� المجموعة بطريقة
السامي
عرية وغريبة مستوحاة من النقش إ
التقليدي .أثارت الكلمات العربية المنقوشة
عى التصاميم فضول وإعجاب الحضور
ي

حيث تم انتقاء كلمات عربية يغ� متداولة
لثارة الفضول والتشويق و الحث عى البحث
عن معانيها أ
الصيلة .وتم تطريز هذه الكلمات
بخيوط ذهبية وطعمت بالكرستالت إلضافة
ز
و� النهاية
لمســة من الفخامة عى القطع .ي
الســامية مع
تم دمــج جميع هذه العنار إ
القصات الحديثة مما جعل هذا الكولكشن
وفريدا من نوعه ليتناسب مع المرأة
مم�ا
ً
ي زً
العرية.

رؤﯾﺔ ..ﺷغف ..إﻧﺠﺎز

ز
لحصوى عى
كى فخر
وبسعادة تقول ي
ي
أما� ” :ي
ز
ز
ودعم�
ساند�
هذه الجائزة  .أشكر كل من
ي
ي
ت
أ
ت
،معلما� فلولهم
أصدقا�
والداي،عائل�،
ي
ي
ي
لما حققت هــذا النجــاح .واتوجه بالشــكر
الجزيل لقســم تصميم أ
الزياء ز ي� جامعة دار
سه� ش
القر�
الحكمة وشكر خاص للدكتورة ي
ي
لدعمها المستمر وحرصها عى متابعة إنجازات
الخريجات .ما يزيدنا ثقة وتقدم ويساعدنا
مســ�تنا المهنية  ،ش
ونر إبداعنا وتصميماتنا
ز ي�
ي
أل بك� عدد ممكن من الناس".

ﻋلى امنﺼﺔ اﻟﻌﺎمﯿﺔ

قامت ز
أما� بخطو أول خطوة ز ي� عالم
ي
ز
التصميم حيث عرضت تصاميمها � ت
أر�
ي
البوتيكات ز ي� المملكة وخارجها مثل Hub72.1
 boutiqueو House of Fraser Department
بالضافة إى مشــاركتها ز ي� معارض
 .storeإ
مرموقة عى مستوى الخليج.
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ﻓﻲ إﻃﺎر رؤﯾﺔ  ٢٠٣٠اﻟﺤﮑﻤﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮا ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ

ﻋﺪﺳﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎت دار اﻟﺤﮑﻤﺔ ورﯾﺸﺘﻬﻦ اﳌﻤﯿﺰة ﺗﺠﺴﺪ وﺟﻬﺔ
ﻧﻈﺮ اﳌﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

ﻣﻬﺎرات رﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل وﺗﺮﺳﯿﺦ ﻗﯿﻢ اﻻﺑﺘﮑﺎر واﻟﺒﺤﺚ
نظم مركز البحث العلمي بالجامعة
مؤتمرا بعنوان" :بناء المســتقبل:
مجتمع حيوي ،واقتصاد مزدهر،
ومواطنون سعداء" سلط الضوء
عــى أهمية تطوير مهارات ريادة
أ
العمال لدى طالبات الجامعة
وترســيخ قيــم البتــكار وتعزيــز
دورهن ز ي� بنــاء مجتمع حيوي وبيئة
عامرة تماشيا مع أهداف رؤية .2030

واستعرض المؤتمر الفرص المســتقبلية
للطالبــات بمشــاركة كوكبــة مــن أبــرز
ي ز
يز
يز
المتحدث�
المحلي�
والدولي� من مختلف
التخصصات ،وعى رأسهم الدكتورة خولة
كب�ة علماء أبحاث أمراض الرطان
الكريــع ،ي
التخصص،
ز ي� مستشفى الملك فيصل
ي
كــ� ،أســتاذ إدارة وريادة
والدكتــور وليام ي
أ
،واختــ� متحدثا
العمال بجامعة هارفارد
ي
رسمي لوى العهد أ
ال يم� محمد بن سلمان
ي
من جامعة هارفارد.
وتناولت الدكتورة خولة أهــم محاور رؤية
 2030الرامية إى بناء مجتمع ينعــم أفراده
بنمــط حياة صحية ورفاه اجتماعي ،وتحدثت
عن أهمية البتكار والبحث العلمي ســبيا إى
تعزيز مساهمة المرأة السعودية ز ي� تحقيق
أهداف الرؤية الطموحة .وســلط الدكتور
وليام الضوء ز ي� حديثه عى محــاور ريادة
أ
العمــال وقيم البتكار والنمو القتصادي
بصفتها محاور حيوية ز ي� رؤية  ،2030مشــددا
تمك� رائدات أ
عى أهمية ي ز
العمال وتعزيز
مساهمتهن ز ي� تحقيق أهداف الرؤية.
12
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بخ�ة عريقة ز ي� مساعدة
ويتمتع الدكتور يك� ب
ش
الركات واقتصادات الدول عى استكشــاف
ز
فرص جديدة تســاهم ي� تحقيق معدلت
التنميــة المنشــودة؛ إذ يتعاون مــع عدد
كب� من ش
الركات العالمية بهدف تطوير
ي
مشــاريع جديدة وتحقيق تحولت تقود
هذه ش
بالضافة
الركات إى زيادة أرباحها ،إ
إى تقديم استشارات لعدد من الحكومات
حول أفضل السبل لاستثمار ز ي� القدرات
يز
البتكارية
للمواطن�.
وتعليقــا عى نجاح هذا المؤتمر ،أوضحت
ي ز
كيمباين� ،مديرة
الدكتــورة رايجــا ماركيتا
مركــز أ
البحــاث بجامعــة دار الحكمــة،
كب� ز ي� إثراء
قائلةً " :ساهم المؤتمر بشكل ي
تجربة الطالبات التعليمية ،فقد استضاف
شخصيات بارزة ز ي� عدد من المجالت
المهمة ،ورأت الجامعة إقامة هذا المؤتمر
انطاقا من نهجها الراسخ الذي ترتكز عليه

يز
لتمك� بنــات المملكة من الرتقاء بمهاراتهن
ز ي� كافة المجالت الحيوية ولسيما ريادة
أ
وتب� أ
العمال ،ز
الفكار البتكارية ي ز
كرك�ة
ي
أساســية للمساهمة ز ي� تحقيق أهداف الرؤية
ونهضة الوطن ورفعته".
هــذا وقــد شــهد المؤتمــر الذي تنظمه
جامعة دار الحكمة ألول مرة حضورا بارزا
من مختلف الشــخصيات أ
الكاديمية من
الجامعات المحلية والدولية ،ومشاركات
مختلفــة تناولت عددا من المواضيع البحثية
ت
ال� تساهم ز ي� تطور المجتمع والتقدم
ي
ز
التكنولوجي من المنظورين الحري
والجتماعي  ،وعى رأســها تطوير التعليم
ز
القانو� ،وعمليات التصميــم الرقمية،
ي
بالضافة إى القضايا والمشاريع
والتصنيع إ
الحالية ،مثل :ش
مروع مدينة نيوم وقيادة
المرأة للسيارة.

شاركت أربعون طالبة من الجامعة ز ي� متحف اﳌﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻧﻤﻮذج ﻟإﺑﺪاع
ز
ز

ج�ر للفنون � جامعة غريغوريوس �
ما� ي
ب

ي
ي
ي
 2017وﻓﻬﻢ اﻟﺤﯿﺎة
ز
12
الثاثاء
من
أوكاهوما
،
شو�
سبتم�
ب
ي

نوفم�  2017بمعرض من إبداع
إى 12
ب
طالبات الجامعة تحت عنوان (وجهة نظر
ويعد هذا المعرض جز ًءا
المرأة السعودية)ُ .
من عدة معارض أخرى يستضيفها المتحف،
ز
لمحارات تركز
إضافة إى تقديم المتحف
أ
النسا� .وجسدت طالبات
عى المنظور
ي
الحكمة ومنهن( :سارة بخاري ،لريسا
فاليس ،قرة ي ز
الع� عبد العليم) من خال
أ
التصوير الرقمي والعمال الفنية إالبداعية،
منظور المرأة السعودية ز ي� المجتمع من عدة
جوانب :الحياة والثقافة والدين،والتقاليد ز ي�
المملكة العربية السعودية.عمل المعرض
عى تصحيح النظرة السلبية من بعضهم
إى دور المرأة السعودية ز ي� المجتمع ،وبيان
يز
والمتم� ز ي� التنمية الوطنية
دورها الفاعل
بكافة مجالتها

وقد أعجبت أ
الستاذة ليندا شايفر من جامعة
ت
ت
ال� زارت الجامعة ،بالحياة
إيست سين�ال ي
أ
لطالبات الحكمة ،ودورهن �ز
الكاديمية
ي
الحياة ،وفهمهن لها بشــكل ي ز
بالبداع.
يتم� إ
وناقشت معهن عددا من أعمالهن وقدمتها
للزوار والضيوف أ
يز
مريكيــ� ،مركزة عى
ال
ماتعكسه تلك أ
العمال من فهم المرأة
السعودية المتعلمة والمبدعة للحياة.

اﳌﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻀﺎء ّ
ﺧﻼق

وقد أعربت مديرة الجامعة عن دعمها
لهذه المشــاركة بقولها" :إن هذه أ
النواع
من المعارض يسهل اندماج الطالبات
بساسة ز ي� سوق العمل بعد التخرج من
خال حضور العديد من ش
الركات ورجال
أ
العمال .وقد أثبتت طالبــات دارالحكمة

أنهن راعيات رائدات قائدات .وأنهن
ز
البداع،
قادرات عى القيام بدور قيادي ي� إ
آ
الس� عى
وبمشاركتهن يتاح لاخرين ي
خطاهن ،و فتح الباب أمام فضاء خاق
للمرأة ز ي� المملكة العربية الســعودية".
وستشارك طالبتان وخريجة من جامعة دار
الحكمة ز ي� افتتاح المعرض ز ي� السادس من
سف�ا للملكة  ،يمثل المواهب
أكتوبر ليكون ي
البداعية ويسوق لزمياتهن ز ي� الجامعة.
إ
ويعد قسم التصالت المرئية من أوائل
ت
ال� قدمتها دارا لحكمة ز ي� المملكة
ب
ال�امج ي
ز
وتم�ت الجامعة به
العربية الســعودية ي
أ
.ول شك� من عقد من الزمان غمرت خريجات
المعاي�
ال�نامج سوق العمل ورفعن
ي
هذا ب
ز
ز
والبداعية ي� هذا المجال ي� جدة،
الفنيــة إ
وقــد أصبــح العديــد
منهن صاحبات مشاريع
ومصممات وضـعــن
يز
مــتـمـــ�ة
بــصـمــــة
فــي هــذا الــمــجــال.
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خريجة الحكمة "ثريا تب�جي" تحصد جائزة "راعية التعليم " 2018

ﺧﺮﯾﺠﺔ اﻟﺤﮑﻤﺔ ﺗﺒﺪأ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة
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حصدت ثريا عادل تب�جي ،خريجة
الحكمــة جائــزة "راعيــة التعليم" 2018
ت
عن مبادرتها ي ز
ال�
المم�ة "كادي ورمادي" ي
ساهمت ز� تشجيع أ
الطفال عى القراءة
ي
المم�ة �ز
تمك�ز
ز
بشكل عام ،وجهودها ي ي ي
أ
يز
المكفوف� من الطاع والقراءة،
الطفال
ت
"ال� أطلقتها
وذلك ضمن جوائز "راعية ي
مدينــة الملــك عبــد ه القتصادية
مؤخــرا؛ لدعــم المــرأة الســعودية
ً
المســؤولة بالتعاون مع جامعــة دار
الحكمة .وتهــدف الجائزة إى ي ز
تثم� دور
المرأة بشــكل عام ،وتسليط الضوء عى
نماذج ناجحة ،وإبراز دورها ز ي� جميع
المجالت .ومحاور الجائزة خمسة ،هي:
راعيــة أ
ال�ة وراعية التعليــم ،وراعية
البداع  ،وراعية واعدة
المجتمع وراعية إ
ت
ش
( الشابات) .وقد فازمروع ثريا ب�جي "
كادي رمــادي" بجائزة أفضل ابتكار ضمن
فئــة " التعليم" بعد تقييمه من قبل
أ
مــ�ة البندري
لجنة تحكيم ضمت ال ي
بنت عبدالرحمن الفيصل ،والدكتورة
سه�حسن ش
القر� ،والدكتورة ثريا
ي
ي
عبيد ،والدكتورة سلوي الهزاع والدكتورة
العيس .وتنافس عى الجائزة ٌكل
إيناس
ي
ت
من ثريا ب�جي وإبتسام التويجري وديم
الرور.

ت
ال� نفخر بها جميعا؛ فقد
إنها لحظات رائعة لهذه الفتاة الســعودية ،ي
اختارت التعليم الذي يمثل أهم حقل لبناء أي حضارة ،ليس ذلك
فحسب بل إن فوزها قد بدأ منذ اللحظة أ
الوى ،بدأ منذ اختيارها لفئة
الطفال) الذين يعدون اللبنة أ
عملهــا ،وهي (فئة أ
الوى فبدأت البناء من
ال� هي الغذاء أ
ت
الول
القاعدة  ،ومن ّثم اختيارها للحقل ،وهو (القراءة) ي
ال ت
لك�ونية،
لبناء المعرفة وتغذية الفكر ،واتخاذها الوسائل الحديثة إ
وغ�ها من الوسائل الفنية الجاذبة لغرس القيم أ
والخاق واللغة والعلوم
ي
بال�فيه ت
ت
وال�غيب.نعم ،لقد بهرت ثريا الجميع بإرارها وعملها  ،وما
حققته من نجاح ،هو نجاح لنا جميعا بدءا من الوطن وانتهاء بجامعة دار
ت
ال� تفخر بأنها إحدى خريجاتها".
الحكمة ي
اﻟﺪﮐﺘﻮرة ﺳﻬﯿﺮ اﻟﻘﺮﺷﻲ
ماجست� إدارة أعمال مع مرتبة ش
الرف
وجدير بالذكر أن ثريا تب�جي ،حاصلة عى
ي
أ
الوى من دار الحكمة ،ومؤسســة دار ش
النركادي ورمادي ،وعضو مجلس إدارة ش�كة
يز
وعد القابضة ،ولها جهود ومساهمات ز� ي ز
المكفوف� من القراءة ش
بنر مجموعة
تمك�
ي
من القصص بلغة (برايل).
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اﳌﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻒ اﳌﻘﻮد :أﻧﺎ ٌ
أهﻞ ﻟﻬﺎ
ﺟﺎء اﻟﻘﺮار اﻟﺤﮑﯿﻢ ﺑﺘﻤﮑﯿﻦ اﳌﺮأة ﻣﻦ ﻗﯿﺎدة اﻟﺴﯿﺎرات ﻟﯿﺤﻘق ﺣﻠﻢ اﳌﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.
ّ
وﯾﻌﺪ هذا اﻟﻘﺮار ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻹﺣﺪى ﻣﻔﺮدات رؤﯾﺔ  ٢٠٣٠اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ .وﻗﺪ ﺗﻔﺎﻋﻠت إداراة
وﻣﻨﺴﻮﺑﺎت اﻟﺤﮑﻤﺔ ﻣﻊ هذا اﻟﻘﺮار داﻋﻤﺔ ﻟه ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
امﺮأة اﻟﺴــﻌﻮدﯾﺔ ﮐــفء ﻟﻘﺮار
قﯿﺎدة اﻟﺴﯿﺎرة

وعن قرار ي ز
تمك� المرأة من القيــادة تقول
ش
ســه�
الدكتــورة
القــر� :هــذا القرار
ي
ي
ت
ز
الكث� لنــا جميعا،فهــو ي�جم ثقة
يع� ي
ي
حكومتنا الرشيدة بالمرأة،وأنها كفء لهذه
المسؤولية،وتستطيع أن تنجح حيثما كانت،
بل وستعلن من وراء المقود أنها أهل له ،
ت
ال�
وأنه قرار اتخذ ُ
وصنع للمرأة الســعودية ي
أثبتت أنها راعية ومسؤولة عن الوطن

اﻟﻘﯿﺎدة ضﺮورة ﻻ تﺮف

ســه� أن القيادة زرورة
وترى الدكتورة
ي
ز
ز
للمراة العاملة فربة الم�ل ستجد لها مساحة
كب�ة تخفف عنها أعباءها واتكالها عى الزوج
ي
أو البن أو السائق ،سواء الخاص أم أ
الجرة
ز� قضاء احتياجاتها ز ز
الم�لية أو الشــخصية.
ي
توف� الدخل
كما ســيتيح لها ذلك مزيدا من ي
أل�تها ،وســيوفر للمرأة العاملة الوقت،
وسيكون عامل دعم إلنجاز عملها برعة
دون تعطيــل ،أو انتظار لزوج أو أخ يوصلها
لعملها ،أو انتظار سائق ربما يكون يغ�
متفرغ.

