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مشروع التعلم عن بعد لنزالء السجون

اسم المشروع:
التعليم عن بعد لنزالء السجون
الجهة التابعة له:
عمادة التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد –
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل.
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المقدمة:
ً
انطالقا من حرص جامعة اإلمام عبدالرحمن بن
فيصل على تقديم خدماتها التعليمية والمشاركة
ً
وتأكيدا لرؤيتها للتعليم كأداة
المجتمعية الهادفة،
لإلصالح فقد تبنت جامعة اإلمام عبدالرحمن بن
فيصل (جامعة الــدمــام سابقا) ممثلة بعمادة
التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد ،مشروع
التعليم عن بعد لنزالء السجون ،وهو مشروع
مستمر يستهدف نزالء السجون لتوفير فرص
التعليم الجامعي لهم.

الـرؤيـة
ّ
الريادة في تمكين التعليم والتعلم.
القيم
• المسؤولية المجتمعية
• العدل
• التنمية
• التطوير

الرسالة
بــنــاء مــواطــن صــالــح مــن خ ــال تــقــديــم خــدمــات
التعليم عن بعد لنزالء السجون بشراكة مجتمعية
فاعلة.
األهداف
.1تحقيق مبدأ المسؤولية المجتمعية
.2مد جسور التعلم والتنمية إلى النزيل وتذليل
التحديات الزمانية والمكانية.
.3التخفيف من األعباء االجتماعية التي تقع على
عاتق النزيل.
.4اإلسهــام فــي تغيير سلوك النزيل ليصبح
ً
ً
صالحا أثناء وبعد محكوميته.
مواطنا
.5استدامة المشروع من خــال قبول دفعات
جديدة وتعليمهم أثناء محكوميتهم وبعد اإلفراج
عنهم.
.6تمكين أسرهم من االستفادة من المشروع.

ويعتبر التعليم عن بعد أحد وسائل التعليم الحديثة
التي تساعد في تقديم البرامج التعليمية للجميع
التقيد بعوامل الزمان أو المكان ،وهو ما
بدون
ّ
يجعله أداة مناسبة لتقديم التعليم للنزالء في
إدارة السجون.
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انطالقة المشروع
تم توقيع اتفاقية التعليم عن بعد لنزالء السجون
بين جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة
بمعالي مدير الجامعة ،الدكتور /عبدالله الربيش
وســعــادة مــديــر عــام إدارة الــســجــون بالمنطقة
الشرقية ،ويهدف مشروع االتفاقية إلى إتاحة
الفرصة لنزالء السجون بالمنطقة الشرقية ممن
يتم ترشيحهم من قبل إدارة السجون لاللتحاق
بالبرنامج .حيث تكفلت الجامعة بتقديم الخدمات
التعليمية للراغبين مــن نـــزالء الــســجــون في
مواصلة تعليمهم الجامعي،
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أهمية المشروع
تتضح أهمية المشروع من األثر العظيم الذي يتمثله التعليم في جوانب حياة نزالء السجون على
مستويات متعددة.

التعليم
منصة لإلصالح
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التعليم
فرص
لحياة أفضل
بعد السجن

استثمار
الوقت
التصور
اإليجابي
عن الذات

صناعة الهدف

ً
حافزا
إن وجود هدف يسعى إليه الفرد كالنجاح وإكمال الدراسة يمثل
مهما للتغير وهو ما يبنى عليه مبدأ اإلصالح.
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الشعور
باالنتماء
والثقة بالمجتمع

صناعة
الهدف

التعليم
منصة لإلصالح

التعليم هو األساس األول لإلصالح بما يحققه من تأثير على المستوى
الفكري والثقافي وبالتالي السلوكي للسجين.

استثمار الوقت

تعتبر الدراسة إحدى وسائل استثمار أوقات النزالء بما يفيد ،وهو من
أهم أسس بناء نسق الحياة اإليجابي .كما أنه من المهم إلصالح الفرد
أن تكون فترة محكوميته في السجن إيجابية في حياته.

