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خالل استقباله لمعالي مدير الجامعة بمكتبه بديوان اإلمارة

نائب أمير القصيم يكرم الداعمين والرعاة لمؤتمر
«الشيخ العالمة عبد الرحمن السعدي»
التقى صاحب السمو امللكي
األمري فهد بن تركي بن فيصل بن
تركي بن عبدالعزيز ،نائب أمري
منطقة القصيم ,بمكتبه بديوان
اإلمارة بمدينــة بريدة ,معايل
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمد الداود مدير الجامعة,
والرعــاة والداعمني واملنظمني
ملؤتمــر «الشــيخ العالمة عبد
الرحمن السعدي ..آثاره العلمية
والدعوية» ,الــذي أقيم بكلية
العلوم واآلداب بعنيزة ,بحضور
وكيل إمارة املنطقــة الدكتور
عبدالرحمن الوزان ,وعميد كلية
العلوم واآلداب بعنيزة األســتاذ
الدكتور فريد الزامل.
واســتمع ســموه ،خالل
اللقاء ،لرشح مفصل من عميد
كليــة العلــوم واآلداب بعنيزة
األستاذ الدكتور فريد الزامل عن
فعاليــات املؤتمر الذي ســلط
الضوء عىل تراث الشيخ السعدي
وأوجه التجديد يف فكره وفقهه,
مشــرا ً إىل أن املؤتمر اشــتمل
َ
وورقة عمل ،قدمها
عىل  53بحثًا
 53باحثًــا وباحثة ،يف مختلف
العلوم التي قدمها الشيخ طيلة
حياته ,باإلضافة إىل أن املؤتمر
اســتعرض عــر  12جناحا ً
مسرية الشيخ ومؤلفاته ,مقدما ً
شــكره وتقديره لســمو أمري
منطقة القصيم وسمو نائبه عىل

جانب من االستقبال والتكريم

تشجيعهما الدائم للعلم والعلماء
باملنطقة.
وأشــاد ســمو نائب أمري
القصيم ،باألثر الكبري ملخرجات
املؤتمر ،والتي ألقت الضوء عىل
شــخصية فذة وعالم بارز يف
سلسلة علماء الدعوة الذين بذلوا
جهودا ً يف ســبيل خدمة اإلسالم
وعلوم الكتاب والســنة ,مؤكدا ً
سموه عىل ما يحظى به العلماء
من حــرص واهتمام ســيدي
خادم الحرمــن الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز ،وسمو
ويل عهده األمني صاحب السمو
امللكي األمري محمد بن ســلمان
بن عبد العزيز – حفظهما الله
– ,منوها ً بالجهود التي يبذلها
ســمو أمري منطقــة القصيم
لتعزيز العلــم ودور العلماء،
وحرصه الدائم عــى مواصلة
عقد مثل هذه املؤتمرات العلمية
التي يجتمع فيها العلماء وطالب
العلم للرتكيز وتدارس ما قدمه
علماء هذه األمة من خدمة للدين
وتمعــن بآيات اللــه عز وجل,
مثنيا ً عىل الجهــود التي بذلتها
الجامعة ،ممثلــة بكلية العلوم
واآلداب بمحافظة عنيزة ,سائال ً
املوىل عز وجــل أن يبارك هذه
الجهود ,وأن يوفق الجميع لكل
خري.

أكد على أهمية تذليل كافة التحديات في سبيل خدمة أبناء وبنات المنطقة

ويشهد توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

خالل توقيع االتفاقية

شهد صاحب الســمو امللكي األمري فهد
بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز،
نائب أمري منطقــة القصيم ,بمكتبه بديوان
اإلمارة بمدينة بريدة ,مؤخرا ,توقيع اتفاقية
بني الجامعة املؤسســة العامــة للتدريب
التقني واملهني ,والتي تهــدف إىل التكامل
من خالل تطوير آلية التحويل والتجســر
للطالب والطالبات واملتدربني واملتدربات يف
التخصصات املتوافقة ,وذلك بحضور معايل
محافظ املؤسســة العامة للتدريب التقني
واملهني الدكتور أحمد الفهيد ,ومعايل مدير
الجامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن الداود,
ووكيل إمارة املنطقــة الدكتور عبدالرحمن
الوزان ,ومدير عام التدريب التقني واملهني
باملنطقة محمد املذن.
وقع االتفاقيــة ,من جانــب الجامعة
معايل األســتاذ الدكتور عبدالرحمن الداود
مدير الجامعة ,ومن جانب املؤسسة العامة
للتدريــب التقني واملهني معــايل محافظ
املؤسســة الدكتــور أحمد الفهيــد ،حيث

تهــدف االتفاقية إىل التكامل لخدمة الطالب
والطالبــات واملتدربــن واملتدربــات بني
الكليــات الجامعية والتقنية يف التخصصات
املتوافقة ,وتنسيق آليات القبول عىل مستوى
املنطقة ,وتبادل الخربات من القوى البرشية,
والتنســيق حيال التخصصات التي يطلبها
سوق العمل.
وبارك ســمو نائب أمري املنطقة ،توقيع
االتفاقيــة املشــركة ,مؤكدا ً عــى أهمية
تيســر وتذليل كافة التحديات يف ســبيل
تأسيس العمل بمهنية عالية خدمة للطالب
والطالبات واملتدربــن واملتدربات ,منوها ً
بما تبذله القيادة ـ أيدها الله ـ ,عرب تعزيز
وتنمية أوجه التعاون املشرتك بني القطاعات
والتنســيق يف كافة املجــاالت لخدمة أبناء
الوطن يف كافــة التخصصات العلمية لتلبية
احتياجات سوق العمل ,مشــيدا ً بالجهود
املبذولة من قبل جامعة القصيم واملؤسســة
العامة للتدريب التقني واملهني ,سائالً املوىل
عز وجل التوفيق والسداد.
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عالميا والثالثة سعوديا
جاءت في المرتبة 342
ً

الجامعة تنضم للتصنيف األخضر العالمي اللتزامها بمعايير
االستدامة البيئية في الحرم الجامعي
ألدوارهــا
تتويجــا
واهتمامها باالستدامة مفهوما
وممارســة ،نجحــت جامعة
القصيــم يف الدخــول ضمن
التصنيف الــدويل الذي يهتم
بمعايري ومفاهيم االســتدامة
والحفاظ عىل البيئة واستهالك
الطاقة ،وقد جــاءت جامعة
القصيم يف املرتبة  ٣٤٢عامليا،
والثالثة سعوديا ،عىل املقياس
األخــر العاملــي (Green
Matric World Rank ،)ingحيث تعترب التصنيفات
الدولية للجامعــات أحد أهم
الوســائل املعروفــة لقياس
التقدم األكاديمي للمؤسسات،
ومن بينهــا هذا املقياس الذي
يصنّف الجامعات حول العالم
وفق معايري تتعلــق بالحرم
الجامعــي ومــدى التزامه
بمعايري االســتدامة البيئية.
وتنقســم البيانات التي يتم
تصنيــف الجامعــات عــى
أساســها يف هذا املقياس إىل
ســت فئات رئيســية هي:
(اإلحصائيــات الخــراء،

والطاقــة والتغريات املناخية،
وإدارة النفايات ،واســتخدام
امليــاه واملواصالت والتعليم)،
وتختلف قيمة فئات البيانات
املدرجة يف التصنيف العاملي،
حيث تتمتــع العوامل املتعلقة
بالطاقة والتغــرات املناخية

بأهمية أكرب من استخدام املياه.
وكان صاحب الســمو امللكي
األمــر الدكتــور فيصــل
بن مشــعل بن ســعود بن
عبدالعزيــز أمــر منطقــة
القصيــم ،رئيــس املجلس
االستشــاري ملركــز التنمية

املستدامة بجامعة القصيم ،قد
دشــن ،العام املايض ،مبادرة
نوعية عىل مســتوى التعليم
العــايل الســعودي تمثلــت
يف إعــان جامعــة القصيم
كـ «جامعــة مســتدامة».
حيث ســخرت الجامعة كافة

إمكانياتهــا العلمية والبحثية
لخدمــة التنميــة التنميــة
املســتدامة ،ووضعت منهجا
فريدا تكامليا لتطبيق مبادرة
الجامعــة املســتدامة تحت
إرشاف لجنــة عليا برئاســة
مدير الجامعة ،لتنفيذ املبادرة

يف أربعة مســارات متكاملة
وهــي :خرضنة املقــررات،
الخرضنة البحثية ،الخرضنة
املؤسســية ،خرضنة املقرات،
لتنضم الجامعة بهذه املبادرة
لنادي الجامعات املستدامة يف
العالم.

يحتوي على غرف للعمليات واألشعة وصيدلية بيطرية ومختبر ومعملين للتشريح

معالي مدير الجامعة يتفقد مقر مبنى المستشفى البيطري التعليمي
تفقد معايل األستاذ الدكتور عبد الرحمن
بن حمد الداود ،مديــر الجامعة ،يوم اإلثنني
املوافــق 27/3/1441هـــ ،مقــر مبنى
املستشفى البيطري التعليمي التابع للجامعة،
برفقة ســعادة وكيل الجامعة الدكتور محمد
الســعوي وأعضــاء مجلس الهيئــة العليا
للمشــاريع بالجامعة ،كما عقــد معاليه عىل
هامش الزيارة اجتماعً ا للهيئة العليا للمشاريع
بمقر املبنى.
ويتسع مبنى املستشفى البيطري لقرابة
 200حالــة يوميًــا ،بتكلفــة إجمالية تبلغ
 87,258,073ريال ،ويتكون من مبنى إداري
بطابقني يحتوى عىل البهو الرئييس واملتحف،
وقاعة مدرجة بســعة  220كــريس ،وصالة
عرض ،ومكتبة مركزية ،وكافترييا ،إضافة إىل
 8غرف معامل ومختربات و 6فصول دراسية
بسعة  36طالب للفصل ،و 21مكتب.
كما يحتوي املستشفى العالجي والتعليمي،
عىل غرفتي عمليات للحيوانات الكبرية ،وغرف
تعقيم ،وغرفتي عمليات للحيوانات الصغرية،
وغرفتي توليــد ،وغرفتي إفاقــة وصيدلية
بيطريــة ،وغرفتي أشــعة ،وكذلــك غرفتي
ضمادات ،وغرف ترشيح وتربيد ،وســاحات
فحص حيوانات وعنرب حجز حيوانات ،وكذلك
معملني للترشيح واملخترب ،ومنطقة اســتالم
وتســليم للحيوانات ،وغرف أطباء ،ومسارات
أوناش لتعليــق ونقل الحيوانــات وأرصفة
تحميل ،وكافترييا للمراجعني.
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بالتعاون مع التجمع الصحي ُممثال بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة

المدينة الطبية بالجامعة تُ فعل الحملة الوطنية للتطعيم
ضد البكتيريا العقدة الرئوية لمدة  4أيام

خالل الحملة

نفذت الجامعة ،مُمثلة باملدينة الطبية ،وبالتعاون مع التجمع الصحي مُمثال بمستشفى امللك فهد التخصيص بربيدة ،األحد املايض املوافق 1441/3/27هـ" ،الحملة الوطنية للتطعيم ضد البكترييا
العقدة الرئوية" ،عىل مدى  4أيام ملنسوبي وطالب وطالبات الجامعة ،حيث أقيمت الحملة يف يومها األول باملستشفى الجامعي ،ومن ثم قام فريق نسائي بزيارة كليات الحاسب والعلوم.
وتعتــر هذه الحملة هي الثانية من نوعها التي تنفذها الجامعة بالتعاون مع التجمع الصحي ،بعد حملة العام املايض التي حققت أهدافها ،حيث يســاعد هذا التطعيم عىل عدم التعرض لألنفلونزا
السنوية والتي يصاب بها البرش كل موسم شتاء.
كما اســتمرت الحملة طوال أيام األسبوع يف املستشفى الجامعي ملنسوبي الجامعة من طالب وموظفني ،حيث تواجد الفريق النسائي يف الكليات الصحية يف املبنى القديم للطالبات ،إضافة إىل تنفيذ
زيارة لكليات الرشيعة والدراسات اإلسالمية باملدينة الجامعية للطالب ،وأيضا زيارة كلية اللغة العربية يف حي اإلسكان ،وكلية الرتبية للطالبات يف حي اإلسكان.

مدير الجامعة يزور مقر التصفيات النهائية لمسابقة
األمير فيصل بن مشعل لحفظ القرآن الكريم
زار معايل األســتاذ الدكتور عبد
الرحمن بن حمد الداود ،مدير الجامعة،
يوم الثالثاء املوافق 1441/3/29هـ،
مقر مســابقة األمري فيصل بن مشعل
لحفظ القرآن الكريــم ،التي تنظمها
الجامعة ،مُمثلة بعمادة شؤون الطالب،
يف قاعة االحتفاالت بكلية اللغة العربية
والدراسات االجتماعية للطالب ،وبكلية
الرشيعة بربيدة للطالبات.
وكانــت التصفيــات النهايــة
قــد انطلقت يــوم اإلثنــن املوافق
1441/3/28هـ  ،واســتمرت ملدة
ثالثة أيام ،وذلك عقب انتهاء التصفيات
األولية التي شارك بها أكثر من 1600
طالب وطالبة ،يمثلــون  31دولة من
طالب الجامعة وخارجها ،حيث سيتم
اإلعالن عن الفائزين يف الفصل القادم
للعام الجامعي الحايل.
وعرب معايل مدير الجامعة ،املرشف
العام عىل مســابقة األمري فيصل بن

الداود خالل إلقاء كلمته

مشعل لحفظ القرآن ،خالل الزيارة ،عن
ســعادته ملا وصلت إليه املسابقة التي
تختص بأعظم الكتــب ،من نجاحات
خــال الفرتة املاضيــة حتى وصلت
للتصفيات النهائية ،سائالً الله تعاىل أن
يجازي من قــام عليها خري الجزاء من
عمادة شؤون الطالب ولجنة التحكيم،
نظري جهودهم وحرصهم عىل إنجاحها،
ال ســيما وأنها تحمل اسم عزيز علينا
صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن
مشعل بن سعود أمري منطقة القصيم،
والذي دائما ما تشهد له املواقف بدعم
الجامعة وتشجيع منسوبيها وحرصه
عىل تقدمها بجميع شــؤونها ،فجاءت
هذه املســابقة تقديرا وعرفانا لسموه
ملا يبذله من دعم كبري للجامعة ،متمنيًا
أن تحقق املسابقة أهدافها ،ومؤكدًا عىل
عزم الجامعة وعمادة شــؤون الطالب
عىل استمرار املســابقة ألعوام عديدة
بإذن الله.
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الجامعة تحصل على عضوية المجموعة الدولية للجودة
واالعتماد ( )CHEAفي واشنطن

عزيزي الطالب

د .فهد بن سليمان األحمد

«دافور»

حصلــت الجامعــة ،عىل
عضويــة املجموعــة الدوليــة
للجــودة واالعتمــاد يف التعليم
العــايل ( ،)CHEAوالتي تتخذ
من العاصمة األمريكية واشنطن
مق ًرا لها ،وذلــك تتويجا لدور
الجامعــة الريــادي يف مجال
الجودة واالعتمــاد االكاديمي،
حيث تتمكن الجامعة من خالل
هذه العضوية من تنظيم الندوات
عرب اإلنرتنت وتبادل املنشورات
والعــروض ،واالســتفادة من
حضور االجتماعات الســنوية،
إضافة إىل املشــاركة يف صياغة
املناهج التعليمية.
مــن جهته ،أوضــح وكيل
الجامعة للتخطيــط والتطوير
والجودة األســتاذ الدكتور خالد
بن باني الحربــي ،أن املجموعة
الدوليــة للجــودة واالعتماد يف

التعليــم العايل ،تُعــد منظمة
دولية مستقلة غري ربحية تجمع
تحت مظلتها عــددًا من جهات
االعتماد األكاديمية العاملية ،مبينًا
أن هذه الخطوة ســوف تُمكن
الجامعة من تبــادل الخربات يف
مجال ضمان الجودة التعليمية،
وتبادل البيانات واملعلومات مع
املؤسسات التعليمية األعضاء من
كافة بالد العالم ،مشريا إىل أن هذا
اإلنجاز جاء بدعم وتوجيه معايل
األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الداود ،مدير الجامعة.
ّ
وبي "الحربــي" ،أن هذه
املجموعة الدولية لها دور رئيس يف
منح االعرتاف ملنظمات االعتماد،
كما أنها تهتم بمعالجة القضايا
والتحديــات التي تواجه الجودة
وضمانهــا يف البيئــة الدولية،
وتقوم بمســاعدة املؤسســات

واملنظمات يف تعزيز القدرة عىل
أداء الجــودة األكاديمية ،إضافة
إىل الفهم األمثل لضمان الجودة

الدولية ،وتوفري البحوث املتعلقة
بذلك وتوجيه السياســات ذات
العالقة بالجودة األكاديمية.