حﺎفظــﻲ ﻋلــى أهﺪافــك فأﻧت
قﺎئﺪة

ت
ال� توجهها للمرأة ز ي� هذا
وعن الرسالة ي
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سه� :قرار القيادة
الجانب تقول الدكتورة ي
انطلق من تعاليم ديننا وثقافتنا.وعليك أخ�ت
ي
ت
يز
وستظل�
ابن� أن تتذكري دوما أنك كنت
 ...ي
الغاى.
محل ثقة حكومتنا الرشيدة ،ووطنا
ي
وأنك حيثما كنت أنت قائدة.

قﯿــﺎدة امــﺮأة اﻧﺘظــﺎم وآﻣﺎن

عســ�ي ،وكيلة
وترى الدكتــورة أريج
ي
أ
تمك�ز
الجامعة للشؤون الكاديمية أن ي
المرأة السعودية من القيادة سيحسن من
تز
ال�ام الجميع رجال ً ونســا ًء بأنظمة المرور،
الس� عن معدلها
وسـيخـــفض من حوادث ي
الحاى.
ي

اﻟﺤﺎجﺔ تﺤﺪد اﻟضﺮورة

كلية العلوم الصحية والسلوكية والتعليم عن
قيادة الســيارة قائلة" :إن قيادة المرأة للسيارة
ز
تع� ى ي ز
تمك� الســيدات من حقهن ز ي� التنقل
ي ي
ز
ز
بــدون عقبات أو حواجز ،وهي رورة رورة
زرورة ،و ممارسة لحق طبيعي.

ﻣبﺎرك اﻟﻘﯿﺎدة ،اﺳﺘﻤﺘﻌﻲ

ت
ال� توجهها لقائدات السيارة،
وعن الرســالة ي
سم�ة:
تقول د .ي
مبارك القيادة! اســتمتعي و انطلقي بثقة و
ثبات مــع زرورة ت
اح�ام حق الطريق للجميع
الس�.
و اتباع أنظمة ي

ﯾﻮﻣﯿﺎت اﻟﺤﮑﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﯿﺎدة

الدوى
وقد شاركت الحكمة ز ي� معرض جدة
ي
الثالث للكتاب بموضوع يتعلق بالســماح
للمرأة بقيادة السيارة ،من خال كتيب بعنوان
ت
"يوميا� مع القيادة" ،وهو سجل يومي لتدوين
ي
خطوات القائدة لمركبتها ودليل إرشادي
لســ�ها ،وما ينبغي عليها فعله ومراعاته ،وقد
ي
سه� بقولها:
افتتحت تدشينه الدكتورة ي
"قائدة" ،لقب جديد ينضم اليــوم أ
لالقاب
يز ت
ال� تطلق عى المرأة الســعودية.
المتم�ة ي
أن المرأة السعودية
ونعلم كما يعلم الجميع ّ
جديــرة بكل لقب يُمنح لها ،فهي تدرك
مضامينه وما تي�تب عليه من مســؤوليات
وتكاليف سامية".

وأضافت :المرأة الســعودية تؤمن بأن إداراتها
ت
ال�
لعجلة القيادة إنما هو إداراتها للنهضة ي
يشهدها وطننا الحبيب .وأنها حينما تستقل
السيارة إنما تسعى لتحقيق أهدافها .قيادة
الســيارة كأي عمل له قواعد وأصول وبرامج
وأدوات إذا اتبعناها نجحنا ز ي� أدائها،ورافق
هذا النجاح شعور بالرضا والسعادة لما وصلنا
إليه.

ﻧﺤﻮ قﯿﺎدة آﻣنﺔ

أ
ت
ال� أعدتها الجامعة لتأهيل
ومن النشطة ي
المــرأة للقيــادة إعــداد ز
محارة للطالبات
بعنوان " قيادة المرأة للســيارة ز� السعودية
أ
خب� السيارات،
" قدمها الســتاذ عاء كيال ي
ومقدم برنامج (مكس كار) عى إذاعة مكس
اف ام.وشــهدت حضورا مكثفا من الطالبات.
ز
المحارة عى تعريف الطالبات بأنواع
ركزت
بالضافة
الســيارات وأجزائهــا التشــغيلية ،إ
إى التثقيف بأهم وسائل السامة عى
الطرقات،وأهمية القيادة آ
المنة عى الطرق
لضمان سامة أ
الشخاص من الحوادث
المرورية ،مشــد ًدا عى أهمية التأكد من
الطارات وفاعلية
متطلبات السامة كصاحية إ
وغ�ها ،قبل قيادة المركبة ،إضافة
الكوابح ي
ز
للقيادة المســؤولة للمركبة ي� الطرق العامة
واتبــاع اللوحــات التحذيرية لحــد الرعة
الشارات
المسموح ،والتحذير من تجاوز إ
الضوئيــة عنــد التقاطعــات ،والحذرمن

المخالفات المعتادة والمشدد عليها من ش�طة
المرور ،مثل عدم اســتخدام الجوال أثناء
القيادة .وقد أجاب عى جميع استفســارات
بتداب�
الطالبات عن المواضيع ذات الصلة
ي
السامة عى الطرق ورفع مستوى الوعي
عند القيادة ، ،مبينا لهن بأن اتباع أ
النظمة
ً
والتعليمــات المرورية أثنــاء قيــادة المركبة
تعكس ثقافة المجتمــع ت
واح�امــه للنظام.
ز
الجفاى
المحارة برعاية ش�كة إبراهيم
أقيمت
ي
ز
ز
ش
وإخوانه للســيارات وكاء مرسيدس-ب�� ،كة
محمد يوســف ناغي المتحدة وكاء اطارات
ز
وا� دليلك
يلى ،باريس ي
غال�ي ،تطبيق ي
يب� ي
الذك ،يف� ش
ساتس كوليكشن بوتيك ،والراعي
ي
ي
الذاعي مكس اف ام.
إ

والرجل والمرأة من نظر د.أريج همــا اللذان
يحددان ما إذاكانت القيادة ترفا أو زرورة؛ فهي
لبعض أ
الخوات زرورة ،وللبعض ترف كما هو
الحال للرجل ،ول مانع أن تكون أيًا منها ما دامت
بمراعاةآدابالطريق.ورسالتها للقائدات:
تز
الس� ،والحفاظ عى أمن
الل�ام بآداب وأنظمة ي
أ
المشاة رخصة القيادة الوى لك.

اﻧطلﻘــﻲ ﻻ ﻋﻘبــﺎت وﻻحﻮاجــز
ﺑﻌﺪ اﻟﯿﻮم

سم�ة الدهيثم ،وكيلة
وتتحدث الدكتورة ي
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أطلقت جامعت دار الحكمة عددا من برامج
والماجســت� بناء عى خطة
البكالوريوس
ي
تعليمية مبنية عى دراسة احتياجات سوق
ماجست�
ال�امج .ومنها برنامج
ي
العمل لهذه ب
(القيادة ت
ماجست� باللغة
أول
ويعد
بوية)
ال�
ي
ّ
العربية ز ي� الحكمة.
وال�نامــج معتمــد مــن وزارة التعليــم
ب
الســعودية ،ويؤهل خريجاته للحصول
عى فرص عمل واسعة ز ي� ســوق العمل
ز ي� عدة مجالت ،منها :قيادة المؤسســات
التعليميــة وإدارتهــا ،وتقييــم المناهــج
الدراسية ،والستشارات ز ي� مجال التعليم،
والمناصب البحثية ز ي� المجال التعليمي،
ي ز
وتدريب
المعلم� عى أحدث أساليب
التدريس.