بــــنــــاء ال ــت ــص ــور
اإليجابي
عن الذات

وهو ما يحققه التحاق النزيل بالبرنامج التعليمي حيث ينعكس على
بناء ثقته بإمكاناته وقــدراتــه ،وينقله من صــورة الــذات السلبية إلى
الصورة اإليجابية لذاته ومؤهالته ،وهو ما يعتبر محرك مهم نحو تبني
السلوكيات اإليجابية.

فـــــــرص ل ــح ــي ــاة
أفضل
بعد السجن

إن حصول نزالء دور اإلصالح على شهادة جامعية يساهم في توفير
فرص أكبر للحصول على وظيفة بعد انقضاء مدة السجن وذلك لتأمين
حياة مستقلة.

الــشــعــور بالثقة
واإلنــــــتــــــمــــــاء
للمجتمع

تعزيز الثقة واإلنتماء للمجتمع لــدى نــزالء السجون و إسهامه في
تكوينهم اإليجابي ورفع المعاناة.
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التصور المبدئي لتطوير المشروع وضمان استدامته

تطوير الجانب األكاديمي:
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.1رفـــع مستوى طــاب الــســجــون ومعدالتهم
التراكمية من خالل تقديم الخدمات المساندة
وتلبية احتياجاتهم.
.2تبسيط التسلسل اإلداري واإلجرائي في اتخاذ
القرارات لضمان حقوقهم األكاديمية.
.3مراعاة حاالت الحرمان أو الرسوب أو الفصل
تعطل األجهزة
بسبب انقطاع االنترنت أو ّ
أو ألسباب أخرى.

.4تخصيص مشرف أكاديمي لطالب السجون
من الكلية لمتابعة حاالتهم األكاديمية واتخاذ
ً
نظاما وإرشادهم بما يلزم.
الالزم
.5توفير باحث أو مسؤول اجتماعي للنظر في
قضاياهم ومعالجتها والتواصل مع المشرف
األكاديمي للنظر في حاالتهم واتخاذ القرارات
المناسبة.
.6تــحــويــل الــطــالــب الــمــفــرج عــنــه إل ــى الــدراســة
باالنتظام في حال استيفاء كافة الشروط.
 .7دعم الخريج بنوع من التعليم المستمر خصوصاً
بعد اإلفراج عنه.

الجامعة الســتــخــدامــه فــي الــقــنــوات الرسمية
تطوير الجانب الفني واإلداري:
للتواصل.
ً
عددا أكبر من .4تــفــعــيــل مــســاحــة تخزينية لــلــطــاب مرتبطة
 .1إعادة تأهيل المعامل الستيعاب
بحساباتهم اإللكترونية لحفظ ملفات الواجبات
األجهزة والطالب.
ً
الحقا.
 .2تمديد فترة الدخول للمعمل للسجناء إلى واالختبارات الستكمالها
.5تدريب المشرفين والطالب علي كيفية التعامل
وقت أطول وفترات صباحية ومسائية.
.3منح منسقي السجون (مــعــرف) على نظام مع الحاسب اآللي وأنظمة التعلم اإللكتروني.

شركاء المشروع
قدمت عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد مشروع التعليم عن بعد لنزالء السجون بالتعاون
مع مجموعة من الشركاء داخل وخارج الجامعة ،على النحو التالي:
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الشركاء من داخل الجامعة
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات

الشركاء من خارج الجامعة
قطاع عام:
إدارة السجون بالمنطقة الشرقية
قطاع خاص:
مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته
الخيرية
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إحصائيات
فيما يلي إحصائية لطالب السجون لكل من سجن

الخبر
(الدمام-الخبر-القطيف )
%17

12

السجن

المقبولين

المقيدين

المنسحبين المنقطعين

المطوي
قيدهم
13

7
0

%63

%20

الخريجين

الدمام

113

60

1

32

الخبر

30

19

0

5

6

القطيف

44

20

0

4

20

0

اإلجمالي

187

99

1

41

33

7

13

القطيف

%45

%9

%46

%0

%23

الدمام

%55
%18

المقيدين
المنسحبين
المنقطعين
المطوي قيدهم
الخرجين

%1

%6

%12

%28

%53

%4
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الخريجون

15
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اإلحصائيات الفنية
تم تخريج الدفعة األولى من طالب التعلم عن بعد في تخصص إدارة األعمال من جامعة الدمام
وعددهم  7طالب حصلوا على درجة البكالوريوس.
(جميع الخريجين من سجن الدمام كونهم أول الدفعات المقبولة)