«الدافور» يف محيطنــا االجتماعي هو عبارة عــن َموْقد نار من
الغــاز متنقل له قيمة عالية وأهمية أساســية لدى أهل الطلعات
و(الكشــتات) ،حتى صار مجاال للتنافس واإلبداع يف أشــكاله
وأحجامه وقوة حرارة ناره ورسعة إنضاجه عند هواة الرب والصيد..
ولكن يبدو أن عوامل التعرية والتقلبات الجوية والشــبابية نقلت
السيد (دافور) من االســتعمال املجتمعي العريف إىل محيط البيئة
التعليمية ،ولعل من أهم األســباب ويمكن أن يكون الرشارة األوىل
يف إطالقها (ش َّلة) تجمع بينهم رابطة الرب و(الكشتات)..ولقد كان
أعىل يشء يف محيطهم واملسيطر عىل إعجابهم هو (الدافور) فبدأوا
بإطالقه عىل طالب متميز وجاد ومجتهد ينتمي إىل إحدى الجاليات
العربية يف ثانويتهم العامة ،حيث كان مادة (دسمة) أثناء جلستهم
الليلية حول النار وقريبا من السيد (دافور) الذي حظي هو اآلخر
(النتيَّة)...
بمادة (دسمة) من ْ ِ
ترجَّ ــل املصطلح إىل الثانويــات األخرى عابــ ًرا جميع املراحل
التعليميــة بما فيها املرحلة الجامعية ..ولنــا أن نبحث عن وجه
العالقة والتقارب بني السيِّد املحرتم (دافور) وبني الطالب املتميز
الجاد املتفوق ،فهل هي رسعة اإلنجاز أو الرسعة يف طهي الطعام
واملعلومات بفعل الحرارة الشــديدة ..غري أن توجُّ ها آخر يرى أن
العالقة تتمثل يف أن الشــلة الواحدة قد يكتفون بـ (دافور)واحد
وإن كان باســتطاعة كل واحد منهــم أن ي ِ
ُحض (دافورا) كذلك
الحال يف القاعة الدراســية يكفي فيها (دافورا) واحدا وإن كان
باستطاعة جميع الطالب أن يكون ُشعْ َلة ملتهبة يف القاعة!!!
تطور املصطلح ولبس عمامة الفخر وصار من يطلق عليه يميش
مرفوع الرأس بعد أن كان ساحة رحبة للتندر والسخرية ..وصار
مــن املمكن أن يوجد يف القاعة اثنان أو ثالثة يحيا بهم األســتاذ
ويحصدون اإلنجازات األكاديمية والطالبية..
الغريب يف األمر أ َّن (الدوافري) (الكشتيَّة) والتعليمية تتفق يف املهمة
وتختلف يف النتائج فهل يمكن أن يوجد لدينا جامعات متخصصة
يف صناعة (الدوافري)؟ وتحاول استنســاخها !! وتمنح الشهادات
العليا فيها..
عميد عمادة القبول والتسجيل
| fahadalahmed1
| fashmd@qu.edu.sa

ﺟـﻬــﻮد اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜـﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ اﻻﻋﺘﺪال
واﻟـﺘـﻌـﺎﻳــﺶ اﻟــﺤــﻀــﺎري
اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت

ﺗﻌﻠﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ

ﺟﻬﻮد اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ اﻻﻋﺘﺪال واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺤﻀﺎري
اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﺤﻮث 20 :رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ 1441ﻫـ
اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وإﻋﻼن اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ 20 :ﺟﻤﺎدى اﻷول 1441ﻫـ
ﻣﻮﻋﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ 25-24 :ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻲ 1441ﻫـ
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أمير القصيم يرأس اجتماع تفعيل دور الجهات الحكومية
واألهلية والخاصة في تعزيز األمن الفكري

أكد صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود بن عبدالعزيز أمري
منطقــة القصيم ،عــى أهمية
التعــاون بني جميــع الجهات،
وتوحيد الجهود عــر برنامج
"تعزيز األمن الفكري" للحفاظ
عىل أمن الوطن وفكــر أبنائه,
مشريا ً إىل أن هذا الربنامج جاءت
فكرته لصناعة إطــار توعوي
وطني يقــوم عرب املشــاركة

املجتمعيــة الفعالة بني الجهات
املعنية وأبناء الوطن األوفياء.
جاء ذلك خالل ترؤس سموه
اجتماعا ً لتفعيل دور الجهات يف
برنامج "تعزيز األمن الفكري"
بقاعــة االجتماعــات يف مكتبه
بديوان اإلمــارة بمدينة بريدة,
بحضور صاحب الســمو امللكي
األمري فهد بــن تركي بن فيصل
بن تركي بــن عبدالعزيز نائب
أمري منطقة القصيــم ,ومعايل

األســتاذ الدكتور عبد الرحمن
بن حمــد الداود مديــر جامعة
القصيم ،ووكيــل إمارة املنطقة
الدكتــور عبدالرحمــن الوزان,
وأمني املنطقــة املهندس محمد
املجيل ,ووكيل اإلمارة للشــؤون
األمنية الدكتــور نايف املرواني،
ومدراء الجهات الحكومية املعنية
باملنطقة.
ودعا سموه إىل رسعة تكاتف
الجهود بــن الجهات الحكومية

واألهلية والخاصة تجاه "تعزيز
األمــن الفكري" ونــر الوعي
بشــكل متواصل عرب املبادرات
املقدمة من أبناء الوطن األوفياء
سواء يف القطاعات الحكومية أو
املدارس وكذلك عــر الفعاليات
التي تقــام يف مختلــف أنحاء
املنطقة  ,معربا ً سموه عن اعتزازه
وفخره بما تحقق من نتائج خالل
الفرتة املاضيــة  ,مبينا ً أن تعزيز
األمن الفكري هو الدرع الحصني

بحول اللــه وقوته لحماية عقول
الشباب واملجتمع بشكل عام من
الغزو الفكري والتطرف واألفكار
الهدامة التي تخالف العقيدة.
وشــدد ســمو أمري منطقة
القصيم ,عىل أهمية الرتكيز خالل
تنفيــذ برنامــج "تعزيز األمن
الفكري" عىل التوعية عرب مواقع
التواصل االجتماعــي ،وتكاتف
القطاعات املعنيــة كافة بتفعيل
دورها لتحقيق األهداف املرجوة
منها -بإذن الله ,-ســائالً املوىل
عز وجل أن يديم عىل هذه البالد
نعمة األمــن واألمان تحت قيادة
خادم الحرمــن الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
وسمو ويل عهده األمني -حفظهما
الله ,-وأن يبــارك بالجهود وأن
يوفق الجميع لتحقيق التطلعات
املنشودة .وتناول االجتماع عددا ً
مــن النقاط املدرجــة يف جدول
األعمال لتفعيل برنامج "تعزيز
األمن الفكري" ,التي اشــتملت
عىل تقديــم املقرتحات حول آلية
التنفيذ لتفعيــل دورها وتعزيز
دور الجهات الحكومية والخاصة
يف تنفيذها ،لتحقيق أعىل النتائج
والتطلعات املرجوة.

إدارة سجن
بريدة تنفذ
حملة توعوية
صحية للنزالء
أقامت إدارة سجن بريدة،
بالتعاون مع الشؤون الصحية
بالقصيم ،مؤخ ًرا ،حملة توعوية
صحيــة ،اســتهدفت النزالء
بالســجن لتوعيتهم وتثقيفهم
تجاه األمــراض واإلجابة عىل
تســاؤالتهم ،كمــا تم فحص
النزالء وقياس نســبة السكر
وضغط الــدم وكذلك العيون
والجلديــة والقلب وذلك تحت
إرشاف كوادر طبية متخصصة.
كما شــملت الفحوصات
الطبية منسوبي إدارة السجن
من ضبــاط وأفــراد وعمّ ال
الصيانــة والنظافة حرصا ً يف
توسيع دائرة االستفادة الطبية
للجميع.
يذكــر أن املديرية العامة
للســجون دأبت عــى تقديم
أفضل الخدمات الصحية ،وذلك
من خــال العيــادات الطبية
املتوفــرة يف مختلف ســجون
مناطــق اململكــة ،باإلضافة
إىل بناء عالقــات إيجابية مع
املستشــفيات املتخصصــة
للمســاهمة يف تطوير الرعاية
الصحية للنزالء.

نيابة عن سمو األمير فيصل بن مشعل

نائب أمير القصيم يرعى انطالقة «المؤتمر العلمي السنوي الثامن
لطب وجراحة القلب»

نيابة عن صاحب الســمو
امللكي األمــر الدكتور فيصل بن
مشعل بن ســعود بن عبدالعزيز
أمري منطقة القصيم ،رعى صاحب
السمو امللكي األمري فهد بن تركي
بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز
نائب أمري منطقة القصيم مؤخرا ً
انطالقة املؤتمر العلمي الســنوي
الـ 8لطب وجراحة القلب ,الذي
ينظمه مركز األمري سلطان لطب
وجراحة القلب باملنطقة ،بحضور
وكيل أمــارة املنطقــة الدكتور
عبدالرحمن الــوزان ,وعدد من
القيــادات الصحيــة واملتحدثني
املتخصصني يف مجــال أمراض
القلب .
ويف بدايــة املؤتمــر عزف
الســام امللكي ،ثم بــدأ الحفل
الخطابــي املعد بهذه املناســبة
بآيات من الذكر الحكيم  ،ثم عرب
الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي
بالقصيــم الدكتور ســلطان بن
سعود الشائع يف كلمته عن خالص
شــكره وتقديره لصاحب السمو
امللكي نائب أمري منطقة القصيم

عىل رعايته لهذا املؤتمر ،مشــرا ً
إىل أن وزارة الصحــة أخذت عىل
عاتقها االهتمــام بصحة املواطن
وتحســن الخدمــات الصحية
جميعها ،بجودة وأداء عايل.
وقال الدكتور الشــايع :إن
وزارة الصحــة وضعــت رضا
املواطــن محورا ً هامــا ً يف جميع
برامجها الصحية ،من خالل رؤية

اململكة العربية السعودية ،2030
مؤكدا ً أن املؤتمر العلمي السنوي
الثامن ملركز األمري سلطان لطب
وجراحة القلب بالقصيم شــهد
تطورا ً كبريا ً خالل الـ 8ســنوات
املاضية ،إذ اســتفاد من برامجه
التدريبية  2920ممارسا ً صحياً،
بمجموع ســاعات تدريبية بلغت
أكثر من  108ســاعات ،قدم فيه

ً
ورقة عملية.
336
وأوضــح أن املؤتمــر
يشــهد تخريج عدد من األطباء
واألخصائيــن يف برامج الزمالة
الســعودية لقلب الكبــار وقلب
األطفــال ودبلوم تمريض القلب،
الذيــن أمضــوا فــرة تدريبية
بإرشاف طبي ،جــرى تأهيلهم
عىل تخصصــات طبية دقيقة يف

مجاالت عالج أمراض القلب ،الفتا ً
االنتباه إىل أن مركز األمري سلطان
لطب وجراحة القلب بالقصيم له
دور كبري يف دعم و توطني خدمات
تشخيص وعالج جراحة وقسطرة
أمراض قلب األطفال يف جازان  ،إذ
أجرت العديد من حاالت القسطرة
التداخليــه والعالجيــة ملختلف
األعمار وجميع مشــاكل القلب
والعيوب الخلقية وعمليات القلب
املفتوح ،جميعها تكللت بالنجاح
ولله الحمد.
مــن جانبه بــن املرشف
العام عىل مركز األمري ســلطان
لطــب وجراحة لقلــب الدكتور
عبدالرحمن عبد العزيز املسند أن
املركز اعتاد عىل عقد هذا املؤتمر
السنوي كجز ُء أسايس من الخطة
التدريبية اإلســراتيجية للمركز،
ســعيا ً لتدريب وتطوير مهارات
الكــوادر الطبية يف مجال العناية
بالقلب ،أهمها كيفية التعامل مع
جميع الحــاالت الطارئة الخفيفة
منها واملتوسطة والحرجة ،كاشفا ً
ســعي املركز قدما ً نحو تطوير

جميع الربامج التدريبية ،التي أهم
أهدافها دعم التخصصات الطبية
والهامة يف مجال أمراض القلب.
بدوره نوه صاحب الســمو
امللكي األمري فهد بــن تركي بن
فيصل بن تركــي بن عبدالعزيز
باملكانة التــي يحتلهــا أطباء
وجراحــو القلب الســعوديني،
مؤكــدا ً أن ذلك أتــى من رعاية
الدولة ـ أيدها الله ـ املســتمرة
للقطاع الصحــي عموما ً وقطاع
القلب وجراحته خصوصاً ،مشريا ً
إىل أن هذا املؤتمر واملشــاركات
الواســعة والعاليــة فيه توضح
مدى الدعم الكبــر الذي تبذله
حكومتنا الرشيدة – أيدها الله -
للتقدم نحو التطوير حتى يصبح
قطاع طب وجراحة القلب قطاعا ً
فاعالً ومميزا ً ضمن رؤية اململكة
.2030
بعــد ذلك كرم ســمو نائب
أمري القصيم األطباء واألخصائيني
الخريجيــن يف برامــج الزمالة
الســعودية لقلب الكبار  ،وقلب
األطفال  ،ودبلوم تمريض القلب.
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إدارة تعليم عنيزة تحتفل بالذكرى الخامسة للبيعة..
وتحتفي بطالب التربية الخاصة في يومهم العالمي
برعاية سعادة محافظ عنيزة
عبدالرحمن بن إبراهيم الســليم،
أقامــت إدارة التعليم بمحافظة
عنيــزة ،ممثلة بقســم الرتبية
الخاصة ،احتفاال ً
ً
خاصا بمناسبة
ذكرى البيعة الخامســة لخادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيــز – حفظه الله –،
وذلك بمخيم الربيع التقني الربي،
وبحضور ســعادة مدير تعليم
عنيزة األستاذ محمد بن سليمان
الفريح ،ومساعدي مدير التعليم،
ورؤســاء األقســام واملرشفني
الرتبويني وقادة الربامج.
وتضمن احتفال قسم الرتبية
الخاصة بهذه املناســبة ،فقرات

خاصة باليوم العاملي لألشخاص
ذوي اإلعاقة  ،2019تحت شعار

"املستقبل ..يمكن الوصول إليه"،
بمشــاركة جميع طالب الرتبية

الخاصة ،حيــث تحتفل كل دول
العالــم بهم يف ذلــك اليوم الذي
يصادف يوم  3ديســمرب من كل
عام ،وهو يوم عاملي خصص من
قبل األمم املتحدة منذ عام 1992
لدعم ذوي االحتياجات الخاصة.
كما رعى ســعادة محافظ
عنيزة تدشني شعار رشاكة إدارة
تعليم عنيزة ،ممثلة بقسم الرتبية
الخاصة ،وبرنامج املستشار أحمد
الحمدان لطالب الرتبية الخاصة،
وتال ذلك العديد مــن الفعاليات
التــي أقيمــت مثل ممارســة
رياضة امليش واأللعاب الرياضية
والرتفيهية ويف ختــام الحفل تم
تكريم الداعمني.

نادي ذوي اإلعاقة بالقصيم يحتفل باليوم العالمي لإلعاقة
احتفل نــادي ذوي اإلعاقة
بمنطقة القصيــم باليوم العاملي
لذوي اإلعاقة بمقره الرئييس داخل
مدينــة امللك عبداللــه الرياضية
بربيــدة ،ويعتــر النــادي بيئة
حاضنة آمنة لعددا من األبطال من
ذوي اإلعاقــات الحركية والذهنية
والبرصية ومتالزمة الداون .
كما يضم النــادي أكثر من
 150العبــا يف مختلــف األلعاب
بجميع اإلعاقــات ،ويقوم النادي
بتقديــم العديد مــن الخدمات
اإلجتماعية.
إذ يحــرص النــادي الذي
يرأســه الدكتور إبراهيم الضبيب
مدير الشؤون اإلجتماعية بالقصيم
سابقا ،عىل مواكبة جميع األحداث،
كما يحرص عىل تســليح أبنائه
بــاألدب والعلم واألخــذ بأيديهم
لغــرس العــادات الصحيحــة

وتعويدهم عىل حب الخري واحرتام
اآلخرين   .
يذكر أن النــادي انطلق عام
1435هـــ برفقة  15نــادٍ عىل

مستوى اململكة تهتم بذوي اإلعاقة
وتشارك رياضيا  ،كما عقد نادي
القصيم العديد مــن االتفاقيات
والرشكات االجتماعية مع الرشكات

واملؤسســات وبعض األكاديميني
واملسؤولني الرياضيني باملنطقة ما
عكس أهمية املرحلة القادمة.
مــن جانبه يقــول الدكتور
ابراهيم الضبيب أن نادي القصيم
لذوي اإلعاقة يهدف إىل مســاعدة
أبناء املنطقــة من أصحاب الهمم
يف كل االتجاهــات حتى يصبحوا
مواطنني مســؤولني عن أنفسهم
وعــن مجتمعهم وفــق عادات
ومهارات وأساليب الزمة ملواصلة
التطور والحضارة ورؤية اململكة
املستقبلية .وأضاف ":أن منسوبي
النــادي يتمتعون باملشــاركة يف
جميــع الفعاليــات ويف برامج
النشــاط املختلفة ،بروح قيادية
وتفاعــل اجتماعــي ال حدود له.
مرحبا بالجميع بزيــارة النادي
بمقره للتعرف أكثر ومشــاهدة
أبطال القصيم .

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يستعرض تجربة زراعة الكمأة السوداء
عقد سعادة مدير عام فرع وزارة البيئة
واملياه والزراعة بمنطقــة القصيم املهندس
ســلمان الصوينع اجتماعا ً مع رشكة سبل
املعرفة التجارية.
وتم خالل االجتماع اســتعراض تجربة
الرشكة يف زراعة الكمأة السوداء وريادة هذه
التجربة عىل مســتوى العالم حيث عرض
ســعادته أهمية الحراك الزراعي يف املنطقة
والتميــز الكبري لهذا القطاع والذي يشــهد
تناميا ً مطردا يتواكب مع رؤية  ٢٠٣٠ورفع
مساهمة القطاع يف ايرادات الدولة مع مراعاة
الحفاظ عىل املوارد الطبيعية .
وأشــاد الصوينع بالدعم الكبري الذي
يوليه ســمو امري املنطقة حفظــه الله لهذا
القطــاع وايضا اهتمام معــايل وزير البيئة
واملياه والزراعة بالفرص الواعدة والتجارب
البناءة التي تخدم القطــاع كما قدم ممثل
الرشكة االســتاذ أنس الوابل رشحا ً عن رؤية

وأهداف املرشوع والفرص الواعدة له ومدى أهمية املنتج عىل املســتوى الدويل  ,وقد حرض االجتماع
أمني عام لجنة االســتثمار بمجلس منطقة القصيم الدكتور يوسف العريني والذي استعرض امليز
النسبية ملنطقة القصيم واملشاريع املستقبلية فيها وكونها حاضنة للمشاريع الرائدة واملتميزة.
وقد اتفــق الجميع عىل أهمية تنمية القطاعات البحثية واالســتفادة من مراكز الخربات العاملية
وجلب الفرص الناجحة وتوطينها يف املنطقة.

حملة بتقني القصيم
بعنوان"التطوع التقني
والمسؤولية المجتمعية"
نفذت اإلدارة العامة للتدريب التقني واملهني بمنطقة القصيم
مؤخرا ً  ،حملة بعنوان "التطوع التقني واملسؤولية املجتمعية"،
وذلك تزامنا ً مع اليوم العاملي للتطوع الذي يصادف يوم الـ  8من
شهر ربيع اآلخر الجاري.
وأوضح مدير عــام التدريب التقني واملهني بالقصيم محمد
بن صالح املذن أن الحملة التي أستمرت ملدة خمسة أيام ،وتهدف
إىل العمل التطوعي بني منسوبي املؤسسة باملنطقة لخدمة املجتمع
وتلبية احتياجاته التقنية واملهنية.
وأَضاف املذن أن الربامج واألنشــطة والفعاليات واملبادرات
التطوعية ســتقام يف مختلف مدن ومحافظات املنطقة بالتعاون
مع الجمعيات ذات االختصــاص لصيانة منازل املحتاجني ومع
املديرية العامة للشــؤون الصحية لتنفيــذ حمالت التربع بالدم
يف جميع املنشــآت التدريبية باملنطقة ومع فروع وزارة الشؤون
اإلسالمية لصيانة املســاجد وخاصة عىل الطرق بني املحافظات
ومع اإلدارات الزراعية والبلديات لتحسني البيئية باملنطقة ،إضافة
إىل تدريب منســوبي املؤسســة باملنطقة عىل اإلسعافات األولية
والتطوع مع الدفاع املدني ورجال املرور.