ماجست� القيادة
برنامج
ي
ت
ال�بوية يزود الدارسات
بمهارات القيادة ،والبحث
والتفك� الناقد
العلمي
ي

د .دﻻل اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ
ﻣﺎجﺴﺘﯿﺮ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﯾﻮاﮐب رؤﯾﺔ امﻤلﮑﺔ ٢٠٣٠
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اﻟﺪﮐﺘﻮرة دﻻل اﻟﻌبﺎﺳﻲ
دار اﻟﺤﮑﻤﺔ ّ
ﻧﺘﻌلم ﻟنﻌﻤل

ســه�
تقول مديــرة الجامعــة الدكتورة
ي
ش
القر�" :نتعلّم لنعمل" هي إحدى مفردات
ي
ز
ت
التعليم ي� رؤية. 2030وهي الســ�اتيجية
ت
ال� تعتمدها جامعة دار الحكمة كمنهج
ي
يز
لمعلم�
تعليمي يتلمس احتياجات التعليم
يز
مؤهل� ،وإدارات تربوية قيادية يمتلكون
ز
والبداع ي� مجال
التفك�
مهارات
التحليى ،إ
ي
ي
ز
التعليم ،واستخدام التقنية ي� التعليم".

ﺑﺮﻧﺎﻣــج اﻟﻘﯿــﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻮﯾــﺔ
رﺳﺎﻟﺔ وطنﯿﺔ

ال�نامج
ال�نامج تقــول مديرة ب
وعن أهداف ب
العبا�:
الدكتورة دلل
ي
ال�نامــج حاجــة مملكتنــا العزيزة
"يل� ب
ب ي
لنســاء يمتلكن مهارات قيادية و إدارية
لقيادة
يجا� ز ي� كل المجالت
التغي� إ
ي
ال ب ي
المحى والعالمي .وقد
وعى المستوى
ي
ت
ت
ماجســت� (القيــادة ال�بوية)
ل� برنامج
ي
إقبال مــن المعلمات والقائدات ش
والمرفات
ال�بويات فالتحق به ز� العام أ
ت
الول ما
ي
يقارب من الـ  70طالبة .وهذا يعكس الخطة
يز
التعليميــة
لل�نامج ".وقد جســد
المتمــ�ة ب
التحاق طالبات من مختلف مناطق المملكة
بال�نامج ي ز
تم�ه العلمي.
ب

طﺎﻟبــﺎت اﻟﻘﯿــﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻮﯾــﺔ
ﯾﺸــﺎرﮐن فﻲ تطﻮﯾــﺮ اﻟﺘﻌلﯿم
اﻟﻌﺮﺑﻲ

ال�نامج عى تعزيز مهــارات البحث
عمل ب
العلمي لطالباته؛ من خال الوقوف عى
مســتجدات القضايا التعليميــة ت
وال�بوية
يز
المستوي�
عى
المحى والعالمي ،والخروج
ي
بحلول عملية ومشاريع مبتكرة تعمل عى
ت
ال� تواجهه.
تطويره ومعالجة المشاكل ي
ومن هنا اســتلهمت الطالبات الرسالة،
ال�نامج
فشاركت مجموعة من طالبات ب
بأوراق علمية ،ودورات مختلفة تجاوزت
الـ 20دورة  ،ز ي� المدار س والجامعات .وعدد
من المؤتمرات ،وتجاوز عــدد الحضور ز ي�
بعض منها الـ (.)70
ومن أ
الوراق والمشــاركات المقدمة ( :فن
الحوار أبعاد ل تنتهي ز ي� المؤتمر الخامس
العر� ز ي� جامعة القاهرة:
لتطوير التعليــم ب ي
معاي� جــودة أداءات المعلم
بعنوان ي
والقيــادة ت
ال�بويــة ز ي� ضوء التجاهات
العالميــة المعــارة .والورقــة ُمســتلهمة
من مادة أ
والقوان� ت
يز
(الخاقيات
ال�بوية).

والمتقدمات هن:
مصبــاح أحمــد حامد الصحفي وندى
عبدالقادر محمد باحشوان ،وسلطانة ي ز
حس�
حامد ش
القر�.وقدتناولت الورقة التعايش
ي
ز
الثقا� ،والحوار وأبعاده ،وكيفية تحويله إى
ي
ال تن�نت
بالضافة إى أخاقيات إ
إيجا� إ
حوار ب ي
ز
سم�ة
ي� هذا الجانب .وقدمت الطالبة ي
فلمبان ورقة ز ي� المؤتمر السادس لتطوير
العر�  ،وكذلك دورة ز ي� المدرسة
التعليم ب ي
( )92عن تقدير الذات و ســلم الحتياجات
أ
ت
والس�اتيجيات القائمة عى هذا
والسس
تحس� أ
يز
التقدير ودوره ز ي�
الداء والتأقلم مع
الذات والمجتمع ،والورقة والدورة مستمدة
من مادة (السلوك التنظيمي) .وأعدت مها
خليل أ
أ
أخصــا� تعلم
الحمدي دورة عن
ي
 ،STEAMز ي� المدرسة ( )117مستلهمة من
مادة (علم النفس ت
ال�بوي) .وقدمت الطالبة
بالرف دورة عن ( أ
ســارة محمد ش
الخاقيات
والقيادة ز ي� عالمي النمل والنحل) ز ي� وقف
أ
النصار بالمدينة المنورة لـ  17ش
مرفة لنادي
الفتيات (نادي الخميس)الــذي يضم 150
ت
مش�كة وفكرة الدورة تقوم عى جانب
يز
القيادة وأخاقيات هذين
العالم�؟ وهي
مســتمدة من مادة أ
والقوان�ز
(الخاقيات
ي
ت
ال�بوية) .وتم ربطها بموضوع القيادة من(
مادة القيادة).

ماجست� القيادة
برنامج
ي
ت
ال�بوية يواكب مهارات
القرن الـ  21ورؤية المملكة
العربية السعودية
اﻟﺪﮐﺘﻮرة ﺳﻬﯿﺮ اﻟﻘﺮﺷﻲ
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ﻣﻌﺮض ﻗﻮة اﻟﻈﻞ ﯾﺠﺴﺪ إﺑﺪاع
ﺧﺮﯾﺠﺎت ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
الداخى تحت عنوان "قوة الظل " الذي يلتقي
افتتحت مديرة الجامعة معرض خريجات قسم التصميم
ي
وحره عدد من ش�كات أ
البداع) ورؤية المملكة  .2030ز
العمال
مــع قيمة جامعة دار الحكمة لهذا العام ( إ
المرموقة ،والشخصيات البارزة ز� هذا المجال ،ما يمكن الخريجات من التعرف عى ش�كات أ
العمال.
ي

رﺑﯿﻊ  ٢٠١٨ﯾﺰدان ﺑﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻗﺴﻢ اﻟﺤﮑﻤﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻓﻦ وإﺑﺪاع واﺑﺘﮑﺎر
ﺑﺼﻤﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ٌ
نظمت الحكمة بالتعاون مع الهيئة
ي ز
للمهندس� ،وتحت رعاية
السعودية
سعادة المهندس عبداللطيف الحركان،
أ
ال ي ز
مــ� العــام للهيئــة الســعودية
ي ز
للمهندس� ،بمقرها الرئيس يومي
أ
وال ي ز
ثن�  5-4رمضــان الموافق
الحد إ
البداعيــة
21-20معرضــا للمشــاريع إ
والمبتكرة لخريجات قسم العمارة لربيع
 2018مايو.
شهد المعرض حضورا كثيفا من الزوار وكبار
يز
والمهتم� الذين أبدوا إعجابهم
الشخصيات
بالمشاريع المبتكرة لخريجات قسم العمارة
ت
ال� عكست لمسة فنية
والتصاميم المبدعة ي
20
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والبداع عند
رائعة تنم عن روح البتــكار إ
الخريجات .تضمنت المشاريع مواضيع
ثقافيــة ومجتمعية مختلفة بهدف تطوير
وخدمــة المجتمــع بكافة أطيافه ،وتجلت
ت
ال� بذلتها الخريجات
فيها الجهود المضنية ي
طوال تف�ة دراستهن ز ي� القسم.
وتعليقا عى المعرض ،رحــت الدكتورة
سه� ش
القر� ،مديرة جامعة دار الحكمة،
ي
ي
قائلةً " :أظهر المعرض قدرة طالبات الحكمة
قسم العمارة عى تصميم مشاريع مستدامة
تخدم مختلف ش�ائح المجتمع ،وتبعث
أ
المل من جديد ،ونحن ز ي� الجامعة فخورات
ت
ال� حققتها طالباتنا بفضل
بهذه إ
النجازات ي
مثابرتهن واجتهادهن ،ولشك أنهن مكسب