السجن

سعة معمل الحاسب

الدمام

21

الخبر

9

القطيف

15
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رؤية تقييمية عامة
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اإليجابيات
 .1رغبة الــطــاب الــنــزالء الشديدة فــي التعلم
وإكمال الدراسة
 .2القابلية في تغيير نمط الحياة والتحول إلى
إنسان ناجح ومفيد.
 .3مستوى طالب السجون متفوق بشكل عام
بمعدل  3.8لجميع الطالب النشطين.
 .4تخرج  7طالب سجون وتمكنهم من تقليص
محكوميتهم من خالل الدراسة بجد واجتهاد.
 .5الدافعية فــي التغلب على ظ ــروف البيئة
التعليمية.
 .6رضا منسوبي السجون وعلى رأسهم مدير
عام السجون بالمملكة عن هذه المبادرة.
 .7توجه المديرية العامة للسجون على تفعيل
مثل هذه المبادرة في سجون أخرى.
 .8اهتمام معالي مدير الجامعة ومنسوبي
الــكــلــيــات والـــعـــمـــادات بــتــحــقــيــق الــمــســؤولــيــة
ً
اجتماعيا
المجتمعية تجاه النزالء والذي ينعكس
على ذويهم.

التحديات
 .1كثير مــن مــصــادر التعلم المتنوعة ال يمكن
وصول النزيل إليها.
 .2يــتــعــذر الــوصــول لــمــصــادر التعلم الرقمية
كشؤون المكتبات واليوتيوب ومواقع التعلم
الذاتي.
 .3بطء شديد في شبكة اإلنترنت وتحميل المواد
التعليمية ،واالتصال قد ال يكفي لعدد كبير من
األجهزة في آن واحد.
ً
 .4عـ ــدد األجـــهـــزة قــلــيــل جــــدا ويــحــد م ــن عــدد
المستخدمين عند تعطل أحدها.
 .5ال يوجد أجهزة مساندة كالماسح والطابعة
مما يعيق الطالب من طباعة المواد التعليمية,
إضافة إلى ضعف الصيانة الدورية.
 .6ال يمكن التواصل مع الطالب بشكل مباشر
لدواعي أمنية.
ً
سلبيا
 .7تأثر مستوى بعض الطالب الدراسي
يعود ألسباب فنّ ية مما يوقعهم في رسوب
وإنذارات وفصل.
 .8ضــعــف مــســتــوى ال ــط ــاب ف ــي الــمــبــادئ
األســاســيــة لبعض ال ــم ــواد يــؤثــر ســلــبــيـ ًـا على
نتائجهم وال بديل للتقوية والتقويم.
 .9المحاضرات التزامنية المباشرة ال تناسب
أوق ــات اإلتــاحــة لــدخــول المعامل ،وبالتالي ال
يمكنهم االستفادة من التعلم التزامني.
 .10بعض الطالب ليس لديه المهارات األساسية
في استخدام الحاسب اآللي والتعليم عن بعد.
 .11ال يتمكن بعض الطالب من حفظ واجباتهم
ومحتو ى المادة على أجهزة تخزين والعودة لها.