برئاسة المدير العام ..المجلس التنفيذي
لصحة القصيم يناقش خطة 2020

ناقشت املديرية العامة للشــؤون الصحية بمنطقة القصيم
خطتها التنفيذية لعــام  ، 2020وذلك خــال اجتماع املجلس
التنفيذي لصحة القصيم  ،برئاســة مدير عام الشؤون الصحية
باملنطقة ،مطلق بن دغيم الخمعيل  ،وأعضاء املجلس.
وأكــد املدير العام يف بداية اإلجتماع بــأن املجلس التنفيذي
سيكون له دورا كبريا يف متابعة الخطط التنفيذية لجميع اإلدارات
باملديرية املنطلقة من الدور اإلرشايف عىل جميع املنشــآت الصحية
والوقوف عىل الخدمات الصحية مــن خالل التعاون مع اإلدارات
التنفيذية بالتجمع الصحي باملنطقة .
وبني املدير العام بأن الخطة التنفيذية للمديرية ستعمل وفقا ً
لربنامــج التحول الوطني يف الخدمــات الصحية بناء عىل أهداف
وزارة الصحة املنبثقة من رؤية اململكة  ، 2030التي ســيكون لها
دورا فاعال يف رفع جودة الخدمات الصحية وتحسني كفاءة اإلداء .
وأشــار الخمعيل بأن الشــؤون الصحية باملنطقة  ،ستكون
داعمة لجميــع برامج التجمع الصحي  ،الــذي يكفل إىل تحقيق
األهداف املنشودة بأذن الله .
يذكر أن االجتماع ناقش عدد من املحاور واملواضيع املرتبطة
بالخطة التنفيذية واإلرشافية للشــؤون الصحية واالســتماع إىل
مرئيات أعضاء املجلس وخطة كل إدارة لعام . 2020
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المملكة تحتفي بالذكرى الخامسة
لتولي خادم الحرمين الشريفين
مقاليد الحكم
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المملكة تحتفي بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين
مقاليد الحكم في البالد
صادف يوم
السبت املايض
الثالث من شهر
ربيع اآلخر1441هـ
املوافق الثالثون من شهر
نوفمرب 2019م مناسبة مرور خمسة
أعوام عىل تويل خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبد العزيز آل ســعود  -حفظه الله  -مقاليد الحكم مل ً
كا للمملكة العربية
السعودية.
واحتفى شعب اململكة واملقيمون عىل أرضها بهذه املناسبة بقلوب محبة
مطمئنة شغوفة باإلنجازات ممتنة لخري العطاء ،يف مجاالت الحياة كافة،
يالمسون بحواسهم التطور الذي تشهده أجهزة ومؤسسات الدولة يف
مختلف أنحاء اململكة.
ويسعى خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –
أيّده الله – بكل قوة وعزم وحزم من خالل ورش العمل الكربى إىل توفري
الخري والرفاهية للمواطن الذي يبادله الحب والوالء يف صورة جسدت أسمى
معاني التفاف الرعية حول الراعي.
وشهدت اململكة منذ مبايعة خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد
العزيز آل سعود  -حفظه الله  -املزيد من املنجزات التنموية العمالقة
عىل امتداد مساحتها الشاسعة يف مختلف القطاعات االقتصادية والتعليمية والصحية
واالجتماعية والنقل واملواصالت والصناعة والكهرباء واملياه والزراعة ،والتي تشكل يف
مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشــمولية والتكامل يف بناء الوطن وتنميته؛ ما يضعها يف
رقم جديد بني دول العالم املتقدمة.
وقد بُويع خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود  -حفظه الله ،-
مل ً
كا للمملكة العربية السعودية يف  3ربيع اآلخر 1436هـ املوافق  23يناير 2015م،
بعد أن قىض أكثر من عامني ونصف العام وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس
الوزراء؛ إثر تعيينه يف  18يونيو 2012م بأمر ملكي كما بقي حينها
يف منصبه وزي ًرا للدفاع ،وهو املنصب الذي عُ ّي فيه يف
 5نوفمرب 2011م ،وقبل ذلك كان امللك
سلمان أمريًا ملنطقة الرياض
ألكثر من خمسني عامً ا.

مولده  ..ومسيرته
لد ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود يف
الخامس من شــهر شوال ســنة 1354هـ
املوافــق  31ديســمرب 1935م يف الرياض،
وهو االبن الخامس والعرشون ملؤسس اململكة
العربية الســعودية امللك عبدالعزيز آل سعود
رحمه الله .
نشــأ خادم الحرمني الرشيفني مع إخوانه يف
القــر امللكي يف الرياض ،حيث كان يرافق والده
يف اللقاءات الرسمية مع ملوك وحكام العالم.
تلقــى خادم الحرمــن الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود تعليمه
املبكــر يف مدرســة األمــراء بالرياض،
حيث درس فيهــا العلوم الدينية والعلوم
الحديثــة ،وختم القــرآن الكريم كامالً،
وهو يف سن العارشة عىل يد إمام وخطيب
املسجد الحرام الشيخ عبدالله خياط رحمه
الله.
وقد أبدى امللك ســلمان بــن عبد العزيز

منذ الصغر اهتمامً ا بالعلم ،وحصل عىل العديد من الشــهادات
الفخرية والجوائز األكاديمية.
توىل خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود منصب أمري منطقة الرياض؛ إحدى أكرب مناطق اململكة
العربية الســعودية يف املساحة والســكان وعاصمة الدولة يف
مرحلة مهمة من تاريخ هذه املدينة ،حيث عُ ّي بداية أمريًا ملنطقة
الرياض بالنيابة ،وهو يف التاســعة عرشة من عمره بتاريخ 11
رجب 1373هـ املوافق  16مارس 1954م ،وبعد عام واحد عُ ّي
حفظه الله -حاكمً ا ملنطقة الرياض ،وأمريًا عليها برتبة وزير،وذلك بتاريخ  25شعبان 1374هـ املوافق  18أبريل 1955م.
واستمر أمريًا ملنطقة الرياض ألكثر من خمسة عقود ،أرشف
خاللها عىل عمليــة تحول املنطقة من بلدة متوســطة الحجم
يســكنها حوايل  200ألف نسمة إىل إحدى أرسع العواصم نموًا
يف العالم العربي اليوم.
ولم تخ ُل فرتة النمو هذه من التحديات الصعبة التي ترافق
مســرة التنمية ،لكنه أثبت قدرة عالية عــى املبادرة ،وتحقيق
اإلنجازات ،وباتت العاصمة السعودية اليوم إحدى أغنى املدن يف
املنطقة ،ومرك ًزا إقليميًا للسفر والتجارة.
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خادم الحرمين يتولى العديد
من المناصب ..وينال عن جهوده
اإلنسانية العديد من األوسمة
والميداليات من دول عدة
ّ
تول امللك ســلمان بن عبد العزيز آل سعود خالل مســرته العديد من املناصب املهمة واملسؤوليات
الرفيعة يف اململكة العربية السعودية أبرزها:
رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

الرئيس الفخري ملركز األمري سلمان االجتماعي

رئيس اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية

رئاسة مجلس األمناء ملكتبة امللك فهد الوطنية

رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد العزيز بن باز
الخريية

الرئيس الفخري ملجلس إدارة لجنة أصدقاء املرىض
بمنطقة الرياض

رئيس مجلس إدارة دارة امللك عبد العزيز

الرئيس الفخري لنادي الفروسية

األمني العام ملؤسسة امللك عبد العزيز اإلسالمية

رئيس مجلس إدارة جمعية األمري سلمان لإلسكان الخريي

ورأس خادم الحرمين الشريفين العديد من الجمعيات والهيئات
التي كان لها نشاط خارج المملكة ومنها:
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺒﺮع
ﻟﻤﻨﻜﻮﺑﻲ اﻟﺴﻮﻳﺲ

رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻤﻊ
اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ

رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ

رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أﺳﺮ ﺷﻬﺪاء
اﻷردن

1956

1973

1956

1976

رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻟﻠﺒﻮﺳﻨﺔ
واﻟﻬﺮﺳﻚ

1992

رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

1973
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻹﻏﺎﺛﺔ ﻣﺘﻀﺮري اﻟﺴﻴﻮل
ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان

1988

رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺒﺮع
ﻟﻤﻨﻜﻮﺑﻲ اﻟﺴﻮﻳﺲ

1992

رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻹﻏﺎﺛﺔ
ﻣﻨﻜﻮﺑﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

1973
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻮن واﻹﻳﻮاء
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ

1990
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت
ﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﻘﺪس
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﺎض

2000

رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

1973
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ
اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻟﻠﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ
اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﻓﻲ
ﺑﻨﺠﻼدﻳﺶ

1991
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أوسمة وميداليات نالها خادم الحرمين الشريفين
نظير جهوده اإلنسانية من دول عدة
 الدكتوراه الفخرية من الجامعة اإلسالميةيف املدينة املنورة.
 الدكتوراه الفخرية يف اآلداب من جامعة أمالقرى يف مكة املكرمة.
 الدكتوراه الفخرية يف الدراسات التاريخيةوالحضارية من جامعة امللك سعود بالرياض.
 الدكتوراه الفخرية يف مجال تعزيز الوحدةاإلسالمية من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة.
 الدكتوراه الفخرية يف مجال خدمة القرآنالكريم وعلومــه من جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية بالرياض.
 الدكتــوراه الفخرية مــن الجامعة امل ّليةاإلسالمية يف دلهي بالهند.
 الدكتوراه الفخرية يف الحقوق من جامعةواسيدا اليابانية.
 الدكتوراه الفخرية يف العالقات الدولية منجامعة موسكو.
 الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة يفمرص.
 الدكتوراه الفخرية يف العلوم السياســية(خدمة اإلســام والوســطية) من الجامعة
اإلسالمية بماليزيا.
 الدكتوراه الفخريــة يف العلوم من جامعةرساييفو البوســنية للعلــوم والتقنية عام
2013م.
 الدكتــوراه الفخريــة يف اآلداب مــنجامعة مااليا يف ماليزيا.
 الدكتــوراه الفخرية مــن جامعة بكنيالصينية.
 زمالة بادن باول الكشفية يف السويد. قالدة الرشيف الحسني بن عيل وهي أرفعوسام يف اململكة األردنية الهاشمية.
 قالدة مبارك الكبري أرفع وســام يف دولةالكويت.
 قالدة النيل وهي أرفع وسام يف جمهوريةمرص العربية.

 وســام "كنــت"مــن أكاديميــة برلــن
 براندنربغ للعلوم والعلوم اإلنسانية. وسام بمناسبة مرور ألفي عام عىل إنشاءمدينة باريس عام 1985م.
 وســام الكفاءة الفكرية املغربي يف الدارالبيضاء.
 وسام البوسنة والهرسك الذهبي. الوســام البوســني للعطاء اإلسالمي منالدرجة األوىل.

القدس.
 وسام نجمة وســام "سكتونا" الذي يعد أعىل وسام يفجمهورية الفلبني.
 وسام من الجمهورية اليونانية. وسام نرس اإلستيك من درجة القالدة أرفعوسام يف الواليات املتحدة املكسيكية.
 -وســام القالدة الكربى وهو أعىل وسام يف

دولة فلسطني.
 وسام ياروسالف الحكيم منالدرجة األوىل وهو وسام الدولة األعىل يف
جمهورية أوكرانيا.
 الوسام األعىل يف جمهورية مايل. وسام الجمهورية وهو أعىل وسام يف تركيا. وسام األسد الوطني ،الذي يعد أرفع وساميف جمهورية السنغال.
 وسام االســتحقاق الوطني الذي يعد أعىلوسام يف جمهورية النيجر.

 وسام الربملان العربي من الدرجة األوىل. وسام نجمة جيبوتي الكربى. وســام الهالل األخرض القمري من درجةالهالل األكرب.
 وســام زايد الذي يعد أعىل وسام يف دولةاإلمارات العربية املتحدة.
 وسام الدولة األول "وسام التاج" الذي يعدأعىل األوسمة املاليزية.
 وســام (نجمة الجمهورية اإلندونيسية)الذي يعد أعىل أوسمة الجمهورية.
 وســام األرسة املالكة للعرش من سلطنةبروناي دار السالم.
 وســام األمري نايف لألمــن العربي منالدرجة املمتازة.
 وسام الرشف السرياليوني. وشاح امللك عبدالعزيز من الطبقة األوىل . درع األمــم املتحدة لتقليل آثــار الفقريف العالم .
 جائزة جمعيــة األطفال املعوقني باململكةللخدمة اإلنسانية.
 جائــزة البحرين للعمل اإلنســاني لدولمجلس التعاون الخليجي.
 جائزة األوملبياد الخــاص الدويل ملنطقةالرشق األوسط وشــمال أفريقيا يف خدمة
املعوقــن وتشــجيع البحــث العلمي يف
مجال اإلعاقة .
 جائزة الشــخصية القيادية الفخرية يفمجال رعاية األيتام ،خــال حفل التكريم
بجائزة الســنابل للمســؤولية املجتمعية
ملؤسســات رعايــة األيتام بــدول الخليج
 2017م.
 جائــزة اإلنجاز الفريــد املتميز املمنوحةله من الســلطان أحمد شــاه ،ســلطان
والية باهانج املاليزية .
 جائــزة امللك فيصل لخدمة اإلســام منمؤسسة امللك فيصل الخريية.
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رﺻــﺪ ﻷﻫــﻢ اﻟﻤﻨﺠﺰات واﻟﻘﻔﺰات
ﻋﺎم ﺧﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺠﺰات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﻬﺪ اﻟﺤﺰم واﻟﻌﺰم ﺑﻘﻴﺎدة ﺧﺎدم
اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ – ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ – ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻫﻨﺎك اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺠﺰات واﻟﻘﻔﺰات
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻮازت ﻣﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺮﺻﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
أﻫﻢ ﻣﺤﻄﺎت وﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد – ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ – ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم

 02رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ 1440

 24ﺟﻤﺎدى اﻷول 1440
 رﻋﻰ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  -اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ " اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ " ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﺸﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ واﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ.

 ﻋﻘﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﺠﻼﻟﺔ واﻟﺴﻤﻮ ﻗﺎدة ورؤﺳﺎء وﻓﻮد دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪولاﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﺪرﻋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض.
 ﺧﺘﺎم أﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون. رﻋﺎﻳﺔ ﺣﻔﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻒ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ،ﺑﺤﻀﻮر ﻗﺎدة ورؤﺳﺎءوﻓﻮد دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

 اﻃﻠﻊ ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ وﻟﻲاﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﺎم.
اﻟﻌﻬﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ُ

 05رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ 1440

 05ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة 1440
 ﺗﺸﺮف ﺑﺄداء اﻟﻘﺴﻢ أﻣﺎﻣﻪ ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑﻘﺼﺮ اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲاﻟﺮﻳﺎض ،ﺳﻔﺮاء ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﻤﻌﻴﻨﻮن ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻟﺪى ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول
اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ.

 رﻋﻰ ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  -اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺆﺗﻤﺮ راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ "اﻟﻮﺣﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ -ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻹﻗﺼﺎء وذﻟﻚ ﺑﻤﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ.
 اﺳﺘﻘﺒﻞ ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  -ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﻋﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ،ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ "ﻣﺸﺮوع اﻟﺒﺤﺮﻣﺮﺋﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺸﺮوع ،وأﻫﺪاﻓﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻷﺣﻤﺮ" ،وﺷﺎﻫﺪ ً
ﻋﺮﺿﺎ ً
واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ وﺟﻬﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻔﺎﺧﺮة.

 أﺻﺪر ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ـ أﻣﺮاً ﻣﻠﻜﻴﺎً ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ  50ﻗﺎﺿﻴﺎً ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

 06رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ 1440

 07ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة 1440

ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد  -ﺣﻔﻈﻪ
اﻟﻠﻪ  -ودوﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ،ﺟﺮى ﻓﻲ
ﻗﺼﺮ اﻟﻌﻮﺟﺎ ﺑﺎﻟﺪرﻋﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻦ وﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.

أﺻﺪر -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ -أﻣﺮاً ﻣﻠﻜﻴﺎً ﺑﻨﻘﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻻدﻋﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺑﺪﻻ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك ،وذﻟﻚ ﺧﻼل
اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔً ،
ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  3أﺷﻬﺮ.
 08ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة 1440

 11رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ 1440
 أﻣﺮ اﻟﻤﻘﺎم اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺻﺮف ﺑﺪل ﻏﻼء اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦاﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ،وﺑﺪل ﻏﻼء اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي
واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪي اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﺳﺘﻤﺮار زﻳﺎدة ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪ
إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل دراﺳﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ  1441 / 1440ﻫـ ،ﺣﻴﺚﺑﻠﻎ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ )ﺗﺮﻟﻴﻮن وﻣﺌﺔ وﺳﺘﺔ ﻣﻠﻴﺎرات رﻳﺎل( ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ
اﻹﻳﺮادات )ﺗﺴﻊ ﻣﺌﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺳﺒﻌﻴﻦ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل(.
 13رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ 1440
رﻋﻰ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  ،-ﺣﻔﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺮاث واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ دورﺗﻪ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ،اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ وزارة اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎدرﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "وﻓﺎء
ووﻻء" ،واﻓﺘﺘﺢ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  ،-أﺟﻨﺤﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺒﻮك ،وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻮف ،ودوﻟﺔ
ﺿﻴﻒ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن "ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ".
 16رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ 1440
اﺳﺘﻘﺒﻞ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  -ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ﺿﻴﻮف اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺘﺮاث واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ "اﻟﺠﻨﺎدرﻳﺔ  "33ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ واﻷدﺑﺎء.

 18رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ 1440
ﺗﺴﻠﻢ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  ،-اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  -اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ
 ﻟﻠﻌﺎم  1439 / 1438ﻫـ. 24رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ 1440
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺼﺤﻲ
ٍ
واﻓﻖ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  -ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻌﻮدي ،ﺷﻤﻠﺖ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام
وﺣﺪات اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﺨﺒﺮﻳﺔ ،واﻟﺘﺰام ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺑﻌﺪم رﻓﺾ ﺣﺎﻻت
اﻟﺠﻠﻄﺎت اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ أو اﻻﺷﺘﺒﺎه ﺑﻬﺎ واﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺴﻌﻮدي،
وﻗﻴﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ )ﺳﺒﺎﻫﻲ( ،وﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ واﻟﻤﺪن اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﺎون ﻣﺸﺘﺮك
ﺑﻨﻈﺎم  ،Hub & Spokesوﻗﻴﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم إﺣﺎﻟﺔ
ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻛﺎﻓﺔ ،وﻗﻴﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻮﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء
اﻷﺟﻬﺰة اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ وأﺟﻬﺰة اﻟﺴﻴﻜﻠﻮﺗﺮون ﺣﺴﺐ اﻻﺣﺘﻴﺎج واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ
ﻣﻨﻄﻘﺔ.

 رﻋﻰ ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ،ﺣﻔﻞ ﺗﺪﺷﻴﻦ وإﻃﻼقﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.

 25رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ 1440
ﺗﺸﺮف ﺑﺄداء اﻟﻘﺴﻢ أﻣﺎﻣﻪ ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ،أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻤﻮ
اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻷﻣﺮاء وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزراء ،وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وذﻟﻚ ﻋﻘﺐ
ﺻﺪور اﻷواﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
 29رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ 1440
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻔﺨﺮي ﻟﻨﺎدي اﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ـ ،رﻋﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ ﻓﻴﺼﻞ
ﺑﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ أﻣﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﺎض ،ﺣﻔﻞ ﺳﺒﺎق ﻧﺎدي اﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮي
ﻋﻠﻰ ﻛﺄس اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮ "ﻛﺄس اﻟﻮﻓﺎء" ﺑﻤﻴﺪان اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻟﻠﻔﺮوﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎدرﻳﺔ.
 03ﺟﻤﺎدى اﻷول 1440
دﺷﻦ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  -ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑﻘﺼﺮ اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
 15ﺟﻤﺎدى اﻷول 1440
ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ،ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ
اﺗﺼﺎﻻ
أﺟﺮى  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ،-
ً
ً
ﺳﻠﻤﺎن آل ﺧﻠﻴﻔﺔ رﺋﻴﺲ وزراء ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ،اﻃﻤﺄن ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ
ﺻﺤﺘﻪ.
 19ﺟﻤﺎدى اﻷول 1440
ﺳﻌﻮدﻳﺎ إﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ،
وزارﻳﺎ
وﻓﺪا
ﺑﻌﺚ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ -
ً
ً
ً
ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ.
 21ﺟﻤﺎدى اﻷول 1440
أﺻﺪر  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  ،-أﻣﺮاً ﻣﻠﻜﻴﺎً ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ وﺗﻌﻴﻴﻦ  101ﻗﺎض ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺟﺎت اﻟﺴﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺷﻤﻞ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺗﺮﻗﻴﺔ )(84
ﻗﺎﺿﻴﺎً  ،وﺗﻌﻴﻴﻦ ) (17ﻗﺎﺿﻴﺎً .