وعرضت 27خريجه العديد من المشــاريع
يز
البداعية
المتم�ة والمتفردة،
من أعمـالهن إ
ســه� بإبداع الطالبات
أشادت الدكتورة
ي
"إن هذا المعرض هو نافذة تنطلق
قائلةّ :
الخريجات من خالها إى سوق العمل ،حيث
يتعرف المختصون عى إبداعات طالباتنا،
ولطالما ي ّ ز
تم�ت خريجات جامعة دار الحكمة،
أ
المر الذي دفع بأرباب العمل أن يتيحوا
وظيفية مرموقة ز ي� بك�ى ش
الركات
فرصا
ّ
لهن ً
ّ
ومؤسسات العمل المحلية والعالمية".
وعززت الدكتورة آلء ألبان رئيســة قسم

التصميم المهنة العالية لطالبات التصميم
وكفاءة هيئة التدريس قائلة" :وأو ّد أن أغتنم
هذه الفرصة أل ز أ
لكل
ه� وأتقدم بالشكر
ّ
واحد من فريقنا (أعضاء هيئة التدريس
يز
والموظف�)عى العمل الشاق الذي قاموا
ا�" .وقد جسد
به خال هذا الفصل الدر ي
المعرض كيف استطاعت خريجات الحكمة
تقديم أنفســهن كمهنيات،بثقــة وفخر
تز
وأثبــ� جدارتهن عى
وإيجابية ،وقد برعن
أ
الستثنا� لقدراتهن بحصولهن عى
المستوى
ي
العديد من الجوائز.

 452خريجة من قسم
الداخى هن
التصميم
ي
آ
الن من النساء الرائدات
والقائدات
اﻟﺪﮐﺘﻮرة أﻻء اﻟبﺎن

المن�
وثروة للوطــن وأهاليهن .وأنا من هذا ب
وتســخ�
أحثهن عى بذل قصارى جهودهن
ي
والخ� عى
كامل إمكانياتهن بما يعود بالنفع ي
مجتمعهن".
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اﳌﺮأة ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ رؤﯾﺔ ٢٠٣٠
ز
الثا�
افتــتــحــت مــديـرة الجامعة المعرض ي
ش
والعرين لخريجات الدفعة الـ 16من قسم
التـصـالت الـمـرئـيـة تحـت شعار " ي ز
تمك�
بمقر معرض
المرأة جزء مهم من رؤية ّ "2030
لــكــزس جــدة  -طـريق المدينة .وجسدت
مـشـاريـع الــمـعــرض مـجموعة متنوعة من
ت
الــ� تــنـاولت التنمية المجتمعية
المواضيــع ي
ز
الثقا� والجتماعي ومجمل التطور
والتطور
ي
المـستقـبـى لــلـمـمـلـكة العربية السعودية.
ي
ز
ويعكس المعرض ارتباطا وثيقا يب� منهجيات
الـدراســة أ
الكــاديـمـية من جهة والممارسات
التطبيقية ز ي� ميادين الصناعة والسوق من
جهة أخرى .وعرضت  49خريجة أعمالهن
ت
يز
ال� تنوعت ي ز
البداعية
ب�
إ
المتم�ة والمتفردة ي
افيك،والرسومات التشكيلية،
التصميم الجر ي
ز
والرسوم المتحركة والتصوير الفوتوغر يا�.
22
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ش
القر� ز ي� أروقة
سه�
وتجولت الدكتورة ي
ي
المعرض برفقة أ
الستاذة ندى زيدان رئيسة
قسم التصالت المرئية ،وأشدن بما شاهدنه
من ابتكار وإبداع الطالبات الجامعة ،منوهات
ت
يز
بجهود
ال� مكنت
القائم� عى الجامعة ي
الطالبات من الستفادة مما تعلمن ،وكيف
يصنعن رؤيتهن الخاصة وكيف يمكن تطبيقها
ز ي� كل مناحي الحياة!
وشكرت مديرة الجامعة أ
المالك
الستاذ متعب
ي
ممثل ش�كة لكزس عى افتتاحه المعرض،
وع�ت
ومشاركة الخريجات فرحتهن بالتخرج ،ب
عن شكرها وتقديرها شلركة عبد اللطيف جميل
لستضافتهم المعرض هذا العام .وقالت":
المر� أ
إن التواصل والتمثيل أ
لافكار والرسائل
ي
خصوصا ز ي� عر الصناعة والتجارة المتنامي
وأي معلومة سواء كانت رقمية أو مطبوعة أو
ّ

عى الفيديو تحتاج إى مهارة وموهبة المصمم
مش�ة إى أن المعرض يتضمن
افيك ،ي
الجر ي
ز
ز
أعمال الطالبات
المتم�ات ي� عالم التصميم
ي
وإتاحة الفرصة لمشاهدة مواهب مختلفة من
ثقافات متنوعة يساعد الطالبات السعوديات
ز ي� هذا العلم عى تنمية وصقل مهاراتهن
وقدراتهن وتوسيع أفاقهن ومداركهن ".كما
أشادت بشكر الخريجة والمصممه جواهر
ت
ش
ال� قامت
المعراوي و�كتها جرايد ديزاين ي
بتصميم معرض الخريجات ،و الخريجة خلود
عطار لتصميمها كتيبا كاما للمعرض يــوضح
أعمال الخريجات .وقالت أ
الستاذة ندى
زيدان ،مديرة قسم التــصــالت المرئية" :إن
خريجات الحكمة ت ز
أثب� بحصولهن عى العديد
أ
استثنا�".
من الجوائز جدارتهن بشكل ومستوى
ي
وأضافت قائلة " :ز ي� هذا العام ،نعرض أعمال
افيك والتصميم
 49خريجة من التصميم الجر ي
الحرك حصاد أربع سنوات عملن فيها بجد ،
ي
ز
وبهدف التعريف بدور المرأة ي� تحقيق رؤية
المملكة للتنمية المستدامة  ،2030من خال

خطوات تمكينها اجتماعيا واقتصاديا".
أ
يز
وتم� معرض هذا العام بخصوصيته؛ لنه
ألول مرة يقام معرض خريجات قسم
التصالت خارج أسوار الجامعة ،وباستضافة
ش�كة رائدة ،مثل ش�كة عبد اللطيف جميل
لكزس .بدوره أكد أ
المالك،
الستاذ متعب
ي
يعد حدثا مهما ومساهمة
أن هذا المعرض ّ
يز
ش
مم�ة لتحقيق رؤية ورسالة وتطلعات الركة،
مؤكدا أن هذه الفعالية آتت ثمارها ز ي� تشجيع
خريجات الجامعة لتعزيز دورهن الريادي
ز ي� إثراء جميع فئات المجتمع بما يمتلكونه
من مهارات ومواهب فنية لقت استحسان
الحضور .وعن استضافة لكزس لهذه المشاريع
البداعية،قال":استضافة مــعــرض خـريجات
إ
ت
تأ� ضمن مبادرات
جامــعــة دار الـــحـــكمة ي
وال�امج الخاصة
عبداللطيف جميل الجتماعية ب
ت
ال� تسعى إى تـقديم خدمات اجتماعية
ي
متخصصة نابعة من الشعـور بالمســؤولية
الجتماعية تجاه شباب الوطن".

استضافة معرض خريجات
جامعة دار الحكمة نابعة
من الشعور بالمسؤولية
الجتماعية تجاه شباب الوطن
اأﺳﺘﺎذ ﻣﺘﻌب امﺎﻟﮑﻲ

خريجات الحكمة ت ز
أثب�
بحصولهن عى العديد من
الجوائز جدارتهن بشكل
أ
استثنا�
ومستوى
ي
اأﺳﺘﺎذة ﻧﺪى زﯾﺪان
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ﻣﻌﺮض ﺣﮑﺎوي ﯾﺆﺳﺲ ﺷﺮاﮐﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﮑﻤﺔ
واﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻷوﻟﯽ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ

ﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﺤﮑﻤﺔ ﯾﺘﻮﺟﻦ ﺑﻮﺳﺎم
(ﻗﻤﻢ ﻟﻠﻘﯿﺎدات اﻟﻮاﻋﺪة)
رشحت طالبات الحكمة:
المـالك و
نــوف حـســــن
ني
ن
المروا�
روان
الجهــ� و
ي
ي
لـمــيـــاء
الـعـتـيــ� من
ب ي
يز
ب�  13ألف متقدم بل�نامج
( قمم للقيادات الواعدة).

