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عدد فرق العمل
6 فرق عمل من طالبات كلية

الحاسب اآللي ونظم
المعلومات

الهدف من المعرض:
التوعية والتعريف بالمخلفات اإللكترونية وإعادة تدويرها وأضرارها وطرق التخلص اآلمن

منها 
 

الفئة المستهدفة
عضوات هيئة التدريس.

الموظفات.
الطالبات.

المشرف العام
على المعرض

وكيلة كلية الحاسب اآللي
ونظم المعلومات

د.عهد بنت محمد الجرف

الجهات المتعاونة
في المعرض

عمادة شؤون الطالب

الفريق التنفيذي 
م.بدور النفيعي

أ.ليلى المالكي
أ.حنان بالخير
أ.دعاء العلي

عضو وحدة اإلعالم والعالقات
العامة

عدد الجهات
الخارجية

المشاركة

شركة ومصنع داز
جمعية عون التقنية

2 جهة خارجية:

إفتتاح المعرض
على شرف:

وكيلة الجامعة لشؤون
الطالبات

د.وردة بنت عبدهللا األسمري

مقر إقامة
المعرض

صالة المعرض بالساحة
الخارجية

أمام بوابة الجوهرة بمقر
الطالبات

المواضيع التي تم
تغطيتها :

تعريف بالمخلفات اإللكترونية
مراحل إعادة التدوير.

دور المملكة في إعادة التدوير
وحماية البيئة والتنمية

المستدامة.
أضرار المخلفات اإللكترونية.
على البيئة وصحة اإلنسان.

 
 

مدة المعرض:

إبتدأ بتقديم فقرات إفتتاحية
قبل جولة المعرض.

كلمة سعادة وكيلة الجامعة
لشؤون الطالبات

كلمة وكيلة كلية الحاسب اآللي
ونظم المعلومات

فيديو تعريفي
التكريم

إبتداء الجولة على المعرض

4ساعات

 



 معرض "الُمخلَّفات اإللكترونيَّة، وإعادة تدويرها"

البات   ة الحاسب اآللي ونظم المعلومات بشطر الطَّ مته ُكليَّ نظَّ

وذلك بهدف تعزيز مفهوم إعادة التَّدوير الذي من شأنه الحفاظ على

البيئة، وبهدف توعية المجتمع بأهم مصادر الُمخلَّفات وهي:

ة"؛ التي ال يعلم الكثير مدى خطورتها، وتأثير "الُمخلَّفات اإللكترونيَّ

التَّخلُّص العشوائي منها على البيئة.
 

 



البات وتم إفتتاح المعرض بحضور سعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطَّ
 د. وردة بنت عبد هللا األسمري

 
عت في المعلومات حيث أن المعرض يحتوي على عدد من األركان المختلفة تنوَّ

ات والحقائق عن وار؛ حيث تشمل التَّعريف بأهم اإلحصائيَّ مها للزُّ التي ُتقدِّ
ة، وماهي أضرارها على البيئة، وكيف أنَّها تعّد ثروة في نفس الُمخلَّفات اإللكترونيَّ
الوقت، وماهي مراحل إعادة التَّدوير؛ عالوة على إبراز دور المملكة في مجال إعادة

التَّدوير ،وتحقيق مبدأ التَّنمية المستدامة.



صور من معرض

المخلفات اإللكترونية

وإعادة تأهيلها