اﻟﻤﺼﺪر :وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

 وﺟﻪ "أﻳﺪه اﻟﻠﻪ" ﺑﺈﻃﻼق ﺳﺮاح ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﻤﻌﺴﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﺎض ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻤﻦ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺗﻬﻢ
ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل وﺛﺒﺖ إﻋﺴﺎرﻫﻢ ﺷﺮﻋﺎً وﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
 09ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة 1440
 رﻋﻰ ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ 2019م اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪاﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  25إﻟﻰ  26رﺟﺐ 1440ﻫـ،
اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  2أﺑﺮﻳﻞ 2019م ،ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض.
 رﻋﻰ ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ـ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ،ﺗﺴﺘﻌﺮضﻓﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  50دوﻟﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎور أﺑﺮزﻫﺎ "اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ".
 ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮﻳﻢ ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮوﻧﻴﺔ ﻳﺎوﻧﺪي
 18ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة 1440
 ﻏﺎدر -ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻠﻪ -ورﻋﺎﻳﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻬﺎً إﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ زﻳﺎرةرﺳﻤﻴﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮة اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ أﺧﻴﻪ ﻓﺨﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺮأس – أﻳﺪه اﻟﻠﻪ – وﻓﺪ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ.
 اﺳﺘﻘﺒﻞ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  -ﻣﺴﺎء ﻓﻲ ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﺸﺮم اﻟﺸﻴﺦ ،دوﻟﺔ رﺋﻴﺲاﻟﻮزراء ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ،اﻟﺬي رﺣﺐ ﺑﺨﺎدم
اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪه اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮ ،وﺟﺮى ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ،اﺳﺘﻌﺮاض
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ،وﻓﺮص ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.
 اﺳﺘﻘﺒﻞ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  -ﺑﻤﻘﺮ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﺸﺮم اﻟﺸﻴﺦ ،ﻣﻌﺎﻟﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲاﻟﻨﻮاب ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل  ،و ﺗُ ﺒﻮدﻟﺖ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء
اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ.
 ﻋﻘﺪ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  -وﻓﺨﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﺛﻨﺎﺋﻴﺎً ﺟﺮى ﺧﻼﻟﻪ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻷﺧﻮﻳﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ - .أﺻﺪر ـ أﻳﺪه اﻟﻠﻪ ـ أﻣﺮه اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ
واﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ واﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات ذات
اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد
اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ـ ﻧﻈﺎﻣﺎً ـ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺑﻼدﻫﻢ.
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ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ..ﺧﻼل ﻋﺎم
 11ذو اﻟﻘﻌﺪة 1440

 19ﺟﻤﺎدى اﻷول 1440

ﺻﺪرت ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ – ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﺼﺔ "
ﺻﺤﺔ " ﻟﻤﻨﺢ اﻹﺟﺎزات اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ورﺑﻄﻬﺎ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً ﻣﻊ وزارة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد
اﻹﺟﺎزات اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺔ ﺻﺤﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ.

 ﺗﺮأس  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  -وﻓﺪ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻷوروﺑﻴﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ
ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 اﻟﺘﻘﻰ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  ،-ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻷوروﺑﻴﺔ ،ﻓﺨﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻌﺮاق ،وﺟﺮى ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺤﺚ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك.

 11ذو اﻟﺤﺠﺔ 1440
أﻗﺎم ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﻘﺼﺮ ﻣﻨﻰ ،ﺣﻔﻞ
اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺴﻨﻮي ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ واﻟﺪوﻟﺔ ،وﻛﺒﺎر
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﺬﻳﻦ أدوا ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺤﺞ.

 24ﺟﻤﺎدى اﻷول 1440

رﻋﻰ ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ـ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ,وﺳﻂ ﺣﻀﻮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
وزﻳﺮا ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻨﻈﻤﺔ
ً 50
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  800ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺧﺒﺮاء
ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ودوﻟﻴﻴﻦ.

 19ذو اﻟﺤﺠﺔ 1440
رﻋﻰ -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ -اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ
اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﻨﻮان "اﻻﺑﺘﻜﺎر واﺗﺠﺎﻫﺎت
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت" ,وذﻟﻚ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮات ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة.

 03رﺟﺐ 1440
ﻣﻨﺢ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
آل ﺳﻌﻮد ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺴﻌﻮدي
اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺪاﻟﻴﺎت أوﻟﻤﺒﻴﺔ ﺑﺪورة اﻷﻟﻌﺎب اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ ،وﺳﺎم اﻟﻤﻠﻚ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
 03رﺟﺐ 1440
رﻋﻰ ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻣﻌﺮض اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب 2019م،
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ) اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ( ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 913داراً ﻟﻠﻨﺸﺮ وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ  30دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ.
 06رﺟﺐ 1440
 رﻋﻰ ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﺣﻔﻞ اﻟﺴﺒﺎق اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰﻛﺄس اﻟﻤﺆﺳﺲ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ آل
ﺳﻌﻮد  -رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ  -ﻟﺠﻴﺎد اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺪان
اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻔﺮوﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎدرﻳﺔ .
 10رﺟﺐ 1440
ﺗﺴﻠّ ﻢ ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑﻘﺼﺮ اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض،
أوراق اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺪد ﻣﻦ ﺳﻔﺮاء اﻟﺪول اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ،
ﺳﻔﺮاء ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻟﺪوﻟﻬﻢ ﻟﺪى اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
 12رﺟﺐ 1440
 أﻃﻠﻖ – أﻳﺪه اﻟﻠﻪ – أرﺑﻌﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض ،ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  86ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل،
ﺗﺸﻤﻞ" :ﻣﺸﺮوع ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن" و"ﻣﺸﺮوع اﻟﺮﻳﺎض
اﻟﺨﻀﺮاء" و"ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ" و"ﻣﺸﺮوع اﻟﺮﻳﺎض
آرت".
 وﺟﻪ ـ أﻳﺪه اﻟﻠﻪ ـ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻚﺧﺎﻟﺪ ﻏﺮﺑﺎً وﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﻨﺎدرﻳﺔ ﺷﺮﻗﺎً  ،ﺑﺎﺳﻢ " ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻣﻴﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ".
 17رﺟﺐ 1440
 رﻋﻰ ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷرﺷﻴﻔﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻧﻈﻤﻪاﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎت ﺑﻌﻨﻮان "دور
اﻷرﺷﻴﻔﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ".
 رﻋﻰ ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﺣﻔﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞاﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم.
 21رﺟﺐ 1440
ﻏﺎدر -ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻠﻪ ورﻋﺎﻳﺘﻪ -إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ زﻳﺎرة رﺳﻤﻴﺔ.
 21رﺟﺐ 1440
ﻏﺎدر -ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻠﻪ ورﻋﺎﻳﺘﻪ -إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ زﻳﺎرة رﺳﻤﻴﺔ.

 05ﻣﺤﺮم 1441
 23رﺟﺐ 1440
 اﺳﺘﻘﺒﻞ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  -ﻓﻲ ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ،دوﻟﺔرﺋﻴﺲ وزراء اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ،ورﺣﺐ
ﻋﺎدا ﻫﺬه
دوﻟﺘﻪ ﺑﺨﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲًّ ،
اﻟﺰﻳﺎرة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ أﺑﺪى اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻔﺪى ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺰﻳﺎرة
ﺗﻮﻧﺲ ،ﻣﺆﻛﺪاً  -أﻳﺪه اﻟﻠﻪ  -ﻋﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
 ﺗﺴﻠﻢ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  ،-ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه اﻟﻔﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﻴﺮوان ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
 24رﺟﺐ 1440
 ﻏﺎدر  -ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻠﻪ  -اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻋﻘﺐزﻳﺎرة رﺳﻤﻴﺔ ورﺋﺎﺳﺘﻪ ـ رﻋﺎه اﻟﻠﻪ ـ وﻓﺪ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻘﻤﺔ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ.
 وﺻﻞ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻠﻪ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎنﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد ،إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻗﺎدﻣﺎً ﻣﻦ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ.
 27رﺟﺐ 1440
 وﺻﻞ ـ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻠﻪ ورﻋﺎﻳﺘﻪ ـ إﻟﻰ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻓﻲ زﻳﺎرةأﺧﻮﻳﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺪﻋﻮة ﻣﻦ أﺧﻴﻪ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﻴﺴﻰ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ.
 ﻋﻘﺪ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  -وأﺧﻮه ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰﻟﻘﺎء أﺧﻮﻳﺎً ﻓﻲ ﻗﺼﺮ
آل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﻠﻚ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ،
ً
اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ.
 09ﺷﻌﺒﺎن 1440
 رﻋﻰ –ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ -اﺣﺘﻔﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎتاﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟـ 22ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء وأﻃﺒﺎء اﻷﺳﻨﺎن
واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ واﻟﺘﻤﺮﻳﺾ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻻﺧﺘﺼﺎص
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻣﻴﺮ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ
اﻷوﻟﻤﺒﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض.
 27ﺷﻌﺒﺎن 1440
رﻋﻰ ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ـ  ،اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺄس ﺧﺎدم
اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ،
اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺮﻳﺎض ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻳﻘﻲ اﻟﺘﻌﺎون واﻻﺗﺤﺎد .
 01رﻣﻀﺎن 1440
ﻣﻨﺢ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  -ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﻔﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ
أﻣﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ،وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ
ﺑﺪر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،وﺷﺎح اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ
اﻟﻌﺰﻳﺰ.
رﻋﻰ ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻧﺪوة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان" :اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻮي ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي".

اﻟﻤﺼﺪر :وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

 13رﻣﻀﺎن 1440
وﺟﻪ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  -اﻟﺪﻋﻮة ﻷﺷﻘﺎﺋﻪ ﻗﺎدة دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون وﻗﺎدة اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﻗﻤﺘﻴﻦ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ
ﻃﺎرﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻳﻮم  25رﻣﻀﺎن  1440ﻫـ
اﻟﻤﻮاﻓﻖ  30ﻣﺎﻳﻮ  2019م.
 20رﻣﻀﺎن 1440
ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ
وﺻﻞ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻠﻪ ورﻋﺎﻳﺘﻪ إﻟﻰ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ
ً
ﺟﺪة ،ﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺸﺮ اﻷواﺧﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﺠﻮار
ﺑﻴﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام.
 21رﻣﻀﺎن 1440
رﻋﻰ –ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ -اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻮل ﻗﻴﻢ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ واﻻﻋﺘﺪال ،وإﻋﻼن "وﺛﻴـﻘﺔ
ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣـﺔ".
 25رﻣﻀﺎن 1440
ﺗﺮأس  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  -أﻋﻤﺎل اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻲ
ﻗﺼﺮ اﻟﺼﻔﺎ ﺑﻤﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ.
 26رﻣﻀﺎن 1440
ﺑﺪأت أﻋﻤﺎل اﻟﻘﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ " ﻗﻤﺔ ﻣﻜﺔ :ﻳﺪاً ﺑﻴﺪ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ "
ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﺼﻔﺎ ﺑﻤﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ
اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد  -ﺣﻔﻈﻪ
اﻟﻠﻪ .-
 01ﺷﻮال 1440
أدى ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
آل ﺳﻌﻮد  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  -ﻓﻲ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺻﻼة ﻋﻴﺪ
اﻟﻔﻄﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ﻣﻊ ﺟﻤﻮع اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﻛﺘﻆ ﺑﻬﻢ
اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام واﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ.
 08ﺷﻮال 1440
وﺟﻪ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ – ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ" ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،واﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ.
 04ذو اﻟﻘﻌﺪة 1440
وﺟﻪ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  -ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ) (1000ﺣﺎج وﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ
ذوي ﺷﻬﺪاء ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻷداء ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺤﺞ ﻟﻌﺎم 1440ﻫـ،
ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺿﻴﻮف ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﻟﻠﺤﺞ
واﻟﻌﻤﺮة واﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺬي ﺗﻨﻔﺬه وﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ وزارة اﻟﺸﺆون
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد ﺳﻨﻮﻳﺎً .

ﺗﺴﻠﻢ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  ،-اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ،اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﺮض
اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم
2018م.
 25ﻣﺤﺮم 1441
اﻓﺘﺘﺢ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  ،-ﻣﻄﺎر اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺻﺎﻟﺔ رﻗﻢ ).(1

 15ﺻﻔﺮ 1441
ﻋﻘﺪ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  -ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻓﺨﺎﻣﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ رﺋﻴﺲ روﺳﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ،ﺑﺤﻀﻮر
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﻌﺰﻳﺮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع.
ﺷﻬﺪ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  -وﻓﺨﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ
رﺋﻴﺲ روﺳﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﺮوﺳﻴﺔ ،وﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﺘﻌﺎون وﺗﺒﺎدل اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﻴﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
 24ﺻﻔﺮ 1441
ﺗﺴﻠّ ﻢ ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ،أوراق اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺪد ﻣﻦ
ﺳﻔﺮاء اﻟﺪول اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ،ﺳﻔﺮاء ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ
ﻟﺪوﻟﻬﻢ ﻟﺪى اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
 02رﺑﻴﻊ اﻷول 1441
ﻋﻘﺪ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  ،-ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻓﺨﺎﻣﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﺎﻳﻴﺮ ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺒﺮازﻳﻞ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ.

 02رﺑﻴﻊ اﻷول 1441
ﻋﻘﺪ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  ،-ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻓﺨﺎﻣﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﺎﻳﻴﺮ ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺒﺮازﻳﻞ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ.

 14رﺑﻴﻊ اﻷول 1441
رﻋﻰ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  -ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﻤﻠﻚ
ﺧﺎﻟﺪ ﻟﻌﺎم 2019م ﺑﻔﺮوﻋﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ )ﺷﺮﻛﺎء اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ(،
و)اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ( ،و )اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ(.
ّ
 23رﺑﻴﻊ اﻷول 1441
رﻋﻰ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  -ﺣﻔﻞ وﺿﻊ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻟﻤﺸﺮوع
"ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺪرﻋﻴﺔ " اﻟﻬﺎدف إﻟﻰ ﺗﺮﻣﻴﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻛﻤﺸﺮوع ﺗﺮاﺛﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ ،وإﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮﻳﻖ ﻓﻲ
اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ،وﻟﺘﺼﺒﺢ وﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻧﻈﺮاً ﻟﻤﺎ ﺗﻀﻤﻪ ﻣﻦ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ وﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺘﻴﻖ.
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ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات

ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺎء واﻟﻨﻤﺎء واﻻزدﻫﺎر
ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﻴﺮ
الملك سلمان ..عام خامس من الخير والنماء
معالي األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود
مدير الجامعة
تأتــي الذكرى الخامســة
ملبايعة خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز –
حفظه الله – بعد أيام قليلة من
كلمته حفظه الله يف افتتاح أعمال
السنة الرابعة من الدورة السابعة
ملجلس الشــورى ،التي حملت
جملة من الرســائل الواضحة،
واملضامــن العميقــة حيــال
سياسة اململكة داخليا وخارجيا،
ومرتكزاتها القائمة عىل االلتزام
بالعقيدة اإلسالمية ،وعىل أسس
الوحدة والتضامن والشــورى،
وإقامة العدل واستقالل القرار،
والحفاظ عــى األمن ،ومواصلة
مسرية التنمية الشاملة ،وتعزيز
أوارص الصداقــة والتعــاون
مع الدول انطالقــا ً من املبادئ
والغايات التي جــاء بها ميثاق
األمم املتحدة.
كما تضمنت كلمته –حفظه
اللــه -التأكيد عــى أن اململكة
ماضية – بإذن الله – يف طريقها
لتحقيق املزيد من اإلنجازات من

خالل رؤيــة ( )2030بجميع
محاورها التي ترتكز عىل تعزيز
النمو االقتصادي واستدامته يف
املجاالت كافة ،وتنمية قطاعات
اقتصاديــة جديدة تســتند عىل
املوقع واملكانة الرائدة للمملكة،
إضافــة إىل تطوير ودعم قدرات
أبناء وبنات اململكة من خالل رفع
مستوى جودة التعليم ،وزيادة
برامج التدريب والتأهيل ،وتوفري
املزيد من فرص العمل يف شــتى
امليادين التنموية واالقتصادية.
كما تأتــي هــذه الذكرى
املجيــدة ،واململكــة بقطاعها
االقتصادي واملايل وبمشــاركة
شعبية واسعة تشهد أكرب عملية
اكتتاب عــام أويل يف العالم وهو
طرح جزء يسري من أسهم رشكة
أرامكو السعودية ال يتجاوز 1.5
 ، %حيث كشفت أرقام االكتتاب
عن إقبال واســع من املواطنني
للمشــاركة يف االكتتاب بطلبات
تجاوزت املعروض ،ومن املتوقع
أن يؤدي هذا االكتتاب إىل تعزيز

حجم الســوق املالية السعودية
لتكــون يف مصاف األســواق
العاملية ،وإىل جلب االستثمارات
وخلــق آالف الوظائف ،وتعزيز

الشفافية ومنظومة الحوكمة يف
الرشكة بمــا يتماىش مع املعايري
الدولية ،إضافــة إىل أن عائدات
البيع الناتجة عن الطرح ستوجه

إىل صندوق االستثمارات العامة
الســتهداف قطاعات استثمارية
واعدة.
إن املناســبات الوطنية يف
اململكــة تحمل معها بشــائر
اإلنجازات التي تؤكدها األرقام
والشهادات الدولية ،فقد ُ
صنفت
اململكة مؤخرا ً مــن ضمن أكثر
الدول تقدمــا ً واألوىل إصالحاً،
متقدمة يف مجال سهولة ممارسة
األعمال ،وهي إحدى نتائج تنفيذ
رؤيــة ( ،)2030كما ســجلت
القطاعات التنمويــة يف اململكة
مؤرشات إيجابية يف اإلســكان
والصحــة ،وتنمية املنشــآت
الصغرية وقطاع ريادة األعمال،
إضافــة إىل ارتفــاع معدالت
اإليرادات غري النفطية وانخفاض
معدالت البطالة ،ومؤخرا أصدر
مجلس الوزراء نظام الجامعات
الجديد الذي يبرش بتحقيق نقلة
نوعية يف التعليم العايل باململكة
وتطوير برامجــه ومخرجاته
البرشية والبحثية بما يتواكب مع

مستهدفات الرؤية ،فامللك سلمان
بــن عبدالعزيز -حفظــه الله-
يقود اململكة نحو التنمية والبناء
وتعزيز القطاعــات التعليمية
واالقتصادية مــن جهة ،ويعمل
عىل تعزيز األمن واالســتقرار
واملوازنــات الخارجية من جهة
أخرى.
أســأل الله أن يديم عىل قائد
مسريتنا خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبــد العزيز
الصحة والعافية وأن يجزيه خري
الجزاء ،وأن يوفق عضده صاحب
الســمو امللكي األمري محمد بن
سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد
نائــب رئيس مجلــس الوزراء
وزير الدفــاع – حفظه الله –،
وأن يديم عىل بالدنا نعمة األمن
واالســتقرار والتنمية الشاملة،
وأن يحفــظ وطننــا ،ويحمي
جنودنــا ،ويغفر لشــهدائنا،
ويشــفي جرحانا ،ويديم األمن
واألمان عىل هذا الوطن وقيادته
وشعبه الويف.
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تخللته دورتان تدريبيتان حول أخالقيات البحث العلمي ..ومهارات استخدام التقنية الحديثة في البحث والنشر