ز
واخت�
ال�نامج ،ي
وتم قبــول  50فقط ي� ب
معاي� ثاثة:
المتقدمون بناء عى ي
التفوق والمبــادرة والـمـسـؤولـيـــة
الجتمـاعيـة .وكرمت الفائزات من
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الحكمة ز ي� حفل رفيع المستوى ،ويعد
هــذا الوســام بصمة تفوق وإنجاز
لطالبات دار الحكمة .وســوف تقدم
س�تهن المهنية إى أقسام الموارد
ي
ز
ز
ش
البرية ي� ش�كات رائدة ي� المملكة لبناء
مستقبل وظيفي ناجح لهن .وقد بع�ت
الفائزات عن سعادتهن بهذا الفوز ،فهو
الســ� بخطوات
يجسد بالنسبة لهن
ي
ز
ت
مه� ناجح ،وي�جم
ثابتة نحو مستقبل ي
رسالة دار الحكمة :إعداد راعية ،رائدة،
ال�نامج قمم عى مدى
قائدة .وعقد ب

يوما ز ي� مدينة الرياض من  19يونيو
ً 12
ت
وح�  1يوليو  ،2018و حصلت الطالبات
نوف وروان ولمياء خال هذه المدة عى
تدريب وإرشــاد مكثف من قبل ت
مح� ي ز
ف�
وتنفيذين ز ي� ش�كات رائــدة ،مثل :اس
ت
� و باب رزق جميــل وورش عمل
ي� ي
تدريبية حول بناء مستقبل وظيفي ناجح.

وقـــعـــت جــــــامـــعـــة دار الـــحـكمة
والجمعية أ
الوى الخــيــريــة مذكرة
منسو� الجمعية
تفاهم لتدريب وتعليم
بي
ز
الذين تت�اوح أعمارهم يب�  18-15سنة
يز
الجــــنـســ� ،وذلك أثناء فعاليات
مـن
معرض "حكاوي " الذي نظمته الجامعة
للشباب والفتيـات مــنـسـوبـي الـجـمـعية
ت
وتأ� مذكرة التفاهم ز ي�
بهذه المناسبة ،ي
إطار اهتمام الجامعة بب�امج المسئولية
الجتماعية لخدمة المجتمع .وقد قامت
الجمعية أ
الوى بالتعاون مع جامعة دار
الحكمة بتصميم ش
مروع جديد ومبتكر لـ 30
فتاة وشابا من جنوب جدة يحتاجون لدعم
تعليمي .ويهدف ش
المروع إى دمج التعلم
مـنـسـو�
التجري� للشباب والـفـتـيـات
بي
بي
ز
والتـركـ� عــى مــهــارات
الجـمعية،
ي
البحث ،ليكونوا مجهزين بشكل أفضل
لمواجهة التحديات المختلفة وخــلق
العــديد مــن الـفرص الوظيفية ألنفسهم،

ش
المروع جلسات عملية وعلمية
يشمل
وورش عمل لتطوير مهــارات البــحــث
والبداع
بالضافة إى
التفك� النقدي إ
إ
ي
الشخص ورواية القصص والعمل
والتعب�
ي
ي
ش
الجماعي والتعاون ،وسيقوم المروع
بتعليم الطاب كيفية إجراء تحليل البحوث،
وتقديم نتائج البحوث باستخدام وسائل
اتصال إبداعية مختلفة ،مثل :فن أ
الداء
ز
وغ�ه.
والموسيقى والتصوير الفوتوغر يا�  ...ي
سه�
وبهــذه الــمنــاسبـة بع�ت الدكتورة ي
الـقـرشـي مــديـرة الجـامعة عن سعادتها
ز
بهذه ش
و� إطار
الراكة قائلة :إن الجامعة ي
تحقيقها لرسالتها ،ز
تتب� زرع قيم ومبادئ
معينة لـطـالباتها ،مــــثل :العطاء والولء
والروحانية والشعور بالنتماء للمجتمع
والمسؤولية تجاه آ
الخرين".
ز
ش
تعاو�
المروع بمعرض
وسيختتم
ي
يحك قصصا وشغفا حقيقيا للفتيات
ي
ز
والشباب ي� عرض إبداعي ومبتكر.

ت
ال�
وسـيـتـضـمـن العديد من ب
ال�امج ي
تهدف إى تقديم نظرة عامة توضيحية
موجزة عن المعرفة والمهارات وعادات
العمل وخــصائــص الـشـخـصـية الشائعة
المرتبطة بمهـــارات الــقــرن الحـــادي
ش
والعـــرين ،مثل :التــفكــيـــر النـــاقد،
و ّ
والتفك� ،والتحليل،
حل الـــمشـــكات ،
ي
والتفس� ،وتجميع المعلومات ،ومهارات
ي
ا لبحث  ،وا إل بد ا ع  ،وا لفن  ،وا لستكشا ف
،والفضول العلمي ،والخــيــال  ،والبتكار،
الشــخــص ،والقيادة والعمل
والتعبــيــر
ي
أ
والتــعب� عن الفـــكار بــطريقة
الجماعي
ي
ز
مقنعة .وأكدت مديرة الجامعة ي� ختام
الراكة ي ز
اللقاء :أن ش
ب� جامعة دار الحكمة
أ
ت
تأ� تأكيدا للدور المهم
والجمعية الوى ي
الذي تقوم به الجمعية يغ� الربحية ز ي� إطار
ت
ال� تهدف إى تنميه قدرات أطفال
رسالتها ي
جنوب جدة ،وإعداد جيل قادر عى تطوير
وتنمية المجتمع.
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الم�" بندر بن سلطان" يوم أ
أ
ز
حلقت جامعة دار الحكمة مع 1000من ز
نوفم� 2017 ،
الحد5 ،
ب
الحارات ي� قاعة ي
ز ي� عالم فضاء أحام المهندسة "مشاعل الشميمري" ،وهي أول امرأة سعودية تحصل عى بعثة دراسية كاملة
من وكالة الفضاء أ
المريكية ناسا.استضافت الجامعة المهندسة الطموحة إللقاء ز
محارة عن صعودها إى
النجاح،وكيف يمكن أن تكون مصدر إلهام لفتيات المستقبل تحفزهن عى متابعة أحامهن وتحدي العقبات
المحارة ضمن سلسلة ز
ز
ت
وأخ�ا حقق"
ال� تواجههن .وكانت
محارات الجامعة" احلم ...خطط  ...ي
ي
اﻟفضــﻮل حﺎفز اإﻟﻬﺎم واﻟﺘﺤلﯿق
ﻣﻊ اﻟنﺠﻮم

ﻣــﺸــﺎﻋــﻞ
اﻟﺸـﻤـﯿـﻤـﺮي
ﺟﺎﻣﻌﺔ دار اﻟﺤﮑﻤﺔ ﺗﺴﺘﻀﯿﻒ أول ﺳﻌﻮدﯾﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﻮارﯾﺦ اﻟﻔﻀﺎﺋﯿﺔ

تابع الحضور حلم المهندســة مشاعل وكيف
أن سحر الفضاء أثر فيها عندما كانت تحدق
ز� نجوم صحراء ي ز
عن�ة  ،وقد بع�ت عن ذلك
ي
الحلم بكلمات ملهمة للجميع ،تبث الحماس
والتشجيع بقولها:
"عندمــا أنظر إى الوراء ز� اللحظة ت
ال� ألهمت
ي
ي
فيها ،عندما كنت ز� السادســة ،أرى أ
المور
ي
يز
بطريقة مختلفة .أعتقد أنك
تســتطيع� أن
ز
اللهام من خال
إن� حصلت عــى إ
ي
تقوى :ي
ز
إعجا�
خال
من
،
صغ�
ســن
�
وأنا
،
فضوى
ي
بي
ي
ي
وح� لمعرفة ماذا يوجد ز ي� الســماء من نجوم
بي
وغ�ها؟".
وكواكب ي
ت
ومنذ ذلك ي ز
ال� ركزت
الح� كان من أولوياتها ي
ز
عليها أن تصبح مهندســة فضاء تساهم ي�
تطوير المركبات الفضائية والصواريخ .وقد
ت
ال� استلهمت بها ذلك
تحدثت عن الكيفية ي
العمل! وكيف جعلت لها مســاحة متاحة
لغ�ها! وقد
وفعالــة لتحقيقــه لنفســها  ،أو ي
خ�تها وتعليمها لتحقيق ذلك .و
طبقت ب
إحباطها بعد التخرج من وجود فرصة تتاح
لها ز ي� ش
الركات المحلية كان حافزا لها لتؤســس
ش�كة (ميشال) للفضاء ز ي� ميامي ،فلوريدا
ت
ال� تتخصص ز ي� تصميــم صواريخ منخفضة
ي
أ
التكلفة شلركات القمار الصناعية،وهي تشغل
آ
الن منصب الرئيس التنفيذي ز ي� ش
الركة.