صور للبيئة التعليمية

17

مشروع التعلم عن بعد لنزالء السجون

صور للبيئة التعليمية

صور للبيئة التعليمية
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صور للبيئة التعليمية

صور للبيئة التعليمية
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المشروع في الصحافة

صور للبيئة التعليمية
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اتفاقية لدمج نزالء السجون في التعليم الجامعي
أكد مدير إدارة السجون بالمنطقة الشرقية اللواء عبدالله البوشي أنه تم توقيع اتفاقية مشروع
تعاون مع جامعة الدمام لتطبيق برامج التعليم عن بعد النتساب عدد من نزالء شعبة إصالحية
الدمام وفروع سجون المنطقة.
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وذلك لتعزيز الجانب التعليمي ألنه من حق أي سجين أن يكون مواطنا صالحا حيث هناك اهتمام
شامل في النظرة للنزالء وذلك وفق ما يوجه به دائما صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبد
العزيز النائب الثاني وزير الداخلية ومدير السجون بالمملكة اللواء الدكتور علي بن حسن الحارثي.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقد في إدارة سجون المنطقة الشرقية صباح السبت برئاسة اللواء
عبدالله البوشي وبحضور الدكتور سعد العمري والدكتور فيصل الزهراني ومسئولي التعليم عن
ُبعد بجامعة الدمام ومدير شعبة إصالحية الدمام العقيد عبدالرحمن العقيل ومدير شعبة التأهيل
بسجون الشرقية العقيد فالح العايش ومندوب مؤسسة عبدالرحمن الراجحي المهندس موسى
الموسى.

