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لمبدأ  العالم وتحقيق�  من مكة نحو 
منطلـــق  ومـــــن  #كلنا_مســـــؤول 
الرؤية  مؤشرات  دعم  في  المساهمة 
الطموحـــــة للمملكــــة العــربيــــــــــة 
مجتمـــع  لبنــــــــــــاء   ٢٠٣٠ السعوديـــة 
ووطـــن  مزدهــــر  واقتصـــاد  حيــــوي 
القـــــرى  أم  واحـــة  تعلــــن  طمـــــوح، 
عـــن  القــرى  أم  بجامعة  لالستشارات 
االفتراضــــــــــي  الملتقـــــــى  إقامــــة 
ا�زمات  إدارة  في  ا�ول  االستشاري 

ضرجغ افطغر خالث الفغخض لاطــعغر
طضئ المضرطئ والمحاسر المصثجئ 
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https://uq.sa/ImWzi3

شــــــــــــركاء
النجـــــــــــــاح
والرعـــــــــــاة

@icrsuqu

للحضور عن بعد
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ا�ثنين إلى ا�ربعاء
(١٣ - ١٥) شعبان ١٤٤١ هـ

(٦-٨) أبريل  ٢٠٢٠م

من ٠٨:٠٠ م
حتى ١٠:٠٠ م

عن بعد

ضرجغ افطغر خالث الفغخض لاطــعغر
طضئ المضرطئ والمحاسر المصثجئ 



ضرجغ افطغر خالث الفغخض لاطــعغر
طضئ المضرطئ والمحاسر المصثجئ 

المكتسبات

تعزيز السلوك اإليجابي أثناء األزمات لدى جميع فئات المجتمع.

األهداف

تنمية المهارات المهنية للممارسين في الميدان أثناء األزمات 
بشكل سليم و ايجابي.

استيضاح الدور المهني للتقنية واالبتكار في التعامل 
مع األزمات.

إبراز الدور القانوني والوضع االقتصادي أثناء األزمات.  

أثناء  والتحديات  الجماهيري  اإلتصال  و  اإلعالم  دور  إبراز 
األزمات. 

والسلوك  االجتماعية  المسؤولية  دور  على  الضوء  إلقاء 
التطوعي أثناء األزمات.

األفراد  على  واالجتماعية  النفسية  االنعكاسات  استظهار 
والمؤسسات وعالقتها بجودة الحياة أثناء وبعد األزمات. 

عرض تجارب ناجحة من الميدان في إدارة األزمات.

للملتقى  الحصول على شهادة حضور 
من معهد البحـــــــــــــوث والدراســــــــــات 

االستشارية بجامعة ام القرى. 

االستفــادة من خبرات ممـارسي العمل 
التطوعي والمهني.

التعرف على أحدث الدراســات واألبحاث 
في هذه المجاالت.

الفئة المستهدفة
جميع فئات المجتمع

@icrsuqu



اليوم األول

برنامج الملتقى

@icrsuqu

افتتاح الملتقى
 كلمة معالي مدير جامعة أم القرى أ.د. عبدالله بن عمر بافيل

تحت عنوان دور المؤسسات التعليمية ومنسوبيها في التعامل 
مع األزمات.

خالد  بن  د.أيمن  األعمال  وريادة  لالبتكار  الجامعة  وكيل  مساعد 
جوهرجي 

البحوث  معهد  عميد  الشاعري  محمد  بن  علي  د.  الجلسة  إدارة 
والدراسات االستشارية
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المتحدثون

أ.د. عبدالله بن عمر بافيل   
معالي مدير جامعة أم القرى

د. عماد بن علي الجحدلي
 

أم  جامعة   - والبيئّية  المهنّية  األمراض  طّب  استشاري 
القرى 

د.عصام الجفري
 

  أستاذ االقتصاد االسالمي المشارك - جامعة أم القرى

د. سالم بن علي عريجه
 

أستاذ اإلعالم المساعد - جامعة أم القرى

أ.د. نورة بنت زيد الرشود 
أستاذ الدراسات القضائية واألنظمة - جامعة أم القرى

د. سمية بنت عزت شرف 
النفسية  الصحة  أستاذ   - العلمي  البحث  عمادة  وكيلة 

واإلرشاد النفسي المساعد - جامعة أم القرى

د. خالد حاتم المطيري 
عميد عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد

د. عماد بن عبدالرزاق فلمبان 
أستاذ الحاسب اآللي ونظم المعلومات - جامعة أم القرى

د. عمار بن عبدالله عطار 
أستاذ طب المجتمع المساعد - الرئيس التنفيذي لمكتب 

منافع لالستشارات - جامعة أم القرى

د.عبدالله بن مصطفى الشنقيطي 
المشرف العام على االتصال المؤسسي - 

جامعة أم القرى 

د. بندر الربيعي
والموظفين  التدريس  هيئة  أعضاء  شؤون  عمادة  وكيل 

للشؤون األكاديمية - جامعة أم القرى  

د. طالل بن صالح مندورة  
أستاذ الهندسة الميكانيكية المساعد - جامعة أم القرى

د. هنادي بنت محمد بحيري  
نائب المشرف العام على االتصال المؤسسي - جامعة 

أم القرى

د. خالد طالل أبو الشامات 
 مدير مركز بحوث الطب والعلوم الطبية - جامعة أم القرى

د. فيصل بن عوض بارويس 
أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني المساعد  - جامعة أم القرى

د. أيمن بن خالد جوهرجي
مساعد وكيل الجامعة لالبتكار ورياده األعمال

@icrsuqu
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إدارة الجلسات

@icrsuqu
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د. نورة بنت صالح فاروقي
وكيلة معهد البحوث والدراسات 

االستشارية - أستاذ علوم الحاسبات 
المشارك - باحثة في تطوير النظم وأمن 

قواعد البيانات -   جامعة أم القرى

د. علياء بنت عبدالعزيز الفي
نائب المشرف العام على مركز سيف 

للسالمة وادارة المخاطر واألزمات -
أستاذ الكيمياء الفيزيائية المساعد - 

جامعة أم القرى

د. عبدالرحمن  بن عبدالعزيز مجرشي
وكيل معهد البحوث والدراسات 

االستشارية لتطوير وتنفيذ األعمال - أستاذ 
العمارة والتخطيط المساعد - أستاذ كرسي 

األمير خالد الفيصل لتطوير مكة المكرمة 
والمشاعر المقدسة  

د. علي بن محمد الشاعري 
عميد معهد البحوث والدراسات 

االستشارية - أستاذ الهندسة المدنية 
المشارك - جامعة أم القرى

د. عبدالهادي بن علي الذيابي

قسم التربية الخاصة بكلية التربية

د. ياسر بن حسن باحكيم  

المركز الطبي الجامعي

م. محمد بن درويش زمزمي

بجامعة  السالمة  إدارة 
أم القرى  