طالبا وطالبة يشاركون في «ملتقى طلبة
علميا و300
ملصقا
ً
160
ً
ً
الدراسات العليا السنوي للملصقات العلمية»
أكد معــايل األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمــن بن حمد
الــداود ،مديــر الجامعة ،عىل أن
طلبة الدراسات العليا يف مختلف
الجامعــات املتقدمــة لهم دور
كبري ،كونهم مســاعدين ألساتذة
الجامعــة ،ويعملون يف الكثري من
املجــاالت واملختــرات واألبحاث
وغريها ،فطالب الدراســات العليا
ليس طالب عادي ،والشك أن هدفه
هو الحصول عىل الشهادة ،مشريًا
إىل أن الجامعة تعمل عىل أن يخرج
هذا الطالب من الجامعة بأكثر من
الشهادة ،بمشاركته يف مناسبات
الجامعة ،واملؤتمرات والندوات.
جــاء ذلــك خــال كلمة
معــايل مديــر الجامعــة أمام
ملتقــى طلبة الدراســات العليا
الســنوي للملصقــات العلمية،
الذي انطلق يــوم اإلثنني املوافق
1441/3/28هـ ،واســتمر ملدة
يومني ،بمقر املدينــة الجامعية،
بتنظيم عمادة الدراســات العليا،
حيث تخلل امللتقــى لقاء لطلبة
الدراســات العليا مع معايل مدير
الجامعة ،بحضور وكيل الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي
األســتاذ الدكتور أحمد الرتكي،
وعميد عمادة الدراســات العليا
الدكتور محمــد الدغريي ،وعمداء
الكليات ورؤســاء األقسام ،وعدد
كبري من الطلبة.
وقدم "الداود" يف كلمته عدة
نصائح لجميع طلبة الدراســات
العليا برضورة الحرص عىل مثل
هذه اللقاءات العلمية ،ألنها مهمة
جــدًا يف تمييز طالــب عن غريه،
وخاصة عندما يتقدم لعمل مقابلة
شــخصية يف أي جهة ،حيث أكد
"الداود" عــى الطالب برضورة
اســتغالل أي فرصــة يف هذه
الجامعة ،واملشــاركة يف كل يشء،
ومع الوقت واســتمرار املشاركة
باملناشط العلمية.
وقال مديــر الجامعة موجها
حديثــه للطالب" :ســوف تجد
نفسك ،تميزت عن األخرين بخربة
وتجربة ســقت بها وقتك ،وهذا
سوف يجعل معك شهادة أخرى
ربما تعادل الشهادة التي حصلت
عليها من املاجستري أو الدكتوراه،
وأتمنى من الدارس يف الدراسات
العليا أن تنســق له األقسام مع
مجالس الكليات ،وتتاح الفرصة
بمشاركة الدارســن باملاجستري
ليكتسبوا الخربة ،ويستفيد منهم
الطالب ،ألن الدارس بالدراســات
العليا ،قريب جــدًا من املراجع،
ومعلوماته حديثــة ،وقريب من
املكتبة ،وأساتذة القسم ،ألنني أرى
أن من يلتحق بربامج الدراســات

معالي مدير الجامعة :طالب الدراسات العليا شريك علمي
وبحثي للجامعة ..وعليه استغالل الفرص الكتساب الخبرات
العليا هو رشيك علمي وبحثي يف
هذه الجامعة ،وأرجو أن نستشعر
هذا األمر".
كما بــارك "الداود" للجميع
بحصولهم عىل القبــول يف هذه
الجامعة يف برامج الدراسات العليا
من بني  12ألف متقــدم ،قائالً:
هذا بتوفيــق الله ،ثم بما حصلتم
عليه من معــدالت عالية ،وأرجو
أن نحافظ عىل هــذه النعمة وأن
نستفيد منها ،ونحرص أن نتميز،
ونحن عىل أتم االســتعداد لكل ما
يخدمكم بالجامعة ،وبابي وإيمييل
مفتوح لكم ،لتشاركونا بالجامعة
يف إدارتها وشــؤونها ،ألننا نعترب
ً
فريقا واحد ،ويسعدني
أنفســنا
ويرشفني اللقاء بكم واالســتماع
لكــم ،متمنيًا للجميــع التوفيق
والسداد للجميع.
واســتمع مديــر الجامعة،
خــال اللقــاء ،الستفســارات
الطالب ومقرتحاتهم التي تصب
يف مصلحتهم ومصلحة الجامعة،
وأجاب عليهــا ،إىل جانب وكيل
الجامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي ،وعميد عمادة الدراسات
العليــا ،طارحً ــا معاليه مقرتحً ا
إلنشــاء لجنة لحلقة الوصل بني
إدارة الجامعة وطلبة الدراســات
العليا ،وكذلــك تخصيص إيميل
خــاص لكل كليــة للتواصل مع
طلبتها بالدراسات العليا ،ومؤكدًا
عىل الطلبة برفع أســماء الكتب
واملراجع التي يحتاجونها ،وسوف

يتم توفريها لهم.
مــن جهته ،تحــدث وكيل
الجامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي األســتاذ الدكتور أحمد
الرتكــي ،معتربًا أن هــذا اللقاء
هو فرصة للطلبــة لفتح الباب
لألســئلة كلها ،حيث يتسم هذا
اللقاء بالشــفافية ،مشريًا إىل أنه
من خــال لقاءاتــه مع بعض
طلبــة الدراســات العليا ،وجد
لديهم بعض اإلشــكاليات التي
يرغبون بحلهــا ،وهذا اللقاء من
الفــرص لطرحها ،وقــد عودنا
مدير الجامعة بطرح الرأي بكل

وضــوح وشــفافية ،داعيًا الله
التوفيق والسداد لجميع الطلبة يف
مسريتهم.
بعد ذلــك ،تحــدث عميد
عمادة الدراســات العليا األستاذ
الدكتور محمــد الدغريي ،الذي
رحب بالجميــع يف ملتقى طلبة
الدراســات العليا السنوي األول،
مقدمً ا الشــكر والتقدير ملعايل
مدير الجامعة عىل دعمه ورعايته
لهذا امللتقــى ،وحرصه عىل لقاء
طلبة الدراســات العليا ،كما قدم
الشــكر لجميع عمداء الكليات
ورؤساء األقسام الذين ساهموا يف

نجاح هذا امللتقى ،وعىل ما يبذلونه
للطالب والطالبات ،مقدمً ا شكره
أيضا للطلبة والطالبات املشاركني
يف امللتقــى ،بواقع  160ملصق،
منها  100ملصق للطالبات ،و60
للطالب ،وبمشاركة من مختلف
ً
منوهــا إىل أن اللقاء
الكليــات،
سوف يشهد يف يومه الثاني دورة
ألخالقيات البحث العلمي ،وكذلك
مهارات استخدام التقنية الحديثة
يف البحث والنرش العلمي ،للطالب
يف قاعــة "ب" باملدينــة املدينة
الجامعية ،وللطالبــات يف قاعة
 2005بكليــة االقتصاد واإلدارة
باملدينة الجامعية.
وافتتح معايل مدير الجامعة
بعد لقائــه بالطلبــة ،معرض
امللصقــات البحثية ،برفقة وكيل
الجامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي ،وعمداء الكليات ،ورؤساء
األقســام ،حيث بلغ إجمايل عدد
ً
ملصقا
امللصقات املشــاركة ٥٥
ً
ملصقا من
مــن الطــاب و ٩٦
الطالبات ،كان توزيعها كالتايل:
كلية الرشيعــة  ١٤طالب و٢٤
طالبة ،ومن كليــة اللغة العربية
والدراســات االجتماعية  ٦طالب
و  ٢٨طالبة ،ومن كلية الحاسب
 ٦طــاب و ٢٠طالبــة ،وكلية
الهندسة  ١١طالب ،وكذلك كلية
االقتصــاد واإلدارة  ٤طالب و٧
طالبات ،وكليــة الرتبية  ٦طالب
و ٥طالبــات ،باإلضافة إىل كلية
العلوم طالب و ٨طالبات ،وكلية

العمارة  ٣طــاب ،وكلية العلوم
الطبية التطبيقيــة  ٣طالبات،
باإلضافة إىل كليــة الصيدلة ٣
طالب ،وكليــة التصاميم طالبة
واحدة ،وكليــة الزراعة والطب
البيطري طالب واحد.
وشــهد امللتقى إقامة دورتني
تدريبيتني حول "أخالقيات البحث
العلمي" ،و"مهارات اســتخدام
التقنية الحديثة يف البحث والنرش
العلمي" ،وذلك بحضور أكثر من
 300طالب وطالبة ،حيث تناولت
الدورة التدريبية األوىل ،التي قدمها
الدكتور ســامي بن فهد السنيدي
عضو هيئة التدريس بكلية الرتبية،
عدة محاور عن موضوع أخالقيات
البحــث العلمي منهــا :مفاهيم
ومصطلحــات مهمــة يف البحث
العلمــي وأخالقياتــه ،وصفات
الباحث ،وخصائص البحث العلمي
املرتبطة ارتبا ً
طا وثيقا بأخالقيات
البحث العلمي ،باإلضافة إىل أهمية
أخالقيات البحث العلمي واهتمام
املؤسســات التعليمية يف إصدار
األدلة والوثائق املتعلقة بذلك ،كما
عرض املبادئ والضوابط األخالقية
يف البحــث العلمــي املتفق عليها
دوليًا ،ثم تطرق بشكل مفصل إىل
املبادئ والضوابط األخالقية التي
تخص أفــراد العينة ،وكذلك التي
تخص خطوات البحث ،كما عرج
عىل أهميــة األمانة العلمية وكيف
يتفادى الباحث الرسقة العلمية من
خالل بعض النصائح واإلرشادات.
يف حــن ناقشــت الدورة
الثانيــة التي قدمهــا الدكتور
محمود عبد الله فرو من عمادة
شــؤون املكتبــات ،مهــارات
اســتخدام التقنيــة الحديثة يف
البحث والنرش العلمي ،ومهارات
البحــث يف قواعــد املعلومات
اإللكرتونيــة العامليــة "املكتبة
الرقميــة الســعودية" SDL
والتعريف بها وبالربامج البحثية
التــي تحتويهــا ،وكذلك تنمية
مهارات املتدربــن عىل مهارات
البحــث يف قواعــد املعلومات
اإللكرتونية وطرق اســتخدامها
وكيفيــة االســتفادة القصوى
منها واســتخالص النتائج منها
بالشــكل األمثل ،باإلضافة إىل
مهارات استخدام برامج ومواقع
التوثيــق اإللكرتونــي ملصادر
املعلومات يف البحــث العلمي،
واملهــارات التكنولوجية للنرش
يف املجالت العلمية العاملية ،كما
تطرقــت الــدورة إىل الرسقات
العلمية وحقوق امللكية الفكرية
"األشكال والحاالت والحلول"،
وكيفية بنــاء الهوية اإللكرتونية
للباحث العلمي.
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خمس سنوات من العطاء
فهد بن علي المرزوق
عمادة التطوير والجودة

ها هي السنة الخامســة ترفل علينا بالخري والربكة..
منذ تويل موالي خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز آل ســعود – يحفظــه الله – ،وبالدنا
تتفاخر بعزها ومجدها ..مســتلهمة قوتها ومجدها
من دستورها املتني والقويم (كتاب الله ،وسنة رسوله
الكريم صىل الله عليه وسلم).
إن هذه السنوات التي زهت منذ توليه الحكم – يحفظه
الله – كانت والزالــت حافلة بكثري من اإلنجازات عىل
املستويني املحيل والدويل ،تسري فيها اململكة عىل خطى
ثابتة ومدروسة لتحقيق آماله وتطلعاته  -يحفظه الله
 لتوفري حياة كريمة لشعبه النبيل.كما كان لتطلعات وجهــود ويل عهده األمني صاحب
الســمو امللكي األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،
أكــر األثر يف مواصلــة الجهود املبذولــة والخطط

الرامية لتحقيق أعىل طموحات موالي خادم الحرمني
الرشيفني ,كيف ال وهو عضده األيمن الذي يسري وإياه
ُقدُما ً للوصــول بهذه البالد املباركة إىل مصاف الدول
العظمى.
كما أن الواجب علينا كشعب سعودي نحو قيادته هو
االلتفاف معهم والدعاء لهم يف ظهر الغيب ونرصتهم
يف كافة الوســائل ،وحماية مقدرات الدولة والذود عن
حدودها ،والعمل عىل تحقيق مقاصدها والوقوف صفا ً
واحــدا ً معهم للدفاع عن أمنهــا ،ومواجهة أي خطر
يحدق بها – ال قدر الله –.
فاللهم احفظ لنا خادم الحرمني الرشيفني ووفقه إىل
ما فيه خري البالد والعباد ,وأيد بالحق ويل عهده األمني
إىل الخري والتوفيق يف الدنيا واآلخرة.

عطاء ونماء ..وحزم وعزم

الشعب الوفي
يجدد البيعة
الدكتورة سارة بنت
عبدالله الفرحان
عضو هيئة التدريس بكلية
الشريعة والدراسات
اإلسالمية

د .منى بنت محمد بن سليمان الخليفة
وكيلة كلية العلوم واآلداب بالرس  -األقسام األدبية

يطيب يل بهذه املناســبة الغالية عىل قلب كل فرد
من أفراد هذا الشــعب األصيل ،أن نحتفي بالذكرى
الخامســة ملبايعة خادم الحرمــن الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعودش أيــده الله،
مجددين والءنا وانتماءنا لحكومتنا الرشيدة عىل ما

ننعم به من أمن وأمان ،وعطاء ونماء ،وحزم وعزم،
وخري وازدهار يف كافة األصعدة.
وأن نبقــى دائما ً عىل العهد ،ســائلني الله عز وجل
أن يديم عىل هــذا البلد املعطاء أمنه وأمانه وعقيدته
وقيادته وشعبه ،إنه ويل ذلك والقادر عليه.

ُش ً
لص َّناع األجيال في شمس القصيم
كرا ُ
عبدالرحمن المهوس
إدارة العقود والمشتريات

"ال نقول وَداعا ً وإنما شكرا" ..كانت هذه الجُ ملة مَ دار
حديث املتقاعدين يف جامعة القصيم والتي قالها معايل
مدير جامعة القصيم األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الداود ،يف كلمته الرائعــة لـ ُ
(صنَّاع األجيال)3
َّ
الذين تجاوز عددهم ِّ
الســتني من الجنسني فإن روح
الفريق الواحد بالعمل يُعزز التناغم املؤسيس الهادف
للنَّجاح يف الجامعة التي ال تغيب عنها شمس القصيم.
وهنا ،أقدِّم لكل الزمالء والزميالت املتقاعدين أســمى
األمنيات وأصدق الدعــوات بالتوفيق ..الحياة أمامكم
حافلة بالعطاء بأجمل الصور وأمتع اللحظات ،وأخص
تحديدا ً أخي األكرب (سليمان بن محمد الـــمهوس)
الذي خدم دينه ومليكه ووطنــه من خالل مناصب
متنوعة يف إدارة كليات البنات بمنطقة القصيم سابقاً،
ويف جامعة القصيم مديرا ً لـ (إدارة شؤون املوظفني/
إدارة املتابعة/األمن الجامعي) ،والذي أعاد تشــكيل
األخري بهيكلة فريدة جعلته األول متماشيا ً مع التقدم
والتوسع امللحوظ عىل مستوى جامعة القصيم وعزز

وسائل التواصل..
األجهزة
من ثقة رجل األمن بعمله وانتمائه لبيئة العمل ،وأجاد
باإلفادة خالل مســرة الـ" "37عاما ً من العطاء يف
قصيم النَّماء.
والذي قدَّم رســالته يف ختام احتفال تكريم ُ
(صنَّاع
األجيال )3للزمالء جميعا ً َّ
الج َّد واإلخالص لإلنجاز
بأن ِ
عىل الوجه املطلوب وفريق العمل الناجح بروح الفرد
هو ثمرة نجاح القائد ،وشــكرا للجميع عىل اختالف
مجموعات العمل من الزمالء والزميالت.
ومما أبهجني كأحد الحضور ما رأيته من روح األلفة
واالبتسامة الســامية بني املحتفى بهم واملسؤول يف
وقفه مقدَّرة ومشــكورة تُصدِّر صورة نمطيَّة وتنمية
برصيَّة لجامعة القصيم ،واألمنيات تتجدَّد ختاما ً َّ
بأن
التقاعد ليس نهاية الحيــاة وإنما االنتقال من َك ْم إىل
َك ْ
يف فيه التَّ ُّ
غي نحو التَّجديد.

الحياة الجامعية

الطالبة :نوره يوسف الفريهيدي
كلية العلوم واآلداب بعنيزة  -قسم :فيزياء

الحياة الجامعية تمثل إحدى املراحل التي يعيشها
اإلنسان ،وهي من أجمل وأهم املراحل التي نمر بها
يف حياتنا ،والتي يكون لها بصمة كبرية يف شخصية
وفكر كل فرد ،مما يعني أنه البد أن يستفيد كل

عائشة حمد النويصر
كلية العلوم واآلداب بعنيزة
– قسم الشريعة

شخص من هذه املرحلة أكرب قدر من االستفادة،
وأن يقوم بإثراء حياته الجامعية ،فالكثري منا
يجهل أهمية تلك املرحلة وال يشعر بقيمتها إال بعد
أن تمر.

أطلت الذكرى الخامســة لبيعة
خادم الحرمني امللك ســلمان بن
عبــد العزيز – حفظه الله – عىل
الشعب الســعودي ،فقابلها هذا
الشعب الويف بتجديد البيعة التي
قدمها أجداده للملك املؤســس
عبدالعزيز بــن عبدالرحمن آل
ســعود – رحمه الله – ،وربما
يجد العالم صعوبة كبرية يف فهم
فلســفة العالقة االستثنائية التي
تربط الشعب السعودي بقيادته
ألنها عالقة روابطها مســتمدة
من قيم دينية راســخة ومعايري
اجتماعية متجذرة ،أثبتت األيام
واألحداث أن هذه الروابط أقوى
من كل النظريات املنظمة للعالقة
بــن الحاكم وشــعبه ،وما يثري
اإلعجاب أن الشــعب السعودي
يؤمن إيمانا ً عميقــا ً أن معايريه
الحاكمة لهــذا األمر هي األصدق
واألوىف.
فمن يتأمل األحــداث واملتغريات
التي مــرت بهــا املنطقة منذ
 2011م ،واملــآالت املدمرة التي
انتهت إليهــا هــذه املتغريات
يتيقن أن ثقة القيادة بشــعبها
وثقة الشعب بقيادته كانت هي
االستثناء الواعي يف املنطقة ،الذي
تحطمت عىل أسواره كل عمليات
االســتهداف اإلعالمي ،إلحداث
ثقــب صغري يف ســياج التالحم
الوطني املثري لدهشة العالم.

نعم هــي التــي أتعبتنا هي
قطعــت العالقــات ضيعت
األوقات ،أوقفت الرسور جعلتنا
حزينــن مكتئبــن أوقفــت
السعادة ،لم نعد نقيض فراغنا
يف الهوايــات يف العلم ،يف فعل
يشء مفيد.
جعلتنــا محصوريــن بها يف
فراغنا وغــره ،متعلقني بها ،
حرمتنا لذة الحياة لذة اللحظة
حتى أصبحنا نهتم بالتصوير
والنــر أكثــر مــن التفكري
باالستمتاع باللحظة وبالوقت
كأننــا ُخلقنــا لهــا وألجلها
أصبحنــا عاكفــن عليها ليال ً

والشــعب الســعودي يمارس
عالقته بوطنــه وقيادته بتلقائية
املســلمات ،لذا أصبح املســاس
بقيادته أو وطنــه أمر ال يمكن
قبوله تحت أي ظرف بل إن مجرد
محاولة عابرة للمســاس بهذه
العالقة تنشط الحس الوطني يف
أفئدة الشعب السعودي عىل كافة
املســتويات ،فذاكرة أيام شتات
الحال قبل توحيد اململكة ما تزال
تُستدعى لبؤرة العربة واالعتبار
كلما كان الوطن هو الحديث.
أجيــال تتبع أجيــال ،وأحوال
تخلف أحوال ،والسعودية تواصل
مســرتها النهضويــة بفضل
الله وكرمه ،ثــم حكمة قيادتها
الرشــيدة ووفاء أبناء شــعبها،
فهــا هي بالرغم مــن الظروف
الصعبة التي تمــر بها املنطقة
تواصل مســرتها نحو تحقيق
رؤيــة  ،2030التي ظن البعض
أنها مجرد أحالم مطلقة يف فضاء
لحظات تجيل ال أكثر.
ســتبقى اململكة – بإذن الله –،
ثم رعاية وحكمة قيادتها ونباهة
ووفاء شــعبها آمنــة مطمئنة
مزدهرة وفية للمسلمني ،مساهمة
مع دول العالم املتحرض يف صيانة
األمن والســلم العامليني ،ومعززة
للمسرية االقتصادية العاملية.
حفظ اللــه وطننــا وحفظ لنا
قيادتنا وشعبنا.