شروط العفو وذلك في الفترة من 1432/3/20هـ وحتى 1432/11/3هـ ممن شملهم العفو الملكي
الصادر بمناسبة عودة خادم الحرمين الشريفين ألرض الوطن سالما معافى وإطالق سراح 2419
نزيال ونزيلة من الحق العام بجميع الجنسيات أما العفو الملكي لشهر رمضان المبارك من تاريخ
1432/8/18هـ وحتى 1432/11/3هـ فقد تم اإلفراج عن  171نزيال ونزيلة من الحق العام كما تم اإلفراج
أيضا عن أصحاب الحق الخاص والذي وصل عددهم إلى  115نزيال ممن كانت مديونتهم أقل من
 100ألف ريال وذلك بدعم من صاحب السمو الملكي األمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية
وعدد من رجال األعمال في المنطقة «.
http://www.ajel.sa/local/1176341
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سيتم عقد اجتماع آخر مع عميد جامعة الدمام الدكتور عبدالله الربيش لتطبيق التعليم عن بعد لنزالء
سجن القطيف ويبلغ عدد المنتسبين للبرنامج حوالي  20نزيال كما سيتم تطبيقه على باقي فروع
سجون محافظات المنطقة وأضاف اللواء البوشي «ان سجون الشرقية تعمل حاليا على تهيئة
المكان المناسب وتطويره وتجهيزه بأجهزة الحاسب اآللي حيث تم اختيار(مركز بناء) في إصالحية
الدمام لتطبيق برنامج التعليم عن بعد ألكثر من  50نزيال مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام
الحالي إضافة إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر مع عميد جامعة الدمام الدكتور عبدالله الربيش لتطبيق
التعليم عن بعد لنزالء سجن القطيف ويبلغ عدد المنتسبين للبرنامج حوالي  20نزيال كما سيتم
تطبيقه على باقي فروع سجون محافظات المنطقة ،ويعد برنامج التعليم عن بعد والذي تم تطبيقه
مؤخرا في سجن االحساء ويلتحق به  25نزيال بالتعاون مع جامعة الملك فيصل والبرنامج الموقع
مع جامعة الدمام من المشاريع الرائدة ويأتي ضمن رؤية الجامعات السعودية وسياستها نحو
خدمة المجتمع وذلك إلتاحة الفرصة للنزالء لمواصلة تعليمهم الجامعي وزيادة تحصيلهم العلمي
داخل السجون بما يؤهلهم ليصبحوا مواطنين صالحين و بما يعود بالفائدة عليهم وعلى أهلهم
ومجتمعهم».
من جانب آخر أفرجت إدارة السجون بالمنطقة الشرقية عن ما يقارب  2705نزالء ونزيالت (سعوديين
وأجانب) من أصحاب الحق العام والخاص بعد دراســة معامالت السجناء والتأكد من مطابقتهم
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جامعة الدمام و«السجون» تبحثان تطوير التعليم عن ُبعد للنزالء
محمد السليمان ـ الدمام
بحثت جامعة الدمام مع المديرية العامة للسجون بالمنطقة الشرقية تطوير تعليم طالب «التعليم عن
ُبعد» من نزالء السجون بالجامعة ،وتوفير البيئة المناسبة لدراستهم الجامعية خالل فترة محكوميتهم،
وجاء االجتماع بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش ومدير عام السجون بالمنطقة الشرقية
اللواء مساعد الرويلي وممثل مؤسسة عبدالرحمن الراجحي وعائلته الخيرية وممثل جمعية تراحم
الخيرية (تراحم الشرقية) وعدد من عمداء الكليات والعمادات ذات العالقة ،في قاعة االجتماعات في
عمادة التعليم االلكتروني والتعلم بالجامعة.
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وأثنى مدير الجامعة على جهود الجهات المشاركة في احتضان فكرة تعليم نزالء السجون مبينا أن
ً
انطالقا من مبدأ المسؤولية المجتمعية بناء على مذكرة التفاهم بين الجامعة
هذه المناسبة تأتي
ومديرية السجون حول تعليم نزالء السجون بنظام التعليم عن ُبعد.
وأكد عميد التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد الدكتور بندر العامر أن العمادة حريصة على نجاح
قدم وكيل
مشروع تعليم هذه الفئة ،وأن يجتازوا هذه المرحلة بأفضل حصيلة علمية ممكنة ،ثم ّ
ً
عرضا عن المشروع وأهدافه المرجوة
المريح
العمادة لشؤون التعليم عن بعد الدكتور عبدالله
ّ
وإحصائيات الطالب واإلنجازات والمؤشرات ،ومن ثم تطرق إلى التحديات التي تواجه الطالب
النزالء واالحتياجات الممكن تحقيقها.
وأكد اللواء الرويلي على دعم المديرية لهذا المشروع والتنسيق مع الجهات المعنية لتمكين الطالب
ّ
مؤكدا على الجهود المبذولة لخدمة الطالب والعملية التعليمية بشكل عام ،وذكر
التعلم
النزالء من
ً
مدير إدارة التأهيل واإلصالح بسجون الشرقية العقيد محمد القحطاني أثر البرنامج اإليجابي على
الفئة المستهدفة وحرص اإلدارة على تيسير الشؤون اإلدارية في سبيل نجاح هذا المشروع ،وأشار
مدير شعبة تقنية المعلومات بسجون الشرقية الرائد أحمد الشهري إلى حرص إدارته في تذليل
المعوقات التقنية داخل السجون.
وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة عبدالرحمن الراجحي وعائلته الخيرية رغبة المؤسسة واستعدادها
ّ
التعلم في السجون األخرى مثل (الخبر والقطيف) بما يسهم في رفع مستوى بيئة
لدعم بيئات
التعلم وذلك بالتنسيق مع جمعية تراحم الشرقية بتأكيد من عضو إدارة تراحم الشرقية ومديرها
التنفيذي الدكتور يوسف الراشد.
وطــرح عميد االتــصــاالت وتقنية المعلومات في جامعة الدمام الدكتور سعد العمري عـ ً
ـددا من
مشروع التعلم عن بعد لنزالء السجون
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االقتراحات لفصول وبيئة تعليمية ذكية معمول بها في عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن
ً
سعيا لحل التحديات التقنية التي قد تعيق نجاح هذا
بعد والتي تجمع بين التوفير والفاعلية وذلك
المشروع ،وأكّد عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع الدكتور سامي الباحسين استعداد
الكلية لتوفير مشرف أكاديمي للطالب النزالء في تخصص إدارة األعمال ،وأضاف وكيل عمادة
القبول والتسجيل الدكتور تركي العنزي :إن العمادة تحرص على تسهيل إجراءات القبول والتسجيل
للطالب النزالء واالهتمام بهم.