وإلهــام آ
الخرين مهمة صعبة .وهو يتطلب
الشجاعة ،والجهد ،والتعب ،والدموع .واليوم
نحن جميعا بحاجة إى حلم ،وتخطيطه
ليصبح سهل التحقيق ".
ز
المحارة نظرت مشــاعل إى الجمهور،
وأثناء
وسألت ":من يريد أن يتبع نفس مساري
ز
و�
الوظيفي إذا أعطيت لكن الفرصــة؟ " ي
جواب أثار دهشة الحضور أجابت طالبات دار
الحكمة بهتاف جماعي بالتأكيد (نحن).
ســه� مع المهندسة
وســتناقش الدكتورة
ي
مشــاعل كيف يمكنها توسيع الفرص للطالبات
ز ي� تخصصات مختلفة ز ي� جامعة دار الحكمة؟
ز
ز
المحارة أجابت عن أســئلة
و� نهاية
ي
ســه�
الجمهــور ،وبعدهــا منحتها الدكتورة
ي
حسن ش
القر� شهادة لها لقدرتها عى إلهام
ي
المرأة السعودية.

شعـاع الحكمة
يـنـيـر الفضاء
والرياضيات التطبيقية من معهد فلوريدا
للتكنولوجيا ز ي� ملبورن بولية فلوريدا،
ودرجــة
الماجســت� ز ي� علــوم الفضــاء
ي
إنجين�ينــغ ،وأيضا من معهــد فلوريدا
ي
ترك�ها أ
للتكنولوجيا .وكان ي ز
الكاديمي يشمل:
الديناميــكا الهوائية التجريبيــة والتحليلية،
وتصميــم الصواريــخ والدفــع الحراري
النووي.ولدت مشاعل ز ي� الوليات المتحدة
لوالدين ســعودين .وقضت بضع سنوات ز ي�
المملكة العربية الســعودية كطفلة ،ولكنها
عاشت معظم وقتها ز ي� الوليات المتحدة.

ﺳــطﻮر ﻣــن رحلــﺔ اﻟنﺠﺎح
و ا ﻟﺼﻌﻮ د

حصلت مشاعل عى درجة البكالوريوس
ز ي� مجال العلوم تخصص هندســة الفضاء

احلم ...ﺧطط  ...وأﺧﯿﺮا حﻘق

سه� حسن ش
القر� مديرة
وقد علقت الدكتورة ي
ي
جامعة دار الحكمة عى روح مشــاعل الملهمة
للمرأة الســعودية ،بقولها ":مشاعل رائدة.
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ﺷﺠﺮة اﻟﻌ ّﺰ واﻹﺟﻼل ﻓﻲ دار اﻟﺤﮑﻤﺔ ﺗﺰهﺮ ﺑـ ()٢٢

ﻃﺎﻟﺒﺎت ﻗﺴﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
ﯾﻔﺰن ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﮐﺔ اﳌﺮاﻋﻲ
فازت طالبات قسم أ
العـمـــال المرفية
والتمويل من دار الحكمة بالمركــز الثــالث
ز
الماى ز ي� ش�كة المراعي
ي� مسابقة البحث ي
برعاية تداول .وتنافس عى المسابقة ش
عر
فرق من عدة جامعات مختلفة ز ي� المملكة:
جـامـعـة الـمـلـــك ســعـــــود،وجامعة
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أ
ال يم� سلطان،وجامــعــة الــمـلـك فهد،
وجامعة أ
ال يم�ة نورة و جامعة دار الحكمة.
وكان فريق دار الحكمة هو الوحيد
المشارك من مدينة جدة .وتقوم المسابقة
عى تحليل القوائم المالية شلركة المراعي،
و إيجاد نتائج قريبة وتنبؤات من الواقع.

ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺣﻔﻞ ﺣﺎﻓﻈﺎت ﮐﺘﺎب اه

وطــالبــات الــحــكـمة الفائزات هن :ز
لب�
الحــاج ســالــم ،وسناء فؤاد خشه ،ورغد
وأمــ�نا فاروق،
العطاس،وفـرح الـوزانـي ،ي
وغــادة الــثـنـيـان ،وصايمة حبيب ،وتماره
ش
الدند�.
خان ،وطيبة شهيد ه ،ومودة
ي

احتفلت الجامعة تحت عنوان (وقفة
ش
العا�ة
عزوإجال) بتتويج الدفعة
ّ
من حافظات كتاب ه ،وعددهن 22
حافظة ،وذلك يوم  26رجب 1439هـ.
وحفل التتويج يقام كل ي ز
عام� .ومحور
احتفالية هذا العام أ
ز
.وحره
(ال ّم)
أهاى الحافظات ومنسوبات الحكمة،
ي
بالضافة إى العديد من المدعوات
إ
من خارج الجامعة .وقد قامت الـ 22
والجال)
بإضافة أسمائهن لشجرة (الع ّز إ
ت
ال� تضم أسماء جميع الحافظات من
ي
يز
السن�.
طالبات دار الحكمة عى مر
وقد شترفت الجامعة بتخريج  139طالبة
حافظة ،وخمس موظفات ،و  21سيدة
من خارج الجامعة .وتضمن الحفل عددا
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من الفقرات ،ومنها قراءة الحافظات
آليات من القرآن الكريم ت
بال�تيب،
ز
الحارات بالدعاء مع ش�ب
واستمتاع
ماء زمزم.
اﻟﺤـﮑـﻤـــﺔ ﺑــــﯿـــن اﻟــــغذاء
اﻟﺮوحﻲ واﻟفﮑﺮي

سه� حسن ش
القر� ،مديرة
وأعربت د .ي
ي
الجامعة عن ســعادتها بتخريج دفعة جديدة
من الحافظات قائلة" :قرآننا هو � تفوقنا،
وبــه ش
تنــرح صدورنــا وتتفتح أذهاننــا ويزيد
عطاؤنــا .ي ز
الكب�
وتتم� دار الحكمــة باهتمامها ي
بالجانــب إ ز
يما� مع الجانب العلمي والفكري
ال ي
من خال برنامج رائد لتطوير الطالبات إيمانيا
وثقافيــا واجتماعيــا ونفســيا وصحيــا ،تقوم

الطالبة من خاله بإتمام  130ساعة نشاط ل
منهجي".

ﺳأﻟبﺴــك ﯾــﺎ أﻣــﻲ تــﺎج اﻟﻌــ ّز
واﻟﮑﺮاﻣﺔ

وأعربت أ
الســتاذة لينا إبراهيم كردي /مسؤول
ش
والمرفة
أول وحدة المسؤولية الجتماعية
ز
عى تنظيم الحتفالية ،عن مشاعرها ي� هذا
الحفل قائلة ":ما أجمــل أن نرى طالباتنا وقد
و�فن جامعتهن وأهليهن بهذا ش
ش
ش
الرف
�فــن ّ
العظيم ،حفظ كتاب ه الكريم .وقد صببنا
اهتمامنــا هذا العام عى أ
(الم) فقد كانت
ز زز ت
ال�
سببا بعد ه سبحانه وتعاى ي� الم�لة ي
وصلــت إليها ابنتها الحافظة اليوم ،وكان هذا
حصاد ت
ال�بية الصالحة.
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سوق العمل يستعد لستقبال