ونهارا ً  ،أفسدت كل يشء جميل
يف حياتنا
نعم نحن أحرضناها  ،نحن من
أيدها منذ البداية
نحن الذين اقتنيناها  ،اقتنيناها
ألنفســنا ..وحتــى ألطفالنا
فأعمتنا  ،حتى نسينا أنها هي
بذاتها غريتنا
هي التي أتعبتنا دمرتنا
نســينا كل هذا  ..أنها املصدر
الذي قطع املــاء إن لم نزيله
فســيدوم انقطاع املاء ونموت
عطشا ً.

العمل بالعلم

مريم المطيري
أمينة مكتبة بكلية العلوم واآلداب بالبدائع

ال شــك أن للعلم دور أسايس يف
حياة اإلنســان ،وليــس املتعلم
كالجاهل وال وجه للمقارنة ،لكن
العلم الــذي ال يصاحبه تطبيق ال
فائدة منــه ،بل إن من تعلمه ولم
يطبقه يعترب بمثابة الجاهل وربما
أسوأ حاال ً منه وأشد وأنكى ،فمن
قرأ القران وحفظه وقرأ أحاديث
رســول الله صىل الله عليه وسلم
وتعلم ســنته ثم لم تؤثر بحياته
فأخذ منها مــا يعجبه وأهمل ما

يتعارض مع أهوائه ورغباته فما
فائدة علمه.
لــذا فمن لــم يأخــذ العلم من
مصادره األساســية وهي الكتاب
والسنه فأي علم سيستفيد منه؟
ً
ثقافة ســتخرجه من حياة
وأي
الجهــل لحياة العلــم؟ ومن لم
يعرض نفســه بأعماله وأقواله
ومعامالته وإخالصه عىل ما جاء
يف كتاب الله وســنة رسوله صىل
الله علبه وســلم فكيف سيكون

مسلما ً ً
حقا ،وكيف سيكون حال
قلبــه مع أمواج الحيــاة العاتية
وتقلب أحوالها ؟ كيف ســتكون
الرقابة الذاتية داخل ضمريه؟
ومن لم يؤثر به كالم رب العاملني
وأوامر رسوله الكريم ،فلن يفيده
علم ولن تطوره دورات ولن تجدي
معه رقابــة ،فاللهم ارزقنا العمل
بكتابك واتباع ســنة نبيك محمد
صىل اللــه عليه وســلم وارزقنا
اإلخالص بالقول والعمل!!!
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ﺻﺤﻴﻔﺔ

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﻓﻬﺪ ﺑﻦ وازع ﺑﻦ ﻧﻮﻣﻪ

ﺗﺤﻮﻳﻠﺔ10301 :
bin.nomah@qu.edu.sa
ﻣﺴﺎﻋﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﺣﺴﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻮاﺟﻲ
ﺗﺤﻮﻳﻠﺔ10302 :
h.alawji@qu.edu.sa

الحياة أمل
أ /أسماء المصلح
كلية الطب والعلوم
الطبية بعنيزة

األحداث واألشخاص واملواقف ،تُ ُ
َ
ِ
فرض عىل اإلنسان العديد من الظروف التي
وضمن دوّامة من
يف هذه الحياة
ُ
تكون خارجة عن إرادته يف معظم األحيان ،لتلقي بظاللها عىل أحالمه وتطلعاته التي يرسمها يف خياله ويأمل
أن تُصبح واقعً ا يف القريب العاجل ،وهنا يحتاج اإلنســان أن يكون أكثر ثقة بنفســه ،وأن يطور من مهاراته
التي تساعده عىل تحقيق ما يريد ،وأن ّ
يتخذ السبل كافة التي تساعده عىل الخروج من األزمات وقهر الصعاب،
ّ
وعىل املرء أن يعيش حالة من التفاؤل بقدوم الخري ،وتحقق األحالم ،والوصول إىل األمنيات ،فكل ذلك ال يحدث
إذا فقد اإلنسان األمل.
ّ
وتتحقق مع مرور األيام ،واألمل
واألمل هو البوّابة التي يُط ُّل بها اإلنســان عىل أحالمه ،فرياها تكرب أمام عينيه
هو الشــمعة املضيئة التي يشعلها اإلنسان يف الدروب املظلمة التي ال يسلكها معه أحد ،فتجعله يرى الحقائق
بوضــوح كي يبتعد عن األوهام والخرافات ،فال ي ُ
ً
ســبيل للوصول
ُعلق حياتَه عىل أحد ،وال يتخذُ من اآلخرين
إىل أهدافه ،وعىل اإلنســان قبل تعليق اآلمال أن يبذل القدر املســتطاع من الجهد الذي يمكنه من الوصول إىل
مرادهّ ،
َ
يركن إىل تعليق اآلمال وبنائها فوق السحاب دون السعي الدؤوب إىل املراد الذي ينشده ،فالشعور
وأل
الوجداني وحب الوصول إىل األهداف وحده ال يكفي اإلنسان ،وال يؤدي به إىل ما يريد.
وقد يوج ُد يف حياة اإلنســان بعض األشــخاص الذي يُعتربون ســببًا لألمل ،فيوجهون اإلنسان إىل الطريق
الصحيح ،وي ِ
ُسمعُ ونَه الكالم الحســن الذي يزيد من إيمانه بتحقيق ذاته ،ويساعده عىل بلوغ ما يصبو إليه،
فخيوط الشــمس تصل إلينا من مكان بعيد جدًا وتمنحنا القدرة عىل االستمرار يف هذه األرض ،والقمر البعيد
ينري ظلمات املســاء ويؤن ُِس وحشة من ينظر إليه ،وهنا الكثري من املشاهد التي تعطي لألمل صو ًرا متجسدة
أمام اإلنسان كي يستفيد منها ،وتكون دافعة إىل زيادة إحساسه بمفردة األمل.

ﺗﻨﻔﻴﺬ وإﺧﺮاج

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺴﺎﻧﻲ

m.ahmasani@qu.edu.sa
إدارة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺨﺘﺎور
ﺗﺤﻮﻳﻠﺔ10306 :
kbakhtar@qu.edu.sa
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﺑﻲ
ﺑﻴﻮﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺸﺮﺗﻲ

اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ

أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﻐﻨﻴﻢ
رﻳﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ
ﺻﺤﻴﻔﺔ

ﻟﻨﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻﺗﻜﻢ وﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻜﻢ
ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﺒﺮ اﻹﻳﻤﻴﻞ:

news@qu.edu.sa

ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻟﻤﻠﻴﺪاء
إﻳﻤﻴﻞnews@qu.edu.sa :
ﺗﻮﻳﺘﺮ@qunewspaper :
ﻛﺎﻓﺔ اﻵراء اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺗﺒﻬﺎ
وﻻ ﺗﻌﻜﺲ رأي ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
أو ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
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الجامعة تختتم المسابقة الثقافية الكبرى ..وتكرم األندية الطالبية المتميزة

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية يكرم الطلبة المتميزين
في األنشطة الطالبية في عدة مجاالت
اختتمــت الجامعــة ،يوم
األربعاء املوافق 1441/4/7هـ،
املســابقة الثقافية الكربى ،التي
نظمتها عمادة شــؤون الطالب،
وذلك بحضور وكيــل الجامعة
للشؤون التعليمية الدكتور محمد
العضيب ،الذي شــهد املسابقة
النهائيــة بني طلبة كليــة اللغة
العربية والدراســات االجتماعية،
وكليــة الهندســة بعنيزة ،حيث
فازت هندسة عنيزة باملركز األول
يف املسابقة الثقافية الكربى ،التي
هدفت لتنميــة املواهب واملهارات
لدى الطــاب ،وتنافــس عليها
طلبــة الجامعة من خالل أنديتها
املتعددة ،وذلك بحضور عدد من
عمداء الكليات ومنسوبي الجامعة
والطالب.
ً
عرضا
وتضمن حفل الختام،
قدمتــه عمادة شــؤون الطالب
لفيلم يتحدث عن أبرز مناشــط
وبرامــج العام املــايض ،وعما
يحققــه النشــاط الطالبي من
أهــداف تربوية وتعليمية يف غاية
األهمية ،منها مــا يرتبط بتعليم
املواد الجامعية ،ومنها ما يكسب
الطالب والطالبات خربة ومهارة
معينة داخل الجامعة وخارجها،
حيث يســاهم هذا النشــاط يف
جعل البيئة الدراســية أكثر جذبًا
وفائدة وذلك بتنميــة هواياتهم،
كما يهيئ للطالب مواقف تعليمية
شــبيهة بمواقف الحيــاة ،وقد

أسهم النشاط الطالبي يف تخريج
نخبة من املبدعني يف كافة العلوم
واملعارف واآلداب.
كما تطرق العرض ملا قدمته
الجامعة ،ممثلة بعمادة شــؤون
الطــاب للعديــد مــن الربامج
واألنشطة الطالبية داخل وخارج
الجامعة خالل العــام الجامعي
1440/1439هـــ ،جــاء يف
مقدمتها االحتفال باليوم الوطني..
ولقاء (تجربتي يف الحياة) وكان
ضيفهــا األول صاحب الســمو
امللكي األمري فيصل بن مشــعل
أمري منطقــة القصيم ،إضافة إىل
املشاركة يف مهرجان ربيع بريدة
1440هـ ،كما احتضنت الجامعة
أكثر من  700طالب من مختلف
املراحل الدراســية للتعليم العام
والجامعي ملدة ســتة أســابيع
يف فــرة الصيــف وقدمت لهم
برامج متعــددة من خالل النادي
الصيفي ،إضافة اىل املشــاركة يف
معرض (كل أيامنا وطنية) والذي
أقيم بمدينة بريــدة وزاره أكثر
من  4آالف زائر ،وإقامة معرض
(يوم الطالــب) يف بهو الجامعة،
و(مهرجان تراث الشعوب) ،الذي
اســتعرض فيه طالب املنح تراث
شعوبهم بمشاركة أكثر من 330
طالب مثلوا  25دولة.
وامتــدادا ً لدورها االجتماعي
والوطني ،أوضح الفيلم مشاركات
جوالة جامعــة القصيم يف العديد

من املناســبات الكربى ،وأهمها
املشــاركة يف التنظيــم بالحج
والعمــرة ،حيث خدمــت جوالة
الجامعة أكثــر من  ١٤ألف حاج
و ١١ألــف معتمر ،واملشــاركة
بامللتقى األول لتمكني الشباب يف
ملتقى فرصتــي بربيدة ،إضافة
إىل املشــاركة يف تنظيم معرض
ضمن أعمــال املؤتمــر الدويل
للتعليم العايل بالرياض ،ومعرض
باملهرجان الوطني للرتاث والثقافة
"الجنادريــة" ،وكذلــك أقامت
معرض "مبتكــر" دعما ً للموهبة
واالبتكار ،إضافة إىل إقامة العمادة
 ١٨نشاطا ً رياضيا ً استفاد منها

 ٢٠٤٨طالباً.
ويف ختام املسابقة ،كرم وكيل
الجامعة الحاصلــن عىل مراكز
متقدمة يف املسابقة ،حيث حصلت
كلية الهندســة بعنيزة عىل املركز
األول ،وحصلت كلية اللغة العربية
والدراسات االجتماعية عىل املركز
الثاني ،فيما جــاء باملركز الثالث
كلية طــب األســنان ،كما كرم
سعادته فريق "نعمة برص" وهي
مبادرة من طالب كليــة العلوم
الطبية التطبيقية ،تهدف إىل رعاية
العني يف مساجد منطقة القصيم،
باإلضافــة إىل تكريــم الطلبــة
املتميزين يف األنشــطة يف املجال

الريــايض ،ويف املجال التطوعي،
ومجال املوهبة واالبتكار ،واملجال
الكشفي.
كما تم تكريم األندية املتميزة
يف األنشــطة والربامج الطالبية
خالل العام املايض ،وهي األندية
الحاصلة عىل الــدرع الربونزي
ونادي اإلسكان الطالبي ،والنادي
الطالبي بكلية العلــوم واآلداب
باملذنــب ،والنــادي الطالبي يف
كلية الهندسة ،واألندية الحاصلة
عىل الدرع الفــي :كلية العلوم
التطبيقية بالرس ،وكلية الرتبية،
وكلية املجتمــع بربيدة ،واألندية
الحاصلة عىل الدرع الذهبي :كلية

العلــوم واآلداب بعقلة الصقور،
وكليــة العلــوم واآلداب بالرس،
وكليــة العلوم ،وكذلــك األندية
الحاصلة عىل الدرع املايس وهي:
كلية العلوم الطبيــة التطبيقية،
وكلية طب األسنان ،وكلية الطب.
كما كرمت العمــادة ،خالل
حفل الختام ،الطلبــة املتميزين
يف األنشــطة الطالبيــة ،يف عدة
مجاالت ،ففي املجــال الريايض
تم تكريم الطالــب نارص محمد
البديوي من كلية الرتبية – قســم
علوم الحركة – والذي حصل عىل
خمسة بطوالت ومراكز متقدمة يف
كرة القــدم ،ويف املجال التطوعي
تم تكريم الطالب يوسف سيمان
الحميد من كلية الصيدلة ،والذي
شــارك يف التنظيم واإلرشاف عىل
 192فعالية تطوعية خالل أربع
سنوات ،بمجموع ساعات تطوعية
بلغت  4687ساعة ،أما يف مجال
املوهبة واالبتــكار فقد تم تكريم
الطالب نارص عبد الكريم البلهان
من كلية العلوم واآلداب باملذنب،
وذلــك البتكاره لـــ  4ابتكارات
جديدة خــال املرحلة الجامعية،
وأخــرًا يف املجال الكشــفي تم
تكريم الطالب مشــاري وسمي
املطريي ،الذي مثــل الجامعة يف
أربع مواسم حج وثالث سنوات يف
رمضان ومساعدات تطوعية بلغت
 4380ســاعة ،إضافة إىل تقليده
الشارة الخشبية.

بحضور  189مستفيدة من كليات الجامعة..
النادي الطالبي بكلية االقتصاد واإلدارة
علميا حول «الوقف العقاري بالمملكة»
لقاء
كلية التمريض تنظم يوم «البحث العلمي الثالث» ينظم
ً
ً
حنان النويرص

أقامت لجنــة البحث العلمي
بكلية التمريض ،يــوم الخميس
املوافــق١٤٤١/٣/١٧ ،هـ ،يوم
«البحث العلمي الثالث» ،يف مرسح
مركز الدراسات الجامعية ،حيث تم
عرض مسيـــرة النشـاط البحثي
واستعراض أهم التطورات املتعلقة
بالبحث العلمي وجميع اإلنجازات
خالل العام ،بهدف اســتعراض
أبحــاث خريجات الكليــة التي
نرشت يف املجــات العلمية الدولية
بإرشاف أعضاء هيئــة التدريس
بالكليــة ،وذلك بحضــور عميدة
الكلية الدكتورة مشاعل بنت صالح
السالمة ومنســقة البحث العلمي
الدكتورة حنان تــرك ،وبحضور
خريجــات الكليــة وطالبات من
عدة كليات بعــدد قرابة ()١٨٩
مستفيدة.

وتناولت األبحــاث املعروضة
مواضيع عديدة وهامة منها :كيفية
تقليل األلــم والتوتر لدى األطفال
املقبلني عىل العمليــات الجراحية
بمستشفى الوالدة واألطفال ،وذلك
باســتخدام الطفل للقيادة الذاتية
لسيارة أعدت تحت معايري خاصة
لتالئم أهــداف البحــث وأعمار
األطفــال املشــركة بالبحث ،كما
اهتمت األبحاث األخرى بمناقشــة
عدة قضايا منها مهارات التواصل
ومــدى معرفــة وإدراك طالبات
كليات التمريض املختلفة يف منطقة
القصيم ،والتي شملت طالبات كلية
الغد وبريــدة األهلية ،كما تناولت
أحد البحوث املقدمــة :التحديات
والصعوبات التي تواجه خريجات
كليــة التمريــض أثناء الســنة
التدريبية.
وكذلك تم استعراض العالقة
بني معامل كتلة الجســم ونوعية

ساعات النوم اليومية بني طالبات
الكليات الصحية بجامعة القصيم
متضمنة عدة كليات :كليات الطب،
والصيدلة وطب األسنان ،والعلوم
الطبية التطبيقية.
وتنوعــت األبحــاث املقدمة
خــال اللقاء لتشــمل معلومات
مقدمي الخدمة يف املراكز الصحية
من أطبــاء وممرضــات ،وكذلك
فنيي املعامل عن الخاليا الجذعية
واستخداماتها ،إضافة إىل مناقشة
النواحي املختلفة لالبتعاث وأهمية
الخطوات ا ُملتبعــة للحصول عىل
املنح التــي تقدمها املؤسســات
املختلفة باململكة ،وذلك عرب إحدى
عضوات هيئة التدريس والحاصلة
عىل درجة املاجســتري من الكلية
امللكية بلندن يف بريطانية وغريها
من األبحــاث الهامــة والتي تم
تطبيقها لتلبية احتياجات منطقة
القصيم.

عبدالله العبيد
نظم النــادي الطالبي بكلية
االقتصاد واإلدارة ،مؤخ ًرا ،محارضة
علمية بعنــوان« :الوقف العقاري
باململكــة العربية الســعودية»،
قدمها أحمد الحنيشل مدير الوقف

العقاري بمؤسسة أوقاف محمد بن
عبد العزيز الراجحي النوعية ،وذلك
ضمن أنشــطة وفعاليات النادي
الطالبي يف ســبيل تحقيق األهداف
املرجــوة لخطة عمادة شــؤون
الطــاب ومن بينها ربــط الكلية
بقطاع األعمال.

واســتعرض "الحنيشل" يف
محارضته مفهوم الوقف وأهميته،
ومفهوم الوقــف العقاري ،وواقعه
باململكــة ،إضافة إىل اســترشاف
مستقبل الوقف العقاري والتحديات
الرئيسة التي تواجه الوقف العقاري
باململكة العربية السعودية.
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النادي الطالبي لكلية الحاسب ُينظم ندوة عن «الدخول
لعالم المشاريع التقنية» لرواد األعمال

شؤون وشجون

أ.د .فهد بن إبراهيم الضالع

وعي ومسؤول
يف أول مناســبة حرضها معايل مدير الجامعة وحني رأت عيناه
أبناءه طالب جامعة القصيم يف حفل استقبال الطلبة املستجدين
حينها أوصاهم يف أنفســهم وبلدهم خريا وأال يسلموا عقولهم إىل
األبعدين خلف املعرفات الوهمية وأماني األوهام ..