الرياض :فصول بيئية وتعليمية ذكية لنزالء سجون الشرقية

كما ناقش مدير الجامعة الجوانب المتعلقة بالمشروع ومنها األكاديمي واإلنساني وغيرها من
الموضوعات في ذات الصدد.
28

http://www.alyaum.com/article/4138823
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فصول بيئية وتعليمية ذكية لنزالء سجون الشرقية
الدمام  -عوض المالكي
بحثت جامعة الدمام ممثلة بعمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد مع المديرية العامة للسجون
بالمنطقة الشرقية تطوير تعليم طالب التعليم عن بعد من نزالء السجون بالجامعة ،وذلك من اجل
توفير البيئة المناسبة لدراستهم الجامعية خالل فترة محكوميتهم.
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وجاء االجتماع بحضور مدير جامعة الدمام د .عبدالله الربيش ،ومدير عام السجون بالمنطقة الشرقية
اللواء مساعد بن صالب الرويلي وممثل مؤسسة عبدالرحمن الراجحي وعائلته الخيرية ،وممثل
جمعية تراحم الخيرية وعدد من عمداء الكليات والعمادات ذات العالقة في الجامعة.

لبيئة التعليم عن بعد.
ً
كما طرح عميد االتصاالت وتقنية المعلومات في جامعة الدمام د .سعد العمري عددا من االقتراحات
لفصول وبيئة تعليمية ذكية المعمول بها في عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد والتي
ً
سعيا حل التحديات التقنية والتي تعتبر من أكبر التحديات التي قد
تجمع بين التوفير والفاعلية وذلك
تعيق نجاح هذا المشروع.
كما أكّد عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع د .سامي الباحسين استعداد الكلية في
توفير مشرف أكاديمي للطالب النزالء في تخصص إدارة األعمال
http://www.alriyadh.com/1506245
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وأثنى مدير الجامعة على الجهود المبذولة من كافة الجهات المشاركة في احتضان فكرة تعليم نزالء
ً
انطالقا من مبدأ المسؤولية المجتمعية بناء على مذكرة التفاهم
السجون وأن هذه المناسبة تأتي
بين جامعة الدمام والمديرية العامة للسجون حول تعليم نزالء السجون بنظام التعليم عن بعد.
من جانبه ،ذكر عميد التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد د .بندر العامر أن العمادة حريصة على
نجاح مشروع تعليم هذه الفئة باعتبار كافة معايير الجودة التي من خاللها تكتمل العملية التعليمية
لهم والتي نحرص أن نقدم لهم خدمات تعليمية مميزة من خالل البرنامج وإن يجتازوا هذه المرحلة
قدم وكيل العمادة لشؤون التعلم عن بعد
بأفضل حصيلة علمية ممكنة ومعدالت متميزة ،ثم ّ
ً
عرضا عن المشروع وأهدافه المرجوة وإحصائيات الطالب واإلنجازات والمؤشرات،
المريح
د.عبدالله
ّ
ومن ثم تطرق إلى التحديات التي تواجه الطالب النزالء واالحتياجات الممكن تحقيقها.
وأكد اللواء مساعد بن صالب الرويلي على دعم المديرية لهذا المشروع بكافة الوسائل المتاحة
ّ
مؤكدا على الجهود المبذولة
التعلم،
والتنسيق مع الجهات المعنية لتمكين الطالب النزالء من
ً
لخدمة الطالب والعملية التعليمية بشكل عام.
وذكر مدير إدارة التأهيل واإلصالح بسجون الشرقية العقيد محمد بن مشهور القحطاني أثر هذا
ً
إيجابيا على الفئة المستهدفة وحرص اإلدارة على تيسير الشؤون اإلدارية في سبيل نجاح
البرنامج
هذا المشروع.
وأضاف مدير شعبة تقنية المعلومات بسجون الشرقية الرائد أحمد بن عبدالله الشهري مدى حرص
إدارته في تذليل المعوقات التقنية داخل السجون واستعدادهم في الدعم التقني للبنية التحتية