 384خــريـجـة مـــن
جــامــعـة دار الـحـكـمـة

ﻋﻠﯽ ﺷﺮف صﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﳌﻠﮑﻲ ﻧﺎﺋﺐ أﻣﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﮑﺔ اﳌﮑﺮﻣﺔ ﺗﻘﯿﻢ اﻟﺤﮑﻤﺔ ﺣﻔﻞ ﺧﺮﯾﺠﺎت
اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟـ ١٦
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خرجت جامعــة دارالحكمــة  384طالبة
ضمن الدفعــة السادســة ش
عــرة من
طالبات البكالوريوس والدفعة السادسة
الماجست� ،وذلك خال حفل
من
ي
بهيج أُقيم عى ش�ف صاحب السمو
أمــ� منطقــة المكرمة
الملــ� نائــب ي
ي
أ
م� عبده بن بندر بالمقر الرئيس
ال ي
للجامعة ،بمشــاركة  800من آباء وأمهات
الخريجات ونخبة من ســيدات و رجال
أ
العمال .وضمــت تخصصات البكالوريوس
والماجست� :التـصــميـــم والـعـمـــارة
ي
أ
ت
وكلية إدارة العمــال والقانون وكلية ال�بية
والعلوم الصحية .واستهل الحفل بآيات من
الذكر الحكيم عقبها كلمة ترحيبية ألقاها
الستاذ قيس جليدان عضو مجلس أ
أ
المناء،
وتخلل ذلك فق رات متنوعة تم خالها
موثق
.
ع� فيلم
عــرض إنجازات الجامعة ب
القر�
سه� حسن ش ي ،
وهنأت الدكتورة ي
مديرة جامعة دار الحكمة ،الطالبات سائلةً
المــوى أن يوفقهن ز ي� حياتهن المهنية وكل
ما فيه خدمة دينهن والوطــن ،وقالت ز ي�
كلمتها " :نحتفي اليوم بكوكبة متكاملة من
بنات الجامعة القائدات ال رائدات ال راعيات،
قوامها  384خريجة يمثلن كليات منهن 360
ماجست�
شــهادة البكالوريوس ،و 24شهادة
ي
محصنات بالعلم والمعرفة ومستعدات
لتحديات سوق العمل ومتعطشات
الغاى.
لديهن للوطن
لتقديم أفضل ما
ّ
ي
وخاطبت الخريجات قائلــة " :إن التخرج
لحظة من لحظات العمر ال زاهية و ثمرة
ز
ت
يأ�
جهــد ل يتكرر ي� العمر إل قليا ،ي

تتويجا لجهد دؤوب وعطاء متصل ،لكنه ز ي�
ذات الوقت إعان ببداية مرحلــة أخرى من
الحياة والعمل ،تظهــر فيها الخريجة قدراتها
مساهمةً ز ي� بناء ذاتها ووطنها".
ومؤسس
ثم توجهت بالشكر الجزيل لداعمي
ي
الحكمــة الذين كرســوا وقتهــم وجهدهم
للجامعة ،وقالت :إن دار الحكمة دأبت عى
تكريــم داعميها وكذلك تكريم مؤسســيها،
ومشاركتهم نجاحاتهم وهم جزء ل يتجزأ من
عائلة جامعة دار الحكمة.

ز
و� ختام الحفل ،كرمت خريجات الجامعة
ي
يز
من�ة عبد
المتم�ات ،وعى رأسهن الخريجة ي
ت
سه� وسلمتها
ال� كرمتها الدكتورة ي
الواحد ي
درعا تذكاريا بمناســبة نيلها جائــزة دارالحكمة
ت
يز
ال� أطلقتها الجامعة ز ي�
للتمــ� ،وهي الجائزة ي
النجازات المرموقة
عام  2014بهدف تكريم إ
أ
للطالبات ز� واحد أو ش
المعاي� الربعة
أك� من
ي
ي
ز
المه�
النجازات عى الصعيد
التالية :إ
ي
أ
والوظيفي ،وريادة العمال ،وخدمة المجتمع،
والنهوض بالمعرفة.
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اﻟـﻌـــﺪد اﻟـــﺮاﺑﻊ ﻋﺸـــﺮ رﺑـﯿــﻊ  ٢٠١٩ ٢٠١٨م

رﺋﯿﺴﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ
ﻣﻨﺴﻘﺎت اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﺼﻮﯾﺮ

اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺠﺮاﻓﯿﮑﻲ
إﺷﺮاف اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺠﺮاﻓﯿﮑﻲ

اﻟﻔﻦ ُﻣﻠﺘﻘﯽ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
ّ

١

ﺟﺎﻣﻌﺔ داراﻟﺤﮑﻤﺔ ﺳﺎﺣﺔ ﺛﻘـﺎﻓﯿـــﺔ ﻋﺎﳌﯿﺔ

٢

اﻟﺤﮑﻤﺔ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﻮدة وﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯽ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ

٣

دﮐﺎن دار اﻟﺤﮑﻤــﺔ

٤

ﻃﺎﻟﺒــﺎت اﻟﺤﮑﻤــﺔ ﯾﻨﺸــﺮن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴــﻼم واﻟﺤﻮار

٦

ﻃﺎﻟﺒــﺎت اﻟﻘﺎﻧــﻮن واﳌﺮﮐﺰ اﻷول ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴــﺔ

٨

ﻃﺎﻟﺒــﺎت ﺟﺎﻣﻌــﺔ دار اﻟﺤﮑﻤــﺔ ﻧﺤﻮ اﳌﺤﺎﻣــﺎة اﻟﻌﺎﳌﯿﺔ

٩

أﻣﺎﻧــﻲ اﻟﺼﺎﻋــﺮي ﺑﺼﻤــﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ وﻋﺼﺮﯾﺔ ﺑﻬﻮﯾﺔ إﺳــﻼﻣﯿﺔ

١٠

اﻟﺤﮑﻤــﺔ ﺗﻨﻈــﻢ ﻣﺆﺗﻤــﺮا ﻟﺘﻄﻮﯾــﺮ ﻣﻬﺎرات رﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل

١٢

ﻋﺪﺳــﺔ ﻃﺎﻟﺒــﺎت دار اﻟﺤﮑﻤــﺔ ورﯾﺸــﺘﻬﻦ اﳌﻤﯿــﺰة ﺗﺠﺴــﺪ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺮأة

١٣

ﺧﺮﯾﺠﺔ اﻟﺤﮑﻤﺔ ﺗﺒﺪأ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة

١٤

اﳌــﺮأة اﻟﺴــﻌﻮدﯾﺔ ﻣــﻦ ﺧﻠﻒ اﳌﻘــﻮد :أﻧﺎ ٌ
أهﻞ ﻟﻬﺎ

١٦

ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﯾﻮاﮐﺐ رؤﯾﺔ اﳌﻤﻠﮑﺔ ٢٠٣٠

١٨

رﺑﯿﻊ  ٢٠١٨ﯾﺰدان ﺑﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻗﺴﻢ اﻟﺤﮑﻤﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ

٢٠

ﻣﻌﺮض ﻗﻮة اﻟﻈﻞ ﯾﺠﺴﺪ إﺑﺪاع ﺧﺮﯾﺠﺎت ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

٢١

ﻟﮑﺰس ﺗﺴﺘﻀﯿﻒ ﻣﻌﺮض ﺧﺮﯾﺠﺎت دار اﻟﺤﮑﻤﺔ

٢٢

ﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﺤﮑﻤﺔ ﯾﺘﻮﺟﻦ ﺑﻮﺳﺎم ﻗﻤﻢ ﻟﻠﻘﯿﺎدات اﻟﻮاﻋﺪة

٢٤

ﻣﻌﺮض ﺣﮑﺎوي ﯾﺆﺳﺲ ﺷﺮاﮐﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ

٢٥

اﻟﺤﮑﻤﺔ ﺗﺴﺘﻀﯿﻒ أول ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﻮارﯾﺦ اﻟﻔﻀﺎﺋﯿﺔ

٢٦

ﻃﺎﻟﺒﺎت ﻗﺴﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﯾﻔﺰن ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺎﻟﻲ

٢٨

ﺷــﺠﺮة اﻟﻌ ّﺰ واﻹﺟﻼل
ﺣﻔﻞ ﺧﺮﯾﺠﺎت اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟـ ١٦

٢٩
٣٠

اﻟﻌﺪد اﻟـﺮاﺑـــﻊ ﻋـــﺸﺮ رﺑـﯿـــﻊ  ٢٠١٩ ٢٠١٨م

جامعة دار الحكمـة تحصـل على

اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﺧﺮﯾﺠــﺔ اﻟﺤﮑﻤﺔ

أﻣــﺎﻧـــﻲ اﻟﺼﺎﻋﺮي
بصمة حديثة وعصرية بهوية إسالمية

اﻟﺪﮐﺘﻮرة ﺳــﻬﯿﺮ اﻟﻘﺮﺷﻲ
قـ
الر

ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻣﺎﺟﺴــﺘﯿﺮ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ

ﺑﺠﺎﻣﻌــﺔ دار اﻟﺤﮑﻤــﺔ ﯾﻮاﮐــﺐ رؤﯾــﺔ اﻟﻤﻤﻠﮑﺔ ٢٠٣٠