أقامت الجامعة ،مُمثلة بالنادي
الطالبــي بكلية الحاســب ،ندوة
بعنوان "الدخول لعالم املشــاريع
التقنية لرواد األعمال" ،يوم الثالثاء
املوافق 29/3/1441هـ ،يف مقر
الكلية ،قدمها املهندس محمد بن
فهد الحســن الذي يعد من رواد
األعمال والخبري يف مجال التجارة
اإللكرتونية والخدمات اللوجستية،
مستشار تطوير األعمال يف حاضنة
"بادر" ،وذلــك بحضور عدد من

طالب ومنســوبي كلية الحاسب
يتقدمهــم عميد الكليــة الدكتور
عبدالله بن محمــد الناجم ،وعدد
من املهتمني يف مجال ريادة األعمال
التقنية من خارج الكلية.
حيث تحدث "الحسن" ،خالل
الندوة ،عن تجربته الشــخصية
يف ريــادة األعمال يف املشــاريع
التقنية وعن أبرز محطات مسريته
العملية ،وعــرض يف بداية اللقاء
ملقدمة عــن املشــاريع التقنية

واملهارات املطلــوب توافرها لدى
رائد األعمال عند بداية تأســيس
مرشوعه التقني ،ثم تطرق لكيف
يبــدأ ويخترب مرشوعــه التقني،
بعدها قدم املهندس "الحســن"،
رشحً ــا موجزا للجمهــور حول
خطوات بنــاء املنتج األويل MVP
للمشــاريع التقنيــة وآلية عمله،
وكيفية قيــاس النتائج بناء عليه،
وكذلك أفضل األســاليب لتأسيس
الــركات الناشــئة املرنــة أو

الرشــيقة ،متبعني بذلك منهجية
املشاريع الناشئة.
ويف نهايــة اللقــاء ،قــدم
"الحســن" نصائحــه يف بعض
الخدمات املســاعدة لرائد األعمال
يف أتمتة أعماله ،والتي تمكنه من
توفري وقته وقيــاس أداء رشكته
وزيادة إنتاجيتها ،ثم اختتم اللقاء
باإلجابة عىل استفســارات الطلبة
الحضور واملهتمني بريادة األعمال
التقنية.

قوافل طب األسنان بالجامعة تُ نفذ القافلة
« »26في دار الرعاية االجتماعية ببريدة
نفذت الجامعة ،مُمثلة بقوافل
طب األســنان التطوعية ،قافلتها
السادســة والعرشين ،يوم الثالثاء
املوافق 1441/٣/٢٩هـ ،برعاية
معايل األستاذ الدكتور عبد الرحمن
بن حمد الداود ،مديــر الجامعة،

وبإدارة طالبية كاملة ،وذلك بدار
الرعايــة االجتماعية بربيدة ،حيث
بلغ عدد املســتفيدين من القافلة
 ٤٤مريضــا ً منهم  25حالة لعالج
الحشوات ،وعالج العصب لشخص
واحد ،فيما استفادت  9حاالت من

عالج اللثــة ،و 9حاالت أخرى من
الجراحة.
ويهدف برنامــج قوافل طب
األســنان التطوعية الذي تنظمه
الجامعــة إىل تقديــم الخدمات
العالجية يف مجال طب األســنان

بمختلف التخصصات الحشــوات
وعالج اللثــة والجراحة ،باإلضافة
إىل تفعيل جانب التثقيف الصحي
الوقائي للمســتفيدين حول طرق
االهتمام بســامة صحــة الفم
واألسنان.

إن مســؤوليتنا أمام هذا الجيل الذي نؤتمــن عليه اليوم عظيمة
بقدر ثمراتها حني يتولون هم مسؤولية هذا الوطن الكريم ومدى
والئهــم لوطنهم وقيادتهــم ..وإدراك رضورة الوعي الكايف ضد
أي ســهام تحاول اســتهداف والئهم للوطن والغرية عليه وعىل
مكتسباته..
إننا ونحن ندرك خطورة املرحلة التي نمر بها فإننا كلنا مسؤول
ك ٌل بحســب حدود صالحياته عن أي مؤثر أو مؤرش يغذي لدى
املتلقي جنوحا إىل اإلفــراط أو التفريط أو التهاون بتلقي وتلقف
مقطعا من هنا أو تغريدة من هناك تلمز الوطن أو تهمز بقيادته
!
وحيث يكون معايل مدير الجامعة شخصيا هو من يقوم عىل هذا
الهاجس يرعاه ويتبناه بنفسه ،سواء بشكل شخيص يف أي مناسبة
طالبية ،أو من خالل مسؤوليته ،فهو يحث الجميع ويرعى وحدة
الوعي الفكري بنفســه يدعمها ويذلل جميــع الصعاب أمامها،
وأثرها وتأثريها معه ليال ونهارا ورسا وجهارا ،أثناء العمل أو يف
اإلجازة ،فإن لنا الفخار بمســؤولنا األول شكر الله له وجزاه عن
مستقبل أبنائه الطلبة ومستقبل دينه ووطنه خري الجزاء..

نهاية ..
أنر شمعة التأثري ولو بنظرة..
مشرف وحدة الوعي الفكري
| fahdaldalh
| fthaala@qu.edu.sa

كلية االقتصاد واإلدارة تنظم
معرضا للتثقيف الصحي بالتعاون
مع كلية التمريض
نظمــت كلية االقتصــاد واإلدارة ،ممثلة يف وحدة النــادي الطالبي،
بالتعاون مــع كلية خدمة املجتمع بكلية التمريض ،معرضا صحيًا تثقيفيا
لتوعية الطالبات ببعض األمراض وطرق الوقاية منها ،وذلك تحت إرشاف
عدد من أعضــاء هيئة التدريس يف كلية التمريــض بالجامعة ،يوم األحد
املوافق 1441/3/20هـ ،حيث ناقش املعرض عناوين مختلفة من خالل
قيام الطالبات بدور تعريفي وتثقيفــي وذلك بتقديم فكرة وعرض موثق
حول كل عنوان.
وقد تناول املعرض عدة مواضيع منها التغذية الســليمة التي شملت
عرض كل ما يخص احتياجات الجسم السليم من فيتامينات ومعادن ورسم
للهرم الغائي وما ينتج من أمراض نتيجة ســوء التغذية والقلق ،وقد أجاب
املعرض عن بعض األسئلة الشــائعة ،وتم إرشاد الحضور بكيفية التعامل
مع بعض األمراض النفسية املختلفة ،وهشاشة العظام ،والربو ،واألمراض
الجلدية وتمركز الطرح حول الحروق وحب الشباب وكيفية التعامل معهما
بطريقــة مجدية ومجربة ،وكذلك أمراض القرنيــة ،حيث تم عرض نبذة
تعريفة عن أمراض القرنية وأنواعها ،وطرق الوقاية منها.
كما تم دعــم املعرض بالعديد مــن الصور واملنشــورات والهياكل
واملجسمات وغريها الكثري ،وشهد ً
إقبال واسعا وحضورا كبريا من منسوبات
الكلية ومن طالباتها والكليات املجاورة ،والقى إعجاب الزائرات الالتي عربن
عن استفادتهن بما تعرفن عليه من معلومات خالل زيارتهن لهذا املعرض.

 20صحة

العدد  11 | 102ربيع الثاني  08 | 1441ديسمبر 2019
www.qu.edu.sa | @qunewspaper

«التهاب المفاصل» مشكلة عالمية
تحتاج إلى وعي عام
التهــاب املفاصل يؤثر عىل الناس مــن جميع األعمار وليس
مقترصا عىل كبار السن ،بما يف ذلك التهاب املفاصل الروماتويدي
و خشــونة املفاصل .وهي من بني األســباب الرئيســية لإلعاقة
الجسدية وتبقي ماليني عىل مســتوى العالم بدون عمل كل يوم،
مما يمثل تكاليف إنتاجية كبرية للرشكات واملجتمع.
يف حني أن بعض امــراض التهاب املفاصــل طويلة األجل،
وتتفاقــم مع مرور الوقت ،يمكن عــاج العديد منها بفعالية من
خالل التدخل املبكر ،وتقليل األعراض وتحسني بيئة العمل ألولئك
الذين يعانون من هذه الظروف .ومع ذلك ،يمكن أن يؤدي التأخري
يف العالج إىل حدوث إعاقة كبرية ،بما يف ذلك الرضر الذي ال رجعة
فيه للمفاصل واألنســجة واألعضاء ،فضالً عن انخفاض متوسط
العمر املتوقع.
وتشــر املصادر أنه يف  73دولة يف منطقة آســيا واملحيط
الهادئ  ،يعيش فيها  70٪من ســكان العالم ،حيث أنه ال يكفي
عدد دكاترة العالج الطبيعي لتلبية االحتياجات ،لذلك فإن أفضل
اسرتاتيجية لجميع األشخاص الذين يعانون من التهاب املفاصل
هي الحصول عىل الرعاية من دكتور العالج الطبيعي يف أقرب وقت
ممكن.
وإذا كان التهــاب املفاصل يحد من أنشــطتك  ،فيمكن أن
يساعدك دكتور العالج الطبيعي ،وتشمل أهداف العالج الطبيعي
يف التهاب املفاصل إىل تحسني الحركة واستعادة استخدام املفاصل
املتأثرة ،وزيادة القوة لدعم املفاصل ،والحفاظ عىل اللياقة البدنية
والقدرة عىل أداء األنشطة اليومية و التحرك بأمان وفعالية.
ويركــز العالج الطبيعي عىل قدرة الجســم عىل االنخراط يف
الحركة ويمكن أن تكون الحركة شاملة امليش ،والكرايس إىل تسلق
الساللم أو ممارسة األنشطة الرياضية أو الرتفيهية.

ويمكن أن يقدم دكتور العالج
الطبيعي للفرد المصاب أمور
عديدة أبرزها:
•وضع خطة متخصصة للتمارين العالجية لتحســن مرونة
وقوة العضالت والتنســيق والتوازن لتحقيق النشاط الوظيفي
األمثل.
•يعلمك املوقف الســليم وكيف تســتخدم ميكانيكا الجســم
بطريقة صحية وصحيحة لألنشــطة اليومية الشائعة لتخفيف
األلم وتحسني الوظيفة.
•يوضح لك كيفية استخدام األجهزة املساعدة
بشــكل صحيح مثل أجهزة املــي أوالعصا
خصوصا لكبار السن.
•يــويص بخيــارات عالجية
مختلفة ،مثــل الجبائر لدعم
املفاصــل وإدراج األحذية
لتخفيــف الضغط عىل
األطــراف الســفلية
والعالج الســاخن
والبارد لتخفيف ألم
املفاصل وتصلبه.
•اقرتح تعديالت عىل بيئتــك ،مثل الكرايس
املريحة أو حصرية مبطنة يف مطبخك ،لتخفيف
األلم وتحسني الوظيفة.

؟

كيف تبدو جلسة العالج الطبيعي
  إستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا العالج
الطبيعــي من أجهزة عالجيــة مثل الليزر
واملوجات فــوق الصوتية والتنبيه الكهربي
والعالج باملوجــات التصادمية وصوال إىل
التماريــن العالجية والعــاج اليدوي فإن
الهدف من جلسة العالج
الطبيعي هــو تعليمك
كيفية القيام باألشياء
يف خطة العالج

الخاصــة بك  -مثــل أداء تمارين عالجية
معينــة  ،أو كيفيــة اســتخدام الكمادات
الساخنة  /الباردة عىل أفضل وجه لنفسك.
غالبًا ما تكون الزيارات قصرية وتركز عىل
تحديد املشكالت املتعلقة بوظيفتك البدنية
وإعطاء اسرتاتيجيات للرعاية يمكنك القيام
بها يف املنزل.
   املفتاح لتحقيق نتيجــة ناجحة هو تعلم
التدريبــات العالجية من دكتــور العالج
الطبيعــي وممارســتها يف املنــزل عىل
املدى الطويل ومن خالل التحســن
التدريجي يصبح الجســم أقوى
وأكثر مهــارة ببطء مع مرور
الوقت لذلك فإن املمارســة
املستمرة رضورية.
وعند زيارة دكتور العالج
الطبيعي ،فكر بوضوح
يف ماهية شكواك وما
تريد أن تكون قاد ًرا
عــى فعلــه بعد
العالج الطبيعي.
يمكن أن يكون
هدفك الدخول
والخــروج
مــن
سيا ر تك
د و ن
ألم ،أو
رفــع
أصابع
قد ميك

أو رفع ذراعيــك للوصــول إىل العنارص
املوجودة يف خزائن مطبخــك ،أو امليش أو
القيام بعملك دون ألم يف الفخذين والركبتني
والقدمني .بإمــكان دكتور العالج الطبيعي
الخاص بك العمل معك لتطوير خطة عالج
مناسبة لك لتحقيق أهدافك.
ويف معظــم الحاالت ،ال تحتــاج إىل رؤية
دكتور العالج الطبيعي كل أسبوع .الزيارات
الدورية كل شــهر أو بضعة أشهر كافية
لتحديــث الربنامج إذا لــزم األمر ،وعندما
تواجه تغيريا ً يف صحتــك  -مثل التوهج يف
التهــاب املفاصل الذي يتســبب يف تأخرك
يف برنامج التمرينــات العالجية أو تورط
مفصل مختلف يؤثر عىل مجال وظيفي آخر
 يمكنك العودة إىل دكتور العالج الطبيعيلتحديــث برنامــج التمرينــات العالجية
واسرتاتيجية العالج.
ومع التشــخيص املبكر والعالج املناسب،
يمكــن لألشــخاص املصابــن بأمراض
الروماتيزم والعضالت والتهاب املفاصل يف
جميع أنحاء العالم املســاهمة بشكل كامل
كأعضاء يف القوى العاملة من خالل وظائف
طويلة.
ويف اليوم العاملي اللتهاب املفاصل هذا العام،
تؤكد الرابطة األوروبية ملناهضة الروماتيزم
 ، EULAR ،عىل أهمية سياســات صاحب
العمل والرشكات الداعمــة لتمكني النجاح
املهني ملئات املاليني من األشــخاص الذين
يعانون من اضطرابات التهاب املفاصل يف
جميع أنحاء العالم.
املصدر كلية التأهيل الطبي
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النصر فرط في صدارة الترتيب في الجولة الـ10

منافسة دوري كأس األمير محمد بن سلمان
تعود الخميس المقبل

«ركلة حرة»
أ .عبدالله العبيد

«تقنية الـ»VAR
أعتذرت "هــوك أي"الرشكة املشــغلة لتقنية VAR
بالدوري اإلنجليزي لجماهري توتنهام وواتفورد بسبب
حالة االرتبــاك التي وقعت بعد إرســال بيانات غري
صحيحة لشاشة امللعب  ،اثر استخدام  VARللتحقق
مــن صحة احدى األهداف ،حيث أشــارت الشاشــة
بالبداية لعدم صحة الهدف قبــل أن تصحح قرارها
وتؤكد صحته .وأصدرت الرشكة بيانا صحافيا ً اعرتفت
بالخطــأ وقالت نعمل مع رابطة الــدوري اإلنجليزي
لتفهم سبب املشكلة ونعالجها".
هذه التقنيــة التي تُعرف بـ“حكــم الفيديو” أثارت
ً
جدل كبريًا بســبب بعض األحداث التي شهدتها وتم
اســتخدامها بســبب أخطاء التحكيم املتكررة التي
ك ّلفت بعض الفرق خســارة كان باإلمــكان تفاديها،
فقرر “ ”FIFAاالستجابة للمطالب باستخدام تقنيات
حديثة.
تنطلق مباريات الجولة الـ11
من دوري كأس األمري محمد بن
سلمان للمحرتفني،يوم الخميس
املقبــل  12ديســمرب 2019
ميالديًــا ،املوافق  15ربيع اآلخر
 1441هجريًــا ،والتي يفتتحها
الحــزم عندما يســتضيف أبها
يف 3,20بتوقيــت مكة املكرمة،
قبــل أن نتابع مباراة الشــباب
والرائد.
ويف اليوم الثانــي من الجولة
ســنكون عىل موعد مع مباراة
ً
ضيفا
قوية ،عندما يحل التعاون
عىل النرص ،أما قمة األهيل وبطل
آسيا وصاحب اللقب اآلخري نادي

الهالل فقــد أجلت حتى مطلع
يناير القادم ،وقــد تُوج الزعيم
بالبطولة اآلســيوية الكربى منذ
أيام قليلــة بعد تغلبه عىل أوراوا
يف مباراة إيــاب البطولة ليعود
إىل الســعودية وهو حامالً للقب
الثالــث لهم مــن دوري أبطال
آسيا.
كما ســنكون عىل موعد مع
مباريات قوية أيضا ً يوم السبت
بدءا ً من مباراة ضمك والفيحاء،
وصوال ً للمباراة الختامية للجولة
والتي سيحل فيها الفيصيل ضيفا ً
عىل االتحاد بمدينة امللك عبدالله
الرياضيــة "ملعب الجوهرة" يف

تمام الساعة السابعة و 45دقيقة
من مساء يوم السبت.
وكانت الجولة العارشة شهدت
تفريط الفريق األول لكرة القدم
بنادي النرص يف االنفراد بصدارة
ترتيب دوري كأس األمري محمد
بن ســلمان للمحرتفــن ،فيما
شارك النادي األهيل ناديي الهالل
والنرص الصــدارة برصيد 20
نقطة.
وواصل أبها عروضه املميزة،
وأعاد الفتح لدوامة الخســائر،
واســتمر نزيف ضمك النقطي،
كل ذلك سبق التوقف األخري ،وهو
املحصلة التــي خرجت بها آخر

النشاط الرياضي بعمادة شؤون الطالب
يطلق روزنامة األلعاب للفصل الثاني
أطلقــت عمادة شــؤون
الطالب ممثلة بعمادة شؤون
الطالب روزنامة األلعاب التي
ســتقام يف جامعــة القصيم
استعدادا للمشاركة يف بطوالت
االتحاد الريــايض للجامعات
الســعودية ،وذلك يف األلعاب
(الكاراتيه -ألعــاب القوى-
ذوي اإلعاقة -الكرة الشاطئية-

كرة الطائرة  -كرة السلة-كرة
القــدم للصاالت-كرة القدم)،
حيــث ســتنطلق بطــوالت
داخلية يف الصاالت الرياضية
بالجامعة ومن ثم يتم اختيار
املتميزين للمشاركة يف بطوالت
اتحاد الجامعات.
وأوضح وكيل عمادة شؤون
الطالب الدكتور محمد العجالن

أن العمــادة تســتهدف هذا
العام أغلب األلعاب الجماعية
والفردية وذلك لتلبية رغبات
طالب الجامعة ،وقال" ستقام
عدة محــارضات وورش عمل
رياضية وتوعوية بشكل عام ،
باإلضافة للمشاركات الثقافية
واإلجتماعية التي تنوي اقامتها
وتفعيلها لطالب الجامعة".

جوالت الثلث األول من الدوري،
الجولة العارشة ،التي شــهدت
غياب الهالل وتأجيل لقائه أمام
العدالة ،الرتبــاط األول بنهائي
دوري أبطــال آســيا ،وخالل
الجولة الســابقة ظهرت بعض
األرقام واألحداث الالفتة.
وقبــل التوقف مــع الجولة
العــارشة يعد هجــوم الهالل
األقوى بتسجيله  26هدفا خالل
 9مباريات بمعدل  2.89هدف
يف املباراة الواحدة ،يف املقابل كان
دفاع النرص هــو األقوى ،إذ لم
تستقبل شباكه سوى  3أهداف
خالل  10مباريات.