مشروع التعلم عن بعد لنزالء السجون
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السجون تحتفي بأول دفعة من خريجي جامعة الدمام في التعليم عن بعد بسجن الخبر
أكد اللواء إبراهيم الحمزي مدير عام السجون بالمملكة ،تقليص مدة محكومية السجين بنسبة %15
في حال تجاوزه البرامج التعليمية والمهنية الموضوعة من قبل إدارة السجون من بينها الحصول على
الشهادة الجامعية ما يشجع السجناء على التعلم بشتى أنواعه بما فيه المهني ،واصفا ما حصل من
تخريج للنزالء في جامعة الدمام وحصولهم على درجة البكالوريوس بالمنجز الكبير الذي يمثل الجميع .جاء
ذلك بعد مشاركته في رعاية حفل أول دفعة للخريجين في جامعة الدمام في التعليم عن بعد مساء
أمس بسجن محافظة الخبر ،والذين حصلوا على شهادة البكالوريوس في تخصص «إدارة األعمال»،
حيث تم تخريج الدفعة األولى من النزالء وعددهم سبعة منهم ثالثة انتهت محكوميتهم ،بحضور د.
عبدالله الربيش مدير جامعة الدمام ،واللواء سعد العتيبي مدير سجون المنطقة الشرقية .وبين اللواء
تحضرها
ّ
الحمزي أن تجربة الشراكة مع جامعة الدمام كانت ناجحة بكل المقاييس خصوصا أن هناك برامج
الجامعة من أجل القيام بعمل تخصصات دبلوم مواز لشهادة البكالوريوس في التخصصات المهنية
التي يحتاجها سوق العمل ،وهذا المشروع أو الخطة التي قدمتها جامعة الدمام عبر مديرها د .عبدالله
الربيش سيتم عرضها ومناقشتها مع وزير التعليم د .أحمد العيسى لتوسيع التعاون مع الجامعات بهذا
الشأن ،مشددا على أن صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية ،يحرص على أن يتم تسهيل كل المصاعب التي قد تعترض النزالء إلكمال تعليمهم
وهذه البرامج التي تتبناها وزارة الداخلية أثبتت جدواها وجعلت الكثير من النزالء أعضاء فاعلين في
المجتمع ،مبينا في ذات السياق أن هناك تعاونا موجودا مع جامعة حائل لتدريب النزالء في تخصص
الحاسب اآللي .وعن موضوع السجينات وهل سيتم فتح المجال لهن إلكمال دراستهن الجامعية نوه
اللواء الحمزي ،أن هناك برامج في هذا الجانب بدأت فعليا في الرياض وجدة وسنعمل على تعميمها
على كافة المناطق ،فيما ندرس مقترحا بشأن بناء رياض األطفال ألبناء السجينات ومازال الحكم على
هذا المقترح والدراسة مبكرا اال انه من المؤمل ان نحصل على جميع الموافقات .من جانبه أوضح
د .الربيش ،أن عدد النزالء في سجون الشرقية الملتحقين بالجامعة يبلغ  125من النزالء وقد تم بدء
العمل في هذا البرنامج منذ العام  1433وهذه هي الدفعة األولى التي تخرجت .ولفت الربيش ،إلى
أن الشيء الذي يدعو للفخر أن النزالء الذين يتعلمون عن بعد حصدوا معدالت تصل إلى  3,8من 5
وهو معدل أفضل من الذين يتعلمون عن بعد وهم بين أسرهم وذويهم ،وهذا يؤكد مدى عزيمة
النزالء وتوفير إدارات السجون أجواء صحية مناسبة تجعل النزالء لديهم عزيمة وإصرار على إكمال مراحل
التعليم والعودة للمجتمع كأعضاء فاعلين ،مشيرا إلى الشراكة مع شركة أبناء عبدالرحمن الراجحي الخيرية
التي تتولى توظيف الخريجين في الجامعة من النزالء ما يعزز من سرعة انسجام النزيل مع المجتمع بعد
قضاء محكوميته .وبين أن الجامعة تدرس القيام ببرامج تأهيلية مناسبة وموازية لدرجة البكالوريوس من
خالل الدبلوم في التخصصات المهنية لنزالء السجون بهدف عودة النزالء إلى المجتمع أعضاء فاعلين
يساهمون في رفعة وتقدم الوطن في كافة المجاالت.
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