 VARاختصار لـ “”Video Assistant Referees
وتعني “حكم مســاعد بالفيديو” ،عبــارة عن فريق
متخصص مكوّن من  3حكام يقومون بمتابعة املباراة
يف غرفــة عن بعد ،وهناك  4حــاالت فقط يُرجع فيها
هي :األهداف وركالت الجزاء والبطاقات وعدم وضوح
الهوية.
وعند الحديث لالســتخدام الصحيح للتقنية فالبد من
تثبيت  33كامريا بامللعب ،بعيــدا ً عن كامريات النقل
التلفزيوني.
ســنعرج للحديث عن  VARومالعبنا ،اختار االتحاد
الســعودي رشكة "هوكاي" من أصل ســبع رشكات
بالعالــم .ويخضع اســتخدامها التفاقية بني االتحاد
الكروي ومجلس االتحاد الــدويل "ايفاب" الذي لديه
صالحية منح اســتخدام التقنية من عدمها .فالحكام
يخضعون للتقييم عرب تسجيالت للمحادثات مع الحكم،
وقد يستصعب القارئ أن يتم مراقبة كل حكام الفيديو
ومن املهم ذكر أن  VARال تستخدم -حاليًا -سوى يف
 30دوريًا بالعالم من أصل  !!..205ويظن الكثري أن
بروتكولها متاحــا لالجتهاد وأن أيًا من االنقطاعات أو
توقفها يمر مرور الكرام!.
فال بد أن نعلــم كل اتحاد منــح  ،VARملزم برفع
تقارير موثقة ،فمن الصعب أن نشاهد التقنية متعطلة
كما ادعاء البعض باحدى املباريات بالدوري السعودي،
وهذا األمر خطري قد يوجب إيقافها .
حسنا ً دعني أخربك أنه من الصعب مشاهدة أي مباراة
بالعالم تخرج دون أخطاء تحكيمية ،وهذا قدر اللعبة،
فال يوجد حكم ال يخطئ التقدير مهما كان مميزاً ،ففي
األخري برش!..
اخريا ً ماذا لو وضــع  VARملتابعة املدربني والالعبني
والجماهري ملراقبة الســلوكيات ..ماذا سنشــاهد من
األخطاء  !!..تأملها!!..

عضو اللجنة الفنية الرياضية
بعمادة شؤون الطالب

 22صناع األجيال ()3

العدد  11 | 102ربيع الثاني  08 | 1441ديسمبر 2019
www.qu.edu.sa | @qunewspaper

خالل احتفالية «صناع األجيال  »3التي نظمتها إدارة العالقات العامة..

متقاعدا ومتقاعدة نظير جهودهم طيلة سنوات عملهم بالجامعة
«الداود» يكرم 64
ً
كرم معايل األســتاذ الدكتور عبد الرحمــن بن حمد الداود
مديــر الجامعة 64 ،من املتقاعدين من منســوبي الجامعة لهذا
العام ،وذلك خالل االحتفال الذي نظمته اإلدارة العامة للعالقات
العامة بالجامعة ،وقدمه الدكتور ســليمان العيدي كبري مذيعي
التليفزيون السعودي سابقا ،يوم الثالثاء املوافق 1441/4/6هـ،
تحت شــعار «صناع األجيال  ،»3عىل مــرح العيادات باملدينة
الجامعية ،بحضور وكيل الجامعة للشــؤون التعليمية الدكتور
محمد العضيب ،ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
األستاذ الدكتور أحمد الرتكي ،وعدد من عمداء الكليات ومنسوبي
الجامعة ،وعدد من أقارب املتقاعدين واملتقاعدات.
حيث أكــد معايل مدير الجامعة ،خــال رعايته للحفل ،أن
هذا االحتفال ملنســوبي الجامعة من الزمالء والزميالت هو نظري
جهودهم ومســاهماتهم يف الفرتة املاضية ،مشريًا إىل أن االحتفال
بهم اليوم ليس وداعً ا وإنما هو شــكر عىل كل ما قدموه للجامعة
يف املجال التعليمــي ،والبحثــي ،واإلداري ،للوصول بالجامعة
إىل ما نراه اليــوم من تحقيق لإلنجازات عىل مســتوى الجانب
األكاديمي واإلداري ،والذي جاء بفضل من الله تعاىل ،ثم بالجهود
التي قدموها لخدمة الجامعة عىل مختلف املســتويات ومختلف
الوظائف.
وقدم "الداود" الشكر لجميع املتقاعدين الذين قدم كل منهم
ما يستطيع من جهد وعمل مخلص ،ولذلك فقد أصبحت جامعتنا
– ولله الحمــد – من الجامعات املتميــزة يف الجانب األكاديمي،
وحققت االعتماد األكاديمي املؤسيس وأصبحت الثالثة عىل مستوى
اململكة ،إضافة إىل عدد من اإلنجــازات املحلية والدولية ،مبينًا أن
هذه املنجزات وهذا التميز الذي تحقــق للجامعة هو بفضل من
الله ،ثم بما تلقاه الجامعة من دعم من قبل حكومة خادم الحرمني
الرشيفني ،وســمو ويل عهده -حفظهم الله -وسمو أمري املنطقة
وسمو نائبه.
وقال مدير الجامعة موجها حديثه للمتقاعدين" :إن الجامعة
قد وصلت إىل ما وصلت إليه من تميز من خالل أعمالكم وأفعالكم
الطيبة وتضحياتكــم بالوقت والجهد من أجــل الجامعة ،التي
ســتبقى دائمً ا جامعتكم ،ونعتربكم كاملوظف واألستاذ الذي عىل
رأس العمل ،والخدمات التي تقدم ســتبقى لكم ،وســوف تقدم
لكــم الجامعة ،ما تقدمه للموظفني واألســاتذة عىل رأس العمل،
ولن ينىس الجميع ما قدمتموه يف هذه الجامعة من أعمال مرشفة،
وجعلتم أثركم ليس فقط داخــل الجامعة بل حتى خارجها ،من
خالل أكثر من  100ألف خريج خرجتهم الجامعة ،ومع كل خريج
أثر من آثاركم التي أقمتموها يف الجامعة.
كما قدم "الــداود" الشــكر والتقدير لجميــع الحضور،
ومنســوبي إدارة العالقات العامة عىل التنظيم ،مبار ًكا للجميع ما
وصلت إليه الجامعة ،وعربًا عن تطلعاتــه إىل مزيد من التميز يف
املستقبل القريب بإذن وتوفيق من الله ،ثم بجهد منسوبيها لتصل
إىل مصاف الجامعات العاملية ،سائالً الله التوفيق والسداد للجميع.
من جهته ،ألقى األستاذ الدكتور عبدالعزيز بن محمد الربيش،
ً
نيابة عن املتقاعدين ،قدم خاللها الشكر والتقدير والعرفان
كلمة
للجامعة ،وعىل رأسها معايل األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد
ً
راســخا
الــداود ،عىل هذا االحتفال والتكريم الذي يعترب امتدادًا
الهتمام الجامعة بمنســوبيها والوفاء لهم ،مشــرًا إىل أن العمل
بالجامعة يختلف عن العمل بغريها ،ذلك أن مخرجاتها الرئيسية
التعليم ،والبحث العلمي ،وخدمة املجتمع ،وهذه األعمال مستمرة
وليس لها حدود ،ومؤكدًا عىل أن االنتماء لها ال ينتهي ولن ينتهي
بالتقاعد ،ذلــك ألن التعليم الجامعي وإنتــاج البحث والخربات
املتنوعة ،ال تقف عند سن معني.
وقال "الربيش" :إن الجامعة هي بيتنا الذي قدمنا له زهرة
شــبابنا ،بجد وإخالص وجهد وتميز ،ونسأل الله فيها اإلخالص
وأن تكون يف ميزان حســناتنا ،وتقديم هذا العطاء واجب علينا،
بل هو جزء من مسؤولياتنا تجاه جامعتنا ،التي تصب مخرجاتها
يف صالح هذا الوطن ،فما قدمناه هو جزء من واجباتنا تجاه هذا
الوطن الغايل بقيادة خادم الحرمني الرشيفني ،وســمو ويل عهده
األمني – حفظهما الله – ،حتى أصبحــت جامعتنا اآلن ال تغيب
عنها شــمس القصيم ،يف ظل اهتمام والة األمر بجامعات اململكة
ومنها جامعة القصيم ،حيث إن هذا التوسع والتطور مع االعتماد
املؤسيس والربامجي ،وراءه دعم سخي وميزانيات ضخمة مكنت
الجامعة من الوصول إىل هذا املستوى من التوسع الكمي والفعيل،
وذلك بسواعد أبنائها.
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جهاز األلعاب آيسر Acer Predator Helios 700
شاشة  17إنش برتدد  144هرتز.
خاصية تبديل اللوحات مع زمن استجابة  3دقائق وتقنية .NVIDIA G-SYNC
معالج إنتل الجيل التاسع .Core i9
معالج رسوميات .2080 NVIDIA GeForce RTX
ذاكرة رام من نوع  DDR4سعة  32جيجا بايت.
نظام التشغيل ويندوز .Windows10
لوحة مفاتيح  HyperDriftمع ميزة االنزالق األمامي.
خمس مكربات مع مضخم للصوت.
نظام حراري بمروحتي تربيد مع تقنية  3D AeroBladeللجيل الرابع وخمســة
أنابيب حرارية نحاسية وغرفة للبخار.
تقنية .Acer CoolBoost
نظام .Killer DoubleShot Pro
برنامج االتصال الشبكي .and E3000 1650 Killer Wi-Fi AX
متوفر يف السوق املحيل بسعر يبدأ من  16000ريال سعودي.

تطبيق  Weatherألحوال الطقس
تطبيــق  Weatherيوفــر
معلومات عن الطقس ألي منطقة
حول العالم مــع ميزة التحديث
كل  30دقيقــة والتنبؤ بأحوال
الطقس لسبعة أيام قادمة.
يتميــز التطبيــق بواجهة
اســتخدام رئيســية تستعرض
صــورة املكان مــع احتماليات
الطقس لـ  24ســاعة القادمة
ودرجات الحرارة املتوقعة إضافة
ملعلومــات عن نســبة الرطوبة

ومســافة الرؤية ومؤرش األشعة
فوق البنفسجية والضغط الجوي.
للتطبيــق مميــزات أخرى
كتلقــي التنبيهات عــن حالة
الطقس مع موعد الخروج ومدى
احتمالية تغري األحوال الجوية مع
دعم للوضــع املظلم وعدة لغات
أهمها اللغة العربية.
التطبيق متوفر ملســتخدمي
نظــام أندرويد فقط وبشــكل
مجاني عرب متجر .Google Play

مواقع

منصة لمحبي المنتجات الفنية الرقمية  fnkeelyفنكيلي
فنكيلـــي هـــي منصـــة عربيـــة للرســـامين والفنانيـــن التشـــكيليين ،متخصصـــة فـــي خدمـــات الفـــن
ـكال جريئ ــاً وغي ــر مأل ــوف بم ــا يق ــدم م ــن
التش ــكيلي ،فم ــن خ ــال واجهته ــا س ــيالحظ المس ــتخدم ش ـ ً
رســـومات ولوحـــات تجعـــل مـــن تجربـــة التصفـــح لغـــة بصريـــة بحـــد ذاتهـــا.
تق ــدم فنكيل ــي خدم ــة ع ــرض أعم ــال الفناني ــن التش ــكيليين للبي ــع وكذل ــك تقدي ــم الخدم ــات الفني ــة
والمس ــاعدة ف ــي مج ــال الف ــن التش ــكيلي لتك ــون بذل ــك م ــاذاً ل ــكل باح ــث ع ــن بيئ ــة فني ــة رقمي ــة.
/https://fnkeely.com

كليك

حسن أحمد العواجي

«الجاسوس» فيسبوك
خالل شهر نوفمرب املايض ،نرش أحد مستخدمي تطبيق فيسبوك
تغريــدة مفادها أنــه "عندما يتصفح ملخــص األخبار عرب
التطبيق عىل حسابه يف فيسبوك ،يجد بأن كامريا جهازه اآليفون
تعمل تلقائياٍ ويف أوقــات مختلفة" ،وقد عزز مقولته جملة من
املستخدمني قاموا بنفس التجربة ،واتضح لهم بما ال يدع مجاال ً
للشك أن ما يحدث مع فيسبوك وكامريا آيفون يشء مريب يدعو
للقلق ..فمن املتهم بانتهاك خصوصية املستخدمني؟
كلنا يعلم ،بأن لفيسبوك سجل حافل من انتهاكات الخصوصية
بني جمع وترسيب معلومات ،أو التجســس عىل مقاطع فيديو
وصــور املســتخدمني أو التحريض عىل الثــورات واالنتحار
والقائمة تطول ،لذلك لم ينكر "الجاســوس" فيســبوك هذا
االتهام الجديد ،بل كان لدى القائمني عليه الشــجاعة الكافية
لالعرتاف بوجود خطأ يسمح بالوصول لكامريا اآليفون ،وقد تم
تداركه بإصدار تحديث جديد عىل متجر التطبيقات آب ستور،
مع التأكيد بأنه لم يتم خالل الثغرة تحميل أو ترسيب أي صور
أو مقاطع فيديو بســبب هذا الخطأ ،فمن يضمن صحة أقوال
فيسبوك؟
يف حقيقة األمر ..فإن فيســبوك رغم شعبيته الواسعة يف بعض
الدول وقلتها يف دول أخــرى ،إال أنه ما زال يحاول الوقوف يف
وسط التيار ،رغم األرضية الهشة التي تزداد هشاشتها مع كل
فضيحة جديدة ،فثقة املســتخدمني قلت بسبب املشكالت التي
طغت يف اآلونة األخرية ،فاألمان خط أحمر من املمكن أن يطيح
بعرش أكرب رشكات التقنية.
ويبدو أن فيسبوك تعلمت الدرس متأخرا ً فقد بادرت باالعرتاف
بالخطأ ،وتم إصــدار التحديث برسعــة فائقة ،كذلك رشعت
الرشكة يف إصدار تحديث أمني لتطبيق الرتاسل األشهر "واتس
آب" ،مع التحذير من نســخة للتجسس أطلق عليها واتس آب
الذهبي..
فربما تكــون هذه اإلجراءات األخرية بــادرة خري لعودة االبن
الضال.
مساعد المشرف للشؤون اإلدارية ،إدارة اإلعالم واالتصال
| h.alawaji@qu.edu.sa

اﻷﺟﻨﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 2019
 11 - 10دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019

ﻋﺮب ﻧﺖ اﻟﺮﻳﺎض AD/EADG 2019
اﻟﺮﻳﺎض  -ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻤﻌﺎرض

 12 - 11دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019

ﻣﻌﺮض ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻟﻺﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت اﻹﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
Tech Crunch Disrupt Berlin 2019
ﺑﺮﻟﻴﻦ Verizon Media

 10 - 07ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020
ﻣﻌﺮض وﻣﺆﺗﻤﺮ Consumer Technology 2020
ﻻس ﻓﻴﻐﺎس CTA

 24األخيرة
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من اآلخر
فهد بن نومه

سوق العمل يحتاجك وال
يحتاج تخصصك

الجامعة تحقق أفضل ملصق علمي في مؤتمر
«البحر األحمر الدولي الخامس لطب العيون» بجدة
حصل الطالب سلمان
الغنيم ،من قسم البرصيات
بكلية العلـوم الطبية التطبيقية
بالجامعة ،عىل أفضل ملصق
علمي يف البرصيات يف مؤتمر
البحر األحمر الدويل الخامس
لطب العيون ،الذي أقيم
مؤخ ًرا بمدينة جدة واستمر
عىل مدى  ٤أيام يف الفرتة من
 ٢٠نوفمرب إىل  ٢٣نوفمرب
 ،٢٠١٩حيث جاءت مشاركة
الجامعة يف هذا املؤتمر من
خالل مشاركة  ١٠ملصقات
علمية قدمها طالب االمتياز
يف برنامج دكتور البرصيات
بالجامعة.

وقد شهد املؤتمر انعقاد
أكثر من  ١٢٠جلسة علمية
و ٤٠٠ورقة بحثية و٧٧

ملصق علمي ،بمشاركة
 ٢٥من املتحدثني الدوليني
يف مجال طب وجراحة

العيون ،كما تضمن املؤتمر
برامج تدريبية تخصصية
وورش عمل ناقشت أحدث
التطورات يف ذات املجال،
وذلك بهدف إدراك الجمعية
بأهمية استرشاف املستقبل
واالستفادة من التخصصات
الطبية التطبيقية يف مجال
طب العيون والبرصيات،
إىل جانب عرض املستجدات
البحثية وإيجاد منصة
مشرتكة بني الجهات الصحية
داخل اململكة وخارجها
لتحقيق تبادل املعرفة
واستكشاف الخربات املتعلقة
بمستقبل خدمات العيون.

تخرج "محمد" من الثانوية بنســبة عاليــة ،وبعد قبوله يف
الجامعة ..دخل يف مرحلــة بحث وحرية ..إىل أن التحق بأحد
التخصصات التي رأى أن لها مســتقبل وســمعة حســنة.
وبعد جهد وعنــاء واجتهاد ،تخرج "محمــد" بمعدل عال،
ولكنــه فضل ممارســة أعمــال أخرى ال تمــت لتخصصه
بصلة ،حيث توجــه للعمل الحر يف مجال التجارة ..رغم عدم
وجود خربة ســابقة لديه يف هذا املجال ..ولألسف لم يحالفه
الحظ ،ولم يستطع منافســة أصحاب الخربة يف هذا املجال..
املقربون منه ،وبعدما علموا بما آلت إليه حياته العملية ،بدأوا
يف انتقاد التخصص الذي اختاره لنفسه ،بزعم أنه غري مطلوب
يف ســوق العمل ،وبدأوا يثريون الجــدل حول ذلك واضعني
"محمد" كمثال حي واقعي لعاقبة سوء االختيار ..بل تخطوا
ذلك إىل انتقاد التخصص ذاته الذي تسبب – كما زعموا – يف
الفشل الذي ناله ،حتى شــاع بني األوساط واملعارف القريبة
من "محمد" أن هذا التخصص غري مناســب لســوق العمل.
بمجرد ســماع هذه القصة ،يتضح لنــا بعض األحاديث غري
الدقيقة والشائعات عن التخصصات األخرى ،حيث إن "محمد"
هو من فضل أال يعمل يف مجال يتناســب مع تخصصه ومع
ما اكتســبه من مهارات علمية وعملية خالل سنوات الدراسة
بالجامعة ،ورغم ذلك فــإن املجتمع دائما ً – أو أغلب األحيان
– يحيــل العتب واللوم عىل التخصص وليس عىل الشــخص
الذي لم يحسن اســتغالل معارفه وتوظيفها يف سوق العمل.
ولــو رجعنا إىل نقطة أبعد من ذلك ،فإنه يجدر بنا اإلشــارة
إىل أن زمــاء "محمد" الذيــن كانوا معــه يف نفس القاعة
الدراســية ،وتلقوا نفس املحارضات واملقررات الدراســية
من نفس األســاتذة وتدربوا عــى املهــارات املطلوبة لهذا
التخصص ،قد اســتطاع الكثــر منهم أن يســلك طريقه
إىل ســوق العمل بنجاح وتفوق وإبداع ،بــل وإننا قد نجد
أن مــن بينهم مــن تفوق بصــورة ملفتة يف مجــال عمله
وأصبح يشــار إليــه بالبنان مــن زمالئــه واملقربني منه.
ومما ســبق يمكننــا أن نســتخلص ،أن املهمة األساســية
للدراســة الجامعية تتمثــل يف تأهيل الخريــج والخريجة
علميًــا ،وإنما تضعهم عــى أول الطريــق وتزودهم بالعلم
واملعرفــة والتدريــب العمــي للتخصصات التــي تحتاج
ذلــك ،وترشــدهم إىل الفــرص املتاحــة لهم بمــا تعقده
من نــدوات ورشاكات مع املؤسســات والــركات العامة
والخاصــة ،وليس مــن مهمتها أن توظــف خريجيها ،كما
أنــه ليس مــن مهامها أن تضمــن التزامهــم بمقتضيات
وظائفهم وتفوقهم وإبداعهم يف تنفيــذ املهام املوكلة إليهم.
لذلك ..ال تبحــث عن تخصص يبحث عنه ســوق العمل ،أو
تهرب من تخصص ألن الجميع ال يراه مناســباً ،ولكن اختار
لنفسك التخصص الذي تســتطيع أن تبدع فيه وتستطيع أن
تتميز فيه ..مع تمنياتنا للجميع بمســتقبل مرشق بإذن الله.
رئيس التحرير

| bin_nomah
| bin.nomah@qu.edu.sa

